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Ηθικός 
κίνδυνος

 Τις τελευταίες ηµέ-
ρες έχει πάρει διαστάσεις 
στην επικαιρότητα το ζή-
τηµα µιας δανειολήπτρι-
ας η οποία δεν κατάφερε 
να είναι συνεπής στις δα-
νειακές της υποχρεώσεις. 
Η διαδικασία για την ανα-
γκαστική εκτέλεση από 
την πλευρά των πιστωτών 
της προχώρησε κανονικά 
και πλέον η κατοικία της 
ανήκει σε κάποιον ο οποί-
ος πλειοδότησε στον σχε-
τικό πλειστηριασµό. Ο τε-
λευταίος, ακολουθώντας 
τον νόµο, θέλησε να απο-
κτήσει νοµή της νέας ιδιο-
κτησίας του και κατέφυγε 
στη συνδροµή των αστυ-
νοµικών αρχών. Πρόκει-
ται πράγµατι για µια τρα-
γική ιστορία. Πίσω από 
κάθε προσωπική οικονο-
µική χρεοκοπία

 Πακέτο µε δύο έκτακτα και δύο µόνιµα µέτρα, 
συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, έχει έτοιµο 
το υπουργείο Οικονοµικών για το 2023.
Ο χρόνος εφαρµογής τους συναρτάται από την ενεργειακή 
κρίση, τον δηµοσιονοµικό χώρο και, φυσικά, τον χρόνο 
διεξαγωγής των εκλογών. Σε πρώτη φάση αναµένεται να 
ανακοινωθούν και να εφαρµοστούν από τις αρχές του 2023 

έκτακτες παρεµβάσεις µε στόχο να αµβλυνθεί περισσότερο 
η ακρίβεια στο ράφι και µε επιδότηση δανειοληπτών 
να µειωθεί ο κίνδυνος για ένα νέο κύµα κόκκινων δανείων. 
Τον Απρίλιο, µε τα τελικά στοιχεία για το ΑΕΠ του 2022 
και τον επιπλέον χώρο που θα έχουν δηµιουργήσει 
τα φορολογικά έσοδα, προωθείται το κλείσιµο της 
εκκρεµότητας των αναδροµικών για τις συντάξεις. 
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