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Την ύπαρξη ισχυρού λόμπι που πίεζε για την έξοδο της Ελλάδας από το 
ευρώ, επιβεβαιώνει ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Χέρμαν βαν Ρομπάι στο βιβλίο του «Η Ευρώπη στη Θύελλα: Υποσχέσεις και 
Προκαταλήψεις»-σχετικά γράφει σήμερα η Καθημερινή. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του Γιάννη Παλαιολόγου, ο κ. Βαν Ρομπέι ξεκινά την αφήγησή του 
από την πρώτη του Σύνοδο Κορυφής ως προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, στις 11 Φεβρουαρίου του 2010. Oπως σημειώνει, η σύνοδος είχε 
διοργανωθεί επτά εβδομάδες νωρίτερα με κεντρικό θέμα την ανάπτυξη και την 
προάσπιση του κράτους πρόνοιας στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, οι 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν ξεπεραστεί από τις εξελίξεις, καθώς «μία 
ευρωπαϊκή χώρα, η Ελλάδα, βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας». Ηδη 
τον Δεκέμβριο του 2009, γράφει, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε σοκάρει και 
εντυπωσιάσει τους εταίρους του, αποκαλύπτοντας με «ασυνήθιστα ειλικρινείς 
όρους την οικτρή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της χώρας του». 

Αφού γράφει εσφαλμένα για «πτώση της ελληνικής κυβέρνησης τον 
Φεβρουάριο», αναφέρεται στην κορύφωση της συστημικής κρίσης την 
Ευρωζώνη. Για τις αγωνιώδεις μέρες πριν από τον δεύτερο γύρο των 
ελληνικών εκλογών, τον οποίο επίσης τοποθετεί στις 19 -και όχι στις 17- 
Ιουνίου, αφηγείται: «Μετά από παράκληση ορισμένων πολύ ανήσυχων 
επαφών μου στην Αθήνα, είχα σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνω άμεσα 
έκκληση στον ελληνικό λαό εκ μέρους των Ευρωπαίων εταίρων του σε ένα 

http://www.kathimerini.gr/785416/article/politismos/vivlio/kapoioi-sthn-ee-den-h8elan-na-diasw8ei-h-ellada


τηλεοπτικό μήνυμα [...] Τελικά, ακολουθώντας τη συμβουλή Ελλήνων ηγετών, 
αποφάσισα να μην το κάνω». 

Ο κ. Βαν Ρομπέι χαρακτηρίζει «στιγμή της αλήθειας» τη Σύνοδο Κορυφής στις 
28-29 Ιουνίου, όπου συμφωνήθηκε η τραπεζική ένωση, και περιγράφει την 
επίσκεψη του Μάριο Ντράγκι στο γραφείο του το πρωί εκείνης της 
Παρασκευής: «“Χέρμαν”, μου είπε, “συνειδητοποιείς τι κάνατε όλοι σας χθες 
τη νύχτα; Αυτόν τον μπαλαντέρ χρειαζόμασταν”». Τέσσερις εβδομάδες 
αργότερα, ο κ. Ντράγκι εκφώνησε τη φημισμένη ομιλία στην οποία 
δεσμεύτηκε να κάνει «οτιδήποτε χρειαστεί» για τη διάσωση του ευρώ. Ηταν η 
αρχή του τέλους της οξείας φάσης της κρίσης. 
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