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Στο κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρούν ότι η ρηματική διακοίνωση αλλά και οι 
συνταγματικές αλλαγές έχουν αποδυναμώσει τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης 
περί εθνότητας και γλώσσας και δεν βιάζονται να επικυρώσουν τη συμφωνία, 
θέλοντας να κρατήσουν το θέμα όσο γίνεται στην επικαιρότητα
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Του ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

Σ
την αντεπίθεση για τη συμφωνία των Πρε-
σπών έχει περάσει μετά την ψήφο εμπι-
στοσύνης η κυβέρνηση, η οποία επιθυ-

μεί να κλιμακώσει την κριτική της στη Ν.Δ. τις 
επόμενες ημέρες. Στο κυβερνητικό στρατόπε-
δο θεωρούν ότι η ρηματική διακοίνωση αλλά 
και οι συνταγματικές αλλαγές έχουν αποδυνα-
μώσει τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης πε-
ρί εθνότητας και γλώσσας και δεν βιάζονται να 
επικυρώσουν τη συμφωνία, θέλοντας να κρα-
τήσουν το θέμα όσο γίνεται στην επικαιρότητα 
ώστε να γίνουν πιο σαφείς οι θέσεις των κομ-
μάτων, αφού θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι που 
τους συμφέρει. 

Ετσι, σε αντίθεση με τις αρχικές σκέψεις να έρ-
θει η συμφωνία στην επιτροπή της Βουλής την 
Παρασκευή και με τις σχετικές διαρροές, το χρο-
νοδιάγραμμα που συζητήθηκε και στην Πολιτι-
κή Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει εισαγωγή 
του θέματος στις επιτροπές της Βουλής τη Δευ-
τέρα ή την Τρίτη και ψήφιση από την Ολομέλεια 
έως το τέλος της εβδομάδας. Αυτό το επιβεβαίω-
σε και ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης. 
Ο στόχος της κυβέρνησης είναι, όπως λένε κυ-
βερνητικά στελέχη, να γίνει ουσιαστικότερη δη-
μόσια ανταλλαγή επιχειρημάτων, προκειμένου 
οι πολίτες να αξιολογήσουν ποιο είναι το συμ-
φέρον της χώρας και να κρίνουν τη στάση των 
κομμάτων. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν 
πως η Ν.Δ. προσπαθεί να μπλοκάρει αυτή την 
προσπάθεια ουσιαστικού διαλόγου και ανταλ-
λαγής επιχειρημάτων για να κρύψει τη δική της 
θέση, που είναι η σύνθετη ονομασία της γείτο-
νος με γεωγραφικό προσδιορισμό. Στην πραγ-
ματικότητα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι σε αυτό το 
θέμα έχει το πάνω χέρι και τα ισχυρότερα επι-
χειρήματα και θέλει να εκθέσει τη Ν.Δ., κατα-
λογίζοντάς της ότι φοβάται να μπει σε διάλογο. 
Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι τυχαίο πως στην κυ-
βέρνηση σκοπεύουν να επιμείνουν στην πρό-
τασή τους για διεξαγωγή debate με αντικείμε-
νο τη συμφωνία των Πρεσπών ανάμεσα στον 
Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με 
δεδομένη την άρνηση της Ν.Δ., η κυβέρνηση 
θα υποστηρίζει τις επόμενες ημέρες ότι ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρύβεται.

Η σύνθετη ονομασία
Κατά την κυβέρνηση, αυτό που φοβάται η Ν.Δ. 
είναι να καταστήσει σαφή τη θέση της, ότι είναι 
υπέρ μιας σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό 
προσδιορισμό, αφού θέλει να εκμεταλλευτεί το 
λαϊκό αίσθημα κατά της χρήσης του συνθετικού 
«Μακεδονία» στο όνομα της γειτονικής χώρας. 
Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι οι κυβερ-
νήσεις Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 20 χρόνια 
κινούνταν στη γραμμή της σύνθετης ονομα-
σίας με γεωγραφικό προσδιορισμό, συμπερι-
λαμβανομένου ακόμη και του Αντώνη Σαμα-
ρά, καθώς ο τότε υπουργός Εξωτερικών Δημή-
τρης Αβραμόπουλος αλλά και ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησής του Ευάγγελος Βενιζέλος δή-
λωναν ότι η Ελλάδα στηρίζει τη σύνθετη ονομα-
σία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από τη 
λέξη «Μακεδονία». Οι ίδιες πηγές θυμίζουν ότι 
και ο Κυρ. Μητσοτάκης, ως αρχηγός της αξιω-

νητικά στελέχη θα τονίσουν ότι η Ελλάδα δεν 
αναγνωρίζει μακεδονικό λαό ή έθνος και ότι η 
συμφωνία κατοχυρώνει απόλυτα το δικαίωμα 
της Ελλάδας και των Ελλήνων πολιτών να συνεχί-
ζουν να αναφέρονται σε αυτόν τον λαό με τους 
όρους που χρησιμοποιούν σήμερα. Ως προς τη 
γλώσσα, επιμένουν ότι η διεθνής κοινότητα ανα-
γνώρισε τη «μακεδονική» ως επίσημη γλώσσα 
της γειτονικής χώρας κατά την Τρίτη Συνδιάσκε-
ψη του ΟΗΕ για την Τυποποίηση των Γεωγρα-
φικών Ονομάτων που πραγματοποιήθηκε το 
1977 στην Αθήνα, αλλά η συμφωνία των Πρε-
σπών ξεκαθαρίζει ρητά ότι η επίσημη γλώσσα 
της γείτονος ανήκει στην ομάδα των νότιων σλα-
βικών γλωσσών και «δεν έχει σχέση με τον αρ-
χαίο ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία, την κουλ-
τούρα και την κληρονομιά» της Μακεδονίας.

ματικής αντιπολίτευσης, στις 11 Ιουλίου 2017, από το βήμα 
της Βουλής, ήταν αυστηρός προς τον αρχηγό της Ενωσης 
Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, λέγοντας ότι «είναι νέος σε αυ-
τή την αίθουσα και προφανώς δεν θυμάται ότι υπάρχει επί-
σημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης επικυρωμένη δις από 
την εθνική αντιπροσωπεία».

Σε αυτή τη γραμμή πρόκειται να κινηθεί η κυβερνητική 
πλειοψηφία στη συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή την ερ-
χόμενη εβδομάδα, ενώ, παράλληλα, θα επιχειρήσει να απο-
δομήσει και τα επιχειρήματα περί παραχώρησης της γλώσ-
σας και της εθνικότητας, στα οποία εστιάζει την κριτική της 
και βασίζει την αντίδρασή της στη συμφωνία η αντιπολίτευ-
ση. Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι με την αναθεώρη-
ση του Συντάγματος της ΠΓΔΜ, αλλά και με τη ρηματική δι-
ακοίνωση που εστάλη στο υπουργείο Εξωτερικών, ξεκαθα-
ρίζεται ότι η χρήση του όρου «nationality» αφορά αποκλει-
στικά την ιθαγένεια και όχι την εθνότητα. Επίσης, τα κυβερ-

Τα επιχειρήματα 
του Μαξίμου για 
τη συμφωνία με 
τα Σκόπια και 
η προσπάθεια 
εγκλωβισμού 
της Ν.Δ.

Αντεπίθεση διαρκείας
σχεδιάζει η κυβέρνηση

Η κυβέρνΗσΗ  θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει και τις ηχηρές εν-
στάσεις του πρώην κυβερνητικού εταίρου, των ΑΝΕΛ, σε σχέση με τη 
συμφωνία των Πρεσπών. Επιβεβαιώνοντας ότι θα κάνει τα πάντα για 
να αποτρέψει την κύρωσή της, ο Πάνος Καμμένος έστειλε επιστολή 
στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση, προειδοποιώντας τον να μην 
προχωρήσει σε αύξηση των μελών της Επιτροπής Αμυνας και Εξω-
τερικών ή στην εισαγωγή της συμφωνίας των Πρεσπών στην Ολομέ-
λεια χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Επι-
τροπής. Ο κ. Καμμένος υποστηρίζει ότι, αν η Επιτροπή -στην οποία ο 

ΣΥΡΙΖΑ πλέον μειοψηφεί- απορρίψει το νομοσχέδιο για τη συμφωνία 
των Πρεσπών, τότε αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί και να μην εισαχθεί 
καν στην Ολομέλεια.

Κάθε άλλη ενέργεια, αναφέρει ο κ. Καμμένος στην επιστολή του, 
θα συνιστά «νόθευση ή παράβαση» του Κανονισμού της Βουλής και 
θα ισοδυναμεί με συνταγματικό και κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.

Απορρίπτει δε κατηγορηματικά το επιχείρημα που κύκλοι του προε-
δρείου της Βουλής διατύπωσαν απέναντι σε ανάλογες ενστάσεις της 
Ν.Δ., ότι δηλαδή οι επιτροπές έχουν απλώς γνωμοδοτικό χαρακτήρα. 

Επιστολή Καμμένου σε Βούτση
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