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 Άποψη

 Η χώρα πληρώνει 
ακόµα και σήµερα µια λά-
θος πολιτική επιλογή που 
πραγµατοποίησε το 2009. 
Παρά τις πανταχόθεν πι-
έσεις για µείωση και εκ-
συγχρονισµό του κρά-
τους, επέλεξε να αφήσει 
αλώβητο τον δηµόσιο το-
µέα και έστειλε τον λο-
γαριασµό στους ιδιώτες. 
Η τρόικα πίεζε ασφυκτι-
κά τότε για να µεταπείσει 
τους Έλληνες πολιτικούς. 
Υπό το βάρος, όµως, του 
άκρατου λαϊκισµού και 
των παγιωµένων πελατει-
ακών σχέσεων, η αρχική 
απόφαση δεν άλλαξε. Οι 
ιδιώτες κουβάλησαν στην 
πλάτη τους τον σπάταλο 
και αναποτελεσµατικό 
δηµόσιο τοµέα, 

 Με προτεραιότητα απαιτήσεις για την τµηµατική 
φορολογική χαλάρωση και τη δροµολόγηση 
του αναπτυξιακού προγράµµατος που ετοιµάζει το 
οικονοµικό επιτελείο, η οµάδα των τεσσάρων Ελλήνων 
υπουργών, υπό τους Γκίκα Χαρδούβελη και Νίκο ∆ένδια, 
ετοιµάζει τους φακέλους για τη διαπραγµάτευση µε την 
τρόικα στο Παρίσι. Με διαφορετική ατζέντα ετοιµάζεται 

η τρόικα, που επιµένει στα µέτρα για την κάλυψη 
του δηµοσιονοµικού και χρηµατοδοτικού κενού 
από 1/1/2015, προκειµένουν να προσδιοριστεί 
το µέγεθος και το είδος του τρίτου δανείου που 
θα χρειαστεί η Αθήνα. Σε ad hoc δανειακό εργαλείο 
θα ανατεθεί η χρηµατοδότηση. Ανοικτό θέµα 
η αποχώρηση του ∆ΝΤ από το δάνειο στην Ελλάδα.

  ΣΕΛ. 4-5

ΤΟ COLPO GROSSO ΤΟΥ ΟΠΑΠ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ 
ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ01
Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΜEGA-YACHTS. 
ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ 100% 
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΑΡΙΝΕΣ02

  ΣΕΛ. 26

  ΣΕΛ. 25

ΑΡΩΜΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ. 
ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Ο ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ03

  ΣΕΛ. 34

Αστική τάξη 
ή «τριτοκο-
σµιοποίηση»;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΜΟΝΟΣ... ΨΑΧΝΕΙ 
ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ

  ΣΕΛ. 30

 ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Η «ΧΑΛΑΡΩΣΗ»

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ, ΤΡΙΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ

Ξεµπλοκάρει 
η αξιολόγηση 
στο ∆ηµόσιο

                                             • Τιµή 2 €

Ξεπέρασαν τα 45 εκατοµµύρια οι εκτοπισµένοι, 
σηµειώνοντας ιστορικό ρεκόρ.
Ξεπέρασαν τα 45 εκατοµµύρια οι εκτοπισµένοι, 

 Ο πλανήτης 
των προσφύγων

  ΣΕΛ. 20-21

Σώζεται στο 
παρά πέντε 
ο ΟΑΕΕ
Πώς εξασφαλίζονται 
οι συντάξεις µέχρι το τέλος 
της χρονιάς. Το σχέδιο 
του υπ. Εργασίας.   ΣΕΛ. 6

  ΣΕΛ. 32-33 ΣΕΛ. 32-33

 ΤΙ ΚΡΑΤΑ ΕΚΤΟΣ παιδιάς τους ενεργούς ξένους παίκτες από το Ελληνικό Χρηµατιστήριο, 
που υποαποδίδει µε πτώση 18% απο τον Μάρτιο, έναντι κερδών 17% 

για τον MSCI Emerging Markets

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Τρέχει να προλάβει 
το πάρτι των αναδυόμενων 

αγορών το Χ.Α.

  ΣΕΛ. 23

στο ∆ηµόσιοστο ∆ηµόσιο
> Επτά στους δέκα 
γενικούς διευθυντές 
πειθάρχησαν 
στον νόµο.στον νόµο.στον νόµο.

  ΣΕΛ. 7

ΕΝΦΙΑ 
Καµία ελπίδα για τους ιδιοκτήτες

  ΣΕΛ.12-13

Καµία ελπίδα για τους ιδιοκτήτεςΚαµία ελπίδα για τους ιδιοκτήτεςΚαµία ελπίδα για τους ιδιοκτήτεςΚαµία ελπίδα για τους ιδιοκτήτες
ΣΕΛ.12-13

Αλλαγές επί αλλαγών, για να µείνει ο φόρος όπως ήταν.
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Σκληρό 
παζάρι για τα 
stress tests

ΣΕΛ. 23

stress testsstress testsstress tests
> Το µοντέλο αποτίµησης 
των χαρτοφυλακίων θα κρίνει 
το «κούρεµα» στα δάνεια 
και την τύχη των τραπεζών.

Ν. Μηταράκης: 
Πλεονάσµατα 
ναι, αλλά 
όχι εις βάρος 
της ανάπτυξης
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
προτείνει αναπροσαρµογή 
των στόχων και ζητά να 
περάσει ο «εισπρακτικός» 
ΕΝΦΙΑ στην τοπική 
αυτοδιοίκηση.   ΣΕΛ. 17

Σκληρή μάχη στο Παρίσι 
για μείωση φόρων


