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Karfitsa συνέντευξη

Σε ό,τι αφορά

ειδικότερα τη

Θεσσαλονίκη είναι

βέβαιο neos ο κ

Μπουτάρηε αποδείχθηκε

ανεπαρ

kiîs στο ρόλο του

δημάρχου

Μ Λαζαρίδηε 0 Καμμένοε να εκφράσει

έμπρακτα τη διαφωνία του πριν
την υπογραφή ms συμφωνίας

Os μια συμφωνία που ενθαρρύνει τον αλυτρωτισμό
χαρακτηρίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην ελληνική

κυβέρνηση και την κυβέρνηση των Σκοπίων μιλώνταε
στη karfitsa ο σύμβουλοβ επικοινωνίαε του προέδρου

uis ΝΔ Μακάριοε Λαζαρίδηε

Παράλληλα ο κ ΛαζαρίδΓβ καλεί

τον υπουργό Apuvas Πάνο Καρμένο να

εκφράσει οφείλει να εκφράσει έμπρακτα

τη διαφωνία του πριν την υπογραφή

ms συμφωνίαε αυτή τη στιγμή καθώε

σημειώνει ότι σε άλλη περίπτωση θα

πρόκειται για άλλη μια άθλια συμπαιγνία

Τσίπρα Καμμένου

0 σύμβουλοε επικοινωνίαε του
προέδρου

τηε ΝΔ σχετικά με τα αυτοδιοικη

τικά ζητήματα ms πόληε μαε σημειώνει

ότι ο Μπουτάρηε αποδείχθηκε ανεπαρ

κήε στο ρόλο του δημάρχου

Κύριε Λαζαρίδη η κυβέρνηση ΓΥΡΙΖΑ

ΑΝΕΛ κατέληξε σε συμφωνία με

την κυβέρνηση rns πΓΔΜ αποδεχόμενη

όνομα για τη γείτονα που περιέχει
τον όρο Μακεδονία Η Νέα Δημοκρατία

θα ψηφίσει την κύρωση τηε

συμφωνίαε

Φοβάμαι ότι η κύρωση ms συρφω

vias θα έλθει πολύ αργά όταν ήδη θα

έχει υπάρξει πρόσκληση ένταξηε στο

NATO και δρομολόγηση ενταξιακών διαπραγματεύσεων

με την Ε.Ε Γι αυτό

και επειδή ο κ Toinpas δεν έχει πολιτική

νομιμοποίηση για μια τέτοια συμφωνία

τον καλέσαμε να έρθει στη Βουλή πριν

την υπογραφή ms για να ζητήσει σχετική

εξουσιοδότηση Δεν ανταποκρίθηκε

βέβαια και καταθέσαμε πρόταση δυσπι

uti'as για να τοποθετηθούν υπεύθυνα

όλε5 οι πολιτικέε δυνάμει Σε κάθε

περίπτωση όταν η συμφωνία έρθει

στη Βουλή ερείε δεν πρόκειται να την

ψηφίσουμε Το ζήτημα ωστόσο είναι να

την αποτρέψουμε πριν παράξει αρνητικά

αποτελέσματα για τα εθνικά pas

συμφέροντα Φαίνεται άλλωστε και

μάλιστα ξεκάθαρα ότι η συμφωνία δεν

θα ισχύει erga omnes αφού το σύνθετο

όνομα δεν θα αφορά ούτε την ταυτότητα

ούτε τη γλώσσα Παραβιάζει την εθνική

γραμμή αναγνωρίζονταε μακεδόνικο

έθνοε μακεδονική ταυτότητα και

μακεδονική γλώσσα Δίνει το δικαίωμα

oTOus γείτονέ5 pas με τη δική pas

βούλα να ονομάζονται Μακεδόνεε

Είναι μια εθνικά απαράδεκτη συμφωνία

αφού oncüs περηφανεύεται ο Ζό

ραν Ζάεφ διαφυλάττει τη ρακεδονι

κή εθνική και πολιτισμική ταυτότητα

των Σκοπιανών Μια συμφωνία που δεν

εμποδίζει αλλά ενθαρρύνει τον αλυτρωτισμό

Γι Αέτε για τη στάση του κ Πάνου

Καμμένου που δηλώνει ότι θα καταψηφίσει

στη Βουβή τη συμφωνία για
το Σκοπιανό afiflà εξακολουθεί να

στηρίζει την κυβέρνηση
Η κύρωση ms συρφωνίαε από τη

Βουλή των Ελλήνων εάν εγκριθεί από

Στον Θοδωρή

Δαφέρμο

I

τη Βουλή και το δημοψήφισμα των Σκοπιανών

θα έρθει αρκετό καιρό αργότερα

Ecûs τότε τα Σκόπια θα έχουν πάρει

πρόσκληση ένταξηε στο NATO και η

πρόσκληση αυτή δεν είναι βέβαιο ότι

ρπορεί να ανακληθεί ρετά από απόφαση

ms ελληνικήε Βουλήε Το όπλο

που pas έδωσε η απόφαση του Βουκουρεστίου

θα έχει παραδοθεί Εάν

λοιπόν ο κ Kappévos πράγματι διαφωνεί

οφείλει να εκφράσει έρπρακτα

τη διαφωνία του πριν την υπογραφή

ms συρφωνία5.'Εχει τώρα την ευκαιρία

να το κάνει Διαφορετικά θα
πρόκειται

για άλλη μια άθλια συμπαιγνία

Τσίπρα Καρμένου Δεν μπορεί να λέει

ότι διαφωνεί και ταυτόχρονα να στηρίζει

μια κυβέρνηση προκειμένου να διαπράξει

αυτό που υποτίθεται ότι αποκρούει

Téflos κύριε Λαζαρίδη θα ήθελα

την άποψη aas όσο αφορά τα θέματα

τοπικήε αυτοδιοίκησης Είδαμε το Κίνημα

AflUayns και το ΣΥΡΙΖΑ να στηρίζουν

στην πόήη pas το δήμαρχο Γάννη

Μπουτάρη για m επόμενες εκπΌγέε

Στη ΝΔ έχει ανοίξει η συζήτηση αυτή Πιστεύετε

ότι το κόμμα aas έχει αργήσει

Οι αυτοδιοικητικέε εκλογέε θα διεξαχθούν

κάτω από συνθήκεε που δεν

θα ροιάζουν με τιε σημερινέε αφού θα

έχουν προηγηθεί οι εθνικέε εκλογέε και

η Νέα Δημοκρατία θα έχει αναλάβει την

ευθύνη για τη διακυβέρνηση του τόπου

Επομένωε υπάρχει καιρόε ρπροστά pas

και ο αγώναε pas τώρα εστιάζει στην

κεντρική πολιτική σκηνή Σε ό,τι αφορά

ειδικότερα τη θεσσαλονίκη είναι βέβαιο

neos κ Μπουτάρηε αποδείχθηκε ανεπαρ

κήε στο ρόλο του δηράρχου
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