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Την Παρασκευή θα μπορούσε να συγκληθεί η Μπούντεσταγκ  Έτοιμοι να συζητούν 

όσο χρειαστεί για το 
πυρηνικό πρόγραμμα 
δηλώνουν οι ΙρανοίΤ

ην ερχόμενη Παρασκευή θα μπο-
ρούσε να συγκληθεί το γερμανι-
κό Κοινοβούλιο, προκειμένου να 
εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση για 

τη συμφωνία με την Ελλάδα, σύμφωνα με 
τον πρόεδρο της Μπούντεστανγκ, Νόρ-
μπερ Λάμερτ.
Ο κ. Λάμερτ επεσήμανε ότι ένα «ναι» της 
ελληνικής Βουλής για τα μεταρρυθμιστικά 
μέτρα αποτελεί προϋπόθεση για να δώσει 
η γερμανική Βουλή την εξουσιοδότησή της.
Για συμφωνία με «πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα» έκανε λόγο η Γερμανίδα 
καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ στη συνέ-
ντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη 
Σύνοδο Κορυφής, υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη επανοικοδόμησης της εμπιστοσύ-
νης με την Ελλάδα.
«Πρέπει να επανοικοδομηθεί η εμπιστοσύ-
νη και οι Έλληνες φέρουν την ευθύνη να 

υλοποιήσουν αυτά που αποφασίστηκαν», 
είπε, τονίζοντας ότι τα προαπαιτούμενα 
θα πρέπει να νομοθετηθούν μέχρι τις 15 
Ιουλίου. Η κα. Μέρκελ χαρακτήρισε τις δι-
απραγματεύσεις «πολύ σκληρές», αναγνω-
ρίζοντας ότι τέθηκαν δύσκολοι όροι για 
να πειστούν -όπως είπε- οι ηγέτες ότι το 
πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί και να 
καρποφορήσει. «Θα χρειαστεί πολύς χρό-
νος και η πορεία θα είναι επώδυνη» είπε, 
προσθέτοντας πάντως πως η συμφωνία 
προβλέπει μία μεγάλη βεντάλια χρημα-
τοδοτικών μέτρων που αν εφαρμοστούν 
η Ελλάδα θα μπορέσει να επιστρέψει στο 
δρόμο της ανάπτυξης.
Διευκρίνισε παράλληλα ότι θα προτείνει με 
«πλήρη πίστη» στο κοινοβούλιο να εξουσι-
οδοτήσει την έναρξη των διαπραγματεύσε-
ων με την Ελλάδα για μια τρίτη διάσωση 
μόλις η ελληνική Βουλή εγκρίνει το συνο-

λικό πρόγραμμα και θέσει σε εφαρμογή 
τους αρχικούς νόμους.
Ερωτηθείσα αν παραμένει στο τραπέζι ένα 
«σχέδιο Β» για προσωρινή έξοδο από το 
ευρώ, η κ. Μέρκελ είπε ότι «το σχέδιο Α 
έχει εγκριθεί και δεν χρειαζόμαστε σχέδιο 
Β». «Σχέδιο Β θα μπορούσε να τεθεί σε 
εφαρμογή μόνο αν το είχε ζητήσει η Ελ-
λάδα», σημείωσε για να συμπληρώσει πως 
«οι Έλληνες διατράνωσαν την επιθυμία να 
παραμείνουν στην Ευρωζώνη. Όλες οι δι-
αδικασίες, όπως και το δημοψήφισμα στην 
Ελλάδα, συνέβαλαν στο να καταστεί αυτό 
σαφές».
Η καγελάριος ξεκαθάρισε πως «ένα ονομα-
στικό κούρεμα του χρέους είναι εκτός συ-
ζήτησης», ενώ σε ό,τι αφορά το ταμείο ιδι-
ωτικοποιήσεων, ύψους 50 δισ., είπε πως 
θα συσταθεί άμεσα και διευκρίνισε ότι θα 
είναι υπό ευρωπαϊκή επιτήρηση.

Έτοιμοι να συζητούν 
όσο χρειαστεί για το 
πυρηνικό πρόγραμμα 
δηλώνουν οι Ιρανοί, 
διά μέσου του υπουρ-
γού Εξωτερικών της 
χώρας τους, Μοχάμαντ 
Τζαβάντ Ζαρίφ.

Η πρώτη ενδιάμεση 
συμφωνία μεταξύ των 
έξι μεγάλων δυνάμεων 
(ΗΠΑ, Ρωσία, Βρετα-
νία, Γαλλία, Κίνα, Γερ-
μανία) και της Τεχε-
ράνης είχε επιτευχθεί 
στις 30 Μαρτίου, ενώ 
οι προθεσμίες για τε-
λική συμφωνία ήταν 
αρχικά η 30ή Ιουνίου 
και αργότερα η 7η Ιου-
λίου.

Στόχος των μεγάλων 
δυνάμεων είναι να 
εξασφαλίσουν ότι το 
Ιράν δεν θα προχωρή-
σει μέσω του πυρηνι-
κού του προγράμματος 
σε κατασκευή πυρηνι-
κών όπλων.

platiraxos

Χαιρετίζει τη συμφωνία η Ρουμανία 
Τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την Ελλάδα χαιρέτισε ο 
υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Μπόγκνταν Αουρέσκου, 
τονίζοντας ότι τη θεωρεί απόδειξη ότι, σε καταστάσεις κρίσης, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ικανότητα να βρίσκει λύσεις για τα 
πιο πολύπλοκα θέματα.
«Έχουμε τις πρώτες πληροφορίες από τη συνεδρίαση του 
Eurogroup, που ήδη κατέληξε σε συμφωνία για ένα νέο πρό-
γραμμα οικονομικής βοήθειας για την Ελλάδα, και δεν μπορώ 
παρά να καλωσορίσω εκ μέρους του ρουμανικού Υπουργείου 

Εξωτερικών και της ρουμανικής κυβέρνησης αυτήν τη λύση, 
που αποδεικνύει ότι, σε καταστάσεις κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έχει την ικανότητα να επιλύει και τα πιο πολύπλοκα θέματα 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αουρέσκου.
«Όλο αυτό το διάστημα η Ρουμανία ήλπιζε ότι θα βρεθούν από 
κοινού λύσεις, που θα σήμαιναν «ναι» για το ευρωπαϊκό μέλλον 
της Ελλάδας» δήλωσε ο Ρουμάνος ΥΠΕΞ στη διάρκεια συνέντευ-
ξης Τύπου με τον πρέσβη του Λουξεμβούργου στη Ρουμανία, 
Κρίστιαν Μπίβερ.


