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 Άποψη

 Τελείωσαν τα ψέµατα. 
Η συµφωνία είναι απα-
ραίτητο να κλείσει τώρα. 
Ούτε τον Μάιο ούτε τον 
Ιούνιο. Αν η κυβέρνηση 
επιµείνει στην πλήρη ασυ-
νεννοησία και την εσκεµ-
µένη διγλωσσία, τότε µε 
µαθηµατική ακρίβεια θα 
οδηγηθεί σε ένα αποτέ-
λεσµα εντελώς αντίθετο 
από εκείνο που θεωρητι-
κά επιδιώκει. Και ο συµ-
βιβασµός στον οποίο θα 
συρθεί όχι µόνο δεν θα 
έχει... ψήγµα «εντιµότη-
τας», αλλά θα είναι και 
εξαιρετικά οδυνηρός πολι-
τικά. Εκτός, πλέον, και αν 
υπάρχει στοχευµένη στρα-
τηγική ρήξης και 

 Η ταµιακή ασφυξία οδηγεί σε αναζήτηση 
εναλλακτικών «εργαλείων» χρηµατοδότησης. 
Το άµεσο δίληµµα του ελληνικού ∆ηµοσίου θα 
είναι να επιλέξει µεταξύ της αποπληρωµής του 
εξωτερικού χρέους και των µισθών-συντάξεων. 
Τα σενάρια έκδοσης «παράλληλου νοµίσµατος», που έχουν 
µελετηθεί, είναι τρία και, σε ορισµένες εκδοχές τους, 

δεν προσκρούουν στην ευρωπαϊκή νοµιµότητα, ούτε 
στο νοµισµατικό καθεστώς που εποπτεύει η ΕΚΤ, εφόσον 
δεν αντικαθιστούν το ευρώ. Στο τραπέζι έχουν πέσει 
οι «µεταχρονολογηµένες επιταγές», η έκδοση ενός είδους 
γραµµατίων υπό µορφή perpetual bond, ακόµα και ένα νέο 
νόµισµα. Ωστόσο, κάθε µορφή «παράλληλου νοµίσµατος‘ 
µπορεί να αποτελέσει το µεταβατικό στάδιο ενός Grexit.

  ΣΕΛ. 4-5, 6, 7
Οι αριθµοί 
είναι 
αµείλικτοι

• Τιµή 2 €



ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕ ΑΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Τα 2+1 σενάρια 
για διπλό νόμισμα

Artbeat: Γκίκας και Γύζης τραβούν 
τα βλέμματα στο Λονδίνο.   ΣΕΛ. 61  ΣΕΛ. 36-37

Άγγελος Τσακόπουλος:

Ο Τριπολιτσιώτης 
που χρηµατοδοτεί 
τη Χίλαρι 

DEUTSCHE BANK
O ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΤΟΥ Κ. ΝΤΡΑΓΚΙ

  ΣΕΛ. 13

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΟΡΕΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ 

Σκάει στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ 
το πρώτο «κούρεμα» σε τράπεζα.

Το αντιευρωπαϊκό βιβλίο του Γιάν(ν)η 
και... η Δούρου στο Πρίνστον!
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 62-63

Σκουριές - Μετανάστες

Η κυβέρνηση 
έσπειρε ανέµους 
και θερίζει 
θύελλες   ΣΕΛ. 8

Επικίνδυνα 
παιχνίδια 
της Αλβανίας 
µε το Κόσοβο

  ΣΕΛ. 15

Ρουµανική 
ρουκέτα 
στις τράπεζες
•Αύξηση προβλέψεων 80-
100% για επισφαλή δάνεια

•«Καραντίνα» για όλες τις 
θυγατρικές στα Βαλκάνια

  ΣΕΛ. 9, 12

 Α∆ΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

> Ο µύθος των προνοµίων 
και το δυνητικό όφελος 
των 26 δισ. 

> > Ο µύθος των προνοµίων Ο µύθος των προνοµίων 

Ο άγνωστος πόλεµος 
της Γερµανίας 
κατά της ελληνικής 
ναυτιλίας 

  ΣΕΛ. 22-23

τη Χίλαρι 
> Έχει χτίσει το µισό 
Σακραµέντο και σπονσοράρει 
τους ∆ηµοκρατικούς.τους ∆ηµοκρατικούς.

  ΣΕΛ. 21

Δείχνουν την έξοδο 
στην Ελλάδα οι αγορές

> Αρνητικά επιτόκια για Ιρλανδία και Πορτογαλία, 
πάνω από 27% το κόστος δανεισµού για τη χώρα!

  ΣΕΛ. 10, 11

ΕΠΙΛΟΓΕΣΕΠΙΛΟΓΕΣΕΠΙΛΟΓΕΣΕΠΙΛΟΓΕΣ
11111+1++1+1++77777+7++7+11

  «Πετρέλαιο του 21ου αιώνα» χαρακτηρίζει 
τους υδάτινους πόρους η Goldman Sachs.

ΕΠΙΛΟΓΕΣΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πετρέλαιο του 21ου αιώνα» χαρακτηρίζει 

Επενδυτική δίψα για 
τις «µετοχές του νερού»

Νέα άνοδο του δολαρίου 
βλέπουν 10 διεθνείς οίκοι
  Ο ελληνικός κίνδυνος πλήττει το ευρώ. Οι εκτιµήσεις 
για  ελβετικό  και «δορυφόρους» του αµερικανικού νοµίσµατος.   ΣΕΛ. 32-33


