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Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούστη-
καν για πρώτη φορά οι πικρές προσω-
πικές ιστορίες δεκάδων ανθρώπων που 
έχασαν σε μια νύχτα τις αποταμιεύσεις 
μιας ζωής. Τις τραγικές επιπτώσεις που 
είχαν οι αποφάσεις του PSI σε 15.000 
ελληνικές οικογένειες παρουσίασε επι-
τροπή του Συλλόγου Φυσικών Προσώ-
πων Ομολογιούχων του Ελληνικού Δη-
μοσίου, των μικροομολογιούχων -όπως 
είθισται να αποκαλούνται- την Τετάρτη 
25 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες, έπει-
τα από πρόσκληση του ευρωβουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου.

Π
αρουσία των Ελλήνων ευρω-
βουλευτών Κώστα Χρυσόγο-
νου, Μανώλη Γλέζου, Σοφίας 
Σακοράφα, Στέλιου Κούλογλου 

και Νότη Μαριά, στη συνέντευξη Τύπου 
που έδωσαν παρουσία Ελλήνων και ξένων 
δημοσιογράφων, τα μέλη του συλλόγου 
εστίασαν στην ανθρώπινη διάσταση του 
προβλήματος, τονίζοντας πως 17 μικρο-
ομολογιούχοι έβαλαν τέλος στη ζωή τους 
μετά το «κούρεμα» του 2012.

Οπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελλη-
νικού Δημοσίου, Γιάννης Μαρινόπουλος, 
«η απόφαση να ‘‘κουρευτούν’’ τα φυσικά 
πρόσωπα ανήκει στο τοξικό κομμάτι του 
μνημονίου που η ελληνική κυβέρνηση 
θα πρέπει να επανεξετάσει. Δεν προσέ-
φερε τίποτα στη χώρα, ενώ κλόνισε την 
αξιοπιστία των πολιτών στο σύστημα. Δεν 
είναι τυχαίο ότι τις μέρες που γίνονταν συ-
νομιλίες με τους ‘‘εταίρους’’ μας έφυγαν 
από την Ελλάδα περισσότερα από 20 δισ. 
ευρώ. Ποιος νοήμων άνθρωπος θα άφη-
νε τα χρήματά του στην Ελλάδα μετά από 
αυτό που έγινε στους Ελληνες μικροομο-
λογιούχους».

Κατά τη διάρκεια των επαφών που εί-
χαν στις Βρυξέλλες τόσο με Ελληνες και 
ξένους ευρωβουλευτές όλων των κομμά-
των, όσο και με εκπροσώπους διαφόρων 
υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, επανέλαβαν και υπενθύμισαν τη 
δέσμευση της νέας κυβέρνησης για απο-
κατάσταση των ομολογιούχων: «Περιμέ-
νουμε οι δεσμεύσεις αυτές να γίνουν πρά-
ξη», δήλωσε εμφατικά ο αντιπρόεδρος 
του συλλόγου, Γ. Τσολιάς.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας 
Χρυσόγονος δήλωσε ότι «η απόφαση για 
το ‘‘κούρεμα’’ των φυσικών προσώπων επι-
βλήθηκε στην Ελλάδα από το Eurogroup, 
καθώς η ελληνική κυβέρνηση είχε στις 
προθέσεις της την εξαίρεσή τους από τη 
διαδικασία, σύμφωνα με εισήγηση της 

23ης διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρί-
ου του Κράτους. Η αναγκαστική στέρηση 
της εξουσίας διαχείρισης της περιουσίας 
των φυσικών προσώπων και η αναγκα-
στική στέρηση - απαλλοτρίωση του με-
γαλύτερου μέρους της αξίας της με την 
υποχρεωτική συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ανταλλαγής τίτλων συνιστούν προσβολή 
του δικαιώματος προστασίας της περιου-
σίας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 
του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της 
ΕΣΔΑ, καθώς και στο άρθρο 17 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το 
άρθρο 17 του ελληνικού Συντάγματος».

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι η Σο-
φία Σακοράφα, ευρωβουλευτίνα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, στη διάρκεια ενημέρωσης των ομο-
λογιούχων δεσμεύτηκε ότι «θα πιέσει την 
κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, 
και είναι σε επαφή με την αρμόδια ανα-
πληρώτρια υπουργό, Νάντια Βαλαβάνη, η 
οποία γνωρίζει πολύ καλά το θέμα».

Οι εκπρόσωποι του συλλόγου τόνισαν 
ότι η οικονομική κρίση που πλήττει την 
Ελλάδα δε σημαίνει σε καμία περίπτωση 
και αφαίρεση δικαιωμάτων από τους Ελ-
ληνες πολίτες, τα οποία προστατεύονται 
από τις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Η ανθρωπογεωγραφία 
των μικροομολογιούχων

Οι μικροομολογιούχοι δεν υπήρξαν 

θεσμικοί επενδυτές ή διαχειριστές χαρ-
τοφυλακίων, παρόλο που το επίσημο 
κράτος τους αντιμετώπισε ως τέτοιους, 
με την ένταξή τους στο PSI. Αντίθετα, εί-
ναι άνθρωποι της καθημερινότητας και 

του μόχθου. Είναι οι μικρομεσαίοι απο-
ταμιευτές, οι κύριοι εκπρόσωποι της άλ-
λοτε ευημερούσας μεσαίας τάξης.

Η ακούσια συμμετοχή τους στην ανα-
διάρθρωση του χρέους τους κατέστησε 
σε δυσχερέστερη θέση σε σχέση με τους 
υπόλοιπους πολίτες αυτής της χώρας: 
εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών και 
της σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας, 
όλοι οι Ελληνες υπέστησαν μειώσεις μι-

σθών, σκληρή φορολογία και χιλιάδες 
ακόμη έχασαν τις δουλειές τους.

Οι μικροομολογιούχοι βρέθηκαν σε 
ακόμη δυσχερέστερη θέση: έχασαν και 
τις αποταμιεύσεις τους.

Σήμερα το 30% περίπου χρωστάει σε 
τράπεζες και στο Δημόσιο και δηλώνει 
απόλυτη αδυναμία να ανταποκριθεί. Την 
ίδια στιγμή, το 56% έχει πάνω από δύο 
παιδιά και το 63% τα στηρίζει οικονομι-
κά, καθώς είτε είναι άνεργα είτε σπου-
δάζουν ακόμη (34%).

Τα φυσικά πρόσωπα, όμως, δεν 
έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τις καθη-
μερινές υποχρεώσεις που τρέχουν. Ενα 
εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό, της τάξεως 
του 39%, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλη-
μα υγείας! Ειδικότερα, το 8% εξ αυτών 
ταλαιπωρείται από κάποιου είδους σω-
ματική αναπηρία και το 4% δηλώνει ότι 
πάσχει από ψυχική αναπηρία.

Η πλειονότητα εξ αυτών αδυνατεί να 
κάνει μία νέα αρχή και να δημιουργήσει 
ένα νέο απόθεμα χρημάτων, όχι μόνο 
λόγω των τρεχουσών εξελίξεων, αλλά γι-
ατί το 40% βρίσκεται στη δύση της ζωής 
του, καθώς είναι πλέον συνταξιούχοι. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος 
ηλικίας των μικροομολογιούχων είναι τα 
61 έτη. Το 56% των φυσικών προσώπων 
που δάνεισαν με τις οικονομίες τους το 
ελληνικό κράτος ζει στην Αθήνα.

«Πώς χάσαμε τις περιουσίες μας»
Οι μικροομολογιούχοι καταθέτουν τις πικρές προσωπικές τους ιστορίες

Η απόφαση για το «κούρεμα» 
των φυσικών προσώπων επι-
βλήθηκε στην Ελλάδα από το 
Eurogroup, καθώς η ελληνική 

κυβέρνηση είχε στις προθέσεις 
της την εξαίρεσή τους
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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Ευρωκοινοβούλιο, διακρίνονται από αριστερά, ο Γιάννης Μαρινόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Φυσικών Προσώ-
πων Ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος, ο Γιάννης Τσολιάς, αντιπρόεδρος του συλλόγου, ο Δημήτρης 
Αλεξόπουλος, β’ αντιπρόεδρος του συλλόγου


