
Πρωτοβουλία-ανάσα της «ΕΩΚ» για τους μικροομολογιούχους του Ελληνικού 

Δημοσίου 

Προσφυγή – για 1η φορά - στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου για 

το αναίσχυντο «κούρεμα»  

του Κ.Αϊβαλιώτη,  

πρ. Βουλευτή Β’ Αθηνών 

Η «ΕΩΚ» παίρνει άλλη μια πρωτοβουλία για να προσφέρει διέξοδο σε χιλιάδες 

Ελληνες πολίτες που υπέστησαν το «κούρεμα» των ομολόγων που είχαν αγοράσει 

από το Ελληνικό Δημόσιο και έχασαν έτσι 1 δις ευρώ! 

Η «ΕΩΚ», λοιπόν, στηρίζει την Προσφυγή που κατέθεσα στις Βρυξέλλες και ήδη 

πήρε τον δρόμο για την τελική συζήτηση αφού κρίθηκε παραδεκτή («acceptable») και 

έτσι θα συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση στην Ευρωβουλή. Η  Ελληνική κυβέρνηση 

εκλήθη να εξηγήσει γιατί κούρεψε τα ομόλογα  των αποταμιευτών (Ελλήνων και 

ξένων) που πίστεψαν το Ελληνικό δημόσιο αλλά ξαφνικά οι αποταμιεύσεις τους που 

είχαν επενδυθεί σε ομόλογα του «κουρεύτηκαν» και  έγιναν… «καπνός». Δυστυχώς 

κανένας στην σημερινή Βουλή δεν πήρε μια ανάλογη πρωτοβουλία και αφού δεν το 

κάνουν εκείνοι,  το κάνω εγώ με την συμβολή της «ΕΩΚ» που υποστηρίζει πάντα τα 

συμφέροντα των μη  προνομιούχων οι οποίοι έχουν απέναντί τους το σαδιστικό (και 

εξόχως «μπαμπέσικο») ελληνικό κράτος. 

Η Προσφυγή των μικροομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου (που συνέταξα σε 

συνεργασία μαζί τους και, φυσικά, συνυπέγραψα) φτάνει  στα Οργανα της ΕΕ αφού  

υπεβλήθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προωθήθηκε ήδη  στην Ημερήσια 

Διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών («COMMISSION DES 

PETITIONS»). Ετσι θα συζητηθεί με την διαδικασία του επείγοντος την 1η Απριλίου, 

παρουσία  35 ευρωβουλευτών και του αρμοδίου Επιτρόπου της ΕΕ, και όλα αυτά 

πριν από την διάλυση της  παρούσας σύνθεσης της Ευρωβουλής λόγω των  

Ευρωεκλογών που θα διεξαχθούν τον Μάιο. Στην Αναφορά που υπεβλήθη στις 

Βρυξέλλες ζητούμε την άμεση αποζημίωση όσων επένδυσαν σε Ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου τα οποία «κουρεύτηκαν», με αποτέλεσμα να έχουν  απώλειες 1 

δις ευρώ καθώς και 14 αυτοκτονίες(!) μεταξύ των μελών τους. Δηλαδή 14 άνθρωποι 

έβαλαν τέρμα στην ζωή τους απελπισμένοι από την απώλεια των κόπων μιας 

ολόκληρης ζωής, την ίδια ώρα που κόμματα και κάποια  μεγαλοστελέχη τούς… 

δούλευαν κανονικά, «δεσμευόμενοι» δημοσίως ότι «κούρεμα δεν θα υπάρξει»(!) 

Αυτούς πίστεψαν, τους ψήφισαν και όταν ήρθε η ώρα των αποφάσεων, τους 

κορόιδεψαν χωρίς καμία συστολή. Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς που υποβάλαμε  

είναι το εξής:  

 

 



«ΑΞΙΌΤΙΜΗ ΚΥΡΙΑ 

Ε. ΜΑΖΖΟΝΙ 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

 

                                                             ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε, 

Η ανά χείρας Αναφορά υποβάλλεται από τον Σύλλογο Φυσικών Προσώπων 

Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου" μαζί με προσωπικότητες της πολιτικής, 

δημοσιογραφικής και οικονομικής ζωής της Ελλάδας οι οποίοι έχουν 

ευαισθητοποιηθεί από την αδικία την οποία υφίστανται οι πολίτες που αποταμίευσαν 

σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και υπέστησαν πρωτοφανή ζημία ύψους 1 δις 

ευρώ από το λεγόμενο "κούρεμα" ("ΗΑΙRCUT") του Ελληνικού Δημοσίου χρέους 

μέσω της διαδικασίας του PSI τον Μάρτιο του 2012. 

Oι αποταμιευτές αυτοί που είναι τόσο Έλληνες πολίτες όσο και πολίτες άλλων χωρών 

της ΕΕ, ανέρχονται σε πάνω από 15.000 άτομα ενώ μαζί με τα μέλη των οικογενειών 

τους ξεπερνούν τα 100.000 άτομα και η απελπισία τους είναι τόσο μεγάλη ώστε ήδη 

ανάμεσα τους 14 άνθρωποι έχουν αυτοκτονήσει ! 

Η διαδικασία που επελέγη για το "κούρεμα" δεν ήταν εθελοντική όπως επίσημα 

λέγεται, αλλά υποχρεωτική, πρωτοφανής και άδικη, καθώς είχε δυσανάλογη 

επίπτωση στα οικονομικά συμφέροντα ατόμων με περιορισμένο εισόδημα που είχαν 

την ατυχή έμπνευση να εμπιστευτούν το Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωζώνη αλλά και 

τις διακηρύξεις των επισήμων παραγόντων της ΕΕ .Η ζημιά που υπέστησαν είναι 

τεράστια και υπολογίζεται σε 70% των χρημάτων που αποταμίευσαν ενώ ταυτόχρονα 

υφίστανται επιπλέον και όλα τα δεινά της λιτότητας και των μνημονίων που 

υφίσταται όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια 

πρωτοφανή στα χρονικά δήμευση περιουσιών που πραγματοποιήθηκε από κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η δε αδιαφορία της Ελληνικής κυβέρνησης και της 

τρόικας αυτά τα 2 χρόνια για την αποκατάσταση της αδικίας είναι προκλητική και 

καταφανής. 

 

 



Ζητούμε, αξιότιμη κ. Πρόεδρε, την άμεση αποζημίωσή μας για την οικονομική βλάβη 

που άδικα υποστήκαμε. 

Παράκλησή μας είναι να κληθούμε σε δημόσια ανοικτή συνεδρίαση ενώπιον της 

ευαίσθητης Επιτροπής σας, και να εκθέσουμε στους ευρωβουλευτές- μέλη της την 

εξαιρετικά άδικη κατάσταση που υφιστάμεθα». 

 

Εξυπακούεται ότι η παραπάνω Προσφυγή είναι ανοικτή σε όποιον αναγνώστη της 

ΕΩΚ έχει θιχτεί ή θα ήθελε απλώς να συμμετάσχει (εννοείται ΔΩΡΕΑΝ) βλέποντας 

την αδικία που υπέστησαν 100.000 πολίτες, κυρίως Ελληνες αλλά και άλλοι  

Κοινοτικοί υπήκοοι. Οσοι, δε, κυβερνητικοί παράγοντες προχώρησαν στο «κούρεμα» 

δεν υπολόγισαν την προφανή βλάβη στην διεθνή  εικόνα της Ελλάδας λόγω της 

ανακολουθίας (κοινώς: «μπαμπεσιάς»…) που έκανε το Ελληνικο Δημόσιο, το οποίο 

απεδείχθη αναξιόπιστο, για  άλλα δεσμεύθηκε και  άλλα έκανε και  έφαγε τελικώς 1 

δις από τους αποταμιευτές. Εν τω μεταξύ μόνο από τα «σπασμένα» της ΖΗΜΕΝΣ η 

Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής (στην οποία πρωταγωνιστούσα ως Μέλος της την 

περίοδο 2010-2011) υπολόγισε ότι το Ελληνικό κράτος θα μπορούσε να διεκδικήσει  

τουλάχιστον 2 δις (τα οποία  ακόμη  δεν ζητήθηκαν!) ή ακόμη δεν ζητούμε τα 

χρωστούμενα από τους Γερμανούς εξαιτίας των καταστροφών και των κλοπών που 

μας προξένησαν οι ΝΑΖΙ και τα οποία ανέρχονται σε πάνω από 159 δις ευρώ. Αξίζει, 

δε, να σημειωθεί ότι μόνο τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που δικαιούται η Ελλάδα από την 

ΕΕ  (και πρέπει να απορροφήσει μέχρι το 2015) ανέρχονται σε 11 δις ευρώ(!), ακόμη 

λιμνάζουν στις Βρυξέλλες και δεν απορροφώνται λόγω της ανικανότητας του 

Ελληνικού κράτους. Ενώ λοιπόν υπάρχουν πηγές άντλησης εσόδων (μαζί με τις 

λίστες ΛΑΓΚΑΡΝΤ αλλά και ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ,που κάποιοι φοβούνται πολύ…), 

επελέγη το αναίσχυντο κούρεμα των αποταμιεύσεων των μικροκαταθετών που 

εμπιστεύτηκαν  το αναξιόπιστο Ελληνικό Δημόσιο. Οποιος θέλει αφήνει όνομα και 

τηλέφωνο στην «ΕΩΚ» (210 / 36 25 095) και μετέχει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στην 

Προσφυγή που έκανα στις Βρυξέλλες η οποία ήδη πήρε τον δρόμο για συζήτηση 

παρουσία 35 ευρωβουλευτών στην Ευρωβουλή (η συνεδρίαση θα καλυφτεί σε 

ζωντανή μετάδοση από την EUROVISION) και οι εξελίξεις αναμένονται πλέον 

καταιγιστικές.  


