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Κον. Ρίκκο Ερωτοκρίτου 
Πρόεδρο Επιτροπής Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων 
 
Αφορα: Επιστολή σας ηµεροµηνίας 19 Οκτωβρίου, 2006. Αρ. Φακ. 23.04.437.2006 
  που λήφθηκε 23/10/2006. 
 
Λευκωσία 24 Οκτωβρίου, 2006 
 
Αξιότιµε κ. Ερωτοκρίτου, 
 
Έχω ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον µου (σε επικοινωνία µε τον Κον Κουτσού ηµεροµηνίας 
6/10/2006) να παραστώ σε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου 
∆ιοικήσεως για να αποκαταστήσω τη δεοντολογία η οποία κατά την άποψη µου έχει 
παραβιαστεί. Η επιστολή σας όµως περιέχει σηµεία τα οποία χρειάζεται να διευκρυνιστούν 
προτού γίνει εφικτή τέτοια συνάντηση. 
 

ΠΡΩΤΟΝ:  Στην επιστολή σας δεν αναγράφεται διεύθυνση, τηλέφωνο ή φαξ του αποστέλλοντος. 
Ούτε αναγράφεται ο αριθµός φαξ της συσκευής από την οποία η επιστολή έχει αποσταλεί. Συνεπώς, 
δεν µου δίνεται καµία δυνατότητα να επικοινωνήσω για διευκρινίνσεις όσον αφορά τη διάρκεια της 
συνάντησης, το σκοπό, τον τόπο και τι ακριβώς επιθυµείτε να σας παρουσιάσω. Θεωρώ µια τέτοια 
συνάντηση πολύ σηµαντική, τόσο γιατί εν τω µεταξύ διαβάλλεται η φήµη και η αξιοπιστία του 
Οργανισµού στον οποίο προεδρεύω, όσο και για σκοπούς σωστής καταγραφής της πριν και µετά το 
δηµοψήφισµα ιστορίας της Κύπρου. Ελλείψοι άλλης διεύθυνσης, αυτή η επιστολή θα αποσταλεί στον 
Κον. Κουτσού, µε τον οποίο έχω ήδη ανταλλάξει επιστολές επί του ιδίου θέµατος. Παρακαλώ όπως 
για µετέπειτα επικοινωνία µου δοθεί διεύθυνση, τηλέφωνο και φαξ επικοινωνίας. 
 
∆ΕΥΤΕΡΟΝ: Στην επιστολή σας αναφέρεστε σε “παράρτηµα που επισυνάπτεται” το οποίο δεν έχω 
λάβει και συνεπώς δεν  µπορώ να γνωρίζω σε τι αναφέρεστε. Παρακαλώ όπως µου αποστείλετε το 
σχετικό παράρτηµα για να µπορέσω να προετιµάσω οποιοδήποτε υλικό σας ενδιαφέρει. 
 
ΤΡΙΤΟΝ: Η πρόσκληση συνοδεύεται από ένα ασφικτικό χρονοδιάγραµµα. Σε συνδυασµό µε το 
γεγονός ότι η επιστολή έχει γραφτεί µε εµφανή προχειρότητα (για παράδειγµα το όνοµα του 
Οργανισµού είναι Ινστιτούτο Νευροεπιστηµών και Τεχνολογίας Κύπρου και όχι Κυπριακό 
Νευροεπιστηµονικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο) και ότι ζητάτε να παρουσιάσω σωρεία στοιχείων τα 
οποία υπό κανονικές συνθήκες οι συνεργάτες µου και οι λογιστές-ελεγκτές χρειάζονται µερικές 
βδοµάδες για να µαζέψουν, δηµιουργεί εύλογη αµφιβολία ως προς τη δυνατότητα πλήρους και 
επικοδοµητικής ενηµέρωσης. Παρακαλώ όπως µου δοθεί ηµεροµηνία η οποία να εξασφαλίζει εύλογο 
χρόνο (ως νοµικοί έχετε αντίληψη τι θεωρείται εύλογος χρόνος) για προετιµασία του υλικού που 
επιθυµείτε να παραλάβετε. 
 
ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ∆εν διευκρινίζετε κατά πόσον µε προσκαλείτε ως άτοµο ή ως Πρόεδρο του Ινστιτούτου 
Νευροεπιστήµης και Τεχνολογίας. Αναµένω διευκρίνιση για να ανταποκριθώ ικανοποιητικά στην 
παράκληση σας. 
 
ΠΕΜΠΤΟ: ∆εν διευκρινίζετε κατά πόσον επιθυµείτε να αποκτήσετε αντίγραφα των αιτήσεων οι 
οποίες έχουν χρηµατοδοτηθεί από το UNDP/UNOPS ή και αιτήσεων οι οποίες έχουν κατατεθεί αλλά 
απορριφθεί. Επίσης, δεν γίνεται διευκρίνιση κατά πόσον ενδιαφέρεστε για αιτήσεις που έχουν 
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κατατεθεί από µένα προσωπικά ή από συνεργάτες του οργανισµού. Εαν όπως αναφέρετε στην 
επιστολή σας αντίγραφο της µοναδικής µας αίτησης που έχει χρηµατοδοτηθεί έχει ήδη κατατεθεί 
ενώπιον σας, διερωτούµε γιατί επιθυµείτε επιπρόσθετο φωτοαντίγραφο. Και στις δύο περιπτώσεις, η 
δηµοσιοποίηση αιτήσεων που είτε χρηµατοδοτήθηκαν είτε όχι, αποτελεί παραβίαση στην ελευθερία 
σκέψης και έκφρασης των εµπλεκοµένων. Υπάρχουν διεθνείς νόµοι που κατοχυρώνουν τέτοιες 
“σκέψεις” όχι µόνο ως πνευµατική ιδιοκτησία αλλά και ως προσωπικά δεδοµένα. Η δηµοσιοποίηση ή 
απόκτηση τους χωρίς τη συγκατάθεση του συγραφέα αποτελεί παρανοµία η οποία µπορεί να 
προσαχθεί σε δικαστήριο. Η απαίτηση όπως καταθέσω ενώπιον σας “σκέψεις” τρίτων  (η συγγραφή 
µιας αίτησης αποτελεί προσωπικές σκέψεις και ιδέες οι οποίες αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία του 
συγραφέα) είναι πιθανόν να µε αφήσει νοµικά εκτεθειµένο. Όσον αφορά θέµατα οικονοµικής φύσης, 
ο Οργανισµός µας καταθέτει τους ελεγµένους λογαριασµούς του στο Υπουργείο Εσσωτερικών και 
βρίσκονται στη διάθεση του Γενικού Ελεγκτή της κυβέρνησης. Οι δε αιτήσεις µας υπάρχουν τόσο 
στο γραφείο των Ηνωµένων Εθνών όσο και στο Γραφείο Προγραµµατισµού. Συνεπώς, µπορείτε να 
αιτηθείτε αντίγραφα δια της επισήµου οδού. 
 

Τέλος, θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι προβληµατίζοµαι κατά πόσον η Επιτροπή Θεσµών, Αξιών και 
Επιτρόπου ∆ιοικήσεως έχει παραβιάσει τα δικαιώµατα µου είτε ως πολίτη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
είτε ως Αξιωµατούχου Μη Κυβερνητικού Οργανισµού αφού µε ενηµερώνει ότι εµπιστευτικές αιτήσεις 
που έχω καταθέσει στο UNDP και αντίγραφα των οποίων διαθέτει µόνο το Τµήµα Προγραµµατισµού 
που υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας έχουν “κατατεθεί” ενώπιον σας 
και συµβάλλουν στο να διαβάλλεται τόσο το όνοµα µου όσο και το όνοµα του Οργανισµού, αφού 
διοχετεύονται στον τύπο.  
 
Για σωστή προετοιµασία της συνάντησης και διασφάλιση της αρχής της ισότητας, παρακαλώ όπως µου 
αποσταλούν τα ακόλουθα για µελέτη πριν τη συνάντηση: 
 

1. Αντίγραφο του κανονισµού λειτουργίας της Επιτροπής Θεσµών, Αξιών και Επιτρόπου 
∆ιοικήσεως. 

2. Κατάλογο και αντίγραφα όλων των Νόµων των σχετικών µε την προστασία ατοµικών 
δεδοµένων, θεσµών, δεοντολογίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 
Παρακαλώ µην εκλάβετε τα πιο πάνω σχόλια και προβληµατισµούς ως άρνηση µου να παρουσιάσω 
αντίγραφα όχι µόνο των αιτήσεων που ο οργανισµός και οι συνεργάτες  έχουν κατά καιρούς ετοιµάσει 
αλλά και όποιονδήποτε άλλων ντοκουµέντων. Απλά χρειάζεται να γνωρίζω τι ακριβώς επιθυµείτε για να 
εξασφαλίσω τη γραπτή συγκατάθεση των συγγραφέων. Ο ερευνητικός Οργανισµός µας είναι πιστός 
υπηρέτης της διαφάνειας και της δεοντολογίας. Κατά τα τελευταία χρόνια έχει οργανώσει σειρά 
συνεδρίων, σεµιναρίων και εργαστηρίων ακόµα και σε θέµατα δεοντολογίας και διαφάνειας. 
Πραγµατοποιεί συναφή Ευρωπαϊκά προγράµµατα και συνεργάζεται µε επιστήµονες από όλον τον κόσµο 
που µπορούν να πιστοποιήσουν τη δράση του. Στο παρόν στάδιο, η πρόθεση µου είναι απλά να 
αποκλείσω οποιαδήποτε περίπτωση η βιαστική µου πράξη να ανταποκριθώ θετικά και άµεσα στην 
πρόσκληση σας µε καταστήσει συνένοχο σε αυτεπάγγελτες πρωτοβουλίες οι οποίες να παραβιάζουν 
ανθρώπινα δικαιώµατα άλλων πολιτών. 

 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και προσβλέπω στη συνάντηση όποτε αυτή ήθελε ορισθεί. 
 
Με εκτίµηση, 

 
 
 
 

∆ρ. Γιάννης Λαούρης 
Πρόεδρος ∆Σ  


