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ΤΟ ΘΕΜΑ
Οι βουλευτές ίου ΠΑΙΟΚ Σοφία Σακοράφα, Γ. Δημαράς και Β. Οικονόμου και η Ντόρα Μπακογιάννη από ιη ΝΔ 
διαγράφηκαν επειδή οι πρώτοι δήλωσαν «παρών» και η δεύτερη υπερψήφισε ίο  νομοσχέδιο με τα μέτρα για το 

«πακέτο» βοήθειας των 110 δισ. προς την Ελλάδα.

ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΟΚ - ΕΚΤΟΙ Ν.Δ. Η ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

Με τριγμούς 172 «ναι»
οτα μέτρα του πακέτου βοήθειας

άθε μάχη έχει απώλειες», 
είπε λακωνικά αργά χθες 
το απόγευμα στους δημο

σιογράφους ο πρωθυπουργός, Γιώργος 
Παπανδρέου, λίγο προτού εισέλθει στην 
αίθουσα της Ολομέλειας για να αρχίσει 
η κρίσιμη ψηφοφορία που προκάλεσε 
ισχυρούς κλυδωνισμούς στα δύο μεγα
λύτερα κόμματα. Έμελλε να αποδειχθεί 
προφηπκός. Ηψήφισητου νομοσχεδίου 
-με 172 υπέρ, 121 κατά και 3 «παρών»- 
που όπως παραδέχθηκε ο ίδιος έχει 
γραφεί από την τρόικα και περιέχει 
σκληρά μέτρα, προκειμένου να ανοίξουν 
οι κρουνοί χρηματοδότησης της χώρας, 
προκάλεσε ραγδαίες εξελίξεις.

Τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, η 
Σοφία Σακοράφα και οι Γ. Δημαράς και 
Β. Οικονόμου που δήλωσαν «παρών», 
βρέθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες 
εκτός Κοινοβουλευηκής Ομάδας -αφού 
τους είχε ζητηθεί προηγουμένως να 
παραιτηθούν- ισοφαρίζοντας έτσι τις 

εντυπώσεις από την κοι
νή μοίρα που επιφυλά
χθηκε και σε ένα ακόμα 
πιο βαρύ χαρτί στην αντί
περα όχθη. Με ανάλογη 
απόφαση του προέδρου 
τηςΝΔ Α. Σαμαρά, εκτός 
της «γαλάζιας» Κ.Ο. βρί
σκεται από χθες το βράδυ 
η Ντ. Μπακογιάννη, η 
οποία από την επομένη 
της βαριάς εσωκομματι
κής της ήττας, έδειχνε 
ότι δυσανασχετούσε με 
την παρουσία του κ. Σα

μαρά στην κορυφή του κόμματος αρ- 
νούμενη να αποδεχθεί υποδεέστερο 
ρόλο. Προβλήματα, όμως, το επίμαχο 
νομοσχέδιο προκάλεσε και στη συνοχή 
του μέχρι χθες συμπαγούς ΛΑΟΣ, στη 
συνεδρίαση της Κ.Ο., του οποίου 11 
βουλευτές, σύμφωνα με πληροφορίες, 
υποστήριξαν ότι το κόμμα τους όφειλε 
να καταψηφίσει τα μέτρα.

Γ. Παπαν
δρέου: «Ναι 

φταίξαμε όλοι, άλλοι 

λιγότερο, άλλοι πε

ρισσότερο, όλοι όσοι 

κυβέρνησαν την Ελ

λάδα, που ήταν άτολ

μοι και δεν έκαναν 

έγκαιρα τις αλλαγές 

που έπρεπε»

Β Α Π  Α  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ II ατμόσφαιρα 
στο Κοινοβούλιο ήταν βαριά αρκετή ώρα 
προτού αρχίσει η συνεδρίαση, τόσο εξαι- 
τίας της προχθεσινής συγκλονιστικής σε 
παλμό και όγκο λαϊκής διαδήλωσης, 
όσο και μετά τον τραγικό θάνατο των 
τριών εργαζομένων της τράπεζας. Πολ
λοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έδειχναν 
θορυβημένοι από την κοινωνική ένταση 
και βαρύθυμοι, δηλώνοντας ιδιωτικώς

Διαξιφισμοί αλλά και γέφυρες για συναίνεση στις ομιλίες ίου Γ. Παπαν
δρέου και του Αντ. Σαμαρά στη Βουλή

15 βουλευτές του ΛΑΟ Σ και 13 βουλευτές του ΣΥΝ. 
3 δήλωσαν παρών και 4  ήταν απόντες
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156 ΠΑΣΟΚ 91Ν.Δ. 3 ΠΑΣΟΚ** Χρ. Παπουτσής

15 ΛΑΟΣ 21 ΚΚΕ **Σ. Σακοράφα, Ε. Παπαδημητρίου

1 Ν.Δ* 15 ΣΥΝ Γ. Δημαράς, Σ. Χαλβατζής
*Ντ. Μπακογιάννη Β. Οικονόμου 0. Δρίτσας

ότι τα μέτρα είναι μεν αναγκαία, αλλά 
δεν είναι όσο θα έπρεπε δίκαια.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ »'Οταν ανέβηκε στο βήμα 
ο πρωθυπουργός, αποσαφήνισε όπ το 
νομοσχέδιο θαψηφιζότανμε 151 ψήφους 
αλλά φρόντισε να εξαπολύσει μια οξύ- 
τατη επίθεση στη ΝΔ τονίζοντας ότι 
παρέδωσε τη χώρα στα πρόθυρα της 
χρεοκοπίας. Κάλεσε παράλληλα τον κ. 
Σαμαρά να τολμήσει την υπέρβαση και 
να στηρίξει την προσπάθεια για τη σω
τηρία της χώρας, δείχνοντας στα ξένα 
κοινοβούλια την ώρα που αποφασίζουν 
τη χρηματοδότηση της χώρας, ότι υπάρ
χει ενότητα των πολιτικών δυνάμεων.

Με αξιοπρόσεκτες δόσεις αυτοκρι
τικής συμπλήρωσε «ναι φταίξαμε όλοι, 
άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, όλοι 
όσοι κυβέρνησαν την Ελλάδα, που ήταν 
άτολμοι και δεν έκαναν έγκαιρα τις 
αλλαγές που έπρεπε για να μη φτάσει η 
χώρα μέχρις εδώ». Ο κ. Παπανδρέου 
κατέκρινε γι' αυτό ακόμα και όσους δεν 
κυβέρνησαν, στρεφόμενος προς την Α
ριστερά και αναγνωρίζοντας ότι «ο λο
γαριασμός είναι οδυνηρός, ακόμα και 
άδικος για πολλούς», πρόταξε την ανά
γκη για ένα άλλο παραγωγικό πρότυπο 
και ριζικής αναμόρφωσης της χώρας, 
λέγοντας «η ψήφιση του νομοσχεδίου 
είναι μόνο η αρχή. Η εφαρμογή ενός ο
λοκληρωμένου εθνικού σχεδίου μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με την υπεύθυνη 
στάση όλων των πολιτικών δυνάμεων. 
Μόνο με την στήριξη της κοινωνίας και 
των παραγωγικών φορέων».

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ »Στην ίδια συναινετική 
όχθη και ο κ. Σαμαράς, μίλησε για την 
ανάγκη μιας Νέας Μεταπολίτευσης, με 
διακριτούς ρόλους μεταξύ των δύο με
γαλύτερων κομμάτων, προκειμένου να 
εκτονωθεί συντεταγμένα η διάχυτη δυ
σαρέσκεια. «Υπάρχει κανείς που να μη 
θέλει άλλη ισχυρή αντιπολίτευση πέρα 
απόπς διαδηλώσεις;», διερωτήθηκε, και 
άφησε σαφείς αιχμές κατά της Αριστε- 
ράς. Δήλωσε όπ θα σεβαστεί απολύτως 
τους όρους που ψήφτσε η Βουλή και όπ 
θα εγγυηθεί τα χρήματα του ΔΝΤ. Ανα
γνώρισε όπ όλες οι προηγούμενες κυ
βερνήσεις ευθύνονται, αλλά καταλόγισε 
τα μεγαλύτερα λάθη στο ΠΑΣΟΚ και 
επέκρινε τον πρωθυπουργό όπ καλλι
έργησε πλαστές ελπίδες, αν και είχε ε
νημερωθεί από τον διοικητή της ΤτΕ Γ. 
Προβόπουλο για την κατάσταση.

Αντ. Σαμαράς

Ο  «Παραλάβατε
ένα πρόβλημα χρέ
ους και το μετατρέ
φατε σε πρόβλημα 
δανεισμού», είπε, 
και πρότεινε ως 
αντίδοτο την αξιο
ποίηση - χωρίς ξε
πούλημα, της δημό
σιας περιουσίας.

Αλ. Παπαρήγα
Ο  «Όσο περισσό
τερο συζητάμε αυ
τό το καίριο θέμα 
για τον λαό τόσο 
πιο απεχθής και βα
ρετή γίνεται η συ
ζήτηση στη Βουλή. 
Και αυτό που έχει 
σημασία είναι τι θα 
γίνει από δω και πέ
ρα έξω από τη Βου
λή. Εδώ τελείωσε 
το πράγμα», σχολία
σε η Γ.Γ. του ΚΚΕ 
Αλέκα Παπαρήγα.

Αλ. Τσίπρας

Ο  Ο πρόεδρος της
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Α. 
Τσίπρας,δήλωσε ότι 
οι δύο ηγέτες θυ
μούνται ο ένας τα 
σκάνδαλα του άλ
λου, αλλά όχι το 
κοινό της Βώηίθηε 
και πρόσθεσε «απέ
δειξαν και οι δύο 
ότι εκπροσωπούν 
επάξια το απαξιω- 
μένο πολιτικό σύ
στημα της Μεταπο
λίτευσης που κα
ταρρέει».
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O Dow Jones βρέθηκε ακόμα και κάτω από τις 10.000 μονάδες, υποχωρώντας κατά 9,2%, σημειώνοντας τις 

μεγαλύτερες ενδοσυνεδριακά απώλειες μετά το κραχ του '87. Την ίδια ώρα ο δείκτης μεταβλητότητας στην αγορά 
του Σικάγο (θεωρείται βαρόμετρο κινδύνου) εκτινασσόταν στις 40 μονάδες (+60%) και o S&P-500 υποχωρούσε 
στις 1.065,79 μονάδες (-8,3%), έχοντας προηγουμένως «σπάσει» αρκετά και σημαντικά επίπεδα «στήριξης»

Αιφνίδια πτώση κατά 9,2% του Dow Jones, ο οποίος έκλεισε με απώλειες 3,2%

Βέρτιγκο am Wall Street, 
κατέρρευοαν οι μετοχές

Ισπανία

Ο  Προβληματισμό
δημιούργησε στην 
αγορά και η «χλια
ρή» ανταπόκριση 
των επενδυτών σε 
δημοπρασία ισπανι
κών 5ετών 
ομολόγων, με την 
κυβέρνηση να επι
θυμεί να αντλήσει 
2-3 δια ευρώ και 
τελικά να αποδέχε
ται προσφορές 2,3 
δια ευρώ, καθώς 
σε αυτό το επίπεδο 
το επιτόκιο που ζη
τούσαν οι δανειστές 
ήταν ήδη 3,58%, 
όταν τον Μάρτιο η 
Ισπανία δανειζόταν 
με 2,8%.

Εκθεση 
στο ελληνικό 

χρέος

Ο  Η BNP Paribas
παραδέχθηκε ότι δι
αθέτει τίτλους 
αξίας 5 δισ. ευρώ, 
καθησυχάζοντας σε 
μεγάλο βαθμό την 
αγορά (η μετοχή 
της ενισχύθηκε), 
καθώς γινόταν λό
γος για μεγαλύτερη 
έκθεση.

Ο  Την προηγού
μενη ημέρα, η
Société Generale 
είχε παραδεχθεί έκ
θεση ύφους 3 δισ. 
ευρώ, ενώ η Credit 
Agricole κάνει λόγο 
για έκθεση 850  
εκατ. ευρώ και η 
Natixis για 2,1 δισ. 
ευρώ.

Dow Jones: Διακύμανση ημέρας στις 6/5/2010

17:00 19:00 21:00 23:00

Κάποιες πληροφορίες, στο κλείσιμο της αγοράς, απέδιδαν την ημίωρη βουτιά 
σε «τεχνικό πρόβλημα με εντολές για μετοχές κάποιας μεγάλης εταιρείας». 
Ακόμα, όμως, και αν αυτό ισχύει (ή αν έστω πρόκειται για τεχνική αντίδραση 
της αγοράς), ο προβληματισμός παραμένει, καθώς για να υποχωρήσει o S&P- 
500 κάτω από τις 1.150 μονάδες έπρεπε να υποχωρήσει περισσότερο από 1,3% 
χθες και πάνω από 4% μέσα σε 3 συνεδριάσεις. Και οι αιτίες γι' αυτές τις απώ
λειες κάθε άλλο παρά τεχνικές είναι...

ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
hsav@pegasus.gr

Ενα από τα δραματικότερα πμί- 
ωρα της ιστορίας του βίωσε, 
χθες, το αμερικανικό χρηματι

στήριο. Δύο ώρες πριν ολοκληρωθεί 
η συνεδρίαση (περί τις 9:00 το βράδυ, 
ώρα Ελλάδος) o Dow Jones κατέγρα
φε απώλειες ελαφρώς μεγαλύτερες 
του 2%, υποχωρώντας στο επίπεδο των 
10.700 μονάδων. Τότε, μέσα σε λίγα 
λεπτά, το ταμπλό «κοκκίνισε» και οι 
τιμές των μετοχών κατέρρευοαν. Ο 
Dow Jones βρέθηκε ακόμα και κάτω 
από τις 10.000 μονάδες, υποχωρώντας 
κατά 9,2%, σημειώνοντας τις μεγαλύ
τερες ενδωσυνεδριακά απώλειες μετά 
το κραχ του ‘87. Την ίδια ώρα ο δείκτης 
μεταβλητότητας στην αγορά του Σικά
γο (θεωρείται βαρόμετρο κινδύνου) 
εκτινασσόταν στις 40 μονάδες (+60%) 
κα ι o S&P-500 υποχω ρούσε στις 
1.065,79 μονάδες (-8,3%), έχοντας 
προηγουμένως «σπάσει» αρκετά και 
σημαντικά επίπεδα «στήριξης».

Στο γεγονός αυτό απέδιδαν αργά 
χθες το βράδυ την πρωτοφανή «βου
τιά» οι περισσότεροι αναλυτές. Εντό
πιζαν, μάλιστα, ως σημαντικότερη ε
ξέλιξη την υποχώρηση του S&P-500 
κάτω από το επίπεδο των 1.150 μονά
δων και στη συνέχεια κάτω από τις 
1.120 μονάδες και τις 1.115 μονάδες.

Στα επίπεδα αυτά φαίνεται ότι υ
πήρχαν σημαντικές εντολές πωλήσε- 
ων, που ενεργοποιήθηκαν αυτόματα. 
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
οι δείκτες κατάφεραν, πάντως, να α- 
νακάμψουν, περιορίζοντας τις απώ
λειες στο 3,2% (τόσο o Dow, όσο και ο 
S&P-500), ενώ το ευρώ κατάφερε να 
επιστρέφει πάνω από τα 1,26 δολ.

PROCTER&GAMBLE Κάποιες πλη
ροφορίες, στο κλείσιμο της αγοράς, 
απέδιδαν την ημίωρη βουτιά σε «τεχνι
κό πρόβλημα με εντολές για μετοχές 
κάποιας μεγάλης εταιρείας». Αργότερα 
επιβεβαιώθηκε όχι υπήρξε υπερβολικά 
μεγάλη κίνηση στην τιμή της μετοχής 
της Procter&Gamble. Η εκπρόσωπος 
της εταιρείας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται 
σε ανοιχτή γραμμή με τις Αρχές του 
χρηματιστηρίου για να διευκρινήσει 
την πηγή του προβλήματος.

Ακόμα, όμως, και αν αυτό ισχύει 
(ή αν έστω πρόκειται για τεχνική αντί
δραση της αγοράς), ο προβληματισμός

παραμένει, καθώς για να υποχωρήσει 
ο S&P-500 κάτω από τις 1.150 μονάδες 
έπρεπε να υποχωρήσει πάνω από 1,3% 
χθες και πάνω από 4% μέσα σε 3 συ
νεδριάσεις. Και οι αιτίες για αυτές τις 
απώλειες κάθε άλλο παρά τεχνικές 
είναι. Ο σημαντικότερος φόβος έχει 
να κάνει, βέβαια, με το ενδεχόμενο 
διάδοσης των προβλημάτωντης Ελλά
δας στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Χθες ο οίκος Moody’s προειδοποί
ησε ότι οι τράπεζες σε Πορτογαλία, 
Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία και Βρετανία 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις «σε δια

φορετικό βαθμό και μέγεθος» αλλά η 
μετάδοση της ελληνικής κρίσης θα 
μπορούσε να «εξαφανίσει αυτές τις 
διαφορές», με αποτέλεσμα όλες τους 
να αντιμετωπίζουν άμεσα το ίδιο ση
μαντικούς κινδύνους. Οι φόβοι για τα 
προβλήματα που θα επιφέρει στα χαρ
τοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών 
ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του ελλη
νικού χρέους, οδήγησε τις τελευταίες 
ημέρες μεγάλες τράπεζες να αποκα- 
λύψουν την έκθεσή τους στην ελληνι
κή οικονομία.

Η BNP Paribas παραδέχθηκε ότι

διαθέτει τίτλους αξίας 5 δισ. ευρώ, κα
θησυχάζοντας σε μεγάλο βαθμό την α
γορά (η μετοχή της ενισχύθηκε), καθώς 
γινόταν λόγος για μεγαλύτερη έκθεση. 
Την προηγούμενη ημέρα, η Société 
Generale είχε παραδεχθεί έκθεση ύψους 
3 δισ. ευρώ, ενώ η Credit Agricole κάνει 
λόγο για έκθεση 850 εκατ. ευρώ και η 
Natixis για 2,1 δισ. ευρώ.

Προβληματισμό δημιούργησε στην 
αγορά και η «χλιαρή» ανταπόκριση 
των επενδυτών σε δημοπρασία ισπα
νικών δετών ομολόγων, με την κυβέρ
νηση να επιθυμεί να αντλήσει 2-3 δισ. 
ευρώ και τελικά να αποδέχεται προ
σφορές 2,3 δισ. ευρώ, καθώς σε αυτό 
το επίπεδο το επιτόκιο που ζητούσαν 
οι δανειστές ήταν ήδη 3,58%, όταν τον 
Μάρτιο η Ισπανία δανειζόταν με 2,8%. 
Τα spreadTcov ΙΟετών ομολόγων ένα
ντι των γερμανικών «άνοιξαν» στις 
900 μονάδες για την Ελλάδα, πάνω 
από τις 365 μονάδες για την Πορτογα
λία, στις 300 μονάδες για την Ιρλανδία, 
στις 165 μονάδες για την Ισπανία και 
στις 140 μονάδες για την Ιταλία.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ »  Στην άλλη όχθη του 
Ατλαντικού, ο Τζέιμς Μ πούλαρντ, 
στέλεχος της διοίκησης της Fed, υπο
στήριξε ότι «οι συνθήκες συνεχίζουν 
να επιδεινώνονται στην Ελλάδα» και 
παραδέχθηκε ότι αυτό τον ανησυχεί.

Οταν η Wall Street βρέθηκε σε ε
λεύθερη πτώση, οι μεγάλοι τηλεοπτι
κοί σταθμοί διέκοψαν το πρόγραμμά 
τους και, μεταξύ άλλων, μετέδωσαν 
την πληροφορία ότι ο πρόεδρος Ομπά- 
μα παρακολουθεί «στενά τις εξελίξεις 
στην Ελλάδα». Την στήριξή του στις 
προσπάθειες των Ευρωπαίων για την 
διάσωση της Ελλάδας είχε εκφράσει, 
νωρίτερα χθες, ενώπιον του Ευρωκοι
νοβουλίου, και ο Αμερικανός αντιπρό
εδρος, Τζο Μπάιντεν.

Το αρνητικό κλίμα είχε επιβαρυν
θεί και από δηλώσεις της καγκελαρί
ου Μέρκελ, που έκανε λόγο για «πό
λεμο των κυβερνήσεων με τους κερ- 
δοσκόπους», υπογραμμίζοντας ότι 
«είναι αποφασισμένη να κερδίσει». Οι 
αγορές, πάντως, για μία ακόμα ημέρα 
«τιμώρησαν» το ευρώ, που χθες βρέ
θηκε να κάνει πράξεις ακόμα και στα 
1,2523 δολ. -το χαμηλότερο επίπεδο 
που έχει βρεθεί μετά την 5η Μαρτίου 
2009, όταν τα χρηματιστήρια βρίσκο
νταν στο χαμηλότερο επίπεδο που 
βρέθηκαν στην διάρκεια της κρίσης.
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Ο πρόεδρος της 
ΕΚΤ τάχθηκε 
υπέρ της απαγό
ρευσης τοποθε
τήσεων στην 
αγορά ασφαλί
στρων κινδύνου 
(CDS) σε επεν
δυτές που δεν 
έχουν στην κα
τοχή τους τίτ
λους για να την 
προστατεύσουν 
(πρακτική naked 
buying).

«Δεν είναι επιλογή η χρεοκοπία κράτους της Ευρωζώνης»

«Χρηομός» Τρισέ για 
την αγορά ομολόγων

»  0 πρόεδρος της ΕΚΤ αρκέ- 

στηκε, χθες, να υπογραμμίσει 

ότι οι πράξεις χρηματοδότησης 
τραπεζών με απεριόριστη ρευ
στότητα συνεχίζονται

ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ
hsav@pegasus.gr

Εδώ και μήνες αρκετοί ανα
λυτές πίστευαν ότι η χθεσινή 
σύνοδος της διοίκησης της 

ΕΚΤ στην Λισαβόνα θα κατέληγε 
σε μια σημαντική απόφαση: Στην 
εγκατάλειψη των πράξεων χρημα
τοδότησης των τραπεζών με απερι
όριστη ρευστότητα και στην επι
στροφή στην «ομαλότητα» τω ν 
Ιδήμερων δημοπρασιών.

Τις τελευταίες ημέρες, με την 
κρίση να μεταδίδεται από την Ελ
λάδα σε άλλα μέλη της Ευρωζώνης, 
αρκετοί πίστευαν ότι από την Λισα
βόνα ο κ. Τρισέ θα ανακοινώσει την 
αγορά κρατικών ομολόγων από την 
ΕΚΤ. Τελικά τίποτε από αυτά δεν 
συνέβη.

Η απάντηση, όμως, του επικε
φαλής της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρισέ, 
σε ερώτηση σχετικά με την αγορά 
κρατικών ομολόγων, χωρά πολλές 
ερμηνείες: «Θα έλεγα ότι δεν συζη
τήσαμε αυτή την επιλογή». Μέχρι 
πρόσφατα, κάθε αναφορά σε ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο θα αποκλειόταν 
ως αβάσιμη, δεδομένου ότι οι συν
θήκες απαγορεύουν κάτι τέτοιο.

ΕΦΙΚΤΟ »  Τελευταία, όμως, οι α
ναλυτές έχουν ‘εντοπίσει’ την λε
πτομέρεια ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να 
αγοράσει κρατικά ομόλογα απευ
θείας αλλά μπορεί να το πράξει 
μέσω της δευτερογενούς αγοράς. 
Το ότι ο πρόεδρος Ζ. Τρισέ έκανε

»  0 πιθανότερος διάδοχος 
του Ζ. Κ. Τρισέ, Αξελ Βέμπερ

λόγο για «επιλογή» που απλά δεν 
συζητήθηκε, δικαιώνει όσους υπο
στηρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι θε
σμικά εφικτό.

Προχθές, ο πιθανότερος διάδο
χος του κ. Τρισέ, νυν επικεφαλής 
της γερμανικής Κεντρικής Τράπε
ζας, Άξελ Βέμπερ, προσπάθησε να 
θέσει όρια στο τι θα έπρεπε να ανα
μένεται από την ΕΚΤ, υποστηρίζο
ντας ότι ο κίνδυνος μετάδοσης της 
κρίσης από την Ελλάδα είναι εξαι
ρετικά σημαντικός αλλά αυτό δεν 
δικαιολογεί τη χρήση ‘κάθε μέσου’. 
Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι αναφέρε- 
ται σε «μέτρα που θα έπλητταν τις 
βασικές αρχές της νομισματικής 
ένωσης και την εμπιστοσύνη των 
πολιτών» και ότι αυτά θα ήταν 
«λανθασμένα και επιζήμια για την 
οικονομία σε βάθος χρόνου». Ανα
λυτές ερμηνεύουν αυτές τις δηλώ
σεις ως την κόκκινη γραμμή για το 
σημαντικότερο ‘γεράκι’ της ΕΚΤ.

Δεδομένων αυτών των διαφω
νιών, στη Φραγκφούρτη θα προχω
ρήσουν πρώτα σε άλλα βήματα 
‘χα λά ρ ω σ η ς’ της νομισματικής

πολιτικής, μέχρι να φτάσουν στην 
αγορά κρατικών ομολόγων -επιλο
γή που ισοδυναμεί με εκτύπωση 
χρήματος και αποκαλείται στην 
αγορά ως 'πυρηνική επιλογή ’.

Αρχικά θα μπορούσαν να επα
ναφέρουν τις πράξεις χρηματοδό
τησης με απεριόριστη ρευστότητα 
για 6 μήνες ή και 1 χρόνο (που το 
τελευταίο εξάμηνο εγκαταλείφθη- 
καν, στο πλαίσιο της ‘στρατηγικής 
εξόδου’) ή να χαλαρώσουν ακόμα 
περισσότερο τα κριτήρια για τα ε
νέχυρα που οφείλουν να καταθέ
τουν οι τράπεζες για να δανειστούν 
από την ΕΚΤ. Ο πρόεδρος κ. Τρισέ 
αρκέστηκε, χθες, να υπογραμμίσει 
ότι οι εβδομαδιαίες και μηνιαίες 
πράξεις χρηματοδότησης τραπεζών 
με απεριόριστη ρευστότητα συνεχί
ζονται κανονικά. Υπογράμμισε δε 
ότι στην 3μηνη δημοπρασία που θα 
πραγματοποιηθεί το επόμενο διά
στημα, η διοίκηση της ΕΚΤ δεν θα 
επιτρέψει στο επιτόκιο να αποκλί
νει σημαντικά από το 1%.

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ »  Ο επικεφαλής της 
ΕΚΤ προσπάθησε να εμφανιστεί 
καθησυχαστικός, ξεκαθαρίζοντας 
ότι «για μένα η χρεοκοπία οποιοσ
δήποτε μέλους της Ευρωζώνης α
πλά δεν αποτελεί επιλογή». Ανα
γκάστηκε, όμως, να συζητήσει έστω 
και υποθετικά το σενάριο αυτό, α
ναγνωρίζοντας ότι σε περιπτώσεις 
χρεοκοπίας ισχύει γενικά η αρχή 
ότι το ΔΝΤ είναι ο πρώτος δανει
στής που εξυπηρετείται. Προσέθεσε, 
όμως, ότι η απόφαση ανήκει στην 
αρμοδιότητα των κυβερνήσεων.

Τέλος, σχετικά με την υιοθέτη
ση νέω ν μέτρων εποπτείας των α
γορών, ο κ. Τρισέ υποστήριξε ότι 
δεν έχει καταλήξει αν τάσσεται υ
πέρ ή κατά της ίδρυσης ευρωπαϊκού 
οίκου αξιολόγησης.

Επιστολή Μέρκελ - Σαρκοζί στον Ζ. Μπαρόζο

Σχέδιο για
«ελεγχόμενες
χρεοκοπίες»
»  Οι δύο ηγέτες αναζητούν 
τρόπους να μπορούν στο μέλ

λον να διασώζουν χώρες που 
απειλούνται από χρεοκοπία, 

κάτι που το απαγορεύει ρητά 

η συνθήκη της Λισαβόνας.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Περισσότερο με τις εντυ
πώσεις και λιγότερο με 
την ουσία των πραγμά

τω ν θα ασχοληθεί το έκτακτο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής 
των ηγετών των 16 χω ρώ ν της 
Ευρωζώνης σήμερα στις Βρυξέλ
λες. Ο αρμόδιος Ισπανός υπουρ
γός Ντιέγκο Λόπεζ Καρίντο (η 
Ισπανία ασκεί την προεδρία στην 
ΕΕ) ανακοίνωσε ότι «οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων θα επι- 
κυρώ σουν τη χρηματοδοτική  
λύση που η Ένωση συμφώνησε 
να προσφέρει στην Ελλάδα». «Θα 
πρόκειται», προσέθεσε, «για μια 
πολιτική δέσμευση εκ μέρους 
τους».

Αυτό το έκτακτο Συμβούλιο 
Κορυφής το κάλεσε μεν ο πρόε
δρος της Ένωσης, Χέρμαν βαν 
Ρομπέι, αλλά στην πραγματικό
τητα απλά ικανοποίησε την απαί
τηση της καγκελαρίου Άνγκελα 
Μ έρκελ, που θέλει να στείλει 
μήνυμα στις κοινοτικές χώρες και 
τις αγορές, γ ια  τον τρόπο που 
βλέπει την κρίση και τις «λύσεις» 
που προκρίνει.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ »  Στο πλαίσιο αυτό ο 
κ.βαν Ρομπέι αλλά και ο πρόε
δρος της Επιτροπής, Μανουέλ 
Μπαρόζο, έλαβαν χθες κοινή ε
πιστολή του Γάλλου Προέδρου 
Νικολά Σαρκοζί και της καγκε
λαρίου Μέρκελ, στην οποία δη
λώνουν την αυστηρή τους προσή
λωση στην προστασία και διατή
ρηση «της ενότητας μέσα στην 
Ευρωζώνη».

Αφού διαπιστώσουν ότι το 
ευρώ συνιστά μια «κοινή υπόθεση 
όλων και γι' αυτό κανείς δε μπο
ρεί να τακτοποιεί μόνος του τις 
δικές του υποθέσεις», τονίζουν 
ότι «όλα τα κράτη -  μέλη είναι 
υπεύθυνα για τη σταθερότητα της 
Ευρωζώνης στο σύνολό της» και 
δηλώ νουν ότι επ ιθυμούν την 
«ενίσχυση της οικονομικής δια
κυβέρνησης» με τη δημιουργία 
ενός «στέρεου πλαισίου για την 
επίλυση των κρίσεων» αλλά «με 
σεβασμό των δημοσιονομικών

»  Για την Ελλάδα ο κ. Μπαρόζο 
αναμένεται να ανακοινώσει 
ότι υπάρχει πλέον η αναγκαία 
κρίσιμη μάζα των χωρών 
της Ευρωζώνης που έχουν 
σχεδόν ολοκληρώσει τη νομο
θετική προεργασία για να προ
χωρήσουν σε δάνεια προς 
την Ελλάδα.

αρμοδιοτήτων κάθε κράτους-
μέλους».

Ουσιαστικά οι δύο ηγέτες α
ναζητούν τρόπους νομιμοποιημέ
νης... παρανομίας για να μπορούν 
στο μέλλον να διασώζουν χώρες 
που απειλούνται με χρεοκοπία, 
κάτι που το απαγορεύει ρητά η 
συνθήκη της Λ ισαβόνας. Στο 
σημείο όπου φαίνεται ξεκάθαρα 
η διαφορετική αντιμετώπιση αυ
τού του προβλήματος είναι η ανυ
παρξία στην επιστολή κάθε ανα
φοράς στη δυνατότητα ενός κρά
τους μέλους να χρεοκοπήσει και 
πριν γίνει αυτό να διασωθεί από 
τα άλλα κράτη, καθώς και η απα
γόρευση αναδιάρθρω σης του 
χρέους του.

ΠΟΙΗΕΣ »  Από την πλευρά της, 
η κ. Μ έρκελ δήλωσε στο Γερμα
νικό Κοινοβούλιο ότι αναζητά 
τρόπους για μια διαδικασία «ε
λεγχόμενης χρεοκοπίας» ενός 
κράτους-μέλους. Η ίδια επιθυμεί 
αναθεώρηση των Συνθηκών ενώ 
η Γαλλία, που γνωρίζει πόσο δύ- 
σκολή και μακρά μπορεί να είναι 
αυτή η διαδικασία, αρνείται σή
μερα να μπει σε αυτό το γερμανι
κό παιχνίδι.

Οι δύο ηγέτες ξεκαθαρίζουν 
στην επιστολή τους ότι δεν διά- 
κεινται εχθρικά σε αλλαγές του 
Συμφώνου Σταθερότητας και ως 
μια τέτοια προτείνουν την επιβο
λή «πιο αποτελεσματικών κυρώ- 
σεω ν-πο ινώ ν στη διαδικασία 
περί υπερβολικών δημοσιονομι
κών ελλειμμάτων».
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Ανηουχία για τις αναταραχές

Η αγορά 
μετρά τώρα 
τις ζημιές

»  Επληγησαν 46 επιχειρήσεις στο 
κέντρο της Αθήνας. Ολοσχερής 

καταστροφή δύο επιχειρήσεων

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΗΛΙΟΔΡΟΜΓΓΗ 
ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ

Εντονος προβλημαησμός επικρατεί 
στους παραγωγικούς φορείς της 
χώρας από το κύμα των απεργτα- 

κών κινητοποιήσεων, αλλά και από την 
εικόνα που επικράτησε χθες στο κέντρο 
της Αθήνας. Ο τουρισμός είναι ο πρώτος 
τομέα της ελληνικής οικονομίας που δέχε
ται ης επιπτώσεις της κατάστασης που υ
πάρχει στηνχώραΉδη οιπρώτες ακυρώ
σεις έγιναν πράξη, ενώ στον EOT συγκρο
τήθηκε επιτροπή αντιμετώπισης κρίσης, 
ώστε να έχει ης λιγότερες δυνατές απώ
λειες η τουριστική βιομηχανία.

Την ίδια ώρα οι επιχειρηματίες του 
κέντρου της Αθήνας προβληματίζοντατ έ
ντονα από όλα όσα γίνονται αλλά και από 
όσα πιθανόν θα επακολουθήσουν. Το ΕΒΕΑ 
μάλιστα ζητά την αποζημίωση όσων επλή- 
γησαν από τα προχθεσινά επεισόδια. Στη 
Βόρεια Ελλάδα επιχειρήσεις και παραγω
γικοί φορείς, δίνουν τη δική τους μάχη 
προκειμένου να ανημετωπίσουν η ς συνέ
πειες της κρίσης, αλλά κατ της τρωθείσας 
εικόνας της χώρας μας, ειδικά στους κλά
δους των εξαγωγών και του τουρισμού.

Την αποζημίωση των πληγεισών επι- 
χετρήσεων από τα χθεσινά γεγονότα, θα 
ζητήσει σήμερα το ΕΒΕΑ από το υπουργείο 
Οικονομικών. Σύμφωνα με τηνκαταγραφή 
που πραγματοποίησαν συνεργεία του Ε
ΒΕΑ, ζημίες υπέστησαν συνολικά 46 επι
χειρήσεις του κέντρου. Ολοσχερώς κατα
στράφηκαν δύο επιχειρήσεις, σε 34 υπήρξε 
θραύση υαλοπινάκων και σε 12 επιπλέον 
και καταστροφή και κλοπή εμπορευμάτων. 
Αναφερόμενος στην προχθεσινήτραγωδία, 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κ. Μίχα- 
λος, τονίζει μεταξύ άλλων: «Αυτές είναι 
ώρες επικίνδυνες. Απαιτείται σύνεση και 
περισυλλογή, χωρίς αυτό να σημαίνει όη 
η πολιτεία θα πρέπει να δείξει ανοχή σε 
τέτοιου είδους φαινόμενα. Ούτε και η ίδια 
η κοινωνία θέλει κάτι τέτοιο. Ζητεί επιβολή 
τηςτάξης». Παραπέρα, ζητά «να αναλάβουν 
ης ευθύνες τους οτ πολιτικοί και κυρίως 
αυτοί που μιλούν για ανυπακοή στο Σύνταγ
μα και χαϊδεύουν τους ταραχοποιούς».

ΕΜΠΟΡΟΙ - ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ «Ηχώραμας 
μετράει σήμερα η ς πληγές της, αφού η 
κατάρρευση δεν είναι μόνο οικονομική 
αλλά πλέον είναι κοινωνική, πολιτική και 
ηθική», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ. 
«Σήμερα μετράμε σοκαρισμένοι απώλειες

Κ. Μίχαλος: 
Ωρα ευθύνης 

για όλους

Σε παρέμβασή του, 
σχετικά με τη συζή
τηση του νομοσχε
δίου για τον μηχα

νισμό στήριξης της 
ελληνικής οικονο

μίας, ο πρόεδρος 
του ΕΒΕΑ Κ. Μίχα

λος, καλεί την κυ
βέρνηση «να απο

δεχθεί ότι χρειάζε- 
■ ται τη βοήθεια 

πρωτίστως των υγι
ών δυνάμεων της 

παραγωγής και της 
εργασίας, για τη λή
ψη πρόσθετων μέ

τρων, αυτή τη φορά 
προς την κατεύθυν

ση της ανάπτυξης 
της χώρας και της 

επαναφοράς της 
κοινωνικής συνο

χής που έχει διαρ- 
ραγεί». Οι υγιείς 

δυνάμεις της επι
χειρηματικότητας, 

τονίζει, έχουν κατα
νοήσει τα προβλή
ματα και είναι έτοι
μες να αναλάβουν 

τις ευθύνες τους, α
πομονώνοντας ό

λους εκείνους που 
αμαυρώνουν την 

εικόνα της αγοράς.
Το ίδιο πρέπει να 

πράξουν και οι υγι
είς δυνάμεις της 

εργασίας, απομο
νώνοντας όλους ε

κείνους που για 
κομματικούς ή συ

ντεχνιακούς λό
γους έχουν βάλει 

στόχο να παραπλα
νήσουν τους εργα

ζόμενους.

ανθρώπινων ζωών και όχι υλικών και 
οικονομικών ζημιών». Η διοίκηση του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας 
(ΒΕΑ), καταδικάζει τα τραγικά γεγονότα 
που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής α
θώων συμπολιτών μας και «ακύρωσαν με 
τον χειρότερο τρόπο το δημοκρατικό δι
καίωμα διαδήλωσης των πολιτών ενάνηα 
στα νέα μέτρα».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ »  Βαθύτατο προβλημα- 
ησμόγιατηνεπόμενηημέρακαθορτστικών 
τομέωντης ελληνικής οικονομίας, εκφρά
ζουν και οι παραγωγικοί φορείς της Βο
ρείου Ελλάδος.

Τουρισμός και εξαγωγές μπαίνουν 
στην πρώτη γραμμή των κλάδων που 
πλήηονται ανεπανόρθωτα από ης θλιβε
ρές εικόνες που κάνουν τον γύρο του κό
σμου από το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ 
πληγές μετρά, από τους βανδαλτσμούς και 
την αίσθηση ανασφάλειας και ο εμπορικός 
κόσμος. «Η καθημερινότητα μας υποχρε
ώνει, παράτο συγκλονισμό της κοτνωνίας 
από την τραγική απώλεια αθώων ανθρώ
πων, να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά

αυτό πλέον θα γίνεται με ακόμη περισσό
τερη δυσκολία, καθώς όχτ μόνο έχει 
τρωθεί η εικόνα και η φήμη μας, αλλά κι 
η αίσθηση όη πλέον η χώρα δεν είναι α
σφαλής», είπε στην «Η» ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 
Β. Θωμαΐδης.

Στη δεινή θέση του εμπορικού κόσμου 
αναφέρεται ο ανηπρόεδροςτου Εμπορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φι
λιππίδης. «Η αγορά δεν αντέχει επεισόδια. 
Τα καταστήματα είναι σε πάρα πολύ δύ
σκολη θέση, με τη μείωση του τζίρου να 
ξεπερνά το 40%, οπότε οηδήποτε θα επτ- 
βαρύνει την κατάσταση δεν μπορούμε να 
το αντέξουμε», τόνισε, και επισήμανε όη 
πολλά καταστήματα υπέστησαν φθορές 
κατά τη δτάρκεια της προχθεσινής πορεί
ας. Από την αστυνομία ανακοτνώθηκε όη 
άγνωστοτ προκάλεσαν φθορές σε πέντε 
ΑΤΜ τραπεζών, σε υαλοπίνακες δυο κα
ταστημάτων κινητής τηλεφωνίας, ενός 
σούπερ μάρκετ, ενόςταχυφαγείου, πέντε 
τραπεζών και τεσσάρων εμπορικών κατα
στημάτων, καθώς και μικρές υλικές ζημιές 
σε τρία σταθμευμένα οχήματα.

»  Την καταβολή
αποζημιώσεων για τις 
επιχειρήσεις που επλή- 
γησαν από τα χθεσινά 
γεγονότα, θα ζητήσει 
σήμερα το ΕΒΕΑ από το 
υπουργείο Οικονομικών

«Βουτιά» της
καταναλωτικής
εμπιστοσύνης

«Βουηά» έκανε ο δείκτης κατανα
λωτικής εμπιστοσύνης τον Απρί
λιο, ενώ αντίθετα οι επιχειρηματίες 
εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξοι σύμ
φωνα με την έρευνα Οικονομικής 
Συγκυρίας του ΙΟΒΕ που ανακοι
νώθηκε χθες και βέβαια δεν αποτυ- 
πώνει τα πρόσφατα γεγονότα και 
την προσφυγή στον μηχανισμό ΕΕ- 
ΔΝΤ. Η καταναλωτική εμπιστοσύ
νη έπεσε σε νέο ιστορικό χαμηλό, 
εξαιτίας του διάχυτου φόβου των 
καταναλωτών για ης εξελίξεις 
στην οικονομία. Ομως ο δείκτης οι
κονομικού κλίματος έμεινε στάσι
μος, σης 69,1 μονάδες (από 69,6 μο
νάδες τον Μάρηο) χάρη στην άνο
δο που παρατηρήθηκε στη βιομη
χανία, με τους περισσότερους επι
χειρηματίες να περιμένουν αύξηση 
των εξαγωγών και της παραγωγής 
τους επόμενους μήνες. Σημαντική 
ήταν η ανάκαμψη και στο Λιανικό 
Εμπόριο, καθώς καταγράφηκε ά
νοδος σης εκημήσεις τόσο για ης 
τρέχουσες πωλήσεις όσο και ης 
προοπτικές τους. Σης Κατασκευές 
η βελτίωση ήταν πιο περιορισμένη, 
ενώ σης Υπηρεσίες οι εκημήσεις 
για το τρέχον επιπέδο εργασιών έ
δειξαν οριακή επιδείνωση.
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Σήμα κινδύνου από τις επιχειρήσεις...
ΕΣΕΕ,
Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ

«Να περισώσουμε...»
»  Αναφερόμενος στο κλίμα που επι- 
'κρατεί στην αγορά, ο πρόεδρος της 
Συνομοσπονδίας, Β. Κορκίδης, επισημαί
νει: «Οφείλουμε, να σταθούμε στο ύψος 
των περιστάσεων, να περισώσουμε την 
υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια και την 
ανθρωπιά μας».

ΕΞΑΓΩΓΕΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ, 
Β. ΘΩΜΑΪΔΗΣ

Ανάγκη συναίνεσης
»  Ο κ. Β. Θωμαΐδης εκτίμησε ότι τα 
προβλήματα στις εξαγωγικές επιχειρή
σεις από την έλλειψη αξιοπιστίας θα 
επιδεινωθούν. «Αναδεικνύεται επιτακτι
κή πια η ανάγκη για τη συναίνεση αλλά 
και για να διοχετευτεί στην κοινωνία η 
ελπίδα εξόδου από την κρίση».

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ, 
Ν. ΠΕΝΤΖΟΣ

Ανταγωνιστικότητα
»  0  Ν. Πέντζος τόνισε ότι «αν το επιτύ
χουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση, θα 
βελτιωθεί άμεσα η ανταγωνιστικότητα». 
Θύμισε πως οι επιχειρήσεις αναγκάζο
νται για να αγοράσουν τις αναγκαίες 
πρώτες ύλες να πληρώνουν με μετρητά, 
όταν οι ανταγωνιστές έχουν πιστώσεις.


