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Αγαπητέ κε πρόεδρε,

Σας στέλνω αυτήν την επιστολή για να ζητήσω και επισήμως τη στήριξη σας στο δύσκολο
δρόμο της εκπροσώπησης της χώρας μας στην Ευρωβουλή.
Η περίπτωση της αποκατάστασης των μικρομολογιούχων ζημιωθέντων από την
αναδιάρθρωση του ελληνικού κρατικού χρέους δεν θα πρέπει να μείνει εντός των
ελληνικών συνόρων. Το ζήτημα πρέπει να τεθεί με σθένος και ισχυρά επιχειρήματα στην
Ευρωβουλή και να δοθεί άμεσα μια λύση που να αποτελέσει τη χρυσή τομή μεταξύ των
ζημιωθέντων και του κράτους.
Το ζήτημα δεν αφορά μόνο μια μικρή ομάδα Ελλήνων. Αφορά περίπου 15 χιλ. οικογένειες,
οι οποίοι γίνονται επί διετία αποδέκτες υποσχέσεων, εμπόριου ελπίδας και εκμετάλλευσης.
Οι μικροομολογιούχοι έχουν υποστεί μεγάλη και ανεπανόρθωτη οικονομική ζημιά, αφού,
μεταξύ άλλων, έχασαν τις οικονομίες μιας ζωής, το εφάπαξ που πήραν με τη
συνταξιοδότησή τους, εμπιστευόμενοι το κράτος, αγοράζοντας ομόλογα, κλπ.
Είναι ξεκάθαρο ότι μέσα στην ατζέντα των ευρωβουλευτών, 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 της αποζημίωσης των
μικροομολογιούχων που έχασαν εν μία νυκτί τους κόπους της ζωής τους.
Τόσο στην αρθρογραφία μου όσο και μέσα στο site μου pikrou-moraitaki.gr μπορείτε να
δείτε συγκεκριμένες προτάσεις που έχω διατυπώσει, ώστε να αποκατασταθεί η ζημία
που σας προκλήθηκε. Τις έχω συζητήσει και μαζί σας στο παρελθόν, σε ανύποπτο χρονικό
διάστημα. Εγώ που έχω το προνόμιο να είμαι πιστοποιημένη στις αγορές και να
προέρχομαι από τον χρηματοπιστωτικό χώρο θα μπορέσω να εξηγήσω τόσο στους
Ευρωπαίους όσο και στους Έλληνες αξιωματούχους το πρόβλημα και πιστεύω ότι θα
καταλάβουν επιτέλους τη σημασία της αποκατάστασης της ζημιάς των ομολογιούχων που
είναι ευρύτερο θέμα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης για τα ελληνικά ομόλογα, καθώς
και την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία.
Γι’ αυτό ζητώ τη στήριξη σας για να μπορέσω να φέρω εις πέρας αυτό το δύσκολο και
περίπλοκο θέμα, αυτό της αποζημίωσης των μικροομολογιούχων.
Ζητώ τη στήριξη σας για να μεταφέρω στην Ευρωβουλή το ζήτημα σας ώστε να δοθεί μια
ευρωπαϊκή λύση που να μην γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή μικροπολιτικών
συμφερόντων.
Ζητώ τη στήριξη σας για να σταματήσει πια η εκμετάλλευση του κρίσιμου αυτού κομματιού
της ελληνικής κοινωνίας από τους λαϊκιστές.

Δώστε μου τη δύναμη της ψήφου σας και θα φανώ αντάξια σας. Μέχρι τώρα δεν είχα τη
δυνατότητα και την ευκαιρία να προωθήσω τα συμφέροντα σας, που είναι όπως πιστεύω
και ελληνικά συμφέροντα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και έτσι να υλοποιηθεί η
επιθυμία μου αποκατάστασης της ζημίας των ομολογιούχων, που είναι και δική σας
επιθυμία και αγώνας.
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