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ΤηςΝίκης Ζορμπά
Γιασήμερα το απόγευμα μεταφέρεται το τηλεφωνικό ραντεβού Τσίπρα- Ζάεφ, από το οποίο εκτός απροόπτου- θα βγει "λευκός καπνός" για την επίτευξη συμφωνίας στο ονοματολογικό
μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων.
Εάντο εσπερινό τηλεφώνημα Ζάεφ σε Τσίπρα "βγάλει" συμφωνία, τότε οι εξελίξεις θα είναι
ραγδαίες:
Οπρωθυπουργός θα ενημερώσει τον Προκόπη Παυλόπουλο, θα απευθύνει
διακαναλική ανακοίνωση προς τους Πολίτες ενώ θα ακολουθήσει και κύκλος ενημέρωσης των
πολιτικών αρχηγών.
Ανοιχτόθα είναι το ενδεχόμενο στην περίπτωση αυτή, να πραγματοποιηθεί συζήτηση στη Βουλή
σε επίπεδο αρχηγών, την Παρασκευή ή ακόμη και την Πέμπτη, όπως και το να οριστεί το
ραντεβού με Ζάεφ στις Πρέσπες, το προσεχές Σάββατο.
Καμμένος: Δεν ψηφίζω αλλά...
Εμπόδιο-σε αυτή τη φάση τουλάχιστον- είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να μπει ο κυβερνητικός
εταίρος του κ. Τσίπρα, Π. Καμμένος, ο οποίος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα,
άρχισε επί του ζητήματος, τα γνωστά "ναι μεν, αλλά" του.
Κοντολογίς, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ είπε μεν ότι δεν ψηφίζει συμφωνία με τον όρο Μακεδονία αλλά
κατα τα λοιπά η συμφωνία είναι τόσο καλή και ο κ. Κοτζιάς τόσο εξαιρετικός διαπραγματευτής που
εάν εμπεριείχε τον σχετικό όρο, θα την υπερψήφιζε.
Τριγμοί στα Σκόπια
Λίγεςώρες πριν το θεωρητικώς "καταληκτικό" τηλεφώνημα του Ζόραν Ζάεφ στον Αλέξη

Τσίπρα ωστόσο, οι τριγμοί που κάνουν τον (πολιτικό) βίο αβίωτο του πρωθυπουργού της πΓΔΜ,
συνεχίζονται.
Οπρόεδρος της γείτονος Γ. Ιβάνοφ δήλωσε απερίφραστα ότι διαφωνεί με συνταγματικές αλλαγές
στη χώρα και ότι δε είναι δυνατόν να λυθεί ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως η ονομασία της χώρας...
από το τηλέφωνο.
Το παρασκήνιο
Τοχθεσινό τηλεφώνημα του πρωθυπουργού της πΓΔΜ στον έλληνα ομόλογό του, κατέδειξε ότι
υπάρχει ακόμη απόσταση να διανυθεί προκειμένου να δώσουν τα "χέρια" οι δυο πρωθυπουργοί,
κυρίως σε ό,τι αφορά την απαίτηση της Αθήνας, η ονομασία που θα προκριθεί ( πιθανότατα το
"Βόρεια Μακεδονία") να έχει ισχύ "έναντι όλων" ( erga omnes).
Σύμφωναμε πληροφορίες, ο κ. Ζάεφ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο εσωτερικό του
για την απαιτούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, εξ΄ού και οι "λεπτομέρειες" της συμφωνίας σε ό,τι
αφορά το erga omnes, παραμένουν ζητούμενο προς επίλυση με τον έλληνα πρωθυπουργό.
Απότην Κυβέρνηση πάντως διαμηνύουν ότι "εκπτώσεις" σε ό,τι αφορά όσα έχει ζητήσει και έχουν
αποτυπωθεί στα κείμενα της συμφωνίας που συνομολογήθηκε μεταξύ των κλιμακίων ΕλλάδαςπΓΔΜ δεν πρόκειται να κάνει, όπερ σημαίνει ότι η επίτευξη λύσης θα συμπεριλαμβάνει την
υποχρέωση της γείτονος για αποδοχή της σύνθετης ονομασίας έναντι όλων, με αλλαγές στο
Σύνταγμα που θα προβλέπουν και απαλοιφή των αλυτρωτικών της βλέψεων.
Το χρονοδιάγραμμα
Βάσειόσων έχουν γίνει γνωστά κατά τη διάρκεια των πολύμηνων διαπραγματεύσεων:
1. Η Αθήνα έδωσε τη δυνατότητα στα Σκόπια να επιλέξουν την ονομασία που επιθυμούν από το
πακέτο των προτάσεων Νίμιτς μεταξύ των ονομάτων: Άνω, Βόρεια και Νέα Μακεδονία, με
"αντάλλαγμα" το erga omnes. (Έχει προκριθεί το "Βόρεια Μακεδονία).
2. Σε ό,τι αφορά τα της γλώσσας, ως φαίνεται, αυτή θα προσδιορίζεται ως Μακεδονική, αλλά με τη
διευκρίνιση ότι δεν έχει καμία σύνδεση με την αρχία , ελληνική Μακεδονία αλλά ανήκει στην
οικογένεια των σλαβικών γλωσσών.
3. Η συνομολόγηση συμφωνίας θα σημάνει καταρχήν την πρόσκληση της πΓΔΜ για ένταξη στην
ΕΕ και ακολούθως στο ΝΑΤΟ, υπό την αίρεση ότι μέλος της Ε.Ε και της ευρωατλαντικής
συμμαχίας θα γίνει η χώρα όταν ολοκληρωθούν τα "προαπαιτούμενα" που έχει θέσει η Ελλάδα.
4. Όπερ σημαίνει ότι σε πρώτη φάση η συμφωνία θα πρέπει να περάσει από την βουλή της πΓΔΜ
και αφού λάβει έγκριση, θα δοθούν τουλάχιστον δυο μήνες προθεσμία για την διενέργεια
Δημοψηφίσματος.
5. Αμέσως μετά θα απαιτηθεί χρόνος προκειμένου να προβούν οι γείτονες στις απαιτούμενες

συνταγματικές αλλαγές.
6. Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, τότε η Ελλάδα θα φέρει για κύρωση τη συμφωνία στη
Βουλή (δηλαδή ... κατά τον Δεκέμβριο) οπότε θα "ανάψει" το πράσινο φως για την ένταξη της
πΓΔΜ σε Ε.Ε και ΝΑΤΟ.
Τα επόμενα βήματα Τσίπρα έως τις Πρέσπες
Εάνωστόσο επιβεβαιωθεί το καλό κλίμα που μετέδωσε σε δηλώσεις του χθες ο Ζόραν Ζάεφ, κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ("πιθανότατα αύριο θα έχουμε συμφωνία"), τότε
ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδοθεί σε "αγώνα" δρόμου για να τρέξουν οι εξελίξεις.
Σύμφωναμε πληροφορίες για τις σχεδιαζόμενες κινήσεις του, ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει
πρώτα τον Προκόπη Παυλόπουλο και αμέσως μετά τους πολιτικούς αρχηγούς.
(Ακόμη πάντως δεν έχει αποφασιστεί με ποιον τρόπο θα γίνει η ενημέρωση των αρχηγών των
κομμάτων, ούτε και των Πολιτών. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να προβεί ο πρωθυπουργός σε
διακαναλική δήλωση εν είδει "διαγγέλματος).
Στόχοςσε κάθε περίπτωση θα είναι, δεδομένων και των σφιχτών προθεσμιών, Τσίπρας και
Ζάεφ να μεταβούν το προσεχές Σάββατο στις Πρέσπες όπου και θα πέσουν οι υπογραφές για την
συμφωνία μεταξύ Ελλάδας- πΓΔΜ που θα σημάνει τη λήξη της χρόνιας εκκρεμότητας.
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