
Ο βαρύς λογαριασµός 
της γ’ αξιολόγησης 
 Πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισµούς υπάρχει 
ένα νέο δυσβάστακτο πακέτο για τους φορολογουµένους.
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ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ, Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε.-ΤΟΥΡΚΙΑΣ - 
Η ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣΙΠΡΑ-ΤΡΑΜΠ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Γιατί ήρθε στην Αθήνα 
τώρα ο Ερντογάν

  ΣΕΛ. 4-5, 6-7

 Η επίσκεψη Ερντογάν, αν και προέκυψε ως 
ευκαιρία επαναπροσέγγισης της Άγκυρας µε 
Βρυξέλλες - Ουάσινγκτον µέσω Αθήνας, κατέληξε 
σε διµερή «βαλκανικού τύπου» συνάντηση µε 
αµφίβολα αποτελέσµατα.
Το παρασκήνιο της πρωτοβουλίας για την πρόσκληση 
Ερντογάν αφήνει τα αποτυπώµατά του στο δεύτερο 

15νθήµερο του Οκτώβρη, µετά την επίσκεψη Τσίπρα στην 
Ουάσινγκτον και την ενηµέρωση της κοινοτικής διπλωµατίας. 
Οι Βρυξέλλες αναµένουν να διαπιστωθεί αν οι αρχικά διεθνείς 
διαστάσεις της συνάντησης θα οδηγήσουν σε βελτίωση 
των στρατηγικής σηµασίας σχέσεων µε την Άγκυρα ή θα 
περιορισθούν στα διµερή αδιέξοδα που ανέδειξαν η απειρία 
της Αθήνας και οι τουρκικές «κορώνες». Από τα πειρά-

µατα στη... 
«συνέργεια»

 Στην αρχή πειραµατί-
ζονταν, όπως οι ίδιοι πα-
ραδέχονται. Τώρα όµως 
πάνε να διορθώσουν τα 
αρχικά λάθη κάνοντας 
ακόµα ένα. Τη «συνέρ-
γεια» στην απόκρυψη της 
πραγµατικότητας και στο 
σύρσιµο των προβληµά-
των, που εµποδίζουν την 
πραγµατική ανάκαµψη 
της ελληνικής οικονοµί-
ας και αγοράς. Η παραδο-
χή του απερχόµενου προ-
έδρου του Eurogroup, κ. 
Ντάισελµπλουµ, περί λα-
θών και αυτοσχεδιασµών 
στα πρώτα χρόνια των 
Μνηµονίων είναι σηµα-
ντική. Και αναδεικνύει και 
το µέγεθος των δυσκολι-
ών που αντιµετώπισαν 
οι κυβερνήσεις 
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Επενδυτική φιέστα στη Νέα Υόρκη 
για εισηγμένες και... Τσακαλώτο.

3 Οι business του hedge fund 
Brevan Howard στην Ελλάδα.

Το σενάριο για κάθοδο του 
Μον Παρνές στα Σπάτα.
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  ΣΕΛ. 10
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Η επόµενη ηµέρα 
του ΣΕΒ και 
ο νέος ρόλος 
των βιοµηχάνωντων βιοµηχάνωντων βιοµηχάνωντων βιοµηχάνωντων βιοµηχάνων
> Τι σηµατοδοτεί η ανάδειξη 
του Ευ. Μυτιληναίου 
ως επόµενου προέδρου.

  Οι συµµαχίες-έκπληξη και οι συνέργειες µε ηλεκτρισµό 
και τηλεπικοινωνίες.

BUSINESSWEEK
ΠΩΣ Ο W. BUFFETT 
ΒΓΑΖΕΙ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ... 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΕΣ

  ΣΕΛ. 20

Οι 4 µεγάλες 
αλλαγές στην 
αρχιτεκτονική 
της Ευρωζώνης
Οι κρυφές ανησυχίες 
της Κοµισιόν και ο ρόλος 
της ΕΚΤ.   ΣΕΛ. 9

  ΣΕΛ. 23

ΑΓΟΡΑ 

Το ράλι στα ομόλογα 
και το «σορτάρισμα» 

στις μετοχές

Οι 5 «μνηστήρες »
για την πίτα του 1 δισ. 
στην αγορά αερίου

Αντίστροφη 
µέτρηση για 
τον νέο Αστέρα
Στα 100 εκατ. η πρώτη 
φάση της επένδυσης, τον 
Μάιο τα εγκαίνια.   ΣΕΛ. 27

Oι ελληνικές 
startups που 
έπεισαν τους 
ξένους επενδυτές

  ΣΕΛ. 18

> Ο θετικός απόηχος από το deal της αξιολόγησης 
και το swap κόντρα σε short sellers και... ∆ΝΤ. 
> Τι προεξοφλούν οι κινήσεις των ξένων funds. 

  ΣΕΛ.  24-25

  ΣΕΛ. 19

Πλειστηριασµοί: Σφίγγει ο κλοιός 
γύρω από την πρώτη κατοικίαγύρω από την πρώτη κατοικίαγύρω από την πρώτη κατοικίαγύρω από την πρώτη κατοικία
Επισφαλής η θέση οφειλετών που τα δάνειά τους πωλούνται στα funds.    ΣΕΛ. 8

  ΣΕΛ. 12

φ
Κοινωνικό 
µέρισµα 
και σε... 
φοροφυγάδες

ΣΕΛ. 12

φοροφυγάδεςφοροφυγάδες
> Η στρέβλωση µε τα κριτήρια 
καταβολής, που ευνοεί ακόµη 
και όσους κρύβουν εισοδήµατα.


