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Κ. Πρωθυπουργέ,
σας εκφράζουμε τα πλέον ειλικρινή και θερμά συγχαρητήριά μας για την
εκλογή σας στο πρωθυπουργικό αξίωμα. Εκλογική σας νίκη, που περιμέναμε
διακαώς προκειμένου να δούμε επιτέλους την χώρα μας να κυβερνάται από άξιους
πολιτικούς, που δεν εμπαίζουν τους πολίτες και δεν ρισκάρουν το μέλλον της
πατρίδας.
Η ανάταση της οικονομίας είναι ήδη ορατή από εμάς, αφού πλέον εκτός από
την γενική βελτίωσή της σε όλους τους τομείς, τα ομόλογα που κατέχουμε, έστω
και αν προέρχονται από το κούρεμα του PSΙ έφτασαν για πρώτη φορά το 100% της
αξίας τους και ήδη την έχουν ξεπεράσει κατά πολύ.
Παρά το ευνοϊκό, ως άνω, για εμάς γεγονός, τα ομόλογα που κατέχουμε
ανέρχονται μόλις στο 32,5% της αρχικής αξίας των ομολόγων που κατείχαμε προ
PSI (53,5% διαγραφή-κούρεμα, και 15% πληρώθηκε σε μετρητά) και ακόμα και
σήμερα που διαπραγματεύονται στο 120% περίπου της αξίας τους, αυτό για εμάς
σημαίνει μόλις κατά 6,5% περιορισμό της συνολικής ζημίας μας. Αξίζει να
σημειωθεί βέβαια ότι ελάχιστοι έχουν κρατήσει μέχρι σήμερα τα ομόλογα του PSI,
καθώς οι περισσότεροι είτε αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν, κατά τα προηγούμενα
χρόνια, σε αξίες πολύ κάτω του 100%, προκειμένου να καλύψουν τις τρέχουσες
ανάγκες τους, ή τα αντάλλαξαν το 2017 με τον ΟΔΔΗΧ με ομόλογα μικρότερης
διάρκειας.
Δυστυχώς, επτά και πλέον χρόνια μετά το PSI, κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί
σοβαρά για την αποκατάσταση αυτής της μέγιστης κοινωνικής αδικίας την οποία
κατά κοινή ομολογία βαρύνει μόνο τους ομολογιούχους φυσικά πρόσωπα,
δεδομένου ότι από τους λοιπούς εμπλεκόμενους στο PSI, οι Τράπεζες
ανακεφαλαιοποιήθηκαν, αλλά και εγγράφουν στα βιβλία τους τις ζημίες από τα
ομόλογα σε βάθος 30 ετών και τα ασφαλιστικά ταμεία, χρηματοδοτούνται από το
Ελληνικό δημόσιο για τις ανάγκες τους.
Το γεγονός δηλαδή παραμένει, ότι τα φυσικά πρόσωπα ομολογιούχοι του
Ελληνικού δημοσίου είναι οι μόνοι που «πλήρωσαν» ΔΙΠΛΑ την οικονομική κρίση,
όχι μόνο με την μείωση των μισθών και συντάξεων και την γενικότερη οικονομική

δυσπραγία, αλλά με τις ίδιες τις προσωπικές τους οικονομίες. Πολλοί εκ των οποίων
μάλιστα δεν είχαν την στιγμή εκείνη του PSI άλλο διαθέσιμο εισόδημα και
περιήλθαν σε εξαθλίωση, ενώ ήταν συντηρητικοί και μετρημένοι άνθρωποι,
αποταμιευτές στην πλειονότητα, που στην κρίση εμπιστεύτηκαν στην χώρα τους
(αντί για τις τράπεζες του εξωτερικού ή το στρώμα τους, όπως έκαναν πολλοί
άλλοι) ότι είχαν αποταμιεύσει κατά το πέρασμα των ετών, σε πολλές περιπτώσεις
στην διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους. Δηλαδή κυριολεκτικά καταστραφήκαν
οικογένειες και χάθηκαν περιουσίες, ενώ τα τελευταία επτά χρόνια καμία αρμόδια
αρχή δεν έχει ουσιαστικά ενδιαφερθεί, αλλά αγνοούμαστε και εμπαιζόμαστε στο
αίτημά μας για την δίκαιη αποκατάσταση, έστω και μέρους, της ζημίας μας.
Εδώ αξίζει να αναφερθεί, ότι την στιγμή, που εμείς χάναμε την περιουσία
μας για την διάσωση της πατρίδας, ταυτόχρονα μέσω Νόμων όπως π.χ. του Νόμου
των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, δυστυχώς πολλοί κακόπιστοι
δανειολήπτες διέγραφαν τα δάνειά τους, και τους «χαρίζονταν» κατοικίες και
περιουσίες, σε σημείο να απορεί κανείς για το μέγεθος της αδικίας και της
«άτυπης» διανομής πλούτου (πρακτικά διανομής των δικών μας περιουσιών) σε
«μπαταχτσήδες», που εκμεταλλευόμενοι την κρίση, επικαλούμενοι με τις ψευδείς
φορολογικές τους δηλώσεις, τάχα αδυναμία πληρωμής, μετατόπισαν στην ουσία
την πληρωμή των δανείων τους στον Έλληνα φορολογούμενο και το Ελληνικό
Δημόσιο, το οποίο καλύπτει αυτή την ζημία δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσω
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Υπάρχει επίσης πληθώρα και άλλων
τέτοιων περιπτώσεων, όπως η διαγραφή δανείων από τον ΟΕΚ, που κόστισαν
εκατομμύρια στον κρατικό προυπολογισμό εν μέσω κρίσης.
Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις ενέργειες που έγιναν από εμάς
η Οικονομία, ως ελέγετο, δεν διέθετε την δυνατότητα για οποιαδήποτε
αποκατάστασή μας. Ακόμα και όταν επιτεύχθηκαν τα απαιτούμενα πλεονάσματα η
προηγούμενη κυβέρνηση κατασπατάλησε τα διαθέσιμα κεφάλαια σε αμφίβολης
αξιοπιστίας επιδόματα, τα οποία κατευθύνονταν βασικά για ψηφοθηρικούς λόγους
σε υποψήφιους ψηφοφόρους της, δηλαδή στα ίδια άτομα, τα οποία συνέβαλαν
στην κρίση και ζουν κατά το μάλλον παρασιτικά εις βάρος του Ελληνικού δημοσίου,
είτε καρπούμενοι επιδόματα ανεργίας ενώ συχνά εργάζονται σε μαύρη εργασία,
είτε επειδή δηλώνουν τεχνηέντως χαμηλά εισοδήματα κρύβοντας τα υπόλοιπα, είτε
επειδή παριστάνουν τους πρόσφυγες και τους πολύτεκνους, ενώ δεν είναι.
Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια η μεσαία τάξη των Ελλήνων στην οποία
ανήκουμε και εμείς οι 15.000 ομολογιούχοι υπέφερε τα μέγιστα προκειμένου ο κ.
Τσίπρας να την ισοπεδώσει και να την φτωχοποιήσει, εφαρμόζοντας ιδεοληπτικές
και απαράδεκτες πρακτικές, προς όφελος των αλλοδαπών, των αναρχικών και των
απάτριδων, διανέμοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια του κράτους. Όλους εμάς, που
σκληρά εργαζόμενοι μπορέσαμε να αποταμιεύσουμε κάποια χρήματα και δεν
ζούσαμε από τα επιδόματα, μας θεωρούσε «πλουσίους» για να διανείμει τους
φόρους μας σε όσους τον υποστήριζαν.
Επειδή αυτή η κοινωνική αδικία σε βάρος μας συνεχίζεται ακόμα και
σήμερα, παρά το ότι υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια, έστω για την εν μέρει και
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σταδιακή αποκατάσταση της ζημίας μας, καθώς και πληθώρα τρόπων να γίνει
αυτό (φοροαπαλλαγές - εγγραφή ζημιών - νέα ομόλογα - εν μέρει αποζημίωση
έως του ύψους της εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων) παρακαλούμε να μην μας
ξεχάσετε και να είστε ο πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, που θα αποκαταστήσει
όχι μόνο την αξιοπιστία της χώρας αλλά και την αδικία που συντελέστηκε εις βάρος
μας τα χρόνια της κρίσης και συνεχίζεται μέχρι σήμερα
Άλλωστε, θεωρούμε ότι το δικαιούμαστε, καθώς με την περιουσία μας
συμβάλλαμε ενεργά πέρα από κάθε άλλη κατηγορία πολιτών στην σωτηρία της
πατρίδας και ήρθε η ώρα να μας αναγνωριστεί αυτό εμπράκτως, με όποιον τρόπο
θεωρείτε δόκιμο.
Επειδή τα απαιτούμενα κεφάλαια για κάτι τέτοιο κατά τις εκτιμήσεις μας
είναι πολύ μικρότερα του ενός δις ευρώ, που εμφανίζει ο ΟΔΔΗΧ, δεδομένου ότι
δεν μπορούν να θεωρηθούν αποταμιευτές αλλά επενδυτές όσοι δεν αγόρασαν
κοντά στο 100% της αξίας τους τα ομόλογα προ του PSI, ενώ θα μπορούσε να τεθεί
και ως όριο αποζημίωσης οι 100.000 ευρώ για κάθε ομολογιούχο, όπως συμβαίνει
με την εγγύηση τραπεζικών καταθέσεων (άλλωστε πως είναι λογικά ορθό οι
τραπεζικές καταθέσεις να έχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία από τα ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου την στιγμή που οι τράπεζες εξαρτώνται και διασώθηκαν από
το Ελληνικό Δημόσιο).
Με αυτές τις παραμέτρους το συνολικό ποσό για την αποζημίωση των
ομολογιούχων το υπολογίζουμε σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο
κατανεμημένο σε βάθος δεκαετίας για παραδειγμα αντιστοιχεί μόλις σε 50
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ή μόλις το 2% του πρωτογενούς πλεονάσματος που
επιτυγχάνεται τα τελευταία χρόνια.
Για τους άνω λόγους παρακαλούμε να μας δεχθείτε στο γραφείο σας
προκειμένου να επιλύσουμε τα μεγάλα προβλήματα, που έχουν αυτή τη στιγμή τα
μέλη μας, φορολογικά και κληρονομικά, και κυρίως να σας εκθέσουμε την
δυνατότητα αποκατάστασής μας, που θεωρούμε ότι επιβάλλεται να
πραγματοποιηθεί για λόγους συνταγματικής ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στην διάθεσή σας για όποια
περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.
Μετά τιμής
Για το Διοικητικό συμβούλιο

Γεώργιος Κλαυδιανός
Πρόεδρος ΔΣ

Κωνσταντίνος Ντονάς
Ταμίας ΔΣ
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