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Γιώργος Μεταξάς                    Χαρά Δημητρίου 

Σ.Ε.Κ.Α  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

διοργανώνει  «Μεσημεριανό Γεύμα» 
προς ενίσχυση του ταμείου της ΣΕΚΑ ΝΝΟ,  

για κάλυψη των εξόδων της Μαύρης Επετείου 

 Κυριακή 12 Ιουλίου 2015  από τις 12.00μ.μ. 
στην Κυπριακή Κοινότητα  58-76 Stanmore Rd, Stanmore 

Μόνο $30 το άτομο  Κλείστε τις θέσεις σας εγκαίρως  
 Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256, κ. Τζακ Πασσαρής 0418 284 773 
Κα ΄Ελλη Κάμπου 9522 6706, κ. Σωτήρης Τσουρής 0419 414 322 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το  

Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Ν.Ο  
 σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την 

41η επέτειο του Προδοτικού Πραξικοπήματος  
της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο 

 Κύριος ομιλητής    Δρ. Βρασίδας Καραλής 
 Επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Σύδνεϋ  

 

Κυριακή 12 Ιουλίου 2015  3.00μμ 
 1ος όροφος, Κυπριακή Κοινότητα ΝΝΟ  58-76 Stanmore Rd, Stanmore    

Ακολουθεί η Χορωδία Ορφέας σε τραγούδια για την Κύπρο 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ 

Ο Πρόεδρος Σωτήρης Τσουρής JP και το  
Διοικητικό Συμβούλιο  της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ 

σας προσκαλούν στο   
Πανηγύρι του ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2015 

«Φεστιβάλ της Αφροδίτης» 
 Κυριακή 28 Ιουνίου 2015  12μ.μ - 5μ.μ 
 Στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας 

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα, χορό, μουσική, χορευτικά 
συγκροτήματα,  Κυπριακά φαγητά, γλυκά, διαγωνισμούς και 

παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και παιδιά  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ: 

 ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ – ΧΟΡΟΥ - ΤΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ- ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 

 Ελάτε να διασκεδάσουμε  ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πέμπτη 6.00μμ – RAFFLE και βραδινό φαγητό, μόνο $12 το άτομο 
 

Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch, μόνο $25 το άτομο 
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Υπόθεση κλοπής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Πάφο

Το 7% των περιοχών της 
Κύπρου έγινε έρημος

Υπόθεση κλοπής ηλεκτρικής 
ενέργειας και Παρέμβαση σε 
μετρητή της Αρχής Ηλεκτρι-
σμού Διερευνά η Αστυνομία 
Πάφου, μετά από καταγγελία 
υπαλλήλου της Αρχής.
Για την υπόθεση η Αστυνομία 
προχώρησε στην σύλληψη τρι-
ών προσώπων, μιας 78χρονης 
από τη Λεμεσό κάτοικο της 
προσφυγικής συνοικίας Μα-
ντριών στην Επαρχία Πάφου, 
του 42χρονου γιού της καθώς 
και της 30χρονης Ρουμάνας 
νύφης της.Σύμφωνα με την 
Αστυνομία τα εν λόγω πρόσω-
πα φέρεται να εμπλέκονται σε 
παρέμβαση του αριθμητηρίου 

της ηλεκτρικής του σπιτιού. 
στην οποία διέμεναν όλοι μαζί 
αφού από τις 30 Μαΐου του 
2012 μέχρι σήμερα ο μετρητής 
της ηλεκτρικής παρουσίασε μη-
δενική ένδειξη.
Την σκηνή επισκέφτηκε χθες 
και Ανώτερος Τεχνικός Μη-
χανικός ενώ η Αστυνομία συ-
νέλλεξε διάφορα τεκμήρια με 
σκοπό τη διερεύνηση της υπό-
θεσης.
Πληροφορίες αναφέρουν πως 
στο μετρητή  εντοπίστηκαν 
γδαρσίματα στο αριθμητήριο, 
ενώ και τρία πρόσωπα αρνού-
νται κάθε ανάμειξη με την υπό-
θεση.

Για το σκοπό αυτό η Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Περιβάλλο-
ντο που συνεδρίασε σήμερα με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
κατά της Ερημοποίησης και της 
Ξηρασίας, στην οποία παρέστη 
και ο Πρόεδρος του σώματος, 
ετοίμασε σχέδιο ψηφίσματος 
το οποίο προωθεί στην Ολο-
μέλεια και καλεί μεταξύ άλλων 
την Κυβέρνηση να επισπεύσει 
την εφαρμογή του Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης για την καταπολέ-
μηση της απερήμωσης και τον 
περιορισμό των συνεπειών της 
ξηρασίας και να υιοθετήσει δια-
δικασίες και μεθόδους παρακο-
λούθησης της αποτελεσματικό-
τητας της εφαρμογής του.
Ο Πρόεδρος Βουλής παρατή-
ρησε ότι σύμφωνα με μελέτες, 
σήμερα το 56,7% των περιοχών 
της Κύπρου θεωρείται κρίσιμο 
και το 42,6% ευαίσθητο για ερη-
μοποίηση, ενώ καμία περιοχή 
δεν θεωρείται μη απειλούμενη.
Σημείωσε πως το πλέον ανησυ-
χητικό είναι ότι πέραν του 7% 
των κυπριακών εδαφών έχει 
ήδη επηρεαστεί ανεπιστρεπτί 
από τη διαδικασία ερημοποίη-
σης, προσθέτοντας ότι υπολο-
γίζεται πως στα μέσα του 21ου 
αιώνα οι κρίσιμες για ερημο-

ποίηση περιοχές του νησιού θα 
αγγίξουν το 71,4% και στα τέλη 
του αιώνα το τρομακτικό 84,7%.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πε-
ριβάλλοντος εξήγησε ότι μετά τα 
γεγονότα του 1974 το πρόβλη-
μα της ξηρασίας – απερήμωσης 
επιδεινώθηκε με τη μετακίνηση 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού 
και τη δραστική μείωση της βρο-
χόπτωσης μετά το 1970.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβου-
λευτικής Επιτροπής Γεωργίας 
Γιαννάκης Γαβριήλ ανέφερε ότι 
πρέπει να επανατονιστούν οι 
αιτίες και οι συνέπειες της ερη-
μοποίησης, προσθέτοντας πως 
οι προκλήσεις που μπορούν να 
αντιμετωπισθούν μέσα από βα-
σικούς άξονες πολιτικής.
Η Επίτροπος Περιβάλλοντος 
σημείωσε ότι η απερήμωση εί-
ναι υπαρκτός κίνδυνος που 
εξελίσσεται με βραδύτητα μέ-
χρι να πλήξει μερικές περιοχές 
ανεπανόρθωτα, τονίζοντας ότι 
απαιτούνται άμεσα μέτρα ελέγ-
χου του φαινομένου. Αναφέρο-
ντας πως αλόγιστη ανάπτυξη, η 
υπερβόσκηση, οι πυρκαγιές, η 
αποδάσωση σε συνδυασμό με 
τις κλιματικές αλλαγές και την 
υπερθέρμανση του πλανήτη δι-
ευρύνουν την απερήμωση.

Κίνδυνο ερημοποίησης αντιμετωπίζουν πολ-
λές περιοχές της Κύπρου με το 7% των κυ-
πριακών εδαφών να έχει ήδη επηρεαστεί 
ανεπιστρεπτί από τη διαδικασία ερημοποίη-
σης. Κυριότερη αιτία, οι κλιματικές αλλαγές, 
η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση της 
βροχόπτωσης.

cyprus club


