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 Άποψη

 Η χώρα είναι προ πολ-
λού χωρισµένη στα δύο. 
Κάποιοι υπουργοί της κυ-
βέρνησης πασχίζουν να 
εξορθολογίσουν το κρά-
τος και κάποιοι άλλοι συ-
νεχίζουν την ψηφοθηρία. 
∆εν πρόκειται για µια συ-
γκυριακή εξέλιξη. Οι ίδιοι 
οι πολίτες επιβάλλουν τις 
πολιτικές. Την ώρα που η 
µισή χώρα στενάζει για να 
εκπληρωθούν οι µνηµονι-
ακές δεσµεύσεις, η άλλη 
µισή, που αποτελείται κυ-
ρίως από τους δηµοσί-
ους υπαλλήλους, αρνείται 
ακόµα και να αξιολογη-
θεί. Πολλώ δε µάλλον να 
συµµετάσχει ισότιµα στην 
«εσωτερική υποτίµηση». 
Οι συντεχνίες είναι 
µαθηµένες να 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βλέπει τον 
λογαριασµό των κεφαλαίων που θα χρειαστούν 
µε τα stress tests οι τράπεζες µεγαλύτερο 
από ό,τι υπολογίζει η Κοµισιόν. 
Η διελκυστίνδα µεταξύ ΕΚΤ και DGCom θα επηρεάσει 
τον τελικό λογαριασµό και για τις ελληνικές τράπεζες. 
Το µοντέλο που προωθεί η ΕΚΤ υποχρεώνει τις 

ευρωπαϊκές τράπεζες στις διαδικασίες που πέρασαν µέσα 
στο 2014 οι ελληνικές, µε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου 
και προγράµµατα αναδιάρθρωσης. Μήλον πολιτικής 
και οικονοµικής Έριδος τα 11 δισ. ευρώ που διαθέτει 
το ΤΧΣ, των οποίων η «τύχη» φαίνεται να δεσµεύεται και να 
συνδέεται µε τη µακροπρόθεσµη εγγύηση υλοποίησης των 
προγραµµάτων αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών. 

  ΣΕΛ. 4, 24

«ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» ΟΙ 2 ΣΤΙΣ 3 ΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΝΕΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΡΕΚΟΡ ΚΩ∆ΙΚΩΝ01
ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΟΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ «ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ»02

  ΣΕΛ. 29

  ΣΕΛ. 32-33

AEGEAN - CYPRUS AIRWAYS: 
ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Η «ΑΠΟΒΑΣΗ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΙ Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ 03

  ΣΕΛ. 26

Η χώρα 
χωρισµένη 
στα δύο

ΣΥΡΙΖΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Η ΜΕΡΚΕΛ 
∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ   ΣΕΛ. 7
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Το σχέδιο Ντράγκι και 
το πακέτο των 11 δισ. ευρώ

  ΣΕΛ. 28ΣΕΛ. 28

> Το σχέδιο της τοπικής 
Μητρόπολης για 
υπερπολυτελή µονάδα 
στο Αίγιο.

> > Το σχέδιο της τοπικής Το σχέδιο της τοπικής 

«Ιερές» επενδύσεις 
σε πεντάστερα 
ξενοδοχεία

  ΣΕΛ. 23

Απόψεις για 
όλα τα γούστα 
αναφορικά 
µε το χρέος
Η Βαβέλ της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης σε όλο της 
το µεγαλείο.   ΣΕΛ. 15

                                             • Τιµή 2 €

 Καταργούνται σταδιακά σύνορα και τελωνεία 
µεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Καταργούνται σταδιακά σύνορα και τελωνεία 

Πώς θα αλλάξει 
τη ζωή µας η ∆ιατλαντική 
Συµφωνία Εµπορίου

  ΣΕΛ. 12-13

Ένας επίτροπος,
µα τι επίτροπος! 
Η short list των 
υποψηφίων και το power 
game που εξελίσσεται 
µεταξύ Μαξίµου και 
Χαριλάου Τρικούπη για 
το πρόσωπο που θα στείλει 
η Αθήνα στη νέα Κοµισιόν.

  ΣΕΛ. 16

Μόνο πολιτική λύση 
για τον γόρδιο δεσμό 

της ΛΑΡΚΟ

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 ΤΟ ΤΑΙΠΕ∆ ζητά να επιστρέψει τις µετοχές, ως «µη πωλήσιµες».
 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ µόνο προς τη ∆ΕΗ νέα χρέη µε ρυθµό 2 εκατ. τον µήνα.
 GOLDEN BOYS συνδικαλιστές αρνούνται κάθε συζήτηση για εξυγίανση.

  ΣΕΛ. 25
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Ασφαλιστικές: 
Έτσι µπαίνουν 
στα χωράφια 
ΟΑΕΕ και ΙΚΑ

    ΣΕΛ. 23ΣΕΛ. 23

ΟΑΕΕ και ΙΚΑΟΑΕΕ και ΙΚΑΟΑΕΕ και ΙΚΑ
> Υποκαθιστούν τις παροχές 
για «ανασφάλιστους - 
ασφαλισµένους».

                                             • Τιµή 2 €

Πώς µπορείτε 
να χάσετε το ακίνητό σας 
χωρίς να το ξέρετε
  Ιδιοκτήτες έχασαν περιουσίες 
από ενέργειες και παραλείψεις τρίτων.από ενέργειες και παραλείψεις τρίτων.   ΣΕΛ. 30


