
 

 

  

 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ  
ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ  

Ρεαλιστικά και χωρίς υπεκφυγές 
 

Σε μια άκρως ρεαλιστική και χωρίς υπεκφυγές συζήτηση προέβησαν ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου, η 
οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πραγματευόταν το Κυπριακό, την Οικονομία και την Διαφθορά, 
στο πλαίσιο των εκπομπών «Λόγος και Αντίλογος».  Ένα θέμα διαχρονικό και επίκαιρο ταυτόχρονα καθώς συνέπεσε 
λίγα μόνο 24ωρα μετά την Άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη για το Κυπριακό στη Γενεύη και μόλις λίγες εβδομάδες πριν 
από τις Βουλευτικές Εκλογές της 30ης Μαΐου 2021. Ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών, Μάριος Ζαχαριάδης, ο  
Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Τομπάζος και η Επίκουρη Καθηγήτρια και κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Jean 
Monnet (2001) Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ανέλυσαν τις 
θέσεις τους δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία στον πολίτη να θέσει ερωτήματα και να εκφράσει τις σκέψεις του. 
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, την οποία συντόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, Δόξα 
Κωμοδρόμου και μεταδιδόταν παγκύπρια, αναπτύχθηκαν θέσεις που αφορούν στις ιδιαίτερες πτυχές του 
Κυπριακού ζητήματος και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τοπική και διεθνής οικονομία, στις προεκτάσεις και 
στα πισωγυρίσματα της διαφθοράς, όπως και το πραγματικό διακύβευμα των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών 
υπό τις ιδιόμορφες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του COVID-19. 
 
Στη θεματική εκλογές σε περίοδο πανδημίας αναφέρθηκε η κα Αγαπίου-Ιωσηφίδου, τονίζοντας ότι η πανδημία 
σαφώς δεν παγώνει τη Δημοκρατία, και η Δημοκρατία σαφώς δεν περιορίζεται στις εκλογές, την πλέον εμβληματική 
των δημοκρατικών διαδικασιών. «Η πανδημία δημιουργεί νέες και εμβαθύνει τις παλιές προκλήσεις για τις οποίες 
απαιτούνται δημιουργικές τομές και λύσεις στη βάση των διεθνών προτύπων και  διαφύλαξης της εμπιστοσύνης των 
πολιτών. Οι εκλογές δεν αφορούν μόνο το εκλογικό δικαίωμα, αλλά μια σειρά ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η 
ελευθερία έκφρασης, μη-διάκρισης, πληροφόρηση, συνάθροιση, κτλ», είπε. Προέβη επίσης σε ιδιαίτερη αναφορά 
στις προεκτάσεις των περιοριστικών μέτρων και στις αναχρονιστικές και αποτρεπτικές υφιστάμενες διαδικασίες 
εγγραφής νέων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους. Η εγγραφή θα μπορούσε να γίνεται αυτόματα, όπως σε 
πολλές χώρες, σημείωσε. Υπέδειξε ότι οι συστάσεις προς την Κύπρο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Τόνισε ότι σε πολλές χώρες, η εκλογική διαδικασία διευκολύνεται μέσα από μια σειρά 
επιλογών που διαθέτουν οι ψηφοφόροι και που η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να θεσπίσει, όπως ηλεκτρονική 
ψηφοφορία μέσω κινητού τηλεφώνου, επιστολική ψήφος, ψήφος μέσω εξουσιοδότησης, κ.ά., μειώνοντας έτσι και 
την αποχή. Η Επίκουρη Καθηγήτρια εισηγήθηκε τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εκλογών, στο πρότυπο 
αντίστοιχων επιτυχημένων θεσμών παγκοσμίως, η οποία θα εργάζεται αδιάλειπτα για την ομαλή και ενδελεχή 
εκσυγχρονιστική μετάβαση στη νέα εποχή, όχι μόνο ενόψει εκλογών. 
 
Κατά τον κ. Τομπάζο, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στη σκιά της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, που 
αυτή επιφέρει, στη σκιά των μεγάλων σκανδάλων και της διαφθοράς στην Κυπριακή κοινωνία με τα «χρυσά 
διαβατήρια» και όχι μόνο, και της αποτυχίας προόδου στο Κυπριακό μετά το ναυάγιο της Άτυπης Πενταμερούς 
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Διάσκεψης.  Ο κ. Τομπάζος αναφέρθηκε και στους λόγους που συνέβαλαν στην μετατόπιση της τουρκοκυπριακής 
πλευράς για τις αδιάλλακτες θέσεις της. Πρόσθεσε δε ότι τα δυο κράτη είναι ένα σχήμα, το οποίο δεν μπορεί να έχει 
καμιά ανταπόκριση στην πραγματικότητα, διότι η τ/κ πλευρά είναι μικρή, αδύνατη και εξαρτώμενη από την 
Τουρκία. Στην πραγματικότητα, αν αυτό προχωρήσει, είπε, αυτό που θα συμβεί, είναι η Βόρεια Κύπρος να 
ενσωματωθεί πλέον στην Τουρκία με σκληρά σύνορα στη Λευκωσία, σύνορα ανάμεσα στην Τουρκία και την 
Κυπριακή Δημοκρατία που θα μετατραπεί εκ των πραγμάτων σε μια Ελληνοκυπριακή Δημοκρατία. Ουσιαστικά, 
πρόσθεσε, η αδράνεια των τελευταίων χρόνων είναι αυτή που έχει οδηγήσει σε αυτή την τελμάτωση που εμπεριέχει 
τεράστιους κινδύνους αμφότερα και στις δυο Κοινότητες. Ο κ. Τομπάζος αναφέρθηκε και σε πρώην Υπουργό, ο 
οποίος εμφανίζεται στις εφημερίδες με το νέο ρεαλισμό για δυο κράτη. Τα δυο κράτη, είπε, είναι λιγότερη 
ρεαλιστική δυνατή λύση, γιατί είναι αδύνατον να υπάρξει. Στην πραγματικότητα, πρόσθεσε, είναι να έχουμε μια 
Τουρκία στην άλλη πλευρά και σκληρά σύνορα στη μέση της Κύπρου.  
 
Στις τοποθετήσεις του ο Καθηγητής Μάριος Ζαχαριάδης, ανέφερε ότι όπως και η τεράστια ανάπτυξη του τραπεζικού 

συστήματος μέσω της ροής ξένων κεφαλαίων που οδήγησε στην τραπεζική κρίση, το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων 

είναι μια έκφανση του γενικότερου προβλήματος της δυσανάλογης πρόσβασης στην εξουσία και τους θεσμούς που 

έχουν κάποιοι (π.χ., δικηγορικά γραφεία, τράπεζες και λογιστικοί οίκοι), η οποία έχει βλάψει τις παραγωγικές 

δυνατότητες της οικονομίας μας δημιουργώντας ευκαιρίες για προσόδους, στρεβλώνοντας τα επιχειρηματικά 

κίνητρα και ενθαρρύνοντας συνθήκες διαπλοκής και ενδημικής διαφθοράς που διαιωνίζει τη διασύνδεση πολιτικών 

και οικονομίας και οδηγεί πολλές φορές σε λανθασμένες πολιτικές και πρακτικές. Σε ένα μη υγιές περιβάλλον, 

δήλωσε, στην μετά την πανδημία εποχή, η Κύπρος θα έχει επιπλέον να αντιμετωπίσει ένα ψηλό δημόσιο χρέος, τα 

διανεμητικά συνεπακόλουθα της πανδημίας, τεχνολογικής φύσεως αλλαγές που επέσπευσε η πανδημία, καθώς και 

ένα διαφοροποιημένο εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να κάνει δυσκολότερη τη συνέχιση του υφιστάμενου 

μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο βασίστηκε και στον συγκριτικά χαμηλό εταιρικό φορολογικό συντελεστή. Σημείωσε, 

ότι στην μετά την πανδημία εποχή υπάρχουν ευκαιρίες τις οποίες μπορούμε να δράξουμε, όπως η εξαγωγή 

υπηρεσιών, π.χ. με τη χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και γενικότερα της εξ αποστάσεως παραγωγής 

υπηρεσιών, που προϋποθέτει όμως την ανάλογη διαδικτυακή και άλλη υποδομή. 

Όσοι επιθυμείτε να δείτε και να ακούσετε τη σοβαρή τεκμηρίωση των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
τις λύσεις που προτείνουν σε αυτά τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει για δεκαετίες η Κύπρος, 
επισκεφθείτε το σύνδεσμο: http://bitly.ws/ddBf 
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