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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ

Η
ταν Δεκέμβριος του 2012, όταν η ανα-
κρίτρια Ιωάννα Χατζάκη, που διενερ-
γούσε την κύρια ανάκριση για τα επι-

σφαλή δάνεια της Proton Bank, εξέδωσε ένταλ-
μα σύλληψης εις βάρος του Πέτρου Κυριακί-
δη, καθώς δεν εμφανίστηκε για να απολογηθεί. 
Ακριβώς πέντε χρόνια μετά, τα σενάρια για το 
πού βρίσκεται το άλλοτε «alter ego» του Λαυ-
ρέντη Λαυρεντιάδη, του ανθρώπου που επι-
χείρησε να γίνει «βαρόνος» των media, αγορά-
ζοντας ό,τι πουλιόταν την περίοδο 2008-2010, 
δίνουν και παίρνουν. Στην αρχή κάποιοι υπο-
στήριξαν ότι διέφυγε ντυμένος με ράσα, μαζί 
με δύο ακόμα ιερείς -άγνωστο αν αυτοί ήταν 
πραγματικοί ή όχι- και πώς βρήκε καταφύγιο 
στα Ιεροσόλυμα. Κατά άλλους, αυτός ήταν ένας 
από τους ενδιάμεσους σταθμούς του. Ο επόμε-
νος, λένε, ήταν το Λιχτενστάιν προκειμένου να 
πάρει χρήματα, καθώς ο Ομιλος Λαυρεντιάδη 
διατηρούσε εκεί ιδιωτική τράπεζα, ενώ -σύμ-
φωνα πάντα με όσα λέγονταν- ο Π. Κυριακί-
δης στο μικρό αυτό κρατίδιο διέθετε περίπου 
80 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Το συγκεκριμένο σε-
νάριο τον ήθελε να συνεχίζει το ταξίδι του με-
τά το Λιχτενστάιν καταλήγοντας στη Λατινική 
Αμερική, ενώ -όπως αναφέρουν οι τελευταίες 
«πληροφορίες»- από εκεί κατάφερε να φτάσει 
ακόμα πιο μακριά, με κάποιους να κάνουν λόγο 
ακόμη και για πέρασμά του από την Καμπότζη!

Αλλοι, πάλι, υποστηρίζουν ότι δεν έφυγε πο-
τέ από την Ελλάδα, αλλά κρύβεται σε κάποιο 
μοναστήρι, ίσως και στο Αγιον Ορος.

Σύμφωνα ωστόσο με έγγραφα που είχαν κα-
τατεθεί τον Μάρτιο του 2015 στο Τριμελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων της Αθήνας, η τελευταία 
επίσημη διεύθυνση που δήλωσε ο Κυριακίδης 
ήταν η πόλη Χάγκεν της Γερμανίας. Τα σχετικά 
έγγραφα είχε προσκομίσει στο δικαστήριο ο δι-
κηγόρος Ιωάννης Ζαΐμης με έδρα το Βερολίνο, 
εμφανίζοντας εξουσιοδότηση υπογεγραμμέ-
νη από τον Π. Κυριακίδη, προκειμένου να πα-
ραστεί τότε ως πληρεξούσιος συνήγορός του.

Την ίδια διεύθυνση δήλωνε και ο γιος του 
Γιώργος, επίσης καταζητούμενος από το 2013 
για το σκάνδαλο της Proton, αφού ούτε κι αυ-
τός είχε εμφανιστεί ενώπιον της ανακρίτριας 
όταν κλήθηκε να απολογηθεί.

Τα ρίχνει όλα
στον Λαυρεντιάδη 
ο «αόρατος»
Κυριακίδης
Τον επιστήθιο φίλο και συνεταίρο του κατηγορεί σήμερα ο 
καταζητούμενος επιχειρηματίας, που κάποιοι λένε ότι κρύβεται 
στα βάθη της Ασίας. Η άνοδος και η πτώση του ανθρώπου
που επιχείρησε να γίνει «βαρόνος» των media
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Σε κάθε περίπτωση, πάντως, όπου και να βρί-
σκεται ο Π. Κυριακίδης, παρακολουθεί στενά 
τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα και ενίοτε παρεμ-
βαίνει και με συνεντεύξεις του. Ο,τι μοιάζει δύ-
σκολο για την ελληνική Δικαιοσύνη φαίνεται να 
είναι εύκολο για τα ΜΜΕ...

Δικάζονται από… μακριά 
Ο ίδιος και ο γιος του δικάζονται τώρα από το 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τα πο-
λυσυζητημένα δάνεια «αέρα» της τράπεζας 
Proton, εκπροσωπούμενοι από τους δικηγό-
ρους τους. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βού-
λευμα, η εταιρεία ΝΕΠ του Κυριακίδη δανειο-
δοτήθηκε από την τράπεζα του Λ. Λαυρεντιά-
δη με δάνεια ύψους 50 εκατ. ευρώ, που δεν 
είχαν καμία εξασφάλιση ή εγγύηση προκειμέ-
νου να προχωρήσει σε εξαγορές επιχειρήσε-
ων ενημέρωσης.

Οπως σημειώνεται σε αυτό, οι εν λόγω χρη-
ματοδοτήσεις έλαβαν χώρα ενώ η εταιρεία και 
οι θυγατρικές του Ομίλου ΝΕΠ βρίσκονταν σε 
δυσμενή οικονομική κατάσταση κατά το 2010, 
όταν και δόθηκαν τα χρήματα, και στερούνταν 
ρευστότητας, που ήταν αναγκαία για την απρό-
σκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της ΝΕΠ.

Κατηγορεί τον Λαυρεντιάδη
Η κύρια, πάντως, υπερασπιστική γραμμή του 
Π. Κυριακίδη φαίνεται να είναι η αποστασιο-
ποίησή του από το συγκεκριμένο σκάνδαλο 
και το ρίξιμο του «αναθέματος» στον επί σει-
ρά ετών στενό του φίλο. Λίγο καιρό αφότου εί-
χε εξαφανιστεί, σε επιστολές του που βρέθη-
καν μετά από έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι 
του Λ. Λαυρεντιάδη, έγραφε ότι τα πάντα ανή-
κουν στον άλλοτε επιστήθιο φίλο του τραπεζί-
τη. «Ολες οι επενδύσεις και οι μετοχές μου στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, όπως και η ΝΕΠ 
Α.Ε., ανήκουν στον Λ. Λαυρεντιάδη», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Οι επιστολές είχαν παραλή-
πτες τις Deutsche Bank, BNP Paribas, Dresdner 
Bank, Banca del Gottardo SA και άλλα πιστω-
τικά ιδρύματα.

Στην τελευταία του συνέντευξη, την οποία 
έδωσε πριν από περίπου έναν χρόνο, ο Κυρια-
κίδης έκανε ευθέως λόγο για εξαπάτησή του 
από τον Λαυρεντιάδη, επισημαίνοντας ότι αυ-
τός ήταν που τον έμπλεξε σε μια ιστορία την 
οποία ο ίδιος δεν γνώριζε. 

Για τα δάνεια των εκατομμυρίων ευρώ που 
έλαβε από την Proton Bank, χωρίς καμία απο-
λύτως εγγύηση, ισχυρίζεται ότι δεν φταίει αυ-
τός, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος, που δεν έκα-
νε σωστά τους ελέγχους.

Και η στάση του αυτή έχει εγείρει πολλά ερω-
τήματα, αφού η σχέση του Π. Κυριακίδη με 
εκείνον που τώρα εγκαλεί ήταν σχεδόν πατρι-
κή. Αυτός μεγάλωσε και σπούδασε τον Λαυρε-
ντιάδη όταν πέθανε ο πατέρας του τελευταίου, 
ενώ ο μικρότερος γιος του, Μιχάλης, παρακο-
λουθούσε ως φυσικοθεραπευτής-γιατρός τον 
Λ. Λαυρεντιάδη (που εχθροί και φίλοι αποκα-
λούν «Λούα-Λούα»), ο οποίος πάσχει από ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα, μια χρόνια ασθένεια των 
οστών που προκαλεί φλεγμονή στις αρθρώσεις.

Οι κοινές δουλειές
Επί σειρά ετών συμμετείχαν από κοινού σε επι-
χειρήσεις, με τον Κυριακίδη να έχει επιπλέον 

στην κατοχή του τα καταστήματα βιολογικών ειδών «Βιολογικά 
Κυριακίδης», το εστιατόριο «Bio Bar Resto» με βιολογικά τρόφι-
μα στην οδό Ακαδημίας, τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία «Κυρια-
κίδης», καθώς και τις θρησκευτικές εκδόσεις «Ακρίτας».

Δεν περιορίστηκε, όμως, σε αυτά. Στα τέλη του 2008 -και 
υπό την επήρεια του Λαυρεντιάδη ισχυρίζονται κάποιοι- άρχι-
σε να ανοίγεται στα ΜΜΕ. Daily Press Magazines («Εspresso Κύ-
πρου», περιοδικό «Top Scorer»), Ημερήσιος Τύπος («Espresso», 
«Espresso της Κυριακής»), Ημεροσκόπος (ραδιοφωνικός σταθ-
μός Flash), Myenpi («Athens News»), ΑΔΕΛΕ («Ισοτιμία»), ΝΕΠ 
(περιοδικά «L’ Οfficiel», «Olive», «Parents», «Ντόρα, η μικρή εξε-
ρευνήτρια» κ.λπ.), εφημερίδες «Σφήνα» και «Veto».

Επιχείρησε να αποκτήσει και ποσοστό του ραδιοφωνικού 
σταθμού ΣΚΑΪ, αλλά βρήκε μπροστά του τον «τοίχο» του Εθνι-
κού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που δεν ενέκρινε το αίτη-
μα μεταβίβασης.

Αν και οι ψίθυροι ήταν και τότε πολλοί, με αρκετούς να αντι-
μετωπίζουν καχύποπτα όλα αυτά τα ανοίγματα, η αντίστροφη 
μέτρηση από τα ψηλά στα χαμηλά ξεκίνησε επί της ουσίας και 
για τον Π. Κυριακίδη, όπως και για τον Λαυρεντιάδη, με την 
υπόθεση της Proton.

Βρέθηκε κατηγορούμενος για συγκρότηση και ένταξη σε 
εγκληματική οργάνωση, άμεση συνεργία σε απάτη κατά συ-
ναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά 
συνήθεια, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκλημα-
τικές δραστηριότητες.

Μην αντέχοντας προφανώς να έχει την ίδια τύχη με τον άλ-
λοτε «προστατευόμενο» και στενό του συνεργάτη, που οδηγή-
θηκε στη φυλακή μετά την απολογία του το 2012, προτίμησε να 
εξαφανιστεί και να ρίξει «μαύρη πέτρα» πίσω του.

Εν τη απουσία του ξεκίνησε εδώ και περίπου έναν χρόνο η 
δίκη για τα επισφαλή δάνεια της Proton, ενώ τον περασμένο 
Μάιο έμαθε από τους δικηγόρους του ότι επίκειται να βγει στο 
σφυρί ακίνητο της εταιρείας συμφερόντων του με την επωνυ-
μία ΣΕΒΙΣΕ, η οποία πριν καταρρεύσει, όπως κατέρρευσαν και 

οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του, παρασκεύαζε 
και διέθετε βιολογικά προϊόντα.

Νέο πρόστιμο 
Ολα αυτά ο Π. Κυριακίδης τα παρακολουθεί 
από απόσταση. Σε αντίθεση με τον Λ. Λαυρε-
ντιάδη, που παρέμεινε εδώ, είτε γιατί δεν πρό-
λαβε κι αυτός να διαφύγει, είτε γιατί επέλεξε 
να σηκώσει τον «σταυρό του μαρτυρίου», μη 
δυνάμενος να ζει κυνηγημένος. Επιπροσθέτως 
σε όσα τον βαρύνουν, πριν από λίγες ημέρες, 
το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε πρό-
στιμο ύψους 495.000 ευρώ σε αυτόν, ως πρώ-
ην πρόεδρο της Proton, και σε τέσσερις άλλοτε 
στενούς του συνεργάτες, το οποίο είχε επιβλη-
θεί το 2011 από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το 
εν λόγω πρόστιμο καλούνται να το πληρώσουν, 
καθώς κρίθηκε πως δεν είχαν λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας 
ως προς την πρόληψη και την καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες. Συγκεκριμένα, η ΤτΕ τούς αποδί-
δει ότι: α) Δεν προέβησαν στην παρακολούθη-
ση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσμα-
τικής εφαρμογής της πολιτικής του πιστωτικού 
ιδρύματος για την πρόληψη και καταστολή του 
ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, αλλά και δεν εισηγήθηκαν 
τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. β) 
Ασκησαν ανεπαρκή εποπτεία επί των υπηρεσι-
ών, των υπαλλήλων και των δραστηριοτήτων 
της τράπεζας, με αποτέλεσμα την πλημμελή 
εφαρμογή εκ μέρους αυτής των υποχρεώσε-
ών της και γ) άσκησαν πλημμελώς τα καθήκο-
ντα που τους είχαν ανατεθεί.

Η σχέση των δύο αντρών 
ήταν κάτι παραπάνω από 
φιλική αφού ο Κυριακίδης 
μεγάλωσε και σπούδασε 
τον Λαυρεντιάδη 
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