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Συναίνεσηστα εθνικά ζητήματα, αλλά κανένα σημείο επαφής στην πρόταση για τον εκλογικό νόμο
προκύπτει μετά το τέλος της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την
πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.
Σύμφωναμε πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης ΜητσοτάκηΓεννηματά κινήθηκε γύρω από τα εθνικά ζητήματα και τα αποτελέσματα του πρωθυπουργικού
ταξιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές στο ζήτημα του
εκλογικού νόμου δεν υπήρξε κανένα σημείο επαφής, από τη στιγμή που η Χαριλάου Τρικούπη δε
μπορεί να αποδεχθεί κλιμακωτό μπόνους, το οποίο μπορεί να φτάνει τις 50 έδρες.
Όπωςσχολιάζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Μητσοτάκης δεν άφησε περιθώριο να κατέβει
από το μπόνους των 50 εδρών, ενώ δεν υπήρξε συζήτηση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
καθώς ο πρωθυπουργός δεν άνοιξε το θέμα και η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ήθελε να
επικεντρωθεί στα εθνικά ζητήματα.
Μετάτη συνάντηση, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, δήλωσε ότι διάλογος
δεν σημαίνει εκπτώσεις και η προσφυγή στη Χάγη αφορά μόνο στην υφαλοκρηπίδα και στην ΑΟΖ
ενώ η εθνική ομοψυχία προϋποθέτει κοινωνική συνοχή και ενότητα.
Είπεσυγκεκριμένα: "Είναι ώρα να συνεννοηθούμε, δεν μπορεί να μας έχουν δεδομένους. Να
μεταδώσουμε στους Έλληνες, μήνυμα ενότητας και αυτοπεποίθησης. Να εκπέμψει η χώρα
ετοιμότητα και αποφασιστικότητα. Να γνωρίζουν όλοι-και οι σύμμαχοί μας- ότι τα εθνικά μας
δικαιώματα θα τα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο. Με διπλωματικά μέσα αλλά και αποτρεπτική
ισχύ. Κάθε προσβολή τους θα απαντηθεί αμέσως, με ανάλογο και αντίστοιχο τρόπο. Ο διάλογος
δεν σημαίνει εκπτώσεις. Ο δρόμος για την Χάγη αφορά μόνο την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Να
μην ξεχνά η κυβέρνηση ότι η εθνική ομοψυχία προϋποθέτει κοινωνική συνοχή και ενότητα.
Απαντώνταςσε ερώτηση σχετικά με τον εκλογικό νόμο η Φώφη Γεννηματά τόνισε: Συμφωνήσαμε
ότι διαφωνούμε. Εμείς δεν ψηφίζουμε μπόνους 50 εδρών. Θα το καταψηφίσουμε".
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