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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

  ΣΕΛ. 5, 6-7

Η ανοχή 
έχει και όρια

 ∆ιαβεβαίωναν οι κυ-
βερνώντες ότι όλα θα 
πάνε καλά, ότι τα Μνηµό-
νια τελείωσαν και µαζί µε 
αυτά και οι διαπραγµατεύ-
σεις για «δόσεις». Ότι πια 
η Ελλάδα έχει ανακτήσει 
την εθνική της κυριαρχία.
Αλλά τελικά δεν επα-
ληθεύτηκαν. Γιατί η πε-
ρίφηµη απόφαση του 
Eurogroup για την ενερ-
γοποίηση των παρεµβά-
σεων στο χρέος δεν ήρθε.
Αυτό συνέβαινε και όλα 
τα προηγούµενα χρόνια. 
Η κυβέρνηση «κλότσαγε» 
την µπάλα λίγο πιο κάτω.
Αλλά και οι δανειστές, 
έχοντας το µεγάλο «βα-
ρίδι» του Brexit, την κρί-
ση ανά την Ε.Ε., τις ευρω-
κλογές αλλά και την αλλα-
γή σκυτάλης

• Τιµή 2,5 €

Η ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

  ΣΕΛ. 2

«Μεσίτες» για 100.000
ακίνητα οι τράπεζες

 Σε project ίσης ή και µεγαλύτερης σηµασίας 
από αυτό της µείωσης των «κόκκινων» δανείων 
εξελίσσεται για τις τράπεζες η «ενεργός 
διαχείριση» των ακινήτων που σωρεύουν. 
Στην τριετία, οι τράπεζες θα διαχειριστούν 100.000 
ακίνητα, καθώς ήδη η «προίκα» τους αριθµεί κοντά στα 
30.000 ακίνητα. Με τον ρυθµό που αποκτούν ακίνητα από 

τους πλειστηριασµούς υπολογίζεται ότι θα αποκτήσουν 
τουλάχιστον άλλα 70.000 ακίνητα µέχρι τα τέλη του 
2021. Μηνιαίως στην κάθε τράπεζα καταλήγουν περί τα 
300 νέα ακίνητα από πλειστηριασµούς. Οι τράπεζες σε 
πυρετό επαφών µε εξειδικευµένες στη διαχείριση ακινήτων 
εταιρείες. Το ΥΠΟΙΚ δροµολογεί «υπηρεσία µίας στάσης» 
για την ταχεία διαδικασία µεταβίβασης ακινήτων.

  H πρόκληση της κινητής τηλεφωνίας πέµπτης γενιάς και 
τα ρίσκα ασφαλείας για τη ∆ύση.   ΣΕΛ. 30-31

Οι 6 «επιφυλακτικοί» μνηστήρες 
για τους λιγνίτες.

Η Attica Group, τα σενάρια και 
η Goldman Sachs.

Όταν οι Deutsche και Commerzbank 
«χάνουν» τους μικρούς.

Η «Ο∆ΗΓΙΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ SSM ΓΙΑ ΤΑ COLLATERALS ΤΩΝ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ∆ΑΝΕΙΩΝ. 
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ FUNDS 

> Το sudoku στις θέσεις 
εξουσίας της Ε.Ε. 
και του ∆ΝΤ.

East Med

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

    ΣΕΛ. 9

∆ΕΠΑ: Οι 
µνηστήρες, 
τα εµπόδια στην 
πώληση και το 
ισχυρό δέλεαρ

  ΣΕΛ. 11

Αναδιατάσσει τη σκακιέρα των 
αγωγών το αέριο της Μεσογείου 
 Ο πόλεµος ισχύος ΗΠΑ-Ρωσίας. Ο ρόλος της ExxonMobil, 
οι επιφυλακτικοί Αιγύπτιοι και οι Ιταλοί.    ΣΕΛ. 19

Το sudoku στις θέσεις Το sudoku στις θέσεις Το sudoku στις θέσεις 

Ποια ονόµατα 
«παίζουν» δυνατά 
για τη θέση 
του Μ. Ντράγκι

Η Boeing, 
τα χαµένα 30 δισ. 
και η «σκιά» του 
εµπορικού πολέµου

«Καραµπόλα» 
2ης αξιολόγησης 
στη ρύθµιση των 
120 δόσεων   ΣΕΛ. 8

∆ηµοσιονοµικό 
«µέτωπο» στον νέο 
ν. Κατσέλη, στην 
Αθήνα την Τρίτη 
ο Κοστέλο   ΣΕΛ. 4

  ΣΕΛ. 10

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

εµπορικού πολέµουεµπορικού πολέµουεµπορικού πολέµουεµπορικού πολέµου

ΣΕΛ. 10

> Τα τραγικά δυστυχήµατα σε Αιθιοπία 
και Ινδονησία προκαλούν ισχυρούς 
κλυδωνισµούς στον όµιλο.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

Οι 10 μετοχές 
που βρίσκονται στο 

«ραντάρ» της αγοράς

HUAWEI

H πρόκληση της κινητής τηλεφωνίας πέµπτης γενιάς και 

Πώς βρέθηκε 
στο επίκεντρο 
της αντιπαράθεσης 
ΗΠΑ - Κίνας  

> Τι δείχνουν τα πρώτα reports ξένων οίκων 
και εγχώριων χρηµατιστηριακών.

> Γιατί θεωρούνται υποτιµηµένα πολλά ελληνικά 
«blue chips».

  ΣΕΛ.  20, 29
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   Η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία κάνει ακόµη 
πιο θολό το τοπίο της επόµενης ηµέρας.   ΣΕΛ. 16

 Η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία κάνει ακόµη Η κυβερνητική κρίση στη Βρετανία κάνει ακόµη 

Αναβολή προ του άτακτου Brexit 
ζητά το Λονδίνο, το «µπαλάκι» στις Βρυξέλλες


