
 

 

Γραφείο Τύπου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ομιλία του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλα 
Παπαδόπουλου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για το Πόρισμα για 

τον Συνεργατισμό 

Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

 

Βρισκόμαστε και πάλι εδώ για να διεξάγουμε, ακόμη μία νεκροψία, για ακόμη 
μία τράπεζα. 

Την τρίτη στη σειρά που, είτε μπαίνει σε εξυγίανση, είτε κλείνει.   

Για να συζητήσουμε το πως κατέληξε ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα 
της κυπριακής κοινωνίας, στην χρεοκοπία. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Θα ήθελα να μπορούσα να σταθώ σήμερα εδώ και να εκφράσω την 
αισιοδοξία μου, πως έστω και τώρα, μετά από όλα όσα έχουμε περάσει, 
έχουμε διδαχθεί από τα λάθη μας.   

Δυστυχώς όμως, ενόψει των πρόσφατων γεγονότων και των επιχειρημάτων 
που ακούω από πλευράς των κυβερνόντων τις τελευταίες ημέρες, δεν μπορώ 
να εκφράσω αισιοδοξία. 

Κάποιοι φαίνεται πως δεν έχουν μάθει τίποτα. 

Αναπόφευκτα, μετά από μία χρεοκοπία, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από 
τα αίτια της χρεοκοπίας.   

Το ερώτημα δεν είναι ΑΝ υπάρχουν ευθύνες, αλλά ΠΟΙΟΙ έχουν την ευθύνη 
για τη χρεοκοπία. 



 

 

Είναι όπως όταν γίνει ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα.   

Δεν ρωτάς ΑΝ έφταιγε κάποιος αλλά ΠΟΙΟΣ έφταιγε.  

Έτσι και στην περίπτωση της χρεοκοπίας του Συνεργατισμού: δεν ρωτάμε ΑΝ 
υπάρχουν ευθύνες, αλλά ΠΟΙΟΙ ευθύνονται. 

Και αναπόφευκτα, η βασική συζήτηση περί των ευθυνών περιστρέφεται γύρω 
από εκείνους που είχαν την ευθύνη διαχείρισης του Συνεργατισμού. 

Όταν χρεοκοπήσει μια τράπεζα, το λογικό είναι να ξεκινήσεις πρώτα από τους 
τελευταίους που την διοικούσαν και μετά να πας πίσω. 

Αυτό έπραξε η Ερευνητική Επιτροπή (η «Επιτροπή»).  Το πόρισμα είναι 
σαφές και ξεκάθαρο σε ότι αφορά αυτές τις ευθύνες. 

Η Επιτροπή θεωρεί πως, ευθύνες για τα προβλήματα του Συνεργατισμού 
υπάρχουν, πολλές και για πολλούς. 

Μόνο μερικοί εξ αυτών ήταν: 

• Η κακή εποπτεία του Συνεργατισμού η οποία ήταν πλήρως ανεπαρκής. 

• Οι ευθύνες των κομμάτων και ο κομματικός παρεμβατισμός που όντως 
ήταν προβληματικός. 

• Η κακή διαχείριση των ΣΠΙ και τα κακής ποιότητας χαρτοφυλάκια τους, 
ήταν όντως προβληματικά.  

 

Όλα αυτά είναι αλήθεια και όλοι μας οφείλουμε να αναλάβουμε το μερίδιο της 
ευθύνης που μας αναλογεί για τα συσσωρευμένα προβλήματα του 
Συνεργατισμού που υπήρχαν πριν το 2013. 

Όμως, το πόρισμα είναι το ίδιο ξεκάθαρο για ένα άλλο πράγμα. 

Οι ευθύνες για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, δεν μπορούν να 
επιζητηθούν πριν το 2013. 

Για δυο πάρα πολύ απλούς λόγους:  



 

 

1ον Πριν το 2013 ο Συνεργατισμός ήταν ένα συνονθύλευμα ιδιωτικών 
τραπεζικών ιδρυμάτων.  

Μετά το 2013, το κράτος ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διαχείριση του, δια της 
παρούσας κυβέρνησης. 

2ον Μετά το 2013, σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις - μία το 2013 και μία το 
2015 - η παρούσα Κυβέρνηση ζήτησε από τη Βουλή να συνεισφέρει στην 
ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού με ένα βασικό επιχείρημα:  

ΌΤΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΗΤΑΝ ΒΙΩΣΙΜΟΣ.     

Εμποδίζεται συνεπώς σήμερα η κυβέρνηση να ισχυρίζεται πως ο 
Συνεργατισμός «ήταν ένα πτώμα» και δεν είχε πιθανότητες επιβίωσης. 

Διαφορετικά, σημαίνει πως δυο φορές, τόσο το 2013 όσο και το 2015 
παραπλάνησε τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά και την κυπριακή κοινωνία. 

Εξάλλου είναι ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών που δήλωνε ενώπιον αυτού 
του σώματος πως, «ο Συνεργατισμός έχει μετατραπεί πλέον σε μία κανονική 
τράπεζα» και πως «έχει κερδίσει το στοίχημα». 

Πότε λοιπόν έλεγε ψέματα; Τότε ή σήμερα;      

Οφείλω σε αυτό το σημείο κ. Πρόεδρε να αναφέρω πως εκ των πραγμάτων η 
προσωποποίηση της ευθύνης περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του 
Υπουργού Οικονομικών. 

Κάπως άδικα, γιατί δεν είναι ο μόνος που έχει ευθύνη για την κατάληξη του 
Συνεργατισμού. 

Οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί: 

• Μεγάλο μερίδιο της ευθύνης φέρει συλλογικά η Κυβέρνηση, καθώς 
ήταν συλλογικές οι αποφάσεις. Εξάλλου ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
έχει αποδεχθεί αυτές τις συλλογικές ευθύνες. 

• Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρει η διοίκηση του Συνεργατισμού γιατί, 
όπως διαπίστωσε η ίδια η ΕΚΤ, ήταν ανίκανη να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο 
των ΜΕΔ του Συνεργατισμού. 



 

 

Όπως διαπιστώνει η Επιτροπή, μετά από πέντε χρόνια διαχείρισης, δεν είχε 
καταφέρει να πουλήσει ούτε ένα ακίνητο! 

Τα ΜΕΔ δεν μειώθηκαν κατά οποιοδήποτε ουσιαστικό τρόπο, ιδιαίτερα αν 
συγκριθεί ο Συνεργατισμός με άλλα τραπεζικά ιδρύματα. 

Τα επιχειρηματικά σχέδια μείωσης των ΜΕΔ αποστέλλονταν στην ΕΕ copy-
paste, χωρίς να υλοποιούνται.  

 

• Σημειώνω ιδιαίτερα, πως η Επιτροπή εισηγείται να διεξαχθούν 
περαιτέρω έρευνες για να διαπιστωθούν ποινικές και αστικές ευθύνες, μεταξύ 
άλλων, 

o Για τη διαγραφή δανείων ύψους πέραν του €1 δις με αδιαφανείς 
διαδικασίες 

o Για την συμφωνία πώλησης δανείων στην εταιρεία Altamira 

o Για τον τρόπο εργοδότησης του κ. Χατζηγιάννη 

 

• Μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρουν η ΕΚΤ και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί για 
τη «λύση» που επιβλήθηκε το 2013 στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, κάτι 
που εξάλλου έχει παραδεχτεί πρόσφατα και ο ίδιος ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ 
στην επιτροπή οικονομικών.  

 

• Εξάλλου κατ’επανάληψη το ΔΗΚΟ έχει διατυπώσει την άποψη πως η 
ενδεδειγμένη λύση το 2013 ήταν η δημιουργία «κακής τράπεζας» και όχι το 
κούρεμα καταθέσεων που κάποιοι μας πούλησαν για success story. 

 

Αυτές τις λανθασμένες αποφάσεις πληρώνουμε μέχρι σήμερα.  

 



 

 

• Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και η Κεντρική Τράπεζα για την κατάληξη 
του Συνεργατισμού.  Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το επιχείρημα πως η ΚΤ 
ήταν ένας απλός παρατηρητής τα τελευταία πέντε χρόνια και ότι οι αποφάσεις 
λαμβάνονταν στη Φρανκφούρτη, όπως έλεγε συχνά η κυρία Διοικητής. 

 

Η ΚΤΚ συμμετείχε στην κοινή εποπτική επιτροπή (“JST”) που επόπτευε τον 
Συνεργατισμό και είχε ευθύνη να συν-διαμορφώνει τις αποφάσεις, κάτι που 
δεν έκανε.  

Αντίθετα, ένας από τους βασικού λόγους που η ΕΚΤ διέταξε το κλείσιμο του 
Συνεργατισμού ήταν επειδή έχασε την εμπιστοσύνη της στη διοίκηση του, 
στην κυβέρνηση και την ΚΤΚ. 

Τούτων λεχθέντων, δεν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι «φταίνε όλοι και 
άρα δεν φταίει κανένας».  

Κάθε άλλο.  Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο.  

Διαπιστώνει «βαρύτατες ευθύνες» στον Υπουργό Οικονομικών.  

Μεταξύ άλλων και για τους ακόλουθους συγκεκριμένους λόγους: 

• Για λανθασμένους διορισμούς στην Επιτροπεία του Συνεργατισμού οι 
οποίοι κρίθηκαν στην πορεία από την ΕΚΤ ως παντελώς  ανεπαρκείς. 

• Παρά του ότι ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώθηκε για την απαίτηση 
της ΕΚΤ να αντικατασταθεί η Επιτροπεία του Συνεργατισμού, δεν τους 
έπαυσε.  Φοβήθηκε το πολιτικό κόστος. Θα χαλούσε το success story. 

• Ουδέποτε ενημέρωσε τη Βουλή για την ανεπάρκεια της Επιτροπείας. 
Ουδέποτε ζήτησε αντικατάσταση της.  Αντίθετα παραπλανούσε τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Μέχρι και την κατάρρευση. 

• Σημειώνεται δε πως ο Υπουργός Οικονομικών είχε εκπρόσωπο στην 
Επιτροπεία του Συνεργατισμού ο οποίος τον ενημέρωνε σχεδόν καθημερινά 
με σημειώματα για το τι συνέβαινε. 



 

 

• Μέλη της Επιτροπείας παραπονούνταν στην ΣΚΤ για σχεδόν 
καθημερινές κυβερνητικές παρεμβάσεις στις καθημερινές εργασίες του 
Συνεργατισμού.   

Ένας εξ αυτών ο πρόεδρος της Επιτροπείας κ. Τάκης Ταουσιάνης ο οποίος 
οδηγήθηκε σε παραίτηση λόγω αυτών των παρεμβάσεων.   

• Λανθασμένες αποφάσεις του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών 
επίσπευσαν το κλείσιμο του Συνεργατισμού.  

Τρανταχτό παράδειγμα, το φιάσκο με τις «δωρεάν μετοχές». 

Μία καθαρά προεκλογική σκοπιμότητα του ιδίου και του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, η οποία εξόργισε την ΕΚΤ και οδήγησε στην απαίτηση για 
αύξηση κεφαλαίων τον Ιούνιο του 2017 και στο κλείσιμο.   

•  Η καθυστέρηση στη διαχείριση των προβλημάτων του Συνεργατισμού, 
οδήγησε στην κάκιστη συμφωνία με την Ελληνική Τράπεζα.   

Η καθυστέρηση περιόρισε τις επιλογές του κράτους, οδηγώντας το σε μία 
μονόπλευρη και άδικη διαπραγμάτευση με μόνο έναν προσφορότατη ο 
οποίος επέβαλε τους δικούς του ετεροβαρείς όρους. 

Αυτές ήταν μόνο μερικές από τις λανθασμένες πράξεις και ενέργειες που 
αποδίδονται στον Υπουργό Οικονομικών στο πόρισμα.  

Σημειώνεται όμως, πως ο ΠτΔ κάθε άλλο παρά αποδέχθηκε την οποιαδήποτε 
ευθύνη για αυτές τις πράξεις και ενέργειες του υπουργού του.  Το αντίθετο, τις 
υιοθέτησε εκ μέρους ολόκληρης της κυβέρνησης.  

Όχι μόνο δεν του επιρρίπτει ευθύνες, αλλά θεωρεί το τι έγινε τεράστια επιτυχία 
και του δίνει συγχαρητήρια. 

Υπενθυμίζεται πως παραμονές των τελευταίων προεδρικών εκλογών ο ίδιος ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέδωσε τα προβλήματα του Συνεργατισμού σε 
μία ανάρτηση του κ. Στέλιου Πλατύ στο facebook. 

Και έσπευσε να διαβεβαιώσει πως τις δικές του καταθέσεις θα τις έβαζε στον 
Συνεργατισμού (κάτι που ουδέποτε έπραξε). 

 



 

 

Αντίθετα, μετά από εκείνες τις προεκλογικές δηλώσεις του ΠτΔ, οι εκροές 
καταθέσεων επταπλασιάστηκαν και αναγκάστηκε στο τέλος η Κυβέρνηση να 
εκδώσει ομόλογο €2.5 δις για να στηρίξει το Συνεργατισμό.  Ήταν η αρχή του 
τέλους. 

Το πόρισμα είναι ξεκάθαρο.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνώριζε από τον 
Σεπτέμβριο του 2017 για την καταστροφική πορεία του Συνεργατισμού και δεν 
έκανε οτιδήποτε για να την αποτρέψει.   

Κρατούσε όμως την τράπεζα στον «αναπνευστήρα» γιατί είχε προεδρικές 
εκλογές… 

Παραπλανούσε και ο ίδιος την κοινή γνώμη. 

Και η παραπλάνηση και η κοροϊδία συνεχίζονται μέχρι σήμερα. 

Το αφήγημα του success story συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Το χειρότερο απ’όλα όμως, δεν είναι «…τα λάθη, οι παραλήψεις, η απραξία, η 
ανικανότητα, η εγκληματική αμέλεια και ίσως οι παράνομες πρακτικές…» που 
οδήγησαν στην τελική κατάρρευση. 

Το χειρότερο κύριε πρόεδρε, είναι η συντονισμένη προσπάθεια αμφισβήτησης 
του πορίσματος και της ερευνητικής επιτροπής.    

Η συντονισμένη απαξίωση και περιφρόνηση των θεσμών από εκείνους που 
έχουν το καθήκον να τους διαφυλάξουν. 

Όταν δεν τους άρεσε το πόρισμα, ξεκίνησε η επίθεση εναντίον του κύρους και 
της αξιοπρέπειας των Μελών της Επιτροπής. 

Μία χυδαία και προσβλητική εκστρατεία απαξίωσης η οποία έχει οδηγήσει 
στην παραίτηση του κ. Γεώργιου Αρέστη για λόγους ευθιξίας. 

Το Δημοκρατικό Κόμμα επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του κ. Πρόεδρε 
στα Μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής για τη σκληρή τους δουλειά αλλά και 
για ένα ακριβοδίκαιο, άρτια τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο πόρισμα. 

 



 

 

Σημειώνω πως όλα τα επιχειρήματα που ακούσαμε από κυβερνητικής 
πλευράς, τέθηκαν από τον Υπ. Οικονομικών ενώπιον της Επιτροπής και 
απαντώνται στο πόρισμα. 

• Γιατί δεν κλήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να καταθέσει: 
Απαντάται. 

• Οι ευθύνες του Υπ. Οικονομικών ΔΕΝ περιορίζονται απλά στον 
διορισμό της Επιτροπείας όπως ο ίδιος ισχυρίζεται: επεξηγούνται με 
λεπτομέρεια. 

• Επεξηγείται γιατί δεν υπάρχουν ελεγμένοι λογαριασμοί της τράπεζας: 
επειδή δεν υπέγραφαν οι εγκεκριμένοι ελεγκτές.  

 

Όλα απαντώνται. 

Ιδιαίτερα το τελευταίο επιχείρημα, ότι δεν υπάρχει ισολογισμός στο πόρισμα, 
το βρίσκω ιδιαίτερα περίεργο, ιδιαίτερα αν λάβει κάποιος υπόψη ότι είναι η 
ΕΚΤ που έκρινε μη-βιώσιμο τελικά τον Συνεργατισμό και απέδωσε ευθύνες.  
Ούτε εκείνοι ξέρουν να διαβάζουν ισολογισμούς ;! 

Η ίδια η Κυβέρνηση ζήτησε δυο φορές ανακεφαλαιοποίηση του 
Συνεργατισμού με το επιχείρημα ότι ήταν βιώσιμος.   

Το έκαναν χωρίς να διαβάσουν ισολογισμούς; 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Πέρα από το πόρισμα, υπενθυμίζεται πως η ίδια ΕΚΤ εξέδωσε ανακοίνωση 
τον Μάρτιο του 2018 και απέδωσε ευθύνες στη διοίκηση του Συνεργατισμού 
και την απραξία της για την κατάρρευση του. 

Τους έχει όμως ήδη καταδικάσει και ο λαός και καμία εκστρατεία 
παραπληροφόρησης δεν μπορεί να κρύψει το μέγεθος της αποτυχίας της 
παρούσας κυβέρνησης. 

 



 

 

Αντί όμως για ανάληψη ευθύνης, ζητούν και συγχαρητήρια. 

Αντί να απολογούνται για τα €5 δις που χάσαμε, συνεχίζουν να μας λένε για 
το success story. 

Αντί να παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών, στον οποίον καταλογίζονται 
ευθύνες, παραιτείται εκείνος που απέδωσε τις ευθύνες. 

Η αλαζονεία και η έπαρση στο απόγειο της. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Ο Συνεργατισμός ήταν ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της κοινωνίας 
μας. 

Στήριξε τους αγρότες, τους εργαζόμενους, την επαρχία, την οικονομία, την 
ανάπτυξη. 

Έκτισε, σπούδασε και στήριξε συμπολίτες μας. Απλούς ανθρώπους. 

Άξιζε κάτι καλύτερο. 

Άξιζε κάτι καλύτερο από ένα κλείσιμο και μία κοροϊδία. 

Όπως πολύ εύστοχα έγραφε ένα πλακάτ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών 
πρόσφατα,  

«τον συνεργατισμό τον έκτισαν οι αγράμματοι και τον διέλυσαν οι 
γραμματισμένοι» 

 

Συστήνω στους κυβερνώντες λιγότερη αλαζονεία κ. Πρόεδρε, και 
περισσότερη ταπεινοφροσύνη και μεταμέλεια.  

 

Ως ΔΗΚΟ, 

Απαιτούμε λογοδοσία,  



 

 

Απαιτούμε ανάληψη ευθύνης, 

Απαιτούμε παραίτηση του Υπ. Οικονομικών. 

 

 

 

Γραφείο Τύπου 

4 Απριλίου 2019  


