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Σελίδα 07

Ενημέρωση

Ο Άντρος Κυπριανού στην ανοιχτή συζήτηση
για το Κυπριακό στο Δήμο Αγίου Αθανασίου

Ε

ίναι μερικά πολιτικά κόμματα στο Εθνικό Συμβούλιο που αναφέρονται σε
ενιαίο κράτος και θα ήταν πιο έντιμο από την πλευρά τους να
πουν δημόσια την αλήθεια παρά
να το κρύβουν, ανέφερε το βράδυ
της Τρίτης ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος
Κυπριανού, μιλώντας σε ανοιχτή
συζήτηση για το Κυπριακό, στο
Δήμο Αγίου Αθανασίου.
Συγκεκριμένα, ο Άντρος Κυπριανού είπε πως όσοι καταγγέλλουν
τη διζωνικότητα θα πρέπει να
πουν τι επιλέγουν να έχουμε και
πρόσθεσε πως "είναι προφανές
πως επιλέγουν να έχουν ενιαίο
κράτος και οι πλείστες των προτάσεων που καταθέτουν οδηγούν
σε ενιαίο κράτος, αλλά το βαφτίζουν Ομοσπονδία για να καλύπτουν το γεγονός πως μιλούν για
ενιαίο κράτος".

Είναι, συνέχισε, "μερικά πολιτικά
κόμματα στο Εθνικό Συμβούλιο
που αναφέρονται σε ενιαίο κράτος και θα ήταν πιο έντιμο από
την πλευρά τους να πουν δημόσια στον κόσμο πως διαφωνούν
με την Ομοσπονδία και θέλουν
ενιαίο κράτος και πως η κριτική
που ασκείται στις διαπραγματεύσεις είναι γιατί αφορά τη λύση της
Ομοσπονδίας".
"Αντί τούτου, κρύβουν το γεγονός
πως θέλουν να πάμε σε ενιαίο
κράτος, αλλά με αφετηρία αυτό ασκούν κριτική στη διαδικασία που
βρίσκεται σε εξέλιξη", δήλωσε και
σημείωσε ότι πρέπει να είμαστε
συνεπείς σε εκείνα τα οποία συμφωνήσαμε από το 1977.
Υπενθυμίζοντας πως σήμερα υπάρχουν 18 περίπου Ομοσπονδιακά κράτη στα οποία κατοικεί το
40% του παγκόσμιου πληθυ-

σμού, υπέδειξε πως αυτά έχουν
κάποια κοινά χαρακτηριστικά αλλά κανενός η Ομοσπονδία δεν
είναι ίδια, "κάτι που απαντά και
στην κριτική που αναπτύσσεται
περί ρατσιστικής λύσης, από κάποιους, οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει Ομοσπονδία όπως αυτήν
που πάμε να δημιουργήσουμε
εμείς".
Διαμήνυσε ακόμη πως η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας
είναι διασφαλισμένη, καθώς υλοποιούνται και οι δυο απαιτούμενες προϋποθέσεις, δηλαδή η συνε
χιζόμενη συμμετοχή του κράτους
σε διεθνείς οργανισμούς και η
ισχύς όλων των διεθνών συνθηκών που υπέγραψε η Κυπριακή
Δημοκρατία.
"Συμπληρωματικό αυτών των
δυο ασφαλιστικών δικλείδων είναι
πως καταγράφεται ρητά πως α-

παγορεύεται η απόσχιση ή η ένωση της όποιας συνιστώσας οντότητας με οποιοδήποτε άλλο
κράτος", είπε ο κ. Κυπριανού,
προσθέτοντας ότι το ΑΚΕΛ επεξεργάζεται τώρα πρόταση την
οποίαν θα προτείνει στον ΠτΔ να
καταθέσει,"για να ικανοποιήσουμε ανησυχίες που εκφράζονται από κάποια πολιτικά κόμματα", και
η οποία θα προνοεί πως, εάν η
οποιαδήποτε πολιτεία αποσχιστεί, τότε δεν θα τυγχάνει αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα.
Σύμφωνα με τον κ. Κυπριανού,
σήμερα θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα σημαντικά ζητήματα
που απομένουν "δηλαδή η εκτελεστική εξουσία, η εκ περιτροπής
προεδρία, το θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής που είναι
απαίτηση της τ/κ πλευράς, το θέμα του εδαφικού που συνδέεται
με το περιουσιακό και το ζήτημα
της ασφάλειας".
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, μεταξύ άλλων,
είπε πως όσοι λένε ότι πρέπει να
αλλάξουμε στρατηγική και να ακολουθήσουμε μια άλλη πορεία,
πρέπει να θυμηθούν που οδηγούμασταν κάθε φορά με "τους
παλικαρισμούς μας", και υπογράμμισε πως το ΑΚΕΛ παλεύει
για τη λύση του Κυπριακού που
θα εντάσσεται στις συμφωνημένες αρχές, ανεξάρτητα με το ποιός είναι ο Πρόεδρος.
"Το πιο εύκολο πράγμα για εμάς
σήμερα θα ήταν να συνταχθούμε

με όλα τα υπόλοιπα κόμματα της
αντιπολίτευσης και να ανταποδώσουμε στον ΠτΔ τον τρόπο που
συμπεριφέρθηκε εκείνος στο Δημήτρη Χριστόφια από το 2008
μέχρι το 2013", ανέφερε και εξέφρασε την άποψη πως, σε τέτοια
περίπτωση " σε ένα μήνα θα είχαμε ισοπεδώσει μαζί με τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη την Κύπρο και την κάθε προοπτική για
λύση".
Ο πατριωτισμός, τόνισε, δεν είναι
να αναλώνεσαι σε ανέξοδες ρητορείες και παλικαρισμούς οι οποίοι
προκαλούν ζημιά στον τόπο σου,
αλλά να υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα της χώρας, έστω κι αν
δεν εξυπηρετούν τις μικροκομματικές σου σκοπιμότητες.
Ο ρόλος του ΑΚΕΛ, κατέληξε, δεν
είναι να καταστρέφει, αλλά να κτίζει "και θέλουμε να κτίσουμε ένα
καλύτερο μέλλον για εμάς αλλά
κυρίως για τις επόμενες γενιές.
Δεν πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε μόνο τις επόμενες εκλογές,
πρέπει να σκεφτόμαστε τις επόμενες γενιές".

Ακαδημαϊκοί του Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής TΕΠΑΚ

Παρουσίασαν το έργο τους στην Γενεύη
Α
καδημαϊκοί του Κέντρου
Κοινωνικής Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (http:///
www.socialcomputing.eu/) παρουσίασαν το έργο τους στην Γενεύη στο πλαίσιο της τρίτης
συνάντησης του ερευνητικού
έργου NOTRE (http://notre.socialcomputing.eu/) που συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 18
Ιανουαρίου 2017. Κύριος στόχος
του ευρωπαϊκού έργου NOTRE
είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου
που θα ενισχύσει το δυναμικό
του νεοσύστατου Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής του Τε-

χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (http:///www.socialcomputing.eu/) και θα αναδείξει την έρευνα και την δημιουργικότητα
στους τομείς των κοινωνικών επιστημών και της πληροφορικής.
Το έργο NOTRE σηματοδοτεί στε
νή συνεργασία του δικτύου του
Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με
τέσσερεις κορυφαίους, διεθνείς
οργανισμούς (από Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία και Ελβετία)
που ειδικεύονται στα ακόλουθα
θέματα: (α) κοινωνικά δίκτυα και
ανάλυση τους, (β) ψυχαγωγία,
παιχνίδια, εικονική πραγματικότητα και εκπαιδευτικές τεχνολο-

γίες, (γ) κοινωνική πληροφορική
για κοινωνική ένταξη, και (δ) κοινωνική πληροφορική και κοινωνική αλλαγή.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι παρευρισκόμενοι είχαν
την ευκαιρία να επισκεφθούν τις
εγκαταστάσεις του MIRALab
(http://www.miralab.ch/) όπου οι
ερευνητές του εργαστηρίου παρουσίασαν τον εξοπλισμό του
εργαστηρίου και συνέστησαν
στην ομάδα της Κοινωνικής
Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου το
ρομπότ
Eva(http://www.miralab.ch/news/notre-meetingproject)
Τα μέλη των δύο ερευνητικών

μονάδων παρουσίασαν τις επιστημονικές τους εργασίες τους
στους τομείς της ψυχαγωγίας,
της κοινωνικής ρομποτικής, της
εικονικής πραγματικότητας, της
καταγραφής κινήσεων και δημι-

ουργίας τρισδιάστατων μοντέλων. Αυτές οι παρουσιάσεις άνοιξαν τη συζήτηση μεταξύ των
μελών του έργου και πυροδότησαν νέες ιδέες για πιθανές συνεργασίες.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Αθανασίου σας προσκαλούν
στην εκδήλωση που διοργανώνουν για την
«Γιορτή των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων»
τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 7.00μ.μ. στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων «Κώστας Σοφιανός», στο Δημοτικό Μέγαρο Αγίου Αθανασίου.
Σε αυτή θα τιμηθούν οι αριστεύσαντες τελειόφοιτοι μαθητές / δημότες Αγίου Αθανασίου
των Γυμνασίων και Λυκείων της σχολικής χρονιάς 2015 - 2016, καθώς και οι μαθητές που διακρίθηκαν σε Παγκύπριους, Ευρωπαϊκούς ή άλλους Μαθητικούς Διαγωνισμούς / Ολυμπιάδες.
Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση, ο Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Δρ. Αντρέας Δημητρίου, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και θ’ αναπτύξει
το θέμα:
«Γνώση και κριτική σκέψη στην εποχή της άνευ ορίων πληροφόρησης: Χρειάζονται
οι δάσκαλοι;»’ ακολουθήσει σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

