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Ευκαιρία 
του αυτονόητου

 Για όσους είναι κά-
ποιας ηλικίας και θυµού-
νται τα διαδραµατιζόµενα 
σε αυτήν τη χώρα τις προ-
ηγούµενες τρεις δεκαετί-
ες, η τρέχουσα κοινωνι-
κή και πολιτική κατάσταση 
µπορεί να χαρακτηριστεί 
και ως µια µεγάλη ευκαι-
ρία. Οι εικόνες όπου συν-
δικαλιστές της ΕΑΣ απο-
γύµνωναν στο πεζοδρό-
µιο συναδέλφους τους, 
όπου µαζικά πολίτες κατέ-
βαιναν στους δρόµους για 
να διαδηλώσουν κατά της 
εξυγίανσης του ασφαλι-
στικού που προέβλεπε το 
πόρισµα Σπράου ή ακό-
µη και πιο πρόσφατα όταν 
οι πρώτες µεταρρυθµίσεις 
των µνηµονίων συνοδεύ-
ονταν από βίαιες ταραχές, 
έχουν σε µεγάλο βαθµό 
εκλείψει.

 Την έξοδο του κράτους από τις τράπεζες 
σηµατοδοτεί η αλλαγή του νόµου για το Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, ο οποίος 
αναµένεται να ψηφιστεί εντός του α' εξαµήνου. 
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η πλήρης απεµπλοκή του 
ΤΧΣ µέχρι τη λήξη του το 2025, µε τη δυνατότητα να συµβεί 
νωρίτερα, δηλαδή µέχρι το 2023, µε ειδική πρόβλεψη 

στον νέο νόµο. Το σχέδιο, το οποίο βρίσκεται ακόµη υπό 
διαµόρφωση µεταξύ κυβέρνησης και θεσµών, προβλέπει ένα 
κρίσιµο ποσοστό συµµετοχής του ΤΧΣ στις τράπεζες, ώστε να 
διατηρεί το δικαίωµα του βέτο για συγκεκριµένες αποφάσεις. 
Η απεµπλοκή θα ξεκινήσει µε την Attica Bank στο α’ εξάµηνο, 
ενώ εξετάζεται η µείωση κατά 50% του ποσοστού του στην 
Εθνική Τράπεζα στο β’ εξάµηνο.
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Έρχεται νέο κύμα πωλήσεων 
κόκκινων δανείων το 2022

Βγαίνουν τα μαχαίρια 
στην αγορά πληροφορικής

Το παρασκήνιο της συμφωνίας 
ΔΕΠΑ - Gazprom
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ΤΙ ΣΥΝEΒΗ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΩΝIΑ;

Γράφoυν οι Karolina Wigura
και Jaroslaw Kuisz
Opinion / The New York Times
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Ασανσέρ οι τιμές  
Σε vertigo 

οι καταναλωτές

Καχραµάν Σακούλ

«Αλλάζουν οι ισορροπίες 
στη Μεσόγειο»
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