
Η εκκλησιαστική περιουσία 
και η... «Ιερή ΑΕΕΑΠ».

Το Hilton, η συμφωνία και το... 
συμβόλαιο των 50 εκατ.

Ο χρησμός της BlackRock για 
την «τύχη» του δολαρίου.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΟΙ SHORT SELLERS. ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΚΥΜΑ 
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ «ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΣΕΛ. 24-25

 Σχεδόν 60 εκατ. µετοχές, µόλις το 1,2% του 
συνόλου των Alpha Bank, Eurobank, ETE και 
Τράπεζας Πειραιώς, σορτάρουν αυτήν τη στιγµή 
τα βρετανικά funds Lansdowne Partners, 
Marshall Wace και Oceanwood Capital.
Σε τρέχουσες τιµές, η θέση αυτή αγγίζει τα 57 εκατ. ευρώ 
ή το 6,3% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των ελληνικών 

τραπεζών. Πρόκειται για µια εξαιρετικά µικρή θέση, που 
όµως έχει καταφέρει να «γονατίσει» το Χρηµατιστήριο, 
επιβεβαιώνοντας, έτσι, το πόσο ρηχή και ευάλωτη είναι 
η αγορά απέναντι στις διαθέσεις των funds, τα οποία 
ουσιαστικά «ελέγχουν» το Χ.Α., πυροδοτώντας κύµατα 
αναταράξεων και ρευστοποιήσεων και προκαλώντας 
ανησυχίες για την ευστάθεια του τραπεζικού συστήµατος. Εθελοτυφλούν 

επικίνδυνα

 Όλα δείχνουν πως 
οι προειδοποιήσεις δεν 
«ηχούν» όσο δυνατά πρέ-
πει στα αυτιά της κυβέρ-
νησης. Μόλις πριν από 
λίγα 24ωρα η Κοµισιόν, 
στην τακτική φθινοπωρι-
νή της Έκθεση, όπως και 
η τελευταία Έκθεση του 
∆ΝΤ, παρουσίασαν µια 
εξαιρετικά ανησυχητική 
εικόνα για τις προοπτικές 
της ευρωπαϊκής οικονοµί-
ας τα επόµενα χρόνια. Με 
µικρές διαφορές, τόσο η 
Κοµισιόν όσο και το ∆ΝΤ 
προδικάζουν τη σταθερή 
επιβράδυνση της ευρω-
παϊκής οικονοµίας τουλά-
χιστον µέχρι και το 2020, 
χωρίς να εντοπίζουν κά-
ποια τάση αναστροφής 
στη συνέχεια. 
Μέσα σε αυτό

• Τιµή 2,5 €

ΕΦΟΡΙΑ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

H ΣΗΜΑΣIΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ   ΣΕΛ. 2

  ΣΕΛ. 16

Τα µηνύµατα της 
Κοµισιόν για τα 
καυτά ελληνικά 
ενεργειακά 
µέτωπα   ΣΕΛ. 13

Τα 8 βήµατα για 
την παγκόσµια 
επόµενη ηµέρα 
του ΟΠΑΠ   ΣΕΛ. 21

Ακόµη ένα 
ναυάγιο για την 
πώληση της ΕΒΖ

  ΣΕΛ. 23

ΤΡΑΠΕΖΕΣΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πώς οι υπερχρεωμένοι 
επιχειρηματίες από 

ιδιοκτήτες θα γίνουν...
διαχειριστές

Ο Τραμπ 
δεν θα δρα πλέον 
ανεξέλεγκτος

> Το σχέδιο για εθελοντική παράδοση των επιχειρήσεων 
στις τράπεζες προκειµένου να µειωθεί ο όγκος των NPEs.
> Ενοίκιο στις τράπεζες θα καταβάλλουν οι επιχειρηµατίες 
που θα θελήσουν να «τρέξουν» τις (πρώην) εταιρείες τους.

  ΣΕΛ.  6-7

    ΣΕΛ. 16

Aπειλή για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ο κλονισµός 
του «µοντέλου Μακρόν»
 Ο δοκιµαζόµενος Γάλλος πρόεδρος αποτελεί το τελευταίο 
ανάχωµα στον ευρωσκεπτικισµό.

∆ηµοσιονοµική «βόµβα» 
έως 12 δισ. ευρώ 
από τα αναδροµικά 
των συνταξιούχωντων συνταξιούχωντων συνταξιούχων
> Τα 3 σενάρια για 
τις επιστροφές των 
περικοπών 2015-2018.
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Διαλύουν την αγορά 
με μόλις 60 εκατ. ευρώ

  ΣΕΛ. 10-11

Μπαράζ ελέγχων σε υποθέσεις που 
παραγράφονται έως το τέλος του έτους
  Έρχονται χιλιάδες κατασχέσεις για να γεµίσουν τα κρατικά ταµεία.     ΣΕΛ. 9

  Υπό την εποπτεία των ∆ηµοκρατικών θα τελεί 
η προεδρική ατζέντα. Αλλαγή ισορροπιών.                       ΣΕΛ. 18

    ΣΕΛ. 4

Οι σκληροί όροι 
του Βερολίνου για 
τη νέα αναδιάρθρωση 
του ελληνικού χρέους

ΣΕΛ. 4

του ελληνικού χρέουςτου ελληνικού χρέουςτου ελληνικού χρέους
> Στο επίκεντρο η περίοδος 
µετά το 2028. Το σενάριο ακόµα 
και για bail in στο ιδιωτικό χρέος.

∆ηµοσιονοµική «βόµβα» 
έως 12 δισ. ευρώ 
από τα αναδροµικά 
των συνταξιούχων

ΣΕΛ. 10-11ΣΕΛ. 10-11ΣΕΛ. 10-11


