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Της Μαριτινας Ζαφειριαδου

Σ
ε δύσκολη θέση βρίσκεται το Ποτάμι, κα-
θώς την εβδομάδα που πέρασε «φλέρ-
ταρε» ανοιχτά με τη διάλυσή του. Χάνο-

ντας έναν βουλευτή ακόμα, διατηρεί οριακά 
την Κοινοβουλευτική του Ομάδα, ενώ το αδι-
έξοδο στην προσπάθεια σύγκλισης των στελε-
χών του κόμματος σε κοινή στάση στο θέμα της 
συμφωνίας των Πρεσπών οδήγησε, μετά από 
μία τετράωρη διευρυμένη συνεδρίαση του Πο-
λιτικού Συμβουλίου του κόμματος το απόγευ-
μα της Πέμπτης, στην… ψήφο κατά συνείδηση.

Στην πραγματικότητα, η Σεβαστουπόλεως 
δεν έχει αλλάξει άποψη σχετικά με τη συμφω-
νία των Πρεσπών. Από την πρώτη στιγμή την 
έβλεπε θετικά, πλην των δύο βουλευτών της, 
Γιώργου Αμυρά και Γρηγόρη Ψαριανού, που 
είχαν εξαρχής καταθέσει τη διαφωνία τους και 
είχαν ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσουν, μη θέ-
λοντας να συμβάλουν σε οποιοδήποτε «φιλί ζω-
ής» στην παρούσα κυβέρνηση και βλέποντας, 
αντίθετα, με θετικό μάτι τη στήριξη από τώρα 
της Ν.Δ., με στόχο τη μετεκλογική συνεργασία 
με το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην 
πορεία προστέθηκε απλώς στον προβληματισμό 
των στελεχών του Ποταμιού το κλίμα που δη-
μιουργείται με την προσπάθεια του Μεγάρου 
Μαξίμου να κεφαλαιοποιήσει πολιτικά τη συμ-
φωνία των Πρεσπών, μετατρέποντάς την σε μία 
ακόμα «ψήφο εμπιστοσύνης» στις πολιτικές της.

Το Πολιτικό Συμβούλιο
Σε μία προσπάθεια να βγουν από το αδιέξοδο, 
με απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμ-
ματος τα στελέχη του Ποταμιού διαχωρίζουν 
πλήρως τη στάση τους από αυτή της κυβέρνη-
σης. «Το Ποτάμι θα αντιπολιτευθεί με κάθε τρό-
πο τη νέα κυβερνητική πλειοψηφία», ξεκαθαρί-
ζουν, κάνοντας λόγο για «υφαρπαγή» της ψή-
φου εμπιστοσύνης και για «πλήγμα» στη Δημο-
κρατία. Σημειώνουν, ωστόσο, ότι «το Ποτάμι, ιδί-
ως στα πατριωτικά θέματα, δεν τοποθετείται με 
τη σκέψη στο κομματικό συμφέρον, ούτε αλλά-
ζει απόψεις ανάλογα με τα σκαμπανεβάσματα 
της συγκυρίας», θυμίζοντας την αρχή τους ότι 
«τα σύγχρονα κόμματα δεν είναι στρατόπεδα 
και οι βουλευτές πρέπει να μπορούν να ψηφί-
ζουν κατά συνείδηση». Από αυτόν τον κανόνα 
εξαιρούν μόνο τη διαδικασία παροχής ψήφου 
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζο-
ντας ως «πολιτικά ανήθικη» τη στάση του Σπύ-
ρου Δανέλλη να δώσει «λευκή επιταγή» στην 
κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις ομόφωνες απο-
φάσεις του κόμματος.

Ούτε η απόφαση αυτή, ωστόσο, στάθηκε αρ-
κετή για να διασαφηνίσει τη στάση τους, πα-
ρά το αβίαστο συμπέρασμα ότι, τούτων δοθέ-
ντων, ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Γιώργος 

Το Ποτάμι
στέρεψε
στις Πρέσπες

Δευτέρα σε εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, με 
θέμα «Μακεδονικό: Η συζήτηση που δεν έγι-
νε». Στην εκδήλωση, διπλωμάτες, διακεκριμέ-
νοι επιστήμονες και άνθρωποι που έχουν κατα-
πιαστεί επί δεκαετίες με το Μακεδονικό, θα επι-
χειρήσουν να απαντήσουν σε σειρά ερωτημά-
των, από το πώς αντιμετώπισαν στα χρόνια της 
πρωθυπουργίας τους το θέμα ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώ-
στας Σημίτης και ο Κώστας Καραμανλής, έως 
το γιατί η Ρωσία και η Τουρκία προσπαθούν να 
μπλοκάρουν τη λύση του προβλήματος, αν ανα-
γνωρίζει η συμφωνία των Πρεσπών «μακεδονι-
κό έθνος» και τι θα συμβεί αν η ελληνική Βουλή 
δεν εγκρίνει τη συμφωνία. Μεταξύ των συμμε-
τεχόντων, ξεχωρίζουν οι πρέσβεις επί τιμή Αρι-
στείδης Αγαθοκλής και Δημήτρης Μοσχόπου-
λος, ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος, οι 
ακαδημαϊκοί Ιωάννης Αρμακόλας, Θάνος Βε-
ρέμης, Αλέξης Ηρακλειδής, Μαριλένα Κοππά, 
Γιάννης Κωνσταντινίδης, Μιχάλης Σταθόπου-
λος, Δημήτρης Ψυχογιός και Αντιγόνη Λυμπε-

ράκη, ο συγγραφέας Νίκος Δήμου, οι δημοσι-
ογράφοι Πάσχος Μανδραβέλης, Τάσος Τέλλο-
γλου και Μιχάλης Μητσός, ο πρώην υπουργός 
Στέφανος Μάνος, ο πρώην αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων Χρήστος Ροζάκης κ.ά. Ενδεικτικό είναι 
το «σλόγκαν» του Ποταμιού για την εκδήλωση 
που συντονίζει ο Παύλος Τσίμας: «Εδώ μιλούν 
οι τολμηροί»…

Αδιέξοδο και διαλυτικά φαινόμενα στο κόμμα 
του Σταύρου Θεοδωράκη ενόψει της ψηφοφορίας 
για τη συμφωνία με τα Σκόπια

Μαυρωτάς θα υπερψηφίσουν τη συμφωνία, ενώ ο συνεργαζόμενος με 
το Ποτάμι Σπύρος Λυκούδης, μετά τη συνεδρίαση των «Μεταρρυθμι-
στών της Αριστεράς», φαίνεται να δίνει το «πράσινο φως» για να περά-
σει η συμφωνία των Πρεσπών. Αντίθετα, χρειάστηκε ανακοίνωση με την 
οποία η Σεβαστουπόλεως εξηγούσε ότι η στήριξη που παρέχει είναι «στή-
ριξη στην Ελλάδα και όχι στον καταρρέοντα Τσίπρα».

Ποιο θα είναι το μέλλον του κόμματος θα φανεί μετά την ψηφοφο-
ρία για τη συμφωνία των Πρεσπών. Σε κάθε περίπτωση, το Ποτάμι, θέ-
λοντας να στηρίξει τη στάση του, αλλά και τη συνοχή του, καλεί αύριο 


