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Το πουλόβερ
και ο ιταλικός 
λαϊκισµός

 Οι µέρες που ζούµε εί-
ναι πιθανότατα ιστορικές 
για την Ευρώπη από πολ-
λές απόψεις. Το ενεργεια-
κό δράµα συνεχίζεται µαζί 
µε το δράµα της Ουκρανί-
ας. Την ίδια ώρα, και έπει-
τα από πολλά χρόνια, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα προχώρησε σε µια 
µεγάλη αύξηση των επιτο-
κίων προκειµένου να συ-
γκρατήσει τον πληθωρι-
σµό. Και αυτή η αύξηση 
είναι η πρώτη από αρκε-
τές που πρόκειται, όπως 
όλα δείχνουν, να ακολου-
θήσουν. Μέσα σε αυτό το 
άκρως άστατο οικονοµικό 
–και όχι µόνο− περιβάλ-
λον, η Ιταλία ζει µια κατά-
σταση ακραίας πολιτικής 
αστάθειας. Το ότι ίσως 
ο πιο αξιόπιστος
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Σε καλό δρόμο η αδειοδότηση 
άλλων δύο στοιχηματικών

Τα μηνύματα από τη σύνθεση 
του νέου δ.σ. της Noνa-Wind

1
2 
3 

Ψίθυροι...   ΣΕΛ. 46-47

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

  ΣΕΛ. 4-5, 6

 ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

  Το δολάριο φουσκώνει τις ευρωπαϊκές τιµές      ΣΕΛ. 12

Τράπεζες: 
Προχωρούν 
σε διανοµή 
µερίσµατος   ΣΕΛ. 11

∆ηµόσιο: Από 
την ψηφιοποίηση 
στην τεχνητή 
νοηµοσύνη   ΣΕΛ. 20

Επεκτείνεται 
ο προαστιακός 
σιδηρόδροµος

  ΣΕΛ. 25

Limit up στα 
ναυτιλιακά ναύλα 
το καλοκαίρι   ΣΕΛ. 19

    ΣΕΛ. 13

  ΣΕΛ. 2

Γιατί αυξάνεται η ζήτηση 
για κατοικίες
  Καθοριστικός παράγοντας η τηλεργασία    ΣΕΛ. 42-43 Το δολάριο φουσκώνει τις ευρωπαϊκές τιµές

Πώς οι ΗΠΑ 
εξάγουν ακρίβεια

> Ποιες µάρκες στέκονται επάξια στον ανταγωνισµό 
των ξένων κολοσσών
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Οι 5 νάρκες που απειλούν
αγορές και οικονομία

> Τελειώνει ο χρόνος 
για διορθωτικές 
δηλώσεις ακινήτων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί αλλάζει 
το Ταµείο 
Ανάκαµψης

 Ολοένα και αυξανόµενος πληθωρισµός, 
εµβάθυνση της ενεργειακής κρίσης, ταχύτατη 
αυστηροποίηση της νοµισµατικής πολιτικής, 
φόβοι για ύφεση στην Ευρωζώνη και –σαν να µην 
έφταναν όλα αυτά– νέα πολιτική κρίση στην Ιταλία. 
H «θύελλα» και η «καταιγίδα» αβεβαιότητας και ανησυχιών 
που σαρώνουν την οικονοµία της Ευρώπης και τις αγορές 

δυσκολεύουν πολύ τις επενδυτικές αποφάσεις για το 
επόµενο διάστηµα, µε τους επενδυτές να παραµένουν 
risk-off, περιµένοντας τα όποια σηµάδια ότι τα πράγµατα 
έχουν ξεπεράσει το χειρότερο σηµείο τους στον τρέχοντα 
κύκλο, ώστε να αυξήσουν και πάλι την έκθεσή τους. Την 
ίδια ώρα οι 5 παραπάνω κίνδυνοι απειλούν τις ευρωπαϊκές 
οικονοµίες, και την ελληνική. 
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Η δυναμική επιστροφή 
των ελληνικών brands 

ένδυσης
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Πώς να 
µειώσετε 
τον ΕΝΦΙΑ Φωτιά στις κρατήσεις 
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