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Το δήθεν 
µνηµόνιο

 Μέχρι το 1945 η Ευ-
ρώπη ήταν µια ήπειρος 
που µε συχνότητα µιας ή 
δυο δεκαετιών έχυνε πο-
τάµια αίµατος. Ήταν το πε-
δίο µιας διαρκούς εθνικής 
αντιπαράθεσης που κορυ-
φωνόταν στα πεδία των 
µαχών. Με τεράστια απώ-
λεια ζωών, περιουσιών 
και, εντέλει, αξιών. Στα 
τέλη της δεκαετίας του ’40 
οι τότε ισχυροί της Ευρώ-
πης είπαν «ως εδώ». Το 
αποτέλεσµα ήταν αρχικά 
η δηµιουργία µιας οικονο-
µικής συµµαχίας που στη 
συνέχεια θα εξελισσόταν 
σε πολιτική συµµαχία. Η 
Ευρώπη τα τελευταία 70 
χρόνια έχει ζήσει µια από 
τις πιο ειρηνικές περιό-
δους της σύγχρονης ιστο-
ρίας της.

 Με έργα µεταρρυθµιστικού χαρακτήρα ξεκινά 
η υλοποίηση του ελληνικού Ταµείου Ανάκαµψης 
και Ανθεκτικότητας, των €32 δισ., που θα 
χρηµατοδοτηθεί αρχικά µε εθνικούς πόρους. 
Στόχος η βελτίωση παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας. Η έναρξη των έργων έχει πλέον 
εξασφαλιστεί, καθώς οι πρώτες µεταρρυθµίσεις-έργα 

θα ενσωµατωθούν αρχικά στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και θα περάσουν σε δεύτερη φάση στις 
κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις, όταν εγκριθεί από την Ε.Ε. 
το τελικό κείµενο του Εθνικού Προγράµµατος Ανάκαµψης 
και Ανθεκτικότητας. Το υπουργείο Οικονοµικών βρίσκεται 
στην τελική ευθεία για την αποστολή του αρχικού κειµένου 
στις Βρυξέλλες και του τελικού έως τις 20 Φεβρουαρίου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

O Richard Branson 
στο Κεφάλαιο
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Κατασκευές: 
Όλα τα έργα 
που ξεπαγώνουν

 ΣΕΛ. 20
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Η λίστα των 15 νέων 
μεταρρυθμίσεων
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ΜΟΝΟ ΣΤΟ «Κ»

Τι φέρνει 
η επικράτηση 
των Ολλανδών 
στην Ελλάκτωρ

  ΣΕΛ. 18

Οι µεγάλες 
προκλήσεις για 
τις τράπεζες   ΣΕΛ. 7

Ο εφιάλτης της διόρθωσης 
και οι φόβοι φούσκας 
  Γιατί ξαφνικά οι προσδοκίες επιδεινώθηκαν.   ΣΕΛ. 24-25

> Το σχέδιο του υπουργείου 
Οικονοµικών για 
τα αδήλωτα µισθώµατα.
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> > Το σχέδιο του υπουργείου Το σχέδιο του υπουργείου 

Όλα τα 
ενοίκια θα 
εισπράττονται 
µέσω τράπεζας

τα αδήλωτα µισθώµατα.τα αδήλωτα µισθώµατα.
    ΣΕΛ. 4

  Οι πρωταγωνιστές και οι προκλήσεις τους.   ΣΕΛ. 26

Ο άλλος θησαυρός 
της Τράπεζας της Ελλάδος
  Οδοιπορικό στην ιστορία και τέχνη της ΤτΕ.    ΣΕΛ. 22-23

Το παρασκήνιο των επαφών 
κυβέρνησης-θεσμών. 

Τα ακίνητα της Folli Follie 
και ο λογαριασμός.

Η ώρα των μνηστήρων για τη 
ΛΑΡΚΟ. Η κρίσιμη Δευτέρα.
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Καµπανάκι για 
την τελευταία 
αύξηση 
του κατώτατου

Ο άλλος θησαυρός 
Έρευνα

 ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

> Η Παγκόσµια Τράπεζα 
εκφράζει ανησυχία για 
κινδύνους στην απασχόληση. 

  ΣΕΛ. 6

Οι προσωπικότητες που 
θα ξεχωρίσουν φέτος

> Οι γεωπολιτικές προεκτάσεις και η αρνητική συγκυρία.
  ΣΕΛ. 17
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οι έρευνες στην Κρήτη


