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A 
ποφασισμένη είναι η πλειοψηφία των βουλευτών 
της Επιτροπής Ελέγχου να φέρει τον τέως πρόε-
δρο Δημήτρη Χριστόφια στη Βουλή για να λογο-

δοτήσει, ακόμη κι αν χρειαστεί, υποχρεώνοντάς τον, με 
την επίκληση του Νόμου περί υποχρεωτικής κατάθεσης 
στοιχείων και πληροφοριών στη Βουλή. Στόχος, να 
παρουσιαστεί ο κ. Χριστόφιας ενώπιον της Επιτροπής 
Ελέγχου την ερχόμενη Τρίτη (4/6/2013) για να δώσει 
εξηγήσεις για τα  τσιεκκούθκια (επιταγές) που μοίραζε 
πέρα– δώθε παραμονές των προεδρικών εκλογών από 
το περιβόητο Ταμείο Αλληλεγγύης που λειτουργούσε 
στο Προεδρικό από το 2008, με εισφορές ιδιωτών. 

Ο βουλευτής που ενέγραψε το θέμα, στην προκειμένη 
περίπτωση ο Γιώργος Περδίκης, είχε κάθε δικαίωμα να 
καλέσει τα πρόσωπα που θεωρεί ότι έχουν ανάμειξη στο 
υπό εξέταση ζήτημα για να δώσουν εξηγήσεις αναφορι-
κά με τα όσα τους καταλογίζονται. 

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να κληθεί και ο κ. Χριστό-
φιας. Οι βουλευτές του ΑΚΕΛ εναντιώνονται στην πα-
ρουσία Χριστόφια στη Βουλή καθώς και των στενών 
συνεργατών του, Στέφανου Στεφάνου και Τίτου Χρι-
στοφίδη. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν 
κάτι τέτοιο, δεσμεύτηκαν διά του Άριστου Δαμιανού, να 
διερευνήσουν και να ενημερώσουν σήμερα τους συνά-
δελφούς τους στην Επιτροπή Ελέγχου, για τα άτομα που 
αποτελούσαν τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου, 

προκειμένου να κληθούν αυτοί ενώπιον της Επιτροπής 
αντί των κ.κ. Χριστόφια, Στεφάνου και Χριστοφίδη. Το 
ερώτημα βεβαίως που εγείρεται είναι γιατί να μην εμφα-
νιστεί ο κ. Χριστόφιας και οι συνεργάτες του στη Βουλή 
εφόσον θεωρούν ότι δεν έπραξαν οτιδήποτε το μεμπτό. 
Αντίθετα, η παρουσία του κ. Χριστόφια κρίνεται επιβε-
βλημένη για να απαντήσει μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα 
ερωτήματα:

1) Γιατί μοιράστηκαν παραμονές προεδρικών εκλο-
γών του 2013 όλα τα χρήματα του Ταμείου Αλληλεγ-
γύης -σύνολο €541.985- ενώ συγκεντρώνονταν με ει-
σφορές από το 2008; Μήπως οι 515 δυσπραγούντες 
που έλαβαν τις επιταγές ανακαλύφθηκαν μόλις τους τε-
λευταίους δυο μήνες, όταν η προεκλογική εκστρατεία για 
τις προεδρικές εκλογές βρισκόταν στην κορύφωσή της;

2) Ποιοι είναι οι λόγοι που ακυρώθηκαν οι επιταγές 
σε 25 δυσπαγούντες που τους δόθηκαν από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης; Τι μεσολάβησε για την ακύρωσή τους; Δι-
ότι αποκλείεται από τη μια στιγμή στην άλλη, να άλλαξε 
η οικονομική τους κατάσταση.

Πάντως, το Προεδρικό με επιστολή που απέστειλε 
στις 13/5/2013 προς τη Γενική Ελέγκτρια Χρυστάλλα 
Γιωρκάτζη, την ενημερώνει ότι δεν εντοπίστηκαν τα 
έγγραφα που ζήτησε για έλεγχο, όπως ετήσιοι λογαρια-
σμοί, βιβλία, κριτήρια χορηγιών κ.λπ. σε σχέση με τη 
λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Με το έτσι θέλω 
ο Χριστόφιας 
στη Βουλή για 
να λογοδοτήσει

Διευκρινίσεις σε σχέση με το έγγραφο Ντάουνερ, που 
περιγράφει τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις της περιό-
δου 2008-2012, αλλά και για τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες θα αρχίσει ένας νέος κύκλος συνομιλιών για το 
Κυπριακό, έδωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύ-
θυνση ότι δεν τον δεσμεύουν προτάσεις που υποβλήθη-
καν από την ε/κ πλευρά, αλλά απορρίπτονται από την 
πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων και το λαό.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει 
τα ακόλουθα:

α. Όσον αφορά την επίδοση του εγγράφου συγκλί-
σεων – αποκλίσεων της περιόδου 2008-2012, μετά 
από διευκρινίσεις που εδόθησαν από τον κ. Ντάουνερ 
φαίνεται ότι το έγγραφο όντως επιδόθηκε στο Διπλω-
ματικό μου Γραφείο στις 30 Απριλίου. Ενώπιον μου 
ετέθη στις 16 Μαΐου, μετά από τις δηλώσεις του ΓΓ του 
ΑΚΕΛ. Στη συνέχεια, η απουσία ενημέρωσής μου οφεί-
λεται αποκλειστικά στο φόρτο εργασίας και στο γεγονός 
ότι από το Διπλωματικό μου Γραφείο αξιολογήθηκε ως 
ένα απλό έγγραφο αναφοράς και ως μη επείγον όσον 
αφορά την ουσία. Δεν αποδίδω σε κανέναν εκ των 
συνεργατών μου την ευθύνη διότι θεωρώ πως ορθώς 

εκρίθη ότι δεν αποτελούσε έγγραφο ουσίας, αφού ανα-
φερόταν στα πεπραγμένα της περιόδου 2008-2012.

β. Θέλω με κατηγορηματικότητα να τονίσω, όπως 
εξάλλου διευκρίνισα και προς τον κ. Ντάουνερ, ότι ο 
όποιος νέος κύκλος συνομιλιών δεν θα αρχίσει από το 
σημείο τερματισμού τους, το 2012. Επιπρόσθετα έχω 
ξεκαθαρίσει πως οι όποιες προτάσεις υποβλήθηκαν 
από την ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά απορρίπτονται 
από την πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων και του 
λαού με κατ΄ ουδένα τρόπο δεν με δεσμεύουν αλλά και 
απορρίπτονται.

γ. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει η πολιτική 
διαχείριση του Κυπριακού θα συνδιαμορφώνεται σε 
συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο, πράγμα που θα 
διαφανεί στη συνεδρία της 15ης Ιουνίου, κατά την 
οποία θα παρουσιάσω, με βάση το προεκλογικό μου 
πρόγραμμα, ολοκληρωμένες προτάσεις που θα αφο-
ρούν όχι μόνο το νέο αναβαθμισμένο ρόλο του Εθνι-
κού Συμβουλίου, το διορισμό συνομιλητή, τις Ομάδες 
Εργασίες και εμπειρογνωμόνων, την ετοιμασία συνο-
λικού πλαισίου προτάσεων και της νέας διαδικασίας 
που θα πρέπει να συμφωνηθεί προ της έναρξης του 
όποιου νέου κύκλου συνομιλιών.

Προεδρικές διευκρινίσεις για 
έγγραφο Ντάουνερ και Κυπριακό


