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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

ΑΡΧΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ  

 

Προς: 

Τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κο Νίκο Αναστασιάδη 

Τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κκ Χρυσόστομο , Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

Τον Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου 

Τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων  

Τον Γενικό Εισαγγελέα της Κ. Δ 
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 

Τα Μέλη του Κοινοβουλίου  

 

Από: 

Κα Βίκυ Χαραλάμπους  

Σύμβουλος  του κου Σώρρα Αρτέμη/ Χρηματοδότη 

 

Κύπρος, 17/ 03/ 2013 

 

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μακαριότατε, Έντιμε Πρόεδρε της Βουλής, Έντιμοι κύριοι 

Υπουργοί και μέλη του Κοινοβουλίου,  αρχηγοί κομμάτων, 

 

Θέμα:  Πρόταση Χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξαγορά του υφιστάμενου χρέους, 

κάλυψη νέων αναγκών, κεφαλαιοποίηση τραπεζών και αναζωογόνηση της οικονομικής 

δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, από τον Κο Αρτέμιο Σώρρα,  

 

Μετά λύπης και έκπληξης μας, μετά από σχεδόν οχτώ (8) μήνες συνεχόμενων προσπαθειών που καλούμε την 

κυβέρνηση να προβεί σε νόμιμο έλεγχο της πρότασης χρηματοδότησης που κατέθεσε ο κ. Αρτέμιος Σώρρας,  

βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με την οριστική ανακοίνωση, ότι η κυβέρνηση έχει έλθει σε συμφωνία 

στην τελευταία συνάντηση με τους Ευρωπαίους Εταίρους, για τα μέτρα που θα ασκηθούν στους Πολίτες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και τα νέα φορολογικά μέτρα που θα επιβληθούν εις βάρος των καταθέσεων 

των επενδυτών που τόσα χρόνια εμπιστεύτηκαν το κυπριακό κράτος γιατί το θεωρούσαν ένα ασφαλές 

οικονομικό περιβάλλον. Με αυτή την πράξη, επεμβαίνουμε στο να κατακρεουργηθούν κεφάλαια και 

καταθέσεις, να ζημιωθεί ο λαός, οι εταιρείες αλλά και οι φιλοξενούμενοι μας επενδυτές, χωρίς να έχουμε 

νόμιμο συνταγματικό δικαίωμα για τέτοια παρέμβαση. 

 

Στην άσκηση της παρούσας αναφοράς μου, προβαίνω από δικαιολογημένο ενδιαφέρον ως Πολίτης του 

Κυπριακού Κράτους και προς υποστήριξη του δημοκρατικού ιδεώδους που το Σύνταγμα μας διακηρύσσει. 

Επομένως, η παρούσα επιστολή μου κατατίθεται προκειμένου εσείς που σήμερα καλείστε να ψηφίσετε, να 

πράξετε τα δέοντα για την προστασία του εθνικού συμφέροντος και να υπερασπιστείτε όλων των 

συνταγματικών κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων των Κυπρίων Πολιτών και να ενεργήσετε υπεύθυνα 

από τη θέση που υπηρετείτε ως οι εκλεγμένοι με την ψήφο εμπιστοσύνης από τον Κυπριακό Λαό. 



3 | Σ ε λ ί δ α  
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις 26/ 06/ 2012 παραδόθηκε πρόταση χρηματοδότησης για την Κύπρο, από τον οργανισμό με την ονομασία 

«END» (End National Debt) – Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δια λογαριασμό του δικαιούχου μέσω του 

Κυπριακού Προξενείου στην Νέα Υόρκη στην Αμερική.  

Ο κ. Σώρρας, είναι νόμιμος δικαιούχος χρεογράφου της Αμερικάνικης Κυβέρνησης που λήγει το 2014 και που 

έχει κάθε δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει ως αντασφάλεια για παροχή δανείου σε κράτη όπως αυτός 

αποφασίσει με την προϋπόθεση να ενημερώσει το Αμερικανικό Δημόσιο από πριν και δίδοντας τον 

απαιτούμενο χρόνο για τυχών ενστάσεις έναντι της οποιασδήποτε πράξης δανεισμού που προτίθεται ο ίδιος 

να προχωρήσει. 

 

Η πρόταση που κατατέθηκε για την Κύπρο, αφορούσε τη χορήγηση δανείου ποσού $ 48.926.500.000 δολάρια 

– USD με επιτόκιο 0 % και αποπληρωμή από 50 μέχρι και 100 χρόνια (όσα αποφασιστεί) με σκοπό την 

εξαγορά του υφιστάμενου δημοσίου χρέους, τη χρηματοδότηση των νέων αναγκών, την κεφαλαιοποίηση 

τραπεζών αλλά και την υποστήριξη των προσφύγων. Την πρόταση συνόδευαν όλα τα απαραίτητα 

νομιμοποιητικά έγγραφα. 

α.    Εξαγορά του εξωτερικού δανεισμού, επιτόκιο 0 %, 

β.    Χρηματοδότηση των νέων αναγκών, επιτόκιο 0 %, 

γ.    Χρηματοδότηση των τραπεζών με αυστηρότερους όρους και  επιτόκιο που θα συμφωνηθεί, 

δ.  Σε περιπτώσεις και σε συνδυασμό με την κυβέρνηση και τις τράπεζες θα μπορεί να γίνει και η 

αναχρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, με χαμηλό επιτόκιο (θα κυμαίνεται από 0 – 0.5 % εξαρτάται 

από τις περιστάσεις και το πλάνο βιωσιμότητας της κάθε επιχείρησης), 

ε. Χρηματοδότηση των Προσφύγων για να μπορέσουν να διατηρήσουν τις περιουσίες τους στα 

κατεχόμενα, με χαμηλό επιτόκιο (θα κυμαίνεται από 0 – 0.5 %) μέχρι να επιτευχθεί βιώσιμη λύση στο 

Κυπριακό Θέμα. 

 

Παρήλθαν ήδη οκτώ (8) σχεδόν μήνες από την τότε ημερομηνία και καμία σοβαρή ενέργεια δεν έγινε από 

την κυβέρνηση για τον έλεγχο αυτής της πρότασης. 

 

Έκτοτε, κατόπιν πολλών διαβουλεύσεων με τον πρώην Πρόεδρο κ. Χριστόφια, το Υπουργείο Οικονομικών και 

την Κεντρική Τράπεζα και κατόπιν παρότρυνσης της Κυπριακής Κυβέρνησης, παραδόθηκαν πρόσθετες άλλες 

πέντε (5) υποστηρικτικές προτάσεις για την κάλυψη των άμεσων αναγκών χρηματοδότησης, ανεξάρτητα 

με τη ρευστοποίηση του χρεογράφου δηλαδή με ρευστό που βρίσκεται ήδη σε τράπεζες με παράλληλη 

εξασφάλιση Κυπριακών ομολόγων με τη μέθοδο μεταφοράς έναντι πληρωμής (DVP) αλλά και επίσης 

δόθηκε και υποστηρικτική λύση που θα μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που το εν λόγω χρεόγραφο 

για οποιοδήποτε άγνωστο λόγο δεν θα μπορούσε να καταστεί εφικτό να ρευστοποιηθεί.  

(Σχετικό 1- Περίληψη Προτάσεων). 

 

Από την τότε ημερομηνία μέχρι και σήμερα και παρόλες τις συνεχείς μας οχλήσεις, ουδείς από τους 

αρμόδιους φορείς, Υπουργείο Οικονομικών και Κεντρική Τράπεζα, δεν αντιμετώπισε με σοβαρότητα την 

πρόταση αυτή, καθώς και ΟΥΔΕΙΣ δεν προέβη σε ΚΑΝΕΝΑ είδος ελέγχου αλλά αντιθέτως με διάφορες 

αστοιχείωτες και άτοπες δικαιολογίες και υπεκφυγές εσκεμμένα ή μη, αποφεύχθηκε η υλοποίηση της 

χρηματοδότησης. 
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Ο έλεγχος, όπως σε κάθε τραπεζική – οικονομικής φύσεως συναλλαγή, μπορεί ΜΟΝΟΝ να γίνει,  

α. εάν υπάρχει έννομη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων μελών και ο δικαιούχος του χρεογράφου και του 

λογαριασμού παρέχει την άδεια για να γίνει ο έλεγχος, ή  

β. με εισαγγελική εντολή, πράγμα που δεν έγινε ποτέ 

Άρα δεν ήταν εφικτό να γίνει ΚΑΝΕΝΑΣ απολύτως νόμιμος έλεγχος χωρίς τα πιο πάνω. 

 

Ο κ. Σώρρας, για να διευκολύνει τη διαδικασία ελέγχου από την Κυπριακή Κυβέρνηση, κατέθεσε τα 

χρεόγραφά του, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε τράπεζα και σε κηδεμονευόμενο ειδικό 

λογαριασμό, ούτως ώστε να μπορέσουν να παραδοθούν δια μέσου του κηδεμόνα (εταιρεία ειδική γι’ αυτό 

το σκοπό) προς το νέο δικαιούχο, πέραν της ηλεκτρονικής μεταφοράς που θα γίνει από το Δημόσιο της 

Αμερικής, όταν όλα θα ήταν έτοιμα, με ασφάλεια χωρίς βάρη και υποχρεώσεις.  

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχει παραδοθεί δια μέσου των προξενείων της Κυπριακής 

Κυβερνήσεως στην Νέα Υόρκη και στον Καναδά προς στο Προεδρικό γραφείο υπ’ όψιν του τότε Προέδρου 

της Δημοκρατίας, προς το Υπουργείο Οικονομικών υπ’ όψιν του Υπουργού Οικονομικών κ. Σιαρλή και προς 

την Κεντρική Τράπεζα υπ’ όψιν του Διοικητού κ. Δημητριάδη.   

 

1. Έχουν γίνει οι αναγκαίες νόμιμες ενημερώσεις προς στο Δημόσιο της Αμερικής για την πρόταση αυτή 

και έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι φορείς όπως η Κυβέρνηση της Κύπρου, η Κεντρική 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το ΔΝΤ- ΤΡΟΙΚΑ, από τις 3 Οκτωβρίου 2012, 

διαμέσου του γνωστού δικηγορικού γραφείου στην Αμερική με στοιχεία: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Το Δημόσιο της Αμερικής έχει ενημερωθεί με τρείς (3) διαδοχικές επιστολές με ημερομηνίες 12 

Σεπτεμβρίου,  3 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου, από το πιο πάνω δικηγορικό γραφείο εκ μέρους του  

κ. Σώρρα αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας και δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για τυχών 

ενστάσεις. Δεν υπήρξε καμία ένσταση από το Δημόσιο της Αμερικής και έτσι η διενέργεια ελέγχου 

θεωρείται λήξασα και καθ’ όλα νόμιμη. Το δικηγορικό γραφείο έχει επίσης ενημερώσει με επιστολή 

του την Κυπριακή Κυβέρνηση στις 6 Νοεμβρίου ότι ο έλεγχος έχει υλοποιηθεί χωρίς κανένα 

απολύτως πρόβλημα και το χρεόγραφο είναι καθόλα έτοιμο και νόμιμο να χρησιμοποιηθεί από την 

Κυπριακή Κυβέρνηση ως αντασφάλεια για τον επικείμενο δανεισμό. 

3. Στη συνέχεια είχαν κατατεθεί διαδοχικές άλλες συμπληρωματικές προτάσεις χρηματοδότησης με 

ρευστό για κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών όπως φαίνεται και πιο κάτω. 

 

Άρα η Κυπριακή Κυβέρνηση, μπορεί χωρίς καμία απολύτως ανησυχία και χωρίς κανένα άλλο έλεγχο εάν 

αυτό αποφασίσει, να μεταφέρει το χρεόγραφο στην Κεντρική τράπεζα ή οπουδήποτε αλλού και να 

προχωρήσει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, σε συνεργασία πάντοτε με τον χρηματοδότη στη 

ρευστοποίησή του. 
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Πέραν όμως των πιο πάνω, η Κυβέρνηση, θα μπορεί να προβεί σε έλεγχο διατραπεζικά μέσω όποιας 

τράπεζας αποφασίσει και μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μεταφοράς μηνυμάτων, “WIRE TRANSFER”, 

και με κωδικό ΜΤ 510 όπου μπορεί να επικυρωθεί ανέκκλητα η πληρωμή και να εκχωρηθεί το χρωστούμενο 

ποσό στην παραλήπτρια τράπεζα, μήνυμα το οποίο θα μπορεί να σταλεί από το US TREASURY – OFFSET 

PAYMENTS (από το ειδικό τμήμα που χειρίζεται αυτού του είδους τα χρεόγραφα) εάν αυτό ζητηθεί από την 

Κυβέρνηση της Κύπρου και επικυρωθεί από το νόμιμο δικαιούχο.  

Έτσι δεν θα μπορεί κανείς πια να αμφισβητήσει την νομιμότητα, εγκυρότητα και αυθεντικότητα του 

χρεογράφου και κατά συνέπεια της πρότασης χρηματοδότησης. 

 

Αφού το χρεόγραφο ελεγχθεί όντας ΑΑΑ αξίας, το πιο ψηλό σε ασφάλεια στον πλανήτη, με το που θα 

κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα και θα κοινοποιηθεί ως πάγιο της Κυπριακής Κυβέρνησης, αυτό από μόνο 

του είναι αρκετό για να παράξει πιστοληπτική ικανότητα τέτοια που να μπορεί να ρευστοποιηθεί αυτόματα 

από τα κεντρικά συστήματα των κρατικών μηχανισμών παραγωγής χρήματος επί χρεογράφων. (Οι κανόνες 

του Fractional Banking System). 

 

Αφού ρευστοποιηθεί, τα χρήματα αυτά θα κατατεθούν σε τράπεζα που θα υποδείξει η Κυβέρνηση στο 

όνομα του δικαιούχου και που θα δεσμευτούν έναντι του συμβολαίου που θα έχει ήδη υπογραφεί μεταξύ 

των εμπλεκομένων μελών. 

Κατά την εκάστοτε εκταμίευση και βάσει του χρονοδιαγράμματος και των τιθεμένων στόχων που θα 

αποφασιστεί, θα παραδίδονται  ως αντασφάλεια ταυτόχρονα ομόλογα του Κυπριακού Δημοσίου και όχι 

Ευρωομόλογα με τη μέθοδο(DVP- Delivery Versus Payment).  

 

Η αξία των ομολόγων που έγινε αποδεχτή είναι 1 : 1 (Παρόλο που σήμερα η αξία των Κυπριακών 

ομολόγων έχει υποβιβαστεί). 

 

Κάθε τυχόν διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ήθελε προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων ή της Επιτροπής 

ελέγχου E.N.D., θα λύεται  από Διαιτησιακό Δικαστήριο το οποίο θα είναι από κοινού αποδεχτό. 

 

Ο χρηματοδότης, προτίθεται να βοηθήσει την Κύπρο για τις νέες της ανάγκες και στα προσεχή έτη, αλλά και 

η Κύπρος από την πλευρά της, θα συνεργαστεί στενά με την εκτελεστική επιτροπή της “E.N.D.” για να 

υλοποιήσει το πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης με σκοπό να μην χρειάζεται καμία 

βοήθεια από τρίτους και κυρίως εξωγενείς φορείς γιατί θα έχει δημιουργήσει δικά της αποθέματα και ένα 

υγιή αναλογικό ποσό μεταξύ των δαπανών και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της, που θα 

αναπαράγονται και θα αυξάνονται σταδιακά και σταθερά. 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ  

Α. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ Η ΑΛΛΗ) 

1. Ανάθεση γραπτώς προς την Τράπεζα επιλογής της Κυβέρνησης, για να προβεί προς έλεγχο της 

νομιμότητας και αυθεντικότητας του εγγράφου IBOE δια λογαριασμό της Κυβέρνησης και δια μέσου 

του Swift System. 
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Β. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ Κ.  ΣΩΡΡΑ  ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ : 

1. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνοδεύουν το φάκελο 

2. Επιστολή του κ. Σώρρα που να δίνει το δικαίωμα στην τράπεζα να ελέγξει. 

3. Έγγραφο μεταφοράς δικαιώματος είσπραξης του οφειλομένου ποσού στη λήξη του χρεογράφου, από 

τον Αμερικάνικο Δημόσιο προς την Τράπεζα που θα ρευστοποιήσει. 

4. Έγγραφο από τον κ. Σώρρα ότι φέρει όλη την ευθύνη του ελέγχου. *   
 

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣ Κ. ΣΩΡΡΑ: 

1. Προκαταρτική Συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και κ. Αρτέμη Σώρρα ότι η Κυβέρνηση θα προβεί στον 

έλεγχο για την γνησιότητα του χρεογράφου και στη συνέχεια, εάν τα αποτελέσματα θα είναι 

ικανοποιητικά, θα συζητηθούν οι όροι της πρότασης χρηματοδότησης. (Αυτό θα μπορεί να κρατηθεί 

από θεματοφύλακα κοινής αποδοχής και θα ελευθερωθεί μόνο μετά τον επιτυχή έλεγχο), 

2. Απόδειξη εισπράξεως όλων των πιο πάνω εγγράφων. 
 

*   Καμία Ευθύνη δεν φέρει η Κυβέρνηση ή η τράπεζα για τον επικείμενο έλεγχο. Ο νόμιμος δικαιούχος 

φέρει κάθε ευθύνη. 

 

ΕΠΕΙΔΗ 

 η πρόταση που κατατέθηκε από τον κ. Σώρρα είναι μακράν καλύτερη από όποιες άλλες προτάσεις είναι 

υπό συζήτηση,  

 η αξιολόγηση μιας πρότασης και των όρων αυτής, η οποία δύναται να φέρει τη σωτηρία της χώρας 

αποφεύγοντας έτσι να εισέλθει στα πολλά δεινά που μόνο όλεθρο μπορούν να επιφέρουν, είναι 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και ΚΑΘΗΚΟΝ των λειτουργών- τεχνοκρατών που είναι υπεύθυνοι εκ του θεσμικού τους 

ρόλου, 

 η υποχρέωση αυτή απορρέει από την ανάγκη ανεύρεσης  μιας βιώσιμης λύσης, η οποία θα 

προστατεύει τη χώρα από του να εισέλθει στο οικονομικό αδιέξοδο που πρόκειται να μπει, χωρίς να 

τίθεται σε κίνδυνο η εθνική της κυριαρχία, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, τα οποία 

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του δημοκρατικού πολιτεύματος και κατοχυρώνονται και 

προστατεύονται από το Σύνταγμα μας, που με κόπο, μόχθο και πολύ αίμα καταφέραμε να επιτύχουμε 

μέσα από δεκαετίες πολέμων και αγώνων, 

 είναι υποχρέωση όλων μας να προστατεύσουμε τις καταθέσεις όλων αυτών που τόσα χρόνια μας 

εμπιστεύτηκαν και βοήθησαν με αυτόν τον τρόπο να ευημερήσει η Κύπρος, 

 δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν ότι οι όροι που συνοδεύουν την πρόταση αυτή, όχι μόνο 

είναι σαφώς ευνοϊκότεροι από αυτούς που επιβάλλει η ΤΡΟΙΚΑ με τη σύμφωνη συναίνεση της  

Κυπριακής Κυβέρνησης, αλλά ταυτίζονται με τη βούληση του Κυπριακού λαού, 

 οι  Στόχοι που τίθενται  από την ΤΡΟΙΚΑ για την εξυγίανση του δημοσιονομικού ελλείμματος  είναι 

καθόλα ανέφικτοι να υλοποιηθούν με επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θ’ 

αυξάνεται αντί να μειώνεται και θα έχει σίγουρο αποτέλεσμα στο να δημιουργηθούν πολλαπλοί 

κίνδυνοι για τη χώρα με  πρόσφατο παράδειγμα το τι συνέβηκε στην Ελλάδα,  

 όλοι γνωρίζουμε το πόσο κρίσιμος είναι ο χρόνος που πάει χαμένος και το πόσο αυτό βλάπτει την 

οικονομία του νησιού αλλά και το πως αυτό επιφέρει τεράστιες ζημιές στους πολίτες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας,  
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Σχετικά επισυναπτόμενα έγγραφα 

1. Προτάσεις Χρημ. Α, Β, Γ, Δ,  Ε & ΣΤ 

2.    Πρόταση «Β»- Ανάλυση & Όροι 

 έχουν γίνει από τον χρηματοδότη όλες οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από το νόμο ενώ οι 

τεχνοκράτες της κυβέρνησης μέχρι σήμερα, δεν προχώρησαν σε κανένα απολύτως νόμιμο έλεγχο και 

δεν αντιμετωπίστηκε με σοβαρότητα η προσφορά, 

 Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΞΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Η’ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η’ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΕΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΕΡΕΓΓΥΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΒΑΣΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ, 

 αρνούμεθα όλες τις μέχρι σήμερα ανεύθυνες  δηλώσεις, κατηγορίες  που έχουν ειπωθεί σχετικά με τα 

εμπλεκόμενα μέρη που ασχολούνται με την υλοποίηση  της χρηματοδότησης και της νομιμότητας της  

και τις δηλώνουμε ως αναληθείς, αβάσιμες  και μη νόμιμες, 

 Η Κυπριακή Κυβέρνηση καλείται σήμερα από τους Ευρωπαίους εταίρους της να προχωρήσει σε λύσεις 

που μόνο όλεθρο μπορούν να επιφέρουν γιατί πιστέψατε ότι δεν υπήρχε άλλη λύση υπό συζήτηση. Η 

λύση υπάρχει και το μόνο που παραμένει είναι η Κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα και να προβεί στον 

απλό τραπεζικό έλεγχο. Έστω και αν δεν πιστεύετε ότι αυτή η λύση μπορεί να είναι πραγματικότητα, 

δεν παύει όμως να είναι μια καθόλα υπαρκτή λύση που μπορεί να φέρει την ανάπτυξη αντί το 

μαρασμό, την ευημερία για όλους αντί τη φτώχια και τη μιζέρια και η Κύπρος να αποτελέσει ένα 

σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας χωρίς εξαρτήσεις.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ενόψει των ανωτέρων και με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νόμιμου δικαιώματος, 

διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για αυτήν την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της Κυβέρνησης να προβεί 

στον έλεγχο της πρότασής μας αυτής και καλώ αυτή την ύστατη στιγμή να προβείτε στον έλεγχο ή εάν δεν 

σας ενδιαφέρει, να μας γνωστοποιήσετε: 
 

1. Εγγράφως εάν ελέγξατε για την αξιοπιστία της πρότασης του κ. Σώρρα, με ποιόν τρόπο έγινε αυτός ο 

έλεγχος αφού δεν δόθηκε ποτέ ο απαιτούμενος κωδικός και καμία συμφωνία δεν φέρει την υπογραφή 

του ιδιοκτήτη για να μπορέσετε να προβείτε σε οιονδήποτε έλεγχο (χωρίς αυτόν τον κωδικό το 

χρεόγραφο δεν έχει καμία απολύτως υπόσταση και ισχύ) και επίσης ζητούμε γραπτά τα πορίσματα 

αυτού του ελέγχου, 

2.  Εάν από την άλλη, δεν έχετε προβεί σε κάποιο νόμιμο έλεγχο του φακέλου και της πρότασης του  

 κ. Σώρρα, ζητούμε για ακόμα μια φορά την προσωπική σας παρέμβαση για να γίνει ο έλεγχος από 

υπεύθυνο φορέα ή λειτουργό που με υπευθυνότητα και αμεροληψία, που να κατέχει καλά το θέμα και 

που θ’ αναλάβει προσωπικά τη διασφάλιση και διεκπεραίωση της διαδικασίας χρηματοδότησης αφού 

βεβαίως ελεγχθούν και συμφωνηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής. 
  

Με σεβασμό 

 

 

 

Βίκυ Χαραλάμπους 

Πληρεξούσιος Σύμβουλος  κ. Αρτέμιου Σώρρα  

Και  του Οργανισμού E.N.D.     
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ΣΧΕΤΙΚΟ 1 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ: 

Πρόταση Α: ΑΜΕΣΗ χρηματοδότηση (Όροι: Να συζητηθεί με σοβαρότητα η πρόταση Β) με αντάλλαγμα 

Συναλλαγματικής Κυπριακού Δημοσίου ύψους Ποσού: Τριακοσίων Πενήντα Εκατομμυρίων 

(350 εκ) Ευρώ, τρίμηνης διάρκειας. Παράδοση των ομολόγων έναντι πληρωμής  (DVP). 

Πρόταση Β: Χρηματοδότηση με παράλληλη κάλυψη Διεθνούς Συναλλαγματικής (IBOE) του Αμερικανικού 

Δημοσίου η οποία θα ρευστοποιηθεί  αμέσως μετά την μεταφορά. Η ρευστοποίηση είναι 

έτοιμη να γίνει αυτόματα μόλις το χρεόγραφο μεταφερθεί στο όνομα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.   

Αξία :Σαράντα οκτώ δισεκατομμύρια εννιακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια πεντακόσιες 

χιλιάδες (48.926.500.000) Δολάρια.  

Επιτόκιο   : 0 %,  Αποπληρωμή : από 50 – 100 έτη, όσο αποφασιστεί, 

Πρόταση Γ: Σε περίπτωση που, αντί για την Λύση «Α», χρειάζονται περισσότερα χρήματα, έχει προταθεί 

Ποσό: Ένα (1.000.000.000) δισ. Eυρώ ως χρηματοδότηση (Bridge Funding) για ικανοποίηση 

των βραχυπρόθεσμων αναγκών, έως ότου η τελική συμφωνία μεταξύ του κ. Σώρρα και της 

Κυπριακής Δημοκρατίας  οριστικοποιηθεί, (Η πρόταση κατατέθηκε 2 φορές),  

Επιτόκιο : μέχρι 3 %, Αποπληρωμή : 1 έτος  

Εάν όμως η δανειοδότηση γίνει μετά την σύμβαση χρηματοδότησης, τότε και αυτό 

καλύπτεται με τους ίδιους όρους της πρότασης «Β», 

Στην πρόταση αυτή προτάθηκε, να ασφαλιστούν τα χρεόγραφα της Κύπρου έναντι του 

επικείμενου κουρέματος, διότι αυτή η λύση διδόταν ως προσωρινή βοήθεια και δεν ήταν ως 

επένδυση. 

 Πρόταση Δ: Ως σχέδιο «Ανάγκης» σε περίπτωση που το χρεόγραφο, για άγνωστους λόγους δεν μπορεί να 

ρευστοποιηθεί, κατατέθηκε πρόταση αύξησης της πιστωτικής διευκόλυνσης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για Ποσό: Είκοσι Δισεκατομμύρια (20.000.000.000) Ευρώ ή και περισσότερο, 

με τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις όπως και για το προσωρινό δάνειο του ενός Δισ. 

ευρώ (πρόταση Γ) έτσι ώστε να καλυφθούν οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες του παρόντος έτους. 

Οι όροι θα συζητηθούν. 

Πρόταση Ε: Ως άμεση εξυπηρέτηση και ως εναλλακτική πρόταση έναντι των λύσεων «Α, Γ & Δ» , 

προτάθηκε ο κ. Σώρρας και η ομάδα του, να αναλάβουν την κεφαλαιοποίηση της Λαϊκής 

Τραπέζης και να γίνει προσωρινή μεταφορά του ρίσκου από την Κυπριακή Δημοκρατία προς 

τον κ. Σώρρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία δανεισμού βάσει της λύσης «Β».  

Ποσό : Ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εκατομμύρια (1.800.000.000) Ευρώ με επιτόκιο 

και προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν. 

Πρόταση ΣΤ: Για να αποφευχθεί η νομιμοποίηση της Κατοχής, ιδρύθηκε και ετοιμάστηκε Τραπεζιτικός 

Οργανισμός με την ονομασία “Cyprus Mother Land” και στην οποία θα κατατεθεί Ποσό μέχρι 

Είκοσι (20) δισεκατομμύρια δολάρια. Ο σκοπός ίδρυσής της είναι για να μπορέσουν να 

διαφυλαχθούν οι Κυπριακές Περιουσίες από το να πουληθούν ή να εκχωρηθούν στην 

Τουρκία. Θα μπορεί ο κάθε Κύπριος πολίτης,  να δανειστεί με τους ίδιους όρους όπως η 

Κυβέρνηση και την ίδια στιγμή να εκχωρήσει το δικαίωμα του στον οργανισμό να διεκδικήσει 

τις αποζημιώσεις και τα δικαιώματα όλων των προσφύγων από την Τουρκία, την Ευρώπη κοκ 

Σημείωση: Μόνο η πρόταση «Β» αφορά τη χρηματοδότηση έναντι ρευστοποίησης της 

συναλλαγματικής του Αμερικάνικου Δημοσίου (ΙΒΟΕ) .  
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ΣΧΕΤΙΚΟ 2 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ «Β» ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΑΥΤΗΣ 

1. Ποσό χρεογράφου 

Για αγορά όλων των υφιστάμενων δανείων 

από τους ξένους δανειστές, χρηματοδότηση 

των νέων αναγκών. 

 

2. Κουπόνι Επιτόκιο  

 

3. Επιπρόσθετα, υπάρχει ξεχωριστό πακέτο 

στήριξης των τραπεζών, αλλά και του 

ιδιωτικού τομέα. 

 

 

 

4. Λήξη/ Αποπληρωμή Χρεογράφου 

 

5. Λήξη/ Αποπληρωμή Δανείου 

 

6. Αναγνώριση  

 

 

7. Εγγύηση/Αντασφάλιση  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Αξία Κυπριακών Ομολόγων 

 

9. Πληρεξούσιος ανέκκλητη ανάθεση 

 

 

 

$ 48.926.500.000 δολάρια – USD Σαρανταοκτώ 

Δισεκατομμύρια Εννιακόσια Είκοσι Έξι Εκατομμύρια, 

Πεντακόσιες Χιλιάδες Δολάρια) 

 

 

0 % 

 

Θα συμφωνηθεί εάν δεν αρκεί η κάλυψη με το πιο 

πάνω χρεόγραφο. Το επιτόκιο θα συμφωνείται με την 

κάθε πλευρά ξεχωριστά και βάσει του είδους του 

έργου και της μελέτης βιωσιμότητας. Θα κυμαίνεται 

από 0 % (σε ειδικές περιπτώσεις μέχρι και 0.5 %) 

 

7 Αυγούστου 2014  

 

Όπως αυτό θα συμφωνηθεί (50 -100 έτη) 

 

United States Secretary of Transportation  United 

States of America Treasury IBOE Bill  

 

Ομόλογα Κυπριακού Κράτους με [αρ] έτη λήξης και 

δικαίωμα πληρωμής (Θα προσαρτηθεί πίνακας στην 

τελική σύμβαση).  

Ολική ή μερική εξόφληση κάθε 5ο έτος της 

χρηματοδότησης και πληρωμή του κεφαλαίου κάθε 

έξι (6) μήνες, σε [αρ] ισόποσων πληρωμών, ποσού 

$______USD (όπως αυτό θα συμφωνηθεί στην τελική 

σύμβαση χρηματοδότησης).   

 

1:1 

 

Κ. Αρτέμης Σώρρας 
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10. Επιτροπή διαχείρισης, ελέγχου 

 

 

 

11.  Μεταφορά των ομολόγων 

 

 

 

 

 

12. Εκταμιεύσεις 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Αποπληρωμή 

 

 

 

 

 

 

14. Προνόμια προπληρωμή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.N.D. (End National Debt) 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Πρόεδρος: Εμμανουήλ Λαμπράκης 

 

Μεταφορά των ομολόγων κατά την εκταμίευση των 

χρημάτων. Όχι κατά την μεταφορά της 

Συναλλαγματικής.  Βεβαίως θα δεσμευτούν για να 

είναι έτοιμα προς μεταφορά με την παράλληλη 

πληρωμή. 

 

Κάθε εκταμίευση θα ακολουθεί το πρόγραμμα 

πληρωμών που θα κατατεθεί μαζί με την τελική 

σύμβαση στην τράπεζα. 

Η αίτηση εκταμίευσης θα πρέπει να φέρει τη 

σφραγίδα της Επιτροπής ελέγχου του οργανισμού 

END. Σε περίπτωση διαφορών, αποφασίζει η διαιτησία 

εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 

 

Μετά την ρευστοποίηση του χρεογράφου και μετά την 

εκταμίευση, η Κυβέρνηση υποχρεούται να πληρώσει 

την πρώτη δόση ποσού ήτοι περίπου το  

10  % του συνολικού ποσού. 

Το υπόλοιπο 90 %, θα αποπληρωθεί σε όσα έτη 

αποφασιστεί (50 – 100). 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα της 

πρόωρης αποπληρωμής της χρηματοδότησης, χωρίς 

αυτό να σημαίνει κατ’ αναγκαστική πληρωμή για το 

σύνολο ή μέρος αυτής κάθε πέντε (5) ομολογιακά έτη. 

Τέτοια πληρωμή μπορεί μόνο να γίνει με πλεονάζοντα 

κεφάλαια του προϋπολογισμού που θα 

συσσωρεύονται στο Κυπριακό Υπουργείο 

Οικονομικών και όχι από κεφάλαια που προκύπτουν 

από  δανεισμό.  
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15. Νέος Δανεισμός 

 

 

 

 

 

16. Κόστος ελέγχου της διαχειριστικής/ 

ελεγκτικής επιτροπής κατά την έναρξη, του 

ελέγχου του φακέλου και κατά τη λειτουργία 

ως εποπτική συμβουλευτική επιτροπή. 

 

 

 

17. Εκταμίευση πριν την τελική σύμβαση 

 

 

 

 

18. Επιτροπή Διαιτησίας: Θα γίνει αποδεχτή από 

κοινού και εκ περιτροπής εάν χρειαστεί 

      Διαιτησιακό Δικαστήριο 

 Οικονομολόγος  σύμβουλος 1 

 Οικονομολόγος σύμβουλος  2 

 Δικαστικός Εισαγγελέας  

 

Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι:  

Σύμβουλος 1- Χρηματοδότη 

Σύμβουλος 2 – Κυπριακή Κυβέρνηση 

Πρώτο προνομιακό δικαίωμα διατηρεί ο κ. Σώρρας.  

Σε περίπτωση αδυναμίας, θα γίνει συνεργασία με 

τρίτους φορείς με τη σύμφωνη γνώμη του.  

Σε περίπτωση διαφωνίας, Η διαιτησία θα μπορεί να 

αποφασίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 

 

0 %  

 

Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν και εφόσον ζητηθούν οι 

επί  μέρους υπηρεσίες της Επιτροπής από την 

Κυπριακή Κυβέρνηση, θα υπάρξει ξεχωριστά ειδική 

συμφωνία. 

 

Έχει γίνει πρόνοια πρόωρης εκταμίευσης βάσει 

προσωρινής συμφωνίας μέχρι να γίνει η τελική 

σύμβαση για όσα χρήματα συμφωνηθούν βάσει της 

έκθεσης που θα παρουσιάσει η Κυβέρνηση 

 

 

 

 

[Όνομα] & [Διαβατήριο] & [Τίτλος] 

[Όνομα] & [Διαβατήριο] & [Τίτλος] 

[Όνομα] & [Διαβατήριο] & [Τίτλος] 

 

 

[Όνομα] & [Διαβατήριο] & [Τίτλος] 

Όνομα] & [Διαβατήριο] & [Τίτλος] 

 

Για Ενημέρωση στην πιο κάτω διεύθυνση: 

Κα Βίκυ Χαραλάμπους 
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ΑΡΙΘΜΟΣ  ……………… 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Στη Λευκωσία σήμερα την Δεκάτη εβδόμη (……..η) του μήνα …………………..  του έτους δύο χιλιάδες 
δέκα τρία (2013) και ώρα …………… 

 
εγώ ο ……………………………………….…., κάτοικος Κύπρου με αριθμό ταυτότητας  ……………..……….., 

ύστερα από έγγραφη παραγγελία του κ. Βίκυς Χαραλάμπους,  με έδρα στην οδό Λόρδου Βύρωνος 
αρ 33, Μέγαρο Λαϊκής αρ. 54, 6023, Λάρνακα Κύπρος 

ήλθα για να παραδώσω προς την Κυπριακή Κυβέρνηση, όπως νομίμως εκπροσωπείται, την 
έγγραφη κατεπείγουσα επιστολή της ιδίας  

 
ΠΡΟΣ  

Την Κυπριακή Κυβέρνηση, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, 
1. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη 
2. τον Αρχιεπίσκοπο κκ Χρυσόστομο, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 

3. τον Πρόεδρο της Βουλής των αντιπροσώπων, κο Γιαννάκη Ομήρου  
4. τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων 

4. το Υπουργείο Οικονομικών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Κο Σαρρή  
5. τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου  
6. τα Μέλη του Κυπριακού Κοινοβουλίου 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ 
7. τον Γενικό Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Πέτρο Κληρίδη 

 
ΚΑΙ 

8. Προέδρους των Συντεχνιών και σωματείων ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΟΕΔ, ΠΟΒΕΚ (και λοιποί) 
 

Η οποία απευθύνεται ενώπιον παντός αρμοδίου φορέα και πάσης αρμοδίας αρχής και της οποίας 
το περιεχόμενο έχει ακριβώς όπως στις επόμενες σελίδες αναφέρεται  

(Σύνολο …… σελίδες συμπεριλαμβανομένης της παρούσης) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




