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Το Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον υπάρξει λύση, φέρεται αποφασι-
σμένο να πάει το θέμα στη Βουλή, καθώς εμφανίζεται βέβαιο ότι 
θα υπάρξει κοινοβουλευτική πλειοψηφία άνω των 151 εδρών 

Αισιοδοξία για 
πλειοψηφία

v.skouris@realnews.gr

Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Μ
ήνυµα στα Σκόπια να απαλείψουν τώρα 
τα άρθρα του Συντάγµατός τους που 
παραπέµπουν σε αλυτρωτικές επιδιώ-

ξεις αποστέλλει η Αθήνα, µε τον Αλέξη Τσίπρα 
να φέρεται αποφασισµένος να επιτύχει λύση 
σε ένα πρόβληµα που ταλαιπωρεί την ελληνι-
κή εξωτερική πολιτική και απειλεί να ρίξει νέο 
λάδι στη φωτιά των Βαλκανίων.

«Θα το πάω µέχρι το τέλος. Είµαι αποφασι-
σµένος να βρω λύση», λέει ο πρωθυπουργός σε 
συνεργάτες του και προετοιµάζεται για τη συ-
νάντησή του την προσεχή Τετάρτη µε τον Σκο-
πιανό οµόλογό του, Ζόραν Ζάεφ, στο περιθώ-
ριο του Συνεδρίου του Νταβός, όπου θα παρευ-
ρεθούν και οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο 
χωρών, Νίκος Κοτζιάς και Νίκολα Ντιµιτρόφ. 

Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί αναγκαία 
την αναθεώρηση του Συντάγµατος των Σκο-
πίων για την απάλειψη των άρθρων που πα-
ραπέµπουν σε αλυτρωτικές επιδιώξεις, προκει-
µένου να υπάρξει και να υπογραφεί συµφω-
νία µε τη γειτονική χώρα, ώστε να επιτραπεί 
η ένταξή της στο ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής 
της Βορειοατλαντικής Συµµαχίας τον προσεχή 
Ιούνιο, αλλά και η λήψη ενταξιακής ηµεροµηνί-
ας από την Ε.Ε. στα µέσα Απριλίου. «Αν µπει η 
FYROM στο ΝΑΤΟ χωρίς τη συνταγµατική κα-
τοχύρωση του νέου ονόµατος και την απάλει-
ψη των αλυτρωτικών άρθρων που υπάρχουν 

στο Σύνταγµα, η Ελλάδα δεν θα έχει άλλο µοχλό πίεσης και πι-
θανόν οι όποιες συµφωνίες υπάρξουν να µείνουν κενό γράµ-
µα», δηλώνει στη Realnews ανώτερη διπλωµατική πηγή, ενώ 
αρµόδια κυβερνητικά στελέχη διαµηνύουν ότι η Αθήνα δεν 
πρόκειται να δεχθεί «σαλαµοποίηση» της συµφωνίας, προκει-
µένου ορισµένα θέµατα να αναβληθούν για µετά την ένταξη 
των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. 

Ο Αλ. Τσίπρας στη συνάντησή του µε τον Ζ. Ζάεφ στο Νταβός 
προσέρχεται, σύµφωνα µε αρµόδιες πηγές, µε εποικοδοµητικό 
πνεύµα, καθώς γνωρίζει ότι ο Σκοπιανός οµόλογός του είναι ιδι-
αίτερα πιεσµένος στο εσωτερικό του. Αλλωστε, µεταξύ άλλων, 
ο Ζ. Ζάεφ δεν διαθέτει σήµερα την πλειοψηφία που απαιτείται 
για αλλαγή του Συντάγµατος της χώρας του. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 131 του Συντάγµατος της ΠΓ∆Μ, για να τροποποιηθεί 
το Σύνταγµα πρέπει να συµφωνήσουν τουλάχιστον τα 2/3 της 
Βουλής. Η σηµερινή Βουλή αριθµεί 120 βουλευτές, άρα πρέ-
πει να υπάρξει πλειοψηφία τουλάχιστον 80 βουλευτών. Η κυ-
βέρνηση Ζάεφ στηρίζεται σήµερα από 62 βουλευτές. Ακόµα 
και αν υπερψηφίσουν την τροποποίηση του Συντάγµατος όλα 
τα αλβανικά κόµµατα, το άθροισµα θα είναι 69 (49 οι βουλευ-
τές του κυβερνώντος Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος και 20 οι 
βουλευτές και των τεσσάρων αλβανικών κοµµάτων), σύνολο 
που απέχει από τον απαιτούµενο αριθµό των 80 εδρών. Ετσι 
και αλλιώς, άλλωστε, το Εθνικιστικό Κόµµα VMRO του πρώην 

πρωθυπουργού Γκρούεφσκι διαθέτει 51 έδρες 
στην 120µελή Βουλή. Το επόµενο διάστηµα, 
πάντως, οι παρεµβάσεις του διεθνούς παρά-
γοντα θα είναι ιδιαίτερα έντονες, µε την πίεση 
να κατευθύνεται προς την πλευρά των Σκοπί-
ων, όπως έδειξε και η τοποθέτηση του γενικού 
γραµµατέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενµπεργκ κα-
τά την επίσκεψή του στη γειτονική µας χώρα. 
«Λυπάµαι που θα σας το πω, δεν υπάρχει καµία 
παράκαµψη στο θέµα της συµφωνίας µε την 
Ελλάδα», φέρεται να είπε ο Γ. Στόλτενµπεργκ 
στη σκοπιανή ηγεσία, όταν του επισηµάνθη-
κε ότι η FYROM µπορεί να δικαιωθεί στο ∆ιε-

θνές ∆ικαστήριο για το θέµα της ενδιάµεσης 
συµφωνίας και συνεπώς να ενταχθεί στο ΝΑ-
ΤΟ µε την προσωρινή της ονοµασία. Ο Ζ. Ζά-
εφ, επίσης, αντιµετωπίζει το πρόβληµα µε τον 
µεσολαβητή της χώρας του Β. Ναουµόφσκι, 
τον οποίο όµως δεν µπορεί να αντικαταστήσει, 
καθώς αυτό είναι αρµοδιότητα του Προέδρου 
της χώρας Γκ. Ιβάνοφ, γεγονός που αναγκάζει 
Αθήνα και Σκόπια να παρακάµψουν τον Μά-
θιου Νίµιτς και να διαπραγµατευτούν πλέον 
απευθείας µε τους υπουργούς Εξωτερικών Ν. 
Κοτζιά και Ν. Ντιµιτρόφ. 

Ο Αλ. Τσίπρας αναµένεται να ενηµερώσει 
τους πολιτικούς αρχηγούς για την πορεία των 
διαπραγµατεύσεων, εφόσον υπάρξουν απο-
τελέσµατα στη συνάντησή του στο Νταβός µε 
τον Ζ. Ζάεφ, ενώ για τις προτάσεις του Μ. Νί-
µιτς θα υπάρξει ενηµέρωση των κοµµάτων τις 
αµέσως επόµενες ηµέρες από τον Ν. Κοτζιά. 

Καµµένος: «∆εν ψηφίζω» 
Το πρόβληµα στο εσωτερικό της κυβέρνησης 
για το θέµα των Σκοπίων, πάντως, όπως όλα 
δείχνουν, δεν πρόκειται να επιλυθεί. 

«Επιµένω ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω λύση 
που θα περιέχει τον όρο “Μακεδονία”», τόνισε 
το απόγευµα της Παρασκευής ο Πάνος Καµ-
µένος σε επικοινωνία που είχε η «R» µαζί του, 
ενώ -σύµφωνα µε διασταυρωµένες πληροφο-
ρίες- έχει διαβεβαιώσει τον Αλ. Τσίπρα ότι «δεν 
πρόκειται να ρίξει την κυβέρνηση ούτε για το 
θέµα των Σκοπίων». 

Το Μέγαρο Μαξίµου, εφόσον υπάρξει λύ-
ση, φέρεται αποφασισµένο να πάει το θέµα 
στη Βουλή, καθώς εµφανίζεται βέβαιο ότι θα 
υπάρξει κοινοβουλευτική πλειοψηφία άνω των 
151 εδρών, ακόµα και αν δεν ψηφίσουν οι Ανε-
ξάρτητοι Ελληνες. Είναι σαφές ότι η ηγεσία της 
κυβέρνησης ελπίζει στην ψήφο ανεξάρτητων 
βουλευτών, αλλά και βουλευτών από το Ποτά-
µι, όπως ο Σπύρος ∆ανέλλης, που φέρονται 
αποφασισµένοι να ψηφίσουν λύση µε σύνθε-
τη ονοµασία, ανεξαρτήτως της θέσης που θα 
κρατήσει τελικά το κόµµα τους. Τυχόν αποχές 
θα διευκολύνουν την κυβέρνηση, καθώς για 
την υπερψήφιση τυχόν συµφωνίας απαιτείται 
-όπως δηλώνει στην «»R ο καθηγητής Συνταγ-
µατικού ∆ικαίου Γιώργος Σωτηρέλης- η πλειο-
ψηφία επί των παρόντων. Για πολλούς, άλλω-
στε, το θέµα των Σκοπίων µπορεί να αναδια-
τάξει το πολιτικό σκηνικό… 
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