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"Οπρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάνουν τα πάντα προκειμένου να διευκολυνθεί το
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να μπορούν να ψηφίζουν
από τον τόπο στον οποίο κατοικούν. Για αυτό η μοναδική προϋπόθεση που θέσαμε στη σημερινή
συζήτηση για να πετύχουμε τη συμφωνία είναι η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού να μετράει
ισότιμα με την ψήφο των Ελλήνων που ψηφίζουμε εδώ στην πατρίδα μας".
Ησυγκεκριμένη αποστροφή του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, στη λήξη της
πρώτης συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού,
αποτυπώθηκε τελικά και στο κείμενο των τεσσάρων σημείων, το οποίο απέστειλε αργά χθες το
απόγευμα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με εκπεφρασμένη την πρόθεση του "γαλάζιου"
οικοσυστήματος να προχωρήσει σε όλες εκείνες τα απαραίτητα βήματα μετατόπισης, προκειμένου
το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού από τον τόπο κατοικίας τους να λάβει… σάρκα
και οστά, το υπουργείο Εσωτερικών και ο κ. Θεοδωρικάκος δόμησαν ένα κείμενο, το οποίο
ανοίγει, ουσιαστικά, το δρόμο όχι μόνο για τις απαραίτητες "200" ψήφους, αλλά ακόμα και για το
καθολικό "ναι" εντός του Κοινοβουλίου. Κι αυτό, γιατί το αρμόδιο υπουργείο, δια της επιστολής
Θεοδωρικάκου, κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΚΚΕ να οριστεί συγκεκριμένο όριο ετών για όσους
βρίσκονται στο εξωτερικό και να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, ενώ η επιστολική ψήφος, την οποία
ζητεί το Κίνημα Αλλαγής και δεν αποδέχεται ο Περισσός, θα ισχύσει μόνο για τους πολίτες
εκείνους που κατοικούν σε μεγάλη απόσταση από τα σημεία που θα στηθούν οι κάλπες για την
αυτοπρόσωπη ψήφο.
"Στόχοςμας ήταν και είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Για ένα θέμα με ιδιαίτερο
συμβολισμό και ιδιαίτερη σημασία για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό", είναι το σχόλιο
πηγών του υπουργείου Εσωτερικών, με το βλέμμα πλέον να στρέφεται στην επόμενη και (κατά τα
φαινόμενα) κρίσιμη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί το
μεσημέρι της Δευτέρας.

Τατέσσερα σημεία

Στηνεπιτολή των τεσσάρων σημείων που ο κ. Θεοδωρικάκος απέστειλε στα κόμματα, προκειμένου
να τη μελετήσουν τα επόμενα εικοσιτετράωρα, οι κατευθύνσεις, με στόχο την εδραίωση της
συναίνεσης είναι σαφείς. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα τέσσερα σημεία;
-Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
είναι ισότιμη με αυτή των Ελλήνων πολιτών που ψηφίζουν στη χώρα μας. Πρόκειται για τη
μοναδική "κόκκινη γραμμή" που είχαν ορίσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο
Επικρατείας του κόμματος που επιθυμούν, ενώ η ψήφος τους θα μετρά στο κανονικό αποτέλεσμα.
-Η ψηφοφορία θα πραγματοποιείται σε πρεσβείες και προξενεία της χώρας, καθώς και σε χώρους
που θα συμφωνηθούν. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό θα αποτελούν οι πολίτες που η μόνιμη
κατοικία τους βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, η συγκεκριμένη κατηγορία
θα μπορεί να επιλέγει, εφόσον το επιθυμεί, την επιστολική ψήφο.
-Θα συγκροτηθούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι με τους Έλληνες-κατοίκους εξωτερικού, που είναι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Σε αυτήν την κατηγορία θα ενταχθούν όσοι έχουν
φύγει από την Ελλάδα ως 30 χρόνια και έχουν οικονομική σχέση με τη χώρα. Είτε μέσω ελληνικού
ΑΦΜ, είτε μέσω πρώτου βαθμού συγγένειας με Έλληνα φορολογούμενο.
-Θα αυξηθεί ο αριθμός των βουλευτών Επικρατείας από δώδεκα σε 15, με τα κόμματα να έχουν τη
δυνατότητα να τοποθετούν υποψήφιους Έλληνες του εξωτερικού στις πρώτες θέσεις της λίστας,
εφόσον το επιθυμούν.
Απότη στιγμή που το Κίνημα Αλλαγής έχει δηλώσει διατεθειμένο να στηρίξει, με κάθε τρόπο, την
ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και το ΚΚΕ "βλέπει" τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει ο
γενικός γραμματέας του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, στον Κυριάκο Μητσοτάκη να
ικανοποιούνται, τότε ο…δείκτης της συναίνεσης εντός της Βουλής φτάνει το…205. Ωστόσο, σε
αυτήν την εξίσωση εδώ και λίγες ώρες εισέρχεται ένας ακόμα παράγοντας. Και αυτός δεν είναι
άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ.

Βήμαπίσω η Κουμουνδούρου
Μετάτις πρώτες κινήσεις συμπόρευσης κυβέρνησης-ΚΙΝΑΛ-ΚΚΕ-Ελληνικής Λύσης και Μέρα 25, η
Κουμουνδούρου βρισκόταν μπροστά στο φάσμα να φορτωθεί το…μουτζούρη του "όχι" και να
απομονωθεί πολιτικά για ένα ζήτημα μείζονος σημασίας. Μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας αυτό που έγινε εμφανές είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετακινείται από την αρχική θέση της
πλήρους άρνησης και επιδιώκει να σκιαγραφήσει κοινό βηματισμό με τον Περισσό και το κόμμα
του Γιάνη Βαρουφάκη. Στόχος η από κοινού σύνθεση μίας πρότασης που θα φτάσει στα χέρια της
κυβέρνησης. Ευελπιστούμε, ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και το Κίνημα Αλλαγής, στο βαθμό
που αληθινά επιθυμούν τη συναίνεση και την ψήφιση νόμου με 300 βουλευτές, θα μετακινηθούν
από τη θέση τους που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλοίωσης του εκλογικού σώματος. Γιατί στις
δημοκρατίες, το εκλογικό σώμα είναι αυτό που έχει το δικαίωμα να αλλάζει την κυβέρνηση και όχι

η κυβέρνηση το εκλογικό σώμα", φέρεται να είπε ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στα μέλη της Πολιτικής
Γραμματείας.
"Επειδήο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει στην ανάγκη να ακουστεί η φωνή των αποδήμων Ελλήνων και να
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, θα επιδιώξει τις επόμενες μέρες
τη σύνθεση ανάμεσα στις προτάσεις που σέβονται τη δημοκρατική αρχή, τη συνταγματική
νομιμότητα και τη διεθνή εμπειρία. Με μόνη προϋπόθεση να αξιοποιηθεί η τρέχουσα διαδικασία
της αναθεώρησης του άρθρου 54 του Συντάγματος ώστε η όποια νομοθετική παρέμβαση σε αυτή
τη κατεύθυνση να μην κινδυνεύει να εκπέσει ως αντισυνταγματική", ανέφερε η ανακοίνωση της
Κουμουνδούρου.
Τοκατά πόσο βρισκόμαστε κοντά στην ψήφιση του σχεδίου νόμου της κυβέρνησης από 300
βουλευτές, θα απαντηθεί με τη λήξη της συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής, σε δύο
εικοσιτετράωρα. "Είναι στο χέρι του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει αν θα αυτοαπομονωθεί ή θα
συμπράξει για να ψηφιστεί ο νόμος αυτός και από τους 300 της Βουλής", τονίζουν κυβερνητικά
στελέχη.
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