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1Ο ΜΕΡΟΣ  
 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
Οκτώβριος 2008 – 28 Φεβροσαρίοσ 2013 
 
 
14 Οκτωβρίοσ 2008 
 
Μηιψληαο ζην αεξνδξφκην Λάξλαθαο, πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ γηα ηηο 
Βξπμέιιεο θαη ζρνιηάδνληαο ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ν Πξφεδξνο 
Υξηζηφθηαο δήισζε φηη δελ αλέκελε φηη ε θππξηαθή νηθνλνκία ή ην 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ ζα είραλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα. «Οη 
επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο Κχπξνπ δελ ζα είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηέο», είπε 
θαη ζπκπιήξσζε φηη «ζην παξφλ ζηάδην ληψζνπκε, ηνπιάρηζηνλ, αιψβεηνη θαη 
ζέισ λα πηζηεχσ φηη ε αλάθακςε δηεζλψο, ζην ηέινο ηεο εκέξαο, ζα αθήζεη 
ηελ Κχπξν εληειψο αιψβεηε». 
 
16 Δεκεμβρίοσ 2008  
 
ηελ νκηιία ηνπ ζηε Βνπιή, πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
2009, ν αξρεγφο ηεο αληηπνιίηεπζεο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο θάιεζε ηελ 
θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε «πξνιεπηηθψλ θαη ηνλσηηθψλ κέηξσλ 
θαη κέηξσλ αλάπηπμεο γηα λα απνθχγνπκε ηα ρεηξφηεξα» θαη επέθξηλε ηελ 
απάζεηα ηεο. «Ζ θπβέξλεζε, δπζηπρψο επέιεμε ηελ πνιηηηθή ηεο άγνλεο 
αλακνλήο». 
 
23 Ιανοσαρίοσ 2009 
 
ε νκηιία ηνπ ζε ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ν Κχπξν – Ρσζηθφο 
Δπηρεηξεκαηηθφο χλδεζκνο, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Υαξίιανο ηαπξάθεο, 
επέκεηλε ζηε ζεσξία ηεο θπβέξλεζεο φηη «παξά ηελ θξίζε πνπ παξαηεξείηαη 
ζην δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ 
παξακέλεη εχξσζην». 
 
28 Νοεμβρίοσ 2009 
 
Σν 2009 ε θπβέξλεζε είρε πξνβιέςεη ξπζκφ αλάπηπμεο 3,7% θαη θαηέγξαςε 
έιιεηκκα 6.1%. Μηιψληαο ζην Παγθχπξην πλέδξην ηνπ ΓΖΤ, ν Νίθνο 
Αλαζηαζηάδεο ραξαθηήξηζε «αλεχζπλε πνιηηηθή» ηε ζηάζε ηεο Κπβέξλεζεο 
«πνπ κε ηελ αδξάλεηα ηεο επέηξεςε ηε δηφγθσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 
θαηέζηεζε ηηο ζπλέπεηεο πνιχ πην νδπλεξέο». 
 
27 Μαΐοσ 2010 
 
Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ Νίθνο Αλαζηαζηάδεο αλαθνίλσζε ζε δεκνζηνγξαθηθή 
δηάζθεςε έλα πιήξεο παθέην κέηξσλ γηα ηε δηάζσζε ηεο νηθνλνκίαο. 
Παξνπζηάδνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ, δήισζε: «Δπηβάιιεηαη κηα κεγάιε θνηλή 
πξνζπάζεηα πνπ ζα έπξεπε λα αλαιακβάλακε, κε νπζηαζηηθά κέηξα θαη 
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ηνκέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλακε ηα ρεηξφηεξα. Γπζηπρψο, νη 
πξνεηδνπνηήζεηο θαη νη παξαηλέζεηο καο αγλνήζεθαλ θαη ε ρείξα βνεζείαο 
έκεηλε κεηέσξε. Ζ Διιάδα είλαη πνιχ θνληά γηα λα κελ δηδαζθφκαζηε απφ ηα 
ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. (...) Ζ 
δηθή καο πξνζέγγηζε δελ θαζνξίδεηαη απφ ηελ φπνηα αληηπνιηηεπηηθή ηαθηηθή 
αιιά απφ ηελ ππνρξέσζε καο σο κηα ππεχζπλε πνιηηηθή δχλακε λα 
επηζεκάλνπκε ην απηνλφεην: φηη κπνξνχκε, έζησ θαη ηψξα, λα κεηαηξέςνπκε 
ηελ θξίζε ζε επθαηξία». 
 
10 Οκτωβρίοσ 2010 
 
ε ραηξεηηζκφ ηνπ ζε ζπδήηεζε γηα ηα δεκφζηα Οηθνλνκηθά, ν πξφεδξνο ηνπ 
ΓΖΤ Νίθνο Αλαζηαζηάδεο δήισλε: «Πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηαδηαθά ην 
κέγεζνο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ρσξίο λα ράζνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο νη 
ππάιιεινη. Δπηβάιιεηαη ε πηνζέηεζε ζρεδίνπ ζηαδηαθνχ πεξηνξηζκνχ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα γηα λα απνθχγνπκε ην Μεραληζκφ ηήξημεο ηεο Σξφηθαο». 
 
16 Νοεμβρίοσ 2010 
 
Ο νίθνο Standard & Poor’s ππνβάζκηζε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απφ Αa3 ζε Α2. Χο ιφγνη ππνβάζκηζεο αλαθέξνληαλ 
ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Κχπξν, ε δξαζηεξηνπνίεζε 
ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα θαη ε έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε 
επελδχζεηο ζε ρξεφγξαθα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ.  
 
16 Νοεμβρίοσ 2010 
 
ρνιηάδνληαο ηελ ππνβάζκηζε απφ ηνλ νίθν Standard and Poor’s, ν ππνπξγφο 
Οηθνλνκηθψλ Υαξίιανο ηαπξάθεο δήισζε φηη «ε Κπβέξλεζε είλαη 
πεπεηζκέλε φηη ην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη εχξσζην, έρεη γεξή 
θεθαιαηνπρηθή βάζε θαη κηα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή επνπηεία απφ ηελ Κεληξηθή 
Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ». 
 
17 Νοεμβρίοσ 2010 
 
Ο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο ζπγθάιέζε έθηαθηε ζπλεδξία ηνπ Δθηειεζηηθνχ 
Γξαθείνπ ηνπ ΓΖΤ, ην νπνίν αζρνιήζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ νίθνπ 
Standard and Poor’s λα ππνβαζκίζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ΚΓ. ε 
δειψζεηο ηνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαο, ν πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ 
είπε φηη «έθηαζε πιένλ ε ψξα γηα δχζθνιεο, αιιά αλαγθαίεο απνθάζεηο γηα 
ηελ εμπγίαλζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ». Ο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο είπε φηη ν 
ΓΖΤ είλαη έηνηκνο λα ζηεξίμεη αλάινγεο απνθάζεηο θαη λα επηκεξηζηεί ην 
φπνην πνιηηηθφ θφζηνο. «Πέξαλ απφ ηα φπνηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 
επηβάιιεηαη ε ξηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 
2011», είπε. 
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9 Δεκεμβρίοσ 2010 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Υαξίιανο ηαπξάθεο, κηιψληαο ζηε Βνπιή πξηλ 
απφ ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, είπε φηη «έρνπλ δηαθαλεί ζεκάδηα 
ζηαδηαθήο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο, εμέιημε πνπ ππνδεηθλχεη φηη έρεη αξρίζεη 
ε έμνδνο απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε» θαη ηφληζε φηη «μεθάζαξα έρνπκε 
θεξδίζεη ην κεγάιν ζηνίρεκα ηεο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε».  
 
24 Φεβροσαρίοσ 2011 
 
Γηπιή ππνβάζκηζε απφ ηνλ νίθν Moody’s απφ Αa3 ζε Α2. Ο νίθνο 
πξνρψξεζε ζηελ ππνβάζκηζε εθηηκψληαο πσο ε επηδείλσζε ησλ 
δεκνζηνλνκηθψλ δεδνκέλσλ είλαη δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα θαη ε έθζεζε ησλ 
Κππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα απμάλεη ηνπο θηλδχλνπο. 
 
14 Μαρτίοσ 2011 
 
Ύζηεξα απφ ζπλάληεζε πνπ είρε κε αληηπξνζσπεία ηεο Δθηειεζηηθήο 
Γξακκαηείαο ηεο ΟΔΒ, θαηά ηελ νπνία ζπδεηήζεθαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο 
νηθνλνκίαο, ν Νίθνο Αλαζηαζηάδεο δήισζε φηη «ε αληηπνιίηεπζε είλαη έηνηκε 
λα επηκεξηζηεί πνιηηηθφ θφζηνο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε, έηζη ψζηε ην 
δεχηεξν εζληθφ ζέκα, πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηελ νηθνλνκία, λα βξεη ην δξφκν 
ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ». 
 
30 Μαρτίοσ 2011 
 
Νέα ππνβάζκηζε απφ ηνλ νίθν Standard & Poor’s απφ  Α  ζε  Α-  κε αξλεηηθφ 
νξίδνληα. Ο Οίθνο επηθαιείηαη σο ιφγν ηεο ππνβάζκηζεο ηελ έθζεζε ησλ 
θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ζε ειιεληθά ρξεφγξαθα θαη ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο σο πνζνζηφ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο. 
Οη Standard and Poor΄s εθηηκνχζαλ φηη ππήξρε απμεκέλε πηζαλφηεηα 
αλαδηάξζξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο πνπ κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 
πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο θππξηαθέο ηξάπεδεο θαη λα έρεη δπζκελείο 
επηπηψζεηο ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά θαη ζην ξπζκφ αλάπηπμεο. 
 
30 Μαρτίοσ 2011 
 
Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Υαξίιανο ηαπξάθεο ζρνιηάδνληαο ηε λέα 
ππνβάζκηζε δειψλεη φηη ε ζέζε ηεο Κπβέξλεζεο είλαη φηη ην ηξαπεδηθφ 
ζχζηεκα ζηελ Κχπξν είλαη εχξσζην. Ζ απμεκέλε ξνή μέλσλ θαηαζέζεσλ 
ζηελ Κχπξν θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είλαη ςήθνο εκπηζηνζχλεο απφ 
ηελ αγνξά ζην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  
 
30 Μαρτίοσ 2011 
 
ρνιηάδνληαο ηε λέα ππνβάζκηζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο, ν αλ. πξφεδξνο 
ηνπ ΓΖΤ Αβέξσθ Νενθχηνπ δειψλεη: «Δίλαη ε ψξα πνπ φινη πξέπεη λα 
επηδείμνπκε πλεχκα ζνβαξφηεηαο θαη λα αλαιάβνπκε φινη ηηο επζχλεο καο. Ζ 
ψξα ησλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ παλεγπξηζκψλ γηα ην πψο εμήιζακε ηεο θξίζεο 
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έρεη πεξάζεη. Σψξα είλαη ε ψξα πνπ έρνπκε ελψπηνλ καο σκέο 
πξαγκαηηθφηεηεο'». 
 
31 Μαΐοσ 2011 
 
Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Fitch ππνβάζκηζε θαηά ηξεηο βαζκίδεο ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ. Ο νίθνο Fitch επηθαιείηαη σο θχξην ιφγν γηα απηή ηελ 
ππνβάζκηζε ην ελδερφκελν ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο λα 
επεξεάζεη ην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη αθνινχζσο ηα δεκφζηα 
νηθνλνκηθά. 
 
31 Μαΐοσ 2011 
 
ε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αλαθέξεηαη φηη ε Κπβέξλεζε 
«δελ ζπκθσλεί κε ηελ πην πάλσ αμηνιφγεζε». χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε 
«ην θππξηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ηδηαίηεξα εχξσζην κε πςειή 
θεθαιαηνπρηθή βάζε θαη πνιχ πςεινχο δείθηεο ξεπζηφηεηαο θαη κπνξεί λα 
αληεπεμέιζεη ζε νπνηνδήπνηε ζεσξεηηθφ ζελάξην αλαδηάξζξσζεο ηνπ 
ειιεληθνχ ρξένπο». 
 
7 Ιούνιοσ 2011  
 
Ζ Κνκηζηφλ – κε ηε ζχκθσλν γλψκε θαη ηεο Κ.Γ. – έθαλε επηά ζπζηάζεηο 
πξνο ηελ Κχπξν γηα δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ Οηθνλνκία: Μεζνπξφζεζκν 
Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην / ζχζηεκα δεκφζηαο πγείαο / ΑΣΑ / άλνηγκα 
επαγγεικάησλ / δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε / ζπληαμηνδνηηθφ / επνπηεία 
ηξαπεδψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θιπ. 
 
10 Ιοσνίοσ 2011 
 
Γεκνζίεπκα ηνπ πξαθηνξείνπ Reuters αλαθέξεη φηη ε αχμεζε ησλ απνδφζεσλ 
ζε θππξηαθά νκφινγα, σζεί νξηζκέλνπο αλαιπηέο λα πηζηεχνπλ πσο ε ρψξα 
ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί παθέην δηάζσζεο. 
 
21 Ιοσνίοσ 2011 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ Νίθνο Αλαζηαζηάδεο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 
Πξφεδξν Υξηζηφθηα εμέθξαζε ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 
θππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 
«Μαδί κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο αξκφδηνπο εκπιεθφκελνπο 
θνξείο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε ζηελ νπζία ησλ πξνβιεκάησλ 
αθήλνληαο πίζσ καο αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο», αλαθέξεη θαη αλαλεψλεη ηελ 
πξνζπκία ηνπ ΓΖΤ λα επσκηζζεί κέξνο ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο: «Έρνπκε κηα 
ππεχζπλε αληηπνιίηεπζε κε κηα ππεχζπλε εγεζία πνπ είλαη έηνηκε λα 
αλαιάβεη πνιηηηθφ θφζηνο γηα επίιπζε δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 
νηθνλνκίαο καο».       ΤΝΖΜΜΔΝΟ 1  
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8 Ιοσλίοσ 2011 
 
Ύζηεξα απφ ηηο πηέζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο ν Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο ζπγθαιεί 
ζχζθεςε αξρεγψλ ησλ θνκκάησλ γηα ηελ Οηθνλνκία. Ο ΓΖΤ θαηέζεζε 
νινθιεξσκέλν ζρέδην κε πξνηάζεηο γηα αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. Οη 
πξνηάζεηο απηέο, αθνξνχζαλ κέηξα κείσζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ηνπ 
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 
θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θξαηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ 
εζφδσλ θαη πνιηηηθέο γηα ζηήξημε θαη ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο.  
 
11 Ιοσλίοσ 2011 
 
Ζ έθξεμε ζην Μαξί θαη νη επηπηψζεηο ηεο επηδεηλψλνπλ ξαγδαία ηελ 
θαηάζηαζε ηεο Οηθνλνκίαο. 
 
18 Ιοσλίοσ 2011 
 
Ο δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Αζ. Οξθαλίδεο κε επηζηνιή ηνπ πξνο 
ηνλ Πξφεδξν Υξηζηφθηα αλαθέξεη φηη «ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 
έθηαθηεο αλάγθεο, ζπγθξηλφκελε κε απηή ηνπ 1974» θαη ηφληδε ηελ αλάγθε γηα 
άκεζε ιήςε πεξηζζφηεξσλ θαη δξαζηηθφηεξσλ κέηξσλ απφ εθείλα πνπ 
ζπδεηήζεθαλ ζηε ζπλάληεζε ηεο 8εο Ηνπιίνπ 2011 θαη ηαρχηαηε πινπνίεζε 
ηνπο.         ΤΝΖΜΜΔΝΟ 2 
 
22 Ιοσλίοσ 2011 
 
Νέα ζχζθεςε Πξνέδξνπ Υξηζηφθηα κε εθπξνζψπνπο ησλ πνιηηηθψλ 
θνκκάησλ γηα ζπδήηεζε ελφο θπβεξλεηηθνχ παθέηνπ κέηξσλ γηα ηελ 
Οηθνλνκία. Απφ ην παθέην απνπζίαδαλ δηαξζξσηηθά κέηξα γηα πεξηνξηζκφ 
ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Τπφ ηελ πίεζε ησλ άιισλ θνκκάησλ θαη εηδηθά ηνπ 
ΓΖΤ, ζπκθσλήζεθε φηη ην θπβεξλεηηθφ παθέην ζα ζπκπιεξσλφηαλ κε 
επηπξφζζεηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο.  
 
27 Ιοσλίοσ 2011 
 
Γηπιή ππνβάζκηζε απφ νίθν Moody’s απφ Α2 ζε Baa1. Ο Οίθνο αλαθέξεη φηη 
νη αλεζπρίεο γηα ηε δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ εληζρχνληαη απφ ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο κεγάιεο έθξεμε πνπ θαηέζηξεςε ηνλ κεγαιχηεξν 
ειεθηξνπαξαγσγφ ζηαζκφ ηνπ λεζηνχ ζηηο 11 Ηνπιίνπ.  
 
27 Ιοσλίοσ 2011 
 
ε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηνλίδεηαη φηη «ε Κπβέξλεζε 
ζεσξεί απαξαίηεην λα ππάξμνπλ ζπλαηλέζεηο ζηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκίαο πνπ 
ζα ζηείινπλ θαη ηα απαξαίηεηα κελχκαηα ζηηο αγνξέο» θαη φηη «παξακέλεη 
ζπλεπήο ζην παθέην κέηξσλ πνπ απνθαζίζηεθε ζηε ζπλάληεζε κε ηα 
θφκκαηα». ηελ αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη φηη ε θπβέξλεζε ζεσξεί πνιχ 
ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλάληεζε κε ηα πνιηηηθά θφκκαηα ην 
ζπληνκφηεξν έηζη ψζηε λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα κέηξα. «Ζ χπαξμε εζληθήο 
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ζπλαίλεζεο θαη νκνςπρίαο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ».  
 
28 Ιοσλίοσ 2011 
 
Ζ εθπξφζσπνο Σχπνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Chantal Hugues, δήισζε 
φηη ε Κχπξνο, φπσο φια ηα θξάηε κέιε, πξέπεη λα θαηαβάιεη ηηο απαξαίηεηεο 
πξνζπάζεηεο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πξνζζέηνληαο φηη «πξέπεη λα 
κεηψζεη ην έιιεηκκά ηεο θάησ απφ ην 3% εθέηνο θαη θάησ απφ 2,5% ηνλ 
επφκελν ρξφλν». 
 
28 Ιοσλίοσ 2011 
 
Ο αλαπιεξσηήο πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ Αβέξσθ Νενθχηνπ έθαλε δεκφζηα 
έθθιεζε ζηνλ Πξφεδξν Υξηζηφθηα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο, 
θαιψληαο ηνλ λα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο  «πξηλ λα είλαη αξγά γηα 
ηνλ ηφπν». Απεπζπλφκελνο ζηνλ Πξφεδξν, ν Α. Νενθχηνπ αλέθεξε: «Πξέπεη 
επηηέινπο λα αληηιεθζείηε πσο ε νηθνλνκία καο παξνπζηάδεη κηαλ εηθφλα 
ειεχζεξεο πηψζεο θαη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ιήςε δξαζηηθψλ 
δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα αληηζηξέςνπλ ηελ θαηάξξεπζε». 
Δπηθαινχκελνο ηηο ζπζηάζεηο ησλ Moody’s, ν Αβέξσθ Νενθχηνπ αλέθεξε 
πσο «κφλνλ κε κεηαξξπζκίζεηο κεγάιεο θιίκαθαο ζην ζχζηεκα θνηλσληθψλ 
παξνρψλ θαη ζην κηζζνιφγην ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο επίζεο 
θαη κε ζεκαληηθέο θαη ρξφληεο εμνηθνλνκήζεηο, κπνξεί λα αιιάμνπλ ηελ 
αμηνιφγεζή ηνπο θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ θππξηαθή νηθνλνκία». Ο αλ. 
πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ πξνεηδνπνίεζε φηη «ηα πεξηζψξηα εμαληινχληαη θαη ζα 
πξέπεη λα ηα απνθαζίζεηε ηψξα, γηαηί νη αγνξέο, νη νίθνη αμηνιφγεζεο θαη νη 
επξσπατθνί θαη άιινη νηθνλνκηθνί ζεζκνί ζα είλαη ακείιηθηνη».  
 
29 Ιοσλίοσ 2011 
 
Τπνβάζκηζε απφ νίθν Standard & Poor’s απφ Α- ζε BBB+. χκθσλα κε ηνλ 
Standard & Poor's, παξά ηηο ελ εμειίμεη ζπλνκηιίεο ζε ζρέζε κε νπζηαζηηθά 
κέηξα εμπγίαλζεο, πηζηεχνπλ φηη ε θππξηαθή Κπβέξλεζε ζα δπζθνιεπηεί λα 
αληαπνθξηζεί ζηνλ γεληθφ ζηφρν ηεο γηα δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 2011 θάησ 
απφ ην 4% ηνπ ΑΔΠ, θαη ζην ζηφρν ηνπ 2012 γηα έιιεηκκα 2%.  
 
5 Ασγούστοσ 2011 
 
Αλαζρεκαηηζκφο ηεο θπβέξλεζεο απφ ηνλ Πξφεδξν Υξηζηφθηα. Νένο 
ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αλαιακβάλεη ν Κίθεο Καδακίαο. 
 
10 Ασγούστοσ 2011 
 
Γηπιή ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Κ.Γ. απφ ηνλ νίθν Fitch 
απφ Α- ζε BBB, ιφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο επηδείλσζεο θαη εθηηκψληαο φηη ε 
ρψξα πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί λα θαηαθχγεη ζην κεραληζκφ δηάζσζεο γηα λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο αλάγθεο. 
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10 Ασγούστοσ 2011 
 
ρνιηάδνληαο ηελ ππνβάζκηζε απφ ηνλ Οίθν Fitch, ν Κίθεο Καδακίαο 
ραξαθηήξηζε ππεξβνιηθή ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νίθνπ. «Δίδακε κε κεγάιε ιχπε 
ηε δηαπίζησζή ηνπ, φηη θαηά ηελ θξίζε ηνπο, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε 
ζηελ Κχπξν νδεγνχκαζηε ζηνλ Μεραληζκφ ηήξημεο. Κάηη ηέηνην, δελ 
αηηηνινγείηαη». 
 
11 Ασγούστοσ 2011 
 
Ο λένο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Κίθεο Καδακίαο παξνπζίαζε ην παθέην 
κέηξσλ ηεο θπβέξλεζεο, αιιά ζε απηφ δελ ππήξραλ ηα δηαξζξσηηθά κέηξα 
πνπ είραλ ζπκθσλεζεί κε ηα θφκκαηα. Ο ΓΖΤ θαηάγγεηιε ηελ ππαλαρψξεζε 
ηεο θπβέξλεζεο απφ ηα ζπκθσλεζέληα ζηε ζχζθεςε ηνπ Πξνεδξηθνχ. ε 
ζρεηηθή δήισζε ηνπ ν πξφεδξνο Αλαζηαζηάδεο αλέθεξε φηη «ν ΓΖ.Τ είλαη 
έηνηκνο λα ζηεξίμεη ην παθέην κέηξσλ φπσο είρε αξρηθά ζπκθσλεζεί. Απηφ ζα 
ήηαλ έλα πξψην, έζησ, βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε ε Κχπξνο ζα  νδεγεζεί αλαπφθεπθηα ζε θαηαζηάζεηο ηχπνπ 
Διιάδαο». 
 
18 Ασγούστοσ 2011 
 
Ο αξρεγφο ηεο αληηπνιίηεπζεο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο εμάγγεηιε ην «δηάινγν 
επζχλεο» κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 
Οηθνλνκία. ε ζρεηηθή ζπλέληεπμε ηχπνπ αλέθεξε: «Γηαπίζησζή καο είλαη 
πσο ε νηθνλνκία καο έρεη νδεγεζεί πξαγκαηηθά ζε κηα ηξαγηθή θαη νξηαθή 
θαηάζηαζε θαη απηφ δπζηπρψο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αδξάλεηαο ηεο 
αηνικίαο, ησλ άζηνρσλ εθηηκήζεσλ απφ πιεπξάο Κπβέξλεζεο ηα ηειεπηαία 
ηξία ρξφληα. (...) Δίλαη κε ιχπε πνπ ζεκεηψλσ αθφκα θαη ηψξα, ηξία ρξφληα 
κεηά ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φηη ε Κπβέξλεζε εμαθνινπζεί λα κελ 
έρεη έηνηκε ηελ νινθιεξσκέλε θαη ζπκπιεξσκέλε πξφηαζή ηεο». 
 
19 Ασγούστοσ 2011 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Κίθεο Καδακίαο ζπδήηεζε κε ηελ εγεζία ηνπ ΓΖΤ 
ην θπβεξλεηηθφ παθέην κέηξσλ γηα ηελ νηθνλνκία. Ο ΓΖΤ έζεζε κε επηκνλή 
ηε ζπκπεξίιεςε ζην παθέην θαη δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ. ε δειψζεηο ηνπ κεηά 
ηε ζπλάληεζε ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ππνζρέζεθε, αλ θαη ην ζεσξνχζε 
πνιχ δχζθνιν, φηη ζα πξνζπαζνχζε λα θαηαζέζεη ην δεχηεξν παθέην κέηξσλ 
ζηε Βνπιή, κέρξη ηηο 25 Απγνχζηνπ, φπσο ην είρε δεηήζεη ν ΓΖΤ. 
 
26 Ασγούστοσ 2011 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Κίθεο Καδακίαο, θάιεζε ηε Βνπιή λα ςεθίζεη ην 
πξψην παθέην κέηξσλ (θπξίσο θνξνινγίεο) θαη έδσζε γξαπηψο ζηε Βνπιή ην 
πεξίγξακκα ησλ πεξαηηέξσ κέηξσλ πνπ ζα ιακβάλνληαλ γηα ηε 
δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Γεζκεχηεθε λα ζηείιεη ιεπηνκεξείο πξνηάζεηο ηνπ 
ζηε Βνπιή κέρξη ηηο 15 επηεκβξίνπ 2011. Ζ Βνπιή ςήθηζε ην παθέην θφξσλ 
φκσο ε θπβέξλεζε δελ αληαπνθξίζεθε ζηε δέζκεπζή ηεο γηα δεχηεξν παθέην 
κέηξσλ.  
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26 Οκτωβρίοσ 2011 
 
Σν πκβνχιην ηεο ΔΔ απνθάζηζε ην θνχξεκα ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Ζ δεκηά 
ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ αλέξρεηαη ζηα 4,5 δηο (πεξίπνπ 3 δηο ε Λατθή θαη 
1,5 ε Κχπξνπ). Ζ ΔΚΣ απνθάζηζε ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ 
κέρξη ηηο 30 Ηνπλίνπ 2012. Ο Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο, ρσξίο θακηά 
πξνεηνηκαζία, απνδέρηεθε ην θνχξεκα θαη δελ αηηήζεθε ζηήξημε γηα ηελ 
αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ. 
 
27 Οκτωβρίοσ 2011 
 
Τπνβάζκηζε απφ νίθν Standard and Poor’s απφ A+ ζε A. 1. Οη ιφγνη ηεο λέαο 
ππνβάζκηζεο ήηαλ ν απμεκέλνο θίλδπλνο γηα απψιεηεο ησλ θππξηαθψλ 
ηξαπεδψλ απφ κηα ελδερφκελε κεγαιχηεξε απνκείσζε ειιεληθψλ νκνιφγσλ 
σο κέξνο ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο ηεο Διιάδαο θαη ε θαζπζηέξεζε 
ζηελ πηνζέηεζε πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα βειηίσζε ηεο δνκήο ησλ δεκφζησλ 
νηθνλνκηθψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  
 
27 Οκτωβρίοσ 2011 
 
ε αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ αλαθέξεηαη φηη ε Κπβέξλεζε ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο αλαγλσξίδεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα 
αληηκεησπίζεη ε θππξηαθή νηθνλνκία, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ απφ ηελ 
θξίζε ρξένπο ζηελ Δπξψπε. «Ζ Κπβέξλεζε πξνηίζεηαη λα ελεξγήζεη άκεζα 
θαη απνθαζηζηηθά γηα ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, ηφζν γηα ηελ 
επίηεπμε δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο φζν θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
πξνθιήζεσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πάληνηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Κεληξηθή Σξάπεδα». 
 
4 Νοεμβρίοσ 2011 
 
Γηπιή ππνβάζκηζε απφ νίθν Moody’s απφ Baa1 ζε Βaa3. Ζ ππνβάζκηζε 
απνδίδεηαη ζηε κεγάιε πηζαλφηεηα ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο λα ρξεηαζηεί θξαηηθή 
ζηήξημε εληφο ηνπ 2012, ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απφ ηε 
δηεζλή θεθαιαηαγνξά θαη ζηε ζεζκηθή αδπλακία ε νπνία «ήηαλ κεγαιχηεξε 
ηεο αλακελφκελεο» γηα «απνδνρή θαη εθαξκνγή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη 
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηφξζσζε ηεο 
απμεηηθήο ηάζεο ηνπ ρξένπο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο καθξνπξφζεζκεο 
βησζηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ».  
 
5 Νοεμβρίοσ 2011 
 
ρνιηάδνληαο ηε λέα ππνβάζκηζε, ν πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ Νίθνο 
Αλαζηαζηάδεο ππελζχκηζε πσο πξηλ έλα ρξφλν ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 
δήισζε πσο θεξδίζακε θαη ην ζηνίρεκα θαη μεπεξάζακε ηελ θξίζε. «Φέηνο 
είκαζηε κπξνζηά ζε ηέηνηνπο θηλδχλνπο, πνπ πξαγκαηηθά, αλ δελ θηλεζεί 
έγθαηξα θαη κε ζπγθεθξηκέλα θαη απνθαζηζηηθά κέηξα ε θπβέξλεζε θαη ζα 
ζπλερίζεη λα ζπλδηθαιίδεηαη, ιππνχκαη λα πσ φηη ζην ηέινο, ην θφζηνο ζα ην 
πιεξψζεη επξχηεξα ν ιαφο θαη θαηά θχξην ιφγν νη δεκφζηνη ππάιιεινη». 
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25 Νοεμβρίοσ 2011 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ Νίθνο Αλαζηαζηάδεο κε επηζηνιή πξνο ηνλ Πξφεδξν 
Υξηζηφθηα δεηεί επείγνπζα ζπλάληεζε, ζηελ παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ αιιά θαη ηνπο επηθεθαιήο ηνπ νηθνλνκηθνχ επηηειείνπ ηνπ 
Γεκνθξαηηθνχ πλαγεξκνχ, «πξνθεηκέλνπ κε λεθαιηφηεηα θαη καθξάλ 
ζθνπηκνηήησλ λα δηαπηζηψζνπκε πνηα ελδεηθλπφκελα κέηξα πξέπεη άκεζα λα 
ιεθζνχλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη ηξαγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ηα γεγνλφηα 
πξνδηαγξάθνπλ». ε ζπλέληεπμε ηχπνπ, ν Νίθνο Αλαζηαζηάδεο είπε φηη νη 
ηνικεξέο απνθάζεηο είλαη πιένλ δήηεκα εζληθήο επηβίσζεο θαη επαλέιαβε ηελ 
εηνηκφηεηα ηνπ ΓΖΤ λα αλαιάβεη επζχλεο θαη λα επηκεξηζηεί θφζηνο. «Σν 
παξάδεηγκα ηεο Διιάδαο είλαη πάξα πνιχ θνληά γηα λα επαηζζεηνπνηήζεη 
φζνπο αθφκα δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο».
                            ΤΝΖΜΜΔΝΟ 3 
 
28 Νοεμβρίοσ 2011 
 
Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπλάληεζε Υξηζηφθηα - Αλαζηαζηάδε ζηελ παξνπζία 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. πδεηήζεθαλ ηα κέηξα πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ 
γηα λα επηζηξέςεη ε Κχπξνο ζηηο αγνξέο. Μεηά ηε ζπλάληεζε, ν Πξφεδξνο ηνπ 
ΓΖΤ δήισζε: «Θα πξέπεη απηή ηελ ψξα φινη λα ζέζνπκε πάλσ απφ 
νηηδήπνηε άιιν ηελ Κχπξν ηελ παηξίδα καο. Γελ κε ελδηαθέξεη πνηνο 
θπβεξλά, κε ελδηαθέξεη ην αχξην ηεο Κχπξνπ απηφ είλαη πνπ κεηξά θαη απηφ 
είλαη πνπ κεηξά, πηζηεχσ, θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο, ζε φιεο ηηο άιιεο 
πνιηηηθέο δπλάκεηο. (...) Απηέο νη ψξεο επζχλεο απαηηνχλ απνθαζηζηηθφηεηα 
θαη ηφικε απφ φινπο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηα ρεηξφηεξα». 
 
1 Δεκεμβρίοσ 2011 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ, Ν. Αλαζηαζηάδεο, ζπλαληήζεθε κε ηηο εγεζίεο ησλ 
ζπληερληψλ. Μεηά ηε ζπλάληεζε δήιψζε: «Ζ αληηπνιίηεπζε ήξζε ζην χςνο 
ησλ πεξηζηάζεσλ ηείλνληαο ρέξη βνήζεηαο, γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη 
δπζθνιίεο, νη νπνίεο ζα γίλνπλ ρεηξφηεξεο θαη ηα κέηξα ζα είλαη πνιχ πην 
νδπλεξά αλ δελ αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο πνπ καο αλαινγνχλ θαη νδεγεζνχκε 
ζηνλ Μεραληζκφ ηήξημεο». 
 
2 Δεκεμβρίοσ 2011 
 
χζθεςε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ππφ ηνλ Πξφεδξν Υξηζηφθηα γηα ηελ 
Οηθνλνκία. Τπήξμε ζπλαίλεζε γηα δέζκε κέηξσλ: Πάγσκα κηζζψλ, 
ζπλεηζθνξέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, έθηαθηε θνξνινγία γηα ηελ Άκπλα. Δπίζεο, 
ηα θφκκαηα ζπλαίλεζαλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΦΠΑ απφ 15% ζε 17% (απφ ηελ 1ε 
Μαξηίνπ) κε ηαπηφρξνλε έλαξμε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ ΑΣΑ θαη 
εμνηθνλφκεζε 200 θαη πιένλ εθαηνκκπξίσλ επξψ κέζσ ηεο ζηφρεπζεο ησλ 
θνηλσληθψλ παξνρψλ. 
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15 Δεκεμβρίοσ 2011 
 
Ζ Βνπιή ςήθηζε ην παθέην κέηξσλ πνπ θαηέζεζε ε θπβέξλεζε. Σν ΑΚΔΛ θαη 
νη νξγαλψζεηο ηνπ πξαγκαηνπνίεζαλ εθδήισζε δηακαξηπξίαο έμσ απφ ηε 
Βνπιή. 
 
23 Δεκεμβρίοσ 2011 
 
Τπνγξάθεθε ζηε Μφζρα ζπκθσλία παξαρψξεζεο απφ ηε Ρσζηθή 
Οκνζπνλδία ζηελ Κχπξν δαλείνπ 2,5 δηο Δπξψ. Μεηά ην δάλεην ε θπβέξλεζε 
εγθαηέιεηςε θάζε πξνζπάζεηα γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε.  
 
14 Ιανοσαρίοσ 2012 
 
Γηπιή ππνβάζκηζε απφ νίθν Standard & Poor’s, από BBB ζε BB+ (Καηεγνξία 
ζθνππίδηα: Non – investment grade, “junk”). Οη ιφγνη ηεο ππνβάζκηζεο ήηαλ 
ηα «βαζηά πνιηηηθά, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη λνκηζκαηηθά πξνβιήκαηα εληφο 
ηεο επξσδψλεο» θαη ε έθζεζε ηνπ θππξηαθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  
 
14 Ιανοσαρίοσ 2011 
 
Ο πξφεδξνο Υξηζηφθηαο κε δειψζεηο ηνπ ραξαθηήξηζε ηελ ηειεπηαία 
ππνβάζκηζε «εληειψο άδηθε θαη γεκάηε ζθνπηκφηεηεο». Ο πξφεδξνο 
Υξηζηφθηαο είπε φηη «ηελ ψξα πνπ ε θππξηαθή νηθνλνκία δείρλεη λα παίξλεη 
αλαπλνέο θαη λα δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε, ηελ 
ψξα πνπ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο καο αλάγθεο ίζσο γηα ην 2012 ίζσο θαη κεηά ην 
2012, ηηο έρνπκε θαιχςεη, έξρεηαη έλαο νίθνο λα ππνβαζκίζεη κε πξφζρεκα 
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, δειαδή ηελ θξίζε ρξένπο ζηελ ΔΔ θαη εηδηθφηεξα 
ζηε δψλε ηνπ επξψ». 
 
27 Ιανοσαρίοσ 2012 
 
Τπνβάζκηζε απφ ηνλ νίθν Fitch από BBB ζε BBB-. Ζ βαζηθή παξάκεηξνο γηα 
ηελ ππνβάζκηζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, είλαη νη θεθαιαηαθέο αλάγθεο 
ησλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ελ φςεη ηεο επηθείκελεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ 
ειιεληθνχ ρξένπο θαη ε αβεβαηφηεηα, γηα ην θαηά πφζν νη ηξάπεδεο ζα 
κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο απηέο κε δηθέο ηνπο ελέξγεηεο ή εάλ ζα 
ρξεηαζηνχλ θξαηηθή ζηήξημε.  
 
28 Ιανουαρίου 2012 
 
Ο Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο ηέθαλνο ηεθάλνπ, ζρνιηάδνληαο ηελ 
ππνβάζκηζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο απφ ηνλ νίθν Fitch, δήισζε φηη «ε 
θππξηαθή νηθνλνκία εδξάδεηαη ζε ζηέξεεο βάζεηο θαη παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο 
πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ», παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη. «Ζ 
Κπβέξλεζε έρεη πάξεη ζεηξά κέηξσλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, γηα 
εμπγίαλζε ηεο νηθνλνκίαο, γηα λα ζηεξηρζνχλ νη ηξάπεδεο θαη γεληθφηεξα ην 
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ θαη ζεσξνχκε φηη νη ππνβαζκίζεηο δελ 
αληαλαθινχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο πνπ είλαη ζε πνιχ 
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θαιχηεξε θαηάζηαζε απφ πνιιέο άιιεο νηθνλνκίεο, είηε ηεο Δπξσδψλεο είηε 
γεληθφηεξα ηεο ΔΔ». 
 
28 Ιανουαρίου 2012 
 
Αληηδξώληαο ζηηο θαζεζπραζηηθέο δειώζεηο ηεο θπβέξλεζεο, ν ΓΗΣΥ 
αλαθνίλωζε όηη «κε ηελ νηθνλνκία ηεο Κύπξνπ λα δηαλύεη κηα παξαηεηακέλε 
πεξίνδν κεδεληθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ αλεξγία λα ζπλερίδεη λα 
απμάλεηαη όζν πνηέ πξνεγνπκέλωο, δελ αξθεί λα εθεζπραδόκαζηε, 
δειώλνληαο όηη ε νηθνλνκία καο ζηεξίδεηαη ζε ζηέξεεο βάζεηο θαη όηη 
παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ».  
 
13 Μαρτίου 2012 
 
Τπνβάζκηζε απφ νίθν Moody’s απφ Baa3 ζε Ba1 (Καηεγνξία ζθνππίδηα: Non 
– investment grade, “junk. Η ππνβάζκηζε ηωλ Moody’s ήηαλ θξίζηκεο 
ζεκαζίαο, δηφηη αλ αθνινπζνχζε θαη ν ηξίηνο νίθνο (Fitch), ε ΔΚΣ δελ ζα 
κπνξνχζε λα δέρεηαη ηα θξαηηθά νκφινγα γηα λα παξαρσξεί ξεπζηφηεηα ζηηο 
ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ. 
 
19 Μαρτίοσ 2012 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Κίθεο Καδακίαο αλαθνίλσζε ηελ παξαίηεζε ηνπ 
γηα ιφγνπο πγείαο. Νένο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ αλαιακβάλεη ν Βάζνο 
ηαξιή. 
 
20 Μαρτίοσ 2012 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ, Νίθνο Αλαζηαζηάδεο, δήισλε «απνηειεί απψιεηα γηα 
ηνλ ηφπν ε παξαίηεζε ηνπ Κίθε Καδακία» θαη επρήζεθε ν λένο Τπνπξγφο 
Οηθνλνκηθψλ λα σο πξφηππν απηφλ πνπ αληηθαζηζηά δηφηη ζα είλαη πάξα πνιχ 
βαξχ ην έξγν ηνπ. Ο Κίθεο Καδακίαο δήισζε φηη κεηέθεξε ζηνλ θ. 
Αλαζηαζηάδε «ηηο επραξηζηίεο κνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε κνπ γηα ηε ζπλεξγαζία 
πνπ ππήξμε γηα ηα ζέκαηα, ηνπιάρηζηνλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αιιά θαη γηα φια εθείλα ηα πνία απφ θνηλνχ 
απνδερζήθακε φηη ήηαλ γηα ην θαιφ ηνπ ηφπνπ, πξνσζήζακε, ςεθίζακε ζην 
ηέινο πεξίπνπ ηνπ πεξαζκέλνπ ρξφλνπ». 
 
5 Απριλίοσ 2012 
 
ε ζπλάληεζε ηνπ λένπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, Βάζνπ ηαξιή, κε ηνλ 
αξρεγφ ηεο αληηπνιίηεπζεο Νίθν Αλαζηαζηάδε έγηλε ελεκέξσζε γηα ηα κέηξα 
πνπ πξνεηνίκαδε γηα δηάζσζε ηεο Οηθνλνκίαο. Ο Αλαζηαζηάδεο δηαβεβαίσζε 
ηνλ ηαξιή φηη «ν ΓΖΤ παξακέλεη έηνηκνο λα ζηεξίμεη θάζε πξνζπάζεηα, 
θάζε πνιηηηθή θαη θάζε κέηξν πνπ ζηνρεχεη ζην λνηθνθχξεκα ησλ δεκφζησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη ζηελ επαλαθνξά ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ δξφκν ηεο αλάπηπμεο».  
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17 Απριλίοσ 2012 
 
ε ζπλνκηιίεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ηελ ΔΚΣ ζηε Φξαλθθνχξηε 
ζπκθσλήζεθε φπσο ε θπβέξλεζε, κέρξη ην ηέινο Μαΐνπ, πινπνηήζεη κηα 
δέζκε κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο. Γεζκεχηεθε γηα κείσζε ηνπ 
ειιείκκαηνο ζην 2,5% κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ θαη εμνηθνλνκήζεηο 175 εθ. 
επξψ ζηηο θξαηηθέο δαπάλεο. Μεηά ηε ιήςε ησλ κέηξσλ απηψλ, ε ΔΚΣ ζα 
εμαθνινπζνχζε λα δέρεηαη ηα νκφινγα ηεο Κχπξνπ σο εμαζθάιηζε, παξά ηελ 
ππνβάζκηζε ηεο Κχπξνπ ζε ζθνππίδηα.  
 
18 Μαΐοσ 2012 
 
Σν θξάηνο εμέδσζε νκφινγν 1,8 δηο Δπξψ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο 
Λατθήο. Ζ απφθαζε εγθξίζεθε απφ ηε Βνπιή. 
 
28 Μαΐοσ 2012  
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Βάζνο ηαξιή, ελεκέξσζε ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
ΓΖΤ, Ν. Αλαζηαζηάδε γηα ην παθέην κέηξσλ πνπ εηνίκαζε σο απνηέιεζκα 
ησλ δεζκεχζεσλ πνπ είρε αλαιάβεη έλαληη ηεο ΔΚΣ, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 
μαλά απνδεθηά ηα θππξηαθά νκφινγα. Ο Β. ηαξιή δήισζε φηη «ε επηζπκία 
καο θαη ε ειπίδα καο είλαη φηη ζα είκαζηε έηνηκνη εληφο ησλ εκεξψλ». Ο Ν. 
Αλαζηαζηάδεο δήισζε φηη «ε γξακκή ζα είλαη θνηλή κε ηελ θπβέξλεζε θαη ε 
πξνζπάζεηα ζα είλαη απφ θνηλνχ. (...) Έρσ επαλαιάβεη ζηνλ Τπνπξγφ φηη ην 
αίζζεκα επζχλεο δελ ζα εθιείςεη απφ ην ΓΖΤ, αξθεί αλάινγε ζπκπεξηθνξά 
λα παξαηεξεζεί θαη απφ ην θφκκα πνπ ζηεξίδεη ηελ Κπβέξλεζε. Γελ ζα 
δερζνχκε κε θαλέλαλ ηξφπν, ηελ φπνηα κνξθή ιατθηζκνχ ζε κέηξα πνπ ε 
Κπβέξλεζε πξνηείλεη». 
 
29 Μαΐοσ 2012 
 
Μεηά απφ παξέκβαζε ηνπ Πξνεδξηθνχ, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ καηαίσζε 
πξνγξακκαηηζκέλε ζπλάληεζε κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο γηα λα ηνπο 
παξνπζηάζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ ΑΣΑ. Ο Βάζνο ηαξιή αλαθνίλσζε φηη 
ε έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ ΑΣΑ αλαβαιιφηαλ «γηα δηαδηθαζηηθνχο 
ιφγνπο».  Γελ έγηλε πνηέ. 
 
31 Μαΐοσ 2012 
 
Μηιψληαο ζην Σξίην Πξφγξακκα ηνπ ΡΗΚ, ν Βάζνο ηαξιή, είπε φηη «εληφο ηεο 
εκέξαο ζα εθδνζεί αλαθνίλσζε γηα ην λέν παθέην κέηξσλ κείσζεο ηνπ 
δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο». Λίγν αξγφηεξα ν Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο, 
θ. ηεθάλνπ δήισλε: «Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ είπε ζήκεξα φηη αξγφηεξα 
ζα έθαλε δήισζε θαη απηή ζα αθνξνχζε, φρη δήισζε γηα ηα κέηξα, αιιά απηφ 
πνπ ζα έιεγε -σζηφζν είκαη εληεηαικέλνο λα ην αλαθέξσ εγψ - είλαη πσο ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ εξγάδεηαη εληαηηθά ζην ζέκα ησλ κέηξσλ θαη πνιχ 
ζχληνκα απηά ζα είλαη έηνηκα θαη ζα αλαθνηλσζνχλ". Οπδέπνηε 
αλαθνηλψζεθαλ. 
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2 Ιοσνίοσ 2012 
 
Ο Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο έδσζε ζπλέληεπμε Σχπνπ γηα ηνλ ηέηαξην ρξφλν ηεο 
δηαθπβέξλεζήο ηνπ, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθχξσζε ηε ζπκθσλία ΔΚΣ - 
ηαξιή: «Πνηνο θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ελφο θξάηνπο, φπνπ ην χληαγκα 
θαζνξίδεη φηη είλαη πξνεδξηθφ ζχζηεκα κε εθηειεζηηθέο εμνπζίεο απφ ηνλ 
Πξφεδξν; Ο θάζε ππνπξγφο μερσξηζηά ή νη καλδαξίλνη ησλ ππνπξγείσλ, 
επηηέινπο; (...) Δζείο είδαηε θάπνηα κέηξα; Γηαηί ζρνιηάδεηε κέηξα πνπ δελ 
είδαηε; Άκα δείηε κέηξα, ηφηε λα ηα ζρνιηάζεηε. (...) Κάλνπκε δηάινγν κε ηνπο 
ππνπξγνχο καο, θάλνπκε ζρεδηαζκνχο, θαη βεβαίσο εάλ δελ αξέζνπλ ζηνλ 
Πξφεδξν απηνί νη ζρεδηαζκνί, πνπ είλαη ν θαζ' χιελ ππεχζπλνο θαη ηνπ 
θνξηψλνπλ κάιηζηα θαη θαηεγνξίεο πεξί δνινθνλίαο αλζξψπσλ, ινηπφλ, 
απηφο ν Πξφεδξνο κπνξεί λα ηνπο ζηακαηήζεη. Καη απηφο ν Πξφεδξνο ην 
θάλεη. Καη ζέισ λα δηαβεβαηψζσ ηνλ θφζκν αθφκε κία θνξά, θαη ηνπο 
δεκφζηνπο ππαιιήινπο, φηη νχηε ηα εθάπαμ ηνπο θηλδπλεχνπλ, νχηε νη 
ζπληάμεηο ηνπο θηλδπλεχνπλ, νχηε ζα ιεθζνχλ άιια κέηξα πνπ ζα 
θνπηζνπξεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σειεία θαη παχια. Όζν 
ηνπιάρηζηνλ είκαη εγψ Πξφεδξνο». 
 
14 Ιοσνίοσ 2012 
 
Γηπιή ππνβάζκηζε απφ ηνλ νίθν Moody’s απφ Ba1 ζε Ba3. Ο βαζηθφο ιφγνο 
ηεο ππνβάζκηζεο ηεο Κχπξνπ ζχκθσλα κε ηνλ δηεζλή νίθν πηζηνιεπηηθήο 
αμηνιφγεζεο, είλαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο εμφδνπ ηεο Διιάδαο 
απφ ηελ Δπξσδψλε πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα απμήζεη ην πνζφ πνπ 
κπνξεί λα ρξεηαζηεί ε θππξηαθή Κπβέξλεζε γηα λα ζηεξίμεη ηηο ηξάπεδεο ηεο 
ρψξαο. Παξάιιεια, νη Moody`s ζεκεηψλνπλ φηη ε δηπιή ππνβάζκηζε 
αληαλαθιά ηελ εθηίκεζε ηνπ νίθνπ φηη ν θίλδπλνο απηφο επηηείλεηαη απφ ην 
γεγνλφο φηη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο Κχπξνπ είλαη «ήδε ηεηακέλα» θαη ε 
πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο εμαθνινπζεί λα είλαη αδχλαηε. 
 
14 Ιοσνίοσ 2012 

Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ Νίθνο Αλαζηαζηάδεο είπε πσο ζα έπξεπε λα ππάξρεη 
ήδε έλαο αλνηρηφο δηάινγνο, θαζψο δελ πξφθεηηαη κφλν γηα ζέκα ηεο 
Κπβέξλεζεο, αιιά γηα επξχηεξν ζέκα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 
πνιηηηθψλ δπλάκεσλ είηε ππνζηεξίδνπλ ηελ Κπβέξλεζε είηε αλήθνπλ ζηελ 
αληηπνιίηεπζε. «Γελ κπνξεί λα αθνχκε φηη ηα κέηξα ζπδεηνχληαη κεηαμχ ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ ΑΚΔΛ ή ηεο ΚΔ ηνπ ΑΚΔΛ αιιά φρη κε ηηο 
πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ», είπε γηα λα πξνζζέζεη φηη ν ΓΖΤ ηάζζεηαη 
ππέξ κηαο ζχζθεςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνκκάησλ ππφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ έηζη ψζηε λα 
κειεηεζνχλ ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο. «Οη ψκνη θαλελφο δελ 
είλαη αξθεηνί  απηή ηελ ψξα, γηα λα ζεθψζνπλ ην βάξνο ελφο ηφζν πειψξηνπ 
εζληθνχ ζέκαηνο. Μαο ζιίβεη εηιηθξηλά ε αιαδνλεία πνπ επηδεηθλχνπλ απηνί 
πνπ θπβεξλνχλ. Γελ κπνξεί ρσξίο δηάινγν λα θέξεηο κέηξα πνπ ζα ηχρνπλ 
ζηήξημεο θαη λα έρνπλ θαη απνηειέζκαηα», ζπκπιήξσζε. 
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19 Ιοσνίοσ 2012 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Βάζνο ηαξιή θάλεη δξακαηηθή έθθιεζε φηη ν 
ρξφλνο εμαληιείηαη. Ζ 30ε Ηνπλίνπ είλαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ. «Παξακέλνπλ αθφκε 278 ψξεο εληφο 
ησλ νπνίσλ πξέπεη λα δηεπζεηήζνπκε ην ζέκα ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ 
ηξαπεδψλ».  
 
19 Ιοσνίοσ 2012 
 
Ο πξφεδξνο Υξηζηφθηαο ζε νκηιία ηνπ ζε εθδήισζε γηα ηνπο αγλννχκελνπο 
ζηνλ Κφξλν, απέδσζε ηα αίηηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε Κχπξν θαη Διιάδα 
ζε ζπλσκνζία. «Τπήξμαλ θαη εληφο αιιά ππάξρνπλ θαη εθηφο ζθνπηκφηεηεο νη 
νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηα ζπκθέξνληα ηάμεσλ θαη αλζξψπσλ. Τπάξρεη κηα 
δηεζλήο - λα κνπ επηηξέςεηε λα πσ - ζπλσκνζία πνπ αθνχεη ζην φλνκα 
αγνξέο. Οη αγνξέο νη ιεγφκελεο είλαη νη θιεθηαξάδεο ηεο πθειίνπ. Απηή είλαη ε 
πξαγκαηηθφηεηα, ζέινπλ λα θαζππνηάμνπλ ιανχο νιφθιεξνπο ππφ ηε δηθή 
ηνπο εθκεηάιιεπζε θαη ην δηθφ ηνπο έιεγρν. Απηφ γίλεηαη. Άξρηζαλ λα ην 
θαηαλννχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά κέρξη πνπ λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 
πιήξσο δελ μέξσ ηη θαη πφζα ηηκήκαηα ζα πιεξψζνπλ νη ιανί ηεο ίδηαο ηεο 
Έλσζεο αιιά θαη επξχηεξα». 
 
20 Ιοσνίοσ 2012 
 
Γηαξξένπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ ηχπν φηη ε Κχπξνο δήηεζε δάλεην απφ ηε Ρσζία 
χςνπο 5 δηο Δπξψ. 
 
21 Ιοσνίοσ 2012 
 
Ρψζνο αμησκαηνχρνο δήισζε ζην Reuters φηη θαλέλα επίζεκν αίηεκα γηα 
βνήζεηα δελ είρε ππνβιεζεί απφ ηε Λεπθσζία ζηε Μφζρα. Σν Reuters, 
επηθαινχκελν αλψηεξε θπβεξλεηηθή πεγή ζηε Λεπθσζία, κεηέδσζε φηη ε 
Κχπξνο είρε ππνβάιεη αίηεκα γηα δηκεξέο δάλεην απφ ηε Ρσζία, ζε πνιηηηθφ 
επίπεδν. 
 
22 Ιοσνίοσ 2012 
 
ε δειψζεηο ηνπ ν Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο δήισλε «Ζ νηθνλνκία καο πάεη 
θαιά, νη πξνζπάζεηεο καο λα αληηκεησπίζνπκε ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα θαη 
ην δεκφζην ρξένο πάλε θαιά θαη έρνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα». 
  
24 Ιοσνίοσ 2012 
 
Ο Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο έζηεηιε ηνλ ππνπξγφ Δκπνξίνπ Νενθιή πιηθηψηε θαη 
ηνλ πξφεδξν ηεο Λατθήο Μ. αξξή ζην Πεθίλν γηα λα εμαζθαιίζεη δάλεην ή 
εμαγνξά ηεο Λατθήο απφ ηελ Κίλα.  
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25 Ιοσνίοσ 2012 
 
Τπνβάζκηζε απφ νίθν Fitch, από BBB- ζε BB+ (Καηεγνξία ζθνππίδηα: Non – 
investment grade, “junk”).Σα θππξηαθά θξαηηθά νκφινγα ζηακαηνχλ λα 
απνηεινχλ απνδεθηφ ελέρπξν απφ ηελ ΔΚΣ, γηα πξάμεηο λνκηζκαηηθήο 
πνιηηηθήο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο. Σν ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ αλαθνίλσζε φηη ε 
ππνβάζκηζε απηή ήηαλ «θξίζηκεο ζεκαζίαο». 
 
26 Ιοσνίοσ 2012 
 
Ζ Κππξηαθή Γεκνθξαηία απνηάζεθε ζην κεραληζκφ ζηήξημεο ηεο ΔΔ θαη ζην 
ΓΝΣ γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηελ θαηάξξεπζε ησλ 
ηξαπεδψλ. ε ζπλάληεζε πνπ έγηλε ζην Πξνεδξηθφ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 
νηθνλνκίαο, ν εθπξφζσπνο ηνπ ΓΖΤ επηζήκαλε ηελ αλάγθε «γηα ελφηεηα θαη 
απνθπγή ζπγθξνπζηαθνχ θιίκαηνο, πνπ δεκηνχξγεζε ε ζηάζε ηεο 
Κπβέξλεζεο, κε ηε κπζηηθνπάζεηα θαη ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο.  Παξάιιεια, 
ηφληζε φηη ε αλάπηπμε ρξεηάδεηαη ζεζκηθέο αιιαγέο, παξνρή θηλήηξσλ, κείσζε 
γξαθεηνθξαηίαο, ηαρχηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εμέηαζε ησλ 
αηηήζεσλ αιιά θαη εηνηκφηεηα απνξξφθεζεο πφξσλ απφ ηελ Δ.Δ.» 
 
2 Ιοσλίοσ 2012 
 
Φηάλεη ε Σξφηθα ζηελ Κχπξν θαη αξρίδεη ζπλνκηιίεο γηα ηε ζπλνκνιφγεζε 
δαλεηαθήο ζχκβαζεο. 
 
6 Ιοσλίοσ 2012  
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Βάζνο ηαξιή, δειψλεη φηη «ν ζηφρνο είλαη κέρξη 
ην ηέινο ηνπ κήλα λα έρνπκε έλα νινθιεξσκέλν κλεκφλην κπξνζηά καο». 
 
7 Ιοσλίοσ 2012 
 
O Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Ρσζίαο Αληφλ ηινπαλφθ δήισζε φηη ε 
Κχπξνο δήηεζε δάλεην απφ ηε Ρσζία θαη ην αίηεκά ηεο εμεηάδεηαη. 
Αμησκαηνχρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Ρσζίαο Κνλζηαληίλ 
Βηζθφθζθη, δήισζε φηη ε Ρσζία ζα εμεηάζεη ην θππξηαθφ αίηεκα παξάιιεια 
κε ηελ αλάινγε ζπδήηεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα δαλεηζκφ ηεο Κχπξνπ 
απφ ηνλ Μεραληζκφ ηήξημεο. 
 
13 Ιοσλίοσ 2012 
 
Ο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν Υξηζηφθηα δήηεζε 
φπσο «ζπγθιεζεί άκεζα ην ζπκβνχιην ησλ αξρεγψλ κε ηελ παξνπζία ηνπ 
θαζ χιελ αξκνδίνπ γηα ζέκαηα νηθνλνκίαο απφ θάζε θφκκα, κε ηελ πξνζδνθία 
φηη κέζα ζε έλα θιίκα ζπλαληίιεςεο ζα ιεθζνχλ νη πην σθέιηκεο γηα ηελ 
παηξίδα καο απνθάζεηο».     ΤΝΖΜΜΔΝΟ 4 
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26 Ιοσλίοσ 2012 
 
Ύζηεξα απφ εληαηηθέο ζπλνκηιίεο ε Σξφηθα εηνηκάδεη ην πξψην πξνζρέδην 
κλεκνλίνπ θαη ην παξαδίδεη ζηνλ πξφεδξν Υξηζηφθηα, ν νπνίνο ην απνξξίπηεη. 
Ζ Σξφηθα αλαρσξεί απφ ηελ Κχπξν θαη αλακέλεη ηα ζρφιηα ηεο Κππξηαθήο 
Κπβέξλεζεο. 
 
27 Ιοσλίοσ 2012 
 
Ο Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο δελ ελεκεξψλεη θαλέλα γηα ην πξνζρέδην ηνπ 
κλεκνλίνπ θαη αλαρσξεί ζην Λνλδίλν γηα λα παξαθνινπζήζεη ηνπο 
Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 
 
31 Ιοσλίοσ 2012 
 
ε νκηιία ηνπ ζην Λνλδίλν ν πξφεδξνο Υξηζηφθηαο αλαθέξεη: «Γελ έρσ ηελ 
έγλνηα ηνπ Σξαπεδηθνχ θεθαιαίνπ, αιιά  έρσ ηελ έγλνηα ηνπ θφζκνπ πνπ 
θαηέζεζε ηηο νηθνλνκίεο ηνπ ζηηο Σξάπεδεο». Αλαθεξφκελνο ζηελ Σξφηθα είπε: 
«Γελ κπνξεί λα έιζνπλ θάπνηνη απφ έμσ θαη λα καο πνπλ απηή είλαη ε 
θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ζαο. Ίζσο έρνπκε δηαθνξεηηθή εθηίκεζε γηα ηε 
θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηε Κχπξν θαη πψο λα επηιχζνπκε ην 
πξφβιεκα. Γη’ απηφ  ηνπο θάιεζα λα ζπλερίζνπκε ην δηάινγν κέρξη ην 
επηέκβξην». 
 
2 Ασγούστοσ 2012 
 
Τπνβάζκηζε απφ νίθν Standard & Poor’s απφ ΒΒ+ ζε BB. χκθσλα κε ηνλ 
Standard & Poor’s, ε Κχπξνο «αθφκε θαη κε ηελ επίζεκε βνήζεηα - ηελ νπνία 
εκείο ζεσξνχκε δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα απνθεπρζεί ζηάζε πιεξσκψλ - 
πηζηεχνπκε φηη ε θπβέξλεζε ζα παξακείλεη ζε αδχλακε δεκνζηνλνκηθή ζέζε 
ιφγσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληεπεμέιζεη 
ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο Κπβέξλεζεο, σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζήο ηνπ» 
ζηελ Διιάδα. Ο δηεζλήο νίθνο εθηηκά φηη ε Κχπξνο ρξεηάδεηαη πέξα ηνπ 60% 
ηνπ ΑΔΠ ηεο γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ηεο ψζηε λα 
απνξξνθήζεη πεξαηηέξσ ηξαπεδηθέο δεκηέο θαη γηα λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 
δαλεηζκνχ γηα ηα έηε 2012 - 2014.  
 
31 Ασγούστοσ 2012 
 
Απαληψληαο ζηηο εθθιήζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα ζχζθεςε ησλ αξρεγψλ 
ησλ Κνκκάησλ, ν Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο, ηέθαλνο ηεθάλνπ δήισλε 
φηη απηή ζα ζπγθιεζεί φηαλ ε Κπβέξλεζε έρεη φια ηα δεδνκέλα κπξνζηά ηεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάιεμεο ηνπ αηηήκαηνο γηα ην ξσζηθφ δάλεην.  
 
3 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Βάζνο ηαξιή δειψλεη φηη «ε εκεξνκελία ηεο 
επφκελεο θαζφδνπ ηεο Σξφηθα ζηελ Κχπξν ζα θαζνξηζηεί ζηηο 17 
επηεκβξίνπ, κεηά απφ ηελ άηππε πλεδξία ηνπ ECOFIN ζηε Λεπθσζία».  
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4 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
Ο Αβέξσθ Νενθχηνπ απνθαιχπηεη φηη ε θπβέξλεζε έρεη ζηα ρέξηα ηεο 
πξνζρέδην κλεκνλίνπ απφ ηνλ Ηνχιην. 
 
5 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
Ο ΓΖΤ επηθξίλεη ηελ θπβέξλεζε φηη θξαηά κπζηηθή ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
Σξφηθα γηα ελάκηζη κήλα. «Σα ρξνληθά πεξηζψξηα θαζίζηαληαη νινέλα θαη πην 
αζθπθηηθά θαη ε ζπιινγηθή θαη αμηφπηζηε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο θαζίζηαηαη 
νινέλα θαη πην απαξαίηεηε». 
 
6 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΑΚΔΛ Άληξνο Κππξηαλνχ δήισζε πσο «ε Σξφηθα 
δελ έρεη θαηαζέζεη πξνηάζεηο, έρεη θαηαζέζεη θάπνηεο ηδέεο»  
 
8 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
Μεηά απφ ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ πξφεδξν Υξηζηφθηα, ν Πξφεδξνο ηεο 
Δπηηξνπήο Μαλνπέι Μπαξφδν είπε φηη «είλαη θξίζηκα ζεκαληηθφ ηψξα λα 
θηάζνπκε ζε θάπνην επίπεδν ζπκβηβαζκνχ ζε κηα θνηλή απνθαζηζηηθφηεηα 
γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ θαηάζηαζε». 
 
9 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Δurogroup Εαλ-Κινλη Γηνχλθεξ δήισζε ζην Λνπμεκβνχξγν 
φηη νη ζπδεηήζεηο κε ηηο Κππξηαθέο Αξρέο πξέπεη λα επηηαρπλζνχλ.«Καιέζακε 
ηηο Κππξηαθέο Αξρέο λα ιάβνπλ απνθαζηζηηθά κέηξα γηα λα νινθιεξψζνπκε 
ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ελφο ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο». 
 
10 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
Αμησκαηνχρνο ηεο Δπξσδψλεο δήισζε ζηηο Βξπμέιιεο φηη ην Δurogroup 
αλακέλεη λα δεη ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηηήκαηνο ηεο Κχπξνπ γηα 
ζηήξημε, θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη αθφκε. 
 
 
13 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
Σελ παξακνλή ηεο ζπλφδνπ ηνπ Eurogroup ζηελ Κχπξν δηαξξέεη ζηνλ ηχπν 
ην πξνζρέδην κλεκνλίνπ πνπ είρε παξαδψζεη ε Σξφηθα ζηνλ Υξηζηφθηα. Ο 
εθπξφζσπνο ηχπνπ ηνπ ΓΖΤ Υάξεο Γεσξγηάδεο θαηαγγέιιεη ηελ ηαθηηθή 
ησλ δηαξξνψλ ζ’ έλα ηφζν θξίζηκν δήηεκα θαη δεηεί επίζεκε ελεκέξσζε γηα 
ηηο πξνηάζεηο ηεο Σξφηθαο.  
ρνιηάδνληαο ηε δηαξξνή ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ κλεκνλίνπ ν θπβεξλεηηθφο 
εθπξφζσπνο είπε φηη «ππάξρνπλ πξάγκαηα ηα νπνία ε Κπβέξλεζε δελ 
απνδέρεηαη, φπσο είλαη ε θαηάξγεζε ηεο ΑΣΑ». 
Σν ΑΚΔΛ θαηαγγέιιεη ηα κέηξα πνπ πξφηεηλε ε Σξφηθα σο λενθηιειεχζεξα θαη 
ππεξακχλεηαη ηεο απφθαζεο ηεο θπβέξλεζεο λα δαλεηζηεί απφ ηε Ρσζία 2,5 
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δηο επξψ. «Ο θ. Αλαζηαζηάδεο, ν θ. Αβέξσθ Νενθχηνπ θαη νη λενθηιειεχζεξνη 
ζπλνδνηπφξνη ηνπο μηθνπιθνχζαλ θαηά ηνπ ξσζηθνχ δαλείνπ ησλ 2,5 δηο 
επξψ, επηδηψθνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζθπγή ζην κεραληζκφ 
ζηήξημεο απφ πέξζη ην θαινθαίξη». Αλάινγεο αλαθνηλψζεηο θάλνπλ φιεο νη 
νξγαλψζεηο ηνπ ΑΚΔΛ 
 
14 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
πλέξρεηαη ην Eurogroup ζηελ Κχπξν. ε ζπλέληεπμε ηνπ ν πξφεδξνο ηνπ 
Eurogroup Εαλ Κινλη Γηνχλθεξ αλέθεξε: «Καιέζακε ηελ Κχπξν λα 
μεθαζαξίζεη ζχληνκα ηηο πξνζέζεηο ηεο αλαθνξηθά κε ηε ζπλέρηζε θαη 
νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα έλα πηζαλφ πξφγξακκα νηθνλνκηθήο 
ελίζρπζεο». Μεηά απφ ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ πξφεδξν Υξηζηφθηα ν 
Γηνχγθεξ είπε φηη ε ζπλάληεζε «μεθαζάξηζε απηέο ηηο θππξηαθέο πξνζέζεηο». 
Ο πξφεδξνο ηνπ Eurogroup είπε: «Άθνπζα πξνζεθηηθά ηνλ Πξφεδξν θαη ν 
Πξφεδξνο, ζεσξψ, κε άθνπζε πξνζεθηηθά. Θεσξψ φηη ε Κχπξνο θαη ε Σξφηθα 
ζα πξέπεη λα επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία. Γελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ράζηκν θαη 
είκαη πεπεηζκέλνο φηη ζα βξεζεί κηα απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα απηήο ηεο 
ρψξαο, θαη είλαη πνιχ ζνβαξά, ηηο επφκελεο βδνκάδεο». 
 
21 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
ε ζπλέληεπμε ηνπ ν Άληξνο Κππξηαλνχ αλαθέξεη φηη ην ΑΚΔΛ δελ απνξξίπηεη 
ηελ έμνδν ηεο Κχπξνπ απφ ην Δπξψ. ε γξαπηή δήισζε ηνπ ν η. ηεθάλνπ 
δηεπθξηλίζεη φηη «γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο δελ 
ηίζεηαη ζέκα εμφδνπ απφ ηελ Δπξσδψλε θαη ηελ ΔΔ». 
 
26 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
Ο Δθπξφζσπνο ηεο Κνκηζηφλ Olivier Bailly δήισζε ζην ΚΤΠΔ, φηη ε 
Δπηηξνπή «αλακέλεη ηελ επίζεκε απάληεζε θαη ηηο πξνηάζεηο απφ ηηο 
Κππξηαθέο Aξρέο πάλσ ζε δηάθνξεο επηινγέο γηα έλα πξνζρέδην κλεκνλίνπ». 
Πξφζζεζε φηη δελ ππάξρεη αθφκε εκεξνκελία γηα ηελ επφκελε επίζθεςε ηεο 
Σξφηθαο ζηελ Κχπξν. 
 
29 Σεπτεμβρίοσ 2012 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ηεο Ρσζίαο Αληφλ ηινπάλνθ δήιψζε ζην Ρφηηεξ, 
φηη κφλν ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΔΔ ε Μφζρα ζα κπνξνχζε λα παξαρσξήζεη 
ην δάλεην ησλ 5 δηο επξψ ζηε Κχπξν. 
 
3 Οκτωβρίοσ 2012 

ε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ ΝΔΣ ν Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο αλέθεξε φηη γηα 
ηδενινγηθνχο ιφγνπο δελ πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη κλεκφλην ην νπνίν λα 
αθπξψλεη ηελ ΑΣΑ, ηνλ 13ν κηζζφ θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε θεξδνθφξσλ 
εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ. Ο Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο, αλέθεξε φηη δελ κπνξεί 
νχηε λα απηναλαηξεζεί σο άηνκν νχηε θαη λα αθπξψζεη ηηο θαηαθηήζεηο πνπ 
θεξδίζεθαλ κε κπξνζηάξε, φπσο είπε, ην θφκκα ηνπ ην ΑΚΔΛ. 
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5 Οκτωβρίοσ 2012 
 
χζθεςε κε ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ. Ζ Κπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη ζα 
επηδηψμεη λα θιείζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ 
νηθνλνκία ζην εζσηεξηθφ γηα λα αξρίζεη ηε δηαπξαγκάηεπζε κε ηελ Σξφηθα, 
ελψ επηζπκεί λα θαηαιήμεη ε δηαδηθαζία κέρξη ηελ ζπλεδξία ηνπ Eurogroup, 
ζηηο 12 Ννεκβξίνπ.  
 
8 Οκτωβρίοσ 2012 
 
Σξηπιή ππνβάζκηζε απφ νίθν Moody’s απφ Ba3 ζε B3. ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 
ππνβάζκηζεο, κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη φηη «ε αξγή αληαπφθξηζε ηεο 
Κπβέξλεζεο ζηηο ζεκεξηλέο ζνβαξέο δεκνζηνλνκηθέο δπζθνιίεο ηεο 
ππνδεηθλχεη φηη δελ πήξε ην κάζεκα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ 2011». Ο Γηεζλήο 
Οίθνο δηαπηζηψλεη πξνβιήκαηα ζηε δεκνζηνλνκηθή κεηαξξχζκηζε κέρξη 
ζήκεξα θαη «νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα δέζκε 
δεκνζηνλνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ κε ηελ Σξφηθα 
απεηθνλίδνπλ ηε ζεζκηθή αδπλακία πνπ βαζίδεηαη ζε έιιεηςε πνιηηηθήο 
ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε ηε γεληθή θαηεχζπλζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη 
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο».  
 
13 Οκτωβρίοσ 2012 
 
ε ραηξεηηζκφ ηνπ ζην Πηζζνχξη, ν Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο είπε φηη «γηα ηελ 
ππεξάζπηζε ηεο ΑΣΑ είκαη έηνηκνο λα βγσ ζηνπο δξφκνπο καδί κε ηνπο 
εξγαδφκελνπο». Αλαθεξφκελνο ζηελ Σξφηθα είπε φηη «απηνί θάλνπλ ηε δνπιεηά 
ηνπο φπσο ηνπο δαζθάιεςαλ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη εκείο 
πξνζπαζνχκε, ζην πην ςειφ επίπεδν, λα ππεξαζπηζηνχκε ζέζκηα θαη 
θαηαθηήζεηο φπσο είλαη ε ΑΣΑ θαη ν 13νο». 
 
17 Οκτωβρίοσ 2012 
 
Ο νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο Standard & Poor’s ππνβάζκηζε ην 
αμηφρξεν ηεο Κχπξνπ ζηελ θαηεγνξία "Β", απφ "ΒΒ". χκθσλα κε ηνλ S&P, ε 
ππνβάζκηζε αληαλαθιά ηελ άπνςε ηνπ Οίθνπ φηη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα 
ηεο Κχπξνπ έρεη επηδεηλσζεί θαζψο «ε Κπβέξλεζε δελ έρεη αθφκε 
δηαπξαγκαηεπηεί έλα παθέην ζηήξημεο, ελψ νη εμσηεξηθνί θαη δεκνζηνλνκηθνί 
θίλδπλνη έρνπλ απμεζεί». 
 
18 Οκτωβρίοσ 2012 

Σξηπιή ππνβάζκηζε απφ νίθν Standard & Poor’s BΒ ζε Β. χκθσλα κε ηνλ 
S&P, ε ππνβάζκηζε αληαλαθιά ηελ άπνςε ηνπ Οίθνπ φηη ε πηζηνιεπηηθή 
ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ έρεη επηδεηλσζεί, θαζψο «ε Κπβέξλεζε δελ έρεη αθφκε 
δηαπξαγκαηεπηεί έλα παθέην ζηήξημεο, ελψ νη εμσηεξηθνί θαη δεκνζηνλνκηθνί 
θίλδπλνη έρνπλ απμεζεί». Ο Οίθνο αλαθέξεη φηη «νη εγρψξηνη πνιηηηθνί 
πεξηνξηζκνί έρνπλ εκπνδίζεη ηελ έγθαηξε ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ, ην ΓΝΣ θαη ηελ 
ΔΚΣ  ("Σξφηθα") γηα έλα παθέην νηθνλνκηθήο ζηήξημεο». Ο S&P εθηηκά φηη ην 
ζπλνιηθφ παθέην ζηήξημεο ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο ζα αλέιζεη πέξα ησλ 15 
δηζεθαηνκκπξίωλ επξώ, ζεκεηψλνληαο, σζηφζν, φηη ηα απνηειέζκαηα κηαο 
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βαζχηεξεο δηαγλσζηηθήο άζθεζεο πηζαλφηαηα ζα απνθαιχςεη πεξαηηέξσ 
θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κχπξνπ, εηδηθά αλ ν 
νξηζκφο γηα ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ είλαη 
επζπγξακκηζκέλνο κε ηα επξσπατθά πξφηππα».  
 
18 Οκτωβρίοσ 2012 
 
Με αθνξκή ηε λέα ππνβάζκηζε ν εθπξφζσπνο ηχπνπ ηνπ ΓΖΤ Υάξεο 
Γεσξγηάδεο δήισζε πσο ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 
αλάγθεο  θαη πσο ε βαζχηαηε θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε νηθνλνκία επηηείλεηαη 
απφ ηελ εμάληιεζε ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ. 
 
22 Οκτωβρίοσ 2012 
 
Ο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν Υξηζηφθηα 
εμέθξαζε ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ αγσλία ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ 
πνξεία ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 
ζπλνκνιφγεζε ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο κε ηελ Σξφηθα. Παξάιιεια, εμέθξαζε 
ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηνπ γηα δειψζεηο εθ’ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο γηα 
κε δηεπζέηεζε ηεο επαλφδνπ ηεο Σξφηθαο. «…Σν γεγνλφο απηφ αζθαιψο 
ππνλνκεχεη ηα νξφζεκα πνπ ε Κπβέξλεζε είρε πξνζδηνξίζεη θαη αθήλεη ηελ 
Κχπξν εθηεζεηκέλε ζε αλππνιφγηζηνπο θηλδχλνπο. Θεσξψ ηηο κέξεο πνπ 
δηαλχνπκε σο ηηο πην θξίζηκεο θαη δξακαηηθέο κεηά ην 1974». «…Σελ ίδηα ψξα 
φκσο, ζεσξψ πσο πνιχ πην νδπλεξέο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο εάλ δελ 
δηαπξαγκαηεπηνχκε ακέζσο θαη κε επηηπρία ηνπο φξνπο ηεο Γαλεηαθήο 
χκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πνιχ θνβνχκαη πσο ε αλάθακςε 
δχζθνια ζα επέιζεη». «… Γηα άιιε κηα θνξά επαλαιακβάλσ πσο 
παξακέλνπκε έηνηκνη λα ζηεξίμνπκε δχζθνιεο αιιά αλαγθαίεο απνθάζεηο, 
αξθεί λα ιεθζνχλ έγθαηξα πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπκε ηα ρεηξφηεξα».  

ΤΝΖΜΜΔΝΟ 5 
 
22 Οκτωβρίοσ 2012 
 
ρεδφλ ηξεηο κήλεο κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηελ Σξφηθα, ε 
Κπβέξλεζε ηεο έζηεηιε ηηο αληηπξνηάζεηο ηεο. Ο θπβεξλεηηθφο εθπξφζσπνο 
ηέθαλνο ηεθάλνπ δήισζε φηη αλακέλεηαη πιένλ απφ ηελ Σξφηθα λα νξίζεη 
ηελ εκεξνκελία θαζφδνπ ηεο ζηελ Κχπξν γηα έλαξμε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 
 
23 Οκτωβρίοσ 2012 
 
Ο εθπξφζσπνο ηνπ Αληηπξφεδξνπ ηεο Κνκηζηφλ Οιη Ρελ, άηκνλ Ό Κφλνξ, 
είπε φηη «ιάβακε ηηο λέεο πξνηάζεηο απφ ηηο Κππξηαθέο Αξρέο, ζα ηηο 
αλαιχζνπκε ιεπηνκεξψο», πξνζζέηνληαο φηη ε Δπηηξνπή δελ είλαη αθφκε 
έηνηκε λα δψζεη εκεξνκελία άθημεο ηεο Σξφηθαο ζηελ Κχπξν. Ο ΓΖΤ ζε 
αλαθνίλσζε ηνπ αλέθεξε: «Γηα άιιε κηα θνξά εθθξάδνπκε ηελ αγσλία θαη ηνλ 
πξνβιεκαηηζκφ καο γηα ην πνχ νδεγείηαη ε Κππξηαθή νηθνλνκία. Γηα χζηαηε 
θνξά απεπζχλνπκε έθθιεζε ζηελ θπβέξλεζε γηα ζνβαξνχο, ππεχζπλνπο θαη 
αμηφπηζηνπο ρεηξηζκνχο». 
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24 Οκτωβρίοσ 2012 
 
Ο Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο δήισλε «ν ρξφλνο πηέδεη θαη εληείλνληαη νη 
δηεξγαζίεο, ψζηε ε Λεπθσζία λα ζπκθσλήζεη κε ηελ Σξφηθα ην κλεκφλην γηα 
λα πξνιάβεη ην Eurogroup ηεο 12εο Ννεκβξίνπ». Δίπε, επίζεο, φηη 
επηθνηλψλεζε κε εγεηηθά ζηειέρε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δεηψληαο ηνπο 
«λα αζθήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο γηα επίζθεςε ηεο Σξφηθαο ζηελ Κχπξν ην 
ζπληνκφηεξν δπλαηφ». 
 
28 Οκτωβρίοσ 2012 
 
Ο Κπβεξλεηηθφο Δθπξφζσπνο, ηέθαλνο ηεθάλνπ, δήισλε πσο «αλ 
επηδεηρζεί θαιή ζέιεζε θαη επειημία θαη απφ κέξνπο ηεο Σξφηθαο ηφηε ε 
ζπλάληεζε κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Σξφηθαο κπνξεί λα γίλεη πνιχ 
ζχληνκα». Πξφζζεηα, ν Δθπξφζσπνο Σχπνπ ηνπ ΑΚΔΛ Γηψξγνο Λνπθατδεο 
δήισλε φηη ην νξφζεκν ηεο 12εο Ννεκβξίνπ είλαη εθηθηφ, «αλ θαη εθφζνλ ε 
Σξφηθα ζα ζπδεηήζεη θαη ζα απνδερηεί κέηξα θαη εηζεγήζεηο πνπ έρνπλ βγεη 
κέζα απφ ην δηάινγν πνπ έρεη γίλεη αλάκεζα ζηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο θαη ηνπο 
θνηλσληθνχο εηαίξνπο εδψ ζηελ Κχπξν».  
 
31 Οκτωβρίοσ 2012 
 
Ο Υξηζηφθηαο ηειεθψλεζε ζηνλ Πνχηηλ, δεηψληαο επεηγφλησο απάληεζε ζην 
δήηεκα ηνπ δαλείνπ. 
 
1 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Δμεξρφκελνο ηνπ πξνεδξηθνχ Μεγάξνπ, θαη απαληψληαο ζε εξψηεζε πφηε 
αλακέλεηαη ε Σξφηθα ζηελ Κχπξν, ν Γ. Υξηζηφθηαο δήισζε: 
«Γηαβνπιεπφκαζηε ζπλέρεηα - πνχ εθηάζακε - γηα λα θαιέζνπκε ηελ Σξφηθα 
λα έξζεη ζηελ Κχπξν».  
 
2 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Έγγξαθν πνπ επηθαιείηαη ην πξαθηνξείν Reuters, αλαθέξεη φηη ε Σξφηθα θξίλεη 
σο «αλεπαξθείο» ηηο πξνηάζεηο ηεο Κππξηαθήο πιεπξάο ζε φ,ηη αθνξά έλα 
«πηζαλφ κλεκφλην ζπλαληίιεςεο». 
 
2 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο δηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Παλίθνο Γεκεηξηάδεο ζε νκηιία ηνπ ζηε 
Λεπθσζία είπε φηη νη ηζνινγηζκνί ησλ δχν κεγάισλ ηξαπεδψλ, Κχπξνπ θαη 
Λατθήο, είλαη δηπιάζηνη απφ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο ρψξαο, 
γεγνλφο πνπ ηνπο πξνζδίδεη φρη κφλν δεζπφδνπζα νηθνλνκηθή ζέζε αιιά θαη 
πνιηηηθή επηξξνή. «Απηέο νη αλαινγίεο, κνλαδηθέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 
δεκηνπξγνχλ έλα δήηεκα πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. Ζ κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 
δχν ηξαπεδψλ, ε αλαθεθαιαηνπνίεζε θαη ε αλαδηάξζξσζή ηνπο ζα 
νδεγήζνπλ  ζ’ έλα πην  αληαγσληζηηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα". 
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2 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Βάζνο ηαξιή δήισλε φηη «ην ζέκα ηεο ΑΣΑ, ε 
επνπηεία ησλ ζπλεξγαηηθψλ ηδξπκάησλ, ην ηειηθφ χςνο ηεο 
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε ηδησηηθνπνίεζε εκηθξαηηθψλ 
νξγαληζκψλ, είλαη ηα αθαλζψδε δεηήκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαηά ηε λέα 
θάζνδν ηεο Σξφηθαο ζηελ Κχπξν. ε εξψηεζε αλ ε Κχπξνο ζα πξνιάβεη ηε 
ζπλεδξία ηνπ Eurogroup ηεο 12εο Ννεκβξίνπ ή κεηαηίζεηαη ζηελ επφκελε 
ηαθηηθή ζπλεδξία ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ, ν θ. ηαξιή είπε φηη δελ ζα είλαη ηέινο 
ηνπ θφζκνπ αλ δελ πξνιάβνπκε ηε ζχλνδν ηεο 12εο Ννεκβξίνπ. 
 
4 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Σν πξφγξακκα δηάζσζεο ηεο Κχπξνπ γίλεηαη κέξνο ηεο πξνεθινγηθήο 
εθζηξαηείαο ηεο Γεξκαλίαο. χκθσλα κε ην εβδνκαδηαίν γεξκαληθφ πεξηνδηθφ 
Der Spiegel ην πξφγξακκα δηάζσζεο ηεο Κχπξνπ πξνθαιεί πνιηηηθφ 
πνλνθέθαιν ζηελ Γεξκαλίδα Καγθειάξην Αγθεια Μέξθει. Σν πεξηνδηθφ 
επηθαιείηαη έθζεζε ηεο γεξκαληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ (BND) γηα 
μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο ζηελ Κχπξν, θαη φηη «ζα επσθειεζνχλ Ρψζνη 
νιηγάξρεο, επηρεηξεκαηίεο θαη καθηφδνη, νη νπνίνη έρνπλ ελαπνζέζεη ηα 
παξάλνκα εηζνδήκαηά ηνπο ζηελ Κχπξν»,  
 
5 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Με αθνξκή ηα αξλεηηθά δεκνζηεχκαηα ν ππνςήθηνο πξφεδξνο Νίθνο 
Αλαζηαζηάδεο θάιεζε ηελ Κπβέξλεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θξηζηκφηεηα 
ησλ ζηηγκψλ θαη ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ επηθξέκεηαη πάλσ απφ ηελ 
Κππξηαθή θνηλσλία θαη λα πξνρσξήζεη ζηε ράξαμε κηαο πνξείαο αλάηαμεο 
ηεο Κππξηαθήο νηθνλνκίαο. Ο Αλαζηαζηάδεο επεζήκαλε φηη νη «Δπηθξηηηθέο γηα 
ηελ Κχπξν αληηδξάζεηο θαη δεκνζηεχκαηα αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ κηα 
αξλεηηθή θνηλή γλψκε ζε επξσπατθέο ρψξεο θαη ζε μέλνπο επελδπηέο» θαη 
έθαλε ιφγν γηα θαηλφκελα πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθαιέζνπλ πεξηπινθέο. 
 
7 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο Δθπξφζσπνο ΓΝΣ ηνπ Σακείνπ, Σδέξη Ράηο, κε γξαπηή αλαθνίλσζε, 
αλέθεξε φηη «ζηε βάζε ηεο πξνφδνπ πνπ ζεκείσζαλ νη Κππξηαθέο Αξρέο απφ 
ηνλ Ηνχιην, κία απνζηνιή ηνπ ΓΝΣ έρεη πξνγξακκαηίζεη λα επηζηξέςεη ζηελ 
Κχπξν κε ζθνπφ «λα πξνσζήζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 
νηθνδφκεζε ησλ ππιψλσλ ελφο πηζαλνχ πξνγξάκκαηνο». 
 
9 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ζ Σξφηθα αξρίδεη ηεο επαθέο ηεο ζηελ Κχπξν κε ζπλνκηιίεο ζην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ. Αλψηεξνο αμησκαηνχρνο ηεο επξσδψλεο δήισζε ζηηο 
Βξπμέιιεο φηη νη Κππξηαθέο Αξρέο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο 
βηάδνληαη πεξηζζφηεξν ηψξα λα θηάζνπλ ζε ζπκθσλία.  
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10 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Βάζνο ηαξιή κεηά ηελ νινθιήξσζε πνιχσξεο 
ζπλάληεζεο κε ηελ Σξφηθα είπε φηη «ην πξφγξακκα εμειίζζεηαη θαλνληθά θαη 
είκαζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηελ πξφνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ». 
 
11 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο ζε δειψζεηο ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε είπε φηη «είλαη ε 
Σξφηθα ηψξα θάησ θαη ζπδεηά θαη ζέηεη φξνπο, νη νπνίνη είλαη πνιχ δχζθνιν 
λα γίλνπλ απνδεθηνί. Δλ πάζε πεξηπηψζεη είλαη μεθάζαξν φηη ήξζαλ απηή ηε 
ζηηγκή γηα λα ζέζνπλ κπξνζηά καο θάπνηνπο πνιηηηθνχο φξνπο θαη 
ζπδεηνχκε, λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε». 
 
12 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο ππνςήθηνο Πξφεδξνο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο δήισζε πσο «φζνη λνκίδνπλ 
πσο ν ρξφλνο πξνζθέξεηαη γηα λα παίδνπλ κε ζπλζήκαηα εηο βάξνο ηνπ ιανχ 
ζα θέξνπλ θαη αθεξαία ηελ επζχλε γηα νηηδήπνηε ήζειε επαθνινπζήζεη».  
Ο θ. Αλαζηαζηάδεο αλέθεξε φηη «ην ρεηξφηεξν απφ φια είλαη ε αλάγθε ην 
ηαρχηεξν δπλαηφ λα ππάξμεη αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. πλεπψο, αο 
αθήζνπλ ηα ζπλζήκαηα θάπνηνη, λα ζνβαξεπηνχκε θαη λα δηαπξαγκαηεπηνχκε 
θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφ έηζη ψζηε λα πεηχρνπκε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
δαλεηθή ζχκβαζε ην ζπληνκφηεξν». 
 
13 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Βάζνο ηαξιή δήισζε φηη επηηεχρζεθε κηα πνιχ 
θαιή πξφνδνο ζην πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηελ Σξφηθα. «Ζ νκάδα ηεο 
Σξφηθαο βξίζθεηαη ζηελ Κχπξν εδψ θαη κεξηθέο εκέξεο. Κάλνπκε πνιχ θαιή 
πξφνδν θαη πηζηεχσ θαη πξνζκέλσ ζε έλα πνιχ θαιφ απνηέιεζκα πξνο ην 
ηέινο απηήο ηεο εβδνκάδαο». 
 
14 Νοεμβρίοσ 2012 
 
ε ραηξεηηζκφ ηνπ ζηε πλέιεπζε ηνπ CIPA, ν Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο είπε φηη 
«ε δηαπξαγκάηεπζε είλαη δχζθνιε φπσο εμάιινπ αλακελφηαλ», 
πξνζζέηνληαο φηη «πνιηηηθνί φξνη πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ Σξφηθα είλαη 
δχζθνιν λα γίλνπλ απνδεθηνί». Αλαθεξφκελνο ζηνλ παξάγνληα ρξφλν, είπε 
φηη «ζηε δηθή καο αληίιεςε ε νπζία, ην πεξηερφκελν ηεο ζπκθσλίαο είλαη 
θαζνξηζηηθφηεξε παξάκεηξνο απφ ην ρξφλν, αθνχ ζα θαζνξίζεη ην κέιινλ ηνπ 
ηφπνπ θαη ηνπ ιανχ γηα ηα επφκελα ρξφληα». 
 
16 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο Γηνηθεηήο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ελεκέξσζε ηνλ ππνςήθην πξφεδξν Νίθν 
Αλαζηαζηάδε γηα ηελ ηξαγηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νηθνλνκία θαη γηα ηελ 
απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο λα δηαθφςεη ηε ξεπζηφηεηα 
ηεο Λατθήο Σξάπεδαο απφ ηηο 25 Ηαλνπαξίνπ 2013. ηε ζπλάληεζε 
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επηζεκάλζεθε ε αλάγθε ππνγξαθήο ελφο κλεκνλίνπ δαλεηαθήο ζχκβαζεο κε 
ηελ Σξφηθα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.      
 
16 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο απεπζχλεη δξακαηηθή επηζηνιή ζηνλ Πξφεδξν 
Υξηζηφθηα. «…Παξαθνινπζψ κε αγσλία ηα φζα θαηαγξάθνληαη ζηηο 
ζπδεηήζεηο ηεο θπβέξλεζεο κε ηελ Σξφηθα θαη ηδηαίηεξα κηα αλαθφινπζε 
πνιηηηθή πνπ έρεη αθήζεη ηελ νηθνλνκία καο εθηεζεηκέλε ζε αλππνιφγηζηνπο 
θηλδχλνπο», αλαθέξεη θαη ππελζπκίδεη φηη δελ αμηνπνηήζεθε «ε βνχιεζε ησλ 
πνιηηηθψλ δπλάκεσλ λα ζηεξίμνπλ δχζθνιεο αιιά αλαγθαίεο απνθάζεηο 
πξνθεηκέλνπ κε αμηνπηζηία λα δηαπξαγκαηεπηνχκε κε ηελ Σξφηθα θαη λα 
θαηαιήμνπκε ζε έλα απνδεθηφ κλεκφλην». Ο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο ζέηεη ηνλ 
Πξφεδξν ελψπηνλ ησλ επζπλψλ ηνπ ηδίνπ θαη ηεο θπβέξλεζεο ηνπ «λα ιάβεηε 
επεηγφλησο απνθάζεηο πνπ ζα απνηξέπνπλ ηελ πιήξε νηθνλνκηθή 
θαηάξξεπζε θαη ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ». Ο πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ απεχζπλε ζηνλ πξφεδξν Υξηζηφθηα 
δξακαηηθή πξνεηδνπνίεζε γηα ηηο επζχλεο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε αδξάλεηα ηνπ: 
«Λππνχκαη πνπ ζα είκαη δπζάξεζηνο αιιά ζέισ λα ππνδείμσ πσο θαλέλαο 
δελ έρεη ην δηθαίσκα ελζπλείδεηα λα επηκέλεη ζε κηα νδφ πνπ νδεγεί ζηελ 
νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε νη επζχλεο ζα είλαη 
βαξχηαηεο. Δπζχλεο πνιηηηθέο, αζηηθέο θαη πνηληθέο».   

ΤΝΖΜΜΔΝΟ 6 
 
18 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ύζηεξα απφ νινήκεξεο ζπλνκηιίεο κε ηελ Σξφηθα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 
αλαθνίλσζε  φηη θαηέιεμε ζε θαη’ αξρήλ ζπκθσλία ζε φια ηα επηκέξνπο 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. 
 
20 Νοεμβρίοσ 2012 
 
ε ραηξεηηζκφ ηνπ ζηνλ Φεπδά, ν Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο εμέθξαζε ηε ζθνδξή 
δηαθσλία ηνπ ζηε κείσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε 
εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ. «Κάπνηνη, νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηνλ αθξαίν 
λενθηιειεπζεξηζκφ, ζεσξνχλ ηελ θξίζε σο επθαηξία λα κεησζεί ή θαη λα 
εμαιεηθζεί ην θνηλσληθφ θξάηνο θαη λα εθκεδεληζηεί ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ελ 
γέλεη». 
 
21 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Γηπιή ππνβάζκηζε απφ νίθν Fitch, από BB+ se BB-. «Ζ θαζπζηέξεζε ζηηο 
δηαπξαγκαηεχζεηο γηα επίζεκε ζηήξημε έρεη ζπκβάιεη ζηελ επηδείλσζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη απμήζεη ηηο αβεβαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ 
κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε δηφξζσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 
αληζνξξνπηψλ», αλαθέξνπλ νη Fitch.  
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21 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο ελεκέξσζε ηνπο αξρεγνχο ησλ θνκκάησλ γηα ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ζπλνκηιηψλ κε ηελ Σξφηθα, πξνδηθάδνληαο αδηέμνδν. Ο 
Πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ Νίθνο Αλαζηαζηάδεο αλέγλσζε επηζηνιή πξνο ηνλ 
Πξφεδξν κε ηελ νπνία ηνπ δεηνχζε λα ηνπνζεηεζεί γξαπηψο, εάλ είρε 
ελεκεξσζεί απφ ην Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ηελ νξηαθή 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη γηα ηνπο 
θηλδχλνπο θαηάξξεπζεο κηαο ηνπιάρηζηνλ ηξάπεδαο, αλ είρε επίγλσζε ησλ 
επηπηψζεσλ απφ κηα ηέηνηα εμέιημε, πνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ 
νηθνλνκηθψλ θαη πνηεο νη επηινγέο βηψζηκεο θαη ζε βάζνο ρξφλνπ 
ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο.  
Με δεκφζηεο δειψζεηο ηνπ ν Αλαζηαζηάδεο θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ 
λα απνρσξήζεη ε Σξφηθα θαη λα κελ επαλέιζεη ζηελ Κχπξν, κε ζπλέπεηεο ζην 
φιν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη γεληθφηεξα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θξάηνπο λα 
αληηκεησπίζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.   ΤΝΖΜΜΔΝΟ 7 
 
22 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ύζηεξα απφ νινλχρηηεο ζπδεηήζεηο, ε Σξφηθα αλαρσξεί απφ ηελ Κχπξν 
ρσξίο ζπκθσλία γηα ην κλεκφλην. Αλνηρηά δεηήκαηα είλαη ην ζπληαμηνδνηηθφ, νη 
ηδησηηθνπνηήζεηο εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ε ΑΣΑ. 
 
22 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο βξίζθεηαη ζηηο Βξπμέιιεο θαη ελεκεξψλεηαη απφ ην 
Γηνηθεηή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, Παλίθν Γεκεηξηάδε φηη ιφγσ ηεο κε 
θαηάιεμεο ζε ζπκθσλία κε ηελ Σξφηθα, ε ΔΚΣ απνθάζηζε ηελ άκεζε δηαθνπή 
ζηελ παξαρψξεζε έθηαθηεο ξεπζηφηεηαο ζηηο Κππξηαθέο ηξάπεδεο. Με 
γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ, ν Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο αλαθέξεη φηη: «Μεηά απφ 
ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Σξφηθα θαη πάληνηε έρνληαο ππφςε ηηο 
δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ δηέξρεηαη ν ηφπνο καο, βξηζθφκαζηε πνιχ θνληά 
ζηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ κε ηελ Σξφηθα». 
 
22 Νοεμβρίοσ 2012 
 
ε γξαπηή δήιψζε ηνπ, ν πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ Νίθνο Αλαζηαζηάδεο, 
αλαθέξεη πσο «κεηά ηε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάισ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πξννπηηθήο κηαο ζπκθσλίαο κε 
ηελ Σξφηθα, ζα απνθχγσ ηελ φπνηα θξηηηθή θαη ηελ φπνηα αλαθνξά ζηηο 
ζπλέπεηεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ν ηφπνο αληηκεησπίδεη». Ο Νίθνο 
Αλαζηαζηάδεο επαλέιαβε «κε ηνλ πην μεθάζαξν ηξφπν ηε δέζκεπζε φηη ε δηθή 
καο ζηάζε ζα παξακείλεη, φπσο ήηαλ κέρξη ζήκεξα, κηα ζηάζε ζπλέπεηαο θαη 
εζληθήο επζχλεο».      ΤΝΖΜΜΔΝΟ 8 
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23 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, Βάζνο ηαξιή αλαθνηλψλεη φηη έρνπλ ζπκθσλεζεί 
νη φξνη ηνπ κλεκνλίνπ θαη φηη ε ζπκθσλία ζα νινθιεξσζεί κε ηε 
δεκνζηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ χςνπο ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 
ηνκέα.  
 
30 Νοεμβρίοσ 2012 
 
Ζ θπβέξλεζε απέζηεηιε ζηα θφκκαηα ην νινθιεξσκέλν θείκελν ηνπ 
Μλεκνλίνπ ην νπνίν ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ησλ Κππξηαθψλ Αξρψλ θαη ηεο 
Σξφηθα. 
 
3 Δεκεμβρίοσ 2012 
 
πδεηείηαη ζην Eurogroup ην πξφγξακκα ζηήξημεο ηεο Κχπξνπ. ε γξαπηή 
αλαθνίλσζε ηνπ ν πξφεδξνο ηνπ Eurogroup Εαλ-Κινλη Γηνχλθεξ αλέθεξε φηη 
«ην Δurogroup ζα εμεηάζεη ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα 
ηηο θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ηηο επηπηψζεηο 
ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ζε λέα ζπλεδξίαζε ζηηο 13 
Γεθεκβξίνπ». Ο Γηνχλθεξ θάιεζε «ηελ Κχπξν θαη ηελ Σξφτθα λα 
νινθιεξψζνπλ ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηνπο πξνηεηλφκελνπο φξνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο επί ελφο παθέηνπ 
πξνζαξκνγήο ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα». Δξσηεζείο ζρεηηθά κε ην αλ 
ζα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ Κχπξν ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ ή ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ, 
νπφηαλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επφκελε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Δurogroup, 
είπε: «Ίζσο ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ, ζίγνπξα ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ». 
 
4 Δεκεμβρίοσ  2012 
 
ε δηάγγεικα ηνπ πξνο ηνλ θππξηαθφ ιαφ, ν Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο επαλέιαβε 
ηε ζέζε ηνπ φηη ε θπβέξλεζε πξνζέθπγε ζην κεραληζκφ ζηήξημεο ιφγσ ηνπ 
πξνβιήκαηνο ησλ ηξαπεδψλ. Μεηαμχ άιισλ αλέθεξε: «Αλεμαξηήησο ησλ 
επζπλψλ ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξεζήθακε, δελ 
κπνξνχζακε λα ηηο αθήζνπκε λα θαηαξξεχζνπλ. Απηφ ζα ήηαλ αλεχζπλν θαη 
εγθιεκαηηθφ γηα ηνλ ηφπν θαη ην ιαφ. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο ζα ζπκπαξέζπξε ζηελ θαηαζηξνθή νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία θαη 
ζα έθεξλε απεξίγξαπηε δπζηπρία ζε ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο απιψλ αλζξψπσλ. 
Με ηελ απφθαζή καο λα ζηεξίμνπκε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ζηεξίδνπκε ηελ 
νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ καο. Αιιηψο, ε θαηάζηαζε ζα ήηαλ πνιχ ρεηξφηεξε απ’ 
φ,ηη είλαη ζήκεξα θαη νη απινί άλζξσπνη ζα ππέθεξαλ πνιχ πεξηζζφηεξν». 
 
6 Δεκεμβρίοσ 2012 
 
Δλφςεη ηνπ Eurogroup ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ ε θπβέξλεζε θαηέζεζε ζηε Βνπιή 
πξνο έγθξηζε 28 Ννκνζρέδηα. Δλεκεξψλνληαο ηεο Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ 
ηεο Βνπιήο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Υξ. 
Παηζαιίδεο  έθαλε έθθιεζε γηα ηαρεία έγθξηζε ηνπο. «Δθ ησλ πξαγκάησλ 
είλαη αδήξηηε αλάγθε κεηαμχ ρξενθνπίαο ή πηψρεπζεο». Σα πξψηα ηξία 
λνκνζρέδηα γηα αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ΦΠΑ, κεηψζεηο κηζζψλ θαη 
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ζπληάμεσλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία θαη αχμεζε θφξσλ θαηαλάισζεο 
εγθξίζεθε ηελ ίδηα κέξα νκφθσλα απφ ηελ νινκέιεηα ηεο Βνπιήο. 
 
7 Δεκεμβρίοσ 2012 
 
Δλεκεξψλνληαο ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ ηεο Βνπιήο γηα ηα ππφινηπα 
κλεκνληαθά λνκνζρέδηα, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Βάζνο ηαξιή δήηεζε ηελ 
άκεζε ςήθηζε ηνπο ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο. «Αο κελ δνθηκάζνπκε λα θάλνπκε 
ηξνπνπνηήζεηο ηψξα γηαηί αλ ηηο θάλνπκε ζα ράζνπκε ην ηξέλν. (...) Απηή ηε 
ζηηγκή βξηζθφκαζηε ζε κηα θαηάζηαζε πνπ βιέπνπκε ηνλ θίλδπλν λα έξρεηαη 
θαη αληί λα πξνζηαηεπζνχκε ζα ηξέμνπκε λα θάλνπκε δηνξζψζεηο. Απηή είλαη ε 
παξάθιεζε».  
 
12 Δεκεμβρίοσ 2012 
 
Έλδεημε ηεο ππεχζπλεο ζηάζεο πνπ ππέδεημε ν ΓΖΤ γηα αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο απνηέιεζε ε ζεηηθή ςήθνο ηεο 
θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ ΓΖΤ, ελ κέζσ πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ, ζηα 23 
κλεκνληαθά λνκνζρέδηα πνπ θαηέζεζε ε Κπβέξλεζε. 
 
13 Δεκεμβρίοσ 2012 
 
Σν Δurogroup ζπδήηεζε ην θππξηαθφ κλεκφλην. ε γξαπηή αλαθνίλσζε ηνπ ην 
Eurogroup αλάθεξε φηη είρε επηηεπρζεί πξφνδνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο 
πηζαλνχ πξνγξάκκαηνο καθξννηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα ηελ Κχπξν. ε ζρέζε 
κε ηα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο Pimco γηα ηηο 
θεθαιαηαθέο αλάγθεο ηνπ θππξηαθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, αλαθέξεηαη 
φηη «νη βαζηθέο παξάκεηξνη ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζχκθσλεο κε ηηο 
πξνζδνθίεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο». ηελ 
αλαθνίλσζε ηνπ ην Eurogroup αλέθεξε φηη νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ηεο 
Δπξσδψλεο ήηαλ αηζηφδνμνη φηη «ζπκθσλία επί ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα 
επηηεπρζεί ζχληνκα» θαη θάιεζε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ Κχπξν λα 
νινθιεξψζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο αλαιφγσο».  
Απαληψληαο ζηελ εξψηεζε εάλ ήηαλ δπλαηή ε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο γηα 
ηελ Κχπξν κέζα ζηνλ Ηαλνπάξην, ν πξφεδξνο ηνπ Eurogroup Εαλ-Κινλη 
Γηνχλθεξ απάληεζε: «Γελ ζέισ λα δεζκεπζψ ζε έλα ρξνλνδηάγξακκα, αιιά 
εξγαδφκαζηε γηα λα έρνπκε ηελ απφθαζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ». Απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ ν Αληηπξφεδξνο ηεο Κνκηζηφλ Οιη Ρελ δήιψζε φηη ζηα κέζα 
Ηαλνπαξίνπ αλακέλνληαλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο Pimco, ελψ παξάιιεια 
«ζα ζπλερίζνπκε λα εξγαδφκαζηε γηα ηε ιήςε νξηζηηθψλ απνθάζεσλ θαη 
πηζηεχνπκε φηη νη απνθάζεηο απηέο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ηνλ επφκελν κήλα». 
 
13 Δεκεμβρίοσ 2012 
 
Ο εθπξφζσπνο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, Σδέξη Ράηο, δήισζε φηη ε 
νκάδα ηνπ ΓΝΣ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ Κχπξν κειεηά κε ηα ππφινηπα κέιε 
ηεο Σξφηθαο ηελ αλάιπζε ηεο PIMCO, γηα ηνλ θππξηαθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ 
ηνκέα. Ο Σδέξη Ράηο είπε φηη ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηνπ 
δηαγλσζηηθνχ ειέγρνπ ηεο PIMCO αλαιχνληαη θαη «ζα είλαη θαζνξηζηηθά ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο πηζαλνχ πξνγξάκκαηνο». 
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18 Δεκεμβρίοσ 2012 
  
Μηιψληαο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 2013, ν πξφεδξνο ηνπ ΓΖΤ Νίθνο Αλαζηαζηάδεο 
ππελζχκηζε ηηο άγνλεο πξνζπάζεηεο λα πεηζζεί ε θπβέξλεζε λα πάξεη κέηξα. 
«Γπζηπρψο, ζηελ Κχπξν, νη αγσληψδεηο  πξνεηδνπνηήζεηο θαη εθθιήζεηο απφ 
πνιιέο θαηεπζχλζεηο γηα έγθαηξα κέηξα δελ εηζαθνπζηήθαλ πνηέ. Καη ε 
εθπεθξαζκέλε δηάζεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο λα ζηεξίμεη δχζθνιεο αιιά 
αλαγθαίεο απνθάζεηο παξέκεηλε, κέρξη ηέινπο, αλεθκεηάιιεπηε». 
 
20 Δεκεμβρίοσ 2012 
 
Ζ γεξκαληθή εθεκεξίδα Süddeutsche Zeitung, επηθαινχκελε θχθινπο ησλ 
δηαπξαγκαηεπηψλ, έγξαςε φηη κειεηάηαη θνχξεκα ηνπ θππξηαθνχ ρξένπο, 
επεηδή ην ΓΝΣ αξλείηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα παθέην ζηήξημεο γηα ηελ 
Κχπξν, εάλ ην ρξένο δελ θαηαζηεί βηψζηκν. 
 
20 Δεκεμβρίοσ 2012 
 
Γηπιή ππνβάζκηζε απφ νίθν Standard & Poor’s, από Β ζε CCC+. 
Αηηηνινγψληαο ηελ απφθαζε ηνπ, ν νίθνο αλαθέξεη: «Με ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 
επηινγέο ηεο Κπβέξλεζεο πεξηνξίδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη ζε 
ζπλδπαζκφ κε απηφ πνπ εκείο ζεσξνχκε σο δηζηαθηηθή ζηάζε ησλ εηαίξσλ 
ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσδψλε λα επσκηζηνχλ ην θφζηνο κηαο έληνλεο 
ηξαπεδηθήο θξίζεο, πηζηεχνπκε φηη ν θίλδπλνο ρξενθνπίαο είλαη ζεκαληηθφο 
θαη απμάλεηαη». 
 
23 Δεκεμβρίοσ 2012 
 
ε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή ηεο Διιάδαο, ν επηθεθαιήο 
ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Eurogroup, Σφκαο Βίδεξ απέδσζε ηελ  
θαζπζηέξεζε ζηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ ζηελ θσιπζηεξγία θαη ηελ 
έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ ηελ θππξηαθή θπβέξλεζε. Ο Βίδεξ είπε πσο 
πίζηεπε φηη έπξεπε ε Κχπξνο λα εληαρζεί ζε έλα εληαίν παθέην δηεπζέηεζεο 
κε ηελ Διιάδα θαη, «παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο καο θαζπζηεξνχζε». Ο Βίδεξ 
είπε φηη ε Κχπξνο «ηψξα, έραζε ην ηξαίλν» θαη πξφζζεζε φηη «ππάξρνπλ 
κεγάιεο αλεζπρίεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ θππξηαθνχ ρξένπο». 
  
10 Ιανοσαρίοσ 2013 
 
Σξηπιή ππνβάζκηζε απφ νίθν Moody’s , από B3 ζε Caa3  
χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ  Moody`s ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ 
νδήγεζε ηνλ Οίθν λα κεηψζεη ηε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαηά ηξεηο βαζκίδεο, 
ήηαλ «ε απμεκέλε ππνζηήξημε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα παξάζρεη ε Κπβέξλεζε 
ζηηο θππξηαθέο ηξάπεδεο». Δπηπιένλ, «ε έθβαζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε 
ηελ Σξφηθα, παξακέλεη αβέβαηε». Ο Moody`s, εθηίκεζε φηη ε πηζαλφηεηα λα 
ππνρξεσζνχλ νη Κππξηαθέο Αξρέο λα αλαδεηήζνπλ άιινπο ηξφπνπο γηα 
κείσζε ηνπ ρξένπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ «θνπξέκαηνο» (PSI), ήηαλ 
50%. 
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16 Ιανοσαρίοσ 2013 
 
Ο Πξφεδξνο Υξηζηφθηαο ζε δειψζεηο ηνπ ζην ηξαζβνχξγν επηξξίπηεη ηελ 
επζχλε γηα ηε κε ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ ζην δηεζλή παξάγνληα. «Αίθλεο, 
ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν ζεσξεί φηη νη αλάγθεο καο είλαη νη κάμηκνπκ 
αλάγθεο, ησλ δέθα ηφζσλ δηζεθαηνκκπξίσλ, γηα αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ 
Σξαπεδψλ, ελψ εκείο ζεσξνχκε φηη είλαη πην θάησ (...) Δάλ είλαη δέθα 
δηζεθαηνκκχξηα, ζα καο θεξχμνπλ θαη κε βηψζηκν ην ρξένο, άξα ζα 
απαηηήζνπλ πέξα απφ απηά, κε ηα νπνία έρνπκε ζπκθσλήζεη κε ηελ Σξφηθα, 
θαη άιια...». 
 
18 Ιανοσαρίοσ 2013 
 
Αμησκαηνχρνο ηεο επξσδψλεο δήισζε πσο ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ ε Σξφηθα ζα 
ελεκεξψζεη ην Δurogroup γηα ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί κε ην ζέκα ηεο 
ζηήξημεο ηεο Κχπξνπ, σζηφζν δηεπθξίληζε φηη ην βέβαην είλαη πσο δελ ζα 
ιεθζνχλ ηειηθέο απνθάζεηο πξηλ απφ ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηεο 17εο 
Φεβξνπαξίνπ. Μάιηζηα πξνζδηφξηζε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κλεκνλίνπ γηα ην 
δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαξηίνπ. Δξσηεζείο ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε 
πνπ παξαηεξείηαη ζηε ιήςε απφθαζεο, ν εθπξφζσπνο ηελ απέδσζε ζηελ 
απξνζπκία ηεο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζε ηδησηηθνπνηήζεηο. «Γελ δεηάκε 
ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο γηα ηδενινγηθνχο ιφγνπο, αιιά γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 
βησζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο», είπε, πξνζζέηνληαο φηη ρσξίο 
ηδησηηθνπνηήζεηο δελ κπνξεί λα απνθαζηζηεί ην πξφγξακκα. 
 
20 Ιανοσαρίοσ 2013 
 
ρνιηάδνληαο ηελ αλαβνιή ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ κλεκνλίνπ, 
ν ππνςήθηνο πξφεδξνο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο δήιψζε φηη «φζν θαζπζηεξνχκε, 
δπζθνιεχνπκε ηε ζέζε καο». Γελ έρεη ζεκαζία πνηνο ζα ππνγξάςεη, είπε, 
θαζψο «βαζηθνί ππιψλεο θαη ζεκαληηθά ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 
φξνπο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο ηνπ κλεκνλίνπ έρνπλ ζπλνκνινγεζεί απφ ηελ 
παξνχζα θπβέξλεζε».  
 
21 Ιανοσαρίοσ 2013 
 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλεδξίαο ηνπ Eurogroup, πξφεδξνο ηνπ, Εαλ 
Κινλη Γηνχλθεξ, αλαθνίλσζε φηη νη ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ ηεο Δπξσδψλεο, 
«αθνχ έιαβαλ δηαβεβαηψζεηο φηη νη βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο 
ηεο Κχπξνπ είλαη θαιπκκέλεο (...) ζεψξεζαλ φηη ε ζηφρεπζε ηεο ζπκθσλίαο 
επί ελφο πξνγξάκκαηνο κεηά ηηο επεξρφκελεο εθινγέο ζηελ Κχπξν ζα 
εμππεξεηνχζε θαιχηεξα ηελ εζληθή ηδηνθηεζία» (ηνπ πξνγξάκκαηνο). «Χο εθ 
ηνχηνπ αλακέλνπκε φηη ε ηειηθή ζπκθσλία επί ελφο πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα 
επηηεπρζεί ηνλ Μάξηην», πξφζζεζε. 
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22 Ιανοσαρίοσ 2013 
 
Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Βάζνο ηαξιή δειψλεη ζηηο Βξπμέιιεο φηη ε 
Κχπξνο ζα θάλεη νηηδήπνηε γηα λα εμαζθαιίζεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηεο 
αλάγθεο γηα ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηνπ έηνπο.  
 
24 Ιανοσαρίοσ 2013 
 
Ζ εθεκεξίδα Wall Street Journal έγξαςε φηη ην θφζηνο δηάζσζεο ηεο Κχπξνπ 
κπνξεί λα κεησζεί θαη ην ρξένο λα θαηαζηεί βηψζηκν κε ηε ζπλεηζθνξά 
θαηαζεηψλ, «κε άιια ιφγηα νξηζκέλνη θαηαζέηεο δελ ζα πάξνπλ φια ηνπο ηα 
ρξήκαηα». 
 
25 Ιανουαρίου 2013 
 
Γηπιή ππνβάζκηζε απφ νίθν Fitch, από BB- ζε Β. Παξφιν πνπ ν νίθνο ζεσξεί 
φηη ε Κχπξνο ζα ζπκθσλήζεη ηειηθά ζ’ έλα παθέην δηάζσζεο, εθθξάδεη ηε 
ζέζε φηη ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ 
βάζνπο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο θξίζεο απμάλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα γηα ηελ 
ηθαλφηεηα ηεο Κχπξνπ λα λνηθνθπξέςεη ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο.  
 
29 Ιανοσαρίοσ 2013 
 
Ο ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Βάζνο ηαξιή δήισζε φηη ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθψλ έρεη θαιχςεη ηηο δεκνζηνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο κέρξη ηνλ 
Απξίιην θαη νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 1,8 δηο επξψ. Δμέθξαζε αηζηνδνμία φηη θαη 
ηα δάλεηα πνπ ιήγνπλ κέρξη ηνλ Απξίιην χςνπο 1 δηο επξψ πεξίπνπ ζα 
αλαλεσζνχλ γηα άιινπο ηξεηο κήλεο.  
 
8 Φεβροσαρίοσ 2013 
 
Μηιψληαο ζηελ εθπνκπή Μεζεκέξη θαη Κάηη ηνπ ίγκα, ν γεληθφο γξακκαηέαο 
ηνπ ΑΚΔΛ Άληξνο Κππξηαλνχ, είπε φηη «ε θππξηαθή πιεπξά δέρεηαη πηέζεηο 
γηα λα δερζεί λα ζπλεηζθέξνπλ θαη νη θαηαζέηεο ησλ ηξαπεδψλ γηα θάιπςε 
ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ. Πξφζζεζε πσο πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
πνιηηηθέο πνπ μεθηλνχλ κε ηε ινγηθή φηη πξέπεη θαη νη Κχπξηνη θαη νη μέλνη 
θαηαζέηεο λα ζπλεηζθέξνπλ κε έλα ζεκαληηθφ πνζφ». 
 
11 Φεβροσαρίοσ 2013 
 
Ζ Financial Times γξάθεη φηη ζε εκπηζηεπηηθφ ππφκλεκα πνπ έρεη εηνηκαζηεί 
ελφςεη ηεο ζπλφδνπ ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηεο επξσδψλεο 
πεξηιακβάλεηαη κηα «ξηδνζπαζηηθή λέα επηινγή» γηα ηελ νηθνλνκηθή δηάζσζε 
ηεο Κχπξνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή πξνβιέπεη ηελ επηβνιή δεκηάο ζηνπο 
αλαζθάιηζηνπο θαηαζέηεο ησλ ηξαπεδψλ ηεο ρψξαο θαη ζε θαηφρνπο 
θξαηηθψλ νκνιφγσλ. (Σν έγγξαθν δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα «Πνιίηεο» 
ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2013) 
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11 Φεβροσαρίοσ 2013 
 
Μεηά ηε ζπλεδξία ηνπ Eurogroup ν λένο πξφεδξνο ηνπ Γεξνχλ 
Νηέηζεικπινπκ δήισζε πσο ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ηελ 
Κχπξν εληφο ηνπ Μαξηίνπ. χκθσλα κε ηνλ θ. Νηέηζεικπινπκ, ε ζπδήηεζε 
γηα ηελ Κχπξν επηθεληξψζεθε ζην ζέκα ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο. Ο θ. 
Νηέηζεικπινπκ αξλήζεθε λα ζρνιηάζεη ην δεκνζίεπκα ησλ Φαηλάλζηαι Σάηκο 
πεξί ζελαξίνπ ηεο Κνκηζηφλ πνπ απνβιέπεη ηελ επηβνιή δεκηάο ζηνπο 
αλαζθάιηζηνπο θαηαζέηεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηνπο θαηφρνπο θξαηηθψλ 
νκνιφγσλ ζηελ Κχπξν. 
 
12 Φεβροσαρίοσ 2013 
 
Ο ππνςήθηνο πξφεδξνο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο δήισζε φηη δελ ζα ππνγξάςεη 
κλεκφλην πνπ ζα πεξηέρεη πξφλνηα γηα θνχξεκα θαηαζέζεσλ. Ζ ρψξα, είπε ν 
θ. Αλαζηαζηάδεο, βξίζθεηαη ελψπηνλ δπζβάζηαρησλ πξνβιεκάησλ αιιά θαη 
ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ θαη πξφζζεζε φηη νη ρζεζηλέο δειψζεηο κεηά ηε ζχλνδν 
ηνπ Eurogroup, δεκηνχξγεζαλ θαη δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα 
πνπ επηηείλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα.  
 
18 Φεβροσαρίοσ 2013 
 
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) Μάξην Νηάγθη 
δήισζε ζην ηξαζβνχξγν φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ κεηά ηηο πξνεδξηθέο 
εθινγέο λα ζπκθσλεζεί έλα πξφγξακκα κε ηελ Κχπξν, ην νπνίν ζα 
δηαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα θαη δελ ζα δεκηνπξγεί δεκνζηνλνκηθή αζηάζεηα. 
«Δίλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο λα ππάξμεη πξαγκαηηθή δέζκεπζε ηεο 
θπβέξλεζεο κεηά ηηο εθινγέο, πξέπεη επίζεο λα βξνχκε ηξφπνπο δηαζθάιηζεο 
ηεο βησζηκφηεηαο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γελ ζέισ λα πξνδηθάζσ ηηο 
ζπδεηήζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα, γηα λα δνχκε πψο αθξηβψο ζα δηαζθαιηζηεί 
απηή ε βησζηκφηεηα». 
 
24 Φεβροσαρίοσ 2013 
 
Ο Νίθνο Αλαζηαζηάδεο εθιέγεηαη λένο πξφεδξνο ηεο Κχπξνπ. 
 
25 Φεβροσαρίοσ 2013 
 
ε αλαθνίλσζή ηνπ ν Οίθνο αμηνιφγεζεο Fitch αλαθέξεη φηη ε ζηάζε ηνπ 
εθιειεγκέλνπ Πξνέδξνπ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Κπβέξλεζήο ηνπ ζα κπνξνχζε 
λα θαηαζηήζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο ρψξαο κε ηελ Σξφηθα γηα ην παθέην 
δηάζσζεο ιηγφηεξν δχζθνιεο απφ φ,ηη κε ηνλ απεξρφκελν Πξφεδξν. O Fich 
πξνζζέηεη πσο «ν Νίθνο Αλαζηαζηάδεο έρεη εθθξάζεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα 
δηαζθαιίζεη κηα «έγθαηξε νηθνλνκηθή ζηήξημε» θαη ηψξα αλακθηζβήηεηα έρεη 
ηελ εληνιή λα νινθιεξψζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο». 
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28 Φεβροσαρίοσ 2013 
 
Ο νίθνο αμηνιφγεζεο Moody`s ζε ζρφιην ηνπ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 
εθινγψλ αλαθέξεη φηη ε εθινγή ηνπ Νίθνπ Αλαζηαζηάδε ζηελ Πξνεδξία ηεο 
Γεκνθξαηίαο αλνίγεη κελ ην δξφκν γηα κηα ζπκθσλία κε ηελ Σξφηθα. 
«Αλακέλνπκε απφ ηελ λέα Κπβέξλεζε λα μεθηλήζεη ζπλνκηιίεο κε 
αμησκαηνχρνπο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΓΝΣ πνιχ γξήγνξα». 
 
28 Φεβροσαρίοσ 2013 
 
Αλψηεξνο αμησκαηνχρνο ηεο Δπξσδψλεο δήισζε ζηηο Βξπμέιιεο: «Πηζηεχσ 
αθξάδαληα φηη κέζα ζην δεχηεξν 15λζήκεξν ηνπ Μαξηίνπ ζα είκαζηε ζε ζέζε 
λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκθσλία γηα ηε ζηήξημε ηεο Κχπξνπ». Αλαθεξφκελνο 
ζηελ θαζπζηέξεζε πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο, ηφληζε φηη δελ 
επηηεχρζεθε ζπκθσλία «γηαηί ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε δελ είρε ηε 
δηάζεζε». 
 
Σημείωση: 
Καηά ηελ πεξίνδν Γηαθπβέξλεζεο Γεκήηξε Χξηζηόθηα είρακε ζπλνιηθά 38 
ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο Κύπξνπ από ηξεηο δηεζλείο 
νίθνπο αμηνιόγεζεο. 


