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 Άποψη

 Είναι, πλέον, βέβαιο 
ότι η κυβέρνηση δεν χρει-
άζεται κανέναν τρίτο για 
να της κάνει αντιπολίτευ-
ση. Η τραγική εµφάνιση 
του Αργύρη Ντινόπουλου 
και η τοποθέτησή του σχε-
τικά µε τις απολύσεις στην 
τοπική αυτοδιοίκηση κά-
νουν περισσότερο κακό 
στην εθνική προσπάθεια 
από την «αντάρτικη» θέση 
της Ρένας ∆ούρου για το 
ίδιο θέµα. Πέραν του γε-
γονότος ότι είναι ουσια-
στικά και πρακτικά ταυ-
τόσηµες. Οι λαϊκίστικες 
κορώνες του υφυπουργού 
Εσωτερικών ήρθαν 
να προστεθούν σε ένα 
µπαράζ λαϊκισµού 
που κορυφώθηκε µετά 
τον τελευταίο 

 «Να αντιµετωπίσουµε την υψηλή ανεργία 
µειώνοντας το εργασιακό κόστος µέσω της 
µείωσης φόρων και εισφορών», δηλώνει στο «Κ» 
ο υφυπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας Στέφεν 
Κάµπετερ, δείχνοντας την πρόθεση του Βερολίνου 
να ενθαρρύνει τις εν λόγω «ανάσες».
Αυτό το µήνυµα εξέπεµψε και ο Αντώνης Σαµαράς, 

καθώς παρουσίασε το ελληνικό «αίτηµα», παρούσης 
της Άνγκελα Μέρκελ, µετά τη συνάντηση της Τρίτης 
στο Βερολίνο. Οι πληροφορίες επιµένουν ότι οι πρώτες 
ελαφρύνσεις θα επικυρωθούν στη διάρκεια της τελικής 
αξιολόγησης από την τρόικα, που ξεκινά µεθαύριο, 
και αναµένεται να ενταχθούν στον νέο Προϋπολογισµό, 
που θα «κλειδώσει» µέσα στον Οκτώβριο.
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Ο λαϊκισµός 
δεν έχει 
ιδεολογία...
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Τα πρώτα 
δείγµατα 
γραφής της 
«Αριστεράς» 
στην εξουσία
Η πασιονάρια ∆ούρου 
δίνει το πρόσταγµα 
για αντάρτικο.   ΣΕΛ. 15

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΗΠΑ - ΡΩΣΙΑ: 
ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΙ BUSINESS 
BUSINESS   ΣΕΛ. 22

Μέσω... 
Γαλλίας η λύση 
για το ελληνικό 
χρέος
Τι πιστεύει ο C. Wyplosz, 
θεµατοφύλακας της 
τραπεζικής σταθερότητας 
στην Ε.Ε.   ΣΕΛ. 8

Παρέμβαση Γερμανίας για 
μείωση φόρων και εισφορών

Το plan B 
σε ενδεχόµενο 
πολιτικής 
αστάθειας αστάθειας αστάθειας 
> Το stop loss των ξένων στο Χ.Α, 
οι «εγκλωβισµένοι» και 
τα κεφάλαια που καραδοκούν.   ΣΕΛ. 32, 41

  Έρευνα του «Κ»: Ένας στους έξι δηλώνει 
ότι δεν θέλει να δουλέψει.   ΣΕΛ. 9

 Έρευνα του «Κ»: Ένας στους έξι δηλώνει 

∆ηλώνουν άνεργοι, αλλά 
δεν ψάχνουν για εργασία

Έρχονται 
φορο-κίνητρα 
για την 
οικοδοµήοικοδοµήοικοδοµή
> Οι προτάσεις του ΥΠΟΙΚ 
και οι επιφυλάξεις 
της τρόικας.
και οι επιφυλάξεις και οι επιφυλάξεις 
της τρόικας.   ΣΕΛ. 11

Το ΣτΕ «ξηλώνει» εύκολα 
τις µεταρρυθµίσεις 
που «πέρασαν» δύσκολα
  Από το «χαράτσι» και τις «Κυριακές» µέχρι τα εργασιακά 
και τους µισθούς των ενστόλων, η ∆ικαιοσύνη ασκεί πολιτική.   ΣΕΛ. 12-13

  ΣΕΛ. 10ΣΕΛ. 10

 ΟΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ απέµειναν στους λογαριασµούς παραµένουν σταθερά 
τον τελευταίο ενάµιση χρόνο.

 ΜΟΝΟ ΤΟ 0,4% των λογαριασµών περιέχουν πάνω από 100.000 ευρώ.

«Αλεξίσφαιρες» 
οι καταθέσεις στην Ελλάδα

ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
για µόνιµη εργασία


