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Της Νίκης Ζορμπά
Υπαναχώρησηαπό το σχέδιο των τεσσάρων σημείων που απέστειλε στα κόμματα το ΥΠΕΣ για
την ψήφο των Ελλήνων του Εξωτερικού "βλέπει" η Κουμουνδούρου , με αφορμή την προϋπόθεση
που έχει θέσει το ΚΚΕ στην Κυβέρνηση να έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι Έλληνες απουσιάζουν έως
30 χρόνια από την Ελλάδα και δη, με αναδρομική ισχύ.
Χθες, κατά την διάρκεια συνεδρίασης της διακομματικής επιτροπής για την ψήφο των αποδήμων,
αναγνωρίστηκε η αδυναμία του κράτους να μπορεί να πιστοποιήσει επίσημα ποιοι απόδημοι
λείπουν από την χώρα έως και τριάντα έτη.
Απομόνωση
ΤοΚΚΕ έχει "οχυρωθεί" πίσω από τον όρο αυτό που έχει θέσει εξαρχής στο τραπέζι της
συζήτησης και ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη στροφή και την υποχώρηση που έκανε (ευρισκόμενος σε
πολιτική απομόνωση), ταύτισε την θέση του με τους ίδιους όρους.
Απότην Κουμουνδούρου βέβαια, αρνούνται τα περί "πιρουέτας" που τους αποδίδει η Ν.Δ και
αντεπιτίθενται υπό το πρίσμα, ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που έκανε πίσω από τις αρχικές της
θέσεις, καθώς τελικά, η βάση της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των κομμάτων,
αφορά σε ένα "κλειστό σύστημα εκπροσώπησης" που βρίσκεται στον αντίποδα του κυβερνητικού
σχεδιασμού, καλώντας μάλιστα τον πρωθυπουργό να ...εξηγήσει στους ομογενείς που λείπουν
πάνω από τριάντα χρόνια από την χώρα, γιατί έδινε διαβεβαιώσεις ότι θα ψηφίζουν, οι οποίες
ακυρώνονται, προς ώρας.
...και προσχήματα
Παραλλήλωςπάντως, στελέχη της Κουμουνδούρου, εκτιμούν ότι τελικώς η κυβέρνηση δεν θα
δεχθεί τον όρο περί 30ετίας, αναζητώντας προσχήματα τεχνικής φύσεως.
Ισχυρίζονταιδε, ότι στην χθεσινή συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής, "με το πρόσχημα της
αδυναμίας τεκμηρίωσης, η Κυβέρνηση υπαναχώρησε από το κρίσιμο θέμα του χρόνου απουσίας

από τη χώρα, ως κριτηρίου της ρύθμισης του δικαιώματος, μολονότι το είχε περιλάβει στην
επιστολή που είχε στείλει ο αρμόδιος Υπουργός προς τα κόμματα. Ο τελευταίος υποστήριξε ότι
όποια χρονική προϋπόθεση πρέπει να ισχύσει για το μέλλον, και όχι για τους ήδη
εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη Διακομματική
επεσήμανε ότι δεν μπορεί η συζήτηση να έχει το χαρακτήρα κινούμενης άμμου, και ότι οι
υπαναχωρήσεις αυτές δεν δείχνουν την προσήκουσα σοβαρότητα προς ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Δεν νοείται δε, να έχουμε διαφορετικά κριτήρια ως προς το μέλλον και το παρελθόν, ενώ τα
τεχνικά προβλήματα που προβάλλει η κυβέρνηση είναι προσχηματικά και μπορούν να
αντιμετωπιστούν".
Απότην Κρήτη όπου περιοδεύει, ο Αλέξης Τσίπρας χθες, διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με το εάν
τελικώς θα δεχθεί η κυβέρνηση μέχρι τέλους τις προυποθέσεις της αντιπολίτευσης, προιδεάζοντας
για "ναυάγιο" στο νομοσχέδιο.
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