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Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Κυριάκου Ι. Κούσιου για τη 
συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους κ.κ. Παναγιωτίδη και Συρίμη, για τη 
Λευκή Βίβλο– 16/02/2021 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης είχε σήμερα συνάντηση, στο 
Προεδρικό Μέγαρο, με τους κ.κ. Χρήστο Παναγιωτίδη και Νίκο Συρίμη, στην παρουσία της 
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κας Έμιλυς Γιολίτη. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση της πρότασης των κ.κ. Παναγιωτίδη και Συρίμη, εγκεκριμένων 
λογιστών, και του Δρος Χριστόφορου Πισσαρίδη, αναφορικά με τη Λευκή Βίβλο που αφορά το πόθεν 
έσχες και τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.  Η πρόταση αποτελεί πρωτοβουλία του Δρος Πισσαρίδη 
και των κ.κ. Παναγιωτίδη και Συρίμη. 

Κατά τη σημερινή συνάντηση έγινε ένας δημιουργικός διάλογος για τα θέματα που αφορούν τη Λευκή 
Βίβλο και την πρόταση που υποβλήθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την επιθυμία όπως 
οι εισηγητές της Λευκής Βίβλου συνεχίσουν τις επαφές τους με τις αρμόδιες κρατικές Yπηρεσίες, ούτως 
ώστε να ετοιμαστούν ολοκληρωμένες προτάσεις επί του θέματος. 
 

 

Δήλωση του Βουλευτή κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου μετά τη συνάντηση του Προέδρου κ. 
Αβέρωφ Νεοφύτου με τους συγγραφείς της Λευκής Βίβλου – 18/02/2021 

Συνάντηση με τους συγγραφείς της Λευκής Βίβλου, τον κ. Παναγιωτίδη και τον 
κ. Συρίμη, είχε σήμερα ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου στα γραφεία του κόμματος, στην παρουσία του Βουλευτή και 
Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου.  Μετά το πέρας της 
συνάντησης, ο κ. Ζαχαρίου, δήλωσε τα εξής: 

 

«Η Λευκή Βίβλος για το πόθεν έσχες και τις περιουσιακές καταστάσεις που αφορούν πολιτικά 
εκτεθειμένα πρόσωπα, βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο συνάντησης που είχαμε με τον Πρόεδρο του 
κόμματος τον κ. Αβέρωφ και τους συγγραφείς της Λευκής Βίβλου, τον κ. Χρήστο Παναγιωτίδη και τον κ. 
Νίκο Συρίμη, ενώ ο νομπελίστας μας ο κ. Χριστόφορος Πισσαρίδης δεν κατέστη δυνατόν να παραβρεθεί 
λόγω απουσίας του στο εξωτερικό. 
 

Αφού ακούσαμε τους συγγραφείς της Λευκής Βίβλου και έχοντας γνώση και τοποθέτηση του τι γίνεται με 
τον υφιστάμενο νόμο του Πόθεν Έσχες, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι σαν Δημοκρατικός Συναγερμός 
υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων ως προς το περιεχόμενο της Λευκής Βίβλου και δηλώνουμε την 
ετοιμότητά μας ως προς την εφαρμογή της αμέσως». 
 

Από την πλευρά του ο κ. Παναγιωτίδης, τόνισε τα εξής:  «Η προσπάθεια πάταξης της διαφθοράς, είναι 
μεγάλη.  Το έργο είναι δύσκολο.  Με τη βοήθεια όλων των κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών, 
ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα». 
 

 

Δήλωση Γενικού Γραμματέα ΚΕ ΑΚΕΛ Α. Κυπριανού, μετά την συνάντηση με τους κ.κ. 
Χρήστο Παναγιωτίδη και Νίκο Συρίμη – 18/02/2021 

Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Παναγιωτίδη, τον κ. Συρίμη και τον κ. 
Πισσαρίδη για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία την οποία έχουν αναλάβει. 
Να ετοιμάσουν μία ολοκληρωμένη πρόταση με στόχο να διαμορφωθεί το 
πλαίσιο για το πόθεν έσχες των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ). Να 
τους συγχαρώ γιατί έχουν ετοιμάσει μία ολοκληρωμένη μελέτη, την οποία 

εμείς προσεγγίζουμε θετικά. 
 

Έχουμε συμφωνήσει ότι θα συστήσουμε μια ομάδα οι οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις τις οποίες 
υποβάλλουν σε εμάς και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ξανά συνάντηση μαζί τους να 
διατυπώσουμε και τις δικές μας απόψεις. Να ακούσουμε επεξηγήσεις σε κάποια ζητήματα στα οποία, 
ενδεχομένως, θα χρειαστεί να εμβαθύνουμε περισσότερο και θα είμαστε έτοιμοι, ελπίζω και εύχομαι 
πάρα πολύ σύντομα, να δώσουμε την στήριξή μας στη Λευκή Βίβλο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα 
πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν αμφιβολίες στην κοινή γνώμη ότι τα ΠΕΠ με 
πλήρη διαφάνεια παρουσιάζουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 


