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Ψήφος 
εµπιστοσύνης

 Τα τελευταία χρόνια η 
ελληνική οικονοµία βρέ-
θηκε –και βρίσκεται– αντι-
µέτωπη µε µεγάλες προ-
κλήσεις και εµπόδια. Η 
πανδηµία έβαλε την οι-
κονοµική δραστηριότη-
τα στον πάγο για περίπου 
δύο χρόνια. Με το που 
υποχώρησε η πανδηµία 
ήρθε ο πόλεµος στην Ου-
κρανία και η µεγάλη ενερ-
γειακή κρίση. Παρ’ όλα 
αυτά η ελληνική οικονο-
µία έδειξε µια αξιοσηµεί-
ωτη ανθεκτικότητα στα 
προβλήµατα αυτά. Η αν-
θεκτικότητα αυτή ήταν κυ-
ρίως αποτέλεσµα των µε-
γάλων κρατικών δαπανών 
στήριξης των εισοδηµά-
των αλλά και της ανοδικής 
φάσης στην οποία βρισκό-
ταν η ελληνική οικονοµία 
λόγω της έκρηξης

 Η ισχυρή ανάκαµψη των τραπεζικών µετοχών 
έχει όλα τα εχέγγυα να στηρίξει την πορεία του 
Γενικού ∆είκτη προς τετραψήφιο νούµερο έπειτα 
από µία οκταετία. 
Η τελευταία φορά που το Χ.Α. είδε τις 1.000 και πλέον 
µονάδες ήταν στις 3 ∆εκεµβρίου του 2014, και πριν από 
το καταστροφικό 2015, όπου το φάντασµα του Grexit 

στοίχειωνε τη χώρα. Το Χ.Α. έχει ήδη επιστρέψει σε επίπεδα 
στα οποία βρισκόταν πριν από το ξέσπασµα του πολέµου 
στην Ουκρανία και την κρίση που προκάλεσε σε αγορές 
και οικονοµίες. Οι αναλυτές τονίζουν ότι η συνέχιση της 
ανάπτυξης θα αποτυπωθεί στα µεγέθη των εισηγµένων 
εταιρειών, καθιστώντας το Χ.Α. πόλο έλξης αυξηµένων 
εισροών, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Περίοδος Β’ // Αριθμός φύλλου 687 • Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023 • Τιµή 2,5 €
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Ο ΠΡIΓΚΙΠΑΣ ΧAΡΙ ΚΑΙ 
Η ΑΞIΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠHΣ

Γράφει η Patti Davis
Opinion / The New York Times

  ΣΕΛ. 24-25

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2014 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ ΜΕ ΤΟ 4ΨΗΦΙΟ 
ΟΡΙΟ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΘΕΤΙΚΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Χ.Α.

Πότε θα πέσει το οχυρό 
των 1.000 μονάδων 
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Ο παράγων εκλογές 
στις µεθοδεύσεις 
Ερντογάν

  ΣΕΛ. 11

> Το 2022 χαρακτηρίστηκε 
από µαζικές 
αγοραπωλησίες
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Ο χειμώνας δεν έχει 
ακόμη τελειώσει

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
Contrarian Stories    ΣΕΛ. 28

Η Aegean, τα warrants και 
το κόστος αποπληρωμής 

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΓΓΑΣ
Εκ των έσω    ΣΕΛ. 26-27

Το τελευταίο τρένο 
για τις 1.000 μονάδες

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Τεχνική Ανάλυση    ΣΕΛ. 22

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  Πλήγµα για οµόλογα και ακίνητα    ΣΕΛ. 23

Εξαγώγιµο προϊόν 
ο «τραµπισµός»
  Το λαϊκιστικό δηλητήριο ξαναχτύπησε     ΣΕΛ. 14

Ερντογάν
> Το πιο κρίσιµο έτος των 
τελευταίων δεκαετιών για 
τις σχέσεις των δύο χωρών 

Στα ύψη οι τζίροι 
του διαδικτυακού  
τζόγου   ΣΕΛ. 20

Νέος κύκλος 
εξαγορών στα 
σούπερ-µάρκετ

  ΣΕΛ. 16

Οι µεγάλες 
επενδύσεις 
στο ρεύµα   ΣΕΛ. 17

Πύργος Πειραιά 
και Αστέρια 
αλλάζουν 
τη νότια Αθήνα

  ΣΕΛ. 42-43

τις σχέσεις των δύο χωρών τις σχέσεις των δύο χωρών 
    ΣΕΛ. 15

> Προς απόσυρση και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης
> Έρχεται το περιουσιολόγιο

  ΣΕΛ. 6

Εισηγήσεις για κατάργηση 
των τεκμηρίων

ΕΦΟΡΙΑ

Τι έφερε ο θάνατος 
του φθηνού χρήματος

Τα ψιλά γράµµατα  
της αποεπένδυσης του ∆ηµοσίου    ΣΕΛ. 7
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