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Κο Πέτρο Κληρίδη
Γενικό Εισαγγελέα
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Απελλή 1, 1403 Λευκωσία
Κύπρος
Εξοχότατε κε Κληρίδη,
Θέμα: Προσφυγή εναντίον των λειτουργών της Κυπριακής Κυβέρνησης που ασκούν εκτελεστική και
διοικητική λειτουργία και που ενέργειες τους, κατά παράβαση των κανόνων ορθής
συμπεριφοράς και χρηστής διοίκησης, παραβιάζουν και επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τα
συνταγματικά μου δικαιώματα.
το όνομά μου είναι Βίκυ Χαραλάμπους, είμαι Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. ταυτ. 669185,
προσωρινά διαμένων στην Αθήνα.
Ο Αρτέμιος Σώρρας και ο οργανισμός με την επωνυμία Ε.Ν.D.( End National Debt) κατέθεσαν δια μέσου
των Κυπριακών Προξενείων Νέας Υόρκης - Αμερικής και Τορόντου - Καναδά, καθώς και δια μέσου μου 2
(δύο) πακέτα προτάσεων χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ιστορικό και η περιγραφή
τους φαίνονται στις συνημμένες επιστολές μου (Σχετικά 1 – 4) που κατατέθηκαν στην Κυπριακή
Κυβέρνηση και εσάς προσωπικά, πριν υπογραφεί το μνημόνιο με την ΤΡΟΙΚΑ.
Αναγκάζομαι να προσφύγω στην Υπηρεσία σας και σε εσάς προσωπικά αφού εφήρμοσα/σαμε κατά
γράμμα τα όσα ο νόμος επιτάσσει. Ως Κύπρια Πολίτης φέρω αυτοδικαίως και προδήλως διατηρώ έννομο
συμφέρον, δικαίωμα και υποχρέωση να υπερασπίζομαι τα δικαιώματά μου και συμβάλω στην τήρηση
του Συντάγματός μας. Εξήντλησα κάθε μέσον, αρχή και επίκληση προς τους κατά το Σύνταγμα τελούντες
υπ’ όρκον να το τηρούν, να το σέβονται και να το προστατεύουν αλλά και να προστατεύουν το Λαό που
για τον οποίο συστάθηκε το Σύνταγμα, ώστε να τους πληροφορήσω πολλές φορές, ακόμα και την ύστατη
στιγμή πριν υπογραφεί το αντισυνταγματικό μνημόνιο σχετικό με τη δανειακή συμφωνία με την ΤΡΟΙΚΑ,
για τις προτάσεις χρηματοδότησης που κατατέθηκαν υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με αυτές τις
προτάσεις, θα μπορούσαν με σιγουριά να αποφευχθούν όλα τα τραγικά αποτελέσματα που
ακολούθησαν και θα ακολουθήσουν, έχοντας ως δεδομένο το τι συνέβηκε στην Ελλάδα αλλά και άλλες
χώρες πριν από εμάς.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
ΠΡΟΤΑΣΗ «Α» Προτάθηκε από τον Κο Σώρρα Αρτέμη, η Εκχώρηση Νόμιμης
ΓΙΑ ΤΗΝ
περιουσίας του, Χρεόγραφο (IBOE) του Αμερικανικού Δημοσίου,
26.06.2012
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ
για να προεξοφληθεί και να χρησιμοποιηθεί ως αντασφάλεια για
Ισχύει μέχρι την παροχή δανείου στην Κύπρο:
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 Ποσό
: $ 48.926.500.000 δολάρια – USD
σήμερα
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
 Επιτόκιο
:0%
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ
Αποπληρωμή : από 50 μέχρι και 100 χρόνια (για όσα
ΤΡΑΠΕΖΑ
αποφασιστεί)
ΠΡΟΤΑΣΗ
«Β»
22.03.2013
Ισχύει μέχρι
σήμερα

Για την υλοποίηση της πρότασης αυτής θα συνεργαστούν δύο (2)
ανεξάρτητοι φορείς:
1. Το ΤΑΜΕΙΟ «Α» το οποίο θα παρέχει την ανάλογη
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ συνολικού ποσού από 31 ΔΙΣ
ΕΥΡΩ (Περιουσία που τώρα η Κύπρος δεν έχει και άρα θα
μπορέσει να δημιουργηθεί πιστοληπτική ικανότητα),
2. Δεύτερο ΤΑΜΕΙΟ «Β» όπου, αφού υπάρξει η τυπική
συμφωνία μεταξύ του πρώτου ταμείου «Α» και της
κυβέρνησης, το 2ο ταμείο ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ.
Το Έθνος των «MAORI» από τη Νέα Ζηλανδία και οι συνεργάτες
τους (hedge Fund) προσέφεραν προς την Κυπριακή Κυβέρνηση,
να δεσμεύσουν από κοινού δική τους περιουσία στο ταμείο «Α»

Ποσό
: € 31.000.000.000 – Ευρώ

Επιτόκιο
: Κάτω από 2.9 %

Αποπληρωμή: 10 - 15 έτη (ή όπως αποφασιστεί)

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

Επίσης, κατατέθηκαν και οι κάτωθι άλλες συνοδευτικές προτάσεις οι οποίες αφορούν δανεισμό με
ρευστό χρήμα με παράλληλη κάλυψη ομολόγων του Κυπριακού Δημοσίου, με τη γνωστή μέθοδο Delivery
Versus Payment (DVP). Για την πρώτη εξ’ αυτών κατατέθηκε και απόδειξη λογαριασμού με ποσό 325 εκ
Δολάρια, λογαριασμός ο οποίος είχε ελεγχτεί και είχε εξακριβωθεί ότι υπήρχαν τα χρήματα.
Όλα τα πιο κάτω δόθηκαν με συμβατική μορφή δανείου (Bridge Funding) και το επιτόκιο κυμαινόταν από
2.5 % – 2.9 %.


100 εκ Δολάρια (Οκτ. 2012 - κατατέθηκε ως απόδειξη “Statement” λογαριασμού με ποσό 325 $)



350 εκ Δολάρια που αργότερα αυξήθηκε στα 500 εκ Δολάρια (Οκτ. 2012)



1 Δις Δολάρια (Οκτ. 2012)



1.8 Δις Δολάρια (Οκτ. 2012 - Αυτό αφορούσε την εξαγορά του βέρους της Λαϊκής τράπεζας για να
μην επιβαρυνθεί το Δημόσιο με αυτό και να πέσει η πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου,
20 Δις Δολάρια σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το χρεόγραφο δεν μπορούσε να
ρευστοποιηθεί, τα χρήματα αυτά δεσμεύονταν ως αντασφάλεια για παν ενδεχόμενο. (Οκτ. 2012)




1 Δις Δολάρια (Δεκ. 2012) 1 Δις Ευρώ (αυτή η προσφορά δόθηκε τέλος Δεκ. όπου πια η χώρα
ήταν στο μέγιστο ρίσκο.. Ζητήθηκε το ομόλογο να ασφαλιστεί έναντι πιθανού κουρέματος ή
πτώχευσης του κράτους. Το κόστος αυτού θα συμψηφιζόταν στον τόκο και στην περίπτωση που
στη λήξη δεν θα είχε πρόβλημα κουρέματος, θα ακυρωνόταν και το κόστος θα επιστεφόταν. Το
κυπριακό ομόλογο θα διδόταν ως αντασφάλεια έναντι του δανεισμού με αξία 1 : 1)
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«Cyprus Mother Land» - μέχρι 20 Δις $. Χρηματοδότηση προσφύγων για να κρατήσουν τις
περιουσίες τους και να προβούν όλοι κάτω από μια κοινή συνισταμένη να αναζητήσουν τα
δικαιώματά τους μέσω νομίμων οδών κατά της Τουρκίας, Αμερικής και Ευρώπης.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Α. 17.03.2013 ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ (Σχετικό 1):
«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»
Β. 15.04.2013 (Σχετικό 2) (ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ:
«Νέα Πρόταση Χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το Έθνος Μαόρι στη Νέα Ζηλανδία
και από τους συνεργάτες τους»
Γ. 17.04.2013 (Σχετικό 3) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ (2) ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ:
Και
Δ. 23.04.2013 (Σχετικό 4) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ:
Ακολούθως του καλέσματος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής να προταθούν όποιες προτάσεις
υπάρχουν για το θέμα της απεμπλοκής από το Μνημόνιο, ζητήθηκε ακρόαση στην Βουλή για να
παρουσιαστούν οι προτάσεις χρηματοδότησης που έχουμε καταθέσει
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ:
1. Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κκ Νίκο Αναστασιάδη
2. Αρχιεπίσκοπο κκ Χρυσόστομο , Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
3. Γενικό Εισαγγελέα της Κ. Δ. κο Κληρίδη
4. Πρόεδρο της Βουλής, κο Γιαννάκη Ομήρου
5. Υπουργό Οικονομικών, κο Χάρη Γεωργιάδη
6. Υπουργείο Οικονομικών
7. Όλα τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
8. Όλα τα Μέλη του Κοινοβουλίου
9. Όλους τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΛΑΒΑΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Η ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ,
ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΝΑ ΜΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ:
Α. ΑΝ ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ:
1. Τι έλεγχος έχει γίνει και προς ποιά κατεύθυνση;
2. Τι είναι τα πορίσματα του ελέγχου αυτού;
3. Ποια νομιμοποιητικά έγγραφα συνοδεύουν τον έλεγχο αυτό;
4. Ποιός υπογράφει υπεύθυνα με το κύρος της υπογραφής του τα πορίσματα αυτά;
Β. ΕΑΝ ΚΡΙΘΗΚΕ ΟΤΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
1. Να στοιχειοθετηθούν καθαρά οι λόγοι απόρριψης τους.
Έχουν επίσης ήδη κατατεθεί επιστολές και υπογραφές από πολίτες (περίπου 2000 Υπογραφές) στη
Βουλή την περασμένη εβδομάδα όπου ζητείται το ίδιο δηλαδή να δοθεί έγκυρη και νόμιμη απάντηση
στο αίτημα αυτό.
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ΕΠΕΙΔΗ
Μέχρι σήμερα, ΚΑΝΕΝΑΣ δεν απήντησε ΕΓΓΡΑΦΩΣ με νόμιμο τρόπο στις πιο πάνω εκκλήσεις μου και
δεδομένου του γεγονότος ότι το Σύνταγμά μας ορίζει (Άρθρο 2) ότι θα έπρεπε να έχω ήδη λάβει
απάντηση – απόφαση εντός 30 ημερών (άρα μέχρι τις 17.04.2013)
«ΑΡΘΡΟΝ 2 του Συντάγματος:
1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ατοµικώς ή οµού µετ’ άλλων να υποβάλλη εγγράφους αιτήσεις ή παράπονα
προς οιανδήποτε αρµοδίαν δηµοσίαν αρχήν δικαιούµενος ν’ απαιτήση, όπως αύτη επιληφθή αυτών και
αποφασίση ταχέως. Η απόφασις της αρχής ταύτης, δεόντως ητιολογηµένη, γνωστοποιείται εγγράφως
αµέσως εις τον υποβαλόντα την αίτησιν ή τα παράπονα εν πάση περιπτώσει εντός προθεσµίας µη
υπερβαινούσης τας τριάκοντα ηµέρας.»

ΚΑΙ










οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τον κ. Σώρρα είναι οι καλύτερες από όποιες άλλες προτάσεις
υπήρχαν προς συζήτηση. Δεν μπορεί επίσης να αμφισβητηθεί από κανέναν ότι οι όροι που
συνοδεύουν τις προτάσεις Σώρρα, όχι μόνο είναι σαφώς ευνοϊκότεροι από αυτούς που επέβαλε
η ΤΡΟΙΚΑ με τη σύμφωνη συναίνεση της Κυπριακής Κυβέρνησης, αλλά ταυτίζονται με τη
βούληση του Κυπριακού λαού,
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 άρχισε να μπαίνει, 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,
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,

Καταγγέλλω την κωλυσιεργία αυτή στο να λάβω εγγράφως νόμιμη απάντηση και για τη σιωπηρή
απόρριψη των δικών μας προτάσεων και ζητώ τη δική σας παρέμβαση στο να δοθεί επιτέλους ΓΡΑΠΤΩΣ η
απάντηση και να στοιχειοθετηθεί ο λόγος απόρριψης των.
Με εκτίμηση,

Βίκυ Χαραλάμπους
Εκ μέρους του κου Αρτέμη Σώρρα και
Της επιτροπής END

