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ΕΦΟΡΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

Μαζική αµφισβήτηση
ελέγχων και
προστίµων

Το ΥΠΟΙΚ
βλέπει βουτιά
του πληθωρισµού

> 75.000 φορολογούµενοι
προσέφυγαν στη ∆ιεύθυνση
Επίλυσης ∆ιαφορών

> Τη ∆ευτέρα στη Βουλή
το προσχέδιο
για το επόµενο έτος

ΣΕΛ. 6

• Τιµή 2,5 €

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Πόσο µπλοφάρει ο Ερντογάν

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 13

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ

Στην πρέσα οι μετοχές
-Τι συστήνουν οι οίκοι

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ
- ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τι εξετάζεται
για την τιµή
του αερίου

ΣΕΛ. 16

 Το «τσουνάµι» αυξήσεων επιτοκίων
των κεντρικών τραπεζών σε όλο τον κόσµο,
που ταρακούνησε τις αγορές οµολόγων και
µετοχών, αναµένεται να συνεχιστεί.
Αυτό σηµαίνει πως οι αγορές δεν έχουν πολλές ελπίδες να
πλεύσουν σε ήρεµα νερά προσεχώς, µε πολλούς διεθνείς
επενδυτικούς οίκους να προειδοποιούν ότι οι µετοχές δεν

ΣΕΛ. 22-23

Πληθωριστική
αύξηση στον
τζίρο των σούπερ
-µάρκετ
ΣΕΛ. 17

2022-2023

Η κερδοφορία
ανά τράπεζα

Τα µεγάλα έργα
στη ∆υτική
Ελλάδα
ΣΕΛ. 18

AFP/VISUAL HELLAS

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΠΟΥ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕΛ. 2

 Άποψη

Αρχίζουν
τα δύσκολα
 Ο φετινός χειµώνας,

Μέρες Αυγούστου
στην Αθήνα για
το Airbnb
ΣΕΛ. 20

Γράφει ο Ilia Krasilshchik
Opinion / The New York Times

έχουν ακόµη αποτιµήσει τον κίνδυνο µιας παγκόσµιας
ύφεσης. Και αυτό τη στιγµή που οι µετοχές του παγκόσµιου
δείκτη MSCI έχουν χάσει σε αξία περισσότερα από 8
τρισεκατοµµύρια δολάρια από την κορύφωση στα µέσα
Σεπτεµβρίου. Οι επενδυτές αναµένουν µε ενδιαφέρον
τις εξελίξεις για την πορεία του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου,
το οποίο προς το παρόν έχει δείξει σχετικές αντοχές.

> Οι προβλέψεις των τεσσάρων συστηµικών

που γνωστοποιούνται στους αναλυτές
ΣΕΛ. 5

όπως όλα δείχνουν, θα είναι ένας από τους δυσκολότερους για τα νοικοκυριά και τις οικονοµίες. Τα
εµπόδια που θα βρουν
µπροστά τους είναι πολλαπλά και δύσκολα προσπεράσιµα. Πρώτο και
ίσως σηµαντικότερο είναι
αυτό της ενεργειακής κρίσης που µεταφράζεται σε
ενεργειακή ακρίβεια. Οι
λογαριασµοί του ηλεκτρικού ρεύµατος και του φυσικού αερίου για τη θέρµανση, παρά την ιδιαίτερα σηµαντική στήριξη από
το κράτος, θα δοκιµάσουν
τις εισοδηµατικές αντοχές
των νοικοκυριών. Παράλληλα, µέσα στους επόµενους µήνες αναµένεται να
υπάρξει πρόσθετη εισοδηµατική πίεση
ΣΕΛ. 2


ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ

REAL ESTATE

Contrarian Stories

ΣΕΛ. 28

Βρισκόμαστε ψηλά ακόμη
στα χρηματιστήρια…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τεχνική Ανάλυση

ΣΕΛ. 25

Η μητέρα των μαχών
και τα επικίνδυνα όρια

Πώς θα κινηθούν
οι αξίες στα ακίνητα


Έρχεται διόρθωση στις τιµές των κατοικιών

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΓΓΑΣ

Εκ των έσω
ΣΕΛ. 42-43

ΣΕΛ. 26-27

Autohellas: Διείσδυση σε μια
αγορά 24,6 εκατ. τουριστών

Ο ακήρυχτος πόλεμος
για το ρωσικό πετρέλαιο


Στο τραπέζι της ∆ύσης ένα ιδιόµορφο εµπάργκο

ΣΕΛ. 24

