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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε ποια... 
κανονικότητα 
επιστρέφουµε;

 Την επιστροφή της χώ-
ρας και των πολλών στην 
κανονικότητα επικαλέστη-
κε ο πρωθυπουργός ζητώ-
ντας την ψήφο εµπιστοσύ-
νης της Bουλής. Το ερώ-
τηµα είναι για ποια επι-
στροφή και σε ποια κα-
νονικότητα µιλάµε. ∆ιότι 
ναι, πράγµατι, µε κάποια 
από τα µέτρα που εξήγγει-
λε o κ. Τσίπρας επέρχεται 
κάποια βελτίωση στην κα-
θηµερινότητα των πολι-
τών, όπως αυτή όµως δι-
αµορφώθηκε στα χρόνια 
της διακυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ, από το 2015 
και µετά. 
Το πιο χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα το δίνει η 
«ναυαρχίδα» των µέτρων 
που ανακοινώθηκαν, ένα 
µέτρο που αφορά

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 2

Αρνητική ψήφο δίνουν οι 
αγορές στο πακέτο Τσίπρα

 Επιστροφή του κινδύνου και της αβεβαιότητας 
γύρω από την Ελλάδα και το «πακέτο» Τσίπρα, που 
ελέγχεται κατά πόσον είναι ευθυγραµµισµένο µε 
τις δεσµεύσεις της Αθήνας έναντι των πιστωτών.
Οι προεκλογικές παροχές ήδη ανέκοψαν την εντυπωσιακή 
άνοδο του Χρηµατιστηρίου, που είχε φτάσει να σηµειώνει 
τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς µόλις πριν από λίγες 

µέρες, αλλά και το ράλι των ελληνικών οµολόγων, ενώ 
έβαλαν στον πάγο τη νέα έξοδο στις αγορές. Η αβεβαιότητα 
για τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο αυτών των µέτρων, 
και κυρίως για την «εγγύηση» των πλεονασµάτων µε 5,5 
δισ. ευρώ από το «µαξιλάρι ασφαλείας», αποτελεί, όπως 
εξηγούν παράγοντες της αγοράς, το µεγάλο ζήτηµα γύρω 
από την Ελλάδα αυτήν τη στιγµή.

  Υπερδιπλασίασε τους δασµούς εν µέσω διαπραγµατεύσεων 
µε την Κίνα, η οποία επίσης εµφανίζεται ανυποχώρητη.   ΣΕΛ. 18 

Η «Διπλή Ανάπλαση», η αναβίωση 
(;) του project, η Hines.

Ο ΜSCI, οι αναβαθμίσεις και 
ο ρόλος των passive funds.

Τα «φιλέτα» του Αιγαίου, η Κρήτη 
και το... ντόμινο μέσω ΑΝΕΚ.
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ΤΟ… ΝΤΙΖΑΪΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

Χρέος: Τι έχει 
η Αθήνα που δεν 
έχει η Άγκυρα...
Η κατάρρευση της λίρας και 
οι φόβοι του Βερολίνου.

.   ΣΕΛ. 7

Γιατί δεν θα τελειώσει 
το ράλι στη Wall Street
  Kαλωσήρθατε σε ένα πάρτι που δεν θα τελειώσει, 
παρά το γεγονός ότι οι τακτικοί επενδυτές φεύγουν.    ΣΕΛ. 17

Πώς θα τρέξει η 
ρύθµιση των 120 
δόσεων για Εφορία, 
Ταµεία, δήµους

> Οι Γερµανοί που φεύγουν 
και ο Γερµανός που έρχεται.

  ΣΕΛ. 46

Οι Γερµανοί που φεύγουν Οι Γερµανοί που φεύγουν Οι Γερµανοί που φεύγουν Οι Γερµανοί που φεύγουν Οι Γερµανοί που φεύγουν 

Το παρασκήνιο 
του colpo grosso 
της Olympia για 
την απόκτηση 
της Media Markt

  ΣΕΛ. 4-5

Τράπεζες: Ανοίγει 
και αλλάζει η αγορά 
των χορηγήσεων
Ο φιλόδοξος στόχος 
για ετήσια αύξηση 40% 
την επόµενη 3ετία.   ΣΕΛ. 8 

Υπερδιπλασίασε τους δασµούς εν µέσω διαπραγµατεύσεων 

Και τώρα που ο Τραμπ 
πάτησε το «κουμπί»;

Ταµεία, δήµουςΤαµεία, δήµουςΤαµεία, δήµους
> Οδηγός για εργοδότες, 
ελεύθερους επαγγελµατίες 
και αυτοαπασχολούµενους.

    ΣΕΛ. 12-13

∆ΕΗ: Ο δύσκολος 
δρόµος της 
επιστροφής από 
τις ζηµίες   ΣΕΛ. 23

  Η οφθαλµαπάτη των ελαφρύνσεων. 
– Τα ελλιπή µέτρα για τις επιχειρήσεις.    ΣΕΛ. 10, 11

Η οφθαλµαπάτη των ελαφρύνσεων. Η οφθαλµαπάτη των ελαφρύνσεων. 

Η αλήθεια πίσω από τις εξαγγελίες 
για φορολογικά µέτρα και εισφορές

Ο «πόλεμος των Ρόουζ» 
στην Creta Farms

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

> H διαµάχη των αδελφών ∆οµαζάκη 
και οι µετοχικές ισορροπίες.

> Αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες οι τράπεζες µε φόντο 
τον δανεισµό άνω των 100 εκατ. ευρώ. 

  ΣΕΛ.  24-25

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 
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