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Αξιότιμε κ. βουλευτά
 
Εκπροσωπούμε τους Έλληνες ιδιώτες φυσικά πρόσωπα κατόχους ομολόγων ελληνικού 
δημοσίου, που εντάχτηκαν στο PSI+ παρά των περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεων και μάλιστα 
από το βήμα της Bουλής του τότε Υπουργού Οικονομικών κ. Βενιζέλου. Αποτέλεσμα αυτής της 
ένταξης είναι το κούρεμα των οικονομιών μας κατά 53,5%  σε ονομαστική αξία και κατά 80% 
σε τωρινή πραγματική, αφού μας δόθηκαν νέα ομόλογα 30ετούς λήξης.!!!

Την περίοδο 2009 με αρχές του 2010 οι υπουργοί οικονομικών και ο ΟΔΔΗΧ προέτρεπαν τους 
αποταμιευτές να συμμετέχουν στην αγορά ομολόγων ώστε και να μείνουν τα χρήματα στην 
Ελλάδα και να είναι ασφαλέστερα από τις τότε κλυδωνιζόμενες τράπεζες (μετά την κατάρευση 
της lehman brothers), ενώ απώτερος σκοπός τους ήταν η στροφή του κράτους προς τον  
εσωτερικό δανεισμό γεγονός που θα βοηθούσε την ελληνική οικονομία.

Πράγματι πολλοί ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, άκουσαν στις προτροπές της πολιτείας και 
κατάθεσαν τις αποταμιεύσεις τους στο Ελληνικό Κράτος γιατί έτσι θεωρούσαν ότι οι οικονομίες 
τους θα ήταν πιο ασφαλείς υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο υπουργός οικονομικών διαβεβαίωνε ότι θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα των φυσικών 
προσώπων, μετά την λήξη του PSI+, γιατί στην πράξη έγινε βίαιη δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων Ελλήνων πολιτών που τα είχαν εμπιστευτεί στη χώρα τους.

Προεκλογικά όλα τα κόμματα δεσμεύτηκαν ότι μετά τις εκλογές θα υπάρξει μέριμνα για δίκαιη 
λύση του προβλήματος και μάλιστα είχε προσδιοριστεί το πλαίσιο συγκεκριμένης λύσης.

Στη δύσκολη περίοδο που περνάνε οι Έλληνες πολίτες βασίζονται στις οικονομίες τους για 
να καταφέρουν να επιβιώσουν. Οι ομολογιούχοι, αν και είχαν φροντίσει να έχουν κάποιες 
οικονομίες, έχασαν αυτό το στήριγμα. Υπάρχουν μέλη του Συλλόγου που είχαν βάλει στα 
Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου το σύνολο των οικονομιών της οικογένειάς τους, το εφάπαξ τους, 
τα χρήματα για τις σπουδές των παιδιών τους και γενικά χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιούσαν 
σε ώρα ανάγκης.

Άλλοι ομολογιούχοι, με μεγαλύτερες καταθέσεις, αν και είχαν την ευχέρεια νομίμως να βγάλουν 
τα χρήματά τους στο εξωτερικό, προτίμησαν τα ΟΕΔ ενισχύοντας σημαντικά τις ανάγκες της 
χώρας μας.

Ενώ λοιπόν, για τις Τράπεζες ακούγονται διάφορα προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης και 
για τα Ταμεία ακούγονται επίσης προγράμματα ενίσχυσης με σκοπό την κάλυψη της ζημιάς 
που προκάλεσε το PSI+, για τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι αποταμιευτές και όχι επενδυτές 
και στην πλειοψηφία τους είναι οικογενειάρχες που έχασαν τις οικονομίες μιας ζωής και 
αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 15.000 οικογένειες, δεν έχει παρθεί ακόμα καμμία 
απόφαση !!!

Παρακαλούμε να πιέσετε την ηγεσία και τα όργανα του κόμματος σας να τηρήσουν την 
προεκλογική τους δέσμευση γιατί, πέρα από την αδικία, πολλά μέλη μας, άνεργοι, συνταξιούχοι, 
μικρομεσαίοι επαγγελματίες, έχουν φτάσει στα όρια οικονομικής ανέχειας.

Είμαστε στη διάθεσή σας και περιμένουμε ενημέρωση στο e-mail του Συλλόγου προκειμένου να 
ενημερώσουμε κι εμείς τα μέλη μας. 

 
Μετά τιμής
 
 
 
Ι. Μαρινόπουλος
Πρόεδρος της πρ. Δ.Ε.
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