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Συμπέρασμανούμερο ένα: Για την κυβέρνηση η ισότητα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού
παραμένει πάντα αδιαπραγμάτευτο στοιχείο. Συμπέρασμα νούμερο δύο: Για την κυβέρνηση η
διαδικασία της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των αποδήμων, καθώς και το πώς εκλέγονται
οι αντιπρόσωποι των εκτός Επικρατείας εκλογέων είναι ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο
διαβούλευσης. Συμπέρασμα νούμερο τρία: Για την κυβέρνηση υπάρχει σοβαρό περιθώριο
ουσιαστικής σύγκλισης για την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης.
Στοναπόηχο της ολοκλήρωσης των συναντήσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με
τους πολιτικούς αρχηγούς, στο κυβερνητικό στρατόπεδο επικρατεί αισιοδοξία όσον αφορά στο
περιθώριο συγκλίσεων για την εξεύρεση μίας κοινά αποδεκτής λύσης, με τους όποιους
αστερίσκους και τις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς για τη
διαδικασία και τον τρόπο εκλογής των αντιπροσώπων των εκτός Επικρατείας εκλογέων να
μετατρέπονται στα κομβικά κομμάτια της από εδώ και πέρα συζήτησης. Μία συζήτηση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους των κομμάτων, πριν το νομοσχέδιο για την ψήφο των
Ελλήνων του εξωτερικού έρθει προς ψήφιση στη Βουλή.
"Στιςσυναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ο πρωθυπουργός προσήλθε με ανοιχτό πνεύμα και
διάθεση συνεννόησης, όπως παραγωγική ήταν και η στάση των πολιτικών αρχηγών. Βασική
προϋπόθεση για την εξεύρεση κοινού τόπου αποτελεί για την κυβέρνηση η παραδοχή της
συνταγματικής αρχής της ισότητας της ψήφου, που σημαίνει ότι η ψήφος των Ελλήνων που
διαμένουν στο εξωτερικό προσμετράται στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, δίχως διαχωρισμούς
σε πολίτες α’ και β’ κατηγορίας. Η διαδικασία της άσκησης του δικαιώματος αυτού, καθώς και το
πώς εκλέγονται οι αντιπρόσωποι των εκτός Επικρατείας εκλογέων είναι ζητήματα που αποτελούν
αντικείμενο διαβούλευσης. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα, στις σημερινές συναντήσεις, εκφράστηκαν
διάφορες απόψεις. Φάνηκε πάντως ότι υπάρχει σοβαρό περιθώριο ουσιαστικής σύγκλισης για την
εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης", επισημαίνει, σε ανακοίνωσή του, το γραφείο Τύπου του
πρωθυπουργού. "Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών θα συζητήσει μέσα σε ένα μήνα
με εκπροσώπους των κομμάτων έτσι ώστε στη συνέχεια, να έρθει νομοσχέδιο στη Βουλή που να
μπορεί να ψηφιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία. Οι Έλληνες που διαμένουν στο
εξωτερικό πρέπει να διευκολυνθούν στην άσκηση ενός θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματός

τους, όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη",
σημειώνει.

"Ναυάγιο"με Τσίπρα
Τοπρώτο τετ α τετ της ημέρας, ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, κατέληξε σε αναμενόμενο ναυάγιο. Αμφότεροι οι δύο άνδρες
έθεσαν τις κόκκινες γραμμές της οπτικής τους για το ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων του
εξωτερικού, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αναφωνεί "όχι" στην προσμέτρηση των ψήφων των
αποδήμων στο συνολικό αποτέλεσμα. "Επιθυμούμε να εντάξουμε τους Έλληνες της διασποράς
δημιουργικά στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Επιθυμούμε τη ψήφο τους και την εκλογή των
εκπροσώπων τους στην Ελληνική Βουλή. Δεν επιθυμούμε όμως - και θα μας βρει απέναντι
οποιαδήποτε πρόταση το επιχειρήσει - να μετατρέψουμε τους Έλληνες του εξωτερικού σε
αντικείμενο ψηφοθηρίας ή να χωρίσουμε τους ομογενειακούς τους συλλόγους, ανάλογα με το
κόμμα που υποστηρίζουνε. Η πρόταση που μου παρουσίασε προφορικά ο κος Μητσοτάκης,
δυστυχώς εκεί κατατείνει. Θα περιμένουμε να δούμε και γραπτώς τις τελικές του προτάσεις. Τον
προέτρεψα όμως να αλλάξει ρότα ώστε να βρούμε τον κοινό τόπο των προτάσεων μας και να
προχωρήσουμε συναινετικά. Και σε κάθε περίπτωση να μην οδηγήσουμε τους Έλληνες της
διασποράς στον διχασμό. Οι μεγάλες θεσμικές τομές απαιτούν ευρύτατες συναινέσεις και κυρίως
συνθέσεις ανάμεσα στις παρατάξεις που αποτελούν τους κεντρικούς πόλους διεκδίκησης της
διακυβέρνησης στον τόπο. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα είναι επιλογή πολιτικής αλλά και
θεσμικής εκτροπής. Από την οποία δε θα κερδίσει κανείς", είπε ο κ. Τσίπρας, στη δήλωσή του.

Σύγκλισημε Φώφη
Στησυνάντηση του κ. Μητσοτάκη με την κ. Γεννηματά καταγράφηκε σύγκλιση απόψεων. Σύμφωνα
με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, αποτυπώθηκε συναινετικό κλίμα μεταξύ πρωθυπουργού και
προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός διάκειται
θετικά απέναντι στις εξής προτάσεις του ΚΙΝΑΛ:
-Να ψηφίζουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους.
-Στην επιστολική ψήφο.
-Στο να προσμετράται η ψήφος των αποδήμων στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς και στην εκλογή
αντιπροσώπων της ομογένειας στη Βουλή.
"Εμείςθέλουμε επιτέλους να ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες κάτοικοι του εξωτερικού. Να
προσμετράται η ψήφος τους. Να εκλέγουν αντιπροσώπους. Όχι άλλη χαμένη ευκαιρία. Όλα τα
κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους", είπε η κ. Γεννηματά.

"Ναι"με όρους από τον Δ. Κουτσούμπα

Οιλεπτομέρειες του νομοσχεδίου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού θα κρίνουν και την
τελική στάση του ΚΚΕ σε αυτό το μείζον ζήτημα, με το γενικό γραμματέα του κόμματος, Δημήτρη
Κουτσούμπα, να δηλώνει θετικός προς την κατεύθυνση να προσμετράται η ψήφος στο συνολικό
αποτέλεσμα, αρκεί να πληρούνται σωρευτικά οι τρεις όροι του Περισσού.
"Θέσαμετην πάγια θέση του ΚΚΕ. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν σχέση με την Ελλάδα,
περιουσία, οικογένεια, αυτό να εκφράζεται με τον ΑΦΜ ο οποίος δεν πρέπει να είναι γενικά και
αφηρημένα, αλλά να φορολογείται, να αφορά φορολογητέα περιουσία, περιουσιακά στοιχεία,
κατοικία, να υπάρχει κάποια κατοικία στην Ελλάδα, να έχει σχέσεις δηλαδή ο μετανάστης, ο
απόδημος με τη χώρα, και να έχει και λόγο έτσι ώστε να ψηφίζει και να εκφράζει τη θέση του για
την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που εκλέγεται και τους νόμους που πλήττουν και τον ίδιο και τον
αφορούν, και το εισόδημά του κλπ", ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας. "Δεύτερο κριτήριο σοβαρό, εμείς
θεωρούμε ότι πρέπει να είναι εύλογο το χρονικό διάστημα που απουσιάζει από την Ελλάδα, δεν
μπορεί να έχει φύγει πριν 100 χρόνια και να έχει κάνει οικογένεια δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς
με βάση το "δίκαιο του αίματος". Πρέπει δηλαδή να ορίζεται συγκεκριμένα με βάση, για
παράδειγμα, ενδεικτικά τριάντα χρόνια- θα μπορούσε να είναι αυτό το κομβικό διάστημα που
απουσιάζει. Έτσι πιάνονται και όλοι οι μετανάστες που έφυγαν την περίοδο της κρίσης ή έφυγαν
να σπουδάσουν και δεν βρίσκονται στην Ελλάδα…Αποκλείουμε την επιστολική ψήφο στο
συγκεκριμένο ζήτημα, πρέπει να είναι αυτοπρόσωπη η εκλογή, όπως γίνεται και με όλους τους
Έλληνες πολίτες εδώ στην Ελλάδα, είτε ζουν στην Αλεξανδρούπολη και ψηφίζουν στην Αθήνα, ή
στην Κρήτη και ψηφίζουν αλλού. Και βεβαίως να υπάρχουν εκλογικά τμήματα, παραβάν με ευθύνη
των πρεσβειών, των προξενείων και οπουδήποτε αλλού μπορούσαν να δημιουργηθούν τέτοια
εκλογικά τμήματα που να διευκολύνουν την έλευση των αποδήμων Ελλήνων στο χώρο για να
ψηφίσουν", επεσήμανε . "Φυσικά όλα αυτά τα ζητήματα θα προσμετρώνται οπωσδήποτε στην
ψήφο του εκλογικού αποτελέσματος του συνολικού. Τα συζητάμε αυτά τα ζητήματα, θα δούμε τις
διαδικασίες και πού θα καταλήξει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Θα συμμετάσχουμε σε αυτή
τη συζήτηση και η τελική μας στάση θα καθοριστεί από το πώς θα έλθει το νομοσχέδιο για τη
ψήφο των αποδήμων στη Βουλή και τι ακριβώς θα προβλέπει για όλα αυτά τα ζητήματα που
θέσαμε. Εκεί θα είναι και η οριστική μας στάση", είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.
Σύμφωναμε πληροφορίες ο πρωθυπουργός δήλωσε ανοιχτός να σκεφτεί και να συζητήσει όλα τα
θέματα. Ωστόσο για παράδειγμα παραδέχθηκε ότι εξετάζει σοβαρά την επιστολική ψήφο, η οποία
αποτελεί "κόκκινη γραμμή" για τον Περισσό.

Πλήρηςσυμφωνία με Βελόπουλο
Τηνπλήρη συμφωνία του κόμματός του στο θέμα της ψήφου των ομογενών, εξέφρασε ο Κυριάκος
Βελόπουλος. "Είμαι άνθρωπος της ομογένειας, γεννήθηκα στη Γερμανία και θεωρώ αυτονόητο οι
Έλληνες ομογενείς να ψηφίσουν στην Ελλάδα. Σε αυτό συμφωνούμε επί της αρχής. Στις
λεπτομέρειες θα τα βρούμε, γιατί μας ενώνει ο κανόνας της λογικής. Οι ομογενείς είναι Έλληνες
και πρέπει να τους δοθεί το δικαίωμα να ψηφίσουν", ανέφερε.

Βαρουφάκης: Συμφωνήσαμε πολύ περισσότερο από ό,τι διαφωνήσαμε

"Συμφωνήσαμεπολύ περισσότερο από ό,τι διαφωνήσαμε... Ζητάμε από τον πρωθυπουργό να
δηλώσει ότι τουλάχιστον σε δεύτερη φάση θα υπάρξει κίνηση προς τη δημιουργία εκλογικών
περιφερειών απόδημων Ελλήνων", ανέφερε, μετά το τέλος της συνάντησης που είχε με τον κ.
Μητσοτάκη ο Γιάνης Βαρουφάκης.
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