
Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

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

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

Kεφ

ΣΕΛ. 2

Περίοδος Β’ // Αριθµός φύλλου 287 • Σάββατο 16 Μαΐου 2015

 Άποψη

 Την πρώτη φορά 
(προ 20ηµέρου) υπήρξε, 
λόγω... προβληµάτων στο 
∆ΙΑΣ, καθυστέρηση στην 
καταβολή των συντάξεων 
του ΙΚΑ. Έστω και ολιγό-
ωρη. Τη δεύτερη φορά, 
χθες, έµειναν απλήρωτοι 
οι 600 εργαζόµενοι στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύµφωνα 
µε τους ίδιους, η καθυστέ-
ρηση έφτασε τις 48 ώρες. 
Το πρόβληµα αποδόθηκε 
και πάλι στο διατραπεζικό 
σύστηµα ∆ΙΑΣ. Επειδή 
έχει αρχίσει το ∆ΙΑΣ να 
παρουσιάζει ανεξέλεγκτα 
συµπτώµατα... αντίληψης 
του χρόνου, αν τριτώσει 
το κακό και, παρ’ ελπίδα, 
αυτό συµβεί εις βάρος 
πολυπληθούς

 Ο πρωθυπουργός φέρεται να έχει αποφασίσει
πως ο επώδυνος συµβιβασµός είναι προτιµότερος 
από τη διαχείριση του χάους που θα επιφέρει 
το «διαζύγιο» µε τους πιστωτές. Ωστόσο, κάθε 
συµφωνία κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα. 
Στο κόµµα επικρατεί εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, 
µε προσήλωση στις προεκλογικές «κόκκινες γραµµές». 

Το αντάρτικο δεν εκδηλώνεται µόνο από την «Αριστερή 
Πτέρυγα» και τις ακραίες συνιστώσες, καθώς στο παιχνίδι 
εξουσίας παίρνουν µέρος και νέα καπετανάτα. Οι εξελίξεις 
υπονοµεύουν τις διαπραγµατεύσεις, την ώρα που σφίγγει 
ο κλοιός ρευστότητας. Αυτήν τη στιγµή επέλεξε για να 
κορυφώσει τη σύγκρουσή της µε την κυβέρνηση 
η πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

  ΣΕΛ. 4, 5

Μια του 
κλέφτη, 
δυο του 
κλέφτη...

• Τιµή 2 €



Artbeat: Πικάσο και Τζακομέτι 
«σπάνε» κάθε ρεκόρ των Christie’s.   ΣΕΛ. 61

  ΣΕΛ. 21, 22

ΟΜΟΛΟΓΑ
XΩΡΙΣ ΟΡΑΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟ SELL-OFF

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νταούλια και ζουρνάδες για εκλογές 
ή συμφωνία με «όμηρο» τη χώρα.

Η αντεπίθεση Νικολούδη και το άγχος
της Αναστασίας - Ο ΦΠΑ του Βούτση - 
Στον ΟΛΠ δεν βρίσκουν μάνατζερ...

1
2 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 62-63

Προσωπική 
εντολή Τσίπρα 
η σύγκρουση 
µε Στουρνάρα 
Θα ακολουθήσει τον δρόµο 
Σακελλαρίου - Τουρκολιά.

  ΣΕΛ. 11

Το ανέκδοτο
µε τα δάνεια 
από την Τράπεζα 
των BRICS
Απειρία, απόγνωση 
ή... δηµαγωγία;   ΣΕΛ. 16

Tα σενάρια 
για τις νέες 
αντικειµενικές

 Έρχονται 
νέα «χαράτσια» 
για τα Ι.Χ.

  ΣΕΛ. 32-33

«Συντονισµένο 
Grexit πρέπει 
να ετοιµάσει 
η Ευρωζώνη»

  ΣΕΛ. 24

  ΣΕΛ. 13

  ΣΕΛ. 12

Η Ευρώπη έχει 
ακόµη σφυγµό...
 Επιστρέφει 
στην ανάπτυξη χάρη 
στα κεφάλαια του QE.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

> Συνέντευξη-βόµβα στο «Κ» 
του Cl. Fuest, συµβούλου 
του Β. Σόιµπλε.

  ΣΕΛ. 10
  ΣΕΛ. 6-7, 8
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 7 ∆ΙΣ. ΧΑΜΕΝΑ...

    ΣΕΛ. 6-7, 8

9,2 δισ. µείωση στο ΑΕΠ και 
8 δισ. «φέσια» από το stop στην οικονοµία
  ∆ηµοσιονοµικός εκτροχιασµός 2 δισ. ευρώ το 2015.

ΣΕΛ. 21, 22

...ενώ η Kίνα 
εξάγει χρήµα

 300 δισ. δολ. 
έχουν εγκαταλείψει 

τη χώρα σε 6 µήνες.

...ενώ η Kίνα 
εξάγει χρήµα


έχουν εγκαταλείψει 

τη χώρα σε 6 µήνες.

στα κεφάλαια του QE. ...ενώ η Kίνα 
εξάγει χρήµα

τη χώρα σε 6 µήνες.

ΚΑΠΕΤΑΝΑΤΑ ΚΑΙ «ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» ΤΙΝΑΖΟΥΝ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Mαλλιά - κουβάρια
ΣΥΡΙΖΑ με κυβέρνηση

 ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

 ΣΕΛ. 32-33

-23,4%

-12,9%

-10,2%

+21,8%

+20,8%

+15,3%

+9,98%

+23,8%

-12,5%

-16,1%

100 ΗΜΕΡΕΣ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΑΣ

+21,8%

+20,8%

+15,3%

+23,8%

Το τρενάκι του τρόµου 
στο Χρηµατιστήριο

  ΣΕΛ. 9

> Το έντονο παρασκήνιο,
και η µάχη στο δ.σ. 
της Κεντρικής Τράπεζας.

ΕΚΤ: «Κλείδωσε»
η απόφαση
για το haircut
στα collaterals

 ΣΕΛ. 32-33

-23,4%

-12,9%

-12,5%

-16,1%

> Πώς οι ακροβασίες της διαπραγµάτευσης επέτρεψαν να γίνει 
το Χ.Α. το µεγάλο «καζίνο» της Ευρώπης για hedge funds. 

> ∆εκάδες δισεκατοµµύρια κερδήθηκαν και χάθηκαν 
στον ρυθµό τού «µπρος - πίσω» της ελληνικής κυβέρνησης.


