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Κάτι αλλάζει

 Τις µέρες που διανύ-
ουµε τερµατίζεται µια από 
τις µεγαλύτερες οικονο-
µικές κρίσεις που έχει ζή-
σει η Ελλάδα τις τελευταί-
ες δεκαετίες. Αν και συ-
ντοµότερη, η σφοδρότη-
τά της µπορεί να συγκρι-
θεί µε αυτήν των πρώ-
των ετών των Μνηµονί-
ων. Λίγο πριν από το ξέ-
σπασµα της οικονοµικής 
κρίσης των Μνηµονίων, 
που προκλήθηκε ουσια-
στικά από τη χρεοκοπία 
της χώρας –και βεβαίως 
όχι το αντίστροφο−, η ελ-
ληνική κοινωνία ψυχανε-
µιζόταν ότι κάτι δεν πήγαι-
νε καλά. Η τότε κυβέρνη-
ση της Νέας ∆ηµοκρατί-
ας είχε συνταγµατικά άλλα 
δύο χρόνια µπροστά της 
να κυβερνήσει µε καθαρή 
κοινοβουλευτική

 «Φρέσκοι» και πολύ ισχυροί καταλύτες δίνουν 
νέο αέρα στο ήδη αναβαθµισµένο επενδυτικά 
Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τους αναλυτές να 
επισηµαίνουν πως πλέον γίνεται πιο ελκυστικό. 
Όλα αυτά χάρη στις πρόσφατες πολύ θετικές εξελίξεις, 
που επισπεύδουν τα οφέλη για την αγορά. Πρόκειται για 
τα νέα µέτρα µείωσης της φορολογίας για τις επιχειρήσεις 

που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και τα οποία ενισχύουν τις 
ελληνικές εισηγµένες και άρα τους µετόχους τους, την 
αναβάθµιση από τη Standard & Poor’s και την επιτάχυνση 
των εµβολιασµών, που φέρνει µπροστά το άνοιγµα της 
οικονοµίας. Τα θετικά σήµατα έρχονται έπειτα από ένα πολύ 
κακό 2020 για τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων, που θα 
αποτυπωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
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Γεμίζει τα πρώτα αεροπλάνα 
για Ελλάδα η TUI

Τι έρχεται σύντομα για την 
ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ

Προ των πυλών το ψηφιακό 
ευρώ για τις συναλλαγές
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Φορολογικό μπόνους 
στο Χρηματιστήριο
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> Πώς επιχειρήσεις και 
ελεύθεροι επαγγελµατίες 
θα πληρώσουν τµηµατικά 
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Της Zoë McLaren
Opinion / The New York Times

Ο παράγοντας των µεταλλάξεων και οι βάσιµες 

Αδύνατη η πραγματική 
ανοσία της αγέλης

> Οι ωφεληµένοι των τελευταίων 
διευκολύνσεων
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Ποιοι και πόσα 
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από αποδείξεις, 
τεκµήρια 
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Όλες οι νέες 
ρυθµίσεις 
οφειλών

Δικό της σήμα 
πιστωτικών καρτών 
αποκτά η Ευρώπη
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