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Αθήνα, 10-12-2012
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΡΙΣΙΜΟ
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η αγωνιώδης αναμονή για αποκατάσταση (σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις
της ΝΔ, αλλά και υμών προσωπικά) εκ μέρους 15000 και πλέον οικογενειών αποταμιευτών
/ καταθετών σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, που αυτοί και μόνο, έχουν υποστεί
σχεδόν ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή από τη δήμευση των αποταμιεύσεων τους
σαν αποτέλεσμα της εγκληματικής ένταξής τους στη διαδικασία του PSI+ εμπιστευόμενοι
τις αποταμιεύσεις τους στο Ελληνικό Δημόσιο και ιδιαίτερα οι καταιγιστικές εξελίξεις των
τελευταίων ωρών, αλλά και η αναποτελεσματικότητα των όποιων επαφών και συνεργασιών
μας με στελέχη του ΥΠΟΙΚ για λύση, μας επιβάλλουν να απευθυνθούμε και πάλι σε σας (σε
συνέχεια των από 02/08/12 και 08/11/12 επιστολών μας) στην ύστατη αυτή στιγμή και
σχετικά με τα εξής κρίσιμα σημεία :
Α. Επιβάλλεται, η άμεση προώθηση της μόνης δίκαιης λύσης, που οφείλει να είναι
αντίστοιχη με αυτήν που δόθηκε από προηγούμενη κυβέρνηση στους καταθέτες των τραπεζών
που κατέρρευσαν. Δηλαδή, εύρεση λύσης για πλήρη και άμεση κάλυψη του ποσού που
αποταμιεύσαμε σε ΟΕΔ. Η επίλυση του προβλήματος θα μπορούσε να γίνει, είτε στα πλαίσια
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, είτε στα πλαίσια του υπό κατάρτιση φορολογικού
νομοσχεδίου, είτε στα πλαίσια της αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Κράτους στους
προμηθευτές του Δημοσίου, είτε σε συνδυασμό όλων αυτών των δυνατοτήτων.
Λύσεις σε βάθος 30ετίας 20ετίας κλπ, είναι ασύμβατες για φυσικά πρόσωπα και μάλιστα
συνταξιούχους, ανέργους, κλπ., καθώς είναι πρόταση «μαύρη κωμωδία» για ομολογιούχους
ασθενείς ή προχωρημένης ηλικίας.
Β. Μέχρι της πλήρους αποκαταστάσεως της ληστείας, θεωρούμε σκόπιμο να προβλεφθεί
νομοθετικά η άμεση αναστολή όλων των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο των συνδικαιούχων των καταθετικών λογαριασμών (από τους οποίους έγιναν οι αγορές των ΟΕΔ) και
μέχρι του ποσού των δημευμένων καταθέσεων σε ΟΕΔ.
Γ. Η οποιασδήποτε μορφής «εμπλοκή» των ήδη κατεστραμμένων οικογενειών
μας από το PSI+, σε αυτά που ακούγονται τις τελευταίες ώρες περί «επαναγοράς» των
ομολόγων, πέραν του ότι μας είναι αδιανόητη, θα είναι και εγκληματική και θα οδηγήσει ήδη
απελπισμένους ανθρώπους σε μη ελεγχόμενες ψυχολογικές καταστάσεις, με απρόβλεπτες
συνέπειες, για τις οποίες νοιώθουμε την υποχρέωση να επιστήσουμε την ιδιαίτερη προσοχή
σας.
Μετά από απαίτηση των μελών μας, ζητάμε συνάντηση μαζί σας για να λάβει
τέλος ο «εμπαιγμός», τον οποίο οι κατεστραμμένες οικογένειες εισπράττουν, από την
αναποτελεσματικότητα των όποιων επαφών μας με στελέχη του ΥΠΟΙΚ
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