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Ώρα 
αλλαγών

 Συµπληρώθηκαν πριν 
από µερικές εβδοµάδες 
δύο χρόνια κυβερνητι-
κής θητείας. Η κυβέρνη-
ση βρίσκεται στο µέσον 
του βίου της, ενός βίου 
που µόνο µονότονος δεν 
µπορεί να χαρακτηριστεί. 
Ακόµη και οι πιο απαισιό-
δοξοι δεν θα µπορούσαν 
να προβλέψουν µε τι βρέ-
θηκε αντιµέτωπη αυτή η 
κυβέρνηση, τι κλήθηκε να 
αντιµετωπίσει εκτάκτως 
και εκτός προγράµµατος. 
Θανατηφόρα πανδηµία 
παγκόσµιων διαστάσεων, 
µεγάλη κρίση στα ελλη-
νοτουρκικά, µεταναστευ-
τική κρίση µε προσπάθεια 
µαζικής εισβολής από τον 
Έβρο. Το πόσο καλά τα 
πήγε η κυβέρνηση στα µέ-
τωπα αυτά είναι

 Σε φάση απολογισµού για τη µεγάλη 
οικολογική και οικονοµική καταστροφή που 
έγινε στις περιοχές των πυρκαγιών βρίσκεται 
πλέον η κυβέρνηση. Πρόκειται για την επόµενη ηµέρα, 
που περιλαµβάνει πολλά στοιχήµατα για το κυβερνητικό 
επιτελείο, όπως είναι η ταχεία αποζηµίωση των πληγέντων 
και η ενεργοποίηση όλων των εργαλείων και µέσων που 

θα επιταχύνουν την αποκατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό 
έχει ήδη καταρτιστεί πλάνο για την επόµενη ηµέρα και 
την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών και οικονοµικών 
επιπτώσεων των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση καλείται να 
αντιµετωπίσει πολιτικά και την πρώτη µεγάλη αποτυχία της, 
που προκάλεσε έντονη δυσφορία στην κοινή γνώµη, η 
οποία απαιτεί γρήγορες κινήσεις και απαντήσεις. 
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Με «άρωμα Ελλάδας» το νέο 
superyacht του Jeff Bezos

Ποιο κατασκευαστικό έργο 
κατοχυρώνει η Ελλάκτωρ

Πυρκαγιές: Ο... λογαριασμός 
και το «καμπανάκι» της Moody's
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

Τροµάζει η 
αναζωπύρωση 
της πανδηµίας

  ΣΕΛ. 12

Ποιος κλάδος 
startups ανθεί 
στην Αττική   ΣΕΛ. 23

Όλα για τα 
e-βιβλία της 
εφορίας   ΣΕΛ. 14-15

Τι φέρνει η επόμενη μέρα
για περιβάλλον, οικονομία

  ΣΕΛ. 2

Ο ΜΠΟΛΣΟΝAΡΟΥ ΜΠΟΡΕI 
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΦEΡΕΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡEΨΕΙ OΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΒΡΑΖΙΛΙAΝΟΥΣ

Γράφει η Vanessa Barbara
Opinion / The New York Times

> Περιπτώσεις επιτήδειων 
που εξαπάτησαν το κράτος 
έχει εντοπίσει το ΥΠΟΙΚ

  ΣΕΛ. 11

ΕΦΟΡΙΑ

∆ιασταυρώσεις 
για ενοίκια, 
επιστρεπτέες

Γιατί η Κίνα τα βάζει 
με τα video games

  ΣΕΛ. 5

> Ποιοι κλάδοι θα 
ωφεληθούν από τα νέα 
εργαλεία επενδύσεων
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> > Ποιοι κλάδοι θα Ποιοι κλάδοι θα 

ΕΣΠΑ

Τα 6 νέα 
προγράµµατα 
επιδότησης 

εργαλεία επενδύσεωνεργαλεία επενδύσεων
    ΣΕΛ. 20

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Xαµόγελα για 
τις αφίξεις στα 
αεροδρόµια

  ΣΕΛ. 13, 19

   Βρήκε πεδίο ρύθµισης και στην e-ψυχαγωγία     ΣΕΛ. 21

Καύσιµα για τον Σεπτέµβριο 
συσσωρεύει το Χ.Α.    ΣΕΛ. 24-25 

ΕΥΡΩΠΗΕΥΡΩΠΗ

Οι φυσικές καταστροφές 
ξαναγράφουν το Σύμφωνο 

Σταθερότητας 

KOΣΜΟΣΝΑΥΤΙΛΙΑ

Τι βλέπουν οι εφοπλιστές 
για το αύριο στα ναύλα
  Οι προβλέψεις των Ελλήνων πλοιοκτητών    ΣΕΛ. 42-43

ΜΕΤΟΧΕΣ

> Η κλιµατική αλλαγή φέρνει ανατροπές 
και στη δηµοσιονοµική πολιτική

  ΣΕΛ.  4


