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 Άποψη

 Οι Έλληνες φαίνεται 
ότι είναι έτοιµοι να πετά-
ξουν στα σκουπίδια τις θυ-
σίες σχεδόν έξι ετών, για-
τί απλώς κουράστηκαν 
και βρέθηκε κάποιος να 
τους προτείνει την εύκο-
λη λύση. ∆εν χρειάζεται 
λιτότητα, µεταρρυθµίσεις 
και σοβαρή αντιµετώπι-
ση των προβληµάτων που 
έφεραν την Ελλάδα ξανά 
σε καθεστώς ουσιαστικής 
χρεοκοπίας. «Η Ελπίδα 
έρχεται» και δεν πρόκειται 
για φάρσα. Πρόκειται για 
την ελπίδα που καλλιερ-
γήθηκε στους πολίτες ότι 
όλοι θα ζήσουν καλύτερα 
µε έναν τρόπο µαγικό. 
Με τα λεφτά που έχουν 
χρέος να µας δανείσουν 
και ο Τσίπρας 

 Η ΕΚΤ «ρίχνει» σχεδόν 1,2 τρισ. ευρώ στην 
οικονοµία της Ευρωζώνης, αλλά σκληραίνει 
τη «γραµµή» της και αποκλείει την Ελλάδα 
µέχρι να ολοκληρωθεί θετικά η εκκρεµούσα 
αξιολόγηση του προγράµµατος. 
Ο κ. Ντράγκι δεν φαίνεται να αφήνει κανένα περιθώριο 
εναλλακτικής οδού στην Αθήνα. Το πακέτο της ΕΚΤ 

ισοδυναµεί µε «τύπωµα» χρήµατος για αγορές κρατικών 
και εταιρικών τίτλων και οδηγεί σε περαιτέρω πτώση 
του ευρώ, µείωση του βραχυπρόθεσµου κόστους 
δανεισµού και τροφοδοτεί θετικές προσδοκίες στις αγορές 
οµολόγων και µετοχών στην Ευρωζώνη. Οι επιφυλάξεις 
για την αποτελεσµατικότητά του παραµένουν, καθώς 
δεν συνοδεύεται από προγράµµατα αύξησης επενδύσεων. 

  ΣΕΛ. 4 Μια χώρα σε 
νάρκωση...

ΣΑΦΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΤΕΛΕΙΩΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Τιµή 2 €

Ο Ντράγκι «βρέχει» λεφτά 
κι εμείς κρατάμε ομπρέλα



 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΑΜΟΥΘ 1,2 ΤΡΙΣ. ΕΥΡΩ

  ΣΕΛ. 3
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Άρθρο
Αντ. Σαµαράς:
«Το “ατύχηµα” 
που θα 
αποτρέψουµε...»

  ΣΕΛ. 7

  ΣΕΛ. 6

Π. Λαφαζάνης:
«∆εν θα 
δεχτούµε 
εκβιασµούς»
«Καµία συνεργασία 
µε ΠΑΣΟΚ, Ποτάµι, 
ΚΙ∆ΗΣΟ».
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Οι αγορές φλέγονται
Η κατάρρευση του πετρελαίου, το «όπλο» των παραγώγων, η φούσκα των commodities 

και ο νομισματικός πόλεμος που συμπιέζει το ευρώ και κλονίζει τις BRICS.   ΣΕΛ. 20-23
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Το παιχνίδι κυριαρχίας των ΗΠΑ 

  ΣΕΛ. 17

  Ραγδαία η πτώση των εσόδων 
στα ασφαλιστικά ταµεία.
 Ραγδαία η πτώση των εσόδων 

Ζητούνται 4 δισ. 
για να µην κοπούν, 
ανεξαρτήτως νικητή...

> Οι περιζήτητοι σύµµαχοι, 
τα δυσπρόσιτα όρια της αυτοδυναµίας και 

το ύστατο παιχνίδι µε τους αναποφάσιστους.
  ΣΕΛ. 8-9

ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ

Τα 3 +1 σενάρια 
που βγάζουν κυβέρνηση
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