
4 Realnews www.real.gr

ΤΟ ΘΕΜΑ

σαββατο 30 δεκεμβριου 2017

v.skouris@realnews.gr

Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Μ
ήνυμα προς τα Σκόπια να προχωρή-
σουν σε συγκεκριμένες πράξεις, προ-
κειμένου να επέλθει συμφωνία στο θέ-

μα του ονόματος και να μπορέσει να ενταχθεί 
η γειτονική χώρα αρχικά στο ΝΑΤΟ και εν συ-
νεχεία στην Ε.Ε., αποστέλλει ο Αλέξης Τσίπρας. 

«Κάντε βήματα για αμοιβαία αποδεκτή συμ-
φωνία», διαμηνύει στα Σκόπια ο Ελληνας πρω-
θυπουργός, καθώς η Αθήνα αναμένει από την 
κυβέρνηση Ζάεφ να κάνει στην πράξη και όχι 

στα λόγια κινήσεις, προκειμένου να ξεκινήσει 
επί της ουσίας η συζήτηση για το ζήτημα της 
ονομασίας. 

Το Μαξίμου περιμένει από την κυβέρνηση της 
FYROM να προχωρήσει σε αλλαγή του ονόμα-
τος του αεροδρομίου των Σκοπίων, όπως έχει 
υποσχεθεί επανειλημμένως, αλλά και να γκρε-
μίσει αγάλματα που παραπέμπουν σε αλυτρω-
τικές τάσεις, όπως αυτά του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου ή του Φιλίππου. Αναμένει, επίσης, από 
την ηγεσία των Σκοπίων δημόσια δήλωση ότι 
δέχεται τη συζήτηση για σύνθετη ονομασία, 
όπως έχει πράξει η Ελλάδα στο Βουκουρέστι το 
2007, και βεβαίως αναμένει η ονομασία που θα 
επιλεγεί να είναι erga omnes, δηλαδή για κάθε 
χρήση. Το erga omnes, άλλωστε, η Αθήνα το 
θεωρεί ακόμα πιο σημαντικό και από αυτό κα-
θαυτό το όνομα που θα συζητηθεί. Στο τραπέ-
ζι των διαπραγματεύσεων με τον ειδικό απε-
σταλμένο των Ηνωμένων Εθνών Μάθιου Νί-
μιτς έχουν συγκεντρωθεί, άλλωστε, όλα τα ονό-
ματα που έχουν «πέσει» στις έως τώρα συζητή-

σεις, με την Αθήνα να βλέπει όχι θετικά ονόματα όπως «Βόρεια», «Ανω», ή «Νέα 
Μακεδονία», όπως παραδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της FYROM Ανγκιούσεφ, κα-
θώς παραπέμπουν σε δύο ή περισσότερες Μακεδονίες. Αξίζει, δε, να σημειωθεί 
ότι μέλη της κυβέρνησης στην Αθήνα βλέπουν θετικά την πρόταση που -όπως 
αποκάλυψε ο Θεόδωρος Πάγκαλος- είχε κάνει στον τότε ΥΠΕΞ της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαρά, για «Μακεδονική Δημοκρατία των Σκοπίων». Η 
Αθήνα, πάντως, δεν πρόκειται να μπει στην ουσία της συζήτησης του ονόματος 
σε περίπτωση που δεν υπάρξουν οι παραπάνω κινήσεις από τη γειτονική χώρα. 

Ο Αλ. Τσίπρας φέρεται αποφασισμένος, με την πλήρη συμβολή του υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, σε περίπτωση που τα Σκόπια δείξουν ειλικρινή διάθε-
ση για συμβιβασμό, να προχωρήσει σε λύση του προβλήματος εντός του πρώ-
του εξαμήνου του 2018, καθώς τον Ιούνιο θα συζητηθεί η ένταξη της FYROM 
στο ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμ-
μαχίας. Εφόσον υπάρξει λύση στο θέμα του ονόματος, η Ελλάδα δεν θα θέσει 

βέτο, ενώ θα συμβάλει πιο αποφασιστικά στην επιτάχυνση της ενταξιακής προ-
οπτικής των Σκοπίων.

Το Μέγαρο Μαξίμου δεν ανησυχεί -εφόσον η πρόταση που φέρει βασίζεται 
στην έως τώρα εθνική θέση που παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑ-
ΤΟ στο Βουκουρέστι το 2007- ότι δεν θα υπάρξει πλειοψηφία στη Βουλή. Αντι-
θέτως, θεωρεί ότι το πρόβλημα θα μεταφερθεί στο εσωτερικό της Ν.Δ., αλλά και 
του Κινήματος Αλλαγής, σε περίπτωση που η Χαριλάου Τρικούπη συμπλεύσει με 
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θέσει θέμα δεδηλωμένης αν δεν συμφωνούν με 
την πρόταση ο Πάνος Καμμένος και οι ΑΝΕΛ. Κυβερνητικά στελέχη, άλλωστε, 
θεωρούν ότι η πιθανολογούμενη αποχή του ΚΚΕ από την ψηφοφορία και οι δι-
αρροές από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι θα αρκούν για να κα-
ταστεί η πρόταση πλειοψηφική. Ακόμα και σε περίπτωση αποτυχίας, πάντως, και 
παρότι αναγνωρίζουν το μείζον πολιτικό πρόβλημα που θα προκύψει από τυχόν 
άρνηση του Π. Καμμένου και των ΑΝΕΛ να συμβαδίσουν με την πρόταση του 
Μαξίμου, τονίζουν ότι, για να πέσει η κυβέρνηση, χρειάζεται να καταψηφιστεί 
σε πρόταση δυσπιστίας, κάτι που -όπως επισημαίνουν- είναι αδύνατον. Ούτως 
ή άλλως, ο πρωθυπουργός, σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Π. Καμμένο, θα επι-
διώξει να βρεθεί φόρμουλα συμφωνίας μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων.

Ο Αλ. Τσίπρας, επίσης, θα ήθελε -στην τελική ευθεία για τυχόν συμφωνία- σύ-
σκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλο, κάτι ωστόσο που φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο εάν ο Π. Καμμένος 
επιμείνει στη διαφοροποίησή του από το Μαξίμου και, βεβαίως, εάν δεν συναι-

νεί σε λύση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης Κυρ. Μητσοτάκης.

Η Realnews υπενθυμίζει, άλλωστε, τους πά-
γιους κανόνες για τη σύγκληση της Σύσκεψης 
Αρχηγών, όπως τους προσδιόρισε ο ίδιος ο Πρ. 
Παυλόπουλος στις 4 Ιανουαρίου 2016 σε συζή-
τηση με δημοσιογράφους και τους ανέλυσε τις 
επόμενες ημέρες και στους πολιτικούς αρχηγούς:

 Τη Σύσκεψη των Αρχηγών δεν τη συγκα-
λεί με πρωτοβουλία του ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, αλλά το πράττει κατόπιν αιτήσεως 
του πρωθυπουργού. 

 Ο πρωθυπουργός υποβάλλει το αίτημα εί-
τε με δική του πρωτοβουλία είτε αν το ζητήσει 

κάποιος πολιτικός αρχηγός, όπως είχε πράξει 
π.χ. η Φώφη Γεννηματά με τη σύσκεψη για το 
προσφυγικό.

 Πριν υποβάλει το αίτημά του ο πρωθυπουρ-
γός, συζητά με τους πολιτικούς αρχηγούς και 
έχει τη σύμφωνη γνώμη τους -πρωτίστως του 
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης- για 
τη σύγκλησή της. 

 Ο Πρ. Παυλόπουλος έχει επανειλημμένως, 
άλλωστε, διαμηνύσει ότι, ιδιαίτερα σε εθνικά 
θέματα, μια σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών 
δεν μπορεί να οδηγηθεί σε διαφωνία. 

Αρμόδιες πηγές, επίσης, διαμηνύουν ότι, 
εφόσον υπάρχει συμφωνία στις επαφές του 
πρωθυπουργού με τους άλλους πολιτικούς 
αρχηγούς για το Σκοπιανό, ενδέχεται και να 
μη χρειαστεί Σύσκεψη των Αρχηγών, αλλά 
να ακολουθηθεί το «μοντέλο» που επιλέχθηκε 
ενόψει των συζητήσεων για το Κυπριακό στο 
Κραν Μοντανά. Να υπάρξουν, δηλαδή, κατ’ 
ιδίαν επαφές του Αλ. Τσίπρα με τους πολιτι-
κούς αρχηγούς - και μόνο… 
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Αεροδρόμιο 
και αγάλματα

«Κάντε βήματα
για αμοιβαία
αποδεκτή 
συμφωνία»
Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα 
προς τα Σκόπια για να 
επέλθει συμφωνία στο θέμα 
του ονόματος και να μπορέσει 
να ενταχθεί η γειτονική χώρα 
στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε.


