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 Άποψη

 Ακούγονται τις τελευ-
ταίες ηµέρες, από κυβερ-
νητικά στελέχη, απόψεις 
περί της δυνατότητας ανά-
καµψης της χώρας, ακό-
µα και αν... χρεοκοπήσει. 
Και επικαλούνται το πα-
ράδειγµα της Αργεντινής, 
που, µετά τη χρεοκοπία 
(και τις δραµατικές συνέ-
πειες...), µέσω της υποτί-
µησης του νοµίσµατός της 
και της αναδιάρθρωσης 
του χρέους της, κατάφερε 
να γίνει πιο ανταγωνιστι-
κή και να πετύχει οικονο-
µική ανάπτυξη. Μόνο που 
κάνουν ένα τραγικό λά-
θος. Η Αργεντινή, πέραν 
του υψηλού παραγωγικού 
της δυναµικού, 

 Την Κυριακή το πραγµατικό διακύβευµα 
είναι αν θα συνεχιστεί ή όχι ο ευρωπαϊκός 
προσανατολισµός της χώρας. Το «ναι» 
είναι ασφαλώς µονόδροµος για την επίτευξη 
νέας συµφωνίας µε τους εταίρους. 
Προφανώς δεν θα ανοίξει διά µαγείας τις τράπεζες 
και δεν θα άρει αµέσως τα capital controls. Και πιθανότατα 

θα φέρει ένα πολύ σκληρό Μνηµόνιο. Όµως, από την άλλη 
πλευρά, το «όχι» οδηγεί ευθέως εκτός Ευρωζώνης, όσο 
κι αν επιχειρεί να πείσει ο πρωθυπουργός περί του αντιθέτου, 
απέναντι στο µισό υπουργικό του συµβούλιο. Το µόνο 
πραγµατικό «όχι» που πρέπει να πει ο λαός είναι 
στον επιχειρούµενο εθνικό διχασµό, γιατί η ανασυγκρότηση 
της επόµενης ηµέρας χρειάζεται όλες τις υγιείς δυνάµεις. 

  ΣΕΛ. 4, 5, 6-7
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ: 10 
προσωπικότητες 
της οικονοµίας 
και της αγοράς 
µιλούν στο «Κ»

  ΣΕΛ. 24-25

Τουρισµός: Έως 
και 12 δισ. το 
κόστος του σοκ 

  ΣΕΛ. 16

  ΣΕΛ. 44

  ΣΕΛ. 28

«Φάγαµε πόρτα» 
ακόµα και από το 
Ιράν για πετρέλαιο 
Το διπλωµατικό χαστούκι 
στον ξάδερφο.

> Η ΕΚΤ, το EFSF, οι κάτοχοι 
κρατικών και εταιρικών 
ελληνικών οµολογιών...

Η ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΝΑΙ στην Ευρώπη, 
ΟΧΙ στον διχασμό

 ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 

  ΣΕΛ. 14-15

  ΣΕΛ. 32-33

Το ντόµινο 
χρεοκοπίας µετά 
τη µη πληρωµή 
του ∆ΝΤ

Πυροβόλησαν το πόδι τους 
με τα VLTs στην κυβέρνηση.

Ο Αλέξης, ο Αλαβάνος, οι σχέσεις 
από το παρελθόν και η Εκκλησία.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Η Γιάννα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φίλης και ο 
αδερφός. - Επίδειξη χλιδής στην Τζια.

  ΣΕΛ. 12-13

> Aνεξαρτήτως 
αποτελέσµατος 
του δηµοψηφίσµατος...

φ
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> > Aνεξαρτήτως 

Ανήκεστος βλάβη 
στις επιχειρήσεις 
από τα capital 
controls 

    ΣΕΛ. 32-33

Χίλιες και µία... 
επενδυτικές νύχτες
 Η Σαουδική Αραβία ανοίγει στους ξένους επενδυτές 
την πόρτα της αγοράς των 570 δισ. δολαρίων.

  ΣΕΛ. 26-27ΣΕΛ. 26-27ΣΕΛ. 26-27

  Ποιες τοποθετήσεις µένουν στο απυρόβλητο, ποιες κινδυνεύουν. Ποιες τοποθετήσεις µένουν στο απυρόβλητο, ποιες κινδυνεύουν.Ποιες τοποθετήσεις µένουν στο απυρόβλητο, ποιες κινδυνεύουν.Ποιες τοποθετήσεις µένουν στο απυρόβλητο, ποιες κινδυνεύουν.

Τι θα γίνει µε µετοχές, αµοιβαία 
και ασφαλιστικά προϊόντα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Η καταστροφή 
της χώρας έχει 
ονοµατεπώνυµο: 
Αλέξης Τσίπρας

   ΤΟΥ ΘΕΟΧAΡΗ 
Α. ΦΙΛΙΠΠOΠΟΥΛΟΥ

  ΣΕΛ. 3

Η διπλή απειλή για bail in 
και κούρεμα καταθέσεων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

> Γιατί δεν θα ανοίξουν την Τρίτη. > Χρεοκοπία εάν η ΕΚΤ τραβήξει 
την πρίζα του ELA. > Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του EFSF 

και ο κίνδυνος κατάσχεσης µετοχών και περιουσιακών στοιχείων.
  ΣΕΛ. 8-9

Α. ΦΙΛΙΠΠOΠΟΥΛΟΥ
    ΣΕΛ. 3

ΣΤΟ ΡΙAΝΤ... 


