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27 Δεκεμβρίου 2015 
 
Κ. Νίκο Αναστασιάδη 
Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας 
Κυπριακή Δημοκρατία 
 
Εξοχότατε  

 
Γράφω σ’εσάς επειγόντως μετά από την έκτακτη και επιζήμια απόφαση της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), η οποία κοινοποιήθηκε στην FBME Bank 
Limited στις 21 Δεκεμβρίου, να ανακαλέσει την άδεια του υποκαταστήματος Κύπρου 
της FBME. Τούτο προέκυψε μετά από 17 μήνες κακοδιαχείρισης του ίδιου του 
υποκαταστήματος από την ΚΤΚ, κατά τη διάρκειας της οποίας έχει επιβάλει το 
κλείσιμο της θυγατρικής της Τράπεζας, ήτοι της FBME Card Services, που είχε ως 
αποτέλεσμα την απόλυση περίπου 80 εργαζομένων, και έχει απαγορεύσει την 
πρόσβαση των απλών καταθετών στους δικούς τους λογαριασμούς.  
 
Τώρα, ευρίσκεται υπό σοβαρή απειλή το βιοτικό επίπεδο περαιτέρω 250 
εργαζομένων της FBME Bank στην Κύπρο, ενώ η ΚΤΚ συνεχίζει τις προσπάθειες 
της να στείλει την Τράπεζα στον τάφο. Τούτο ακολουθεί την ανικανότητα, την οποία 
επέδειξε η ΚΤΚ σε ενέργειες με τρεις συστημικές τράπεζες της Κύπρου, οι οποίες 
είναι όλες, επίσης, υπό την εποπτεία και ρύθμιση της.  

Είμαστε βεβαίως υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έχοντας 
δοκιμάσει διάφορες προσεγγίσεις για να αποτρέψουμε την καταστροφή αυτή. Μετά 
την ανοιχτή επιστολή του συμβούλου μας κ. Αλέκου Μαρκίδη προς εσάς, 
αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε αποφασίσει να μην ασχοληθείτε με το θέμα αυτό, 
παρόλο που οι λόγοι γι’αυτό είναι άγνωστοι σε μας.  

Είναι η άποψη μας ότι μία μικρή ομάδα αξιωματούχων της ΚΤΚ συμπράττει 
ενδεχομένως με ξένους, έχει προσφερθεί να θυσιάσει την FBME σε μία κυβερνητική 
υπηρεσία των ΗΠΑ εντελώς αδικαιολόγητα. Η ΚΤΚ γνώριζε εκ των προτέρων τις 
κατηγορίες εναντίον της FBME, υποδεικνύοντας περαιτέρω συμπαιγνία, και αυτό 
αποδεικνύεται στη δήλωση της ΜΟΚΑΣ της 28ης Ιουλίου 2014. Η ΚΤΚ κράτησε το 
γεγονός αυτό μυστικό, εφόσον δεν είχε ενημερώσει την FBME. Πιστεύουμε ότι η 
θυσία αυτή, η οποία απορρίφθηκε από όλα τα δεοντολογικά και ηθικά πρότυπα, έχει 
γίνει για την προστασία των συστημικών τραπεζών στην Κύπρο και τα 
πλημμελήματα της ίδιας της ΚΤΚ.  

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ΚΤΚ ανέλαβε ενοχή εκ μέρους της FBME και, μεταξύ 
άλλων, κατασκεύασε αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά τώρα που η ΚΤΚ αντιμετωπίζει τη 
νομική μας αντίδραση στην Ουάσιγκτον και στο Παρίσι, η οποία προχωρεί υπέρ των 
συμφερόντων της FBME, ανώτεροι αξιωματούχοι της ΚΤΚ έχουν αυξημένη ανησυχία 
για τις πιθανές επιπτώσεις για τους ιδίους.  

Κάνουμε έκκληση σ’εσάς ως ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να παρέμβετε 
γρήγορα και αποφασιστικά σχετικά με το ζήτημα αυτό για να σταματήσετε 
μεγαλύτερο κακό στη χώρα, στην ΚΤΚ και στην FBME.  

Η Σημερινή Δυσφορία 

Η πράξη της ΚΤΚ να θέσει το υποκατάστημα της FBME στην Κύπρο υπό Εξυγίανση 
είναι αντικείμενο νομικών αμφισβητήσεων από την Τράπεζα, καθώς στερείται 
νομικής βάσης. Γνωρίζετε πιθανόν ότι τα σωρευτικά κριτήρια, που απαιτούνται από 
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τον Περί Εξυγίανσης Νόμου της Κύπρου, απλά δεν υφίσταντο κατά τον χρόνο της 
βιαστικής και κοντόφθαλμης απόφασης της ΚΤΚ να λάβει κατοχή του 
υποκαταστήματος. Η ΚΤΚ παρέλειψε να εξετάσει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις 
στην πώληση του υποκαταστήματος, και αρνήθηκε να διαβουλευθεί είτε με τον οικείο 
ρυθμιστή (home regulator) της FBME στην Τανζανία είτε με τους μετόχους της 
Τράπεζας, το διοικητικό της συμβούλιο ή τη διεύθυνση της προτού λάβει τη 
δρακόντεια απόφαση της (και ενώ η Τράπεζα είχε υψηλή ρευστότητα και ήταν υγιής, 
όπως εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα). Αντ’αυτού, η ΚΤΚ προέβη σε μία 
εκδικητική και καταστροφική πορεία εναντίον της FBME.    

Είναι εξίσου εκπληκτικό είναι ότι η ΚΤΚ επιδιώκει τώρα όχι μόνο να εκκαθαρίσει το 
υποκατάστημα στην Κύπρο, αλλά το ίδιο το νομικό πρόσωπο στην Τανζανία, μία 
αυθάδεια που είναι απίστευτη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν επιτακτικοί 
λόγοι για τους οποίους ανεξάρτητοι αξιωματούχοι της ΚΤΚ θα ανακουφιστούν 
ομαδικά όταν δουν το τέλος της FBME, ελπίζοντας με τον τρόπο αυτό να καλύψουν 
τα ίχνη τους, αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως νομική αιτιολογία για το μέτρο και 
δεικνύει μόνο την αδύναμη και απελπισμένη φύση των πράξεων τους.  
 
Η FBME στην Κύπρο 

Παρεμπιπτόντως, είναι σημαντικό να εξεταστεί η συνεισφορά που έχει κάνει η FBME 
στην Κύπρο, στην κυβέρνηση και στο λαό της, εφόσον η Τράπεζα ιδρύθηκε εδώ το 
1982. Ήλθαμε στην Κύπρο από το Λίβανο και πρωτοστατήσαμε για τη δημιουργία 
ενός διεθνούς τραπεζικού τομέα στην χώρα που στην συνέχεια προσέλκυσε τη 
σύσταση πολλών διεθνών τραπεζών. Σε κάποιο στάδιο είχαν σχεδόν συσταθεί 40 
διεθνείς τράπεζες και γραφεία αντιπροσωπείας στο νησί.  

Στα επόμενα 33 χρόνια, η FBME προέβη σε μία σημαντική χρηματοδοτική 
συνεισφορά μέσω μισθών και κοινωνικών ασφαλίσεων, συνεισφορά φόρων, και την 
πληρωμή τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Από την ίδρυση της FBME το 1982, 
υπολογίζεται ότι η αξία τούτης έχει φτάσει στο ισάξιο ποσό των ΕΥΡΩ 500 
εκατομμυρίων. Τούτη κινδυνεύει τώρα να χαθεί μ’ένα κτύπημα της πένας της ΚΤΚ.  
 
Έχουμε παίξει ρόλο στην ανάπτυξη της Κύπρου με άλλους τρόπους. Δεδομένου ότι 
η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου χτύπησε πρώτα το 
2013, όταν δεν ήλθε καμία βοήθεια από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τοπικά ή 
ξένα, η FBME παρενέβη και αγόρασε κρατικά αξιόγραφα της Κύπρου για να 
παράσχει την απαραίτητη ρευστότητα ΕΥΡΩ 240 εκατομμυρίων. Όπως γνωρίζετε, 
υπήρξε μία επαίσχυντη προσπάθεια σε ορισμένους κύκλους να απεικονίσουν την 
επένδυση αυτή από άποψη κομματικής πολιτικής. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι, όταν 
η κυβέρνηση σας ήλθε στην εξουσία συνεχίσαμε την επένδυση αυτή και 
εξαγοράσαμε τα αξιόγραφα αυτά μεθοδευμένα και με υπεύθυνο τρόπο μόλις υπήρξε 
εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Από την πλευρά της FBME τούτη ήταν μία 
εντελώς εμπορική συναλλαγή, και προκάλεσε την ευγνωμοσύνη του Υπουργού 
Οικονομικών γραπτώς. Το 2014, η Τράπεζα εξέταζε στη συνέχεια την παροχή 
πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης προς την Κυπριακή Δημοκρατία υπό την 
Προεδρία σας, καθώς και τη διάθεση αυξημένης πίστωσης στον Κυπριακό ιδιωτικό 
τομέα ύψους ΕΥΡΩ 100 εκατομμυρίων για τη στήριξη εξαγωγών. Όλα αυτά έπεσαν 
στο κενό τον Ιούλιο 2014!  
 
Μετά την έκρηξη στο Μαρί, ήταν η FBME που ήλθε και πάλι να βοηθήσει 
επενδύοντας ΕΥΡΩ 30 εκατομμύρια στην Αρχή Ηλεκτρισμού για να βοηθήσει την 
χρηματοδότηση της απολύτως αναγκαίας αποκατάστασης της παροχής ηλεκτρικού 
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ρεύματος. Περαιτέρω, η FBME έγινε ειδικός διαπραγματευτής στην οικονομική 
εφημερίδα της κυβέρνησης της Κύπρου και βοήθησε να προσελκυστούν άλλα 
ιδρύματα στο νησί. Πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για τα επιτεύγματα 
μας στην Κύπρο με αυτόν τον τρόπο, λόγω του ό,τι έχουμε κατηγορηθεί κατά 
πρόσωπο από μία μικρή κλίκα αξιωματούχων της ΚΤΚ, η οποία επιδιώκει το θάνατο 
μίας υγιούς τράπεζας, πρώτα στην Κύπρο και, από την τελευταία εβδομάδα, στην 
Τανζανία.   
 
Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια, η ΚΤΚ δεν 
έχει εντοπιστεί καμία συναλλαγή ξεπλύματος χρήματος στην FBME, γιατί απλά δεν 
έχει γίνει καμία. 
 

Ενέργειες εναντίον του διεθνούς δικαίου  

Οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί από την ΚΤΚ εναντίον του υποκαταστήματος της 
FBME δεν είναι σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες, τις οδηγίες και το δίκαιο της ΕΕ, ή με 
τους νόμους της Κύπρου. Είναι επίσης αντίθετες με τη Συνθήκη του 2002 μεταξύ 
Λιβάνου-Κύπρου σχετικά με την αμοιβαία προστασία επενδυτών, την ίδια συμφωνία 
την οποία έχει πλέον μειώσει πλήρως η ΚΤΚ. Η Δημοκρατία θα ευθύνεται γι’αυτό 
στο διαιτητικό δικαστήριο του ICC στο Παρίσι, ανοίγοντας την πόρτα σε πιθανές 
αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυτονόητο ότι θα έχουν λάβει 
γνώση άλλοι επενδυτές, όπως και διεθνείς κυβερνήσεις, όπως είμαι βέβαιος ότι 
γνωρίζετε.  

Το ρεύμα των διεθνών νομικών διαδικασιών είναι εναντίον της ΚΤΚ. Στη Γαλλία, το 
διαιτητικό δικαστήριο του ICC απέρριψε τα επιχειρήματα της Δημοκρατίας σε θέματα 
δικαιοδοσίας και έχει περάσει στην τελική φάση: ήτοι, την εξέταση των απαιτήσεων 
των τελικών δικαιούχων της FBME. Στις ΗΠΑ, τα Αμερικανικά δικαστήρια έχουν 
αναπέμψει τον FinCEN για να επανεξετάσει τους ισχυρισμούς και τα αποδεικτικά του 
στοιχεία. Όπως θα γνωρίζετε από τον πρώην Γενικό Εισαγγελέα κ. Αλέκο Μαρκίδη, 
η Τελική Απόφαση του FinCEN είναι τώρα το αντικείμενο παραπομπής με την οποία 
ο οργανισμός έχει ανοίξει εκ νέου διαδικασία θέσπισης των κανόνων του. Θα εκδοθεί 
νέα Τελική Απόφαση στις αρχές του 2016. 

Με άλλα λόγια, κύριε Πρόεδρε, η πράξη της ΚΤΚ για την ανάκληση της άδειας του 
υποκαταστήματος της FBME είναι εξαιρετικά άκαιρη, προκαλώντας υποψίες ως 
προς τα απώτερα κίνητρα αξιωματούχων της ΚΤΚ. Φαίνεται ότι έτσι το 
αντιλαμβάνονται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Αυτή η ίδια η πράξη 
εγείρει περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την ΚΤΚ από αυτά που απαντά. Ο 
χρόνος και η φύση ανάκλησης της ΚΤΚ μοιάζει σχεδιασμένη για να προσπαθήσει να 
διασπάσει το κράτος δικαίου και την εφαρμογή της δικαιοσύνης, και θα αποτύχει. 

Υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν τη συμπεριφορά της ΚΤΚ που 
θέτουμε στην προσοχή σας: 

 Τα κίνητρα της ΚΤΚ να πάρει κατοχή του κυπριακού υποκαταστήματος της 
της FBME τον Ιούλιο του 2014 θεωρείται ως μια φιλάργυρη απαλλοτρίωση που έγινε 
για να προωθήσει τα συμφέροντα της ΚΤΚ εις βάρος των συμφερόντων των 
καταθετών και των μετόχων και κατά παράβαση των υποχρεώσεων της Κύπρου 
βάσει του διεθνούς δικαίου∙  

 Η αντιμετώπιση της FBME, της Τράπεζας της Τανζανίας από τον οικείο 
ρυθμιστή (home regulator) έχει συγκλονίσει διεθνούς σχολιαστές και, οι διεθνείς 
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συμφωνίες και τα Μνημόνια έχουν αγνοηθεί, για μία ακόμη φορά, από την ΚΤΚ με 
πράξεις όπως η προσπάθεια να αρχίσει μία χονδρική εκκαθάριση της Τράπεζας∙ 

 Η αποτυχία της ΚΤΚ να διαχειριστεί ορθά το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων 
της Δημοκρατίας (DPS) και η παράνομη προσπάθεια της να χρησιμοποιήσει τα 
κεφάλαια καταθετών της FBME για να πληρώσουν για το δικό τους DPS, 
επιτείνονται από την ΚΤΚ, προκαλώντας αμηχανία στην ίδια προτείνοντας την εν 
λόγω πορεία ενεργειών προς τον οικείο ρυθμιστή (home regulator) ∙  

 Η αντιμετώπιση της Τράπεζας και των μετόχων της ενώπιον του δικαστικού 
σώματος της Κύπρου, η οποία έχει οδηγήσει σε αποτυχία από αμφότερες τις 
δικαστικές και κυβερνητικές αρχές να διασφαλίσουν ότι η Τράπεζα λαμβάνει δίκαιη 
μεταχείριση έναντι βραχυπρόθεσμων στόχων που ωφελούν μόνο τα συμφέροντα 
της μειοψηφίας∙   

 Η διάπραξη τόσο αστικών όσο και ποινικών αδικημάτων από την ΚΤΚ, όπως 
η κατάχρηση κεφαλαίων της τράπεζας για παράνομους σκοπούς, για τους οποίους 
υπάρχουν άφθονα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η απόφαση της ΚΤΚ να ανακαλέσει την άδεια του υποκαταστήματος της FBME στην 
Κύπρο θα είναι αυτοκαταστροφική για τη Δημοκρατία, γιατί θα επιδεινώσει μόνο τις 
αποζημιώσεις για τη χώρα και τους Κυπριακούς φορολογούμενους όταν θα εκδοθεί 
απόφαση από το Διαιτητικό Δικαστήριο του ICC στο Παρίσι. Τούτο θα μπορούσε να 
είχε αποφευχθεί εάν η ΚΤΚ συμφωνούσε να συζητήσει τρόπους μετριασμού των 
ζημιών που δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα, όπως η παροχή βοήθειας στη 
μετακίνηση περιουσιακών στοιχείων και παθητικού του υποκαταστήματος Κύπρου 
προς την Τανζανία, για τις οποίες οι πελάτες της FBME ήταν θετικοί.   
 
Εκκλήσεις για έρευνα αξιωματούχων της ΚΤΚ 
 
Αυτά είναι σοβαρά θέματα και πρέπει να διερευνηθούν σωστά. Μία τέτοια έρευνα 
άρχισε νωρίτερα φέτος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όταν τα μέλη του σεβαστού 
σώματος θέλησαν να εξετάσουν τους ίδιους αξιωματούχους της ΚΤΚ για τα κίνητρα 
τους αναφορικά με την επίθεση στην FBME. Είναι ελάχιστα αξιόπιστο όταν σε μία 
σύγχρονη δημοκρατία οι έρευνες αυτές απέτυχαν λόγω της άρνησης των δημοσίων 
αξιωματούχων να συνεργαστούν με τους εκλεγμένους αφέντες τους, μία αντι-
δημοκρατική πράξη στην οποία ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας πήρε ρόλο. Είμαι 
σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε ότι αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για τη Δημοκρατία, 
τους αντιπροσώπους του λαού και των οργάνων της κυβέρνησης. 
 
Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι; Ενώ γίνεται αναφορά ανωτέρω στην ΚΤΚ, η μικρότερη 
ομάδα της Αρχής Εξυγίανσης, μία ανεξάρτητη νομική οντότητα η οποία παρόλο που 
καθοδηγείται από τη διεύθυνση και το διοικητικό συμβούλιο της ΚΤΚ, είναι αυτή που 
φέρει τελικά το όνειδος για τις πράξεις αυτές. Σχετικά με τις επιπτώσεις της έλλειψης 
διαχωρισμού μεταξύ της ΚΤΚ και της Αρχής Εξυγίανσης αναφέρομαι στην πρόσφατη 
ανοιχτή επιστολή προς εσάς από το σύμβουλο μας, κ. Αλέκο Μαρκίδη.  
 
Γράφω σ’ εσάς, γνωρίζοντας ότι εσείς ο ίδιος έχετε προβεί σε δημόσιες δηλώσεις 
σχετικά με την ικανότητα και ακεραιότητα διορισθέντων αξιωματούχων στην ΚΤΚ. Ως 
θεματοφύλακας της φήμης της Δημοκρατίας, το κύρος της στους διεθνείς κύκλους 
και τα ευρύτερα συμφέροντα του λαού της Κύπρος, θα πρέπει να ανησυχείτε για τη 
συμπεριφορά εκείνων που ισχυρίζονται ότι ενεργούν για λογαριασμό της χώρας.  

 
Αναρωτιέμαι επίσης εάν τα επιχειρήματα της FBME σας έχουν παρουσιαστεί 
δεόντως. Γνωρίζετε ότι έχουμε κάνει επανειλημμένες προσφορές για το μετριασμό 
της επιβλαβούς κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε όλοι; Έχουμε προσφερθεί να 
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συναντηθούμε άμεσα για να συζητήσουμε για μία διέξοδο από αυτό το αδιέξοδο και 
επαναλαμβάνω την προσφορά αυτή, ακόμη και σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, 
και με αυτόν τον τρόπο να βρεθεί μία εφικτή λύση που θα είναι προς το συμφέρον 
όλων των ενδιαφερομένων. Τέτοια λύση θα μπορούσε να περιλαμβάνει: 

 
1. Ενεργοποίηση της μετακίνησης των περιουσιακών στοιχείων και του 

παθητικού του Υποκαταστήματος Κύπρου στην Τανζανία. 
2. Καθυστέρηση οποιασδήποτε περαιτέρω δρακόντειας πράξης από την ΚΤΚ, 

μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας στις ΗΠΑ και της 
διαδικασίας διαιτησίας στη Γαλλία. 

  
Έχει ήδη γίνει σοβαρή ζημιά. Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε επειγόντως και 
αποτελεσματικά ότι δεν θα ακολουθήσει άλλη. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Ayoub-Farid M Saab 
Πρόεδρος 
 
Κοιν.  

 Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων – Γιαννάκη Ομήρου 

 Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δεοντολογίας  

 Ευρωπαϊκή  Τράπεζα – Mario Draghi 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Jean-Claude Juncker 

 Αβέρωφ Νεοφύτου – Επικεφαλή του ΔΥΣΗ  

 Ανδρο Κυπριανού, – Επικεφαλή του AKEL 

 Νικόλα Παπαδόπουλο, – Επικεφαλή του ΔΗΚΟ 

 Μαρίνο Σιζόπουλο– Επικεφαλή της ΕΔΕΚ 

 Δημήτρη Συλούρη – Επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Κόμματος 

 Γιώργο Περδίκη – Επικεφαλή του Κόμματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών 

 
 


