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 ΙΣΧΥΡΟ το ενδιαφέρον για τις οικονοµικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο stress tests 
και αναδιάρθρωση χρέους.

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ για τις εξαγγελίες και τις προθέσεις Τσίπρα αιφνιδίασαν τα στελέχη 
των ελληνικών επιχειρήσεων.
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 Άποψη

 Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να 
έχει αποτύχει να αποδεί-
ξει ότι εκφράζει µαζικά 
τον λαό σε περισσότερες 
από µία εκλογικές ανα-
µετρήσεις, αλλά συνεχί-
ζει να ζητά διαρκώς πρό-
ωρες εκλογές. ∆εν έχουν 
περάσει ούτε έξι µήνες 
από τον περασµένο Μάιο, 
οπότε και κέρδισε µεν, 
χωρίς, όµως, να δικαι-
ούται να λέει ότι εκφρά-
ζει την πλειοψηφία. Οµοί-
ως, η κυβέρνηση µπορεί 
να αποκλείει το ενδεχό-
µενο άµεσης προσφυγής 
στις κάλπες, αλλά έχει µο-
νίµως τις κεραίες της ανοι-
χτές για να επιλέξει τον 
κατάλληλο χρόνο για διε-
νέργεια εκλογών. Οι πο-
λιτικοί µας χρησιµοποιούν 
τους θεσµούς 

 Οι τράπεζες είναι υποχρεωµένες µέχρι τον 
Μάρτιο του 2015 να δώσουν σε δάνεια σηµαντικό 
µέρος του ποσού που πήραν την Πέµπτη από την 
ΕΚΤ, ώστε να µπορέσουν να αναχρηµατοδοτηθούν 
µε µεγαλύτερα ποσά στη συνέχεια. 
Οι τραπεζίτες καλούν κυβέρνηση και ΕΚΤ να 
«χαλαρώσουν» τους αυστηρούς όρους χρηµατοδότησης, 

καθώς «τα λεφτά υπάρχουν», αλλά λίγοι µπορούν 
προς το παρόν να τα πάρουν, αφού η ζήτηση δανείων 
από τις επιχειρήσεις συγκρατείται από την αβεβαιότητα 
των οικονοµικών και πολιτικών προοπτικών. Την ίδια ώρα, 
τα υποκαταστήµατα έχουν λάβει εντολή να εντοπίσουν 
αξιόχρεους «δανειολήπτες» και να πολλαπλασιάσουν 
τους επόµενους µήνες τα αιτήµατα προς έγκριση.

  ΣΕΛ. 4, 23

Η ΚΙΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ «ΑΝΕΝ∆ΟΤΟ» 
ΣΤΟ ∆ΟΛΑΡΙΟ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
«ΑΠΟ∆ΟΛΑΡΙΟΠΟΙΗΣΗ»01
ΜΙΚΡΟΜΕΤΟΧΟΙ VS ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ. 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΕΜ02

  ΣΕΛ. 30

  ΣΕΛ. 21

ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕΛΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΗΡΕΑ. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ03

  ΣΕΛ. 30

Καθ’ έξιν 
εκλογές!

ΣΥΡΙΖΑ

 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Πρώτα 
υπερψηφίζουν, 
µετά αντιδρούν
Ανέξοδη κριτική 
και αντάρτικο µπροστά 
στις κάµερες πριν από 
την κυνική οµολογία 
ότι όλα γίνονται 
για την ψήφο.   ΣΕΛ. 15

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Η FED ΚΕΡ∆ΙΣΕ 
Η∆Η 1 ΤΡΙΣ. ∆ΟΛ. 
ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ 
ΑΚΟΜΗ 
ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ   ΣΕΛ. 11

Το µεγάλο 
ξεκαθάρισµα 
µόλις ξεκίνησε
Ισορροπίες τρόµου µεταξύ 
«κεντρώας στροφής» 
και... Λαφαζανίστας.   ΣΕΛ. 17

Πώς θα μοιραστεί το 
«ζεστό» χρήμα της ΕΚΤ

  Οι ψηφοφόροι πέτυχαν τα οφέλη 
του «ναι» ψηφίζοντας «όχι».
 Οι ψηφοφόροι πέτυχαν τα οφέλη  Οι ψηφοφόροι πέτυχαν τα οφέλη 

Η ∆ύση γλύτωσε 
το σκωτζέζικο ντους

  ΣΕΛ. 20

ΕΤΕ και Eurobank 
θέλουν τον έλεγχο 
των ασφαλιστικών 
εταιρειών τουςεταιρειών τουςεταιρειών τους
> Το masterplan, οι υποχρεώσεις, 
το χρονοδιάγραµµα και 
οι επιφυλάξεις της DGComp.

  ΣΕΛ. 24

  Φόροι, Προϋπολογισµός και ασφαλιστικό 
στην ατζέντα, στο ΥΠΟΙΚ σφυρίζουν αδιάφορα.   ΣΕΛ. 8-9

 Φόροι, Προϋπολογισµός και ασφαλιστικό 

Η τρόικα ξανάρχεται, 
η Αθήνα και πάλι παίζει 
καθυστέρηση

Τι γυρεύει 
ο Στρος-Καν 
στις ελληνικές 
θάλασσεςθάλασσεςθάλασσες
> Πώς το επενδυτικό fund 
που ίδρυσε στοχεύει στα 
κοιτάσµατα της Μεσογείου.κοιτάσµατα της Μεσογείου.

  ΣΕΛ. 13

Η αγωνία του επενδυτή 
πριν από... 

τις ελληνικές κάλπες
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