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   Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση   ωθεί στη 
φοροδιαφυγή και τη φτώχεια 1.500  .000 
ελεύθερους επαγγελµατίες, µηχανικούς, 
δικηγόρους, ιατρούς  , αγρότες και επιβαρύνει 
χιλιάδες εργαζοµένους µε «µπλοκάκια».
∆ίνει τη χαριστική βολή επιβάλλοντας «χαράτσι» έως 
27% στο ήδη εξανεµισµένο από την εννεαετή κρίση 

εισόδηµά τους. Τους ζητά να καλύψουν και το βάρος της 
αύξησης των εργοδοτικών εισφ ορών κατά 1%-1,5%. 
Επιβαρύνει υπέρµετ ρα τα υψη λότερα εισοδήµατα. Αν στα 
νέα ασφαλιστικά µέτρα προστεθεί η φορολαίλαπα που 
προηγήθηκε, τότε επιχειρηµατίες µε µικτά κέρδη 
από 40.000 έως 100.000 ευρώ φτάνουν να αποδίδουν 
στο κράτος από το 50% έως το 80% του τζίρου τους. 

 Έπειτα από επτά µήνες 
στους οποίους η Νέα ∆η-
µοκρατία βρίσκεται µετα-
ξύ του «µεταβατικού» και 
του «προσωρινού», ήρθε 
η ώρα να εκλέξει τον νέο 
αρχηγό που θα την αφυ-
πνίσει, θα της προσδώ-
σει εκ νέου ιδεολογικό 
προσανατολισµό και πο-
λιτικό ρόλο. Έτσι ώστε η 
παράταξη, από το «περί-
που» της αντιπολίτευσης, 
να περάσει στη δοµηµέ-
νη και σκληρή κριτική, µε 
κατάθεση αντιπροτάσε-
ων απέναντι σε µια αδιέ-
ξοδη πολιτική και σε µια 
ακόµα πιο αδιέξοδη δια-
χειριστική αδυναµία που 
επιδεικνύει η κυβέρνη-
ση Τσίπρα. Ο µεταβατικός 
πρόεδρός της, Βαγγέλης 
Μεϊµαράκης, 
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 «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΕΩΣ 27% ΣΕ 1,5 ΕΚΑΤ. Ι∆ΙΩΤΕΣ

Η άγνωστη κυρία των κατασκευών 
και τα χρυσά έργα της ΔΕΗ.2 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

ΠΩΣ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΘΑ «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΝΟΥΝ» ΑΠΟ 50% ΕΩΣ ΚΑΙ 80% ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΥ - ΤΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΟΥΝ

  ΣΕΛ. 17, 18, 31

Γιατί οι αναλυτές δεν πιστεύουν το σήµα της Fed 
για 4 αυξήσεις επιτοκίων το 2016    ΣΕΛ. 32

ΣΕΛ. 17, 18, 31

Το πετρέλαιο αλλάζει 
τη γεωπολιτική σκακιέρα 
 Ο πόλεµος νεύρων στο τρίγωνο ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας 
- Ιράν και τα στοιχήµατα για τη διακύµανση των τιµών.

«Από τη ∆ευτέρα χτίζουµε 
την ελκυστική Νέα ∆ηµοκρατία»την ελκυστική Νέα ∆ηµοκρατία»την ελκυστική Νέα ∆ηµοκρατία»την ελκυστική Νέα ∆ηµοκρατία»την ελκυστική Νέα ∆ηµοκρατία»
  «Ζητώ από τους πολίτες να γίνουν µε την ψήφο τους καταλύτες, 
πρωτοπόροι και συµµέτοχοι στην προσπάθεια ανανέωσης και νέας αρχής».

Real Estate: Οι τάσεις στην παγκόσμια 
και την ελληνική αγορά το 2016.   ΣΕΛ. 44-45

Ασφαλιστικό - λαιμητόμος για 
επαγγελματίες, επιχειρήσεις

> Σηµείο τριβής το «ποιος» και το 
«πώς» της διαχείρισης - Τελευταία 
λύση για τις τράπεζες τα funds.

∆ιαφωνούν οι 
τραπεζίτες µε τους 
«θεσµούς» για τα 
«κόκκινα» δάνεια

Το αλαλούμ με τις άδειες του τζόγου 
- Τα κροκοδείλια δάκρυα Σπίρτζη.1 

  ΣΕΛ. 4

TI EKTIMOYN OI ΑΝΑΛΥΤΕΣ

  ΣΕΛ. 6

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΑΓΟΡΕΣ»

  ΣΕΛ. 7-11 ΣΕΛ. 7-11 ΣΕΛ. 7-11

> Η «τέλεια καταιγίδα» στην Κίνα, ο κίνδυνος µετάδοσης 
σε ΗΠΑ - Ευρώπη και οι µνήµες της Lehman Brothers.

> Σκηνικό ακραίων διακυµάνσεων, υψηλού ρίσκου 
αλλά και ευκαιριών στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας.

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΑΓΟΡΕΣ»

Πού οδηγεί το «τρενάκι του 
τρόμου» στα χρηματιστήρια

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Η ελληνική 
οικονομία 
το 2016
Γ. Σταθάκης: Τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
της χώρας στην πρώτη 
γραµµή 

Ευ. Βενιζέλος: Το ζήτηµα 
είναι πρωτίστως πολιτικό 

∆. Μάρδας: Από 
τη σταθερότητα στην 
ανάκαµψη 

Μ. Σχοινάς: Ευρωπαϊκές 
προσδοκίες 

Ιω. Γαµβρίλης: Η χώρα 
µπορεί να γυρίσει σελίδα 

Σ. Ροµπόλης: 
Ασφαλιστικό: Η βιώσιµη 
προοπτική του χωρίς 
µειώσεις συντάξεων

Γ. Ρέτσος: ∆ύσκολη και η 
νέα χρονιά για τον τουρισµό 
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Ο Κούµπας, 
η Remaco και... 
ο Γιάννος

  ΣΕΛ. 46

Το πετρέλαιο αλλάζει 

Ο Κούµπας, 
η Remaco και... 
ο Γιάννος

τραπεζίτες µε τους 

«κόκκινα» δάνεια

ΣΕΛ. 4

> Το «κανόνι» των 180 εκατ . 
ευρώ της Κούµπας Συµµετοχών, 
και ο κουµπάρος του πρώην 
υπουργού Οικονοµίας.

  ΣΕΛ. 19-30


