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Επαναπατρισμό των καταθέσεων ζητεί ο M.Ανδρουλάκης

Υπέρτερο ηθικών κινδύνων το εθνικό συμφέρον από τον επαναπατρισμό
κεφαλαίων

22 Ιουν 2011 - 14:23

Το εθνικό συμφέρον από την επιστροφή των καταθέσεων είναι υπέρτερο στο πολλαπλάσιο
έναντι ορισμένων ηθικών κινδύνων που δημιουργεί η φορολογική αμνηστία, εκτιμά ο Μίμης
Ανδρουλάκης και προτείνει επαναπατρισμό κεφαλαίων με πλήρη, εγγυημένη και
μακρόχρονη φορολογική αμνηστία.

«Είναι αδιανόητο οι φορολογούμενοι και οι καταθέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της
Ολλανδίας και των άλλων χωρών της ευρωζώνης να μας εμπιστεύονται έστω
βαρυγκομώντας και να μας δανείζουν τα δισεκατομμύριά τους, και εμείς οι ίδιοι να μην
εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, την πατρίδα μας», υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως επισημαίνει, η επιστροφή των καταθέσεων εμπεδώνει την εμπιστοσύνη στην
ελληνική οικονομία, οχυρώνει το τραπεζικό σύστημα και αποτρέπει οριστικά κάθε
αποσταθεροποιητικό "ατύχημα" έστω κι από παρεξήγηση., προσφέρει άμεσα ικανή
ρευστότητα στην αγορά, βάζει το ταχύτερο δυνατό σε επανεκκίνηση την ανάπτυξη και
ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, συγκρατεί και αυξάνει τις θέσεις απασχόλησης.
Αρκεί ακόμα και κατά το ένα τρίτο η επιστροφή των καταθέσεων που έχουν διαρρεύσει στο
εξωτερικό από την αφετηρία της διεθνούς κρίσης το 2008, υποστηρίζει ο βουλευτής του
κυβερνώντος κόμματος, για να ανατραπεί θετικά το οικονομικό κλίμα στη χώρα μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης του Μίμη Ανδρουλάκη υπό τον τίτλο ο «Νέος
Οικονομικός Πατριωτισμός για τον Επαναπατρισμό των Καταθέσεων». Μια απλή, κοινή
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σκέψη που μπορεί να γίνει πανεθνική εκστρατεία.

«Ο λαός δε σώζεται, σώζει» διακήρυσσε ο Νίκος Καζαντζάκης. Όλες οι μεγάλες μάχες του
Ελληνισμού κερδήθηκαν ή χάθηκαν στα μετόπισθεν, στο εσωτερικό μέτωπο. Στο παρελθόν
όπως στη μεγάλη κρίση του 1932 οι λαϊκές επιτροπές σωτηρίας, οι ιδιώτες και πρώτος ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος κάλεσαν σε εθνικό συναγερμό για τη στήριξη της
δραχμής και την αποτροπή της χρεωκοπίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκφράστηκε τότε
δημόσια η θέληση ένα εκατομμύριο ζευγάρια να προσφέρουν δύο εκατομμύρια βέρες για να
στηριχθεί η δραχμή που ατυχώς ήταν ακόμη προσκολλημένη στον «χρυσό κανόνα»! Ήταν ο
οικονομικός πατριωτισμός του «χρυσού»! Δεν πρόφτασε να πετύχει τους στόχους του γιατί
η Ελλάδα, παντελώς αβοήθητη τότε από το εξωτερικό, παρασύρθηκε από τα κύματα του
παγκόσμιου Μεγάλου Κραχ.

Στην εποχή μας, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση,
κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού, δε χρειάζονται αυτού του τύπου οι θυσίες. Η χώρα
διαθέτει ισχυρό νόμισμα, το Ευρώ, και έχει εξασφαλίσει υπό προϋποθέσεις ευρωπαϊκό
μηχανισμό για τη συνέχιση της δανειοδότησής της μέχρι να γίνει εφικτός ο πολιτικός
διακανονισμός του χρέους της υπό την ομπρέλα του Ταμείου Διάσωσης ΙΙ (2013 - 2014).
Σήμερα, ο νέος οικονομικός πατριωτισμός συμπυκνώνεται σε μια απλή αλλά καταλυτική
ατομική και συλλογική πράξη: επαναπατρισμός των καταθέσεων ή έστω ενός σημαντικού
τμήματός τους με πλήρη, εγγυημένη και μακρόχρονη φορολογική τους αμνηστία. Όλα τα
άλλα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί μέχρι σήμερα αποδείχθηκαν ατελέσφορα. Το εθνικό
συμφέρον από την επιστροφή των καταθέσεων είναι υπέρτερο στο πολλαπλάσιο έναντι
ορισμένων ηθικών κινδύνων που δημιουργεί η φορολογική αμνηστία.

Η επιστροφή των καταθέσεων εμπεδώνει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία.
Οχυρώνει το τραπεζικό σύστημα και αποτρέπει οριστικά κάθε αποσταθεροποιητικό
"ατύχημα" έστω κι από παρεξήγηση. Προσφέρει άμεσα ικανή ρευστότητα στην αγορά, βάζει
το ταχύτερο δυνατό σε επανεκκίνηση την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της ελληνικής
οικονομίας, συγκρατεί και αυξάνει τις θέσεις απασχόλησης. Αρκεί ακόμα και κατά το ένα
τρίτο η επιστροφή των καταθέσεων που έχουν διαρρεύσει στο εξωτερικό από την αφετηρία
της διεθνούς κρίσης το 2008 για να ανατραπεί θετικά το οικονομικό κλίμα στη χώρα μας. Το
ζήτημα των καταθέσεων είναι το θεμελιώδες στη σημερινή καμπή της ελληνικής κρίσης.

«Είσαι πατριώτης; Απόδειξέ το! Φέρε στην πατρίδα τις καταθέσεις σου! Είναι απόλυτα
εγγυημένες και θα έχουν υψηλότερες αποδόσεις». Αυτό το σύνθημα πρέπει να είναι στο
στόμα κάθε Ελληνίδας και Έλληνα. Αντίθετα οι κάτοχοι των καταθέσεων στο εξωτερικό,
που δε θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της επιστροφής τους, θα υποβληθούν στη δοκιμασία
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μιας εξονυχιστικής εξέτασης του «πόθεν έσχες», σε υψηλή φορολόγηση και θα είναι
εκτεθειμένοι σε μια σειρά άλλους κινδύνους.

Είναι αδιανόητο οι φορολογούμενοι και οι καταθέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της
Ολλανδίας και των άλλων χωρών της ευρωζώνης να μας εμπιστεύονται έστω
βαρυγκομώντας και να μας δανείζουν τα δισεκατομμύριά τους, και εμείς οι ίδιοι να μην
εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, την πατρίδα μας!

Στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας του νέου οικονομικού πατριωτισμού για τον
επαναπατρισμό των καταθέσεων θα πρέπει να βρεθούν:

- Εκπρόσωποι της «κοινωνίας των πολιτών», ευρύτερης αποδοχής, που έχουν διακριθεί
στην επιστημονική, πνευματική και οικονομική ζωή οι οποίοι συγκροτούν με δική τους
πρωτοβουλία Εθνική Επιτροπή της πανεθνικής εκστρατείας.

- Η Τράπεζα της Ελλάδας, ο ΣΕΒ η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Ένωση Ελλήνων
Εφοπλιστών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, η ΓΕΣΕΒΕ, οι Δικηγορικοί και
Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, οι πρυτανικές αρχές
πανεπιστημίων και πολυτεχνείων, ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, η τηλεόραση, όλες οι
επιχειρηματικές, επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις της χώρας καλούν τα μέλη
τους σε έμπρακτη συμμετοχή στο εθνικό κίνημα για την επιστροφή των καταθέσεων.

- Επιφανείς οικονομικοί παράγοντες ανακοινώνουν δημόσια και παραδειγματικά την
έμπρακτη συνδρομή τους στην πανεθνική εκστρατεία.

- Η νεολαία με την κοινωνική και ψηφιακή της δικτύωση, οι bloggers, οι πλατείες των
αγανακτισμένων πολιτών μπορούν να διασκεδάσουν τους παράλογους φόβους της
κοινωνίας για το αύριο και να πολλαπλασιάσουν με τη δύναμη της φαντασίας, του
αυθορμητισμού και της πρωτοτυπίας τους το μήνυμα του νέου οικονομικού πατριωτισμού.

- Ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος, που συμπληρωματικά διακηρύσσουν ότι η
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διακράτηση στο σπίτι των καταθέσεων των Ελλήνων, πέραν των κινδύνων που ενέχει για
την ασφάλεια των πολιτών, παραβιάζει το πνεύμα του Ιησού που καταδίκαζε την παθητική
"αποθησαύριση" και τη μη αποδοτική αξιοποίηση του «πλούτου» (παραβολή των
«ταλάντων»).

- Η Βουλή με ψήφισμα, κατά το δυνατόν ομόφωνο, στηρίζει σχετική απόφαση της
Κυβέρνησης, που με τη συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων προσφέρει ισχυρές
εγγυήσεις, αποτελεσματικά κίνητρα και συνέχεια, ανεξάρτητα από τις εναλλαγές της
διακυβέρνησης.

- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κορυφώνει στο υψηλότερο επίπεδο ευθύνης την πανεθνική
εκστρατεία και με σχετικό διάγγελμά του εμπεδώνει το αίσθημα εμπιστοσύνης, ασφάλειας
και εθνικής συναίνεσης.

Όλα αυτά είναι μία απλή συνηθισμένη σκέψη που βρίσκεται στα χείλη όλων. Η πρωτοβουλία
της «κοινωνίας των πολιτών» μπορεί και πρέπει να την μετατρέψει σε μία ακατανίκητη
εθνική δύναμη.
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