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ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

> Οι λόγοι
για τους οποίους
έκλεισαν τα βιβλία τους

> Κυριαρχούν οι αγορές
κατοικιών µε ίδια κεφάλαια
και από το εξωτερικό
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Χιλιάδες
επαγγελµατίες
έγιναν µισθωτοί

Μόλις το 20%
των ακινήτων
µε δανεισµό
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• Τιµή 2,5 €

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Συναγερμός για την ιταλική
περιπέτεια της Ευρώπης
ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ
ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Οι business
Γερουλάνου
στα ψάρια

ΣΕΛ. 19

 Ένας δεξιός κυβερνητικός συνασπισµός υπό την
ηγεσία της Τζόρτζια Μελόνι και του ακροδεξιού
κόµµατος Αδέλφια της Ιταλίας αναµένεται να
κερδίσει αύριο τις εκλογές στην τρίτη µεγαλύτερη
οικονοµία της Ευρωζώνης.
Αυτό προβλέπεται να φέρει νέα αβεβαιότητα στους
επενδυτές, οι οποίοι ήδη ανησυχούν για την αύξηση

των επιτοκίων, την ενεργειακή κρίση και πιθανή ύφεση.
Με ενδιαφέρον περιµένουν στο ΥΠΟΙΚ το αποτέλεσµα
των εκλογών της Ιταλίας, καθώς η γειτονική χώρα θα
έχει βαρύνουσα άποψη για κρίσιµες αποφάσεις που θα
ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα µάτια των Ευρωπαίων
η Ιταλία έχει πάρει τον ρόλο του «µαύρου προβάτου» της
Ευρώπης, που είχε µέχρι και το 2018 η Ελλάδα.
ΣΕΛ. 4, 5, 6-7

Καυτός και
ο Σεπτέµβριος
στον τουρισµό
ΣΕΛ. 24

Νέα εποχή
Helleniq Energy
για τα ΕΛΠΕ ΣΕΛ. 18
Όλα τα έργα
της Κοινωνίας
της Πληροφορίας

ΕΦΟΡΙΑ

Διπλή διασταύρωση
για καταθέσεις εξωτερικού

ΣΕΛ. 21

Γράφει η Elisabeth Asbrink
Opinion / The New York Times

Η ΣΟΥΗ∆ΙΑ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ
ΑΦΟΡΗΤΗ
ΣΕΛ. 2

> Κάθε 6µηνο θα λαµβάνει η ΑΑ∆Ε στοιχεία

από ξένες χώρες στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών
ΣΕΛ. 8

Ψίθυροι...

RΕAL ESTATE

 Άποψη

Ιταλικό σέρβις
 Τη δεκαετία του ’70 και
του ’80 τα ιταλικά αυτοκίνητα δεν είχαν και πολύ
καλή φήµη. Το ανέκδοτο που λεγόταν από όσους
αγόραζαν ιταλικό αυτοκίνητο, επειδή δεν µπορούσαν να καλύψουν το κόστος ενός γερµανικού,
ήταν ότι για τα δύο πρώτα χρόνια της χρήσης του
ο ιδιοκτήτης θα έπρεπε να
µπαινοβγαίνει στα συνεργεία για να το «συµµαζέψει». Ξεκινούσε µε τα ηλεκτρικά που βραχυκύκλωναν, συνέχιζε µε τον χώρο
των επιβατών όπου έπεφτε κανένα χερούλι και
ήθελε βίδωµα και κατέληγε σε ένα καλό «στρώσιµο» του ζωηρού κινητήρα.
Η αγορά, όµως, ενός ιταλικού αυτοκινήτου είχε και
µερικά καλά. Ο κινητήρας
είχε έναν
ΣΕΛ. 2
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1
Τι εντυπωσίασε στις επαφές
2 της Alpha Bank με επενδυτές
Έρχεται μεγάλη τουριστική
3 επένδυση στη Μύκονο

Ποιοι θα πληρώσουν ακριβότερο
ρεύμα τον Οκτώβριο

Φουντώνει η φωτιά
στα ενοίκια


Συνεχίζεται η άνοδος των µισθωµάτων

ΣΕΛ. 42-43

Πάμε για παγκόσμια ύφεση
λόγω επιτοκίων


Ανησυχίες για µεγάλη βουτιά των οικονοµιών

ΣΕΛ. 22-23

