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Μετάτις συναντήσεις του με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,
Μάικ Πομπέο και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνει σήμερα ένα τρίγωνο σημαντικών επαφών, που έχουν ως
στόχο την εδραίωση της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου. Αργά το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου το γενικό
γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σε ένα τετ α τετ ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς, όπως είναι
αναμενόμενο, μέρος των συνομιλιών θα εστιάσει και στην αυξανόμενη προκλητικότητα της
Άγκυρας στο Αιγαίο, καθώς και στην ΑΟΖ της Κύπρου. Η συνάντηση, άλλωστε, του
πρωθυπουργού με το γενικό γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αποκτά ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, από τη στιγμή που επόμενος σταθμός του κ. Στόλτενμπεργκ θα είναι η Τουρκία.
Επτάημέρες πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, το ζήτημααιχμή των προκλήσεων της Άγκυρας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο βρέθηκαν στο
επίκεντρο των συζητήσεων Μητσοτάκη-Τουσκ. Ο πρωθυπουργός στέλνει (αυτό έπραξε και χθες
στο τετ α τετ του Μεγάρου Μαξίμου) το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι χώρα με αυτοπεποίθηση, που
συμμετέχει ενεργά σε όλες τις μεγάλες συζητήσεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η σχέση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, άλλωστε, απασχόλησε τη συζήτηση των δύο ανδρών, στη
διάρκεια της οποίας έμφαση δόθηκε:
-Στην αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
-Στη συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
αντιμετώπιση του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος, υπό την προϋπόθεση της τήρησης εκ
μέρους της Τουρκίας των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Τουρκίας του 2016.
Μετην ολοκλήρωση αυτών των επαφών, πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου θα στρέψει το βλέμμα του
στον κύκλο των συναντήσεων που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους αρχηγούς των
κομμάτων για το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Ο πρωθυπουργός, από το βήμα

της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, έσπευσε να δηλώσει ανοιχτός σε
προτάσεις, προκειμένου να εξευρεθούν συγκλίσεις, οριοθετώντας, παράλληλα, τη μοναδική
κόκκινη γραμμή του κυβερνητικού οικοσυστήματος. Και αυτή δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι η
Νέα Δημοκρατία δε θα επιτρέψει να είναι οι Έλληνες του εξωτερικού πολίτες δεύτερης κατηγορίας
και να μην προσμετράται η ψήφος τους στην επικράτεια. "Η ψήφος των εκτός συνόρων
συμπολιτών μας δεν θα είναι μόνο αναγνώριση ενός δικαιώματός τους. Αλλά και ένας πρόσθετος
δεσμός με την πατρίδα, που θα γιγαντώσει την δύναμη και την επιρροή της. Είναι μέτρο που
προβλέπεται από το Σύνταγμά μας και εξασφαλίζει την ισότητα όλων των εγγεγραμμένων στους
εκλογικούς καταλόγους Ελλήνων", ήταν το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη.
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