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∆ΝΤ ΚΑΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΖΗΤΟΥΝ ΝΕΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ 
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΑ 7,4 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι 25 σκληρές απαιτήσεις 
που θα κρίνουν τη Συμφωνία

  ΣΕΛ. 4

ΚΑΥΣΙΜΑ  
Η ΚΡΙΣΗ ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ 
ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ... 
ΜΑΝΙΚΑΣ   ΣΕΛ. 19

   Οι «θεσµοί» απαιτούν νέες νοµοθετικές 
παρεµβάσεις και άλλες αποφάσεις για να 
καλυφθούν οι συνολικά 25 «εκκρεµότητες» 
στα προαπαιτούµ   ενα.
Σύµφωνα µε διασταυρωµένες πληροφορίες από EWG και 
Eurogroup, ζητούνται παρεµβάσεις στα ειδικά µισθολόγια, στις 
αµυντικές δαπάνες, στον εργασιακό και στον συνδικαλιστικό 

νόµο, αλλά και νοµικές διασφαλίσεις για τη συνταγµατικότητα 
των περικοπών στις    συν τάξεις. Απαιτ   ούν, επίση  ς, νέες 
παρεµβάσεις στις αποκρατικοποιήσεις, στους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασµούς, αλλά και στο καθεστώς λειτουργίας των 
ανεξάρτητων Αρχών. Νοµοσχέδιο µε διαδικασία-εξπρές, που 
κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή, αφήνει «παράθυρο» 
για τροπολογίες πριν από το EWG.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Ποιοι μεγάλοι όμιλοι ψάχνουν 
πετροδόλαρα στον Αραβικό Κόλπο.

Το «φιλέτο» της Εγνατίας Οδού 
και οι «γκρίζες ζώνες».

Το ραντεβού του Χ.Α. στη Ν. Υόρκη 
και η... πόρτα από το Bloomberg.
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Η ∆ηµοκρατία 
δεν αντέχει 
σκιές 

 Είναι να απορεί κα-
νείς. Ή όχι; Η τροµοκρατι-
κή επίθεση κατά του πρώ-
ην πρωθυπουργού Λουκά 
Παπαδήµου ήταν αρκε-
τή προκειµένου τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης να 
πληµµυρίσουν από χυδαι-
ότητα. Η ιστορία δεν ξε-
κίνησε το απόγευµα της 
Πέµπτης. Έχει ξεκινήσει 
πολύ νωρίτερα. Όταν τα 
µηνύµατα του τραµπουκι-
σµού έκαναν το ντεµπού-
το τους από τη στιγµή που 
γεννήθηκε στον Τόπο 
το πρώτο αντιµνηµονι-
ακό κύµα. Εδώ, δυστυ-
χώς, δεν φτάσαµε τυχαία. 
Η προεργασία έγινε χρό-
νια πίσω. Ταµπέλες όπως 
«γερµανοτσολιάς», 
«προδότης»,

Πολιτικές 
αναταράξεις 
σε Μαξίµου για 
το χρέος
Στον αέρα το «αφήγηµα» 
για έξοδο από την κρίση.

  ΣΕΛ. 12

> Φόρµουλα για την πρωθύστερη 
συµµετοχή του ∆ΝΤ και 
ενεργοποίηση της ΕΚΤ για το QE.
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> > Φόρµουλα για την πρωθύστερη Φόρµουλα για την πρωθύστερη Φόρµουλα για την πρωθύστερη Φόρµουλα για την πρωθύστερη 

Σχέδιο 4 σηµείων 
για το ελληνικό 
χρέος προωθεί 
ο Ντάισελµπλουµ

  ΣΕΛ. 5

«Λουκέτο» για 
την Ηλιόσφαιρα
Το άδοξο τέλος της 
µεγαλύτερης επένδυσης  
παραγωγής ηλιακών πάνελ 
στην Ελλάδα.   ΣΕΛ. 18

Ψάχνοντας το 
νήµα στο κουβάρι 
της ΕΝΚΛΩ
Τα «µυστήρια» µε το 
fund Aiglon και οι νέες 
επενδύσεις.   ΣΕΛ. 20

  ΣΕΛ. 6

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 14

Β. ΚΟΡΕΑ

    

Αφού έπνιξαν 
τους επαγγελµατίες, 
τώρα αναζητούν σωσίβιο
 Στα σκαριά νέα ρύθµιση για τα χρέη προς τα Ταµεία. 
Αναλυτικά παραδείγµατα.

Παράταση της άγριας λιτότητας 
χωρίς φως στο τούνελχωρίς φως στο τούνελχωρίς φως στο τούνελχωρίς φως στο τούνελ
  Φορολογικό πογκρόµ 5ετίας για επιχειρήσεις και ιδιώτες.     ΣΕΛ. 8-9

> Τι φέρνει η επόµενη µέρα µετά το «ναυάγιο» στο πρόσφατο 
Eurogroup, που διέψευσε τις προσδοκίες για συνολική λύση. 

> Το sell-off, οι fund managers που επιµένουν 
και τα νέα πονταρίσµατα. 

  ΣΕΛ. 24-25

Πώς τοποθετούνται τώρα 
τα ξένα funds σε ελληνικά 

ομόλογα και μετοχές

ΑΓΟΡΕΣ

ΘΥΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

    ΣΕΛ. 14

Πόσο επικίνδυνος είναι 
τελικά ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

> Οι λόγοι της επιµονής της Πιονγκγιάνγκ στα πυρηνικά 
και το στρατηγικό δίληµµα των ΗΠΑ.
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> Ποιες παρεµβάσεις προωθούνται, 
τι αλλάζει για τράπεζες, 
εταιρείες διαχείρισης.

φ
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Κοµισιόν - ΕΚΤ 
σφίγγουν 
τη θηλιά για τα 
«κόκκινα» δάνεια

  ΣΕΛ. 7


