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ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΝΑΙ 
Η ΑΜΕΡΙΚΗ

Γράφει η Emma Ashford
Opinion / The New York Times

ΣΕΛ. 2

 Άποψη



Η κανονικότητα 
απέχει ακόµη

 Αν συγκρίνει κάποιος 
την κατάσταση στην Ελλά-
δα το καλοκαίρι του 2015 
µε τη σηµερινή κατάστα-
ση, τότε πιθανότατα να πι-
στέψει ότι βρίσκεται σε µια 
άλλη χώρα. Τότε, το καλο-
καίρι του 2015, υπήρχαν 
ουρές έξω από τις κλειστές 
τράπεζες, διάχυτη αβεβαι-
ότητα για το µέλλον της 
χώρας σε όλα τα επίπε-
δα και, βεβαίως, κίνδυνοι 
για την ίδια τη γεωπολιτι-
κή θέση της. Το τίµηµα του 
λαϊκισµού µε το οποίο δη-
λητηρίασε η τότε κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ, προε-
κλογικά µε υποσχέσεις για 
λεφτά στα δέντρα και µε-
τεκλογικά µε τη λεγόµε-
νη «περήφανη διαπραγµά-
τευση», ήταν πολύ µεγάλο. 
Επιβλήθηκε στη χώρα ένα 
τρίτο και
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Γιατί η Μotor Oil Hellas 
πούλησε το 50% του Alpha

Οι δύο ανταγωνιστές 
του σιδηρόδρομου στο Θριάσιο

Αγοραστής πριν το σφυρί για 
το θέρετρο στη Χερσόνησο
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Νέο άλµα στα ενοίκια
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Παγκόσμιος 
νομισματικός πόλεμος 

> Από το Pony και το Enfield στο σηµερινό SUV
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Ευρωπαϊκή ομπρέλα 
σε Ιταλία και Ελλάδα

> Στόχος ο εντοπισµός 
φοροδιαφυγής και 
παραοικονοµίας

ΤΑΜΕΙΑ

Έρχεται νέα 
ρύθµιση οφειλών 
µε 72 δόσεις

 Με µια... light εποπτεία θα συνοδεύσει η ΕΚΤ 
τη στήριξή της για τα οµόλογα των χωρών του 
ευρωπαϊκού Νότου. Υποψήφιες για στήριξη είναι 
Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία.
Στις αρχές του Ιουνίου η διοίκηση της ΕΚΤ, εκτός από τις 
προθέσεις της για την αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο και τον 
Σεπτέµβριο, ανακοίνωσε και τη δηµιουργία ενός εργαλείου 

µε το οποίο θα εξοµαλύνει τα επιτόκια των οµολόγων των 
χωρών µε υψηλό χρέος, οι οποίες θα υποστούν και τη 
µεγαλύτερη πίεση από τις αγορές λόγω του κινδύνου που έχει 
το υψηλό χρέος. Με άµεση παρέµβαση της Γερµανίας αλλά 
και των υπολοίπων βόρειων χωρών, συµφωνήθηκε σχεδόν 
αµέσως ότι το εργαλείο αυτό δεν θα είναι «δωρεάν», αλλά θα 
συνοδεύεται από συγκεκριµένα κριτήρια.
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> Προς διευκόλυνση 
των ασφαλισµένων 
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∆ιασταυρώσεις 
καταθέσεων και 
εισοδηµάτων 
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