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 Άποψη

 Όσοι επένδυσαν πο-
λιτικά στην οργή και την 
αγανάκτηση του κόσµου 
βλέπουν τη «σοδειά» τους 
σιγά-σιγά να καταστρέφε-
ται. Η εξοµάλυνση της δι-
εθνούς οικονοµικής συ-
γκυρίας σε συνδυασµό 
µε τις αιµατηρές θυσίες 
του ελληνικού λαού (που 
επαίνεσε ξανά ο Ζαν- 
Κλοντ Γιούνκερ) έβαλαν 
ξανά τη χώρα σε ράγες. 
Οι τυχοδιωκτικές απόψεις 
γίνονται ολοένα και λιγό-
τερο δηµοφιλείς, αλλά οι 
εκφραστές τους αρνούνται 
να παραδεχτούν την ήττα 
τους. Αντίθετα, κλιµακώ-
νουν την πόλωση και 
διολισθαίνουν 

 Μετά τη διπλή επιβάρυνση (φόρος υπεραξίας 
και φόρος επί των πωλήσεων µετοχών), 
η χρηµατιστηριακή αγορά δέχεται ακόµα ένα 
φορο-πλήγµα, σε µια περίοδο που επιχειρούνταν 
να προσελκυστούν νέα κεφάλαια. 
Το οικονοµικό επιτελείο, µε την επινόηση του όρου 
«επαγγελµατίας επενδυτής» και µε πρόσχηµα κοινοτική 

οδηγία, επιχειρεί να αντλήσει φορολογικά έσοδα από 
τα µεγάλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια που έχουν παραµείνει 
ενεργά στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο. Ωστόσο, τα κενά 
ερµηνειών και οι ασάφειες είναι τέτοιου µεγέθους, ώστε 
στην πράξη –και σε συνδυσµό µε το ευρύτερο φορολογικό 
πλαίσιο για επενδύσεις– λειτουργούν αποτρεπτικά 
για τοποθετήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών.
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Αυτοί 
ποντάρουν 
στην απελπι-
σία µας

ΠΟΛΙΤΙΚH

∆ραχµολάτρες 
και... 
δραχµοµάχοι 
στην 
Κουµουνδούρου
Έκδηλος ο εκνευρισµός 
της ηγεσίας από τις 
τοποθετήσεις της 
«Αριστερής Πλατφόρµας».
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Οι εκλογές 
φέρνουν 
ξανά οργασµό 
δηµοσίων 
έργων
Ποιοι δήµοι επιµένουν 
σε παλαιοκοµµατικά κόλπα 
και ποιοι ξεχωρίζουν.
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Άνοιξε 
η συζήτηση για 
παγκόσµιο φόρο 
εισοδήµατος
> Η ιδέα έπεσε ακόµα 
και στην εαρινή σύνοδο 
του ∆ΝΤ.

 ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΑ»

ΠΩΣ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΤΕ ΝΑ ΠΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗ ∆ΑΓΚΑΝΑ ΤΟΥ ΕΦΟΡΟΥ

Φρένο στο Χρηματιστήριο
από τη νέα φορο-επιδρομή

Βασική σύνταξη, 
αλλά όχι για όλους αλλά όχι για όλους 
 Ένσηµα τουλάχιστον 15 ετών για αποδοχές 
από 120 έως 360 ευρώ.
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> Ο συνιδρυτής της εταιρείας, 
Biz Stone, µιλά για τα πρώτα 
και τα επόµενα βήµατα.
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το... Twitter

                                              • Τιµή 2 €

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΤΙ BUSINESS ΚΑΝΟΥΝ 
οι 10 πλουσιότεροι οµογενείςοι 10 πλουσιότεροι οµογενείςοι 10 πλουσιότεροι οµογενείςοι 10 πλουσιότεροι οµογενείςοι 10 πλουσιότεροι οµογενείς
  Ναυτιλία, τουρισµός, φάρµακα, σούπερ-µάρκετ, µέταλλα, ακίνητα αλλά 
και αθλητικά υποδήµατα στο χαρτοφυλάκιο των Ελλήνων κροίσων.και αθλητικά υποδήµατα στο χαρτοφυλάκιο των Ελλήνων κροίσων.   ΣΕΛ. 22-23

  ΣΕΛ. 8-9 ΣΕΛ. 8-9

  Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ του αποπληθωρισµού θα υπαγορεύει στο εξής τις κινήσεις της ΕΚΤ.
  Η «ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΥΡΩ διευκολύνει τις εξαγωγές, 

δίνοντας ανάσα και στις χώρες του Νότου.

Γιατί η Ευρώπη 
θέλει τώρα 
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