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Την απόφαση οι οφειλέτες του δημοσίου να εκχωρών τα ακίνητά τους σε περίπτωση που
δεν μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους παίρνει η κυβέρνηση.

Όπως προβλέπει η νομοθετική, όσοι αδυνατούν να εξοφλήσουν με μετρητά τα χρέη τους θα
μπορούν είτε να μεταβιβάσουν σε τρίτον την πλήρη κυριότητα του ακινήτου αλλά και την
υποχρέωση να πληρώσει αυτό τα χρέη είτε να παραχωρήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο την
πλήρη κυριότητα ακινήτου ίσης τουλάχιστον αξίας με το ποσό του εξοφλούμενου φόρου.

Το ωραίο όμως είναι πως αν μεταβιβάσει ο οφειλέτης στο Δημόσιο ακίνητο μεγαλύτερης
αξίας από τη συνολική οφειλή και υπάρχει διαφορά υπέρ του ελληνικού δημοσίου το ποσό
αυτό δεν επιστρέφεται.

Εγώ απλά να θυμίσω ότι κάτι αντίστοιχο έκαναν και στην Αμερική οι τράπεζες, μάζεψαν
δηλαδή τα σπίτια όσων χρωστούσαν και δεν μπορούσαν να πληρώσουν και στο τέλος
έμειναν με τα ακίνητα στο... χέρι αφού η αγορά, όπως και τώρα στη χώρα μας έχει
στεγνώσει.

Έκτος κι αν ο σχεδιασμός λέει ότι αυτά θα πηγαίνουν στο ΤΑΙΠΕΔ και από εκεί σε χέρια
ξένων που θέλουν να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα.
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Χρυσή Αυγή όπως επανεκκίνηση των οδικών αξόνων;

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία
τους οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης, Ηλίας Παναγιώταρος και Νίκος
Μίχος. Προφυλακιστέος κρίθηκε μόνο ο Γιάννη Λαγός.

Την ίδια ώρα ο Αντώνης Σαμαράς από την Αμερική όπου βρίσκεται κάνει λόγο για «συντριβή
του εξτρεμισμού», ενώ για απόφαση-έκπληξη που θα κάνει πιο δύσκολη την προσπάθεια της
κυβέρνησης να καταπολεμήσει την εγκληματική δραστηριότητα της Χρυσής Αυγής, μιλούν
ξένα πρακτορεία όπως το Reuters, μετά την αποφυλάκιση των Κασιδιάρη, Παναγιώταρου
και Μίχου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ανταποκριτής του BBC, ο οποίος σημειώνει ότι η
αποφυλάκιση των τριών βουλευτών δημιουργεί ανησυχίες για το πόσο «δεμένη» ήταν η
υπόθεση.

Ας ελπίσουμε ότι η υπόθεση «ξήλωμα της Χρυσής Αυγής» δεν θα είναι του τύπου
«Επανεκκίνηση των έργων στους οδικούς άξονες», η οποία ανακοινώθηκε μετά βαΐων και
κλάδων την περασμένη άνοιξη κι ακόμα δεν έχει μπει μπουλντόζα.
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