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Το παρασκήνιο του Eurogroup
Η μυστική διπλωματία μεταξύ Τσίπρα και του προέδρου της Κο-

μισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ξεκίνησε εδώ και 10 ημέρες όπως 

έχει αποκαλύψει το Euro2day.gr. Προχθές κορυφώθηκε με τρία 

τηλεφωνήματα που, σύμφωνα με διασταυρωμένες πηγές, έγιναν 

μεταξύ του πρωθυπουργού και του κυρίου Γιούνκερ. 

Η Κομισιόν όντως είχε τη δική της πρόταση, η οποία όπως αποκα-

λύπτουμε περιείχε την άμεση παράταση του δανείου (extension of 

the loan). Ούτε ενδιάμεση παράταση, ούτε προαπαιτούμενες πρά-

ξεις, prior actions και milestones. Η πολυπόθητη λέξη «γέφυρα» 

θα υπήρχε στη συμφωνία ως μια μεταβατική περίοδος κατά την 

οποία όλα θα συμφωνούνταν και σύμφωνα με υψηλά ιστάμενο 

αξιωματούχο της Κομισιόν δεν έπαιζε μεγάλο ρόλο αν ήταν για 

2, 3 ή 6 μήνες. Το θέμα για τη διάρκεια της γέφυρας σχετιζόταν 

αποκλειστικά από το κατά πόσον τα ταμειακά διαθέσιμα και οι εκ-

κρεμείς δόσεις θα μπορούσαν να το καλύψουν.

Οι κ. Τσίπρας και Γιούνκερ συμφώνησαν επί του κειμένου-πρό-

τασης της Κομισιόν και στα ενδιάμεσα έγιναν κάποιες αλλαγές 

καθώς και ένα κλειστό γεύμα μεταξύ του κ. Γιούνκερ, του προέ-

δρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, και του προέδρου του Eurogroup, 

Γερούν Ντάισελμπλουμ. Με βάση ασφαλείς πληροφορίες, η 

πρόταση εκφράστηκε από τον κ. Γιούνκερ στους άλλους δύο. Ο 

κ. Ντράγκι έδειξε να συμφωνεί. Το ίδιο και ο κ. Ντάισελμπλουμ. Το 

Μαξίμου προφανώς ενημέρωσε τον υπουργό Οικονομικών για τις 

εξελίξεις και ο ίδιος είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση επ’ αυτού με τον κ. 

Μοσκοβισί και αργότερα μετείχε και ο κ. Ντάισελμπλουμ.

Όλα έδειχναν να βαίνουν καλώς. Μέχρι που άρχισε η συνεδρίαση 

του Eurogroup, κανείς δεν προδίκαζε τι θα ακολουθούσε, καθώς 

η Ελλάδα ήταν τελευταία στην ατζέντα.

Ξαφνικά, ο κ. Ντάισελμπλουμ κατέθεσε στο τραπέζι άλλη πρό-

ταση η οποία έφερε μεγάλη έκπληξη στην ελληνική πλευρά που 

πιάστηκε απροετοίμαστη. Ο κ. Γιούνκερ βρισκόταν ήδη εν πτήσει 

για το Μόναχο και συνεπώς το κινητό ήταν κλειστό, ενώ ο κ. Μο-

σκοβισί δεν μπορούσε να πράξει τίποτα, καθώς η αρμοδιότητα 

στην κατάθεση εγγράφων και προτάσεων ανήκει αποκλειστικά 

στον πρόεδρο του Eurogroup. Η ελληνική πλευρά αποφάσισε να 

διαρρεύσει το περιβόητο draft ώστε να δείξει την ενόχλησή της 

για την ντρίπλα.

Όπως μαθαίνουμε, το κείμενο που τελικά έπεσε στο τραπέζι είχε 

τη βούλα της Γερμανίας και των άλλων σκληροπυρηνικών χωρών 

που δεν σκοπεύουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να κάνουν βήμα-

τα πίσω. Μάλιστα υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος της Ε.Ε. ανέ-

φερε ότι «ούτε τελεία δεν πρόκειται να αλλάξει από το έγγραφο», 

ενώ διεμήνυσε ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να ξεχάσει ότι θα 

διαπραγματευτεί πάνω στο έγγραφο της Κομισιόν.

Το Eurogroup έριξε το μπαλάκι στην ελληνική πλευρά απειλώντας 

ότι έχει διορία μέχρι την Παρασκευή 20/2 για να ζητήσει εξάμηνη 

παράταση. Ο κ. Βαρουφάκης πέταξε πίσω το μπαλάκι λέγοντας 

ότι η Ε.Ε. πρέπει να πάρει πίσω το τελεσίγραφο και να διορθώσει 

τις λέξεις για τις οποίες διαφώνησε.

Το πραγματικό μπαλάκι όμως το κρατάει στα χέρια του ο πρόε-

δρος της Κομισιόν που για τις επόμενες ώρες θα πρέπει να βρει 

-με μυστική διπλωματία πάντα- τη χρυσή τομή μεταξύ της ελληνι-

κής κυβέρνησης και του κ. Σόιμπλε με τον οποίο διατηρεί άριστες 

σχέσεις.

Τα επόμενα εικοσιτετράωρα είναι κρίσιμα καθώς και οι δύο πλευ-

ρές πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους ώστε να φθάσουμε σε 

άλλο ένα έκτακτο Εurogroup την Παρασκευή και από εκεί η από-

φαση να περάσει από τα πέντε κοινοβούλια της ευρωζώνης.

Α. ΤΣΙΠΡΑΣ: «Χρειαζόμαστε Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας με δημοκρατική ευαι-

σθησία, αλλά και αποδοχή στη Βουλή 

των Ελλήνων. Με αυτό το σκεπτικό 

προτείνω τον Προκόπη Παυλόπουλο», 

υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας στην ομιλία 

του προς την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο πριν, 

ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει ότι «Η 

Ελληνική Δημοκρατία δεν απειλεί, δεν 

απειλείται και δεν δέχεται τελεσίγρα-

φα. Αυτή την αλλαγή κάποιοι μέσα και 

έξω από τη χώρα δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν. Οι 

Έλληνες που διαπραγματεύονται στην 

Ευρώπη για πρώτη φορά δεν λένε πάντα 

“ναι” και αυτό προβληματίζει πολλούς. 

Ο Β. Σόιμπλε παρασύρθηκε και φαίνεται 

πως έχασε την ψυχραιμία του. Με καλή 

διάθεση του λέω ότι θα είναι καλύτερα 

να λυπάται τους λαούς που περπατούν 

με το κεφάλι σκυφτό… Είμαι βέβαιος 

ότι θα τα καταφέρουμε. Θα βγούμε 

από την αυτοτροφοδοτούμενη παγίδα 

χρέους, όσο και αν κάποιοι θέλουν την 

Ελλάδα παγιδευμένη, άβουλη και άφω-

νη». Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, «Την 

Πέμπτη 19/2 κατατίθεται το νομοσχέδιο 

για την προστασία της πρώτης κατοικίας 

των πολιτών και την πώληση δανείων σε 

distress funds. Προχωράμε στην κατά-

θεση νομοσχεδίου για τις 100 δόσεις. 

Το νομοσχέδιο θα είναι με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος και η νέα ρύθμιση 

δεν θα περιλαμβάνει γραφειοκρατικές 

διαδικασίες… Άλλο νομοσχέδιο θα βά-

ζει τέλος στον εργασιακό μεσαίωνα που 

δημιούργησε η τρόικα. Θα κινηθούμε με 

άξονα το ευρωπαϊκό κεκτημένο… Σύντο-

μα θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο 

που θα αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική 

κρίση». Οι Έλληνες έχουν σχέση αλλη-

λεγγύης με τους λαούς της Ευρώπης. 

Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με 

το λαό της Γερμανίας, ξεκαθάρισε. «Η 

διαπραγμάτευση δεν κρίνεται με τελεσί-

γραφα και δεν τελειώνει σε λίγες ώρες. 

Θα συνεχιστεί μέχρι να βρεθεί λύση. 

Αυτή θα δοθεί από τις πολιτικές ηγεσίες 

της Ευρώπης. Λύση μπορεί να υπάρξει. 

Το ότι χθες φτάσαμε στο παρά πέντε για 

ένα κοινά αποδεκτό ανακοινωθέν, μας 

κάνει δυο φορές πιο αισιόδοξους, υπο-

γράμμισε ο πρωθυπουργός».

Συνεδρίαση - ορισμός της μεταβλητότη-

τας, η δεύτερη της εβδομάδας, που επι-

βεβαίωσε με τον πλέον ενδεικτικό τρόπο 

τη νευρικότητα, αλλά και την «ποιότητα» 

των ενεργών παικτών και ταυτόχρονα 

συνέχισε να δικαιώνει τους, θεωρητικά, 

συντηρητικότερους παίκτες, που πα-

ραμένουν επιδεικτικά εκτός αγοράς, 

περιμένοντας τις τελικές εξελίξεις. Είναι 

απόλυτα ενδεικτικό ότι ο Γενικός Δείκτης 

κινήθηκε μεταξύ 819,52 (-4,67%) και 

861,42 μονάδων (+0,20%) και ο Τραπε-

ζικός Δείκτης μεταξύ 682,59 (-9,5%) και 

777,41 μονάδων (+2,99%). Ακόμα εντυ-

πωσιακότερα τα όσα συνέβησαν στους 

επιμέρους δεικτοβαρείς τραπεζικούς τίτ-

λους, που συνεχίσουν να έχουν συμπερι-

φορά μετοχών άκρας περιφέρειας!

Από εκεί και πέρα, χωρίς καμία αμφισβή-

τηση δεν ήταν και λίγα τα χτυπήματα που 

δέχθηκε η ψυχολογία όσων συνεχίζουν 

να ασχολούνται με τα δρώμενα στο 

Χ.Α., από το κλείσιμο της προχθεσινής 

συνεδρίασης και μετά: υποβάθμιση της 

πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ από 

τη Standard and Poor’s, οι ελληνικές 

τράπεζες χάνουν περίπου 2 δισ. ευρώ 

καταθέσεις την εβδομάδα, αποτυχία 

συμφωνίας στο προχθεσινό Eurogroup…

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι λίγοι από 

τους ενεργούς παίκτες εκτιμούσαν ότι η 

χθεσινή συνεδρίαση του Ecofin μπορού-

σε να εμπεριείχε κάποια θετική έκπληξη, 

όμως οι εξελίξεις τους διέψευσαν.
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Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 838,61 -2,45%

FTSE 248,05 -3,92%

FTSEM 862,48 -0,89%

Δείκτης Τραπεζών 706,82 -6,36%

Μετοχές με άνοδο 47

Μετοχές με πτώση 65

Μετοχές αμετάβλητες 25

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

141.278.977

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

236.645.930


