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ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΟΜΙΚΡΟΝ, ΑΥΤΗ 
Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

Γράφει o William Hanage
Opinion / The New York Times

ΣΕΛ. 2 

 Άποψη

Περί αγωγών

 Η πρόσφατη αναδί-
πλωση της αµερικανικής 
διπλωµατίας γύρω από 
τον αγωγό φυσικού αερί-
ου East Med, το υπερφι-
λόδοξο σχέδιο που έχει 
ως στόχο να ενώσει τα 
κοιτάσµατα της Ανατολι-
κής Μεσογείου µε τις αγο-
ρές της Ευρώπης, προκά-
λεσε µια σειρά από ερωτή-
µατα. Άλλωστε, ο συγκε-
κριµένος αγωγός δεν είναι 
ένα απλό έργο ενεργεια-
κής υποδοµής. Η χάραξη 
του East Med συνδέεται 
άµεσα µε τις ελληνικές και 
τις κυπριακές θέσεις για 
την ΑΟΖ των δύο χωρών, 
ακυρώνοντας στην πράξη 
τις τουρκικές επεκτατικές 
βλέψεις,
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Νέα καμπάνια τραπεζών 
για τις ηλεκτρονικές απάτες

Το πολυπόθητο ακίνητο 
για τα σούπερ-μάρκετ

«Ταύροι» οι αναλυτές για 
Μυτιληναίο και ΓΕΚ Τέρνα
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Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

«Εφαρμόζουμε στην 
πράξη τη συμφωνία 
ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου»

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ∆ΕΝ∆ΙΑ ΣΤΟ «Κ»

  «Ακτινογραφία» και συγκρίσεις των αφίξεων    ΣΕΛ. 14

Η πρόταση 
της Κοµισιόν 
για µείωση 
ελλειµµάτων   ΣΕΛ. 9
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> Όλα τα σενάρια που 
εξετάζει το υπουργείο 
Οικονοµικών 
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> > Όλα τα σενάρια που Όλα τα σενάρια που 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πώς θα πληρωθούν 
οι επιστρεπτέες 
προκαταβολές

Οικονοµικών 
    ΣΕΛ. 8

Άτυπο 
µορατόριουµ για 
πλειστηριασµούς 
α' κατοικίας   ΣΕΛ. 7

Μάχη για τρεις 
στο e-delivery

  ΣΕΛ. 15

  ΣΕΛ. 12

> Σηµαντικές προκλήσεις 
για τα δηµόσια ταµεία 
τους επόµενους µήνες

> > Σηµαντικές προκλήσεις Σηµαντικές προκλήσεις Σηµαντικές προκλήσεις 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Η δύσκολη φετινή 
εξίσωση για τον 
Προϋπολογισµό Μπαράζ αναβαθµίσεων 

για οικονοµία - µετοχές    ΣΕΛ. 16-17

  ΣΕΛ. 2

Τα ακίνητα 
µε τη µεγαλύτερη ζήτηση
  Τα χαρακτηριστικά των δηµοφιλέστερων    ΣΕΛ. 42-43

Πώς κινήθηκαν 
τα αεροδρόμια το 2021

> Κρίσιµη χρονιά για επιτόκια - πληθωρισµό
  ΣΕΛ. 19-30

 Επιθυµούµε εποικοδοµητικό διάλογο µε την Τουρκία, αλλά µόνο στη βάση 
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, και δεν αφήνουµε αναπάντητη οιαδήποτε πρόκληση.

 Η αµυντική θωράκιση των νησιών αποτελεί απόλυτο και νόµιµο δικαίωµα της Ελλάδας. 
Η χώρα µας έχει απόλυτο δικαίωµα στην αυτοάµυνα.

 Ουδείς δικαιούται να έχει αυταπάτες ως προς τη θέληση της Ελλάδας να 
υπερασπισθεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώµατα.

 Αγαστή η συνεργασία µας µε τις ΗΠΑ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 3+1 
(Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ).

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ Ε∆ΡΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΙΝΟΥΣΑ 
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ - ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΕΛΛΑ∆Α

  ΣΕΛ. 4-5
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Οι 50 μετοχές 
που αξίζουν
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