Απότοκο πράξεων διαφθοράς από τραπεζίτες και πολιτικούς
17 από τις 70 καταγγελίες για τις μεγαλύτερες υποθέσεις διαφθοράς των τελευταίων20 ετών που έχουμε καταγράψει στο αρχείο μας σχετίζονται με την κατάρρευσητου τραπεζικού
συστήματος. Από τα στοιχεία τεκμαίρεται ότι η κατάρρευση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος ήταν απότοκο σειράς πράξεων διαφθοράς και αμέλειας από τραπεζίτεςκαι το
πολιτικό προσωπικό. Είναι αξιοσημείωτο πωςμέχρι σήμερα καμμία από αυτές τις 17 καταγγελίες δεν έχει εξιχνιαστεί.
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2006

ÁÃÏÑÁ ÌÅÔÏ×ÙÍ ËÁÚÊÇÓ
ÁÐÏ MIG

Το Φεβρουάριο του 2006 η MIG εξαγοράζει
το μετοχικό πακέτο της HSBC στη Λαϊκή
Τράπεζα.

ÓÕÃ×ÙÍÅÕÓÇ
ÌÁÑÖÉÍ, ËÁÚÊÇÓ ÊÁÉ ÅÃÍÁÔÉÁÓ

Το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της
MIG γίνεται τριπλή συγ χώνευση των
τραπεζών Λαϊκής , Μαρφίν και Εγνατίας .
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2007

×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ
ÊÏÌÌÁÔÙÍ ÁÐÏ FOCUS

Τα πρώτα ίχνη διαφθοράς σε σχέση με το
τεράστιο κεφάλαιο της κατάρρευσης του
τραπεζικού συστήματος ανάγονται στο
2007 και σχετίζονται με τη χρηματοδότηση
των 2 μεγάλων κομμάτων, του τότε
κεντρικού τραπεζίτη και πιθανότατα
κάποιων άλλων από την Focus.

2008

ÅÎÁÃÏÑÁ
UNIASTRUM

Το 2008 η Τράπεζα Κύπρου προχωρεί στην
εξαγορά της ρωσικής Τράπεζας Uniastrum
κάτω από συνθήκες που διερευνώνται
σήμερα από δικαστική διαδικασία . Οι
καταγγελίες αφορούν την εξαγορά , τη
λειτουργία και την πώληση της εν λόγω
τράπεζας .

2009-2011

ÖÉËÏÄÙÑÇÌÁÔÁ
ÔÑÁÐÅÆÉÔÙÍ

Κατα τα έτη 2009-2011 χ ορηγούνται ως
φιλοδωρήματα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
στους τραπεζίτες , παρά τηεπιδείνωση των
αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης
των τραπεζών .

2012

ÊÏÕÑÅÌÁ ÅËËÁÄÉÊÙÍ
ÏÌÏËÏÃÙÍ

×ÏÑÇÃÇÓÇ ELA
ÓÔÇ ËÁÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ

Το Μάρτιο 2012 γίνεται η απομείωση του
χρέους των ελλαδικών ομολόγων (PSI).Οι
κυπριακές τράπεζες γράφουν απώλειες €4
δις (23% του ΑΕΠ ). Η αντίστοι χη ζημιά των
ελλαδικών τραπεζών περιορίζεται στο 11%.
Οι ελλαδικές τράπεζες λαμβάνουν
οικονομική στήριξη ενώ οι κυπριακές όχι ,
λόγω ερασιτε χνικών χειρισμών της τότε
κυβέρνησης Χριστόφια .

Το Μάρτιο του 2012 ξεκινά η εκροή
καταθέσεων από την Λαϊκή Τράπεζα και η
χορήγηση έκτακτης ρευστότητας ELA .
Δνονται σχεδόν €10 δις μέσα σε 4μήνες, σε
μια τράπεζα που δεν πληροί τους
κανονισμούς χρηματοδότησης του
Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας και η
οποία μετά απο λίγους μήνες πτωχεύει .

ÊÑÁÔÉÊÏÐÏÉÇÓÇ
ËÁÉÊÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ

Τον Ιούνιο 2012, με απόφαση της Βουλής
των Αντιπροσώπων , η Λαϊκή Τράπεζα
κρατικοποιείται με επένδυση €1,8 δις,
φορτώνοντας στον Κύπριο φορολογούμενο
τασυσσωρευμένα λάθη τραπεζιτών ,
υπηρεσιακών και πολιτικών .

2013

ÁÖÉÎÇ
ÔÑÏÚÊÁÓ

Τον Ιούλιο 2012 η κυβέρνηση Χριστόφια
καλεί την ΤΡΟΙΚΑ να παρέμβει για να
στηρίξει την κυπριακή κυβέρνηση . Τότε
ξεκινά ο σ χεδιασμός της διάλυσης του
τραπεζικού συστήματος από την ΤΡΟΙΚΑ σε
συνεννόηση με υπηρεσιακούς παράγοντες
στην Κύπρο με τον προγραμματισμό σειράς
παράνομων , παράτυπων και πειραματικών
ενεργειών .

ÖÏÕÓÊÁ
ÁÎÉÏÃÑÁÖÙÍ

Το Μάϊο του 2012 με διάταγμα του
Υπουργείου Οικονομικών δίνεται έγκριση
στις 2μεγάλες τράπεζες για έκδοση
αξιογράφων . Τους μήνες που ακολούθησαν
επενδύονται €1.4δις κυρίως από ιδιώτες σε
αξιόγραφα με παραπλανητικές
παραστάσεις των τραπεζών .

ÄÉÏÑÉÓÌÏÓ
PIMCO

Τον Οκτώβριο 2012 η Κεντρική Τράπεζα
επέλεξε σκανδαλωδώς και αδικαιολόγητα
την PIMCO να προσδιορίσει τις ανάγκες του
τραπεζικού συστήματος , με στόχο την
διόγκωσή τους για δικαιολόγηση των
προγραμματισμένων παράνομων ,
παράτυπων και πειραματικών ενεργειών
τους. Ο Γενικός Ελεγκτής κάνει εκτεταμένη
αναφορά σε αυτό στην Ετήσια Έκθεσή του
2013.

ÅÊÑÏÇ
ÊÁÔÁÈÅÓÅÙÍ

Το Φεβρουάριο 2013 ο Νίκος
Αναστασιάδης εκλέγεται Πρόεδρος της
Δημοκρατίας στη βάση δεσμεύσεων ότι δεν
θα υπάρξει κούρεμα καταθέσεων . Αμέσως
μετά την εκλογή του ξεκινά κύμα εκροής
καταθέσεων στο εξωτερικό το οποίο
περιλαμβάνει ακόμη και πρόσωπα του
στενού περιβάλλοντος του Προέδρου .

ÐÙËÇÓÇ ÅÍ ÅËËÁÄÉ
ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÙÍ
ÊÕÐÑÉÁÊÙÍ ÔÑÁÐÅÆÙÍ

Το Μάρτιο 2013 πραγματοποιείται η πώληση
των δραστηριοτήτων των Κυπριακών τραπεζών
στην Ελλάδα σε εξευτελιστική τιμή
προσφέροντας στην Τράπεζα Πειραιώς δώρο
€3,5 δις. Στην πώληση επιλέγεται
σκανδαλωδώς να ενεργήσει εκ μέρους της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου η εταιρεία
Alvarez & Marshall, η οποία έ χει τεράστια
σύγκρουση συμφερόντων . Ο Γενικός Ελεγκτής
κάνει εκτεταμένη αναφορά στις συνθήκες ,
δοσοληψίες και αποφάσεις αξιωματού χων του
κράτους στην Ετήσια Έκθεσή του για το 2013.

2014

ÊÏÕÑÅÌÁ
ÊÁÔÁÈÅÓÅÙÍ

Το Μάρτιο 2013 Eurogroup αποφασίζει το
κούρεμα καταθέσεων το οποίο ψηφίζεται
από την Κυπριακή Βουλή . Η ενέργεια αυτή
επισφραγίζει την κατάρρευση της
κυπριακής οικονομίας οδηγώντας την σε
βαθιά ύφεση .

ÌÅÔÁÖÏÑÁ ELA ÁÐÏ ÔÇ
ËÁÚÊÇ ÓÔÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ

ÐÁÑÁÉÔÇÓÇ ÄÇÌÇÔÑÉÁÄÇ
ÌÅ ÅÉÄÉÊÇ ÓÕÌÖÙÍÉÁ

ÁËËÁÃÇ ÏÑÙÍ
ÓÕÌÂÏËÁÉÏÕ ÃÉÙÑÊÁÔÆÇ

Τον Απρίλιο του 2013 η Λαική Τράπεζα
απορροφάται από την Τράπεζα Κύπρου και
ο ELA ύψους €9,5 δις της Λαϊκής
μεταφέρεται στην Τράπεζα Κύπρου ,
παράτυπα και παράνομα χωρίς την έγκριση
του ΔΣ και των μετόχων της Τράπεζας
Κύπρου .

Το Μάιο 2014 συνομολογείται συμφωνία
του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον
κεντρικό τραπεζίτη Πανίκο Δημητριάδη για
τερματισμό του συμβολαίου του με
σκανδαλώδεις πρόνοιες .

Τον Ιούνιο 2014, ηνέα κεντρική τραπεζίτης
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη υπογράφει
συμβόλαιο που περιλαμβάνει
αντιδεοντολογικούς όρους. Στο συμβόλαιο
απαλοίφεται η πρόνοια για απαγόρευση
σύγκρουσης συμφερόντων , η οποία
υφίστατο με την εμπλοκή του
οικογενειακού της περιβάλλοντος .

