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 «Θα δούμε τα επίσημα κείμενα του νέου Συντάγματος της ΠΓΔΜ και μετά θα καθορίσουμε τη 
στάση μας», λέει o Σταύρος Θεοδωράκης στους συνεργάτες του. Μάλιστα, την Παρασκευή, 
μετά από έναν νέο γύρο προκλητικών δηλώσεων από τον Ζ. Ζάεφ, το Ποτάμι εξέδωσε 
ανακοίνωση, με την οποία έθετε για πρώτη φορά όρους για τη στήριξη της συμφωνίας
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Φ
ωτιά στο πολιτικό σκηνικό βάζει η αλ-
λαγή γραμμής από το Ποτάμι όσον 
αφορά τη συμφωνία των Πρεσπών. 

Ενώ μέχρι την περασμένη εβδομάδα εθεωρεί-
το δεδομένο ότι το Ποτάμι θα στηρίξει σε κάθε 
περίπτωση τη συμφωνία, μετά τις τελευταίες 
προκλητικές δηλώσεις του Ζόραν Ζάεφ η βε-
βαιότητα αυτή δείχνει να κλονίζεται. Σύμφω-
να με απολύτως διασταυρωμένες πληροφο-
ρίες της Realnews, o Σταύρος Θεοδωράκης 
λέει τώρα στους συνεργάτες του ότι «θα δού-
με τα επίσημα κείμενα του νέου Συντάγματος 
της ΠΓΔΜ και μετά θα καθορίσουμε τη στάση 
μας». Μάλιστα, την Παρασκευή, μετά από έναν 
νέο γύρο προκλητικών δηλώσεων από τον κ. 
Ζάεφ, το Ποτάμι εξέδωσε ανακοίνωση, με την 
οποία έθετε για πρώτη φορά όρους για τη στή-
ριξη της συμφωνίας, καλώντας την κυβέρνη-
ση «να ζητήσει από την ηγεσία της ΠΓΔΜ να 
δεσμευθεί επισήμως και με σαφήνεια» ότι δεν 
θέτει μειονοτικά ζητήματα, γεγονός που πολι-
τικοί παράγοντες ερμηνεύουν ως έναν ελιγμό 
ώστε σε επόμενη φάση να ολοκληρωθεί η αλ-
λαγή στάσης του κόμματος. 

Θολό τοπίο
Η διαφαινόμενη αλλαγή στάσης του Ποτα-
μιού δημιουργεί κλίμα πολιτικής ρευστότητας 
σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών, κα-
θιστώντας για πρώτη φορά ορατό τον κίνδυ-
νο αυτή να μην επικυρωθεί από τη Βουλή και 
ενισχύοντας τα σενάρια για πρόωρες εκλογές 
πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου. Ολα δεί-
χνουν, άλλωστε, ότι τα Σκόπια θα ολοκληρώ-
σουν τις διαδικασίες της συνταγματικής ανα-
θεώρησης εντός του Ιανουαρίου και το ζήτη-
μα της επικύρωσης από την ελληνική Βουλή 
θα καταστεί άμεσα επίκαιρο. Ομως, η βεβαι-
ότητα που εξέπεμπε το κυβερνητικό στρατόπε-
δο ότι θα υπάρξει πλειοψηφία -και μάλιστα ευ-
ρεία- για τη συμφωνία των Πρεσπών στη Βου-
λή και ότι επομένως δεν θα υπάρξουν απρόο-
πτα στην κυβερνητική πορεία κλονίζεται από τη 
διαφαινόμενη αλλαγή στάσης του Ποταμιού, 
αφού στην «ευρεία πλειοψηφία» οι κυβερνη-

τικοί συνυπολόγιζαν την Κ.Ο. του και μάλιστα 
στο σύνολό της. Αν το Ποτάμι αλλάξει γραμ-
μή πλεύσης, η πλειοψηφία ξαναγίνεται ζητού-
μενο και αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυ-
χία στο Μαξίμου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, 
στο πλαίσιο αυτό, πως ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος αναφέρθη-
κε ονομαστικά στο Ποτάμι σε συνέντευξη που 
παραχώρησε την Παρασκευή για το Σκοπια-
νό, λέγοντας ότι «οι προοδευτικές δυνάμεις δεν 
θα πρέπει να αφήσουν μια τεράστια ευκαιρία 
να πάει χαμένη» και ότι «το Ποτάμι πρέπει να 
ζυγίσει καλά τα δεδομένα και να αποφασίσει 
όχι με όρους κοντόφθαλμους, αλλά με βάση 
μια θέση αρχών». 

Η θέση αρχών του Ποταμιού, όπως την είχε 
διατυπώσει ο ίδιος ο Στ. Θεοδωράκης σε άρ-
θρο του στα «Νέα» στις 29/12/2017, ότι «οι 
προοδευτικοί πολιτικοί δεν θα πρέπει να κά-
νουμε πίσω» και ότι «σύνθετη ονομασία για 
κάθε χρήση, erga omnes, έναντι πάντων, που 
θα περιλαμβάνει τον όρο “Μακεδονία”, αλ-
λά με σαφέστατο γεωγραφικό προσδιορισμό 
που θα την ξεχωρίζει από την ελληνική Μακε-
δονία», αποτελεί την καθαρή θέση του Ποτα-
μιού. Η θέση αυτή είχε δημιουργήσει την πε-
ποίθηση ότι το Ποτάμι θα στηρίξει τη συμφω-
νία, που -όπως τόνιζε σε όλες τις ανακοινώσεις 
του- «έβλεπε θετικά». Οι τελευταίες δηλώσεις 
Ζάεφ, ωστόσο, και κυρίως το γεγονός ότι έθε-
σε θέμα μακεδονικής μειονότητας φαίνεται ότι 
λειτούργησαν ως καταλύτης. 

 «Να το ξανασκεφτούμε» 
Το θέμα της αναθεώρησης της στάσης του κόμ-
ματος το άνοιξε με δηλώσεις του την Πέμπτη ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γιώργος Αμυ-
ράς, ο οποίος δήλωσε πως «το Ποτάμι θα πρέ-
πει να ξανασκεφτεί τη θέση του απέναντι στη 
συμφωνία». Πολύ επιφυλακτικές ήταν και οι δη-
λώσεις άλλων κορυφαίων στελεχών του κόμμα-
τος, ενώ ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνω-
ση, στην οποία το Ποτάμι, αν και επιμένει ότι 
πρέπει να αλλάξει το όνομα της γείτονος και να 
εξομαλυνθούν οι διμερείς σχέσεις, καταλογίζει 
στον Ζάεφ πως βάζει τον αλυτρωτισμό από το 
παράθυρο και καλεί την κυβέρνηση, «αντί να 
αδρανεί, να ζητήσει από την ηγεσία της ΠΓΔΜ 
να δεσμευθεί επισήμως και με σαφήνεια και όχι 
απλώς με προφορικές δηλώσεις ότι δεν θέτει 
μειονοτικά ζητήματα. Και οι γείτονές μας δεν 
υπαναχωρούν από την παραδοχή -που αποτε-
λεί και συμβατική τους υποχρέωση- ότι η γλώσ-
σα τους ανήκει στην ομάδα των νότιων σλαβι-
κών γλωσσών».

Κάποιοι εκτιμούν, πάντως, πως η αλλαγή στά-
σης του Ποταμιού δεν οφείλεται μόνο στις δη-
λώσεις Ζάεφ, αλλά αποτελεί -έως έναν βαθμό- 
και απότοκο της επαναπροσέγγισης με τη Ν.Δ. 
και της προϊούσας ώσμωσης ανάμεσα στα δύο 
κόμματα. Στο πλαίσιο αυτό, δεν ήταν τυχαία 
και η από κοινού παρουσίαση του νέου βιβλί-
ου του Κωστή Χατζηδάκη από τους αρχηγούς 
των δύο κομμάτων, τους Στ. Θεοδωράκη και 
Κυριάκο Μητσοτάκη. Ηδη πληροφορίες θέ-
λουν τα δύο κόμματα να έχουν συμφωνήσει 
σε μετεκλογική συνεργασία, αν και κάποιοι μι-
λούν για συνεργασία και πριν από τις εκλογές. 
Στο Μαξίμου, όπου ο κυρίαρχος σχεδιασμός 
παραμένει για εκλογές τον Μάιο, παρακολου-
θούν πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις, οι εκτιμή-
σεις ωστόσο στο κυβερνητικό στρατόπεδο για 
το εν λόγω ζήτημα δεν ταυτίζονται. Ορισμένα 
στελέχη «ανησυχούν», ενώ κάποια άλλα θεω-
ρούν αδύνατο για τον Στ. Θεοδωράκη να μην 
ψηφίσει τη συμφωνία και να βρεθεί σε μεγάλη 
αναντιστοιχία με το ακροατήριό του. 

Αλλαγή γραμμής
από το Ποτάμι!
Κλίμα πολιτικής ρευστότητας και σενάρια για εθνικές κάλπες 
πριν από τις ευρωεκλογές πυροδοτούν οι εξελίξεις γύρω από 
τη συμφωνία των Πρεσπών
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