Η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών 21 εκ των υποψήφιων ευρωβουλευτών θα τελειοποιούν
την ατζέντα τους για την όσο το δυνατόν αποτελεσματική παρουσία τους στο
ευρωκοινοβούλιο. Μέσα σε αυτήν την ατζέντα, εκτός από τα σοβαρά κοινωνικά και
οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και θα πρέπει να λάβει τη
συνδρομή της Ε.Ε. δεν θα πρέπει να λείπει το μείζον ζήτημα των μικροομολογιούχων που
έχασαν εν μία νυκτί τους κόπους της ζωής τους.
Η Ελλάδα πανηγυρίζει, και δικαίως, την επανάκτηση της πρόσβασης της στις διεθνείς
αγορές, μετά από τέσσερα περίπου χρόνια αποκλεισμού. Όμως, οι μικροομολογιούχοι,
έχουν υποστεί μεγάλη και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά, αφού έχασαν τις οικονομίες
μιας ζωής, το εφάπαξ που πήραν με την συνταξιοδότησή τους, εμπιστευόμενοι το κράτος,
αγοράζοντας ομόλογα. φυσικά πρόσωπα είχαν στα χέρια τους ομόλογα αξίας 1,2 δις ευρώ
και δεν εξαιρέθηκαν από το PSI.
Οι μικροομολογιούχοι αυτοί αντιμετωπίστηκαν ως επενδυτές και όχι ως αποταμιευτές.
Γιατί αυτό ήταν. Περίπου 11 χιλ. οικογένειες που αναζήτησαν την απόδοση και την
ασφάλεια των αποταμιεύσεων τους στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν αυτοί που εμπιστεύτηκαν
την ελληνική οικονομία και για να τη βοηθήσουν τη δάνεισαν από τις οικονομίες τους.
Αυτούς που αντί να καταθέσουν τα χρήματα τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή θυρίδες
τα τοποθέτησαν στην Ελλάδα.
Μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα, ένας νομικά ισχυρός και ανώδυνος τρόπος να περιοριστεί
η ζημία των μικροομολογιούχων είναι διαμέσου της φορολογίας, η οποία παραμένει ως
αναφαίρετη ευθύνη και προνόμιο ενός κράτους. Μπορούν δηλαδή να τύχουν ετήσιων
φορολογικών ελαφρύνσεων που να αθροίσουν σε βάθος χρόνου τα απωλεσθέντα τους.
Με τις αντιδράσεις της τρόικας κατά της αποζημίωσης των μικροομολογιούχων να έχουν
καταγραφεί με τον πιο γλαφυρό τρόπο, το ζήτημα αναμφισβήτητα θα πρέπει να τεθεί εντός
του ευρωκοινοβουλίου. Θα πρέπει οι Έλληνες ευρωβουλευτές να κάνουν γνωστό και να
ζητήσουν τη συνδρομή των εταίρων ώστε η όποια σωτηρία του Κράτους να μη θεμελιωθεί
πάνω στην αδικία ενάντια των πολιτών του.
Το ζήτημα των μικροομολογιούχων πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και με πνεύμα
δικαιοσύνης και ευαισθησίας.

