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∆εν συγχωρείται καθυστέρηση για τεχνικά θέµατα, τονίζει ο πρωθυπουργός µετά το
Eurogroup
∆υσφορία εξέφρασε ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του µετά την εµπλοκή που σηµειώθηκε στο
Eurogroup.. Η Ελλάδα υλοποίησε τις δεσµεύσεις της, οι εταίροι οφείλουν να κάνουν εκείνο που
έχουν αναλάβει, δήλωσε και υπογράµµισε ότι από την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας
εξαρτάται το µέλλον της Ελλάδας, αλλά και η σταθερότητα της Ευρωζώνης. «Οι όποιες τεχνικ
τεχνικές
δυσκολίες στην εξεύρεση της τεχνικής λύσης, δε συγχωρούν καµία ολιγωρία ή καθυστέρηση»
επισηµαίνει ο Αντώνης Σαµαράς. Ο πρωθυπουργός µεταβαίνει την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, για
τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την Πέµπτη και την Παρασκευή και αναµένεται να θέσει το ελληνικό
ζήτηµα στους οµολόγους του. Στο µεταξύ, την ικανοποίησή της Ευρωζώνης ότι «όλες οι
προαπαιτούµενες δράσεις έχουν εκπληρωθεί» σηµειώνει η επίσηµη δήλωση µετά το χθεσινό
Eurogroup.. Οι υπουργοί των «17», αναφέρει η ανακοίνωση, «έκαναν πρόοδο στην ταυτοποίηση
ενός συνεκτικού πακέτου» και «διέκοψαν τη συνάντηση» µέχρι την επόµενη ∆ευτέρα.
«Σηµειώθηκε πρόοδος, απαιτείται περισσότερη» είπε η επικεφαλής του ∆ΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ,
το «πολύπλοκο» του ζητήµατος δεν επέτρεψε τελικές αποφάσεις, τόνισε ο γερµανός
γερµ
υπουργός
Οικονοµικών Βόλφανγκ Σόιµπλε. ∆ηλώνοντας ελαφρώς απογοητευµένος, ο πρόεδρος του
Eurogroup Ζαν Κλωντ Γιούνκερ ανέφερε ότι ορισµένοι υπουργοί ήθελαν να παραπέµψουν τα
θέµατα σε αρχηγούς κυβερνήσεων ή και κοινοβούλια των χωρών τους.
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ΒΕΘ: Συνεχίζονται τα σκληρά παζάρια για το ελληνικό χρέος, χωρίς αποτέλεσµα
Την δυσαρέσκεια του για το χθεσινό άκαρπο Εurogroup,
Ε
, το οποίο δεν κατάφερε να λάβει
αποφάσεις για το ζήτηµα της Ελλάδας, εκφράζει ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) Παναγιώτης Παπαδόπουλος, επισηµαίνοντας ότι την ώρα που οι έλληνες
πολίτες µατώνουν, ολοένα και περισσότερο, εξαιτίας των αλλεπάλληλων µέτρων λιτότητας, οι
δανειστές µας κωλυσιεργούν βρίσκοντας συνεχώς προσκόµµατα για τη µη εκταµίευση της
πολυθρύλητης, πλέον, δόσης.
«To χθεσινό Εurogroup ζήτησε για µία ακόµη φορά πίστωση χρόνου από µία χώρα που
µαστίζεται από ανελέητη λιτότητα. Η αγορά έχει στεγνώσει, οι επιχειρήσεις βρίσκονται µεταξύ
φθοράς και αφθαρσίας, οι πολίτες αναρωτιούνται, συνεχώς, ποια θα είναι τα επόµενα µέτρα που
θα τους δυσκολέψουν περεταίρω την καθηµερινότητα τους, και οι εταίροι µας δεν υλοποιούν τα
υπεσχηµένα προς την χώρα µας, µεταθέτοντας το πρόβληµα για την επόµενη ∆ευτέρα, σε ένα νέο
Eurogroup»
» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ υπογραµµ
υπογραµµίζοντας
ίζοντας ότι το θέατρο του παραλόγου
συνεχίζεται, λαµβάνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την Ελλάδα.
«Η Ελλάδα, που αντιµετωπίζεται ως το µαύρο πρόβατο της ευρωζώνης, υλοποιεί τις δεσµεύσεις
της, πολλές εκ των οποίων είναι µνηµονιακές συνταγές χωρίς ουσιαστικό
ουσιαστικό αποτέλεσµα, ενώ οι
εταίροι µας βρίσκουν συνεχώς νέες τεχνικές δυσκολίες προκειµένου να µην ανάψουν το πράσινο
φως για τη χρηµατοδότηση της χώρας» σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι σαφώς και
η πολυαναµενόµενη δόση δεν θα δώσει οριστική λύση στο πρόβληµα της Ελλάδας, ωστόσο θα
αποτελέσει ανάσα και νέα αφετηρία για τη χώρα µας που έχει µετατραπεί σε άλλοθι για τη
συνεχή αναβλητικότητα των ευρωπαίων εταίρων µας. «Πολύ φοβάµαι ότι αν δεν υπάρξει
συµφωνία για την Ελλάδα διακυβεύεται έντονα το οικοδόµηµα
οικοδόµηµα της ευρωζώνης» σηµειώνει ο
πρόεδρος του ΒΕΘ.
Βίζα διαρκείας σε όσους αποκτούν σπίτι στην Ελλάδα δίνει η κυβέρνηση
Άδεια παραµονής µεγάλης διάρκειας σε όσους υπηκόους τρίτων χωρών αποκτούν πρώτη ή
δεύτερη κατοικία στην Ελλάδα σκοπεύει να δώσει η κυβέρνηση, σε µία προσπάθεια προσέλκυσης
επενδυτών. Ακολουθώντας την πρακτική άλλων χωρών της ΕΕ, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλαν
Ιρλανδία
και πρόσφατα η Ισπανία, η ελληνική κυβέρνηση θα χορηγεί άδεια παραµονής πέντε ετών µε
δικαίωµα ανανέωσης του χρόνου αυτού σε πολίτες άλλων χωρών, που έχουν λάβει την ειδική
θεώρηση εισόδου στη χώρα (βίζα) και διαθέτουν ακίνητα µε αξία κατ’ ελάχιστον 30
300.000 ευρώ,
όπως αναφέρουν Τα Νέα. Ο χρόνος παραµονής δεν θα συνυπολογίζεται για τη χορήγηση
ελληνικής ιθαγένειας, ενώ η άδεια αυτή δεν θα επιτρέπει την άσκηση οποιασδήποτε εργασίας
στην Ελλάδα.
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