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Κύριε ∆ιοικητά,
Ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων Οµολογιούχων Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΣΥΦΠΟΕ∆) συµµετέχει στην
επέτειο της Παγκόσµιας Ηµέρας Αποταµίευσης µε συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας καταγγέλλοντας την
αδιαφορία για την αποκατάσταση της τεράστιας αδικίας και τη µη προώθηση δίκαιης λύσης για τους
Έλληνες ιδιώτες αποταµιευτές - οµολογιούχους.
Θέλουµε να σας υπενθυµίσουµε ότι σε επανειληµµένες ανακοινώσεις το 2009 και 2010, η Τράπεζα της
Ελλάδος ανακοίνωνε από την ιστοσελίδα της την έκδοση Οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου
σηµειώνοντας τη “∆ιάθεση Οµολόγων στο Αποταµιευτικό Κοινό” και παρέχοντας τη “δυνατότητα σε
φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταµιευτές)...” να τα προµηθευτούν.
Τα Φυσικά Πρόσωπα, ως αποταµιευτές, όπως πολύ σωστά τα χαρακτηρίζατε στις ανακοινώσεις σας,
µε την προτροπή της ΤτΕ, επέλεξαν να αποταµιεύσουν, σε µια µεσαίας διάρκειας κατάθεση, απ’
ευθείας στο Ελληνικό Κράτος, πιστεύοντας ότι ενισχύουν την προσπάθεια της χώρας και παράλληλα
εξασφαλίζουν τις οικονοµίες τους, χωρίς να χρειαστεί να τις µεταφέρουν σε λογαριασµούς του
εξωτερικού.
Είναι απορίας άξιον γιατί η ΤτΕ, ως καθ’ ύλην αρµοδία και µε δεδοµένο ότι αυτή ασκεί εποπτεία στο
τραπεζικό σύστηµα και εφόσον γνώριζε την νοµοθεσία βάσει της οποίας υπήρχε η πιθανότητα και η
δυνατότητα, τα Φυσικά Πρόσωπα να συµµετάσχουν σε µελλοντική απώλεια των χρηµάτων που είχαν
αποταµιεύσει, δεν τα προστάτεψε, ως όφειλε, ενώ γνώριζε ότι δεν έχουν τη απαιτούµενη γνώση του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Η Κυβέρνηση µε τις αποφάσεις της εξίσωσε αυθαίρετα τα Φυσικά Πρόσωπα µε τις Τράπεζες και τους
Θεσµικούς Επενδυτές, µε συνέπεια τη µονοµερή, εγκληµατική και παράνοµη αντικατάσταση των
οµολόγων µας µε νέα οµόλογα ονοµαστικής αξίας 46,5%, αλλά και µε διάρκεια έως και 30 χρόνια (!) και
µε ουσιαστική απώλεια 80%, λόγω της χαµηλής σηµερινής τους αποτίµησης.
Κύριε ∆ιοικητά, η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να διασφαλίζει τις καταθέσεις των αποταµιευτών,
αντί να επιτρέπει, ακόµα και στο Κράτος, να χρησιµοποιεί τις αποταµιεύσεις κατά το δοκούν και να
διασύρει την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήµατος και της Χώρας.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες βίαιης αρπαγής των οικονοµιών τους, τα Φυσικά Πρόσωπα
καταγγέλλουν ως υποκριτικό τον εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Αποταµίευσης στη χώρα µας,
γιατί έχει χαθεί πλέον η εµπιστοσύνη των πολιτών να αποταµιεύουν τις οικονοµίες τους στην Ελλάδα.
Όταν εξαγγέλλονται οδυνηρά και εξοντωτικά µέτρα για τους πολίτες προκειµένου να στηριχθεί
το τραπεζικό σύστηµα είναι καθήκον και υποχρέωση σας να αποκαταστήσετε και την
αξιοπιστία του συµβάλλοντας αποφασιστικά στην επανόρθωση της αδικίας που µας επεβλήθη.
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