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Αναγκαία 
η προστασία 
της α’ κατοικίας

 Είναι απαράδεκτες 
και µη κατανοητές οι πι-
έσεις των «θεσµών» για 
την άρση προστασίας της 
α’ κατοικίας υπό τις πα-
ρούσες πρωτοφανείς συν-
θήκες.
Ναι, υπήρχε σαφής δέ-
σµευση αλλαγής του πτω-
χευτικού δικαίου από την 
1η Μαΐου. Με τη λογική 
όµως της ανάκαµψης, της 
επιστροφής στην κανονι-
κότητα, της ενίσχυσης του 
διαθέσιµου εισοδήµατος 
των πολιτών µέσω της 
αύξησης του ΑΕΠ 
και της µείωσης των φό-
ρων. Αλλά οι συνθήκες 
έχουν αλλάξει άρδην. 
Απότοµα και ραγδαία. 
Και ορθά αντιστέκεται και 
πρέπει να συνεχίσει να 
αντιδρά 

• Τιµή 2,5 €

 Στη Σύνοδο Κορυφής και στη δυνατότητα να 
υπάρξει ένα νέο Ταµείο άµεσα και µε επάρκεια 
εναπόκειται πλέον µια πραγµατική λύση στο 
πρόβληµα χρηµατοδότησης της Ε.Ε.
Από τα δάνεια 540 δισ. ευρώ που συµφωνήθηκαν στο 
Eurogroup, σχεδόν τα µισά δεν είναι επιθυµητά από τα 
κράτη. Και τα τρία µέτρα έχουν µικρά ή µεγάλα προβλήµατα 

και θολά σηµεία που πρέπει να διευκρινισθούν. Η ελληνική 
κυβέρνηση οργανώνει τις κινήσεις της µε τα δικά της 
«όπλα», περιµένοντας –όπως όλα τα κράτη– το νέο 
Ταµείο. Η απόφαση του Eurogroup κρύβει µια ολοένα και 
µεγαλύτερη ρήξη στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, ενώ 
µεταφέρει την ευθύνη των άµεσων ουσιαστικών κινήσεων 
στην ΕΚΤ για τη στήριξη του ευρωπαϊκού εγχειρήµατος. 

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ - ΑΚΥΡΟ ΤΟ ΜΙΣΟ ΠΑΚΕΤΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ, TI 
ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑ∆Α - ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟYΜΕ KΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΚΕΣ ΜΑΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ

  ΣΕΛ. 6-7

 ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ… ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΦΙ∆Ι ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ
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Έρχονται νέες 
φορολογικές 
ρυθµίσεις µε έµφαση 
σε επιχειρήσεις 
και ακίνητα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΟΙ 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 
ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ 
ΜΙΑ STARTUP

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο

Σ Ε  Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α  Μ Ε  Τ Ο Υ Σ

  ΣΕΛ. 2

Πώς και πότε θα 
γίνουν οι πληρωµές 
σε 2 εκατ. 
επαγγελµατίες 
και µισθωτούς

.   ΣΕΛ. 12-13

Plan B από το 
λιανεµπόριο εν 
µέσω πανδηµίας

 ΣΕΛ. 20

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

> Θα είναι στοχευµένες για την ταχύτερη 
ανάκαµψη της οικονοµίας.

  ΣΕΛ. 8

> Η ισχυρή µεταβλητότητα, οι 
επιλογές σε αµυντικούς τίτλους 
και οι εκτιµήσεις των ειδικών.

Η ισχυρή µεταβλητότητα, οι Η ισχυρή µεταβλητότητα, οι 

Χρηµατιστήριο: 
Το ριµπάουντ και 
οι επενδυτικές 
στρατηγικές

Το αδιέξοδο πίσω από τον 
συμβιβασμό των 540 δισ.

    ΣΕΛ. 24-25

Morgan Stanley: «Τα χειρότερα 
στη Wall Street πέρασαν».

Η «προειδοποίηση» του Jamie 
Dimon της J.P. Morgan.

Η Nomura και οι εκτιμήσεις 
για το «Bear Squeeze» Rally. 
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

H µάχη στη 
φαρµακοβιοµηχανία 
για το εµβόλιο του COVID-19
 Αγώνας δρόµου για να συµπτυχθεί στο 1/10 ο χρόνος 
για την παραγωγή αποτελεσµατικών εµβολίων.   ΣΕΛ. 17

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Έως και 3 χρόνια 
θα χρειαστούν για να φτάσει

στο επίπεδο του 2019
Σχέδια άµυνας 
ενεργοποιούν 
οι ελληνικές 
βιοµηχανίες  ΣΕΛ. 19

> Αποκαλύπτεται η µεγάλη ζηµιά που έχει προκληθεί 
σε ζήτηση και έσοδα. Τι εκτιµούν οι φορείς της αγοράς. 

> Οι πρώτες κινήσεις για µετριασµό των απωλειών.
  ΣΕΛ. 9

ΨΗΦΙΑΚO ΧΡHΜΑ

• Τιµή 2,5 €

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η «ανάσα» από τα 15 δισ. 
της Λαγκάρντ και τα οφέλη 
για ∆ηµόσιο και επιχειρήσεις    ΣΕΛ. 4

Η πανδημία ενισχύει 
την «cashless society»
  Ο ιός σκοτώνει και... τα µετρητά. – Οι κεντρικές 
τράπεζες προβληµατίζονται.                                              ΣΕΛ. 16


