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Μετά από τρεις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών για την
ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, τελικά πριν λίγη ώρα προέκυψε "λευκός καπνός", καθώς το
όριο των 200 βουλευτών που απαιτείται για να πάρει "πράσινο φως" το σχετικό νομοσχέδιο έχει
πιαστεί, ενώ με τα παρόντα δεδομένα, αγγίζει τις 290 ψήφους.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, στη δήλωσή του αμέσως
μετά το τέλος της συνεδρίασης, φαίνεται να διαμορφώνεται κοινή βάση για ένα νομοσχέδιο που θα
διευκολύνει την ψήφο των Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους.
Στηνδήλωσή του ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε και πώς ξεπεράστηκε το "αγκάθι" της
προϋπόθεσης που είχε θέσει το ΚΚΕ περί δικαιώματος ψήφου σε όσους απουσιάζουν από την
Ελλάδα έως 30 έτη.
Σύμφωναμε τον ίδιο , βρέθηκε κοινός τόπος : Δικαίωμα ψήφου θα παρέχεται σε όσους
λείπουν από την Ελλάδα έως 35 χρόνια αλλά μπορούν να αποδείξουν ότι στο
μεσοδιάστημα κατοίκησαν στην Ελλάδα επί δύο έτη.
"Φαίνεται ότι εξασφαλίζεται η βάση των 200 βουλευτών", ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή
του κ. Θεοδωρικάκου που ανέδειξε τις τέσσερις πτυχές της συμφωνίας. Ειδικότερα:
-Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού θα είναι ισότιμη. Στοιχείο δομικό που αποτελούσε και τη
μοναδική "κόκκινη γραμμή" που είχε θέσει η κυβέρνηση.
-Οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος που
επιθυμούν. Παράλληλα, ο αριθμός των βουλευτών του Επικρατείας από δώδεκα θα ανέβει στους
15, προκειμένου τα κόμματα να έχουν ευχέρεια να τοποθετήσουν σε αυτό, εφόσον το επιθυμούν,

προσωπικότητες από το εξωτερικό.
-Η ψηφοφορία θα είναι αυτοπρόσωπη και θα πραγματοποιείται σε πρεσβείες, προξενεία και σε
άλλους χώρους που θα διατεθούν για τη διεξαγωγή της.
-Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσοι εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και έχουν κατά
τα τελευταία 35 έτη τουλάχιστον διετή παρουσία στην Ελλάδα (για εργασία, σπουδές, στρατιωτική
θητεία) και μπορούν να το αποδείξουν με δημόσια έγγραφα.
Μήνυμα στην Ομογένεια
Στιςδηλώσεις του μετά το πέρας της Διακομματικής, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε μεταξύ
άλλων: "Να απευθύνω ένα μήνυμα προς την ελληνική ομογένεια: Όσοι δεν περιλαμβάνονται σε
αυτόν τον κατάλογο- γιατί γνωρίζετε ότι η θέση της Κυβερνήσεως είναι ότι θέλαμε όλοι να
τύχουν αυτής της διευκόλυνσης και μάλιστα με επιστολική ψήφο, δεν είχαμε 200 ψήφους
για να το περάσουμε όπως απαιτεί το Σύνταγμα- τους καλώ να το δουν σαν ένα πολύ
μεγάλο βήμα μπροστά. Επιτέλους οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίσουν από τον
τόπο τους. Προφανώς δεν απαγορεύει κανείς σε όποιον Έλληνα πολίτη από το εξωτερικό θέλει να
ψηφίσει στη χώρα μας".
Παραλλήλως, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως θα υπάρξει παρέμβαση, συνταγματική
αναθεώρηση, γύρω από αυτό το θέμα έχει ήδη επιληφθεί και θα αναλάβει τις σχετικές
πρωτοβουλίες ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης.
"Ναι" με επιφυλάξεις από ΣΥΡΙΖΑ - ΚΚΕ
Σύμφωναμε πληροφορίες από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στην Διακομματική Επιτροπή, Γιώργο
Κατρούγκαλο , ο ΣΥΡΙΖΑ συντάσσεται με την πρόταση που προκρίνεται, και δίνει συναίνεση, στον
βαθμό που αυτά θα αποτυπώνονται με ακρίβεια και στο νομοσχέδιο.
ΣτηνΚουμουνδούρου εξάλλου, παραμένει η καχυποψία ότι η Κυβέρνηση στο τέλος θα
αναζητήσει απεμπλοκή από τους όρους που διαμορφώθηκαν για την εξασφάλιση των 200 τουλάχιστον- ψήφων.
Στην δήλωσή του ο Γ. Κατρούγκαλος ανέφερε:
"Προσήλθαμεστην διαπραγμάτευση με τις θέσεις αρχής που από την πρώτη εβδομάδα έθεσε η
πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ:
-Να θωρακιστεί η λύση στην οποία θα καταλήξουμε με ρητή ρύθμιση στη Συνταγματική
Αναθεώρηση.
-Να επιδιωχθούν συγκλίσεις ώστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του
εξωτερικού, χωρίς να αλλοιώνεται ουσιωδώς το εκλογικό Σώμα, βάσει της Δημοκρατικής Αρχής
και της Ευρωπαικής εμπειρίας.

Έγινεδεκτή η πρότασή μας ως προς την ανάγκη πρόβλεψης των παραπάνω στη Συνταγματική
Αναθεώρηση και η σχετική συζήτηση θα γίνει την Τετάρτη 30/10 στην Επιτροπή Συνταγματικής
Αναθεώρησης.
Επιφυλασσόμαστενα δούμε το νομοσχέδιο για να δούμε κατά πόσο η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί
στις αρχές που έχουμε θέσει.
Όλατα παραπάνω μένει να θωρακιστούν και Συνταγματικά, ως έχει ζητήσει μέρος της
αντιπολίτευσης, γεγονός στο οποίο επέμεινε από πλευράς του και το ΚΚΕ.
Σύμφωναμε πληροφορίες άλλωστε, ο Περισσός θεωρεί ότι οι κόκκινες γραμμές που είχε θέσει
έγιναν αποδεκτές και αναμένει να δει ότι αυτές θα θωρακιστούν και συνταγματικά καθώς και ποια
θα είναι η νομοτεχνική εξασφάλιση των κριτηρίων που έθεσε στο νόμο που θα φέρει η
κυβέρνηση.
Αυτό προκύπτει εξάλλου και από την δήλωση του κ. Γκιόκα, βουλευτή, εκπροσώπου
Τύπου του ΚΚΕ:
"Στησημερινή συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής αναπτύξαμε για μία ακόμα φορά την
πάγια και ολοκληρωμένη πρόταση του ΚΚΕ, σχετικά με τη διευκόλυνση των Ελλήνων που ζουν
και εργάζονται στο εξωτερικό, για να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο διαμονής
τους, με τις γνωστές προϋποθέσεις: Την αυτοπρόσωπη παρουσία, όχι την επιστολική ψήφο, που
έγινε αποδεκτό, την ύπαρξη οικονομικών δεσμών με τη χώρα, ένα ανώτατο όριο απουσίας από τη
χώρα και φυσικά ενιαία κριτήρια για όλους, είτε μιλάμε για τους παλιούς εγγεγραμμένους είτε
μιλάμε για τους νέους.
Στο ζήτημα της τεκμηρίωσης του ανώτατου χρόνου απουσίας -που υπήρχε και η δυσκολίαέγινε η εξής πρόταση: Αντί να πιστοποιείται η απουσία από τη χώρα, να πιστοποιείται η παρουσία
στη χώρα. Δηλαδή αν κάποιος συμπληρώνει δύο χρόνια παρουσίας στη χώρα τα τελευταία
τριανταπέντε έτη, αυτός να μπορεί να εντάσσεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του
εξωτερικού.
Όσον αφορά το ΚΚΕ ακόμη δεν υπάρχει καμία συμφωνία, με την έννοια ότι θα
περιμένουμε να γίνει η συνταγματική θωράκιση των κριτηρίων που θέτουμε και φυσικά θα
περιμένουμε να δούμε και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης στη βουλή και τη νομοτεχνική
εξασφάλιση των κριτηρίων που έχουμε θέσει.
Και τέλος, επειδή πολύς λόγος γίνεται για την ισοτιμία της ψήφου, πρέπει να πούμε ότι η
ισοτιμία της ψήφου δεν κρίνεται μόνο στην ψήφο των αποδήμων. Κρίνεται και σε άλλα ζητήματα,
όπως στον εκλογικό νόμο και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, που συνυπολογίζουμε.
Τα υπόλοιπα κόμματα
Άγνωστηείναι για την ώρα η στάση που θα κρατήσει το Μερα25 καθώς το κόμμα θα αξιολογήσει
τη στάση του εξετάζοντας το σύνολο των προτάσεων που συμφωνήθηκαν στην Διακομματική,
εκφράζοντας πάντως δυσαρέσκεια για το χρονικό όριο που τέθηκε.

ΚΙΝΑΛ και Ελληνική λύση, έχουν ήδη δώσει συναίνεση για το πλέγμα των προτάσεων που
έχουν παρουσιαστεί στις συνεδριάσεις της Διακομματικής Επιτροπής.
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