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 Άποψη

 Με µεγάλη ανακούφι-
ση, η κυβέρνηση είδε την 
τρόικα να έρχεται, να βλέ-
πει και να φεύγει, αφή-
νοντας την πιο αυστηρή 
αξιολόγηση για τον Σε-
πτέµβριο. Στην πραγµα-
τικότητα, το µόνο σχέ-
διο που έχει εκπονήσει 
η χώρα εδώ και δεκαετί-
ες είναι να κερδίσει χρό-
νο και να λάβει τις δόσεις 
από τους δανειστές. Πα-
ράλληλα, σχεδόν σύσσω-
µο το πολιτικό προσωπι-
κό έχει στυλώσει τα πόδια 
και προσπαθεί να διατη-
ρήσει τα πάντα ως είχαν.
Είναι εµφανές ότι κα-
νείς δεν τολµά να κάνει 
ριζοσπαστικές µεταρρυθ-
µίσεις, όπως, π.χ., έκανε 
η Θάτσερ 

 ∆ύο κύµατα ελαφρύνσεων προβλέπει το σχέδιο 
της κυβέρνησης για τη µείωση της φορολογίας τα επόµενα 
χρόνια. Στις άµεσες προτεραιότητες του κυβερνητικού 
επιτελείου είναι η µείωση ή και κατάργηση της 
έκτακτης εισφοράς, η αποκλιµάκωση από τον 
Οκτώβριο του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 
πετρέλαιο θέρµανσης και η διατήρηση του χαµηλού 

συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εστίαση πέραν του 2014. Σε 
δεύτερη φάση, έρχονται µειώσεις στους συντελεστές 
φορολογίας εισοδήµατος των φυσικών προσώπων 
και των επιχειρήσεων. Τελικός στόχος για τις επιχειρήσεις 
είναι η θέσπιση συντελεστή 15%. Η κυβέρνηση 
φέρεται αποφασισµένη να προχωρήσει στις ελαφρύνσεις, 
ανεξαρτήτως των προθέσεων της τρόικας.
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ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ 
ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΝΗΣΙΩΝ. ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ 
Ο ΣΕΪΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ 03

  ΣΕΛ. 30

Ο χαµένος 
χρόνος της 
Ελλάδας...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΕΝΑ DISTRESS 
FUND ΜΕ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

  ΣΕΛ. 24

 ΥΠO ΠΟΙEΣ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΕI Η TΡOΪΚΑ

ΨΑΛΙ∆Ι ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟ FLAT TAX

Το πλήρες σχέδιο για 
τις μειώσεις φόρων

  ΣΕΛ. 32-33ΣΕΛ. 32-33ΣΕΛ. 32-33

> Πώς βλέπουν οι ξένοι 
οίκοι τις ισορροπίες, 
ποιες είναι τώρα 
οι επιλογές τους.

> > Πώς βλέπουν οι ξένοι Πώς βλέπουν οι ξένοι 

Τα χρηµατιστήρια 
στην κόψη 
του ξυραφιού
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Πώς και πότε θα 
ξεκαθαρίσουν τα 
«κόκκινα» δάνεια

  ΣΕΛ. 22-23

Οι αγορές 
θέλουν τρίτο 
δάνειο και νέο 
Μνηµόνιο για 
την Ελλάδα
Η τραπεζική φουρτούνα 
στον ευρωπαϊκό Νότο 
αναζωπυρώνει δυσοίωνα 
σενάρια.   ΣΕΛ. 4-6

ΕΙ∆ΙΚH EΚ∆ΟΣΗ 

Το κλειστό club 
των δισεκατοµµυριούχων
+Η Dream Team του ελληνικού επιχειρείν

ΕΙ∆ΙΚH EΚ∆ΟΣΗ

                                             • Τιµή 2,50 €

Οι τουρίστες ήρθαν, 
τα έσοδα όχι... τόσο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  ΣΕΛ. 12-13 ΣΕΛ. 12-13 ΣΕΛ. 12-13

 ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΑΦΙΞΕΩΝ, που ξεπερνά ακόµα και τις προβλέψεις, 
δεν αποτυπώνεται αναλογικά στις εισπράξεις και στα κρατικά έσοδα.

 ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΛΗΜΑ η προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης οικονοµικής επιφάνειας.

ΣΕΛ. 22-23ΣΕΛ. 22-23

«κόκκινα» δάνεια«κόκκινα» δάνεια

ΣΕΛ. 22-23ΣΕΛ. 22-23ΣΕΛ. 22-23

> Εξωδίκως οι ρυθµίσεις, 
οι τραπεζίτες δεν 
αποκλείουν το «κούρεµα» 
υπό όρους.

 Καθολικό αίτηµα για την κατάργηση 
της υποχρεωτικής ασφάλισης αναδεικνύει 
έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ.

 Καθολικό αίτηµα για την κατάργηση 

Οι ασφαλισµένοι ζητούν 
κατάργηση του ΟΑΕΕ

  ΣΕΛ. 9

Με ποιους 
θέλει να 
κυβερνήσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ
Χωρούν ΠΑΣΟΚ και 
Ποτάµι στο προγραµµατικό 
πλαίσιο;   ΣΕΛ. 17


