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 Άποψη

 Ακόµα και σε αυτό 
το θέατρο του παραλό-
γου που λέγεται διαπραγ-
µάτευση της κυβέρνησης 
Τσίπρα πρέπει να υπάρ-
ξει ένα τέλος. ∆εν θα είναι 
happy end, αλλά, ούτως 
ή άλλως, το πράγµα δεν 
πάει παραπέρα. Καθώς, 
πλέον, ο πρωθυπουργός 
θα πρέπει να έχει καταλά-
βει ότι αυτό που ονοµάζει 
«πολιτική λύση» δεν υφί-
σταται ως έννοια, ήρθε η 
ώρα να σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων και να 
κλείσει τη συµφωνία. 
Όσο επώδυνη κι αν εί-
ναι αυτή. Τίποτε δεν µπο-
ρεί να είναι χειρότερο από 
την καταστροφή που υφί-
σταται η χώρα

 Το deadline που φέρεται να έχει δοθεί στην 
ελληνική πλευρά, µετά και τη Σύνοδο Κορυφής 
στη Ρίγα, για επίσπευση των διαπραγµατεύσεων 
και επίτευξη συµφωνίας εµπεριέχει και έµµεσες, 
πλην όµως σαφείς, «απειλές» για τις συνέπειες 
που θα υπάρξουν σε περίπτωση ρήξης. 
Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι, αν δεν επιτευχθεί 

συµφωνία, η εξάντληση των ταµειακών διαθεσίµων 
θα οδηγήσει στην επιβολή µέτρων περιορισµού στην κίνηση 
κεφαλαίων. Το σχετικό σχέδιο, άλλωστε, της ΤτΕ 
σε συνεργασία µε την ΕΚΤ είναι σε ετοιµότητα από το 2012. 
Σηµειώνεται ότι τυχόν επιβολή capital controls θα επιφέρει, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των τραπεζών, εξαιρετικά υψηλό 
κόστος για την οικονοµία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 

  ΣΕΛ. 4, 5

Συµφωνήστε 
να τελειώ-
νουµε!

• Τιµή 2 €



Artbeat: Limit up στις αποδόσεις και 
χορός εκατομμυρίων κόντρα στην ύφεση.

  ΣΕΛ. 61

COMMODITIES
«ΕΛ ΝΙΝΙΟ» ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ...

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το μεγάλο παζάρι για τα «φιλέτα» 
του εκκλησιαστικού real estate.

Τσακώθηκε με τον Γιάν(ν)η και έστησε 
τους βιομήχανους ο Λαφαζάνης 
- Η επιστροφή Κορωνιά μέσω Μπακού.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 62-63

Σε διάταξη 
µάχης οι φυλές 
του ΣΥΡΙΖΑ
Οι σκληρές κόντρες και οι 
επίφοβοι για καταψήφιση 
της συµφωνίας.   ΣΕΛ. 16-17

  ΣΕΛ. 7, 8, 9, 11

Οι πιέσεις του ∆ΝΤ 
και η δέσµευση 
του Νοεµβρίου 
του 2012

«Κόκκινο πανί» 
η Ανάπτυξη για 
την κυβέρνηση 
Κακής ποιότητας 
σχεδιασµοί, α λα ΠΑΣΟΚ 
του 1985.   ΣΕΛ. 13

  ΣΕΛ. 45

∆ανέζικο µπλόκο 
στα σχέδια 
της COSCO 
για ΟΛΠ   ΣΕΛ. 23

Ανακάµπτουν 
τα εταιρικά 
οµόλογα   ΣΕΛ. 30

> Το παιχνίδι πίσω 
από τη βιωσιµότητα 
του ελληνικού χρέους.

  ΣΕΛ. 6

ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΤΕ

Προ των πυλών 
των capital controls

 ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΙΓΑ

ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙ∆Α

«Χαράτσι» σε όλους 
για να διασωθούν οι ολίγοι

 ΣΕΛ. 7, 8, 9, 11

> Το σοκ µε τον ΦΠΑ και η γενικευµένη έµµεση περικοπή 
µισθών και συντάξεων. 

> Προστασία δηµοσίων υπαλλήλων, συνδικαλιστών, ηµετέρων.
> Το φιάσκο µε τις χρεωστικές κάρτες και οι εκατοµµύρια 

αποκλεισµένοι από τις τραπεζικές συναλλαγές.

  ΣΕΛ. 32-33

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΣΕΛ. 32-33

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

    ΣΕΛ. 32-33

Πάνω από τις 1.000 µονάδες 
αν κλείσει η συµφωνία
  Σε ποιες µετοχές παίρνουν θέσεις τα hedge funds.

Κίνδυνος αποσταθεροποίησης 
στα ∆υτικά Βαλκάνια
 Οι φιλοδοξίες των Τιράνων, ο ρόλος των Σκοπίων 
και τα νατοϊκά παιχνίδια.   ΣΕΛ. 21

  ΣΕΛ. 24

> Στο επίκεντρο τα «κόκκινα» 
δάνεια και οι νέες 
κεφαλαιακές ανάγκες.

«Stress test» 
στις ελληνικές 
τράπεζες 
από τον SSM


