
Βλ. σελίδα 3

λαιολαιολαιοα
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

α
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤ ΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α

Kεφ 9 7 7 1 7 9 2 1 1 1 0 0 7 34

ΣΕΛ. 2

Περίοδος Β’ // Αριθµός φύλλου 258 • Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

 Άποψη

 Μπορεί να µην είδα-
µε σκηνές χολιγουντιανής 
ταινίας µε καταδροµείς 
να πέφτουν από ελικό-
πτερα, οι βόλτες, όµως, 
του «Barbaros Hayreddin 
Pasa», του τουρκικού σει-
σµογραφικού σκάφους, 
στην κυπριακή ΑΟΖ απο-
τελούν µια πραγµατική 
κρίση, που δεν περιορίζε-
ται στα όρια της διπλωµα-
τίας. Η κυπριακή πλευρά 
θεωρεί ότι το περιστατι-
κό είναι χειρότερο από 
τα  Ίµια.
Ενδεχοµένως και να εί-
ναι. Στην περίπτωση των 
Ιµίων, η τουρκική πλευρά 
βάσισε την επιθετικότητά 
της σε µια υπόθεση που 
για δεκαετίες «χτίζει» 
η τουρκική εξωτερική 
πολιτική. 

 Κερδίζει έδαφος η θέση εγχώριων και 
ευρωπαϊκών κύκλων ότι ο Αλ. Τσίπρας πρέπει 
να δεσµευτεί επί της «προληπτικής γραµµής 
στήριξης» που θα παρασχεθεί στην Ελλάδα 
στη µεταµνηµονιακή εποχή.
«Χωρίς “εγγυητή” το ∆ΝΤ ή την Ευρωζώνη, καταλήγουµε 
στην προφανή ανάγκη ενός νέου Μνηµονίου», 

είναι το µήνυµα από Λαγκάρντ και Ντράγκι. Εγχώριοι 
κυβερνητικοί αλλά και ευρωπαϊκοί κύκλοι εκτιµούν ότι, 
υπό το παραπάνω πρίσµα, θα µπορούσε ακόµα και 
να αξιοποιηθεί η εκταµίευση της τελευταίας δόσης 
τον ∆εκέµβριο, προκειµένου να δεσµευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι, 
εάν κερδίσει τις εκλογές, θα τηρήσει τους όρους 
του δανειακού προγράµµατος.

  ΣΕΛ. 4

ΠΩΣ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΦΕΡΝΕΙ 
ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ01
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ02

  ΣΕΛ. 29

  ΣΕΛ. 45

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ «ΜΙΚΡΗΣ 
∆ΕΗ». ΝΕΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ03

  ΣΕΛ. 25

Παιχνίδια 
µε τις ΑΟΖ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΖΗΤΟΥΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΤΣΙΠΡΑ
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Αυτός που 
θα µας 
φορολογήσει... 
περισσότερο
Κερδισµένοι και χαµένοι 
από τα προγράµµατα Ν.∆. 
και ΣΥΡΙΖΑ.   ΣΕΛ. 11

Ποιος είναι ο 
κ. Φορτσάκης, 
που ταράζει 
τα νερά στο 
Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 
Επιχειρεί να βάλει τάξη 
στον ναό της αταξίας.

  ΣΕΛ. 14

Απαίτηση - βόμβα 
από Λαγκάρντ - Ντράγκι

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ 
ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ 
ΤΟΥ ΦΙΝΤΕΛ   ΣΕΛ. 20

  ΣΕΛ. 44

  Τι αναφέρουν για Χρηµατιστήριο, country risk και 
«προληπτική πίστωση».

Πώς η κρίση 
ανέδειξε 
τα οφέλη 
της ΕΚΕ
> Στο προσκήνιο οι δράσεις 
των εταιρειών για την κοινωνία. 
Ειδικό αφιέρωµα.

  ΣΕΛ. 31-42

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ισορροπίες 
τρόμου 
στη Μεσόγειο

 ΘΡΥΑΛΛΙ∆Α των κλιµακούµενων 
εντάσεων οι έρευνες για υδρογονάνθρακες.
 Η ΑΓΚΥΡΑ µιλά για κατάλυση 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Λευκωσία - 
Αθήνα αναµένουν στήριξη από Ε.Ε.   ΣΕΛ. 12-13

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 
για τη ρύθµιση των δανείων σας των δανείων σαςγια τη ρύθµισηρύθµιση των δανείων σαςγια τη ρύθµισηρύθµιση των δανείων σας
  Ποιες οι προϋποθέσεις υπαγωγής, 
τι θα συµβεί µε τους συνεπείς.   ΣΕΛ. 9

> Πώς θα καλύψουν οι τράπεζες 
τα επιπλέον κεφάλαια, 
τι θα γίνει µε τo ΤΧΣ.

Τι λένε οι ξένοι οίκοι για πολιτική 
αστάθεια και ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟΥ ΦΙΝΤΕΛ   ΣΕΛ. 20  ΣΕΛ. 20

Τα tests 
τελείωσαν 
χωρίς... 
stress

  ΣΕΛ. 6-7


