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Ο Τραμπ λέει θα πιέσει για ισχυρότερο πλαίσιο για την οπλοκατοχή

Κομισιόν: Δεν πληρούν τα κριτήρια οι Τούρκοι για να καταργηθεί η βίζα

Επικράτηση του Brexit θα τραντάξει 
την ΕΕ προειδοποιεί ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Στον απόηχο του εφιάλτη στο Ορ-
λάντο και έπειτα από νέο μπαράζ 
εμπρηστικών δηλώσεων, ακόμη και 
υπαινιγμών ότι ο Μπαράκ Ομπάμα 
μπορεί να είναι συμπαθών του δρά-
στη, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι θέ-
λει να μην μπορούν να αγοράζουν 
όπλα όσοι βρίσκονται στις λίστες 
παρακολούθησης για τρομοκρατία.
Παράλληλα προαναγγέλλει συνά-
ντηση με το ισχυρότερο λόμπι της 
οπλοκατοχής, την NRA (National 
Rifle Association) για να μιλήσουν 
για το ζήτημα, και εκείνη απαντά 
χαιρετίζοντας τη συνάντηση αλλά 
επισημαίνοντας ότι είναι ήδη αντί-
θετη στην αγορά όπλων από υπό-
πτους για τρομοκρατία.
Η NRA -η οποία στηρίζει τον Τραμπ 
για πρόεδρο- ανακοίνωσε πως εμ-
μένει στην τοποθέτηση της αναφο-

ρικά με τους καταλόγους παρακο-
λούθησης υπόπτων για τρομοκρατία 
και την πρόσβαση αυτών σε όπλα, 
τονίζοντας πως οι πωλήσεις όπλων 
σε δυνητικούς αγοραστές, που βρί-
σκονται σε αυτούς τους καταλόγους, 
θα πρέπει να καθυστερούν μέχρι 
την ολοκλήρωση των ερευνών του 
FBI. Η NRA τονίζει επίσης θα πρέ-
πει να εφαρμοστούν μέτρα προστα-
σίας ώστε να αφαιρεθούν όσοι βρί-
σκονται αδίκως σε αυτές τις λίστες. 
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα 
συναντηθεί με την NRA σχετικά με 
τον περιορισμό πώλησης όπλων 
σε όσους περιλαμβάνονται στον 
«κατάλογο παρακολούθησης», για 
τρομοκρατία που έχει καταρτίσει 
η κυβέρνηση, σε μια κίνηση που 
ενδεχομένως να ασκήσει πίεση σε 
μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμ-

ματος να θεσπίσουν νέους περιορι-
σμούς στην οπλοκατοχή, έπειτα από 
την σφαγή στο Ορλάντο.
«Θα συναντηθώ με την NRA, που 
έχει υποστηρίξει την υποψηφιότητα 
μου, σχετικά με την αποτροπή πώ-
λησης όπλων σε όσους βρίσκονται 
σε καταλόγους παρακολούθησης 
για τρομοκρατία, ή σε λίστες απαγό-
ρευσης επιβίβασης» σε αεροσκάφη, 
ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση του 
στο Twitter.
Ο δισεκατομμυριούχος έχει δε-
σμευθεί ότι θα προασπίσει το συ-
νταγματικό δικαίωμα των πολιτών 
των ΗΠΑ στην οπλοκατοχή και έχει 
κατηγορήσει την υποψήφια των 
Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον ότι 
επιθυμεί να καταργήσει αυτό το δι-
καίωμα, ισχυρισμό τον οποίο η Κλί-
ντον διαψεύδει.

Η Τουρκία έχει κάνει «πρόοδο» τις τελευταίες εβδο-
μάδες, ωστόσο δεν πληροί ακόμη όλα τα κριτήρια 
που απαιτούνται προκειμένου να εξαιρεθούν οι 
Τούρκοι πολίτες από την υποχρέωση να εκδίδουν 
βίζα για να ταξιδεύουν στον Χώρο Σένγκεν, σύμφω-
να με μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. «Η πρόοδος συ-
νεχίστηκε», μετά την προηγούμενη έκθεση της Επι-
τροπής, που δημοσιοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου, 
εκτιμούν οι Βρυξέλλες. Όμως «η Τουρκία θα πρέ-

πει να εφαρμόσει τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί 
στον οδικό χάρτη», υπογράμμισε ο Επίτροπος Με-
τανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Δημήτρης 
Αβραμόπουλος. Στη νέα έκθεση, η Επιτροπή ανα-
φέρεται και πάλι στον ίδιο κατάλογο των κριτηρίων 
που μένουν να εφαρμοστούν (επτά σε σύνολο 72). 
Σε αυτά περιλαμβάνεται η τροποποίηση του αντιτρο-
μοκρατικού νόμου που θεωρείται από τους Ευρω-
παίους υπερβολικά ευρύς και απειλητικός για την 
ελευθερία της έκφρασης.

Ενδεχόμενη επικράτηση της ψήφου για την 
αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρω-
παϊκή Ένωση στο δημοψήφισμα που θα 
διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα θα ταρα-
κουνήσει την Ένωση και θα απαιτήσει συ-
ντονισμένη προσπάθεια για την διασφάλιση 
της σταθερότητας της ΕΕ, δήλωσε ο Γερμα-
νός υπουργός Εξωτερικών Φρανκ-Βάλτερ 
Στάινμαγερ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με 
τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Μαρκ Ερό.
Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας 
τόνισε ότι ο ίδιος και ο Γάλλος υπουργός 
Εξωτερικών εύχονται οι Βρετανοί να ψηφί-
σουν υπέρ της παραμονής στην ΕΕ στο δη-
μοψήφισμα της 23ης Ιουνίου.
«Αυτή θα είναι η σωστή απόφαση» δήλωσε, 
σημειώνοντας πως «επικράτηση του Brexit 
θα ταρακουνήσει την Ένωση.
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