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Προς: 

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Κο Νίκο Αναστασιάδη 

Προεδρικό Μέγαρο 

1400 Λευκωσία, Κύπρος 
 

Αντίγραφο: 

Υπουργό Οικονομικών 

Κο Χάρη Γεωργιάδη 

Υπουργείο Οικονομικών 

Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου  

1439 Λευκωσία, Κύπρος 
 

Από:   

Κα Βίκυ Χαραλάμπους 

   

 

 
 

Πληρεξούσιος Σύμβουλος 

Κου Αρτέμιου Σώρρα & 

Οργανισμού E.N.D. (End National Debt)  

 Πρόεδρο Κο Λαμπράκη 

 

Κύπρος, 15η Απριλίου, 2013 

 
 

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Έντιμε κύριε Υπουργέ, 
 

ΘΕΜΑ:  ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΜΑΟΡΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 
 

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 δανειοδότη Κου Αρτέμη Σώρρα, μέσω του Κυπριακού Προξενείου στην Νέα 

Υόρκη στην Αμερική. Στη συνέχεια κατατέθηκαν και άλλες επτά (7) υποστηρικτικές 

προτάσεις. 

Για την υλοποίηση του ελέγχου αλλά κα τη ρευστοποίηση του χρεογράφου που συνοδεύει 

την αρχική πρόταση χρειάζεται η συμμετοχή της Κεντρικής Τράπεζας. Μέχρι σήμερα εννέα 

(9) μήνες μετά, ενώ η δική μας πλευρά έχει προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και 

έχει προσκομίσει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα προς κάθε κατεύθυνση και παρόλες τις 
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συνεχείς μας οχλήσεις, η Κυβέρνηση και κατ’ επέκταση η κεντρική τράπεζα δεν προέβησαν 

σε κανένα νόμιμο έλεγχο της πρότασης αυτής (Σχετικό 4). 

 

Στην ανακοίνωση της Κυβέρνησης για την ίδρυση του ταμείου αλληλεγγύης που θα έχει ως 

σκοπό τη δημιουργία περιουσίας η οποία θα μπορεί να ρευστοποιηθεί με σκοπό τη 

χρηματοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλέσαμε δικούς μας συνεργάτες στο 

εξωτερικό να βοηθήσουν και αυτοί μαζί με εμάς σε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα ούτως ώστε να 

απεξαρτοποιηθεί η Κύπρος από την ΤΡΟΙΚΑ και κατ’ επέκταση να ακυρωθεί η παρέμβαση 

στις καταθέσεις των πολιτών ή/ και εσωτερικών - εξωτερικών επενδυτών που τόσα χρόνια 

εμπιστεύθηκαν το κυπριακό οικονομοτεχνικό τραπεζικό σύστημα με σκοπό ν’ αποφευχθούν 

όλα όσα θα επακολουθήσουν ως αποτέλεσμα των αντισυνταγματικών πρόσφατων 

αποφάσεων και να επαναφερθεί η ομαλή λειτουργία της Κύπρου γενικότερα. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ. 
 

Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Το Έθνος των «MAORI» από τη Νέα Ζηλανδία δια μέσου του ταμείου – οργανισμού 

τους με την ονομασία  

 

 

 

έστειλαν προσφορά με ημερομηνία 22 Μαρτίου 2013 προς την Κυπριακή Κυβέρνηση 

(Σχετικό 1) όπου προσφέρουν βοήθεια για τη διάσωση της Κύπρου και την αποφυγή 

ένταξης στο μηχανισμό στήριξης του ΔΝΤ και της ΤΡΟΙΚΑ. Αυτό το κάνουν, γιατί σε 

κάποια στιγμή στο παρελθόν, οι δικοί μας συνεργάτες προσέφεραν βοήθεια όταν 

αυτοί το χρειάστηκαν και έτσι τώρα που χρειαζόμαστε εμείς βοήθεια, είναι πρόθυμοι 

να πράξουν το ίδιο.  

 

Σημ. Το έθνος των Μαόρι, ήταν και οι πρώτοι εθελοντές που πολέμησαν στην Κρήτη 

στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Ελλάδας. Στην Κρήτη υπάρχει μέχρι και 

σήμερα μνημείο στο όνομά τους! Υποστηρίζεται  δε, ότι το γένος τους είναι απόγονοι 

του Μέγα Αλέξανδρου, πράγμα που φαίνεται και στα χαρακτηριστικά τους που 

διαφέρουν από τους άλλους λαούς της γύρω Πολυνησίας και πολλές από τις τελετές 

τους ακόμα και ονομασίες σε χορούς και τοποθεσίες τους έχουν να κάνουν με 

Ελλάδα. 



3 | Σ ε λ ί δ α  

 

Διατίθενται να εκχωρήσουν την περιουσία τους (τραπεζικές εξασφαλίσεις) στο ταμείο 

αλληλεγγύης – στήριξης το οποίο θα μπορεί με τη σειρά του να δεσμευτεί ως 

αντασφάλεια για δανεισμό για το Κυπριακό Κράτος, μέχρι ποσού ύψους 17.5 Δις  Δολ 

και αν χρειαστεί σε δεύτερο στάδιο ακόμα 5 Δις Δολ. Μαζί με αυτούς προστίθεται και 

το Hedge Fund που συνεργάζονται όπου και αυτοί μπορούν να συνεισφέρουν μέχρι 

18.0 Δις Δολ. Δηλαδή στο σύνολο προσφέρονται 40.5 Δις Δολ περίπου 30 – 32 Δις 

Ερώ. Με αυτό το ποσό μπορεί να αποπληρωθεί το «ELA», να χρηματοδοτηθούν οι 

νέες ανάγκες του Κράτους για το τρέχον έτος καθώς και να κεφαλαιοποιηθούν οι 

τράπεζες αναλόγως των συμφωνιών που θα επιτευχθούν. 

Ο Βασιλιάς και Ιδρυτής του ιδρύματος, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος των ΜΑΟΡΙ H. E. 

Chief Charles Hohepa και ο αρχηγός Chief John Biko προσυπογράφουν την επιστολή 

με τους αρ. διαβατηρίων τους και τις απαραίτητες σφραγίδες. Οι τραπεζικές 

εξασφαλίσεις είναι σε ομόλογα όπως JP Morgan, Ομόλογα Δημοσίου, χρυσός κτλ. 

Κάποια από αυτά είναι ήδη αναρτημένα στην οθόνη Bloomberg και αλλού και θα 

μπορούν, κατόπιν προκαταρτικής συμφωνίας, να ελεγχτούν άμεσα. 

2. Οι περιουσίες αυτές θα μπορούν να κατατεθούν στο ταμείο στήριξης και να 

ρευστοποιηθούν με ευκολία. Η Ρευστοποίηση επίσης είναι και αυτή έτοιμη απλά 

πρέπει να υπάρχει κάποια τυπική συμφωνία με την κυβέρνηση για να μπορεί να 

προχωρήσει κανείς παρακάτω. 

3. Τη ρευστοποίηση μπορεί να την επιμεληθεί η ομάδα των συνεργατών τους μέσω ενός 

δεύτερου ταμείου, οι οποίοι έχουν ήδη ελέγξει την περιουσία των Μαόρι και είναι 

σύμφωνοι να προχωρήσουν όταν το πρώτο ταμείο (Μαόρι) θα έχουν υπογράψει 

κάποια προκαταρτική συμφωνία με την Κυπριακή Κυβέρνηση. Με σωστό συντονισμό 

με την κυβέρνηση θα μπορούσε να υπάρξει γρήγορο και ασφαλές αποτέλεσμα.  

4. Κατ’ επέκταση για την υλοποίηση της πρότασης αυτής θα συνεργαστούν δύο (2) 

ανεξάρτητοι φορείς: 

a. Το ΤΑΜΕΙΟ «Α» το οποίο θα παρέχει την ανάλογη ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

συνολικού ποσού από 30 – 32 ΔΙΣ ΕΥΡΩ (Περιουσία που τώρα η Κύπρος δεν έχει 

και άρα θα διορθωθεί η πιστοληπτική της ικανότητα), 

B. Και ένα 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. 
 

Για σκοπούς αποφυγής προβλημάτων με τους Ευρωπαϊκούς Εταίρους, το ταμείο «Α» 

θα μπορεί να δημιουργηθεί  στην Κύπρο. 
 

Ποσό Ταμείου «Α» = 41.5 Δις $ ήτοι περίπου 31 Δις Ευρώ. 
 

Η όλη διαδικασία μπορεί να υλοποιηθεί ΑΜΕΣΑ. 
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ΙI. ΕΠΙΤΟΚΙΟ  

Το επιτόκιο, μαζί με το κόστος ρευστοποίησης κτλ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 3 %.  
 

ΙIΙ. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο χρόνος αποπληρωμής μπορεί να είναι από 10 – 15 ΕΤΗ (όπως συμφωνηθεί). 

Σε καμία περίπτωση δεν έχουν ζητηθεί παράξενοι όροι. Η προτάσεις μας είναι καθαρές, 

νόμιμες και εύκολα υλοποιήσιμες.  
 

ΙIΙ. ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ως αντασφάλεια θα δοθούν τα ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη μέθοδο DVP  

( Delivery Versus Payment) ή όπως αυτό θα συμφωνηθεί. 

 

ΙV. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: ΕΓΙΝΕ 

Η Ευρωβουλευτής Κα Παπαδοπούλου Αντιγόνη η οποία είχε ενημερωθεί από εμάς, έχει 

στείλει επιστολή απ΄ ευθείας, όπου ζήτησε την επικύρωση από τους ιδίους για την 

αυθεντικότητα της πρότασης και η οποία ζήτησε η απάντηση αυτή να σταλεί στην ίδια 

προσωπικά αλλά και στον Πρόεδρο δια μέσου του προξενείου της Κύπρου στην Αυστραλία 

το οποίο είναι υπεύθυνο για τη  Νέα Ζηλανδία, πράγμα που έγινε στις 26 Μαρτίου 2013. 

 (Σχετικά 2 & 3) 

 
 

Με αυτή τη λύση η οποία μπορεί να υλοποιηθεί σε πολύ σύντομο χρονο, μπορεί ν’ 

αποφευχθεί η ανάγκη χρηματοδότησης της Κύπρου από το μηχανισμό στήριξης της Τρόικας, 

θα μπορούν να προστατευθούν τελικώς οι καταθέσεις στις τράπεζες, να καλυφθούν οι 

ταμειακές ανάγκες των τραπεζών και θα υπάρχει αρκετός χρόνος να βρεθούν  οι σωστές 

λύσεις  χωρίς πανικό. 

 

Αφού γίνει επαναφορά της ομαλής λειτουργίας του Κράτους, τότε θα μπορεί να βρεθεί λύση 

για το πώς θα ελεγχθεί η αρχική πρόταση που δίδεται επιτόκιο 0 % και αποπληρωμή 50 – 

100 έτη, ν’ απορροφηθεί το δάνειο για να επιτευχθεί ο μηδενισμός του κόστους του τόκου, 

πράγμα το οποίο θα βοηθήσει την Κύπρο να μην ξαναχρειαστεί δάνειο από κανένα τρίτο 

εξωτερικό φορέα. 
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Σχετικά επισυναπτόμενα έγγραφα 
1. Προσφορά, ημ. 22- 03- 2013 
2. Αίτηση επικύρωσης επιστολής από κα Παπαδοπούλου ημ. 24- 03- 2013 
3. Επικύρωση προς Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κα Παπαδοπούλου & Πρεσβεία, ημ. 26- 03- 2013  

Για την υλοποίηση και τον έλεγχο της πρότασης αυτής, θα μπορεί η ομάδα των νομικών και 

οικονομοτεχνικών συμβούλων των επενδυτών, κατόπιν πρόσκλησης από την Κυπριακή 

Κυβέρνηση, να επισκεφτούν την Κύπρο για να παραδώσουν όλα τα απαραίτητα 

νομιμοποιητικά και να συμφωνηθούν οι όροι της πρότασης. 
 

Με σεβασμό και εκτίμηση, 

 

 

 

 

Βίκυ Χαραλάμπους 

Πληρεξούσιος Σύμβουλος  κ. Αρτέμιου Σώρρα & Οργανισμού E.N.D. 

 

 

 

 
 

 

 

Παρακαλούμε, η πρόσκληση να σταλεί στην πιο κάτω διεύθυνση 

Κύπρος 
Πληρεξούσιος Σύμβουλος 
Βίκυ Χαραλάμπους 
 

  
 

 
 

 
 

 

 




