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Παράσταση διαμαρτυρίας εκπροσώπων του Συλλόγου
Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου
πραγματοποιήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με το
θέμα της επιστροφής των αποταμιεύσεων των φυσικών
προσώπων που είχαν επενδύσει σε ομόλογα του Ελληνικού
Δημοσίου.
Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας, «το Περιφερειακό Συμβούλιο στηρίζει
ομόφωνα τους ομολογιούχους. Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα, χτες,
να δώσει λύση στο θέμα αυτό. Μιλάμε για 15.000 οικογένειες, οι
οποίες έχουν αδικηθεί, και μάλιστα κατάφορα. Δεκαπέντε
χιλιάδες οικογένειες οι οποίες επένδυσαν τα χρήματά τους στα
ελληνικά ομόλογα, στηρίζοντας τη χώρα τους, και σήμερα
βρίσκονται στα όρια της οικονομικής καταστροφής. Αυτό που
πρέπει να γίνει άμεσα είναι η κυβέρνηση να προκαλέσει μια
συζήτηση με τα αρμόδια υπουργεία και να δώσει άμεσα λύση σε
αυτές τις 15.000 οικογένειες».
Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φυσικών
Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου Γιάννης Τσολιάς
τόνισε ότι «έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που το ελληνικό κράτος, με
τον πλέον αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο, αφαίρεσε τις
αποταμιεύσεις 15.000 και πλέον ελληνικών οικογενειών, που
εμπιστεύθηκαν τις αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα στο ελληνικό Δημόσιο.
Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ζητήσαμε
ανάλογο ψήφισμα, όπως έχουμε πάρει από άλλους 48 φορείς από την
ελληνική επικράτεια, το οποίο θα απευθύνεται στην κυβέρνηση και
προσωπικά στον Πρωθυπουργό της χώρας για τήρηση των προεκλογικών
δεσμεύσεων και επιστροφή των αποταμιεύσεων των ομολογιούχων στην
τιμή κτήσης των ομολόγων τους. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση και από
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τον Πρωθυπουργό της χώρας τον κ. Σαμαρά να φανεί συνεπής στις
προεκλογικές του δεσμεύσεις, όπως αυτές εκφράστηκαν στο Ζάππειο, και
συγκεκριμένα στο σημείο 3 του Ζαππείου, που ανέφερε αποκατάσταση
των ομολογιούχων. Κι επίσης, όπως εκφράστηκαν και μέσω του κ.
Μιχελάκη, ο οποίος προεκλογικά δεσμεύτηκε με συγκεκριμένο σχέδιο
λύσης για την αποκατάσταση των ομολογιούχων. Αυτή τη στιγμή η χώρα
έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Όταν έχουμε πρωτογενές πλεόνασα, τους
πρώτους που πρέπει να δούμε είναι τους ανθρώπους που βοήθησαν την
πατρίδα, που εμπιστεύθηκαν τα χρήματά τους και τα δώσανε στην
πατρίδα, και να αρχίσουμε από αυτούς».

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
Γραφείο Τύπου
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