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 Άποψη

 Η απόγνωση του κ. 
Χαρδούβελη εν όψει των 
συναντήσεων µε τους 
βουλευτές των κοµµάτων 
της συγκυβέρνησης για 
τον ΕΝΦΙΑ ήταν περισσό-
τερο από εµφανής... Κά-
ποιος εκ των βουλευτών 
λέγεται ότι τον ρώτησε: 
«Τελικά, υπουργέ, µπο-
ρούµε να µάθουµε ποιος 
φταίει γι’ αυτό το τραγι-
κό αλαλούµ;». Ο υπουρ-
γός πήγε να αναφέρει ένα 
όνοµα, αλλά σταµάτησε 
και, αντί απάντησης, χα-
µογέλασε κουρασµένα... 
Η αλήθεια είναι ότι το 
όνοµα υπάρχει και δεν 
είναι µόνο ένα, γιατί στην 
περίπτωση του ΕΝΦΙΑ 
υπάρχει και ηθικός 
και φυσικός 

 Με εξαετές οικονοµικό πρόγραµµα που 
εκπονείται στο Μέγαρο Μαξίµου, η κυβέρνηση 
επιχειρεί να αποµακρύνει το ενδεχόµενο 
εκλογών, «αντικαθιστώντας» το Μνηµόνιο 
µε ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα ευρωπαϊκής 
χρηµατοδότησης.  
Ο σχεδιασµός αφορά τη µεταµνηµονιακή έξοδο 

της Ελλάδας από την ύφεση και την εποπτεία της τρόικας. 
Θα παρουσιαστεί στα µέσα Νοεµβρίου, σε συνεργασία 
µε την Κοµισιόν και σε συνδυασµό µε τη δροµολόγηση 
της αναδιάρθρωσης του χρέους, µε πιθανή εξαγορά 
του δανείου του ∆ΝΤ από τις Βρυξέλλες. Το πρόγραµµα 
στοχεύει σε επτά τοµείς, µε πρόβλεψη σταδιακής ετήσιας 
αύξησης του ΑΕΠ έως και 55 δισ. ευρώ µέχρι το 2021.  
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Τελικά, 
ποιoς φταίει;

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ Χ.Α.   ΣΕΛ. 40
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ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ∆ΕΝ∆ΙΑ - ΣΟΪΜΠΛΕ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗ

> Οι αγορές αµφισβητούν τη 
σταθερότητα της χώρας, παρά 
την εκλογή Ερντογάν.

Οι αγορές αµφισβητούν τη Οι αγορές αµφισβητούν τη 

Η οικονοµική 
κρίση στην Τουρκία 
µεταλλάσσεται 
σε πολιτική

Τα δύο 
«κλειδιά» για 
την εκλογή 
Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας
Πώς συνδέεται 
ο Φ. Κουβέλης µε τα 
«δώρα» της τρόικας 
στην κυβέρνηση.   ΣΕΛ. 14
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 Μεγάλες οι οικονοµικές ζηµίες σε Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη. Ο «λογαριασµός» για τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Μεγάλες οι οικονοµικές ζηµίες σε Κεντρική και 

Μπούµερανγκ 
για τη Ρωσία το εµπάργκο

  ΣΕΛ. 12-13

Ναυµαχία 
Σαµαρά-Τσίπρα
στον Θερµαϊκό
Σχέδιο ανάπτυξης για την 
«Ελλάδα του 2021» µε 
κοινωνικό πακέτο από 
κυβέρνηση, οδικός χάρτης 
προς την εξουσία από 
ΣΥΡΙΖΑ στη ∆ΕΘ.   ΣΕΛ. 16-17

σταθερότητα της χώρας, παρά 
την εκλογή Ερντογάν.   ΣΕΛ. 21

Kρυφό χαρτί Σαμαρά 
πριν από τις εκλογές

Ο Οκτώβριος 
των σαρωτικών 
αλλαγών στο 
ΑσφαλιστικόΑσφαλιστικόΑσφαλιστικόΑσφαλιστικόΑσφαλιστικό
> Αποφάσεις για κύριες και 
επικουρικές συντάξεις, Ταµεία 
και ληξιπρόθεσµα χρέη.   ΣΕΛ. 8-9    ΣΕΛ. 8-9

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΩΣ ΤΟ 2016 
Οι χαµένοι και οι κερδισµένοι 
του «διορθωµένου» ΕΝΦΙΑ

ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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 Η ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ των ακινήτων ακυρώνει στην πράξη κάθε προσπάθεια 
ανάκαµψης και προσέλκυσης επενδυτών.

 ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΚΡΙΣΗ εµπιστοσύνης το Χ.Α., αδυνατεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά 
ως µηχανισµός άντλησης κεφαλαίων για επιχειρηµατικές δραστηριότητες.

Κρανίου τόπος 
σε Χρηματιστήριο - κτηματαγορά

  ΣΕΛ. 10


