Το μπαλάκι στην αντιπολίτευση
πετάει ο Ζάεφ
30/Σεπ/2018 21:06
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:51
"Ολαός μίλησε για το μέλλον της χώρας” ανέφερε στο μήνυμά του μετά την ολοκλήρωση του
δημοψηφίσματος στην πΓΔΜ ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ και προσέθεσε: "Θα συνεχίσω να
ηγούμαι της χώρας, ώστε η "Μακεδονία" να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.”.
Μεταξύάλλων ο Ζόραν Ζάεφ τόνισε: "Αν όντως, όπως περιμένουμε όλοι, έχουμε προφανή μεγάλη
πλειοψηφία του "Ναι” ανάμεσα σε αυτούς που ψήφισαν, τότε το μέλλον είναι σαφές. Η ψήφος των
βουλευτών στη Βουλή πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιταχύνουμε με αποφασιστικότητα και
ευθύνη τις διαδικασίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε και για καλύτερη ζωή των πολιτών και
των παιδιών μας”.
Μεταθέτονταςδε τις πιέσεις προς την αξιωματική αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ
έθεσε ξεκάθαρο δίλημμα: "Αναμένω” είπε "από τους βουλευτές του VMRO-DPMNE να σεβαστούν
τη δημοκρατική απόφαση των πολιτών. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν υπάρχει κάτι άλλο, παρά να
χρησιμοποιήσουμε το έτερο δημοκρατικό εργαλείο, που σημαίνει πρόωρες εκλογές και μάλιστα
άμεσα”.
Ζάεφ σε Γαλλικό Πρακτορείο: Το κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει τη βούληση της
πλειοψηφίας
Το"90% και πλέον" των πολιτών που ψήφισαν σήμερα στο δημοψήφισμα ενέκρινε τη συμφωνία με
την Ελλάδα και το κοινοβούλιο πρέπει να "επικυρώσει τη βούληση της πλειοψηφίας" δήλωσε στο
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ.
"Άνωτου 90% του συνόλου των ψήφων ήταν υπέρ του "ναι", επομένως είναι η σειρά του
Κοινοβουλίου να επικυρώσει τη βούληση της πλειοψηφίας" είπε ο Ζόραν Ζάεφ στο AFP.
"Η συμφωνία δεν περνάει"
Σεδήλωσή του μετά την ολοκλήρωση του δημοψηφίσματος στην πΓΔΜ o Χρίστιαν Μίτσκοσκι,
πρόεδρος του κόμματος VMRO-DMPNE της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε: "Η 'Μακεδονία'
σήμερα είπε ότι η συμφωνία δεν περνάει. Είναι μεγαλύτερος ο αριθμός αυτών που δεν ψήφισαν ή

ψήφισαν 'Όχι' από εκείνους που ψήφισαν 'Ναι'". Και πρόσθεσε: "Αυτοί που διάλεξαν την αποχή
έστειλαν το μήνυμα. Αυτό είναι η "Μακεδονία"".
Καταγγέλλει νοθεία η αντιπολίτευση
Τηνίδια στιγμή η αντιπολίτευση κάνει λόγο για νοθεία στο δημοψήφισμα.
Σύμφωναμε όσα μετέδωσε το VMRO μέσω του επίσημου διεθνούς λογαριασμού του στο twitter,
απευθύνει καταγγελίες σχετικά με το ότι υπήρξε νοθεία σε διάφορα εκλογικά κέντρα, τα οποία και
κατονομάζει.
Ειδικότερα, κάνει λόγο για τα χωριά Laskarci και Radusha, όπου επισημαίνει ότι στο δήμο Chair, η
προσέλευση μέχρι τις 15:00 ήταν στο 27% και στη συνέχεια, και συγκεκριμένα μέχρι τις 18:00,
έφθασε το 60%, ενώ αναφέρει και άλλα παραδείγματα.
Σύμφωναμε την ανακοίνωση του VMRO, οι αριθμοί υποδηλώνουν ότι κατά μέσο όρο, ψήφισαν
500 ψηφοφόροι σε δύο ώρες, που σημαίνει μία ψήφος κάθε 14 δευτερόλεπτα.
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