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 Άποψη

 Η αµηχανία των στελε-
χών του ΣΥΡΙΖΑ για τις 
εξελίξεις στην Αργεντινή 
είναι έκδηλη. Μπορεί να 
αναζητούν τρόπους για να 
παραλληλίσουν την εγχώ-
ρια κατάσταση µε ό,τι γί-
νεται στον Νότο της Λα-
τινικής Αµερικής, αλλά, 
δυστυχώς, οποιαδήποτε 
σύγκριση µοιάζει τραβηγ-
µένη απ’ τα µαλλιά. Η Αρ-
γεντινή είναι µια πλούσια 
χώρα, που, ωστόσο, δεν 
κατορθώνει να ορθοπο-
δήσει εδώ και δεκαετίες, 
πληρώνοντας τις αριστε-
ρίστικες επιλογές των κυ-
βερνήσεών της. 
Ο µοναχικός δρόµος που 
επέλεξε πυροδοτεί µεν τις 
φαντασιώσεις των απα-
νταχού «επανα-

 Για πρώτη φορά επιχειρείται µονοµερής έγκριση 
από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µιας δόσης, 
και µάλιστα διπλής, ύψους 3,5 δισ. ευρώ.
Στόχος του σχεδίου «απόσχισης» της διαδικασίας έγκρισης 
των δόσεων από το ∆ΝΤ και την Ε.Ε. είναι τα λεφτά να 
φτάσουν στα ελληνικά ταµεία έως τα µέσα του ερχόµενου 
Οκτωβρίου. Η έγκριση δεν θα συνδέεται µε την επόµενη 

–τελευταία– αξιολόγηση της Κοµισιόν για τα 1,8 δισ. ευρώ. 
Το εγχείρηµα αποσκοπεί στην ταχύτερη δυνατή απεξάρτηση 
από το Μνηµόνιο, µε τα κρατικά ταµεία γεµάτα λεφτά. 
«Αγκάθια» παραµένουν οι αντιδράσεις από Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, που σκληραίνει τη στάση της, αλλά και η πίεση 
του ∆ΝΤ να προηγηθεί η εκπλήρωση «δύσκολων» για την 
κυβέρνηση προαπαιτουµένων.
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ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΧΡΩΣΤΟΥΝ, 
Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΓΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΒΑΖΕΙ 
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ01
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ COSCO. 
ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΡΕΚΟΡ02

  ΣΕΛ. 31

  ΣΕΛ. 14

ΕΞΙ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
Η ΑΘΗΝΑ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ CITY BREAK 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ03

  ΣΕΛ. 29

Η επιπολαι-
ότητα 
κοστίζει

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Η ΑΙΘΙΟΠΙΑ 
ΕΙΝΑΙ Η ΚΙΝΑ... 
ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ   ΣΕΛ. 21

> Το αλαλούµ µε τις 
αποδείξεις και ο φόρος-
τέρας των 3 δισ. ευρώ.

Το αλαλούµ µε τις Το αλαλούµ µε τις 

Το «λάθος» 
που έφερε 
τη λεηλασία
στα ακίνητα

  ΣΕΛ. 20

Οδυσσέας 
Κωνσταντι-
νόπουλος
«∆εν ψηφίζουµε νέα µέτρα. 
Να ξεχάσουν αλλαγές 
σε υπολογισµό συντάξεων 
και όρια ηλικίας. 
Βλάπτουν οικονοµία 
και επενδυτικό κλίµα τα 
σενάρια για την προεδρική 
εκλογή».
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                                             • Τιµή 2 €

 ∆ίχτυ ασφαλείας για τα φτωχά νοικοκυριά
ως αντίβαρο για την άρση των πλειστηριασµών.
 ∆ίχτυ ασφαλείας για τα φτωχά νοικοκυριά

Νέου τύπου προστασία
για την πρώτη κατοικία
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Ο ΣΥΡΙΖΑ 
ετοιµάζει 
πρόγραµµα
Η ανώµαλη προσγείωση 
της Κουµουνδούρου 
στη «Realpolitik».
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Οι ζαλισμένοι αναλυτές 
και οι αντιφατικές 

τιμές - στόχοι

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ µε µεγάλες αποκλίσεις
επιτείνουν τη σύγχυση των επενδυτών.

 ΧΑΟΤΙΚΕΣ ΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ των προβλέψεων για τις τράπεζες.
 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «∆ΙΚΑΙΑ» επίπεδα αποτίµησης των ελληνικών µετοχών.
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Ο Πούτιν 
θυσιάζει 
συνεργάτες
και µεσάζοντες

    ΣΕΛ. 20ΣΕΛ. 20

και µεσάζοντεςκαι µεσάζοντες
> Αλλαγή στρατηγικής
από τη Μόσχα, για να σωθεί 
η παρτίδα της Gazprom.

Τα 12 χαµένα χρόνια 
της Αργεντινής
  Η νέα χρεοκοπία αποκαλύπτει
τον βαρύ λογαριασµό τού «δεν πληρώνω».   ΣΕΛ. 5

  ΣΕΛ. 10

 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ∆ΙΠΛΗΣ ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Χωριστή διαπραγμάτευση 
κυβέρνησης με το ΔΝΤ


