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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 
Δρ. Γιάννης Λαούρης 
Εκ µέρους του Cyprus Neuroscience & Technology Institute 

 Λευκωσία 6 Οκτωβρίου, 2006 
 
Επειδή εδώ και χρόνια συνειδητά δεν παρακολουθώ εφηµερίδες και ειδήσεις στις Κυπριακές τηλεοράσεις γιατί 
δεν τις πιστώνω ούτε µε  σεβασµό προς την αλήθεια, ούτε προς τη δεοντολογία, πληροφορήθηκα τελικά από 
φίλους ότι το όνοµα µου (α) περιλαµβάνεται στον κατάλογο που ο κ. Κουτσού κατάθεσε στη Βουλή ως 
¨υπόπτου για χρηµατισµό¨ και (β) σε διάφορες εφηµερίδες οι οποίες µάλιστα αναφέρουν και λεπτοµέρειες των 
ποσών που φαίνεται να επωφελήθηκα και τα οποία φέρεται να ανέρχονται σε ΛΚ 230,064. 
 
Η πρόθεση να σπιλώνονται συστηµατικά τα ονόµατα συµπολιτών µας χωρίς να υπάρχει είτε απόδειξη, είτε 
υποψία, είτε κίνητρο είναι εξόφθαλµη και εξυπηρετεί µόνο το κακό της Κύπρου. Επειδή, σε χθεσινές ειδήσεις 
παρακολούθησα µε έκπληξη να αναφέρεται και το δικό µου όνοµα θα ήθελα να σας προσφέρω µια πλήρη 
ενηµέρωση.  
 
Κατ’αρχήν να σας αναφέρω ότι υπάρχουν δύο σκόπιµες αλλοιώσεις στις αναφορές. 
 

1. Το ποσό που δόθηκε υπό µορφή χρηµατοδοτήσεων στον Οργανισµό δεν είναι σε λίρες αλλά σε 
δολλάρια και για την ακρίβεια είναι $240,892. 

2. Από αυτά µόνο τα $105,247 αφορούν χρηµατοδότηση σχεδίου που ανήκει στον οργανισµό, ενώ τα 
υπόλοιπα αφορούν το σχέδιο Οι ¨Νέοι για την Ειρ’ήνη¨ για το οποίο ο οργανισµός µας είχε το ρόλο του 
µεσολαβητή επειδή πρόκειται για ανίληκους έφηβους. 

 
Οι δηµοσιογράφοι και βολευτές που ασχολούνται µε το θέµα θα µπορούσαν αν ήθελαν να πάρουν τις ορθές 
πληροφορίες από τις εξής πηγές. 

1. Από το Γραφείο Προγραµµατισµού το οποίο συµµετέχει τόσο στις συνεδριάσεις όσο και στις εγκρίσεις 
των σχεδίων. 

2. Από την ιστοσελίδα του UNDP/UNOPS. 

3. Από την έκθεση Nathan Associates η οποία έχει δηµοσιοποιηθεί και βρίσκεται και σε πολλές 
ιστοσελίδες άλλων οργανισµών ακόµα και στις ιστοσελίδες των εφηµερίδων που δηµοσιεύουν τις 
ψευδείς πληροφορίες. 

4. Από την Πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού κα. Φωτεινή Παπαδοπούλλου που συµµετέχει στα 
πεπραγµένα του UNOPS. 

5. Από τα βιβλία του Μακάριου Δρουσιώτη που µπορεί κανείς να καταβάσει χωρίς χρέωση από την 
ιστοσελίδα του. 

6. Αποστέλλοντας επίσηµη επιστολή στα Ηνωµένα Έθνη. 
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Ο Oργανισµός µας εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση το Φεβράρη του 2000 για την ανάπτυξη του κόµβου 
¨Tεχνολογία για την Eιρήνη¨ µε $105,247. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε µε επιτυχία 2 περίπου χρόνια πρίν το 
δηµοψήφισµα. Το 2002 δόθηκε µε Addendum µια µικρή επιπρόσθετη χρηµατοδότηση (ΛΚ 13.000, 
συµπεριλαµβάνονται στο πιο πάνω ποσό) η οποία κάλυπτε µόνο το κόστος της φιλοξενίας και µερικής 
αναβάθµισης του διαδικτυακού κόµβου για ακόµα 12 µήνες, δηλαδή µέχρι το Σεπτέβρη του 2003. Η 
αξιοποίηση του Ίντερνετ για δοµηµένη επικοινωνία µεταξύ πολιτών από τις δύο κοινότητες ξεκίνησε το 1997 
χωρίς καµία χρηµατοδότηση. Με τη χρηµατοδότηση του 2000 έγινε εφικτή η δηµιουργία ενός κόµβου µε πέραν 
των 5,000 σελίδων που απολαµβάνει πέραν των 40,000 hits per month από όλον τον κόσµο. Τα περισσότερα 
χρήµατα χρησιµοποιήθηκαν για την παροχή βοήθειας και εκπαίδευσης σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για 
να µπορέσουν να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικά το Ίντερνετ. Το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει δράση σε 
Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στον τοµέα της ειρήνης και στον 
αγώνα για σµίκρυνση του οικονοµικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χάσµατος τρίτων χωρών. Σ’ αυτά τα 
πλαίσια συµµετέχουµε σε πολλά συνέδρια, Ευρωπαϊκά φόρουµς και έχουµε δηµοσιεύσει σηµαντικά άρθρα τα 
οποία µπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα µας. Ίσως να είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η 
χρηµατοδότηση κάλυψε τα έξοδα του συγκεκριµένου σχεδίου και δεν υπήρχε πρόνοια ούτε για µια λίρα (είτε 
έµµεσα, είτε υπό µορφή αµοιβής) για το διαχειριστή (δηλ. τον υποφαινόµενο). Επίσης, τα άτοµα-τεχνοκράτες 
που προσλήφθηκαν κατόπιν ανοικτής διαδιακασίας αιτήσεων ουδεµία σχέση µπορούν να έχουν µε την ίδια τη 
χρηµατοδότηση. Συνεπώς, η αναφορά των ονοµάτων ατόµων που εργάστηκαν σε ένα σχέδιο προώθησης της 
ειρήνης και συνεργασίας των κοινοτήτων βλάπτει τη δεοντολογία σαν θεσµό, αλλά στην προκειµένη 
περίπτωση και την επαναπροσέγγιση αφού αποθαρρύνει άλλους νέους επιστήµονες να εµπλακούν στην 
προσπάθεια δηµιουργίας κλίµατος ειρηνικής συµβίωσης µεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 
 
Ο Οργανισµός µας είχε επίσης παρακληθεί να διαχειριστεί εκ µέρους οµάδας ανηλίκων εφήβων το σχέδιο 
¨Νέοι για την Ειρήνη.¨ Το σχέδιο αυτό ξεκίνησε το 2000 και ολοκληρώθηκε στα µέσα του 2003. 
 
Παρακαλώ σηµειώστε ότι οι ηµεροµηνίες που δίνει το Nathan Report ως ηµεροµηνίες ολοκλήρωσης έργων δεν έχουν 
καµία σχέση µε τη συµπλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου αλλά µε την έγκριση του τελικού report. Είναι σύνηθες 
τόσο σε διεθνή όσο και σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα αλλά και σε αυτά της Κύπρου (του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας) 
το τελικό report να ¨σφραγίζει¨ το κλείσιµο ενός προγράµµατος µέχρι και ένα χρόνο µε µετά τη συµπλήρωση του. 
 
Χρηµατοδότησε συναντήσεις, µουσικά φεστιβάλς, φύτεψη δεντριλίων, αθλητικά γεγονότα και άλλες 
δραστηριότητες των νέων. Ο ρόλος µας ήταν διαµεσολαβητικός, δηλ. επειδή οι νέοι δεν µπορούσαν να 
διαχειρίζονται οικονοµικά κονδύλια, πληρώναµε εκ µέρους τους τα διάφορα έξοδα όπως λεωφορεία, φαγητό 
κλπ. Η αίτηση γράφτηκε από πέντε αξιοθαύµαστους δεκαεξάχρονους το 1999 οι οποίοι σήµερα έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους.  
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Παραθέτω αποσπάσµατα από την Έκθεση Nathan Associates τα οποία αναφέρονται στα σχέδια που ο 
Οργανισµός µας έχει διαχειριστεί.  
 
Nathan Associates Report Page 33 
The BDP supported the development of several web-based resources that people 
interested in bi-communal peace and cooperation can access. Among these are the following key sites: 

• Technology for Peace (Tech4Peace.org) serves as a “portal” where organizations interested in 
peace and bi-communality can read or post the latest news, learn about or post upcoming events, 
access free e-mail and join chat-rooms on subjects of common interest, and even place their own 
websites, free of charge. 

• MediaNet (cyprusmedianet.com) offers daily translations of the key news events from major Cypriot 
newspapers in three languages: Greek, Turkish and English. 

• Cyprus Decides (cyprusdecides.org) describes the contents of the Annan Plan in plain, non-legalese 
language, in Greek, Turkish and English. 

• The Management Center’s site (mancentre.org) announces news, events and services that it can 
provide to support capacity-building of TC NGOs. 

• The “Internet Quiz Game”, a new project, asks questions that help school-aged youth from both sides 
understand each other. 

Σηµ. Το Technology for Peace είναι ένα από πέντε. Διερωτάται κανείς γιατί αυτοί που ψάχνουν την αλήθεια 
δεν ψάχνουν και τα άλλα. Είναι γιατί στο MediaNet εµπλέκεται ο παρολίγον πρόεδρος της Αµερικής 
Ελληνοαµερικάνος Δουκάκης. 
 
Nathan Associates Report Page 37 
The team then looked at those grantees (among the 21 surveyed) which had received multiple 
grants, to see if there was a correlation between amount received and bi-communal scores.2 
Results are shown on the following table: 
 
Name of NGO Rating 

Amount 
Received & of total 

Cyprus Institute of Neurology 4 401,650  15.7 
Management Center 10 389,001  15.26 
Has Der  8  257,042  10 
Cyprus Neuroscience and Technology 
Institute 

9 204,892  8.02 

NGO Resource Center 8 202,618  7.9 
KAYAD 8  196,989  7.7 
CYMEPA  6  189,159  7.4 
 
With two exceptions, the grantees with multiple grants did receive respectable scores from the 
raters. 
 
Σηµ. Το Technology for Peace βαθµολογείται µε 9 για το βαθµό που προάγει την επαναπροσέγγιση µεταξύ 
των δύο κοινοτήτων. Ευχαριστούµε. 
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Nathan Associates Report Annex 8.2 
 

Organization Project Type Extent of bi-communal 
activity 

Team 
Rating 

PMU 
Project 
Rating 

PMU 
Org. 
Rating 

Cyprus Neuroscience & 
Technology Institute Technology for Peace S-C 

Created a “portal” where 
Cyprus peace organizations 
can post information, news, 
events, etc, and can place 
their own websites. Groups 
on both sides use portal and 
training sessions held 

A B B 

 
 
Team Rating Key: A = increasing levels of bi-communality shown during life of project and good prospects for continued activity in 
the future. 
B = some level of bi-communality, but not a great deal of growth, and future prospects dim. C = little or no bi-communality, or project 
failed. 
PMU Project Rating Key: A = High bi-communal content. B = Medium bi-communal content. C = None or project failed. 
PMU Organization Key: A = Strong potential for future bi-communal efforts. B = Some potential, but limited. C = Little or no 
potential. 
US Embassy Rating (under Type Column): High bi-communalism (J- joint or C – collaborative); Medium (M – Mirror); Low (In spirit, 
Island wide, None) 
 
Note: The Nathan team gave higher scores to tech4peace than those who funded it! 
 

Organization Project Type Extent of bi-communal 
activity 

Team 
Rating 

PMU 
Project 
Rating 

PMU 
Org. 
Rating 

Youth Promoting 
Peace (through 
CNTI) 

Youth Promoting Peace C 

Builds bridges among 
youth through seminars, 
conferences, music 
festivals – many 
activities. Did joint 
planning of activities – 
hampered by heavy hand 
of CNTI. 

A- A A 

 
Note: The Nathan group is clear about the role of CNTI, emphasizing (a) that the project is done through CNTI and (b) that 
the project is hampered because of this limitation, implying that its potential is even higher (even though difficult to imagine 
since they already graded it with almost straight As). 
 
 
Nathan Associates Report Annex 9.4 
 
P Number Description NGO: 

Organization 
name 

Side Impact Future 
potential 

Start End Amount ($) 

P0701010 NGO - Cyprus 
Neuroscience and 
Technology Institute for 
the project - Technology 
for Peace 
   

NGO GC B B 3/1/01 4/30/04 105,247.02 
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P Number Description NGO: 

Organization 
name 

Side Impact Future 
potential 

Start End Amount 
($ 

P0701028
  

Youth Promoting 
Peace: Bi 
communal 
Youth Peace 
Activities 

Youth 
Promoting 
Peace 
 
  

GC A A 5/15/01 12/31/02 45,504.16 

P0701028 
OBMO - 
60302 
AND 
60303 

YOUTH 
PROMOTING 
PEACE BI 
COMMUNAL 
YOUTH PEACE 
ACTIVITIES II 

Youth 
Promoting 
Peace 
 
 
 
  

GC A A 10/14/02 12/15/03 54,141.29 

 
 
Σηµ. Το κοντράτο για Technology for Peace ξεκίνησε 3/1/01. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε 2002 οπόταν δόθηκε 
µια µικρή επιπρόσθετη χρηµατοδότηση για το κόστος φιλοξενίας του σέρβερ και αναβάθµιση του λογισµικού 
που πήγε µέχρι Σεπτέβρη του 2003. Το κοντράτο για το Youth Promoting Peace ξεκίνησε 5/15/01 ενώ έκλεισε 
12/15/03. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Οι χρηµατοδοτήσεις και για τα δύο σχέδια δόθηκαν κυρίως το 2001 και 2002 µε µικρά ποσά το 2003. Συνεπώς 
κάθε προσπάθεια συσχέτισης των σχεδίων µε το δηµοψήφισµα είναι άνοµη. Είναι τραγικό ότι αυτοί που 
εργάζονται για την φιλία και κατανόηση µεταξύ των δύο κοινοτήτων κατηγορούνται λίγο ή πολύ ως προδότες 
που πληρώνονται από ξένους (µέχρι και από Τούρκους) για να κάνουν πλύση εγκεφάλου στους Κύπριους. 
Προφανώς τόσο υποτιµούν τους Κύπριους. Ο  Οργανισµός µας θα κινηθεί νοµικά εναντίον σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο όσων βλάπτουν το κύρος του, την ελευθερία έκφρασης και δράσης και τους θεσµούς της 
δηµοκρατίας, της δεοντολογίας και της εθνικής περιφάνειας. 
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