
 

 

                                                                                

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η  Ελληνική Αυγή για το Νότιο Αιγαίο ήταν ο περιφερειακός συνδυασμός που 

εισηγήθηκε πρώτος Ψήφισμα προς συζήτηση και υιοθέτηση από το Περιφερειακό 

Συμβούλιο σχετικά με το εθνικό θέμα που αφορά στην ονομασία του κρατιδίου 

των Σκοπίων. Συγκεκριμένα, από την 27η Ιανουαρίου του 2018, ο επικεφαλής της 

Ελληνικής Αυγής για το Νότιο Αιγαίο Περιφερειακός Σύμβουλος Νικόλαος Αττιτής 

είχε αποστείλει το Ψήφισμα σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου αυτό να συζητηθεί και να υιοθετηθεί 

από το Συμβούλιο στην επικείμενη συνεδρίασή του. Eπικοινώνησε με τον 

Προέδρου του Συμβουλίου για να πληροφορηθεί εάν το ψήφισμα θα 

συμπεριλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδριάσεως, πλην όμως η 

απάντηση που έλαβε ήταν εντελώς αόριστη και προσχηματική.    

Αυτή η επαμφοτερίζουσα στάση της πλειοψηφίας δεν προκαλεί καμία 

έκπληξη υπό το πρίσμα των όσων διημείφθησαν κατά τη συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018. Κατά τη συνεδρίαση 

αυτή, η πλειοψηφούσα παράταξη, εν είδει «καπελώματος», κατέθεσε 

εσπευσμένα προς συζήτηση και υιοθέτηση ένα ψήφισμα δικής της εμπνεύσεως, 

εμφανώς θορυβημένη από την πρωτοβουλία της παρατάξεώς μας και 

προβληματισμένη για το πολιτικό και επικοινωνιακό κόστος που θα συνεπαγόταν 

η παράλειψη οποιασδήποτε αναφοράς σε ένα τόσο σημαντικό εθνικό θέμα.      

Εν μέσω αντεγκλήσεων, υιοθετήθηκε εν τέλει μια κολοβωμένη εκδοχή του 

ψηφίσματος. Χάριν της εμφανίσεως αρραγούς μετώπου προς το εξωτερικό και 



θέτοντας πάνω απ’ όλα την εθνική ενότητα και σύμπνοια, η Ελληνική Αυγή για το 

Νότιο Αιγαίο έκανε δεκτό το ψήφισμα, διατυπώνοντας ωστόσο τις αντιρρήσεις 

της για τη χρήση του όρου «Μακεδονία» σε σχέση με την ονομασία του 

κρατιδίου, είτε ως συνθετικού, είτε ως παραγώγου, καθώς επίσης και ως 

γεωγραφικού ή επιθετικού προσδιορισμού. Είναι γνωστή τοις πάσι άλλωστε η 

θέση και της παρατάξεώς μας και του Λαϊκού Συνδέσμου-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, στον 

οποίον ανήκουμε. Κανένας συμβιβασμός για τη Μακεδονία μας και καμία 

παραχώρηση του ονόματός της σε οποιαδήποτε μορφή. 

Εξάλλου, σε τοπικό επίπεδο, η Ελληνική Αυγή για το Νότιο Αιγαίο και ο 

Λαϊκός Σύνδεσμος-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ διατράνωσαν τις εθνικές μας θέσεις κατά το 

συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 21 Ιανουαρίου 2018. Εμείς 

ήμασταν εκεί, όλοι οι υπόλοιποι όμως ήταν απόντες. Ουδείς εκπρόσωπος από τα 

άλλα κόμματα ή τους περιφερειακούς συνδυασμούς συμμετείχε στο 

συλλαλητήριο. Ως εκ τούτου, η εν πολλοίς όψιμη «ευαισθησία» που επέδειξε η 

περιφερειακή πλειοψηφία φέροντας ψήφισμα στο Συμβούλιο και η συνακόλουθη 

υιοθέτησή του από τους υπόλοιπους καθεστωτικούς περιφερειακούς 

συνδυασμούς, δεν ρίχνουν στάχτη στα μάτια του Δωδεκανησιακού και του 

Κυκλαδικού λαού. Διότι οι πολίτες της Περιφέρειάς μας γνωρίζουν ποιοι και σε 

ποιο βαθμό ενδιαφέρονται πραγματικά για τα εθνικά θέματα και ποιοι 

μετατρέπουν το ενδιαφέρον αυτό σε πολιτική πράξη. 

Τέλος, αναμένουμε απάντηση στη συμβολική ερώτηση, με εθνικές όμως 

προεκτάσεις, που έθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος μας Νικόλαος Αττιτής. Εάν η 

Περιφέρεια ανακοίνωνε ως επόμενο τόπο συνεδριάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου 

τα Ίμια, θα ήταν δυνατή η επί τόπου μετάβαση ή θα έπρεπε η Περιφέρεια να ζητήσει την 

άδεια της Τουρκίας; 
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