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Λευκωσία, 11 Δεκεμβρίου 2014 

 
ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 

Ανοικτή συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με αξιωματούχους του κράτους 
 

Έκδηλη ήταν η αγωνία των πολιτών για τις 
τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο όσον αφορά τα 
φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής κατά τη 
σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τρίτη, 09 Δεκεμβρίου 
2014. 
 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Προεδρεύων της 
Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης Ομήρου και ο 
Πρύτανης και ο Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης. Τοποθετήθηκαν, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Κώστας Κληρίδης, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής κ. Γιώργος Γεωργίου, ο Γενικός Ελεγκτής της 
Δημοκρατίας κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου κ. Ανδρέας 
Κυριάκου. Συντονιστής ήταν ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 
Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας. 
 
Κατά το χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, τόνισε ότι έφτασε η ώρα να ανοίξουμε όλα αυτά τα κεφάλαια της ιστορίας, αλλά  
και να διερευνήσουμε διεισδυτικά το πώς διαχειριστήκαμε το κυπριακό κράτος από το 1960 
και μετά. Να μάθουμε σε ποιους μοιράστηκε η 
κρατική γη από το ‘60 μέχρι σήμερα. Σε ποιους 
μοιράστηκαν οι τουρκοκυπριακές περιουσίες μετά το 
74 και με ποια κριτήρια. Πώς και ποιοι ανώτεροι 
αξιωματούχοι του κράτους πλούτισαν κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρύτανης αναφέρθηκε 
επίσης στις δύο λέξεις «Πατριωτισμός και 
Ψευτοπατριωτισμός» δίνοντας παράλληλα τη δική 
του ερμηνεία.  Ψευτοπατριωτισμός είναι ανέφερε  να 
ανέχεσαι ή και να προάγεις τη συγκάλυψη και τη 
συγκατάβαση στην καλύτερη περίπτωση ή στην χειρότερη να αποτελείς μέρος του 
συστήματος της αδικίας και της διαφθοράς ή να θεωρείς ότι η τιμωρία και η ανάληψη 
ευθυνών αφορά άλλους και όχι εσένα ή τον περίγυρό σου, κατέληξε ο Πρύτανης. 
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Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκης 
Ομήρου σημείωσε χαρακτηριστικά ότι για την εξάλειψη της διαφθοράς και της διαπλοκής 
είναι απαραίτητη η χάραξη μίας Εθνικής Στρατηγικής καθώς και η συγκρότηση μίας 
ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής. Η Βουλή των Αντιπροσώπων πρόσθεσε, λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα με σαφή στόχο την πάταξη της διαφθοράς και προς αυτή την κατεύθυνση 
επεξεργάζεται αριθμό νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων όπως είναι π.χ. η νομοθεσία για τη 

σύναψη δημόσιων συμβάσεων, ο νόμος 
για το ασυμβίβαστο ορισμένων 
αξιωματούχων, το Πόθεν Έσχες κ.ο.κ. 
 
Όσον αφορά σε  ερώτηση του κοινού 
σχετικά τους δημόσιους λειτουργούς και 
τη δυνατότητά τους να καταλαμβάνουν 
παράλληλα κομματικές θέσεις, ο Γενικός 
Εισαγγελέας ανέφερε ότι κατά την άποψή 
του αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. 
Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Κληρίδης 
τόνισε ότι ενώ η πλήρης πάταξη των εν 

λόγω φαινομένων φαίνεται εγχείρημα ανέφικτο, η ευρεία καταστολή τους είναι δυνατή. Για 
την  αποτελεσματική καταστολή τους χρειάζεται η συνεργασία του ενεργού πολίτη για την 
καταγγελία υπόπτων περιστατικών, των ελεγκτικών αρχών για την ενδελεχή διερεύνησή τους 
και των δικαστικών αρχών για επιβολή αυστηρών ποινών. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής κ. Γιώργος Γεωργίου, σε σχόλιο του κοινού για 
το ότι οι ιθύνοντες «μένουν στα λόγια», σημείωσε ότι η Επιτροπή Ελέγχου  για το 2014 
διερεύνησε 32 υποθέσεις ενδεχόμενης κακοδιαχείρισης, ενώ έδωσε ως συγκεκριμένο 
παράδειγμα την υπόθεση Σάββα η οποία απασχόλησε ενεργά την Επιτροπή από τον Οκτώβριο 
του 2012 μέχρι και τον Ιούνιο του 2014. Κατά την τοποθέτησή του σημείωσε, επίσης, ότι είναι 
απαραίτητο να διεξάγεται  περαιτέρω έλεγχος στην τοπική αυτοδιοίκηση ιδιαίτερα όταν τα 
όργανά της λαμβάνουν αποφάσεις για ανάθεση έργων εκατομμυρίων ευρώ.  
 
Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αφού έδωσε έμφαση στο ευρύ 
φάσμα των διαβρωτικών επιδράσεων της διαφθοράς και της διαπλοκής υπογράμμισε πως 
αυτή αναπτύσσεται όταν η εξουσία ασκείται χωρίς σαφή όρια, όταν είναι αδύνατο να 
αποδοθούν ευθύνες, όταν υπάρχει γραφειοκρατία, βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, 
αναξιοκρατία και ατιμωρησία. Η συνεργασία τόνισε με τις διωκτικές αρχές, δηλαδή την 
Αστυνομία και τη Γενική Εισαγγελία, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την πάταξη της 
διαφθοράς, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια μίας ηθικής δεοντολογίας μέσω της 
εκπαίδευσης. Ο κ. Μιχαηλίδης έκλεισε την εισήγησή του με ένα θετικό απόφθεγμα του 
Αριστοτέλη: Το αληθινό και το Δίκαιο έχουν εκ φύσεως μεγαλύτερη δύναμη από το ψεύτικο 
και το άδικο. 
 
Ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου κ. Ανδρέας Κυριάκου, σημείωσε ότι το θέμα της 
διαφθοράς απασχολεί πολύ σοβαρά την αστυνομία όντας μία πάγια προτεραιότητα για το 
Σώμα.  Όσον αφορά τα κρούσματα διαφθοράς και διαπλοκής που παρουσιάζονται, ο 
Υπαρχηγός σημείωσε ότι η Αστυνομία έχει μηδενική ανοχή, ενώ έχει εισαγάγει διάφορους 
μηχανισμούς πρόληψης και ελέγχου όπως είναι π.χ. η υπηρεσία επιθεωρήσεως και ελέγχου 
για τη συμμόρφωση των μελών της αστυνομίας προς τις ευθύνες και τα καθήκοντά τους.  
 



Ο συντονιστής της εκδήλωσης Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 
Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, ανέφερε από την αρχή της συζήτησης ότι πρόκειται να 
διεξαχθεί ένας ορθολογικός τεκμηριωμένος διάλογος με αξιωματούχους των οποίων οι 
εισηγήσεις όχι μόνο έχουν μεγάλη βαρύτητα, αλλά και αποτελούν από μόνες τους «πράξεις», 
λόγω της ιδιαίτερης θέσης που κατέχουν. Ο κ. Τσούκας, με αφορμή σχόλιο του κοινού ότι 
υπάρχει η λεγόμενη πολιτική φιλολογία γύρω από τα φαινόμενα της διαφθοράς και της 
διαπλοκής αλλά «δεν μας έχουν πείσει οι  πράξεις», έκλεισε την εκδήλωση προκαλώντας τους 
αξιωματούχους να πετύχει η Κύπρος την κατάταξη στις πρώτες 6 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που παρουσιάζουν τα λιγότερα φαινόμενα διαφθοράς. Επιθυμία όλων είναι να έχουμε 
μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων και των μέτρων που λαμβάνονται ενάντια στη 
διαφθορά και τη διαπλοκή κατέληξε ο κ. Τσούκας. 
 
Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από το Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ που ήταν 
και χορηγός Επικοινωνίας της εκδήλωσης. 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


