
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31η Οκτωβρίου 2012 στις 10:00 π.μ
στα καταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος,

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης ο Σύλλογος καλεί ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
να “δώσουν το παρόν” στην επέτειο

Αθήνα: Ελευθερίου Βενιζέλου 21 (Πανεπιστημίου)
Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 4
Πάτρα: Αγ, Ανδρέα 46-51 & Κολοκοτρώνη
Ηράκλειο: 25ης Αυγούστου 25

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πριν το κούρεμα του Ελληνικού Χρέους ο Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, για
λογαριασμό της κυβέρνησης, ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕ ότι οι Έλληνες που αποταμίευσαν σε τίτλους του ελληνικού
Δημοσίου θα καλυφθούν απολύτως. ΔΕΝ TO EKANE ΠOTE

Πριν τις εκλογές,
1. Η Νέα Δημοκρατία ΥΠΟΣΧΟΤΑΝ να προωθήσει αμέσως μετά τις εκλογές συγκεκριμένη

πρόταση για την αποκατάσταση των Φυσικών Προσώπων - Ομολογιούχων Ελληνικού
Δημοσίου. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΕ.

2. Ο ΣΥΡΙΖΑ διακήρυττε ότι τα Φυσικά Πρόσωπα που αγόρασαν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
ύστερα από πρόσκληση του ΟΔΔΗΧ πρέπει να αποζημιωθούν. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΗΚΑΝ.

3. Η ΔΗΜΑΡ δεσμευόταν ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα στηρίξει το αίτημα της αποκατάστασης
των αποταμιεύσεών τους. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ.

4. Το ΠΑΣΟΚ ομολογούσε ότι με το κούρεμα του ελληνικού χρέους τα Φυσικά Πρόσωπα
αδικήθηκαν. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥΣ.

5. Το ΚΚΕ «απαιτούσε» να αποκατασταθεί το κεφάλαιο της κατάθεσης των ομολογιούχων -
Φυσικών Προσώπων. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ.

Η πολιτική ηγεσία προς το παρόν δεν έχει κάνει τίποτα
Συνεχίζουμε να πληρώνουμε φόρους και χαράτσια
και κάποιοι βολεύονται με τις δικές μας οικονομίες

Άλλοι έβγαλαν τα χρήματα τους στο εξωτερικό.
Εμείς τα εμπιστευτήκαμε στη χώρα μας.

Μήπως κάναμε λάθος ??

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με αφορμή αυτή μας την επικοινωνία ο Σύλλογος - δίχως να έχει κλείσει ακόμη τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας του - έχει δραστηριοποιηθεί εντόνως στους παρακάτω τομείς:

(α) Σε νομικό επίπεδο,

 Επέλεξε έγκριτο Νομικό Γραφείο Καθηγητή ελληνικού Πανεπιστημίου στο οποίο ανέθεσε
τη δικαστική προσφυγή - σε ελληνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο- κατά της διαδικασίας του
PSI+ . Να διευκρινίσουμε ότι το γραφείο των κ Χρυσόγονου και Γκιτσάκη ανέλαβε μόνο
τη δικαστική προσφυγή.
Στα πλαίσια αυτά ενημερωθήκαμε προσφάτως από τον κ. Χρυσόγονο ότι το ΣτΕ θα
συνεδριάσει στην Ολομέλεια του με το τωρινό προεδρείο μία φορά πριν το νέο έτος και
άλλη μία φορά τον Φεβρουάριο. Ο Πρόεδρος του ΣτΕ προτίθεται να εισάγει την υπόθεσή
μας προς εκδίκαση κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνεπώς πιθανολογείται ότι το
θέμα μας θα συζητηθεί πριν το τέλος του έτους, είτε το Φεβρουάριο.

 Συντόνισε τη συνδρομή του Συλλόγου από δικηγόρους – μέλη του Συλλόγου, οι οποίοι
προσφέρουν  τις προσωπικές τους απόψεις για τις διάφορες νομικές κινήσεις του
Συλλόγου.
Είναι αυτονόητο ότι όποιο άλλο μέλος, δικηγόρος / νομικός, θα ήθελε να συμβάλλει
είναι ευπρόσδεκτος να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Συλλόγου.

 Έχει γίνει μια προεργασία σχετικά με ενδεχόμενες αγωγές, οι οποίες αφορούν ατομικά
κάθε ομολογιούχο (με προσωπική επιβάρυνση με 0,56% δικαστικό ένσημο επί του
διεκδικούμενου ποσού υπέρ του δημοσίου, πλέον των δαπανών παράστασης, της
αμοιβής και λοιπών εξόδων των δικηγόρων), για τις οποίες αγωγές όμως υπάρχει
προθεσμία κατάθεσης το αργότερο εντός 2 ετών από την ημερομηνία της ΔΗΜΕΥΣΗΣ
των αποταμιεύσεών μας (οπότε έχουμε χρόνο για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες).

 Εξετάζεται η δυνατότητα υποβολής μηνύσεων (αλλά και η πιθανή αποτελεσματικότητα
αυτών), με βασικό πρόβλημα την απόδειξη δόλου ή αμέλειας ή απάτης ενώπιον
δικαστηρίου (φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει με το πως όλοι μας αισθανόμαστε!), με το
θέμα –αν και πρακτικά αβέβαιο- να παραμένει πάντως στο τραπέζι.

(β) Σε πολιτικό επίπεδο,

Θα περιοριστούμε σε χαρακτηριστικές μετεκλογικές δράσεις, αφού προεκλογικά φάγαμε
αρκετό παραμύθι και χορτάσαμε.

 Μετά τις εκλογές έγινε προσπάθεια επικοινωνίας με ΟΛΑ τα κόμματα που είχαν
προεκλογικά δεσμευτεί να αποκαταστήσουν την αδικία (κλοπή).

 Άμεση ανταπόκριση είχαμε από τον βουλευτή Κουρουπλή ο οποίος ξεκίνησε με πρόθεση
να καταθέσει ερώτηση στον υπουργό, η οποία τελικά έγινε επίκαιρη επερώτηση από 7
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η επερώτηση κατετέθη αρχές Αυγούστου και δεν έχει ακόμη
οριστεί η ημερομηνία που θα συζητηθεί στη Βουλή. Την ημέρα της επερώτησης θα
γίνει και η μεγάλη συγκέντρωση του Συλλόγου στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

 Με το άνοιγμα της νέας περιόδου της Βουλής δόθηκε προσωπική επιστολή προς όλους
τους βουλευτές. Κάποιοι ευαισθητοποιήθηκαν και απάντησαν ή κατέθεσαν ερωτήσεις
στον υπουργό (βλέπε σχετική ενημέρωση από το site)

 Έγινε συνάντηση στο υπουργείο με παρόντες τον υπουργό κ. Σταϊκούρα, τη γενική
γραμματέα κα Παπακωνσταντίνου, τον αναπληρωτή διευθυντή του ΟΔΔΗΧ κο
Μαστρόκαλο, τη διευθύντρια του γραφείου κα Ζευγώλη και από πλευράς Συλλόγου



τους Κοντοδήμα, Καρασταμάτη και Κλαυδιανό. Συζητήθηκε η πρόθεση του υπουργού να
δοθεί λύση και έγινε γενική συζήτησε σε ποιο πλαίσιο θα μπορούσε να γίνει με βάση την
προεκλογική πρόταση των κομμάτων.

 Ακολούθησε νέα συνεργασία του αν. Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ και το Σύλλογο
προκειμένου να γίνει λεπτομερέστερη πρόταση και περιμένουμε να οριστεί νέα
συνάντηση με τους υπηρεσιακούς παράγοντες για συζήτηση. Επισημαίνουμε ότι ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ.

 Έγινε συνάντηση με το βουλευτή της Χρυσής Αυγής κο Ηλία Παναγιώταρο, ο οποίος και
κατέθεσε ερώτηση στη βουλή. Η ερώτηση έχει αναβληθεί 4 φορές αλλά μας δήλωσε ότι
θα συνεχίσει να επιμένει.

 Έγινε συνάντηση στο γραφείο των “Ανεξαρτήτων Ελλήνων” με βουλευτές και τον κο
Καμμένο. Η πρόταση του κόμματος είναι η αποκατάσταση των ομολογιούχων με
ομόλογα γης. Δεν υπάρχει από πλευράς τους κάποια επεξεργασμένη πρόταση.

 Έγινε συνάντηση με βουλευτές της ΔΗΜΑΡ οι οποίοι είπαν ότι σε συνεργασία με το
Σύλλογο θα φέρουν το θέμα στην επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της Βουλής.

 Εκτός από τα πολιτικά κόμματα έχουν γίνει συναντήσεις με την Τρόικα, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, το σύνδεσμο μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κλπ

(γ) Σε οργανωτικό επίπεδο,

 την αποτελεσματική επικοινωνία και ενημέρωση των μελών μέσω δημιουργίας κι
εμπλουτισμού ιστοσελίδας.

 Την καταχώρηση των μελών σε βάση δεδομένων προκειμένου να υπάρχουν πλήρη
στοιχεία. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη γιατί ξεκίνησε με χειρόγραφα fax τα οποία έπρεπε
να καταχωρηθούν ένα προς ένα.

 την ενοικίαση γραφείου, την πρόσληψη γραμματέως ώστε να υπάρχει καθημερινή
επικοινωνία με τα μέλη και τη συνεργασία με λογιστή προκειμένου να υπάρχει πλήρης
διαφάνεια στις δαπάνες.

 τη σύσταση ομάδας δράσης ως εκτελεστικό όργανο της ΔΕ και την κλήση και οργάνωση
συντονιστών ανά περιοχές με στόχο την καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη των
περιοχών και την ενεργοποίησή τους. Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέλιξη μέχρι να
καλύψει πλήρως όλες τις περιοχές.

(δ) Σε επίπεδο επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων,

Γίνεται συνεχής προσπάθεια να είναι το πρόβλημα μας στην επικαιρότητα αν και τα ιδιαίτερα
προβλήματα που έχει η χώρα και οι πολίτες μας βάζουν σε δεύτερη μοίρα.

Ξεχνάνε ότι οι ομολογιούχοι είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας που έχει όλα τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ χάσανε και το
στήριγμα που είχαν για τις δύσκολες μέρες.

 Για την καλύτερη επικοινωνία με τα ΜΜΕ (έντυπα, τηλεόραση και internet) αλλά και τα
μέλη του συλλόγου (μέσα από το site) αποφασίστηκε η συνεργασία με έγκριτο
δημοσιογράφο ο οποίος και θα αναλάβει την επικοινωνία του Συλλόγου για πιό
αποτελεσματική δράση.

 Γίνεται συνεχής όχληση σε εκπομπές της τηλεόρασης προκειμένου μέλη μας να
συμμετέχουν σε ενημερωτικές εκπομπές. Όπως ξέρετε υπάρχει συμμετοχή στον ΣΚΑΙ,
ALPHA, ΚONTRA, Extra3 κλπ. Να είμαστε ειλικρινείς. Κάποια άλλα μεγάλα κανάλια δεν
είναι και τόσο πρόθυμα να μας φιλοξενήσουν.



 Εκτός από την τηλεόραση έχουν παρουσιαστεί άρθρα από κεντρικές ηλεκτρονικές
σελίδες και πρόσφατα δημοσιεύονται άρθρα του προέδρου του Συλλόγου πιέζοντας για
να δρομολογηθεί λύση στο πρόβλημα.

(ε) Λοιπές δράσεις και συγκεντρώσεις,

Αφήσαμε τελευταίες τις συγκεντρώσεις που έκανε ο Σύλλογος.

Δύο συγκεντρώσεις προεκλογικά στο Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 2) και τον Αύγουστο στο
σπίτι του πρωθυπουργού.

Παρά την επίπονη προσπάθεια ενημέρωσης των μελών για συμμετοχή το αποτέλεσμα δεν ήταν
το αναμενόμενο.

Να λέμε αλήθειες. Δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή λες και το πρόβλημα αφορά κάποιους
άλλους.

ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


