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3ο ΜΕΡΟ  
 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΠΡΩΣΟΤ ΚΑΙ 
ΔΕΤΣΕΡΟΤ EUROGROUP 

 
Μεηά ηελ απόξξηςε από ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ηεο απόθαζεο ηνπ 
πξώηνπ Eurogroup θαη ην αξλεηηθόηαην θιίκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηνπο θύθινπο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είρα κηα ζεηξά ηειεθσληθώλ επηθνηλσληώλ κε μέλνπο 
εγέηεο θαη ηνπο Δπηθεθαιήο ησλ ηξηώλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, επεμεγώληαο ηηο αλεζπρίεο πνπ νδήγεζαλ ηε Βνπιή ησλ 
Αληηπξνζώπσλ ζηελ απόξξηςε. 
 
 
Σνλίδνληαο ηελ ίδηα ώξα ηελ αλάγθε λα ζπλδξάκσ κέζα ζην πλεύκα 
αιιειεγγύεο ώζηε ε δαλεηαθή ζύκβαζε λα νινθιεξσζεί ην ζπληνκόηεξν, κε ηηο 
ειάρηζηεο δπλαηέο ζπλέπεηεο γηα ην θξάηνο, ηνπο θύπξηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 
θαηαζέηεο. Η ζηάζε ησλ Δπξσπαίσλ εηαίξσλ καο δηαθξηλόκελε από κηα 
δπζπηζηία πξνο ηηο εηιηθξηλείο πξνζέζεηο καο, δηαθαηλόηαλ άθακπηε. ην 
κεζνδηάζηεκα ε κε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδώλ επηβάξπλε δπζβάζηαρηα ηελ 
αβεβαηόηεηα αιιά θαη δηόγθσλε ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο ζηε θππξηαθή 
νηθνλνκία, επηβεβαηώλνληαο δπζηπρώο ηηο αλεζπρίεο πνπ εμέθξαζα κεηά ηελ 
πξώηε Απόθαζε ηνπ Eurνgroup. 
 
 
Οη εηζαγσγέο πξντόλησλ παξέιπζαλ, ελώ ηα απνζέκαηα πξνκεζεηώλ 
εμαληινύλην κέξα κε ηελ εκέξα, κε ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο λα αδπλαηνύλ λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ελώ πνιιέο άξρηζαλ λα αλαζηέιινπλ  ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 
δξαζηεξηόηεηα. 
 
 
Θα πξέπεη λα ηνλίζσ όηη ην δεθαήκεξν πνπ κεζνιάβεζε κεηαμύ πξώηνπ θαη 
δεύηεξνπ Eurogroup ήηαλ κηα πεξίνδνο εληαηηθώλ δηαβνπιεύζεσλ κε ηηο εγεζίεο 
ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ, ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ, ησλ ηξαπεδώλ, ειεγθηηθώλ 
θαη λνκηθώλ νίθσλ αιιά θαη ζσξείαο ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο.  
 
 
Κνηλή πξνζπάζεηα όισλ ήηαλ ε αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηε κε 
επίηεπμε ζπκθσλίαο όζνλ αθνξά ην Πξόγξακκα ηήξημεο αιιά θαη ησλ 
ππαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ πνπ ζα κπνξνύζε λα καο νδεγήζνπλ ζε κηα ηειηθή 
ζπκθσλία κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο. 
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ην πιαίζην εμεύξεζεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ εληάζζεηαη θαη ε ηειεθσληθή 
επηθνηλσλία κνπ κε ηνλ Πξόεδξν Πνύηηλ, ζηηο 19 Μαξηίνπ, θαηά ηελ νπνία ηνπ 
εμέθξαζα ηελ επηζπκία ακέζνπ κεηαβάζεσο ζηε Μόζρα, πξνθεηκέλνπ λα 
εμεηάζνπκε από θνηλνύ, πξώηνλ ηελ επηκήθπλζε ηνπ δαλείνπ ησλ 2,5 δηο κε 
θαιύηεξνπο όξνπο αιιά θαη ελδερόκελε ζπκκεηνρή ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο 
ζε έλα Πξόγξακκα ηήξημεο ηεο Κύπξνπ. 
 
 
Ο Πξόεδξνο Πνύηηλ δελ απέξξηςε ην ελδερόκελν κηαο ζπλαληήζεσο αιιά ην 
θαζόξηζε ζε επζεηόηεξν ρξόλν όηαλ ζα ππήξρε ε θαηάιιειε πξνεξγαζία κεηαμύ 
ησλ ζπλεξγαηώλ καο, ώζηε λα είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σνπ αλέθεξα όηη εηο 
ζηελ Μόζρα επξίζθνλην ήδε ν Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ όζν θαη ν Τπνπξγόο 
Δλέξγεηαο, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο επί δηαθόξσλ ζεκάησλ δηκεξνύο 
ελδηαθέξνληνο. Μνπ αλέθεξε όηη ζα έδηλε νδεγίεο ζύζηαζεο εηδηθώλ νκάδσλ πνπ 
ζα δηαβνπιεύνλην κε ηνπο αληίζηνηρνπο Τπνπξγνύο θαη ππεξεζηαθνύο 
παξάγνληεο πνπ ηνπο εζπλόδεπαλ. Να ζεκεηώζσ όηη ν Πξόεδξνο Πνύηηλ δελ 
απέθξπςε ην ελδηαθέξνλ ηεο ρώξαο ηνπ λα ζπληεξήζεη θαη λα βειηηώζεη ηηο 
ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο, όπσο κνπ αλέθεξε.  
 
 
Να ζεκεησζεί όηη θαηά ηελ πεξίνδν παξνπζίαο ησλ Κππξίσλ Τπνπξγώλ ζηε 
Μόζρα, επίζθεςε πξαγκαηνπνηνύζε ζηε Μόζρα θαη ην Κνιιέγην ησλ 
Δπηηξόπσλ, κε Δπηθεθαιήο ησλ Πξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θ. 
Barroso. Λακβάλνληαο ππόςε ηα κεγάια ζπκθέξνληα κηαο κεγάιεο ρώξαο όπσο 
ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία αιιά θαη ησλ δεδεισκέλσλ ζέζεσλ ησλ Δπξσπαίσλ 
εηαίξσλ καο έλαληη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηήξημεο ηεο Κύπξνπ, δελ έρσ ακθηβνιία 
όηη ε κε ζεηηθή θαηάιεμε ησλ επαθώλ πνπ είραλ νη Κύπξηνη Τπνπξγνί δελ είλαη 
μέλν θαη κε ηα όζα κεζνιάβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ επξσ – ξσζηθνύ δηαιόγνπ. 
 
 
Να ζεκεηώζσ όηη παξά ηα όζα ειέρζεζαλ ε Κππξηαθή απνζηνιή ήην αξθνύληνο 
πξνεηνηκαζκέλε κε ζσξεία πξνηάζεσλ γηα ζέκαηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο πνπ 
γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο δελ κπνξώ λα απνθαιύςσ.  
 
 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζνπκε ηελ αμηνπηζηία 
αληαπόθξηζεο ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζα πξνέθππηαλ από ηε δαλεηαθή ζύκβαζε,  
ε Βνπιή ελέθξηλε νκνθώλνο λνκνζρέδην ηεο Κπβέξλεζεο πνπ πξνλννύζε ηε 
δεκηνπξγία Σακείνπ Αιιειεγγύεο κε ζθνπό ηελ εμεύξεζε ησλ αλαγθαίσλ πόξσλ 
πνπ ρξεηάδνλην γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ. Η ζηελόηεηα ηνπ 
ρξόλνπ δπζηπρώο, κεηαμύ ζεζπίζεσο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο πλόδνπ ηνπ 
δεπηέξνπ Eurogroup  δελ επέηξεςε ηα αλακελόκελα. 
 
 
 



3 
 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, εληαηηθέο ήηαλ θαη νη δηαβνπιεύζεηο κε ηνπο 
εθπξνζώπνπο ηεο Σξόηθα, νη νπνίνη κεηά ηελ απόξξηςε ηεο πξώηεο απόθαζεο, 
επέκελαλ όηη ε κόλε δπλαηή ιύζε, κε ηα λέα ζαθώο δπζκελέζηεξα δεδνκέλα πνπ 
δεκηνπξγνύληαλ ζηελ νηθνλνκία ήηαλ ε δηάιπζε ησλ δύν ζπζηεκηθώλ ηξαπεδώλ 
κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ιεγόκελεο εμπγίαλζεο ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ 
(resolution) γηα ηελ νπνία δηαδηθαζία λνκνζεηηθό πιαίζην δελ ππήξρε κέρξη ηόηε, 
αιιά πξνθαλώο ήηαλ έηνηκν θαη παξνπζηάζηεθε εθείλε ηε ζηηγκή ελώπηνλ ηεο 
θπβέξλεζεο.  
 
 
ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα δηαζώδνληαλ κόλν νη αζθαιηζκέλεο θαηαζέζεηο ηόζν 
ζηελ Σξάπεδα Κύπξνπ όζν θαη ζηελ Λατθή Σξάπεδα, θαη ζα εδεκηνπξγείην έλα 
λέν ηξαπεδηθό ζύζηεκα ζην νπνίν ζα κεηαθέξνληαλ όια ηα δάλεηα αιιά κόλν νη 
αζθαιηζκέλεο θαηαζέζεηο θαη ησλ δύν ηξαπεδώλ. Απηόο ήηαλ ν θίλδπλνο πνπ κε 
θνξηηθό ηξόπν ηέζεθε ελώπηνλ καο από ηελ ηξόηθα θαη ππνζηεξίδεην αξρηθά θαη 
από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κύπξνπ.  
 
 
Σελ Πέκπηε 21 Μαξηίνπ 2013, ιίγν κεηά ην κεζεκέξη, ε Κεληξηθή Σξάπεδα 
ελεκέξσζε ηελ θπβέξλεζε θαη ηηο εγεζίεο ησλ θνκκάησλ όηη ε Λατθή Σξάπεδα 
θαηαξξέεη εληόο ησλ επνκέλσλ σξώλ ιόγσ νξηζηηθήο εμάληιεζεο ηεο 
ξεπζηόηεηαο. Πξνθαλώο νη απηόκαηεο ηακεηαθέο κεραλέο αιιά θαη πηζαλώο 
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο είραλ νδεγήζεη ζηελ εμάληιεζε ησλ ξεπζηώλ 
δηαζεζίκσλ. 
 
 
Με απηά ηα δεδνκέλα, ε Κεληξηθή Σξάπεδα δήηεζε ηελ θαηεπείγνπζα ςήθηζε ηεο 
λνκνζεζίαο πεξί εμπγίαλζεο γηα ηελ νπνία έρσ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, γηαηί 
ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε θαηάξξεπζε ζα νδεγνύζε ακέζσο ζηελ 
θαηάξξεπζε θαη ηνπ ππόινηπνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο αιιά 
θαη ηνπ θξάηνπο επεηδή ζα ελεξγνπνηείην ε πξόλνηα γηα ην ρέδην Πξνζηαζίαο 
ησλ Καηαζέζεσλ. Γόζεθαλ δε δηαβεβαηώζεηο, όηη ε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ζα 
δηαξθνύζε κόλν δύν εηθνζηηεηξάσξα, ελώ ηειηθά δηήξθεζε κήλεο.  
 
 
Ήηαλ κε απηά ηα δεδνκέλα, πνπ θαηά ηε ύλνδν ηνπ δεπηέξνπ Eurogroup έγηλαλ 
αιιεπάιιειεο επαθέο κε ηνλ θ. Rompuy, θ. Barroso, θα Lagarde θαη ηνπο 
Τπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ ησλ ρσξώλ πνπ πηνζεηνύζαλ ηηο ζέζεηο ηνπ ΓΝΣ.  
 
 
Η δηαπίζησζε κνπ ήηαλ πσο είρε ήδε πξναπνθαζηζηεί ε λέα κνξθή 
αληηκεηώπηζεο ησλ ηξαπεδηθώλ θξίζεσλ θαη πσο εθείλν πνπ απεθεύρζε θαηά ηελ 
πξώηε ύλνδν ηνπ Eurogroup, ήην αλαπόθεπθην πιένλ ζηελ θξίζηκε ύλνδν ηεο 
25εο Μαξηίνπ.  
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Ο άκεζνο θίλδπλνο ηνπ θξάηνπο θαη θαη επέθηαζε ηεο νιηθήο θαηάξξεπζεο ηεο 
Οηθνλνκίαο ήην πιένλ εκθαλήο ελώ νη ζπλέπεηεο ηεο κε ιεηηνπξγίαο ησλ 
ηξαπεδώλ επέβαιιαλ κηα δηαπξαγκάηεπζε πνπ ζα κείσλε ηηο νδπλεξόηεξεο 
ζπλέπεηεο από ηελ πξόηαζε ηεο Σξόηθαο. Ύζηεξα από ζθιεξέο 
δηαπξαγκαηεύζεηο θαηά ηε δηάξθεηα γεύκαηνο εξγαζίαο ζηελ παξνπζία ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ Eurogroup, ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη άιισλ 
ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ, ειήθζε ε ηειηθή απόθαζε πνπ νδεγνύζε ζην 
δηαρσξηζκό ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζε «θαιή» θαη «θαθή» θαη ζηελ εμπγίαλζε ηεο 
Σξάπεδαο Κύπξνπ, ζηελ νπνία ζα κεηαθέξνλην θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 
«θαιήο» Λατθήο. Η Σξάπεδα Κύπξνπ ζα ζπλέρηδε λα ιεηηνπξγνύζε σο Σξάπεδα 
θαη ε κεηαθνξά ηεο θαιήο Λατθήο ζηελ Σξάπεδα Κύπξνπ δηάζσδε ηνπιάρηζην 
κέξνο ησλ εξγαζηώλ ηεο.  
 
 
Θεσξώ πεξηηηό λα ηνλίζσ πσο δελ αηζζάλνκαη θαζόινπ επηπρήο γηα ηηο 
απνθάζεηο πνπ εμ αδήξηηνπ αλάγθεο αλαγθαζηήθακε λα απνδερζνύκε. 
Απνθάζεηο πνπ δελ ήζαλ παξά ην πξντόλ κηαο αζπγγλώζηνπ ζπκπεξηθνξάο 
από όζνπο είραλ ηελ επζύλε λα ελεξγήζνπλ όηαλ νη ζπλζήθεο ην επέβαιιαλ, 
όπσο θαίλεηαη θαη από ην ρξνληθό ησλ εμειίμεσλ ηνπ 1νπ Μέξνπο.  
 
 
Καηαιήγνληαο ζα έιεγα πσο ηελ 1ε Μαξηίνπ παξέιαβα κηα σξνινγηαθή βόκβα 
κε πξνθαζνξηζκέλν ην ρξόλν ππξνδόηεζεο ηεο θαη νη ελώπηνλ κνπ επηινγέο 
ήζαλ δπν. Ή ηελ αθήλσ λα εθξαγεί κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ζπλόινπ ηεο 
επηθξάηεηαο ή πξνρσξώ ζε ειεγρόκελε έθξεμε κε νδπλεξέο κελ ζπλέπεηεο, αιιά 
κε αλνηθηέο ηηο πξννπηηθέο δηάζσζεο θαη αλάθακςεο.   
 
 

 

 

 

 

 

 


