
Η τραπεζική αιχµαλωσία 
και ο ρόλος των funds 
 Κλονίζουν την αγορά οι επιθετικές πωλήσεις 
και οι short θέσεις στις τραπεζικές µετοχές.
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ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ - ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ «ΚΟΥΡΕΜΑ» Ή ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΠΟΙΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τι θα συμβεί στα δάνεια 
που αγοράζουν τα funds

  ΣΕΛ. 4

 Μια νέα πραγµατικότητα περιµένει τους 
«κόκκινους» δανειολήπτες µετά την πώληση 
των δανείων τους σε ξένα funds και εταιρείες 
διαχείρισης. 
Χιλιάδες είναι οι οφειλέτες που έλαβαν επιστολή ότι το δάνειό 
τους θα πωληθεί και πολύ περισσότεροι θα ακολουθήσουν, 
καθώς οι πωλήσεις θα γενικευθούν από όλες τις τράπεζες. 

Τα funds θα απαιτήσουν το σύνολο της οφειλής και όχι τις 
«ρυθµισµένες» µε τις τράπεζες υποχρεώσεις. Οι τρεις µέθοδοι 
«είσπραξης» που ακολουθούν τα funds και οι τρόποι που 
οι δανειολήπτες είναι υποχρεωµένοι να απαντήσουν. Πώς 
οι εταιρείες αυτές γνωρίζουν τα πραγµατικά περιουσιακά 
στοιχεία, πού µπορεί να γίνουν «κουρέµατα» και πού θα γίνουν 
άµεσα πλειστηριασµοί. Πληγή που 

αιµορραγεί το 
προσφυγικό

 Ακόµα κι αν πέσουν 
οι τόνοι σε σχέση µε τους 
αυξηµένους ελέγχους 
για ταξιδιώτες από Ελλά-
δα στα γερµανικά αερο-
δρόµια, το πρόβληµα και 
οι µεγάλοι κίνδυνοι µε 
τους οποίους συνδέεται 
παραµένουν.
Το προσφυγικό είναι 
ανοικτή πληγή που αιµορ-
ραγεί. Η αδυναµία της 
κυβέρνησης να ανταπο-
κριθεί στη σοβαρότητα 
του ζητήµατος και να 
αξιοποιήσει τη σηµαντική 
βοήθεια που της δίδεται 
από την Ε.Ε. είναι επι-
κίνδυνη. Προκαλεί από 
ανθρωπιστική κρίση έως 
οικονοµικό και γεωπο-
λιτικό ζήτηµα, αλλά και 
κίνδυνο 

• Τιµή 2,5 €
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

«Η παρέα από το Λονδίνο» και 
το σορτάρισμα στις τράπεζες.

3 Η Εγνατία, τα διόδια και οι 
εγχώριοι και ξένοι ενδιαφερόμενοι.

Ο διαγωνισμός για τη μαρίνα 
Αλίμου και τα σενάρια για Dogus.
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  ΣΕΛ. 18, 31
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Το αδιέξοδο στο 
Βερολίνο ξαναβάζει 
Σόιµπλε - Τόµσεν στο 
ελληνικό πρόγραµµαελληνικό πρόγραµµαελληνικό πρόγραµµαελληνικό πρόγραµµα
> Γιατί αποκτά ξεχωριστή 
σηµασία το έγκαιρο 
κλείσιµο της αξιολόγησης.

  Ποιες και γιατί προειδοποιούν για την πορεία 
της οικονοµίας, του εµπορίου και της κατανάλωσης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 

ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
VS ΜΕΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

  ΣΕΛ. 19-30

Τράπεζες: 
Έρχονται οι ελεγκτές 
του SSM για να... 
εποπτεύσουν τους 
πλειστηριασµούς

  ΣΕΛ. 9

Οι Γάλλοι της 
Engie αναζητούν 
ενεργειακές 
business στην 
Ελλάδα

Το deal της Avis 
και τα 600 εκατ. 
της αγοράς του 
«Rent a Car»

  ΣΕΛ. 32

  ΣΕΛ. 15

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

> Το ρεκόρ υπερ-φορολόγησης, τα νέα µέτρα, 
τα «χαράτσια», η σκληρή λιτότητα διαρκείας. 

> Η κοροϊδία µε τα κοινωνικά µερίσµατα και η επίτευξη 
υπερ-πλεονασµάτων σε βάρος επιχειρήσεων και κοινωνίας. 

  ΣΕΛ.  6-7,  8

Νέα λεηλασία 
στα εισοδήματα και το 2018

φ
Φιάσκο, τελικά,
η πληρωµή φόρων 
µε εκχώρηση 
ακινήτουακινήτουακινήτου
> Αν και έχει ψηφιστεί από το 2014, 
η διάταξη φαίνεται να µένει 
και πάλι στο συρτάρι.  

  «Ανοίγει» το παιχνίδι για τον έλεγχο του νοσοκοµείου και της αγοράς υγείας. 
Η άρνηση της MIG και η πιθανότητα εµφάνισης νέων υποψηφίων.    ΣΕΛ. 46

  «Ανοίγει» το παιχνίδι για τον έλεγχο του νοσοκοµείου και της αγοράς υγείας.  «Ανοίγει» το παιχνίδι για τον έλεγχο του νοσοκοµείου και της αγοράς υγείας.  «Ανοίγει» το παιχνίδι για τον έλεγχο του νοσοκοµείου και της αγοράς υγείας. 

Η µάχη για το «Υγεία», η πρόταση 
Αποστολόπουλου και το παρασκήνιο

6+1 πολυεθνικές 
«χτυπούν καμπανάκι» 
για την ελληνική αγορά

Σόιµπλε - Τόµσεν στο 
ελληνικό πρόγραµµαελληνικό πρόγραµµα

Γιατί αποκτά ξεχωριστή Γιατί αποκτά ξεχωριστή 

κλείσιµο της αξιολόγησης.
  ΣΕΛ. 11
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Η τραπεζική αιχµαλωσία 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

και πάλι στο συρτάρι.  και πάλι στο συρτάρι.  
  ΣΕΛ. 10

  ΣΕΛ. 16


