
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Λ ιγότερο από 15 λεπτά κράτησε η ανοιξιά-
τικη μπόρα στη Λεμεσό, αλλά ήταν αρκετή
για να την «πνίξει» και να προκαλέσει πραγ-

ματικό χάος. Ούτε στην καρδιά του χειμώνα δεν εί-
χαν παρουσιαστεί τα προβλήματα που προέκυψαν
χθες και επηρέασαν κυρίως τον υπεραστικό αυτο-
κινητόδρομο αλλά και τον παραλιακό. Μέσα σε λί-
γα λεπτά τέθηκαν σε αυξημένη κινητοποίηση Πυ-
ροσβεστική, Αστυνομία αλλά και ασθενοφόρα,
καθώς εκατοντάδες αυτοκίνητα βρέθηκαν εγκλω-
βισμένα από τα νερά της βροχής που σε κάποιες πε-
ριπτώσεις ξεπερνούσαν κατά πολύ το ύψος των πε-
ζοδρομίων.

Η βροχή που για κάποια λεπτά συνοδευόταν από
βροντές και κεραυνούς, ξέσπασε γύρω στη μια το
μεσημέρι βρίσκοντας τους οδηγούς στο δρόμο της
επιστροφής από τη δουλειά στο σπίτι. Το καθημε-
ρινό κυκλοφοριακό κουμφούζιο που υπάρχει στη
Λεμεσό και ταλαιπωρεί τους εργαζόμενους, μετα-
τράπηκε χθες σε μαρτύριο και εφιάλτη. Δεκάδες

αυτοκίνητα, το ένα
μετά το άλλο ακινη-
τοποιήθηκαν στους
πλημμυρισμένους
δρόμους με αποτέ-
λεσμα να προκλη-
θούν καραμπόλες και
άλλα ατυχήματα και

κατ’ επέκταση να παραλύσει ο αυτοκινητόδρομος
στο μεγαλύτερο μήκος του. Εντονότερο ήταν το πρό-
βλημα κυρίως μεταξύ των κυκλικών κόμβων Αγίας
Φύλας, Μέσα Γειτονιάς και Αγίου Αθανασίου όπου
τα αυτοκίνητα σχημάτισαν ουρές, καθώς οι οδηγοί
οι οποίοι από την πόλη της Λεμεσού κατευθύνονταν
στα βόρεια προάστια, προκειμένου να αποφύγουν
τον απεγκλωβισμό, αναζητούσαν από παντού εξό-
δους διαφυγής. 

Κάποιοι, παρά τον μεγάλο κίνδυνο, κατόρθωναν
να διαφύγουν, ενώ άλλοι έμεναν στα μισά της δια-
δρομής, αφού τα νερά, οι λάσπες και ό,τι άλλο μπο-
ρούσε να παρασυρθεί, κατέληγαν γύρω από τους
κόμβους και στα χαμηλότερα επίπεδα του οδο-
στρώματος. Το ίδιο σκηνικό και σε αρκετά σημεία
της παραλιακής λεωφόρου όπου τα νερά πέρασαν
πάνω από το ύψος των πεζοδρομίων με αποτέλε-
σμα να ακινητοποιηθούν αρκετά χαμηλά οχήματα,
ενώ με αρκετή ποσότητα νερών καλύφθηκε και ο
ποταμός Άμαθος στη Γερμασόγεια. Τα νερά της βρο-
χής πλημμύρισαν και υπόγεια κατοικιών και σε μια
τουλάχιστον περίπτωση κινδύνεψε ζεύγος ηλικιω-
μένων το οποίο διασώθηκε από μέλη της Πυρο-
σβεστικής.
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ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ στο πρόβλημα που δημιουρ-
γείται με την παραμικρή βροχή στο υπόγειο σημείο
του κόμβου, ο δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Κυριά-
κος Χατζηττοφής, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή
από την πρώτη στιγμή, το απέδωσε σε κάποιες πα-
ραλείψεις. Τα φρεάτια, όπως είπε, λειτουργούσαν
όπως θα έπρεπε, αλλά με την αναβάθμιση του κόμ-
βου και τη βύθιση του δρόμου, παρατηρείται αυτή
η απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση.

Μοναδική λύση για το πρόβλημα, όπως υποδει-
κνύει ο κ. Χατζηττοφής, είναι να έρθει το κράτος
αρωγός και να συνδράμει το Συμβούλιο Αποχετεύ-
σεων ώστε να υλοποιήσει χωρίς καθυστερήσεις
τα σχέδια του για κατασκευή λιμνών οι οποίες θα
κατακρατούν τα νερά των βροχών εμποδίζοντας τη
ροή από τα βόρεια.

Κίνδυνος και ταλαι-
πωρία για εκατοντά-
δες οδηγούς που
εγκλωβίστηκαν

«Πνίγηκε» από την ανοιξιάτικη μπόρα
Δεκαπέντε λεπτά βροχής ήταν αρκετά για να προκαλέσουν χάος σ’ ολόκληρη τη Λεμεσό

Ο ΚΟΜΒΟΣ Αγίου Αθανασίου και κυρίως στο σημείο της
βύθισης του υπεραστικού δρόμου, ήταν για μια ακόμα
φορά το επίκεντρο του προβλήματος, αφού τα νερά
έφτασαν το μισό μέτρο. Η εικόνα που είχε καταγραφεί
τον περασμένο χειμώνα επαναλήφθηκε και χθες με τα
αυτοκίνητα να «κολυμπούν», χωρίς όμως να μπορούν
να κινηθούν ούτε κατά ένα εκατοστό. Οδηγοί και επι-
βάτες ιδιωτικών οχημάτων έμειναν εγκλωβισμένοι στα
αυτοκίνητα μέχρι την άφιξη της Πυροσβεστικής. Ευτυ-
χώς δεν χρειάστηκαν τα ασθενοφόρα τα οποία προσέ-
τρεξαν στην περιοχή για παν ενδεχόμενο.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ

«Μόνη λύση να
κατασκευαστούν λίμνες»

Δεκάδες αυτοκίνητα, το ένα μετά το άλλο ακινητοποιήθηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους με αποτέλεσμα να προκληθούν καραμπόλες και άλλα ατυχήμα-
τα και κατ’ επέκταση να παραλύσει ο αυτοκινητόδρομος

Οδηγοί και
επιβάτες
ιδιωτικών
οχημάτων
έμειναν
εγκλωβισμένοι
στα αυτοκίνητα
μέχρι την
άφιξη της
Πυροσβε-
στικής

>> εφτασαν το μισο μετρο τα νερα
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