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Κληθείς να σχολιάσει δηµοσίευµα του «Φ» 
σχετικά µε τις φωτογραφίες που παρέδωσε στον 
υπουργό ∆ικαιοσύνης, ο κ. Κυπριανού , έκανε 
λόγο για «βεβιασµένο» του Προέδρου της ∆ηµο-
κρατίας «να πει ότι τα στοιχεία που έχει δώσει 
στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και η έρευνα που 
βρίσκεται σε εξέλιξη δεν έχουν αποδείξει τίποτε 
το επιλήψιµο ή το παράνοµο».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι συνοµίλησε σήµερα το 
πρωί µε τον επικεφαλής των αστυνοµικών ερευ-
νών για το συγκεκριµένο ζήτηµα, ο οποίος του 
είπε ότι «κάθε άλλο παρά έχουν ολοκληρωθεί οι 
έρευνες και κάθε άλλο παρά η εικόνα των µέχρι 
σήµερα ευρηµάτων αντικατοπτρίζεται στη δήλω-
ση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας» και ότι «οι 
έρευνες συνεχίζονται, έχουν επισηµανθεί σηµα-
ντικά στοιχεία και αναµένεται η ολοκλήρωση των 
ερευνών για να δουν ποια θα είναι η συνολική 
εικόνα από τη διερεύνηση του όλου θέµατος».

∆ιευκρίνισε παράλληλα, ότι ο ίδιος είχε πει 
προς τον υπουργό ∆ικαιοσύνης ότι µέρος του 
φωτογραφικού υλικού που του παρέδωσε αφορά 
ασκήσεις µε τη χρησιµοποίηση όπλων του παι-
χνιδιού paintball. «∆εν είναι κάτι το νέο για µένα 
αυτό», είπε και κάλεσε όλους να αναµένουν την 
ολοκλήρωση των ερευνών για να εξαγάγουν συ-
µπεράσµατα για το συγκεκριµένο θέµα.

Κληθείς να σχολιάσει αναφορά, κατά τη δηµο-
σιογράφο, του Προέδρου Αναστασιάδη σε συνέ-
ντευξη του στο ΡΙΚ ότι οι φωτογραφίες λήφθη-
καν κατά τη χρονική περίοδο που βρισκόταν το 
ΑΚΕΛ στην εξουσία και ότι από τη στιγµή που 
δεν προέβη ο τότε Πρόεδρος σε οποιαδήποτε 
κίνηση γιατί να το κάµει τώρα ο ίδιος, ο κ. Κυ-
πριανού διερωτήθηκε κατά πόσο δεν θα πρέπει 
να διερευνηθεί το θέµα επειδή το φωτογραφικό 
υλικό προέρχεται από άλλη εποχή.

 «Εµένα µου ηχεί λίγο παράξενο αν είπε τέτοιο 
πράγµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Σηµασία 
δεν έχει πότε έχει ληφθεί το φωτογραφικό υλι-
κό αλλά κατά πόσο αυτά τα πράγµατα αφορούν 

παράνοµες δραστηριότητες ή όχι», είπε, αναφέ-
ροντας ότι το ΑΚΕΛ είχε τότε ζητήσει από την 
Αστυνοµία τη διεξαγωγή έρευνας αλλά και πως 
το ότι δεν έγινε τελικά έρευνα δεν θα πρέπει να 
συνιστά επιχείρηµα για να µην διεξαχθεί σήµερα 
η έρευνα.

∆ιερωτήθηκε ακόµη κατά πόσο δεν θα έπρεπε 
να ανησυχεί ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας από 
τη στιγµή που το ίδιο το ΕΛΑΜ παραδέχεται ότι 
είναι η Χρυσή Αυγή της Κύπρου και να διατάξει 
σε βάθος έρευνα του συγκεκριµένου ζητήµατος.

∆ιευκρίνισε τέλος ότι είναι ένα µέρος του φω-
τογραφικού υλικού που έχει να κάνει µε paintball 
και όχι όλο το υλικό.

∆ΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ ΛΕΕΙ 
ΤΟ ΕΛΑΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ.). σε ανα-
κοίνωσή του αναφέρει ότι σήµερα δικαιώνεται 
στο θέµα των κατηγοριών αλλά και φωτογραφι-
ών εις βάρος του που έδωσε ο γενικός γραµµατέ-
ας του ΑΚΕΛ στον υπουργό ∆ικαιοσύνης.

 Όπως αναφέρεται, σύµφωνα µε το επίσηµο 
πόρισµα της Αστυνοµίας οι φωτογραφίες, που 
παρέδωσε το ΑΚΕΛ, δεν έχουν καµία σχέση µε 
το ΕΛΑΜ, το οποίο αποδίδει στόχο στο ΑΚΕΛ 
«να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώµη, από 
τις έρευνες για το οικόπεδο στη ∆ροµολαξιά και 
άλλα σκάνδαλα στα οποία εµπλέκεται».

 Παραθέτει απόσπασµα δηµοσιεύµατος που 
αναφέρει ότι οι φωτογραφίες που παρέδωσε ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ παρουσιάζουν άτοµα που παίζουν 
airsoft.

 Παράλληλα το ΕΛΑΜ αναφέρει ότι το Νοµι-
κό του Τµήµα κινήθηκε νοµικά κατά όσων το 
«δυσφηµούν» και καλεί την κυπριακή ∆ικαιοσύ-
νη και κατ’ επέκταση την αστυνοµία να κινηθεί 
εναντίον του ΑΚΕΛ, αφού «αποτελεί αδίκηµα η 
παρακώλυση του έργου της αστυνοµίας µε ψευδή 
στοιχεία».

Βιάστηκε ο Πρόεδρος να μιλήσει 
για τις φωτογραφίες, λέει το ΑΚΕΛ
Να μην βιάζονται να εξαγάγουν συμπεράσματα, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και τον υπουργό Δικαιοσύνης, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπρι-
ανού σε σχέση με φωτογραφίες από στρατιωτική εκπαίδευση πολιτών, που ο ίδιος 
είχε δώσει στον Ιωνά Νικολάου και ερευνά η Αστυνομία, διερωτώμενος, επίσης, 
κατά πόσο δεν θα έπρεπε να ανησυχεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη στιγμή 
που το ίδιο το ΕΛΑΜ παραδέχεται ότι είναι η Χρυσή Αυγή της Κύπρου και να διατάξει 
σε βάθος έρευνα του συγκεκριμένου ζητήματος.




