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στη συμφωνία 
Κύπρου - τρόικας
Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης 

ενέκριναν το σχέδιο της ΕΕ και του ΔΝΤ για 
να δοθεί μια λύση στα προβλήματα του τραπε-
ζικού τομέα της Κύπρου, δήλωσε αξιωματού-
χος της ΕΕ και ακολούθησε ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας λέγοντας:  «Εχουμε συμφωνία 
προς το συμφέρον του κυπριακού λαού και 
της ΕΕ», αποχωρώντας από το Συμβούλιο.

Ενωρίτερα, ο Προεδρεύων της Δημοκρατί-
ας Γιαννάκης Ομήρου είχε επιβεβαιώσει  στο 
Προεδρικό τις πληροφορίες ότι επήλθε συμ-
φωνία σε πολιτικό επίπεδο στις Βρυξέλλες, 
ενώ αυτή αναμενόταν  να  επικυρωθεί από το 
Eurogroup.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συμ-
φωνία μεταξύ άλλων, προνοεί κούρεμα  30% 
στις καταθέσεις άνω των 100,000 στην Τρά-
πεζα Κύπρου και με αυτό τον τρόπο σύμφωνα 
με την ίδια πηγή, η Τρ. Κύπρου διασώζεται 
οριστικά. Επίσης η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι 
το θέμα του ELA και των περίπου 9 δις που 
η τρόικα ήθελε να «φορτώσει» στην Τρ. Κύ-
πρου, εγκαταλείφθηκε.

Ερωτηθείς, ο κ. Ομήρου αν μέσα από την 
προκαταρκτική συμφωνία διασώζεται η Τρά-
πεζα Κύπρου, είπε πως «όλα όσα είχαν δει το 
φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες 
αναφορικά με την Τράπεζα Κύπρου ότι δηλα-
δή υπήρχε η πιθανότητα να τεθεί κάτω από 
αυτό που ονομάζεται resolution σε αυτή την 
συμφωνία δεν φαίνεται να υπάρχει αλλά δεν 
θέλω τίποτα άλλο να δηλώσω για λόγους σο-
βαρότητας και ευθύνης».

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες για 
κούρεμα του 30% και για πάγωμα του ΕΛΑ, 
ο κ. Ομήρου είπε πως «το περιεχόμενο θα 
ανακοινωθεί από το Γιούρογκρουπ. Θα ήταν 
ανεύθυνο να μπω σε σχολιασμό και εκ μέ-
ρους οιουδήποτε χωρίς να έχουμε υπόψη μας 
το τελικό κείμενο, την τελική συμφωνία  να 
αρχίσουμε τα σχόλια».

«Είχαμε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοι-
νωνία με πρωτοβουλία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι σε 
επίπεδο Ευρωπαίων αξιωματούχων πριν από 
την συνεδρία του Γιούρογκρουπ διαμορφώνε-
ται μια πρόταση, μια συμφωνία ή πρόγραμμα 
όπως ονομάζεται, το οποίο και θα τεθεί την 
επόμενη μισή-μια ώρα ενώπιον του Γιούρο-
γκρουπ», είπε στις αρχικές του δηλώσεις ο κ. 

Ομήρου. Φαίνεται, σημείωσε, ότι η όλη δια-
δικασία βρίσκεται πλησίστια σε επίτευξη συμ-
φωνίας. «Μας έχει ενημερώσει ο Πρόεδρος 
για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας αλλά 
δεν πρόκειται να αποκαλύψω ή να δημοσιο-
ποιήσω το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας 
δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμα απόφαση 
του Γιούρογκρουπ άρα θα πρέπει να αναμένε-
ται η έκδοση επίσημου ανακοινωθέντος από 
το Γιούρογκρουπ», πρόσθεσε. 

Κληθείς να σχολιάσει ότι «πηγές του Προ-
εδρικού διαρρέουν προς ορισμένες πλευρές 
επιλεκτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας, ο 
κ. Ομήρου απάντησε: «Δεν ξέρω ούτε ποιες 
είναι οι πηγές του Προεδρικού Μεγάρου. Εγώ 
ξέρετε είχα μια ευθύνη απόψε ως Προεδρεύ-
ων της Δημοκρατίας, να συντονίσω μια δια-
βούλευση των αρχηγών των πολιτικών κομ-
μάτων και να βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις Βρυξέλες».

Θέλω λοιπόν, συνέχισε, να είμαι σοβαρός 
και υπεύθυνος. Επανέλαβε ότι ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας τον ενημέρωσε ότι «υπάρχει 
μια προκαταρκτική - αν θέλετε συμφωνία- όχι 
σε επίπεδο Γιούρογκρουπ, το οποίο είναι 
όμως το αρμόδιο να πάρει τις τελικές αποφά-
σεις αλλά σε επίπεδο Ευρωπαίων αξιωματού-
χων δηλαδή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής, 
της κ. Λαγκάρντ, του Προέδρου ή Διευθυντή 
της Κεντρικής Τράπεζας».

«Αυτό το Γιούρογκρουπ βρισκόταν υπό 
την υψηλή εποπτεία - ας το θέσω έτσι αυτών 
των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Δεδομένου 
λοιπόν, ότι φαίνεται να υπάρχει εκ πρώτης 
όψεως μια καταρχήν συμφωνία σε αυτό το 
επίπεδο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η 
συμφωνία να τύχει της έγκρισης και του Γιού-
ρογκρουπ που είναι οριστικά και αμετάκλητα 
το αρμόδιο για να πάρει την τελική απόφαση», 
συμπλήρωσε. 

Σόιμπλε: Δεν χρειάζετάι
επικύρωΣη άπό 
την κύπριάκη βόύλη

 Η συμφωνία που σύνηψε η Κύπρος με 
τους διεθνείς πιστωτές δεν απαιτείται να επι-
κυρωθεί από τη βουλή της νήσου, δήλωσε 
σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Γερμα-
νίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

«Η Επιτροπή μας πληροφόρησε σήμερα 
ότι η απαραίτητη νομοθεσία για την εφαρμο-
γή όσων συμφωνήθηκαν έχει ήδη κυρωθεί», 
είπε ο Σόιμπλε στους δημοσιογράφους αφού 
οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης 
ενέκριναν τη συμφωνία.

«Πρόσθετη νομοθεσία θα ήταν αναγκαία 
μόνον εάν επιβαλλόταν φορολόγηση σε ανα-
σφάλιστες καταθέσεις, αλλά όχι για την αναδι-
άρθρωση των εν λόγω τραπεζών», πρόσθεσε 

ο Σόιμπλε, αναφερόμενος στους όρους της 
συμφωνίας που ενέκρινε το Eurogroup νωρί-
τερα. Σύμφωνα με τον Σόιμπλε, νομικά η γερ-
μανική κάτω βουλή δεν χρειάζεται να ψηφίσει 
σχετικά με την δανειακή σύμβαση σε αυτή τη 
φάση. Ο ίδιος πάντως πρόσθεσε ότι θα μπο-
ρούσε να διεξαχθεί μια ψηφοφορία εντός της 
εβδομάδας, εάν το θέλουν οι Γερμανοί βου-
λευτές. Δήλωσε πεπεισμένος ότι η συμφωνία 
θα εγκριθεί από την Μπούντεσταγκ.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης ενέκριναν 
το σχέδιο της ΕΕ και του ΔΝΤ για να δοθεί μια λύση στα 
προβλήματα του τραπεζικού τομέα της Κύπρου
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