
 ΑΥΞΗΘΗΚΕ σε απαγορευτικά επίπεδα το κόστος χρηµατοδότησης.
 ΠΑΓΩΝΟΥΝ οι εξαγωγές, προβλήµατα µε την ασφάλιση των εµπορικών συναλλαγών.

 «ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΝΕΦΑ» για τη χριστουγεννιάτικη αγορά. 
Ανησυχία για τις επιδόσεις του τουρισµού.

  ΣΕΛ. 32-33 

Οι αγορές έκλεισαν ξανά 
για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις
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 Άποψη

 Συν τω χρόνω, η πο-
λιτική ζωή του τόπου βυ-
θίζεται βαθύτερα στον 
βούρκο της ανυποληψί-
ας. Ήταν φυσική συνέπεια 
να συµβεί κάτι τέτοιο σε 
µια κοινωνία που επέλε-
ξε τον µηδενισµό ως απά-
ντηση στα πολιτικά αδιέ-
ξοδα. Στα –σχεδόν– επτά 
χρόνια της κρίσης, ουδείς 
αναζήτησε απαντήσεις 
στους λόγους που οδήγη-
σαν τη χώρα στη χρεοκο-
πία. Το µόνο που αναζή-
τησε είναι φανταστικούς 
εχθρούς της πατρίδας, 
αλλά και τρόπους να δια-
τηρήσει αµετάβλητο το 
–βολικό για κάποιους– 
πελατειακό status quo 
που µας οδήγησε 

 Πώς διαµορφώνονται οι προοπτικές 
των κυβερνητικών σχηµάτων και ποιες θα είναι 
οι αντιδράσεις στην οικονοµία σε κάθε εκλογικό 
ενδεχόµενο, σε συνάρτηση µε αυτοδύναµες 
ή «συµµαχικές» κυβερνήσεις στα πιθανά ή ακόµα 
και ακραία σενάρια. 
Σε ετοιµότητα οι Βρυξέλλες για µονοµερή νέα παράταση 

για «όσο χρειαστεί» στο ελληνικό πρόγραµµα, 
ως θεσµικό πλαίσιο ευρωπαϊκής προστασίας. 
Πώς αντιµετωπίζουν ΕΚΤ και ΤτΕ το ενδεχόµενο 
αντίδρασης των αγορών και της πίεσης στο τραπεζικό 
σύστηµα. Οι εσωκοµµατικές και διακοµµατικές διεργασίες 
στα υπάρχοντα και τα υπό διαµόρφωση πολιτικά κόµµατα 
όλου του πολιτικού φάσµατος. 

  ΣΕΛ. 4-5
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Μια βουτιά 
βαθύτερα 
στον 
βούρκο...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 ΑΠΟ ΤΟ GREXIT ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟ∆Ο ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

• Τιµή 2 €

«Όχι σε 
συµφωνία 
για εκλογές 
το 2015»
Η βουλευτής 
Άννα Καραµανλή µιλά 
για τη διαπραγµάτευση, 
την πίεση των αγορών και 
τον άδικο ΕΝΦΙΑ.   ΣΕΛ. 17

Αυτό το ΠΑΣΟΚ 
ποιος θα 
το πάρει; 
Σκληρό παρασκήνιο 
από τρεις «µνηστήρες» 
του κεντρώου χώρου. 
Τι θέλουν Βενιζέλος - 
Παπανδρέου, 
πού «ψαρεύει» το Ποτάµι.

  ΣΕΛ. 15

Τα 5 σενάρια για την 
επόμενη μέρα των εκλογών

Ο Ντράγκι 
«αναλαµβάνει» 
τα ελληνικά 
οµόλογα
> Στο πρώτο τρίµηνο 
ξεκινούν οι αγορές κρατικών 
οµολόγων από την ΕΚΤ.οµολόγων από την ΕΚΤ.

  ΣΕΛ. 7

  ΣΕΛ. 30

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΓΙΑΤΙ Η FAIRFAX 
ΤΟΥ PREM 
WATSA ΕΠΙΜΕΝΕΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΣΕΛ. 6

  Πώς ο «ακόλουθος» του Καµµένου εµφανίστηκε 
να χρηµατίζει τον«σύντροφο» Χαϊκάλη.
 Πώς ο «ακόλουθος» του Καµµένου εµφανίστηκε 

Από τους «ψεκασµούς», 
στους «χρηµατισµούς»

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ: 
ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ: «ΦΟΒΑΜΑΙ ΠΩΣ 
∆ΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ» 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 
ΕΧΟΥΝ ΚΕΡ∆Η, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
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  Ο «τσάρος» πληρώνει πανάκριβα 
τη σύγκρουσή του µε τη ∆ύση.

Ο «τσάρος» πληρώνει πανάκριβα 

Οι αγορές 
γονάτισαν τον Πούτιν

  ΣΕΛ. 12-13

> Αγόρασαν όταν οι ναύλοι 
κατέρρεαν και σήµερα 
κυριαρχούν στη Lloyd’s List.

> > Αγόρασαν όταν οι ναύλοι Αγόρασαν όταν οι ναύλοι 

Οι Έλληνες 
εφοπλιστές ξανά 
στην κορυφή 
του κόσµου

  ΣΕΛ. 28-29

  ΣΕΛ. 38-39

  ΣΕΛ. 14

  ΣΕΛ. 8


