
Το χρυσό για τη Shell deal με τη 
ΔΕΠΑ και τα σοβαρά ερωτήματα.

Για Italexit ανησυχεί το 90% 
των CFOs παγκοσμίως.

Μία ακόμα «καμπάνα» για την 
Deutsche Bank.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

 Η ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΙΑ 450 ΜΕΤΡΑ!
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∆ΕΣΜΕΥΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2032! - ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ 
Η ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ∆ΑΠΑΝΕΣ, Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΜΙΣΘΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το σκληρό Μνημόνιο 
πίσω από τη συμφωνία

  ΣΕΛ. 4-5, 6

 Η συµφωνία για την έξοδο κρύβει ένα άνευ 
προηγουµένου σε διάρκεια νέο Μνηµόνιο. Ο λόγος 
για ένα καθεστώς Ενισχυµένης Επιτήρησης, 
που δεν εφαρµόσθηκε σε κανένα άλλο κράτος.
Ο µοχλός πίεσης των δανειστών κρύβεται στα «ψιλά 
γράµµατα» της συµφωνίας. Συνδέεται µε σταδιακή 
αποκλιµάκωση των πλεονασµάτων προς το 2,2% του ΑΕΠ, 

αλλά και µε ένα µαξιλάρι «κουρεµένων» διαθεσίµων. 
Η Ελλάδα θα υποχρεούται σε ειδική επιτήρηση τουλάχιστον 
14ετίας, αφού θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια των 
θεσµών προκειµένου να µπορεί να ελπίζει το 2032 σε 
νέες παρεµβάσεις στο χρέος «αν κριθούν αναγκαίες». 
Θα επιτηρείται σε τριµηνιαία βάση, µε «αντάλλαγµα» τη 
χρηµατοδότηση 1,2 δισ. ευρώ ετησίως τα πρώτα χρόνια. Για ανάπτυξη 

ούτε κουβέντα

 Η συµφωνία που επι-
τεύχθηκε µε τους δανει-
στές στο Λουξεµβούργο 
είναι προϊόν ενός συµβι-
βασµού εις βάρος της Ελ-
λάδος. ∆εν δίνει οριστι-
κή αλλά µόνο προσωρινή 
λύση στο ζήτηµα του χρέ-
ους, µε µεγάλες «εκπτώ-
σεις» στις παρεµβάσεις 
και µε ένα «φτωχό» µαξι-
λάρι διαθεσίµων.
Είναι µια συµφωνία γε-
µάτη µε προαπαιτούµενα. 
Περιέχει δεσµεύσεις που 
επισφραγίσουν λιτότητα 
δεκαετιών, µέσα από έναν 
νέο ασφυκτικό κλοιό ενι-
σχυµένης εποπτείας.
Έχει όµως και µία πάρα 
πολύ µεγάλη απουσία: 
την οποιαδήποτε αναφο-
ρά σε παρεµβάσεις για 
την ενίσχυση

• Τιµή 2,5 €

  ΣΕΛ. 23    ΣΕΛ. 23

Μετά το deal για το Υγεία, 
η ώρα του «Ερρίκος Ντυνάν»
 Στην τελική ευθεία η συµφωνία MIG - CVC. Οι επόµενες 
κινήσεις Αποστολόπουλου και οι µνηστήρες του «Ντυνάν».

Χ.Α.: Οι επιφυλάξεις των ξένων funds στο Roadshow της Ν. Υόρκης

Ξεχωριστές δηλώσεις 
θα µπορούν να 
υποβάλλουν οι 
σύζυγοι από το 2019
Τα υπέρ και τα κατά της 
χωριστής δήλωσης.   ΣΕΛ. 8

  ΣΕΛ. 21

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

> Υπό ποιες προϋποθέσεις θα επεκταθεί η θετική εικόνα 
και στις µετοχές. – Τι εκτιµούν οι διεθνείς αναλυτές

 και οι ξένοι οίκοι για ελληνικούς τίτλους. 
  ΣΕΛ.  24-25

φ
Ελλάκτωρ: 
Η ώρα των µετόχων 
και το µήνυµα 
Καλλιτσάντση

  «Κλειδί» η κουρδική ψήφος, οι φόβοι για την οικονοµία
και η δυσφορία για τους Σύρους πρόσφυγες.    ΣΕΛ. 17

Ο Ερντογάν κινδυνεύει 
με «στραβοπάτημα»

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

ΜΗ ΒAΖΕΤΕ ΠΟΤΕ 
ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ   ΣΕΛ. 2

Με «default» 
επιτόκιο 
δανείστηκε 
η ∆ΕΗ 

ΣΕΛ. 21ΣΕΛ. 21

η ∆ΕΗ 
> Το πανάκριβο 5,80% για πενταετή 
διάρκεια και ο χαµηλός πήχης 
για τους λιγνίτες.

Έκρηξη χρεών 
1,9 δισ. στα 
Ταµεία µέσα 
σε 90 ηµέρες
Στα 33,7 δισ. έφτασαν τον 
Ιούνιο οι οφειλές εργοδοτών  
και αυτοαπασχολούµενων.

  ΣΕΛ. 7

Το ράλι στα ελληνικά ομόλογα 
και το «παράθυρο εξόδου» 

στις αγορές

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΚΑΛΠΕΣ

ΚαλλιτσάντσηΚαλλιτσάντση
> Ο συµβολισµός 
της αύξησης του ποσοστού 
µέσω αγορών από το Χ.Α.

  ΣΕΛ. 19

  «Στοπ» στις διαγραφές οφειλών από τον SSM για να αποφευχθεί 
η δηµιουργία  κεφαλαιακού προβλήµατος.     ΣΕΛ. 10-11

 Στοπ» στις διαγραφές οφειλών από τον SSM για να αποφευχθεί Στοπ» στις διαγραφές οφειλών από τον SSM για να αποφευχθεί Στοπ» στις διαγραφές οφειλών από τον SSM για να αποφευχθεί 

Εντολή από ΕΚΤ για άµεση επιτάχυνση 
πλειστηριασµών και πωλήσεων δανείων

Η ώρα των µετόχων Η ώρα των µετόχων 


