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Δήλωζη Προέδροσ ηης Δημοκραηίας, Νίκοσ Αναζηαζιάδη 

ενώπιον ηης Ερεσνηηικής Επιηροπής για ηην Οικονομία 

 

Θα ήζεια πξηλ από θάζε άιιν λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ 

επραξηζηίεο γηαηί κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαθεξζώ ελ ζπληνκία 

ζε γεγνλόηα πξν ηεο αλαιήςεσο ησλ θαζεθόλησλ κνπ αιιά θαη λα 

δώζσ ηηο όπνηεο δηεπθξηλίζεηο γηα απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ κεηά ηελ 

εθινγή κνπ ζην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο.  

 

Θέισ εμ αξρήο λα ηνλίζσ πσο κε ηηο αλαθνξέο ζην παξειζόλ δελ 

είλαη πξόζεζε κνπ λα απνδώζσ επζύλεο ζηνλ νπνηνλδήπνηε.  

 

Τν έξγν εμάιινπ απόδνζεο ησλ επζπλώλ πνπ έθαζηνο αλήθεη 

απνθιεηζηηθά ζηε δηθαηνδνζία ζαο θαη βεβαίσο εηο ηελ θξίζε ηνπ 

θπξίαξρνπ ιανύ.  

 

Με ηηο σο άλσ παξαηεξήζεηο σο εηζαγσγή ζα ήζεια ζηε ζπλέρεηα λα 

δηαρσξίζσ, ηελ γξαπηή αλαθνξά κνπ, ζε ηξία κέξε.  

 

Τν πξώην πνπ αθνξά ηα γεγνλόηα θαη ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο κέρξη ηελ 1ε Μαξηίνπ 2013, θαζώο θαη ηηο 

ελέξγεηεο κνπ σο αξρεγνύ ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο θαηά ηελ ελ 

ιόγσ πεξίνδν, ην δεύηεξν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνινπζήζεθαλ από ηελ 1ε Μαξηίνπ κέρξη θαη ην 

πξώην Eurogroup ζηηο 15 Μαξηίνπ, θαη ην ηξίην πνπ αθνξά ηελ 

πεξίνδν κεηαμύ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ Eurogroup.  
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Πξνο απνθπγή επαλάιεςεο ησλ όζσλ έρνπλ ιερζεί από ηνπο πιένλ 

αξκνδίνπο παξαζέησ, ρξνληθό ησλ ζρεηηθώλ εμειίμεσλ πνπ 

νδήγεζαλ ηελ νηθνλνκία ηνπ ηνπνπ ζε κηα ρσξίο πξνεγνύκελν θξίζε 

ελώ ηαπηόρξνλα αλαθέξνκαη θαη ζηε ζηάζε πνπ ζαλ αληηπνιίηεπζε 

αιιά θαη ν ίδηνο πξνζσπηθά ηεξήζακε θαζόιε ηελ πεξίνδν απηή.  

 

Σην ελ ιόγσ ρξνληθό θαηαγξάθεηαη κέξνο ησλ δεκνζίσλ 

παξεκβάζεσλ, ησλ θαηά θαηξνύο πξνηάζεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο 

πξνο αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο, αιιά θαη κηα ζεηξά πξνεηδνπνηεηηθώλ 

επηζηνιώλ πνπ εζηάιεζαλ από εκέ πξνο ηνλ ηέσο Πξόεδξν ηεο 

Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο,  θ. Δεκήηξε Φξηζηόθηα.  

 

Από ην ρξνληθό ησλ εμειίμεσλ, απηό πνπ πξνθύπηεη είλαη πσο ε 

θαηάζηαζε ζε άκεζεο ππνρξεώζεηο πνπ θιεξνλόκεζε ε λέα 

θπβέξλεζε  ζπλνςίδεηαη ζηα αθόινπζα:  

1. Αλάγθεο απνπιεξσκήο δεκόζηνπ ρξένπο κέρξη 30/6/2013 ζηα 

€4.466 δηο, 

2. Υπνρξέσζε ηνπ θξάηνπο γηα θαηαβνιή απνδεκηώζεσλ ζηνπο 

αζθαιηζκέλνπο θαηαζέηεο ύςνπο €19.7 δηο, 

3. Τν νθεηιόκελν θαη άκεζα πιεξσηέν από ην θξάηνο πνζό γηα 

ηελ έθηαθηε παξνρή ξεπζηόηεηαο (ELA) αλήξρεην ζην 

ζπλνιηθό πνζό ησλ €11.5 δηο,  

4. Πνζό ύςνπο 1 δηο Επξώ πνπ πξνθύπηεη από ηελ εγγύεζε ηνπ 

θξάηνπο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε κέζα από εγγπεκέλα 

εθδνζέληα νκόινγα ηεο Λατθήο Τξάπεδαο.  

 

Εθ ησλ σο άλσ, ζπλάγεηαη όηη ζε πεξίπησζε κε άκεζεο επίηεπμεο 

πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο, ην θξάηνο ζα έπξεπε λα εμεύξεη πξνο άκεζν 

πιεξσκή ην ζπλνιηθό πνζό ησλ €36,5 δηο.  
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Με απηά ηα δεδνκέλα ε λέα θπβέξλεζε εθαιείην λα νινθιεξώζεη ηε 

δαλεηαθή ζύκβαζε ηεο 23εο Ννεκβξίνπ πνπ είρε πξνθαηαξηηθά 

ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηεο πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ηξόηθαο.  

 

 


