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 Άποψη

 Μπορεί οι πολιτικές 
αγκυλώσεις χρόνων να 
τους εµποδίζουν να το 
πουν φανερά, ωστόσο 
ολοένα και περισσότερα 
στελέχη της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης αφήνουν 
να εννοηθεί ότι απαιτεί-
ται ψυχραιµία και, ενδεχο-
µένως, συναίνεση για να 
µπορέσει η χώρα να βγει 
από τον βάλτο της ύφεσης 
και της εσωστρέφειας. 
∆υστυχώς, αυτής της µορ-
φής η πολιτική συµπερι-
φορά είναι άγνωστη στην 
Ελλάδα. Άλλωστε, 
δεν έχει περάσει καιρός 
από την εποχή που 
ο Γ. Παπανδρέου έκανε 
στείρα αντιπολίτευση στον 
Κ. Καραµανλή 

 Το ρευστό πολιτικό σκηνικό, η επιδείνωση 
της κατάστασης στην Ευρωζώνη και οι ισχυρές 
διαφωνίες για την επόµενη ηµέρα του ελληνικού 
χρέους έχουν «παγώσει» τις τοποθετήσεις 
των ξένων σε ελληνικά assets. 
Επενδυτικά σχέδια και επιχειρηµατικές συµφωνίες, 
η πλειονότητα των µεγάλων αποκρατικοποιήσεων 

και παραχωρήσεων και η ροή κεφαλαίων για νέες 
τοποθετήσεις σε ελληνικές µετοχές έχουν «παγώσει», 
καθώς οι διαχειριστές κεφαλαίων και τα µεγάλα funds 
υιοθετούν πολιτική αναµονής, έως ότου λάβουν σαφές 
στίγµα για την πορεία των πραγµάτων στην Ελλάδα. 
Το σκηνικό των τελευταίων µηνών αντανακλάται στο Χ.Α., 
όπου οι τζίροι στην αγορά έχουν καταβαραθρωθεί. 
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Μάχη 
µε τις 
αγκυλώσεις
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Πού θα πάνε 
φέτος 
τα χρήµατά µας 
Αυξάνονται τα εξοπλιστικά. 
Σε µισθούς, συντάξεις, 
υγεία και ασφάλιση το 78% 
των δαπανών.   ΣΕΛ. 7

Οι ξένοι επενδυτές 
μας γυρίζουν την πλάτη

  ΣΕΛ. 11
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> Ασύµφορη η µετατροπή 
των δανείων σε ευρώ, καθώς 
θα «κλειδώσει» η ζηµία. 

> > Ασύµφορη η µετατροπή Ασύµφορη η µετατροπή 

Οι τράπεζες 
ψάχνουν λύση 
για τα δάνεια σε 
ελβετικό φράγκο

  ΣΕΛ. 24

Φρενίτιδα 
στην Ευρώπη 
µε τα εθνικά 
νοµίσµατα
> Ποιοι και γιατί φλερτάρουν 
µε το ενδεχόµενο διάλυσης 
του ευρώ.

  «Καπέλο» 3 δισ. ευρώ πλήρωσαν 
οι ιδιοκτήτες την τελευταία πενταετία.

«Καπέλο» 3 δισ. ευρώ πλήρωσαν 

Προς οριζόντιο 
«κούρεµα» 30% 
στις αντικειµενικές

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ 
25 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
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  Τι φέρνει το 2015 για την αγορά του φαρµάκου. 
Συνέντευξη Μ. Βορίδη.

ΕΝΘΕΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 Τι φέρνει το 2015 για την αγορά του φαρµάκου. 

Η υγεία µετά την κρίση
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Πληρώνουµε 
πανάκριβα 
το εκπαιδευτικό 
σύστηµα
Αποκαλυπτικά τα στοιχεία 
της σύγκρισης µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

 ΣΤΟ ΚΑ∆ΡΟ της συµφωνίας µε τους δανειστές και η αξιωµατική αντιπολίτευση.
 ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ της αντιπαράθεσης µε την τρόικα 

οι νέες περικοπές συντάξεων και ο Προϋπολογισµός.
 ΛΗΓΕΙ την επόµενη εβδοµάδα το περιθώριο για αποφάσεις.

 ΙΣΧΥΡΕΣ ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ µεταξύ Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ απέναντι στις σκληρές απαιτήσεις 
της τρόικας.
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Θηλιά στην Αθήνα 
με το βλέμμα στον ΣΥΡΙΖΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
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