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Στη…σολομώντεια λύση της ψήφου κατά συνείδηση στη Συμφωνία των Πρεσπών κατέληξε το
Ποτάμι, επιχειρώντας να θέσει αναχώματα στις φυγόκεντρες τάσεις που αναπτύχθηκαν στη
διάρκεια των τελευταίων εικοσιτετραώρων. Παράλληλα, στη διάρκεια της διευρυμένης
συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε ότι δε θα υπάρξει καμία αποχώρηση από
την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ πυρά εκτοξεύθηκαν κατά του πρώην βουλευτή της
Σεβαστουπόλεως, Σπύρου Δανέλλη. "Η ξαφνική απόφασή του να δώσει λευκή επιταγή στην
κυβέρνηση παρά τις αντίθετες ομόφωνες αποφάσεις του Κινήματος ήταν πράξη πολιτικά ανήθικη
και η απομάκρυνση του από την Κ.Ο. του Ποταμιού, επιβεβλημένη", είναι η χαρακτηριστική
επισήμανση.
"ΤοΠοτάμι θα αντιπολιτευθεί με κάθε τρόπο τη νέα κυβερνητική πλειοψηφία. Η υφαρπαγή της
ψήφου εμπιστοσύνης έγινε με την χρήση όλων των παλαιοκομματικών μεθόδων και αυτό είναι ένα
πλήγμα στη Δημοκρατία. Ταυτόχρονα το Κίνημα μας παραμένει σταθερό στην απόφαση του
Συνεδρίου ότι το πρόβλημα με την πΓΔΜ πρέπει να λυθεί και η Ελλάδα πρέπει να
πρωταγωνιστήσει στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής οδού για τη γειτονική χώρα. Αυτά ήταν τα δύο
κεντρικά συμπεράσματα της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου το οποίο συνήλθε στα
γραφεία του Κινήματος με τη συμμετοχή Βουλευτών και Ευρωβουλευτών", αναφέρει η απόφαση
του Πολιτικού Συμβουλίου.
Παράλληλα, τα μέλη του οργάνου του Ποταμιού αποφάσισαν:
-Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του Κινήματος μας είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως και η σύγκρουση με τον
εθνικό απομονωτισμό. Υποχρέωση μας είναι να εκφράσουμε όλους τους πολίτες που
υπερασπίζονται χωρίς αστερίσκους την Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Οι πρόσφατες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ
υπέρ της Ευρώπης είναι ευκαιριακές και εξυπηρετούν μόνο τους μικροκομματικούς του
σχεδιασμούς.
-Το Ποτάμι ιδίως στα πατριωτικά θέματα δεν τοποθετείται με τη σκέψη στο κομματικό συμφέρον,
ούτε αλλάζει απόψεις ανάλογα με τα σκαμπανεβάσματα της συγκυρίας. Έχουμε στέρεες αρχές,

δεν έχουμε ιδεοληψίες και δεν αντιδρούμε παρορμητικά. Δεν θα γίνουμε το τέρας της πολιτικής
που πολεμάμε.
"Ταστελέχη επανέλαβαν την αρχή του Κινήματος ότι τα σύγχρονα κόμματα δεν είναι στρατόπεδα
και οι βουλευτές πρέπει να μπορούν να ψηφίζουν κατά συνείδηση, πλην των ψηφοφοριών που
σχετίζονται με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης σε κυβερνήσεις. Η ξαφνική απόφαση του
βουλευτή Ηρακλείου, Σπύρου Δανέλλη, να δώσει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση παρά τις
αντίθετες ομόφωνες αποφάσεις του Κινήματος ήταν πράξη πολιτικά ανήθικη και η απομάκρυνση
του από την ΚΟ του Ποταμιού, επιβεβλημένη", σημειώνει το Πολιτικό Συμβούλιο.
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