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ΔΕΙΤΕ ΤΟ -  κυρίως για να μη σας χαλάσουν τα κέφια -  σαν παιδική χαρά. Και σκεφθείτε τα δημοσιονομικά σαν τραμπάλα. Στη μια άκρη κάθεται ο Ολι Ρεν. Στην άλλη ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Ο Ολι ρίχνει το βάρος του υπέρ των νέων μέτρων, οπότε ο Γιώργος ανεβαίνει ψηλά. Ακόμη και στον αέρα όμως, ο έλλη- νας υπουργός Οικονομικών κινεί παραστατικά τα χέρια του και λέει πως καινούργια μέτρα δεν θα ληφθούν.Η ΤΡΑΜΠΑΛΑ είναι ένα παιχνίδι, με τον ίδιο τρόπο που η λογιστική -  είτε πρόκειται για κράτη είτε για εταιρείες -  δεν είναι κατ’ ανάγκην ακριβής επιστήμη. Η άσκηση ειλικρίνειας στην οποία υπέβαλε τον εαυτό της -  και μαζί και εμάς -  η κυβέρνηση Παπανδρέου τον Οκτώβριο του 2009 δεν μας έχει εξασφαλίσει ακόμη μια τελική αποτίμηση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας ακόμη και για το παρελθόν. Ακόμη και η Γιούροστατ δεν μπορεί να μετρήσει σωστά. Ή  μάλλον δεν μπορεί να αποφασίσει τι θέλει να μετρήσει. Υστερα από τρεις ή τέσσερις αναθεωρήσεις, οι εγκέφαλοι των Βρυξελλών αποφάσισαν ότι θα ενσωματώσουν στο έλλειμμα του 2009 δήμους και δημόσιους οργανισμούς. Δεν χρειαζόταν να είναι κανείς μάντης για να ξέρει πως η επιλογή αυτή δεν θα βελτίωνε την κατάσταση. Ηδη το έλλειμμα πήρε την ανηφόρα και πάει για 16%. Αντίστοιχα ισχύουν και για το χρέος.ΜΠΟΡΕΙ η χειροτέρευση του παρελθόντος να αφήσει ανεπηρέαστο το παρόν; Καθώς έχουμε πλέον όλοι γίνει οικονομολόγοι, η απάντηση είναι όχι. Παρ’ όλα αυτά, είναι περίπου βέβαιο ότι η τραμπάλα θα συνεχιστεί και τα στοιχεία δεν θα οριστικοποιηθούν πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο νέος δημοσιονομικός λογαριασμός έρχεται μετά. Αν όμως είναι έτσι, γιατί βιάζεται η κυβέρνηση να δηλώσει ότι δεν θα πάρει μέτρα;ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ: διότι έχει ήδη πάρει περισσότερα αντιλαϊκά μέτρα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική κυβέρνηση από το 1974 και μετά. Ο υπαινιγμός προς Ευρωπαίους είναι: φτάνει για την ώρα. Με άλλα λόγια, οι διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα έχουν διαπραγματευτικό χαρακτήρα. Απάντηση δεύτερη: διότι η αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ και όλα όσα συνεπάγεται δεν θεωρούνται μέτρα. Εν προκειμέ- νω, η κυβέρνηση παίζει με τις λέξεις. Τι άλλο είναι όμως η πολιτική; Απάντηση τρίτη: διότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Στο κάτω κάτω, έναν μήνα πριν από το Καστελλόριζο, η κυβέρνηση Παπανδρέου δήλωνε «δεν ζητάμε λεφτά» και ο Παπακωνσταντίνου ετοίμαζε βαλίτσες για road show-παρουσιάσεις σε επενδυτές -στιςΗΠΑκαιστηνΑπωΑνατολή. Δύο ταξίδια που δεν έγιναν ποτέ.ΑΝ ΟΜΩΣ ΟΛΑ είναι τόσο μαύρα, γιατί έχουν ζήτηση τα ελληνικά ομόλογα και πέφτουν τα spreads; Και γιατί ξεπαγώνει σιγά σιγά η ξένη διατραπεζική για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα;Διότι -  κι αυτή είναι η τέταρτη απάντηση -  οι αγορές είναι δώδεκα με δεκαέξι μήνες μπροστά. Και προεξοφλούν ότι τα δημοσιονομικά της Ελλάδας θα έχουν εξομαλυνθεί το 2012.
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ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ το Βατοπέδι; Αναμφισβήτητο. Ενα καραμπινάτο σκάνδαλο φαυλότητας και φαβοριτισμού. Σειρά κρατικών και κυβερνητικών λειτουργών προέβη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις και διευθετήσεις υπέρ μιας μονής, ρυθμίσεις και διευθετήσεις οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έλαβαν υπόψη τους το δημόσιο συμφέρον.ΕΤΣΙ, ΛΟΙΠΟΝ, πίσω από το Βατοπέδι βρίσκεται μια μεθόδευση. Και η μεθόδευση αυτή εξελίχθηκε σε δύο επίπεδα.ΠΡΩΤΑ σε επίπεδο κρατικών λειτουργών. Οπως φαίνεται εμπλέκονται πολλοί, από τη δικαιοσύνη και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ώς τα επιμέρους υπουργεία και υπηρεσίες. Ολους αυτούς τους ερευνά η τακτική δικαιοσύνη και κάποια στιγμή θα οδηγηθούν στο εδώλιο -  παρέα, υποθέτω, με τους μοναχούς που πρωταγωνίστησαν στο αλισιβερίσι...
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Ειδικό Δικαστήριο

ΥΣΤΕΡΑ σε επίπεδο κυβερνητικής ηγεσίας. Ούτε αυτό επιδέχεται αμφισβήτηση. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέλαβε την πολιτική ευθύνη των κυβερνητικών ολιγωριών και παραλείψεων και ο ελληνικός λαός επιμέρισε την ευθύνη αυτή στις επόμενες εκλογές. Ο πρώην πρωθυπουργός πήγε σπίτι του ενώ οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους κυβερνητικούς παράγοντες τέθηκαν (με τον έναν ή τον άλλον τρόπο) εκτός Βουλής, ακόμη και εκτός πολιτικής.ΩΣ ΕΔΩ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Τα προβλήματα αρχίζουν από εδώ και πέρα, όταν τίθεται το ζήτημα των ποινικών ευθυνών όσων κυβερνητικών προσώπων έχουν ανα- μειχθεί. Και το πρόβλημα είναι διπλό.ΑΦΕΝΟΣ ΕΠΕΙΔΗ η διαδικασία που προβλέπεται από το Σύνταγμα και τον ισχύοντα νόμο είναι απολύτως διαβλητή και αφερέγγυα. Πολιτικοί καλούνται να δικάσουν πολιτικούς! Τι τεκμήριο εγκυ- ρότητας, ανεξαρτησίας και αμεροληψίας μπορεί να έχει μια τέτοια διαδικασία; Κανένα!ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΕΠΕΙΔΗ μια ποινική διαδικασία δεν είναι πολιτική κουβέντα και μια Προανακριτική Επιτροπή δεν είναι καφενείο. Χρειάζονται συγκεκριμένα και αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να στείλει κάποιος πέντε υπουργούς στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Κυρίως, όμως, χρειάζεται ισχυρή νομική επιχειρηματολογία για να υποστηριχθεί ότι δεν έχει επέλθει παραγραφή. Λυπάμαι, αλλά η πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής δεν προσέφερε τίποτα από τα δυο.ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΕ, λοιπόν; Μια τρύπα στο νερό. Κατάφερε να ρίξει το μπαλάκι της παραγραφής στο δικαστικό συμβούλιο, κουτοπονηριές. Κατάφερε να εκθέσει τη διαδικασία που υπηρετούσε, αυτό ίσως αποδειχθεί θετικό. Κατάφερε κυρίως να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο πολιτικών αντεκδικήσεων, διότι είναι προφανές πως όταν η Δεξιά επανέλθει στα πράγματα θα ανταποδώσει τα ίδια και χειρότερα.Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ παράταξη ουδέποτε στην ιστορία της υπήρξε παράταξη διώξεων των αντιπάλων της. Τελευταίος έδωσε το παράδειγμα ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν το 1994 ανέστειλε όλες τις ποινικές διώξεις κατά μελών της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Είναι κρίμα, λοιπόν, που αυτή η παράδοση μεγαθυμίας και δημοκρατικού ήθους δοκιμάζεται σήμερα σοβαρά.

Έχετε κάποιο ακίνητο με υπερβάσεις δόμησης ή αλλαγές χρήσης;
Αξιοποιήστε τη δυνατότητα τακτοποίησής τους με χρηματοδότηση μέσω:
Καταναλωτικού δανείου με προνομιακούς όρους 
Επισκευαστικού δανείου
Χρέωσης πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς και αποπληρωμή έως και σε 6 δόσεις. 
Εξυπηρετηθείτε ταχύτατα μέσω της «Πειραιώς Real Estate Α.Ε.» για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης.

Δίπλα σε κάθε σας κίνηση. (D 18 28 38 www.piraeusbank.gr
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