
λαιολαιολαιοα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

α
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

Kεφ

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Η µεγάλη 
αντίφαση

 Ένας ανεξάρτητος πα-
ρατηρητής θα είχε βρεθεί 
αντιµέτωπος µε τον κίνδυ-
νο να παρανοήσει. Ένας 
επαγγελµατίας ψυχολό-
γος πιθανότατα θα έσκι-
ζε τα πτυχία του. Με τι; Με 
αυτά που παρακολουθού-
µε να συµβαίνουν τις τε-
λευταίες δύο εβδοµάδες 
στη χώρα µας, δηλαδή 
µετά το πολύνεκρο δυστύ-
χηµα στα Τέµπη. Την ώρα 
που αναδεικνύεται πέραν 
πάσης αµφιβολίας η ανι-
κανότητα ενός ανθρώπου 
να εκπληρώσει τα καθή-
κοντα που του είχαν ανα-
τεθεί σε έναν δηµόσιο ορ-
γανισµό, µε αποτέλεσµα 
να χάσουν τη ζωή τους 57 
άνθρωποι, οι συνάδελφοί 
του βρίσκονται στον δρό-
µο και διαδηλώνουν χω-
ρίς ένα ίχνος 

 Το τραπεζικό επεισόδιο µε την Credit Suisse 
αποτέλεσε ένα ακόµα χτύπηµα εµπιστοσύνης 
στον τραπεζικό κλάδο, το οποίο ήλθε µετά την 
κατάρρευση των Silicon Valley Bank, Silvergate 
Capital και Signature Bank.
Αυτό πυροδότησε σηµαντικές πωλήσεις από τους 
επενδυτές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, 

καθώς εκδηλώθηκε κύµα αβεβαιότητας για το µέλλον. 
Τραπεζικοί αναλυτές απαντούν για το αν η φωτιά που 
άναψε για τις τράπεζες διεθνώς θα επηρεάσει και τις 
ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες. Ειδικοί απαντούν 
επίσης στο «Κ» αν οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν 
προάγγελο ενός επερχόµενου µεγάλου κραχ στις 
οικονοµίες και στις αγορές.
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