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Θέµα παιδόφιλων
στην Επ. Εργασίας

Στην εγγραφή θέµατος στην Κοινοβουλευ-
τική Επιτροπή Εργασίας που αφορά την επο-
πτεία των παιδόφιλων στην Κύπρο µετά την
αποφυλάκισή τους προχώρησε η βουλευτής
Ειρήνη Χαραλαµπίδου εκ µέρους της Κοινο-
βουλευτικής Οµάδας του ΑΚΕΛ - Αριστερά -
Νέες Δυνάµεις.

Στόχος, όπως αναφέρει η βουλευτής, είναι
να υιοθετηθεί πρόταση νόµου σύµφωνα µε την
οποία κάποιος που κατηγορείται για αυτής της
φύσεως το αδίκηµα σε βάρος ανήλικου και
αξιολογείται ως παιδόφιλος να τυγχάνει θερα-
πείας κατά τη φυλάκισή του και εποπτείας κα-
τά την αποφυλάκισή του.

Η παιδοφιλία, σηµειώνει, είναι η συστηµα-
τική σεξουαλική προτίµηση σε ανήλικα παι-
διά. Σε χώρες του εξωτερικού, προσθέτει, λαµ-
βάνονται διάφορα µέτρα εκ των οποίων κάποια
θα µπορούσαν να υιοθετηθούν και από εµάς.

Ωςπαραδείγµατα τέτοιων µέτρωνηβουλευ-
τής αναφέρει την υποχρεωτική θεραπεία κατά
τη διάρκεια έκτισης ποινής, την εγγραφή στις
Αρχές, το διορισµό ειδικού επόπτη που θα πα-
ρακολουθεί τον παιδόφιλο σε τακτικά διαστή-
µατα, τη µετακόµιση του δράστη από περιοχές
όπου συχνάζουν παιδιά π.χ. πάρκα, σχολεία,
την υποχρεωτική θεραπεία και τη συµµετοχή
του σε οµάδες στήριξης.

Μαρτυρία για
τον πενταπλό φόνο
εξασφάλισε
η Αστυνοµία

Πολύ καλή µαρτυρία έχει εξασφαλίσει η
Αστυνοµία, αναφορικά για τα δύο πρόσωπα
από την Ελλάδα που φέρονται ως ύποπτοι για
το πενταπλό φονικό στην Αγία Νάπα. Αυτό
ανέφερε χθες σε δηλώσεις του, ο Αρχηγός
Αστυνοµίας σηµειώνοντας ότι η Αστυνοµία
αναµένει να έρθουν αυτά τα δύο πρόσωπα στην
Κύπρο και όλα τα τεκµήρια τα οποία έχουν εν-
τοπιστεί και κατασχεθεί από τιςΕλληνικέςΑρ-
χές. Εξέφρασε δε την εκτίµηση ότι σύντοµα οι
δύο ύποπτοι θα παραδοθούν στις Κυπριακές
Αρχές. «Γνώµονας πάντοτε όλων των ενεργει-
ών µας είναι να συλλαµβάνουµε όχι µόνο τους
δράστες αλλά και όποιους κρύβονται πίσω από
το έγκληµα και στην περίπτωση αυτή φαίνεται,
ναι, κάποιοι κρύβονται πίσω από το έγκληµα»,
είπε ο κ. Παπαγεωργίου εκφράζοντας την αι-
σιοδοξία του ότι θα µπορέσει η Αστυνοµία να
φτάσει και στους ηθικούς αυτουργούς. Ωστό-
σο, υπέδειξε, «το ερώτηµα για µένα είναι αν θα
καταφέρουµε να εξασφαλίσουµε επαρκή µαρ-
τυρία για το δικαστήριο και ο χρόνος που περ-
νά σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο».

Ανησυχία ΑΚΕΛ
για την Ακτή Μακένζυ

Εντονη ανησυχία εκφράζει µε ανακοίνωσή
του τοΑΚΕΛΛάρνακας για όσα συµβαίνουν το
τελευταίο διάστηµα στην Ακτή Μακένζυ.
Οπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ
Λάρνακας, η ανεξέλεγκτη δόµηση, η κατάλη-
ψη δηµόσιων χώρων, η ηχορύπανση, έχουν
ανησυχητικές διαστάσεις.Μια από τις καλύτε-
ρες παραλίες όχι µόνο της Λάρνακας αλλά και
της Κύπρου γενικότερα, επισηµαίνει, κινδυ-
νεύει να καταστραφεί από την ασυδοσία των
επιχειρηµατιών και την αδιαφορία του Δήµου.
Πιστεύουµε, καταλήγει το ΑΚΕΛ Λάρνακας,
ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλαπεριθώρια κωλυ-
σιεργίας. Επιβάλλεται, προσθέτει, όλοι οι εν-
διαφερόµενοι να δράσουν τώρα, πριν να είναι
πολύ αργά για να σώσουµε την υπέροχη αυτή
παραλία.

H Κυπριακή Προεδρία ξεκίνησε
µε τους καλύτερους οιωνούς

Η Κύπρος διαθέτει τα εχέγγυα για υλοποίηση των στόχων της Προεδρίας,
τόνισε ο Πρόεδρος Χριστόφιας

Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Δηµή-
τρης Χριστόφιας τόνισε ότι η Κύπρος
διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να διαδρα-

µατίσει τον εποικοδοµητικό, διαµεσολαβητι-
κό ρόλο που χρειάζεται για να υλοποιηθούν
οι στόχοι τηςΠροεδρίας του Συµβουλίου της
ΕΕ, που έχουν προοδευτικό προσανατολισµό
και προσανατολίζουν την Ενωση να θέσει στο
κέντρο της προσοχής των πολιτικών της τον
άνθρωπο.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας µιλώντας στα εγ-
καίνια του ανακαινισµένου κατασκηνωτικού
χώρου της ΙεράςΜητρόποληςΚιτίου, ανέφε-
ρε ότι µε σκληρή δουλειά, σύνεση, επιµονή
και υποµονή είµαι σίγουρος ότι οι στόχοι αυ-
τοί θα ευοδωθούν στέλλοντας καινούργια µη-
νύµατα προς τις Κυβερνήσεις και τους λαούς
της ΕΕ.

Στοχαιρετισµό τουοΠρόεδρος τηςΔηµο-
κρατίας χαρακτήρισε την ανάληψη της Προ-
εδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ από την Κύ-
προ, «ένα ιστορικό γεγονός το οποίο θα απο-
τελέσει ορόσηµο για τη σύγχρονη κυπριακή
ιστορία και θα δώσει την ευκαιρία στη µικρή
Κύπρο να εναποθέσει το δικό της στίγµα στην
οικοδόµηση της ιδέας της ενωµένης Ευρώ-
πης σε πολύ κρίσιµες µάλιστα συνθήκες».

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας σηµείωσε ότι «η
Κυπριακή Προεδρία έχει ξεκινήσει µε τους
καλύτερους οιωνούς και ευελπιστούµε ότι θα
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
και στις ανάγκες των εταίρων µας της µεγάλης
ευρωπαϊκής οικογένειας».

Οπως είπε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
«είναι µε µεγάλη ικανοποίηση που ακούµε
άλλουςΕυρωπαίους ηγέτες να τονίζουν ότι µε
την Κύπρο στο πηδάλιο της Ευρώπης νιώ-
θουν σίγουροι ή ότι σπάνια έχουν δει µια τό-

σο καλά προετοιµασµένη Προεδρία». Πρό-
σθεσε ότι «αυτή η εκτίµηση των υπόλοιπων
Ευρωπαίων φυσιολογικά γεµίζει µε αισθήµα-
τα περηφάνιας κάθε Κύπριο και Κύπρια».

Για την ανακαίνιση της κατασκήνωσης της
Μητρόπολης Κιτίου, ο Πρόεδρος της Δηµο-
κρατίας είπε πως «έχει γίνει πραγµατικότητα
λόγω της στήριξης της πολιτείας, της παρού-
σας διακυβέρνησης και της ΕΕ».

Ανέφερε, επίσης, ότι «για την εκτέλεση
του έργου αυτού έχει προσφερθεί βοήθεια
από Υπουργεία και τµήµατα του Δηµοσίου,
όπως είναι το Υπουργείο Γεωργίας και το
Τµήµα Δασών καθώς επίσης και από τον Κυ-
πριακό Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών».

ΟΠρόεδροςΧριστόφιας είπε ότι «οι κατα-
σκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Κιτίου
λειτουργούν εδώ και αρκετές δεκαετίες υπό
την άµεση εποπτεία και καθοδήγηση τηςΜη-
τρόπολης και στις κατασκηνώσεις αυτές

έχουν την ευκαιρία να έρχονται παιδιά από τα
κατηχητικά σχολεία τηςΜητρόπολης».

Στην οµιλία του, ο Πρόεδρος της Δηµο-
κρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Μη-
τροπολίτη Κιτίου Χρυσόστοµο, λέγοντας ότι
«µέσα από τις κατασκηνώσεις αυτές δίνεται η
ευκαιρία στον καταξιωµένοΜητροπολίτη Κι-
τίου κ. Χρυσόστοµο, να αναπτύξει το πολύ-
πλευρο και αξιόλογο πνευµατικό και κοινωνι-
κό έργο που επιτελεί ηΜητρόπολη Κιτίου».

Οπως είπε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας,
«κάτω από την πνευµατική καθοδήγηση του
Μητροπολίτη της, ηΜητρόπολη Κιτίου συµ-
βάλλει θετικά στην ανάπτυξη της πνευµατι-
κής µας κληρονοµιάς, ενώ το κοινωνικό έργο
της Μητρόπολης και η βοήθεια στο συνάν-
θρωπο παίρνει ακόµα πιο σηµαντικές διαστά-
σεις µέσα στα δεδοµένα και τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζει η κοινωνία µας ένεκα της
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης».

Ο

Διεθνής διάκριση για Κύπριο φοιτητή
ο πρώτο βραβείο στο διεθνή διαγωνι-
σµό για Πράσινες Εφαρµογές Τεχνο-

λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(2nd Green ICT Application Challenge),
που διοργανώνει η Διεθνής Ενωση Τηλεπι-
κοινωνιών (International Telecommuni-

cations Union, ITU), έλαβε ο υποψήφιος
διδάκτορας του Τµήµατος Πληροφορικής
του Πανεπιστηµίου Κύπρου Ανδρέας Κα-
µηλάρης µε την ερευνητική εφαρµογή
«Κοινωνικός Ηλεκτρισµός» (Social Elec-
tricity). Το βραβείο περιλαµβάνει χρηµατι-
κό ποσό 3,000 δολαρίων, καθώς επίσης
όλα τα έξοδα για συµµετοχή στην απονοµή
του βραβείου στο Παρίσι, στις 19 Σεπτεµ-
βρίου 2012, όπου θα γίνει και µια παρου-
σίαση της εφαρµογής στο πλαίσιο του ITU
Green Standards Week.

Η επιτυχία αυτή είναι πολύ σηµαντική,
δεδοµένου του κύρους και µεγέθους του
οργανισµού ITU (193 χώρες µέλη και πέ-
ραν από 700 άλλα µέλη από ιδιωτικές ορ-
γανώσεις και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα). Η
Διεθνής Ενωση Τηλεπικοινωνιών ιδρύθη-
κε το 1865 και είναι ο εξειδικευµένος οργα-
νισµός των Ηνωµένων Εθνών για τις τεχνο-
λογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (In-
formation and Communication Technolo-
gies, ICTs).

Σύγκριση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Η εφαρµογή Social Electricity είναι

υλοποιηµένη µέσω της πλατφόρµας κοινω-
νικής δικτύωσης Facebook και έχει ως
στόχο να βοηθήσει τους Κύπριους πολίτες
να κατανοήσουν την ηλεκτρική ενέργεια
που καταναλώνουν µέσω συγκρίσεων µε
την αντίστοιχη κατανάλωση των φίλων
τους, καθώς και µε τη συνολική κατανάλω-
ση στη γειτονιά/οδό/χωριό/επαρχία στην
οποία διαµένουν.

Με αυτό τον τρόπο, οι Κύπριοι πολίτες
θα συνειδητοποιήσουν εάν καταναλώνουν
µεγάλα ποσά ενέργειας, και αυτό αναµένε-
ται ότι θα τους ωθήσει να εργαστούν, ώστε
να µειώσουν την κατανάλωσή τους καθώς
και τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλουν
κάθε διµηνία.

Περιβαλλοντική συνείδηση
µέσω κοινωνικής δικτύωσης

Ο Αντρέας Καµηλάρης είναι διδακτορι-
κός φοιτητής στο Εργαστήριο Δικτύων
(Networks Research Laboratory, NetRL),
του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπι-
στηµίου Κύπρου, µε επιβλέποντα τον Κα-
θηγητή Αντρέα Πιτσιλλίδη. Το NetRL,
ασχολείται κυρίως µε την έρευνα σε ενσύρ-
µατα και ασύρµατα δίκτυα επικοινωνιών. Η
εφαρµογή Social Electricity αποτελεί µέ-
ρος της γενικότερης έρευνας του εργαστη-
ρίου, που αφορά τρόπους εκµετάλλευσης
της κοινωνικής δικτύωσης για πιο αποτε-
λεσµατική περιβαλλοντική συνειδητοποί-
ηση των πολιτών. Για την εκπλήρωση του
έργου αυτού έχουν προσφέρει τις πολύτι-
µες υπηρεσίες τους οι φοιτητές του τµήµα-
τος Διοµήδης Παπαδιοµήδους, Γιώργος
Ταλιαδώρος και Μιχάλης Μιχαήλ.

Την εφαρµογή αυτή στηρίζει η Αρχή
Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ) και κυρίως
το τµήµα Πληροφορικής της Αρχής, το
οποίο παρέχει κάθε διµηνία τις οικιακές
καταναλώσεις των Κύπριων πολιτών, χωρι-
σµένες ανά διεύθυνση.

Διαθέσιµη η εφαρµογή σε πειραµατικό στάδιο
Ηεφαρµογή Social Electricity είναι δια-

θέσιµη σε πειραµατικό στάδιο (beta), στο
σύνδεσµο http://apps.facebook.com/so-
cialelectricity/, για υπολογιστές µε λει-
τουργικό σύστηµα Windows 7 ή Apple
Mac. Στα µέσα Ιουλίου αναµένεται να κυ-
κλοφορήσει η τελική έκδοση της εφαρµο-
γής σε Παγκύπρια κλίµακα, µε τη συµµετο-
χή και την υποστήριξη της ΑΗΚ.

Τ

Ο Α. Καµηλάρης πήρε πρώτο
βραβείο από την ITU για τον
«Κοινωνικό Ηλεκτρισµό»


