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Κύριε Πρωθυπουργέ
Ασφαλώς γνωρίζετε το πρόβλημα που εκκρεμεί σχετικά με τη ληστία που επεφύλαξε
η απόφαση Βενιζέλου για τη συμμετοχή και των Φυσικών Προσώπων στο κούρεμα
των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, PSI+, που είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε
χάσει το 53,5% από τις οικονομίες που ως αποταμιευτές είχαμε εμπιστευτεί στο
Ελληνικό Κράτος και να πάρουμε το 31,5% σε ομόλογα που λήγουν από το 2023
μέχρι το 2042.
Παρά τις προεκλογικές σας υποσχέσεις μέχρι σήμερα δεν έχετε πάρει καμία
απόφαση που να αναγνωρίζει επισήμως τη ζημία και δεν έχετε πάρει καμία απόφαση
για να αποκατασταθεί αμέσως ή εμμέσως η προαναφερθείσα κλοπή.
Δυστυχώς από δημοσιεύματα του τύπου, που δεν διαψεύδονται από κυβερνητικές
πηγές, μας επιφυλάσσετε κι άλλη μια δυσάρεστη έκπληξη και που αφορά τα ομόλογα
2023-2042.
Λέγεται ότι τα ομόλογα θα ανταλλαγούν με νέα ομόλογα αλλά κατά την ανταλλαγή θα
υπολογιστεί η τρέχουσα εμπορική τους αξία που είναι μεσοσταθμικά το 70-80% της
ονομαστικής αξίας. Δηλαδή πάλι κούρεμα στα κουρεμένα ομόλογα.
Οι σύμβουλοι σας και ο ΟΔΔΗΧ συναλλάσσονται με τράπεζες και hedge funds που
πραγματοποιούν μακροχρόνιες επενδύσεις και τζογάρουν σε διεθνείς τοποθετήσεις
χρημάτων.
Κύριε Πρωθυπουργέ.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Οι περισσότεροι από εμάς ήταν ήδη 60+ όταν έγινε το κούρεμα και πολλοί δε θα ζουν
όταν θα γίνει η τελική εξόφληση των ομολόγων που αναγκαστικά μας δώσατε.

Μη μας οδηγείτε κι άλλο στην εξαθλίωση.
Μη γίνετε κι εσείς ότι οι προηγούμενοι.
Θα πρέπει στα πλαίσια της όποιας διευθέτησης των ομολόγων 2023-2042 να ληφθεί
υπ' όψιν η ομάδα των Φυσικών Προσώπων.
Θα πρέπει να μη θιγούν άμεσα ή έμμεσα τα δικαιώματα τους και η οικονομική θέση,
έστω κι αν αυτή ήταν προϊόν εξαναγκασμού.
Εξετάστε τη δυνατότητα τα ομόλογα 2023-2042 των Φυσικών Προσώπων,
εθελοντικά πάντα, να ανταλλαγούν με κάποιο 5ετές ή 7ετές ομόλογο και επιτέλους
μπορέσουν εν ζωή να εισπράξουν έστω τα ψίχουλα που ο Βενιζέλος και η παρέα του
μας έδωσαν.
Μην ακούτε τη δικαιολογία "οτιδήποτε γίνει θα είναι εθελοντικό" γιατί είναι προφανές
ότι αν τελικά έχουμε τα ομόλογα 2023-2042 μια μικρή ομάδα ανθρώπων, τόΜτε αυτά
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ και ποτέ δε θα μπορέσουμε να τα προεξοφλήσουμε,
που σημαίνει θα τα εισπράξουμε μετά θάνατον.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Μη μας εκτελέσετε δεύτερη φορά.
Φανείτε συνεπής προς τις δεσμεύσεις σας και αντιμετωπίστε τα Φυσικά Πρόσωπα με
την ανθρώπινη φύση τους.
Είμαστε στη διάθεση σας, τη δική σας ή των εντεταλμένων πολιτικών που σας
εκπροσωπούν, να συζητήσουμε ΑΜΕΣΑ προκειμένου να μην επαναληφθεί το
"λάθος" που έκαναν οι προηγούμενοι.
Με εκτίμηση
Για το Σύλλογο Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων

Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Κλαυδιανός

