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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΚΑΙ Ρ0ΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΜΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Η «επόμενη 
ημέρα» ίσως 
φέρει και 
νέα μέτρα
Αν η απόφαση που θα πάρουν οι ηγέτες 
της Ευρωζώνης δεν ικανοποιήσει τις αγορές

Οι υποχρεώσεις 
της κυβέρνησης

Να εφαρμόσει κατά γράμμα το 
Μνημόνιο, όπως είναι η πιεστική πλέον 
απαίτηση των Βρυξελλών και κυρίως 
της Γερμανίας. Το μήνυμα έστειλε 
η κ. Αγκελα Μέρκελ στη συνάντηση 
με τον Ελληνα πρωθυπουργό την Τρίτη.

Ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, 
ενδεχομένως, θα πρέπει να κάνει πιο 
αποφασιστικές κινήσεις, εάν η Ευρωζώνη 
συμφωνήσει σε ένα μη ικανοποιητικό 
για τις αγορές πακέτο μέτρων.

Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος
κ. Γιώργος Προβόπουλος στην έκθεσή 
του για τη Νομισματική Πολιτική συστήνει 
στην κυβέρνηση να υιοθετήσει πιο φιλόδοξους 
στόχους από αυτούς που προβλέπει 
το Μνημόνιο.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα του 
επικαιροποιημένου Μνημονίου,
έως το τέλος Μαρτίου, η κυβέρνηση είναι 
υποχρεωμένη να αποφασίσει και να 
παρουσιάσει επιπλέον μέτρα 1,8 δισ. ευρώ.

Δεδομένου ότι οι εύκολες λύσεις
έχουν εξαντληθεί, θεωρείται πλέον πολύ πιθανό 
να πέσει και πάλι στο τραπέζι η πρόταση 
για απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
αν η πίεση της τρόικας αυξηθεί και η απόφαση 
που θα πάρουν οι ηγέτες της Ευρωζώνης 
δεν ικανοποιήσει τις αγορές.

6 Οι πιθανότητες να πάρει η χώρα μας,
σε αυτή τη φάση, κάτι περισσότερο 
από την επιμήκυνση της περιόδου 
αποπληρωμής των 110 δισ. ευρώ 
είναι περιορισμένες.
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται 
και θα κορυφωθούν 
αυτή την εβδομάδα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αλλαγές θα ζητήσει 
και η Πορτογαλία

Μετά τη συνάντησή της με τον
Ελληνα πρωθυπουργό, η κ. Αγκε
λα Μέρκελ ετοιμάζεται να υποδε
χθεί την Τετάρτη στο Βερολίνο 
τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Ζο- 
ζέ Σόκρατες. Οπως έγινε γνωστό 
την Παρασκευή από το γραφείο 
του, ο κ. Σόκρατες θα συζητήσει 
με τη Γερμανίδα καγκελάριο τι 
αλλαγές μπορεί να νίνουν στο Ευ
ρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτι
κής Σταθερότητας, «ώστε να βοη
θήσει πιο αποτελεσματικά τις χώ
ρες που αντιμετωπίζουν δυσκο
λίες χρέους, όπως η Πορτογαλία». 
Η συνάντηση γίνεται ενώ ολοένα 
και περισσότεροι αναλυτές θεω
ρούν ότι η Πορτογαλία δεν θα α- 
ποφύγει την προσφυγή της στον 
μηχανισμό στήριξης του ΔΝΤ και 
της Ε.Ε. τους επόμενους μήνες ή 
και εβδομάδες, παρά τις διαβε
βαιώσεις της κυβέρνησης της χώ
ρας περί του αντιθέτου. Πρόσφα
τα, μάλιστα, ανακοίνωσε την επα
ναγορά ομολόνων, ώστε να πε
ριορίσει τις πιέσεις των αγορών 
στα πορτογαλικά spread. Το επό
μενο διάστημα λήγουν πολλές εκ
δόσεις ομολόγων της χώρας, δη
μιουργώντας αυξημένες ανάγκ 
αναχρηματοδότησης.
Η χώρα εκτιμάται ότι θα προσπα
θήσει να καθυστερήσει ενδεχό
μενη προσφυγή της μέχρι τη σύ
νοδο κορυφής της 24ης και 25ης 
Μαρτίου, ποντάροντας σε μία 
συμφωνία που θα της εξασφαλί
σει μεγαλύτερη ευελιξία στους ό
ρους δανεισμού σε σχέση με την 
Ελλάδα και της Ιρλανδία.
Οπως π Ελλάδα, η Πορτογαλία 
θέλει ο μόνιμος Ευρωπαϊκός Μη
χανισμός Σταθερότητας να αγο
ράζει ομόλογα χωρών, κάτι στο ο
ποίο αντιδρά η Γερμανία. Ισως ό
μως η μεγαλύτερη έκπληξη για 
την κ. Μέρκελ έρθει από την 
Ιρλανδία, όπου το κόμμα Φιν 
Γκέιλ ζητά εκτός από την αγορά 
ομολόγων χωρών, ο μηχανισμός 
να αγοράζει επίσης χρέος και με
τοχές των προβληματικών τραπε
ζών της χώρας.

«Ναι» ίου ΔΝΤ στην επαναγορά του χρέους

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Εξαιρετικά κρίσιμη για τη ν  Ευρωζώνη 
αλλά και για την Ελλάδα είναι η Σύ- 
voôos Kopuqms στιε 24 και 25 Μαρτί
ου, γιατί από τιε αποφάσειε m s θα ε- 
ξαρτηθεί εν μέρει η επιστροφή m s χώ- 
pas στιε αγορέε.

στόσο, όποια κι αν είναι η απόφαση 
τω ν  ηγετώ ν m s Ευρωζώνηε, αυτό 
που δεν πρόκειται να αλλάξει είναι η 
υποχρέωση ms Ελλάδαε να εφαρμόσει 
κατά γράμμα το  Μνημόνιο. Ενδεχο- 
μένωε μάλιστα να πρέπει να κάνει πιο 
αποφασιστικέε κ ινή σ ε ι, εάν η Ευρω
ζώνη  συμφωνήσει σε ένα μη ικανο
ποιητικό για τιε αγορέε πακέτο μέτρων. 
Δ εν είναι τυχαίο ότι ο διοικητήε ras 
Τραπέζηε ras Ελλάδοε, κ. ricopYOS 
Προβόπουλοε, στην έκθεσή του για τη 
Νομισματική Πολιτική συστήνει στην 
κυβέρνηση να υιοθετήσει πιο φιλό- 
δοξουε o t o x o u s  από αυτούε που προ
βλέπει το  Μνημόνιο σε ό,τι αφορά τη  
δημοσιονομική προσαρμογή και τιε 
διαρθρωτικέε αλλαγέε. Ετσι κι αλλιώβ, 
με βάση το  χρονοδιάγραμμα του επι-

Θεωρείται πολύ πιθανό 
να πέσει και πάλι στο 
τραπέζι η πρόταση για 
απολύσεις στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.

καιροποιημένου Μνημονίου, έωε το τέ- 
Aos Μαρτίου, η κυβέρνηση είναι υπο
χρεωμένη να αποφασίσει και να πα
ρουσιάσει επιπλέον μέτρα 1,8 δισ. ευ
ρώ προκειμένου να επιτευχθεί ο στό- 
xos για το  φετινό έλλειμμα και 23 δισ. 
ευρώ για τη ν περίοδο 2012-2015.

Εάν η απόφαση που θα πάρουν οι η- 
γέτεε ras Ε υρω ζώ νη  δεν ικανοποιή
σει τιε αγορέε, είναι δεδομένο ότι οι πιέ
σ ε ι  ras τρόικαε θα ενισχυθοήν. Η αυ
στηρή κριτική που ασκείται σ τη ν έκ
θεση αξιολόγησή ms Κομισιόν για κα
θυστερήσει, παλινωδίεε και εκπτώσειε 
στιε διαρθρωτικέε αλλαγέ3, είναι κατά 
τη ν  εκτίμηση κυβερνητικών αξιωμα- 
τούχων μήνυμα εν όψει ras επόμενηε 
δόσηε. Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι εΰ- 
κολεε λύσεΐ5 έχουν εξαντληθεί, θεω
ρείται πλέον πολύ πιθανό να πέσει και 
πάλι στο  τραπέζι η πρόταση για απο
λ ύ σ ε ι  σ τον  ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ornas παραδέχεται κορυφαίο στέ- 
λεχοε του οικονομικού επιτελείου, οι 
πιθανότητεε να  πάρει η χώρα μαε, σε 
αυτή τη  φάση κάτι περισσότερο από 
τη ν  επιμήκυνση m s περιόδου απο- 
π’  ωμήε τω ν  110 δισ. ευ ρώ είναι πε- 
ρω^ισμένεε. Οι διαπραγματεύσειε 
συνεχίζονται και θα κορυφωθούν αυ
τή  την εβδομάδα, εν όψει ras έκ τα κ τέ  
Συνόδου Kopuipâs m s l in s  Μαρτίου. 
Ο πρόεδροε m s Ευρωπαϊκήε Evcaans

κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι συνεχίζει τιε δι- 
μερείε επαφέε, ενώ  τη ν Τετάρτη, τη ν 
Πέμπτη και τη ν  Παρασκευή θα συ
νεδριάζει συνεχώε η Ευρωπαϊκή Οι
κονομική και Νομισματική Επιτροπή 
(που προετοιμάζει τα  Eurogroup). 
Ωστόσο, οι προσδοκίεε είναι περιο
ρισμέ vcs. Ακόμη και η μείωση του ε
πιτοκίου συναντά ισχυρέε αντιστάσειβ, 
ενώ  η δυνατότητα  του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτική5 Σταθε- 
ρότηταε (EFSF) και του μόνιμου μη
χανισμού διάσωσηε (ESM) να αγορά
ζουν ομόλογα από τη  δευτερογενή α-Ι 
γορά μοιάζει αυτή τη  στιγμή απίθανη,] 
λόγω τω ν  αντιρρήσεων που διατυ-| 
πώνουν Kupicos η Γερμανία, η Φιν
λανδία και η Ολλανδία. «Ολεβ οι κυ
β ερ νή σ ε ι καταλαβαίνουν ότι πρέπει 
να  κάνουν κάτι για να ανοίξουν οι α- 
γορέε. Αντιλαμβάνονται ncos είναι 
προτιμότερο από το να έρθουν κάποια 
στιγμή η Ελλάδα ή η Ιρλανδία ή iocos 
η Πορτογαλία και να ζη τούν κι άλλα 
χρήματα ή ακόμη χειρότερα να χρε
οκοπήσουν. Από τη ν  άλλη, είναι ε
ξαιρετικά δύσκολο να πείσουν την κοι
νή  γνώμη raus για τη ν αναγκαιότητα 
μιαβ αποτελεσματικήε απάντησηε 
σ το  πρόβλημα» λέει κοινοτική πηγή 
στιε Βρυξέλλεε.

Η επιμήκυνση θα διευκολύνει τη ν  
εξυπηρέτηση του χρέουε, Kupicos τη  
διετία 2014-2015, όταν θα πρέπει να 
αναχρηματοδοτηθεί από τι? αγορέ5 
σχεδόν το 50% του ελληνικού δημό
σιου χρέουε. Συγκεκριμένα, οι ανάγκεε 
αναχρηματοδότησηε από τα 81 δισ. ευ
ρώ θα υποχωρήσουν στα  32 δισ. το 
2014 και από τα  73 δισ. σ τα  38 δισ. ευ
ρώ το 2015.

Ωστόσο, η επιμήκυνση δεν φαίνε
τα ι να είναι από μόνη m s αρκετή για 
να καθησυχάσει τιε αγορέ5. «Εχει εν 
πολλοίε προεξοφληθεί. Εάν μάλιστα υ
ποχρεωθεί και η Πορτογαλία να προ- 
σφύγει σ τον  μηχανισμό, τό τε  η όποια 
θετική επίπτωση θα εξανεμισθεί γρή
γορα», λέει ο ίδιοε κοινοτικόε παρά- 
Yovras.

Ταυτόχρονα, όμωε, θα αυξηθεί και 
η πιθανότητα νέω ν  υποβαθμίσεων α
πό t o u s  o i k o u s  αξιολόγησηε, αυξάνο- 
v ias το πρόβλημα peuaromms για t i s  

τράπεζεε, KaOcos χρεόγραφα που δί
νοντα ι cas ενέχυρο για δανεισμό από 
τη ν  ΕΚΤ δεν θα είναι επιλέξιμα. Σύμ
φωνα με τραπεζικά στελέχη, οι επι- 
πτώσεΐ5 είναι διαχειρίσιμεε εάν η υ- 
ποβάθμιση από τη  Moody’s και την 
S&P είναι μιαε ή δύο βαθμιδών. Εάν εί
ναι μεγαλύτερη, οι τράπεζεε θα υπο
χρεωθούν να  προσφύγουν στιε εγ- 
γυήσειε του Δημοσίου, που σημαίνει 
ότι θα πρέπει να  παρουσιάσουν σχέ
διο απ εξά ρ τη σή  από τη  ρευστότητα 
m s ΕΚΤ, δηλαδή σχέδιο μείωσηε τω ν  
δανείων tous, συρρίκνωσηε του με- 
γέθουε t o u s , πώλησηε θυγατρικών 
σ τη ν  Ελλάδα και το  εξωτερικό.

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούε 
Νομισματικού Ταμείου θα εγκρίνει 
την εκταμίευση τη5 τέταρτηε δόσηε ύ- 
ψουε 15 δισ. ευρώ προ5 την Ελλάδα σε 
ειδική συνεδρίαση που θα συγκληθεί 
στιε 14 Μαρτίου. Ταυτόχρονα, στο Τα
μείο έχουν ουσιαστικά αποφασίσει 
τη ν  επιμήκυνση του δανείου προε 
τη ν Ελλάδα και περιμένουν να  πράξει 
το  ίδιο και η Ε. Ε., ενώ σε αντίθεση με 
τη  Γερμανία και άλλεε ευρωπάΐκέε χώ- 
ρεε δεν βλέπουν αρνητικά τη ν επα
ναγορά χρέουε στΐ5 σημερινέβ χαμη- 
λότερεβ τιμέε, που θα δώσει «μια ανά
σα» στην Ελλάδα τη  στιγμή που το χρέ- 
05 διογκώνεται με αλματώδες ρυθμού5.

Στη συνεδρίαση του Δ. Σ., σε δύο ε- 
βδομάδε5, θα εξετασθεί λεπτομερώε η 
πορεία του προγράμματοε σταθερο
π ο ίη σ ή  τη5 ελληνικήε οικονομίαε. Ο 
κ. Πόουλ Τόμσεν θα ενημερώσει τον 
γενικό διευθυντή, Ντομινίκ Στροε- 
Καν, και τα άλλα μέλη του Δ. Σ. για τη 
μέχρι τώρα πρόοδο αλλά και τιε κα
θυστερήσει που παρατηρούνται στην 
υλοποίηση τω ν  διαρθρωτικών μεταρ
ρυθμίσεων.

Στο ΔΝΤ έχει ωριμάσει η ιδέα τηε α- 
ποπληρωμήε του δανείου προε την

Ελλάδα από 4,5 σε 10 χρόνια, αλλά για 
να προχωρήσει η σχετική απόφαση θα 
πρέπει να υιοθετηθεί και από τη ν Ε. 
Ε., κάτι που όμοιε δεν αναμένεται να 
συμβεί πριν από τη ν κρίσιμη σύνοδο 
κορυφήε m s 25ns Μαρτίου. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι στη  διαδικασία 
m s επ ιμήκυνσή δεν θα μπορούν να 
ενταχθούν οι τέσσεριε πρώτε5 δόσειε 
που θα έχουν ήδη εκταμιευθεί από το

Το Ταμείο έχει αποφασίσει 
και την επιμήκυνση 
του δανείου και περιμένει 
να πράξει το ίδιο και η Ε.Ε.

Ταμείο éois τότε, αλλά μόνο το  υπό
λοιπο ποσό. «Η ηγεσία του Ταμείου εί
ναι έτοιμη να εισηγηθεί σ το  Δ. Σ. τη 
μετατροπή του (βραχυπρόθεσμου) 
Stand By Arrangement σε (μεσοπρό
θεσμο) Extended Fund Facility ευθύ s 
μόλιβ οι Ευρωπαίοι εταίροι pas επίσηε 
επεκτείνουν τη ν αποπληρωμή τω ν δι
κών t o u s  δανείων», τόνισε στη ν «Κ » 
αρμόδιοε αξιωματούχοε και συμπλή
ρωσε: «Μ ε δεδομένο nias απαιτείται 
xpôvos για να αρχίσει να υλοποιείται

μια τέτοια  επιμήκυνση, εμείε θα προ
χωρήσουμε στη ν εκταμίευση m s ε- 
πόμενηε ôôons από το  ΔΝΤ στο  πλαί
σιο του SBA».

Παρά ταύτα, έγκυροι κύκλοι του ΔΝΤ 
τόνιζαν στην «Κ » ότι ήδη κυοφορείται 
η σκέψη m s παροχής στη ν Ελλάδα ε- 
vôs άλλου κυλιόμενου (rollover) δα
νείου, πιθανώε το ν  Μάιο, με το  οποίο 
ουσιαστικά θα χρηματοδοτηθεί η επι
μήκυνση ms αποπληρωμή5 τω ν 15 δισ. 
ευρώ, δηλαδή του ποσού που αντι
στοιχεί στιε τέσσερα  δόσειε που θα έ
χουν δοθεί μέχρι τότε από το  ταμείο.

Σε ό, τι αφορά την επαναγορά του 
xpéous, με τη ν οποία η Γερμανία εμ
φανίζεται κάθετα αντίθετη και προτί- 
θεται μάλιστα να υιοθετήσει σχετική 
νομοθετική ρύθμιση, η άποψη του ΔΝΤ 
είναι διαφορετική. Αλλωστε, πρόκειται 
για τεχνική που ενθάρρυνε το  ταμείο 
στο παρελθόν έχονταε παράσχει σε χώ- 
ρεε δάνεια για να επαναγοράσουν το 
xpéos t o u s . Στέλεχοε του ΔΝΤ τόνισε 
ευθέωε ότι η επαναγορά xpéous μπο
ρεί να αποτελέσει «χρήσιμο εργαλείο» 
σ τη ν προσπάθεια μείωσηε του συνο
λικού ποσού που χρωστάει η Ελλάδα, 
αλλά επισήμανε ότι το κύριο πρόβλη
μα που ανακύπτει είναι «η επιλογή τω ν 
πηγών χρηματοδότησή m s επανα-

γορά$ πέρα από τιε πηγέε που απαι
τούνται για το  τρέχον έλλειμμα και τα 
τοκοχρεολύσια». Φυσικά, υπογραμμί
ζεται ότι προϋπόθεση για να έχει η ε
παναγορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 
είναι η πιστή εφαρμογή του Μνημο
νίου. Στο πλαίσιο αυτό προειδοποιούν 
ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια και 
υπογραμμίζουν την ανάγκη να επιδείξει 
η κυβέρνηση τη ν απαραίτητη πολιτι
κή βούληση, ενώ  σε κάθε ευκαιρία ε
παναλαμβάνουν τη  χρησιμότητα τηε 
σ τή ρ ιξή  από τη ν  αντιπολίτευση και 
τηε επ ίτευ ξή  μιαε ευρύτερηε κοινω- 
νικήε συναίνεσηε.

Σε ιδιωτικέε σ υ ζη τή σ ε ι αξιωμα- 
τούχοι του ΔΝΤ ασκούν κριτική στην 
εμμονή τηε Ευρώπη και κυρίωε τηε 
Γερμανίαε, σε απαγορευτικά υψηλά ε
πιτόκια που συμβάλλουν στην περαι
τέρω διόγκωση του χρέουε. Ο προ- 
βληματισμόε δεν περιορίζεται οπήν πε
ρίπτωση τηε Ελλάδαε, καθώε η εκτί
μηση που επικρατεί είναι ότι δύσκ^ π 
θα αντέξει και η Πορτογαλία στη 
ποια κάποιοι δίνουν περιθώριο «ε 
βδομάδων, όχι μηνών» κάτι που, όπωε 
τονίζουν, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική 
τη ν ανάγκη μια5 συμφωνίαε για συ
νολική λύση στη  σύνοδο κορυφήε 
τηε 25η$ Μαρτίου.

Οι γερμανικές εκλογές, τα ελληνικά αιτήματα και το πολιτικό κόστος
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Πριν από τις εκλογές στο γερμανικό κρα
τίδιο του Αμβούργου τη ν περασμένη 
Κυριακή, το  ομοσπονδιακό κέντρο 
πολιτική5 διαπαιδαγώγησή φιλοξέ
νησε στην ιστοσελίδα του το  Wahl-o- 
mat, ένα ερωτηματολόγιο, το  οποίο ο 
χρήστηε συμπλήρωνε με στόχο να δια- 
πγ τει σ το  τέλοε ποιο κόμμα είναι 
συγγενέστερο στΐ5 απόψεΐ5 του. Οι 38 
ερωτήσειε αφορούσαν το  λιμάνι του 
Αμβούργου, τη  μετανάστευση, τα σχο
λεία, τον πολιτισμό. Καμία όμω5 δεν α
φορούσε τη ν Ευρώπη, το ενιαίο νόμι
σμα ή την Ελλάδα.

Τα κριτήρια o ra  φετινέ5 εκλογέ5 σε 
7 γερμανικά κρατίδια είναι αμιγώε το 
πικά, παρά τη ν  προσπάθεια του πρα
κτορείου Bloomberg να αποδώσει την 
πανωλεθρία τω ν  Χριστιανοδημοκρα
τών, του κόμματθ5 m s καγκελαρίου 
Αγκελα Μέρκελ, σ το  Αμβούργο στην 
παροχή βοήθεια3 npos την Ελλάδα. Το 
ίδιο θα συμβεί όταν οι Γερμανοί ψη
φοφόροι προσέλθουν στιβ κάλπεε για 
τη  σούπερ εκλογική Κυριακή, στιε 27 
Μαρτίου, οπότε διεξάγονται τοπικέε ε- 
κλογέε στη Βάδη Βυτεμβέργη και τη  Ρη
νανία Παλατινάτο.

Η σιδηροδρομική γραμμή Στουτ- 
γκάρδη 21 στο  πρώτο κρατίδιο και η

Ευάλωτη σε πιέσεις
η κ. Μέρκελ,
ενώ επανεμφανίζονται
τα ανθελληνικά
δημοσιεύματα
στον γερμανικό Τύπο.

κρεμαστή γέφυρα πάνω από το  Μοζέλα 
σ το  δεύτερο είναι τα  βασικά θέματα 
που θα καθορίσουν τη  λαϊκή ετυμη
γορία. Σε αμφότερε5 τιε περιπτώσειε 
η ανησυχία για τΐ5 επιπτώσεΐ5 τω ν  γι- 
γάντιων έργων υποδομήε στο  περι
βάλλον ευνοεί τουε Πράσινου5 και τα 
αριστερά κόμματα.

Ωστόσο, σε καμία από τιε δύο ανα- 
μετρήσεΐ5 η ή ττα  τη5 Μέρκελ δεν εί
ναι δεδομένη, στη  δε Σαξονία Ανχαλτ, 
το  πρώην ανατολικογερμανικό κρατί
διο που ψηφίζει στιε 20 Μαρτίου, οι Χρι- 
στιανοδημοκράτεε αναδεικνύονται 
πρώτη δύναμη και συγκεντρώνουν έ
να αξιοπρεπέ5 32%. Αυτή η αμφιθυμία 
του εκλογικού σώματο5 απέναντι στο 
κυβερνών κόμμα καθιστά την καγκε
λάριο ευάλωτη σε πιέσειε και αποτελεί 
επιβαρυντικό παράγοντα για τα ελλη
νικά συμφέροντα ενόψει τη5 κρίσιμηε

Εκλογές 
στο κρατίδιο 
του Αμβούργου
Συμμετοχή 
στις εκλογές 57% 
(2008: 63,5%)

Κατανομή εδρών 
(121)

48 ,3%

SPD
(σοσιαλδημοκράτες) 

62 (+17)

GAL
(Πράσινοι) 

14 (+2)

CDU
(χριστιανο
δημοκράτες) 

28 (-28)

(Κόμμα της 
Αριστερός) 

8 (0)
FDP
(Ελεύθεροι 
Δημοκράτες) 

9 (+9)

Μεταβολή ποσοστού σε σχέση με το 2 0 0 8

Εκλογές
στα
γερμανικά 
κρατίδια 
το 2011

Αμβούργο
20 Φεβρουάριου

Σαξονία Ανχαλτ
20 Μαρτίου

Βάδη
Βυρτεμβέργη
27 Μαρτίου

Ρηνανία
Παλατινάτο
27 Μαρτίου

Βρέμη
22 Μαΐου

Μεκλεμβούργο
Δυτική
Πομμερανία
4 Σεπτεμβρίου

Βερολίνο
18 Σεπτεμβρίου

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

συνόδου κορυφήε. Χριστιανοδημο- 
κράτε5 βουλευτέ5 συνέταξαν αυτήν την 
εβδομάδα σχέδιο ψηφίσματοε, που 
θα κατατεθεί στο Μπούντεσταγκ, στο 
οποίο θα αναφέρεται neos απαγορεύε
ται ρητά η επαναγορά ομολόγων προ
βληματικών χωρών από τον ευρωπαϊ
κό μηχανισμό σ τή ρ ιξή  (ESM). Αν και 
δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, το κεί
μενο αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο πίε- 
ons npos τη  Μέρκελ να μην προχω
ρήσει σε ευνοϊκέε για την Ελλάδα ρυθ
μ ίσ ε ι και δη εν μέσω προεκλογικήε πε
ριόδου στη  Γερμανία. Κατά την επί
σκεψη του Γιώργου Παπανδρέου στο 
Βερολίνο και τη  συνάντησή του με την 
Αγκελα Μέρκελ επιβεβαιώθηκε η α
προθυμία ms Γερμανία3 να συναινέσει 
σε πρόσθετεε παραχωρήσει, πλην 
m s δεδομένηε επιμήκυνσή αποπλη- 
ρωμή5 του ελληνικού χρέου5.

Ταυτόχρονα η εφημερίδα Bild, που 
είχε πρωτοστατήσει πέρυσι σ τη ν εκ
στρατεία λάσπηε κατά m s Ελλάδαε, ε
πανέρχεται στο ίδιο üipos tis τελευταίεε 
εβδομάδεε. Χαρακτηριστική ήταν η 
πρώτη ερώτηση npos το ν  Ελληνα 
πρωθυπουργό, από τον οποίο πήρε συ
νέντευξη: «Βάζουμε στοίχημα το ν  μι
σθό oas ότι δεν θα καταφέρετε να α
ποπληρώσετε το  χρέοε aas;». Στη συ
νέχεια διατυπώθηκε και ερώτηση σχε-

τικά με την πώληση τω ν ελληνικών νη
σιών, παρόλο που είναι γνω στό  στον  
εκδοτικό οίκο Αξελ Σπρίνγκερ η ενό
χληση που προκαλεί στο κοινό αίσθημα 
στη ν Ελλάδα η σχετική πρόταση.

Πέρα όμοιε από τα ανθελληνικά 
δημοσιεύματα στα ταμπλόιντ και τη ρη
τορική του Βερολίνου, που προορΓ 
ται κυρίωε για εσωτερική κατανάλ^ 
ση, διευρύνεται σε κύκλου5 εμπειρο
γνωμόνων στη  Γερμανία η αίσθηση ό
τι η ελληνική κυβέρνηση καταβάλλει 
μεν φιλότιμεε προσπάθειεε για με
ταρρυθμίσει, οι οποίε5 όμω5 είναι δύ
σκολο να εφαρμοστούν. «Πάλι γενική 
απεργία» σ τη ν  Ελλάδα σχολίαζαν τα 
ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου για τιε 
κ ινη τοπ οιήσει τη5 περασμένηε Τε- 
τάρτηε. Επιπλέον επανέρχονται όλο και 
συχνότερα τα  σενάρια για χρεοκοπία 
και επιστροφή στη  δραχμή μετά το 
2013. Κατά το ν  Χάνε Βέρνερ Ζιν, οι
κονομολόγο του Ινστιτούτου Ιίο με έ
δρα το  Μόναχο, δύο είναι οι διέξοδοι 
από τη ν  τρέχουσα κρίση: μία εσω τε : 
ρική ή μια εξωτερική υποτίμηση. Εί
τε, δηλαδή, θα πρέπει να μειωθούν δρα
στικά οι μισθοί και το κουτσέ εργασίαε, 
είτε θα πρέπει να αποφασιστεί η έξο- 
δθ5 από τη ν Ευρωζώνη, για να απο
κατασταθεί η ανταγωνιστικότητα τηε 
Ελλάδαε.

ί λ λ. *


