
Το παρασκήνιο της μυστικής συνάντησης
Η  συζήτηση γιa την επιμήκυνση, η στάση της Γερμανίας, η άρνηση Τρισέ και η διαπραγμάτευση που θα συνεχισθεί στις 16 Μαίου

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ
Η αδυναμία τηε Ελλάδες να υλοποιήσει ιη  δημοσιονομική προσαρμογή και τιε μεταρρυθμίσει του Μνημονίου, καθώε α κατηγορηματική άρνηση τηε Γεμμανίαε'να συναινέσει στην παροχή νέαε οικονομικήε βοήθειαε, που όπωε όλα δείχνουν θα καταστεί αναγκαία ήδη από φέτοε, βρίσκονται πίσω από τη μυστική συνάντηση κάποιων από τουε υπουργούε Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε το βράδυ τηε Παρασκευήε στο Λουξεμβούργο. Απόφαση δεν ελήφθη, καθώε πληροφορίεε θέλουν τον πρόεδρο τηε Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζαε κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ να ανθίσταται σθεναρά και μέχρι τέλουε στα σενάρια τηε επι-

μήκυνσηε, υποστηρίζονταε ότι θα ενεργοποιήσει τα CDS. Ο επίτροποε Ολι Ρεν φαίνεται ότι το συζητάει υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλισθεί χρηματοδότηση για την Ελλάδα, για το διάστημα που θα μείνει εκτόε αγορών και με αυστηρέε προϋποθέσειε. Ο κ. Παπακωνσταντίνου, που δέχθηκε πολύ σκληρή κριτική, για την έωε τώρα εφαρμογή του Μνημονίου, ζήτησε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση από το EFSF. Η συζήτηση θα συνεχιστεί στιε 16 Μαίου στιε Βρυξέλλεε όπου το Eurogroup θα συνεδριάσει σε πλήρη σύνθεση. Από τιε δηλώσειε των Ευρωπαίων αξιωματούχων το βράδυ rits Παρασκευήε προκύπτει ότι έχει απο||- ριφθεί η αναδιάρθρωση του χρέουε ς[ε

«κούρεμα» τηε αξίέε των ομολόγων και φυσικά δεν τέθηκε ποτέ θέμα εξόδου τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη.Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, που αποκάλυψε τη μυστική συνάντηση των υπουργών Οικονομικών, την ώρα που ο κ. Γιώργοε Παπακωνσταντίνου και οι ομόλογοί του τηε Γερμανίαε, τηε Γαλ- λίαε, τηε Ιταλίαε και τηε Ισπανίαε κα- τευθύνονταν στο Λουξεμβούργο, επικαλούμενο κυβερνητικέε πηγέε του Βερολίνου, ισχυριζόταν ότι η Ελλάδα εξέταζε ακόμη και την έξοδο από το ευρώ εάν η Ευρωζώνη δεν τηε παρείχε πρόσθετη οικονομική βοήθεια.Εκτόε των λίγων στην Ευρώπη που γνωρίζουν με λεπτομέρειεε το παρασκήνιο αυτήε τηε έκτακτηε συνεδρία-

σηε, οι υπόλοιποι δύσκολα μπορούν να ερμηνεύσουν τη σκοπιμότητα αυτήε τηε διαρροήε. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα προσπάθησε πράγματι να μπλοφάρει και οι Γερμανοί το διέρρευσαν για να άκυρώσουν ντε φάκτο την μπλόφα. Αλλοι εκτιμούν ότι η διαρροή για τη σύσκεψη, γαρνιρισμένη με το σενάριο τηε εξόδου από το ευρώ, είχε στόχο να οδηγήσει τα πράγματα προε την κατεύθυνση που επιθυμεί η Γερμανία: μια λύση, κατά το δυνατόν ανώδυνη, όπωε η επιμήκυνση του χρέουε, που θα την απαλλάξει από την υποχρέωση να βάλει και πάλι το χέρι στην τσέπη για την Ελλάδα. Ανώτεροε Ευρωπαίοε αξιωμα- τούχοε, πάντωε, προειδοποίησε την Αθήνα ότι γύρω από την κ. Μέρκελ α

ναπτύσσεται μια ομάδα συμβούλων που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εξόδου τηε Ελλάδαε από το ευρώ, αν δεν συμμορφωθεί με το Μνημόνιο. Σύμφωνα με μια εκδοχή, η συνάντηση τηε Παρ- σσκευήε έγινε ύστερα από αίτημα τηε Ελλάδαε. Επισήμωε, τη συγκάλεσε ο Ζαν- Κλοντ Γιουνκέρ. Σύμφωνα με ευρω- παϊκέε πηγέε, αποφασίστηκε τη Δευτέρα, συμφωνήθηκε να κρατηθεί μυστική και να ειπωθεί ότι αφορούσε την Πορτογαλία εάν αποκαλυπτόταν. Οι Γερμανοί είχαν προφανώε άλλη άποψη και τη «διατύπωσαν» μέσω του Spiegel.Απαντεε, Ευρωζώνη, Κομισιόν και ΔΝΤ, συμπίπτουν στην εκτίμηση ότι οι αστοχίεε στην υλοποίηση του Μνημονίου θα είναι τόσο μεγάλεε (θα ξεπε-

ράσουν τα 5 δισ.) ώστε καθίσταται α- νέφικώι η μείωση του ελλείμματοε στα 17 δισ[ φέτοε. Τούτων δοθέντων, η Ελλάδα κινδυνεύει να αντιμετωπίσει από φέτοε ταμειακό πρόβλημα. Στο διά ταύτα, οι προαεγγίσειε είναι διαφορετικέε η  τρόικα/προτείνει ένα νέο πακέτο β θειαε,/με νέο Μνημόνιο μεγαλύτερηε διάρκίΐαε, σκληρούε όρουε για διαρθρωτικέ αλλαγέε και προσαρμογή των δημοσιονομικών στόχων. Η Γερμανία, αρνοιίμενη να δώσει νέα κεφάλαια, αντιπροτείνει επιμήκυνση τουλάχιστον των ομολόγων που λήγουν το 2012 ύ- ψουε 271δισ. Η ελληνική πλευρά, είναι υπέρ μι»ε επιμήκυνσηε εφόσον εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΕΡδΡ για όσο μείνει εκτόε αγορών.Πώς οδηγηθήκαμε στο Λουξεμβούργο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
Η μέχρι το απόγευμα τηε Παρασκευήε μυστική συνάντηση υπουργών τηε Ευ- ρωζώνηε στο Λουξεμβούργο, φαίνεται ότι δεν είχε για την Ελλάδα το αποτέλεσμα που επιθυμούσε ο Ελληναε πρωθυπουργόε. Ούτωε ή άλλωε ήταν άτυπη και δεν υπήρχε περίπτωση να ληφθούν οριστικέε αποφάσειε. Τη συγκάλεσε ο πρόεδροε του Ε ιυ χ^ ου ρ κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τη γνωστοποίησε στιε αρχέε τηε εβδομάδαε στουε κ. Γ. Παπανδρέου και Γ. Παπακωνσταντίνου, και τουε ζήτησε να μην την ανακοινώσουν.Πέρα από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών, ουδείε άλλοε στην ελληνική κυβέρνηση γνώριζε για το ταξίδι στο Λουξεμβούργο. Στην ελληνική πλευρά εξέλαβαν την κλήση του κ. Γιούνκερ ωε ένα μέροε τηε δια- πραγμάτευσηε για τα αιτήματα που έχει εκφράσει η Ελλάδα προε τουε ε- ταίρουε τηε. Ητοι, την επιμήκυνση τηε βοήθειαε από τουε δανειστέε μαε, ώ-
Τρεις είναι οι τάσεις
που αναπτύσσονται αυτή
τη στιγμή, σχετικά
με το ελληνικό πρόβλημα,
στην Ευρώπη, με
την ατζέντα της κ. Μέρκελ
να είναι πολύ σκληρή.στε να καλυφθούν οι ανάγκεε του 2012 και βέβαια την επιμήκυνση του χρόνου προσαρμογήε τηε Ελλάδαε. Δηλαδή του χρόνου που απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.Τυχόν αποτελέσματα από τη συνάντηση αυτή, θα έδιναν και μια πειστική απάντηση στουε επικριτέε στο εσωτερικό (προεξαρχούσηε τηε Ν.Δ.) για πλημμελή διαπραγμάτευση των ελληνικών συμφερόντων με τουε Ευ- ρωπαίουε. Πριν ακόμη βέβαια αρχίσουν οι συζητήσειε στο Μεγάλο Δουκάτο, ο κ. Παπανδρέου γνώριζε για τιε τρειε τά- σειε που υπήρχαν και υπάρχουν στην Ε "  ωε προε το ζήτημα τηε Ελλάδαε.πρώτη είναι αυτή των θεσμικών παραγόντων τηε Ε.Ε. και τηε Κομισιόν, στην οποία βεβαίωε περιλαμβάνονται τόσο ο κ. Χέρμαν βαν Ρομπέι, όσο και ο κ. Ολι Ρεν. Ολοι αυτοί συμφωνούν με την άποψη τηε χορήγησηε ενόε είδουε επιμήκυνσηε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τηε χώραε.Στη δεύτερη τάση ανήκει η Γερμανία, οι εκπρόσωποι τηε οποίαε έχουν διαμηνύσει ότι συμφωνούν μεν πωε πρέπει να υπάρξει λύση για την Ελλάδα, διαφωνούν δε ωε προε το εν

δεχόμενο να χρειαστεί να εκταμιεύ- σουν έστω και ένα ευρώ παραπάνω πέρα από τα σχεδόν 22,5 που θα δώσουν μέσω του μηχανισμού ώε το 2013. Η ατζέντα τηε κ. Μέρκελ επ’ αυτού είναι πολύ σκληρή.Την τρίτη τάση συνιστά ο πρόεδροε τηε ΕΚΤ κ. Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ο οποί- οε αρνείται να συναινέσει σε επιμήκυνση, καθώε θεωρεί ότι πρόκειται για ενόε είδουε αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε. Φαίνεται ότι στη συνάντηση του Λουξεμβούργου, επικράτησε η άποψη του κ. Τρισέ, γεγονόε βεβαίωε που είναι και σε πλήρη συμφωνία με τιε πληροφορίεε που αναφέρουν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2012, όταν δηλαδή θα έχει ήδη εγκατασταθεί στην ΕΚΤ ο αντικαταστάτηε του κ. Τρισέ, θα ξεκινήσει πιθανότατα μια συζήτηση με θετικό πρόσημο για το συγκεκριμένο ελληνικό αίτημα. Και συνάδει βεβαίωε και με τιε εκτιμήσειε ότι η Ελλάδα θα κατορθώσει να φέρει ειε πέραε -έστω και με δυσκολία- όσα πρέπει για το 2011, όμωε οι κίνδυνοι για το 212 είναι μεγάλοι.Στιε προχθεσινέε συζητήσειε διαφάνηκε ότι το κλίμα για την Ελλάδα, ήταν βαρύ. Είναι πλέον σαφέε ότι δεν πείθει, κυρίωε λόγω τηε εικόναε που μεταδίδεται για ανακολουθία όσων έχουν συμφωνηθεί στο Μνημόνιο και τηε αδυναμίαε, αν όχι τηε άρνησηε πολλών υπουργών να τα υλοποιήσουν.Η άσχημη περιρρέουσα ατμόσφαιρα για την Ελλάδα είναι ο βασικόε λό- γοε για τον οποίο ο κ. Παπανδρέου αποδίδει βαρύνουσα σημασία στο Μ εσοπρόθεσμο Σχέδιο, και ό,τι θετικό θα μπορούσε αυτό να σηματοδοτήσει.Στο Μαξίμου ανησυχούν για το βαρύ κλίμα που μπορεί να δημιουργη- θεί από το αποτέλεσμα τηε συνά- ντησηε στο Λουξεμβούργο, όχι μόνο για το ουσιαστικό του πράγματοε, αλλά και για τη «μυθοποίηση» βάσει τηε μυστικότηταε υπό την οποία συνήλθαν τα μέλη του Ειικ^τοιιρ στο Μ εγάλο Δουκάτο. Ο κ. Παπανδρέου, πάντωε, από το Μεγανήσι όπου βρέθηκε χθεε, άφησε αιχμέε για το δημοσίευμα του Spiegel (που ανακάλεσε ότι συζητήθηκε η έξοδοε τηε χώραε από το ευρώ), λέγονταε ενδεικτικά ότι κάποιοι θέλησαν «να ενσπείρουν τον φόβο για κερδοσκοπικούε λό- γουε». Ο κ. Παπανδρέου έκανε λόγο για προβοκάτσια, ενώ ζήτησε από «τουε πάντεε ειδικά στην Ε.Ε. να α- φήσουν την Ελλάδα να κάνει ήσυχη τη δουλειά τηε».Οι εξελίξειε τηε Παρασκευήε προ- κάλεσαν συναγερμό και στα κόμματα τηε αντιπολίτευσηε. Η Ν.Δ. ζήτησε σαφή και υπεύθυνη ενημέρωση, καθώε όπωε σημειώνεται, «την κρίσιμη αυτή ώρα μισόλογα και ασάφειεε δεν βοηθούν». Ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου συνομιλεί με τον Γερμα
νό ομόλογό του κ. Β. Σόιμπλε και φαίνεται πως προσπαθεί να του εξηγήσει κάτι. 
Χθες, η συνάντηση δεν είχε κάμερες για να δούμε ποιος εξηγεί σε ποιον και τι.

«Ανάσα» για το 2012 ίο  βασικό ζητούμενο
Του ΣΩΤΗΡΗ ΝΙΚΑ
Να διώξει το «άγχοε» τηε άντλησηε κεφαλαίων από τιε αγορέε μέχρι ουσιαστικά να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση τηε χώραε από την τρόικα και ταυτόχρονα να ακυρώσει όλα τα σενάρια αναδιάρθρωσηε με «κούρεμα» (haircut) τηε αξίαε των ελληνικών ομολόγων, που φοβίζουν τουε επενδυ- τέε, θέλει η κυβέρνηση για να κατορθώσει να επαναφέρει στη «ζωή» την ελληνική οικονομία.Η παροχή τηε επιμήκυνσηε του ελληνικού χρέουε σε εθελοντική βάση, εκτιμάται από πολλοΰε ότι μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να δημιουργήσει τιε κατάλληλεε προϋποθέσειε για να επανακάμψει η ελληνική οικονομία πριν ξαναβγεί στιε αγορέε για δανεικά.Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν πωε εάν στην Ελλάδα δοθεί η δυνατότητα να μην πληρώσει τιε υποχρεώσειε τηε προε τουε ιδιώτεε έωε το τέλοε του 2012, αλλά δεν καταφέρει να πείσει τιε αγορέε να τη δανείσουν το 2013, τότε θα οδηγηθεί στον μόνιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξηε (ESM). Σε αυτήν την περίπτωση αναφέρουν ότι η όλη διαδικασία θα μοιάζει με «αργό θάνατο».Το 2012, η Ελλάδα καλείται να α- ναχρηματοδοτήσει μόνη τηε 27 δισ. ευρώ. Οι αγορέε το γνωρίζουν και επειδή «βλέπουν» ότι οι στόχοι για τη μείωση του ελλείμματοε φέτοε δεν επιτυγχάνονται, δημιουργούν ασφυ- κτικέε συνθήκεε, που δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα να αντλήσει μόνη τηε τα κεφάλαια που χρειάζεται.Στην περίπτωση που η Ευρωζώνη παρείχε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να μην πληρώσει τα 27 δισ. ευρώ το 2012, αλλά να τα μεταθέσει για αργότερα, θα τηε δινόταν ταυτόχρονα και η δυνατότητα να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά τηε σε ένα ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον. Θα τηε δινόταν μια «ανάσα» να προχωρήσει τιε μεταρρυθμίσει που απαιτούνται, να αρχίσει την υλοποίηση του προγράμ- ματοε αποκρατικοποιήσεων και να δημιουργήσει τα απαραίτητα πρωτογενή πλεονάσματα που θα έπειθαν τιε αγορέε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει. Παράλληλα, η μη καταβολή 27 δισ. ευρώ θα παρείχε εμμέσωε και τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να κατευθύνει με μεγαλύτερη ευκολία πόρουε προε αναπτυξιακά σχέδια.Επί τηε ουσίαε, η κυβέρνηση θα έπαιρνε μια χρονική παράταση στην εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου Στρατηγικήε (ΜΔΠΣ) που προβλέπει την εξοικονόμηση 26 δισ. ευρώ από φέτοε έωε και το 2015 και την έλευση 50 δισ. ευρώ από τιε αποκρατικοποιήσειε μέχρι, ε-

πίσηε, το 2015. Δεδομένων των . θυστερήσεων που σημειώνονται και τηε ασυνεννοησίαε που φαίνεται να υπάρχει, η κυβέρνηση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προωθήσει ό- λεε τιε απαραίτητεε αλλαγέε.Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η Ελλάδα καλείται να βρει από τιε αγορέε 27 δισ. ευρώ του χρόνου, ενώ για την περίοδο 2012 - 2015 το ποσό αυτό ανεβαίνει σε περίπου 111 δισ. ευρώ και στο διάστημα 2012 - 2020 φτάνει σε περίπου 278 δισ. ευρώ.Σήμερα, το οικονομικό επιτελείο «κλειδώνει» τα μέτρα του Μ ΔΠΣ, ενώ από αύριο, Δευτέρα, ξεκινούν οι τελι- κέε διαπραγματεύσειε με την τρόικα για το «πακέτο» των 26 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίεε, το μέγεθοε τηε προ- σαρμογήε δεν θα αλλάξει σημαντικά (ί- σωε αυξηθεί ελαφρώε) και το πρόγραμμα θα είναι πιο εξειδικευμένο αναφορικά με το ποια μέτρα θα εφαρμοστούν, τι θα αποδώσουν και πότε.Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών
Ο ι δύο στόχοι 
της κυβέρνησης για 
να «επαναφέρει» στη ζωή 
την ελληνική οικονομία 
και τα βασικά σενάρια 
για την επόμενη διετία.έχει προχωρήσει σε μια αντικατάσταση μέτρων που υπήρχαν και έχει αποδειχτεί ότι δεν αποδίδουν. Για φέτοε η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει μέτρα ύ- ψουε 14 δισ. ευρώ, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα στα 17 δισ. ευρώ στο τέλοε του έτουε. Ομωε, οι αποκλίσειε που καταγράφονται οδηγούν το υπουργείο στο να λάβει επιπρόσθετα μέτρα ύψουε 3 δισ. ευρώ, τουλάχιστον, και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην αντικατάσταση κάποιων μέτρων από αυτά που περιλαμβάνονταν στα «πακέτο» των 14 δισ. ευρώ. Δεδομένου ότι από το πρώτο τρίμηνο του έτουε έχει φανεί ότι κάποιεε παρεμβάσειε δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα (για παράδειγμα μέτρα κατά τηε φοροδιαφυγήε ή τηε εισφοροδιαφυγήε ή τηε εξι νόμησηε από τα φάρμακα), κρίθηκα απαραίτητο να σταματήσει η εφαρμογή τουε και να προωθηθούν άλλεε.Στο σκέλοε των αποκρατικοποιήσεων, η τρόικα έχει ήδη ζητήσει και θα περιληφθεί στο ΜΔΠΣ μεγαλύτερη εξειδίκευση των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν και του χρονοδια- γράμματοε του προγράμματοε ιδιωτι- κοποιήσεων. Επίσηε, έχουν εξεταστεί όλεε οι εναλλακτικέε μέθοδοι για την αξιοποίηση τηε δημόσιαε περι- ουσίαε.Το άρθρο του Der Spiegel που αιφνιδίασε κυβερνήσεις και αγορές

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ
Τη. _̂ μα που το περιοδικό Der Spiegel αναρτούσε στο Διαδίκτυο άρθρο με τίτλο «Η Ελλάδα εξετάζει έξοδο από την Ευρωζώνη»,·λίγα λεπτά πριν από τιε επτά το απόγευμα τηε Παρασκευήε, ο υπουργόε Οικονομικών ταξίδευε για το Λουξεμβούργο και το Chateau de Senningen, όπου είχε προ- γραμματισθεί μια μυστική συνάντηση με άλλουε υπουργούε Οικονομικών τηε Ευρωζώνηε.Αρκεί να διαβάσει κανείε την αρχή του άρθρου, για να αντιληφθεί την αναστάτωση που προκάλεσε: «Τα προβλήματα τηε Ελλάδαε είναι τεράστια, με διαδηλώσειε εναντίον τηε κυβέρ- νησηε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Τώρα ο πρωθυπουργόε Γιώργοε Παπανδρέου φαίνεται να αισθάνεται ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Spiegel Online έχει πληροφορίεε από γερμα-

Ο ελληνικός 
χαρακτηρισμός 
για «προβοκάτσια», 
οι συγκεχυμένες 
πρώτες αντιδράσεις 
και τι λέει η  Fitch.

νικέε κυβερνητικέε πηγέε... οι οποίεε υποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου σκέφτεται να εγκαταλείψει το ευρώ. Ανήσυχη για τιε προθέσειε τηε Αθήναε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκαλέσει μια συνάντηση για την αντιμετώπιση τηε κρίσηε στο Λουξεμβούργο την Παρασκευή το βράδυ». Πιο κάτω, το περιοδικό πρόσθετε ότι στην ατζέντα τηε συνάντησηε ήταν επίσηε η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε. Χρειάστηκε σειρά διαψεύσε

ων από Ευρωπαίουε αξιωματούχουε μέχρι να διευκρινισθεί ότι το θέμα τηε συνάντησηε δεν ήταν η έξοδοε από την Ευρωζώνη. Παρά τιε διαψεύσειε, το ευρώ κατρακύλησε μέχρι τα 1,4313 δολάρια, επίπεδα που είναι τα χαμηλότερα δύο και πλέον εβδομάδων.Εκπρόσωποε του προέδρου του Ε υ κ^ του ρ Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ έ- σπευσε να διαψεύσει τη συνάντηση, και μάλιστα κατηγορηματικά. Το γαλλικό υπουργείο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει, ενώ λίγο αργότερα κυβερνητική πηγή τηε Γερμανίαε τόνισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια εξόδου τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη. Στιε 19.31, ο αναπληρωτήε υπουργόε Οικονομικών Φίλιπποε Σα- χινίδηε διέψευσε το δημοσίευμα, χα- ρακτηρίζοντάε το μάλιστα «προβοκάτσια». Στο εσωτερικό, την ανησυχία ενέτειναν οι πληροφορίεε ότι ε- πίκειται υποβάθμιση τηε πιστολη-

πτικήε ικανότηταε τηε χώραε από τον οίκο Fitch Ratings, και ότι κλιμάκιο του οίκου ερχόταν στην Αθήνα. Η «Κ» επικοινώνησε με τον αρμόδιο για την Ελλάδα αναλυτή Πολ Ρόκινε, ο οποί- οε απάντησε ότι δεν έχει προγραμ- ματισθεί αποστολή τηε Fitch σύντομα στη χώρα μαε. Δεν θέλησε πάντωε να σχολιάσει τιε πληροφορίεε περί υ- ποβάθμισηε, στιε οποίεε επέμεναν πηγέε τηε αγοράε.Η πρώτη επιβεβαίωση ότι διεξάγεται πράγματι κάποια συνάντηση ήλθε από ανώνυμο αξιωματούχο τηε Ευρωζώνηε, που δήλωσε στο Reuters ότι ορισμένοι υπουργοί τηε Ε.Ε. συναντιόνται στο Λουξεμβούργο «για να συζητήσουν θέματα σχετικά με την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη ... διαδοχή του Ζαν-Κλοντ Τρισέ στο τιμόνι τηε ΕΚΤ». Την ίδια ώρα, Γερμανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωναν ότι ο υπουργόε Οικονομικών τηε χώραε Βόλ-

φγκανγκ Σόιμπλε βρίσκεται στο Λουξεμβούργο για να λάβει μέροε σε συ- ζητήσειε για την Ελλάδα. Λίγο πριν από τιε οκτώ, δημοσιογράφοε του περιοδικού Der Spiegel επέμεινε ότι στη συνάντηση θα συζητηθεί και μια πιθανή έξοδοε από την Ευρωζώνη. «Είναι μια μυστική συνάντηση. Θα πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε.Ξημερώματα Σαββάτου, αφού είχε πλέον ολοκληρωθεί η  συνάντηση, ο κ. Γιουνκέρ δήλωσε ότι δεν συζητήθηκε η έξοδοε τηε Ελλάδαε από την Ευρωζώνη, σημειώνονταε ότι μια τέτοια σκέψη είναι «ανόητη». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι δεν συζητήθηκε ούτε η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέουε, την οποία «αποκλείουν» οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αλλά εκτίμησε ότι η βοήθεια προε την Ελλάδα χρειάζεται περαιτέρω προσαρμογή, κάτι που όπωε είπε θα συζητηθεί στο επόμενο Eurogroup. Αντανακλώνταε

τιε ενστάσειε τηε ΕΚΤ σε μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέο :οπρωί του Σαββάτου ο Φινλανδόε κε- ντρικόε τραπεζίτηε Ερκι Λικάνεν δήλωσε ότι η αναδιάρθρωση του χρέουε δεν προσφέρει μόνιμη λύση στα προβλήματα τηε Ελλάδαε, και τόνισε ότι καμία χώρα δεν θέλει να φύγει από την Ευρωζώνη.Οσο για το Spiegel, με νέο δημοσίευμα ανασκεύαζε τα περί εξόδου από την Ευρωζώνη, τονίζονταε ότι το θέμα μπορεί να ήταν στην ατζέντα, αλλά δεν συζητήθηκε, καθώε «στό- χοε τηε συνάντησηε ήταν η ενότητα» τηε Ευρωζώνηε. Η νομισματική ένωση «αποτελεί κοινό πεπρωμένο», γράφει χαρακτηριστικά, και η αποχώ ρηση τηε Ελλάδαε θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και τη Γερμανία, την Ευρωζώνη και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.


