
 

Η «Αυγή της Κυριακής» µου έθεσε τρεις ερωτήσεις για την Κυπριακή κρίση και 
την απόφαση του Eurogroup. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευτούν στο φύλλο της 
Κυριακής 24 Μαρτίου 

1. Πως κρίνετε την απόφαση του Eurogroup για "κούρεµα" των καταθέσεων 
στην Κύπρο και την αντίδραση της κυπριακής Βουλής.  

Είναι αποτέλεσµα της συστηµατικής άρνησης εκ µέρους της ευρωπαϊκής ηγεσίας 
ότι το πρόβληµα είναι συστηµικό και αφορά ολόκληρη την Ευρωζώνη. Όσο 
εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν την κάθε κατάρρευση ως «ιδιαίτερη» 
περίπτωση, τόσο εγκλωβίζονται σε «λύσεις» που τελικά ενισχύουν την Κρίση. Ο 
κ. Σόιµπλε το λέει συνέχεια, κι ως προς την Ιρλανδία κι ως προς την Κύπρο (δύο 
περιπτώσεις πτώχευσης πολύ συγγενικές): «Να βρουν τρόπο να λύσουν από 
µόνες τους, οι χώρες αυτές, το πρόβληµά τους. Αν ο καθένας καθάριζε το µέρος 
του πεζοδροµίου που βρίσκεται έξω από το σπίτι του, το πεζοδρόµιο θα ήταν 
καθαρό.» Αυτή η νοοτροπία οδηγεί τον κ. Σόιµπλε και την Ευρώπη στην παγίδα 
αποφάσεων σαν αυτή που ανακοινώθηκε πρόσφατα για την Κύπρο. Αν πράγµατι 
η Κύπρος πρέπει µόνη της να βγάλει το φίδι από την τρύπα (µε µοναδική 
ευρωπαϊκή αρωγή ένα Μνηµονιακό Δάνειο από την ΕΕ), τότε πράγµατι δεν 
µπορούσε να µην υπάρξει κούρεµα καταθέσεων. Θα ήταν εγκληµατικό να µην 
υπάρξει. Από την άλλη είναι εξ ίσου εγκληµατικό να αγγιχθούν οι καταθέσεις 
κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ δεδοµένου ότι το κυπριακό κράτος τις έχει 
εγγυηθεί. Εν συντοµία, το νέο Κυπριακό δράµα δεν θα είχε εξελιχθεί σε 
τραγωδία, όπως εξελίσσεται, αν η Ευρωζώνη αντιµετώπιζε συστηµατικά την 
συστηµική της Κρίση – π.χ αν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών γινόταν 
απ’ευθείας από το ESM και οι µετοχές του πέρναγαν σε αυτό. Αυτό όµως δεν 
φαίνεται να γίνεται. Οπότε η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της 
περιφέρειας που πτώχευσαν, αναγκάζεται να δανειστεί για να πληρώσει τα 
σπασµένα των τραπεζών της. Είναι απαραίτητο σε αυτή την διαδικασία να µην 
υποχρεωθούν οι φορολογούµενοι να σηκώσουν όλο το βάρος των 
µεγαλοκαταθετών – να πληρώσουν οι µεγαλοκαταθέτες το µερίδιό τους. Την ίδια 
στιγµή είναι εγκληµατικό να ζητούν από τους µικροκαταθέτες, µε λογαριασµούς 
κάτω των 100 χιλιάδων, να αποδεχθούν την παραβίαση του συµβολαίου που 
έχει το κυπριακό κράτος µαζί τους (ότι οι καταθέσεις τους είναι εγγυηµένες από 
το δηµόσιο). 

2. Υπάρχουν δυνατότητες εναλλακτικής λύσης; Ποιά είναι τα περιθώρια 
διαπραγµάτευσης µετά τις πρώτες αντιδράσεις απο ΕΚΤ και Γερµανία;  

Αυτό που οπωσδήποτε µπορεί να γίνει, και εύκολα µάλιστα, είναι να αφήσουν 
ανέπαφες τις καταθέσεις κάτω των 100 χιλιάδων ευρώ και, εφόσον η ΕΚΤ και η 
Γερµανία απαιτεί κατάσχεση 5,8 δις από τις καταθέσεις, τα χρήµατα αυτά να 
προκύψουν από την κατάσχεση του 15,5% των καταθέσεων σε λογαριασµούς µε 
καταθέσεις άνω το 100 χιλιάδων, λέγοντας στην ΕΕ ότι (εφόσον επιµένει να µην 



εφαρµόζει συστηµική λύση) να πάει εκείνη «να τα βρει» µε την Ρωσία. 
Παράλληλα, οι κυβερνήσεις Αθηνών και Λευκωσίας πρέπει να αδράξουν αυτής 
της χρυσής ευκαιρίας να θέσουν στην τράπεζα των διαπραγµατεύσεων το θέµα 
της άµεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στο ESM – όπως ακριβώς 
αποφασίστηκε στην Σύνοδο του Ιουνίου 2012, πριν η γερµανική πλευρά 
ακυρώσει αυτή την συµφωνία. Είµαι σίγουρος ότι αν το κάνουν αυτό οι κκ. 
Σαµαράς και Αναστασιάδης, δειλά-δειλά στην αρχή αλλά όλο και πιο έντονα θα 
τους υποστηρίξουν η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Και τότε το παιχνίδι θα 
αλλάξει καθοριστικά. 

3.  Πως κρίνετε την στάση της κυβέρνησης Σαµαρά στο Eurogroup και µετά την 
απόφαση της κυπριακής Βουλής;  

Θλιβερή. Με ποιο δικαίωµα άφησε τον άπειρο κ. Αναστασιάδη να επιλέξει την 
καταστροφική ρύθµιση της κατάσχεσης καταθέσεων που εγγυάται το κυπριακό 
κράτος; Δεν κατανόησε ότι αυτό θα ήταν καταστροφικό όχι µόνο για την Κύπρο 
αλλά και για την Ελλάδα, την Ισπανία, την χειµαζώµενη περιφέρεια γενικότερα; 
Αν µη τι άλλο, τα πρόσφατα γεγονότα θα πρέπει, επί τέλους, να πείσουν το κ. 
Σαµαρά ότι έχει ιερό καθήκον να εγκαταλείψει το Δόγµα Παπακωνσταντίνου («να 
κάνουµε τα καλά παιδιά, να πάρουµε την επόµενη δόση κι έχει ο Θεός»). 


