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ξύπνησε και τη Μέρκελ
και τη νέα εκτόξευση των σπρεντ, υποσχέθηκε επιτάχυνση για το πακέτο βοήθειας

Ανω - κάτω το ευρώ 
στα χαμηλότερα του έτους
«ΥΠΑΡΧΕΙ τεράστια αβεβαιότητα αυτή τη 
στιγμή», έλεγε στο Bloomberg ο αναλυτής 
της BNP Paribas στη Νέα Υόρκη Sebastien 
Galy, που τόνιζε με νόημα ότι «δεν έχει 
απομείνει αγορά ομολόγων σε κάποιες 
περιφερειακές χώρες» και ότι στις αγορές 
συναλλάγματος φοβούνται τον κίνδυνο 
εξάπλωσης της κρίσης στην ευρωζώνη.
«Αυτό αντικατοπτρίζεται και στη διακύμανση 
της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου», είπε. Το 
ευρώ υποχώρησε χθες στα χαμηλότερα 
έτους, κάτω από 1,32 δολ., καταγράφοντας 
συνεχείς και έντονες διακυμάνσεις.

Αποκλιμάκωση στα 
ελληνικά σπρεντ
ΤΟ ΚΟΙΝΟ μέτωπο Ευρωπαίων, ΔΝΤ και 
ΕΚΤ για την άμεση διευθέτηση της 
χορήγησης στήριξης στην Ελλάδα έριξε το 
κόστος του ΙΟετούς δανεισμού της Ελλάδας 
(σπρεντ) από τα πρωτοφανή επίπεδα των 
1.040 μονάδων βάσης χθες το πρωί, στις 
690 μονάδες βάσης το απόγευμα όταν 
δημιουργήθηκε η προσδοκία της 
ανακοίνωσης για στήριξη της Ελλάδας. Είναι 
ενδεικτικό ότι χθες για πρώτη φορά στη 
σύγχρονη ιστορία της χώρας δεν 
πραγματοποιήθηκε συναλλαγή στην ελληνική 
αγορά ομολόγων, κάτι που σημαίνει ότι 
ακόμη και να προσπαθούσε το Δημόσιο να 
δανειστεί από τις αγορές, αυτό ήταν (και) 
πρακτικά αδύνατο. Το Χρηματιστήριο 
Αθηνών που αρχικά υποχωρούσε στα 
χαμηλότερα επίπεδα του έτους, στη συνέχεια 
κινήθηκε ανοδικά και έκλεισε ενισχυμένο 
κατά 0,6%.

Προεκλογική κόντρα στη 
Βρετανία για την Ελλάδα
Η ΚΡΙΣΗ στην Ελλάδα μετατρέπεται σε 
κόντρα ενόψει των βρετανικών εκλογών. Οι 
Φιλελεύθεροι κατηγορούν την κυβέρνηση 
πως η Βρετανία κινδυνεύει να ακολουθήσει 
την Ελλάδα στην κρίση, εκτός αν η 
κυβέρνηση που θα προκύψει από τις 
εκλογές του Μαΐου λάβει δραστικά μέτρα για 
να μειώσει τον δανεισμό, ενώ ο αρμόδιος 
υπουργός για θέματα Επιχειρήσεων Π. 
Μάντελσον χαρακτήρισε γελοίο να 
συγκρίνεται η Βρετανία με την Ελλάδα. Οι 
Συντηρητικοί της αντιπολίτευσης πάντως 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι 
μπορεί να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις 
δύο χώρες, αλλά η Βρετανία πρέπει να 
προσέξει τα προβλήματα της Ελλάδας.

■  Χθες η «σιδηρά καγκελάριος» Α. Μέρκελ τόνισε ότι η Γερμανία και οι 
άλλες χώρες δεν μπορούν να αφήσουν την Ελλάδα να γίνει μια νέα 
Lehman Brothers, ενώ το μεγάλο αφεντικό του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος- 
Καν ζήτησε να ολοκληρωθούν πολύ σύντομα οι διαπραγματεύσεις για 
τη χορήγηση βοήθειας στην Ελλάδα, κάτι που τώρα αναμένεται να γίνει 
έως τις αρχές Μαΐου

Κριτική για τις καθυστερήσεις
ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ οι φωνές που κατηγορούν τη Γερμανία για καθυστέρηση στην 
υιοθέτηση λύσεων για την Ελλάδα. Το γερμανικό περιοδικό «Σπίγκελ» θεωρεί ότι οι 
Ελληνες είναι μεν υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάστασή τους, αλλά η γερμανική 
κυβέρνηση έκανε χειρότερη την κρίση με την απροθυμία της να βοηθήσει. Ο 
επικεφαλής της ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ντανιέλ Κον- 
Μπεντίτ ανέφερε ότι η Ευρώπη διαχειρίστηκε την ελληνική κρίση με «καταστροφικό 
τρόπο» καθυστερώντας υπερβολικά να δεσμευτεί για τη βοήθεια και πρόσθεσε πως 
είναι πλέον «αναπόφευκτη» η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.

ΟΟΣΑ: Ιός Εμπολα το χρέος της Ελλάδας
ΜΕ ΕΝΑΝ από τους πιο καταστροφικούς 
ιούς στον κόσμο παρομοίασε τον κίνδυνο 
εξάπλωσης της κρίσης από την Ελλάδα σε 
άλλες χώρες ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ Α. 
Γκουρία. «Είναι σαν τον ιό Εμπολα. Οταν 
συνειδητοποιήσει κάποιος ότι έχει προ
σβληθεί, πρέπει να κόψει το πόδι του για 
να επιβιώσει», είπε και πρόσθεσε ότι η ελ
ληνική κρίση «μολύνει τα σπρεντ και δια
στρεβλώνει την εκτίμηση κινδύνου απει

λώντας τη σταθερότητα όλου του οικονο
μικού συστήματος».

Οχι σε αναδιάρθρωση χρεών
Αποκλείουν με τον πιο κατηγορηματι

κό τρόπο το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης 
χρεών από την Ελλάδα ο Α. Αλταφάζ, ο εκ
πρόσωπος του επιτρόπου Οικονομικών Υ
ποθέσεων της Κομισιόν Ολι Ρεν, και ο πρό
εδρος της Ε.Ε. Χ-Βαν Ρόμπαεϊ. Ο κ. Αλτα

φάζ ξεκαθάρισε πως αποτελεί πολιτική α
πόφαση ότι «η αναδιάρθρωση του χρέους 
της Ελλάδας δεν αποτελεί επιλογή», ενώ 
τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα επαναδια
πραγμάτευσης του χρέους της Ελλάδας.

Πάντως ο πρόεδρος του γερμανικού 
Ινστιτούτου Ιίο Χανς Βέρνερ Σιν πιστεύει 
ότι η Ελλάδα δεν θα αποπληρώσει ποτέ 
την οικονομική βοήθεια που περιμένει να 
λάβει.

ΕΠΕΚΡΙΝΕ ΚΑΙ ΤΗ Μ ΕΡΚΕΛ

Σημίτης: Η Ευρώπη 
απέτυχε να
διαχειριστεί την κρίση
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Βούλα Κεχαγιά________________

ΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ και την αποτυχία της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης να αντιληφθεί εγκαίρως το μέγεθος της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο να τη διαχειριστεί με 
τους κατάλληλους μηχανισμούς ανέδειξε χθες ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης σε ομιλία του στο Μόναχο της 
Γερμανίας.
Εμμέσως πλην σαφώς, μάλιστα, επέκρινε και τη στάση της 
γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελας Μέρκελ, λέγοντας πως θα 
πρέπει να προσδιοριστούν κανόνες δημοσιονομικής και 
οικονομικής πολιτικής που δεν θα ματαιώνονται στην πράξη από 
τις ενστάσεις κάποιου κράτους-μέλους. Αιχμηρός ήταν και για τη 
στάση του EC0FIN διαπιστώνοντας ότι τον Σεπτέμβριο του 
2008, δύο ημέρες πριν από την πτώχευση της Lehman 
Brothers, οι υπουργοί Οικονομικών και οι εκπρόσωποι της ΕΚΤ 
δεν αντελήφθησαν την επερχόμενη καταστροφή που «έγινε 
ορατή ακόμη και στους πιο αδαείς» και «δεν είχαν τη βούληση 
να κάνουν το αναγκαίο βήμα για μια κοινή πολιτική».

Ζήτησε νέους κανόνες
Ο κ. Σημίτης, μιλώντας στα γερμανικά, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα 
αυστηρή γλώσσα όταν αναφέρθηκε στην αδυναμία της Ενωσης 
να αντιδράσει στα κερδοσκοπικά παιχνίδια των αγορών δίνοντας 
ενιαίες απαντήσεις και ζήτησε τη θέσπιση κανόνων ικανών να 
ελέγξουν και να επηρεάσουν τις εξελίξεις. «Τα ζητήματα που 
έχει να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. χρειάζονται διαφορετική 
προσέγγιση και αφορούν αυτόν καθαυτόν τον τρόπο λειτουργίας 
της Ενωσης» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός. 0  Κώστας 
Σημίτης επέκρινε τη στάση των κρατών να διασώζουν 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που στοιχηματίζουν σε 
επικίνδυνα κερδοσκοπικά παιχνίδια και χαρακτήρισε μη 
αποδεκτή την επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου με τις ζημιές 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων χωρίς λογοδοσία των 
υπευθύνων. «Το δίδαγμα της κρίσης για το μέλλον δεν μπορεί να 
είναι η αρχή “busness as usual”, μία ευρωπαϊκή λύση είναι 
επιτακτική» τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο φως οι αδυναμίες της ΟΝΕ
0 κ. Σημίτης είπε ότι το ελληνικό πρόβλημα έφερε στο 
προσκήνιο τις αδυναμίες της ΟΝΕ, η οποία αρχικά ενίσχυσΕ 
την οικονομική σύγκλιση των μελών της αλλά αργότερα 
μεγάλωσε το χάσμα μεταξύ του Βορρά και του Νότου της 
Ενωσης λόγω διαφορετικού επιπέδου ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας. Συγχρόνως έκρουσε τον κώδωνα του 
κινδύνου λέγοντας πως χωρίς πρόοδο προς την πολιτική και 
την οικονομική ενοποίηση η ΟΝΕ δεν θα διαθέτει τα μέσα για 
να αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες εξελίξεις και πρόσθεσε:
«Είναι κρίσιμο σήμερα το ερώτημα σε ποια στιγμή θα πρέπει 
να υπάρξει αλλαγή της πολιτικής που απέτυχε να 
αντιμετωπίσει την κρίση». Παρατήρησε μάλιστα ότι απαιτείται 
μία πολιτική που θα συμβιβάζει τις διαφορετικές ανάγκες και 

θα βελτιώνει τη συνοχή της Ενωσης.
0  κ. Σημίτης πρότεινε να εξεταστεί από 
την Ε.Ε. η σκοπιμότητα δανεισμού της 
με την έκδοση ευρωπαϊκών ομολόγων 
και για την αναγκαιότητα επέκτασης 

των αρμοδιοτήτων της, «διαφορετικά 
θα σύρεται από κρίση σε κρίση».

■  Κώστας Σημίτης: «Το
δίδαγμα της κρίσης για το 
μέλλον δεν μπορεί να είναι 
η αρχή “business as 
usual”, μία ευρωπαϊκή 
λύση είναι επιτακτική»


