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Η Ανγκελα Μέρκελ αρνήθηκε να δώσει ίο τελικό οκέι για την επιμήκυνση 
ίου ελληνικού δανείου και να δεσμευτεί για λύση στο πρόβλημα ιης Ευρώπη

Γιώργος: «Επιτακτική ανάγκη η 
συμφωνία για Ελλάδα - Ευρώπη»
ΒΕΡΟΛΙΝΟ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

« Ε ίναι επιτακτική ανάγκη 
να  υπ ά ρ ξε ι συνολική  
συμφωνία στη Σύνοδο 

Κορυφής της Ε.Ε. στις 25 Μαρτίου, 
αλλιώς τα πράγματα θα γίνουν πολύ 
δύσκολα για την Ευρώπη αλλά και 
για την Ελλάδα», τόνισε αργά χθες 
το βράδυ ο Πρωθυπουργός Γιώρ- 
γος Παπανδρέου, κάνοντας έναν 
απολογισμό της συνομιλίας που 
είχε με την καγκελάριο της Γερμα
νίας Ανγκελα Μέρκελ. «Εχει ευθύ
νες η Ευρώπη», υποστήριξε ο κ Πα
πανδρέου, «να τελειώνουμε με αυ
τή την ιστορία, να γυρίσουμε σελί
δα και να μην ξαναβρεθούμε μπρο
στά σε μια τέτοια κρίση όπως αυτή 
που αντιμετωπίζει εδώ και μήνες η 
ευρωζώνη».

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ. Ο κ. Παπανδρέου 
υποστήριξε ότι η παροχή στην Ελ
λάδα της επιμήκυνσης για την απο
πληρωμή του δανείου είναι «προδι
αγεγραμμένη. Είναι όμως λογικό να 
μηλαμβάνονται σπαστές αποφάσεις, 
αλλά να υπάρξει συνολική αντιμετώ
πιση του προβλήματος. Και αυτό εί
ναι κάτι που συμφέρει την Ελλάδα». 
Πάντως η Ανγκελα Μέρκελ, με το 
βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό 
της χώρας της και ουσιαστικά λει
τουργώντας υπό τις εντυπώ σεις 
που δημιουργεί η συντριπτική ήτ
τα που υπέστη την περασμένη Κυ
ριακή στο Αμβούργο, επαναβεβαί
ωσε την άρνησή της να δώσει τώ
ρα λύση στο συνολικό πρόβλημα 
της ευρωζώνης, μέρος του οποίου 
αποτελεί το «ελληνικό πρόβλημα». 
«Ολα έμειναν στο τραπέζι», ήταν το 
σχόλιο μέλους της κυβερνητικής 
αποστολής. Είναι ενδεικτικό ότι η

καγκελάριος, παρά το γεγονός ότι 
αναγνώρισε τις «δύσκολες» αποφά
σεις της ελληνικής κυβέρνησης και 
τα δύσκολα μέτρα που προκαλούν 
αντιδράσεις και απεργίες στην Ελ
λάδα, εν τούτοις αρνήθηκε να δώσει 
το τελικό οκέι για την επιμήκυνση 
του ελληνικού δανείου και να δε
σμευτεί για έγκαιρη και οριστική 
λύση στο πρόβλημα της Ευρώπης. 
Οπως διεφάνη και από τις δηλώσεις 
που έκαναν η Ανγκελα Μέρκελ και 
ο Γιώργος Παπανδρέου στην καγκε
λαρία μετά τη συνάντηση, ύστερα 
από το εκλογικό αποτέλεσμα της 
Κυριακής η καγκελάριος έχει στρέ
ψει όλες τις προσπάθειές της στις 
κρίσιμες για την παραμονή των Χρι
στιανοδημοκρατών στην εξουσία 
εκλογές στο κρατίδιο της Βάδης
- Βυρτεμβέργης στα τέλη Μαρτίου. 
Με τον γερμανικό Τύπο να υποστη
ρίζει ότι η Ανγκελα Μέρκελ «τιμω
ρήθηκε» την Κυριακή για την εφε
κτική στάση που τηρεί έναντι της 
Ελλάδας, μοιάζει μάλλον απίθανο
-  έλεγαν διπλωματικές πηγές -  η 
γερμανίδα καγκελάριος να αλλάξει 
στάση τουλάχιστον πριν από αυτές 
τις εκλογές. Πάντως η ίδια υπερα- 
μύνθηκε της στάσης της, δηλώνο
ντας σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» ότι αν 
δεν πίστευε στην υπόθεση της Ευ
ρώπης, δεν θα έκανε όσα κάνει για 
τη στήριξη του κοινού νομίσματος. 
Σε ό,τι μας αφορά, για την επιμήκυν
ση στην αποπληρωμή του δανείου 
είπε ότι «το σκεφτόμαστε» και «όλα 
είναι υπό συζήτηση», επιβεβαιώνο
ντας με τον τρόπο αυτό ότι (η επι
μήκυνση) συνδέεται άμεσα με τη 
λύση-πακέτο για την κρίση χρέους 
στην ευρωζώνη και, σε ένα ευρύ
τερο πλαίσιο, με το Σύμφωνο Αντα
γωνιστικότητας, το οποίο προωθεί 
από κοινού με τον Νικολά Σαρκοζί.

Αντίθετα, η καγκελάριος της Γερ
μανίας προσέφερε αφειδώς πολιτι
κή στήριξη στον Γιώργο Παπανδρέ
ου και την Ελλάδα, δηλώνοντας ότι 
νοικοκυρεύει τα του οίκου της και 
αυτό το εκτιμά η γερμανική κοινή 
γνώμη. «Πολλοί Γερμανοί είναι π ε 
πεισμένοι πως η Ελλάδα είναι στον 
σωστό δρόμο» είπε, αλλά επισήμα- 
νε με έμφαση ότι η χώρα μας πρέ
πει να συνεχίσει να υλοποιεί τις δε
σμεύσεις που έχει αναλάβει και ότι 
«υπάρχουν πολλά που πρέπει να γί
νουν ακόμη». Η φράση αυτή δημι
ούργησε την εντύπωση ότι η Γερ-

Η κυβέρνηση υποστηρίζει 
παρασκηνιακά ότι το 
Βερολίνο δεν έχει πρόβλημα 
με την επιμήκυνση
μανία απαιτεί και άλλα μέτρα από 
την Ελλάδα και προκάλεσε -  έπει
τα από ερώτηση των «ΝΕΩΝ» -  την 
κατηγορηματική δήλωση του Γιώρ
γου Παπανδρέου ότι «δεν πρόκει
ται να ληφθούν άλλα μέτρα», αλλά 
η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρ
μόζει τις πολιτικές της.
Ο Π ρω θυπουργός διέψευσε ε π ί
σης ότι αντιμετωπίζει το ενδεχό
μενο αναδιάρθρωσης του χρέουτ 
ή κουρέματος, «γιατί κάτι τέτοιο 
έχει να κάνει με την αξιοπιστία μας 
απέναντι στους πιστωτές μας». Ση
μείωσε επίσης, απαντώντας έμμε
σα στη φιλολογία που διακινείται 
έντονα το τελευταίο διάστημα στη 
Γερμανία, ότι το χρέος της Ελλά
δας και η διαχείρισή του δεν πρό
κειται να επιφέρουν πρόσθετο βά
ρος στους γερμανούς φορολογου- 
μένους. «Για εμάς είναι θέμα αξιο
πιστίας ως προς εμάς και τους ευ- 
ρωπαίους εταίρους» η πιστή εκτέ

λεση του προγράμματος, είπε. 
Πάντως, η ελληνική κυβέρνηση 
υποστηρίζει παρασκηνιακά ότι το 
Βερολίνο δεν έχει πρόβλημα για την 
παροχή στην Ελλάδα της επιμήκυν
σης στην αποπληρωμή του δανείου 
των 110 δισ. ευρώ. «Η επιμήκυνση 
είναι δεδομένη» υποστήριζε με κα
τηγορηματικό τρόπο κυβερνητικός 
παράγων το μεσημέρι, αμέσως μετά 
τη συνάντηση που είχαν ο υπουρ
γός Οικονομικών Γιώργος Παπα
κωνσταντίνου με τον γερμανό ομό
λογό του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Κα
τά την ίδια πηγή, «με τη Γερμανία 
είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά υπάρ
χουν δύο αγκάθια. Το ένα αφορά τη 
μείωση των επιτοκίων του δανείου 
που έλαβε η Ελλάδα και το δεύτε
ρο, την επαναγορά του ελληνικού 
χρέους μέσω της αγοράς ελληνικών 
κρατικών ομολόγων».

ΑΛΛΗΛΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Ωστόσο, 
η ίδια πηγή είχε σπεύσει να προϊ
δεάσει μετά τη συνάντηση Παπα
κωνσταντίνου - Σόιμπλε ότι η ελλη
νική πλευρά δεν ανέμενε μια συμ
φωνία κατά τη συνάντηση Παπαν
δρέου - Μέρκελ και ότι θα γινόταν 
απλώς «αλληλοενημέρωση για την 
πορεία των πραγμάτων στην Ευρώ
πη». Με την προσθήκη ότι ο Πρω
θυπουργός θα τόνιζε στη συνομι- 
λήτριά του πω ς «έχουν απέναντι 
τους μια υπεύθυνη κυβέρνηση -  η 
Ελλάδα συμβάλλει στη σταθερότη
τα της ευρωζώνης υλοποιώντας κα
τά γράμμα τις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει». Στη συνομιλία με την κ. 
Μέρκελ ο Πρωθυπουργός είπε πως 
δεν συζήτησε καθόλου διμερή θέμα
τα, όπως τα σκάνδαλα της δίειηεηβ 
και των εξοπλισμών καθώς και τα 
χρέη των νοσοκομείων γιατί δεν 
υπήρχε χρόνος.

Ο  έλληναΐ Πρωθυπουργοί 
Γιώργοί Παπανδρέου στην 
κοινή συνέντευξη Τύπου με 
την Ανγκελα Μέρκελ, μετά 
τη χθεσινή συνάντησή tous 
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Ακόμη πιο σκληρά μέιρα λπόιηιας ζήιησε
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΘΑΣ

ΜΑΥΡΑ ΜΑΝΤΑΤΑ για την ελλη
νική οικονομία βλέπει ο διοικητής 
της Τραπέζης της Ελλάδος Γιώργος 
Προβόπουλος, ο οποίος μιλώντας 
χθες στη Βουλή ζήτησε -  εμμέσως 
πλην σαφώς -  σκληρότερα μέτρα λι
τότητας, ενώ προανήγγειλε -  αντί
θετα σε όσα λέει έως τώρα η κυβέρ
νηση -  ότι το 2012 θα είναι δύσκο
λο να βγει η Ελλάδα στις διεθνείς 
αγορές για να δανειστεί μόνη της! 
Ο διοικητής της ΤτΕ τόνισε χαρα

κτηριστικά πω ς «είναι αρκετά δυ
σμενής η δυναμική του χρέους της 
χώρας» και επέμεινε ότι «πρέπει να 
γίνουν ακόμη μεγαλύτερες προσαρ
μογές από αυτές που προβλέπει το 
Μνημόνιο». Εκτίμησε μάλιστα ότι 
καθώς το 2012 το χρέος θα ανέλθει 
στο 160% του ΑΕΠ, αυτό θα δυσχε- 
ράνει την έξοδο της χώρας στις δι
εθνείς αγορές.
Επιπλέον, απαντώντας σε ερωτή
σεις βουλευτών υποστήριξε πως η 
αναδιάρθρωση του χρέους θα είχε 
συνέπεια τη μείωση των συντάξεων

και διατύπωε την εκτίμηση ότι η κα
λύτερη περίπτωση για τη χώρα θα 
ήταν η επιμήκυνση αποπληρωμής 
του χρέους με καλύτερο επιτόκιο. 
«Το χρέος είναι δικό μας πρόβλημα 
και πρέπει να κινηθούμε πιο τολ
μηρά σε σχέση με τον μέχρι σήμερα 
βηματισμό μας», τόνισε και σημείω
σε πως ενδεχόμενη αναδιάρθρωση 
του χρέους -  με κούρεμα 30% -  θα 
είχε δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για 
τις τράπεζες που κατέχουν ομόλο
γα του Δημοσίου αξίας 45 δισ. ευρώ 
όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία

ΜΟΝΗ ΤΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ  ΤΟ 2012

ο ôioixnms ms Tpanézns ms EXMôos
που αντίστοιχα διατηρούν ομόλο
γα αξίας 25 δισ. ευρώ.
Ο Γ. Προβόπουλος χαρακτήρισε 
εξαιρετικά δύσκολο και φιλόδοξο 
αλλά όχι ανέφικτο τον στόχο της 
κυβέρνησης για την εισροή 50 δισ. 
ευρώ από την αξιοποίηση της δη
μόσιας περιουσίας και είπε ότι το 
2011 θα είναι «έτος δύσκολο και γε
μάτο προκλήσεις» για τα ελληνικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οταν 
ρωτήθηκε πότε θα επιστρέφουν 
οι τράπεζες στις διεθνείς αγορές 
δήλωσε πως «πιο εύκολα θα απά-

ντούσα στο συγκεκριμένο ερώτη
μα που θα αφορούσε το ελληνικό 
Δημόσιο παρά για τις τράπεζες». 
Εμφανίστηκε θετικός για τις συγ
χωνεύσεις τραπεζών υπό την προ
ϋπόθεση ότι θα είναι «φιλικές και 
καλά σχεδιασμένες», φράση που 
ερμηνεύτηκε ως αιχμή για την πρό
σφατη προσπάθεια συγχώνευσης 
Εθνικής - Alpha.
«Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τοπο
θετηθεί θετικά στο θέμα των συγ
χωνεύσεων γιατί μέσα σε ένα δυ
σμενές περιβάλλον αυτές οι ο

χωνεύσεις, αν είναι καλά σχεδια
σμένες και αν γίνονται με φιλικό 
τρόπο, συνεπάγονται σημαντικές 
συνέργειες», είπε χαρακτηριστι
κά στα μέλη της Κοινοβουλευτι
κής Επιτροπής Οικονομικών Υπο
θέσεων. Ο κ. Προβόπουλος έσπευ- 
σε να διευκρινίσει πως η ΤτΕ αντι- 
τίθεται σε «μη φιλικές συμφωνίες» 
και τόνισε ότι η απόπειρα συγχώ
νευσης της Εθνικής με την Alpha 
«εξαρτάται από τους μετόχους» και 
πως ο ίδιος δεν μπορεί να αποφαν- 
θεί «θετικά ή αρνητικά».

Ο  απερχόμενο* πρόεδροί 
Tns Bundesbank Αξελ  Βέμπερ

ΑΞΕΛ ΒΕΜΠΕΡ

«Οχι σια 
δάνεια 
με χαμηλά 
επιτόκια»
Σε τροχιά σύγκρουσή με
T is άλλεε χώρε* Tns ευρωζώνη* 
βάζει τη Γερμανία ο απερχόμενο* 
πρόεδρο* Tns γερμανική* 
κεντρική* τράπεζα* (Bundesbank) 
Αξελ Βέμπερ με άρθρο του 
που δημοσιεύτηκε x9es otous 
«Financial Times».
Ο  Βέμπερ αντιτίθεται στην ιδέα ότι 
τα ευρωπαϊκά ταμεία θα πρέπει να 
μπορούν να αγοράζουν κρατικά 
ομόλογα, αλλά και στη χορήγηση 
δανείων με πιο ευνοϊκά (χαμηλά) 
επιτόκια σε χώρεε με οικονομικά 
προβλήματα.
Οπωε αναφέρει, όλεί οι 
ευρωπαϊκέ* χώρεε πρέπει να είναι 
υπεύθυνε* για τα οικονομικά tous, 
ακόμη και σε περιόδου* κρίσεων. 
Εκφράζει ακόμη cpoßous ότι εάν 
αποφασιστεί τελικά η αγορά 
κρατικών ομολόγων χωρών Tns 
ευρωζώνη* με προβλήματα, τότε 
αυτό μπορεί να μπλοκαριστεί από 
το συνταγματικό δικαστήριο Tns 
Γερμανία*.

Πάντως, όταν ρωτήθηκε από την 
πρόεδρο της Επιτροπής Βάσω Πα
πανδρέου κατά πόσον αυτές οι δι
αδικασίες προεξοφλούν και μειώ
σεις τόσο σε επίπεδο θέσεων ερ
γασίας όσο και σε επίπεδο μισθών, 
υποστήριξε ότι «η μείωση των εξό
δων για τις τράπεζες είναι ανα
γκαία και ειδικά για το μισθολο- 
γικό κόστος είναι αναπόφευκτη». 
Τέλος, είπε πως «είναι σαφές προς 
ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η κα
τάσταση» και ότι «θα ορίσουν οι 
ίδιες το θέμα του κόστους».
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Επιμένουν 
για Eipos-Kav

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
ΔΙΟΝΥΣΗΣΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ για σύσταση Εξε
ταστικής Επιτροπής για την οικονο
μία από το 1981 έως σήμερα επανα
φέρει η Ν.Δ., κλιμακώνοντας μέσω 
του αιτήματος και την επίθεση κα
τά της κυβέρνησης για τις επαφές 
του Πρωθυπουργού με τον επικε
φαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν 
από τον Δεκέμβριο του 2009. Ο εκ
πρόσωπος της Ν.Δ. Γιάννης Μιχελά- 
κης κατηγόρησε χθες την κυβέρνη
ση ότι αποφεύγει να δώσει απαντή
σει για τις επίμαχες συζητήσεις του 
Γιώργου Παπανδρέου με τον Ντομι
νίκ Στρος-Καν και πρόσθεσε με έμφα
ση ότι η Ν.Δ. δεν έχει αποσύρει την 
πρόταση για σύσταση Εξεταστικής 
Επιτροπής. Στις επαφές του Πρωθυ
πουργού με τον επικεφαλής του ΔΝΤ 
αναφέρθηκε διεξοδικά και ο Αντώνης 
Σαμαράς σε συζήτηση που είχε χθες 
το βράδυ με μέλη της Ελληνικής Ενω
σης Επιχειρηματιών και, κατά πλη
ροφορίες, κατηγόρησε την κυβέρ
νηση ότι «μεθόδευσε» την προσφυ
γή στον μηχανισμό στήριξης από την 
τρόικα ώστε «να φανεί ως μονόδρο
μος». Παράλληλα, στο γαλάζιο στρα
τόπεδο επιχειρούν να ερμηνεύσουν 
τα μηνύματα προς τη Ν.Δ. που εκπέ
μπει τις τελευταίες ημέρες ο Γιώργος 
Καρατζαφέρης. Ο πρόεδρος του ΛΑ
ΟΣ, παράλληλα με την αντιμνημονι- 
ακή στροφή του κόμματός του, αφή
νει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο συ
νεργασίας με τη Ν.Δ.
«Οι καιροί απαιτούν άλλες προσεγ
γίσεις. Ολοι κρινόμαστε... Χαίρομαι 
που υπάρχει ανταπόκριση και από την 
απέναντι πλευρά της Λεωφόρου Συγ- 
γρού», ανέφερε χθες ο Γιώργος Κα
ρατζαφέρης (στο Mega) και έκλεισε 
το μάτι σε μια μετεκλογική συνεργα
σία με τον Αντώνη Σαμαρά, προσθέ
τοντας: «Εχω ανοιχτά τα αυτιά μου για 
το μήνυμα που θα δώσει ο εκλογέας 
την ημέρα των εκλογών. Ο καθένας 
θα πάρει την πυξίδα που του πρέπει 
από το μήνυμα των εκλογών. Δεν βο
ηθάει να είναι κάποιος μέσα σε πα
ρωπίδες, ράγες και αγκυλώσεις...».

Ντομινίκ ZTpos-Kav, 
ο επικεφαλή* του ΔΝΤ


