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Φωτιά η Βουλή από τις αποκαλύψεις της Αλήθειας

Ο

ΔΗΣΥ ΒΑΖΕΙ OEM Α
Κίνημα Οικολόγων να επιστρέψει τα
χρήματα που παίρνει από το 2005 σαν επίδομα
οδηγού του κ Περδίκη χωρίς να έχει οδηγό β
Παράνομη και καθ υπέρβαση εξουσίας η απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση
του επιδόματος να τερματιστεί αμέσως
α Το

θέματα γράφτηκαν στην Επιτροπή
Ελέγχου για το επίδομα οδηγού
του κ Περδίκη και τις αστυνομικές
φρουρές των πολιτικών 0 πρόεδρος των
Οικολόγων χάνοντας την ψυχραιμία του

Δύο

προσπάθησε να αποπροσανατολίσει αλλά

ανέτρεψε τα σχέδιά του ο βουλευτής του
ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου 0 κ Περδίκης
ύβριζε και προκαλούσε συνέχεια τον κ

Γεωργίου με αποτέλεσμα ο τελευταίος
Στην
να τον χαρακτηρίσει παλιόπαιδο
προσπάθειά τους να διαψεύσουν την

Αλήθεια οι Οικολόγοι έκαναν γκάφα και
έδωσαν στη δημοσιότητα το συμβόλαιο για
τα καθήκοντα του οδηγού το οποίο έγινε
μόλις το 2015 δηλαδή μετά από 10 χρόνια
από τότε που ξεκίνησαν να παίρνουν το
επίδομα ΣΕΛ 6-7
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Φωτιά η Βουλή από τις αποκαλύψεις της «Αλήθειας»
την ψυχραιμία του ο Γιώργος

Εχασε

✓ Δύο θέματα

Περδίκης, μετά τις
της «Αλήθειας» ότι
αποκαλύψεις

από το 2005 παίρνει επίδομα οδηγού
χωρίς να έχει οδηγό. Ένα επίδομα
που το πήρε σε αντάλλαγμα της άρνησής του να δεχθεί αστυνομική
φρουρά και το οποίο, όπως ο ίδιος
λέει, καταλήγει στο ταμείο του κόμματος
των Οικολόγων. Χθες έκανε
μία ύστατη προσπάθεια να στρέψει
αλλού τα φώτα της δημοσιότητας,

σήμερα ως εκ της

το θέμα υπό τον τίτλο που προαναφέραμε,
δηλαδή «Οι δημόσιες
για φρουρούς / οδηγούς

δαπάνες

πολιτικών

εκνευρισμένος ζήτησε να γράψει
θέμα υπό τον τίτλο «Οι δημόσιες
δαπάνες για φρουρούς / οδηγούς

πολιτικών προσώπων». Στην αιτιολόγηση
του θέματος ο κ. Περδίκης
αναφέρεται και στην «Αλήθεια» την
οποία κατηγορεί ότι δημιούργησε
θόρυβο για το θέμα του επιδόματος
του οδηγού. Επίσης διατυπώνει και
κατηγορίες εναντίον του υπουργείου
Δικαιοσύνης, ότι δεν του δίνει στοιχεία
που ζητά για τις φρουρές των
πολιτικών. Μετά από παρέμβαση του
κ. Γεωργίου, αλλά και της αντιπροέδρου
της Επιτροπής Ελέγχου Ειρήνης

Χαραλαμπίδου, η οποία εκτελούσε
χρέη προέδρου, η εν λόγω αιτιολόγηση
του κ. Περδίκη αποσύρθηκε
και γράφτηκε προς συζήτηση μόνο

Γεωργίου με αποτέλεσμα
ο τελευταίος να
τον χαρακτηρίσει

παράνομης

απόφασης
του Υπ. Συμβουλίου

τη σειρά, αφού χθες η Επιτροπή

προσώπων». Μάλιστα, με

εισήγηση

του κ. Γεωργίου, το θέμα
γράφτηκε σαν αυτεπάγγελτη εξέταση
από την Επιτροπή Ελέγχου και όχι
από τον κ. Περδίκη.
ΠΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. Στη συνέχεια ο
βουλευτής του ΔΗΣΥ ζήτησε να
στην Επιτροπή Ελέγχου και
θέμα για το επίδομα οδηγού του κ.
εγγράψει

Περδίκη, υπό τον τίτλο «Η αναγκαιότητα
ελέγχου της παροχής επιδόματος
στο Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ως αντιστάθμισμα της
από τον κ. Γιώργο Περδίκη
της αστυνομικής ασφάλειάς του».
Αυτή η κίνηση του κ. Γεωργίου ήταν
σαν να χτύπησε κεραυνός τον κ. Περδίκη.
Σηκώθηκε εκνευρισμένος από
το κάθισμά του και πήγε και έκατσε
δίπλα από τον κ. Γεωργίου, προκααποποίησης

παλιόπαιδο

λώντας τον συνέχεια. Κρατούσε ένα
τιμολόγιο και κουνώντας συνέχεια το
δάκτυλο του και το χέρι του προς τον
κ. Γεωργίου του φώναζε σε έξαλλο
ύφος ότι είναι μέλος συνωμοσίας
εναντίον του, που δεν θα περάσει ο
σκοπός του, ότι είναι αυτός πίσω από
τα δημοσιεύματα της «Αλήθειας», ότι
δεν έπρεπε να γράψει το θέμα αφού
καλύπτεται από το θέμα που ενεγράφη
με εισήγηση του ίδιου κοκ.
ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Ο κ. Γεωργίου σε

αποπροσανατολίσει

αλλά
τα
σχέδιά
ανέτρεψε
του ο βουλευτής του
ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου
- Ο κ. Περδίκης
ύβριζε και προκαλούσε
συνέχεια τον κ.

εισέπραξαν Οικολόγοι
από το 2005 μέχρι

κουρεμένος».

της Επιτροπής Ελέγχου ο κ. Περδίκης

προσπάθησε να

ζητήσει

και βουλευτής Γιώργος Γεωργίου, με
αποτέλεσμα, όπως λέχθηκε χαριτολογώντας
από βουλευτές, «ο Περδίκης
πήγε για μαλλί και βγήκε
Ας δούμε τα γεγονότα με

Η ΕΓΓΡΑΦΗ. Στη χθεσινή συνεδρία

Οικολόγων χάνοντας
την ψυχραιμία του

τροπή Ελέγχου για το
επίδομα οδηγού τον
κ. Περδίκη και τις
αστυνομικές φρουρές
τ ω ν πολιτικών -Γεωργίου:
Ο ΔΗΣΥ θα
να επιστραφούν
όλα τα χρήματα που

δηλαδή να αποπροσανατολίσει, χωρίς
όμως να τα καταφέρει. Ανέτρεψε τα
σχέδιά του ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ

Ελέγχου εξελίχθη σε ηφαίστειο με
σκληρή σύγκρουση Γεωργίου - Περδίκη.

✓ Ο πρόεδρος των

γράφτηκαν

στην Em-

ψύχραιμο

ύφος του απάντησε ότι το
θέμα που γράφτηκε με εισήγηση
του κ. Περδίκη είναι διαφορετικό
από το δικό του και ότι δεν έπρεπε
να διεκδικήσει χρήματα από το κράτος
σε αντάλλαγμα της άρνησής του
να δεχτεί αστυνομική ασφάλεια. Μάλιστα
ο κ. Γεωργίου χαρακτήρισε την

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
του 2005 για παραχώρηση του
εν λόγω επιδόματος οδηγού στον κ.

Περδίκη σαν παράνομη, αφού
κατ' υπέρβαση εξουσίας.
Και τόνισε ότι ο ΔΗΣΥ θα ζητήσει να
επιστραφούν στο Δημόσιο όλα τα
χρήματα που εισέπραξε το Κίνημα
των Οικολόγων από το 2005 μέχρι
σήμερα ως εκ της παράνομης
λήφθηκε

απόφασης

του Υπουργικού Συμβουλίου.
Επίσης θα ζητήσει να τερματιστεί η
παραχώρηση του επιδόματος οδηγού
στον Κίνημα των Οικολόγων.
ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΟ. Αυτό και αν ήταν που
έκανε τον κ Περδίκη βγει εκτός εαυτού.

Πήγε κοντά στον κ. Γεωργίου
και μπήγοντάς του στα μούτρα το
που κρατούσε του είπε πως
το τιμολόγιο δείχνει πως το επίδομα
δεν
οδηγού
πήγαινε στην τσέπη του
αλλά στο Κίνημα, ενώ συνέχισε να
τον κατηγορεί ότι είναι συνωμότης
και το θέμα δεν θα μείνει εκεί. «Είσαι
ένα παλιόπαιδο» είπε στον κ. Περδίκη
ο κ. Γεωργίου και σηκώθηκε να φύγει
τιμολόγιο

για να μην οξυνθεί η κατάσταση.
Βουλευτές νόμισαν πως ο κ. Γεωργίου
με την κίνηση που έκανε να σηκωθεί
από την καρέκλα θα κτυπούσε τον
κ. Περδίκη, έτσι ο Παύλος Μυλωνάς
έσπευσε να μπει ανάμεσα τους. Σε

δηλώσεις του μετά ο κ. Γεωργίου
αφού ανέφερε πως ο ίδιος είναι
τόνων και με ιώβεια υπομονή,
τόνισε πως υπομονή έχει και τα όριά
της και εξήγησε πως χαρακτήρισε
τον κ. Περδίκη παλιόπαιδο για να
δείξει το βαθμό της ανέντιμης
του έναντι άλλων πολιτικών
αλλά και της τρομοκρατίας που
ασκεί.
χαμηλών

συμπεριφοράς

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΖΙ. Αξίζει να αναφέρουμε
πως μετά από εισήγηση του
κ. Γεωργίου, και το δικό του θέμα
γράφτηκε σαν αυτεπάγγελτο από την
Επιτροπή Ελέγχου. Η συζήτηση και
των δύο θεμάτων ταυτόχρονα
να ξεκινήσει σε 15 μέρες.
αναμένεται

Γκάφα Οικολόγων επιβεβαιώνει την «Αλήθεια»
Ναι, από το 2005 παίρνουν επίδομα οδηγού αλλά δεν είχαν οδηγό. Ανέθεσαν καθήκοντα οδηγού μόλις το 2015 στη γραμματέα του κ. Περδίκη
ένα λάθος έκανε χθες ο

και το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Περδίκη,

Γιώργος Περδίκης, δικαιώνοντας

καταλήγει στο ταμείο των
Τελικά ο κ. Περδίκης μόλις

Αλλο την «Αλήθεια» και

διαψεύδοντας

Οικολόγων.

τον εαυτό του. Έδωσε

το 201 5 εδέησε να προσλάβει οδηγό,

στη δημοσιότητα έγγραφα που
πως από το 2005 παίρνει
επίδομα οδηγού χωρίς να έχει οδηγό

για να καλύψει το σκάνδαλο, αφού
το επίδομα που δόθηκε ήταν για
πρόσληψη οδηγού. Μάλιστα, όπως
λέει πρώην στέλεχος των Οικολόγων
στη σελ. 7, ο κ. Χατζησάββας, δεν

επιβεβαιώνουν

και πως τέτοιο οδηγό απέκτησε (όντως

απέκτησε; Δέστε τι λέει πρώην
των Οικολόγων στη σελ. 7)
μόλις το 2015, μετά από υπόδειξη
στέλεχος

του γενικού ελεγκτή της Δημοκρατίας.

του κ. Περδίκη.

Αναλυτικά:

αποκάλυψε η
«Αλήθεια», το 2005 η κυβέρνηση

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Χθες, λοιπόν, στην προ-

αποφάσισε να προσφέρει αστυνομική

σαν θύμα της εφημερίδας
μας, την οποία επιμένει να κατηγορεί

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. Όπως

ασφάλεια στον κ. Περδίκη, σαν
κόμματος, αλλά ο τελευταίος
αρχηγό

την αποποιήθηκε και σε αντάλλαγμα
ζήτησε να πληρώνεται κάποιο ποσό.
Κάτι που έγινε, με την έγκριση του

τότε υπουργικού συμβουλίου. Αρχικά
το ποσό αυτό, που χαρακτηρίστηκε

σπάθειά του να αμυνθεί και να

ότι θέλει να τον πλήξει για εκδικητικούς
λόγους, ο κ. Περδίκης έδωσε
στη δημοσιότητα κάποια έγγραφα
που επιβεβαιώνουν αυτά που γρά- ψαμε.
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. Το πρώτο

είναι λογαριασμός που λέει πως το
επίδομα οδηγού του. κ. Περδίκη
απευθείας σε λογαριασμό
του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασίας Πολιτών από τον Ιο μήνα που

που συνεχίζεται να καταβάλλεται

μέχρι

και σήμερα, μάλιστα και με 13ο,

γοδότησης κάποιου ατόμου (δεν το

και φίλων Παγκυπρια και της επαρχίας Λευκωσίας,
Διατήρηση αξιόπιστου και πλήρους αρχείου μελών με πληροφορίες που να
διευκολύνουν την οργανωτική ανάπτυξη του Κινήματος (αχ. επάγγελμα, τόπος

κατονομάζουν), το οποίο υπογράφτηκε

κατοικίας, εκλογική περιφέρεια, ενδιαφέροντα κλπ).
Οργάνωση πυρήνων σε ΓΙαγκύπριο, επαρχιακό, δημοτικό και κοινοτικό επίπεδο.
Alrtvplnirtn fcrti ntwrmXA iifflrttiiA-lv.af erne a-m*» trnt i-m/ttXiVMiclrtti „__^_____

To έγγραφο των Οικολόγων που λέει πως μόλις το 20ig υπέγραφαν συμβόλαιο
για τον οδηγό του κ Περδίκη. Δηλαδή, από το 2θο$ που έπαιρναν το επίδομα οδηγού
μέχρι το 2015 δεν εάανοδπγό...

μετά από υπόδειξη του γενικού
ελεγκτή της Δημοκρατίας μόλις τον
Φεβρουάριο του 2015. Με απλά λόγια,
από το 2005 μέχρι τον Φεβρουάριο
του 201 5 οι Οικολόγοι εισέπρατταν

επίδομα οδηγού για τον κ. Περδίκη
χωρίς ο τελευταίος να έχει οδηγό.
Και, επαναλαμβάνουμε, από τον
2015 μέχρι σήμερα έχουν
αναθέσει καθήκοντα οδηγού στην
γραμματέα του κ. Περδίκη, όπως λέει
στη σελ. 7 ο κ. Χατζησάββας.
Φεβρουάριο

με τους Οικολόγους, 1500 ευρώ

αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ. Τέλος σε άλλο
παραθέτουν το συμβόλαιο ερ-

Παροχή υπηρεσιών οτον Αρχηγό του Κόμματος ως οδηγός.

Προώθηση εγγραφής μελών

3)

υπολογίζεται

έγγραφο

παρουσιαστεί

σαν επίδομα οδηγού, ήταν, σύμφωνα

το 2012 μειώθηκε σε 1100. Ποσό

0 Οδηγός του Αρχηγού του Κόμματος και Λειτουργός Επαρχιακών Γραφείων θα είναι
υπεύθυνος για:

προσλήφθηκε κανένα άτομο σαν οδηγός,
απλώς ανέλαβε καθήκοντα οδηγού
η εδώ και πολλά χρόνια γραμματέας

(1100 Χ 12 = 13.200, χωρίς να
ο 13ος).

1. KA9HKQWTA ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΠΗ-Κ

έγγραφο
κατατίθεται,

τους δόθηκε το 2005. Κάτι που κι
εμείς γράψαμε. Όμως οι Οικολόγοι
λένε πως χρησιμοποιούσαν πάντοτε
αυτό το κονδύλι για απόδοση μισθού

σε υπάλληλο του Κινήματος. Αυτό
δεν ισχύει, αφού, όπως παραδέχονται
σε άλλο έγγραφο τους, μόλις το 201 5
προσέλαβαν οδηγό. Στην πραγματικότητα
δεν προσέλαβαν οδηγό, αλλά
ανέθεσαν τέτοια καθήκοντα στη
γραμματέα του κ. Περδίκη.

που πήρε για τα έτη 2012, 2013,
2014, τότε δηλαδή που το ποσό
λόγω του κουρέματος. Το
2012, σύμφωνα με το έγγραφο, ήταν
15.600 ευρώ, το 2013 ήταν 12.240
μειώθηκε

και άλλα τόσα για το 2014. Εδώ υπάρχει
κάτι το περίεργο. Σε προχθεσινή
ανακοίνωσή τους οι Οικολόγοι ανέφεραν

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ. Αξίζει να σημειώσουμε
πως ο κ. Περδίκης σε διάφορες
του (ακόμα και χθες στο Σίγμα)

ότι το επίδομα οδηγού που
τους εγκρίθηκε αρχικά «ήταν 1500
ευρώ και μετά "κόπηκε" στα 1100

απέφυγε να πει πως ανέθεσαν
καθήκοντα οδηγού μόλις το 2015.
Απέκρυβε το γεγονός αυτό και έλεγε
(χωρίς να καθορίζει χρονικό διάστημα)
πως οι Οικολόγοι είχαν πάντα

ευρώ λόγω κρίσης». Συνεπώς, οι αριθμοί
ΤΟ ΠΟΙΟ. Σε τρίτο έγγραφο το Κίνημα

παραθέτει το ύψος του επιδόματος

για τα τρία αυτά χρόνια της
της κρίσης δεν ταιριάζουν
περιόδου

δηλώσεις

οδηγό...

1. Ο ΔΗΣΥ ΒΑΖΕΙ ΘΕΜΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΛΗΘΕΙΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .17/03/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .17/03/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 7

ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

gchrysanthou@alfamediapress.cy
όσα αποκάλυψε η Αλήθεια
για τη διαδικασία πλήρωσης της
θέσης του οδηγού στο Κίνημα
Οικολόγων επιβεβαιώνει με δηλώσεις
του στην εφημερίδα μας το πρώην στέλεχος
του Κινήματος και υποψήφιος
βουλευτής του Σταύρος Χατζησάββας
Η Αλήθεια είχε αποκαλύψει ότι ενώ
το Κίνημα των Οικολόγων παίρνει από
το κράτος το ποσό των*1500 ευρώ για
να έχει οδηγό ο αρχηγός του κόμματος
στο πλαίσιο απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου το 2005 αφού ο Γιώργος
Περδίκης αρνήθηκε να έχει αστυνομική
φρουρά τα λεφτά πήγαιναν σε άλλες
υποχρεώσεις των Οικολόγων Μάλιστα
η Α αποκάλυψε ότι μετά από υπόδειξη
του Γενικού Ελεγκτή οι Οικολόγοι
μόλις το 2015 να διορίσουν
οδηγό για τα μάτια του κόσμου Δηλαδή
για αρκετά χρόνια οι Οικολόγοι έπαιρναν
το επίδομα οδηγού χωρίς ο κ Περδίκης
να έχει οδηγό

Εικονικό ο

ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΣ Το γεγονός αυτό
καταγράφηκε από την περασμένη Τρίτη
για να έρθει χθες ο Σταύρος Χατζησάββας
και με δημόσια τοποθέτηση
του να αναφερθεί στα γεγονότα Η
εφημερίδα μας μίλησε με τον κ Χα
τζησάββα από τον οποίο ζητήθηκαν
Μεταξύ άλλων μας είπε
ότι στις αρχές του 201 5 τον πήρε τηλέφωνο
μεταξύ άλλων και ο Ανδρέας Μα
σούρας τότε στέλεχος των Οικολόγων
και του είπε ότι θα του τηλεφωνήσει ο
Περδίκης για να του εισηγηθεί να μπει
εικονικά οδηγόςτου Εγώ διαφώνησα
δεν ήθελα να μπλεχτώ σε έτσι ιστορίες
Στην συνέχειά^ίορισαν ως οδηγό του
την Σύλβια Παπαμακαρίου Η κοπέλα
δεν είναι οδηγός του είναι η γραμματέας
του εδώ και πολλά χρόνια και
είναι η γυναίκα που του κλείνει τα ραντεβού
μάς είπε κατά λέξη ο Σταύρος
Χατζησάββας

πρόβλημα με τον
έλεγχο από τον Γε

Τα

αποφάσισαν

διευκρινίσεις

Ακολουθεί αυτούσια η
του Σταύρου Χατζησάββα Είναι
με έκπληξη που διάβασα από τον
τύπο της Κύπρου ότι ο πρόεδρος
του Κινήματος Οικολόγων
Πολιτών Γιώργος Περδίκης
έχει διαψεύσει το γεγονός ότι μου έκα
Η ΙΣΤΟΡΙΑ

δήλωση

ηλεκτρονικό

Συνεργασία

αχνε ο Περδίκης

✓

Ο Σταύρος Χα
τζησάββας ήταν
των

ιαη εργάστηκα στο

Οικολόγων και

2013 μέχρι Ιανουάριο

έμμισθος

Μια ερώτηση
Όπως γράφουμε στη αελίδα 6 με
εισήγηση του κ Περδίκη ενεγράφη
χθες στην κοινοβουλευτική
Ελέγχου σαν αυτεπάγγελτο
από όλα τα μέλη της Επιτροπής

Κίνημα από Μάρτιο

υποψήφιος

Επιτροπή

2016 Αυτά το

βουλευτής
τους τον περασμένο
Μάιο Εξηγά τι

τρία χρόνια δηλώνω
ότι ποτέ μα ποτέ η

έγινε στις αρχές του

καΣ&&αΠαπαμα
KOpiou δεν είχε κανένα

201 5 όταν του πρότειναν

καθήκον που
να έχει σχέση με το
ζήτημα του οδηγού
ή να εκτέλεσε τέ
τοιου είδους καθη

να μπει εικονικά
οδηγός του κ

Περδίκη αφού είχαν

το εξής θέμα Οι δημόσιες δαπάνες
για φρουρούς οδηγούς πολιτικών
προσώπων Μάλιστα σε
επανειλημμένες δηλώσεις του ο
κ Περδίκης χαρακτήρισε οαν σκάνδαλο
για τα δημόσια οικονομικά
την παροχή αστυνομικής προστασίας
στους πολιτικούς αρχηγούς
ΕΡΩΤΗΣΗ Αφού είναι σκάνδαλο
ο
γιατί κ Περοίκης τον περασμένο
Δεκέμβριο κάτι που έγινε και τα
προηγούμενα χρόνια ψήφισε στον
κρατικό προϋπολογισμό του 2017
το κονδύλι για παροχή αστυνομικής
ασφάλειας στους πολιτικούς
αρχηγούς

νικό Ελεγκτή
ναν πρόταση την χρονική περίοδο που
ήμουν έμμισθο προσωπικό των Οικολόγων
και συγκεκριμένα επαρχιακός
Ypc μματειακός λειτουργός Οικολόγων
Λάρνακας για να με δηλώσουν και ως
τον οδηγό του Αυτά μου είχαν μεταφέρει
τόσο ο ίδιος ο πρόεδρος του
Γ Περδίκης κατ ιδίαν αλλά
και μέσώ τηλεφώνου ο επαρχιακός
Οικολόγων Λάρνακας Χαράλαμπος Ηρακλέους
αλλά και πρωτοκλασάτα στελέχη
τα οποία στην πορεία αποσκίρτησαν
και έφυγαν από τους Οικολόγους Μου
κάνει εντύπωση που ο κ Περδίκης έχει
επιλεκτική μνήμη και θυμάται μόνο όλα
όσα τον συμφέρουν Ας δώσει στη
τα πρακτικά των συνεδριάσεων
που αφορούν το συγκεκριμένο
δώσει
στη δημοσιότητα ο
θέμα Ας
κ Περδίκης τη συμφωνία που
έκανε με την ΕΔΕΚ στα πλαίσια των
μετά την επιτυχή εκλογή
του κ Παπαδάκη Ποια ήταν τα φέουδα
που ζήτησαν και πήραν οι Οικολόγοι
Κινήματος

δημοσιότητα

λαλίστατος

Ευρωεκλογών

για να γίνει η παντρειά

κοινό

ψηφοδέλτιο

ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΕΚ Δηλώσατε κ

Περδίκη έμμισθη λειτουργό του Κινήματος
ως συνεργάτιδα του κ Παπα
δάκη εδώ στην Κύπρο ενώ η δουλειά
της ήταν στα των Οικολόγων σε συγκεκριμένη
επαρχία Λαμβάνει κ Περδίκη
τα Κίνημα Οικολόγων χρήματα από αυτή
την συνεργασία Διορίσατε λοιπόν την
κόρη του αναπληρωτή προέδρου του
Κινήματος ως συνεργάτιδα στις Βρυξέλλες
του ευρωβουλευτή Παπαδάκη
χωρίς να γίνουν οι σωστές και
διαδικασίες ανάμεσα στα
μέλη ή έστω ανάμεσα στα στελέχη του
Κινήματος Δηλαδή να προκηρυχθεί η
θέση να στείλουν βιογραφικά οι
από τα μέλη ή τα στελέχη
και να επιλεγεί ο ή η άριστος/η
των αρίστων Είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος
των Οικολόγων συγγενής με την
σύζυγό σας Αυτή η ενέργειά σας είχε
ενδεδειγμένες

ενδιαφερόμενοι

προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ακόμα
και παραίτηση ιδρυτικού στελέχους των
Οικολόγων την Θεοδοσία Χατζηλόη
Έχετε μετατρέψει το Κίνημα Οικολόγων
σε προσωπικό και οικογενειακό σας
μαγαζάκι και αν δει κάποιος όλα αυτά
τα χρόνια την ηγετική πυραμίδα είστε
η ίδια τραγική και απαράδεκτη παρε
ούλα κάτω από μια παράγκα
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Επίσης μετά την διάψευση
από εσάς της δικής μου τοποθέτησης

όσο αφορά το θέμα του οδηγού
είπατε ότι χρέη οδηγού εκτελεί η
Σύλβια Παπαμακαρίου η οποία είναι
ιδιαίτερα γραμματέας σας εδώ και αρκετά
χρόνια Δώστε στην δημοσιότητα·1
τα συμβόλαια που μας είχατε δώσει
και υπογράψαμε όλο το προσωπικό με
τις τότε ημερομηνίες να δούμε αν γράφει
μέσα πως η κα Σύλβια Παπαμακαρίου
έχει αυτά τα καθήκοντα Είχα
και εργάστηκα στο Κίνημα
την χρονική περίοδο Μαρτίου 2013 μέ
συνεργασία

χρι Ιανουάριο 2016 Αυτά τα τρία χρόνια
δηλώνω δημόσια ότι ποτέ μα ποτέ η
κα Σύλβια Παπαμακαρίου δεν είχε κανένα
καθήκον που να έχει σχέση με το
ζήτημα του οδηγού ή να εκτέλεσε όλα

αυτά τα χρόνια τέτοιου είδους καθήκοντα
Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια
Και θα έπρεπε να ντρέπεστε που
την νοημοσύνη μας Προσωπικά
απεχθάνομαι το ψέμα και το έχω αποδείξει
και με πράξεις αρκετές φορές
μέσα από τα χρόνια που είχαμε την
συνεργασία μας Άλλοι αποδείχθηκαν
με την πάροδο του χρόνο ασυνεπείς
και αγνώμονες Και κάτι άλλο να θυμάστε
ότι εγώ σας απέρριψα και όχι εσείς
διότι είστε αυτοί που είστε Απόν σας
ξέρει ακριβά σας αγοράζει
εμπαίζετε

ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Και σαν υστερόγραφο

ο κ Σταύρος Χατζησάββας λέει Για
όσα δηλώνω δια της παρούσης βάζω
το χέρι μου στο Ευαγγέλιο πως λέω
την αλήθεια Εσείς κ Περδίκη

