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Αγαπητέ Πρύτανη, 

Σου στέλνω µια σκέψη που µπορεί να γίνει µε τη δική σου συµµετοχή 
µια πανεθνική εκστρατεία. 

 

Μίµης Ανδρουλάκης 

 

Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

  

µια απλή, κοινή 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 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 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. 

  

Για την καταγραφή της Μίµης Ανδρουλάκης 

 
http://www.mimisandroulakis.net/?p=297 
 


