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Στα γραφεία του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ Κινήματος δέχτηκε ο Νίκος Νικολόπουλος
εκπροσώπους του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νίκος Νικολόπουλος: «15.000 και πλέον οικογένειες εμπιστεύτηκαν την χώρα τους
και την Ελληνική Πολιτεία νιώθουν εξαπατημένοι»
Ο εκπρόσωπος του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ Κινήματος στην Βουλή των Ελλήνων Νίκος
Νικολόπουλος, δέχτηκε το ΣΥ.Φ.Π.Ο.Ε.Δ. και αφού άκουσε με προσοχή την φωνή
απόγνωσης και διαμαρτυρίας των εξαπατηθέντων ομολογιούχων και από τους τρεις
Πρωθυπουργούς Παπανδρέου – Παπαδήμο – Σαμαρά καθώς και από τους δύο
συγκυβερνήτες Βενιζέλο και Κουβέλη, δεσμεύτηκε να πάει -για μία ακόμη φορά- το μέγα
πρόβλημα τους στο Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και να μεταφέρει στην Κυβέρνηση, την
αμετάκλητη απόφαση τους να διεκδικήσουν πίσω με κάθε τρόπο όσα παράνομα τους
κατακρατά το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο Αχαιός Βουλευτής και συντονιστής του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ Κινήματος μετά την
συνάντηση για το θέμα της αποκατάστασης των ζημιών που έχουν υποστεί οι
ομολογιούχοι έκανε την ακόλουθη δήλωση :
«Σήμερα επανέλαβα όσα έλεγα και προ των εκλογών, όταν μετέφερα παντού την θέση της
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και την προσωπική δέσμευση του Α. Σαμαρά.
Σας θυμίζω πως η Νέα Δημοκρατία, ακόμη και πριν ξεκινήσει η διαδικασία αναδιάρθρωσης
του Ελληνικού χρέους, εντός και εκτός Βουλής, είχε υποστηρίξει την ανάγκη αρχικά
εξαίρεσης και μετεγενέστερα αποκατάστασης των ζημιών που υπέστησαν οι
ομολογιούχοι. Μάλιστα εάν κάποιος και σήμερα μπει στο site : www.nd.gr, θα διαβάσει
στην ανακοίνωση της 13 Ιουνίου 2012 (τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές) μεταξύ άλλων πως:
«Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται να προωθήσει άμεσα μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου
την αποκατάσταση των ομολογιούχων φυσικών προσώπων».
Αυτές τις ίδιες διαβεβαιώσεις που σήμερα υποσχέθηκε το ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
Κίνημα, για την αναζήτηση ρεαλιστικού τρόπου αναπλήρωσης των απωλειών που έχουν
υποστεί οι ιδιώτες ομολογιούχοι, καθώς επίσης εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση
του στο «κούρεμα» των ομολόγων των φυσικών προσώπων, έδωσε και ο ίδιος ο Α.
Σαμαράς, όταν συναντήθηκε με εκπροσώπους τους στις 19 Μαρτίου 2012 στα γραφεία της
ΝΔ

Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω και πάλι την στήριξη την προσωπική μου, αλλά και του
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ Κινήματος, Σύλλογο Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων
Ελληνικού Δημοσίου και στις προσπάθειες που καταβάλει για την εξεύρεση μίας δίκαιης
λύσης για τις 15.000 και πλέον Ελληνικές οικογένειες κατόχων Ο.Ε.Δ.
Τα μέλη του Συλλόγου, απλοί συμπολίτες , που πλήττονται και αυτοί από την κρίση
εμπιστεύτηκαν το Ελληνικό Δημόσιο σε μία περίοδο που αυτό είχε ανάγκη από στήριξη,
δέσμευσαν τις περιουσίες τους και τις αποταμιεύσεις τους στα Ελληνικά Ομόλογα, με την
παρότρυνση του Κράτους, θεωρώντας, ότι είναι ένα ασφαλές αποταμιευτικό προιόν που
δεν εμπεριέχει ρίσκο.
Επιθυμία τους ήταν η ενίσχυση της προσπάθειας του Κράτους να μειώσει τον εξωτερικό της
δανεισμό.
Δυστυχώς αλλά από τις εξελίξεις προκύπτει ότι οι μοναδικοί ζημιωμένοι από το
προηγούμενο «κούρεμα» είναι οι ιδιώτες μικροομολογιούχοι και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι μεν Τράπεζες θα καλυφθούν με την ανακεφαλαιοποίηση, τα δε funds (θεσμικά ή
υψηλού ρίσκου) εξοφλούνται στο 100% της αξίας των τίτλων που κατέχουν ή και με
υπεραποδόσεις που ξεπέρασαν και το 150%, όπως συνέβη στην πρόσφατη επαναγορά
χρέους.
Λυπάμαι θεωρώ υποχρέωση μου να καταγγείλω πως εκ μέρους των συγκυβερνητών της
Τροικανής Κυβέρνησης, υπήρξεσυνειδητή εξαπάτηση, αφού παρά τις πολιτικές τους
υποσχέσεις, τα ομολόγα των φυσικών προσώπων συμπεριλήφθηκαν στο «κούρεμα» της 9 ης
Μαρτίου 2012, χάνοντας έτσι πλέον του 75% της αξίας τους χωρίς την συναίνεση των
κατόχων τους.
Έτσι ενώ ο Α. Σαμαράς και ο Ε. Βενιζέλος είχαν υποσχεθεί αποζημιώσεις στους ιδιώτες
ομολογιούχους που είχαν υποστεί «κούρεμα» με το PSI ο Γ. Στουρνάρας δηλώνει ότι δεν
δεσμεύεται από τις προεκλογικές «δεσμεύσεις» των δύο κυβερνητικών εταίρων.
Το ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ Κίνημα τέλος πιστεύει ότι η προστασία των ομολογιούχων
θα δημιουργήσει ασφάλεια για ανάλογες επενδύσεις στο μέλλον και θα συντελέσει, από
την πλευρά της, στην προσπάθεια για την Επανεκκίνηση της Οικονομίας.
Αυτή πρέπει να είναι η κρίσιμη προτεραιότητα μας.
Και αυτό γιατί τα φυσικά πρόσωπα έκαναν, ουσιαστικά, μία αποταμίευση των κόπων
τους, στηρίζοντας ταυτόχρονα την Πατρίδα.
Ο τ. Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας Νίκος Νικολόπουλος,
καταλήγει στην δήλωση του καταλήγει ως εξής: «Θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί μία
ξεκάθαρη λύση που θα αποκαθιστά τις οικονομίες των Ομολογιούχων, που στήριξαν την
χώρα σε μία τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία και που ενώ παράλληλα θα
αποκαταστήσει την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και θα ενθαρρύνει την
επιστροφή κεφαλαίων από το εξωτερικό».

