
Το Α Σ Ε Π  στα ΟΚΟΌΠίδία
Ολα όσα θέλαιε να μάθειε για ιην αξιοκρατία, αλλά ποιον να ρωτήσετε;
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Δ ιαβάζοντας τον σχετικό νό
μο που ψηφίστηκε από τη 
Βουλή και αφορά το ενιαίο 

μισθολόγιο - βαθμολόγιο και την 
εργασιακή εφεδρεία, θυμήθηκα 
από τα φοιτητικά μου χρόνια τη 
θεωρία του Μαξ Βέμπερ περί ερ- 
γαλειακής ορθολογικότητας, δη
λαδή, συνοπτικά, τον τρόπο επιλο
γής των κατάλληλων μέσων για την 
επίτευξη οποιουδήποτε σκοπού.

Και επειδή, όπως 
μας προτρέπουν 
και οι ειδικοί της 
υΝΕδΟΟ, «αν δεν

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ 
ΜΑΓΚΛΑΡΑ

μπορείς να ανα
λύσεις κάτι σω
στά, π ες το με 
ένα π α ρ ά δ ε ιγ 
μα», θα ξεκινή
σω ευθύς αμέ

σως να αναπτύξω τη σκέψη μου 
μέσω ενός παραδείγματος.

Ας υποθέσουμε ότι επιχειρούμε 
να καταλάβουμε τι είναι καλό και τι 
πρέπει να κάνουμε για να έχουμε 
έναν παραγωγικό δημόσιο τομέα 
που θα υπηρετεί με επάρκεια τον 
έλληνα πολίτη και, όπως συνηθί
ζεται να λέγεται, θα είναι αρωγός 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώ
ρας. Καταστρώνουμε, λοιπόν, ένα 
σχέδιο βάσει του οποίου θα επιτύ
χουμε τους σκοπούς μας και αξιο
λογούμε τα μέσα που θα χρησιμο
ποιήσουμε για να φτάσουμε στον 
στόχο μας, την αναβάθμιση δηλα
δή των υπηρεσιών που προσφέρει 
το Δημόσιο στους έλληνες πολί
τες. Μπροστά μας έχουμε τα βιο- 
γραφικά σημειώματα δυο ανθρώ
πων που εργάζονται στο Δημόσιο, 
δυο ξεχωριστές περιπτώσεις αν
θρώπων ίδιας μορφωτικής βαθμί
δας: το βιογραφικό σημείωμα της 
κυρίας Κομματίδη και το βιογρα- 
φικό σημείωμα του κυρίου Αξιο- 
κρατίδη. Θεωρώ πως είναι γνω
στοί σε όλους μας. Η κ. Κομματί
δη, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
ξεκίνησε να εργάζεται στο Δημό

σιο το 1990, μπήκε από το παράθυ
ρο του πολιτικού συστήματος, δεν 
μιλάει καμιά ξένη γλώσσα και τα 
προγράμματα επεξεργασίας κει
μένου στους υπολογιστές είναι γι' 
αυτήν εξωτικά γκάτζετ για τη νέα 
γενιά. Ο κ. Αξιοκρατίδης, από την 
άλλη πλευρά, δευτεροβάθμιας εκ
παίδευσης, ξεκίνησε να εργάζεται 
στο Δημόσιο το 2004, μπήκε από 
την πόρτα του ΑΣΕΠ έπειτα από 
πολύχρονες διαδικασίες, μιλάει 
δυο ξένες γλώσσες και ως βασι
κή προϋπόθεση για τον διορισμό 
του γνωρίζει καλά τη χρήση υπο
λογιστών. Επιπλέον, έχει παρα
κολουθήσει αρκετά επιδοτούμενα 
σεμινάρια του ΟΑΕΔ με σκοπό να 
αναβαθμίσει τις γνώσεις του. Λό
γω των έκτακτων συνθηκών που 
δημιούργησε η κρίση, η ελληνι
κή κυβέρνηση αποφασίζει να θέ
σει στην εφεδρεία έναν από τους 
δύο, όπως διαβάζουμε στον σχετι
κό νόμο, ως πλεονάζον προσωπι
κό. Ποιον επιλέγει να κρατήσει για 
να βελτιώσει το επίπεδο των υπη
ρεσιών του Δημοσίου; Μα φυσικά 
την κ. Κομματίδη.

Ας πάρουμε ένα ακόμη παρά
δειγμα δυο διαφορετικών 
βιογραφικών για να κατα

νοήσουμε το πρόβλημα της βελτί
ωσης των υπηρεσιών του δημόσι
ου τομέα, χρησιμοποιώντας πάλι 
τα ίδια ονόματα. Η κ. Κομματίδη 
αυτήν την φορά είναι εργαζόμε
νη στο Δημόσιο, πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης, το ίδιο και ο κ. Αξι
οκρατίδης. Η κ. Κομματίδη, κόρη 
υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλή
λων, παρότι πανεπιστημιακής εκ
παίδευσης, διορίστηκε στο Δημό
σιο από το παράθυρο το 2002 με 
σύμβαση σε θέση υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, αποκρύπτοντας το 
πτυχίο της, και δεν εργάστηκε πο
τέ στην ειδικότητα για την οποία 
προσελήφθη, καθώς η σύμβασή της 
αποτελούσε απλώς ένα πρόσχημα

Δυο
παραδείγματα για 
να καταλάβουμε 
τι είναι καλό και 
π  πρέπει να 
κάνουμε για 
να έχουμε έναν 
παραγωγικό 
δημόσιο τομέα 
που θα υπηρετεί 
με επάρκεια 
τον έλληνα 
πολίτη και, όπω$ 
συνηθίζεται 
να λέγεται, θα 
είναι αρωγό$ 
στην οικονομική 
ανάπτυξη 
τη$ χώρα$

για να πατήσει πόδι στον μεγά
λο εργοδότη. Η εν λόγω σύμβαση 
ανανεώθηκε πολλές φορές με τον 
γνωστό τρόπο και κατόπιν, αφότου 
διαπιστώθηκε ότι κάλυπτε πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες του πολιτι
κού συστήματος, μονιμοποιήθη
κε στη θέση της. Τελικά, η κ. Κομ
ματίδη παρουσίασε στην υπηρε
σία της το πτυχίο της και μετατά
χθηκε στους εργαζόμενους πανε
πιστημιακής εκπαίδευσης, όπου 
και συνεχίζει την αμέριμνη εργα
σιακή της καριέρα. Ο κ. Αξιοκρατί
δης, από την άλλη πλευρά, δεν είχε 
την τύχη (ή την ατυχία) να έχει γο
νείς δημοσίους υπαλλήλους ούτε 
γνώριζε κανέναν από το πολιτικό 
σύστημα για να τον βοηθήσει να 
κάμψει τις αντιστάσεις του μεγά
λου εργοδότη. Είναι πανεπιστημι
ακής εκπαίδευσης, έχει μεταπτυ
χιακά και διδακτορικό, μιλάει αρ
κετές ξένες γλώσσες και ύστερα 
από πολύχρονες και διαφανείς δι
αδικασίες διορίστηκε στο Δημόσιο 
το 2006 από την πόρτα του ΑΣΕΠ. 
Η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει 
να θέσει στην εφεδρεία έναν από 
τους δυο, όπως διαβάζουμε στον 
σχετικό νόμο, ως πλεονάζον προ
σωπικό. Ποιον επιλέγει να κρατή
σει για να βελτιώσει το επίπεδο των 
υπηρεσιών του Δημοσίου; Μα φυ
σικά την κ. Κομματίδη.

Σ υνεπώς, ο νόμος που ψη
φίστηκε μάς λέει το εξής: 
για να βελτιώσουμε τις υπη

ρεσίες του Δημοσίου απολύου
με όποιον έχει μπει αξιοκρατικά, 
όποιον έχει διοριστεί έπειτα από 
πολύχρονες και δαπανηρές διαδι
κασίες από το ΑΣΕΠ και όποιον έχει 
τα περισσότερα προσόντα. Μακά
ρι να ίσχυε αυτή η αντεστραμμένη 
λογική και στις δίαιτες. Να αδυνα
τίζει όποιος τρώει περισσότερο.

Ο  BaoiAns Μαγκλάραβ είναι διδάκτωρ 
Πολιτικών Επιστημών
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ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
Οι ξυλόφωνοι 
τραγουδούν ακόμη

Λ όγια υπάρχουν. Δεν έχει ακόμη εξα
ντληθεί η γλώσσα της Μεταπολίτευ
σης. Αντέχει και γεννάει κλισέ. Συν

θήματα που ξορκίζουν τα προβλήματα. Συν
θήματα που βοηθούν τους ξυλόφωνους να 
καμουφλάρουν με φλυαρία την ιστορική 
τους αμηχανία.

Ζητούν, λοιπόν, «πολιτικές πρωτοβουλί
ες». Σαν να αρκούσε ένας ελιγμός, ένας πα 
λιός, δοκιμασμένος τακτικισμός για να πε

ράσει η μπόρα. Σαν να ζού- 
σαμε ακόμη στη χώρα που 
διευθυνόταν με τα μαντζού- 
νια και τα σορόπια της μι
κροπολιτικής.

Δεν έχει ακόμη μιληθεί η 
γλώσσα της κρίσης. Η άχα
ρη γλώσσα των αριθμών. Η 
χώρα χρωστάει 372 δισ. ευ
ρώ, 172% του ΑΕΠ, όσο κα

μία άλλη χώρα στην Ιστορία. Η χώρα δεν θα 
υπήρχε χωρίς τα δανεικά. Το πρόσωπό της 
προς τα έξω έχει εξανεμιστεί. Τώρα καλεί
ται να υποστεί τους συμβιβασμούς μεταξύ 
των εταίρων της. Για τη συμφωνία που θα 
επηρεάσει το πώ ς θα ζήσουν οι δύο επό
μενες γενιές Ελλήνων, η χώρα δεν έχει καν 
ερωτηθεί.

Ας μιλήσουν όμως καθαρά οι πρωτοβου- 
λιακοί. Τι θέλουν; Μια συγκυβέρνηση που 
θα θυμίζει χορωδία κωφών; Ή  μήπως επι
τέλους εκλογές;

Οι εκλογές θα γίνουν στη νέα χώρα. Τη 
φρεσκοκουρεμένη. Τη ζωντανή - νεκρή. Θα 
γίνουν σε μια χώρα όπου στους δρόμους 
σπαράσσονται οι φατρίες. Σε έναν τόπο 
όπου στο Κοινοβούλιο κυριαρχούν ο ίλιγ
γος, ο φόβος, η αβουλία. Οι εκλογές θα γ ί
νουν σε μια ατμόσφαιρα όπου το «προδό
της» θα ακούγεται σαν φιλοφρόνηση.

Το ξέρουν καλά οι πρωτοβουλιακοί. Στη 
δική τους δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξο
δα. Αν ζοριστούν, μπορούν δημοκρατικότα
τα να ξαναψηφιστούν. Για να μην ξανακά
νουν αυτά που και πριν δεν μπορούσαν. Για 
να ανανεωθεί το αδιέξοδο. Και να λάβει το 
κλισέ εκδίκηση: Ολοι μαζί θα φαγωθούμε.

mtsintsinis@dolnet.gr

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ 
ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ

ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ

Μια ακόμη επόμενη μέρα μιας 
ακόμη καταστροφής και οι αρ
μόδιοι επιδίδονται στο άθλημα 

της αποτίμησης των ζημιών. Κάτι εκατο
ντάδες χιλιάδες ευρώ που υποτίθεται θα 

μας κοστίσει η αποκα
τάστασή τους, μερικές 
ακόμη άδειες και κλει
στές τζαμόπορτες με θυ- 
ροκολλημένο το «Ενοι
κιάζεται» και τους φακέ
λους των λογαριασμών 
να σωρεύονται κάτω 
από τη σχισμή. Πόσοι 
τόνοι μάρμαρο, πόσα τε
τραγωνικά υαλοπίνακες 

για να κρατηθεί ζωντανή η ψευδαίσθηση 
ότι η πόλη είναι ακόμη ζωντανή, ότι δεν 
άφησε την τελευταία της πνοή, ότι όλο 
και κάτι μπορεί να γίνει ακόμη;

Η πόλη, το εμπορικό της κέντρο, αυ-

ΤΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Αθήνα μετά θάνατον

Οι μόνοι 
που δεν 
μπορούν 
να κινηθούν 
ελεύθερα 
σ’ αυτήν 
την πόλη 
είναι οι ίδιοι 
οι ηολίιε$ 
τη$

τό που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν 
αρκετό για να σε πείσει πως αυτή εί
ναι η πρωτεύουσα ενός κράτους που, 
αν και μικρό, βρήκε τη θέση του ανάμε
σα στους ισχυρούς του κόσμου. Η πόλη 
με τους δορυφόρους της, μερικές εκα
τοντάδες εμπορικά κέντρα που φύτρω
ναν στο αττικό τοπίο μέσα σε μια νύχτα, 
σαν φυσικό φαινόμενο μιας οικονομίας 
που καλπάζει, επεκτείνεται, αναπτύσσε
ται με ρυθμούς ικανούς να εντυπωσιά
σουν ακόμη και την ψυχραιμότερη στα
τιστική. Απόδειξη όλος αυτός ο πληθυ
σμός, οι μάζες της πανάγιας μεσαίας τά
ξης της δημοκρατίας μας, που μεταφε
ρόταν από εμπορικό κέντρο σε εμπο
ρικό κέντρο διακινώντας αγαθά, τουτέ- 
στιν πολιτισμό από ρούχα με υπογραφή 
και αυτοκίνητα με κάτι χιλιάδες κυβικά. 
Καταχρεώθηκαν κι η πόλη και τα εμπο
ρικά της κέντρα κι η μεσαία τάξη της κι

έχασαν το παιχνίδι. Και τώρα τη μισούν 
αυτήν την πόλη.

Κάθε πότε, πόσες φορές μέσα στον 
χρόνο η πεθαμένη πόλη θα μετράει το 
κόστος της καταστροφής της; Δεν έχει 
σημασία. Σημασία έχει να μη χαθεί η 
ψευδαίσθηση ότι είναι ακόμη ζωντα
νή. Γι’ αυτό τα συνεργεία του δήμου θα 
ξαναβάλουν τα μάρμαρα στη θέση τους 
μέχρι την επόμενη καταστροφή, οι δη
μόσιες συγκοινωνίες θα αυτοκαταργη- 
θούν για να σώσουν τον δημόσιο χαρα
κτήρα τους, το λεωφορείο δεν θα βγαί
νει απ’ το υπό κατάληψη αμαξοστάσιο 
για να μην το πάρουν απ’ τον «λαό» που 
δεν το έχει κι ας έχει πάει εφτά το πρωί 
και το χρειάζεται;

Αλήθεια πού πήγαν οι πολίτες αυτής 
της πόλης; Είναι αυτοί που παλεύουν να 
κρατήσουν την υποτυπώδη αξιοπρέπεια 
της όσφρησής τους καθώς προβάλλουν,

άνθρωποι των σπηλαίων ή τρωγλοδύτες, 
πίσω από τους λόφους με την πνιγηρή 
οσμή της σαπίλας; Ακόμη και η όσφρη
ση έχασε τις απαιτήσεις της.

Τι σημαίνει «ζω στην Αθήνα», σε μια 
πόλη που έχει αφαιρέσει από τους πο
λίτες της το στοιχειώδες δικαίωμα της 
ελεύθερης κίνησης; Διότι οι μόνοι που 
δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα σ’ 
αυτήν την πόλη είναι οι ίδιοι οι πολίτες 
της. Δεν χρειάζεται να μας ανακοινώ
σουν επισήμως πως πτωχεύσαμε για να 
πτωχεύσουμε.

Πώς θα είναι η πόλη αυτή, όχι σε πέ
ντε χρόνια, αλλά σε πέντε, ή σε δύο μή
νες; Θα μου πείτε, ένα από τα προνό
μια της μετά θάνατον ζωής είναι ότι δεν 
χρειάζεται να λογαριάζει με τον χρόνο. 
Το μέλλον είναι τμήμα του αέναου πα
ρόντος κι ετούτα εδώ τα μάρμαρα πάλι 
σπασμένα θα ‘ναι.

mailto:mtsintsinis@dolnet.gr
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Γκριμπαουσκάιτε (άκρο αριστερά)

Οι διαπραγματεύσεις σιη Σύνοδο Κορυφής 
ίων 17 μελών ιης ευρωζώνης για ίο ψαλίδισμα ίου 
ελληνικού χρέους επικεντρώθηκαν σιη βάση ενός 

ποσοστού 40%-60%, με επικρατέστερο σενάριο το 50%

Παζάρι για 
κούρεμα χωρίς
χρεοκοπία
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΟΥΛΑ ΚΕΧΑΓΙΑ

Σ την αποφυγή ενός «πιστωτι
κού γεγονότος», έπειτα από 
ένα μεγάλο κούρεμα του ελ

ληνικού χρέους που το θεωρούν δε
δομένο, εστιάζονται πλέον οι δια
πραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρ
νησης -  και κατ’ επέκταση των κρα- 
τών-μελών της ευρωζώνης.

Ως εκ τούτου όλες οι π ιέσ εις 
ασκούνται στην κατεύθυνση της 
εθελοντικής συμμετοχής των ιδιω
τών και μάλιστα σύμφωνα με κυ

βερνητικές πη-
Π ιέσει$  γ ια  ε θ ε λ ο ν τ ικ ή  γ έ ς « επ  ι δ ι ώ -
σ υ μ μ ετο χή  ιδ ιω τώ ν κουμε μία γεν '
ω σ τε ν α  μ η  θ ε ω ρ η θ ε ί χή» ούτως ώστε
Πίστωηκό γεγθν05 να αποφευχθεί

το αναγκαστικό 
κούρεμα που θα σήμαινε χρεοκο
πία και η ενεργοποίηση των περί
φημων CDS.

Οι πληροφορίες μάλιστα επιμέ
νουν ότι στη Σύνοδο Κορυφής των 
17 μελών της ευρωζώνης οι δ ια
πραγματεύσεις για το κούρεμα επι
κεντρώθηκαν στη βάση ενός ποσο
στού 40%-60%, με επικρατέστερο 
σενάριο το 50%.

Ανώτερος κυβερνητικός παράγο
ντας έλεγε ότι η «λύση» στο ελληνι
κό χρέος θα σφραγιστεί στη Σύνοδο 
της ερχόμενης Τετάρτης, αποφεύγο-

ντας ωστόσο να σχολιάσει τις έμμε
σες υποδείξεις της Ανγκελα Μέρκελ 
προς την Ελλάδα για την αναγκαιό
τητα συνέχισης των μεταρρυθμίσε
ων σε μεμονωμένες χώρες για να οι- 
κοδομηθεί η σχέση εμπιστοσύνης με 
την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Περιγράφοντας τη λύση που επι
διώκει η ελληνική πλευρά, κυβερνη
τική πηγή ανέφερε ότι έπειτα από 
το ενδεχόμενο κούρεμα η Ευρωπα
ϊκή Ενωση θα καλύπτει τις δανεια
κές ανάγκες της Ελλάδας και η ελλη
νική πλευρά θα καλύπτει το έλλειμ
μα του προϋπολογισμού -  κάτι που 
ουσιαστικά σημαίνει νέα μέτρα για 
τη μείωση των δαπανών του προϋ
πολογισμού έτσι ώστε να είναι μο- 
νίμως πλεονασματικός.

Η ίδια πηγή έκανε λόγο για «κα
θαρή» οριστική εθελοντική λύση που 
θα είναι νομικά και θεσμικά ασφαλής 
για την Ελλάδα και την ευρωζώνη. 
Ωστόσο απέφυγε τον όρο «κούρε- 

- μα» και έκανε λόγο για «μακροπρό
θεσμη βιωσιμότητα χρέους» με την 
επισήμανση ότι η επιδιωκόμενη λύ
ση δεν θα έχει «υπερχείλιση» και δεν 
θα δημιουργεί προβλήματα στην Ελ
λάδα. Οταν ρωτήθηκε εάν έχει απο
φευχθεί το πιστωτικό γεγονός, σχο
λίασε ότι πρόκειται για μία αόριστη 
έννοια και διαβεβαίωσε ότι εάν δεν 
υπάρξει ανταπόκριση από τον ιδιω
τικό τομέα «θα υπάρξουν πιέσεις».

ΠΟΣΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΦΤΑ  
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ

5 0 %
κούρεμα (PSI): 1 1 3 ,5  δισ. ευρώ

6 0 %  
κούρεμα (PSI): 109 ,3  δισ.

1 0 9  δισ.
προέβλεπε η απόφαση Tns 21 ns 
Ιουλίου

2 5 2 , 3 δισ .
οι νεότερε* εκτιμήσει για τιϊ 
χρηματοδοτικέ* ανάγκεε τη* χώρα* 
αν παρέμενε σε ισχύ η συμφωνία 
τη* 21 π ϊ Ιουλίου

Πηγή: Τρόικα, «Εκθεση 
βιωσιμότητα* του χρέου*»

Η λύση 
που θέλουμε

Περιγράφονταί τη λύση 
που επιδιώκει η ελληνική 
πλευρά, κυβερνητική 
πηγή ανέφερε ότι έπειτα 
από το ενδεχόμενο 
κούρεμα η Ευρωπαϊκή 
Ενωση θα καλύπτει 
τ ιϊ δανειακέ* ανάγκεϊ 
τη* Ελλάδα* και η 
ελληνική πλευρά θα 
καλύπτει το έλλειμμα 
του προϋπολογισμού 
-κάτι που ουσιαστικά 
σημαίνει νέα μέτρα για 
μείωση των δαπανών 
του προϋπολογισμού 
ώστε να είναι μόνιμα« 
πλεονασματικόϊ

Επίσης, στο ερώτημα εάν θα συ- 
ναινέσουν οι τράπεζες, ο ίδιος κυ
βερνητικός παράγοντας σχολίασε 
ότι «θα συνεχιστούν οι πιέσεις» και 
ότι μέχρι στιγμής από κανέναν δεν 
έχει υπάρξει θέμα μη εθελοντικής 
συμμετοχής ιδιωτών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές π η 
γές το σχήμα που θα δημιουργηθεί 
θα είναι πιο ισόρροπο υπέρ της Ελ
λάδος και όχι υπέρ των τραπεζών. 
Ωστόσο, θα φροντίσει για την πλή
ρη κάλυψη των τραπεζών πρωτίστως 
σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια και τους 
καταθέτες.

ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ. Πάντως, όσον αφορά 
τα ασφαλιστικά ταμεία γίνεται ένας 
σαφής διαχωρισμός, με τη σημείωση 
ότι δεν θα προκαλέσουν συνέπειες 
ντόμινο σε άλλες χώρες της ευρωζώ
νης καθώς δεν αποτελούν συστημι- 
κό κίνδυνο. Οι συνέπειες του κουρέ
ματος στα ασφαλιστικά ταμεία, σύμ
φωνα με τις ίδιες πηγές, βρίσκονται 
σε συνάρτηση με το ετήσιο κόστος 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

Ολα αυτά συζητήθηκαν και στη 
διάρκεια εξαμερούς συνάντησης Κο
ρυφής που πραγματοποιήθηκε μετα
ξύ των δύο Συνόδων (των 27 και των 
17 της ευρωζώνης) με τη συμμετοχή 
των Ρόμπαϊ, Μπαρόζο, Σαρκοζί, Πα
πανδρέου, Βενιζέλου και της Ανγκε- 
λα Μέρκελ. Κυβερνητικός παράγων

που ρωτήθηκε δεν θέλησε να δώ
σει λεπτομέρειες για τη συνάντηση 
και περιορίστηκε να πει ότι έγινε σε 
«καλό κλίμα».

Σε ό,τι αφορά την αίσθηση που 
αποκόμισε η ελληνική κυβέρνηση κα
τά τη διάρκεια των συνομιλιών της με 
θεσμικούς παράγοντες στις Βρυξέλ
λες, οι ευρωπαίοι εταίροι μας: αφε
νός δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από 
το γεγονός ότι ψηφίστηκε το πολυ- 
νομοσχέδιο σε σχέση με το μέγεθος 
της δημοσιονομικής προσαρμογής 
και αφετέρου απογοητευμένοι από 
την αντιπολίτευση που δεν συνδρά
μει στην προσπάθεια.

Κυβερνητική π η γή  έλεγε στα 
«ΝΕΑ» πως ενδεχόμενη επίλυση του 
προβλήματος του χρέους θα έδινε 
στην Ελλάδα τη δυνατότητα να επα- 
νεκκινήσει την οικονομία και να μπει 
με σταθερό βήμα στην ανάπτυξη.

Ο Πρωθυπουργός επέστρεψε τα 
ξημερώματα σήμερα στην Αθήνα 
όπου αναμένεται να συγκαλέσει συ
σκέψεις προκειμένου να ενημερώ
σει τα κυβερνητικά στελέχη για τις 
εξελίξεις. Θα επιστρέψει στις Βρυ
ξέλλες το βράδυ της Τρίτης για νο 
συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με 
ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 
Βρυξέλλες θα παραμείνουν ο υπουρ
γός Οικονομικών Ευάγγελος Βενι- 
ζέλος και ο αναπληρωτής υπουρ
γός Φίλιππος Σαχινίδης.

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

«Ανάσα με Συμφωνία για ιην ασφάλεια
λιγότερο χρέθ5» των καταθέσεων στην Ευρωζώνη
ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ από το βάρος 
του χρέους της χώρας «για να ανα- 
σάνουμε» προσδιόρισε ως κεντρι
κό στόχο των διαπραγματεύσεων 
της ελληνικής κυβέρνησης με τους 
ηγέτες της ευρωζώνης ο Πρωθυ
πουργός.

Αργά χθες το βράδυ και μετά 
την ολοκλήρωση του δείπνου των 
17 ηγετών των κρατών-μελών της 
ευρωζώνης, ο Γιώργος Παπανδρέ
ου επιβεβαίωσε ότι επίκειται κού
ρεμα του δημοσίου χρέους και πα 
ράλληλα «θα προχωρήσουν μεγά
λες μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτι
κές αλλαγές που θα αλλάξουν την 
Ελλάδα».

Οπως χαρακτηριστικά ανέφε
ρε, «αναζητούμε μία καθαρή λύση 
με την συμμετοχή των ιδιωτών και 
κυρίως των τραπεζών». Επανέλα
βε ότι ο ελληνικός λαός είναι υπε
ρήφανος και αξίζει τον σεβασμό 
τονίζοντας ότι «πρέπει να υπάρ
ξει απάντηση στη συνολική κρί
ση, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά 
στην Ευρώπη».

ΒΕΡΟ Λ ΙΝ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Τ ην ασφάλεια των καταθέ
σεων των Ελλήνων, όπως 
και των άλλων ευρωπαί- 

ων πολιτών εγγυάται η συμφωνία 
των υπουργών Οικονομικών της 
ευρωζώνης για την ανακεφαλαι- 
οποίηση των τραπεζών.

Το οριστικό πράσινο φως ανα
μένεται να δοθεί την Τετάρτη, αλ
λά ήδη η Καγκελάριος Ανγκελα 
Μέρκελ έδωσε χθες από τις Βρυ
ξέλλες διαβεβαιώσεις για τη στή
ριξη των τραπεζών.

Στην ατζέντα της καγκελαρίου 
Μέρκελ για την ερχόμενη Τετάρ
τη το μόνο σίγουρο είναι η πρωινή 
τακτική συνεδρίαση του Υπουργι
κού Συμβουλίου. Πέραν αυτού το 
υπόλοιπο πρόγραμμα θα εξαρτη- 
θεί από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, 
έλεγε εκπρόσωπος της καγκελα
ρίας στο Βερολίνο.

Οι ευρωπαϊκές εξελίξεις όμως 
θα απαιτήσουν αλλαγές στο πρό-

γραμμα της Μέρκελ και την Πέ
μπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες 
του Spiegel Online την Πέμπτη 
θα συγκληθεί νέα σύνοδος των 
27 ηγετών της ΕΕ. «Υπό την πίε
ση της βρετανικής και της πολω
νικής κυβέρνησης θα κληθούν να 
επικυρώσουν τις αποφάσεις των 
17 εταίρων της ευρωζώνης την 
Τετάρτη», αναφέρει το σχετικό 
δημοσίευμα.

Για ημέρες χάους στο Βερολί
νο κάνουν λόγο σχολιαστές, προ
σπαθώντας να διαγνώσουν αν από 
πίσω κρύβεται κάποιο «σύστημα».

Η απάντηση όμως είναι αρνητι
κή. Τα ρεπορτάζ για το δράμα που 
παίχτηκε το απόγευμα της περα
σμένης Πέμπτης εμφανίζουν την 
καγκελάριο να κόβει βόλτες με τη 
λιμουζίνα στο κέντρο του Βερολί
νου γιατί δεν τελείωναν τα τηλε
φωνήματα με τον Σαρκοζί και τον 
Ρόμπαϊ, για να ανακοινωθεί τελι
κά η λύση του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου σε δύο δόσεις.

Γερμανικά... νούμερα 
από ιη Μέρκελ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Λ ύση στο παρά πέντε αναζη
τούν οι ευρωπαίοι ηγέτες σε 
έναν δραματικό μαραθώνιο 

διαβουλεύσεων και ενώ η κρίση που 
απειλεί την ευρωζώνη χτυπάει την 
πόρτα της Ιταλίας, ακόμη και της 
Γαλλίας.

Με την Καγκελάριο Ανγκελα Μέρ
κελ να είναι εγκλωβισμένη στους 
περιορισμούς που της έχει επιβάλει 
το γερμανικό Κοινοβούλιο, αρνού- 
μενη να αποδεχθεί μια γενναία αύ
ξηση της δύναμης πυρός του Ευρω
παϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΕΕδΕ), υπάρχει ο κίν
δυνος το σκληρό παζάρι των ευρω- 
παίων ηγετών να καταλήξει σε νέο 
πακέτο αποφάσεων χωρίς όμως αυ
τό να οδηγεί και σε οριστική λύση 
του προβλήματος.

Οι εξελίξεις του Σαββατοκύριακου 
στις Βρυξέλλες καταγράφουν νίκη της 
γερμανίδας Καγκελαρίου σε ό,τι αφο
ρά τη γαλλική απαί
τηση να συνδεθεί το 
Ταμείο ΕΕδΕ με την 
Ευρωπαϊκή Κεντρι
κή Τράπεζα ώστε 
αυτό να έχει απερι
όριστη πρόσβαση σε 
κεφάλαια. Προβάδισμα φαίνεται ότι 
έχει η γερμανική πλευρά και στο ύψος 
του κουρέματος του ελληνικού χρέ
ους σε ποσοστό της τάξεως του 50% 
ή και παραπάνω, σε αντίθεση με τις 
γαλλικές προτάσεις.

Οι αμέσως επόμενες ημέρες, με 
ορόσημο τη Σύνοδο Κορυφής την Τε
τάρτη, θα είναι οι κρισιμότερες στην 
ιστορία της ευρωζώνης. Μέχρι τότε 
η Μέρκελ πρέπει να έχει αποσπάσει 
την έγκριση του γερμανικού Κοινο
βουλίου κυρίως για τον τρόπο ενίσχυ
σης του Ταμείου ΕεδΕ, κάτι που απο
τελεί και το μεγάλο αγκάθι στο τρα
πέζι των διαπραγματεύσεων.

Για τα θέματα αυτά η Καγκελάριος 
είχε και χθες μαραθώνιες διαβουλεύ- 
σεις με τους ευρωπαίους εταίρους, 
κυρίως με τον Πρόεδρο της Γαλλίας 
Νικολά Σαρκοζί. Στη συνέντευξη Τύ
που που παραχώρησαν από κοινού 
το διάστημα ανάμεσα στη Σύνοδο 
Κορυφής των 27 χωρών μελών και 
των 17 χωρών της ευρωζώνης, οι δύο 
ηγέτες προσπάθησαν να δείξουν ότι 
υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύ
σεις για τα κρίσιμα θέματα του πακέ
του. Ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι όλες 
οι χώρες οφείλουν να αναλάβουν τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
εφαρμογή των προγραμμάτων λιτό
τητας και μεταρρυθμίσεων.

Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο 
Σαρκοζί, συμφωνούν με τη Μέρκελ 
ότι «απαιτείται να ληφθεί μία σειρά 
μέτρων» και ότι «οι χώρες (που πρέ
πει να λάβουν τα μέτρα) πρέπει να 
έχουν συνείδηση των ευθυνών τους 
και των νέων αποφάσεων που οφεί
λουν να λάβουν».

«Οσον αφορά την Ελλάδα, τα 
πράγματα προχωρούν. Δεν έχουμε 
τελειώσει ακχ,'α. Θα το έχουμε κά

νει μέχρι την Τετάρτη», είπε ακόμη 
ο Σαρκοζί. Η Μέρκελ, από την πλευ
ρά της, τόνισε ότι δεν φτάνει να λυ
θεί μόνο το θέμα της ανακεφαλαιο- 
ποίησης των τραπεζών, αλλά πρέ
πει παράλληλα να αντιμετωπιστεί 
και το θέμα της Ελλάδας, «το οποίο 
πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση 
και να επιλυθεί».

ΚΑΥΤΑ ΜΕΤΩΠΑ. Το Eurogroup και 
το Ecofin που συνεκλήθησαν χθες 
πριν από τη Σύνοδο Κορυφής συμ
φώνησαν να «ανακεφαλαιοποιηθούν» 
οι ευρωπαϊκές τράπεζες με ποσό έως 
108 δισ. ευρώ. Η τελική απόφαση θα 
ληφθεί την Τετάρτη αφού εξακολου
θούν να υπάρχουν αντιδράσεις από 
τη Μαδρίτη, τη Ρώμη και τη Λισα- 
βώνα, οι οποίες θεωρούν υψηλό τον 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9% 
που ζητείται.

Προχθές το Eurogroup έδωσε 
εντολή στον διευθυντή του ιταλικού 
Γενικού Λογιστηρίου Βιτόριο Γκρί- 
λι να αρχίσει διαπραγματεύσεις με

τους τραπεζίτες δανειστές της Ελλά
δας (το IIF με επικεφαλής τον Τσαρλς 
Νταλλάρα) για το μεγαλύτερο κούρε
μα του ελληνικού χρέους.

Για το τρίτο μεγάλο θέμα, το Τα
μείο EFSF, διερευνάται λύση που προ
τείνουν επίσης οι Γερμανοί και οι 
σύμμαχοί τους (Ολλανδοί, Φινλαν- 
δοί κ.λπ.). Συζητείται να εγγυάται το 
EFSF απώλειες σε ομόλογα ή να αυ
ξηθεί η ισχύς του με νέο όχημα ειδι
κού σκοπού (Special Purpose Vehicle), 
στο οποίο μπορεί να δίνουν κεφά
λαια ακόμη και χώρες εκτός ευρω
ζώνης όπως η Κίνα και η Βραζιλία.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Οι ευρω
παϊκές χώρες συμφώνησαν χθες στη 
Σύνοδο Κορυφής να μελετήσουν π ι
θανές «μη εκτεταμένες» μεταρρυθ
μίσεις της συνθήκης ίδρυσης της 
ΕΕ, με κύριο στόχο «να ενισχυθεί 
η δημοσιονομική πειθαρχία», σύμ
φωνα με τον πρόεδρό της Χέρμαν 
βαν Ρόμπαϊ. Το θέμα της αλλαγής 
της συνθήκης έθιξε εξάλλου και η 
Μέρκελ, η οποία είπε πω ς «οι αλ
λαγές στη συνθήκη δεν θα πρέπει 
να είναι ταμπού».

ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ. Ισχυρότα
τες πιέσεις στον ιταλό Πρωθυπουρ
γό Σίλβιο Μπερλουσκόνι να επιτα
χύνει τις οικονομικές μεταρρυθμί
σεις -  ουσιαστικά να πάρει μέτρα λι
τότητας -  ώστε να αποφύγει η Ιτα
λία να βρεθεί σε δεινή θέση όπως η 
Ελλάδα άσκησαν η Γερμανία, η Γαλ
λία και η Κομισιόν.

Για τον λόγο αυτόν η Ανγκελα 
Μέρκελ και ο Νικολά Σαρκοζί είχαν 
χθες κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον ιτα
λό Πρωθυπουργό στο περιθώριο της 
Συνόδου Κορυφής.

Μέρκελ - Σαρκοζί: «οι xôpes (που πρέπει 
να λάβουν τα μέτρα) πρέπει να έχουν 
συνείδηση των ευθυνών tous και των νέων 
αποφάσεων που οφείλουν να λάβουν»
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ΕΠ ΙΜ ΕΛΕ ΙΑ  ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΣ

Μέρκελ - Σαρκοζί 1-0. Αυτό 
είναι το αποτέλεσμα της 
«προκαταρκτικής» συνά
ντησης κορυφής που διεξήχθη χθες 

στις Βρυξέλλες και έληξε -  όπως 
αναμενόταν άλλωστε -  με νίκη της 
γερμανίδας Καγκελαρίου. Η τελευ
ταία δεν δίστασε να δηλώσει απε
ρίφραστα ότι «οι υπουργοί Οικονο
μικών του Ε υ ι^ το ιιρ  εξέτασαν το 
Σάββατο δυο μοντέλα για την ενί
σχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χ ρηματοπιστωτικής Σταθερότη
τας (ΕΕδΕ), από τα οποία κανένα 
δεν περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, αφού οι ευρω
παϊκές συνθήκες δεν επιτρέπουν 
κάτι τέτοιο».

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει 
πιο σαφής αποδοκιμασία των θέ
σεω ν της Γαλλίας, η οποία  υ π ο 
στήριζε εδώ και καιρό ότι το ΕΕδΕ 
πρέπει να μετατραπεί σε τράπεζα 
προκειμένου να μπορεί να δανεί
ζεται χωρίς περιορισμούς από την 
ΕΚΤ. Το μόνο στο οποίο φαίνεται 
να συμφωνούν το Παρίσι και το Βε
ρολίνο είναι να επιτραπεί στο ΕΕδΕ 
να εγγυάται το 20% - 30% του χρέ-

Χάσμα χωρίζει χώρε$ 
που διοικούν ιην Ευρώπη 
και στο θέμα του κουρέματο$ 
του ελληνικού χρέου$

ους των χωρών που αντιμετω πί
ζουν δυσκολίες. Οπως επισημαί
νει όμως ένας ευρωπαίος δ ιπλω 
μάτης, «η ιδέα αυτή δεν κρίνεται 
επαρκής από τις αγορές».

Οι δύο χώρες που ουσιαστικά 
διοικούν την Ευρώπη, δεν διαφω
νούν μόνο σε αυτό το σημείο. Χά
σμα τις χωρίζει και στο θέμα του 
κουρέματος του ελληνικού χρέους. 
«Από την αρχή δεν ήμασταν σύμ
φωνοι στο ζήτημα της συμμετο
χής του ιδιωτικού τομέα, αλλά οι 
Γερμανοί το απαίτησαν για να κα
θησυχάσουν την κοινή τους γνώ 
μη», λένε κύκλοι στο Παρίσι. «Αυ
τός είναι ο λόγος που η κρίση άρ
χισε να εξαπλώνεται στην Ισπανία 
και στην Ιταλία. Τώρα, οι αγορές 
περιμένουν να καταστήσουμε το 
ελληνικό χρέος οριστικά βιώσιμο. 
Ομως, ανάμεσα στο 21% που συμ- 
φωνήθηκε με τις τράπεζες στις 21 
Ιουλίου και στο 100% που θέλουν 
κάποιοι στο Βερολίνο, η απόστα
ση είναι τεράστια».

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ. Ο κίνδυνος έτσι 
είναι να γίνει και πάλι ένας συμβι
βασμός, όπως συμβαίνει εδώ και 
δύο χρόνια. Αυτοί οι συμβιβασμοί, 
όμως, το μόνο που κάνουν είναι να 
επιδεινώ νουν την κατάσταση. Ο 
πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ δεν κρύβει την οργή του. 
«Θα προτιμούσα να μη χρειαζόμα
σταν δύο Συνόδους Κορυφής, την 
Κυριακή και την Τετάρτη, και να 
φτάσουμε σε μια συνολική λύση 
την Κυριακή», δήλωσε προχθές. «Η 
εικόνα που παρουσιάζουμε προς 
τα έξω είναι καταστροφική. Δεν 
αποτελούμε το πιο λαμπρό παρά
δειγμα μιας ηγεσίας που λειτουρ
γεί σωστά».

Πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύου
σες θεωρούν ότι γ ια  τη διαιώνι-

Μέρκελ - Σαρκοζί 1-0
Ηπα ins Γαλλίας ons Βρυξέλλες -  Γκρίνια για m σιάση ιης Γερμανίας

Ο  Νικολά Σαρκοζί άρχισε την ημέρα του χθεί με 
τζόγκινγκ. Η Ανγκελα Μέρκελ τελείωσε τη δική τηε 
ηροχθέί με ένα ποτήρι κόκκινο κρασί στο μπαρ 
του ξενοδοχείου «Α ιτ^ ο » στιβ Βρυξέλλεί. Στο

πολυτελέί ξενοδοχείο, που βρίσκεται δυο βήματα 
από την Γκραν Πλαε, κατέλυσε και ο γάλλοε 
Π ρόεδρο ί. Εκείνοί όμω$ πήγε κατευθείαν στη 
σουίτα του. Σε μια αναγκαστική συγκατοίκηση -όχι

μόνο στο «Amigo» αλλά και στον γαλλογερμανικό 
άξονα -τα δώρα είναι πάντα τυπικά: το δώρο τηί 
Καγκελαρίου στον Πρόεδρο που έγινε και πάλι 
μπαμπά$ ήταν ένα λούτρινο αρκουδάκι

Ποιο$ θέλει Εη χρεοκοπία
Σύμφωνα με έναν διπλωμάτη 
από μια μικρή χώρα, τον οποίο 
επικαλείται ο ανταποκριτήί τηε 
«Λιμπερασιόν» στίί Βρυξέλλεί 
Ζαν Κατρεμέρ, «αυτόί που θέλει 
να χρεοκοπήσει η Ελλάδα για 
να ικανοποιηθεί η γερμανική 
κοινή γνώμη δεν είναι η Μέρκελ, 
αλλά ο υπουργοί Οικονομικών 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε» ν

ση της κρίσης ευθύνεται κυρίως η 
Γερμανία. «Η χώρα αυτή έχει σα
φές πρόβλημα ηγεσίας», λέει ένας 
διπλω μάτης από χώρα που είναι 
παραδοσιακά κοντά στο Βερολί
νο. «Η Μέρκελ δεν τολμά να επ ι
βληθεί στον συνασπισμό της και 
στην κοινή γνώμη. Επιλέγει πάντα 
το μικρότερο κακό από την άποψη 
της εσωτερικής πολιτικής, κάτι που 
ισοδυναμεί με το μεγαλύτερο κακό 
από την άποψη του μέλλοντος της 
ευρωζώνης».

«Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι 
στη Γερμανία που δεν αντιλαμβά
νονται ότι βρισκόμαστε στο χείλος 
του γκρεμού», τονίζουν πηγές από 
το περιβάλλον του Νικολά Σαρκοζί. 
«Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη 
μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώ
νης. Δεν μπορούμε όμως και να δε
χθούμε τις γερμανικές λύσεις, αφού 
θεωρούμε ότι είναι εσφαλμένες».

Καβγά5 με ιον Κάμερον
ΑΓΓΛΟΓΑΑΛΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ άνοιξε στις Βρυξέλλες, καθώς ο βρετα- 
νός Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον ενοχλήθηκε σφόδρα από την 
πρόθεση του γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζί να αποκλείσει τη 
Βρετανία από τις διαπραγματεύσεις για τη σωτηρία των τραπεζών 
με το αιτιολογικό ότι δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ. Σύμφωνα με τη 
βρετανική εφημερίδα «Ντέιλι Τέλεγκραφ», ο Σαρκοζί κατέβαλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια αποκλεισμού του Κάμερον από τις διαπραγμα
τεύσεις που ολοκληρώθηκαν με τη συμφωνία ενίσχυσης ύψους 100 
δισεκατομμυρίων ευρώ των τραπεζών. «Μας έχουν κουράσει οι επι
κρίσεις σου και η διάθεσή σου να μας λες τι να κάνουμε. Λες ότι μι
σείς το ευρώ, δεν θέλεις να ενταχθείς στην ευρωζώνη και τώρα θέ
λεις να παρεμβαίνεις στις συναντήσεις μας», φέρεται να είπε ο γάλ- 
λος Πρόεδρος στον βρετανό Πρωθυπουργό, σύμφωνα με διπλωματι
κές πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα. Νικητής της κό
ντρας, πάντως, αναδείχθηκε ο Ντέιβιντ Κάμερον. Εχοντας τη σθενα
ρή υποστήριξη της Σουηδίας και της Πολωνίας, ο βρετανός Πρωθυ
πουργός εξασφάλισε πρόσκληση για τη νέα Σύνοδο Κορυφής που 
θα πραγματοποιηθεί στο μέσο της εβδομάδας.


