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Α ργησαν, αλλά από ό,τι φαίνεται
οι βροχές μάς έρχονται μαζε-
μένες τις τελευταίες μέρες του

Οκτώβρη. Ο χειμώνας μπήκε απότομα,
καθώς χθες η κακοκαιρία που επηρεάζει
την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου άγγιξε και την Κύπρο. Η ορ-
γή της Φύσης δεν εκτονώθηκε χθες, αφού
τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα συνεχι-
στούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας και
θα είναι μάλιστα μεγαλύτερης έντασης
και έκτασης. Χωρίς να αποκλείεται μάλι-
στα να έχουμε και ακόμα πιο ακραία και-
ρικά φαινόμενα αύριο ή μεθαύριο, ιδιαί-
τερα σε παράλιες περιοχές, καθώς οι υψη-
λές θερμοκρασίες της θάλασσας δημι-
ουργούν χαμηλές πιέσεις, ενώ αναμέ-
νονται και σφοδροί άνεμοι
μαζί με έντονες βροχοπτώ-
σεις και χαλάζι. Παράλληλα,
ο υδράργυρος θα υποχωρή-
σει αρκετά και για πρώτη
φορά για φέτος τον Οκτώ-
βριο κατεβαίνει και σε χα-
μηλότερα επίπεδα για την
εποχή. Η χθεσινή μέρα πά-
ντως έκανε την αρχή δίνοντας μια γερή
γεύση για το τι μας περιμένει τις επόμε-
νες μέρες. Στην ευρύτερη περιοχή με-
ταξύ Ιδαλίου, Πέρα Χωρίου-Νήσου, Αγίας
Βαρβάρας και Λυθροδόντα και Αλάμπρας
επικράτησε χαλασμός Κυρίου. Η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία δεν προλάβαινε να
ανταποκρίνεται στις κλήσεις που δεχό-
ταν από απεγνωσμένους πολίτες που
πλημμύρισαν τα υποστατικά τους. Άνθρω-
ποι εγκλωβίστηκα μέσα στα υπόγεια των
σπιτιών τους αλλά και στα αυτοκίνητά
τους, καθώς αυτά ακινητοποιήθηκαν
στους δρόμους λόγω της ορμητικότη-
τας των νερών. Υπήρχαν μάλιστα περι-
πτώσεις που το νερό έφτανε μέχρι και το

μισό αυτοκίνητο, μπαίνοντας ακόμα και
μέσα σε αυτό. Μέχρι το μεσημέρι η Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε πάνω από
εκατό κλήσεις, ενώ οι κάτοικοι της πε-
ριοχής προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να
βγάλουν το νερό από τα σπίτια και την πε-
ριουσία τους. Οι προσπάθειες της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας επικεντρώθηκαν
κυρίως στον απεγκλωβισμό ατόμων από
τα αυτοκίνητά τους και από τα υπόγεια
των σπιτιών τους που διέτρεχαν κίνδυνο.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην
περιοχή, δρόμοι έκλεισαν ενώ ο η διακί-
νηση στον αυτοκινητόδρομο ήταν ιδιαί-
τερα επικίνδυνη (έκλεισε για μία περίπου
ώρα), ενώ ο παλαιός δρόμος Λευκωσίας-
Λεμεσού στην περιοχή Τσερίου έμεινε
αρκετές ώρες κλειστός, όπως και ο δρό-
μος Ιδαλίου- Ποταμιάς λόγω συσσώρευ-

σης νερού. Οι έντονες βροχές
προκάλεσαν ακόμη και υπερ-
χείλιση του φράγματος Λυ-
μπιών με αποτέλεσμα να κλεί-
σει ο δρόμος Μοσφιλωτής-Λυ-
μπιών. Λόγω των ακραίων και-
ρικών φαινομένων, τεράστιες
ήταν και οι υλικές ζημιές που
προκλήθηκαν. Όλα τα κατα-

στήματα επί του κεντρικού δρόμου Πέ-
ρα Χωρίου-Ιδαλίου πλημμύρισαν, αφού
το νερό στο δρόμο έφτασε μέχρι και τα
30-40 εκατοστόμετρα, όπως ανέφεραν
αυτόπτες μάρτυρες. Όπως δήλωσε στον
«Φ» δήμαρχος Ιδαλίου, Λεόντιος Καλλέ-
νος, τα συνεργεία του δήμου εργάζονταν
πυρετωδώς μέχρι αργά για να παράσχουν
βοήθεια στους δημότες και για κατα-
γραφή των ζημιών. Όπως είπε πλημμύ-
ρισαν σπίτια και σε μια περίπτωση γυ-
ναίκα εγκλωβίστηκε στο σπίτι της και χρει-
άστηκε να τη βγάλουν από το παράθυ-
ρο του σπιτιού της. Το ευτύχημα ήταν ότι
τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ση-
μειώθηκαν μεταξύ 12:30-2:00 το μεση-

μέρι, ήταν σε εργάσιμες ώρες, γεγονός
που βοήθησε στην άμεση αντίδραση των
συνεργείων του δήμου, τα οποία με δύο
εκσκαφείς βοηθούσαν στη διοχέτευση
των νερών. Οι μεγαλύτερες καταστρο-
φές σημειώθηκαν ωστόσο στην περιοχή
της Αλάμπρας, όπου πολλά υποστατικά
πλημμύρισαν και υπέστησαν σοβαρές ζη-
μιές. Όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης Αλά-
μπρας, Αχιλλέας Μαλαχουρίδης, πλημ-
μύρισαν συνολικά είκοσι σπίτια, ενώ πολ-
λά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν με απο-
τέλεσμα να πάθουν υλικές ζημιές. Ένα
σπίτι κατέστη εντελώς ακατάλληλο λό-
γω των ζημιών και οι ένοικοί του θα με-
ταφέρονταν σε ξενοδοχείο για να περά-
σουν τη νύκτα. Μέχρι αργά τα συνεργεία
της Επαρχιακής Διοίκησης και της Πολι-
τικής Άμυνας εργάζονταν πυρετωδώς πα-
ρέχοντας βοήθεια στους κατοίκους. Όπως
ανέφερε ο κοινοτάρχης, οι βροχές ήταν
ιδιαίτερα έντονες και το νερό έφτασε μέ-
χρι το ύψος του αυτοκινητόδρομου. Για
άλλη μια φορά, σημείωσε, η Αλάμπρα
αποκόπηκε στα δύο λόγω του αυτοκινη-

τόδρομου και των κακών έργων που υπάρ-
χουν και δεν αφήνουν διέξοδο στα νερά
της βροχής. Το θέμα τέθηκε πρόσφατα
σε συνάντηση που είχε το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο με τον υπουργό Συγκοινωνιών, ο
οποίος έδωσε οδηγίες για αντιμετώπι-
ση της κατάστασης μέχρι τα Χριστού-
γεννα.  Ακραία καιρικά φαινόμενα επι-
κράτησαν και στην περιοχή του Κόρνου,
με αποτέλεσμα όλοι οι δρόμοι να κατα-
στούν επικίνδυνοι.

Τα ίδια καιρικά φαινόμενα αναμένεται
να επικρατήσουν και σήμερα, ενώ αύριο
και την Παρασκευή αναμένονται ακόμα
πιο έντονα καιρικά φαινόμενα με την κα-
κοκαιρία να καλύπτει ολόκληρη την Κύ-
προ. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Με-
τεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένονται
έντονες βροχές και καταιγίδες σε ολό-
κληρη την Κύπρο, οι οποίες ενδεχομένως
να συνοδεύονται από χαλάζι και δυνα-
τούς ανέμους. Η θερμοκρασία αναμένε-
ται να σημειώσει περαιτέρω πτώση, ενώ
η πτώση του υδράργυρου θα συνεχιστεί
σταδιακά και τις επόμενες μέρες.

Αναμένονται
ακόμη πιο 

ακραία καιρικά
φαινόμενα τις 

επόμενες μέρες

Η κακοκαιρία μπορεί να
μας έφερε αρκετές
βροχές, ωστόσο μέχρι

τη Δευτέρα ο φετινός Οκτώ-
βριος ήταν ο πιο άνυδρος από
τις αρχές του περασμένου αι-
ώνα. 

Ωστόσο, αρχικά οι βροχές
που έπεσαν τη Δευτέρα σε ορι-
σμένες περιοχές και στη συνέ-
χεια η έντονη χθεσινή βροχό-
πτωση, άλλαξαν τα δεδομένα. 

Ο χειρότερος Οκτώβρης από
πλευράς βροχόπτωσης ήταν αυ-
τός του 1964 με μηδαμινή βρο-
χόπτωση. Ακολούθως, τον
Οκτώβριο του 1916 και του
1939 είχαμε μόλις 0,5 χιλιο-
στόμετρα βροχόπτωση, τον
Οκτώβριο του 1922 0,9 χιλιο-
στόμετρα, το 1921 και 1948 1,5
χιλιοστόμετρα, το 1971 2,3 χι-
λιοστόμετρα, το 1926 2,7 χι-
λιοστόμετρα, το 1956 3,4 χι-
λιοστόμετρα, το 1960 3,5 χι-
λιοστόμετρα και το 1908 3,8 χι-
λιοστόμετρα. Ο πιο βροχερός
Οκτώβριος ήταν το 1942 όταν
η συνολική βροχόπτωση ήταν
130,7 χιλιοστόμετρα, ενώ το
2006 έφτασε τα 115,7 χιλιο-
στόμετρα. 

Ο φετινός Οκτώβριος μέχρι
τη Δευτέρα το πρωί είχε βρο-
χόπτωση 0,1 χιλιοστόμετρα,
ενώ χθες το πρωί έφτασε τα
4,1. Ωστόσο, οι χθεσινές βρο-
χές, αλλά και των επόμενων
ημερών, σίγουρα θα ανεβά-
σουν τη βροχόπτωση κατά πο-
λύ περισσότερο.

Ο φετινός Οκτώβριος χαρα-
κτηρίζεται επίσης και για τις ιδι-
αίτερα ασυνήθιστα υψηλές
θερμοκρασίες που επικρατού-
σαν κυρίως στις αρχές του δεύ-
τερου δεκαπενθήμερού. Από 1
ώς 5 Οκτωβρίου επικράτησαν
θερμοκρασίες 1-2,1 βαθμούς

Κελσίου υψηλότερες από την
κανονική, από 6 ώς 10 Οκτω-
βρίου 0,6-1,7 βαθμούς από 11
ώς 15 Οκτω-
βρίου 0,3-3
β α - θ μ ο ύ ς
Κελσίου, από
16 ώς 20
Ο κ τ ω β ρ ί ο υ
3,6-8,9 βαθ-
μούς Κελσίου
και από 21ώς 25 Οκτωβρίου
από 1,7-3,1 βαθμού Κελσίου.
Το τελευταίο πενθήμερο,
ωστόσο, η θερμοκρασία υπο-
χώρησε στα κανονικά και χα-

μηλότερα επίπεδα για την επο-
χή. Οι καιρικές συνθήκες ευ-
νόησαν και τη διάλυση της σκό-

νης στην
ατμόσφαιρα η
οποία αναμέ-
νεται μέχρι
αύριο να υπο-
χωρήσει εντε-
λώς. Η παρου-
σία της αυτή

την περίοδο δεν είναι συνηθι-
σμένο φαινόμενο, αφού συνή-
θως μας έρχεται αρχές Άνοιξης
και αρχές Φθινοπώρου. 

Ωστόσο, μας ήρθε ξανά αυ-

τή την περίοδο και μάλιστα σχε-
τικά πρόσφατα, το 2002. 

Αυτή είναι και η μόνη ανα-
φορά από το 1994 που υπάρ-
χουν στοιχεία στη Μετεωρο-
λογική Υπηρεσία. Υπήρξαν
όμως και άλλες περιπτώσεις
στο παρελθόν. 

Η σκόνη μάς ήρθε στην πε-
ριοχή με τη μεταφορά του χα-
μηλού βαρομετρικού το οποίο
περιστρεφόμενο με αντίθετη
φορά από τους δείχτες του ρο-
λογιού και λόγω των χαμηλών
πιέσεων που δημιουργήθηκαν,
μετέφερε σκόνη.

Τα είχε αποδεχθεί όλα
αλλά ήταν αδιάλλακτος

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΑΚΟΥΣΑΜΕ τον ίδιο ισχυρισμό τόσες πολλές φορές, εί-
ναι προσβλητικό πια να το επαναλαμβάνουν οι ταγοί του
τόπου, χωρίς να νοιάζονται ότι τους ακούνε και πολίτες
που παρακολουθούν τις εξελίξεις. Όσα βλέπουν το φως
από τις συνομιλίες, τις προτάσεις Χριστόφια, τις συμφω-
νίες, δεν είναι του Προέδρου Χριστόφια, είναι του τέως
Προέδρου Παπαδόπουλου. Έγινε πια πατέντα του αυτοα-
ποκαλούμενο «ενδοτικού μετώπου». Ο ισχυρισμός απα-
ντήθηκε βεβαίως πολλές φορές και με πολλά στοιχεία,
αλλά συνεχίζουν να τον επαναλαμβάνουν με τόσο πεί-
σμα, που σχεδόν να μας πείσουν ότι ο Πρόεδρος Χριστό-

φιας δεν έχει δική του πολιτική,
απλώς προσπαθεί να εφαρμόσει
όσα συμφώνησαν οι προηγούμε-
νοι.
Για τη συμφωνία της 23ης Μαΐου,
που τόσο πολύ επικρίθηκε και
που αποτέλεσε τη λανθασμένη
βάση στην οποία στηρίχτηκαν οι
συνομιλίες, προβάλλεται το επι-
χείρημα ότι «συνιστά βελτίωση
της 8ης Ιουλίου» (Τουμάζος Τσιε-
λεπής - 27 Μαΐου 2008) και άρα
βασίστηκε στη συμφωνία, που
έκανε ο Τάσσος Παπαδόπουλος.
Τη διζωνική δικοινοτική ομο-
σπονδία, έτσι όπως παρουσιάζεται
σήμερα με τις διάφορες πτυχές,
που δημοσιοποιούνται την συμ-
φώνησε μας λένε ο Τάσσος Παπα-

δόπουλος και διερωτούνται μεγαλοφώνως (και υποκριτι-
κά, βεβαίως) γιατί δεν διαμαρτύρονταν τότε που τη συμ-
φώνησε ο Παπαδόπουλος όσοι διαμαρτύρονται σήμερα.
Την εκ περιτροπής προεδρία, τους 50 χιλιάδες εποίκους,
την υπο-σταθμισμένη ψήφο των Ελληνοκυπρίων τα είχε
συμφωνήσει ή τα είχε αποδεχθεί ο Τάσσος Παπαδόπου-
λος, λένε και δεν κατανοούν τις αντιδράσεις… Παραπέ-
μπουν μάλιστα σε παραπλανητικά στοιχεία και αποσπά-
σματα εγγράφων, όπως επιμένουν να λένε εν γνώσει
τους το μεγάλο ψέμα ότι είχε αποδεχθεί το Ανάν 3.
Αν είναι αλήθεια όμως ότι συμφωνούσε με όλα αυτά ο
τέως Πρόεδρος δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί
τον κατηγορούσαν μέρα και νύχτα ότι ήταν αδιάλλακτος.
Στον ένα χρόνο των συνομιλιών δεν εμφανίστηκε τίποτε
περισσότερο από όσα υποτίθεται αποδεχόταν ο τέως Πρό-
εδρος. Αλλά, όλοι θυμούνται ποια ήταν τα επιχειρήματα
εναντίον του Παπαδόπουλου, του αδιάλλακτου, του
σκληροπυρηνικού, που αρνιόταν να πιει καφέ με τον Τα-
λάτ. «Επιβάλλεται να ακολουθηθεί ευέλικτη πολιτική»,
έλεγε η απόφαση της έκτακτης συνδιάσκεψης του
ΑΚΕΛ, που αποφάσισε την υποψηφιότητα του Δημήτρη
Χριστόφια, στις 9 Ιουλίου 2007. «Αυτή η πολιτική», έλε-
γε η συνδιάσκεψη, «είτε θα επιτρέψει να ξεπεραστούν
τα σημερινά αδιέξοδα, νοουμένου βέβαια ότι η Τουρκία
αλλάζει στάση, είτε θα φέρει και πάλι στην επιφάνεια τις
ευθύνες της τουρκικής πλευράς για την αδιάλλακτη πο-
λιτική που ακολουθεί». Τι έγινε λοιπόν από τότε που αλ-
λάξαμε Πρόεδρο για να αποκτήσουμε «ευέλικτη πολιτι-
κή»; Μήπως ξεπεράστηκαν τα αδιέξοδα ή μήπως ήρθαν
στην επιφάνεια οι ευθύνες της τουρκικής πλευράς; Ή
μήπως, τελικά ο Πρόεδρος Χριστόφιας δεν ακολούθησε
τόσο ευέλικτη πολιτική όσο έπρεπε; Αφού, δηλαδή, όσα
αποδέχεται σήμερα και όσα προτείνει είναι τα ίδια που
αποδεχόταν και ο Τάσσος Παπαδόπουλος, δυο τινά μπο-
ρεί να συμβαίνουν: Είτε ο Παπαδόπουλος δεν ήταν τόσο
αδιάλλακτος, είτε ο Χριστόφιας είναι αδιάλλακτος. Του-
λάχιστον όσο ήταν και ο Τάσσος.

aristosm@phileleftheros.com

Του Άριστου
Μιχαηλίδη

Τι έγινε 
επιτέλους 
από τότε που
αποκτήσαμε
«ευέλικτη 
πολιτική»;

ΝΑ ΠΟΥΜΕ, για το ηρωικό
«Όχι» του ελληνικού λαού που
έθεσε μια περίλαμπρη σφραγί-
δα στον αγώνα για την Ελευθε-
ρία της Ανθρωπότητας και τη
Νίκη των Συμμάχων κατά του
Χιτλεροφασισμού, θα ’ναι κοι-
νότυπο.
Ό,τι, ίσως, έχουμε ανάγκη να
λέμε μια τέτοια μέρα είναι:
• Την πικρή... αντιπαροχή που
επεφύλαξαν οι Σύμμαχοι για
ένα λαό που πρωταγωνίστησε -
σε αγώνες και θυσίες- για τη
Νίκη: τον Εμφύλιο!
• Την -έκτοτε- αμειπτική επι-
βράβευση της τουρκικής επι-
τηδειότητας, καθώς η Τουρκία
υπήρξε η μόνη χώρα της Με-
σογείου που ουδέν έπαθε στη
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου.
• Τη βρετανική βαναυσότητα -
δέκα χρόνια από τη Νίκη των
Συμμάχων- σε βάρος των
Ελλήνων της Κύπρου που
απαίτησαν ό,τι με το αίμα τους
διεκδίκησαν ντυμένοι τη...
συμμαχική στολή: την Ελευθε-
ρία.
Η Ιστορία -και όχι η...νεο-Ιστο-
ρία της προσαρμοστικότητας-
διδάσκει, όντως, τις επόμενες
γενιές: με τη γνώση της να
ρυθμίζουν τα βήματά τους, και
όχι με υποθετικά «εάν» να κρί-
νουν το παρελθόν με τα δεδο-
μένα του παρόντος. Στις δο-
σμένες συνθήκες κρίνονται τα
γεγονότα της Ιστορίας.
Λοιπόν:
Οι λέξεις να συλλαβίζονται
στις πραγματικές τους έννοιες·
αυτό το χρέος των απογόνων
στις θυσίες των προγόνων.
Το «Όχι» στον Φασισμό η μό-
νιμη επιλογή, και όταν οι «φί-
λοι του άλλου πολέμου» νόμι-
σαν, απλώς, ότι οι λαοί θυσιά-
στηκαν για... αλλαγή φρου-
ράς!
Η Αντίσταση δεν έχει λήξη όσο
υπάρχει η Κατοχή, και ό,τι τη
συνοδεύει: δωσίλογοι και μαυ-
ραγορίτες, θλιβεροί συνοδοί
της, αλλά:
Ξημερώνοντας η 28η Οκτω-
βρίου πρέπει: να θυμούμαστε
ποιοι ήμασταν αλλά και ποιοι -
πρέπει- να είμαστε!
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Tου Γ. Σέρτη

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Προς
Αναβαπτι-
ζομένους

ΣΕΙΡΑ ενεργειών και μέτρων θέτουν σε εφαρ-
μογή οι δήμοι της μείζονος Λεμεσού σε συ-
νεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε
μια προσπάθεια να επιτύχουν την αντιμετώπι-
ση του προβλήματος των πλυμμηρών στην πε-
ριοχή της Λεμεσού ενόψει της χειμερινή πε-
ριόδου. 

Σχετική απόφαση λήφθηκε σε ευρεία σύ-
σκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δη-
μοτικό Μέγαρο της πόλης, υπό την προεδρία
του δημάρχου Λεμεσού και με τη συμμετοχή

των δημάρχων των πε-
ριφερειακών δήμων
και αρμοδίων λει-
τουργών των τοπικών
Αρχών, της Επαρχια-
κής Διοίκησης, της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρε-

σίας και άλλων εμπλεκομένων υπηρεσιών. 
Στην σύσκεψη, όπως δήλωσε στον «Φ» ο δή-

μαρχος Λεμεσού Ανδρέας Χρίστου, ανασκο-
πήθηκε το σχέδιο δράσης όπου καθορίζονται
οι ενέργειες και τα μέτρα που θα πρέπει να ανα-
ληφθούν από τα αρμόδια τμήματα αντιμετώ-
πισης της κατάστασης σε περίπτωση πλημμυ-
ρών στην ευρύτερη αστική περιοχή Λεμεσού. 

Ο δήμαρχος Λεμεσού επεσήμανε ότι οι πλημ-
μύρες δημιουργούνται λόγω της έλλειψης βα-
σικών έργων υποδομής ομβρίων υδάτων, των
επεμβάσεων σε ποταμούς και δημόσιους δρό-
μους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης διαφόρων
έργων και του μη συστηματικού καθαρισμού
από υλικά οικοδομής, μπάζα και άλλα άχρηστα
που εγκαταλείπονται σε διάφορα σημεία. 

Ευθύνες αποδόθηκαν και στην ανεπαρκή επί-
βλεψη των κατασκευαστικών εργασιών σε νέ-
ες αναπτύξεις, στην έλλειψη συντονισμού και
προγραμματισμού για συστηματική συντήρη-
ση και καθαρισμό υφιστάμενων οχετών, καθώς
επίσης και στις παράνομες κατασκευές και υπο-
στατικά. Σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, στη σύ-
σκεψη καθορίστηκαν οι ενέργειες και μέτρα,
στο μέρος της ευθύνης ενός έκαστου. Από την
πλευρά τους, οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες
του κάθε δήμου θα συνεχίσουν τον καθαρισμό
των δρόμων και των φρεατίων, ενώ ταυτόχρο-
να απευθύνεται έκκληση προς τους δημότες
να συμβάλουν κι αυτοί στην προσπάθεια. 

IAΣONAΣ IAΣONOΣ

Μέτρα για αποτροπή 
πλημμυρών στη Λεμεσό

Οι καταρρακτώδεις χθεσινές βροχές ξεσπίτωσαν οικογένεια, πλημμύρισαν σπίτια
και κατέστρεψαν αυτοκίνητα.

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΕΙΣ βροχές και χα-
λάζι μέγεθος καρυδιού έπληξαν γύ-
ρω στις 4:00 το απόγευμα την πε-
ριοχή από τα Λύμπια μέχρι την Αγία
Άννα. Ο Μάριος Κυριάκου, 40 ετών
από την Αραδίππου, μετέβη γύρω
στις 3:00 το απόγευμα στη τοποθε-
σία «Ραχάλκα», έδαφος Αγίας Άννας
,για να δει αν κατήλθε ορμητικός ο
ποταμός «Τρέμυθος» από την πε-
ριοχή Λυμπιών λόγω των καταρρα-
κτωδών βροχών που προηγήθηκαν
εκεί. Στάθηκε πάνω σε ένα τσιμε-
ντένιο ανάχωμα και δεν πρόσεξε ότι
ο ποταμός ερχότανε ορμητικός προς
το μέρος του, με αποτέλεσμα να πα-
ρασυρθεί από τα νερά. Τα νερά,
ύψους τριών έως τεσσάρων μέτρων,

παρέσυραν το αυτοκίνητο του Κυ-
ριάκου το οποίο εξαφανίσθηκε. Ο
Κυριάκου κατόρθωσε και βγήκε στην
όχθη του ποταμού και επί τόπου
έσπευσαν αστυνομικοί του Περιφε-
ρειακού Σταθμού Κοφίνου και τον
διέσωσαν. Οι έρευνες για την ανεύ-
ρεση του αυτοκινήτου του συνεχί-
ζονται.

Χαλάζι μέγεθος καρυδιού έπληξε
την Κλαυδιά γύρω στις 3:00 το από-
γευμα με αποτέλεσμα να προκλη-
θούν μεγάλες ζημιές στους ηλιακούς
θερμοσίφωνες των κατοικιών. Η
Επαρχιακή Διοίκηση απέστειλε συ-
νεργεία επί τόπου για να αντιμετω-
πίσει την κατάσταση η οποία δημι-
ουργήθηκε.

Χαλαζοθύελλα στη Λάρνακα

• Σύσκεψη 
εμπλεκομένων 
στο Δημαρχείο 
της πόλης 

Ήταν ο πιο άνυδρος Οκτώβριος

Η θερμοκρασία
ήταν από 1 ώς 9 
βαθμούς Κελσίου 

πάνω από την κανονική
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Η κακοκαιρία της Ελλάδας χτύπησε και τη δική μας πόρτα

Χαλασμός Κυρίου στη Λευκωσία
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