
Σ το έλεος των κουνουπιών 
ζουν οι κάτοικοι του Ζακα-
κίου αλλά και των άλλων 

κοινοτήτων της ευρύτερης δυτι-
κής περιοχής της Λεμεσού. Μυ-
ριάδες σκνίπες και κουνούπια 
εκκολάπτονται καθημερινά στα 
λιμνάζοντα νερά της περιοχής. 
Ένα μαρτύριο που ξεκινά από 
τον Μάρτιο και που συνεχίζεται 
μέχρι και το τέλος του καλοκαι-
ριού. Ο Δήμος Λεμεσού σε συ-
νεργασία με τις οικείες τοπικές 
Αρχές και τις άλλες αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες προβαίνει 
στους απαραίτητους ψεκασμούς 
για την καταπολέμηση των κου-
νουπιών. Παράλληλα, καλεί το 
κοινό να συνδράμει στην όλη 
προσπάθεια με απλά μέτρα τα 
οποία μπορεί να εφαρμόσει ο 
καθένας στο σπίτι του και στους 
ανοικτούς χώρους που βρίσκο-
νται κάτω από τον έλεγχό τους 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη 

μείωση του προβλήματος.
Πέραν των ενεργειών και άλ-

λων μέτρων που λαμβάνει ο Δή-
μος Λεμεσού για αντιμετώπιση 
της κατάστασης, με ανακοίνωσή 
του, πληροφορεί το κοινό να 
απομακρύνει τα στάσιμα νερά 
από τις αυλές των σπιτιών του 
καθώς επίσης και όλα τα αντι-
κείμενα τα οποία συλλέγουν 
νερό, όπως μπουκάλια, παλαιά 
ελαστικά και διάφορα δοχεία 
που κατακρατούν νερό, να αντι-
καταστήσει ή να συντηρήσει όλα 

τα καλύμματα των σηπτικών βό-
θρων και όλων των αποχετευτι-
κών συστημάτων. Επίσης, καλεί 
το κοινό να καλύπτει με σήτες τα 
στόμια των βόθρων, να καθαρί-
ζει τα φρεάτια αποχέτευσης, να 
επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά 
τις οξειδωμένες κατεστραμμέ-
νες υδατοαποθήκες-ντεπόζιτα, 
να καθαρίζει τους αγωγούς ομ-
βρίων υδάτων και τα κανάλια 
απορροής για να μην παρεμπο-
δίζεται η ροή του νερού ενώ σε 
χώρους όπου υπάρχει πισίνα, 
να μην αφήνεται το νερό στάσι-
μο. Ο Δήμος Λεμεσού συστήνει, 
ακόμη, για την προστασία του 
κοινού από τσιμπήματα κουνου-
πιών, να τοποθετηθούν και να 
χρησιμοποιούν σήτες προστα-
σίας από έντομα σε εξωτερικές 
πόρτες και στα παράθυρα κα-
θώς επίσης και κουνουπιέρες ή 
εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά 
σκευάσματα σώματος ή χώρου.

Σ ε διαδικασία κατεδάφισης όλων των κτηρι-
ακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο 
στρατόπεδο στην περιοχή Παρισινού στη 

Λευκωσία, μπήκε το υπουργείο Άμυνας.
Το συγκεκριμένο τεμάχιο που βρίσκεται σε 

εμπορική και οικιστική ζώνη ανήκει στην Ιερά 
Μονή Κύκκου, η οποία το είχε παραχωρήσει 
στην Εθνική Φρουρά για τη λειτουργία του στρα-
τοπέδου. Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της 
ΕΦ, το υπουργείο Άμυνας αποφάσισε να καταρ-
γήσει το συγκεκριμένο στρατόπεδο. 

Στην πορεία, έγιναν σκέψεις για να μετακομί-
σουν εκεί η στρατιωτική εισαγγελία και τα στρα-
τολογικά γραφεία. Τελικά, η Ιερά Μονή Κύκ-
κου αφού ο χώρος πλέον δεν χρησιμοποιείται 
ως στρατόπεδο, ζήτησε όπως εκμεταλλευτεί τον 
χώρο, παραχωρώντας αλλού γραφεία για τις δύο 
υπηρεσίες του υπουργείου. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι η Μονή Κύκκου ζήτησε από το υπουρ-
γείο Άμυνας να κατεδαφιστούν όλες οι υφιστάμε-
νες κτηριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 

στρατόπεδο καθότι θα υλοποιηθεί σχεδιασμός 
για ανέγερση κτηριακού συγκροτήματος. Μάλι-
στα, το υπουργείο Άμυνας προχώρησε στην προ-
κήρυξη προσφορών για να κατεδαφιστούν όλα 
τα κτήρια. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που 
έχει τεθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα πρέ-
πει να παραχωρηθεί ο χώρος ως οικόπεδο, στην 
Ιερά Μονή Κύκκου.

Εκρηκτικός μηχανισμός τύπου υδροσωλήνα 
ο οποίος ήταν τοποθετημένος σε λυόμενο 
υποστατικό όπου φυλάγονταν γεωργικά 

μηχανήματα στην Κανναβιού στην Πάφο απενερ-
γοποιήθηκε την τελευταία στιγμή. Ο εκρηκτικός 
μηχανισμός ήταν έτοιμος προς χρήση και αποσυ-
ναρμολογήθηκε την τελευταία στιγμή από πυροτε-
χνουργούς της αστυνομίας. Ο 38χρονος ιδιοκτή-
της του υποστατικού σε δηλώσεις του ανέφερε ότι 

ενώ επισκέφθηκε το λυόμενο που διατηρεί σε χω-
ράφι στην Κανναβιού διαπίστωσε ότι άγνωστος 
είχε τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό. Ο ίδιος 
κάλεσε αμέσως την Αστυνομία η οποία έσπευσε 
στην σκηνή. Ο 38χρονος ανέφερε ότι δεν έχει 
διαφορές με κανένα και δεν γνωρίζει ποιος μπο-
ρεί να τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο 
υποστατικό του. Η σκηνή αποκλείστηκε από την 
Αστυνομία και διεξάγονται έρευνες. 

Μάστιγα κατάντησαν
τα κουνούπια στην ευρύτερη 
περιοχή Λεμεσού

Κατεδαφίζεται το στρατόπεδο 
στην περιοχή Παρισινού

Εκρηκτικός μηχανισμός 
απενεργοποιήθηκε την τελευταία στιγμή
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