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Όπως σηµειώνεται στην ανακοίνωση σε ότι αφο-
ρά το ζήτηµα που προέκυψε µε τον κ. Μιλτιάδη Νεο-
φύτου, «ήθελα να διευκρινίσω ότι συζήτησα µερικές 
φορές µαζί του και είµαι έτοιµος να ξανασυζητήσω, 
παρόλο που ο δικηγόρος του απέρριψε την πρόταση 
που του υπέβαλε πρόσφατα ο δικός µου δικηγόρος 
για συζήτηση».

Παράλληλα, ο κ. Χριστόφιας χαρακτηρίζει «παρα-
πλανητικό» το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Πολίτης» 
όσον αφορά το πόθεν έσχες του. Σηµειώνει ότι «για 
τον ισχυρισµό περί αντιφάσεων στα όσα περιλαµ-
βάνονται στο Πόθεν Έσχες, σχετική ανακοίνωση θα 
εκδώσει το Ελεγκτικό Γραφείο που αρµοδίως το ετοί-
µασε».

ΛΥΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
Τη λύπη του για το γεγονός ότι θα οδηγηθεί στα 

δικαστήρια µε έναν άνθρωπο που µέχρι πρότινος 
ήταν πολύ στενός του φίλος, εξέφρασε ο τέως Πρό-
εδρος της ∆ηµοκρατίας ∆ηµήτρης Χριστόφιας σε µια 
χειµαρρώδη παρέµβαση του στο ραδιόφωνο του ΑΣ-
ΤΡΑ, σχετικά µε το θέµα των οικονοµικών του δια-
φορών µε τον γνωστό εργολάβο Μιλτιάδη Νεοφύτου. 

Όπως είπε ο κ. Χριστόφιας, επιφυλάσσει τα νοµικά 
του δικαιώµατα για τις οικονοµικές απαιτήσεις του κ. 
Νεοφύτου, ενώ παράλληλα επεσήµανε ότι είναι ιδι-
αίτερα λυπηµένος για το γεγονός ότι τον µηνύει ένας 
άνθρωπος που εµπιστεύτηκε και που µέχρι πρότινος 
ήταν και στενοί φίλοι.

Στη ραδιοφωνική του παρέµβαση ο τέως Πρόεδρος 
δήλωσε ότι ο κ. Νεοφύτου ανέλαβε να προβεί σε ερ-
γασίες στο σπίτι του χωρίς να του δώσει προσφορά 
και χωρίς να του πει το συνολικό ποσό που θα ζητού-
σε, στηριζόµενος στη φιλία τους.

Πρόσθεσε ότι ο Μιλτιάδης Νεοφύτου πληρώθηκε 

µε το ζόρι το ποσό των 270.000 ευρώ, ενώ αρνείτο 
για δύο χρόνια να πάρει το ποσό που του πρόσφερε η 
οικογένεια Χριστόφια.

Ο τέως Πρόεδρος τόνισε ότι δεν αρνείται να πλη-
ρώσει αλλά ένεκα δυσκολιών θα δώσει ακόµα µια 
δόση στο τέλος του χρόνου, ενώ το τελικό ποσό θα το 
αµφισβητήσει νοµικά.

Το θέµα µεταξύ των δύο πλευρών προέκυψε σύµ-
φωνα µε ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Πολίτης», όταν η 
εταιρεία του Μιλτιάδη Νεοφύτου έκανε κατασκευαστι-
κές εργασίες τόσο στην τριώροφη οικοδοµή όπου δι-
αµένει η οικογένεια Χριστόφια, όσο και στην εξοχική 
κατοικία της στο Κελλάκι, για τις οποίες φέρεται να 
µην έχει πληρωθεί. Το κόστος των εργασιών ανέρχε-
ται περίπου στις 600.000 ευρώ.

Το θέµα φαίνεται να περιπλέκεται περισσότερο, 
όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, καθότι οι πιο 
πάνω αριθµοί δεν συνάδουν µε τα στοιχεία που κατέ-
θεσε ο κ. Χριστόφιας στο πόθεν έσχες του. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ KAI ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Σε µια τελευταία εξέλιξη, οι λογιστές της οικογένειας 
Χριστόφια απέστειλαν απάντηση στο δηµοσίευµα του 
«Πολίτη», που είχε αναδείξει το θέµα, και αφορά το 
Πόθεν Έσχες του τέως προέδρου της ∆ηµοκρατίας.

Σύµφωνα µε επιστολή που εστάλη στα ΜΜΕ 
από το ελεγκτικό γραφείο Kyprianides Nicolaou 
& Associates, η συνολική πληρωµή στην εταιρία 
Miltiades Noephytou από τον κ. Χριστόφια και τις 
θυγατέρες του, ανέρχεται στις €800.285.00, ενώ το 
οφειλόµενο ποσό στις €129.714.92.

 Επισυνάπτονται δε και αποδείξεις της εταιρίας του 
κ. Νεοφύτου µε εισπραχθέντα ποσά από τον κ. Χρι-
στόφια.

του υπουργού Παιδείας είχε ζητηθεί η έκδοση 
βίζας για είσοδο στην Τουρκία κάτι το οποίο 
δεν ήταν απαραίτητο αφού η ίδια κατέχει νό-
µιµα διπλωµατικό διαβατήριο. (Οι διπλωµά-
τες και όσοι διαθέτουν διπλωµατικό διαβατή-
ριο δεν έχουν καµία υποχρέωση να λάβουν 
βίζα). 

Μετά και από αυτή την εξέλιξη η κ. Κενεβέ-
ζου εγκατέλειψε την Τουρκία και µέσω άλλης 
ευρωπαϊκής χώρας επέστρεψε στην Κύπρο.

Το θέµα έφερε στη δηµοσιότητα µε πρωτο-

σέλιδό της υπό τον τίτλο «∆ιπλωµατική απέλα-
ση», η τουρκική εφηµερίδα «Vatan».

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η συµπεριφορά 
των Τούρκων αρµοδίων ενόχλησε τους Ολ-
λανδούς διοργανωτές του συνεδρίου αφού µε-
ταξύ άλλων επρόκειτο για επίσηµη ευρωπαϊκή 
διοργάνωση στην οποία συµµετείχαν αποστο-
λές από ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι Κύπριοι που φτάνουν στην Τουρκία µε 
πτήσεις εκτός από την Κύπρο µπορούν να ει-
σέλθουν στη χώρα δίχως κανένα πρόβληµα.

Η απάντηση Χριστόφια σε Νεοφύτου
Στην έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με το θέμα που προέκυψε σήμερα και αφορά σε οικο-
νομικές διαφορές με τον γνωστό εργολάβο Μιλτιάδη Νεοφύτου, προχώρησε ο τέως Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας.

     Η Χρυσαίµιλη Κενεβέζου, σύζυγος του υπουργού Παιδείας «έφαγε πόρτα»                           στην Τουρκία


