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«∆ εν υπάρχουν κόκ-
κινες γραµµές» στις 
συζητήσεις µε την 

τρόικα, ξεκαθάρισε ο Κύπριος 
υπουργός Οικονοµικών Βάσος 
Σιαρλής, αναφορικά µε τους 
όρους της παροχής οικονοµικής 
βοήθειας προς την Κύπρο από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στή-
ριξης. Επισήµανε ότι στο παρόν 
στάδιο θα γίνει διαβούλευση και 
όχι διαπραγµάτευση, η οποία θα 
ακολουθήσει σε µεταγενέστερο 
στάδιο. Σηµείωσε ότι στην προ-

ηγούµενη επίσκεψη της τρόικας, 
αλλά και στο διάστηµα που έχει 
µεσολαβήσει, στόχος ήταν η συ-
γκέντρωση στοιχείων και η δι-
αµόρφωση άποψης και ότι στην 
παρούσα επίσκεψη στόχος είναι 
οι ελεγκτές να επισηµάνουν τους 
τοµείς, για τους οποίους κατά την 
κρίση τους, χρειάζεται να γίνει 
συζήτηση και διαβούλευση, ώστε 
να επιτύχουν συγκλίσεις µε την 
κυβέρνηση, εκεί που υπάρχει δι-
άσταση απόψεων.

Σε δηλώσεις του στο ΡΙΚ,ο κύ-

πριος υπουργός Οικονοµικών, 
τόνισε ότι η συζήτηση θα επικε-
ντρωθεί στο θέµα του χρηµατο-
πιστωτικού τοµέα και στο ύψος 
των κεφαλαίων που θα χρειαστεί, 
καθώς και σε ζητήµατα που αφο-
ρούν µακρο-οικονοµικά πλαίσια.

Σε ότι αφορά τα διακρατικά δά-
νεια ο κ. Σιαρλής ανέφερε ότι οι 
βολιδοσκοπήσεις έγιναν εδώ και 
καιρό, αλλά εφόσον δεν υπήρξε 
οποιαδήποτε εξέλιξη η κυβέρνη-
ση προχώρησε µε αίτηµα στον 
Μηχανισµό Στήριξης.

H Νοµική Υπηρεσία της Κύ-
πρου βρίσκεται σε επικοι-
νωνία «στο ψηλότερο επί-

πεδο» µε τους εισαγγελείς της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, που 
ασχολούνται µε τη διερεύνηση 
της υπόθεσης Τσοχατζόπουλου, 
µετά και την κατάθεση-οµολο-

γία του εξάδελφου του πρώην 
υπουργού, Νίκου Ζήγρα, µε 
την οποία εµπλέκει τον πρώ-
ην υπουργό της Κύπρου Ντίνο 
Μιχαηλίδη και τον Al Sayad 
Fouad. Επίσηµη ανακοίνωση 
της Νοµικής Υπηρεσίας αναφέ-
ρει ότι σκοπός της επικοινωνίας 

της µε τους εισαγγελείς της Ελ-
ληνικής ∆ηµοκρατίας είναι «η 
οποιαδήποτε συνεργασία κριθεί 
αναγκαία για διαλεύκανση της 
υπόθεσης». «∆εν κρίνεται ανα-
γκαίο οποιοδήποτε άλλο σχόλιο 
στο παρόν στάδιο», καταλήγει η 
ανακοίνωση.

Ο δεύτερος γύρος συναντή-
σεων µε την τρόικα στη 
Λευκωσία, που άρχισε τη 

∆ευτέρα, θα πραγµατοποιηθεί σε 
τεχνοκρατικό και σε πολιτικό επί-
πεδο και θα ολοκληρωθεί στις 27 
Ιουλίου, αναφέρει ανακοίνωση 
του υπουργείου Οικονοµικών. 
Στόχος των συναντήσεων, όπως 
σηµειώνεται, είναι η περαιτέρω 
συζήτηση, αναφορικά µε το µα-
κροοικονοµικό πλαίσιο, τις τά-
σεις στα δηµόσια οικονοµικά, τις 

ανάγκες ενδυνάµωσης της κεφα-
λαιουχικής βάσης του τραπεζικού 
συστήµατος, καθώς και τα ενδει-
κνυόµενα µέτρα πολιτικής στο 
δηµόσιο και τραπεζικό τοµέα. Στο 
επίκεντρο των συζητήσεων είναι ο 
τραπεζικός τοµέας.

Χθες, Τρίτη, η τρόικα ήταν προ-
γραµµατισµένο να συναντηθεί µε 
τον υπουργό Οικονοµικών Βάσο 
Σιαρλή, παρουσία του διοικητή 
της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκου 
∆ηµητριάδη. 
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Από πολύ ψηλά ξενικά ο πή-
χης των διαπραγµατεύσεων µε 
την τρόικα, που µπαίνει στα βα-
θιά νερά. 

Κατά τη σηµερινή συνάντηση 
της τρόικας µε τον υοπουργό 
Οικονοµικών αναµένεται ότι 
για πρώτη φορά θα τεθούν επί-
σηµα στο τραπέζι αριθµοί ως 
προς τις χρηµατοδοτικές ανά-
γκες της Κύπρου. 

Όλα προς συζήτηση

Συνεργασία εισαγγελέων 
για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου 

ΒΑΣΟΣ ΣΙΑΡΛΗΣ: 

Την Παρασκευή ολοκληρώνονται 
οι επαφές της τρόικας στη Λευκωσία
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