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Στην πρώτη από μια σειρά γεγονότων του έτους,  που άλλαξαν για πάντα την 
Ευρώπη, ο Peter Spiegel περιγράφει τις τρεις πικρή μέρες του Νοεμβρίου, όταν 
η κρίση στην ευρωζώνη έφτασε στο χειρότερο σημείο.  

 

  
Προς έκπληξη όλων σχεδόν στην αίθουσα,η  Άνγκελα Μέρκελ άρχισε να κλαίει. 
"“Das ist nicht fair.”  Αυτό δεν είναι δίκαιο, είπε θυμωμένα η Γερμανίδα 

καγκελάριος, με τα  δάκρυα της να τρέχουν από τα  μάτια της. "Ich bringe 
mich nicht selbst um." Δεν πρόκειται να αυτοκτονήσω. 
 

Για εκείνους που ήταν μάρτυρες της κατάρρευσης  της  σε μία μικρή αίθουσα 
συνεδριάσεων στο γαλλικό παραθαλάσσιο θέρετρο των Καννών, ήταν αρκετά 
αναπάντεχο  να παρακολουθούν την  πιο ισχυρή που  έλεγχε πάντα τα 

συναισθήματα ηγέτη  της Ευρώπης να ξεσπά σε δάκρυα.  

Αλλά η σκηνή ήταν ακόμη πιο αξιοσημείωτη, είπαν οι  παρόντες, για τους δύο  
που προκάλεσαν την οργή της: τον καθήμενο δίπλα της, Γάλλος πρόεδρο 
Νικολά Σαρκοζί, και το άλλο στο τραπέζι, τον Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ 

Ομπάμα. 

Θα ήταν το έσχατο σημείο σε μια βάναυση, γεμάτη αντεγκλήσεις νύχτα, που 
θα θυμάται όπως είπε ένας από τους συμμετέχοντες,  ως το ναδίρ της κρίσης 
τριών ετών της ευρωζώνης. Ο κ Σαρκοζί ήλπιζε σε ηγετική παρουσία  στην 20η 

συνόδου κορυφής που θα εδραίωνε την υπόληψή του στην παγκόσμια σκηνή,  
καθ’  οδόν προς την επανεκλογή του στην Προεδρία της Γαλλικής 
δημοκρατίας. Αντί όμως γι’ αυτό όλα κατέρρεαν.  
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Η Ελλάδα κατέρρεε  πολιτικά. Η  Ιταλία, αν και μια χώρα πάρα πολύ μεγάλη 
για να χρεοκοπήσει, φαινόταν  να βρίσκεται πολύ λίγες μέρες πριν τον 

αποκλεισμό της   από τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.  Και η κα 
Μέρκελ, παρά τις προσπάθειες των Σαρκοζί και Ομπάμα να αυξήσει τις 
γερμανικές εισφορές για «τείχος προστασίας» της Ευρωζώνης που πίστευαν ότι 

έπρεπε να αυξηθεί δραματικά, προσπαθούσε όσο μπορούσε,  να αποκρούσει τις 
επιθέσεις, επισημαίνοντας τον πανικό των κατόχων ομολόγων.  

 

Αντ’ αυτού, η κα Μέρκελ αντέστρεψε τη γαλλική και αμερικανική κριτική των 
Σαρκοζί και Ομπάμα. Αν στον κ Σαρκοζί ή στον  κ. Ομπάμα δεν άρεσε ο τρόπος 

διαχείρισης τ η  κυβέρνησης της, έπρεπε τους ίδιους τους εαυτούς τους να 
κατηγορούν. Εξ άλλου, ήταν οι συμμαχικοί τους στρατοί είπε, που είχαν 
«επιβάλει» πριν έξη δεκαετίες το γερμανικό σύνταγμα,  σε μια ηττημένη 

Γερμανία.  

«Ήταν το σημείο όπου σαφώς η ευρωζώνη όπως την ξέρουμε θα μπορούσε να 
εκραγεί», δήλωσε ένα μέλος της γαλλικής αντιπροσωπείας στις Κάννες. «Ήταν 
η αίσθηση ότι η κατάληξη σε αυτό το σημείο, οδηγούσε  στα πρόθυρα της 

έκρηξης." 
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Οι αξιωματούχοι αναζητούν καταφύγιο μπροστά από μια θυελλώδη G20 στις 
Κάννες 

Και όμως, λιγότερο από ένα χρόνο μετά εκείνη του Νοεμβρίου 2011 το βράδυ, 

η υπαρξιακή κρίση για το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα θα, για όλες τις προθέσεις 
και τους σκοπούς, είναι πάνω. Οι αγορές που κάποτε απείλησε να σχίσει το 
ευρώ, εκτός θα δαμάσει και η φαινομενικά ατελείωτη σειρά από ολονύχτιο 

συνόδους κορυφής έκτακτης ανάγκης θα έρθει σε ένα τέλος. 

Και όμως, λιγότερο από ένα χρόνο μετά εκείνο το βράδυ τον Νοέμβριο 2011, η 
υπαρξιακή κρίση για το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα θα ήταν παρούσα, για όλες 
τις προθέσεις και τους σκοπούς. Οι αγορές που κάποτε απείλησαν να 
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καταργήσουν  το ευρώ, εκτός αν εξημερωνόντουσαν  και αν η φαινομενικά 
ατελείωτη σειρά από ολονύχτιο συνόδους κορυφής έκτακτης ανάγκης θα 

έφτανε  σε ένα τέλος. 

Όταν η ιστορία της κρίσης στην ευρωζώνη είναι γραφεί, το χρονικό διάστημα 
από τα τέλη του 2011 μέχρι το 2012 θα μείνει στην ιστορία ως οι μήνες που 
άλλαξαν για πάντα το ευρωπαϊκό σχέδιο. 

Αυστηροί κανόνες του προϋπολογισμού έγιναν απαραβίαστα. Η τραπεζική 

εποπτεία απογυμνώθηκε από τις εθνικές αρχές και τα πιεστήρια της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα γίνουν ο δανειστής της, τελευταίο 
καταφύγιο για την αποτυχία των αρχόντων της ευρωζώνης. 

Την επόμενη εβδομάδα, οι ευρωπαίοι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες 

για να εκφράσουν ετυμηγορία  σχετικά με το τι οι ηγέτες της ΕΕ που 
δημιουργήθηκε σε ότι έγινε αυτούς τους  12 μηνες. 

Αν οι δημοσκοπήσεις αποτελούν ένδειξη, η κρίση τους θα είναι σκληρή: Τα 
αντι-ΕΕ κόμματα είναι έτοιμα για πρωτοφανή κέρδη από τη Γαλλία μέχρι τη  

Φινλανδία, από την Αθήνα στο Άμστερνταμ. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, οι Financial Times έχουν πάρει 
συνεντεύξεις  συνεντεύξεις από δεκάδες συμμετέχοντες σε αυτές τις 
αποφάσεις,  για να περιγράψουν  την πλήρη ιστορία για το πώς 

δημιουργήθηκε αυτή η νέα ευρωζώνη. 

Από μέσου επιπέδου γραφειοκράτες μέχρι πρωθυπουργοί, λένε μια 
συνταρακτική ιστορία των ατυχημάτων, παρ 'ολίγον απωλειών και προφανώς  

παράτολμης μικροπολιτικής. 

Αλλά στο τέλος, αυτοί οι ίδιοι ηγέτες φαίνεται να έχουν υπερισχύσει. Έχει 
σωθεί το ευρώ. Η Ευρώπη που έχουν δημιουργήσει, για καλό ή για κακό, θα 
είναι η κληρονομιά τους. 

«Ελπίζω είναι,  είπε η Μέρκελ» 

Όπως σχεδόν όλα, η κρίση της ευρωζώνης, ξεκίνησε στην Ελλάδα. 

Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ψηλόλιγνος γόνος μιας από της πιο διάσημες 

πολιτικές δυναστείες στην Ελλάδα, είχε επιστρέψει στην Αθήνα από μία από τις 
συνεχόμενες συνόδους κορυφής κρίσεων της ΕΕ,  για να βρει τη χώρα του σε 
αναταραχή. 

Στις 27 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, είχε συμφωνήσει για τη μεγαλύτερη 

χρεοκοπία στην ιστορία - μια αναδιάρθρωση € 200 δις ευρώ, με κούρεμα στο 
μισό ομολόγων που όφειλε η Αθήνα  σε ιδιώτες. Αλλά στην πατρίδα του, 
άρχισε να  διασύρεται. 

«Κατάλαβα, η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου .'- Γιώργος Παπανδρέου 

 



Για το γιο και τον εγγονό έλληνα πρωθυπουργοί που συνελήφθη την ίδια 
νύχτα από τη στρατιωτική χούντα το 1967 - ο κ Παπανδρέου μπορεί ακόμα να 

θυμάται  να  σε ηλικία 14 ετών να είναι οπλισμένος με ένα δίκαννο κυνηγετικό 
όπλο όταν οι αρχές έφτασαν στο πατρικό του σπίτι – αυτό που συνέβη την 
ημέρα της επιστροφής από τις Βρυξέλλες ήταν ιδιαίτερα αποθαρρυντικό. 

Κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για τον 

εορτασμό της επετείου της εισόδου της Ελλάδας στο δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο, χιλιάδες διαδηλωτές κατά της λιτότητας, συμπεριλαμβανομένων των 
δεξιών και αναρχικών, μπήκαν  στη διαδρομή της παρέλαση, αναγκάζοντας 

τον Κάρολο Παπούλια, Πρόεδρο της Ελλάδας, για να φύγει. 

 

Ο κ Παπανδρέου θα πει αργότερα σε συναδέλφους τους πρωθυπουργούς ότι  
αισθάνθηκε ότι το περιστατικό αυτό ήταν ένα σημάδι ότι η  χώρα του ήταν στα 
πρόθυρα ενός άλλου στρατιωτικού πραξικοπήματος. 

 
"Όλος ο κόσμος λέει ότι η κυβέρνηση είναι προδότες», υπενθύμισε ο κ 
Παπανδρέου. «Συνειδητοποίησα ότι η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου." 

 
Το ίδιο Σαββατοκύριακο, μάζεψε μια μικρή ομάδα συμβούλων και αποκάλυψε 
το σχέδιό του: θα έκανε έναν εθνικό δημοψήφισμα για το νέο πρόγραμμα 

διάσωσης € 172 δις ευρώ. 

Όσοι επικρίνουν τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαμαρά και των ανταρτών στο εσωτερικό 
του κόμματός του, θα αναγκαστούν  να πάρουν θέση, ο κ Παπανδρέου 

υποστήριξε, και οι περισσότεροι θα στηρίξουν τη διάσωση - ιδιαίτερα επειδή 
χωρίς κεφάλαια διάσωσης της ΕΕ, η άτακτη χρεοκοπία και η έξοδος της 
Ελλάδας από το ευρώ ήταν η πιθανή έκβαση. 

Νίκη θα του έδινε  την εντολή για τις μεταρρυθμίσεις διάσωσης που οι 

δανειστές ζητούσαν. 
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Οργισμένη αντίδραση: χιλιάδες διαδηλωτές εναντίον της λιτότητας  εισέβαλαν 
στη διαδρομή της  παρέλασης στη Θεσσαλονίκη μετά το σχέδιο διάσωσης 
ανακοινώθηκε. 

Αλλά ο κ Παπανδρέου δεν συνεννοήθηκε έξω απόμ τον στενό του  κύκλο.  

Αντ 'αυτού, παρουσίασε το σχέδιό του ως τετελεσμένο γεγονός σε βουλευτές 
του κεντροαριστερού κόμματος του ΠΑΣΟΚ, το επόμενο βράδυ. 

Όσοι ήταν  στην αίθουσα έπαθαν σοκ, συμπεριλαμβανομένου του  Ευάγγελου 

Βενιζέλου,  υπουργού Οικονομικών του κ Παπανδρέου. 

 "Την Κυριακή το βράδυ, κατά την τελευταία μας ιδιωτική συνάντηση πρόσωπο 
με πρόσωπο, [μίλησε] ο Παπανδρέου μόνον για μία πρόταση του ψήφου 
εμπιστοσύνης, καθόλου σχετικά με το δημοψήφισμα, είπε ο κ Βενιζέλος, 

προσθέτοντας ότι υπέστη οξείς κοιλιακούς πόνους τις επόμενες ώρες, που τον 
ανάγκασαν να πάει στο νοσοκομείο. "Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, ιατρικά, του 
άγχους." 

Άλλοι είχαν μια διαφορετική, μη-ιατρική ανησυχία. «Θυμάμαι το πρώτο πράγμα 

που πέρασε από το μυαλό μου: « Ελπίζω να το είπε στη Μέρκελ", είπε ένας 
υπουργός. 

Ο κ Παπανδρέου ισχυρίστηκε αργότερα,  ότι είχε κάνει αποδέκτες των 
σκέψεων του,  συναδέλφους τους ηγέτες της ΕΕ. Μερικοί κάτι θυμούνται   
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ασαφώς  αλλά άλλοι δεν θυμούνται τίποτα. «Εγώ ποτέ δεν το πήρα στα 
σοβαρά», δήλωσε ο ηγέτης  συναδέλφος. «Μου φάνηκε λίγο απελπισμένος." 

Έτσι, όταν ο κ Σαρκοζί έμαθε ότι ο Παπανδρέου είχε αποφασίσει να βάλει την 

προσεκτικά δημιουργημένη συμφωνία διάσωσης, σε δημοψήφισμα, εξερράγη. 
"Ήταν εκρηκτικός», δήλωσε ο βοηθός.  

Οι αγορές ομολόγων της Ευρωζώνης, που είχαν  κάνει  ένα σύντομο ράλι μετά 
τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, ξεπουλούσαν 

πανικόβλητες. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της  Ελλάδας ενισχύθηκαν  
κατά 16,2 τοις εκατό σε μία μόνο ημέρα. Πιο ανησυχητικό ήταν  το γεγονός, 
ότι το κόστος δανεισμού για τις μεγαλύτερες κυβερνήσεις της ευρωζώνης 

άρχισαν να επίπεδα προσέγγιση όπου άλλοι είχαν εξαναγκαστεί σε διασώση: οι 
αποδόσεις των 10-ετών ομολόγων της Ιταλίας εκτινάχθηκαν πάνω από 6,2 
τοις εκατό. 

 

 

 

Ήταν διχασμένοι για το  Grexit 

Ο κ Σαρκοζί κάλεσε τους στενότερους συμβούλους του για μια έκτακτη 
συνάντηση στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Σύμφωνα με ένα άτομο που 

παρευρισκόταν, η αρχική αντίδραση του Γάλλου Προέδρου ήταν να αναγκάσει 
τον κ Παπανδρέου να αλλάξει πορεία: είτε ότι αποδεχόταν  αμέσως τους νέους 
όρους διάσωσης ή η Ελλάδα να αναγκαστεί να βγει από το ευρώ. 



Αλλά ο Henri Guaino, ένας έμπιστος Σαρκοζί και συγγραφέας ομιλιών, 
σημείωσε ότι ο ίδιος ο Charles de Gaulle προτιμούσε δημοψηφίσματα στην 

κοινοβουλευτική πολιτική. Ζητώντας από τον  κ Παπανδρέου να ακυρώσει ένα 
δημοψήφισμα θα πήγαινε  ενάντια της Γκωλικής παραδόσεις τους, υποστήριξε. 
Συνεπώς, ο κ Σαρκοζί ήρθε σε συμβιβασμό: ο κ Παπανδρέου θα μπορούσε να 

προχωρήσει με ένα δημοψήφισμα - αλλά όχι για τη διάσωση. 

Ο κ Σαρκοζί κάλεσε την κα Μέρκελ και συμφώνησαν σε μια στρατηγική. Θα 
καλούσαν τον κ Παπανδρέου στις Κάννες, όπου η G20 θα άρχιζε σε μόλις 48 
ώρες, και να τον πείσουν να διεξαγάγει δημοψήφισμα για το αν η Ελλάδα θα 

παραμείνει στην ευρωζώνη. 

Για Μέρκελ, ένα βασικό ζήτημα ήταν αν οι ίδιοι οι Έλληνες 
ήθελαν να είναι μέσα ή εκτός ευρωζώνης- Γερμανός 

αξιωματούχος 

Στο Βερολίνο, η κα Μέρκελ προβληματιζόταν με  το θέμα του «Grexit», με 
τους περισσότερους τεχνικούς συμβούλους της- ιδιαίτερα τον Βόλφγκανγκ 

Σόιμπλε, τον ισχυρό υπουργός Οικονομικών της - ισχυριζόμενους ότι θα 
συσπείρωνε περισσότερο τα υπόλοιπα 16 μέλη της ευρωζώνης, επιτρέποντάς 
τους να ξεφύγουν από την κρίση.  

"Ήταν πολύ πρόθυμη για  "ερώτηση" για ένα ξεκάθαρο μέσα ή έξω, δήλωσε ο 

Γερμανός αξιωματούχος. «Γι 'αυτήν. . . ένα βασικό ζήτημα ήταν αν οι ίδιοι οι 
Έλληνες ήθελαν να είναι εντός ή εκτός, και αν θα γινόταν  ένα δημοψήφισμα 
και οι Έλληνες θα είχαν αποφασίσει ότι θέλουν να είναι εκτός, αυτό θα έκανε 

ευκολότερη την πορεία. " 

Πολλοί αξιωματούχοι  της ΕΕ εξακολουθούν να αναρωτιούνται γιατί ο κ 
Παπανδρέου συμφώνησε να εμφανιστεί στις Κάννες για να του τραβούν το 
χαλί κάτω από τα πόδια. Ενώ έμενε  έκπληκτος από το ξέσπασμα της οργής 

των ηγετών της ΕΕ, που την Τρίτη το πρωί, ο όπως είπε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός είχε απολαύσει τη διεθνή υποστήριξη για την ιδέα του 
δημοψηφίσματος του σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. 

Παρόλο που φημίζεται για τη φιλοξενία του το  λαμπερό Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου των Καννών, το Palais des Festivals,  είναι ένα άχαρο κτίριο  
από πέτρα και γυαλί που προεξέχει στη Μεσόγειο. Σε μια προσπάθεια να 

κάνουν τις μπεζ αίθουσες του Palais "μεγάλες’, και στόλισμα για τη σύνοδο 
κορυφής της G20, οι  γάλλοι διοργανωτές τις διακόσμησαν  με φθορίζοντα 
πράσινο σχοινιά και χαλιά. Αλλά ένα  ψυχρό ψιλοβρόχι έριχνε τη σκιά του 

πάνω από τις συνεδριάσεις. Σύντομα τα χαλιά άρχισαν να μετατρέπονται σε 
ένα λασπωμένο καφέ χρώμα. 
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Χείρα βοηθείας: Η Κριστίν Λαγκάρντ, διευθύνων σύμβουλος του ΔΝΤ, 
πρόσφερε στην Ιταλία γραμμή πίστωσης €80 δισ  

Ο κ Σαρκοζί κάλεσε τους συναδέλφους τους ηγέτες του στο Palais στις 5.30 
μ.μ., την Τετάρτη, μια ώρα πριν που επρόκειτο να συναντηθεί με τον κ 
Παπανδρέου, για να συμφωνήσουν για το πώς να τον αντιμετωπίσει. 

Μεταξύ των προσκληθέντων ήταν η κα Μέρκελ, ο  Jean-Claude Juncker, ο 

πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ο οποίος προήδρευσε των υπουργών 
Οικονομικών του Eurogroup. Η Κριστίν Λαγκάρντ, διευθύνων σύμβουλος του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και δύο πρόεδροι της ΕΕ,. Ο José Manuel 
Barroso και ο Herman Van Rompuy. 

Όταν η ομάδα συγκεντρώθηκε σε μία μικρή ήσυχη αίθουσα συνεδριάσεων, 
καθισμένοι σε καρέκλες ροκοκό Λουδοβίκου XV γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι,  

ο κ Σαρκοζί, πέρασε γύρω από ένα μόνο φύλλο, με τίτλο «Θέση της 
κοινότητας sur la Grèce" - κοινή θέση για την Ελλάδα. 

«Η ιδέα ήταν να «κολλήσουν» το  Παπανδρέου «στον τοίχο, στη γωνία», 
δήλωσε ένα άτομο που βρισκόταν στο δωμάτιο. 

« Η Ιταλία δεν είναι καθόλου αξιόχρεη » 

Το σχέδιο έξι σημείων του κ Σαρκοζί, που ήλθε στην κατοχή  FT (Financial  

Times, ήταν σαφές και σκληρό: ο κ Παπανδρέου έπρεπε να αποδεχθεί το 
σχέδιο διάσωσης που συμφωνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, και δεν 
δινόταν  περαιτέρω ενίσχυση μέχρι το κοινοβούλιο του να ψήφιζε την αποδοχή 

των συμφωνηθέντων. 

Είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν την Ελλάδα, παρά τη μονομερή απόφαση 
να ανακοινώσει το δημοψήφισμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  

"Σημείο δύο ανάγνωσης, μια σαφής αντανάκλαση του θυμού κ Σαρκοζί. Σημείο 
έξι ήταν σαφέστερο απ 'όλα: «Το δημοψήφισμα θα πρέπει να είναι μόνο για 

την παραμονή  της Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

http://www.ft.com/servicestools/terms/bloomberg


Ο κ Παπανδρέου θα μπορούσε αργότερα να ισχυριστεί ότι ήταν κατά κύριο 
λόγο ο κ Σαρκοζί, ο οποίος του αντιτάχθηκε  για να αλλάξει τη διατύπωση του 

δημοψηφίσματος για  «μέσα ή έξω» από το ευρώ, και ότι η κα Μέρκελ ήταν με 
το μέρος του. Αλλά οι ευρισκόμενοι  στο δωμάτιο είπαν ότι ελάχιστη διαφωνία 
υπήρξε από, οποιονδήποτε ηγέτη, συμπεριλαμβανομένης της  Γερμανίδας  

Καγκελαρίου. 

«Η ιδέα ήταν να «κολλήσουν» τον  Παπανδρέου 
«στον τοίχο, στη γωνία»  

Με τις ελληνικές γραμμές που συμφωνήθηκαν, ο κ Σαρκοζί στράφηκε προς το 
θέμα  που ζύγιζε περισσότερο έντονα στο μυαλό τους: την Ιταλία. Το 

δημοψήφισμα του Παπανδρέου είχε δημιουργήσει ένα δίλημμα για την Ελλάδα, 
αλλά έδωσε επίσης αφορμή για ένα  πολύ μεγαλύτερο φόβος ότι η κρίση  της 
Αθήνα θα ξαπλωνόταν  σε όλη την ευρωζώνη. Καμία χώρα δεν κινδύνευε  

περισσότερο για τη μετάδοση της κρίσης των προβλημάτων κίνδυνο σε σχέση 
με την Ιταλία. 

Με σχεδόν € 2 τρις δημόσιο χρέος - το τέταρτο μεγαλύτερη συσσωρευμένο  
χρέος στον κόσμο - Ιταλοί αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών 

εκτιμούσαν  ότι ένα πρόγραμμα διάσωσης τριών ετών θα κοστίσει περίπου € 
600 δις. Εκεί υπήρχαν  αρκετά χρήματα στην ΕΕ ή το ΔΝΤ για να 
τροφοδοτήσουν  τον λογαριασμό αυτόν. Η Ιταλία ήταν απλά πάρα πολύ 

μεγάλη για να διασωθεί.  
 
"Εμείς μπορούσαμε να αντέξουμε την Ιταλία", δήλωσε ο Γάλλος αξιωματούχος 

του υπουργείου Οικονομικών. «Κανείς δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά 
την Ιταλία, ώστε έτσι θα ήταν το τέλος πιθανώς της ευρωζώνης.» 
 

Η κυρία Lagarde έφτασε στις Κάννες με ένα σχέδιο να θέσει την Ιταλία σε 
«προληπτικό πρόγραμμα», €80 δις.   Μια γραμμή πίστωσης που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά που επίσης θα την 

έβαζε  σε την εντατική παρακολούθηση,  για να εξασφαλιστεί ότι ο Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι, ο ιταλός πρωθυπουργός ο οποίος είχε χάσει το εμπιστοσύνη 
των ομοιόβαθμων  του στην ΕΕ, θα εφάρμοζε  τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. 

Ms Lagarde arrived in Cannes with a plan to put Italy into an €80bn 
“precautionary programme”, a line of credit that could be used in emergency 
but would also come with intensive monitoring to ensure Silvio Berlusconi, the 

Italian prime minister who had lost the confidence of his EU peers, would 
implement economic reforms.  

Μόνο τότε, υποστήριξε, οι  αγορές θα αρχίζουν να δανείζουν και πάλι σε 
σταθερούς ρυθμούς. «Η Ιταλία δεν έχει καμία αξιοπιστία,» είπε η κα Λαγκάρντ 

είπε στην ομάδα. 



 

<!--.--> 

Αλλά οποιαδήποτε απόφαση για την Ιταλία θα έπρεπε να περιμένει. Ο κ 

Παπανδρέου όπου να’ ναι  έφτανε.  

  

«Ολόκληρος ο Σαρκοζί» 

Η συνάντηση θα άφηνε πολλούς συμμετέχοντες κατακέφαλα-σοκαρισμένος. 

Στο ημερολόγιό του, François Baroin, του υπουργούς Οικονομικών του κ 
Σαρκοζί, θα το ονόμαζε «ψυχολογικό πόλεμο». Άλλοι, ιδίως δύο πρόεδροι της 
ΕΕ, θα πουν αργότερα σε συνεργάτες τους, ότι  ένοιωθαν εξαιρετικά άβολα, 

μια μικρή ομάδα των ευρωπαίων ηγετών να εκβιάζουν έναν  εκλεγμένο 
πρωθυπουργού, μιας κυρίαρχης χώρας. 

"Δεν έχω δει ποτέ μια συνάντηση τόσο τεταμένη και τόσο δύσκολη», είπε ένας 
άλλος βοηθός. 

Once Mr Papandreou and Mr Venizelos arrived in the conference room, Mr 

Sarkozy began what one official called “the full Sarkozy”: a pointed, angry 
denunciation of Mr Papandreou’s referendum decision. 

“Clearly the feeling was: We’ve done everything to help you, we’ve done 
everything to keep you in the eurozone, we’ve taken financial, political risk,” 

said a member of France’s delegation. “It’s the biggest debt restructuring in 
the world, ever, and now what you do is you betray us.” 



“Η στάση του Σαρκοζί ήταν πολύ προσβλητική. Δεν ήταν 

ευγενικός. Πολύ, πολύ εριστικός  και πολύ προσβλητικός”- 

Ευάγγελος Βενιζέλος 

Ο κ Παπανδρέου αιφνιδιάστηκε. "Πηγαίνει εκεί και αρχίζει αλαζονικά να 

παραληρεί για το δημοψήφισμα”, είπε για τον  κ Σαρκοζί. Πρόσθεσε ο κ 
Βενιζέλος:  

“Η θέση του Σαρκοζί ήταν πολύ προσβλητική. Δεν ήταν ευγενικός. Πολύ, πολύ 
αυθάδης  και πολύ προσβλητικός, προκειμένου να θέσει την Ελλάδα σε ένα 

δίλημμα:. Μέσα ή έξω " 

Οι Έλληνες προσπάθησαν να αντεπιτεθούν. 

Ο κ Παπανδρέου έθεσε  το σχέδιό του: το δημοψήφισμα θα γίνει σε διάστημα 
ενός μήνα, και θα αναγκάσει τον κ Σαμαρά και τους δικούς του αντάρτες του 
ΠΑΣΟΚ να τον ακολουθήσουν, αφού ακόμη και οι πλέον  έντονα κριτικοί του,  

δεν θα μπορούσε να αντιταχθούν στην  μόνη σανίδα σωτηρίας της χώρας να 
παραμείνει  στην ευρωζώνη. 

 

Στη συνέχεια, ο κ Παπανδρέου διαβάσει προτεινόμενη διατύπωση του για το 

δημοψήφισμα. «Είχα μια ελαφρώς μεγάλη  παράγραφο," παραδέχτηκε ο κ 
Παπανδρέου. 

 

Η κα Μέρκελ ήταν η πρώτη που  απάντησε, και δεν ήταν ευτυχής. “Είτε θα 
λύσει αυτό μεταξύ μας εδώ, ή θα αποτύχουμε στα μάτια του κόσμου”, είπε. 

"Wir müssen entscheiden" - θα πρέπει να αποφασίσουμε. "Είτε θέλετε να 
μείνετε στο ευρώ ή να φύγετε" 

 

Όσοι ήσαν  στην αίθουσα είπαν ότι  ο κ Παπανδρέου καταφανώς είχε 
αποκάμει, όσο  ο αγώνας συνεχίστηκε. Όπως κουράστηκε, ανέλαβε την μάχη ο 

κ Βενιζέλος, κάτι που πολλοί είδαν ως την ξαφνική συνειδητοποίηση από τον 
Έλληνα πρωθυπουργό ότι είχε γίνει μια πολιτική δύναμη αναλώσιμη - και ο κ 
Βενιζέλος, ο οποίος από καιρό εποφθαλμιούσε την πρωθυπουργία, εκινείτο να 

εκμεταλλευτεί την αλλαγή των περιστάσεων. 



©AP 

Ουσιαστικά: Ο Νικολά Σαρκοζί της Γαλλίας κατέστρεψε το σχέδιο του Έλληνα 
πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος 

Ήταν μια κίνηση της γλώσσας του σώματος που τράβηξε την προσοχή του κ 

Μπαρόζο, ο οποίος καθόταν  ήσυχα σχεδόν κατά την διάρκεια των   
περισσότερων  “πυροτεχνημάτων”. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα 
πει αργότερα σε συνεργάτες του ότι όσα διαδραματίστηκαν μπροστά του τον 

είχαν κάνει να ανησυχεί πολύ. 

 

Στην κορυφή της χαλαρής συζήτησης μιας ελληνικής εξόδου από το ευρώ, που 
υπάλληλοι της Επιτροπής από καιρό πίστευαν ότι θα προκαλούσε έναν  
ανεξέλεγκτο πανικό στην αγορά σε όλη τη νότια Ευρώπη, η προοπτική ενός 

μακρού μήνα εκστρατεία για το δημοψήφισμα θα διέσπειρε εβδομάδες 
αβεβαιότητας - ακριβώς αυτό που προσπαθούσαν να αποφύγουν, καθώς και οι  
ιταλική αποδόσεις των Ιταλικών ομολόγων έχουν ανέβαιναν  σε επικίνδυνα 

επίπεδα. 

Εν αγνοία του κ Σαρκοζί ή της κυρίας Μέρκελ, ο κ. Barroso είχε τηλεφωνήσει 
πριν από τη συνεδρίαση στον κ Σαμαρά, τον ηγέτης της ελληνικής 
αντιπολίτευσης, από το ξενοδοχείο του. Ήξερε ο κ Σαμαράς απεγνωσμένα 

ήθελε να αποφύγει το δημοψήφισμα. 

Ο κ Σαμαράς είπε ο κ Μπαρόζο ότι ήταν πλέον πρόθυμος να υπογράψει για  
μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας ανάμεσα στο κόμμα του της ΝΔ και του 

ΠΑΣΟΚ - κάτι που είχε επιμελώς αποφύγειιγια μήνες με την ελπίδα ότι θα 
μπορούσε να εξασφαλίσει μόνος του την πρωθυπουργία. 

http://www.ft.com/servicestools/terms/associated-press


“Πρέπει να σκοτώσουμε αυτό το δηξμοψήφισμα” - José 

Manuel Barroso 

Ο κ. Barroso κάλεσε το υπουργικό του συμβούλιο και το λοιπό προσωπικό της 

Επιτροπής στη σουίτα του στο ξενοδοχείο Majestic Barrière να σχεδιάσουν τη 
στρατηγική. Αποφάσισε να μην πει στον κ Σαρκοζί ή στην κα Μέρκελ για τη 
συνομιλία του, αλλά σύμφωνα με τους ανθρώπους στην αίθουσα, άρχισαν να 

συζητούν τα ονόματα των πιθανών τεχνοκρατών  που μπορούσαν να πάρουν  
τη σκυτάλη από τον κ Παπανδρέου σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. 

Το πρώτο πρόσωπο που ήρθε στα χείλη  στα χείλη του κ Barroso ήταν Λουκάς 
Παπαδήμος, ο Έλληνας οικονομολόγος που είχε εγκαταλείψει τη θέση του ως 

αντιπρόεδρος της ΕΚΤ πριν από ένα χρόνο. Μέσα σε μια εβδομάδα, ο κ 
Παπαδήμος θα είχε τη δουλειά. 

Παρακολουθώντας τον κ Βενιζέλο να  διεκδικεί για τον εαυτό ώρες αργότερα 
μέσα στο Palais, ο κ.  Barroso είδε την ευκαιρία του.  

Ο κ Σαρκοζί έφερε τη συνάντηση σε ένα τέλος, ξαναδιαβάζοντας το σχέδιο έξι 

σημείων του και λέγοντας  στον κ Παπανδρέου να πάει πίσω στην Αθήνα για 
να "λάβει μια απόφαση". Τότε  ο κ Μπαρόζο τράβηξε ο κ Βενιζέλος στην άκρη. 

"Πρέπει να σκοτώσουμε αυτό το δημοψήφισμα," είπε ο κ Μπαρόζο. Ο 
υπουργός Οικονομικών συμφώνησαν σχεδόν αμέσως. Σκοτώνοντας την ιδέα 

του δημοψηφίσματος θα ήταν επίσης το τέλος του κ Παπανδρέου. 

 

 



Μετά από σύντομες παρατηρήσεις για τον Τύπο στις οποίες είπε ότι το 
δημοψήφισμα θα είναι «το ερώτημα αν θέλουμε να παραμείνουμε στην 

ευρωζώνη», ο κ Παπανδρέου  πήγε  στο αεροδρόμιο της Νίκαιας για να 
επιστρέψει στην Ελλάδα.  

Στο αυτοκίνητο, στράφηκε προς τον κ Βενιζέλο και του είπε ότι τα πράγματα 
δεν είχαν πάει και τόσο άσχημα όσο είχε φοβόταν. Ο κ Βενιζέλος όμως ήταν 

δύσπιστος. 

Καθώς ο κ Παπανδρέου κοιμόταν στη πτήσης της επιστροφής στην Ελλάδα, ο κ 
Βενιζέλος, παίρνοντας θάρρος από παραίνεση του κ Μπαρόζο, διέταξε ένας 
βοηθό για να γράψει μια δήλωση που θα κυκλοφορούσε  όταν θα 

προσγειώνόντουσαν, στο 4.45 π.μ. την Πέμπτη. 

 “Greece’s position within the euro area is a historic conquest of the country 
that cannot be put in doubt,” the statement read. “This acquis by the Greek 
people cannot depend on a referendum.” 

«Η θέση στην Ελλάδα εντός της ζώνης του ευρώ είναι μια ιστορική κατάκτηση 

της χώρας που δεν μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία", ανέφερε η δήλωση. "Αυτό 
το κεκτημένο του ελληνικού λαού δεν μπορεί να εξαρτηθεί από την διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος." 

Το δημοψήφισμα του Παπανδρέου ήταν νεκρό. Όπως ήταν και η 

πρωθυπουργία του. 

 “Ένα σημείο αδυναμίας” 

Για μήνες, η κυβέρνηση Ομπάμα παρακολουθούσε την κρίση της ευρωζώνης 
με  απογοήτευση και αυξανόμενη  ανησυχία. 

Ο Tim Geithner, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, και η ομάδα του στην 

Ουάσιγκτον,  είχαν προσπαθήσει να μεταδώσουν τα διδάγματα από την κρίση 
στον τραπεζικό κλάδο τους - δηλαδή ότι μόνο ένα τεράστιο τείχος  δημόσιου 
χρήματος θα ηρεμήσει τους πανικοβλήθέντες επενδυτές. 

Παρά τις επανειλημμένες υψηλού προφίλ ευρωπαϊκές περιοδείες του κ 

Geithner, και πιο διακριτικές επισκέψεις από τους αναπληρωτές του, οι 
Αμερικανοί αισθάνθηκαν ότι οι ηγέτες της ευρωζώνης εξακολουθούν δείχνουν 
“λίγοι”. 

Σε ορισμένους κύκλους, ο Λευκός Οίκος ήταν ύποπτος για πολιτικό παιχνίδι. 

"Οι Αμερικανοί είχαν μόνο ένα στόχο, που είναι πλήρως κατανοητό,» είπε ένας 
Ευρωπαίος που ασχολήθηκε άμεσα με τον κ Geithner. 

“Η Ευρωζώνη έπρεπε να σωθεί πρέπει να σωθεί, γιατί αλλιώς η 
Ευρώπη θα έμπαινε σε ύφεση, και αυτό θα επηρέαζε την οικονομία 

των ΗΠΑ και την επανεκλογή μου”. Οι αντιδράσεις των ΗΠΑ δεν 
ήταν απόλυτα πιστευτές στην Ευρώπη.   



Το Βερολίνο είχε ασκήσει πίεση,  το κατευθυνόμενο από την 

Ουάσιγκτον Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,  να είναι μέρος 
αντιμετώπισης της κρίσης. 

Η δυσπιστία  αυτή προέκυπτε και από τη σχέση της Ουάσιγκτον με την κα 

Μέρκελ, η οποία κατά καιρούς είχε  βρει τις επεμβάσεις των ΗΠΑ ανάρμοστες  
και ανεπιθύμητες.  

Το Βερολίνο είχε αντιδράσει (;;) να είναι το  επιρροής της Ουάσιγκτον  ΔΝΤ  
για την Ουάσινγκτον μέρος της αντιμετώπισης της κρίσης. 

Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά από ζύγισμα των θέσεων  του Ομπάμα, η 

κα Μέρκελ θα έλεγε στους συναδέλφους της ότι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις 
πρέπει να λαμβάνονται από τους Ευρωπαίους. 

Παρά το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες εμφανίζονται ταυτιζόμενοι στις απόψεις και 
χωρίς αισθήματα, άνθρωποι του περιβάλλοντος της Μέρκελ,  λένε  ότι είναι 

ουσιαστικά  διαφορετικοί.  

Ο Ομπάμα είναι συνήθως διδακτικός και συμβουλευτικός, κάτι που η κα 
Μέρκελ το βρίσκει απωθητικό. Η κα Μέρκελ αποφεύγει τέτοιους ακαδημαϊκούς 
συλλογισμούς και η τακτική της είναι βλέπει πιο  βραχυπρόθεσμα στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της. 

©The White House 

Παρέμβαση ΗΠΑ: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν έκπληξη ότι απασχολούσε 
τόσον πολύ τον Μπαράκ Ομπάμα η κρίση στην ευρωζώνη 



Αν και πολλοί,  στις Βρυξέλλες, στη Φρανκφούρτη και στο Παρίσι χαιρέτισαν 
την Αμερικανική παρέμβαση, ιδίως ως αντίβαρο στο Βερολίνο. Αμερικανοί 

αξιωματούχοι λένε ότι συχνά είχαν κληθεί από ανταγωνιζόμενες εθνικές 
πρωτεύουσες της ΕΕ  που τους  προέτρεπαν να πιέσουν τους Γερμανούς να 
κινηθούν πιο αποφασιστικά. 

Σε άλλες περιπτώσεις, λένε, η γερμανική κυβέρνηση ζήτησε από την 

Ουάσιγκτον να πιέσει αντιδρώσες χώρες της ευρωζώνης να εφαρμόσουν 
μεταρρυθμίσεις που είχαν υποσχεθεί. 

Regardless of whether European leaders welcomed US intervention, they felt 
Mr Obama was on top of the eurozone portfolio, something they found 

remarkable for a leader with so much on his plate. 

Ανεξάρτητα από το αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν την παρέμβαση των 
ΗΠΑ, αισθάνθηκαν ότι  ο Ομπάμα ήταν στην κορυφή του προβλήματος της 
ευρωζώνης, κάτι που βρήκαν αξιοσημείωτο για έναν ηγέτη με τόσο πολλά 

άλλα στην πλάτη του.   

[Ο Ομπάμα αναλαμβάνει] ήταν  ένα σημάδι   ότι η Ευρώπη δεν 
ήταν σε θέση να το κάνει. Ήταν ένα σημάδι αδυναμίας - 

Γερμανός αντιπρόσωπος 

Ωστόσο, όταν οι ηγέτες της ευρωζώνης, κλήθηκαν και πάλι από τον κ Σαρκοζί 
στις 9.30 μ.μ. εκείνο το βράδυ στις Κάννες, αρκετοί  έκπληκτοι διαπίστωσαν 

ότι  κ Ομπάμα είχε αναλάβει την προεδρία της συνεδρίασης. “Ήταν παράξενο”, 
δήλωσε ένα μέλος της γερμανικής αντιπροσωπείας.  

“Ήταν επίσης ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν ήταν σε θέση να το δώσει λύση.  
Ήταν ένα σημάδι αδυναμίας." 

Πολλοί στην αίθουσα περίμεναν ότι το βράδυ θα ήταν αφιερωμένο στο να  

πεισθεί ο Μπερλουσκόνι να δεχθεί βοήθεια από το ΔΝΤ.  

Οι Ιταλοί το είχαν απορρίψει το πρωί, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να 
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν θα μπορούσαν να χειριστούν την κρίση 
μόνοι τους. Αν και  διέθεταν ανεπαρκείς πόρους  για να αντιμετωπίσουν τοις 

επιπτώσεις της.   Συζητούσαν  να δεχθούν έλεγχο και παρακολούθηση από το  
ΔΝΤ, αλλά όχι τα κεφάλαια. 

Αλλά ο Ομπάμα άνοιξε τη συνεδρίαση με κάτι διαφορετικό. Είχε ένα νέο σχέδιο 

για να αυξηθεί το μέγεθος του τείχους προστασίας της ευρωζώνης - μια ιδέα 
που έβαζε τη  Γερμανία μπροστά και στο κέντρο. 

Η απόφαση του κ Σαρκοζί να παραχωρήσει την προεδρία στον κ Ομπάμα, 
συνειδητά ή όχι, δεν πρέπει θεωρηθεί ως έκπληξη.  

Από την αρχή της κρίσης, το Παρίσι και η Ουάσινγκτον είχαν σχεδόν 

ταυτόσημες συνταγές για την επίλυσή του: ένα τείχος προστασίας τέτοιου 
μεγέθους που κανένας έμπορος ομολόγων θα μπορούσε να αμφισβητήσει το 
κατά πόσον η ευρωζώνη είχε επαρκείς πόρους ή  πολιτική βούληση να 

διασώσει τον υπερχρεωμένο νότο. 



Για τον ο κ Geithner και τους Γάλλους ομολόγους του, η πιο προφανής πηγή 
για το τείχος προστασίας ήταν η ΕΚΤ, η οποία έχει κυριολεκτικά τη δύναμη να 

τυπώσει χρήμα. 

 Οι ΗΠΑ είχαν δείξει τη δύναμη μιας κεντρικής τράπεζας, για την  
καταπολέμηση μιας κρίσης, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αγόρασε 
τεράστιους αριθμούς  κρατικών ομόλογων στον απόηχο της κατάρρευσης της 

Lehman Brothers.  

Αλλά όταν το Βερολίνο από καιρό ήταν αντίθετο στη χρήση Ευρωπαϊκής  
Κεντρικής Τράπεζας για τη χρηματοδότηση των κυβερνήσεων. 

Ήταν θέμα αρχής.  

Η Γερμανική αντίδραση προερχόταν από την σκοτεινή της ιστορία: από  
υπερπληθωρισμός του μεσοπολέμου που προκάλεσε τη κατάρρευση της 
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και είχε εν μέρει προκληθεί, από το τύπωμα από 

την κεντρική τράπεζα, τεράστιων ποσοτήτων μάρκων  για την  πληρωμή 
πολεμικών αποζημιώσεων. 

Με  γερμανική επιμονή, η ΕΚΤ είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με  την 
Bundesbank, που είχε πλήρη ανεξαρτησία από επεμβάσεις πολιτικών, όταν 

ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1950.  Για να αποφευχθεί η επανάληψη της 
δεκαετίας του 1920. 

Η γερμανική κυβέρνηση θεωρούσε επίσης ότι  η Συνθήκη του Μάαστριχτ της 
ΕΕ του1992 που έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία του ευρώ, απαγόρευε  

στην ΕΚΤ από του να αγοράζει κρατικά ομολόγα. 

Τόσο ο κ Geithner και ο κ Σαρκοζί είχαν σπαταλήσει μήνες προσπαθώντας να 
λύσουν δύο φαινομενικά αλληλοσυγκρουόμενα προβλήματα:  αφ ενός στην 
αύξηση του τείχους προστασίας για να πείσουν τους εμπόρους ομολόγων ότι 

υπήρχαν επαρκή χρήματα στην ευρωζώνη για να αποφευχθεί η ελληνική 
χρεοκοπία και από το να επαναληφθεί και αλλού, και αφ ετέρου να μην 
έρχονται σε αντίθεση με τις γερμανικές θέσεις.  

Την παραμονή των Καννών, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Γαλλίας 

συμφώνησαν σε ένα νέο σχέδιο για την αύξηση των αποθεματικών για 
καταπολέμηση της κρίσης, που ελπίζανε ότι θα ήταν αποδεκτό στο Βερολίνο. 
Περιελάμβανε μια μορφή μετρητών γνωστή από λίγους, διαφορετικά από τους  

διεθνείς δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους: τα ειδικά δικαιώματα ανάληψης, 
τα SDRs (Special Drawing Rights, του ΔΝΤ)   



 

<!--.--> 

Τεχνικά, τα SDRs δεν είναι τα χρήματα. Πρόκειται για ένα κεφάλαιο  που 

δημιουργήθηκε από μία διεθνή συμφωνία το 1969 και πραγματοποιήθηκε από 
το ΔΝΤ για τις χώρες μέλη της.  Ένα υποκατάστατο για το χρυσό ή το δολάριο 
ΗΠΑ στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Μερικές φορές 

αναφέρεται ως "χρυσό χαρτί», και δεν μπορεί να το έχει κανείς άλλος εκτός 
από το ΔΝΤ.  Και πρέπει να μετατρέπεται σε άλλο νόμισμα, για  να μπορεί να 
δαπανηθεί. Όμως τα SDRs έχουν πραγματική αξία. Ένα SDR σήμερα 

διαπραγματεύεται κοντά στην τιμή του μιας βρετανικής λίρας. 

Το 2009, στον απόηχο της κρίσης της Lehman, οι ηγέτες της G20 αύξησαν το 
ποσό των SDRs στο αντίστοιχο ποσό των $ 250 δις,  δημιουργώντας 
ουσιαστικά  νέα αποθέματα στο ΔΝΤ  για αντιμετώπιση κρίσεων.  

Στις Κάννες, οι ΗΠΑ και η Γαλλία ήθελαν να το κάνουμε πάλιν, αλλά αντί να τα 

δίνουν στο ΔΝΤ, η ευρωζώνη θα διέθετε τα  € 140 δις σε SDRs  στο 
εξαντλημένο (ανύπαρκτο ;;)   ταμείο διάσωσης της. 

 

 

 

Η προτίμησή μας είναι  η ΕΚΤ να ενεργεί λίγο σαν την 

Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν 



φαίνεται να είναι μια βιώσιμη, αποδεκτή επιλογή - 

Μπαράκ Ομπάμα 

Ακόμη και εκείνοι που συμμετέχουν στην κατάρτιση του σχεδίου δεχόντουσαν  

ότι ήταν βιαστικά καταρτισμένο..  

Στη σύσκεψη  όπου ο προήδρευσε Ομπάμα- η ομάδα βρέθηκε μπερδεμένη με 
τη  γερμανική πολιτική. “Η προτίμησή μας στις ΗΠΑ είναι ότι η ΕΚΤ θα πρέπει 
να ενεργεί λίγο σαν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα αλλά αυτό δεν φαίνεται να 

είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση", δήλωσε ο Ομπάμα στην αρχή, με σαφή 
αναφορά στη γερμανική αντίθεση. 

Ωστόσο, η κα Μέρκελ είχε τώρα ένα άλλο πρόβλημα.  

Αξιωματούχοι είπαν ότι ήταν ανοιχτή στην ιδέα του κ Ομπάμα. Αλλά τα SDRs 
δεν ελέγχονται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Ελέγχονται από τις κεντρικές 

τράπεζες.  

Και ο Jens Weidmann, ο επικεφαλής της Bundesbank, αντιτάχθηκε. 

Η Bundesbank, η οποία εκπροσωπεί τη Γερμανίας στο ΔΝΤ, είχε  συλλέξει 
πληροφορίες του σχεδίου,  από πηγές του  ταμείου στην Ουάσιγκτον.  

Ο κ Weidmann γρήγορα συνέταξε μια επιστολή προς τη γερμανική κυβέρνηση 
περιγράφοντας τις αντιρρήσεις του.  

Οι αιτιάσεις  του κ Weidmann  ήταν τόσον πρακτικές όσον και ιδεολογικές. 

Πρακτικά, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης αισθάνθηκε ότι το σχέδιο έδινε την 
αίσθηση της απελπισίας. Η χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων για το ταμείο 
διάσωσης θα έστελλε στις αγορές το λάθος μήνυμα: μόνο μέσω  προσωρινών 

άμεσων λύσεων θα μπορούσε να βρεθεί χρηματοδότηση. 

Αλλά το πιο σημαντικό στον κ Weidmann ήταν το θέμα αρχής: τα SDRs είναι, 
όπως τα αποθέματα χρυσού ο χρυσός συμμετοχές μιας χώρας, μέρος των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων μιας κυβέρνησης.  Των  οποίων  η διαχείριση 

είναι της αποκλειστικής ευθύνης της ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας. Και όχι 
για τους πολιτικούς, θέλοντας και μη, να τα διαθέσουν για προγράμματα 
διάσωσης. . 

Η Bundesbank δεν είχε κανένα πρόβλημα με την απόφαση του 2009 αύξησης 

των  SDRs για το ΔΝΤ, δεδομένου του  ότι αυτός ήταν ο σκοπός των SDRs. 
Αλλά δημιουργώντας τα για το  ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης δημιουργούσε  
ένα επικίνδυνο προηγούμενο. 

 

Η επιστολή του κ Weidmann προέτρεπε την κα Μέρκελ να απορρίψει την 

πρόταση. Όμως, σύμφωνα με γερμανούς αξιωματούχους, η αντιπροσωπεία 
τους δεν πήρε την επιστολή πριν αναχωρήσει  για τις Κάννες. 



Έμαθαν  για τοις αντιρρήσεις του κ Weidmann από το τηλέφωνο μετά την 
άφιξή τους στη Γαλλία, και στη συνέχεια με μια σειρά τηλεφωνημάτων  

προσπάθησαν να τον πείσουν  να αλλάξει γνώμη. 

It had become clear to Ms Merkel’s camp that they were about to be 
surrounded that morning during a bilateral meeting between the chancellor 
and Mr Obama in the cellar of the Palais.  

Είχε γίνει σαφές στο στρατόπεδο της κας Μέρκελ, κατά τη διάρκεια μιας 

διμερούς συνάντησης το πρωί μεταξύ της καγκελαρίου  και του  Ομπάμα,  ότι 
θα απομονώνονταν.  

 “The French, the Italians all would be willing to do this,” said a member of 
the German delegation. 

“Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί,  όλοι,  θα ήθελαν να το κάνουμε", δήλωσε ένα μέλος της 

γερμανικής αντιπροσωπείας. 

But Mr Weidmann could not be moved. 

Αλλά ο κ Weidmann δεν μπορούσε να μετακινηθεί. 

 

Έτσι, όταν ο κ Σαρκοζί ενέκρινε γρήγορα την ιδέα του κ Ομπάμα στην 
απογευματινή συνεδρίαση, και στράφηκε προς την κα Μέρκελ για την 
υποστήριξή της, παρέδωσε τα άσχημα νέα: η Bundesbank είχε απορριφθεί και 

ότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν χωρίς την Bundesbank. Υποστήριξε το 
σχέδιο πολιτικά, αν και η Ιταλία συμφώνησαν να τα € 80 δισ πρόγραμμα του 

ΔΝΤ ότι μπορεί να είναι σε θέση να πάει στο Bundestag για να αυξήσει το 
μέγεθος του ίδιου του ταμείου διάσωσης. Αλλά σε ΕΤΔ, η απάντηση ήταν 

 «Η καταιγίδα τελείωσε» 

Για κάποιους στην αίθουσα, η συζήτηση φάνηκε εξωπραγματική.  

Παρά το γεγονός ότι η ευρωζώνη βρισκόταν στα πρόθυρα έκρηξης λόγω της 

Ελλάδας και της Ιταλίας, η κα Μέρκελ - η οικονομία της οποίας ήταν ο άρχων 
της Ηπείρου- ήταν που  είχε στριμώξει. Ο Ομπάμα είχε συμφωνήσει με τους 
Ιταλούς ότι το πρόγραμμα του ΔΝΤ ήταν μια κακή ιδέα. «Νομίζω ότι ο Silvio 

είναι σωστός», είπε ο κ Ομπάμα. 

Ο κ Σαρκοζί προσπάθησε να διαχειριστεί τον τριπλό αδιέξοδο. Οι ΗΠΑ ήθελαν 
να συμβάλει η Γερμανία με τα SDRs της, αλλά η Γερμανία ήταν διατεθειμένη 
να δεσμευθεί μόνον μερικώς,  αν η Ιταλία αποδεχόταν για αυτήν το ΔΝΤ.  

Ο Giulio Tremonti, υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, ήταν αμετάπειστος:  

Η Ρώμη θα αποδεχόταν  την επιτήρηση  του ΔΝΤ, αλλά κανένα πρόγραμμα 

χρηματοδότησης του.  



Θα το ιταλικό σχέδιο επιτήρησης από το ΔΝΤ, με μια δέσμευση από τη 
Γερμανία να συμβάλει σε διμερή δάνεια,  αρκετό, ρώτησε ο κ Σαρκοζί. 

“No. Germany has one-fourth of all [eurozone] SDR allocations,” Mr Obama 
objected. “If you have all the EU countries together but not Germany . . . it 

starts losing credibility.” 

Όχι. Η Γερμανία έχει το ένα τέταρτο του συνόλου των [της ευρωζώνης] 

χορηγήσεων ΕΤΔ, «ο Ομπάμα αντιρρήσεις. "Αν έχετε όλες τις χώρες της ΕΕ 
μαζί, αλλά όχι στη Γερμανία. . . αυτό αρχίζει να χάνει την αξιοπιστία της. " 

Στη συνέχεια ήρθε η με δάκρυα κατάρρευση της  κας Μέρκελ.  

"Αυτό δεν είναι δίκαιο”, είπε. “Δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω για  θέση της 
Bundesbank. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό" 

Το συναισθηματικό ξέσπασμα φάνηκε να μειώνει στη συνέχεια τις αμερικανικές 

και γαλλικές απαιτήσεις για την επίτευξη συμφωνίας. «Είδε ότι το 
παρατράβηξε",  είπε για τον πρόεδρο Ομπάμα, ένας ευρωπαίος που βρισκόταν  
στην αίθουσα. 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρώτησε αν κυρία Μέρκελ αν θα μπορούσε να 

επεξεργαστεί την πρόταση  με την Bundesbank μέχρι τη Δευτέρα. Ο κ Σαρκοζί 
πρότεινε οι υπουργοί Οικονομικών να συνεδριάζουν για να συμφωνήσουν τις 
λεπτομέρειες πριν από το τέλος της σύνοδο κορυφής  την επόμενη μέρα.  

Ίσως κάτι αόριστο θα μπορούσε να αναφερθεί στο ανακοινωθέν της συνόδου 

κορυφής, πρότεινε ο Ομπάμα. Όχι, είπε ο κύριος Σαρκοζί,  θα μπορούσαμε να 
συναντηθούμε και πάλιν το πρωί. 

Ήταν λες και οι δύο άνδρες δεν την είχαν ακούσει. Επεσήμανε  και πάλιν την 
άποψη της: “Εγώ δεν πρόκειται να πάρω τόσον μεγάλο ρίσκο χωρίς να πάρω 

τίποτα από την Ιταλία. Δεν πρόκειται να αυτοκτονήσω “. 



©The White House 

O Μπαράκ Ομπάμα προσπαθεί να παρηγορήσει Άνγκελα Μέρκελ μετά 
από μια εριστική συνάντηση 

 

Και με αυτό, η σύνοδος κορυφής  έληξε. Φεύγοντας από τη σύνοδο, αργά το 
βράδυ 

Φεύγοντας ο Ομπάμα από τη σύνοδο αργά το βράδυ, αγκάλιασε την κα 

Μέρκελ, σαν να ήθελε να την παρηγορήσει - μια σκηνή που αποθανατίστηκε  
από τον επίσημο φωτογράφο του Λευκού Οίκου. Η εικόνα κοσμούσε τους 
τοίχους της Δύσης για μήνες. 

The SDR plan would never again see the light of day. Italy would get a 

monitoring programme but no funding.  

Οι ηγέτες συναντήθηκαν και πάλι το επόμενο πρωί, αλλά δεν υπήρχε πλέον 
δυναμική για το θέμα. “Η καταιγίδα είχε περάσει", δήλωσε ένα άτομο που 
μετείχε και στις δύο συνεδριάσεις.  

Το σχέδιο SDR,s δεν θα ξαναβλέπαμε ποτέ το φως της ημέρας. Η Ιταλία θα 

έπαιρνε  ένα πρόγραμμα παρακολούθησης, αλλά καμία χρηματοδότηση. 



And to compound the failure, Mr Berlusconi at his closing news conference 
publicly acknowledged what everyone had assiduously attempted to keep 

secret: that the IMF had offered him a rescue programme. Italy would suffer 
the stigma of needing a rescue but without receiving any assistance. 

Και με την ένωση την αποτυχία, κύριε Μπερλουσκόνι σε συνέντευξη Τύπου 
κλείσιμο του αναγνωρίζεται δημοσίως αυτό που ο καθένας έχει επιμελώς 

προσπάθησε να κρατήσει μυστικό: ότι το ΔΝΤ τον είχε προσφέρει ένα 
πρόγραμμα διάσωσης. Η Ιταλία θα υποστεί το στίγμα της χρειάζεται μια 
διάσωση, αλλά χωρίς να λάβει καμία βοήθεια. 

The Cannes failure provided new oxygen to the eurozone fire. When markets 

reopened, Italian borrowing costs soared. Within the week they would nearly 
touch 7.5 per cent. Greece’s would go above 33 per cent, a level almost 
without precedent for a developed country. Now, with no new firewall in 

place, it was unclear what would save the euro. 

Η αποτυχία των Καννών έδωσε νέα οξυγόνου στη φωτιά της ευρωζώνης. Όταν 
ξανανοίξει αγορές, ιταλικά κόστος δανεισμού στα ύψη. Εντός της εβδομάδας 
θα αγγίξει σχεδόν το 7,5 τοις εκατό. Ελλάδα θα πάει πάνω από 33 τοις εκατό, 

ένα επίπεδο σχεδόν χωρίς προηγούμενο για μια αναπτυγμένη χώρα. Τώρα, 
χωρίς νέο τείχος προστασίας στη θέση του, δεν ήταν σαφές τι θα σώσει το 
ευρώ. 

The next part of this series will be published late on Wednesday May 14 

 Το επόμενο μέρος αυτής της σειράς θα δημοσιευθεί αργά την Τετάρτη, 14 
Μαΐου 

http://www.ft.com/cms/s/0/f6f4d6b4-ca2e-11e3-ac05-
00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz31g55kBi9 
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