Ἐρώτηση:

5. Προσχηματική ἡ φοροδιαφυγή; Δηλαδή ἀλλοῦ πάει τό πράμα;
Ἀπάντηση:
Πρόσχημα σημαίνει δικαιολογία, πρόφαση, γιά νά κάνω κάτι χειρότερο ἀπό αὐτό πού φαίνεται.
Ἄς ἀναλύσουμε ὅμως γιά τούς δυσκολόπιστους μέ ἀξιόπιστα ἐπιχειρήματα-παραδείγματα τί σημαίνει
«Προσχηματικότητα τοῦ μέτρου».
Ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη, εἴτε μέ τήν Βαρουφάκια [1] εἴτε μέ τήν «Ἀχρήματη» μορφή της ἐπανῆλθε στό
προσκήνιο ὡς ἄμεση προτεραιότητα τῆς κυβέρνησης καί συνδέθηκε ἀπό τήν πρώτη στιγμή μέ οἰκονομικά
ὀφέλη, ἡ μέν πρώτη ἀπευθυνόμενη σέ μηδενικοῦ ἤ ἀπόλυτα χαμηλοῦ εἰσοδήματος Ἕλληνες, ἡ δέ σέ ὅλους
ἀνεξαιρέτως ἀφοῦ μέ τήν ἀποφυγή τῆς φοροδιαφυγῆς κερδίζουμε ὅλοι σάν κράτος.
Καί οἱ δυό ἑπομένως προβάλλονται κατά κάποιο τρόπο ὡς τό μέσο τῆς οἰκονομικῆς σωτηρίας τῆς
Ἑλλάδος, τό ὁποῖο καί προξενεῖ ἐνδιαφέρον ἀλλά καί … ὑποψίες! Καί ἄν γιά τήν πρώτη κάρτα ἰσχύει τό «τόν
φτωχό τόν ταΐζεις μέ μία πλαστική κάρτα ἤ μέ φαγητό;»[1] γιά τήν 2η κάρτα τί ἰσχύει;
Ἅς δοῦμε ὅμως τό ὄφελος τό ὁποῖο ὑπολογίζει ἡ κυβέρνηση νά ἔχει μέ τήν εἰσαγωγή τῆς «Ἀχρήματης» ΚτΠ:
ἀνέρχεται περί τά 2.5-3 Δίς Εὐρώ γιά τήν ἑπόμενη τετραετία [2].
Νά δοῦμε κάποια «ἄλλα» δυνατά ὀφέλη ἐκτός κάρτας;






Βάσει τῆς λίστας Λαγγάρτ τό ὕψος τῶν κρυφῶν καταθέσεων ἀνέρχονται περίπου στά 2 δίς εὐρώ
(2.5 δίς δολάρια)[3],[4]. Ἡ λίστα Λαγγάρτ εἶναι γνωστή ἐδῶ καί 5 χρόνια. Ἑπομένως εἶχε χρόνο ἡ
Ἑλληνική Δικαιοσύνη καί νά τιμωρήσει καί νά διεκδικήσει/δημεύσει τά χρήματα αὐτά. Ἑπομένως
μόνο καί μόνο ἀπό τήν Λίστα Λαγκάρτ ἔχουμε ἕνα ἄμεσο ὄφελος συγκρίσιμο σέ μέγεθος μέ αὐτό
τῆς «Ἀ»ΚτΠ. Γιατί δέν ἔγινε;
Τήν «Χρυσή ἐποχή» τῶν δημοσίων ἔργων 1993-2001 ὅπου π.χ. παραδίδονταν αὐτοκινητόδρομοι μέ
λιγότερες λωρίδες ἤ μέ ἀπίστευτες κακοτεχνίες ξοδεύτηκαν πάνω ἀπό 1.7 τρίς δρχ. (σέ εὐρώ 12.6
Δίς)[5]. Πόσα ἀπό αὐτά κατέληξαν σέ χέρια μιζαδόρων ἤ ἔγιναν πισίνες; Μόλις τό 25% νά θεωρήσει
κανείς, μιλᾶμε γιά 3.15 δίς εὐρώ … λίγο περισσότερο καί ἀπό τό (στοχευμένο καί ὄχι
ἐξασφαλισμένο) «ὄφελος» τῆς κάρτας στήν τετραετία.
Καί ἄν βάλουμε Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες (8,5 Δίς Εὐρώ) [6] – μέ βάση τό 25% ἄλλα 2,12 δίς Εὐρώ;

Καί ἐπί τῆς οὐσίας, ἴσα-ἴσα πού ἀγγίξαμε ἐλαφρῶς τό θέμα τῶν κονδυλίων πού ἐξαφανίστηκαν
μέσῳ τῶν μεγάλων ἔργων. Ἅς ξαναγυρίσουμε ὅμως στά πιό σύγχρονα φαινόμενα … θά λάβουμε ὑπόψιν
δυό πρόσφατα παραδείγματα:
Α) Γνωστός καλλιτέχνης χρώσταγε στήν ἐφορία 5,5 ἑκ Εὐρώ [7]
Β) Πρώην Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἔλαβε μίζες τάξεως 300 ἑκ Εὐρώ [8].




Αὐτούς θά τούς ἔπιανε ἡ κάρτα;
Πόσοι ἄραγε Ἕλληνες ἀνήκουν στίς ἀνωτέρω δυό κατηγορίες;
Πόσοι ἄραγε Ἕλληνες ἀνήκουν στή σοῦπερ κατηγορία τῶν ὑπέρ-εἰσοδηματιῶν πού φοροδιέφυγαν
μέ ποσά πολύ μεγαλύτερα τῆς «ἁρπαχτῆς» τῶν 300 ἑκ Εὐρώ τοῦ πρώην ὑπουργοῦ καί γιά τί ποσά
μιλᾶμε; Γιά 1 δίς, γιά 10 δίς, γιά 100 δίς Εὐρώ ἕκαστος; (καί ἄν βάλουμε καί ὅλες τίς off shore καί τό
ξέπλυμα χρήματος);

Ἀπό τό 1978-2015 εἴχαμε 11 κυβερνήσεις μέ μέσο ὅρο 45+ Ὑπουργῶν καί ὑφυπουργῶν (καί 300
βουλευτῶν). Ἄρα στό διάστημα αὐτό τῶν 37 ἐτῶν εἴχαμε περί τούς 500 ὑπουργούς καί 3.300 βουλευτές βέβαια ἐπειδή οἱ περισσότεροι βουλευτές ἐπανεκλέγονται, ἴσως τό σύνολο στό διάστημα αὐτό νά μήν
ὑπερβαίνει τούς 1.000 – ἄρα 1.500 ὅλους μαζί· πόσοι ἄραγε ἀπό αὐτούς ἀνήκουν στήν κατηγορία τοῦ
πρώην κου Ὑπουργοῦ (300 ἑκ Εὐρώ ἀνά κεφαλή);

Ἀκόμα, σύμφωνα μέ δημοσίευμα τῆς Καθημερινῆς ἡ ἔκθεση τῆς ἑλβετικῆς τράπεζας Julius Baer
«Wealth Report Europe» [9] καταλήγει: «Τό πλουσιότερο 1% στήν Ἑλλάδα κατέχει τό 13% τοῦ πλούτου
ἔναντι 27% πού εἶναι ὁ μέσος ὅρος στήν Εὐρώπη» τό ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ σέ περίπου 100.000 πολίτες. Ἄν
θεωρήσουμε ὅτι μόλις τό 10% αὐτῶν δυνητικά μπορεῖ νά ἀνήκει στίς κατηγορίες πού προαναφέραμε,
ἔχουμε 10.000 ὑποψήφιους-καταχραστές-φοροδιαφυγόντες πολίτες. Πόσα χρήματα χρωστοῦν τελικῶς
ὅλοι αὐτοί στό κράτος; Περί τά 100, 200, 500 δίς Εὐρώ;
Τό σκάνδαλο τοῦ χρηματιστηρίου δείχνει νά στοίχισε στούς Ἕλληνες περί τίς 44 τρίς δρχ δηλαδή
περί τά 129 δίς Εὐρώ [10].
Οἱ Γερμανικές ἀποζημιώσεις, σύμφωνα μέ στοιχεῖα τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ κράτους ἀνεβάζει
τό συνολικό ποσό τῶν ἐπανορθώσεων καί τοῦ κατοχικοῦ δανείου στά 332 Δίς Εὐρώ περίπου ἐνῶ ὑπάρχουν
ἐμπεριστατωμένες ἐκδοχές ὅτι τό ποσό ἀνέρχεται σέ 575 δίς ἤ ἀκόμα καί 1,500 δίς (1,5 Τρίς) Εὐρώ ! [11][14].
Οἱ ἀποζημιώσεις στίς οἰκογένειες τῶν δεκάδων χιλιάδων αὐτοχείρων πού αὐτοκτόνησαν λόγῳ τῆς
φρικτῆς τους οἰκονομικῆς κατάστασης ἤ χρεωκοπίας. Σέ πόσο ἀνέρχονται καί ποιός θά λογοδοτήσει στήν
δικαιοσύνη γιά αὐτήν τή γενοκτονία τῆς νεώτερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας;
Καί … ἅς μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό δημόσιο χρέος μας ἀνέρχεται στά 350 δίς Εὐρώ (Σημείωση τό Δημόσιο
ἔλλειμμα τό 1970 ἦταν μόλις 0,2 δίς –σέ Εὐρώ)! [15].
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καταχράστηκαν ή
δεν αποδόθηκαν
ως φόρος
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498,950,000,000

Καί … δέν ἔχουμε ἀγγίξει κάν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου … διότι δέν ἔχουμε λάβει ὑπόψη μας
καθόλου:
1. τήν δυνητικά οἰκονομική ὠφέλεια τῆς Ἑλλάδας ἀπό τόν ὀρυκτό της πλοῦτο - κατά τόν Καθηγητή
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ἀντώνη Φώσκολο: «2 τρίς δολάρια» [16] - μήπως γιά αὐτό παραδώσαμε
τήν ἐθνική μας κυριαρχία στό μνημόνιο τῆς ἐσχάτης προδοσίας;
2. τήν ἐνεργοποίηση τῆς πάλαι ποτέ ναυπηγίας, τῆς κλωστοϋφαντουργίας καί τῆς οἱασδήποτε
παραγωγικῆς ἤ βιομηχανικῆς δραστηριότητας πού κάποτε εἶχε ἡ Ἑλλάδα (καί αὐτῆς τῆς γεωργίας
πού ἀντί π.χ. νά τά τρῶνε οἱ χωματερές τά πορτοκάλια θά μποροῦσαν νά ἐξαχθοῦν ἐκτός Εὐρώπης).

Ἀντί λοιπόν τό κράτος νά κυνηγήσει τούς μεγαλοκαρχαρίες τῆς διαφθορᾶς ἤ τούς ἀπολύτως
ἐνυπόστατους καί προφανεῖς τρόπους γιά τήν πραγματική ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἀσχολεῖται μέ
ψίχουλα; Καί … ἐπανερχόμαστε στόν ἀρχικό συλλογισμό «ὅλα (καί ὅλους) ὅσα προαναφέραμε, θά τά
«ἔπιανε» ἡ κάρτα»;
Ἡ ἀτιμωρησία ἔχει ἀλλοιώσει τό συνειδησιακό DNΑ πολλῶν πολιτῶν μας. Ἐκεῖ εἶναι τό θέμα. Διότι
ἄν ὑπῆρχε νόμος καί τάξη δέν θά ἔκλεβε κανείς καί τά οἰκονομικά τῆς Ἑλλάδας θά ἦταν σαφῶς καλύτερα.
Ἐξάλλου ὅπως δείχνουν τά πράγματα, θά μπορούσαμε ἄμεσα ὄχι ἀπλῶς νά ἐξαλείψουμε τό χρέος
μας (ἄν ἀθροίσουμε ὅλα τά ἀνωτέρω ποσά) ἀλλά. καί νά εὐημεροῦμε σάν χώρα! Κατά τά φαινόμενα αὐτό
θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ μόνο καί μόνο ἀπό τίς Γερμανικές ἀποζημιώσεις κάτι τό ὁποῖο καί εἶναι
ἐπίκαιρο καί θέλει λιγότερο ψάξιμο ἀπό τό νά κυνηγήσεις δικαστικά 1,000 ἕως 10,000 πολίτες!
Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἄς δημοσιευθοῦν ἐπίσημα ὅλα τά χαμένα ποσά καί τά οἰκονομικά
σκάνδαλα, ἄς μιλήσει ἡ δικαιοσύνη καί νά ὑποχρεώσει μέσα σέ ὅλα καί τήν ἐπιστροφή τοῦ χαμένου
πλούτου.
Συμπέρασμα: Κάτι ἄλλο κρύβεται πίσω ἀπό τά ψίχουλα τοῦ «μεγάλου» ὀφέλους τῆς Ἀχρήματης ΚτΠ. Τό
δῆθεν ὄφελος εἶναι ὁ δούρειος ἵππος τοῦ πολυπόθητου «come back» τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, καί μάλιστα
σέ ἀρκετά ἐξελιγμένη καί πιό ἐπιζήμια μορφή! Διότι, κακά τά ψέματα, θά τόν ἀφήσει μέσα σέ ὅλα τά
γνωστά ΚΑΙ ἀχρήματο!
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«ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΤΙ, ΠΏΣ, ΓΙΑΤΊ; 10+1 ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΟΠΩΣΔΉΠΟΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΆΣΕΙΣ»!
[2] Πόσα μπορεί να «πιάσει» η κυβέρνηση μέσω του πλαστικού χρήματος
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1328853/esoda-3-dis-evro-apo-thn-afxhsh-10-ton-synallago.html
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υπόδικος για την υπόθεση της Proton Bank Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, που σχετίζεται με τουλάχιστον επτά λογαριασμούς!
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