Στη Λισαβόνα ο Αλ. Τσίπρας
σήμερα και αύριο
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ΤηνΠορτογαλία επισκέπτεται ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα και αύριο, προκειμένου να συμμετάσχει
ως παρατηρητής στην προπαρασκευαστική συνάντηση των αρχηγών κρατών και ηγετών που
μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, εν όψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 14 και
15 Δεκεμβρίου.
Στη συνάντηση, θα τεθούν μεταξύ άλλων, τα ζητήματα των μεταρρυθμίσεων στην Ευρωζώνη και
θέματα πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Λισαβώνα, ο
Έλληνας πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον Πορτογάλο
πρωθυπουργό, Αντόνιο Κόστα, και τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων,
Πιερ Μοσκοβισί.
Η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας έχει προγραμματιστεί για
απόψε στις 20:30, ενώ στη συνέχεια (22:30) θα συμμετάσχει στο δείπνο εργασίας του ΕΣΚ. Το
Σάββατο στις 11:30 το πρωί συναντάται με τον Π. Μοσκοβισί.
Η παρουσία και η συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού στις συζητήσεις στη Λισαβόνα, ενόψει
και της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες στα μέσα Δεκεμβρίου, εντάσσεται στο συνολικότερο
πλαίσιο της ευρείας συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για το μέλλον της ΕΕ, μετά το Brexit, τη
συζήτηση για τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά με
προτάσεις και ρόλο.
Ζητήματα που μαζί φυσικά και με τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως μεταξύ άλλων η
πορεία και η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες από
πηγές της κυβέρνησης, να τεθούν και στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Πιερ Μοσκοβίσι. Η
παρουσία του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, στη συζήτηση που γίνεται
σήμερα και αύριο στην πορτογαλική πρωτεύουσα, σχετίζεται, κατά πληροφορίες, με τη συζήτηση
που αφορά στις μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη. Παρούσα και η Επίτροπος Περιφερειακής
Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου.
Στην αποψινή συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον Πορτογάλο ομόλογό του, αναμένεται να
συζητηθούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που απασχολούν τον διάλογο για την Ευρώπη, τις διμερείς
σχέσεις και τη συνεργασία των χωρών του Νότου. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε βρεθεί ξανά στην

Λισαβόνα πριν από έναν χρόνο (28 Ιανουαρίου 2017) για τη διεξαγωγή της δεύτερης Συνόδου των
Μεσογειακών/Νότιων Χωρών της Ε.Ε.
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