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 Άποψη

Ζητούν την 
ψήφο µας, 
αλλά δεν 
ξέρουν γιατί
 Καθώς οι κρίσιµες 
διαδικασίες για τη δη-
µοσιονοµική σταθερό-
τητα της χώρας φαίνεται 
να πλησιάζουν στο τέ-
λος, τα πολιτικά κόµµα-
τα ετοιµάζονται να ζητή-
σουν την ψήφο µας. Η 
πλήρης σύγχυση, όµως, 
που επικρατεί στο πο-
λιτικό σκηνικό της χώ-
ρας δεν αφήνει χώρο 
για προγραµµατικές κό-
ντρες και ιδεολογικές 
διαφοροποιήσεις. Οι 
περισσότεροι πολιτικοί 
αρχηγοί βασίζουν την 
πολιτική αντιπαράθε-
ση στην απλή διάκριση 
υπέρ ή κατά του Μνη-
µονίου. Είναι αµφίβο-
λο, όµως, αν και
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Το πετρέλαιο κρατά 
την Αθήνα στο ευρώ

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΚΑΚΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
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 Σε κοινοτικό non-paper εκτιµάται ότι η 
ανακάλυψη φυσικού αερίου και πετρελαίου 
στην περιοχή Κύπρου και Κρήτης αποτελεί 
µείζον γεγονός, που αλλάζει άρδην τον 
ενεργειακό σχεδιασµό στην Ευρωζώνη. 
Οι ανακαλύψεις αυτές, όπως αναφέρουν διπλωµατικές 
πηγές, «έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο ανεπίσηµων 

συζητήσεων στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες...». Το γεγονός 
αυτό έχει επηρεάσει «σε βαθµό πολύ µεγαλύτερο απ’ όσο 
έχει καταγραφεί στα ΜΜΕ την υπόθεση της αντιµετώπισης 
της κρίσης του χρέους στην Ελλάδα...». Ο Λ. Παπαδήµος 
χθες επισήµανε το γεγονός των ενεργειακών ευρηµάτων 
στην περιοχή. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις σχετικές 
έρευνες έχει πολλαπλασιαστεί.

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ PSI+

Σε επτά ημέρες 
«παίζονται» 
τα 168 δισ. ευρώ
της σύμβασης
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΝΤ ένα αναπτυξιακό πακέτο 
για να διασωθεί η «βιωσιµότητα» του χρέους. 
Περικοπές 10 δισ. ευρώ στις δαπάνες το 
2013-2014 υποχρεώνουν την τρόικα να 
ενεργοποιήσει τους πόρους του ΕΣΠΑ για 
να διασώσει το ΑΕΠ. Επιτροπεία µέσω των 
υπηρεσιών της Κοµισιόν φέρνει η νέα δανειακή 

σύµβαση. Συµφωνία κυρίων για αποφυγή 
επιτρόπου, προκειµένου να διευκολυνθεί η 
αποδοχή της εποπτείας του προγράµµατος 

από τη νέα κυβέρνηση. Στην ΤτΕ το ταµείο του 
χρέους και στο ΤΧΣ τα στελέχη της τρόικας.
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> Πώς οι Κύπριοι έδιωξαν 
τον Βγενόπουλο και άνοιξαν 
τον δρόµο για τη VTB.

ΜΕΓΑΛΑ DISTRESSED FUNDS 
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ01

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ SELECTIVE DEFAULT ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ02
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GOOGLE: ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑ ΠΑΣΑ 
ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΠΑΣΑ... ΥΠΗΡΕΣΙΑ03
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 
για όσους λαµβάνουν 
επιστροφή φόρου
Βάζουν «χέρι» και στις καταθέσεις όσων έχουν 
ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

WHISPERS 
ΚΟΥΛΟΥΜΑ   
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΑΡΑΧΟΒΙΤΙΚΕΣ 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ   ΣΕΛ. 60-61

> Το κρυφό 
σχέδιο Λάτση, 
που λύνει 
τα χέρια της 
κυβέρνησης.

«∆εν συµπαθώ 
τα προγαµιαία 
συµβόλαια» 
Ο Κώστας Καρτάλης 
µιλά για το ενδεχόµενο 
συγκυβέρνησης και την 
αµηχανία των πολιτικών 
να στηρίξουν αποφάσεις 
των αντιπάλων τους.
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Κοστίζει ακριβά 
η σωτηρία 
των τραπεζών 
Σε ύψος-ρεκόρ 90 δισ. 
ευρώ εκτοξεύονται οι 
εγγυήσεις της κυβέρνησης 
για τις χρηµατοδοτικές 
ανάγκες των πιστωτικών 
ιδρυµάτων.

  ΣΕΛ. 25

  ΣΕΛ. 26  ΣΕΛ. 24

Τα ρούβλια του 
Πούτιν «πολιορκούν» 
την Κύπρο
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ……………….............. 
 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΣ……………………. 

Αριθµ. Πρωτοκόλλου .......................  

Αριθµ. Μητρώου ..............................  

Ηµεροµηνία: ........................ 20 .... .. 

∆ΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20 .... 

κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 

 

Παραλήπτης της δήλωσης: Γ' Μονάδα της Αρχής του αρ. 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α’), όπως 

αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του ν. 3932/2011 (ΦΕΚ 49/Α’) 

1. Στοιχεία του υπόχρεου ΑΦΜ ................................  

Αρµόδια ∆ΟΥ ......................................................... 

Επώνυµο ......................................................... κύριο όνοµα ................ όνοµα πατέρα ..................  

ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση ..............................................................................  

επάγγελµα  .............................. διεύθυνση επαγγέλµατος .................................... τηλ ...................  

∆ιεύθυνση κατοικίας .................................................................................... τηλ ...........................  

Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά .....................................  .....................................  

2. Στοιχεία του ή της συζύγου ΑΦΜ .............  ..........  

Αρµόδια ∆ΟΥ .................................................................. 

Επώνυµο ............................................... κύριο όνοµα ......................... όνοµα πατέρα ....................  

ιδιότητα µε την οποία υποβάλλεται η δήλωση ...............................................................................  

επάγγελµα ...................................... διεύθυνση επαγγέλµατος ................................ τηλ ................ 

3. Στοιχεία των ανήλικων παιδιών 
3.1 Επώνυµο ...................................... κύριο όνοµα ........................... έτος γεννήσεως .................  

3.2 Επώνυµο ...................................... κύριο όνοµα ........................... έτος γεννήσεως .................  

3.3 Επώνυµο ....................................... κύριο όνοµα ........................... έτος γεννήσεως .................  

3.4 Επώνυµο ....................................... κύριο όνοµα ........................... έτος γεννήσεως .................  

3.5 Επώνυµο ....................................... κύριο όνοµα ........................... έτος γεννήσεως .................  

3.6 Επώνυµο ....................................... κύριο όνοµα ........................... έτος γεννήσεως .................  

4. Στοιχεία των κατά το άρθρο 13 εδ. β' Π.Κ. οικείων (συγγενείς εξ' αίµατος και εξ' αγχιστείας 

σε ευθεία γραµµή, θετοί γονείς, θετά τέκνα, µεµνηστευµένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς 

και µνηστήρες αδελφών) 4.1 Επώνυµο ...................................................... κύριο όνοµα .....................................................  

4.2 Επώνυµο ...................................................... κύριο όνοµα .....................................................  

4.3 Επώνυµο ...................................................... κύριο όνοµα ......................................................  

4.4 Επώνυµο ...................................................... κύριο όνοµα ......................................................  

4.5 Επώνυµο ...................................................... κύριο όνοµα ......................................................  

4.6 Επώνυµο ...................................................... κύριο όνοµα ......................................................  

4.7 Επώνυµο .............................. - ..................... κύριο όνοµα .....................................................  

4.8 Επώνυµο ...................................................... κύριο όνοµα ..............................  .......................  

4.9 Επώνυµο ....................   ................................ κύριο όνοµα ......................................................  

4.10  Επώνυµο ...................................................... κύριο όνοµα ...................................................... 

Μάθετε τα πάντα για τον πόλεµο των καρτέλ του πετρελαίου 
και επωφεληθείτε από τις ραγδαίες µεταβολές της τιµής 
του µαύρου χρυσού.

  Θα είναι το 2012 η χρονιά του
µαύρου χρυσού για τις αγορές;
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τον Βγενόπουλο και άνοιξαν 

01

σχέδιο Λάτση, 

τα χέρια της 
κυβέρνησης.
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Μέσω... Ζυρίχης 
η πώληση των ΕΛΠΕ

  ΣΕΛ. 11

της σύμβασης
 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΝΤ 

για να διασωθεί η «βιωσιµότητα» του χρέους. 
Περικοπές 10 δισ. ευρώ στις δαπάνες το 
2013-2014 υποχρεώνουν την τρόικα να 
ενεργοποιήσει τους πόρους του ΕΣΠΑ για 
να διασώσει το ΑΕΠ. Επιτροπεία µέσω των 
υπηρεσιών της Κοµισιόν φέρνει η νέα δανειακή 

σύµβαση. Συµφωνία κυρίων για αποφυγή 
επιτρόπου, προκειµένου να διευκολυνθεί η 
αποδοχή της εποπτείας του προγράµµατος 

από τη νέα κυβέρνηση. Στην ΤτΕ το ταµείο του 
χρέους και στο ΤΧΣ τα στελέχη της τρόικας.


