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Ολα για όλα με την Ανγκελα ΜέρκελΤο ραντεβού rns xpoviás σήμερα για ιον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου σιο Βερολίνο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ- 
ΕΙΡΗΝΗ Δ.
ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τ ην πιο κρίσιμη επίσκεψή του στο Βερολίνο, ως Πρωθυπουργού, πραγματοποιεί από σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου, καθώς οι πληροφορίες τον φέρουν αποφασισμένο να συζητήσει με την Καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ μια «τελική λύση» στο ελληνικό πρόβλημα. Στη συνάντηση η οποία θα γίνει αύριο το απόγευμα στην καγκελαρία, υπό την σκιά της χθεσινής συντριβής των Χριστιανοδημοκρατών στις τοπικές εκλογές του Αμβούργου, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει -  σύμφωνα με έγκυρες πηγές -  από την κ. Μέρκελ να αποσυνδεθεί η λύση στο ελληνικό πρόβλημα από το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο προωθεί με επίμονη η κ. Μέρκελ με τη στήριξη του γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκο- ζί. Το αίτημα -  σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές -  θα συνοδευτεί από επίκληση των στοιχείων της ελληνικής προσπάθειας, από τα οποία αποδει- κνύεται ότι η χώρα έχει επιτύχει για

Ανγκελα Μέρκελ (αριστερά) και Γιώργοε Παπανδρέου (δεξιά). Κρίσιμο το 
σημερινό to us  ραντεβού για την πορεία Tns Ελλόδαε, στη σκιά Tns 
συντριβήβ Tns γερμανίδαε καγκελαρίου ans ToniKés εκλογέβ του Αμβούργου

το 2010 τους όρους που της επιβλήθηκαν από την τρόικα και προχωρεί με γοργά βήματα στην υλοποίηση και των λοιπών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Ο  κ. Παπανδρέου θα τονίσει ότι πρόθεση της κυβέρνησής του είναι να συνεχίσει χωρίς παρεκκλίσεις το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Προσαρμογής που άρχισε να εφαρμόζει πέρυσι τον Μάιο.

Οπως ανέφεραν στα «ΝΕΑ» κυβερνητικές πηγές, ο κ. Παπανδρέου θα προσπαθήσει να αφαιρέσει από το οπλοστάσιο της κ. Μέρκελ την Ελλάδα, φοβούμενος ότι στο κρίσιμο ραντεβού της 24ης Μ αρτίου στις Βρυξέλλες, όπου θα συζητηθούν το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας και ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης, η χώρα μας μπορεί να βρεθεί στις συ-

μπληγάδες της αντιπαράθεσης μεταξύ του γερμανογαλλικού άξονα και των λοιπών εταίρων. Το ενδεχόμενο αυτό -  σύμφωνα με τις πηγές που προαναφέρθηκαν -  αποτέλεσε αντικείμενο ευρείας συζήτησης κατά τη διάρκεια σύσκεψης, που έγινε στις αρχές της εβδομάδας υπό τον Πρωθυπουργό.
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ. Οπως γίνεται τώρα γνωστό, εκφράστηκαν ζωηρές ανησυχίες για το πιθανό ενδεχόμενο η καγκελάριος να συμφωνήσει για την παροχή στην Ελλάδα της επιμήκυνσης αποπληρωμής του δανείου των 110 δισ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα συγκατανεύσουν στην καθιέρωση ταυ Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας, το οποίο ως γνωστόν περιλαμβάνει πλην των άλλων πάγωμα μισθών, αύξηση του ορίου συνταξιο- δότησης, αναθεώρηση του Συντάγματος για πρόβλεψη του ελλείμματος κάτω από το 3% κ.λπ.Να σημειωθεί ότι μετά τη Γερμανία ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί την Τετάρτη στο Ελσίνκι, δεδομένου ότι και η Φινλανδία εμφανίζεται το ίδιο αρ

νητική σχετικά με το ελληνικό αίτημα για την επιμήκυνση, απαιτώντας νέες θυσίες. Βαρόμετρο για τις προοπτικές εξεύρεσης μιας ουσιαστικής «συνολικής λύσης» στο πρόβλημα χρέους της ευρωζώνης θεωρούν οι Βρυξέλλες τη συνάντηση και τα αποτελέσματα που θα έχει.
Η ΚΟΜ ΙΣΙΟΝ. Οπως εξηγούσαν παράγοντες της Κομισιόν, ο κ. Παπανδρέου έχει τα περισσότερα από όλους επιχειρήματα για να πείσει την καγκελάριο να υποχωρήσει στο ζήτημα της ενίσχυσης και ευελιξίας του προσωρινού μηχανισμού στήριξης, του ΕΓδΓ. Κατ’ αρχής, είναι από τους ηγέτες που δεν αντιδρούν στο προτεινόμενο από την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας αφού -  κατά παραδοχή του Βερολίνου -  είναι από τις χώρες που εφαρμόζουν αυστηρό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας.Από την άλλη, όμως, αν η κ. Μέρκελ εμμείνει στην άρνησή της για ουσιαστική ενίσχυση του ΕΕδΕ, η Ελλάδα θα είναι από τις χώρες που θα υπο- στούν τις σοβαρότερες συνέπειες.
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Ο θριαμβευτήε των 
τοπικών εκλογών του 

Αμβούργου Ολαφ 
Σολτε πανηγυρίζει. 

Οι Σοσιαλδημοκράτε5 
κέρδισαν πάνω από 15 

ποσοστιαίεε μονάδε5 
και έφθασαν στο 

εντυπωσιακό 49,5%!

Συντριβή για την καγκελάριο στις εκλογέ5 του ΑμβούργουΕχασε τη μισή π κ  εκλογική δύναμη - θρίαμβοί των Σοσιαλδημοκρατών που έφθασαν το 49,5%!
ΒΕΡΟΛΙΝΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΚΟΛΑΦΟΣ για την Ανγκελα Μέρκελ ήταν οι τοπικές εκλογές στο Αμβούργο. Η καγκελάριος δεν θα μπορούσε να φανταστεί χειρότερη αφετηρία για τον μαραθώνιο των τοπικών εκλογών που έχει να αντιμετωπίσει στη διάρκεια του τρέχοντος έτους σε επτά συνολικά κρατίδια της Γερμανίας. Το κόμμα της, η Χριστιανοδημοκρατική Ενωση CDU, είχε στο Αμβούργο το χειρότερο αποτέλεσμα μεταπολεμικά. Οι Σοσιαλδημοκράτες με τον Ολαφ Σολτς σημείωσαν σαρωτική νίκη και διασφάλισαν

την απόλυτη πλειοψηφία στη νέα τοπική βουλή του Αμβούργου.Οι εκλογές στο Αμβούργο δεν αλλάζουν ιδιαίτερα τους συσχετισμούς για την κεντροδεξιά κυβέρνηση της Μέρκελ στην Ανω Βουλή (Μπούντεσρατ), όπου είχε χάσει την πλειοψηφία. Στέλνει όμως το χειρότερο για τους Χριστιανοδημοκράτες μήνυμα στις άλλες έξι αναμετρήσεις, οι οποίες θα ακολουθήσουν στη διάρκεια του 2011, με σημαντικότερες τις εκλογές σε Βάδη-Βυρτεμβέργη και Ρηνανία-Παλατινάτο στις 27 Μαρτίου. Σύμφωνα με την εκτίμηση αποτελέσματος των εκλογών αργά χθες το βράδυ, το

SPD απέσπασε 49,5%, (+15,4%), οι Χριστιανοδημοκράτες CDU 21,2%,(-21,4%), οι Πράσινοι GAL 11,4%, (+1,8%), η Αριστερά LINKE 6,7%, (+,3%), οι Φιλελεύθεροι FDP 6,0% (+1,3%), διασφαλίζοντας και την επάνοδό τους στην τοπική βουλή. Το αποτέλεσμα δίνει στο SPD του Ολαφ Σολτς απόλυτη πλειοψηφία εδρών στη μελλοντική τοπική βουλή του Αμβούργου. «Πάρα πολύ εντυπωσιακό» χαρακτήρισε σ Ολαφ Σολτς το αποτέλεσμα, το οποίο ξεπερνά και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Ούτε ο ίδιος περίμενε τέτοια νίκη, αφού στα σχέδιά του μέχρι χθες για τη μελλοντική κυβέρ-

νηση στο Αμβούργο συμπεριλαμβάνο- νταν πάντα οι Πράσινοι. Το αποτέλεσμα του δίνει αυτοδυναμία που καθιστά περιττούς τους Πρασίνους. Ο θρίαμβός του στο Αμβούργο τον καθιστά αυτόματα και έναν από τους σημαντικότερους διεκδικητές του χρίσματος του υποψήφιου καγκελαίου του SPD. Το μήνυμα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα σε παγγερμανικό επίπεδο είναι ότι ο Σολτς έδειξε πως ο δρόμος για την επάνοδο του SPD στην εξουσία δεν είναι η μετατόπιση προς τα αριστερά αλλά η επιμονή σε ρεαλιστική πολιτική και την επανάκτηση του κέντρου.

Τα ποσοστά
Οι Σοσιαλδημοκράτεβ
έφθασαν το 49,5%, 
ενώ οι
Χριστιανοδημοκράτε5 
έπεσαν στο 21,2%


