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ΟΤΑΝ τα μέλη της κυβερνητικής αποστολής σας Βρυξέλλες
είδαν τον κ. Γ. Παηανδρέον να κατεβαίνει χαμογελαστός το
ξημέρωμα του Σαββάτου στο γραφείο της Ελλάδας, στο κτί

ριο του Συμβουλίου της ΕΕ, ανάσαναν για πρώτη φορά εκεί
νη την ημέρα. Από το πρωί της Παρασκευής 11 Μαρτίου το
κλίμα ήταν βαρύ και οι διαπραγματεύσεις προμηνύονιαν
δύσκολες σιη Σύνοδο Κορυφής της ευρωζώνης. Τα συναι
σθήματα εναλλάσσονταν ταχύτατα, καθώς λίγο νωρίτερα εί

Τ Ο ΒΗΜΑ,
Κυριακή 20 Μαρτίου 2011

χαν δει σιο διπλανό γραφείο, το οποίο ανήκει στην Ιρλαν
δία, τον πρωθυπουργό της Εντα Κένι να συγκαλεί έκτατη
σύσκεψη με τους συνεργάτες του, διακόπτονιας τις εργα
σίες της Συνόδου. Την ώρα που οι Ελληνες αντάλλασσαν
συγχαρητήρια για τις αποφάσεις που ελήφθησαν, οι Ιρλαν-

■ Το παρασκήνιο τηε δύσκοληε μάχηβ των ΒρυΕελλών - Τα «χαρτιά» του κ. Παπανδρέου, τα αιτήματα και τα επιχειρήματα που έκαμψαν
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τηςΜ έρκελ
Συνάντηση
με την
κυρία
Ανγκελα
Μέρκελ.
Η γερμανίδα καγκελάριος απέφυγε
να αναλάβει συγκεκριμέ
νες δεσμεύσεις απαντώ
ντας με ένα αόριστο «δεί
χνουμε κατανόηση».

Ησκέψπ
γιαβέτο
Ο κ. Γ. Παπανδρέου απει
λεί να μπλοκάρει τις απο
φάσεις της συνόδου
κορυφής της ευρωζώνης
αν δεν διευκολύνουν την
Ελλάδα.

Η ψυχρή
Φκνλανδή
Συνάντηση σε πολικές
θερμοκρασίες με την

Ο έλληνας πρωθυπουργός έθε
σε από την αρχή σιο τραπέζι όλα
τα αιτήματα της Ελλάδας (αύξηση
της χρηματοδότησης του ευρωπαϊ
κού μηχανισμού στήριξης, επιμή
κυνση, μείωση επιτοκίου, αγορά
ομολόγων στην πρωτογενή αγορά,
επιβολή φόρου στις χρηματοπι
στωτικές συναλλαγές και αφαίρε
ση της συνταγματικής ρήτρας για

Το αφοπλιστικό ερώπιμα τον Γιώργον
ο απόγευμα της Παρασκευ
Τ
ής 11 Μαρτίου 2011 οι 17
πρωθυπουργοί της ζώνης του ευ
ρώ συναντήθηκαν σε μια συνε
δρίαση που εκ προοιμίου είχε πε
ριγράφει ως η κρισιμότερη των
τελευταίων ετών. Επειτα από
εβδομάδες παρασκηνιακών διαβουλεύσεων και λεπτομερούς
προετοιμασίας από τους αντι
προσώπους τους, είχαν αποφα
σίσει ότι δεν θα συζητούσαν το
«Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας»,
αλλά το «Σύμφωνο για το ευρώ».
Σε μια ατμόσφαιρα παγωμέ
νη, τον λόγο πήρε πρώτος ο κ. Γ.
Παπανδρέου. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που έχουν γίνει
γνωστές, ο Πρωθυπουργός, έχο
ντας δηλώσει λίγες ημέρες νω
ρίτερα στην Αθήνα ότι η «μόνη
λύση είναι η συνολική λύση»,

έθεσε ένα ερώτημα στους ομο
λόγους του: «Υπάρχει κανείς που
θεωρεί ότι πρέπει η Ελλάδα να
προχωρήσει σε αναδιάρθρωση
τον χρέους της·,». Οι απαντήσεις
ήταν αρνητικές. Ακολούθησε το
δεύτερο ερώτημα: «Υπάρχει κά
ποιος που εκτιμά ότι πρέπει να
προχωρήσω σε hair cut;». Οι
απαντήσεις και τα νεύματα ήταν
και πάλι αρνητικά.
Ο κ. Παπανδρέου προσήλθε
στη Σύνοδο με έναν φάκελο που
περιείχε τρία σημεία: τι έχει γί
νει ένα χρόνο μετά την υπογρα
φή του μνημονίου, τι θεωρεί η
ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει
να γίνει από εδώ και έπειτα και
τι είχε αποφασίσει να κάνει αν
η Σύνοδος δεν κατέληγε στα επι
θυμητά αποτελέσματα. Μετά τις
απαντήσεις που έλαβε σια αρχι
κά του ερωτήματα, ο κ. Παπαν
δρέου προχώρησε στην ανάπτυ-
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Η «κατανόηση»
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το χρέος μόνο για τη χώρα μας).
Ακολούθησε μια συζήτηση έξι
ωρών, όπου η ακαμψία του κ. Κέ
νι, ο οποίος δεν δεχόταν την αύ
ξηση του φόρου σας επιχειρήσεις,
λίγο έλειψε να τινάξει τη Σύνοδο
στον αέρα. Μάλιστα, η σύσκεψη
διεκόπη για περισσότερο από μισή
ώρα προκειμένου να υπάρξει δι
μερής συνάντηση Ρομπάι - Κένι.

■ Προετοιμασία
για την 25η Μαρτίου
Ο κ. Παπανδρέου, από την πλευ
ρά του, επεσήμανε δύο πράγματα
στους άλλους ηγέτες: ότι πρέπει να
προστατευθεί το ευρώ από κερ
δοσκοπικές επιθέσεις και ότι ο
ίδιος δεν ήταν διατεθειμένος να
φύγει από τη Σύνοδο χωρίς να

έπεισε wvs Evpomaiovs

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΚΑΪΤΝΕΡ - ΣΟΪΜΠΛΕ
Καθοριστικό ρόλο
έπαιξαν τα τρίγωνα
της επικοινωνίας με
ταξύ της ελληνικής
κυβέρνησης, Βερολί
νου και Ουάσιγκτον.
Αίγες ημέρες αφότου
ο κ. Παπανδρέου συ
ναντήθηκε με την κα
γκελάριο Μέρκελ
στο Βερολίνο και δύο
ημέρες πριν από τη
σύνοδο κορυφής, στη γερμανική πρωτεύουσα ταξίδεψε εσπευσμένως ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών κ. Τιμ Γκάιτνερ.
Στην ελληνική κυβέρνηση είχε γίνει γνωστό ότι μεταξύ Γκάιτνερ
και Σόιμπλε είχε υπάρξει συμφωνία σε μερικά καθοριστικά σημεία:
■ Δ ε ν πρόκεπαι να πτωχεύσει κάποια ευρωπαϊκή οικονομία.
■ Θα εγκρίνονταν οι επιμηκύνσεις αποπληρωμής και οι μειώσεις
επιτοκίων.
■ Βρίσκεται στο τελικό στάδιο σχεδιασμού η δημιουργία ευρωπαϊ
κού υπερ-οργάνου οικονομικής διακυβέρνησης ομοσπονδιακού
τύπου.
■ Θα εναρμονιστούν οι συντελεστές φορολόγησης επιχειρήσεων
στην Ευρώπη.

ξη του δεύτερου σημείου.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, έθεσε τα ζητή
ματα της επιμήκυνσης, της ανά
γκης μείωσης του επιτοκίου και
της δυνατότητας αγοράς ομο
λόγων από τον μηχανισμό. Εθε
σε επίσης το ζήτημα της δυνα
τότητας επαναγοράς του χρέους
και της έκδοσης ευρωομολόγου,
καθώς και της φορολόγησης των
χρηματοπιστωτικών συναλλα
γών.
Τα αποτελέσματα είναι γνω
στά: η σύνοδος έκανε τρία ση
μαντικά βήματα και κυρίως εκεί
νο που δίνει τη δυνατότητα
αγοράς ομολόγων από την πρω
τογενή αγορά. Αφησε ανοιχτό
παράθυρο στο θέμα της φορο
λόγησης των χρηματοπιστωτικών
συναλλαγών και επιφυλάχθηκε
για το ευρωομόλογο και την επα
ναγορά του χρέους.

