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Ο αδαής 
«καταφερτζής»

 Από την περασµένη 
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 
η Ελλάδα είναι τόσο δι-
αφορετική, αλλά και πα-
ράλληλα τόσο ίδια. Το 
τραγικό σιδηροδροµι-
κό δυστύχηµα στα Τέµπη 
ανέδειξε µε ανατριχιαστι-
κό τρόπο παθογένειες που 
ενδηµούν στη χώρα µας 
και οδηγούν κάθε τόσο σε 
µια νέα τραγωδία. Είναι 
πλέον ξεκάθαρο ότι η δη-
µοσιοϋπαλληλική νοοτρο-
πία µε την οποία λειτουρ-
γούσαν τα πράγµατα στον 
ΟΣΕ ήταν το κρίσιµο συ-
στατικό στο µείγµα της κα-
ταστροφής. Ένας άπει-
ρος σταθµάρχης είχε αφε-
θεί µόνος του να χειρίζεται 
ανθρώπινες ζωές, ενώ θα 
έπρεπε να βρίσκονται δί-
πλα του άλλοι δύο εµπει-
ρότεροι.

 Η αβεβαιότητα στο πολιτικό µέτωπο, 
την οποία οι αγορές ονοµάζουν «πολιτικό ρίσκο», 
έχει επιστρέψει γύρω από την Ελλάδα. 
Οι επενδυτές δεν ανησυχούν για ανατροπή και εκτροχιασµό 
της σηµαντικά βελτιωµένης πορείας που έχει χαράξει η 
ελληνική οικονοµία και των µεταρρυθµίσεων µετά τις κάλπες, 
καθώς και της πολύ καλής της σχέσης µε τους θεσµούς, 

κάτι που στο παρελθόν είχε φέρει στο λεξιλόγιο της χώρας 
το Grexit και τα capital controls. Το τραγικό δυστύχηµα στα 
Τέµπη έχει, ωστόσο, σίγουρα οδηγήσει τους επενδυτές σε 
µια συνολική αναθεώρηση των δεδοµένων που καθορίζουν 
τους πολιτικούς συσχετισµούς στην Ελλάδα εν όψει 
των επερχόµενων εκλογών, µε τη χρονική διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου να έχει αυξηθεί.
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Επιστροφή πολιτικού ρίσκου 
σε οικονομία και αγορές

 ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

EΦΟΡΙΑ

Τα e-βιβλία 
χτύπησαν τη 
φοροδιαφυγή

Ανατροπή των δεδομένων 
στο Χρηματιστήριο 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
Contrarian Stories    ΣΕΛ. 28

Αγοράζοντας μετοχές 
εν μέσω αβεβαιότητας
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Εκ των έσω    ΣΕΛ. 26-27

Τα όρια πτώσης και 
οι άγκυρες διακράτησης
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Τεχνική Ανάλυση    ΣΕΛ. 25

  Παρά την οµαλοποίηση µετά την πανδηµία    ΣΕΛ. 24

Στα ύψη τιµές και επενδύσεις 
στα logistics 
  Υψηλή ζήτηση και συνεχής ανάπτυξη    ΣΕΛ. 42-43

> Θετικά αποτελέσµατα 
στην καταπολέµηση 
της παραοικονοµίας

Όλες οι αλλαγές 
για τον νέο 
σιδηρόδροµο   ΣΕΛ. 18

∆ΕΗ: Κυρίαρχη 
µετά την 
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προσφορών   ΣΕΛ. 20

Μεγάλα 
ξενοδοχεία 
στο σφυρί   ΣΕΛ. 22
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> Κύριος µοχλός ενίσχυσης των οργανικών µεγεθών 
είναι το µεγάλο επιτοκιακό περιθώριο 
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Υψηλή κερδοφορία 
και πολλαπλές προκλήσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Η εφοδιαστική αλυσίδα 
αποκαταστάθηκε 
- Ο πληθωρισμός επιμένει

Τι θα φέρει 
µια εκλογική ήττα 
του Ερντογάν   ΣΕΛ. 17
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> Όταν η ανεργία 
υποχωρήσει κάτω 
από το 10%
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Επιστρέφουν 
οι αυξήσεις 
3ετίας


