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"Οικυβερνώντες έπαιξαν επικίνδυνα με ένα εθνικό θέμα και το μετέτρεψαν σε μικροκομματική
διαφωνία" υποστήριξε ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, αναφερόμενος
στη συμφωνία των Πρεσπών, σε εκδήλωση που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Πολιτικών
Μελετών "Κέντρο Αστικής Μεταρρύθμισης" σχετικά με τα εθνικά θέματα.
Οκ. Κουμουτσάκος επανέλαβε ότι "η ΝΔ δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών" και
σημείωσε πως "η ελληνική αναγνώριση συντηρεί τον σκοπιανό αλυτρωτισμό και εθνικισμό".
Σχετικάμε τα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι "η τουρκική πλευρά ήδη παραβιάζει βασικές αρχές
δημοσίου διεθνούς δικαίου και εμείς αντιδρούμε ορθά, μέσω σεβασμού, στο διεθνές δίκαιο και τις
διεθνείς συνθήκες". Συμπλήρωσε, ακόμα, πως "δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την πάγια
ελληνική εξωτερική πολιτική και ότι ο κ. Κοτζιάς, ως πολίτης πλέον, ανακοίνωσε δημοσίως
πολιτική κίνηση, διακινδυνεύοντας κρίση με την Τουρκία, γεγονός που δείχνει προχειρότητα και
επιπολαιότητα".
Στηνεκδήλωση μίλησε και ο δικηγόρος - οικονομολόγος και μέλος Π.Ε. της Νέας Δημοκρατίας,
Δημήτριος Ιατρίδης, λέγοντας πως "ακόμη και αν η συμφωνία κυρωθεί πριν από τις εκλογές, η ΝΔ
οφείλει να ακυρώσει κατ' ελάχιστον τις διατάξεις για την εθνότητα, τη γλώσσα και την ταυτότητα".
Για τις εξελίξεις με την Τουρκία σημείωσε πως "είμαστε η μοναδική παράκτια χώρα από τις 160,
που δεν έχει ασκήσει αυτό το δικαίωμα, λόγω του απαράδεκτου casus belli της τουρκικής
Εθνοσυνέλευσης του 1995. Είναι δεδομένο ότι το ζήτημα έχει σοβαρές γεωπολιτικές διαστάσεις
και συνδέεται με την πιθανή ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στα προς επέκταση
Ελληνικά χωρικά ύδατα".
ΟΙωάννης Π. Χουντής, κλασικός φιλόλογος και πρόεδρος Κέντρου Αστικής Μεταρρύθμισης
αναφέρθηκε στη γλωσσική και εκκλησιαστική έκφανση του ζητήματος της συμφωνίας των
Πρεσπών, τονίζοντας την ελληνικότητα της αρχαίας μακεδονικής γλώσσας και τη σερβοβουλγαρική προέλευση της γλώσσας των Σκοπιανών.
Τέλος, ο καθηγητής, Κώστας Υφάντης, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις και τις συνθήκες άσκησης
μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής με άξονα το διεθνές δίκαιο.

Στηνεκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη,
Στέλιος Πέτσας, ο πρώην γγ του υπουργείου Παιδείας και πρώην πρύτανης του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέας Καραμάνος και η πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων,
Γεωργία Ξανθάκη - Καραμάνου.
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