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Πώς νικήθηκε 
ο τραµπισµός

 Οι προηγούµενες ηµέ-
ρες ήταν ιστορικές από 
πολλές απόψεις. Η ανταρ-
σία Τραµπ µε την εισβο-
λή των οπαδών του στο 
αµερικανικό κοινοβού-
λιο ήταν το κορυφαίο γε-
γονός. Εσωτερική επίθε-
ση η αµερικανική δηµο-
κρατία είχε να δεχτεί πολ-
λές δεκαετίες. Οι τελευταί-
ες, τηρουµένων κάποιων 
αναλογιών, ήταν το 1963 
µε τη δολοφονία του προ-
έδρου Κένεντι και το 1981 
µε την απόπειρα δολοφο-
νίας του προέδρου Ρή-
γκαν. Ο παραλληλισµός 
δολοφονίας και απόπει-
ρας δολοφονίας εκλεγ-
µένων προέδρων µε την 
απόπειρα βίαιης διακοπής 
δηµοκρατικών διαδικασι-
ών είναι

 Την ψηφιακή έκδοση του ευρώ προετοιµάζει 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µε στόχο να 
ικανοποιήσει την ανάγκη και τη ζήτηση για 
ταχύτατες, φθηνές και ασφαλείς πληρωµές και 
µεταφορές κεφαλαίων. 
Επίσης, επιδιώκει την προστασία από τους κινδύνους των 
κρυπτονοµισµάτων, όπως το bitcoin. Σύµφωνα µε την 

τεχνική έκθεση της ΕΚΤ, την οποία παρουσιάζει σήµερα 
το «Κ», το ψηφιακό ευρώ θα κυκλοφορεί παράλληλα µε 
τα µετρητά, αλλά πιθανότατα µε διαφορετικά επιτόκια για 
την αποφυγή κερδοσκοπικών κινήσεων µεταξύ ψηφιακού 
και φυσικού νοµίσµατος. Η ΕΚΤ έχει ήδη ξεκινήσει την 
ενηµέρωση όλων των θεσµικών και αρµόδιων φορέων 
διεθνώς. Μέχρι τον Ιούνιο οι τελικές αποφάσεις.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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ΣΤΟΧΟΥΣ, ΚΑΝΤΕ 
ΜΙΚΡΑ ΒΗΜΑΤΑ

  ΣΕΛ. 2

Οδηγός για την 
επιστρεπτέα 
προκαταβολή. 
Τα κριτήρια  ΣΕΛ. 9
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Όλο το σχέδιο για το 
«ευρω-κρυπτονόμισμα»
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Τα 3 στοιχήµατα 
της ∆ΕΗ το 
α' εξάµηνο   ΣΕΛ. 21

Οι 20 κρίσιµες 
ηµέρες για 
τον έλεγχο 
της Ελλάκτωρ

  ΣΕΛ. 19

Τα top picks και οι κλάδοι
-πρωταγωνιστές στο Χ.Α.
  Σε ποιες µετοχές ποντάρουν οι αναλυτές και οι θεσµικοί.    ΣΕΛ. 24-25

> Προϋποθέσεις 
η ρύθµιση χρεών 
και η συνέπεια.

Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 582 • Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021

> > Προϋποθέσεις Προϋποθέσεις 

Αυξάνεται 
το όριο του 
ακατάσχετου 
λογαριασµού

και η συνέπεια.
    ΣΕΛ. 11

  Μια νέα µεγάλη αγορά ανοίγεται για τη µεσαία τάξη.   ΣΕΛ. 26

Οι προβλέψεις 
για τις τιµές το 2021
Χρονιά ευκαιριών για την κτηµαταγορά το τρέχον έτος.   ΣΕΛ. 42-43

Το τολμηρό σχέδιο για τα ΕΛΤΑ 
και η αναζήτηση συναίνεσης.

Η κυπριακή έκπληξη της 
ελληνικής αγοράς καυσίμων.

Το διπλό μήνυμα της 
κυβέρνησης στις αγορές.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Όλες 
οι αλλαγές 
σε εργασιακά 
- ασφαλιστικό

 AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ BITCOIN

> Πώς άλλαξε η ατζέντα 
του νέου προέδρου
µετά την ανταρσία Τραµπ.

  ΣΕΛ. 16-17

ΗΠΑΗΠΑ

Η δύσκολη 
επόμενη 
ημέρα 
για τον Τζο 
Μπάιντεν

- ασφαλιστικό- ασφαλιστικό
> Συνδικαλιστικός νόµος, 
επικουρική ασφάλιση 
και έκδοση συντάξεων. 

  ΣΕΛ. 13

Φλέβα χρυσού 
τα μεταχειρισμένα 
Ι.Χ. στην Κίνα
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