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Αναζητείται 
σοβαρότητα

 Στο άκουσµα της είδη-
σης ότι η αξιωµατική αντι-
πολίτευση κατέθεσε πρό-
ταση µοµφής κατά της κυ-
βέρνησης η πρώτη αντί-
δραση είναι µάλλον ότι 
πρόκειται για κοροϊδία. 
Την ώρα που η πρωτεύου-
σα και οι πολίτες δοκιµά-
ζονται, η αξιωµατική αντι-
πολίτευση επέλεξε να παί-
ξει τα µικροκοµµατικά της 
παιχνίδια. ∆εν είναι άλ-
λωστε η πρώτη φορά που 
τα κάνει. Κατά τη διάρκεια 
της πανδηµίας ξεκίνησε µε 
επίδειξη πολιτικής υπευ-
θυνότητας και κατέληξε 
να ζητά εκλογές µε βασι-
κό επιχείρηµα ότι η κυβέρ-
νηση απέτυχε να αντιµε-
τωπίσει την πανδηµία και 
δεν έπεισε τους πολίτες να 
εµβολιαστούν. ∆εν τη λες 
και υπεύθυνη

 Από τις εισηγήσεις των οικονοµολόγων 
της ΕΚΤ προς τα µέλη της, κατά τη συνεδρίαση 
του ∆εκεµβρίου 2021, δεν φαίνεται πιθανή µια 
αύξηση των επιτοκίων το 2022 και το 2023.
Πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις λεπτοµέρειες 
των εισηγήσεων, τις οποίες παρουσιάζει σήµερα το «Κ», 
επικεντρώνονται στην παρουσίαση του επικεφαλής 

οικονοµολόγου της ΕΚΤ, ο οποίος είπε ότι δεν πληρούται
κανένα από τα κριτήρια που θέτει η ΕΚΤ και θα µπορούσαν 
να δικαιολογήσουν αύξηση επιτοκίων στη διετία. Ωστόσο 
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξήσεις στους 
βασικούς µισθούς στις οποίες προχωρούν αρκετές χώρες 
στην Ευρωζώνη, όπως η Ελλάδα, εξέλιξη η οποία µπορεί να 
έχει αρνητική επίπτωση στην παροδικότητα του πληθωρισµού.
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