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Η πραγµατικά 
τελευταία 
ευκαιρία
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

AMBER ALERT!
ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ 
Ο ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ...

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ - ΤΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΜΚ - Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ FUNDS ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Το σχέδιο για τους ιδιώτες 
μετόχους των τραπεζών

 ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ - ΤΙ ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ Η ΤΤΕ

Νέες περικοπές 
12,7 δισ. στο 
ασφαλιστικό
∆ραµατικές µειώσεις 
στις συντάξεις συµφώνησε 
ο κ. Τσίπρας.   ΣΕΛ. 17

 Το σχέδιο της ΤτΕ για την ενίσχυση των τραπεζών 
προβλέπει ότι θα χρησιµοποιηθούν δύο «είδη» 
κεφαλαίων. Με «µετρητά» θα καλυφθούν οι άµεσες 
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου. 
Το δεύτερο «είδος» θα είναι υβριδικό χρηµατοπιστωτικό 
προϊόν µετατρέψιµο σε µετοχές. Αυτό θα συνδεθεί µε τις εν 
δυνάµει κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών σε περίπτωση 

δυσµενών οικονοµικών εξελίξεων. Το δεύτερο αυτό 
στοιχείο, «φθηνότερο» από τα µετρητά, θα απευθύνεται 
στους ιδιώτες µετόχους που θέλουν είτε να διατηρήσουν 
είτε να αυξήσουν τις θέσεις τους στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστηµα. Το αβέβαιο, όµως, πολιτικό περιβάλλον 
εξακολουθεί να δυσχεραίνει τους υπολογισµούς των 
οικονοµικών µεγεθών, αυξάνοντας τις απαιτήσεις της ΕΚΤ.

  ΣΕΛ. 2

 Υπάρχει µια τελευταία 
ευκαιρία για τη χώρα. 
Αλλά πραγµατικά τελευ-
ταία. Να προκύψει από 
αυτές τις εκλογές µια κυ-
βέρνηση ευρείας συναί-
νεσης των πολιτικών δυ-
νάµεων που πιστεύουν 
και είναι έτοιµες να αγω-
νιστούν για την παραµο-
νή της χώρας σε ευρωπα-
ϊκή τροχιά, και ειδικότερα 
στην Ευρωζώνη. Να ενω-
θούν για τη σταθεροποίη-
ση και επανεκκίνηση της 
οικονοµίας, για να προω-
θηθούν µεταρρυθµίσεις 
και ιδιωτικοποιήσεις, για 
να υπάρξει ένα δίκαιο 
και σταθερό φορολογικό 
καθεστώς ώστε να 
λειτουργήσει το κράτος 
στην κατεύθυνση 
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∆ίδυµη απειλή για τις αγορές

Το κινεζικό ντόμινο στα χρηματιστήρια και η παγίδα των αμερικανικών επιτοκίων
– Πώς και γιατί αναβίωσαν οι µνήµες της Lehman Brothers 7 χρόνια µετά.

– Οι συνέπειες για µετοχές, νοµίσµατα, πετρέλαιο και commodities.
 – Τι προβλέπουν για τη «σινική κρίση» Goldman Sachs, Deutsche Bank, ABN Amro, UBS, Barclays, Societe Generale.
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Ο πολιτικός 
εκβιασμός Τσίπρα 

και η ευκαιρία της Ν.Δ.

ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

> Τα αδιέξοδα του τέως 
πρωθυπουργού και η δηµοσκοπική 

κατάρρευση.
> Τα υψηλά ποσοστά συσπείρωσης, 

η... επιστροφή στις ρίζες και 
η Realpolitik του Ευ. Μεϊµαράκη 

απέναντι στον πολιτικό οπορτουνισµό.
  ΣΕΛ. 4, 5

Ειδικές φορολογικές 
ζώνες στη 

Βόρεια Ελλάδα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑ∆ΗΣ

  ΣΕΛ. 12-13 ΣΕΛ. 12-13 ΣΕΛ. 12-13

> «Το Περιουσιολόγιο δεν θα 
χρησιµοποιηθεί για φορολόγηση 

της περιουσίας».
> «Πρέπει να διασφαλίσουµε 
την ασφάλεια των στοιχείων. 

Και τα δικά µου έχουν παραβιαστεί...», 
τονίζει ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ.

Δεν θα ξεμπλέξουν έτσι εύκολα 
με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου...

Ποιοι σφάζονται για τις μπίζνες 
με τα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ
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2 
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Οι ουρές στο Μεταξουργείο και το 
μείζον ηθικό ζήτημα με Στεργιώτη

Μια πόλη 60.000 ανέργων 
δηµιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ σε 6 µήνες
 Οδήγησε σε κατάρρευση τον ιδιωτικό τοµέα, έσπευσε, 
όµως, να διορίσει 12.000 άτοµα στο ∆ηµόσιο.   ΣΕΛ. 10-11

  ΣΕΛ. 21-26

ΦΑΚΕΛΟΣΦΑΚΕΛΟΣ

Στον έλεγχο 
Ρέγκλινγκ 
και ESM οι 
ιδιωτικοποιήσεις
Μια άγνωστη «πτυχή» 
του νέου Μνηµονίου.   ΣΕΛ. 7

«Τέρµα τα 
παιχνίδια µε 
τους αγωγούς»
Το αυστηρό µήνυµα από 
Βρυξέλλες και Ουάσινγκτον 
στην Αθήνα.   ΣΕΛ. 19

ΑΝΤΙΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

Το κινεζικό ντόμινο στα χρηματιστήρια και η παγίδα των αμερικανικών επιτοκίων

 – Τι προβλέπουν για τη «σινική κρίση» Goldman Sachs, Deutsche Bank, ABN Amro, UBS, Barclays, Societe Generale.

Το κινεζικό ντόμινο στα χρηματιστήρια και η παγίδα των αμερικανικών επιτοκίων

 – Τι προβλέπουν για τη «σινική κρίση» Goldman Sachs, Deutsche Bank, ABN Amro, UBS, Barclays, Societe Generale.


