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Η µπάλα στο 
σωστό γήπεδο

 Τις τελευταίες ηµέρες 
η κοινωνία παρακολου-
θεί έκπληκτη όσα διαδρα-
µατίζονται σε δρόµους και 
πλατείες. Ένα µεµονωµέ-
νο περιστατικό –καθ’ όλα 
καταδικαστέας− αστυνο-
µικής βίας και αυθαιρεσί-
ας επιχειρείται να παρου-
σιαστεί ως συνολικό πρό-
βληµα δηµοκρατίας στη 
χώρα. Πιο αντιπροσω-
πευτικό περιστατικό που 
ταιριάζει απόλυτα στο ότι 
κάνουν «την τρίχα τριχιά» 
δεν υπάρχει.
Η χώρα δεν έχει πρόβλη-
µα δηµοκρατίας. Ευτυχώς, 
όταν κινδύνευσε µε ιστορι-
κό πισωγύρισµα, λειτούρ-
γησαν προστατευτικές δυ-
νάµεις που την κράτησαν 
στον δρόµο της Ευρώπης, 
της αστικής

 Οι προοπτικές για τις ελληνικές µετοχές είναι 
θετικές και προσφέρουν µια συναρπαστική 
πρόταση κινδύνου-ανταµοιβής για τους επενδυτές, 
σηµειώνουν εγχώριοι και διεθνείς αναλυτές.
Ο τραπεζικός κλάδος, η ενέργεια και οι πράσινες 
επενδύσεις, το λιανικό εµπόριο και κλάδοι που θα 
επωφεληθούν από το άνοιγµα της οικονοµίας και του 

τουρισµού βρίσκονται στις κορυφαίες επιλογές των 
αναλυτών ξένων και ελληνικών οίκων. Οι αναλυτές 
ξεχωρίζουν 16 ελληνικούς χρηµατιστηριακούς τίτλους, 
τους οποίους και προτείνουν για επένδυση µε προοπτική 
υπεραξιών. Αν και το 2021 ξεκίνησε δύσκολα για το 
Χρηµατιστήριο, υπάρχει αισιοδοξία πως από το β’ τρίµηνο 
θα ξεκινήσει η ανάκαµψη.
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Του Samuel Earle
Opinion / The New York Times
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