
Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΦΛΕΓΕΤΑΙ

Σκοτεινά παιχνίδια 
με την αυτοδιάθεση και 
τα ευρωπαϊκά σύνορα

  ΣΕΛ. 20-23

 Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ διάσταση της κρίσης αγγίζει και την Ελλάδα. 
Πώς επηρεάζονται επιχειρήσεις και τράπεζες.

 ΟΛΟΙ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ έτοιµοι για συµβιβασµό, αλλά διστάζουν να κάνουν το πρώτο βήµα.
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 Άποψη

 Αν, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι πολίτες 
γελούν µε τις αλλεπάλλη-
λες γκάφες των µαθη-
τευόµενων µάγων του 
ΥΠΟΙΚ, η περίπτωση των 
ακινήτων είναι διαφορε-
τική. Οι φωστήρες του 
υπουργείου έχουν ουσια-
στικά βάλει τρίµηνο λου-
κέτο στην αγορά, 
γιατί έφτιαξαν στο πόδι 
έναν φόρο που αδυνα-
τούν να εφαρµόσουν. 
Οι ίδιοι προφανώς θεω-
ρούν ότι φέρονται µε σε-
βασµό στην ηµιθανή αγο-
ρά του real estate και την 
απάλλαξαν από το µαρτύ-
ριό της, δίνοντάς της 
τη χαριστική βολή. 
Ο φόρος υπεραξίας 
εφαρµόζεται στις 

 Σε «rebound» χρηµατοδότησης της οικονοµίας 
οδηγεί η ολοκλήρωση της κεφαλαιακής 
ενίσχυσης των τραπεζών, µετά τα stress tests. 
Επενδυτικά funds, ένα 24ωρο µετά την ανακοίνωση 
της ΤτΕ, δηλώνουν ετοιµότητα εισόδου στις ΑΜΚ που ήδη 
δροµολογούνται από τις διοικήσεις των τραπεζών ώστε 
να υπάρξουν αποτελέσµατα πριν από τις ευρωεκλογές. 

Στο νέο περιβάλλον καταγράφεται ανταγωνισµός 
τραπεζών-ΥΠΟΙΚ για την πρωτιά εξόδου στις αγορές. 
ΤτΕ και συστηµικοί όµιλοι προσανατολίζονται στην 
υπερκάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών ακόµα και για 
την περίπτωση των πλέον άσχηµων σεναρίων. Εν αναµονή 
κατάθεσης του νέου νόµου για το ΤΧΣ, Eurobank, 
Πειραιώς και Alpha ετοιµάζουν ήδη αυξήσεις κεφαλαίου. 

  ΣΕΛ. 4, 24-25

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΤΗ ΦΡΕΝΗΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ, ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ01
ΠΩΣ ΤΤΕ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΕΣΩΣΑΝ 
ΤΗΝ ΠΑΡΤΙ∆Α. ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 331% 
ΜΕΤΑ ΤΟ PSI02

  ΣΕΛ. 10

  ΣΕΛ. 26

FRANCHISE: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ03

  ΣΕΛ. 34-36

 ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

                                              • Τιµή 2 €

Σοβαρότης... 
µηδέν

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο «αριστερός» 
Σύνδεσµος και 
η «συνιστώσα» 
της βιοµηχανίας
Το µη ενδιαφέρον 
των βιοµηχάνων και ο 
µη βιοµήχανος πρόεδρος.

  ΣΕΛ. 9

Ο φασισµός 
δηλώνει παρών 
στο Ευρω-
κοινοβούλιο
Στόχος είναι να 
αποτελέσουν την τρίτη 
δύναµη στην Ευρωβουλή.

  ΣΕΛ. 17

  ΣΕΛ. 31

Το µεγάλο 
σκάνδαλο µε τη 
χειραγώγηση 
του χρυσού
> Ποιοι θέλουν να «θάψουν» 
το θέµα και το αποδίδουν 
σε σενάρια συνωµοσίας.

φ
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Το ΥΠΟΙΚ 
«νίπτει τας 
χείρας του» για 
το φορο-χάοςτο φορο-χάοςτο φορο-χάος
> Ρίχνουν τις ευθύνες 
στο ∆ΝΤ και συνεχίζουν 
την υπερ-φορολόγηση.

  ΣΕΛ. 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΩΡΑ ΤΑ ∆ΥΟ 
ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ 
ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ «ΡΥΘΜΙΣΗ» 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΧΡΕΟΥΣ   ΣΕΛ. 11

                                              • Τιµή 2 €                                              • Τιµή 2 €
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Πώς να γίνετε 
πλούσιοι το 2014

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ

ΠΩΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΠΙΟ. ΕΝΕΣΗ 30 ∆ΙΣ. ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Τα funds βάζουν 
10 δισ. στις τράπεζες

 Επένδυση 7 δισ. ευρώ, 20.000 νέες θέσεις 
εργασίας και µερικοί γραφικοί που αντιδρούν.   ΣΕΛ. 12-13

 Επένδυση 7 δισ. ευρώ, 20.000 νέες θέσεις 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Η πόλη του µέλλοντος 
στην αθηναϊκή Ριβιέρα


