
46 19.01.2019

Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:

Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων 
REMAX GOLD

Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr 

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΡΔΕΛΙΟ Πωλείται διαμέρισμα 
124,34τμ, 1ου ορόφου 
υπερυψωμένου, σε ιδιόκτητη 
οικοδομή, οροφοδιαμέρισμα, με 
3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, σε καλή 
κατάσταση. Τιμή: 58.000E Κωδ. 
1009

ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, ισογείου, σε δυόροφο οίκημα, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 1ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, διαμπερές, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 17.000Ε Κωδ. 1009-361

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 96τμ, 5ου ορόφου, 
κατασκευής 1997, ανακαινισμένο, με 
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, γωνιακό, με 
αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή: 115.000E Κωδ.1009-310

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 96τμ, 2ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, διαμπερές, γωνιακό, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ. 
πετρελαίου, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 48.000E Κωδ.1009

ΠΟΛΙΧΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται διαμέρισμα 105τμ, 1ου ορόφου, 
κατασκευής 2004, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, 
διαμπερές, με αυτ. Θερμ. πετρελαίου, 
σε άριστη κατάσταση. Τιμή: 85.000E 
Kωδ.1009-179

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ν.Σ.Σ. Πωλείται γκαρσονιέρα 
30τμ, ισογείου, με 1ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, ανακαινισμένο, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 9.800E 
Κωδ.1001-857

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Πωλείται γκαρσονιέρα 
55τμ, ημιυπογείου, διαμπερές, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 13.000E 
Κωδ.1009-343

Ν.Σ.Σ. Πωλείται ισόγεια μονοκατοικία 
50τμ, σε οικόπεδο 195,45τμ, 
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, αποθήκη, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή:22.000E 
Κωδ.1001-898

ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 50τμ, 1ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, 
ευήλια, κεντρικότατη, ανακαινισμένη, 
σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 25.000E 
Κωδ.1033-42

40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Πωλείται 
στούντιο 35τμ, ισογείου, πλήρως 
ανακαινισμένο,  με 1ΔΣαλΚΜΠ, 
ευάερο, ευήλιο, lux κατασκευής. 
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή: 
29.500E Κωδ.1033-55

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται διαμέρισμα 
115τμ, 5ου ορόφου, με ασανσέρ, 
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 3ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ. Ιδανικό και εκμετάλλευση. Τιμή: 
100.000E Kωδ.1009-322

ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 33τμ, ημιυπογείου, 
με ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 12.000E 
Κωδ.1009-231

ΜΑΛΑΚΟΠΗ Πωλείται ημιυπόγειο 
διαμέρισμα 90τμ, γωνιακό, με 2ΔΣ(ξ)
ΚΜΠ, κεντρικότατο, πλησίον οδού 
Λαμπράκη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
27.000E Kωδ.10033-87

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 1ΔΣ(ξ)ΚΜΠ, ανακαινισμένη, 
κεντρικότατη, σε πολύ καλή 
κατάσταση. Ιδανική για εκμετάλλευση. 
Τιμή: 40.000E Κωδ.1019-370

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται διαμέρισμα 
84τμ, 3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
ρετιρέ, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
με ανοιχτωσιά και μεγάλες βεράντες. 
Τιμή: 45.000E Kωδ.1036-121

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
κεντρικότατο διαμέρισμα 69τμ, 3ου 
ορόφου, στην κεντρική πλατεία της 
πόλης, με ασανσέρ, εμπρόσθιο,  
χρήζει ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 40.000E 
Kωδ.1009-351

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται παλαιά 
δυόροφη μονοκατοικία 120τμ, σε 
οικόπεδο 301τμ, στο κέντρο, δίπλα 
στην τοπική αγορά. Ιδανική και 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 18.000E 
Κωδ.1009-331

ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πωλείται 
εκπληκτική νεόδμητη 3όροφη 
μονοκατοικία 200τμ, χωρισμένη σε 
3 διαμερίσματα, δίπλα στην πλατεία, 
πλήρως επιπλωμένη, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 110.000E Kωδ.1009-
314

ΜΕΣΣΑΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Πωλείται αγροτεμάχιο 
12 στρεμμάτων, επί της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού, κεντρικότατο, εντός 
βιομηχανικής ζώνης. Τιμή: 180.000E 
Kωδ.1009

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ Πωλείται 
εκπληκτική μεζονέτα 140τμ, σε 
οικόπεδο 1000τμ, εντός του χωριού, 
σε μαγευτική τοποθεσία, με θέα και 
ανοιχτωσιά, πλήρως επιπλωμένη, 
κατασκευής 1985. Ιδανικό και για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 60.000E Kωδ.1009-289

ΣΚΛΗΘΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Πωλείται υπέροχη πέτρινη δυόροφη 
μονοκατοικία 140τμ, σε οικόπεδο 
800τμ, εντός του χωριού, σε εκπληκτική 
τοποθεσία, με θέα και ανοιχτωσιά. Τιμή: 
36.000E Κωδ.1009-262

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΥΟΣΜΟΣ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
108τμ, 2ου ορόφου, με αυτ. Θερμ. Φ/Α, 
πλήρως επιπλωμένο και ανακαινισμένο, 
με πόρτα ασφαλείας, είναι φωτεινό και 
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή: 430E 
Κωδ.1040-1 

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου υπερυψωμένου ορόφου, 107τμ, 
πλήρως ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α , 
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα. Τιμή: 
500E Κωδ.1009-368

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ενοικιάζεται ισόγειο 
διαμέρισμα 65τμ, πλήρως επιπλωμένο 
και ανακαινισμένο, πλησίον 
Ιπποκρατείου νοσοκομείου, με δική του 
αυλή, λουξ κατασκευή, ιδανικό και για 
οικογένεια. Τιμή: 470E 

ΝΊΚΟΣ ΤΑΧΊΑΟΣ

ΑΡΊΣΤΕΊΔΗΣ ΦΩΚΑΣ

KARFITSOMATA

ΑΓΓΕΛΊΕΣ Σελ. 46

Σελ. 20-21

Σελ. 22

Σελ. 29-32

«Δεν θα συνεργαστώ  
με ακραίους  
και λαϊκιστές»

«Ανταποκρίθηκα 
στο κάλεσμα  
του Π. Καμμένου»

Κάθε Σάββατο με 
την Karfitsa

Γράφουν: Α. Τζιτζικώστας, Λ. Κυρίζογλου, Κ.Κιλτίδης, Π. Σαββίδης, Χ. Μάτης, Ζ. 
Ζούπης, Ε. Καρανάσιος, Ν. Κωστόπουλος,  Θ. Μαρκόπουλος, Α. Νικολοπούλου

ΔΊΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΕΡΊΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΊ ΣΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Το αυριανό συλλαλητήριο του Συντάγματος κινητοποιεί όλη την Ελλάδα, το 
πολιτικό σκηνικό και προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον

Σελ. 17-28

Ώρα ιστορικής ευθύνης
για τη Μακεδονία 

Η νεοσύστατη Ορχήστρα «Βασίλης Τσιτσάνης» έρχεται για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης, τη ∆ευτέρα 21 και Τρίτη 22 Ιανουαρίου, µετά την τεράστια επιτυχία 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η ∆ήµητρα Γαλάνη και η Νατάσσα Μποφίλιου τραγουδούν Τσιτσάνη
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ΘΕΑΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η Ελένη Γερασιµίδου επιστρέφει στο «Αυλαία» µε «Τα σκουπίδια» του Γιάννη Ξανθούλη

Ο «Τσολιάς» Αποστόλης Μπαρµπαγιάννης έρχεται στο Μύλο για την «Καθαρή 
Εξόδιο»

Η τραγουδίστρια και per-former Κική Τσαλίκη είναι το κορίτσι αυτής της εβδοµάδας για τη Θεσσαλονίκη 

Ο Πάνος Ζώης τραγουδά και παίζει στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου στο Regency Casino

Ο Πάνος Μουζουράκης επιστρέφει δριµύτερος τραγουδώντας απόψε στο Fix Factory of Sound
Σελ. 36

Σελ. 38

Σελ. 34

Σελ. 40

Σελ. 34
Σελ. 34

CITY LIGHTS 
Ό,τι συμβαίνει 

στην πόλη
Σελ. 33-41
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Η  Σ Α Β Β Α Τ Ί Α Τ Ί Κ Η  Σ Υ Ν Η Θ Ε Ί Α  Τ Η Σ  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ί Α Σ

‣ Ο Σχοινάς μάζεψε όλους 
τους υποψηφίους 
‣ Πού διαγκωνίζονταν για 
το ποιός θα πρωτομιλήσει
‣ Ο Βούγιας ψάχνει μέσα 
στην κεντροαριστερά
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Του Νίκου Καραμανλή

Η διαφαινόμενη 
κύρωση της 

Συμφωνίας των 
Πρεσπών θα 

φέρει σαρωτικές 
αλλαγές σε 
πολιτικό και 
κοινωνικό  
επίπεδο

Εβδομαδιαία Free Press

Δωδεκανήσου 21,  
Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310.278.155
FAX: 2310.278.440 

info@karfitsa.gr 
press@karfitsa.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
Ν.Κ. Media Group Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
Δημήτρης Δραγώγιας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Φ. Σιούμπουρας,  

Γ. Πολυράβας

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 
Κωνσταντίνος Αναστασίου,  

Βιβή Ανδρίτσου, Γιώργος Αυτιάς,  
Φιλίππα Βλαστού, Λουκάς Γεωργιάδης, 
Κωνσταντίνος Δ. Γουσίδης, Γιώργος Ευ-
γενίδης, Κώστας Καντούρης, Αναστασία 
Καρυπίδου, Δέσποινα Κρητικού, Θωμάς 
Μίχος, Γιώργος Μυλωνάς, Κωστής Ου-

ζούνογλου, Γιάννης Σπ.  
Παργινός, Γιώργος Σαρρής 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 
Ν. Καραμανλής, Ευ. Καρανάσιος,  
Ντ. Κωστόπουλος, Ζαχ. Ζούπης,  

Β. Μάστορας

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
Δρ. Ν. Χρήστος Καζαντζής & Συνεργάτες,  

Τηλέφωνο: 2310.253.830-4,  
ΦΑΞ: 2310.253.835,  

Διεύθυνση:  
Αγ. θεοδώρας 1, Θεσσαλονίκη

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Χριστίνα Βασιλάκη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Κατερίνα Χαρκιολάκη 

 
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 
eurokinissi.gr

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Βυρωνία Τραγούδα

grammateia@karfitsa.gr

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ & ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
WWW.ART2WORK.EU  

Creative & Digital Agency

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
IRIS Εκτυπώσεις ΑΕΒΕ

 

«Βράζει» η Βόρεια Ελλάδα  
λίγο πριν από το συλλαλητήριο 

Στους ρυθμούς του συλλαλητηρίου της Κυριακής, ενάντια στην ψήφιση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών, κινούνται άπαντες στη Βόρειο Ελλάδα τα τελευταία 24ωρα. Η κινητοποίηση 
που καταγράφεται από άκρη σε άκρη της χώρας είναι πρωτοφανές δείγμα ότι οι πολίτες δεν 
έχουν πειστεί ούτε από τη ρητορική της κυβέρνησης ούτε από τις κινήσεις των γειτόνων μας. 
Το ανησυχητικό είναι ότι το συλλαλητήριο διεξάγεται σε κλίμα έντονης πολιτικής πόλωσης 
στο εσωτερικό και με τον Ζόραν Ζάεφ να προκαλεί στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι το 
μεγαλύτερο κομμάτι του λαού προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις, για το όνομα, τη γλώσσα, 
την ιθαγένεια, τον αλυτρωτισμό κ.ά. 

Την ίδια ώρα, φουντώνει η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, με τους Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη να ανταλλάσσουν βαρύτατους χα-
ρακτηρισμούς. Το σίγουρο είναι πως η διαφαινόμενη κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών 
από την ελληνική Βουλή θα δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στον πολιτικό χάρτη της χώρας. 
Στην κυβέρνηση επικρατεί αγωνία για το κλίμα της επόμενης ημέρας, ενώ στο Μέγαρο Μα-
ξίμου ευελπιστούν ότι μετά τις δύο ψηφοφορίες, για την ψήφο εμπιστοσύνης και τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, το κλίμα στον διεθνή Τύπο –τον οποίον παρακολουθεί στενά και η 
διεθνής επενδυτική κοινότητα–, που σήμερα προβλέπει δυσκολίες και πρόωρες εκλογές, 
θα αλλάξει.Μ’ αυτά και μ’ αυτά, το αποτέλεσμα είναι πως θα φτάσουμε για μία ακόμα φορά 
στις κάλπες με την κοινωνία διχασμένη και το πολιτικό προσωπικό βαθύτατα «τραυματι-
σμένο» από τις εκατέρωθεν βολές. Κι αυτό είναι ένα σκηνικό που δεν αρμόζει ούτε στην 
Ελλάδα ούτε στους πολίτες της που, μετά την οκταετή βάσανο των μνημονίων, πρέπει να 
είναι ενωμένοι! Πολλώ δε μάλλον όταν η λύση που επέλεξε η κυβέρνηση για το Σκοπιανό 
είναι μια λύση που αφήνει πληγές στο σώμα της πατρίδας μας. 

Σαν τον λύκο που χαίρεται στην αναμπουμπούλα, η Τουρκία δεν έχασε ευκαιρία και, 
διά μέσου του υπουργείου Εξωτερικών της, έθεσε ξανά θέμα της ανύπαρκτης τουρκικής 
μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Χαμί Ακσόι, τόνισε ότι 
η χώρα του είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Ελλάδα για την παράδοση στη γείτονα των 
Γκουλενιστών που βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά και για την προάσπιση της τουρκικής 
«μειονότητας» στη Δυτική Θράκη. Αν αυτά δεν αρκούν για να σημάνουν συναγερμό και να 
αποφασιστεί επιτέλους μία κοινή στρατηγική, τότε τι χρειάζεται; 
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BREAK YOUR ROUTINE
CITROËN C1 URBAN RIDE

Μοναδικά Στοιχεία Εξοπλισµού Urban Ride
6 Συστήµατα Υποβοήθησης Οδηγού

Apple CarPlay™ και Android Auto
Νέος Κινητήρας 1.0 VTi 72HP

Οθόνη Αφής 7"
Κάµερα Οπισθοπορείας

15" Ζάντες Αλουµινίου

NEO CITROËN C1

Μικτή κατανάλωση και εκποµπές CO2 Citroën C1: από 4,1 έως 4,2 lt/100km και από 93 έως 95 gr/km.

*2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση συν 3 χρόνια επέκταση εργοστασιακής εγγύησης.

36Ή ΜΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

10.050€ΑΠΟ

ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ*

www.citroen.gr
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Πίσω από τις κλειστές πόρτες των 
δύο οικογενειών της υπόθεσης με τη 
διπλή δολοφονία 32χρονης και της 
γιαγιάς της από αρσενικό, ξετυλίγεται 
ένα άλλο δράμα. Αυτό της διαχείρι-
σης του παιδιού της νεκρής και του 
συζύγου της, γεωλόγου, που βρίσκε-
ται στις φυλακές, καταδικασμένος σε 
δις ισόβια, για μία από τις πιο σπάνιες 
ιστορίες των εγκληματικών χρονι-
κών. 
Διαδοχικές πράξεις του δράματος για 
την 8χρονη κόρη θύματος και κατα-
δικασμένου για το πρωτοφανές σχέ-
διο δολοφονίας, παίζονται κάθε δεύ-
τερο Σαββατοκύριακο, όταν οι γονείς 
της 32χρονης πηγαίνουν να επισκε-
φτούν την εγγονή τους, που μεγάλω-
ναν μέχρι τα 3 της χρόνια. Τώρα το 
παιδί ζει με τους άλλους παππούδες, 
τους γονείς του πατέρα της. Η τε-
λευταία πράξη διαδραματίστηκε στα 
μέσα του περασμένου Οκτωβρίου, 
όταν συζητήθηκαν στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης οι δια-
δοχικές αιτήσεις ανάληψης γονικής 
επιμέλειας από τις δύο οικογένειες. 
Εκεί κατέθεσε ο καταδικασμένος σε 
δις ισόβια 47χρονος γεωλόγος: «Θέ-
λουν να χωρίσουν για τρίτη φορά το 
παιδί μου. Πρώτα έχασε τη μητέρα 
του, μετά τον πατέρα του. Σε λίγο θα 
βγω…», είπε στο δικαστήριο.

Διπλό έγκλημα
Γιαγιά και εγγονή είχαν χάσει τη ζωή 
τους μέσα στην ίδια εβδομάδα, τον 
Αύγουστο του 2013 και από τότε τα 
δύο περιστατικά είχαν προκαλέσει 
έντονο προβληματισμό στους για-
τρούς του νοσοκομείου «Παπανι-
κολάου» Θεσσαλονίκης, όπου είχαν 
νοσηλευτεί, χωρίς αρχικά να επιβε-
βαιωθεί η δηλητηρίαση από αρσε-
νικό. Πρώτα πέθανε η ηλικιωμένη, 
που νοσηλεύτηκε σχετικά μικρό δι-
άστημα, και λίγες ημέρες αργότερα 
η εγγονή της, μητέρα ενός κοριτσιού 
και σύζυγος του κατηγορούμενου, η 
οποία όμως είχε εισαχθεί στο νοσο-
κομείο νωρίτερα από τη γιαγιά της. 

Οι γιατροί προσπαθούσαν επί μέρες 
να θεραπεύσουν την 32χρονη, χωρίς 
αποτέλεσμα. Το ιατρικό παράδοξο 
ήταν ότι όταν έμενε στην Εντατική 
η κατάσταση βελτιωνόταν και όταν 
έβγαινε στον κοινό θάλαμο επιδεινω-
νόταν. Τα ευρήματα του θανάτου της 
32χρονης ήταν αυτά που οδήγησαν 
στην αιτία της δηλητηρίασης. Μόνο 
που στις εξετάσεις αμέσως μετά τον 
θάνατο αναφερόταν ως αιτία η δηλη-
τηρίαση από κάδμιο. Η αρχική εκτί-
μηση ήταν αρκετή να καθυστερήσει 
τις έρευνες.
Αφού κατατέθηκαν μηνύσεις και η 
υπόθεση οδηγήθηκε στις διωκτικές 
αρχές και στη δικαιοσύνη, ακολού-
θησε μία μαραθώνια ακροαματική 
διαδικασία στο Μεικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2017 και ολοκληρώθηκε τον 
περσινό Μάρτιο και κατέληξε στην 
ομόφωνη καταδίκη του 47χρονου 
γεωλόγου, συζύγου της 32χρονης. 
Ο ίδιος πάντως σε κανένα σημείο της 
δίκης δεν παραδέχτηκε ότι δηλητη-

ρίασε τις δύο γυναίκες και απέδιδε 
διαρκώς τον θάνατό τους από δηλη-
τηρίαση λόγω των νερών που έπιναν 
στη Χαλκιδική, όπου η οικογένεια δι-
ατηρεί εξοχικό. Προσκόμισε μάλιστα 
και αποτελέσματα εξετάσεων στον 
ίδιο και στην κόρη του, στις οποίες δι-
ακρίνεται πως είχαν επίσης ποσότη-
τες αρσενικού στον οργανισμό τους. 
Η ετυμηγορία του Κακουργιοδικείου 
φάνηκε ότι εξέπληξε τον ίδιο, ο οποί-
ος αντέδρασε μιλώντας για «καταδί-
κη χωρίς στοιχεία» και λέγοντας πως 
«αυτά γίνονται μόνον στην Τουρκία». 
Πίσω στην αίθουσα του Πρωτοδικεί-
ου, οι γονείς της 32χρονης ανέπτυ-
ξαν στο δικαστήριο ότι είναι ανάγκη 
να αναλάβουν οι ίδιοι την επιμέλεια 
της μικρής, για να μεγαλώσει σε ήρε-
μο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς 
ούτως ή άλλως εκείνοι μεγάλωναν 
το παιδί έως τα 3 του χρόνια, καθώς 
τους το παρέδιδαν τόσο η κόρη τους 
όσο και ο γαμπρός τους, που έχει κα-
ταδικαστεί. Αυτό σημείωσε και η συ-
νήγορός τους Σοφία Νερολαδάκη στο 

δικαστήριο, προσκομίζοντας μάλιστα 
και έγγραφα σύμφωνα με τα οποία η 
οικογένεια του γεωλόγου αδυνατού-
σε να μεγαλώνει τη μικρή όταν η μη-
τέρα της ήταν ζωντανή. 
Από την άλλη πλευρά, οι γονείς του 
καταδικασμένου συζύγου, όπως και 
ο ίδιος ο οποίος κατέθεσε ως διάδι-
κος στη διαδικασία, υποστήριξαν πως 
είναι καλύτερο για το παιδί να μείνει 
με τους παππούδες από την πλευρά 
του γονέα που έχει, προκειμένου έτσι 
να έχει τη δυνατότητα να τον επισκέ-
πτεται και στη φυλακή, όπου βρίσκε-
ται. Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητα 
ότι γρήγορα η ποινική ιστορία του θα 
τελειώσει και ότι μετά τη δίκη του στο 
Εφετείο θα αφεθεί ελεύθερος, επειδή 
καταδικάστηκε χωρίς στοιχεία, όπως 
ισχυρίζεται. Τόνισαν ακόμη πως όλο 
αυτό το διάστημα μετά τον θάνατο 
της μητέρας του, δηλαδή τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια το παιδί ζει μαζί 
τους. Η απόφαση αναμένεται να εκ-
δοθεί στο προσεχές διάστημα.
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Νέο δράμα εκτυλίσσεται με τη διαχείριση του παιδιού της νεκρής και του 
καταδικασμένου δις σε ισόβια συζύγου της γεωλόγου 

Το αρσενικό στάζει ακόμη στις οικογένειες 
και δηλητηριάζει μία 8χρονη



HΡΘΑΝ στην ΕΛΛΑ∆Α κορυφαίες κρέµες της ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Σήµερα, η σύγχρονη επιστήµη επιβεβαίωσε 
τις θεραπευτικές και αναζωογονητικές 
ιδιότητες του µοναδικού µεταλλικού 
περιεχοµένου της Νεκράς Θάλασσας και της 
πλούσιας µαύρης λάσπης.
Για τους λόγους αυτούς, η Νεκρά Θάλασσα 
έχει γίνει ένα διάσηµο κέντρο φυσικών 
θεραπειών και  οµορφιάς, µε ανθρώπους που 
προέρχονται από όλο τον κόσµο για να 
κάνουν µπάνιο στα πλούσια σε µεταλλικά 
νερά της εφαρµόζοντας τη διάσηµη µαύρη 
λάσπη της.
Χρησιµοποιούµε τα µέταλλα της νεκράς 
θάλασσας για να βελτιώσουµε τη 
δραστηριότητα των κυττάρων του δέρµατος 
και ενσωµατώνουµε εµπειρικά προηγµένα 
συστατικά σε συνταγές µας για να παρέχουµε 
στο δέρµα τις ανάγκες του καθ ‘όλη τη 
διάρκεια του χρόνου.
Τα αντιοξειδωτικά και τα συστατικά κατά της 
γήρανσης, όπως τα βλαστικά κύτταρα Argan, 
το σύµπλεγµα κολλαγόνου, τα 
ενθυλακωµένα ρετινόλη, τα υαλουρονικά 
οξέα, τα βιταµίνες A, E, C και τα 
αντιρρυπαντικά συστατικά, διατηρούν τα 
προϊόντα µας στο υψηλότερο επίπεδο 
καλλυντικών υψηλής ποιότητας,

Tα κορυφαια αυτα προιοντα ηρθαν στην 
ΕΛΛΑ∆Α απο την εταιρεια LST-edomgreece.gr

Ως µια πρωτοποριακή εταιρεία καλλυντικών, πιστεύουµε ότι παρέχουµε στους πελάτες µας 
τα καλύτερα καλλυντικά προϊόντα, χρησιµοποιώντας τεχνολογίες αιχµής και µοναδικά συστατικά.
ΕΠΙΣΗΣ, µπορειτε να δειτε ολα τα προιοντα στην σελιδα της εταιρειας edomgreece.gr
καθως επισης: https://www.instagram.com/edomgreece/ και στο https://www.facebook.com/edomgreece/

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τοµπάζη 8 , Νέα Ιωνία, 14 232 • ΤΗΛ.: 210 251 8009 • EMAIL: info@edomgreece.gr
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Δύο αδέρφια, 21 και 23 χρόνων, 
βρέθηκαν… χρεωμένα με τουλάχι-
στον 10.000 ευρώ ο καθένας στην 
Εφορία, επειδή οι γονείς τους δεν 
γνώριζαν ότι έπρεπε να αποποιηθούν 
κληρονομιά του… αδερφού της για-
γιάς τους, που πέθανε το 2007 όταν 
εκείνοι ήταν 9 και 11 χρόνων! Τώρα 
έχουν μπλέξει με την ελληνική γρα-
φειοκρατία και τρέχουν να αποδεί-
ξουν τα αυταπόδεικτα, ότι δηλαδή 
εκείνη τη χρονική στιγμή δεν είχαν 
καμία δυνατότητα να αποποιηθούν 
τα χρέη του μακρινού συγγενή τους.
«Έκπληκτοι παραλάβαμε τη σχετική 
ατομική ειδοποίηση, καθ’ όσον το νε-
αρό της ηλικίας μας, η άγνοιά μας για 
το γεγονός και η πλήρης και απόλυτη 
έλλειψη οποιασδήποτε οικονομικής 
μας δραστηριότητας και οποιουδή-
ποτε οικονομικού πόρου (διατρεφό-
μαστε από τους γονείς μας και συμβι-
ώνουμε μαζί τους) δεν μας επέτρεπε 
να φανταστούμε την ψυχική ταλαι-
πωρία που μας επιφυλάσσονταν», 
αναφέρουν τα δύο αδέλφια στην 
αγωγή που κατέθεσαν στο Πολυμε-
λές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και 
με την οποία ζητούν να ακυρωθεί η 
θεωρούμενη αποδοχή κληρονομιάς 
του μακρινού τους θείου, εξαιτίας της 
οποίας βρέθηκαν χρεωμένοι.
Η αρνητική έκπληξη των δύο φοιτη-
τών, που δεν έχουν εισοδήματα, ήταν 
μεγαλύτερη από τα ειδοποιητήρια 
που έλαβαν, όταν ενημερώθηκαν 
από πού προέρχεται η οφειλή και 
διαπίστωσαν ότι οι υπηρεσίες δεν 
μπορούν να κάνουν τίποτε για να 
ανατραπεί η κατάσταση που δημι-
ουργήθηκε. «Σπεύσαμε αμέσως να 
επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και 
διά ζώσης με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και 
μετά την ενημέρωσή μας από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους η έκπληξή 
μας έγινε μεγαλύτερη και τραγικότε-
ρη, αφού αδυνατούμε να αντιμετωπί-
σουμε πλήρως το ζήτημα των σε βά-
ρος μας καταλογισθέντων ποσών», 
αναφέρουν στην αγωγή τους.
Αυτό που είναι εντελώς παράδοξο 

αφορά τον χρόνο που δημιουργήθη-
καν τα χρέη από τον αδελφό της για-
γιάς τους, τις χρονιές 1992 και 1995 
όταν αυτοί ήταν… αγέννητοι!

Συγγνωστή πλάνη
Τα δύο αδέλφια με την αγωγή που 
κατέθεσαν και συζητήθηκε την πα-
ραμονή Χριστουγέννων στο Πολυ-
μελές Πρωτοδικείο, ζητούν να τους 
αναγνωριστεί συγγνωστή πλάνη, 
δηλαδή ότι η μητέρα τους δεν γνώ-
ριζε ότι έπρεπε να υποβάλει δήλω-
ση αποποίησης κληρονομιάς και για 
τους δύο ανήλικους τότε γιους της.
Άλλωστε, όπως καταγράφεται στο 
κείμενο της αγωγής, όλοι οι άμεσοι 
συγγενείς του χρεωμένου θείου εί-
χαν καταθέσει δηλώσεις αποποίησης 
κληρονομιάς και η συγκεκριμένα η 
μητέρα του θανόντος, η σύζυγος και 
τα δύο παιδιά του, οι δύο αδελφές 
του και τα παιδιά των δύο αδελφών 
του. «Δεν προέβησαν σε αποποίηση 
κληρονομιάς για λογαριασμό μας – 
τότε ανήλικων τέκνων τους, αλλά 
προέβησαν σε αποποίηση μόνον για 

λογαριασμό της μητέρας μας, πεπλα-
νημένα πιστεύσαντες ως μη γνωρί-
ζοντες την κείμενη νομοθεσία ότι σε 
αυτήν εξαντλείται και ολοκληρώνε-
ται η επαγωγή της κληρονομιάς του 
αποβιώσαντος αδελφού της γιαγιάς 
μας. Έτσι δεν προέβησαν ως όφει-
λαν σε αποποίηση της κληρονομιάς 
για λογαριασμό μας (τότε ως ανηλί-
κων), ούτε μας ενημέρωσαν για το 
γεγονός κατά την ενηλικίωσή μας, 
προφανώς λόγω της λανθασμένης 
νομικής συμβουλής που έλαβαν και 
παντελούς άγνοιας της υποχρέωσής 
μας», τονίζεται στην αγωγή.
Τα δύο αδέρφια εξηγούν ότι από την 
πλευρά των γονέων τους, ειδικά της 
μητέρας τους που ήταν η κληρονό-
μος ως συγγενής εξ αίματος, όπως 
και των άλλων συγγενών, έγιναν 
όλες οι ενέργειες για να μην φορ-
τωθούν τα χρέη και μάλιστα ο δικη-
γόρος του, που έχει πεθάνει, τους 
είχε διαβεβαιώσει ότι ο κύκλος των 
υπόχρεων, σε τέτοιες περιπτώσεις 
κλείνει πριν τη δική τους συγγένεια, 
επομένως οι γονείς τους δεν κινήθη-

καν την περίοδο εκείνη. «Λόγω της 
ως άνω αναφερόμενης ενημέρωσης 
εκ μέρους του δικηγόρου στον οποίο 
απευθύνθηκαν και ενός λογιστή, που 
επιβεβαίωσε τη δικηγορική γνώμη, 
οι γονείς μας είχαν σχηματίσει την 
πεποίθηση ότι τα τέκνα τους (εμείς οι 
ενάγοντες) δεν κληρονομούν, επο-
μένως δεν βαρύνονται με τα χρέη 
της κληρονομιάς», υπογραμμίζεται 
στην αγωγή. Συνέπεια αυτού ήταν να 
χαθούν όλες οι νόμιμες προθεσμίες 
που είχαν οι τότε ανήλικοι αδερφοί, 
δηλαδή τέσσερις μήνες μετά τον θά-
νατο του συγγενή, για να ασκηθούν 
τα δικαιώματα αποποίησης.
«Είναι προφανές ότι η πλάνη των γο-
νέων μας συνεχιζόμενη και μετά την 
ενηλικίωσή μας, (ημών των εναγό-
ντων), είναι ουσιώδης, διότι υπήρχε 
διάσταση της βούλησης και της δή-
λωσης εκ μέρους των γονέων μας, 
καθ’ όσον εάν οι τελευταίοι είχαν 
ενημερωθεί σωστά θα είχαν προβεί 
σε αποποίηση της κληρονομιάς για 
λογαριασμό μας», καταλήγουν οι 
δύο φοιτητές.
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Ιστορία τρέλας με την απίστευτη γραφειοκρατία που μπλέκει σε περιπέτειες 
δυο νεαρούς, οι οποίοι βρέθηκαν χρεωμένοι από το... πουθενά

Αδέρφια είχαν οφειλές στην Εφορία  
πριν τη γέννησή τους!
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Αυτοψία στον χώρο των θυρίδων 
υποκαταστήματος της Εθνικής Τρά-
πεζας Θεσσαλονίκης, κάτοχοι των 
οποίων υποστηρίζουν ότι έχασαν τις 
περιουσίες τους, αποφάσισε να κάνει 
η ανακρίτρια εγκλημάτων διαφθο-
ράς Ιωάννα Σερβέτα. Έγκυρες πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι ύστερα από 
αίτημα μηνυτή, η ανακρίτρια όρισε 
πραγματογνώμονα που θα εξετάσει 
τα κλειδιά των  θυρίδων, τα πασπαρ-
τού κλειδιά και τις κλειδαριές.

Η υπόθεση των θυρίδων για την 
οποία κατηγορούμενοι είναι τραπε-
ζικοί υπάλληλοι έχει πάρει τη μορ-
φή χιονοστιβάδας, καθώς μετά τους 
πρώτους μηνυτές ιδιοκτήτες έξι θυ-
ρίδων, έχουν ακολουθήσει και άλλες 
μηνύσεις. Ήδη μάλιστα οι κατηγο-
ρούμενοι έχουν απολογηθεί ενώπιον 
της ανακρίτριας και αφέθηκαν ελεύ-
θεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. 
Η έρευνα για τις θυρίδες ξεκίνησε το 
2012 όταν συνταξιούχος σιδηροδρο-
μικός υπάλληλος κατήγγειλε στην 
αστυνομία ότι έχασε όλα τα υπάρχο-
ντα που είχε τοποθετήσει στην τρα-
πεζική θυρίδα του συγκεκριμένου 
υποκαταστήματος. Ακολούθησαν 
παρόμοιες καταγγελίες και μηνύσεις 
13 ιδιοκτητών και συνιδιοκτητών 
θυρίδων, από τα στοιχεία των οποίων 
και την έρευνα που διενεργούν αστυ-
νομικοί της ασφάλειας συντάσσεται 
κατηγορητήριο για υπεξαίρεση χρη-
μάτων και τιμαλφή αξίας 2,6 εκατομ-
μυρίων ευρώ.

Η ανακριτική έρευνα, μετά τις απο-
λογίες των έξι νυν και πρώην τρα-
πεζικών που κατηγορούνται, εκτι-
μήθηκε ότι θα ολοκληρωνόταν με 
την παραπομπή της δικογραφίας σε 
εισαγγελέα για να εισαχθεί σε δικα-
στικό συμβούλιο που θα κρίνει τε-
λικά την υπόθεση της παραπομπής. 
Ωστόσο στο γραφείο της ανακρίτριας 
εγκλημάτων διαφθοράς συνεχίζεται 
ο καταιγισμός μηνύσεων άλλων ιδι-
οκτητών τραπεζικών θυρίδων του 
ίδιου υποκαταστήματος, οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν 
από τα μέσα ενημέρωσης και όταν 

έλεγξαν το περιεχόμενο των θυρί-
δων τους παρατήρησαν ότι χρήματα 
και τιμαλφή τους έχουν κάνει φτερά. 
Πηγές έλεγαν πως από τις μηνύσεις 
για έξι θυρίδες που περιλήφθηκαν 
αρχικά στη δικογραφία, η ανακρίτρια 
σήμερα χειρίζεται υποθέσεις ιδιοκτη-
τών 15 τραπεζικών θυρίδων.

Επί τόπου
Τα στοιχεία τα οποία φτάνουν στο 
ανακριτικό γραφείο φαίνεται πως 
οδήγησαν την ανακρίτρια να κάνει 
δεκτό το αίτημα που υπέβαλε ο συ-
νήγορος πολιτικής αγωγής ιδιοκτήτη 
θυρίδας, Αστέριος Τόσκας για να δι-
ενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη. «Η 
ανακρίτρια έκανε δεκτό το αίτημά 
μας να οριστεί πραγματογνώμονας 
και πιστεύουμε πως είναι θέμα ημε-
ρών να γίνει αυτοψία στις θυρίδες 

του υποκαταστήματος», είπε ο ίδιος 
στην Karfitsa επιβεβαιώνοντας τις 
πληροφορίες για την ενεργοποίηση 
και αυτής της διαδικασίας. Στο αίτη-
μα που είχε κατατεθεί στο πλαίσιο 
υπομνήματος στην ανακρίτρια, εν-
νοείται σαφώς ότι οι τραπεζικές θυ-
ρίδες παραβιάζονταν και τονίζεται 
ότι στον χώρο, σε αυτοψία που έγινε 
το 2015, βρέθηκε ξύλινο κουτί που 
περιείχε σφυρί, κλειδιά και ελάσματα 
που θεωρούνται από τους μηνυτές 
«διαρρηκτικά εργαλεία». Ως τέτοια 
χαρακτηρίζονται στο υπόμνημα με το 
οποίο υποβλήθηκε το αίτημα για νέα 
αυτοψία. Ήδη εκτός του πραγματο-
γνώμονα που όρισε η ανακρίτρια, οι 
εμπλεκόμενοι – μηνυτές και κατη-
γορούμενοι – έχουν ορίσει τεχνικούς 
συμβούλους. 
Κατά  τη διάρκεια της επί τόπου έρευ-

νας αναμένεται να εξεταστούν ειδικά 
τα κλειδιά των θυρίδων που έχουν 
στην κατοχή τους οι ιδιοκτήτες τους, 
καθώς υποστηρίζουν ότι είναι παλιά 
και εύκολα αντιγράφονται. Είναι άλ-
λωστε χαρακτηριστικό αυτό που έχει 
καταγραφεί σε δίκη αστικής αξίωσης 
ιδιοκτήτη θυρίδας σε βάρος της Τρά-
πεζας, κατά τη διάρκεια της οποίας 
κατέθεσε ότι έβγαζε αντικλείδια από 
τον Βαρδάρη. Στο πλαίσιο της ίδιας 
έρευνας θα εξεταστεί και το πασπαρ-
τού, δηλαδή το κλειδί που ανοίγει 
όλες τις θυρίδες. Για το συγκεκριμένο 
έχουν γίνει αναφορές από τους μηνυ-
τές ότι υπάρχει κατάθεση σύμφωνα 
με την οποία τραπεζικός υπάλληλος 
κρατούσε αντικλείδι από το πασπαρ-
τού στο σπίτι του.
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Η υπόθεση για την οποία κατηγορούμενοι είναι τραπεζικοί υπάλληλοι  
έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας

Μπαίνει στις θυρίδες η ανακρίτρια διαφθοράς

Η αυτοκτονία ξεκλείδωσε την υπόθεση 
Η δικογραφία για την υπεξαίρεση των θυρίδων 

λίγο έλειψε να κλείσει όταν είχε πάρει τον δρόμο 
για αρχειοθέτηση, χωρίς μάλιστα να απολογηθούν 
οι κατηγορούμενοι στην ανακρίτρια. Τις ίδιες ημέρες 
όμως, ένας άλλος πελάτης, την κατάθεση του οποίου 
αποκάλυψε η Karfitsa, παρέδωσε στην ασφάλεια μία 
σακούλα με ρολόγια, που του δόθηκαν ως αποζη-
μίωση για τα χρήματα που έχασε από τη θυρίδα του, 
όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε. Τρία από τα ρολόγια αυτά 
ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε διαφορετικά πρό-

σωπα που είχαν κάνει ήδη μήνυση για τις θυρίδες.
Μετά την εξέλιξη αυτή, η δικογραφία έπαιρνε τον 

δρόμο της επιστροφής για το γραφείο της ανακρίτρι-
ας, ύστερα από σχετικό βούλευμα. Και τότε σημειώ-
νεται ακόμη μία ανατροπή με την αυτοκτονία πρώην 
υπαλλήλου που ήταν βασικός κατηγορούμενος στην 
υπόθεση ως άμεσος διαχειριστής των θυρίδων. Σύμ-
φωνα με τη δικογραφία ήταν αυτός που έδωσε στον 
πελάτη τη σακούλα με τα ρολόγια για να τον αποζη-
μιώσει για τα χρήματα που είχε χάσει.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων 
είναι ένας οργανισμός με στόχο την 
προώθηση της ευρωπαϊκής διάστα-
σης στην εκπαίδευση, στον οποίο 
συμμετέχουν 40 ευρωπαϊκές χώρες. 
Είναι η Ευρωβουλή των νέων. Στην 
Ελλάδα κάθε χρόνο εκλέγεται ένα 
συμβούλιο κυρίως από φοιτητές, που 
αναλαμβάνουν ρόλο ευρωβουλευτή 
για να προωθήσουν στους συνομηλί-
κους τους στην Ευρώπη θέματα που 
τους απασχολούν. Φέτος τη θέση της 
Ελληνίδας προέδρου πήρε η Ελισά-
βετ Σιδηροπούλου, μια φοιτήτρια 
της Αγγλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ, η 
οποία εξηγεί στην Karfitsa τους προ-
βληματισμούς και τις προτεραιότητες 
των Ελλήνων νέων. 
Ποιος είναι ο ρόλος 
και ποιοι οι στόχοι του ΕΚΝΕ; Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων 
Ελλάδος (ΕΚΝΕ) δραστηριοποιείται 
προσφέρει σε νέους την ευκαι-
ρία να αποκτήσουν μία ιδιαίτερη 
εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από τις 
δράσεις και τα συνέδριά του, που 
διοργανώνει κάθε χρόνο σε Θεσσα-
λονίκη και Αθήνα. Στόχος μας είναι 
να ενισχύσουμε την ενεργό δράση 
των νέων και να συμβάλουμε στην 
ουσιαστικότερη κατανόησή τους της 
διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολο-
κλήρωσης. Οι δράσεις μας προβάλ-
λουν την κοινοβουλευτική συζήτηση 
και ενθαρρύνουν τον διαπολιτισμικό 
διάλογο επί επίκαιρων ευρωπαϊκών 
θεμάτων. Το ΕΚΝΕ εξοπλίζει τους 
νέους με αρχές όπως αυτές της 
ειρηνικής γειτνίασης, του διαλόγου, 
της συνεργασίας, της αλληλεγγύης 
και του σεβασμού στον άνθρωπο, 
στη διαφορετικότητα και στο περι-
βάλλον.
Ποιο είναι το μείζον ζήτημα που 
σας απασχολεί; Η ενασχόλησή μας 
καλύπτει ένα εξαιρετικά μεγάλο 
εύρος από θέματα που αφορούν 
στο περιβάλλον και στην αειφόρο 
ανάπτυξη μέχρι θέματα που επικε-
ντρώνονται σε προβλήματα όπως το 
μεταναστευτικό, οι ανισότητες ανά-

μεσα σε μειωνοτικές ομάδες και η 
διαφθορά. Ανεξάρτητα από τη φύση 
του προβλήματος, η προσέγγισή μας 
αφορά στην εκπαιδευτική αξία και 
ουσία της συζήτησης και επίλυσής 
του. Στόχος μας είναι η όσο το δυ-
νατόν πιο πολύπλευρη ενημέρωση 
των νέων για τα προβλήματα που 
καλούνται να προσεγγίσουν, προ-
κειμένου να διαμορφώσουν τη δική 
τους γνώμη προς την επίλυσή τους. 
Η ενημέρωση και η γνώση είναι τα 
όπλα των νέων απέναντι στην απά-
θεια και την αδιαφορία και τα εφόδιά 
τους για την ενεργό συμμετοχή τους 
στα κοινά.
Ποιες είναι οι  αρμοδιότητες του 
ελληνικού ΕΚΝΕ; Πολύ σημαντικό 
κομμάτι αποτελεί η συνεργασία 
μας με τις υπόλοιπες 40 χώρες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων σε 
επίπεδο λειτουργίας του ευρύτερου 
δικτύου μας και ανταλλαγής από-
ψεων. Φυσικά εμπλεκόμαστε και σε 
θέματα όπως η διατήρηση δεσμών 
με τα σχολεία που συμμετέχουν στις 
δράσεις μας, με συνεργαζόμενους 
φορείς που τις υποστηρίζουν και με 
το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέ-
τουμε στην οργάνωσή τους.
Είναι η θέση σας προθάλαμος για 
την κεντρική πολιτική σκηνή;
Οι προσωπικοί μου στόχοι δεν πη-
γάζουν από θέληση για ενασχόληση 

με την πολιτική αυτή καθ’ αυτή. Συμ-
μετέχω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Νέων από το 2014 και τα τελευταία 
χρόνια είχα την ευκαιρία να ταξιδέ-
ψω στην Ευρώπη, να γνωρίσω νέ-
ους από μεγάλο αριθμό χωρών και 
να ασχοληθώ με ποικίλα θέματα και 
προβληματισμούς. Το σωματείο μού 
έχει προσφέρει πολύτιμες γνώσεις 
και παιδεία που αποτιμώ στην εξέλι-
ξή μου ως πολίτης και ως άνθρωπος. 
Στόχος μου, λοιπόν, είναι να συνεχί-
σω το όραμα και το λειτούργημα του 
σωματείου και να προσφέρω μαζί με 
το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο 
τα απαραίτητα εφόδια και στις νεότε-
ρες γενιές προκειμένου να κερδίσουν 
όσα κέρδισα εγώ. Πολιτική είναι το 
καθετί και πιστεύω ότι ακόμα και 
αυτή η απλούστερη ενασχόλησή μας 
με τα κοινά παράγει πολιτικό έργο 
και διαμορφώνει την κοινωνία μας.
Είναι οι Ευρωπαίοι συνάδερφοι 
σας  πιο καταρτισμένοι από τους 
Έλληνες; Όσοι δραστηριοποιούνται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων 
εμπλέκονται καθαρά εθελοντικά. 
Αυτό από μόνο του καταδεικνύει το 
ενδιαφέρον των ανθρώπων αυτών 
για τα κοινά και τη θέλησή τους 
να προσφέρουν. Στο πλαίσιο αυτό, 
Έλληνες και ξένοι δείχνουν την ίδια 
όρεξη και τον ίδιο ζήλο. Το πόσο κα-
ταρτισμένοι είμαστε ορίζεται από το 

ενδιαφέρον που δείχνουμε για τέτοια 
θέματα, θέματα που μας διαμορφώ-
νουν ως πολίτες του αύριο, και μέχρι 
τώρα είχα την τύχη να συνεργαστώ 
με ξένους που μου έδειξαν διαφο-
ρετικές οπτικές και εναλλακτικές 
προσεγγίσεις, αλλά και με Έλληνες 
που βλέπουν τον κόσμο και μέσα 
από τα μάτια της χώρας του αλλά 
και πέρα από τα σύνορα αυτής.
Οι νέοι στην Ευρώπη είναι πιο κο-
ντά στην πολιτική; Η απόστασή μας 
από την πολιτική και τα κοινά είναι 
ένα γενικότερο κακό που επηρεάζει 
και εμάς αλλά και τους υπόλοιπους 
Ευρωπαίους. Η περίοδος κρίσης 
που διανύουμε δεν έχει γεωγραφικά 
όρια κατ’ εμέ, και επηρεάζει είτε με 
τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο το 
σύνολο της ΕΕ. Σίγουρα οι εξελίξεις 
των τελευταίων χρόνων έχουν δη-
μιουργήσει ένα κλίμα απαισιοδοξίας 
και αποχής, ωστόσο μέσα από τις 
δυσκολίες μπορούμε να δούμε πως 
συσπειρώνονται οι νέοι για να τις 
αντιμετωπίσουν. Οργανισμοί όπως 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων 
μου έχουν δώσει την ευκαιρία να 
συναναστραφώ Ευρωπαίους που 
επικεντρώνονται στο πως μπορούν 
να είναι ενεργοί και να αλλάξουν τα 
τωρινά δεδομένα που τους δυσαρε-
στούν. Την ίδια οπτική πιστεύω ότι 
τρέφουν σιγά σιγά και οι Έλληνες.

Ελισάβετ Σιδηροπούλου, Πρόεδρος του ΕΚΝΕ:

Οι νέοι συσπειρώνονται
μέσα από τις δυσκολίες
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Ένα ακόμη «διαζύγιο» με στενό συνερ-
γάτη προσέθεσε στο βιογραφικό του ο Γιάν-
νης Μπουτάρης. Αυτή τη φορά, ήταν η Κα-
λυψώ Γούλα που αποφάσισε να αποσύρει 
την υποψηφιότητα της από τη διεκδίκηση 
του δήμου Θεσσαλονίκης και παράλληλα 
να ανακοινώσει παραίτηση από τη θέση της 
προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και 
από δημοτική σύμβουλος. 

Στο παρελθόν ανάλογα «διαζύγια» εί-
χαν προηγηθεί με τον τέως αντιδήμαρχο, 
Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο οποίος θεωρούνταν 
το αγαπημένο παιδί του Μπουτάρη, καθώς 
επίσης με τους συνιδρυτές της παράταξης 
«Πρωτοβουλία», Παναγιώτη Αβραμόπου-
λο και Ανδρέα Κουράκη.

Τα τελευταία χρόνια η κ.Γούλα ήταν από 
τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό 
του δημάρχου Θεσσαλονίκης. Από τα πιο 
μικρά, καθημερινά θέματα του δήμου έως 
την επίθεση που δέχτηκε τον περασμένο 
Μάιο στο Λευκό Πύργο, στις εκδηλώσεις για 
τη Γενοκτονία των Ποντίων, τότε που μπήκε 

μπροστά στο πλήθος για να τον προστατέ-
ψει.

Την απόφαση της για αποχώρηση από τη 
διοικούσα παράταξη και το δημοτικό συμ-
βούλιο την ανακοίνωσε πρώτα στον ίδιο 
τον κ.Μπουτάρη, υποβάλλοντας εγγράφως 
την παραίτηση της. Λίγο αργότερα, ακολού-
θησε ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης αφήνοντας αιχμές τόσο εναντίον του 
κ.Μπουτάρη (χωρίς ωστόσο να τον κατονο-
μάζει πουθενά), όσο και εναντίον συναδέλ-
φων της. 

“Ορισμένοι άνθρωποι με τους οποίους 
συμπορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, δια-
μορφώνοντας νέα δεδομένα για την πόλη 
μας, μη αποδεχόμενοι τη νομιμότητα και το 
αποτέλεσμα που προέκυψε με τη συμμετο-
χή του 80% του εκλογικού σώματος, κατέ-
λυσαν κάθε έννοια δημοκρατίας και συλλο-
γικότητας, αυτονόητων βασικών αρχών της 
παράταξής μας. Και στη συνέχεια επέλεξαν 
να υπονομεύσουν την πορεία της παράτα-
ξης προς τις εκλογές διαπραγματευόμενοι 

πίσω από κλειστές πόρτες το προσωπικό 
τους μέλλον”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ.Γούλα θεωρεί ότι ο δήμαρχος την 
παρακίνησε να βγει μπροστά και να διεκδι-
κήσει τον δήμο Θεσσαλονίκης με την παρά-
ταξη της «Πρωτοβουλίας», χωρίς όμως να 
έχει καμία ουσιαστική διάθεση να την στη-
ρίξει στο δρόμο προς τις εκλογές. Αντίθετα, 
εκτιμά πως με τις κινήσεις του (για παρά-
δειγμα η συνάντηση με την Κατερίνα Νοτο-
πούλου και οι δηλώσεις στήριξης προς τον 
Σπύρο Βούγια) την υπονόμευε. 

Μέσω δικής του ανακοίνωσης, μία μέρα 
αργότερα, ο κ.Μπουτάρης την ευχαρίστησε 
για την έως τώρα συνεργασία, από το 2010 
οπότε και εξελέγη. Δήλωσε λυπημένος γι 
αυτή της την απόφαση, υπογραμμίζοντας 
πως ο ίδιος έκανε προσπάθειες να την με-
ταπείσει.

Άμεσα ξεκίνησαν και οι διαδικασίες 
αναζήτησης κατάλληλου προσώπου για 
την αντικατάσταση της. Στα ονόματα που 
ακούστηκαν αυτά της προέδρου της ΚΕΔΗΘ 

Μαρίας Πασχαλίδου, η οποία ωστόσο φέρε-
ται ν’ αρνήθηκε, του δημοτικού συμβούλου 
Ανέστη Τελλίδη και του αντιδημάρχου Κοι-
νωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πέ-
τρου Λεκάκη. Η ειδική συνεδρίαση για την 
εκλογή νέου προέδρου δημοτικού συμβου-
λίου του δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται 
την ερχόμενη Πέμπτη.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις αρκετοί 
σύμβουλοι ρίχνουν ευθύνες στον δήμαρχο 
κατηγορώντας τον πως δεν προετοίμασε 
την επόμενη μέρα της παράταξης και πως 
ευθύνεται για το γεγονός ότι η “Πρωτοβου-
λία” δεν έχει να προτείνει άλλον υποψήφιο 
στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαβούλευσης 
με τις υπόλοιπες παρατάξεις της κεντροα-
ριστεράς. Η παράταξη θα συνεδριάσει μέσα 
στην εβδομάδα για να εξετάσει τα νέα δε-
δομένα, ενώ τη θέση της Καλυψώς Γούλα 
στα δημοτικά έδρανα θα πάρει η Ελένη Τζι-
ούτζια.

Προς διάλυση οδεύει η «Πρωτοβουλία»
Νέο «διαζύγιο» για τον Γ. Μπουτάρη - Παραιτήθηκε η Κ. Γούλα 
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Ο 27χρονος Βασίλης Κινικλής έχει 
πλέον επιστρέψει σπίτι του, στη Λά-
ρισα, και προσπαθεί να συνέλθει από 
την περιπέτεια που έζησε την περα-
σμένη Κυριακή, όταν χάθηκε στις χιο-
νισμένες πλαγιές των Πιέριων ορέ-
ων, κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο 
του Ελατοχωρίου και κινδύνευσε 
να πεθάνει. Ο νεαρός σκιέρ απομα-
κρύνθηκε με τη χιονοσανίδα από την 
παρέα του και ήταν για περισσότερες 
από επτά ώρες μόνος του στο χιόνι, 
μέχρι που τον εντόπισαν οι πυροσβέ-
στες και τον έσωσαν.

Η περιπέτεια του 27χρονου άρχισε 
λίγο μετά τις 13.00 της Κυριακής, 
όταν με τον αδερφό του και ένα φίλο 
τους που έκαναν σκι, αποφάσισαν να 
απομονωθούν πηγαίνοντας παράλ-
ληλα από την πίστα. Ο Βασίλης με 
τη σανίδα πήγε ακόμη πιο γρήγορα 
αφήνοντας πίσω τους άλλους, που 
γρήγορα τον έχασαν από το οπτικό 
τους πεδίο. «Πίστεψα ότι αν πάω λίγο 
πιο δεξιά, με τη φόρα που έχω θα 
καταφέρω να στρίψω και να ανέβω 
πάλι στο χιονοδρομικό κέντρο, όμως 
κατάλαβα ότι έχω χαθεί. Όταν είδα τα 
δέντρα πανικοβλήθηκα, έχασα τον 
προσανατολισμό μου. Δεν είχα μαζί 
μου κινητό», εξηγεί στην Karfitsa ο 
Βασίλης.
Ο Βασίλης πέρασε από τις ειδικές δυ-
νάμεις ως αλεξιπτωτιστής και ήταν 
συνηθισμένος στις γρήγορες αποφά-
σεις. Ανέκτησε την ψυχραιμία του και 
συνέχισε να περπατά στο δάσος. Το 
χιόνι σε ορισμένα σημεία έφτανε το 
ένα μέτρο. Πότε με τη σανίδα, πότε 
πεζός κατέβαινε την πλαγιά. Είδε σε 
μακρινή απόσταση ένα χωριό και συ-
νέχισε να περπατά προς τον οικισμό, 
όμως άρχισε να νυχτώνει...
«Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να προ-
χωρήσω περισσότερο και άρχισα να 
ψάχνω κάπου για να σταματήσω. 
Εντόπισα έναν βράχο που έκανε μια 
φυσική σπηλιά. Καθάρισα το χιόνι και 
προσπάθησα να ανάψω φωτιά για να 
ζεσταθώ. Μετά από ώρες τα κατάφε-

ρα. Είπα στον εαυτό μου ότι αν δεν τα 
καταφέρω, θα με βρουν παγωμένο 
το πρωί».
Ο αδερφός του είχε ενημερώσει το 
χιονοδρομικό κέντρο ενώ μαζί με το 
φίλο του περίμεναν να αδειάσουν οι 
πίστες ελπίζοντας να συναντήσουν 
τον Βασίλη. «Όταν δεν τον είδα, ενη-
μέρωσα τους υπεύθυνους του χιονο-
δρομικού και μαζί με το διευθυντή 
και άλλους δύο πήγαμε να τους υπο-
δείξω το τελευταίο σημείο που τον 
είδα», εξηγεί ο Γιάννης Κινικλής.
Η αναζήτηση

Αμέσως ενημερώθηκε η Πυροσβε-
στική Υπηρεσία στην Κατερίνη και το 
περιφερειακό συντονιστικό όργανο 
στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα έφτα-
σε στο βουνό κλιμάκιο από την Πιε-
ρία. «Από το χιονοδρομικό τους πήρε 
το ράτρακ (που στρώνει τις πίστες) 
και τους μετέφερε στο σημείο που 
τους υπέδειξα», εξηγεί ο Γιάννης. Η 
αναζήτηση άρχισε άμεσα. Τέσσερις 
πυροσβέστες κατέβηκαν την πλαγιά 
και είδαν τα σημάδια από το σνόου-
μπορντ.
Ο 27χρονος εντοπίστηκε λίγο πριν 

τα μεσάνυχτα σε χαράδρα βάθους 
1,5 μέτρου. «Προσπαθήσαμε να του 
δώσουμε θάρρος.  Ήταν καλά, είχε 
τις αισθήσεις του αν και ταλαιπωρη-
μένος. Του δώσαμε νερό και φαγητό 
και του σκεπάσαμε τα πόδια με υαλο-
κουβερτες», αναφέρει στην Karfitsa 
ο επιπυραγός  Δημήτρης  Κραγιό-
πουλος, ο οποίος μαζί με τον πυρα-
γό Σπύρο Κίτσο και τους εθελοντές 
Γιάννη Νταμπόση και Θόδωρο Τεκε-
ρίδη, περπάτησαν μέσα στο χιόνι για 
πολλές ώρες ώσπου να εντοπίσουν 
τον Βασίλη.
Η περιπέτεια του σκιέρ και των δια-
σωστών δεν τέλειωσε εδώ, καθώς 
στην προσπάθεια τους να γυρίσουν 
πίσω κατάλαβαν ότι οι καιρικές 
συνθήκες δεν τους επέτρεπαν την 
ανάβαση. Αποφάσισαν να ακολου-
θήσουν εναλλακτική διαδρομή και 
να κατέβουν προς το χωριό Δάσκιο, 
στην πλευρά του Αλιάκμονα. «Είδα-
με ότι σε πολύ κοντινή απόσταση από 
εκεί που ήμασταν υπήρχε μια δασική 
οδός», αναφέρει ο κ. Κραγιόπουλος.
Τελικά έφτασαν στο Δάσκιο όπου 
βρίσκονταν ο διοικητής της Π.Υ Πι-
ερίας, πύραρχος Ευάγγελος Φαλά-
ρας και από εκεί μεταφέρθηκαν στα 
Ριζώματα, όπου στο καφενείο του 
χωριού είχε στηθεί άτυπο κέντρο 
επιχειρήσεων με τους ντόπιους και 
τους πυροσβέστες να περιμένουν με 
τον αδερφό του σκιέρ την έκβαση της 
επιχείρησης.
Λίγο πριν τις 6 το πρωί, ο σκιέρ συ-
ναντήθηκε σώος με τον αδερφό του 
έχοντας περάσει μια περιπέτεια που 
λίγο έλλειψε να του στοιχίσει τη ζωή. 
Ο επικεφαλής της επιχείρησης αρχι-
πύραρχος Μανώλης Τσολάκης δέ-
χτηκε τις ευχαριστίες του 27χρονου 
και τα συγχαρητήρια  του αδερφού 
του. «Ήταν μια δύσκολη επιχείρη-
ση, που χάρη στην επέμβαση της 
Π.Υ στέφτηκε με απόλυτη επιτυχία», 
δήλωσε στην Karfitsa ο κ. Τσολάκης. 
Και ο Βασίλης από την πλευρά του 
προσθέτει: «Όταν με βρήκαν κέρδισα 
δέκα χρόνια ζωής»!

Ο 27χρονος Β. Κινικλής κινδύνευσε να πεθάνει  
όταν χάθηκε κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Ελατοχωρίου

Μια δραματική διάσωση
στα χιονισμένα Πιέρια…

Re
po

rt
ag

e
A

P
O

 T
H

 Δ
Ε

Σ
Π

Ο
ΙΝ

Α
 Κ

Ρ
Η

Τ
ΙΚ

Ο
Υ



1319.01.2019

Αμφιπόλεως 47 Θεσσαλονίκη | 231 093 6100

Γνωρίζουμε πως τα συλλαλητήρια δεν λύνουν προβλήματα. Γνω-

ρίζουμε όμως πως πιέζουν έμμεσα για την λύση τους. Πιέζουν τις 

ηγεσίες όμως. Γιατί είμαστε ενεργοί πολίτες. Είμαστε πολίτες του σή-

μερα και του αύριο. Δεν είμαστε ‘’καναπεδάτοι’’. Θεωρούμε, ως σκε-

πτόμενοι νεαροί, πως η άσκηση των πολιτικών μας καθηκόντων δεν 

εξαντλείται στις κάλπες μια φορά κάθε Χ χρόνια. Δεν κουνάμε ειρωνικά 

όμως και το δάχτυλο σε εκείνους που με επιχειρήματα μας λένε ότι 

δεν θα’ ρθουν. Θα βρεθούμε μαζί σε άλλα μετερίζια. Αρκετοί φίλοι 

απέχουν, κανείς δεν θα πάψει να είναι φίλος μας.  Διότι γουστάρου-

με τον λαϊκό, καθημερινό κόσμο. Δεν τον θεωρούμε ‘’δευτεράντζες’’. 

Έχει φωνή που πρέπει να εκφράζεται. Δεν έχουμε καμιά γαλαζοαίματη 

καταγωγή και από όσο γνωρίζουμε ελάχιστοι στην πατρίδα μας έχουν.

Το όνομα και η ουσία του όρου Μακεδονία είναι δικά μας. Από το 1904 μέ-

χρι 1949 χιλιάδες Έλληνες μάτωσαν και άλλοι τόσοι άφησαν την ζωή τους στα 

χώματα του Κιλκίς, της Καστοριάς, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης μας. Γιατί 

ο Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος είχε πει ότι «Η Μακεδονία ανήκει σε αυτόν που θα 

την πάρει». Και ναι μας ανήκει. Μας ανήκει πολιτιστικά και ιστορικά! Σεβόμαστε 

τον κάθε καλόπιστο σλάβο ή αλβανό γείτονα. Γνωρίζουμε τα βάσανα και τους 

καημούς του. Θέλουμε να δούμε τα Βαλκάνια ΝΑΤΟικά, Ευρωπαϊκά, ισχυρά και 

δεμένα μεταξύ τους, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε αυτό που μας ανήκει 100%. 

Ακόμη, δεν θέλουμε να χαρίσουμε μια συγκέντρωση εκατοντάδων χιλιάδων δη-

μοκρατών-πατριωτών συμπολιτών μου σε μια αρμάδα ακροδεξιών-λαϊκιστικών 

τύπων. Διαμαρτυρόμαστε για τους περίεργους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο κ. 

ΠΘ και το επιτελείο του ένα κρίσιμο Εθνικό Θέμα το θυσιάζουν για Κομματικό 

Συμφέρον και την παραμονή τους στην εξουσία για μερικούς μήνες ακόμη. 

Κλείνοντας, είμαστε οι πολλοί, εκείνοι είναι οι λίγοι και πρέπει να το δεί-

ξουμε. Να αντιληφθούν όλοι πως δεν μπορεί να παρθούν αποφάσεις σε Εθνικά 

Ζητήματα ενάντια στην θέληση της δυναμικής πλειοψηφίας των πολιτών. Η αλα-

ζονεία ορισμένων εκ των κυβερνώντων έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Ο κόσμος 

θεωρούμε ότι δεν είναι τελικά τόσο βλαξ όσο νομίζουν ορισμένοι ότι είναι. Πρέ-

πει να δείξουμε όλοι μαζί, ενωμένοι, ξανά και σε μεγαλύτερο επίπεδο ότι κου-

ραστήκαμε, ότι ως εδώ φτάνει, αλλάξτε πορεία ή… φύγετε! «Στην δημοκρατία 

δεν υπάρχουν αδιέξοδα!» άλλωστε, όπως έλεγε και ο Παύλος Κ. Μπακογιάννης. 

Αυτά από εμάς φίλη/φίλε, θέλω να σε δω την Κυριακή το μεσημέρι… ήρεμα και 

πολιτισμένα, όλοι μαζί.

Θεωρώ τη μετανάστευση των νέων και ιδιαίτερα των νέων επιστημόνων, 
όπως αυτή εξελίχθηκε και συνεχίζει τα τελευταία οχτώ (8) χρόνια της κρί-
σης, το μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα.  Με τις πιο βαθιές, μακρο-
χρόνιες, αναντίστρεπτες, αρνητικές επιπτώσεις στην Ελλάδα (στη σύνθεση 
του πληθυσμού της, την οικονομία της, το δυναμισμό της, το μέλλον της).

Αυτή τη στιγμή, περισσότεροι από 500.000 Έλληνες, νέοι επιστήμο-
νες, έχουν μεταναστεύσει. Αποτελούν το 77% της συνολικής μετα-

νάστευσης των νέων Ελλήνων, ηλικίας 25 -40 ετών ! ‘Ολοι τους 
πτυχιούχοι των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πολλοί απ΄ 
αυτούς με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους. Για τους 
οποίους οι Ελληνικές οικογένειες και η Πατρίδα έκαναν μια με-

γάλη, πολύχρονη  επένδυση, χρηματοδοτώντας τις σπουδές και 
την κατάρτισή τους. Επένδυση που, αντί για την Ελλάδα, αποδίδει, 

τώρα, στη Γερμανική, στην Αμερικάνικη, στην Ολλανδική, στην Αγγλι-
κή, κ.ο.κ. οικονομία !  

Οι έρευνες δείχνουν ότι απ΄ όσους Έλληνες πτυχιούχους μετανάστευσαν 
στο εξωτερικό τα τελευταία 25 χρόνια, οι τρεις (3) στους τέσσερις (4) έφυ-
γαν την τελευταία εξαετία. 

Το 80% από αυτό το δυναμικό δηλώνει ότι δεν σκέφτεται να επιστρέψει 
στην Πατρίδα, και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να επιστρέψει με τις υφι-
στάμενες οικονομικές συνθήκες, με το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλιστικών 
εισφορών και το πνιγηρό περιβάλλον στις επιχειρήσεις και την απασχόληση. 

Το 2016, το μη -αγροτικό εργατικό δυναμικό της χώρας, δηλαδή, το 
καταμετρούμενο ως πραγματικό εργατικό δυναμικό, μειώθηκε για πρώτη 
φορά από το 1960. Από 5.076.000 άτομα το 2010, έπεσε στα 4.769.000 
το 2016. Η μείωση αυτή των 307.000 ατόμων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στην τεράστια έξοδο του επιστημονικού δυναμικού. Να σημειωθεί ότι αν το 
δυναμικό αυτό  είχε παραμείνει στην ελληνική αγορά εργασίας θα εκτίνασσε 
τα ποσοστά ανεργίας στα ύψη του 32%. Δείχνοντας έτσι την πλασματικότητα 
των επίσημων στοιχείων.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο, η αφαίμαξη, από την ελληνική κοινωνία του πιο δυ-
ναμικού, του πιο φιλόδοξου, του πιο καταρτισμένου τμήματος της, αποτελεί 
τη μελλοντική καταδίκη της. Η αφαίρεση, σ΄αυτή την ιστορική καμπή, του 
9% του παραγωγικού  της δυναμικού (ποσοστό που αντιστοιχεί στο επιστη-
μονικό δυναμικό που μετανάστευσε), του 5,5 % του πληθυσμού της χώρας 
ισοδυναμεί με την αφαίρεση των καλύτερων κινητήρων της κοινωνίας, απο-
γυμνώνει την Πατρίδα απ΄ τους κινητήρες της ! 

*Ο Ελευθέριος Τζιόλας είναι χημικός μηχανικός. Εργάζεται ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας. Έχει διατελέσει υφυπουργός Εργασίας & Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων

Γιατί θα πάμε στο Συλλαλητήριο 
για την Μακεδονία

Μετανάστευση νέων επιστημόνων:  
η Πατρίδα χωρίς κινητήρες
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Μια ομάδα αντρών, όλοι τους εθε-
λοντές βρίσκεται πίσω από πολλές 
διασώσεις που έγιναν το διάστημα 
της κακοκαιρίας στη Θεσσαλονίκης. 
Πρόκειται για τους διασώστες της 
Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστο-
λών (ΕΠΟΜΕΑ) εθελοντών Πυλαίας 
Χορτιάτη που λειτούργησαν σαν από 
μηχανής θεοί, σώζοντας συνανθρώ-
πους τους που κινδύνευσαν.

Οι εθελοντές ανέλαβαν δράση από 
την αρχή της κακοκαιρίας που έπλη-
ξε στις αρχές του 2019 τη Θεσσαλο-
νίκη. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 
ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που κόλ-
λησε στα χιόνια με το αυτοκίνητο 
τους. Ο οδηγός είχε επιλέξει το δρό-
μο Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου για να 
κατευθυνθεί στη Καβάλα. Παρόλο 
που ενημερώθηκε από τους αστυ-
νομικούς της τροχαίας ότι ο δρόμος 
έχει κλείσει λόγω χιονιού, ο οδηγός 
ρίσκαρε και συνέχισε λέγοντας στους 
τροχονόμους ότι θα πάει σε ένα βεν-
ζινάδικο και θα επιστρέψει. Καθυ-
στέρησε όμως και οι εθελοντές, που 
ήταν στο σημείο, ξεκίνησαν για να 
δουν τι συμβαίνει. Λίγα μέτρα μετά το 
Χορτιάτη, στην κατηφόρα προς Άγιο 
Βασίλειο, εντόπισαν το αυτοκίνητο 
κολλημένο στα  χιόνια. Βοήθησαν 
τους ηλικιωμένους και τους οδήγη-
σαν μέχρι την διασταύρωση.
Οι διασώστες ανέβηκαν με ειδι-
κό ερπυστριοφόρο όχημα και στο 
πάρκο κεραιών του Χορτιάτη για να 
απεγκλωβίσουν δύο φύλακες κάτω 
από πολύ δύσκολες συνθήκες  με 
αρκετό αέρα, ομίχλη και πυκνό χιό-
νι που έφτανε το 1,5 μέτρο. «Ο ένας 
φύλακας διαγνώστηκε με υποθερμία 
καθώς από την προηγούμενη μέρα 
ήταν χωρίς ρεύμα και κατά συνέπεια 
χωρίς θέρμανση για ένα 24ώρο», 
αναφέρει στην Karfitsa ο πρόεδρος 
της ΕΠΟΜΕΑ Θανάσης Σωτηράκης. 
Οι διασώστες, τους προσέφεραν τις 
πρώτες βοήθειες και τους οδήγησαν 
στα σπίτια τους.
Επίσης, μέλη της ΕΠΟΜΕΑ που ασχο-
λήθηκαν με την εποπτεία στην περι-
οχή του Χορτιάτη, συνέβαλλαν στην 
έρευνα των 8 αγνοουμένων που χά-
θηκαν στην περιοχή ενώ βοήθησαν 

στον απεγκλωβισμό αυτοκινήτου 
που έπεσε σε  χαράδρα στην περιοχή 
του Πανοράματος. 
Παράλληλα, με τα τζιπ τους μετέ-
φεραν με ασφάλεια κατοίκους που 
είχαν εγκλωβιστεί στην Θεσσαλονίκη 
και διέμεναν στην περιοχή της Περαί-
ας και των Διαβατών, ενώ τροφοδό-
τησαν με φάρμακα έναν ηλικιωμένο 
στην περιοχή της Άνω Πόλης. Βοήθη-
σαν και ανθρώπους που είχαν ανά-
γκη και αναζήτησαν καταφύγιο από 
το κρύο στην αίθουσα «Αλέξανδρος» 
(Λέσχη Αξιωματικών), η οποία άνοιξε 
για αυτό το λόγο με εντολή της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διάσωση στο Καϊμακτσαλάν
Οι εθελοντές διασώστες της ΕΠΟΜΕΑ 
βοήθησαν ένα 11χρονο κοριτσάκι 
που εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτοκί-
νητο που βγήκε από το δρόμο στο 
Καϊμακτσαλάν και έσπασε το χέρι 
του. Του τοποθέτησαν αερο-νάρθηκα 
μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο 
της Έδεσσας. Παράλληλα, βοήθη-

σαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας 
των οχημάτων που κατευθύνονταν 
στο χιονοδρομικό και στην ευρύτε-
ρη περιοχή με ενημερώνοντας τους 
οδηγούς για την ασφαλή μετάβαση 
στον προορισμό τους, αλλά και για 
την ασφαλή επιστροφή τους.
Οι 175 εθελοντές της ΕΠΟΜΕΑ εργά-
ζονται νύχτα μέρα για να βοηθήσουν 
συνανθρώπους μας που έχουν ανά-
γκη. Βασίζονται σε δωρεές ανώνυ-
μων επιχειρηματιών και στις δικές 
τους τσέπες… Όπως μας λένε, το 
κάνουν για να προάγουν τον εθε-
λοντισμό και να δώσουν ένα «χέρι 
βοήθειας» στον κρατικό μηχανισμό 
όταν κληθούν. Η ΕΠΟΜΕΑ βασίζει τη 
λειτουργία της σε παλιούς εθελοντές 
– στελέχη τα οποία από το 2014 κά-
νουν εθελοντικές δράσεις σε όλη την 
Ελλάδα, έχοντας κερδίσει την εμπι-
στοσύνη των δημόσιων φορέων.

Από τον σεισμό του 1978
Ο πρόεδρος της ΕΠΟΜΕΑ Θανάσης 
Σωτηράκης,  άρχισε τη δράση του 

από μικρό παιδί, όταν το 1978 απε-
γκλώβισε μία γυναίκα που εγκλωβί-
στηκε στα χαλάσματα της πολυκα-
τοικία που έπεσε στην Ιπποδρομίου 
από τον μεγάλο σεισμό της Θεσσαλο-
νίκης. Ο ίδιος εργάζονταν ως DJ στην 
Disco Panopticum δίπλα στην Αγίας 
Σοφίας. Όταν έγινε ο σεισμός, βγήκε 
έξω από το μαγαζί και έτρεξε στην 
Τσιμισκή προς ανατολικά για να πάει 
να δει τους δικούς του και το σπίτι 
του. Την ώρα που περνούσε από την 
Ιπποδρομίου άκουσε φωνές και είδε 
την οικοδομή να γκρεμίζεται. Έτρεξε 
αμέσως να βοηθήσει και κατάφερε 
να βγάλει από τα χαλάσματα μια γυ-
ναίκα πολύ σοβαρά τραυματισμένη 
την οποία παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυ-
ρός. Μετά από 4-5 μήνες έγινε από 
την αστυνομία μια εκδήλωση όπου 
τον κάλεσαν και τον βράβευσαν. Από 
τότε δηλώνει ορκισμένος εθελοντής 
με αμέτρητες διασώσεις σε Ελλάδα 
και εξωτερικό.

Οι εθελοντές διασώστες της ΕΠΟΜΕΑ επεμβαίνουν για να βοηθήσουν 
συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε ανάγκη

Το «δεκανίκι» της Πολιτικής Προστασίας
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Αρωματοπωλείο Shobi… we make scent!

Το πιο niche αρωματοπωλείο της πόλης με περισσότερα από χίλια και ένα 
αρώματα.
Στο αρωματοπωλείο Shobi έχετε τη δυνατότητα να μυρίσετε και να 
δοκιμάσετε περισσότερους  από 1000 τύπους αρωμάτων γνωστών 
σχεδιαστών. 
• Νέα αρώματα που μόλις κυκλοφόρησαν στην αγορά.
• Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις.
• Αρώματα ιδιαίτερα για να πειραματιστείτε. 
• Αρώματα ανατολής σε αποκλειστικότητα.
Στο κατάστημα θα βρείτε σειρά περιποίησης για το πρόσωπο & το σώμα, 
κρέμες, body butter, body lotion, body shower, aftershave, λάδια μασάζ, 
ανθόνερα κατάλληλα για ντεμακιγιάζ και ενυδάτωση, bodymist.
- Μεγάλη ποικιλία από φυτικά έλαια περιποίησης, αιθέρια έλαια για ευεξία 
και χαλάρωση.
- Για το σπίτι θα βρείτε τα μοναδικά φυτικά κεριά σόγιας που θα 
αρωματίσουν το χώρο σας με αρώματα τύπου γνωστών σχεδιαστών ή  
με το άρωμα της επιλογής σας. Εναλλακτικά μπορείτε να δοκιμάσετε τα 
αρωματικά έλαια με τα sticks (home diffuser).
- Αποκλειστικά στο κατάστημα θα βρείτε τα γνωστά προϊόντα της εταιρίας 
καλλυντικών Aroma Dead Sea με μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά 
θάλασσα.

Αρωματοπωλείο Shobi
Κατάστημα 1: Καρόλου Ντηλ 38, Πλ. Άθωνος 
Κατάστημα 2: Δελφών 90
Τηλ. 2310 253696
fb: shobiperfumery

Σημάδια διάλυσης
Η κυβέρνηση αυτή από την πρώτη ημέρα συγκρότησής 

της χαρακτηρίσθηκε από τον πολιτικό καιροσκοπισμό.
Πίσω από το «αντιμνημονιακό προσωπείο» που παρου-

σίαζε ο κ. Τσίπρας μέχρι να καταλάβει την εξουσία κρυβόταν 
ο κυνισμός για τη διατήρηση της καρέκλας. 

Το ψέμα για «σκίσιμο Μνημονίων» και «κατάργηση της 
λιτότητας με ένα άρθρο και ένα νόμο» αποκαλύφθηκε όταν η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. έγινε ο πιο πρόθυμος «πελάτης» 
των δανειστών, αποδεχόμενη την υπογραφή νέων μνημονι-
ακών μέτρων και την ενεχυρίαση της δημόσιας περιουσίας.

Οι δύο εταίροι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να αθετήσουν 
τις υποσχέσεις που έδιναν πριν από το 2015, να υπογράψουν 
μέτρα τα οποία ξόρκιζαν ως επαχθή και να παραχωρήσουν 
στους δανειστές αυτά που οι προηγούμενες κυβερνήσεις αρ-
νούνταν πεισματικά.

Εξήγηση υπάρχει, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ διέθεταν ένα κοινό 
σημείο επαφής που υπερκάλυπτε τις διαφορές τους, την 
εξουσία, τώρα που η θητεία της κυβέρνησης μπαίνει στην 
τελική φάση και οι ΑΝΕΛ βλέπουν τα ποσοστά τους στις δη-
μοσκοπήσεις να είναι χαμηλότερα από το 3% έχουν βγει τα 
μαχαίρια με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβέρνηση έχει χάσει προ πολλού την εμπιστοσύνη 
των πολιτών και τώρα βρίσκεται ένα βήμα από την απώλεια 
και της κοινοβουλευτικής δεδηλωμένης. 

     Μπορεί το επερχόμενο κατά τα φαινόμενα «διαζύγιο» 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να βολεύει και τους δύο εταίρους καθώς οι 
ΑΝΕΛ θα παίξουν το χαρτί του «όψιμου αντιστασιακού» και 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να κυβερνήσει και με μειοψηφία, 
όπως δήλωσε πρόσφατα ο εκπρόσωπός του, όμως μία τέ-
τοια κατάσταση λειτουργεί σε βάρος της οικονομίας και της 
χώρας.

Η Ελλάδα βρίσκεται εκτός αγορών και οι κίνδυνοι για 
την οικονομία υπαρκτοί, για αυτό απαιτείται το ταχύτερο 
δυνατόν μία ισχυρή κυβέρνηση, που θα προκύψει μέσα από 
εκλογές. 

Το «σίριαλ» των καβγάδων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έχει 
πάψει προ πολλού να ενδιαφέρει τους πολίτες, που βλέπουν 
μπροστά σημαντικές δυσκολίες την ώρα που οι δύο κυβερ-
νητικοί εταίροι ασχολούνται μόνο με το πώς θα επιβιώσουν 
πολιτικά.

Βλέπουν την ήττα να έρχεται και το μέλλον για τους πε-
ρισσότερους από αυτούς να φαντάζει σκοτεινό και δύσκολο.

Η εικόνα θράσους που βγάζουν είναι τόσο πλασματική 
όσο και τα εικονικά εκδοτήρια στο μετρό Θεσσαλονίκης για 
να καλύπτουν τους γκρίζους τοίχους.

.
*Ο Ευθύμης Καρανάσιος είναι επιχειρηματίας, 

πρώην βουλευτής Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας

Του Ευθύμη Καρανάσιου*

opinion
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Την ανάγκη δημιουργίας καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων σε υποδομές που 
υπάρχουν στο Κέντρο γενετικής βελ-
τίωσης ζώων του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη 
Νέα Μεσήμβρια,  διεκδικούν οι Δήμοι 
Χαλκηδόνας, Ωραιοκάστρου και Δέλ-
τα. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις  
παρότι χρηματοδοτήθηκαν με 4,4 
εκατ. ευρώ και από την ΕΕ το 2000, 
δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ και «γερνά-
νε» αναξιοποίητες.
  Ο δήμαρχος Χαλκηδόνας, Γιάννης 
Τσουκνιδάς, μιλώντας στην Karfitsa, 
τόνισε ότι εδώ και ένα χρόνο ζητεί-
ται η απόδοση μέρους του Κέντρου 
γενετικής βελτίωσης ζώων στη Νέα 
Μεσήμβρια για τη δημιουργία κατα-
φυγίου αδέσποτων ζώων καθώς το 
πρόβλημα με τα εγκαταλελειμμένα 
αδέσποτα ζώα είναι πολύ έντονο στη 
Δυτική Θεσσαλονίκη. « Κάθε μήνα 
βρίσκουμε 25-30 αδέσποτα σκυλιά, 
χωρίς να μας έχουν δοθεί κονδύλια 
, ούτε υποδομές για τη διαχείριση 
του θέματος. Περιθάλπουμε αυτά τα 
ζώα, προχωράμε σε στείρωση και 
μετά τα αφήνουμε στο φυσικό τους 
περιβάλλον, όπως ο νόμος ορίζει. Η 
δημοτική αρχή και ο νεοσύστατος δι-
αδημοτικός σύνδεσμος «Αλκυονίδα» 
εδώ και ένα χρόνο, έχουμε πραγμα-
τοποιήσει σειρά συναντήσεων με κυ-
βερνητικά στελέχη αλλά παράλληλα 
έχουμε διασφαλίσει και όλες τις απα-
ραίτητες εγκρίσεις για τη συγκεκρι-
μένη χρήση του χώρου». 

Σε αναμονή της απάντησης 
του υπουργείου
    Ο κ. Τσουκνιδάς και  ο πρόεδρος 
της «Αλκυονίδας» Κώστας Χούλιας,  
μετά από πολλές οχλήσεις και ενη-
μερώσεις του υπουργείου  και με πα-
ρέμβαση του βουλευτή Β’ Θεσσαλο-
νίκης του ΣΥΡΙΖΑ,  Δημήτρη Μάρδα, 
συναντήθηκαν τελικά  στις 8 Νοεμ-
βρίου της προηγούμενης χρονιάς με 
την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Ολυμπία Τελιγιορίδου, 
η οποία αν και υποσχέθηκε απάντη-

ση εντός οκτώ ημερών ακόμη δεν 
έχει απαντήσει.  Να σημειωθεί ότι η 
κ. Τελιορίδου είναι κτηνίατρος και 
όπως λένε οι εμπλεκόμενοι δήμαρ-
χοι όφειλε να επιδείξει μεγαλύτερη 
ευαισθησία με το θέμα διαχείρισης 
των αδέσποτων ζώων.
 Για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις 
στη Νέα Μεσήμβρια δαπανήθηκαν 
πολλά χρήματα. Αν και χρηματοδο-
τήθηκαν με 4,4 εκατ. ευρώ και από 
την ΕΕ, δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ, γιατί 
έγιναν μέσα σε κτηνοτροφικό πάρ-
κο. Η χρήση για καταφύγιο ζώων θα 
εξυπηρετήσει εκτός από τους δήμους 
της Δυτικής Θεσσαλονίκης ,Χαλκη-
δόνας, Ωραιοκάστρου και Δέλτα και 
τους δήμους Λαγκαδά, Παιονίας Κιλ-
κίς και Αλεξάνδρειας Ημαθίας, τόνισε 
ο κ. Τσουκνιδάς.

«Βραχνάς» τα αδέσποτα
Το θέμα διαχείρισης των αδέσπο-
των ζώων είναι “βραχνάς” για τους 
περισσότερους δημάρχους της χώ-
ρας λόγω έλλειψης υποδομών και 
κονδυλίων. Ο Δήμος Χαλκηδόνας με 
ομόφωνη απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου πριν ένα χρόνο ζήτησε 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων τη δωρεάν  παρα-
χώρηση για 25 έτη εκτάσεως 27.000 
τ.μ. με τα υφιστάμενα κτίρια και βοη-
θητικούς χώρους, αγροκτήματος της 
Δημοτικής Κοινότητας  Νέας Μεσημ-
βρίας του Δήμου Χαλκηδόνος,  με 
αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων από το 
Διαδημοτικό Σύνδεσμο ΟΤΑ Δυτικής 
Θεσσαλονίκης «Αλκυονίδα» και τη 
διεύρυνση των παροχών και υπηρε-
σιών του.  Σύμφωνα με το δήμαρχο 
Χαλκηδόνας Γιάννη Τσουκνιδά, πρό-
κειται για ένα σημαντικό εγχείρημα 
που θα λύσει ένα σημαντικό πρόβλη-
μα στη Δυτική Θεσσαλονίκη και θα 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες του δικού 
του δήμου, αλλά και των γειτονικών. 
«Εμείς ζητούμε μόνο την έγκριση 
την παραχώρηση του χώρου από το 
υπουργείο και θα φροντίσουμε με 
δικά μας χρήματα να επισκευάσουμε 
τις εγκαταστάσεις». 

Ζητείται χρηματοδότηση 2 εκατ.
ευρω για καταφύγιο ζώων στο 

Λάκκωμα
Έντονα είναι τα προβλήματα με τα 
αδέσποτα ζώα και στην Ανατολική  
Θεσσαλονίκης . Τα τελευταία χρόνια 
αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθ-
μούς οι εγκαταλείψεις ζώων. Υπολο-
γίζεται ότι καθημερινά εγκαταλείπο-
νται περισσότερα από 80-85 σκυλιά 
σύμφωνα με τον πρόεδρο του  Συν-
δέσμου Προστασίας & Περιβάλλο-
ντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης (ΣΥΠΠΑΖΑΘ), Σταύρο 
Ζαμπέτογλου, ο οποίος,  ζητά με επι-
στολή του  στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, χρηματοδότηση ύψους  2 
εκατ. ευρώ για να αξιοποιηθεί ιδιό-
κτητο οικόπεδο 33 στρεμμάτων στο 
Λάκκωμα. Ο κ. Ζαμπέτογλου τονίζει 
ότι υπάρχουν  όλες οι απαραίτητες  
μελέτες για τη δημιουργία υπερσύγ-
χρονου καταφυγίου, χωρητικότητας 
χιλιάδων ζώων, με παράλληλη λει-
τουργία κτηνιατρικών κλινικών, και 
απομένει η χρηματοδότηση των 2 
εκατ. ευρώ για να μαζέψουν και να 
περιθάλψουν τα ζώα.

Σε εγκαταστάσεις της Ν. Μεσήμβριας  
που κόστισαν 4,4 εκατ. ευρώ και δεν αξιοποιήθηκαν 

Τρεις δήμοι ζητούν καταφύγιο 
αδέσποτων ζώων
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Στη Μακεδονία δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να δεις την 
αλήθεια. Κάθε γωνιά αυτής της γης αποκαλύπτει την ιστορική 
πραγματικότητα. Η Αρχαία Πέλλα, η Παιονία στο Κιλκίς, η Αμφί-
πολη στις Σέρρες, η Βεργίνα στην Ημαθία, το Δίον στην Πιερία, 
τα Αρχαία Στάγειρα στη Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη, δεν αφήνουν 
κανένα περιθώριο αμφισβήτησης και παραποίησης της αλήθειας. 
Αντίθετα παρέχουν όλη την επιχειρηματολογία για οποιονδήποτε 

θέλει να υπερασπιστεί την ελληνικότητα και τη μοναδικότητα 
της Μακεδονίας.

Τα λόγια λοιπόν, είναι σχεδόν περιττά και αυτό που 
πραγματικά έχει σημασία είναι μόνο ο «Σεβασμός στην 
Αλήθεια» για τη Μακεδονία, στην πράξη. Σεβασμός 
στην ιστορία μας, στην πολιτιστική μας κληρονομία, 

στους αγώνες των Μακεδόνων και των υπόλοιπων Ελ-
λήνων που υπερασπίστηκαν τη Μακεδονία από την αρ-

χαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια, κατά το Μακεδονικό Αγώνα 
και τους Βαλκανικούς Πολέμους.

«Ο Σεβασμός στην Αλήθεια» είναι και το μόνο ασφαλές μονο-
πάτι, το μοναδικό πραγματικό εχέγγυο για το μέλλον, που μπορεί 
να διασφαλίσει την καλή και ειλικρινή συνεργασία, την ασφάλεια 
και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Και η μόνη συμφωνία που 
μπορεί να το πετύχει, είναι αυτή που σέβεται την ιστορικότητα, τη 
μοναδικότητα και την ελληνικότητα της Μακεδονίας, κλείνοντας 
κάθε χαραμάδα προπαγάνδας και παραχάραξης της ιστορίας. 

Η «Συμφωνία των Πρεσπών» που ξεκάθαρα αναφέρεται σε 
«μακεδονικό λαό» και που αναγνωρίζει συνδυαστικά «μακεδο-
νική» εθνότητα, γλώσσα και όνομα στα Σκόπια είναι μία επικίν-
δυνη και εθνικά επιζήμια «συμφωνία». Είναι μια «συμφωνία» 
που αποτυγχάνει να υπερασπιστεί με συνέπεια και διορατικότητα, 
τον «Σεβασμό στην Αλήθεια». Είναι μία «συμφωνία» που αντί να 
κλείνει οριστικά ζητήματα αλυτρωτισμού, προπαγάνδας και πα-
ραχάραξης της ιστορίας, τα πυροδοτεί με απρόβλεπτες συνέπειες 
στο μέλλον για την ευρύτερη περιοχή μας. Είναι μια «συμφωνία» 
πραγματικός επιχειρηματικός εφιάλτης, καθώς δεν υπάρχει καμία 
προετοιμασία και πρόνοια για  την κατοχύρωση των ονομάτων 
και των σημάτων για τις επιχειρήσεις μας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να επιμένει στο λάθος. Ένα λά-
θος όμως στη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική της χώρας, 
σε αντίθεση με άλλους τομείς της πολιτικής και της οικονομίας, 
δεν διορθώνεται μεταγενέστερα. Αυτό ακριβώς πρέπει να αντι-
ληφθούν όλα τα πολιτικά κόμματα, αναλαμβάνοντας την ευθύ-
νη τους απέναντι στη χώρα, την ιστορία και τον ελληνικό λαό. Γι’ 
αυτό και ζητώ από όλους τους βουλευτές και τον καθένα ξεχωρι-
στά, και ειδικά τους βουλευτές που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, 
να καταψηφίσουν τη «Συμφωνία των Πρεσπών» όταν έρθει στη 
Βουλή των Ελλήνων για κύρωση. Καλώ επίσης την κυβέρνηση 
να δώσει επιτέλους το δικαίωμα στους Έλληνες να εκφραστούν 
δημοκρατικά και καθαρά με τη διενέργεια ενός δημοψηφίσματος. 
Αυτός είναι ο μόνος δίκαιος και δημοκρατικός δρόμος για το ζή-
τημα αυτό.

*Ο κ. Τζιτζικώστας είναι Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

Η συμφωνία των Πρεσπών (στΠ) είναι κακή. 
Συνιστά για την Ελλάδα διπλωματική και εθνική 
ήττα. Δεν είναι αμφοτεροβαρής αλλά μία επαχθής, 
ετεροβαρής, σε βάρος της χώρας μας συμφωνία. Η 
στΠ ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκήθηκαν 
από τις ΗΠΑ, Ε.Ε. (Τραμπ, Μέρκελ κλπ.), στις οποίες 
(πιέσεις), όπως πλέον καθαρά φαίνεται, συνειδητά 
και προθύμως ενέδωσε η ελληνική κυβέρνηση. Η 
«αριστερά», η «για πρώτη φορά αριστερά»! Δανεί-

ζομαι από το τελευταίο άρθρο του εκλιπόντος 
πρόσφατα Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλου, 

για να τιμήσω τη μνήμη του: «Η λαγνεία 
της εξουσίας εξαφανίζει δήθεν ιδεολο-
γίες και διαχωριστικές γραμμές και τους 
ισοπεδώνει όλους και τους μεταποιεί σε 

λακέδες των μεγάλων συμφερόντων. Να 
είμαστε αρεστοί στα αφεντικά μας και άσε την 

Πατρίδα.»
Είμαι κατά της στΠ αλλά και κατά κάθε συμφωνί-

ας στην οποία στο όνομα της γειτονικής χώρας, περιέ-
χεται με οποιοσδήποτε τρόπο (γεωγραφικό, χρονικό, 
εθνοτικό κλπ.) ο όρος «Μακεδονία». Το «μακεδονικό 
κληροδότημα» ιστορικά και πολιτιστικά είναι ελλη-
νικό και ανήκει στους Έλληνες. Ταυτόχρονα όμως 
τίθενται και όροι «Μακεδόνας» (εθνότητα) και «Μα-
κεδονική» (γλώσσα) κι έτσι θεμελιώνεται ο «μακε-
δονισμός» δηλαδή ο αλυτρωτισμός των γειτόνων 
μας. Ήδη από τώρα, πριν κυρωθεί η στΠ, αξιωμα-
τούχοι της άλλης πλευράς μιλάνε δημόσια για σκέτα 
Μακεδονία – Μακεδόνες - Μακεδονική αντιστοίχως. 
Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη γειτονική 
χώρα απέδειξε τον αλυτρωτισμό τους. Η κυβέρνηση 
μπορούσε με βάση της στΠ (άρθρο 2 παραγρ. 4.β) να 
υπαναχωρήσει και να την καταγγείλει.

Δεν πρόκειται για ιδεολογικό αλλά για πατριω-
τικό-εθνικό ζήτημα που ξεπερνάει τα κόμματα. Το 
συγκεκριμένο θέμα δεν τέθηκε ενώπιον των πολιτών 
κατά την προεκλογική περίοδο του 2015. Ακόμη, 
ξεπερνάει χρονικά την τετραετή θητεία κάθε κυβέρ-
νησης. Η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει τη δημοκρα-
τική λαϊκή νομιμοποίηση για να ψηφίσει στη βουλή 
τη στΠ. Συνεπώς έπρεπε να προσφύγει στην μόνη 
δημοκρατική και καθαρή αντιμετώπιση του θέματος: 
να ερωτηθούν με δημοψήφισμα οι Έλληνες πολίτες, 
που στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κατά της 
στΠ, γεγονός το οποίο σκοπίμως δεν λαμβάνει υπό-
ψη της. Η Βουλή δεν πρέπει να την ψηφίσει. Διαφο-
ρετικά, η κυβέρνηση, αν αγνοήσει, αν περιφρονήσει 
τους πολίτες, θα υποστεί δεινή πολιτική ήττα στις 
εκλογές, οποτεδήποτε κι αν αυτές γίνουν.

*Ο Λάζαρος Κυρίζογλου είναι Δήμαρχος Αμπε-
λοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρος Περιφερεια-
κής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Καταψήφιση της «Συμφωνίας 
των Πρεσπών» στη Βουλή - 
«Σεβασμός στην Αλήθεια»

Εθνική ήττα η Συμφωνία 
των Πρεσπών
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ΟΙ   ΠΡΕΣΠΕΣ   ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ
Η   ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ   ΑΥ ΤΗ   ΔΕΝ   Κ ΑΤΑΠΙΝΕ ΤΑΙ  

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

Η Συμφωνία των Πρεσπών όχι μόνο δεν έκλεισε το Μακεδονικό αλλά δη-
μιούργησε το Νεομακεδονικό Ζήτημα το οποίο είναι χειρότερο του πρώτου.

Με την αποδοχή μιας αμφιλεγόμενης και  προβληματικής σύνθετης ονο-
μασίας (Βόρεια Μακεδονία) η γειτονική χώρα πήρε το σύνολο των διεκδικήσε-
ών της από τότε που δημιούργησε το πρόβλημα. Τουλάχιστον μεταπολεμικά.

Η αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής ταυτότητας, όπως 
προβλέπονται από τη Συμφωνία των Πρεσπών, αποτελούν τα δύο κυριότερα 
συστατικά  στοιχεία αναγνώρισης Μακεδονικής εθνότητας. 

Η γλώσσα, η ταυτότητα και η εθνότητα αποκαλούνταν και πριν τη συμ-
φωνία μακεδονικά αλλά  η διαφορά  είναι σημαντική. Μέχρι σήμερα τα 

διεκδικούσαν. Σήμερα τα έχουν με την ελληνική υπογραφή. Αυτό η 
ποιοτική διαφορά συνιστά το νεομακεδονικό ζήτημα το οποίο είναι 
πιο επικίνδυνο από το Μακεδονικό.

Είναι πιο επικίνδυνο διότι, πλέον, η Ελλάδα, αφού έβαλε την 
υπογραφή της, δεν θα μπορεί να αντιδράσει. Αντιθέτως, θα ανα-

γκαστεί να αναγνωρίσει  μακεδονικούς συλλόγους που θα ξεφυτρώ-
σουν σαν μανιτάρια στην επικράτειά της από μικρές ομάδες με περίεργο 

ρόλο. Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Η Συμφωνία των Πρεσπών περιέχει 
όλα τα στοιχεία για να θέσουν τα Σκόπια, όποτε θελήσουν, διάφορα ζητήματα 
τα οποία η Ελλάδα απέφευγε επιμελώς.

Είναι λάθος η αναγνώριση της γλώσσας της γειτονικής χώρας ως Μακε-
δονικής. Ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι η Ελλάδα αναγνώρισε τη γλώσσα 
του γειτονικού κράτους από το 1977 ως μακεδονική δεν έχει βάση. Και έτσι 
να ήταν έπρεπε η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί την αλλαγή της. Δεν είναι, 
όμως, έτσι διότι το 1977 η γειτονική χώρα δεν ήταν κράτος. Κράτος 
έγινε μετά το 1991 οπότε όλα τα δεδομένα που το συγκροτούσαν 
τέθηκαν υπο διαπραγμάτευσιν.

Είναι, επίσης, λάθος η αναγνώριση Μακεδονικής ταυτότητας 
αλλά και εθνότητας. Έγκυροι αναλυτές χαρακτηρίζουν εθνότητα το 
Nationality το οποίο περιλαμβάνεται στη Συμφωνία. Αλλά και έτσι 
να μην είναι, και το Nationality να μεταφράζεται ως ιθαγένεια, όταν 
αναγνωρίζεις μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα έχεις 
αναγνωρίσει και μακεδονική εθνότητα. Γλώσσα και ταυτότητα απο-
τελούν τα βασικά συστατικά της εθνότητας.

Η Ελλάδα αναγνωρίζει, έτσι, με τη Συμφωνία των Πρεσπών ως 
μακεδονική εθνότητα  τους πολίτες ενός άλλου κράτους. Αυτό είναι 
αδιανόητο.

Οι επιλογές ήταν καθαρά ελληνικές και δεν υπήρξε πίεση από 
πουθενά. Αν υπήρξε πίεση εστιάστηκε στην επίτευξη συμφωνίας, 
όχι στο περιεχόμενό της. Το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρε-
σπών ήταν καθαρά ελληνική επιλογή που προήλθε από τη δια-
πραγμάτευση.

Στο εύλογο ερώτημα τι θα μπορούσε να γίνει υπάρχει σαφής 
απάντηση.

Εξ αρχής η κυβέρνηση  καθώς άνοιγε το θέμα, έπρεπε να ζητή-
σει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεργασία για την εξεύρε-
ση της καλύτερης δυνατής διπλωματικής τακτικής και του καλύτε-
ρου πλαισίου διαπραγμάτευσης.

Αντ αυτού, όμως, οι κκ Κοτζιάς και Τσίπρας, ελπίζοντας πως με 
την αποδοχή μιας σύνθετης ονομασίας θα δημιουργούσαν προβλή-
ματα στην αντιπολίτευση, «άνοιξαν» το θέμα διχαστικά. Επεδίωξαν, 
δηλαδή, τη λύση ενός εθνικού θέματος με όρους κομματικούς και 
εσωτερικής πολιτικής.

Η τακτική αυτή στέρησε την ελληνική διαπραγματευτική ομάδα 

από ευελιξία. Την εγκλώβισε σε ένα πλαίσιο που οδήγησε στην οδυνηρή Συμ-
φωνία των Πρεσπών.

Όλα δείχνουν ότι η Συμφωνία θα επικυρωθεί από την ελληνική βουλή. Αν 
επικυρωθεί, δεν μπορεί να αλλάξει. Και όπως είναι θα τεθεί σε εφαρμογή.

Η μόνη περίπτωση να την αποφύγει η Ελλάδα είναι η προσφυγή στις κάλ-
πες πριν την επικύρωσή της.  

*Ο Παντελής Σαββίδης είναι δημοσιογράφος και πρόεδρος του Συλλό-
γου Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Δημιούργησε το Νέο- Μακεδονικό ζήτημα
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Ευθύς και χωρίς να θέλει να “χαϊδέ-
ψει αυτιά” προχωρά προς τις αυτο-
διοικητικές εκλογές ο υποψήφιος 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Νίκος Τα-
χιάος. Άλλωστε δηλώνει πως τα ψέ-
ματα αργά ή γρήγορα αποκαλύπτο-
νται, οδηγούν σε “κολοτούμπες” και 
ο ίδιος δεν μπορεί να γίνει “κωλοτού-
μπας”. Ο εκλεκτός της ΝΔ αναφέρει 
πως η υποψηφιότητα του έχει “μεν 
πολιτικό χαρακτήρα, όμως δεν είναι 
κομματική”, προσθέτει πως η Θεσσα-
λονίκη χρειάζεται πέρα από βελτίω-
ση της καθημερινότητας και μεγάλα 
έργα ενώ χαρακτηρίζει “κάκιστη” τη 
Συμφωνία των Πρεσπών.
Κύριε Ταχιάο, νιώθετε μεγαλύτε-
ρη ευθύνη ως εκλεκτός της ΝΔ; Η 
στήριξη από την παράταξη της Νέας 
Δημοκρατίας είναι τιμή και ευθύνη. 
Με αυτό το αίσθημα ευθύνης πήρα 
την απόφαση να συγκροτήσω μια 
ομάδα που θα μπορεί να δώσει δύ-
ναμη και προοπτική στη πόλη. Ο ίδιος 
είμαι μέλος της Ν.Δ., όμως η υποψη-
φιότητα μου έχει μεν πολιτικό χαρα-
κτήρα, αλλά δεν είναι κομματική. Ο 
βασικός κορμός του ψηφοδελτίου 
θα αποτελείται από ανθρώπους που 
είναι κοντά σ’ αυτήν την μεγάλη πα-
ράταξη, αλλά θα συμπεριλαμβάνει 
και ανθρώπους με διαφορετικές πο-
λιτικές αφετηρίες και διαδρομές. Το 
κοινό μας στοιχείο είναι η αγάπη για 
την πόλη και η διάθεση για δουλειά 
με βάση μια έντιμη προγραμματική 
συμφωνία. Η Θεσσαλονίκη μας χρει-
άζεται όλους. Ο βασικός στόχος είναι 
καταθέσω έναν συνδυασμό που θα 
είναι εξωστρεφής. Θα περιλαμβάνει 
ανθρώπους, από ευρύτερους χώ-
ρους που έχουμε την ίδια άποψη για 
ανοιχτή και δημοκρατική πόλη, πόλη 
που πραγματικά θα κοιτάει στο μέλ-
λον. Ανθρώπους καταξιωμένους στη 
δουλειά τους, αλλά και νέους που θα 
προσφέρουν με φρέσκες ιδέες και 
όρεξη για δουλειά. Αυτό που χρειάζε-
ται η πόλη είναι να συζητήσουμε με 
υπευθυνότητα και να συμφιλιωθού-
με. Nα συμμαχήσουμε όλοι.
Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται αυτή τη 
στιγμή περισσότερο η Θεσσαλονί-

κη; Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται και 
μεγάλα έργα αλλά και φροντίδα για 
τα απλά, τα καθημερινά.
Γι’ αυτό αισθάνθηκα πως δεν δικαι-
ούμαι να είμαι παρατηρητής και πρέ-
πει να βοηθήσω ώστε ν’ αποκτήσει τα 
αυτονόητα – ασφάλεια, καθαριότητα, 
ευταξία. Πρέπει να γίνουν πολλά σ’ 
ότι αφορά έργα υποδομής αλλά και 
θέματα της καθημερινότητας. Θέλω 
να δω την πόλη μου σύγχρονη, οργα-
νωμένη, καθαρή, με κατοίκους που 
θα είναι περήφανοι για την εικόνα 
της. Η Θεσσαλονίκη αξίζει να κερδί-
σει μια σοβαρή θέση στον σύγχρονο 
κόσμο και στο ψηφιακό «οικοσύστη-
μα» ως μια ευρωπαϊκή μεγαλούπο-
λη με λαμπρή ιστορία, δυναμικό πα-
ρόν και σπουδαίο μέλλον.
Μήπως η Συμφωνία των Πρεσπών 
κυριαρχήσει στο λόγο κάποιων 
υποψηφίων και “χάσουμε” τα θέμα-
τα που θ’ αφορούν τη Θεσσαλονίκη;
Η συμφωνία των Πρεσπών είναι εκ 
των πραγμάτων σοβαρό θέμα που 
απασχολεί την πολιτική ζωή και τους 
πολίτες. Πρόκειται για μια κάκιστη 
συμφωνία που τραυματίζει την ταυ-
τότητα μας ως Μακεδόνων και διχά-
ζει. Σαφώς ένα τόσο κρίσιμο εθνικό 
ζήτημα, δεν μπορεί να λείψει φυσικά 
από τον δημόσιο διάλογο. Θα ήταν 
κρίμα όμως να μονοπωλήσει και να 
κυριαρχήσει στις αυτοδιοικητικές 
εκλογές. Όσοι ζητάμε την ψήφο των 
πολιτών για την διοίκηση του δήμου, 
πρέπει πρώτα από όλα να έχουμε την 
ευκαιρία να εξηγήσουμε το όραμα 
και το σχέδιο μας για την πόλη. Να 
μην μείνουμε μόνο στο πόσο Μακε-
δόνες είμαστε, και σας μιλώ με το 
χέρι στην καρδιά ως ένας άνθρωπος 
που αισθάνεται 100% Μακεδόνας 
και που πληγώνεται από αυτήν την 
κάκιστη συμφωνία. ‘Όμως, πρέπει να 
μιλήσουμε και για τα ζητήματα της 
πόλη μας γιατί αυτά θα κρίνουν το 
μέλλον της.
Πώς θα διοικηθεί η πόλη μετά τις 
εκλογές με το σύστημα της απλής 
αναλογικής; Αν δεν γίνουν γρήγορα 
βελτιώσεις στο νομοσχέδιο – όπως 
άλλωστε έχουν ζητήσει και οι εν 

ενεργεία δήμαρχοι- τότε τα πράγ-
ματα θα είναι πολύ δύσκολα. Στην 
αυτοδιοίκηση είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό να εξασφαλίζονται συναινέσεις. 
Όμως, είναι παράλογο, η συναίνεση 
να εκβιάζεται με εκλογικά συστήμα-
τα που επιβλήθηκαν για να εξυπηρε-
τηθούν πολιτικά πρόσωπα και κομ-
ματικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση 
για να εξυπηρετήσει τα δικά της μι-
κροπολιτικά συμφέροντα, δεν δίστα-
σε να δυναμιτίσει την λειτουργία του 
θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στο σύνολό της. Άλλαξε το εκλογι-
κό σύστημα, χωρίς να βάλει δικλί-
δες ασφαλείας, οι οποίες μπορούν 
να εξασφαλίσουν το αυτονόητο. Την 
«κυβερνησιμότητα» των δήμων. Ο 
εκλεγμένος δήμαρχος, αν δεν έχει 
ισχυρή πλειοψηφία θα αντιμετωπίσει 
μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια 
να εφαρμόσει το πρόγραμμα του. 
Το νέο εκλογικό σύστημα «θρέφει» 
παρασκηνιακές συμμαχίες και ανα-
τροπές με κίνητρο την εξυπηρέτηση 
προσωπικών φιλοδοξιών. Το απο-
τέλεσμα δεν θα είναι ωφέλιμο ούτε 
για την πόλη, ούτε για τον πολίτη. 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, θα είναι δύ-
σκολο να παρθούν αποφάσεις για να 
λειτουργήσουν ακόμη και οι βασικοί 
τομείς που διαχειρίζεται ο δήμος και 
«ακουμπούν» την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως για παράδειγ-
μα η αποκομιδή των σκουπιδιών, η 
λειτουργία των παιδικών σταθμών. 
Οι δημότες όμως, είναι αυτοί που 
μπορούν δώσουν την λύση στο πρό-
βλημα. Στις προσεχείς αυτοδιοικητι-
κές εκλογές όταν οι Θεσσαλονικείς 
βρεθούν μπροστά στην κάλπη, μπο-
ρούν να δώσουν ισχυρή εντολή. Να 
δώσουν τη δυνατότητα να διοικηθεί 
ο δήμος με διαφάνεια, σύνεση, συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα.
Με ποιους θα μπορούσατε να συ-
νεργαστείτε; Θα ξεκινήσω λέγοντας 
σας με ποιους δεν μπορώ να συ-
νεργαστώ. Δεν θα συνεργαστώ με 
ακραίους και λαϊκιστές, γιατί έτσι κι 
αλλιώς δεν μπαίνουν λογική της συ-
ζήτησης. Από εκεί και πέρα μπορώ να 
συνεργαστώ με όλους όσοι έχουν ξε-

κάθαρα στόχο την βελτίωση και την 
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Σε όλη 
μου την ζωή έχω συνηθίσει να δου-
λεύω με ομάδες και ξέρω την αξία 
της σύνθεσης και της συνύπαρξης. 
Χρειάζεται να προσπαθήσουμε όλοι. 
Το οφείλουμε στην πόλη μας. Να πά-
ψει επιτέλους η Θεσσαλονίκη να είναι 
«φραπεδούπολη» και να πάρει την 
θέση που της αξίζει.
Σας χαρακτηρίζουν ως άνθρωπο 
που λέει ξεκάθαρα την άποψη του 
και από τις πρώτες δηλώσεις νο-
μίζω πως το έχετε αποδείξει. Δεν 
φοβάστε ότι θα χάσετε ψήφους; Όχι 
δεν το φοβάμαι, γιατί είμαι σίγουρος 
ότι οι πολίτες εκτιμούν την ειλικρί-
νεια. Μπορεί να μην συμφωνούν 
όλοι με την άποψή μου, αλλά είμαι 
βέβαιος ότι εγκρίνουν το γεγονός 
πως ό,τι έχω να πω, το λέω ευθέως. 
Είμαι σίγουρος ότι οι συμπολίτες μου 
βαρέθηκαν τα ψέματα, τα υποκριτικά 
«χαϊδέματα» και τα «στρογγυλέμα-
τα» για να μην ενοχληθεί κανείς. Δεν 
θα πω ψέματα για να γίνω αρεστός. 
Τα ψέματα είναι γνωστό ότι αργά 
ή γρήγορα θα αποκαλυφθούν και 
τότε οδηγούν σε «κολοτούμπες» και 
όπως μπορείτε να καταλάβετε ούτε 
η άποψη μου, ούτε η σωματοδομή 
μου επιτρέπουν να γίνω «κωλοτού-
μπας». Ο μεγαλύτερος φόβος μου 
είναι να έρθουν οι άνθρωποι που θα 
μ’ εμπιστευθούν με την ψήφο τους 
και να μου πουν : «δήμαρχε άλλα 
έλεγες και άλλα κάνεις». Όχι, σ’ ότι 
μ’ αφορά αυτό δεν θα το επιτρέψω. 
Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι για 
να πάει η πόλη μπροστά χρειάζεται 
σχέδιο, αλλά κυρίως χρειάζεται να 
συνεννοηθούμε. Η συνομιλία και η 
συναίνεση χωρίς την προϋπόθεση 
του ειλικρινούς διαλόγου, είναι κα-
ταδικασμένες να ναυαγήσουν. Είναι 
καιρός πια πολίτες και δημοτική αρχή 
να χτίσουμε μια σχέση που βασίζεται 
στην ειλικρίνεια.
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ΝΙΚΟΣ ΤΑΧΙΑΟΣ:

«Δεν θα πω ψέματα στους 
Θεσσαλονικείς για να γίνω αρεστός»
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Νίκος 

ΤΑΧΙΑΟΣ
Μπορώ να 

συνεργαστώ με όλους 
όσοι έχουν ξεκάθαρα 
στόχο την βελτίωση 

και την ανάπτυξη της 
Θεσσαλονίκης. 

Όχι όμως με ακραίους 
και λαϊκιστές.
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«Κίνητρό μου ήταν και θα είναι η πα-
τριωτική στάση απέναντι  στα εθνικά 
μας θέματα και οι αρχές του Πάνου 
Καμμένου με ικανοποιούν», δήλωσε 
στην Κarfitsa, ο μέχρι πρότινος ανε-
ξάρτητος βουλευτής Β΄ Θεσσαλο-
νίκης, που εκλέχτηκε με την Ένωση 
Κεντρώων, Αριστείδης Φωκάς, ο 
οποίος την Τρίτη προσχώρησε στους 
ΑΝΕΛ. Ωστόσο, διευκρίνισε πως θα 
επιθυμούσε η διαφοροποίηση του 
κ. Καμμένου να είχε εκφραστεί νω-
ρίτερα, υποστηρίζοντας πως η πιο 
κατάλληλη στιγμή αντίδρασης ήταν 
τον Ιούνιο του 2018 πριν υπογραφεί 
η συμφωνία των Πρεσπών. «Και η 
παρούσα χρονική στιγμή που αντέ-
δρασε ο Πάνος Καμμένος θα επιφέ-
ρει αποτελέσματα. Τώρα η Συμφωνία 
των Πρεσπών έφτασε στην ελληνική 
βουλή και όλοι μαζί ανεξαρτήτως 
κόμματος θα την καταψηφίσουμε 
γιατί σεβόμαστε την πατρίδα και την 
ιστορία μας», υπογράμμισε ο κ. Φω-
κάς.
Προσχωρήσατε στους ΑΝΕΛ, λίγες 
ώρες μετά την αποχώρηση του 
κ.Καμμένου και δύο βουλευτών του 
από την κυβέρνηση , ενώ η υπόλοι-
πη δύναμη του κόμματος προσκολ-
λήθηκε στο ΣΥΡΊΖΑ. Τι σας οδήγησε 
σε αυτή την απόφαση; Όπως έχω 
τονίσει επανειλημμένως η πρόταση 
από τον Πάνο Καμμένο μου έγινε τη 
Δευτέρα. Ανταποκρίθηκα στο πατρι-
ωτικό κάλεσμά του, γιατί συμφωνώ 
απόλυτα με τις απόψεις του στο θέμα 
της Συμφωνίας των Πρεσπών και τον 
θαύμασα που παράτησε την καρέκλα 
δίνοντας τη μάχη του για ένα τόσο 
σημαντικό Εθνικό θέμα.
Συμφωνείτε με τις μέχρι τώρα επι-
λογές του κ.Καμμένου ως κυβερνη-
τικού εταίρου; Μήπως θα έπρεπε να 
αντιδράσει νωρίτερα για τη Συμφω-
νία των Πρεσπών, την οποία θεωρεί 
κατάπτυστη μεγάλο κομμάτι της 
κοινωνίας ; Η πιο κατάλληλη στιγμή 
αντίδρασης ήταν τον Ιούνιο του 2018 
πριν υπογραφεί η συμφωνία των 
Πρεσπών. Ωστόσο, και η παρούσα 
χρονική στιγμή που αντέδρασε ο Πά-
νος Καμμένος θα επιφέρει αποτελέ-

σματα. Τώρα η Συμφωνία των Πρε-
σπών έφτασε στην ελληνική βουλή 
και όλοι μαζί ανεξαρτήτως κόμματος 
θα την καταψηφίσουμε γιατί σεβόμα-
στε την πατρίδα και την ιστορία μας! 
 “Μέχρι την Κυριακή δεν είχαμε 
μιλήσει ποτέ, αλλά είμαι ιδιαίτερα 
ευτυχής που ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσμα να αντισταθούμε απέναντι 
στην συμπολίτευση και την αντιπο-
λίτευση” δήλωσε για σας την Τρίτη 
ο κ.Καμμένος. Κάποιοι μιλούν για 
ευκαιριακή συνεργασία προκειμέ-
νου να φιλοξενηθείτε στο ψηφο-
δέλτιο των ΑΝΕΛ στη  Β’ Θεσσαλο-
νίκης , παρέχοντας ένα “μαξιλαράκι 
ασφαλείας” στην Κ.Ο των ΑΝΕΛ. Τι 
απαντάτε;
Νομίζω ότι την παρούσα χρονική 
στιγμή έχουμε να ασχοληθούμε με 
πολύ σοβαρότερα ζητήματα από τα 
“μαξιλαράκια ασφαλείας”. Κίνητρό 
μου ήταν και θα είναι η πατριωτική 
στάση απέναντι σε τέτοιου είδους θέ-
ματα και οι αρχές του Π. Καμμένου το 
ικανοποιούν. 
 Ποιες διαφορές έχουν οι  πολιτικοί 
αρχηγοί, Πάνος Καμμένος και Βασί-
λης Λεβέντης;  Ο Πάνος Καμμένος εί-
ναι βουλευτής από το 1993, μάχιμος 
και πάντα σταθερός στις αρχές και τις 
αξίες του και ανέκαθεν εκ διαμέτρου 
αντίθετος στη σύνθετη ονομασία των 
Σκοπίων. Είναι η πρώτη φορά που 
συνεργαζόμαστε «κομματικά» και 
είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρου-
με και στην προκειμένη περίπτωση 
με τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά 
και σε οποιοδήποτε άλλο θέμα.
Καλωσορίζοντας τον κ. Φωκά στην 
Κ.Ο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο 
κ.Καμμένος τόνισε ότι «είναι είναι 
ένας βουλευτής μαχητικός της Β’ 
Θεσσαλονίκης. Μέχρι την Κυριακή 
δεν είχαμε καν μιλήσει ποτέ, είμαι 
ιδιαίτερα ευτυχής που ανταποκρίθη-
κε στο πατριωτικό κάλεσμα για να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας να αντι-
σταθούμε απέναντι σε συμπολίτευση 
και αντιπολίτευση. Ο κ. Φωκάς ήταν 
πάντα συνεπής στις αρχές του και στις 
αρχές που εκπροσωπούμε οι ΑΝΕΛ».
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΑΣ:

«Ανταποκρίθηκα στο πατριωτικό 
κάλεσμα του Πάνου Καμμένου»



ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Πρώτο Μέρος, η Ελληνική Δημοκρατία (το «Πρώτο Μέ-
ρος») και το Δεύτερο Μέρος, που έγινε δεκτό στα Ηνωμέ-
να Έθνη σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης των Ηνωμένων Εθνών 47/225 της 8ης Απριλίου 1993 
(το «Δεύτερο Μέρος»), αναφερόμενα από κοινού ως «τα 
Μέρη»,  
- Υπενθυμίζοντας τις αρχές και τους σκοπούς του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975, 
των σχετικών Πράξεων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώπη («ΟΑΣΕ») και τις αξίες και αρχές 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
- Καθοδηγούμενα από το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατί-
ας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμε-
λιωδών ελευθεριών και της αξιοπρέπειας, 
- Συμμορφούμενα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και ιδιαίτερα εκείνες που αναφέρονται στην υποχρέω-
ση των Κρατών να απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις από την 
απειλή ή χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πο-
λιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε Κράτους,
- Τονίζοντας την πλήρη δέσμευσή τους στις αρχές του απαρα-
βίαστου των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των Κρα-
τών που έχουν ενσωματωθεί στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι 
του 1975, 
- Επιβεβαιώνοντας το υφιστάμενο σύνορο μεταξύ τους, ως 
ένα διαρκές διεθνές σύνορο, 
- Τελώντας σε πλήρη συμφωνία ως προς την ανάγκη ενί-
σχυσης της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και την 
περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, 
- Επιθυμώντας να ενισχύσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 
σχέσεων καλής γειτονίας στην περιοχή και να τερματίσουν ορι-
στικά οιεσδήποτε εχθρικές συμπεριφορές που τυχόν επιμένουν 
και συμφωνώντας ως προς την ανάγκη να απέχουν από οποια-
δήποτε μορφή αλυτρωτισμού και αναθεωρητισμού,
- Υπενθυμίζοντας την υποχρέωσή τους, σύμφωνα με τον Χάρ-
τη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, να μην παρεμ-
βαίνουν,  με οιοδήποτε πρόσχημα ή τρόπο στις εσωτερικές 
υποθέσεις και στη δικαιοδοσία του άλλου, 
- Υπογραμμίζοντας επίσης τη σημασία της ανάπτυξης φιλι-
κών σχέσεων μεταξύ των Κρατών και της ειρηνικής επίλυσης 
των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
- Επιλύοντας τις διαφορές σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας 817 (1993) της 7ης Απριλίου 1993 και 
845 (1993) της 18ης Ιουνίου 1993, καθώς και με το Άρθρο 5 της 
Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995 με αξιοπρε-
πή και βιώσιμο τρόπο, έχοντας κατά νου τη σπουδαιότητα του 
ζητήματος και τις ευαισθησίες κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους, 
- Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
47/225 της 8ης Απριλίου 1993, 
- Λαμβάνοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία, το Μνη-
μόνιο περί Πρακτικών Μέτρων της 13ης Οκτωβρίου 1995, που 
υπεγράφη στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, το Μνημό-
νιο για την αμοιβαία εγκαθίδρυση Γραφείων Συνδέσμων στα 
Σκόπια και στην Αθήνα της 20ης Οκτωβρίου 1995 καθώς επί-
σης και τη διαδικασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύ-
νης («ΜΟΕ»), 
- Τονίζοντας την ισχυρή βούλησή τους για αμοιβαία φιλία, καλή 
γειτονία και εταιρική σχέση συνεργασίας, 
- Δεσμευόμενα να ενισχύσουν, να διευρύνουν και να εμβαθύ-
νουν τις διμερείς τους σχέσεις και να θέσουν σταθερά θεμέλια 
για την εδραίωση και τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονί-
ας και την ανάπτυξη της συνολικής διμερούς τους συνεργασίας, 
- Επιδιώκοντας να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή 
συνεργασία και να την αναβαθμίσουν στο επίπεδο μιας στρα-
τηγικής εταιρικής σχέσης στους τομείς της γεωργίας, της πολιτι-
κής προστασίας, της άμυνας, της οικονομίας, της ενέργειας, του 
περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, των υποδομών, των επενδύ-
σεων, των πολιτικών σχέσεων, του τουρισμού, του εμπορίου, 
της διασυνοριακής συνεργασίας και των μεταφορών, αξιοποιώ-
ντας επίσης τα υπάρχοντα ΜΟΕ, 
Συμφώνησαν ως ακολούθως :

ΜΕΡΟΣ 1
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ, 

ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1

1.  Η παρούσα Συμφωνία είναι τελική και από τη θέση της σε 
ισχύ τερματίζει την Ενδιάμεση Συμφωνία μεταξύ των Με-
ρών που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρί-
ου 1995.

2.  Τα Μέρη αναγνωρίζουν ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των 
διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών, στις οποίες και τα δύο Μέρη έχουν δε-
σμευθεί κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 817 (1993) και 845 
(1993) καθώς επίσης και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 
1995.

3.  Σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις αυτές έχουν γίνει αμοι-
βαίως αποδεκτά και συμφωνηθεί τα ακόλουθα: 

  α) �ο επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι «Δη��ο επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι «Δη�ο επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα είναι «Δη-
μοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», το οποίο θα είναι το 
συνταγματικό όνομα του Δεύτερου Μέρους και θα χρησι-
μοποιείται erga omnes,όπως προβλέπεται στην παρούσα 
Συμφωνία. Το σύντομο όνομα του Δεύτερου Μέρους θα εί-
ναι «Βόρεια Μακεδονία».

  β) Η ιθαγένεια του Δεύτερου Μέρους θα είναι Μακεδονική/
πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, και θα 
εγγράφεται έτσι σε όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

  γ) Η επίσημη γλώσσα του Δεύτερου Μέρους θα είναι η 
«Μακεδονική γλώσσα», όπως αναγνωρίσθηκε από την 
Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Τυπο-
ποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων, που διεξήχθη στην 
Αθήνα το 1977, και περιγράφεται στο Άρθρο 7 (3) και (4) 
της παρούσας Συμφωνίας.  

  δ) Οι όροι «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» έχουν την έννοια 
που αποδίδεται στο Άρθρο 7 της παρούσας Συμφωνίας.

  ε) Οι κωδικοί χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτων του Δεύ-
τερου Μέρους θα είναι ΝΜ ή ΝΜΚ. Για όλους τους άλλους 
σκοπούς, κωδικοί χώρας παραμένουν οι ΜΚ και MKD, 
όπως επισήμως αποδόθηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης («ΔΟΤ»).

  ζ) Ο επιθετικός προσδιορισμός για το Κράτος, τα επίσημα 
όργανά του, και τις άλλες δημόσιες οντότητες θα ευθυγραμ-
μίζεται με το επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους ή το σύ-
ντομο όνομα, ήτοι, «της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδο-
νίας» ή «της Βόρειας Μακεδονίας». Άλλες χρήσεις επιθέτου 
περιλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται σε ιδιωτικές 
οντότητες και δρώντες που δεν σχετίζονται με το Κράτος 
και τις δημόσιες οντότητες, δεν έχουν συσταθεί με νόμο και 
δεν απολαμβάνουν οικονομικής υποστήριξης από το Κρά-
τος για δραστηριότητες στο εξωτερικό, δύνανται να ευθυ-
γραμμίζονται με το Άρθρο 7 (3) και (4). Η χρήση επιθέτου 
για δραστηριότητες δύναται να ευθυγραμμίζεται με το Άρ-
θρο 7 (3) και (4). Τούτο δεν επηρεάζει τη διαδικασία που 
καθιερώθηκε με το Άρθρο 1 (3) (θ) και τα σύνθετα ονόματα 
των πόλεων που υφίστανται κατά την ημερομηνία υπογρα-
φής της παρούσας Συμφωνίας. 

  η) Το Δεύτερο Μέρος θα υιοθετήσει το «Δημοκρατία της Βό-
ρειας Μακεδονίας» ως το επίσημο όνομά του και τις ορολο-
γίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) μέσω της εσωτερι-
κής του διαδικασίας του που είναι και δεσμευτική και αμετά-
κλητη, και συνεπάγεται την τροποποίηση του Συντάγματος 
όπως συμφωνήθηκε στην παρούσα Συμφωνία.  

  θ) Σε σχέση με τα προαναφερόμενα όνομα και ορολογίες 
στις εμπορικές ονομασίες τα εμπορικά σήματα και τις επω-
νυμίες, τα Μέρη συμφωνούν να υποστηρίξουν και να εν-
θαρρύνουν τις επιχειρηματικές κοινότητές τους να θεσμο-
θετήσουν έναν ειλικρινή, δομημένο και με καλή πίστη διά-
λογο, στο πλαίσιο του οποίου θα επιδιώξουν και θα επιτύ-
χουν αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις στα θέματα που πηγά-
ζουν από τις εμπορικές ονομασίες, τα εμπορικά σήματα και 
τις επωνυμίες και όλα τα σχετικά ζητήματα σε διμερές και δι-

εθνές επίπεδο. Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων 
διατάξεων, θα δημιουργηθεί μία διεθνής ομάδα ειδικών η 
οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των δύο Κρατών 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») με την κατάλ-
ληλη συμβολή των Ηνωμένων Εθνών και του ΔΟΤ. Αυτή η 
ομάδα ειδικών θα συγκροτηθεί εντός του 2019 και θα ολο-
κληρώσει τις εργασίες της εντός τριών ετών. Τίποτα στο Άρ-
θρο 1 (3) (θ) δεν θα επηρεάσει την παρούσα εμπορική χρή-
ση μέχρις ότου εξευρεθεί αμοιβαία συμφωνία όπως προ-
βλέπεται σε αυτήν την παράγραφο.

4.  Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα 
προβούν στα ακόλουθα βήματα:

  α) �ο Δεύτερο Μέρος, χωρίς καθυστέρηση, θα καταθέσει τη 
Συμφωνία στο Κοινοβούλιό του για κύρωση. 

  β) Σε συνέχεια της κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας 
από το Κοινοβούλιο του Δεύτερου Μέρους, το Δεύτερο Μέ-
ρος θα γνωστοποιήσει στο Πρώτο Μέρος ότι το Κοινοβού-
λιό του έχει κυρώσει τη Συμφωνία.

  γ) Το Δεύτερο Μέρος, εφόσον το αποφασίσει, θα διεξαγάγει 
δημοψήφισμα.

  δ) Το Δεύτερο Μέρος θα ξεκινήσει τη διαδικασία των συ-
νταγματικών τροποποιήσεων όπως προβλέπεται στην πα-
ρούσα Συμφωνία.

  ε) Το Δεύτερο Μέρος θα ολοκληρώσει  �� ���� τις συνταγμα��� ���� τις συνταγμα� ���� τις συνταγμα����� τις συνταγμα� τις συνταγμα-
τικές τροποποιήσεις έως το τέλος του 2018.

  ζ) Μόλις το Δεύτερο Μέρος γνωστοποιήσει την ολοκλήρω-
ση των προαναφερόμενων συνταγματικών τροποποιή-
σεων και όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του 
προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία, το 
Πρώτο Μέρος θα κυρώσει χωρίς καθυστέρηση την παρού-
σα Συμφωνία.

5.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη 
θα χρησιμοποιούν το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 
1(3) σε όλους τους σχετικούς διεθνείς, πολυμερείς και περι-
φερειακούς Οργανισμούς, θεσμούς και f�ra, περιλαμβανο-
μένων όλων των συναντήσεων και αλληλογραφίας, και σε 
όλες τις διμερείς σχέσεις τους με όλα τα Κράτη�Μέλη των 
Ηνωμένων Εθνών.

6.  Ειδικότερα, αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα:

  α) Γνωστοποιήσει σε όλους τους διεθνείς, πολυμερείς και 
περιφερειακούς Οργανισμούς, θεσμούς και f�ra στους 
οποίους είναι μέλος ότι τέθηκε σε ισχύ η παρούσα Συμφω-
νία, και θα ζητήσει όλοι αυτοί οι Οργανισμοί, θεσμοί και f�ra 
στο εξής να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν το όνομα 
και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της πα-
ρούσης Συμφωνίας για όλες τις χρήσεις και για όλους τους 
σκοπούς. Και τα δύο Μέρη επίσης θα αναφέρονται στο 
Δεύτερο Μέρος σύμφωνα με το Άρθρο 1(3) σε όλες τις επι-
κοινωνίες τους προς, με και εντός αυτών των Οργανισμών, 
θεσμών και f�ra.

  β)  Γνωστοποιήσει σε όλα τα Κράτη�Μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και θα 
ζητήσει από αυτά να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν το 
όνομα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) 
της παρούσας Συμφωνίας για όλες τις χρήσεις και όλους 
τους σκοπούς, περιλαμβανομένων όλων των διμερών σχέ-
σεών τους και επικοινωνιών. 

7.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και με 
την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 1(9) και (10), οι 
όροι «Μακεδονία», «Δημοκρατία της Μακεδονίας», «ΠΓΔ 
της Μακεδονίας», «ΠΓΔ Μακεδονίας» σε μεταφρασμένη ή 
αμετάφραστη εκδοχή, καθώς και το προσωρινό όνομα «η 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και το 
ακρωνύμιο «πΓΔΜ» θα σταματήσουν να χρησιμοποιούνται 
για να αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος σε οιοδήποτε επί-
σημο πλαίσιο.

8.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας και λαμβάνο-
ντας υπόψη το Άρθρο 1(9) και (10), τα Μέρη θα χρησιμοποι-
ούν το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1(3) για όλες τις 
χρήσεις και για όλους τους σκοπούς �r�a �����, ήτοι, εσωτε��r�a �����, ήτοι, εσωτε� �����, ήτοι, εσωτε������, ήτοι, εσωτε�, ήτοι, εσωτε-
ρικά, σε όλες τις διμερείς σχέσεις τους και σε όλους τους περι-
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φερειακούς και διεθνείς Οργανισμούς και θεσμούς.
9.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, το Δεύτε-

ρο Μέρος χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με τη χρηστή διοι-
κητική πρακτική θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι 
αρμόδιες Αρχές της χώρας στο εξής εσωτερικά να χρησιμο-
ποιούν το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1(3) της πα-
ρούσας Συμφωνίας σε όλα τα νέα επίσημα έγγραφα, αλλη-
λογραφία και συναφές υλικό.

10.  Σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα των υφιστάμενων εγγράφων 
και υλικού που εκδόθηκαν από τις Αρχές του Δεύτερου Μέ-
ρους, τα Μέρη συμφωνούν ότι θα υπάρξουν δύο μεταβατι-
κές περίοδοι, μία «τεχνική» και μία «πολιτική»:

  α) Η «τεχνική» μεταβατική περίοδος θα αφορά όλα τα επί-
σημα έγγραφα και υλικό της Δημόσιας Διοίκησης του Δεύτε-
ρου Μέρους για διεθνή χρήση και εκείνα για εσωτερική χρή-
ση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό. Αυτά 
τα έγγραφα και υλικό θα ανανεωθούν σύμφωνα με το όνο-
μα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της 
παρούσας Συμφωνίας το αργότερο εντός πέντε ετών από 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.

  β) Η «πολιτική» μεταβατική περίοδος θα αφορά όλα τα έγ-
γραφα και υλικό αποκλειστικά για εσωτερική χρήση στο 
Δεύτερο Μέρος. Η έκδοση των εγγράφων και υλικού που 
εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία σύμφωνα με το Άρθρο 
1(3) θα ξεκινά στο άνοιγμα κάθε διαπραγματευτικού κεφα-
λαίου της ΕΕ στο συναφές πεδίο, και θα ολοκληρώνεται 
εντός πέντε ετών από τότε. 

11.  Oι διαδικασίες για την ταχεία τροποποίηση του Συντάγμα�ι διαδικασίες για την ταχεία τροποποίηση του Συντάγμα-
τος του Δεύτερου Μέρους, προκειμένου να υλοποιηθούν 
πλήρως οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, θα ξεκι-
νήσουν με την κύρωση της παρούσας Συμφωνίας από το 
Κοινοβούλιό του ή σε συνέχεια δημοψηφίσματος, εάν το 
Δεύτερο Μέρος αποφασίσει να το διεξαγάγει.

12.  Το όνομα και οι ορολογίες όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 
της παρούσας Συμφωνίας θα ενσωματωθούν στο Σύνταγ-
μα του Δεύτερου Μέρους. Η αλλαγή αυτή θα γίνει enbloc 
με μία τροποποίηση. Κατ’ εφαρμογή αυτής της τροποποί-
ησης, το όνομα και οι ορολογίες θα αλλάξουν αντιστοίχως 
σε όλα τα άρθρα του Συντάγματος. Επιπροσθέτως, το Δεύ-
τερο Μέρος θα προβεί στις κατάλληλες τροποποιήσεις του 
Προοιμίου, του Άρθρου 3 και του Άρθρου 49, κατά τη διάρ-
κεια της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος.  

13.  Σε περίπτωση σφαλμάτων, λαθών, παραλείψεων στην 
ορθή αναφορά του ονόματος και των ορολογιών που ανα-
φέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσας Συμφωνίας στο 
πλαίσιο των διεθνών, πολυμερών και περιφερειακών Ορ-
γανισμών, θεσμών, αλληλογραφίας, συναντήσεων και fora 
καθώς και σε όλες τις διμερείς σχέσεις του Δεύτερου Μέ-
ρους με τρίτα Κράτη και οντότητες, οιοδήποτε από τα Μέρη 
δύναται να ζητήσει την άμεση διόρθωσή τους και την απο-
φυγή παρόμοιων σφαλμάτων στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 2
1.  Το Πρώτο Μέρος συμφωνεί να μην αντιταχθεί στην υπο-

ψηφιότητα ή την ένταξη του Δεύτερου Μέρους, υπό το όνο-
μα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 (3) της παρούσας Συμ-
φωνίας, σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργα-
νισμούς και θεσμούς, όπου το Πρώτο Μέρος είναι μέλος. 

2.  Το Δεύτερο Μέρος θα επιδιώκει ένταξη σε διεθνείς, πολυ-
μερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς και θεσμούς υπό 
το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 (3) της παρούσας 
Συμφωνίας.

3.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας κατ’ εφαρ-
μογήν του Άρθρου 1 αυτής, το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει 
οποιαδήποτε Συμφωνία προσχώρησης του Δεύτερου Μέ-
ρους σε διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους το Πρώτο 
Μέρος είναι μέλος.

4.  Ειδικότερα αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης του Δεύτε-
ρου Μέρους στην ΕΕ και τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού 
Συμφώνου (ΝΑΤΟ), θα εφαρμοσθούν τα ακόλουθα: 

  α. Το Δεύτερο Μέρος θα επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ και την 
ΕΕ υπό το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 της πα-
ρούσης Συμφωνίας. Η προσχώρηση στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ 
θα λάβει χώρα υπό το ίδιο όνομα και ορολογίες. 

  β. Με τη λήψη της γνωστοποίησης της κύρωσης της παρού-
σας Συμφωνίας από το Κοινοβούλιο του Δεύτερου Μέρους, 
το Πρώτο Μέρος χωρίς καθυστέρηση : 

  (i) θα γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ 
ότι υποστηρίζει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων του Δεύτερου Μέρους στην ΕΕ υπό το όνομα και τις 
ορολογίες του Άρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας.

  (ii) θα γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι 
υποστηρίζει να απευθυνθεί από το ΝΑΤΟ προς το Δεύτε-
ρο Μέρος πρόσκληση προσχώρησης. Η εν λόγω υποστή-
ριξη εκ μέρους του Πρώτου Μέρους τελεί υπό τους όρους, 
πρώτον, της έκβασης δημοψηφίσματος συνάδουσας με την 
παρούσα Συμφωνία, εάν το Δεύτερο Μέρος αποφασίσει τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος και, δεύτερον, της ολοκλήρω-
σης των συνταγματικών τροποποιήσεων, που προβλέπο-
νται στην παρούσα Συμφωνία. Με τη λήψη της γνωστοποί-
ησης από το Δεύτερο Μέρος αναφορικά με την ολοκλήρωση 
όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του για τη θέση 
σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, περιλαμβανομένου εν-
δεχόμενου εθνικού δημοψηφίσματος με έκβαση συνάδουσα 
με την παρούσα Συμφωνία και με την ολοκλήρωση των τρο-
ποποιήσεων στο Σύνταγμα του Δεύτερου Μέρους, το Πρώ-
το Μέρος θα κυρώσει το Πρωτόκολλο προσχώρησης του 
Δεύτερου Μέρους στο ΝΑΤΟ. Η εν λόγω κυρωτική διαδικα-
σία θα ολοκληρωθεί μαζί με τη διαδικασία κύρωσης της πα-
ρούσας Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 3
1.  Τα Μέρη δια της παρούσης επιβεβαιώνουν το υφιστάμενο 

κοινό τους σύνορο ως διαρκές και απαραβίαστο διεθνές σύ-
νορο. Κανένα από τα Μέρη δεν θα προβάλει ή υποστηρίξει 
οιεσδήποτε διεκδικήσεις για οιοδήποτε τμήμα της επικρά-
τειας του άλλου Μέρους ή διεκδικήσεις για αλλαγή στο υφι-
στάμενο κοινό τους σύνορο. Επιπροσθέτως, κανένα από τα 
Μέρη δεν θα υποστηρίξει οιεσδήποτε παρόμοιες διεκδική-
σεις που μπορεί να εγερθούν από οιοδήποτε τρίτο μέρος. 

2.  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται να σέβεται την κυριαρχία, την 
εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία του άλ-
λου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα υποστηρίξει οιεσ-
δήποτε δράσεις οιουδήποτε τρίτου μέρους που στρέφονται 
κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολι-
τικής ανεξαρτησίας του άλλου Μέρους. 

3.  Τα Μέρη θα απέχουν, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρ-
χές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, από την απειλή ή 
χρήση βίας, περιλαμβανομένης της απειλής ή χρήσης βίας 
που αποσκοπεί στην παραβίαση του υφισταμένου κοινού 
συνόρου τους.  

4.  Τα Μέρη δεσμεύονται να μην επιχειρούν, υποκινούν, υπο-
στηρίζουν και/ ή ανέχονται οιεσδήποτε πράξεις ή δραστηρι-
ότητες μη φιλικού χαρακτήρα που στρέφονται κατά του άλ-
λου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα επιτρέπει να χρη-
σιμοποιείται η επικράτειά του κατά του άλλου Μέρους από 
οιοδήποτε τρίτο κράτος, Οργανισμό, ομάδα ή άτομο που 
προβαίνει ή αποπειράται να προβεί σε ανατρεπτικές, απο-
σχιστικές δράσεις ή δράσεις ή δραστηριότητες που απει-
λούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ειρήνη, τη σταθερότητα ή 
την ασφάλεια του άλλου Μέρους. Έκαστο Μέρος θα κοινο-
ποιεί χωρίς καθυστέρηση στο άλλο Μέρος οιαδήποτε πλη-
ροφορία κατέχει αναφορικά με οιεσδήποτε παρόμοιες πρά-
ξεις ή προθέσεις.    

ΑΡΘΡΟ 4
1.  Έκαστο Μέρος δια της παρούσης αναλαμβάνει τη δέσμευ-

ση και δηλώνει επίσημα ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, όπως 
ισχύει σήμερα ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα 
μπορούσε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να 
αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε διεκδίκηση οιασδή-
ποτε περιοχής δεν περιλαμβάνεται στα υφιστάμενα διεθνή 
του σύνορα,

2.  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ή επιτρέπει 
οιεσδήποτε αλυτρωτικές δηλώσεις  και δεν θα υιοθετεί οι-
εσδήποτε παρόμοιες δηλώσεις από εκείνους που φέρονται 
να δρουν για λογαριασμό ή για το συμφέρον του Μέρους, 

3.  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται δια της παρούσης και επίσημα 
δηλώνει ότι τίποτα στο Σύνταγμά του όπως ισχύει σήμερα ή 
θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα μπορούσε να ερ-
μηνευθεί ότι αποτελεί ή θα αποτελέσει ποτέ τη βάση για πα-
ρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου Μέρους σε 
οιαδήποτε μορφή και για οιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομέ-
νης της προστασίας του καθεστώτος και των δικαιωμάτων 
οιωνδήποτε προσώπων δεν είναι πολίτες του. 

ΑΡΘΡΟ 5
1.  Κατά το χειρισμό των υποθέσεών τους τα Μέρη θα εμφο-

ρούνται από το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας, των 
θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 

και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και το κράτος δικαί-
ου, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Οι-
κουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων1, την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών2, τη Διεθνή 
Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Φυλετικών Δια-
κρίσεων3, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού4, την 
Τελική Πράξη του Ελσίνκι, το Κείμενο της Συνάντησης της 
Κοπεγχάγης της Διάσκεψης για την Ανθρώπινη Διάσταση 
της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη και την Χάρτα των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη, 
και άλλες διεθνείς συμφωνίες και κείμενα στις οποίες είναι 
μέρη και τα δύο Μέρη. 

2.  Καμία από τις διατάξεις των κειμένων που παρατίθενται 
στην ανωτέρω παράγραφο 1 δεν θα ερμηνευθεί ως παρέ-
χουσα οποιοδήποτε δικαίωμα σε οιοδήποτε Μέρος για δρά-
ση αντίθετη προς τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών, ή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της εδαφικής ακεραιότη-
τας των Κρατών. 

ΑΡΘΡΟ 6
1.  Με στόχο την ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων κάθε 

Μέρος θα λάβει αμέσως αποτελεσματικά μέτρα προκειμέ-
νου να απαγορεύσει εχθρικές δραστηριότητες, ενέργειες ή 
προπαγάνδα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αμέσως 
ή εμμέσως ελεγχόμενες από το κράτος και για την πρόλη-
ψη δραστηριοτήτων που πιθανόν να υποδαυλίζουν τον σω-
βινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεω-
ρητισμό εναντίον του άλλου Μέρους. Εάν συμβούν τέτοιου 
είδους δραστηριότητες, τα Μέρη θα λάβουν όλα τα απαραί-
τητα μέτρα.

2.  Έκαστο Μέρος θα λάβει αμελλητί αποτελεσματικά μέτρα 
για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει οποιεσδήποτε πρά-
ξεις από ιδιωτικές οντότητες που πιθανόν υποδαυλίζουν 
την βία, το μίσος ή την εχθρότητα εναντίον του άλλου μέ-
ρους. Εάν μια ιδιωτική οντότητα στο έδαφος ενός Μέρους 
εμπλακεί σε τέτοιου είδους δραστηριότητες εν αγνοία του 
εν λόγω Μέρους, αυτό το Μέρος, μόλις λάβει γνώση αυτών 
των ενεργειών, θα λάβει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα 
που του παρέχει ο νόμος.

3.  Έκαστο Μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργει-
ες, περιλαμβανομένων των προπαγανδιστικών, από ιδιω-
τικές οντότητες που πιθανόν υποδαυλίζουν τον σωβινισμό, 
την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό σε 
βάρος του άλλου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 7
1.  Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως 

προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέ-
ρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κλη-
ρονομιά.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στο Πρώτο Μέρος, με αυτούς τους 
όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της 
βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα χαρα-
κτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστο-
ρία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από 
την αρχαιότητα έως σήμερα.

3.  Όταν γίνεται αναφορά στο Δεύτερο Μέρος, με αυτούς τους 
όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και 
τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό 
και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που ανα-
φέρονται στο Άρθρο 7(2).

4.  Το Δεύτερο Μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα 
του, η Μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των 
Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σημειώνουν ότι 
η επίσημη γλώσσα και άλλα χαρακτηριστικά του Δεύ-
τερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό 
πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρο-
νομιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους.

5.  Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να 
υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να 
επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους. 

  
ΑΡΘΡΟ 8

1.  Εάν οιοδήποτε από τα Μέρη πιστεύει ότι ένα ή περισσότε-
ρα σύμβολα τα οποία συνιστούν μέρος της ιστορικής ή πο-
λιτιστικής κληρονομιάς του χρησιμοποιείται από το άλλο Μέ-
ρος, θα θέσει υπ’ όψιν του άλλου Μέρους τη χρήση την οποία 
επικαλείται, και το άλλο Μέρος θα προβεί στις κατάλληλες δι-
ορθωτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το 
ζήτημα και να διασφαλίσει τον σεβασμό στην προαναφερό-
μενη κληρονομιά.

2.  Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμ-
φωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα επανεξετάσει το καθεστώς 
των μνημείων, δημόσιων κτιρίων και υποδομών στην 
επικράτειά του, και στο μέτρο που αυτά αναφέρονται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αρχαία Ελληνική ιστορία 
και πολιτισμό που συνιστούν αναπόσπαστο συστατικό 
της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς του Πρώτου 
Μέρους, θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέρ-
γειες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα 
και να διασφαλίσει τον σεβασμό στην προαναφερόμε-
νη κληρονομιά.

3.  Το Δεύτερο Μέρος δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπο και σε όλες τις μορφές του το σύμβολο 
που πριν απεικονιζόταν στην προηγούμενη εθνική ση-
μαία του. Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρού-
σης Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα προβεί στην αφαί-
ρεση του συμβόλου που απεικονιζόταν στην προηγού-
μενη εθνική σημαία του από όλους τους δημόσιους χώ-
ρους και δημόσιες χρήσεις στην επικράτειά του. Αρχαιο-
λογικά τεχνουργήματα δεν εντάσσονται στο πεδίο αυτής της 
διάταξης.

4.  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται από τις συστάσεις της Συνδιάσκε-
ψης των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση των Γεω-
γραφικών Ονομάτων σε σχέση με τη χρήση των επίσημων 
γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων στην επικράτεια 
του άλλου Μέρους δίδοντας με αυτόν τον τρόπο προτεραιό-
τητα στη χρήση των ενδωνύμων έναντι των εξωνύμων.

5.  Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσης Συμ-
φωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωμα-
τικών διακοινώσεων, σε ισομερή βάση, μία Κοινή Διεπιστη-
μονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολο-
γικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενι-
κή, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασι-
σμένη σε αυθεντικές, τεκμηριωμένες και επιστημονικά στέρε-
ες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες 
της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργεί-
ων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδι-
ες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον το κρί-
νει απαραίτητο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρί-
δια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτ-
λαντες, οδηγούς  διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκα-
στο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς 
της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδια-
γράμματα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη 
κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρή-
ση το έτος μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν 
περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή 
επίσης θα εξετάσει οιεσδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγ-
χειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπε-
ται σε αυτό το Άρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και θα υποβάλει μία Ετήσια 
Έκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκει-
μένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασί-
ας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 12.

6.  Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι προαναφερόμενες αμοιβαί-
ως αποδεκτές λύσεις οι οποίες προέκυψαν από τις διαπραγ-
ματεύσεις θα συμβάλλουν στην οριστική εδραίωση σχέσε-
ων ειρήνης και καλής γειτονίας στην περιοχή, σύμφωνα με 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών 817 (1993) και 845 (1993).         

            

ΜΕΡΟΣ 2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9

1.  Τα Μέρη συμφωνούν ότι η στρατηγική τους συνεργασία θα 
επεκταθεί σε όλους τους τομείς  όπως η γεωργία, η πολιτι-
κή προστασία, η άμυνα, η οικονομία, η ενέργεια, το περιβάλ-
λον, η βιομηχανία, οι υποδομές, οι επενδύσεις, οι πολιτικές 
σχέσεις, ο τουρισμός, το εμπόριο, η διασυνοριακή συνερ-

γασία και οι μεταφορές. Αυτή η στρατηγική συνεργασία θα 
αφορά όχι μόνον τους τομείς που περιλαμβάνονται στην πα-
ρούσα Συμφωνία αλλά επίσης και εκείνους που μπορεί στο 
μέλλον να κριθούν επωφελείς και απαραίτητοι σε αμφότερες 
τις χώρες. Όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να ενσωματωθούν 
σε ένα συνολικό Σχέδιο Δράσης κατά την πορεία ανάπτυξης 
των διμερών σχέσεων.

2.  Τα υφιστάμενα ΜΟΕ θα ενσωματωθούν στο προαναφερόμε-
νο Σχέδιο Δράσης. Το τελευταίο θα στοχεύει στην εφαρμογή 
των διατάξεων αυτού του τμήματος της παρούσας Συμφωνί-
ας. Το Σχέδιο Δράσης θα εμπλουτίζεται και θα αναπτύσσε-
ται συνεχώς.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 10

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας :
1.  το Πρώτο Μέρος θα αναβαθμίσει χωρίς καθυστέρηση :
  α) το υπάρχον Γραφείο Συνδέσμου στην πρωτεύουσα του 

Δεύτερου Μέρους σε Πρεσβεία και
  β) το υπάρχον Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπο-

ρικών Υποθέσεων στην πόλη Μπίτολα του Δεύτερου Μέρους 
σε Γενικό Προξενείο και

2.  το Δεύτερο Μέρος θα αναβαθμίσει χωρίς καθυστέρηση :
  α) το υπάρχον Γραφείο Συνδέσμου στην πρωτεύουσα του 

Πρώτου Μέρους  σε Πρεσβεία και 
  β) το υπάρχον Γραφείο Προξενικών Οικονομικών και Εμπο-

ρικών Υποθέσεων στην πόλη Θεσσαλονίκη του Πρώτου Μέ-
ρους σε Γενικό Προξενείο. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ FORA
ΑΡΘΡΟ 11

Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά, διμερώς, και στο πλαίσιο πε-
ριφερειακών Οργανισμών και πρωτοβουλιών με σκοπό να δι-
ασφαλιστεί η εξέλιξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε μια πε-
ριοχή ειρήνης, ανάπτυξης και ευημερίας για τους λαούς της. 
Θα προάγουν και θα συνεργάζονται στη διαμόρφωση συνερ-
γασιών σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και, ,μεταξύ άλλων 
στην αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο δι-
εθνών, πολυμερών και περιφερειακών Οργανισμών και θε-
σμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 12

1.  Τα Μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν και να αναπτύξουν πε-
ραιτέρω τις διμερείς πολιτικές τους σχέσεις μέσω τακτικών 
επισκέψεων, συναντήσεων και διαβουλεύσεων σε υψηλό 
πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

2.  Τα Μέρη θα θεσπίσουν Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας 
(ΑΣΣ) των Κυβερνήσεών τους, με από κοινού επικεφαλής 
τους Πρωθυπουργούς τους. 

3.  Το ΑΣΣ θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και θα 
είναι το αρμόδιο όργανο για τη σωστή και αποτελεσματική 
εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας και του απορρέοντος εξ αυ-
τής Σχεδίου Δράσης. Το ΑΣΣ θα λαμβάνει αποφάσεις και θα 
προωθεί δράσεις και μέτρα για τη βελτίωση και την αναβάθ-
μιση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των Μερών και θα 
αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύψουν κατά 
την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του απορρέο-
ντος εξ αυτής Σχεδίου Δράσης, με στόχο την επίλυσή τους. 

4.  Τα Μέρη είναι πεπεισμένα ότι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση 
των επαφών μεταξύ των πολιτών είναι απαραίτητες για την 
οικοδόμηση φιλίας, συνεργασίας και σχέσεων καλής γειτονί-
ας μεταξύ των Μερών και των λαών τους. Θα υποστηρίζουν 
και θα ενθαρρύνουν επαφές και συναντήσεις μεταξύ των πο-
λιτών τους σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα.

5.  Τα Μέρη θα υποστηρίζουν και θα ενθαρρύνουν επαφές με-
ταξύ της κοινωνίας των  πολιτών τους, καθώς και των θε-
σμών και των τοπικών αρχών, περιλαμβανομένων των συ-
νεργατικών δράσεων και ανταλλαγών των νέων και των φοι-
τητών, με στόχο την ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης και 
συνεργασίας μεταξύ των λαών τους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 13

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι το δεύτερο Μέρος είναι 

περίκλειστο κράτος, τα Μέρη θα καθοδηγούνται από τις σχετικές 
διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας στο μέτρο που εφαρμόζονται τόσο στην πράξη όσο 
και όταν συνάπτουν συμφωνίες που αναφέρονται στο Άρθρο 18 
της παρούσας Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 14
1.  Τα Μέρη θα αναπτύξουν περαιτέρω την οικονομική συνεργα-

σία τους σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 
ενδυνάμωση, ενίσχυση και εμβάθυνση της διμερούς τους συ-
νεργασίας στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, του πε-
ριβάλλοντος, της βιομηχανίας, των υποδομών, των επενδύ-
σεων, του τουρισμού, του εμπορίου και των μεταφορών. Για 
να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, τα Μέρη θα αξιοποιούν και θα 
χρησιμοποιούντα υφιστάμενα ΜΟΕ, τα οποία αποτελούν μία 
αμοιβαίως επωφελή βάση, η οποία θα μετεξελιχθεί σε Σχέδιο 
Δράσης. 

2.  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαίες επενδύσεις και θα λαμβά-
νουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική προ-
στασία τους, περιλαμβανομένων μέτρων κατά της υπερβολι-
κής γραφειοκρατίας και για την υπέρβαση θεσμικών, διοικη-
τικών και φορολογικών εμποδίων. Τα Μέρη θα προσδώσουν 
ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, επιχειρή-
σεων και βιομηχανιών του κάθε Μέρους. 

3.  Τα Μέρη θα απέχουν από την επιβολή εμποδίων στη μετακί-
νηση ανθρώπων και αγαθών μεταξύ των εδαφών τους ή δια-
μέσου του εδάφους καθενός από τα Μέρη προς το έδαφος του 
άλλου. Τα Μέρη θα συνεργάζονται για τη διευκόλυνση των ως 
άνω μετακινήσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. 

4.  Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα ενισχύσουν τη συνεργασία 
τους όσον αφορά στην ενέργεια, ιδίως δια της κατασκευής, συ-
ντήρησης και χρήσης διασυνδεόμενων αγωγών φυσικού αερί-
ου και πετρελαίου (υφιστάμενων, υπό κατασκευή και σχεδια-
ζόμενων) και όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών, της αιολικής και της 
υδρο�ηλεκτρικής ενέργειας. Πιθανά εκκρεμή ζητήματα θα αντι-
μετωπισθούν χωρίς καθυστέρηση, με τη επίτευξη αμοιβαίως 
επωφελών διακανονισμών λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την 
Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
Το Πρώτο Μέρος θα συνδράμει το Δεύτερο με κατάλληλη με-
ταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

5.  Τα Μέρη θα προωθούν, θα επεκτείνουν και θα βελτιώνουν συ-
νέργειες  στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών, κα-
θώς και, στη βάση της αμοιβαιότητας, στους τομείς των οδι-
κών,  σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και επικοι-
νωνιακών διασυνδέσεων, αξιοποιώντας τις καλύτερες διαθέ-
σιμες τεχνολογίες και πρακτικές.  Θα διευκολύνουν, επίσης, 
τη μεταξύ τους διαμετακόμιση αγαθών, φορτίων και προϊό-
ντων μέσω των υποδομών, περιλαμβανομένων των λιμένων 
και των αερολιμένων στο έδαφος καθενός εκ των Μερών. Τα 
Μέρη θα τηρούν τους διεθνείς κανόνες και κανονισμούς ανα-
φορικά με τη διαμετακόμιση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σήματα 
και τους κωδικούς. Το Πρώτο Μέρος θα πράττει ωσαύτως στο 
μέτρο που και κατά τρόπο που αυτό είναι σύμφωνο προς τις 
υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την ιδιότητά του ως μέ-
λους στην ΕΕ και από άλλα διεθνή κείμενα. Το Δεύτερο Μέρος 
θα πράττει ωσαύτως στο μέτρο που και κατά τρόπο που αυτό 
είναι σύμφωνο προς τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από 
την ιδιότητά του ως μέλους σε διεθνείς, πολυμερείς ή περιφε-
ρειακούς θεσμούς ή Οργανισμούς στους οποίους μετέχει κατά 
τη χρονική στιγμή της έναρξης ισχύος της Συμφωνίας αυτής, 
καθώς και από την ιδιότητά του ως μέλους της ΕΕ, σε συνέχεια 
της προτεινόμενης ένταξής του σε αυτήν. 

6.  Τα Μέρη θα επιδιώξουν τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό 
των υφιστάμενων διασυνοριακών σημείων διέλευσης, όπως 
απαιτείται από τη ροή της κυκλοφορίας και την κατασκευή 
νέων διασυνοριακών σημείων διέλευσης με στόχο την ενίσχυ-
ση των μεταξύ τους τουριστικών και εμπορικών ροών.

7.  Τα Μέρη θα λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση της προστασί-
ας του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του φυσικού ενδιαι-
τήματος στα διασυνοριακά ύδατα και τον περιβάλλοντα χώρο 
και θα συνεργάζονται στην προσπάθεια μείωσης και εξάλει-
ψης κάθε είδους μόλυνσης. Τα Μέρη θα επιδιώκουν να ανα-
πτύσσουν και να εναρμονίζουν στρατηγικές και προγράμμα-
τα για την περιφερειακή και τη διεθνή συνεργασία για την προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

8.  Τα Μέρη θα υποστηρίζουν τη διεύρυνση των τουριστικών 
ανταλλαγών και την ανάπτυξη της συνεργασίας τους στους το-
μείς του εναλλακτικού τουρισμού, περιλαμβανομένου του πο-
λιτιστικού, θρησκευτικού, εκπαιδευτικού, ιατρικού και αθλητι-
κού τουρισμού και θα συνεργάζονται για τη βελτίωση και την 

1. Ηνωμένα Έθνη, Επίσημα Αρχεία της Γενικής Συνέλευσης, 
Τρίτη Σύνοδος, Μέρος Ι, σελ. 71

2.Ηνωμένα Έθνη, Συλλογή Συνθηκών, τόμος 213, σελ. 221 
3. Ibid, τόμος 660, σελ. 195

4. Ibid, τόμος 1577, Αρ. Ι-27531
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φερειακούς και διεθνείς Οργανισμούς και θεσμούς.
9.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, το Δεύτε-

ρο Μέρος χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με τη χρηστή διοι-
κητική πρακτική θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι 
αρμόδιες Αρχές της χώρας στο εξής εσωτερικά να χρησιμο-
ποιούν το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1(3) της πα-
ρούσας Συμφωνίας σε όλα τα νέα επίσημα έγγραφα, αλλη-
λογραφία και συναφές υλικό.

10.  Σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα των υφιστάμενων εγγράφων 
και υλικού που εκδόθηκαν από τις Αρχές του Δεύτερου Μέ-
ρους, τα Μέρη συμφωνούν ότι θα υπάρξουν δύο μεταβατι-
κές περίοδοι, μία «τεχνική» και μία «πολιτική»:

  α) Η «τεχνική» μεταβατική περίοδος θα αφορά όλα τα επί-
σημα έγγραφα και υλικό της Δημόσιας Διοίκησης του Δεύτε-
ρου Μέρους για διεθνή χρήση και εκείνα για εσωτερική χρή-
ση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό. Αυτά 
τα έγγραφα και υλικό θα ανανεωθούν σύμφωνα με το όνο-
μα και τις ορολογίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1(3) της 
παρούσας Συμφωνίας το αργότερο εντός πέντε ετών από 
τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.

  β) Η «πολιτική» μεταβατική περίοδος θα αφορά όλα τα έγ-
γραφα και υλικό αποκλειστικά για εσωτερική χρήση στο 
Δεύτερο Μέρος. Η έκδοση των εγγράφων και υλικού που 
εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία σύμφωνα με το Άρθρο 
1(3) θα ξεκινά στο άνοιγμα κάθε διαπραγματευτικού κεφα-
λαίου της ΕΕ στο συναφές πεδίο, και θα ολοκληρώνεται 
εντός πέντε ετών από τότε. 

11.  Oι διαδικασίες για την ταχεία τροποποίηση του Συντάγμα�ι διαδικασίες για την ταχεία τροποποίηση του Συντάγμα-
τος του Δεύτερου Μέρους, προκειμένου να υλοποιηθούν 
πλήρως οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, θα ξεκι-
νήσουν με την κύρωση της παρούσας Συμφωνίας από το 
Κοινοβούλιό του ή σε συνέχεια δημοψηφίσματος, εάν το 
Δεύτερο Μέρος αποφασίσει να το διεξαγάγει.

12.  Το όνομα και οι ορολογίες όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 
της παρούσας Συμφωνίας θα ενσωματωθούν στο Σύνταγ-
μα του Δεύτερου Μέρους. Η αλλαγή αυτή θα γίνει enbloc 
με μία τροποποίηση. Κατ’ εφαρμογή αυτής της τροποποί-
ησης, το όνομα και οι ορολογίες θα αλλάξουν αντιστοίχως 
σε όλα τα άρθρα του Συντάγματος. Επιπροσθέτως, το Δεύ-
τερο Μέρος θα προβεί στις κατάλληλες τροποποιήσεις του 
Προοιμίου, του Άρθρου 3 και του Άρθρου 49, κατά τη διάρ-
κεια της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος.  

13.  Σε περίπτωση σφαλμάτων, λαθών, παραλείψεων στην 
ορθή αναφορά του ονόματος και των ορολογιών που ανα-
φέρονται στο Άρθρο 1(3) της παρούσας Συμφωνίας στο 
πλαίσιο των διεθνών, πολυμερών και περιφερειακών Ορ-
γανισμών, θεσμών, αλληλογραφίας, συναντήσεων και fora 
καθώς και σε όλες τις διμερείς σχέσεις του Δεύτερου Μέ-
ρους με τρίτα Κράτη και οντότητες, οιοδήποτε από τα Μέρη 
δύναται να ζητήσει την άμεση διόρθωσή τους και την απο-
φυγή παρόμοιων σφαλμάτων στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 2
1.  Το Πρώτο Μέρος συμφωνεί να μην αντιταχθεί στην υπο-

ψηφιότητα ή την ένταξη του Δεύτερου Μέρους, υπό το όνο-
μα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 (3) της παρούσας Συμ-
φωνίας, σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς Οργα-
νισμούς και θεσμούς, όπου το Πρώτο Μέρος είναι μέλος. 

2.  Το Δεύτερο Μέρος θα επιδιώκει ένταξη σε διεθνείς, πολυ-
μερείς και περιφερειακούς Οργανισμούς και θεσμούς υπό 
το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 (3) της παρούσας 
Συμφωνίας.

3.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας κατ’ εφαρ-
μογήν του Άρθρου 1 αυτής, το Πρώτο Μέρος θα κυρώσει 
οποιαδήποτε Συμφωνία προσχώρησης του Δεύτερου Μέ-
ρους σε διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους το Πρώτο 
Μέρος είναι μέλος.

4.  Ειδικότερα αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης του Δεύτε-
ρου Μέρους στην ΕΕ και τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού 
Συμφώνου (ΝΑΤΟ), θα εφαρμοσθούν τα ακόλουθα: 

  α. Το Δεύτερο Μέρος θα επιδιώξει ένταξη στο ΝΑΤΟ και την 
ΕΕ υπό το όνομα και τις ορολογίες του Άρθρου 1 της πα-
ρούσης Συμφωνίας. Η προσχώρηση στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ 
θα λάβει χώρα υπό το ίδιο όνομα και ορολογίες. 

  β. Με τη λήψη της γνωστοποίησης της κύρωσης της παρού-
σας Συμφωνίας από το Κοινοβούλιο του Δεύτερου Μέρους, 
το Πρώτο Μέρος χωρίς καθυστέρηση : 

  (i) θα γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ 
ότι υποστηρίζει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύ-
σεων του Δεύτερου Μέρους στην ΕΕ υπό το όνομα και τις 
ορολογίες του Άρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας.

  (ii) θα γνωστοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι 
υποστηρίζει να απευθυνθεί από το ΝΑΤΟ προς το Δεύτε-
ρο Μέρος πρόσκληση προσχώρησης. Η εν λόγω υποστή-
ριξη εκ μέρους του Πρώτου Μέρους τελεί υπό τους όρους, 
πρώτον, της έκβασης δημοψηφίσματος συνάδουσας με την 
παρούσα Συμφωνία, εάν το Δεύτερο Μέρος αποφασίσει τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος και, δεύτερον, της ολοκλήρω-
σης των συνταγματικών τροποποιήσεων, που προβλέπο-
νται στην παρούσα Συμφωνία. Με τη λήψη της γνωστοποί-
ησης από το Δεύτερο Μέρος αναφορικά με την ολοκλήρωση 
όλων των εσωτερικών νομικών διαδικασιών του για τη θέση 
σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, περιλαμβανομένου εν-
δεχόμενου εθνικού δημοψηφίσματος με έκβαση συνάδουσα 
με την παρούσα Συμφωνία και με την ολοκλήρωση των τρο-
ποποιήσεων στο Σύνταγμα του Δεύτερου Μέρους, το Πρώ-
το Μέρος θα κυρώσει το Πρωτόκολλο προσχώρησης του 
Δεύτερου Μέρους στο ΝΑΤΟ. Η εν λόγω κυρωτική διαδικα-
σία θα ολοκληρωθεί μαζί με τη διαδικασία κύρωσης της πα-
ρούσας Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 3
1.  Τα Μέρη δια της παρούσης επιβεβαιώνουν το υφιστάμενο 

κοινό τους σύνορο ως διαρκές και απαραβίαστο διεθνές σύ-
νορο. Κανένα από τα Μέρη δεν θα προβάλει ή υποστηρίξει 
οιεσδήποτε διεκδικήσεις για οιοδήποτε τμήμα της επικρά-
τειας του άλλου Μέρους ή διεκδικήσεις για αλλαγή στο υφι-
στάμενο κοινό τους σύνορο. Επιπροσθέτως, κανένα από τα 
Μέρη δεν θα υποστηρίξει οιεσδήποτε παρόμοιες διεκδική-
σεις που μπορεί να εγερθούν από οιοδήποτε τρίτο μέρος. 

2.  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται να σέβεται την κυριαρχία, την 
εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία του άλ-
λου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα υποστηρίξει οιεσ-
δήποτε δράσεις οιουδήποτε τρίτου μέρους που στρέφονται 
κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολι-
τικής ανεξαρτησίας του άλλου Μέρους. 

3.  Τα Μέρη θα απέχουν, σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρ-
χές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, από την απειλή ή 
χρήση βίας, περιλαμβανομένης της απειλής ή χρήσης βίας 
που αποσκοπεί στην παραβίαση του υφισταμένου κοινού 
συνόρου τους.  

4.  Τα Μέρη δεσμεύονται να μην επιχειρούν, υποκινούν, υπο-
στηρίζουν και/ ή ανέχονται οιεσδήποτε πράξεις ή δραστηρι-
ότητες μη φιλικού χαρακτήρα που στρέφονται κατά του άλ-
λου Μέρους. Κανένα από τα Μέρη δεν θα επιτρέπει να χρη-
σιμοποιείται η επικράτειά του κατά του άλλου Μέρους από 
οιοδήποτε τρίτο κράτος, Οργανισμό, ομάδα ή άτομο που 
προβαίνει ή αποπειράται να προβεί σε ανατρεπτικές, απο-
σχιστικές δράσεις ή δράσεις ή δραστηριότητες που απει-
λούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ειρήνη, τη σταθερότητα ή 
την ασφάλεια του άλλου Μέρους. Έκαστο Μέρος θα κοινο-
ποιεί χωρίς καθυστέρηση στο άλλο Μέρος οιαδήποτε πλη-
ροφορία κατέχει αναφορικά με οιεσδήποτε παρόμοιες πρά-
ξεις ή προθέσεις.    

ΑΡΘΡΟ 4
1.  Έκαστο Μέρος δια της παρούσης αναλαμβάνει τη δέσμευ-

ση και δηλώνει επίσημα ότι τίποτα στο Σύνταγμά του, όπως 
ισχύει σήμερα ή θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα 
μπορούσε να ερμηνευθεί ότι αποτελεί ή θα μπορούσε να 
αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε διεκδίκηση οιασδή-
ποτε περιοχής δεν περιλαμβάνεται στα υφιστάμενα διεθνή 
του σύνορα,

2.  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ή επιτρέπει 
οιεσδήποτε αλυτρωτικές δηλώσεις  και δεν θα υιοθετεί οι-
εσδήποτε παρόμοιες δηλώσεις από εκείνους που φέρονται 
να δρουν για λογαριασμό ή για το συμφέρον του Μέρους, 

3.  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται δια της παρούσης και επίσημα 
δηλώνει ότι τίποτα στο Σύνταγμά του όπως ισχύει σήμερα ή 
θα τροποποιηθεί στο μέλλον, μπορεί ή θα μπορούσε να ερ-
μηνευθεί ότι αποτελεί ή θα αποτελέσει ποτέ τη βάση για πα-
ρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του άλλου Μέρους σε 
οιαδήποτε μορφή και για οιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομέ-
νης της προστασίας του καθεστώτος και των δικαιωμάτων 
οιωνδήποτε προσώπων δεν είναι πολίτες του. 

ΑΡΘΡΟ 5
1.  Κατά το χειρισμό των υποθέσεών τους τα Μέρη θα εμφο-

ρούνται από το πνεύμα και τις αρχές της δημοκρατίας, των 
θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 

και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και το κράτος δικαί-
ου, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Οι-
κουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων1, την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών2, τη Διεθνή 
Σύμβαση για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Φυλετικών Δια-
κρίσεων3, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού4, την 
Τελική Πράξη του Ελσίνκι, το Κείμενο της Συνάντησης της 
Κοπεγχάγης της Διάσκεψης για την Ανθρώπινη Διάσταση 
της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην 
Ευρώπη και την Χάρτα των Παρισίων για μια Νέα Ευρώπη, 
και άλλες διεθνείς συμφωνίες και κείμενα στις οποίες είναι 
μέρη και τα δύο Μέρη. 

2.  Καμία από τις διατάξεις των κειμένων που παρατίθενται 
στην ανωτέρω παράγραφο 1 δεν θα ερμηνευθεί ως παρέ-
χουσα οποιοδήποτε δικαίωμα σε οιοδήποτε Μέρος για δρά-
ση αντίθετη προς τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών, ή της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της εδαφικής ακεραιότη-
τας των Κρατών. 

ΑΡΘΡΟ 6
1.  Με στόχο την ενίσχυση των φιλικών διμερών σχέσεων κάθε 

Μέρος θα λάβει αμέσως αποτελεσματικά μέτρα προκειμέ-
νου να απαγορεύσει εχθρικές δραστηριότητες, ενέργειες ή 
προπαγάνδα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αμέσως 
ή εμμέσως ελεγχόμενες από το κράτος και για την πρόλη-
ψη δραστηριοτήτων που πιθανόν να υποδαυλίζουν τον σω-
βινισμό, την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεω-
ρητισμό εναντίον του άλλου Μέρους. Εάν συμβούν τέτοιου 
είδους δραστηριότητες, τα Μέρη θα λάβουν όλα τα απαραί-
τητα μέτρα.

2.  Έκαστο Μέρος θα λάβει αμελλητί αποτελεσματικά μέτρα 
για να αποθαρρύνει και να αποτρέπει οποιεσδήποτε πρά-
ξεις από ιδιωτικές οντότητες που πιθανόν υποδαυλίζουν 
την βία, το μίσος ή την εχθρότητα εναντίον του άλλου μέ-
ρους. Εάν μια ιδιωτική οντότητα στο έδαφος ενός Μέρους 
εμπλακεί σε τέτοιου είδους δραστηριότητες εν αγνοία του 
εν λόγω Μέρους, αυτό το Μέρος, μόλις λάβει γνώση αυτών 
των ενεργειών, θα λάβει αμελλητί όλα τα απαραίτητα μέτρα 
που του παρέχει ο νόμος.

3.  Έκαστο Μέρος θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργει-
ες, περιλαμβανομένων των προπαγανδιστικών, από ιδιω-
τικές οντότητες που πιθανόν υποδαυλίζουν τον σωβινισμό, 
την εχθρότητα, τον αλυτρωτισμό και τον αναθεωρητισμό σε 
βάρος του άλλου Μέρους.

ΑΡΘΡΟ 7
1.  Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως 

προς τους όρους «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» αναφέ-
ρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κλη-
ρονομιά.

2.  Όταν γίνεται αναφορά στο Πρώτο Μέρος, με αυτούς τους 
όρους νοούνται όχι μόνο η περιοχή και ο πληθυσμός της 
βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους, αλλά και τα χαρα-
κτηριστικά τους, καθώς και ο Ελληνικός πολιτισμός, η ιστο-
ρία, η κουλτούρα και η κληρονομιά αυτής της περιοχής από 
την αρχαιότητα έως σήμερα.

3.  Όταν γίνεται αναφορά στο Δεύτερο Μέρος, με αυτούς τους 
όρους νοούνται η επικράτεια, η γλώσσα, ο πληθυσμός και 
τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους ιστορία, πολιτισμό 
και κληρονομιά, διακριτώς διαφορετικά από αυτά που ανα-
φέρονται στο Άρθρο 7(2).

4.  Το Δεύτερο Μέρος σημειώνει ότι η επίσημη γλώσσα 
του, η Μακεδονική γλώσσα, ανήκει στην ομάδα των 
Νότιων Σλαβικών γλωσσών. Τα Μέρη σημειώνουν ότι 
η επίσημη γλώσσα και άλλα χαρακτηριστικά του Δεύ-
τερου Μέρους δεν έχουν σχέση με τον αρχαίο Ελληνικό 
πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και την κληρο-
νομιά της βόρειας περιοχής του Πρώτου Μέρους.

5.  Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποσκοπεί στο να 
υποτιμήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να αλλοιώσει ή να 
επηρεάσει τη χρήση από τους πολίτες εκάστου Μέρους. 

  
ΑΡΘΡΟ 8

1.  Εάν οιοδήποτε από τα Μέρη πιστεύει ότι ένα ή περισσότε-
ρα σύμβολα τα οποία συνιστούν μέρος της ιστορικής ή πο-
λιτιστικής κληρονομιάς του χρησιμοποιείται από το άλλο Μέ-
ρος, θα θέσει υπ’ όψιν του άλλου Μέρους τη χρήση την οποία 
επικαλείται, και το άλλο Μέρος θα προβεί στις κατάλληλες δι-
ορθωτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το 
ζήτημα και να διασφαλίσει τον σεβασμό στην προαναφερό-
μενη κληρονομιά.

2.  Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμ-
φωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα επανεξετάσει το καθεστώς 
των μνημείων, δημόσιων κτιρίων και υποδομών στην 
επικράτειά του, και στο μέτρο που αυτά αναφέρονται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αρχαία Ελληνική ιστορία 
και πολιτισμό που συνιστούν αναπόσπαστο συστατικό 
της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς του Πρώτου 
Μέρους, θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέρ-
γειες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα 
και να διασφαλίσει τον σεβασμό στην προαναφερόμε-
νη κληρονομιά.

3.  Το Δεύτερο Μέρος δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά καθ’ οι-
ονδήποτε τρόπο και σε όλες τις μορφές του το σύμβολο 
που πριν απεικονιζόταν στην προηγούμενη εθνική ση-
μαία του. Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρού-
σης Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα προβεί στην αφαί-
ρεση του συμβόλου που απεικονιζόταν στην προηγού-
μενη εθνική σημαία του από όλους τους δημόσιους χώ-
ρους και δημόσιες χρήσεις στην επικράτειά του. Αρχαιο-
λογικά τεχνουργήματα δεν εντάσσονται στο πεδίο αυτής της 
διάταξης.

4.  Έκαστο Μέρος δεσμεύεται από τις συστάσεις της Συνδιάσκε-
ψης των Ηνωμένων Εθνών για την Τυποποίηση των Γεω-
γραφικών Ονομάτων σε σχέση με τη χρήση των επίσημων 
γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων στην επικράτεια 
του άλλου Μέρους δίδοντας με αυτόν τον τρόπο προτεραιό-
τητα στη χρήση των ενδωνύμων έναντι των εξωνύμων.

5.  Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσης Συμ-
φωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωμα-
τικών διακοινώσεων, σε ισομερή βάση, μία Κοινή Διεπιστη-
μονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολο-
γικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενι-
κή, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασι-
σμένη σε αυθεντικές, τεκμηριωμένες και επιστημονικά στέρε-
ες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες 
της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργεί-
ων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδι-
ες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον το κρί-
νει απαραίτητο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρί-
δια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτ-
λαντες, οδηγούς  διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκα-
στο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς 
της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τον 
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδια-
γράμματα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη 
κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρή-
ση το έτος μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν 
περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή 
επίσης θα εξετάσει οιεσδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγ-
χειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπε-
ται σε αυτό το Άρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, 
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και θα υποβάλει μία Ετήσια 
Έκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκει-
μένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασί-
ας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 12.

6.  Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι οι προαναφερόμενες αμοιβαί-
ως αποδεκτές λύσεις οι οποίες προέκυψαν από τις διαπραγ-
ματεύσεις θα συμβάλλουν στην οριστική εδραίωση σχέσε-
ων ειρήνης και καλής γειτονίας στην περιοχή, σύμφωνα με 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών 817 (1993) και 845 (1993).         

            

ΜΕΡΟΣ 2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9

1.  Τα Μέρη συμφωνούν ότι η στρατηγική τους συνεργασία θα 
επεκταθεί σε όλους τους τομείς  όπως η γεωργία, η πολιτι-
κή προστασία, η άμυνα, η οικονομία, η ενέργεια, το περιβάλ-
λον, η βιομηχανία, οι υποδομές, οι επενδύσεις, οι πολιτικές 
σχέσεις, ο τουρισμός, το εμπόριο, η διασυνοριακή συνερ-

γασία και οι μεταφορές. Αυτή η στρατηγική συνεργασία θα 
αφορά όχι μόνον τους τομείς που περιλαμβάνονται στην πα-
ρούσα Συμφωνία αλλά επίσης και εκείνους που μπορεί στο 
μέλλον να κριθούν επωφελείς και απαραίτητοι σε αμφότερες 
τις χώρες. Όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να ενσωματωθούν 
σε ένα συνολικό Σχέδιο Δράσης κατά την πορεία ανάπτυξης 
των διμερών σχέσεων.

2.  Τα υφιστάμενα ΜΟΕ θα ενσωματωθούν στο προαναφερόμε-
νο Σχέδιο Δράσης. Το τελευταίο θα στοχεύει στην εφαρμογή 
των διατάξεων αυτού του τμήματος της παρούσας Συμφωνί-
ας. Το Σχέδιο Δράσης θα εμπλουτίζεται και θα αναπτύσσε-
ται συνεχώς.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 10

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας :
1.  το Πρώτο Μέρος θα αναβαθμίσει χωρίς καθυστέρηση :
  α) το υπάρχον Γραφείο Συνδέσμου στην πρωτεύουσα του 

Δεύτερου Μέρους σε Πρεσβεία και
  β) το υπάρχον Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπο-

ρικών Υποθέσεων στην πόλη Μπίτολα του Δεύτερου Μέρους 
σε Γενικό Προξενείο και

2.  το Δεύτερο Μέρος θα αναβαθμίσει χωρίς καθυστέρηση :
  α) το υπάρχον Γραφείο Συνδέσμου στην πρωτεύουσα του 

Πρώτου Μέρους  σε Πρεσβεία και 
  β) το υπάρχον Γραφείο Προξενικών Οικονομικών και Εμπο-

ρικών Υποθέσεων στην πόλη Θεσσαλονίκη του Πρώτου Μέ-
ρους σε Γενικό Προξενείο. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΚΑΙ FORA
ΑΡΘΡΟ 11

Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά, διμερώς, και στο πλαίσιο πε-
ριφερειακών Οργανισμών και πρωτοβουλιών με σκοπό να δι-
ασφαλιστεί η εξέλιξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε μια πε-
ριοχή ειρήνης, ανάπτυξης και ευημερίας για τους λαούς της. 
Θα προάγουν και θα συνεργάζονται στη διαμόρφωση συνερ-
γασιών σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και, ,μεταξύ άλλων 
στην αμοιβαία υποστήριξη υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο δι-
εθνών, πολυμερών και περιφερειακών Οργανισμών και θε-
σμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 12

1.  Τα Μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν και να αναπτύξουν πε-
ραιτέρω τις διμερείς πολιτικές τους σχέσεις μέσω τακτικών 
επισκέψεων, συναντήσεων και διαβουλεύσεων σε υψηλό 
πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

2.  Τα Μέρη θα θεσπίσουν Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας 
(ΑΣΣ) των Κυβερνήσεών τους, με από κοινού επικεφαλής 
τους Πρωθυπουργούς τους. 

3.  Το ΑΣΣ θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και θα 
είναι το αρμόδιο όργανο για τη σωστή και αποτελεσματική 
εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας και του απορρέοντος εξ αυ-
τής Σχεδίου Δράσης. Το ΑΣΣ θα λαμβάνει αποφάσεις και θα 
προωθεί δράσεις και μέτρα για τη βελτίωση και την αναβάθ-
μιση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των Μερών και θα 
αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύψουν κατά 
την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του απορρέο-
ντος εξ αυτής Σχεδίου Δράσης, με στόχο την επίλυσή τους. 

4.  Τα Μέρη είναι πεπεισμένα ότι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση 
των επαφών μεταξύ των πολιτών είναι απαραίτητες για την 
οικοδόμηση φιλίας, συνεργασίας και σχέσεων καλής γειτονί-
ας μεταξύ των Μερών και των λαών τους. Θα υποστηρίζουν 
και θα ενθαρρύνουν επαφές και συναντήσεις μεταξύ των πο-
λιτών τους σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα.

5.  Τα Μέρη θα υποστηρίζουν και θα ενθαρρύνουν επαφές με-
ταξύ της κοινωνίας των  πολιτών τους, καθώς και των θε-
σμών και των τοπικών αρχών, περιλαμβανομένων των συ-
νεργατικών δράσεων και ανταλλαγών των νέων και των φοι-
τητών, με στόχο την ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης και 
συνεργασίας μεταξύ των λαών τους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 13

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι το δεύτερο Μέρος είναι 

περίκλειστο κράτος, τα Μέρη θα καθοδηγούνται από τις σχετικές 
διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας στο μέτρο που εφαρμόζονται τόσο στην πράξη όσο 
και όταν συνάπτουν συμφωνίες που αναφέρονται στο Άρθρο 18 
της παρούσας Συμφωνίας. 

ΑΡΘΡΟ 14
1.  Τα Μέρη θα αναπτύξουν περαιτέρω την οικονομική συνεργα-

σία τους σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 
ενδυνάμωση, ενίσχυση και εμβάθυνση της διμερούς τους συ-
νεργασίας στους τομείς της γεωργίας, της ενέργειας, του πε-
ριβάλλοντος, της βιομηχανίας, των υποδομών, των επενδύ-
σεων, του τουρισμού, του εμπορίου και των μεταφορών. Για 
να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, τα Μέρη θα αξιοποιούν και θα 
χρησιμοποιούντα υφιστάμενα ΜΟΕ, τα οποία αποτελούν μία 
αμοιβαίως επωφελή βάση, η οποία θα μετεξελιχθεί σε Σχέδιο 
Δράσης. 

2.  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν αμοιβαίες επενδύσεις και θα λαμβά-
νουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική προ-
στασία τους, περιλαμβανομένων μέτρων κατά της υπερβολι-
κής γραφειοκρατίας και για την υπέρβαση θεσμικών, διοικη-
τικών και φορολογικών εμποδίων. Τα Μέρη θα προσδώσουν 
ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, επιχειρή-
σεων και βιομηχανιών του κάθε Μέρους. 

3.  Τα Μέρη θα απέχουν από την επιβολή εμποδίων στη μετακί-
νηση ανθρώπων και αγαθών μεταξύ των εδαφών τους ή δια-
μέσου του εδάφους καθενός από τα Μέρη προς το έδαφος του 
άλλου. Τα Μέρη θα συνεργάζονται για τη διευκόλυνση των ως 
άνω μετακινήσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. 

4.  Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα ενισχύσουν τη συνεργασία 
τους όσον αφορά στην ενέργεια, ιδίως δια της κατασκευής, συ-
ντήρησης και χρήσης διασυνδεόμενων αγωγών φυσικού αερί-
ου και πετρελαίου (υφιστάμενων, υπό κατασκευή και σχεδια-
ζόμενων) και όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών, της αιολικής και της 
υδρο�ηλεκτρικής ενέργειας. Πιθανά εκκρεμή ζητήματα θα αντι-
μετωπισθούν χωρίς καθυστέρηση, με τη επίτευξη αμοιβαίως 
επωφελών διακανονισμών λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την 
Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. 
Το Πρώτο Μέρος θα συνδράμει το Δεύτερο με κατάλληλη με-
ταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

5.  Τα Μέρη θα προωθούν, θα επεκτείνουν και θα βελτιώνουν συ-
νέργειες  στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών, κα-
θώς και, στη βάση της αμοιβαιότητας, στους τομείς των οδι-
κών,  σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και επικοι-
νωνιακών διασυνδέσεων, αξιοποιώντας τις καλύτερες διαθέ-
σιμες τεχνολογίες και πρακτικές.  Θα διευκολύνουν, επίσης, 
τη μεταξύ τους διαμετακόμιση αγαθών, φορτίων και προϊό-
ντων μέσω των υποδομών, περιλαμβανομένων των λιμένων 
και των αερολιμένων στο έδαφος καθενός εκ των Μερών. Τα 
Μέρη θα τηρούν τους διεθνείς κανόνες και κανονισμούς ανα-
φορικά με τη διαμετακόμιση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σήματα 
και τους κωδικούς. Το Πρώτο Μέρος θα πράττει ωσαύτως στο 
μέτρο που και κατά τρόπο που αυτό είναι σύμφωνο προς τις 
υποχρεώσεις του που πηγάζουν από την ιδιότητά του ως μέ-
λους στην ΕΕ και από άλλα διεθνή κείμενα. Το Δεύτερο Μέρος 
θα πράττει ωσαύτως στο μέτρο που και κατά τρόπο που αυτό 
είναι σύμφωνο προς τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από 
την ιδιότητά του ως μέλους σε διεθνείς, πολυμερείς ή περιφε-
ρειακούς θεσμούς ή Οργανισμούς στους οποίους μετέχει κατά 
τη χρονική στιγμή της έναρξης ισχύος της Συμφωνίας αυτής, 
καθώς και από την ιδιότητά του ως μέλους της ΕΕ, σε συνέχεια 
της προτεινόμενης ένταξής του σε αυτήν. 

6.  Τα Μέρη θα επιδιώξουν τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό 
των υφιστάμενων διασυνοριακών σημείων διέλευσης, όπως 
απαιτείται από τη ροή της κυκλοφορίας και την κατασκευή 
νέων διασυνοριακών σημείων διέλευσης με στόχο την ενίσχυ-
ση των μεταξύ τους τουριστικών και εμπορικών ροών.

7.  Τα Μέρη θα λάβουν μέτρα για την εξασφάλιση της προστασί-
ας του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του φυσικού ενδιαι-
τήματος στα διασυνοριακά ύδατα και τον περιβάλλοντα χώρο 
και θα συνεργάζονται στην προσπάθεια μείωσης και εξάλει-
ψης κάθε είδους μόλυνσης. Τα Μέρη θα επιδιώκουν να ανα-
πτύσσουν και να εναρμονίζουν στρατηγικές και προγράμμα-
τα για την περιφερειακή και τη διεθνή συνεργασία για την προ-
στασία του περιβάλλοντος. 

8.  Τα Μέρη θα υποστηρίζουν τη διεύρυνση των τουριστικών 
ανταλλαγών και την ανάπτυξη της συνεργασίας τους στους το-
μείς του εναλλακτικού τουρισμού, περιλαμβανομένου του πο-
λιτιστικού, θρησκευτικού, εκπαιδευτικού, ιατρικού και αθλητι-
κού τουρισμού και θα συνεργάζονται για τη βελτίωση και την 

1. Ηνωμένα Έθνη, Επίσημα Αρχεία της Γενικής Συνέλευσης, 
Τρίτη Σύνοδος, Μέρος Ι, σελ. 71

2.Ηνωμένα Έθνη, Συλλογή Συνθηκών, τόμος 213, σελ. 221 
3. Ibid, τόμος 660, σελ. 195

4. Ibid, τόμος 1577, Αρ. Ι-27531
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προώθηση των επαγγελματικών και τουριστικών ταξιδίων 
μεταξύ τους. 

9.  Τα Μέρη θα θεσπίσουν μία Κοινή Υπουργική Επιτροπή 
(ΚΥΕ) για να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία 
στους ανωτέρω τομείς της οικονομικής εταιρικής σχέσης, πε-
ριλαμβανομένης της οργάνωσης μεικτών επιχειρηματικών 
f�ra.  Η ΚΥΕ, που θα συνέρχεται μία φορά το χρόνο τουλάχι�.  Η ΚΥΕ, που θα συνέρχεται μία φορά το χρόνο τουλάχι-
στον, θα καθοδηγεί την πορεία της διμερούς οικονομικής συ-
νεργασίας, τη συνολική εφαρμογή των σχετικών τομεακών 
δράσεων, συμφωνιών, πρωτοκόλλων και συμβατικών πλαι-
σίων, καθώς και όλες τις σχετικές μελλοντικές συμφωνίες. Τα 
Μέρη ενθαρρύνουν τη στενότερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ 
των Εμπορικών Επιμελητηρίων τους. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 15
Στην εποχή της νέας βιομηχανικής επανάστασης και της δεύτε-
ρης εποχής των μηχανών, η εμβάθυνση της συνεργασίας μετα-
ξύ Κρατών και κοινωνιών είναι απαραίτητη τώρα περισσότερο 
από ποτέ, ιδιαιτέρως όσον αφορά σε κοινωνικές δραστηριότη-
τες, τεχνολογίες και πολιτισμό, τόσο υπό τη στενή όσο και υπό 
την ευρεία έννοια. Για το σκοπό αυτό:
1.  Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν την επιστημονι-

κή, τεχνολογική και τεχνική συνεργασία τους, καθώς και τη 
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης. Θα εντατικοποι-
ήσουν τις ανταλλαγές πληροφοριών και επιστημονικών και 
τεχνικών εγγράφων και θα επιδιώκουν να βελτιώσουν την 
αμοιβαία πρόσβαση σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύμα-
τα, αρχεία, βιβλιοθήκες και παρόμοια ιδρύματα. Τα Μέρη θα 
υποστηρίζουν πρωτοβουλίες επιστημονικών και εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων καθώς και ιδιωτών που στοχεύουν στη βελτί-
ωση της συνεργασίας και στις ανταλλαγές στους τομείς των 
επιστημών, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης. 

2.  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν εκδηλώσεις, 
καθώς και επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στα 
οποία θα συμμετέχουν μέλη των επιστημονικών και ακαδη-
μαϊκών κοινοτήτων τους. Θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρί-
ζουν επίσης τη διοργάνωση διμερών και διεθνών συνεδρίων 
σε αυτούς τους τομείς. 

3.  Τα Μέρη αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της 
έρευνας επί των νέων τεχνολογιών και στην εφαρμογή και 
χρήση τους, περιλαμβανομένης της ψηφιακής τεχνολογίας 
και της νανοτεχνολογίας, κατά τρόπο που σέβεται το περι-
βάλλον και που αναβαθμίζει τις ικανότητες, δυνατότητες και 
γενικότερη ευημερία των πολιτών. Προς αυτόν τον στόχο θα 
αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών τους κέ-
ντρων, μεταξύ των ερευνητών τους και μεταξύ των ακαδημα-
ϊκών θεσμικών συστημάτων τους. 

4.  Τα Μέρη θα δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη πο-
λιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο Κρατών, τις κοινωνίες 
τους και τις κοινωνικές τους ομάδες, δίδοντας ιδιαίτερη προ-
σοχή στις τέχνες, το χορό, τον κινηματογράφο, τη μουσική και 
το θέατρο. Υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί 
στον αθλητισμό. Θα προωθηθεί η διμερής συνεργασία στον 
τομέα της υγείας, περιλαμβανομένης της υγειονομικής περί-
θαλψης. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 16
1.  Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά στον αγώνα κατά του ορ-

γανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος, της τρομοκρα-
τίας, των οικονομικών εγκλημάτων, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφο-
ρά το έγκλημα που συνδέεται με την παράνομη διακίνηση ή/
και εκμετάλλευση ανθρώπων, τα εγκλήματα που συνδέονται 
με την παραγωγή, παράνομη διακίνηση ή/και εμπορία ναρ-
κωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, την παράνομη κατασκευή 
και διακίνηση πυροβόλων όπλων, τμημάτων και συστατικών 
τους και πυρομαχικών, την παράνομη εισαγωγή, εξαγωγή 
και μεταβίβαση της κυριότητας πολιτιστικών αγαθών, τα αδι-
κήματα που αφορούν τις μεταφορές της πολιτικής αεροπορί-
ας και το έγκλημα που συνδέεται με την πλαστογραφία ή/και 
λαθρεμπορία σιγαρέτων, οινοπνεύματος ή καυσίμων.

2.  Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά στον τομέα πολιτικής προ-
στασίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και δια-
χείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και στην 

ανακούφιση από τις συνέπειες των καταστροφών. Έκαστο 
Μέρος μπορεί να κάνει χρήση της ειδικής εκπαίδευσης και 
εμπειρογνωμοσύνης του άλλου Μέρους και οποτεδήπο-
τε είναι αναγκαίο και δυνατόν κάθε Μέρος θα παράσχει στο 
άλλο την ειδική υποδομή του, ειδικότερα στην πυρόσβεση. 
Τα Μέρη δύνανται να εξετάσουν την ίδρυση σχετικού μηχανι-
σμού για συνδρομή στην εφαρμογή του παρόντος Άρθρου.

ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 17

Τα Μέρη θα ενισχύσουν και θα επεκτείνουν την συνεργασία 
τους στον τομέα της Άμυνας, μέσω, μεταξύ άλλων, συχνών εκα-
τέρωθεν επισκέψεων και επαφών της πολιτικής και στρατιωτι-
κής ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεών τους, την κατάλληλη με-
ταφορά τεχνογνωσίας και οικοδόμησης δυνατοτήτων, την συ-
νεργασία στους τομείς της παραγωγής, ενημέρωσης και κοινών 
στρατιωτικών ασκήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκ-
παίδευση προσωπικού την οποία τα Μέρη θα μπορούσαν να 
παράσχουν το ένα στο άλλο.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 18

1.  Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη 
θα καθοδηγούνται στις σχέσεις τους από τις διατάξεις των 
παρακάτω διμερών συμφωνιών που είχαν συναφθεί μετα-
ξύ της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γιουγκοσλαβίας και του Πρώτου  Μέρους στις 18 Ιουνί-
ου 1959:

  α) Τη συμφωνία περί αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων,
  β) Την συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση 

δικαστικών αποφάσεων και
  γ) Την συμφωνία περί ζητημάτων υδρο�οικονομίας.
2.  Τα Μέρη συμφωνούν ότι, από τη θέση σε ισχύ της παρούσας 

Συμφωνίας, όλα τα διεθνή κείμενα που δεσμεύουν διμερώς 
τα Μέρη θα παραμείνουν σε ισχύ, εκτός εάν καταργούνται ει-
δικά από την παρούσα Συμφωνία.

3.  Τα Μέρη θα διαβουλευθούν μεταξύ τους προκειμένου να 
εντοπίσουν άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ 
της πρώην Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γιουγκοσλαβίας και του Πρώτου Μέρους οι οποίες θα θεωρη-
θούν κατάλληλες για εφαρμογή στις αμοιβαίες τους σχέσεις.

4.  Τα Μέρη δεσμεύονται να διερευνήσουν όλες τις δυνατότη-
τες σύναψης πρόσθετων διμερών συμφωνιών αναγκαίων σε 
σχέση με τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 19

1.  Τα Μέρη θα επιλύουν κάθε διαφορά αποκλειστικά με ειρη-
νικά μέσα σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

2.  Σε περίπτωση που το ένα Μέρος θεωρεί ότι το άλλο Μέ-
ρος δεν δρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας 
Συμφωνίας, το Μέρος αυτό θα γνωστοποιήσει κατ’ αρχάς 
στο άλλο Μέρος τις ανησυχίες του και θα αναζητήσει μία 
λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Εάν τα Μέρη δεν μπορέ-
σουν να επιλύσουν το ζήτημα διμερώς, μπορεί να συμφω-
νήσουν να ζητήσουν από το Γενικό Γραμματέα των Ηνω-
μένων Εθνών να κάνει χρήση των καλών υπηρεσιών του 
για την επίλυση του ζητήματος.

3.  Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των Μερών σχε-
τικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνί-
ας και δεν έχει επιλυθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο Άρθρο 19(2), μπορεί να υποβληθεί στο 
Διεθνές Δικαστήριο. Τα Μέρη θα πρέπει πρώτα να προ-
σπαθήσουν να συμφωνήσουν σε κοινή υποβολή κάθε τέ-
τοιας διαφοράς στο εν λόγω Δικαστήριο. Ωστόσο, εάν δεν 
επιτευχθεί συμφωνία εντός έξι μηνών ή μεγαλύτερου χρο-
νικού διαστήματος όπως τα Μέρη αμοιβαία θα συμφωνή-
σουν, τότε κάθε τέτοιου είδους διαφορά δύναται να υπο-
βληθεί από οποιοδήποτε από τα Μέρη μονομερώς.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 20

1.  Η παρούσα Συμφωνία θα υπογραφεί από τους Υπουργούς 
Εξωτερικών των δυο Μερών.

2.  Η παρούσα Συμφωνία υπόκειται σε κύρωση, σύμφωνα 
με την αλληλουχία της διαδικασίας που περιγράφεται στο 
Άρθρο 1(4).

3.  Από της ολοκληρώσεως των αναγκαίων εσωτερικών νομι-
κών διαδικασιών για τη  θέση σε ισχύ της παρούσας Συμ-
φωνίας όπως περιγράφεται στο Άρθρο 1, τα Μέρη θα ενη-
μερώσουν το ένα το άλλο εγγράφως εντός δυο εβδομά-
δων. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημε-
ρομηνία παραλαβής της τελευταίας γνωστοποίησης από 
το εν λόγω Μέρος.

4.  Το Άρθρο 8(5) θα εφαρμόζεται προσωρινά, εκκρεμούσης 
της θέσης σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. Εάν η πα-
ρούσα Συμφωνία δεν τεθεί σε ισχύ, η παρούσα Συμφω-
νία στο σύνολό της και κάθε διάταξή της ξεχωριστά, δεν θα 
έχει περαιτέρω ισχύ ή εφαρμογή, προσωρινή ή άλλη, και 
δεν θα δεσμεύει οποιοδήποτε από  τα Μέρη με οποιοδή-
ποτε τρόπο.

5.  Η διαφορά και τα εναπομείναντα θέματα που αναφέρονται 
στις αποφάσεις 817(1993) και 845(1993) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας θα θεωρούνται ότι έχουν επιλυθεί από τη  θέση 
σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας.

6.  Το συντομότερο δυνατόν από τη θέση  σε ισχύ της παρού-
σας Συμφωνίας, τα Μέρη ή ένα από τα Μέρη θα ενημερώ-
σουν το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά 
με την θέση σε ισχύ της  παρούσας Συμφωνίας, συμπερι-
λαμβανομένης της ημερομηνίας θέσης της σε ισχύ, για την 
εφαρμογή της στα Ηνωμένα Έθνη.

7.  Η παρούσα Συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον οποιουδή-
ποτε άλλου Κράτους, οντότητας ή προσώπου. Δεν παρα-
βιάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν 
από διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που ήδη ισχύουν 
και που τα Μέρη έχουν συνάψει με άλλα Κράτη ή διεθνείς 
Οργανισμούς.

8.  Το Πρώτο Μέρος θα εφαρμόζει την παρούσα Συμφωνία 
σύμφωνα με τις  υποχρεώσεις που πηγάζουν από την 
συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή 
του σε άλλους διεθνείς, πολυμερείς ή περιφερειακούς θε-
σμούς ή Οργανισμούς, καθώς και από άλλα διεθνή κείμε-
να. Ομοίως, το Δεύτερο Μέρος θα εφαρμόζει την παρού-
σα Συμφωνία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που πη-
γάζουν από την συμμετοχή του σε διεθνείς, πολυμερείς ή 
περιφερειακούς θεσμούς ή Οργανισμούς, συμπεριλαμβα-
νομένης της ΕΕ, στην συνέχεια της προτεινόμενης έντα-
ξής του σε αυτήν.

9.  Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνουν σε 
ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα και είναι αμετάκλητες. 
Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση της παρούσας Συμ-
φωνίας που περιέχεται στο Άρθρο  1(3) και στο Άρθρο 1(4).

10.  Η παρούσα Συμφωνία θα πρωτοκολληθεί στην Γραμμα-
τεία των Ηνωμένων Εθνών κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 
102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών μόλις τεθεί σε ισχύ.

H ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
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opinions

Ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύεται σε μοιραίο πολιτικό για 
την χώρα, την Οικονομία αλλά και την Δημοκρατία. Ορισμέ-
νοι σχολιογράφοι σημειώνουν με θαυμασμό(!) ότι είναι « 
μεγάλος παίκτης » και πολύ ισχυρός επικοινωνιακά. Μάλλον 
έχουν δίκιο. Ωστόσο ξεχνούν να προσθέσουν ότι αυτά είναι τα 
χαρακτηριστικά που είχαν στην Ελλάδα και  παγκοσμίως όλοι 
οι μεγάλοι λαικιστές και τυχοδιώκτες, είτε εμφανίστηκαν από 
τον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς, είτε από τον χώρο της 
ακροδεξιάς. Αυτό μάλλον το ξεχνούν δυστυχώς και πολιτικοί 

του χώρου της Κεντροαριστεράς που ξαφνικά εμφανίζονται 
να θαυμάζουν τον μεγάλο ηγέτη.

Ο Α. Τσίπρας βλέποντας να οδεύει σε μια πολύ 
οδυνηρή ήττα δείχνει έτοιμος να τα κάψει όλα και να 
σπείρει νάρκες παντού. Μέχρι τώρα η κριτική εστια-
ζόταν σ΄αυτό που πονάει η χώρα, δηλαδή την κατά-

σταση της Οικονομίας, μια Οικονομία που στηρίζεται 
σε ανύπαρκτες Τράπεζες, ψεύτικο υπερπλεόνασμα, εκα-

τοντάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες στο εξωτερικό, capital 
controls που κλείνουν αισίως τρισήμισυ χρόνια, ασθενική Ανά-
πτυξη, λιώσιμο της μεσαίας τάξης από την υπερφορολόγηση. 
Η υπογραφή για αυτή την κατάσταση γράφει Αλέξης Τσίπρας 
ο οποίος χρέωσε την χώρα 100 δις. ευρώ και δεσμεύτηκε για 
επιτόκια μέχρι το 2060 και υποθήκευσε την δημόσια περιου-
σία γα 100 χρόνια.Την ίδια ώρα διεθνώς όλοι συζητούν για το 
που οδεύει η χωρα και τον ορατό κίνδυνο να οδηγηθεί σε νέα 
χρεωκοπία. Η κριτική συχνά επεκτάθηκε και στην παροχολο-
γία, την στάση απέναντι στους θεσμούς, την σκανδαλολογία.

Δυστυχώς η αθλιότητα που ζούμε το τελευταίο διάστημα 
με την μεταγραφολογία, την αποστασιολογία και το εικονικό 
διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ αναδεικνύει και κάτι πολύ επικίν-
δυνο. Αναδεικνύει παιχνίδια με την Δημοκρατία. Μετά την ιλα-
ροτραγωδία με τους αλληλοεκβιασμούς των μέχρι πρόσφατα 
κυβερνητικών εταίρων, βιώνουμε συνθήκες ανήθικου πολι-
τικού εμπορίου, διαπόμπευσης της Πολιτικής. Αντικρύζουμε 
πολιτικούς ασήμαντου πολιτικού διαμετρήματος που ελέω 
εκλογικού Νόμου εκλέχτηκαν με 2.000-3.000 ψήφους βου-
λευτές και πηδάνε από άλογο σε άλογο, χωρίς αρχές και με 
προσχηματική επιχειρηματολογία που το λιγότερο αηδιάζει.  
Οι συναλλαγές πια δεν κρύβονται, τις παρακολουθούμε on 
line και μεγάλος πρωταγωνιστής όλης αυτής  θλιβερής εικό-
νας, ο Αλέξης Τσίπρας.

Αυτή η απαξίωση της πολιτικής διαδικασίας απομακρύνει 
πολίτες από την πολιτική, θίγει την Δημοκρατία, πλήτει την 
αξιοπιστία κομμάτων, βουλευτών, Βουλής. Πρόκειται για την 
δημιουργία συνθηκών ενίσχυσης της ακροδεξιάς και χαρά της 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Πρόκειται για μια τεράστια ζημιά για την χώρα 
από τον « ηγέτη του αγώνα κατά του κινδύνου της ακροδεξι-
άς». Τι ειρωνία αλήθεια !

Υπάρχει τρόπος αντίδρασης; Ασφαλώς! Στις Δημοκρατίες 
δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο τρόπος λοιπόν είναι ένας : Η σκλη-
ρή τιμωρία του Α. Τσίπρα και όλων αυτών που μας μας κοροι-
δεύουν μπροστά στα μάτια μας αυτές τις μέρες. Ξέρετε ποιοι 
είναι ...  

*Ο κ. Ζούπης είναι πολιτικός αναλυτης

Πριν ένα χρόνο φάνηκε ο ολισθηρός δρόμος που ακολουθούν 
οι Τσίπρας - Κοτζιάς στο μείζον θέμα της ονομασίας και του προσ-
διορισμού του Κρατιδίου των Σκοπίων. Τα λάθη από τον Δεκέμβριο 
του 1991 πολλά, οι χαμένες ευκαιρίες αρκετές. Φτιάχτηκαν και 
ακυρώθηκαν πολιτικές καριέρες εν ονόματι της υπεράσπισης η 
επίλυσης του ζητήματος. Στην τραγικότητα των μνημονίων και της 
φτωχοποίησης, προσετέθη η ατιμωτική συμφωνία των Πρεσπών 
χωρίς ήττα σε πόλεμο. 

Η Ελλάς ως χώρα του δυτικού ελεύθερου κόσμου ήταν αντι-
θέτως το 1991 στις υπερέχουσες δυνάμεις με κεκτημένο την 

ένταξη της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ελληνι-
κός λαός έδειξε τον δρόμο των ορθών εθνικών επιλογών. 
Της τιμής της Ιστορίας και του αίματος, που κατοχύρω-
σαν την σύγχρονη κρατική υπόσταση του νεοελληνικού 
κράτους. Οι αντιδράσεις των οργανωμένων φορέων 

ήταν φιλότιμες, όχι όμως καθολικές και αποτελεσματικές. 
Η εισχώρηση ύποπτων προσώπων και οι ματαιότητες ανά-

δειξης δεν έφερε την εθνική συλλογικότητα του αποτελέσματος, 
δημοκρατικά και εντός του συντάγματος της χώρας. 

Η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης ανέδειξε την αναπο-
τελεσματικότητα που ακολουθήθηκε και δεν ανταποκρίνεται στην 
αγωνία των πολιτών. Το ακροτελευταίο άρθρο του συντάγματος, το 
120, ορίζει ρητώς ότι η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον 
πατριωτισμό των Ελλήνων. Με ακροτελευταίο άρθρο το 114, έγινε 
ο ανένδοτος 1-1-4. Δυστυχώς όσοι μίλησαν για το 120 υπονόησαν 
ενέργειες, που μπορεί να οδηγούσαν σε παρεκτροπές. 

 Πολλοί που αγωνισθήκαμε από παιδιά εναντίον της εκδηλω-
θείσας προπαγάνδας των Σκοπίων δεν συμμετείχαμε στο σχεδια-
σμό, έχοντας κομματική ταυτότητα που μπορούσε να παρερμηνευ-
θεί. Φοβούμαι ότι η ολιγωρία, η άγνοια και η απουσία βιωματικής 
σχέσης σ΄ αυτόν τον αγώνα δεν ανέδειξαν την αναγκαιότητα εφαρ-
μογής με δημοκρατικά μέσα του άρθρου 120 του συντάγματος. Ο 
αγώνας έπρεπε να κλιμακωθεί για δημοκρατική διεκδίκηση έκ-
φρασης των πολιτών, που είναι το δημοψήφισμα ή οι εκλογές. Είναι 
πρωτοφανείς οι αγκυλώσεις και οι διαστροφές ερμηνείες για την 
εφαρμογή του άρθρου 120 και πως μπορεί να επιβληθεί. Αντί αυτού 
εκδηλώθηκαν εκφυλιστικές δράσεις που οδήγησαν σε κόπωση και 
αγνόηση της λαϊκής οργής.  

Παρακολουθώ με λύπη, ότι ακόμη και αυτή η μετακίνηση βου-
λευτών για στήριξη της κυβέρνησης δεν καταγγέλλεται ως παρε-
κτροπή του πολιτεύματος. Στην Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ο 
βουλευτής, βουλεύεται ελευθέρως κατά το σύνταγμα  ως εκπρό-
σωπος του έθνους και του λαού. Σταματά όμως αυτονόητα στη 
στήριξη ή απόρριψη της εκτελεστικής εξουσίας για την κυβέρνηση. 
Αυτά επιλυθήκαν με την εφαρμογή της Προεδρικής Δημοκρατίας με 
τον σαφή διαχωρισμό της  εκτελεστικής εξουσίας από την βουλευ-
τική ιδιότητα. Αυτή την διαστροφή εφαρμόζουν για την κύρωση της 
επονείδιστης συμφωνίας, που για να ψηφισθεί και να δημιουργήσει 
τετελεσμένα έπρεπε να υπάρχει κυβέρνηση. Ο ανένδοτος 1-2-0 δεν 
έγινε. Οι πατροκτόνοι του πολιτισμού που τους παρέδωσε ο Ελλη-
νισμός σχεδιάζουν ατιμάζοντας την ιστορία. Η πληγή βαθειά, ο δι-
χασμός προ των πυλών. Το μέλλον φωνάζει: Σώστε τη Μακεδονία.

*Ο Κώστας Κιλτίδης είναι πρώην βουλευτής και υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης

Αλέξης Τσίπρας: 
Η χαρά της ακροδεξιάς

Ο Ανένδοτος 1-2-0,  
που δεν έγινε
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opinions

ΜΑΥΡΗ ΣΕΛΊΔΑ ΣΤΗΝ ΊΣΤΟΡΊΑ ΜΑΣ αποτελεί η απόφαση 
της επικύρωσης της «Συμφωνίας των Πρεσπών» από μια κυβέρ-
νηση που δεν εκφράζει την συντριπτική πλειοψηφία της θέλησης 
του Ελληνικού Λαού. Το πιο έντιμο για την απερχόμενη κυβέρνη-
ση είναι να σεβαστεί το 80% των Ελλήνων που δεν συμφωνούν 
με τη συμφωνία και να αναβάλει την ψήφισή της, προκειμένου να 
ψηφιστεί ή όχι, από την επόμενη Βουλή και αφού προηγουμένως 
θα έχει εκφραστεί η θέληση του λαού.

Η κυβέρνηση αντί να κάνει εκλογές ή δημοψήφισμα, επιδί-
δεται σε ελεεινά παζάρια και συμβιβασμούς για να εξασφαλίσει 

151 ψήφους, υπέρ μιας συμφωνίας που έρχεται παράτυπα στη 
Βουλή, κατά παράβαση του Άρθρου 28 του Συντάγματος, 

γιατί έπρεπε προηγουμένως να είχε επικυρωθεί από 
180 ψήφους (!) και γιατί η «συμφωνία της λίμνης» 
υπογράφηκε χωρίς να ενημερωθεί το Υπουργικό Συμ-
βούλιο και χωρίς να ενημερωθούν οι πολιτικοί αρχη-

γοί των κομμάτων και χωρίς προηγούμενη συζήτηση 
στη Βουλή, παρά τη σπουδαιότητα του μείζονος εθνικού 

ζητήματος. Εκτός, κι αν όλα αυτά έχουν γίνει (!) και σκοπίμως μας 
το κρύβουν,  Κυβέρνηση και  Αντιπολίτευση μαζί...

Το Σύνταγμα ορίζει ότι: «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η 
λαϊκή κυριαρχία και ότι όλες οι αποφάσεις πηγάζουν από το Λαό». 
Είναι σφετερισμός της εξουσίας, αν μια κυβέρνηση παίρνει απο-
φάσεις αντίθετες με την συντριπτική πλειοψηφία του Λαού, πόσο 
μάλλον για ένα μείζον εθνικό ζήτημα, όπως αυτό της Μακεδονίας 
μας. Είναι ευθεία παρέμβαση στα εσωτερικά ενός κράτους, η πίε-
ση που δέχεται η Ελλάδα, από Αμερική και Γερμανία για το θέμα 
των Σκοπίων, προσβάλλοντας βάναυσα την ιστορία μας και κάθε 
αρχή του δικαίου και της αλήθειας! 

H κύρωση εξ άλλου, αυτής της συμφωνίας στιγματίζεται από 
πολιτική διαφθορά, απειλές, εκβιασμούς και χρηματισμούς ή 
ιδιοτελή συμφέροντα για την εξαγορά αποστατών βουλευτών, 
όπως αυτά κατήγγειλε ο απερχόμενος Υπουργός Εθνικής Αμύνης! 
Οργιάζουν στο διαδίκτυο οι φήμες για τα χρέη των αποστατών 
βουλευτών και κανείς βουλευτής από την Αντιπολίτευση δεν έχει 
το σθένος να παραιτηθεί ή έστω, να τους καταγγείλει σε κάποιον 
Εισαγγελέα, ότι εδώ έχουμε προφανή «χειραγώγηση» με σκοπό 
την αλλοίωση του αποτελέσματος ψηφοφορίας! Ψήφισαν λένε 
και δύο βουλευτές με …αλληλογραφία (!) και η ψήφος τους έγι-
νε δεκτή «ωσεί παρόντες» (!) Ή μήπως, έχουμε μπροστά μας, μια 
καλοστημένη παράσταση με πρωταγωνιστές την κυβέρνηση και 
με κομπάρσους την Αντιπολίτευση; (!) Θλίψη και απογοήτευση – 
Σήψη και παρακμή, λένε οι πολίτες της Μακεδονίας, μιλώντας για 
ξεκάθαρη εσχάτη εθνική προδοσία του Ελληνικού Λαού…

Στην παρούσα φάση, δύο είναι οι διαφαινόμενες λύσεις: ή να 
παραιτηθούν οι βουλευτές της Αντιπολίτευσης και να οδηγηθεί 
τώρα η χώρα σε εκλογές – όπως αυτό άλλωστε προβλέπουν και 
επιθυμούν και οι ξένοι (!) ή μετά την ψήφιση της συμφωνίας στη 
Βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ασκήσει veto κατά της 
απόφασης και να μην την υπογράψει.

*Ο Ντίνος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Ελληνικού 
Κέντρου Επικοινωνίας.

Η αναζήτηση του πυρήνα της αναταραχής στην Αθήνα και 
στα Σκόπια υπερβαίνει κατά πολύ τις γελοιότητες των τελευ-
ταίων ημερών.

Δυστυχώς υπερβαίνει κατά πολύ τις εύλογες ανησυχίες 
ενός μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού σε ό,τι αφορά στο 
όνομα της γειτονικής χώρας.

Η λύση στο θέμα του ονόματος ήταν ένα από τα βήματα 
και το πρόσχημα μίας μεγάλης ανακατάταξης στα Βαλκάνια, 
που περιλαμβάνει την αναδιάταξη της επιρροής σε μία περιοχή, 

η οποία παραδοσιακά και ιστορικά είχε πολλή πολιτική, 
θρησκευτική και πολιτιστική διασύνδεση με τη Ρωσία.

H αναδιάταξη στην περιοχή ξεκίνησε με την έντα-
ξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρου-
μανίας το 2004, η οποία είχε ξεκινήσει το 1997 σε 
μία εποχή που η Μόσχα ήταν σε πολύ δύσκολη θέση 

για να αποτρέψει την επέκταση της Δύσης στις ζώνες 
επιρροής της.

Το δεύτερο βήμα έγινε το 2008, όταν στο ΝΑΤΟ εντάχθηκε 
η Αλβανία και το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του από τη 
Σερβία. Τότε παρέμεινε ως αγκάθι η ένταξη της πΓΔΜ ως αποτέ-
λεσμα του ελληνικού βέτο στη σύνοδο κορυφής του Βουκου-
ρεστίου. Η ρωσική επιρροή στους Αλβανούς ήταν παραδοσιακά 
μικρή, από τότε που ο Εμβερ Χότζα αποστασιοποιήθηκε από τη 
Μόσχα και ασπάστηκε τον κινεζικό τρόπο του κομμουνισμού.

Το τρίτο βήμα έγινε το 2016, όταν στο ΝΑΤΟ εντάχθηκε το 
Μαυροβούνιο μετά από την καταστολή ενός πραξικοπήματος 
φιλορώσων στρατιωτικών, οι οποίοι προσπάθησαν να αποτρέ-
ψουν το γεγονός.

Το τέταρτο βήμα έγινε το 2018 με την συνθήκη των Πρε-
σπών, η οποία επίλυσε την εκκρεμότητα του 2008. Η ένταξη 
της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ περισφίγγει γεωπολιτικά έναν κύκλο μη 
ΝΑΤΟϊκής ζώνης, μέσα στον οποίο βρίσκεται πλέον μόνο η Σερ-
βία, που βρίσκεται ήδη σε ανοιχτό διάλογο με την ΕΕ.

Η Μόσχα προσπάθησε να αποτρέψει την εξέλιξη. Σε ό,τι 
αφορά στα Σκόπια στήριξε την παραμονή του Γκρούεφσκι και 
του VMRO στην εξουσία, αλλά δεν τα κατάφερε να επιτύχει τον 
σκοπό της.

Σε ό,τι αφορά στην Αθήνα θεωρητικά είχε περισσότερους 
συμμάχους και μάλιστα μέσα στην κυβέρνηση. Όχι εκείνους 
που διαπραγματεύονταν τη συμφωνία, αλλά εκείνους που θα 
μπορούσαν να ανατρέψουν αυτούς που διαπραγματεύονται και 
να σταματήσουν την επικύρωση της συνθήκης.

Για λόγους που θα τους καταγράψει η ιστορία, δεν ανταπο-
κρίθηκαν. Δεν ήθελαν, δεν μπόρεσαν, ήταν λίγοι είναι επίσης 
κάτι που ίσως εξηγήσει η ιστορία. Ίσως ήταν πολύ μικροί για 
να γράψουν αυτοί την ιστορία. Εκεί τους διέγραψαν οι Ρώσοι κι 
έμειναν χωρίς κάλυψη. Τα υπόλοιπα είναι για την ιστορία.

Κι έτσι η επικύρωση της συνθήκης δημιουργεί τα ΝΑΤΟϊκά 
Βαλκάνια, έναν κύκλο, με μόνο κενό την Σερβία, για την οποία 
εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα το ερώτημα για 
πόσο πλέον θα είναι μόνη. Κι αν θέλει να είναι.

*Ο Χρήστος Μάτης είναι δημοσιογράφος και πρώην δη-
μοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Επιχειρηματικό Βοριαδάκι Το «όνομα» στις συμπληγάδες 
Ρωσίας – Δύσης 
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Οι αφίσες με φόντο τη... Θεσσαλονίκη 

Το κελεπούρι... 

Σκληρά μηνύματα έστειλαν στους βου-
λευτές του  ΣΥΡΙΖΑ, και άλλων κομμάτων, που 
στηρίζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, πολί-
τες σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Κε-
ντρικής Μακεδονίας όπως Σκύδρα, Κατερίνη, 
Πολύγυρο και Ιερισσό με αφίσες που αναρτή-
θηκαν με τις φωτογραφίες τους και το ερώ-
τημα “εσύ θα προδώσεις τη Μακεδονία μας 
;” Στη Θεσσαλονίκη οι αφίσες αναρτήθηκαν 
το βράδυ της Τρίτης  σε κεντρικά σημεία της 
πόλης. Οι αφισοκολλητές  κατάφεραν να το-
ποθετήσουν αφίσες ακόμη και στις εισόδους 
των πολιτικών γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ και των 
ΑΝΕΛ, στις οδούς Εγνατία και Αριστοτέλους.  Η 
αφίσα του Σταύρου Θεοδωράκη είχε φόντο το 
άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του  Κώ-
στα Ζουράρι είχε ως φόντο την παλιά Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, ενώ ο Τάσος Κουράκης τοποθετήθηκε μπροστά 
από τη στάση Σιντριβάνι του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκε ο πρωθυπουργός  Αλέξης Τσίπρας πριν λίγες 
μέρες  για την επιθεώρηση του έργου. Σε κεντρικά σημεία της πόλης αναρτήθηκαν και αφίσες των βουλευτών 
Μάρκου Μπόλαρη, Σωκράτη Φάμελλου, Τριαντάφυλλου Μηταφίδη και Αλέξανδρου Τριανταφυλλιδη. Πρόκειται 
για απαράδεκτη ενέργεια και σε κάθε περίπτωση οι Δήμοι όφειλαν να κατεβάσουν αμέσως λόγω της παράνομης 
διαδικασίας αφισοκόλλησης και φυσικά του προσβλητικού περιεχομένου.

Αναζητώντας την έννοια 
της λέξης “κελεπούρι” στο 
λεξικό,θα διαβάσει κανείς 

πως πρόκειται για το “ανέλ-
πιστο εύρημα, μια ευκαιρία 

υπεράνω προσδοκίας”. Αυτή 
τη φράση χρησιμοποίησε 
ο πρόεδρος της Ένωσης 

Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης για να καυτηριάσει δυσμενώς την 
προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή της Β´ Θεσσαλονίκης, 

Αριστείδη Φωκά  στην Κ.Ο των ΑΝΕΛ. «Έχασα τέτοιο κελεπούρι;», 
σχολίασε, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων ερωτηθείς από δη-
μοσιογράφους κατά την προσέλευσή του στο Κοινοβούλιο για τη 

συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης. Να σημειωθεί ότι ο πρώην 
βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων, που είχε ανεξαρτητοποιηθεί 

είχε εκφράσει ανοικτά την αντίθεσή του στη Συμφωνία των Πρε-
σπών κάνοντας λόγο για «μέγιστο εθνικό θέμα». Στο παρελθόν 
τους δύο άνδρες Βασίλη Λεβέντη και Αριστείδη Φωκά, συνέδεε 
βαθειά φιλία και δηλώσεις του τύπου “κελεπούρι” σίγουρα δεν 

τιμούν αυτόν που τις χρησιμοποιεί. Επιπλέον, ρίχνουν ακόμη πιο 
χαμηλά τον πήχη της έκφρασης και του δημόσιου λόγου των 

πολιτικών προσώπων της χώρας σε μια περίοδο που οι πολίτες 
παρακολουθούν μεταγραφές πολιτικών και “παρδαλές’’ ισορρο-

πίες για την εξυπηρέτηση συμφερόντων.
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Πού είναι οι γυναίκες;

Οι μυστικές 
δημοσκοπήσεις 

Η «σφαγή» των 
αντιπεριφερειαρχών

Ποιός θα πρωτομιλήσει; 

Παραιτήθηκε από την ΕΥΑΘ
η Στέλλα Βαλάνη 

Ένα ακόμη συμπέρασμα που 
προκύπτει αφορά στην δυσκολία 
στελέχωσης των συνδυασμών με 
γυναίκες. Η ποσόστωση δημιουργεί 
επιπρόσθετα προβλήματα καθώς 
σύμφωνα με το νέο νόμο ο αριθμός 
υποψηφίων γυναικών στις δημοτι-
κές εκλογές δε θα πρέπει να είναι 
μικρότερος από 24. Δύσκολος στό-
χος για αρκετούς εκ των υποψηφίων 
που τρέχουν από συνάντηση σε συ-
νάντηση.

Καθένας από τους υποψήφι-
ους δημάρχους Θεσσαλονίκης 
έχει και από μία (διαφορετική) 
δημοσκόπηση για λογαρια-
σμό του. Αυτές καθορίζουν εν 
πολλοίς και την στρατηγική 
τους. Αν και διαφοροποιούνται 
σχετικά με την σειρά εντού-
τοις, όλες συγκλίνουν σε ένα 
κοινό συμπέρασμα: Ότι υπάρχει 
κατακερματισμός δυνάμεων, 
χαμηλά ποσοστά ακόμη και 
μεταξύ των πρωτοπόρων με μι-
κρές διαφορές μεταξύ τους. Για 
παράδειγμα οι τέσσερις πρώτοι 
(δημοσκοπικά) υποψήφιοι 
κατατάσσονται μέσα σε πέντε 
ποσοστιαίες μονάδες με τον 
πρώτο να μην ξεπερνά το 13%.

Μπορεί ο Απόστολος Τζιτζικώ-
στας να θεωρείται ως αδιαφιλονί-
κητο φαβορί για επανεκλογή στην 
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδο-
νίας από τον πρώτο γύρο ωστόσο, η 
«μάχη» θα δοθεί μεταξύ των αντι-
περιφερειαρχών της ίδιας της παρά-
ταξής του καθώς η εκλογή τους δεν 
θεωρείται δεδομένη. Κι όχι μόνον 
αυτό αλλά σε αντίθεση με άλλους 
υποψήφιους είτε περιφερειάρχες 
είτε δημάρχους, η προσφορά υπο-
ψηφίων συμβούλων είναι πολύ με-
γαλύτερη από τη ζήτηση προκαλώ-
ντας έναν έντονο προβληματισμό 
στην συγκρότηση ψηφοδελτίου για 
τον περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας. 

Όλοι θέλουν, όπως είναι 
λογικό, κομμάτι από την πίτα 
για τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές του Μαΐου  και για το λόγο 
αυτό οι γαλάζιοι υποψήφιοι, 
επίσημοι και ανεπίσημοι, για 
το Δήμο Θεσσαλονίκης εμ-
φανίζονται στις κομματικές 
εκδηλώσεις για την κοπή βα-
σιλόπιτας διαφόρων τοπικών 
οργανώσεων της Νέας Δημο-
κρατίας. Χαμόγελα αλλά και 

αμηχανία επικράτησαν στην κοπή πίτας της ΔΗΜΤΟ του Ε’ Δημοτικού 
Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, όπου έδωσαν το «παρών» μεταξύ των 
άλλων ο επίσημος υποψήφιος της ΝΔ  Νίκος Ταχιάος, αλλά και ο υπο-
ψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιώργος Ορφανός,  καθώς και πολλά 
στελέχη που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στις λίστες της ΝΔ στις 
εθνικές εκλογές. Υπήρχε μια διαφωνία για το ποιος έπρεπε να μιλή-
σει και να χαιρετίσει. Μετά  από τη σωτήρια  παρέμβαση του  ενωτικού 
προέδρου της Διοικούσας  Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ,Τάσου 
Σπηλιόπουλου, ο λόγος δόθηκε τελικά μόνο στους θεσμικούς εκπρο-
σώπους. Δηλαδή, μίλησε ο ίδιος ο πρόεδρος της Διοικούσας, ο πρόε-
δρος της ΝΟΔΕ ανατολικού τομέα Θόδωρος Μητράκας, η πρόεδρος της 
ΔΗΜΤΟ Σοφία Σαφαρίκα και ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης με 
τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ταχιάος.

Αμέσως μετά την αποχώρηση του Πάνου Καμμένου από 
την κυβέρνηση την παραίτησή της από τη θέση του αντιπρο-
έδρου της ΕΥΑΘ, ανακοίνωσε μέσω Facebook, η υποψήφια 
βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Στέλλα Βαλάνη.

 Στην ανάρτηση της τονίζει ότι συνεχίζει να θέτει τον  
εαυτό της στη διάθεση του Πάνου Καμμένου και των ΑΝΕΛ 
ώστε  όπως υποστηρίζει όλοι μαζί να αγωνιστούν για το 
κοινό καλό.«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο των ΑΝΕΛ Πάνο Καμ-
μένο για την τιμή που μου έκανε να με προτείνει στη συγκε-
κριμένη θέση όπου είχα την ευκαιρία να συμβάλλω στον 
εκσυγχρονισμό της εταιρείας και την ανάπτυξη αυτής με 
ταυτόχρονη ανακοπή της πορείας ιδιωτικοποίησης της που 
ξεκίνησε τα προηγούμενα χρονια γιατί το νερό είναι κοινό 
αγαθό», σημείωσε  η κ. Βαλάνη.
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Η ανάρτηση του Καπλάνη 

Συσπείρωση με Φραγκοπούλου 
στον Δ. «Παύλου Μελά» 

Τη διοίκηση του Δ. Θερμαϊκού έψεξε με ανάρτηση στον προσωπικό 
λογαριασμό του στο FB ο υποψήφιος Δήμαρχος Δημήτρης Καπλάνης 
στην οποία έγραφε τα εξής: 

«Στον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του δημάρχου πήγα! Τελείωνε ο δήμαρχος όταν 
πήγα. Πολύ ευχαριστημένος! Απολογιστικά στοιχεία δεν είχε κανείς ... Τα 
έδρανα  σχεδόν άδεια ! Οι  λίγες θέσεις των επισκεπτών μισογεμάτες. Οι 
δημότες που ζήτησαν τον λόγο δυο! Ναι, ΔΥΟ! Και σας  ρωτώ ΑΝ, λέμε, 
ΑΝ ήμουν δήμαρχος και ήθελα να ξαναγίνω! ΑΝ  ήμασταν σε προεκλο-
γική περίοδο! ΑΝ  είχα επιτελέσει ΕΡΓΟ! ΑΝ ήθελα να μάθουν οι κάτοικοι 
για της << επιτυχίες>> μας ! ΑΝ  ήθελα να στριμώξω την αντιπολίτευση 
! ΑΝ  ήθελα να στείλω μήνυμα στους άλλους υποψηφίους δημάρχους ! 
Αν, αν,αν...

Πιστεύω πως έπρεπε: ΝΑ ετοιμάσω μια έκδοση με πλήρη απολογιστι-
κά στοιχεία αδιαμφισβήτητα ! (δεν θα χρειαζόταν να μιλώ ΔΥΟ ΩΡΕΣ στην 
προσπάθεια μου να  πείσω κάποιους!). ΝαΑ φροντίσω να  παραλάβουν 
την έκδοση των απολογιστικών στοιχείων  τουλάχιστον οι αποδέκτες 
σύμφωνα   με    το      άρθρο   217 (οι συλλογικοί φορείς του δήμου και 
όχι μόνο )  και όσοι κάτοικοι ενδιαφέρονταν! Να φροντίσω ώστε η πρό-
σκληση να φτάσει και στον τελευταίο κάτοικο! Να κλείσω μια μεγάλη 
αίθουσα για να χωρέσει ο κόσμος! Να κάνω δηλαδή μια γιορτή για τα 
έργα και την δημοκρατία ! 

Κι εγώ σας κατηγόρησα γιατί δεν οργανώσατε αποχιονισμό!»

Εννέα δημοτικοί σύμβουλοι από τέσσερις διαφορετικές πα-
ρατάξεις ένωσαν τις δυνάμεις τους και προχωρούν ακάθεκτα με 
στόχο τη διεκδίκηση του δήμου Παύλου Μελά. Πρόκειται για στε-
λέχη της παράταξης “Προοδευτική Συμμαχία για τον δήμο Παύλου 
Μελά” με επικεφαλής την Σίσσυ Φραγκοπούλου που παρέθεσαν 
γεύμα στους δημοσιογράφους προκειμένου να συζητήσουν για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαϊου. Προτεραιότητες τους είναι η 
παραχώρηση των δύο στρατοπέδων της περιοχής, οι ελλείψεις σε 
σχολική στέγη, η καθαριότητα και οι συγκοινωνίες. Ξεκαθάρισαν 
ότι κινούνται στο χώρο της Κεντροαριστέρας, πως δεν έχουν χρί-
σμα από κόμμα ενώ σε σχετικές ερωτήσεις χαρακτήρισαν “κακή” 
τη διοίκηση του Δημήτρη Δεμουρτζίδη . 

Θα είναι η χρονιά του Κυριλλίδη; 

Ο πάγος έστειλε στο χειρουργείο τον Εδιρνέλη Ο Σχοινάς τους ... μάζεψε

Ανακοινώνει υποψηφίους  
ο Κυριζίδης

Άτυχος ο Αβαρλής 

Ψάχνει μέσα στην κεντροαριστερά ο Βούγιας 

Ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος 
δήμαρχος Γιώργος Κυριλλίδης έτυχε μετά 
από κλήρωση το φλουρί στην κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας στον δήμο Αμπε-
λοκήπων - Μενεμένης. Την βασιλόπιτα 
έκοψε ο δήμαρχος, Λάζαρος Κυρίζογλου, 
στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου. «Ούτε να τον κατηγορήσω δεν 
μ’ αφήνει! Πάνω που έλεγα 12 χρόνια δεν 
έτυχα ποτέ το φλουρί ... φωνάζει “Κυριλλί-
δης” ...και βλέπεις μια αίθουσα να ξεσπά σε 
γέλια», σχολίασε ο επικεφαλής της παράτα-
ξης «Πολίτες σε Δράση». Το δώρο για τoν 
τυχερό ήταν ένα αντίγραφο της εικόνας της 
Παναγίας Πορταΐτισσας.

“Θύμα” της κακο-
καιρίας και του παγετού 
έπεσε και ο υποψήφιος 
δήμαρχος Ωραιοκάστρου, 
Γρηγόρης Εδιρνέλης. Γλί-
στρησε σ’ έναν από τους 
κεντρικούς δρόμους της 
Λητής με αποτέλεσμα να 
τραυματιστεί στο πόδι και 
να υποβληθεί σε επέμβα-
ση διάρκειας δύο ωρών. 
Ο κ.Εδιρνέλης υπέστη 
ολική ρήξη τετρακεφα-
λικού τένοντα και κυκλο-
φορεί με πατερίτσες. 

Παρέλαση έκαναν οι υποψήφιοι δή-
μαρχοι Θεσσαλονίκης από την εκδήλω-
ση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του ΕΕΘ με ομιλητή τον εκπρόσωπο Τύ-
που της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά. Εκεί 
είδαμε τους Κατερίνα Νοτοπούλου, Νίκο 
Ταχιάο, Γιώργο Ορφανό, Καλυψώ Γούλα, 
Κωνσταντίνο Ζέρβα, Μάκη Κυριζίδη, Πα-
ναγιώτη Ψωμιάδη, Χάρη Αηδονόπουλο 
και Γρηγόρη Ζαρωτιάδη.

Ανθρώπους από τον χώρο του αθλη-
τισμού, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, 
πρώην αστυνομικούς θα περιλαμβάνει 
το ψηφοδέλτιο του υποψηφίου δημάρ-
χου Θεσσαλονίκης, Μάκη Κυριζίδη. Με 
την παράταξη “Θεσσαλονίκη Θετικά” θα 
διεκδικήσουν τη ψήφο των δημοτών, 
μεταξύ άλλων, ο ποδοσφαιριστής Αλέ-
ξης Αλεξίου, ο επιχειρηματίας εστίασης 
Δημήτρης Κουκουρίκης (φωτό) και ο ιδι-
οκτήτης τουριστικού γραφείου Στέφανος 
Χατζημανώλης. 

Με δεμένο χέρι εμφανίστηκε στο 
δημοτικό συμβούλιο του δήμου Θεσ-
σαλονίκης ο σύμβουλος της παράτα-
ξης «Ανοιχτή Πόλη» Γιώργος Αβαρλής. 
“Θύμα” του χιονιά έπεσε ο κ.Αβαρλής κα-
θώς γλίστρησε στο μπαλκόνι του σπιτιού 
του. Εξαιτίας του ατυχήματος χρειάστηκε 
να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση 
τεσσάρων ωρών, όπως είπε ο ίδιος. 

Με τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρόεδρο του 
Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Παρασκευά Παρασκευόπου-
λο, συναντήθηκε ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σπύρος 
Βούγιας σε γνωστό καφέ της Θεσσαλονίκης και συζήτησαν για την 
πόλη , τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις νέες προκλήσεις που 
δημιουργούνται. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν σε πολλά και κυρί-
ως συμφώνησαν ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται όραμα και περισ-
σότερο χρώμα και φως τονίζοντας ότι οι δημοτικές εκλογές είναι 
γιορτή της Δημοκρατίας καθώς είναι υπόθεση των πολιτών.  Είναι 
γεγονός ότι ο Σπύρος Βούγιας έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιή-
σει δυνάμεις της Κεντροαριστεράς λένε οι γνωρίζοντες στη Θεσ-
σαλονίκη σε αντίθεση με άλλες ισχνές υποψηφιότητες του χώρου 
που περιχαρακώνονται στις υπάρχουσες δυνάμεις. “Πιστεύω ότι ο 
Σπύρος Βούγιας θα είναι ένας εξαιρετικός δήμαρχος ενωτικός με 
εξωστρέφεια,αισθητική και πολιτισμό”,τόνισε σε σχετική ανάρτη-
ση του στο facebook o κ. Παρασκευόπουλος. 
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Φίλες και φίλοι του Δήμου Παύλου Μελά
Γνωρίζετε ότι ήμουν και είμαι ένα 

ανήσυχο άτομο, από τη  θητεία μου στο 
Πυροσβεστικό Σώμα, ως  αντιδήμαρχος 
στον πρώην δήμο Πολίχνης αλλά και 
έως γραμματέας Δημοτικού Συμβουλί-
ου στο δήμο Παύλου Μελά.

Η παρότρυνση του κόσμου να 
ασχοληθώ πάλι με τα κοινά, μετά από 
πέντε  έτη ηθελημένης  απουσίας, με 
κάνει  να μπω στον αγώνα για την ανά-
δειξη νέου δημάρχου, ξανά. Αυτόν  που 
επέλεξα, επειδή με γνωρίζετε πολύ 
καλά στην Πολίχνη και  μάλλον λιγότε-
ρο στη Σταυρούπολη και την  Ευκαρπία, 
θεωρώ ότι  έχει χαρακτηριστικά  που θα 
βοηθήσουν  το δήμο μας να αναπτυχθεί  
και πιστεύω ακράδαντα ότι θα συμφω-
νήσετε μαζί μου.

Θέλω  για το  δήμο μας  και θα υπο-
στηρίξω,  έναν άνθρωπο:

Α. Νέο και άφθαρτο, όχι στην ηλικία 
αλλά νέο στις ιδέες και στον προγραμ-
ματισμό.

Β. Που έχει όραμα, που αγαπάει τον 
τόπο και κυρίως θέλει να τον αλλάξει 
προς όφελος του δήμου.

Γ. Θα υποστηρίξω έναν άνθρωπο 
που θα εγκρίνει ο λαός της τοπικής  κοι-
νωνίας και όχι οι εξωγενείς παράγοντες.

Συχνά ακούμε: Όλοι ίδιοι είναι και  
δυστυχώς ο πολίτης έχει απόλυτο δίκιο. 
Ήρθε όμως η ώρα και ο δήμος Παύλου 

Μελά να βρει το δήμαρχο με ικανότητα, 
ήθος και αξιοπρέπεια που δεν θα είναι 
δέσμιος ορισμένων εκλεκτών αλλά πα-
ρών σε κάθε  γειτονιά.

Ανθρώπινος, συνεργάσιμος, αποτε-
λεσματικός, που θα αφουγκράζεται τον 
πολίτη.

Αυτός είναι ο κυρίαρχος όρος μου 
για συνεργασία. Δεν θέλω δήμαρχο 
που θα αποδειχθεί ασυνεπής απέναντι 
σε  αυτά που έχει υποσχεθεί. Που όταν 
αναλάβει θα γίνει ξαφνικά, αλάνθαστος 
ως πάπας και θα αποφασίζει μόνος του. 
Θέλω δήμαρχο αληθινό και εργατικό.  
Ο νέος δήμαρχος θα πρέπει να πει στον 
δημότη «τέρμα στη λογική των πελα-
τειακών σχέσεων, μια σχέση που αιχ-
μαλωτίζει τον πολίτη και ιδιαίτερα τους 
νέους».

 Από το νέο δήμαρχο θέλει ο πολίτης 
να ακούει αλήθειες έστω και αν αυτές 
είναι σκληρές. Αλλά και ο πολίτης  θα 
πρέπει να πει τέρμα στους δημάρχους 
που υπακούν στο νόμο της δύναμης και  
των διασυνδέσεων και όχι στο νομό της 
διαφάνειας.

Να πει τέρμα στους δημάρχους που 
θέλουν δέσμιους τους πολίτες. Να πει 
τέρμα στους δημάρχους που εξυπηρε-
τούν την παρασιτική οικονομία και όχι 
την παραγωγική.

Τέρμα στις θολές σχέσεις και οτιδή-

ποτε βλάπτει το καλό και την ανάπτυξη 
του δήμου.

Τέλος  θα ήθελα  να πω ότι η οι-
κονομική κρίση μας επηρέασε και μας 
επηρεάζει όλους αρνητικά αλλά θα 
πρέπει έστω και τώρα να αποδεχθούμε 
ότι η κρίση έχει και τη θετική της πλευ-
ρά.

Αν καταλάβουμε όλοι μας και  
πρώτοι εμείς που ασχοληθήκαμε με 
τα  κοινά ότι μετά την κρίση πρέπει να 
αναθεωρήσουμε και να ψηφίσουμε αν-
θρώπους που λειτουργούν ΜΟΝΟ προς 
όφελος της πλειοψηφίας των πολιτών 
τότε ΝΑΙ κάτι καλό θα μας έχει δώσει 
όλη αυτή  η ταλαιπωρία που έχουμε 
υποστεί όλοι μας με την οικονομική  
κρίση.

 Με όλα τα παραπάνω,  θέλω να 
κλείσω λέγοντας ότι εγώ, ο φίλος σας 
ο Κυριάκος, ο  Στρατηγός, όπως  συ-
νήθως με αποκαλείτε  και πρώην αντι-
δήμαρχος αποφάσισα, να συνεργα-
στώ με τον αυτοδημιούργητο γιατρό, 
ορθοπεδικό και υποψήφιο δήμαρχο 
του δήμου μας, Γιώργο Λίλτση.

 
Σας ευχαριστώ θερμά,

Κυριάκος Λαζάρου Αντωνιάδης
υποστράτηγος Π.Σ. ε.α.

Κυριάκος Λαζάρου Αντωνιάδης
υποστράτηγος Π.Σ. ε.α.

ανακοίνωση



32 19.01.2019

karfitsomata/Πιερία
Η Μακεδονία τους ενώνει…

Νέα πορεία διαμαρτυρί-
ας, κατά της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, έχει προγραμμα-
τιστεί να γίνει στην Κατερί-
νη, την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 
2019. Το ραντεβού δόθηκε 
για τις 6 το απόγευμα στην 
πλατεία Ελευθερίας και αμέ-
σως μετά θα ακολουθήσει 
πορεία σε κεντρικούς δρό-
μους της πόλης, όπως είχε 
γίνει στις αρχές του περασμέ-
νου καλοκαιριού. Η κινη-
τοποίηση γίνεται μέσω των 
κοινωνικών δικτύων, ενώ 
η πρωτοβουλία, σύμφωνα 
με πληροφορίες, ανήκει σε 
τέσσερις νέους  υποψηφίους 
Δημοτικούς Συμβούλους, 
από διαφορετικούς συνδυ-
ασμούς.  Συγκεκριμένα από 
τους Νίκο Κατανά (υποψή-
φιος με τον Συνδυασμό του 
Κ. Κουκοδήμου), Ηρακλή 
Καρπούζα (υποψήφιο με 
τον Συνδυασμό του Θ. Λια-
κόπουλου, γιος του πρώην 
Βουλευτή της Ν.Δ. στην Πι-
ερία Αντ. Καρπούζα), Θωμά 
Αναστασιάδη (υποψήφιο με 
τον συνδυασμό του Δημάρ-

χου Σ. Χιονίδη) και Πολύκαρπο Παπαγεωργίου (υποψήφιος 
με τον συνδυασμό του Γ. Νταντάμη). 

Η κάθοδος των Πιεριέων  
στην Αθήνα!

Μαζική αναμένεται να είναι η αυριανή κάθοδος των Πιε-
ριέων στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στο αυριανό συλ-
λαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, κατά της Συμφωνίας 
των Πρεσπών. Τις προηγούμενες ημέρες έχει γίνει μεγάλη 
κινητοποίηση από την τοπική Εκκλησία και συλλόγους, ενώ 
ακόμη και σύλλογοι ομογενών έχουν μισθώσει λεωφορείο 
για τη μεταφορά των πολιτών στην πρωτεύουσα.  

Μαθήματα πολιτικού πολιτισμού από 
πρώην Βουλευτή της Ν.Δ. στην Πιερία

Αφίσες με τους 
βουλευτές της  Πιε-
ρίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., οι 
οποίοι πρόκειται να 
ψηφίσουν τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, 
γέμισαν και οι δρό-
μοι της Κατερίνης.  
Από  τους πρώτους 
που καταδίκασε αυτή 
την πρακτική ήταν 
ο πρώην Βουλευ-

τής της Ν.Δ. στην Πιερία κ. Αντώνης Καρπούζας. «Θεωρώ 
απαράδεκτο και μεγάλο λάθος την ανάρτηση αφισών με 
χαρακτηρισμούς σε βάρος των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και 
ζητώ την άμεση απομάκρυνση τους. Η όποια αντίδραση και 
διαμαρτυρία (την οποία κι εγώ έχω) μπορεί να εκφραστεί 
πολιτισμένα αλλά και καταψηφίζοντας στις επόμενες Εθνι-
κές εκλογές», σχολίασε ο κ. Καρπούζας. Να σημειωθεί πως 
ο κ. Καρπούζας, ως μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, 
είχε δεχθεί τα πηρά πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως 
και των σημερινών Βουλευτών, ιδιαίτερα για το θέμα των 
διοδίων, όταν πρωτοστατούσαν στις τότε  κινητοποιήσεις.

Η… πικρία της Σοφίας
«Αισθάνθηκα μια 

απίστευτη πίκρα βλέ-
ποντας στην τηλεό-
ραση  την είδηση της 
επικύρωσης της συμ-
φωνίας των Πρεσπών 
από τους 81 βουλευ-
τές και το χαμόγελο 
του Ζαεφ για το απο-
τέλεσμα», δήλωσε η 
Αντιπεριφερειάρχης 

Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, σχολιάζοντας τις τελευταίες πολι-
τικές εξελίξεις στη γειτονική μας χώρα. Επεσήμανε δε αυτό 
που ειπώθηκε από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο-
νίας Απόστολο Τζιτζικώστα ότι «Οι μόνοι Μακεδόνες είναι 
Έλληνες και η Μακεδονία είναι ΜΙΑ και είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ», 
συμπληρώνοντας πως «Και εγώ είμαι ΥΠΕΡΗΦΑΝΗ που εί-
μαι Ελληνιδα Μακεδονισσα!!!»

Με Νίκο Δένδια η ετήσια εκδήλωση  
της Ν.Δ. στην Πιερία

Για την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 έχει προγραμ-
ματιστεί η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση  που διοργανώ-
νει η ΝΟ.Δ.Ε. Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας. Η εκδήλωση 
θα γίνει στην αίθουσα δεξιώσεων PIERIDA PALACE και κε-
ντρικός ομιλητής θα είναι ο Βουλευτής Β’ Αθηνών και πρ. 
Υπουργός της Ν.Δ. Νίκος Δένδιας.

 

Από τα ξημερώματα  
στο υπουργείο ο δήμαρχος

Από τα ξημερώματα έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών 
είχε στηθεί τη περασμένη Δευτέρα, ο Δήμαρχος Πύδνας Κο-
λινδρού Βαγγέλης Λαγδάρης, προκειμένου να καταθέσει 
τον φάκελο για τη χρηματοδότηση της αποπεράτωσης του 
πολιτιστικού κέντρου Αιγινίου, ενός κτιρίου που στέκει σαν 
«φάντασμα» εδώ και δεκαετίες. Η αξιολόγηση των προτά-
σεων και η ένταξή τους για χρηματοδότηση είναι άμεση και 
γίνεται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την σειρά κατά-
θεσης του φακέλου. Ο φάκελος του Δ. Πύδνας Κολινδρού 
έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 2! 



Η νεοσύστατη Ορχήστρα «Βασίλης Τσιτσάνης» έρχεται για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Ιανουαρίου, μετά την τεράστια επιτυχία  

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η Δήμητρα Γαλάνη και η Νατάσσα 
Μποφίλιου τραγουδούν Τσιτσάνη
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ΘΕΑΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΟΥΣΙΚΗ 
Η Ελένη Γερασιμίδου 

επιστρέφει στο «Αυλαία» 
με «Τα σκουπίδια» του 

Γιάννη Ξανθούλη

Ο «Τσολιάς» Αποστόλης 
Μπαρμπαγιάννης έρχεται 

στο Μύλο για την «Καθαρή 
Εξόδιο»

Η τραγουδίστρια και per-
former Κική Τσαλίκη είναι το 
κορίτσι αυτής της εβδομάδας 

για τη Θεσσαλονίκη 

Ο Πάνος Ζώης τραγουδά 
και παίζει στο πλευρό του 

Τάκη Ζαχαράτου  
στο Regency Casino

Ο Πάνος Μουζουράκης 
επιστρέφει δριμύτερος 
τραγουδώντας απόψε  

στο Fix Factory of Sound
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ΠΡΟΣΩΠΟ

1. ΜΟΥΣΙΚΗ

4. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

2. ΘΕΑΤΡΟ

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Πάνος Ζώης είναι τραγου-
διστής και ηθοποιός και αυτό 
το διάστημα εμφανίζεται στο 
πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου 

στην παράσταση «Ζω για 
σένα» στο θέατρο Βεργίνα του 

Regency Casino.

Πάνος Ζώης 

Δ. Γαλάνη - Ν. Μποφίλιου

Με μια αναπνοή

Δύο Θεοί

Διακοσμητικοί λίθοι στα 
μνημεία της Θεσσαλονίκης

Πάνος 
Μουζουράκης

Πως είναι να συνεργάζεσαι με έναν 
τόσο πληθωρικό υποκριτικά όπως 
είναι ο Τάκης Ζαχαράτος; Αδιαμφι-
σβήτητα είναι γενικά μια πληθωρική 
προσωπικότητα, και είχα ένα μικρό άγχος 
για αυτό πριν τον γνωρίσω. Το μαγικό 
όμως είναι ότι, τόσο πάνω στη σκηνή όσο 
και κάτω από αυτή, είναι ένας άνθρωπος 
με τρομερή ευγένεια, σεβασμό προς τους 
συνεργάτες  του και ιδιαίτερα δοτικός. 
Όσο πληθωρικός και αν είναι δεν θα σε 
φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση. Αντιθέτως 
θα βρει τρόπους να σε αναδείξει και να 
βγάλει από μέσα σου τον καλύτερο σου 
εαυτό. 
Αν έπρεπε οπωσδήποτε να διαλέξεις 
ένα από τα δύο, θα ήταν το θέατρο ή 
η μουσική; Ο διαχωρισμός για μένα δεν 
έχει να κάνει με το είδος του θεάμα-
τος αλλά με το κατά πόσο αυτό που 
θα επιλέξεις να κάνεις θα σε εξελίξει 
τόσο σε καλλιτεχνικό επίπεδο όσο και 
σε προσωπικό.  Έχουμε την τάση να 
κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους και 
να τους βάζουμε όρια. Εγώ θα ήθελα να 
είμαι ένας άνθρωπος που αγνοεί τα όρια 
του. Η ζωή είναι απρόβλεπτη και πολλές 
φορές επιλέγει αυτή για σένα. Οπότε ας 
μην λέμε μεγάλα λόγια. 
Αποκάλυψε μας έναν μεγάλο σου 
στόχο για το μέλλον σου στη μουσική 
και στο θέατρο. Θα απαντήσω με εις 
άτοπον απαγωγή. Θα ήθελα να μην γίνω 
ένας εγωκεντρικός καλλιτέχνης που 
κυνηγάει ένα σουξέ. Η να εκλιπαρεί για 
μια συνέντευξη και για 5 λεπτά δημο-
σιότητας. Θέλω να είμαι χρήσιμος για 
τους λιγότερο προνομιούχους και να 
ταρακουνάω τους απαθείς. Γιατί το «κάτι 
πρέπει να κάνω» πάντα δίνει περισσότε-
ρες απαντήσεις από το «κάτι πρέπει να 
γίνει». Και η Τέχνη είναι ο καταλληλότε-
ρος  χώρος δράσης. 

Η νεοσύστατη Ορχήστρα «Βασίλης Τσιτσάνης» 
έρχεται για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσι-
κής Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 21 και Τρίτη 
22 Ιανουαρίου, μετά την τεράστια επιτυχία στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τα τραγούδια του 
θρυλικού δημιουργού, Βασίλη Τσιτσάνη, θα 
ερμηνεύσουν η Δήμητρα Γαλάνη και η Νατάσσα 
Μποφίλιου. Δύο βραδιές με μια ορχήστρα ξε-
χωριστών μουσικών και δύο σπουδαίες ερμη-
νεύτριες. Ώρα έναρξης: 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 
50€, 45€, 40€, 35€, 30€, 15€ (μειωμένο), 10€.

Μετά από μια σειρά επιτυχημένων παραστάσε-
ων στην Αθήνα, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης φιλοξενεί στο Πολιτιστικό του Κέντρο 
στη Θεσσαλονίκη (Βίλα Καπαντζή) την παρά-
σταση με τίτλο «Με μια αναπνοή. Όλια Λαζα-
ρίδου – Νίκος Ξυδάκης. Διονύσιος Σολωμός», 
ένα ποιητικό αφήγημα σε δύο μέρη. Ημέρες και 
ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 
στις 21:00, Σάββατο 26 Ιανουαρίου στις 19:00 
και στις 21:00. Τιμές εισιτηρίων: 12€ (κανονικό), 
8€ (φοιτητικό, ανέργων).

Το βραβευμένο έργο του Λένου Χρηστίδη 
συστήνεται και φέτος, ανανεωμένο, στο θεα-
τρόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης και ανεβαί-
νει στη σκηνή του Θεάτρου Αριστοτέλειον, 
από τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου. Μια κωμω-
δία για την καταστροφή της ανθρωπότητας 
και τη μετάλλαξη δύο ατόμων, εθισμένων 
στους υπολογιστές και το διαδίκτυο, σε 
«Δύο Θεούς», που αναχωρούν για… άλλους 
κόσμους. Ώρα έναρξης: 21:00. Διάρκεια πα-
ράστασης: 100’ χωρίς διάλειμμα. Τιμές ει-
σιτηρίων: 15€(κανονικό), 12€ (φοιτητικό, 
μαθητικό, ανέργων).

Τα υλικά με τα οποία κατασκευάστηκαν τα 
μνημεία της Θεσσαλονίκης θα γνωρίσουν όσοι 
συμμετέχουν στη διαδρομή με οδηγό τον Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Γεωλογίας του ΑΠΘ, Βα-
σίλη Μέλφο, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου. Οι 
«αθέατες» ιστορίες πίσω από τους διακοσμη-
τικούς λίθους των σημαντικότερων μνημείων 
της πόλης, αποκαλύπτονται σε αυτόν το θε-
ματικό περίπατο με συναρπαστικό τρόπο. Ώρα: 
11:00. Σημείο συνάντησης: άγαλμα  Γεωργίου 
Βιζυηνού (Αγίου Δημητρίου & Γεωργίου Βιζυη-
νού, δίπλα στο Κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας). 
Συμμετοχή: 10€.

Ο «Μουζού» επιστρέ-
φει δριμύτερος στη 

Θεσσαλονίκη, μετά τις 
sold out εμφανίσεις του 
στο Fix Factory of Sound, 
για ακόμα μία βραδιά, το 
Σάββατο 19 Ιανουαρίου. 
Οι πόρτες ανοίγουν στις 
21:00. Τιμές εισιτηρίων: 
13€ (προπώληση), 15€ 

(ταμείο), 23€ (καθήμενοι 
με ποτό).

Στον Κωστή Ουζούνογλου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Κωνσταντίνος 
Αναστασίου
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Με μεγάλη συγκίνηση και ενθουσια-
σμό πραγματοποιήθηκε την περασμέ-
νη Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, η 
πρεμιέρα της ταινίας «Πολιορκία» στο 
κατάμεστο κινηματοθέατρο Κολοσσαί-
ον της Θεσσαλονίκης.
Πολλοί καλλιτέχνες από την πόλη μας, 
σχεδόν το σύνολο των συνεργατών 
από τον θεατρικό χώρο του Άρατου, 
παρόντες σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί και 
συντελεστές της ταινίας και βέβαια 
πλήθος κόσμου καταχειροκρότησαν το 
τελευταίο κινηματογραφικό δημιούρ-
γημα του Βασίλη Τσικάρα.
Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγο-
νότα και αναφέρεται στη μάχη της 
Μονής Δοβρά στη Βέροια, το Μάρτιο 
του 1822. Όπου Δύο αξιωματικοί του 
Ελληνικού στρατού στο οχυρό Ρούπελ, 
το Μάρτιο του 1941, έχουν να αντιμε-
τωπίσουν τις ίδιες προκλήσεις λίγες 
μέρες πριν την επίθεση των Γερμανών.
Στην ταινία συμμετέχουν πλήθος 
ηθοποιών και συντελεστών από την 
Θεσσαλονίκη, ενώ για την ολοκλήρω-
ση της απαραίτητη ήταν η συνεισφορά 
ιδιωτών καθώς η Πολιτεία αδιαφόρησε 
να ενισχύσει μια ταινία με ιστορικό 
περιεχομένου, ως όφειλε…
Ο Βασίλης Τσικάρας εκτός από το 
θέατρο αποδεικνύεται αποφασιστικός 

και ικανότατος δημιουργός και στον 
κινηματογράφο (για δεύτερη φορά 
μετά το «Έξοδος 1826») και με όσες 
δυνατότητες είχε, φέρνει εις πέρας μια 
πραγματικά αξιοπρεπέστατη ταινία 
που κυρίως σέβεται τον θεατή χωρίς 
φανφάρες και πομπώδεις λαλισμούς. 
Δεν αλλοιώνει την ιστορία, δεν την 
φορτίζει εθνικιστικά με πύρινους 
λόγους, ενώ μιλά για την καρδιά και 
την ψυχή κάποιων ανθρώπων που 
πολέμησαν για μια πατρίδα που την 
έλεγαν Ελλάδα. 
Με εξαίρετη μουσική της Έφης Ράτσου 
που ντύνει τις περισσότερες σκηνές, 
οι ηθοποιοί ανταποκρίθηκαν στους 
ρόλους τους σε μια ταινία καλών 
προθέσεων και πολλών μηνυμάτων. 
Εμφανώς συγκινημένος, μετά το 
τέλος της ταινίας και προτού καλέσει 
όλους τους συντελεστές στην σκηνή, ο 
σκηνοθέτης, αφιέρωσε την ταινία στην 
μνήμη του πατέρα του που πρόσφατα 
έχασε.

Οι προγραμματισμένες καθημερινές 
προβολές έως Τετάρτη 23 Ιανουαρί-
ου 2019 είναι:
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ: (Προβολές: 18.10)
ΦΑΡΓΚΑΝΗ ART: (Προβολές: 18.30, 
Κυριακή 19.10

CINEMA 
5. ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

6. STAND-UP COMEDY

7. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΙΒΛΙΟΥ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

MYRÓ Gallery

Onelineράιδες

Βασ. Τσιτσάνης: Άσκηση 2

Δέσποινα  
Ψαθά 

Έκθεση 
φωτογραφίας

Γεωργία 
Βεληβασάκη

Artforum Gallery

Με την ατομική έκθεση «Αιθεροβάτης», του 
Αντώνη Κέλλη, εγκαινιάζει η MYRÓ Gallery την 
εκθεσιακή της περίοδο του νέου έτους, την Πέ-
μπτη 24 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη. Την έκ-
θεση οργανώνει, με πρωτοβουλία της, η γενική 
επιμελήτρια της γκαλερί, Εύη Κυρμακίδου, που 
οργάνωσε και παρουσίασε, από τον περασμέ-
νο Οκτώβριο, εκθέσεις συνεργατών της MYRÓ 
Gallery, ενώ την παρουσίασή της επιμελήθηκε ο 
Εμμανουήλ Μαυρομμάτης. Ώρα έναρξης εγκαι-
νίων: 20:00.

Tέσσερις ειδικοί του stand-up comedy, μαέστροι 
των σύντομων αστείων, τέσσερις «νεράιδες», οι 
«one linerάιδες», σε μια μοναδική παράσταση! 
Οι Αριστοτέλης Ρήγας, Άγγελος Σπηλιόπουλος, 
Πάρις Ρούπος και Απόλλων Roach έρχονται την 
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, 
στο Block 33, με «one liner» αστεία. Μιάμιση 
ώρα γεμάτη με καταιγιστικά λογοπαίγνια και 
ξεκαρδιστικές ατάκες της πιο σύντομης μορφής. 
Ώρα έναρξης: 22:15. Τιμή εισιτηρίου: 8€. Μετά 
την αγορά του εισιτηρίου απαιτείται τηλεφωνική 
κράτηση.

Μετά από τη θερμή υποδοχή του κοινού στην 
Κρήτη, όπου πρωτοανέβηκε, η ξεχωριστή μου-
σικοθεατρική παράσταση «Βασίλης Τσιτσάνης: 
Άσκηση 2» έρχεται στη Θεσσαλονίκη και το 
Θέατρο Τ, την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Ια-
νουαρίου. Δύο μουσικοί, ένα κοντραμπάσο, μια 
ηλεκτρική κιθάρα, μια λύρα και ένα μπαγλαμα-
δάκι, «παντρεύουν» επί σκηνής το ρεμπέτικο 
με το swing, τα blues και την jazz. Ώρα έναρξης: 
22:00. Τιμές εισιτηρίων: 12€ (κανονικό), 10€ 
(φοιτητών, ανέργων, ΑΜΕΑ, ατέλειες).

Στον Πολυχώρο Τέχνης 
SourLiBooM (Πλατεία 

Αντιγονιδών), στη Θεσ-
σαλονίκη, παρουσιάζεται 
το βιβλίο της Δέσποινας 

Ψαθά με τίτλο «Ρόζα 
Εσκενάζυ – Προπολεμικά, 
ρεμπέτικα & παραδοσιακά 
τραγούδια», το Σάββατο 

19 Ιανουαρίου. Θα 
ακολουθήσει μια μικρή 
συναυλία. Ώρα έναρξης: 

19:00.

Στο πλαίσιο της έκθεσης 
αρχαιολογικής φωτογρα-

φίας «Αποσπάσματα», 
στο Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, o 
φωτογράφος Σωκράτης 
Μαυρομμάτης θα ξενα-

γήσει το κοινό το Σάββατο 
19 και την Κυριακή 20 

Ιανουαρίου στις 12:00. Η 
ξενάγηση είναι δωρεάν 

και δεν απαιτείται κράτη-
ση θέσης.

Στη Ζώγια θα παρουσιάσει 
το βιβλίο «Κοντσέρτο για 
μία ημέρα που πέρασε» η 
Γεωργία Βεληβασάκη, το 
Σάββατο 19 Ιανουαρίου, 

στις 21:30. Μετά την 
παρουσίαση, θα ακολου-
θήσει ζωντανή μουσική. 

Είσοδος (μόνο για το live): 
11€ (με ποτό), 10€ (με 

μπύρα ή κρασί).

Την έκθεση ζωγραφι-
κής «Καλοχώρι», του 

Χρήστου Κουλουκούρη, 
εγκαινιάζει η γκαλερί 

Artforum, το Σάββατο 19 
Ιανουαρίου, από τις 12:00 
έως τις 19:00. Ημέρες και 
ώρες λειτουργίας της έκ-
θεσης: Τρίτη - Παρασκευή 

από 16:00 έως 20:30, 
Σάββατο από 11:00 έως 

14:30.

Πανελλαδική πρεμιέρα για την 
«Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα 
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Γέννημα θρέμμα Θεσσαλονι-
κιά, μια από τις κορυφαίες Ελ-
ληνίδες ηθοποιούς και βαθιά 
πολιτικοποιημένη, άλλωστε 
όπως λέει στην Karfitsa «η πο-
λιτική είναι όλη μου η ζωή». 
Ο λόγος για την Ελένη Γερασι-
μίδου, η οποία διαπιστώνει ότι 
στα χρόνια της κρίσης «όπως 
χτυπήθηκε το λαϊκό κίνημα, 
έτσι έχει δεχτεί πλήγμα και 
η αισθητική του κόσμου». Η 
κουβέντα μας έγινε με αφορμή 
την παράσταση «Τα σκουπίδια» 
του Γιάννη Ξανθούλη, όπου 
ανέβηκε στο θέατρο Αυλαία με 
τις παραστάσεις να είναι sold 
out και για αυτό τον λόγο θα 
παρουσιαστεί και πάλι στο κοι-
νό αρχές Φεβρουαρίου. Σ’ αυτή 
τη σουρεαλιστική φουτου-
ριστική γιορτή ζωντανεύουν 
τα «σκουπίδια-όνειρα» που 
μας προετοιμάζουν για όσους  
«γνώριμους» θα συναντήσου-
με επί σκηνής: τον μικρο-κλέ-
φτη Οδυσσέα που μπαινοβγαί-
νει στις φυλακές, ενώ οι πάσης 
φύσεως Μεγάλοι Αρχικλέφτες 
μένουν ατιμώρητοι, την απο-
κλειστική νοσοκόμα Σάντα 
Ζουμπουλιά την Απαλλάχτρια 
που «λυτρώνει» τους ασθενείς 
της βαριά άρρωστης Ελλάδας, 
-τη μάνα-φάντασμα που στοι-
χειώνει τα όνειρα του γιου της, 
θυρωρού στην οδό Σκουφά, 
στην πρωτεύουσα των σκουπι-
διών, -τον βιοπαλαιστή Στέλιο 
Μανίτσα που δε σταματάει να 
δουλεύει ακόμα και στον ύπνο 
του, σε μία Ελλάδα πρωινή, μία 
βραδινή και μία του ονείρου, 
-τους ηλικιωμένους συνταξι-
ούχους που αποφασίζουν να 
ενώσουν τις μισές τους συντά-
ξεις μ΄ ένα γάμο και τη μάνα 
φρικιό, Βασιλική Μετατρού-
λου, που βρίσκει τον πραγμα-
τικό της εαυτό προσφέροντας 
τις υπηρεσίες  της καρδιάς της 
σ’ αυτούς  που οι «χρηστοί πο-
λίτες» αποκαλούν περιθώριο.

Πως θα περιγράφατε το έργο; 
Είναι ένα διεισδυτικό έργο. Γε-
λάς, συγκινείσαι, αλλά πάνω 
από όλα σκέφτεσαι κάποια 
πράγματα που αφήνεις στη ζωή 
σου να φύγουν έτσι ή να πετα-
χτούν στα σκουπίδια, όπως 
όνειρα, στόχους ή επιθυμίες. 
Κάποια στιγμή οι άνθρωποι πι-
εζόμενοι βέβαια παραιτούνται. 

Εσάς αυτό το έργο σας έχει 
αγγίξει κάποιες πτυχές της 
ζωής σας; Σίγουρα, αλλά δεν 
είναι ανάγκη να είναι μόνο δι-
κές μου. Θέλω να πω ότι κά-
ποιοι άνθρωποι παλεύουν στη 
ζωή τους, οπότε δεν αφήνουν 
τα πράγματα να κυλούν έτσι 
όπως τα φέρνουν κάποιοι άλ-
λοι, η εξουσία εν προκειμένω. 
Έτσι και εγώ δεν έχω αφήσει τη 
ζωή μου να πεταχτεί στα σκου-
πίδια. 
Ένα κοινό που έχω βρει όμως 
μέσα στο έργο είναι η επανά-
σταση που κάνει η Βασιλική, η 
οποία πέρασε μια ζωή δύσκο-
λη, δουλεύοντας ως παραδου-
λεύτρα και όταν όλοι έφυγαν 
από δίπλα της, πηγαίνει αγκα-
λιάζει και μαγειρεύει για τα 
παιδιά των Εξαρχείων.

Τι άλλαξε στο θέατρο στα χρό-
νια της κρίσης; Είδα κάποιους 
να το αγαπούν περισσότερο, 
όμως ήταν λίγοι.
Επίσης, όπως χτυπήθηκε το 
λαϊκό κίνημα, έτσι έχει δεχτεί 
πλήγμα και η αισθητική του 
κόσμου. Μιλάω για την λαϊκή 
αισθητική, την πιο σίγουρη αι-
σθητική που υπάρχει, γιατί στον 
λαό απευθύνονται όλα. Έχουμε 
φαινόμενα στην τέχνη μικρο-
αστισμού, όπου καταργούμε 
την επιστημοσύνη που έχει η 
τέχνη, δηλαδή να εντρυφήσει ο 
καλλιτέχνης σε αυτό που κάνει 
και να το κάνει όλο και καλύ-
τερα. Έχουμε ανθρώπους που 
κάνουν ό,τι τους κατέβει και το 

ονομάζουν αυτό τέχνη. Θεωρώ 
λοιπόν ότι πρέπει να αποδο-
μήσουν και να δομήσουν όσοι 
ξέρουν. Οι υπόλοιποι δεν δικαι-
ούνται να αποδομούν.

Οι υπόλοιποι ποιοι είναι; Ένα 
πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι 
που νομίζουν ότι κάνουν τέχνη, 
που αγγίζουν τα έργα του πα-
γκόσμιου θεάτρου και ξεχνούν 
το έργο για να κάνουν εκείνοι 
ότι μπορούν και νομίζουν.

Ως Θεσσαλονικιά πως βλέπε-
τε τις υποψηφιότητες για τον 
δημαρχιακό θώκο της πόλης; 
Ποιο είναι οι υποψήφιοι; Δεν 
τους ξέρω. Τον μόνο υποψήφιο 
που ξέρω και αν βρίσκομαι στη 
Θεσσαλονίκη θα τον ψηφίσω 
είναι αυτός που κατεβάζει το 
ΚΚΕ, ο Σωτήρης Ζαριανόπου-
λος, ένας άνθρωπος πιστός 
στις ιδέες του. Εγώ θέλω έναν 
άνθρωπο κουμουνιστή, γιατί 
αποδείχθηκε στην πράξη ότι 
όσοι εκλέχτηκαν ως δήμαρ-
χοι είναι πολύ άξιοι σε αυτή τη 
θέση, γιατί δεν μπήκαν ούτε για 
φιγούρα, ούτε για να κλέψουν, 
αλλά για να υπηρετήσουν τον 
λαό. 

Έχετε μετανιώσει την δική σας 
συμμετοχή στα κοινά; Τι γεύ-
ση σας άφησε; Όχι, και όποτε 
μου ξαναζητηθεί από το ΚΚΕ 
θα είναι μεγάλη μου τιμή. Για 
εμένα η πολιτική δεν είναι χό-
μπι, είναι όλη μου η ζωή.
Κατά την διάρκεια της βου-
λευτικής μου πορείας εγώ στο 
καφενείο της Βουλής δεν πή-
γαινα. Συμπαθούσα αρκετούς 
ανθρώπους από άλλα κόμμα-
τα, εκτός της Χρυσής Αυγής εν-
νοείται, αλλά από εκεί και πέρα 
εμείς κοιτούσαμε την δική μας 
δουλειά. Το πέρασμα μου δεν 
μου άφησε κάτι άσχημο, γιατί 
δεν είχα να κάνω με διαπλοκές.
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Ελένη Γερασιμίδου: 

«Δεν πήγαινα στο 
καφενείο της Βουλής»
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Ελένη 

ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ

«Όπως χτυπήθηκε 
το λαϊκό κίνημα, 

έτσι έχει δεχτεί 
πλήγμα και  

η αισθητική του 
κόσμου»
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Πίσω από τον Τσολιά με την αποστομωτική, ανατρεπτική 
και αντικυβερνητική οπτική βρίσκεται ο Αποστόλης Μπαρ-
μπαγιάννης. Τις επόμενες ημέρες θα βάλει στη βαλίτσα του 
τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή τη φουστανέλα, τα τσα-
ρούχια, και τις κάλτσες του και θα έρθει στον Μύλο, στις 26 
Ιανουαρίου, για την παράσταση λοξού πολιτικού λόγου την 
«Καθαρή Εξόδιο». 
Ποιος δεν πρέπει να έρθει στην παράσταση; Οι θιασώτες της 
πολιτικής ορθότητας. Θα ζοριστούν μάλλον. Η παράσταση 
είναι λοξού πολιτικού λόγου. Η σάτιρα εξ ορισμού έχει αλ-
λεργία στο πολίτικαλι κορέκτ που λένε και στο χωριό μου.
Ο Τσολιάς αν ήταν κάτοικος Θεσσαλονίκης, ποιον θα ήθε-
λε για επόμενο δήμαρχο της πόλης; Κατερίνα Νοτοπού-
λου, Παναγιώτη Ψωμιάδη, Νίκο Ταχιάο ή κάποιον άλλον; 
Η ερώτησή σας είναι πιο στημένη και από ριάλιτι επιβίωσης 
γνωστού σκουπιδοκάναλου. Προφανώς Παναγιώτη Ψωμιά-
δη! Έχει η Νοτοπούλου ή ο Ταχιάος τέτοιο μπρίο; Ο Ψωμιάδης 
είναι ο άνθρωπος μύθος. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η σά-
τιρα στη χώρα δε θα πεθάνει ποτέ. …και ότι η Θεσσαλονίκη δε 
θα βγάλει ποτέ δήμαρχο εκτός μπερντέ. Νομίζω είναι ο μόνος 
άξιος συνεχιστής του έργου του Παπαγεωργόπουλου.
Σας έχει προσεγγίσει πολιτικός για να τον... αναδείξετε 
ή για να μην ασχολείστε μαζί του; Καταρχάς φροντίζω να 
μην έχω σχέσεις με πολιτικούς. Κωλοτριψιματίες πολιτικοί 
βέβαια έχουν βρεθεί στον δρόμο μου, αλλά δεν κατάφεραν 
κάτι. Αυτοί που δεν ήθελαν να ασχολούμαστε μαζί τους συ-
νήθως ενοχλούσαν τους ιδιοκτήτες των μέσων που κατά και-
ρούς εργαζόμασταν.
Όλα όσα λέει ο Τσολιάς ως Αποστόλης τα πιστεύει; Όσα 
λέει ο Τσολιάς –που τα γράφει ο Αποστόλης- ο Αποστόλης 
τα πιστεύει για τους Έλληνες. Ο Τσολιάς είναι ένας ρόλος που 
σατιρίζει, καυτηριάζει την ψυχοσύνθεση του νεοέλληνα.
Ο Τσολιάς πότε θα συνταξιοδοτηθεί; Σύμφωνα με τα δάνεια 
και τις υποχρεώσεις της χώρας που προέκυψαν από τα αρι-
στερά και τα δεξιά μνημόνια για τα επόμενα 100 χρόνια…
μάλλον μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του τόπου. 
Ποτέ.
Τι είναι αυτό που έχει κάνει ο ΣΥΡΊΖΑ και έχει πληγώσει 
τόσο πολύ τον Tσολιά, ώστε να βρίσκεται συνέχεια στο 
στόχαστρο του;
Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο στόχαστρο του Τσολιά για τον ίδιο 
λόγο που χθες βρισκόταν η ΝΔ και προχθές το ΠΑΣΟΚ. Είναι 
κυβέρνηση. Η θέση της σάτιρας είναι αυστηρά απέναντι από 
την όποια κυβέρνηση. Απέναντι. Ούτε δίπλα, ούτε πάνω, ούτε 
κάτω. Οτιδήποτε άλλο είναι κωλοτρίψιμο με την όποια εξου-
σία για το όποιο οφίτσιο.
Υπάρχουν ΣΥΡΊΖαίοι που έρχονται να σας δουν στις παρα-
στάσεις; Υποθέτω πως ναι. Η ερώτηση είναι σχεδόν ρητορική. 
Είναι σαν να ρωτάτε σε ένα καφενείο αν έχει ψηφίσει κάποιος 
ΠΑΣΟΚ. Εν δυνάμει είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ, άρα σήμερα ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Τσολιάς πάει σε συλλαλητήρια για τη Μακεδονία και 
κατά της συμφωνίας των Πρεσπών; Όχι.
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Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (Τσολιάς):

«Ο Ψωμιάδης είναι η απόδειξη ότι η σάτιρα 
στην Ελλάδα δεν θα πεθάνει ποτέ»
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Από τη Ντόλη Ζερβού
Visual Merchandiser  

& Fashion stylist 
dollyzerv@gmail.com

Ο άκρως ταλαντούχος σχεδιαστής κοσμημάτων Vassilis Moralis δι-
ακρίνεται για τα ευφάνταστα, πρωτότυπα μαξιμαλιστικά σχέδια των κο-
σμημάτων του. Με αγάπη στις ελληνικές πρώτες ύλες και γραμμές, τα 
κοσμήματά του  ξεχωρίζουν για την κομψότητα τους, την διαχρονικότητά 
τους και την πολυτέλεια που αποπνέουν. Η έμπνευση αντλείται από την 
ίδια τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις. Τα ερεθίσματα προέρχονται κυ-
ρίως από εξωγενείς παράγοντες που αλληλεπιδρούν στην ύπαρξή του 
σχεδιαστή. Κάθε κόσμημα είναι μοναδικό και κατάθεση ψυχής του καλ-
λιτέχνη. Το πάθος του για τη δημιουργία και την ιδιαιτερότητα φαίνεται 
στις δημιουργίες του που προκαλούν  θαυμασμό. Απευθύνονται σε όλες 
εκείνες τις δυναμικές  γυναίκες που έχουν ανάγκη να φορέσουν κάτι δι-
αφορετικό για  να εκφράσουν την προσωπικότητά τους. 

Ο Βασίλης Μόραλης γεννήθηκε το 1975 στη Θεσσαλονίκη. Σπού-

δασε κλασικό κόσμημα στον Ο.Α.Ε.Δ. με εξειδίκευση στην αντίκα και από 
το 1991 έως το 2000 μαθήτευσε δίπλα στον δημιουργό Στράτο Χατζηεμ-
μανούλ. Έχει κάνει τέσσερις ατομικές εκθέσεις με ογκώδεις κατασκευές 
(γκαλερί Kalfayan στη Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ) και έχει πάρει μέ-
ρος σε πολλές ομαδικές ανά την Ελλάδα. Από το 2018 λόγω προβλή-
ματος υγείας,  που του απαγορεύει την χρήση βαρέων μηχανημάτων/
εργαλείων, δημιουργεί μόνο στο κόσμημα. Ως βασικό υλικό χρησιμοποι-
εί –αυτούσιο ή συνδυασμένο με άλλα υλικά– αλουμίνιο, το οποίο θε-
ωρεί «μέταλλο του αιώνα μας». Δημιουργίες του έχουν παρουσιαστεί, 
μεταξύ άλλων, στη Διεθνή Εβδομάδα Μόδας Athens Xclusive Designers 
Week 2018 και το London Fashion Week 2018 με τον σχεδιαστή Δημή-
τρη Στρέπκο. Έχει σχεδιάσει επίσης τα βραβεία του 1st Olympic run του 
Ολυμπιακού μουσείου των Ολυμπιονικών.

Artistic Glamour by Vassilis Moralis
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Face control
Κική Τσαλίκη:
Βαθύς έρωτας 
η Θεσσαλονίκη
Η Κική Τσαλίκη είναι 25 χρονών, τραγουδίστρια και performer 
σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Τη φετινή θεατρική σεζόν 
2018-19, πρωταγωνιστεί στο musical για παιδιά «Ο Μολυβένιος 
Στρατιώτης» της αείμνηστης Μαριάνας Τόλη, στο ρόλο της «Μπα-
λαρίνας» στο θέατρο «Αριστοτέλειον». Παράλληλα, παρουσιάζει 
μουσικά το καινούριο της σχήμα, τους «Hot Staff», ένα 5μελές 
σχήμα που διασκευάζει διαχρονικές επιτυχίες και νέες κυκλοφο-
ρίες μέσα από τα groovy μονοπάτια της funk, soul, pop και disco 
μουσικής.
Ποιά είναι τα τρία πράγματα που σου 
αρέσουν περισσότερο στη Θεσσαλονί-
κη; Η αύρα της είναι μαγική. Έχει τους 
ρυθμούς μιας μεγαλούπολης, αλλά και 
τη χαλαρότητα ενός μεγάλου χωριού. 
Όπου κι αν βρίσκεσαι σε 15’ μπορείς να 
βρεθείς στη θάλασσα, οι βραδινές βόλτες 
και ‘ποδηλατάδες’ –ειδικά με το ηλιο-
βασίλεμα- στην Παραλία Θεσσαλονίκης, 
στοιχίζουν συναισθηματικά σε όποιον 
πρέπει να «την αφήσει»... και τέλος, η 
ζεστασιά των ανθρώπων!
Ποιά είναι η καλύτερη θέα στη Θεσ-
σαλονίκη; Από την παραλία της πόλης, 
μέχρι το Πανόραμα και την Άνω Πόλη, η 
Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη σημεία «δια-
φυγής». Κάστρα, Επταπύργιο και Πύργος 
του Τριγωνίου είναι η πρώτη επιλογή 
για μέρη με συγκλονιστική θέα. Μπορεί 
κανείς να «έχει στο πιάτο» τη νύμφη του 
Θερμαϊκού. 
Ποιό είναι το αγαπημένο σου σινεμά στη 
Θεσσαλονίκη; Αγαπημένο σινεμά ο κινη-
ματογράφος Βακούρα. Βέβαια το καλο-
καίρι, μόλις πέσει ο ήλιος στη μαγευτική 
Θεσσαλονίκη, έχει πολλούς αγαπημένους 
θερινούς κινηματογράφους από άκρη σ’ 
άκρη της πόλης.. από την Αρετσού Καλα-
μαριάς, στην ταράτσα του Μεγάρου μέχρι 
και τα σοκάκια του κέντρου.
Αν μπορούσες να γυρίσεις μια ταινία 
βασισμένη στη Θεσσαλονίκη,τί θέμα 
θα είχε; Τον έρωτα. Το βαθύ έρωτα, όχι 
τον παροδικό που σου δίνει η αύρα ενός 
νησιού. Αυτόν που σε αιχμαλωτίζει, σου 
ανοίγει τον συναισθηματικό σου κόσμο 
και σε κάνει να θέλεις το καλύτερο. Να 
γίνεσαι καλύτερος για σένα και για τον 
άλλο. Ξέρω, θα πρεπε να ζούσα σε άλλη 
εποχή, πιο ρομαντική..! 
Ποιός είναι ο ομορφότερος δρόμος 
της Θεσσαλονίκης κατά τη γνώμη σου; 
Το «Παλατάκι», ή αλλιώς γνωστό ως 
«Κυβερνείο», ένα νεοκλασικό κτίριο που 
κοσμεί την περιφέρεια του δήμου Καλα-

μαριάς, βρίσκεται επάνω στον αγαπημένο 
μου γεμάτο δέντρα με ανοιχτοσιά δρόμο, 
τη Νικολάου Πλαστήρα. 
Αν η Θεσσαλονίκη ήταν ένα πρόσωπο, 
ποιό θα ήταν αυτό; Η Αφροδίτη. Είναι 
ερωτική πόλη..
Μια λέξη που χαρακτηρίζει τους Θεσσα-
λονικείς. Αργοπορία. Το ευρέως γνωστόν 
ως.. χαλλλλαρά. Είμαστε και φιλότιμοι 
όμως..!
8. Μια λέξη που δεν ταιριάζει καθόλου 
στους Θεσσαλονικείς. Κιτς.
Ποιό είναι το αγαπημένο σου σύνθημα 
που έχεις δει σε τοίχο της Θεσσαλονί-
κης; Πέρσι, σε ένα από τα τοιχάκια γύρω 
από το Λευκό Πύργο, με έκανε να σταμα-
τήσω το βήμα μου και τη σκέψη μου το 
εξής: «Πολλές φορές πεθυμάω τον εαυτό 
μου...». Ελπίζω να υπάρχει ακόμη και να 
μας αφυπνίζει να έχουμε στενή επαφή με 
εμάς.
Αν γινόσουν δήμαρχος Θεσσαλονίκης 
για μια μέρα, ποιό θα ήταν το πρώτο 
που θα έκανες για την πόλη; 
Θα διοργάνωνα περισσότερες ανοιχτές 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις –έχουμε τόσα 
πολλά όμορφα μέρη ανεκμετάλλευτα και 
πληθώρα καλλιτεχνικού δυναμικού. Κα-
λύτερη φωταγώγηση κεντρικών και όχι 
μόνο δρόμων, σχολαστική καθαριότητα 
δρόμων, πεζοδρομίων και ειδικά των 
πάρκων. Τέλος, θα καταργούσα τον πο-
δηλατόδρομο στο σημείο της Παραλίας 
που βρίσκεται τώρα, καθώς ενοχλούνται 
οι ίδιοι από τους πεζούς αλλά και αντίθε-
τα, με εκ νέου μελέτη επανατοποθέτησής 
του σε σημείο που να εξυπηρετεί όλους.
Πώς φαντάζεσαι τη Θεσσαλονίκη σε 20 
χρόνια από τώρα; Τη φαντάζομαι το ίδιο 
ερωτική και ερωτεύσιμη με τώρα, με τις 
αλλαγές που είπα πιο πάνω, περισσότε-
ρες θεατρικές και μουσικές σκηνές ώστε 
να «κρατάει»  τους καλλιτέχνες της εδώ, 
με περισσότερο πράσινο κεντροδυτικά 
της πόλης και με... μετρό! (γέλια)
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Κώστας Παρχαρίδης, Νάνσυ Υφαντίδου,  
Κωνσταντίνος Κερεστετζής, Γιώργος Μυλωνάς 

Μαργαρίτα Ντελή, Κώστας Μεϊμάρογλου, Κωνσταντίνος Κερεστετζής 

Τζελίνα Μακραντωνάκη, Αμαλία Τζαμπάζη Κώστας Παρχαρίδης 

«Η Ασκητική  
του βλέμματος» 
του Κωνσταντίνου 
Κερεστετζή
Σε φιλοσοφική βραδιά με 
πλήθος κόσμου εξελίχθη-
καν τα εγκαίνια της έκθεσης 
ζωγραφικής «Η Ασκητική του 
βλέμματος» του Κωνσταντί-
νου Κερεστετζή στην αίθουσα 
τέχνης Chalkos Gallery.
Ο καλλιτέχνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της έκθεσης, έχει με-
ταφέρει το εργαστήρι του στην 
Chalkos Gallery. Οι επισκέπτες 
έχουν τη δυνατότητα να τον 
απολαύσουν εν ώρα εργασίας 
αλλά και να κλείσουν προσω-
πικό ραντεβού για το πορτρέτο 
τους.
 Η έκθεση θα φιλοξενηθεί από 
την Gallery έως τις16 Φεβρου-
αρίου.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Chalkos Gallery:  
Ιουστινιανού 21 
Τηλέφωνο 2310 250956
kparcharidis@yahoo.gr
Διάρκεια έκθεσης: από 
14/12/2018 έως 19/1/2019 
Παράταση: έως 16 Φεβρουα-
ρίου
Ώρες λειτουργίας έκθεσης:  
Τρίτη με Παρασκευή 11.00 με 
15.00 και 18.00 με 21.00  ||  
Σάββατο 11.00 με 15.00  
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ΤΟ ΛΊΦΤΊΝΓΚ ΤΟΥ ΑΡΗ, ΟΊ ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΊ ΟΊ ΤΕΣΣΕΡΊΣ ΥΠΟΨΗΦΊΟΊ ΜΕΤΑΓΡΑΦΊΚΟΊ ΣΤΟΧΟΊ 

Μάρτιν Τόνσο και Μιχάι Κόρχουτ αποτελούν τις δύο 
πρώτες χειμερινές προσθήκες στο ρόστερ του Αρη 
και σίγουρα όχι τις μοναδικές, αφού πρόθεση των 
Κιτρίνων είναι να προχωρήσουν στην απόκτη-
ση τουλάχιστον τριών ακόμα ποδοσφαιριστών 
για να καλυφθούν τα κενά που έχουν προκύψει. 
Επιπροσθέτως, το σοκ με τον σοβαρό τραυματι-
σμό του Μπρούνο Γκάμα (υπέστη ρήξη χιαστών), 
ανακάτεψε τα πλάνα των ανθρώπων του που αναζητούν 
και εξτρέμ για να καλυφθεί το κενό του Πορτογάλου. Οι 
μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν πως μέχρι το τέλος της χει-

μερινής μεταγραφικής περιόδου ο σύλλογος της Θεσσα-
λονίκης, θέλει να αποκτήσει επιθετικό, στόπερ και 

έναν ακόμα ακραίο μπακ. Η Karfitsa αναλύει τις 
επικείμενες αλλαγές στο ρόστερ του Αρη και τα 
ονόματα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων.

Τα φαβορί της μεταγραφικής λίστας
Είναι τέσσερα από τα ονόματα ποδοσφαιρι-

στών που ενδιαφέρουν τον Αρη. Με κάποιους εξ’ αυτών 
υπάρχουν ακόμα ανοικτές διαπραγματεύσεις προκειμέ-
νου να ενισχύσουν το Κιτρινόμαυτο ρόστερ. Βέβαια, σα-

φώς και στη μεταγραφική λίστα των Κιτρίνων υπάρχουν 
και ονόματα που δεν έχουν διαρρεύσει, κάτι που έγινε και 
στην περίπτωση του Μιχάι Κόρχουτ. Ας δούμε όμως μία 
μία τις παραπάνω περιπτώσεις. 

Ο Γιάννης Φετφατζίδης. Οι συστάσεις περιττεύουν. Ο 
28χρονος εξτρέμ είναι στη «μαύρη λίστα» του Ολυμπια-
κού και ο Αρης κατέθεσε πρόταση για την απόκτησή του. 
Εγγυημένη, δοκιμασμένη και με μηδενικό ρίσκο επιλογή 
για το... κενό του Μπρούνο Γκάμα. Οι Κίτρινοι, συζητούν 
για την απόκτησή του μόνο ως ελεύθερο και τη δεδομέ-
νη χρονική στιγμή αυτός είναι ο υπ’ αριθμόν νούμερο ένα 
στόχος του συλλόγου της Θεσσαλονίκης. 

Ο Βολκάν Σεν. Ο 31χρονος Τούρκος ποδοσφαιρι-
στής έχει προταθεί στον Άρη από τις αρχές του Δεκέμβρη. 
Υπήρχε σκέψη, συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι έχουν περά-
σει αρκετοί μήνες από τον τελευταίο του αγώνα, κυρίως 
όμως αποφασίστηκε ότι η ομάδα έχει μεγαλύτερη ανάγκη 
ενίσχυσης σε άλλες θέσεις. Ο τραυματισμός του Μπρούνο 
Γκάμα επανέφερε την περίπτωση του Βολκάν Σεν, δίχως 
βέβαια να έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε σχέση με αυτά 
του Δεκέμβρη. Επίσης, αν προτιμηθεί η περίπτωση του 
Τούρκου ποδοσφαιριστή, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει 
ο Άρης σε διαδικασία επαφών με τα ποσά που ανέφεραν 
οι Τούρκοι – περί των 500.000 ευρώ – στα δημοσιεύματά 
τους.

Οσον αφορά την περίπτωση του Ρος είναι ένας πο-
δοσφαιριστής που αγωνίζεται στη Ligue 2 με την Λοριάν. 
Μία αγορά στην οποία δείχνουν μέχρι σήμερα προτίμηση 
οι Κίτρινοι, αν και για την ώρα δεν απέκτησαν κάποιον πο-
δοσφαιριστή από εκεί. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, 
αποτελεί μία αξιόπιστη λύση, για να καλυφθεί το κενό του 
Μεργκίμ Μαβράι. Διαθέτει εμπειρία και παραστάσεις, είναι 
σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, όμως για την ώρα εμπόδιο 
αποτελούν οι απαιτήσεις του γαλλικού συλλόγου, κάτι 
που αναγκάζει τους Κίτρινους να ρίχνουν κι αλλού ματιές.

Ο Μίκαελ Αλφόνς είναι από τα πρώτα ονόματα πο-
δοσφαιριστών που ασχολήθηκαν «ζεστά» οι Κίτρινοι, 
που έφτασαν πολύ κοντά σε συμφωνία μαζί του μέχρι 
που προέκυψε η αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας στη Ντι-
ζόν. Ο νέος τεχνικός του γαλλικού συλλόγου ζήτησε να 
μην αποχωρήσει κανένας ποδοσφαιριστής θέλοντας να 
σχηματίσει ο ίδιος άποψη για το υπάρχον υλικό της Ντι-
ζόν. Αυτό «φρέναρε» τη συμφωνία του 30χρονου δεξιού 
μπακ με τον Αρη και μέχρι και σήμερα το θέμα παραμέ-
νει «παγωμένο». Πάντως από τη στιγμή που προέκυψε ο 
τραυματισμός του Γκάμα, υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις 
στο μυαλό των ανθρώπων του Αρη προκειμένου να μην 
προχωρήσουν σε προσθήκη δεξιού μπακ.

Η περίπτωση Ντάουντα. Ο πρώην επιθετικός του 
Ατρομήτου, προτάθηκε στους Κίτρινους, όμως η υπόθεση 
του μέχρι και πριν από λίγες ημέρες μπήκε στο «συρτάρι». 
Το τελευταίο διάστημα όμως, η υπόθεσή του επανεξετά-
στηκε και δεν αποκλείεται οι Κίτρινοι να κάνουν και κί-
νηση για την απόκτησή του. Στα συν του Αφρικανού είναι 
το γεγονός πως γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα και 
γενικώς είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ διαφορετικά 
στοιχεία από τους ήδη υπάρχοντες επιθετικούς του Αρη.

Ενίσχυση με στόχο... 
Ευρώπης!

Του Θωμά  
Μίχου

Ο Μάρτιν Τόνσο
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Η επανάσταση  
του... τριπόντου!

Ο ΜΠΑΣΚΕΤΙΚΟΣ ΠΑΟΚ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ «ΕΚΤΕΛΕΙ» ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ 6,75  
ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Του Θωμά Μίχου

Στο σύγχρονο μπάσκετ λένε 
πως το τρίποντο είναι το 

νέο... κάρφωμα. Σε πρόσφατη 
τοποθέτηση του ο Σβέτισλαβ 
Πέσιτς, ο έμπειρος τεχνικός 
της Μπαρτσελόνα, αφορμής 
δοθείσης από την συχνότητα 
που τα επιχειρούν στο ΝΒΑ, 

είχε πει: «Στο μπάσκετ εάν θέ-
λεις να αλλάξεις τον ρυθμό, να 
παίζεις τρανζίσιον, δεν μπορείς 
να αλλάξεις τον ρυθμό από την 
επίθεση, αλλά από την άμυνα. 

Τότε, μπορείς να πάρεις πρωτοβου-
λία να παίξεις γρήγορα, να ελέγξεις τον 
ρυθμό ή να έχεις μεγάλες κατοχές. Έτσι 
όπως γίνεται στην Ευρώπη. Δεν είναι 
όπως το ΝΒΑ, που δεν είναι μπάσκετ». 
Άποψη που η αλήθεια είναι πως δεν 
απέχει και πολύ από την πραγματικό-
τητα. Αλήθεια, θα αναρωτιέστε προς τι 
αυτή η εισαγωγή; Η απάντηση παρακά-
τω... 

Ο ΠΑΟΚ των πολλών οικονομικών 
προβλημάτων μέσα σε διάστημα τεσ-
σάρων ημερών, έβαλε 30/52 τρίπο-
ντα! 14/21 με τη Χάποελ Χολόν, 16/31 
χθες με το Περιστέρι. Φυσικά αυτό το 
απίστευτο 57,69% στα δύο τελευταία 
παιχνίδια, συνδυάστηκε με δύο σημα-
ντικές νίκες και πλέον... «κονσέρτο για 
πυροβόλα» αλλιώς. 

Μπορεί για κάποιον όλα τα πα-
ραπάνω να είναι απλώς νούμερα. Για 
μια στιγμή όμως...  Για να αντιληφθεί 
κανείς το μέγεθος του επιτεύγματος, 
μια σύγκριση με τον Παναθηναϊκό του 
υπέρ-πολλαπλάσιου μπάτζετ και της 
Ευρωλίγκα, είναι ενδεικτική. Την ώρα 
που οι Πράσινοι ψάχνουν να λύσουν το 
πρόβλημα τους στην περιφέρεια (και) 
με την έλευση του Κιλπάτρικ, στα παι-
χνίδια της προηγούμενης εβδομάδας 
σε Ελλάδα και Ευρωλίγκα με Χολαρ-
γό (2/12), Μπάγερν Μονάχου (3/15) 
και Μπαρτσελόνα (7/17), σούταραν 
συνολικά... 12/44 τρίποντα. Δηλαδή 
27,3%... 

Διαφορά χαώδης... Και να ‘ταν μόνο 
αυτό; Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η 
κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη σε ευ-
στοχία έξω από τα 6,75. Οι Θεσσαλονι-
κείς σουτάρουν με 46% στο τρίποντο 
στο BCL, η Ναντέρ είναι στο 44,9% και 
στην πρώτη πεντάδα στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις, ακολουθεί η Εφές Ανα-
ντολού με 43,8%, η πρωταθλήτρια 
Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης με 43,09% 

και η Τόφας με 42,9%. Σημείωση: Την 
σχετική πρωτιά ο ΠΑΟΚ την διατηρεί 
εδώ και πολλές εβδομάδες και απλώς 
αυξάνει και βελτιώνει το δικό του πο-
σοστό.

Βέβαια, δεν χρειάζεται καν ερώτη-
ση για το ποια ομάδα είναι πιο εύστο-
χη έξω από την γραμμή των 6,75 στη 
Basket League. Μπορεί το ποσοστό 
να είναι ελαφρώς μικρότερο, αλλά 
τι σημασία έχει; Ο ΠΑΟΚ σουτάρει με 
41% (40,98), την ώρα που ο δεύτερος 
Παναθηναϊκός έχει 39,8% και ο τρίτος 
Ολυμπιακός, σουτάρει με 37,6%.

Οh my Goss
Είναι 35; Ε, και; Παίζει σαν 25. Ο Φιλ 

Γκος έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο και 
μαζί με αυτούς και τις στατιστικές κα-
τηγορίες. Ο  «Cookaman» όπως είναι 
το προσωνύμιό του σουτάρει με 48% 
έξω από τα 6,75 στο BCL (24/50) και 
με 47,8% (34/71) στη Basket League! 
Στις μεγάλες διοργανώσεις και με γνώ-

μονα το ποσοστό ανάλογα με τις προ-
σπάθειες τριών πόντων, τον περνούν 
μόνο κάποιοι παίκτες που είναι πολύ 
ακριβότεροι από αυτόν. Ο Μπέρτανς 
της Αρμάνι, σουτάρει στην Ευρωλίγκα 
με 56,6% (30/53). Ο Χίγκινς της ΤΣΣΚΑ 
με 53,7% (29/54). Ο Πίτερς επίσης 
της ΤΣΣΚΑ με 49,2% (31/63). Από το 
Eurocup, τον περνάει μόνο ο Ράιτ της 
Λοκομοτίβ Κουμπάν με 50% (29/58). 
Στο BCL, από πάνω του είναι μόνο ο 
Ντελινινκάιτις της Νεπτούνας με 54,2% 
(32/59).

Ρόστερ «βομβιστών» 
Από τους 12 παίκτες που έχει ο 

ΠΑΟΚ αυτήν τη στιγμή στο ρόστερ του, 
ο μοναδικός που δε μπορεί να σουτάρει 
τρίποντο, είναι ο Ντάριους Γκάρετ. Όλοι 
οι άλλοι, όχι μόνο μπορούν να το κά-
νουν, αλλά είναι και «καυτοί» και αυτό 
είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά 
και αποτελεί το «όπλο» της ομάδας 
του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Ο ΠΑΟΚ απαγορεύεται 
να παίζει με το ρίσκο

Υπάρχει η αίσθηση ότι η ψυχολογία των ανθρώ-
πων που ανήκουν στον οργανισμό του ΠΑΟΚ είναι 
πολύ καλύτερη μετά τον αγώνα με τον Αστέρα 
στην Τρίπολη. Τον αγώνα δηλαδή που έμοιαζε σαν 
το μεγαλύτερο σταυροδρόμι της φετινής αγωνιστι-
κής περιόδου. Κι αυτό γιατί η έδρα του Αστέρα πα-
ραμένει από τις δυσκολότερες της Super League, o 
ΠΑΟΚ είχε κακή παράδοση, αλλά το κυριότερο για-
τί ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό η συμπεριφορά 
της ομάδας μετά την απώλεια του Πρίγιοβιτς. Τελι-
κώς ο ΠΑΟΚ τα πήγε περίφημα. Παρότι δεν έπαιξε 
εξαιρετικό ποδόσφαιρο ήταν αποτελεσματικός και 
πέτυχε εντυπωσιακή νίκη.

Ο Πρίγιοβιτς σιγά σιγά άρχισε να μην αποτελεί 
αντικείμενο συζήτησης και θα συνεχίσουν να είναι 
έτσι τα πράγματα όσο ο ΠΑΟΚ θα συνεχίζει να είναι 
το φαβορί για τον τίτλο και θα διατηρεί την βαθ-
μολογική διαφορά ασφαλείας από τον Ολυμπιακό. 

Το ίδιο ισχύει και για το όνομα του Μπεργκ. 
Ακούγεται λιγότερο συχνά απ’ ότι τις ημέρες που ο 
Πρίγιοβιτς μάζευε τα πράγματα του για να ταξιδεύ-
σει στην Αραβία.

Ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές, έχει κλείσει τον Κροάτη 
μέσο Μίσιτς, περιμένει την απάντηση των Πολω-
νών για τον επιθετικό Σβιντέρσκι και ετοιμάζεται να 
υποδεχτεί τον Γιαννούλη και τον Ενρίκε που επα-
ναπατρίζονται. 

Οι κινήσεις αυτές δίνουν την αίσθηση ότι ο Ιβάν 
Σαββίδης και οι συνεργάτες του νιώθουν ασφάλεια 
για την κατάκτηση του τίτλου με την ποιότητα του 
ρόστερ και το +8.

Παρότι στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν θα πρέπει κά-
ποιος να είναι σίγουρος, πολύ δε περισσότερο στο 
εγχώριο, η σιγουριά του «Δικεφάλου» έχει βάση, 
καθώς απέδειξε η ομάδα ότι έχει την ποιότητα να 
αποφύγει τα στραβοπατήματα. Το ζήτημα είναι ότι 
δεν θα πρέπει αυτή η σιγουριά να φτάσει στα όρια 
της αλαζονείας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκτός από τους νεοα-
ποκτηθέντες παίκτες έχει και τρία ακόμη ζητήματα 
τα οποία θα πρέπει να τα λύσει με θετικό πρόσημο. 
Είναι οι ανανεώσεις των συμβολαίων των Βαρέλα, 
Κρέσπο, Μπίσεσβαρ, οι οποίοι έχουν τεράστια προ-
σφορά σ’ αυτά που πέτυχε μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ. Κι 
όταν μία ομάδα κάνει πρωταθλητισμό θέλει όλοι οι 
ποδοσφαιριστές να είναι αφοσιωμένοι στον στόχο 
κι όχι να διασπάται η προσοχή τους σκεπτόμενοι 
τον επόμενο επαγγελματικό τους προορισμό.

ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΗ ΜΑΣΤΟΡΑ
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SUPRA MKV: Κατά… 
λάθος εντυπωσιακή

Κατά… λάθος η Toyota Γερμανί-
ας αποκάλυψε τη νέα γενιά του 
πολυαναμενόμενου sport coupe 
μοντέλου της, παρότι η παγκόσμια 
πρεμιέρα είχε προγραμματιστεί για 
τις 14 Ιανουαρίου.
Η εμφάνιση του Supra είναι άκρως 
επιθετική, υιοθετώντας πολλά 
στοιχεία από το πρωτότυπο FT-1. 
Οι Ιάπωνες δημιούργησαν ένα 
καθαρόαιμο σπορ αυτοκίνητο, 
με ιδανική κατανομή βάρους και 
απολαυστικό στην οδήγηση. 
Στο αμάξωμα, διακρίνεται η οροφή 
τύπου double-buble, οι μεγάλες 
εισαγωγές αέρα στον προφυλα-
κτήρα, το μακρύ καπό, οι επιπλέον 
αεραγωγοί στα φτερά, ο διαχύτης 
με τις δύο απολήξεις της εξάτμι-
σης, το ιδιαίτερο αισθητικά πάνω 
τμήμα της πόρτας του πορτμπα-
γκάζ που χρησιμεύει και ως πτέρυ-
γα και το κεντρικό φανάρι stop.
Όσον αφορά τα μηχανικά μέρη, 
σύμφωνα με τις διαρροές θα 
δούμε έναν εξακύλινδρο κινητήρα 
3.0 turbo απόδοσης 340 περίπου 
ίππων και 500 Nm ροπής, με την 
κίνηση να μεταφέρεται στους πίσω 
τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 
8 σχέσεων. Βέβαια, θα υπάρχουν 
και μικρότερες εκδόσεις, με τη 
βασική να φέρει ένα δίλιτρο turbo 
195 ίππων.

Η δεύτερη γενιά του Tiguan έχει κατα-
φέρει να συνεχίσει τη μεγάλη επιτυχία της 
πρώτης γενιάς. Μολονότι το μεγαλύτερο 
μερίδιο στις πωλήσεις έχουν οι περισσότε-
ρο προσιτές εκδόσεις, υπάρχουν και οι κο-
ρυφαίες εκδόσεις βενζίνης και πετρελαί-
ου, που αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο 
τεχνολογίας της μάρκας. 

Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ο κι-
νητήρας. Από μόλις 1968 cc αποδίδει 240 
άλογα και 50,9 kg.m ροπής με τη βοήθεια 
δυο turbo! Πρόκειται για εξαιρετικά νού-
μερα που πριν από λίγα χρόνια θα έδειχναν 
απλά αδύνατα να επιτευχθούν από τόσο 
χαμηλό κυβισμό. Η απόδοση του κινητή-
ρα είναι εντυπωσιακή σε όλη την κλίμακα 

των στροφών. Μέχρι τον κόφτη στροφών 
δεν κάμπτεται και δείχνει πως θα μπορού-
σε να έχει ακόμα 1000 rpm. 

Το ίδιο ευχάριστη είναι και η εικόνα 
στον ανοικτό δρόμο. Θέλει μόνο προσοχή, 
γιατί χωρίς να το καταλάβεις ξεπερνάς τα 
όρια ταχύτητας. 

Η Volkswagen αποδεικνύει έτσι την 
υψηλή της τεχνολογία και στους κινητή-
ρες πετρελαίου, μια και στους κινητήρες 
βενζίνης έχει δείξει εδώ και πολλά χρόνια 
τον δρόμο. Όλη αυτή η ροπή περνά στον 
δρόμο μέσω του συστήματος τετρακίνη-
σης 4Motion. Βρίσκεται σε μια από τις πιο 
εξελιγμένες μορφές που έχουμε δει, με 
Haldex 5ης γενιάς και προγράμματα για κί-

νηση σε άσφαλτο, χώμα και χιόνι. Τα παρα-
πάνω συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο 
διπλού συμπλέκτη DSG με 7 σχέσεις. 

Η αίσθηση ευρυχωρίας είναι ακόμα 
ένα χαρακτηριστικό του Tiguan. Το μεγάλο 
εσωτερικό πλάτος και ύψος παίζουν τον 
ρόλο τους. 

 Έχεις τη δυνατότητα επιλογής προφίλ 
οδήγησης (eco, comfort, normal, sport, 
individual), οπότε τεχνικά μπορεί να έρ-
θει στα μέτρα σου. Από την πρώτη στιγμή 
σε κερδίζει η απόδοσή του στις χαμηλές 
στροφές αλλά και η συνεργασία με το κι-
βώτιο ταχυτήτων. 

Στα 517.600 οχήματα έφτασαν οι πωλήσεις της SEAT το 2018, 
κατά 10,5% περισσότερες από το 2017 (468.400). Αυτό το απο-
τέλεσμα είναι ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων στην ιστορία των 
68 ετών της SEAT και υπερβαίνει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε 
επιτευχθεί το 2000 (514.800 πωλήσεις). Το 2018 ήταν επιπλέον 
για την SEAT το έκτο συνεχές έτος αύξησης των πωλήσεών της. 
Από το 2012, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 60%.
Το όχημα που ενίσχυσε σημαντικά τις πωλήσεις της SEAT το 2018 

είναι το Arona. Κατά το πρώτο ολοκληρωμένο έτος πωλήσεών 
του, πουλήθηκαν συνολικά 98.900 Arona, καθιστώντας το έτσι το 
τρίτο σημαντικότερο μοντέλο της γκάμας. Το Arona αποτελεί μαζί 
με τα Ibiza, Leon και Ateca τους τέσσερις σημαντικούς πυλώνες 
της μάρκας. 

Το ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων της SEAT προήλθε από τη διψή-
φια αύξηση στις πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Η Γερμανία 
ηγείται των πωλήσεων SEAT με 114.200 αυτοκίνητα (+ 11.8%) 
και σπάει το ρεκόρ της για δεύτερη συνεχή χρονιά. 

Και για την Ελλάδα το 2018 έκλεισε με ρεκόρ αύξησης πω-
λήσεων, αφού με 2.669 συνολικά ταξινομήσεις η SEAT κατέγρα-
ψε εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 42% σε σχέση με το 2017 
(1.874 ταξινομήσεις). Με την επίδοση αυτή η ισπανική μάρκα κα-
τέγραψε την 3η υψηλότερη ετήσια αύξηση από όλες τις μαζικές 
μάρκες της ελληνικής αγοράς τη χρονιά που μόλις τελείωσε και 
είδε το μερίδιο αγοράς της να φτάνει στο 2,6% (2,1% το 2017).

VW Tiguan 2.0: Πλεονέκτημά του ο κινητήρας

Ρεκόρ πωλήσεων της SEAT το 2018 και στην Ελλάδα

αυτοκίνητο
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ΚΡΊΟΣΗ υπομονή που 
δοκιμάζεται πολλές  
φορές γίνεται θυμός...

ΔΊΔΥΜΟΊ

ΛΕΩΝ

ΖΥΓΟΣ

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Θα επιχειρήσεις να κάνεις πάρα 
πολλά, για να προωθήσεις τα 

θέματα τα επαγγελματικά που 
σε αφορούν. Τώρα είναι το 

κατάλληλο διάστημα που μπορείς 
να υλοποιήσεις τα σχέδιά σου και να 
βάλεις σε μια τάξη τα ζητήματα, που 

μπορεί να ήταν σε στασιμότητα. 
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 3,15,26,32.

Είναι κάποιες καταστάσεις που σε 
προβληματίζουν, και επειδή νιώθεις ότι 
δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι’ αυτές, τις 
αφήνεις στη μοίρα τους και μονίμως τις 

αποφεύγεις. Με αυτήν την τακτική όμως 
που ακολουθείς, δεν θα μπορέσεις να 

ξεφύγεις. Βάλε κάτω τη λογική σου και 
δώσε λύσεις, ακόμα κι αν πρέπει να 

αλλάξεις κάποιες παγιωμένες απόψεις 
και τακτικές.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 10,28,31,44.

Μην κάνεις πίσω μπροστά στα 
προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν στο οικογενειακό 
ή στο εργασιακό χώρο, όλα θα 

περάσουν χωρίς να το καταλάβετε, 
μόνο υπομονή τίποτα άλλο. Έχεις 

κάθε δυνατότητα να τα λύσεις 
προς όφελός σου, αλλά έχεις και 

τη συμπαράσταση φίλων, που 
βρίσκονται κοντά σου για να σε 

βοηθήσουν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 11,21,33,48.

Αυτές τις ημέρες, είσαι σε καλή διάθεση 
και ίσως να μην αξιολογήσεις με σύνεση 

ορισμένες καταστάσεις. Μην κάνεις 
κινήσεις πριν τις σκεφτείς καλά και 

μην πεις πράγματα που δεν πιστεύεις, 
γιατί θα απογοητεύσεις τους γύρω σου. 
Συγκεντρώσου σε όσα σε απασχολούν 

και βρες χρόνο για λίγη ξεκούραση 
και χαλάρωση. Έτσι, θα μπορέσεις να 

σκεφτείς καλύτερα τις λύσεις που έχεις 
στη διάθεσή σου.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 6,13,17,48.

Η εβδομάδα αυτή θα είναι πολύ 
θετική για εσένα. Γενικά διανύεις μια 
περίοδο, όπου οι θετικές εξελίξεις σε 

ευχαριστούν και σου δίνουν κουράγιο 
και αισιοδοξία. Μπορείς λοιπόν να 
απολαύσεις όλα όσα συμβαίνουν 

υπέρ σου και να βρεις τη δύναμη να 
λύσεις και τα τελευταία θέματα που σε 

απασχολούν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 10,27,39,41.

Οι δυνατότητες που έχεις είναι πάρα 
πολλές και με τις θετικές επιρροές 
που δέχεσαι θα σε βγάλουν από τη 

δύσκολη θέση και θα σε οδηγήσουν 
στη λύση προβλημάτων, που μπορεί να 
προκύψουν εκεί που δεν τα περιμένεις. 
Ότι κι αν γίνει, μη χάσεις την ψυχραιμία 

σου, γιατί μαζί θα χάσεις και το δίκιο σου. 
Προπάντων μην γίνεσαι ισχυρογνώμων.

ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 4,12,25,48.

Έχεις ακούσει την φράση «η υπομο-
νή είναι αρετή».
 Επιπλέον, αν κάνεις μια γρήγορη 
ανασκόπηση στους ανθρώπους 
που έχεις στη ζωή σου, σίγουρα θα 
βρεις ένα άτομο που το δυνατό του 
στοιχείο είναι η υπομονή. Ίσως το 
ρόλο του υπομονετικού ανθρώπου 
να τον έχεις αναλάβει εσύ.
Ο άνθρωπος με υπομονή διακρί-
νεται από μια αίγλη, μία ηρεμία 
αν θέλεις. Δε βιάζεται να βγάλει 
συμπεράσματα ούτε προβαίνει σε 
βιαστικές κινήσεις. Εξετάζει με σύ-
νεση τα γεγονότα και είναι εγκρα-
τής με τα συναισθήματά του. Είναι 
ο άνθρωπος που κάνει υπομονή 
σε μια προσπάθεια να πετύχει ένα 
στόχο, να διορθώσει μια κατάσταση 
ή να δώσει μια ευκαιρία σε κάτι που 
δεν περίμενε να τον πληγώσει.
Ο υπομονετικός άνθρωπος είναι ον 
εξοπλισμένο με όλα τα συναισθή-
ματα που μπορεί να έχει κάποιος. 
Η διαφορά με τους παρορμητικούς 
έγκειται στο γεγονός πως υπομένει 
με μεγαλύτερη ευκολία και καθα-
ρότητα μυαλού.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνες οι 
στιγμές που η υπομονή έχει φτάσει 
το ανώτατο όριο στην κλίμακα 
μέτρησης συναισθημάτων και τη 
θέση καταλαμβάνει ο θυμός. Σε 
εκείνη ακριβώς τη στιγμή, αν τύχει 
να βρεθείς, βλέπεις τον υπομονε-
τικό άνθρωπο όπως δε θα πίστευες 
ποτέ.
Εξαντλείται η υπομονή και τη θέση 
της παίρνει η κούραση και ο θυμός. 
Ένας θυμωμένος άνθρωπος  είναι 
ένας κουρασμένος άνθρωπος.  Να 
προσπαθεί, να υπομένει και να 
αντιμετωπίζει τις λάθος επιλογές 
των άλλων.
Όταν ο θυμός αντικαθιστά την υπο-
μονή, συμβαίνει γιατί θυμώνουμε 
με εμάς τους ίδιους, που δώσαμε 
παραπάνω ευκαιρίες από όσες 
έπρεπε.
Υπομένει καταστάσεις που ίσως 
δεν άξιζαν. Στιγμές που έπρεπε να 
μιλήσει και να ξεσπάσει. Να αναμε-
τρηθεί με αυτούς που τον μειώ-
νουν και τον περιορίζουν. Εκείνος 
σιώπησε. Γιατί ο άνθρωπος -εκτός 
των άλλων- είναι ον εγωιστικό και 
εγωκεντρικό.
Γιατί μπορεί η υπομονή να είναι 
αρετή αλλά ο θυμός κάνει το στόμα 
να δουλεύει πιο γρήγορα από το 
μυαλό.
Για αυτό προσπάθησε να μην ωθείς 
στα όρια του έναν υπομονετικό άν-
θρωπο. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει 
και πίστεψε με δε θα σου αρέσει 
αυτό που θα αντιμετωπίσεις!!!

ΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΡΚΊΝΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΣΚΟΡΠΊΟΣ

ΑΊΓΟΚΕΡΩΣ

ΊΧΘΕΊΣ

Είναι κατάλληλη στιγμή για να πάρεις 
τις καταστάσεις στα χέρια σου και μην 
περιμένεις να συμβούν όλα από μόνα 
τους. Προσοχή όμως, αυτό δε σημαίνει 
ότι πρέπει να κάνεις βιαστικές κινήσεις 
ή να ρισκάρεις κάποιες αποφάσεις, που 
είναι αρκετά σημαντικές. Η λογική θα 
αποδειχθεί πολύτιμος οδηγός αυτό το 
διάστημα για το μέλλον σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 11,26,37,40.

Μία πολύ τυχερή εβδομάδα θα είναι για 
εσένα. Με λίγη παραπάνω προσπάθεια 
στο οικογενειακό περιβάλλον ή στο 
εργασιακό , οι στόχοι σου μπορούν να 
πάρουν το δρόμο της πραγμάτωσης. 
Λίγη προσοχή μόνο χρειάζεται στη 
διατήρηση του μέτρου!
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 10,16,23,47.

Σε έχει καταλάβει μια έντονη ανησυχία 
αλλά και ανυπομονησία, για τους 
στόχους τους οποίους θέλεις να 
πετύχεις. Αυτή η στάση όμως, μπορεί 
να σε οδηγήσει σε λανθασμένες 
κινήσεις πανικού. Έχε εμπιστοσύνη 
στις ιδέες σου, βάλε τα δυνατά 
σου για να τις προωθήσεις με τον 
κατάλληλο τρόπο και μην χάνεις τον 
προγραμματισμό σου.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 10,26,33,43.

Αυτή την εβδομάδα, θα έχεις λίγη γκρίνια 
και θα παραπονιέσαι για όσα πηγαίνουν 
στραβά στη ζωή σου. Αυτό όμως δεν 
αρκεί για να τα διορθώσεις. Άφησε τα όλα 
λοιπόν και αντιμετώπισε με σοβαρότητα 
αυτά που πρέπει να αλλάξεις, για να είσαι 
ευχαριστημένος/η. Κάνε τις κατάλληλες 
κινήσεις, για αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις 
αποτελεσματικά και μην περιμένεις όλα να 
αλλάξουν γύρω σου, μέσα σε μία στιγμή! Όλα 
θέλουν το χρόνο τους.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 22,34,39,45.

Οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα, 
θα αρχίσουν να ξεπερνιούνται. Καλό 
είναι να είσαι έτοιμος για όλα, ώστε 
να μην αιφνιδιαστείς και παρασυρθείς 
από την υπερβολική αισιοδοξία που θα 
νιώσεις. Φρόντισε να μείνεις σταθερός 
στις απόψεις αλλά και στις τακτικές 
σου, για να δώσεις οριστικές λύσεις σε 
όσα προκύπτουν.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 3,11,22,41.

Μπορείς να πάρεις σημαντικές 
αποφάσεις για ζητήματα, τα οποία 
έχεις παραμελήσει τελευταία, και να 
οδηγηθείς στις κατάλληλες λύσεις. 
Ειδικά κάποια οικογενειακά θέματα θα 
μπουν σε σειρά και θα σε ικανοποιήσει 
η εξέλιξή τους. Φρόντισε να μιλήσεις 
με φίλους για τα προβλήματα που 
έχεις, αλλά και να ακούσεις τα δικά 
τους.
ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ … 13,34,39,44.

ΖΩΔΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
ΑΠΟ 19 έως 25  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Διαφημιστείτε στην Karfitsa  
βάζοντας τη δική σας Αγγελία. 
Στείλτε την στο mail:  
grammateia@karfitsa.gr  
μαζί με το τηλέφωνο  
επικοινωνίας σας. 
Τηλέφωνα Αγγελιών: 
2310 278155, 6948495809

Έχετε ή ψάχνετε ακίνητο προς πώληση, ενοικίαση ή αγορά;
Στοιχεία επικοινωνίας για νομό Θεσσαλονίκης και νομών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας:

Υπεύθυνος ακινήτων: Πεσιρίδης Ιωάννης, Σύμβουλος Επένδυσης-Διαχείρισης Ακινήτων 
REMAX GOLD

Τηλ: 6940667071 - E-mail: gpesiridis@remax-gold.gr 

Αγγελίες ακινήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής

ΔΥΤΊΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΚΟΡΔΕΛΊΟ Πωλείται διαμέρισμα 
124,34τμ, 1ου ορόφου 
υπερυψωμένου, σε ιδιόκτητη 
οικοδομή, οροφοδιαμέρισμα, με 
3ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, διαμπερές, σε καλή 
κατάσταση. Τιμή: 58.000E Κωδ. 
1009

ΕΥΟΣΜΟΣ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, ισογείου, σε δυόροφο οίκημα, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 1ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ, διαμπερές, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 17.000Ε Κωδ. 1009-361

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΊΤΕΊΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 96τμ, 5ου ορόφου, 
κατασκευής 1997, ανακαινισμένο, με 
3ΔΣΑΛΚΜΠ, διαμπερές, γωνιακό, με 
αυτ. Θερμ. Φ/Α, σε άριστη κατάσταση. 
Τιμή: 115.000E Κωδ.1009-310

ΕΥΟΣΜΟΣ (ΝΕΑ ΠΟΛΊΤΕΊΑ) Πωλείται 
διαμέρισμα 96τμ, 2ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, διαμπερές, γωνιακό, με 
2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ρετιρέ, με αυτ. Θερμ. 
πετρελαίου, σε καλή κατάσταση. 
Τιμή: 48.000E Κωδ.1009

ΠΟΛΊΧΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται διαμέρισμα 105τμ, 1ου ορόφου, 
κατασκευής 2004, με 2ΔΣΑΛΚΜΠ, 
διαμπερές, με αυτ. Θερμ. πετρελαίου, 
σε άριστη κατάσταση. Τιμή: 85.000E 
Kωδ.1009-179

ΚΕΝΤΡΊΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Ν.Σ.Σ. Πωλείται γκαρσονιέρα 
30τμ, ισογείου, με 1ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, ανακαινισμένο, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 9.800E 
Κωδ.1001-857

ΔΊΟΊΚΗΤΗΡΊΟ Πωλείται γκαρσονιέρα 
55τμ, ημιυπογείου, διαμπερές, 
με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 13.000E 
Κωδ.1009-343

Ν.Σ.Σ. Πωλείται ισόγεια μονοκατοικία 
50τμ, σε οικόπεδο 195,45τμ, 
διαμπερές, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, αποθήκη, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Ιδανικό 
για εκμετάλλευση. Τιμή:22.000E 
Κωδ.1001-898

ΠΑΝΑΓΊΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 50τμ, 1ου ορόφου, χωρίς 
ασανσέρ, με 1ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, ευάερη, 
ευήλια, κεντρικότατη, ανακαινισμένη, 
σε πολύ καλή κατάσταση. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 25.000E 
Κωδ.1033-42

40 ΕΚΚΛΗΣΊΕΣ Πωλείται 
στούντιο 35τμ, ισογείου, πλήρως 
ανακαινισμένο,  με 1ΔΣαλΚΜΠ, 
ευάερο, ευήλιο, lux κατασκευής. 
Ιδανική για εκμετάλλευση. Τιμή: 
29.500E Κωδ.1033-55

ΑΝΑΤΟΛΊΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται διαμέρισμα 
115τμ, 5ου ορόφου, με ασανσέρ, 
γωνιακό, διαμπερές, κεντρικότατο, 
μερικώς ανακαινισμένο, με 3ΔΣΚ(ξ)
ΜΠ. Ιδανικό και εκμετάλλευση. Τιμή: 
100.000E Kωδ.1009-322

ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΜΠΟΤΣΑΡΗ Πωλείται 
γκαρσονιέρα 33τμ, ημιυπογείου, 
με ιδιωτική αυλή, κεντρικότατη, 
χρήζει ολικής ανακαίνισης. Ιδανική 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 12.000E 
Κωδ.1009-231

ΜΑΛΑΚΟΠΗ Πωλείται ημιυπόγειο 
διαμέρισμα 90τμ, γωνιακό, με 2ΔΣ(ξ)
ΚΜΠ, κεντρικότατο, πλησίον οδού 
Λαμπράκη, χρήζει ανακαίνισης. 
Ιδανικό για εκμετάλλευση. Τιμή: 
27.000E Kωδ.10033-87

ΊΠΠΟΚΡΑΤΕΊΟ Πωλείται γκαρσονιέρα 
50τμ, 4ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
με 1ΔΣ(ξ)ΚΜΠ, ανακαινισμένη, 
κεντρικότατη, σε πολύ καλή 
κατάσταση. Ιδανική για εκμετάλλευση. 
Τιμή: 40.000E Κωδ.1019-370

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Πωλείται διαμέρισμα 
84τμ, 3ου ορόφου, χωρίς ασανσέρ, 
ρετιρέ, με 2ΔΣΚ(ξ)ΜΠ, κεντρικότατο, 
με ανοιχτωσιά και μεγάλες βεράντες. 
Τιμή: 45.000E Kωδ.1036-121

ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑ ΚΕΝΤΡΊΚΗΣ ΚΑΊ ΔΥΤΊΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ (ΚΕΝΤΡΟ) Πωλείται 
κεντρικότατο διαμέρισμα 69τμ, 3ου 
ορόφου, στην κεντρική πλατεία της 
πόλης, με ασανσέρ, εμπρόσθιο,  
χρήζει ανακαίνισης, ιδανικό για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 40.000E 
Kωδ.1009-351

ΑΞΊΟΥΠΟΛΗ ΚΊΛΚΊΣ Πωλείται παλαιά 
δυόροφη μονοκατοικία 120τμ, σε 
οικόπεδο 301τμ, στο κέντρο, δίπλα 
στην τοπική αγορά. Ιδανική και 
για εκμετάλλευση. Τιμή: 18.000E 
Κωδ.1009-331

ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πωλείται 
εκπληκτική νεόδμητη 3όροφη 
μονοκατοικία 200τμ, χωρισμένη σε 
3 διαμερίσματα, δίπλα στην πλατεία, 
πλήρως επιπλωμένη, σε άριστη 
κατάσταση. Τιμή: 110.000E Kωδ.1009-
314

ΜΕΣΣΑΊΟ ΚΊΛΚΊΣ Πωλείται αγροτεμάχιο 
12 στρεμμάτων, επί της Παλαιάς 
Εθνικής Οδού, κεντρικότατο, εντός 
βιομηχανικής ζώνης. Τιμή: 180.000E 
Kωδ.1009

ΓΕΩΡΓΊΑΝΟΊ ΗΜΑΘΊΑΣ Πωλείται 
εκπληκτική μεζονέτα 140τμ, σε 
οικόπεδο 1000τμ, εντός του χωριού, 
σε μαγευτική τοποθεσία, με θέα και 
ανοιχτωσιά, πλήρως επιπλωμένη, 
κατασκευής 1985. Ιδανικό και για 
εκμετάλλευση. Τιμή: 60.000E Kωδ.1009-289

ΣΚΛΗΘΡΟ ΦΛΩΡΊΝΑΣ Πωλείται υπέροχη πέτρινη δυόροφη 
μονοκατοικία 140τμ, σε οικόπεδο 
800τμ, εντός του χωριού, σε εκπληκτική 
τοποθεσία, με θέα και ανοιχτωσιά. Τιμή: 
36.000E Κωδ.1009-262

ΕΝΟΊΚΊΑΣΕΊΣ ΑΚΊΝΗΤΩΝ

ΕΥΟΣΜΟΣ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
108τμ, 2ου ορόφου, με αυτ. Θερμ. Φ/Α, 
πλήρως επιπλωμένο και ανακαινισμένο, 
με πόρτα ασφαλείας, είναι φωτεινό και 
έχει ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιμή: 430E 
Κωδ.1040-1 

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
1ου υπερυψωμένου ορόφου, 107τμ, 
πλήρως ανακαινισμένο, με 3ΔΣαλΚΜΠ, 
κεντρικότατο, με αυτ. Θερμ. Φ/Α , 
διαμπερές, οροφοδιαμέρισμα. Τιμή: 
500E Κωδ.1009-368

ΊΠΠΟΚΡΑΤΕΊΟ Ενοικιάζεται ισόγειο 
διαμέρισμα 65τμ, πλήρως επιπλωμένο 
και ανακαινισμένο, πλησίον 
Ιπποκρατείου νοσοκομείου, με δική του 
αυλή, λουξ κατασκευή, ιδανικό και για 
οικογένεια. Τιμή: 470E 
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Βρείτε την Karfitsa στα παρακάτω σταθερά σημεία, αλλά και σε όλα τα café 
της Λ. Νίκης και της Αριστοτέλους (από Εγνατίας μέχρι και Παραλία).  

Παράλληλα, γίνεται χειροδιανομή Αριστοτέλους με Τσιμισκή.

ΚΕΝΤΡΟ
Αθιβολή
Κατούνη 15, 2310508509  
Apallou 
Mητροπόλεως  51, 2310228898
Αrc 
Κομνηνών 8, 2310250309
Ξενοδοχείο Electra Palace
Αριστοτέλους 9, 2310294000
Βutler 
Μητροπόλεως  42, 2310281350
Café de Sport 
(Eντός Παλαί Ντε Σπόρ), 
2310229555
Canteen 
Δημ. Γούναρη 7, 2310228520
Chilai 
Αγίου Μηνά 4, 2313054500
Ergon Agora 
Παύλου Μελά 42, 2310288008
Ernest 
Λεωφόρου Νίκης 13, 
2310242241
Garçon Brasserie 
Αγίας Σοφίας 2, 2310253033
Kitchen Bar 
Αποθήκη Β2, Λιμάνι Θεσσαλονί-
κης, 2310502241
Local Café  
Π.Π. Γερμανού 17, 2310223307
Manoir Café
Κατούνη 31, 6973808906
Νίκος Κουφός, Ζαχαροπλα-
στείο Παύλου Μελά 27, 2310 
274671
Plaisir 
Μητροπόλεως 9, 2310277444
Rahati Shisha Bar
Ολύμπου 75, 2312 315433
Sinatra 
Μητροπόλεως 20, 2310223739
The Rolling Burger Bar
Εγνατία 144, 2310226926
Tre Marie 
Εθνικής Αμύνης & Μητροπόλε-
ως, 2310242280
Πλατεία Assos Odeon
Τσιμισκή 43
Warehouse 7 
Εντός ΟΛΘ, 2313051669
7 Θάλασσες 
Καλαποθάκη 10, 2310233173
Ciel

Μεγ. Αλεξάνδρου 12, 
2310888000
One
Καρόλου Ντηλ 1, 2310256585
ΔΕΘ Helexpo 
Γραφείο Διοίκησης, Eγνατία 154
Ντερλικατέσεν 
Κούσκουρα 7, 2310230326
Ξενοδοχείο Capsis 
Μοναστηρίου 18, 2310596800
Ξενοδοχείο Grand 
Mοναστηρίου 305, 2310549000
Ξενοδοχείο Tobacco
Αγ. Δημητρίου 25, 2310515002
Ξενοδοχείο Mediterranean 
Σαλαμίνος 3, 2310552554
Ξενοδοχείο Porto Palace 
28ης Οκτωβρίου 65, 
2310504504
Ξενοδοχείο The Met 
26ης Οκτωβρίου 48, 
2310017000
Ξενοδοχείο Δάϊος 
Λεωφόρου Νίκης 59, 2310250
200                               
Ξενοδοχείο Εγνατία Palace 
Εγνατία 61, 2310222900
Oλύμπιον
Πλ. Αριστοτέλους 10, 
2310284001
Ταβέρνα Διάβαση 
Παύλου Μελά 13 & Τσιμισκή, 
2310220596
Box Café
Αριστοτέλους 5, 2310267992
Ύψιλον 
Εδέσσης 5, 2310530480
Ψησταριά Διαγώνιος 
Στρατηγού Καλλάρη 13, 
2310260958
Mentha x piperita
Παπαναστασίου 10, 
2310848216

ΔΥΤΊΚΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  
Μοναστηρίου 326
GAS Theodorou  
Γιαννιτσών 181, Τηλ. 
2310523131 
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 256, Μενεμένη, 
2310584000

Subito
Παύλου Mελά 26, Εύοσμος, 
2310706600
Mεζέ Μεζέ 
Κων. Καραμανλή 6, Κορδελιό, 
2310700100
Μονή Λαζαριστών 
Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη, 
2310650999
Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος, 
2310762400
Ζαχαροπλαστείο 
Παπασωτηρίου
Αντώνη Τρίτση 100, Εύοσμος, 
2310660300
Times Café Bar
Αγνώστου Στρατιώτη 25, Πολί-
χνη, 2310600885
Looney Bar
Κώττα Ρούλια 12, One Salonica 
Outlet Mall, 2310538627 
Coffee Drop
Ανδρέα Παπανδρέου 28,  
Κορδελιό, 2316007645

ANATOΛΊΚΑ
Boheme 
Απολλώνεια Πολιτεία, Πυλαία, 
2310477497
Hondos Center Apollonia 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 
84, Πυλαία, 2310806000
SharkBar 
Αργοναυτών 2, Καλαμαριά, 
2310416855
Γένεσις 
Τέρμα 17ης Νοέμβρη, Θεσσαλο-
νίκη, 2310984000
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο 
Ασκληπιού 10, Πυλαία, 
2310400904
Ξενοδοχείο Metropolitan
Βασιλίσσης  Όλγας 65, Θεσσαλο-
νίκη, 2310824221-8 
Ανατολικό 
Μεταμορφώσεως 40, Καλαμα-
ριά, 2310419654
Μercado
Μεταμορφώσεως – Κομνηνών 
13, Καλαμαριά, 2310402017
Remeron

Κομνηνών 70, Πεζόδρομος 
Καλαμαριάς, 2310432122
Plaisir
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472706
The Prince
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310028559
Tothelo
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472291
Brulee
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474268
Per se
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310474356
Biscotto coffee +
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472333
La Pasteria
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310472262
Karàbourno
11ο χλμ. Θεσσαλονίκης – 
Μουδανιών - Mediterranean 
Cosmos, 2310475444
Coffice Books & Coffee
Αιγαίου 62, Καλαμαριά, 
2310403550
Το Νέον Καφενείον
Γρ. Λαμπράκη 205, Άνω Τούμπα, 
2310900707
Papillon
Γρ. Λαμπράκη 207, Άνω Τούμπα, 
2310908680
Cafe Le Monde
Μαρίας Κάλλας 3, Θεσσαλονίκη, 
2313038414
Remvi
Κανάρη 2, Καλαμαριά,
2310433100
National Cafe
Αμφιπόλεως 47, Θεσσαλονίκη,
2310926393
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Πού θα μας βρείτε



Ανανεωµένη ιστοσελίδα


