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Το διακύβευµα 
των εκλογών

 ∆εν είναι ένα. Είναι 
πολλαπλά. Ο πρωθυπουρ-
γός άνοιξε τα χαρτιά του 
επιβεβαιώνοντας τις δη-
µοσιογραφικές πληροφο-
ρίες ότι οι πρώτες κάλπες 
µε την απλή αναλογική 
θα γίνουν στο τέλος Μα-
ΐου. Οι ηµεροµηνίες που 
«παίζουν» είναι η 14η, η 
21η και η 28η Μαΐου. Σε 
αυτές τις πρώτες εκλογές 
θα φανεί και αν είναι εφι-
κτή η αυτοδυναµία για το 
πρώτο κόµµα, που, εκτός 
συγκλονιστικού απροό-
πτου και εφόσον επιβεβαι-
ωθούν οι δηµοσκοπήσεις, 
θα είναι η Νέα ∆ηµοκρα-
τία. Στη συνέχεια θα προ-
γραµµατιστούν οι δεύτε-
ρες κάλπες, που, µε δε-
δοµένες τις πανελλαδικές 
εξετάσεις, µάλλον θα γί-
νουν προς

 Η «καταιγίδα» που έπληξε τις αγορές είναι το 
αποτέλεσµα των επιπτώσεων της ταχύτατης και 
µεγάλης νοµισµατικής σύσφιξης των κεντρικών 
τραπεζών στην οικονοµία, µε πρώτες τις τράπεζες 
να δέχονται τις πιέσεις. 
∆όθηκε ισχυρή παγκόσµια απάντηση, ανάλογη µε αυτήν 
που είδαµε κατά το ξέσπασµα της πανδηµίας της COVID, 

µε τις Fed, ΕΚΤ και άλλες µεγάλες κεντρικές τράπεζες να 
ανακοινώνουν συντονισµένη δράση για την ενίσχυση της 
ρευστότητας της αγοράς και την αποκατάσταση της ηρεµίας. 
Οι αναλυτές εµφανίζονται συγκρατηµένοι για την πορεία 
των µετοχών στη συνέχεια, εντοπίζοντας ευκαιρίες µετά τη 
βουτιά αλλά και προκλήσεις λόγω του νέου περιβάλλοντος 
που έχει δηµιουργήσει η νοµισµατική πολιτική.
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Τι έρχεται στα χρηματιστήρια 
μετά την τραπεζική καταιγίδα
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