
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ

Τ ου Κατακλυσμού έγινε χθες στη Λάρνα-
κα και τη Λευκωσία, αφού η ξαφνική νε-
ροποντή που κράτησε σχεδόν τέσσερις

ώρες, πλημμύρησε σπίτια, έκλεισε το οδικό δί-
κτυο και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και με-
γάλη ταλαιπωρία σε χιλιάδες οδηγούς.

Σε δύο περιπτώσεις οδηγοί παρασύρονταν από
ποταμό στο Πέρα Χωρίο Νήσου και η παρέμβα-
ση των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
απέβη σωτήρια. Σπίτια που είχαν πλημμυρίσει
και πέρυσι τον Οκτώβριο, πλημμύρισαν και χθες,
αφού οι υποσχέσεις των αρμοδίων αποδείχθη-

καν κούφια λόγια.
Μικροί χείμαρροι
διήλθαν μέσα από
οικίες στο Δάλι και
το Πέρα Χωρίο,
αφού οι σχάρες
που υπάρχουν δεν
μπορούσαν ν’

απορροφήσουν όλο το νερό της βροχής. Στη Λευ-
κωσία, η περιοχή Νέα Λήδρα παρέμεινε για αρ-
κετές ώρες εγκλωβισμένη και έρμαιο των νερών,
καθώς μόνο με πλωτά μέσα μπορούσες να κινη-
θείς. Ο ποταμός Γυαλιάς κατήλθε ορμητικός και
στο πέρασμά του παρέσερνε τα πάντα. Για βοή-
θεια όσων υπέστησαν ζημιές κινητοποιήθηκαν
η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δημοσίων
Έργων, η Τροχαία και η Πολιτική Άμυνα. 

Η δυνατή βροχή που συνοδευόταν από χαλά-
ζι και αστραπές, ξέσπασε στη 1 το μεσημέρι στις
περιοχές Δεκέλειας, Πύλας, Ορόκλινης μέχρι και
τη Ριζοελιά. Την ίδια ώρα είχαμε το ίδιο σκηνικό
στο Πέρα Χωρίο,  Νήσου, Αγία Βαρβάρα και στην
περιοχή Γερίου - Λατσιών. Όπως δήλωσε στον
«Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου της  Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Λεωνίδας Λεωνίδου, λήφθηκαν 100
κλήσεις για βοήθεια οδηγών ή για άντληση νε-
ρών από υπόγεια κατοικιών ή και δρόμων στη
Λάρνακα και άλλες 60 κλήσεις για βοήθεια στη
Λευκωσία.  Τα περισσότερα προβλήματα δημι-
ουργήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές σε
παγιδευμένους οδηγούς και υπόγεια. Στις πε-
ριοχές της Ορόκλινης και της Πύλας, την ενορία
Αγίου Νικολάου Δροσιάς, στο Αθλητικό Κέντρο
ΓΣΖ  και στην Αραδίππου, παρατηρήθηκε παρά-
λυση των πάντων, λόγω της βροχής, που σε ορι-
σμένες περιπτώσεις ξεπερνούσε το ένα πόδι. Δύο
δένδρα πήραν φωτιά από τους κεραυνούς που

έπεφταν στην περιοχή της Λάρνακας. Επίσης, σε
μια περίπτωση, λόγω των ισχυρών ανέμων που
έπνεαν στην περιοχή Πέρα Χωρίου, αποκόπηκε
ηλεκτρικός πάσσαλος, με αποτέλεσμα να δια-
κοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο
Αγίας Βαρβάρας - Πέρα Χωρίου.

Στην περιοχή της Λάρνακας, πολλοί λουόμε-
νοι, μετά τη νεροποντή έτρεχαν να τα μαζέψουν
άρον-άρον και να μπουν σε υποστατικά για να
προφυλαχθούν. Στο Δάλι, όπως δήλωσε στον «Φ»
κάτοικος του Δήμου, είναι η τρίτη φορά που πλημ-
μυρίζει το σπίτι της από τα νερά που δεν απορ-
ροφούνται από τις μικρές σχάρες, με αποτέλε-
σμα να καταλήγουν σπίτι της. Η ίδια επιρρίπτει
ευθύνες στις τοπικές Αρχές και δεν αποκλείεται,
όπως μας είπε, να κινηθεί νομικά εναντίον τους.
Στο Πέρα Χωρίο, οικογένεια που και στις 27 Οκτω-
βρίου πέρυσι είδε το σπίτι της να πλημμυρίζει,
διαμαρτύρεται γιατί ενώ ζητήθηκε η παρέμβα-
ση της κοινοτικής Αρχής, ώστε τα νερά από κο-
ντινό οικόπεδο να μην καταλήγουν στο σπίτι τους,
δεν λήφθηκε κανένα μέτρο. Αποτέλεσμα, να
υπάρξουν και τώρα ζημιές.

Οδικό... έμφραγμα 
Δεν έφτανε η μεγάλη τροχαία κίνηση λόγω του

τριημέρου, ήρθαν οι βροχές να χειροτερέψουν

τα προβλήματα. Από τη 1 το απόγευμα και μετά,
άρχισε η οδύσσεια των οδηγών που επέστρεφαν
από τον Πρωταρά, αφού στον αυτοκινητόδρο-
μο Αγίας Νάπας - Δεκέλειας - Ριζοελιάς  η ορα-
τότητα ήταν πολύ περιορισμένη. Τα αυτοκίνητα
σε μεγάλα διαστήματα ήταν -λόγω της βροχής
που υπήρχε στο οδόστρωμα - ακινητοποιημένα
στην αριστερή λωρίδα για αρκετή ώρα, μέχρι να
μπορέσουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς
τη Λευκωσία. Η Αστυνομία,  με συνεχείς ανακοι-
νώσεις της καλούσε τους οδηγούς να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί, ενώ όσοι δεν είχαν ξεκινή-
σει για την επιστροφή, καλούνταν να το αναβά-
λουν για αργότερα.  Στον κυκλοφοριακό κόμβο
Ριζοελιάς είχε  συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα
νερού στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υπάρ-
ξει κομφούζιο, μέχρι τα νερά να απομακρυνθούν.
Σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν σε τέσσε-
ρις αερογέφυρες, στις περιοχές της Ορόκλινης,
της Πύλας, του Κοτσιάτη και του Τσερίου. Οι δυο
τελευταίες, έκλεισαν για αρκετή ώρα για την
ασφάλεια των οδηγών. 

Προβλήματα παρατηρήθηκαν και στον αυτο-
κινητόδρομο Λεμεσού -Λευκωσίας αφού στη συμ-
βολή Πέρα Χωρίου Νήσου, υπήρχε πυκνή τρο-
χαία κίνηση, η οποία συνεχιζόταν μέχρι την εί-
σοδο της Λευκωσίας. Όπως δήλωσε στον «Φ» ο

διευθυντής της Τροχαίας Δημήτρης Δημητρίου,
κάθε Δευτέρα του Κατακλυσμού παρατηρείται η
μεγαλύτερη τροχαία κίνηση του χρόνου. Μαζί με
τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα, τα προ-
βλήματα αυξήθηκαν, με αποτέλεσμα, να παρα-
τηρούνται ουρές από την Πύλα μέχρι τη Λευκω-
σία. Τόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος, όσο και ο
παλαιός είχαν γεμίσει από οχήματα, ενώ σημει-
ώθηκαν έξι τροχαία δυστυχήματα με έναν τραυ-
ματία λόγω των καιρικών συνθηκών. Σε μια πε-
ρίπτωση, γυναίκα που υπέστη αλλεργικό σοκ με-
ταφέρθηκε με περιπολικό στο νοσοκομείο μετ’
εμποδίων. Η Τροχαία στη γιγαντιαία επιχείρησή
της επιστράτευσε και το ελικόπτερο που επό-
πτευε από αέρος τα μέτρα για βοήθεια των οδη-
γών. 

ΤΟ ΔΡΟΜΟ που άνοιξε πρώτο το Γενικό Νο-
σοκομείο Λευκωσίας αμέσως μετά τη μετα-
κίνηση του στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις
το 2006, ακολουθεί σύντομα και το Γενικό Νο-
σοκομείο Λεμεσού. Σε δύο περίπου εβδομά-
δες, αναμένεται να ξεκινήσει η πλήρης λει-
τουργία της ομάδας αναζωογόνησης, απο-
στολή της οποίας είναι η παροχή άμεσης και
έγκαιρης βοήθειας σε ασθενείς που έχουν
υποστεί καρδιακή ανακοπής, με τη χρήση αυ-
τόματου εξωτερικού απινιδωτή. Την περα-
σμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε στο νο-
σοκομείο Λεμεσού δοκιμαστική άσκηση κλή-
σης της ομάδας αναζωογόνησης και εξομοί-
ωση καρδιακής ανακοπής σε τμήμα του νο-
σηλευτηρίου και μέχρι την έναρξη λειτουρ-
γίας της θα γίνουν και άλλες δοκιμαστικές
ασκήσεις για να εντοπισθούν και βελτιωθούν

τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες. Είναι σημα-
ντικό να αναφερθεί ότι στο νοσοκομείο Λε-
μεσού, έχει τοποθετηθεί εδώ και αρκετό και-
ρό λειτουργός αναζωογόνησης, γεγονός που
φαίνεται να έχει συμβάλει καθοριστικά στη
δημιουργία της ομάδας.

Στο νοσοκομείο Λευκωσίας η
αντίστοιχη και πρώτη διδάξασα
ομάδα αναζωογόνησης, έχει συμ-
βάλει με τη δράση της ώστε από το
2007 μέχρι το τέλος του 2010 να
πάρουν εξιτήριο 51 ασθενείς που
υπέστησαν καρδιακή ανακοπή, ενώ
νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που
παρέθεσε στον «Φ» ο λειτουργός αναζωογό-
νησης του νοσοκομείου Λευκωσίας και πρό-
εδρος του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωο-

γόνησης (ΚΥΣΑΝ), Μάριος Γεωργίου, το 2007
η ομάδα δέχτηκε 83 κλήσεις από τις οποίες
επιβεβαιώθηκαν οι 73 και έγινε κατορθωτή
η επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας σε 40
ασθενείς (54,8%), από τους οποίους όμως μό-

νο 13 (17,8%) πήραν εξιτήριο από
το νοσοκομείο. Το 2008 η ομάδα
δέχτηκε 110 κλήσεις από τις οποί-
ες επιβεβαιώθηκαν οι 91, έγινε επα-
ναφορά αυτόματης κυκλοφορίας
σε 43 ασθενείς (47,2%) και 17
(18,6%) πήραν εξιτήριο από το νο-
σοκομείο.

Το 2009 επιβεβαιώθηκαν οι 68
από τις 80 κλήσεις, έγινε επαναφορά αυτό-
ματης κυκλοφορίας σε 25 ασθενείς (36,7%)
και 15 (22%) πήραν εξιτήριο από το νοσοκο-
μείο. Το 2010 επιβεβαιώθηκαν οι 68 από τις

78 κλήσεις που δέχτηκε η ομάδα, έγινε επα-
ναφορά αυτόματης κυκλοφορίας σε 29
(42,6%) ασθενείς και από αυτούς πήραν εξι-
τήριο από το νοσοκομείο οι 16 (23,5%). Σύμ-
φωνα με τον κ. Γεωργίου, στην πλειονότητα
τους οι ασθενείς ήταν άντρες που νοσηλεύο-
νταν σε διάφορους θαλάμους, οι περισσότε-
ροι στο καρδιολογικό και παθολογικό, καθώς
επίσης και στο χειρουργικό.

Ανέφερε, επίσης, ότι η ομάδα έχει ανα-
βαθμισθεί σε θέματα τεχνολογίας, όπως οι συ-
σκευές ενδοοστικής βελόνας με τις οποίες
έχουν ενισχυθεί τα τρόλεϊ αναζωογόνησης. Οι
συσκευές αυτές, επιτρέπουν τη χορήγηση
υγρών και φαρμάκων μέσω του οστού, στις
περιπτώσεις που είναι αδύνατη η πρόσβαση
σε φλέβα.

ΚΙΚΑ ΚΑΣΙΝΙΔΟΥ
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Αυστραλία: «Και φέτος πάμε Ελλάδα»
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗσυνεχή χρονιά η ομογενειακή εφημερίδα της
Αυστραλίας «Νέος Κόσμος» έχει ξεκινήσει εκστρατεία για
την προβολή του ελληνικού τουρισμού, με τίτλο «Και Φέ-
τος Πάμε Ελλάδα». Σε δημοσίευμά η εφημερίδα τονίζει
πως τα καθημερινά νέα από την Ελλάδα «πληγώνουν, ενο-
χλούν, εξοργίζουν, απογοητεύουν, πικραίνουν και προ-
καλούν μεγάλη ανησυχία». «Παρόλα αυτά», συνεχίζει το
άρθρο, «για μας η Ελλάδα είναι η χώρα της καταγωγής μας.
Την αγαπάμε και την πονάμε. Και όπως κάναμε πάντα, έτσι
και τώρα, ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του, θα
συμβάλουμε ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Θα δώσουμε
τον δικό μας αγνό αγώνα, χωρίς κρατική, κομματική ή άλ-

λη καθοδήγηση και χωρίς να περιμένουμε κανένα αντάλ-
λαγμα. Όπως κάναμε πάντα άλλωστε. Γιατί εμείς, στο εξω-
τερικό, έτσι μάθαμε να αγαπάμε την Ελλάδα. Χωρίς υστε-
ροβουλία! Βέβαια, οι δικές μας δυνατότητες είναι περιο-
ρισμένες. Αλλά όχι ασήμαντες… Μπορούμε να βοηθήσουμε
την Ελλάδα με πολλούς τρόπους, αλλά οι πιο πρακτικοί, σ’
αυτή τη φάση, είναι δυο:

– Να αγοράζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Είναι, χωρίς αμ-
φιβολία, εξαιρετικής ποιότητας και ανταγωνιστικά στις τι-
μές. Να μας γίνει συνήθεια, λοιπόν, η επιλογή ελληνικών
προϊόντων. Χωρίς να μας κοστίζει τίποτα, ενισχύεται ση-
μαντικά η ελληνική οικονομία. Δηλαδή, ενισχύονται τα

αδέλφια μας στην Ελλάδα.
– Και όσοι ταξιδεύουμε στο εξωτερικό να επιλέγουμε

την Ελλάδα ως προορισμό μας. Ο τουρισμός θεωρείται η
μόνη άμεση πηγή εσόδων για την Ελλάδα, καθώς η εισροή
συναλλάγματος δεν υπόκειται στις χρονοβόρες διαδικα-
σίες των επενδύσεων, αλλά διοχετεύεται αυτόματα σε
ξενοδοχεία, εστιατόρια, μουσεία, μέσα μεταφοράς και χώ-
ρους διασκέδασης. Δηλαδή στον λαό της Ελλάδας».

Έτσι ο «Νέος Κόσμος» μετά την επιτυχία της περσινής
του εκστρατείας για την προβολή του ελληνικού τουρισμού,
που έγινε με τη συνεργασία της ομογένειας, ξεκινά και φέ-
τος μια καμπάνια με σύνθημα: «Και φέτος πάμε Ελλάδα».

ΕΞΩΔΙΚΟ διαμαρτυρία προς τους τρεις
βουλευτές Χανίων του ΠΑΣΟΚ, μέσω του
οποίου τους καλούν να μην ψηφίσουν
το μεσοπρόθεσμο πρό-
γραμμα, απέστειλαν 29
πολίτες των Χανίων. «Πε-
ριμένουμε από αυτούς που
εκλέγουμε στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, να υπερα-
σπιστούν τα συμφέροντα
του ελληνικού λαού και όχι
τα συμφέροντα των τραπεζιτών και του
μεγάλου κεφαλαίου», επισημαίνεται στο

εξώδικο, το οποίο έχει αποδέκτες τους
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη,
Ευτύχη Δαμιανάκη και Ευαγγελία Κου-

ρουπάκη, ενώ κοινοποιεί-
ται και στον βουλευτή Χρή-
στο Μαρκογιαννάκη. Ο κ.
Κουβάτσος, Χανιώτης που
υπογράφει το εξώδικο, ση-
μειώνει ότι, «εκτός από
τους 29 που το αποστέλ-
λουν, το έχουν συνυπο-

γράψει και δεκάδες ακόμα πολίτες των
Χανίων».

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ οικιών από τη Μο-
νή Κύκκου θα απολαμβάνουν
τη λίμνη του Μαγκλή, την οποία
ο Μητροπολίτης Κύκκου επε-
δίωξε να αποξηράνει κλείνο-
ντας τη δίοδο του νερού που
προερχόταν από τον ποταμό
Πεδιαίο εμπλουτίζοντας την.
Με βάση το νέο Τοπικό Σχέδιο
όλη η περιοχή γύ-
ρω από τη λίμνη
θα οικοπεδοποι-
ηθεί και η ίδια η
λίμνη θα παρα-
μείνει ως χώρος
πρασίνου, τον
οποίο όφειλε η Μητρόπολη να
παραχωρήσει στο πλαίσιο του
διαχωρισμού οικοπέδων. Στο
νέο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας
αναφέρονται και τα εξής: «Ιδι-
αίτερα σε σχέση με την τρο-
ποποίηση της Ζώνης Προστα-
σίας Δα3 στην ιδιοκτησία  όπου
υφίσταται ιδιωτική τεχνητή λί-
μνη (λίμνη Μαγκλή), αποφα-
σίσθηκε η διατήρηση της Ζώ-

νης Δα3 μόνο για τη λεκάνη της
Λίμνης, και η ένταξη της υπό-
λοιπης ιδιοκτησίας σε Οικιστι-
κή Ζώνη Κα6».

Αποφασίσθηκε, επίσης, η ει-
σαγωγή γενικής πρόνοιας στο
Τοπικό Σχέδιο, η οποία θα
εφαρμόζεται και στην παρού-
σα περίπτωση, ώστε σε περί-

πτωση αίτησης
για διαχωρισμό
οικοπέδων σε
ιδιοκτησίες του
ιδίου ιδιοκτήτη
σε γειτονικούς
χώρους, το πο-

σοστό του ανοικτού δημόσιου
χώρου που θα παραχωρείτο
από τους χώρους αυτούς, να
θεωρηθεί ότι παραχωρείται
στο τμήμα της ιδιοκτησίας
όπου υφίσταται η λίμνη, με
στόχο την απόκτηση από το δη-
μόσιο της λεκάνης της λίμνης
και του απολύτως αναγκαίου
περίγυρου. 

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Γλύτωσε η λίμνη Μαγκλή
εις βάρος του πρασίνου

ΣΑΛΟΣ προκαλείται από την περασμένη Παρα-
σκευή σε τοπικές Αρχές και φορείς της Πάφου,
μετά από καταγγελίες ότι τμήμα των ψηφιδωτών
της Κάτω Πάφου έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά
από τις εργασίες συντήρησης που διεξήχθησαν
πρόσφατα. Ξεναγοί που έχουν συνεχή παρουσία
στο χώρο κατήγγειλαν στη δημοτική Αρχή Πά-
φου ότι είναι οφθαλμοφανής η αλ-
λοίωση του περίφημου ψηφιδωτού
στην Οικία του Διονύσου, στο Αρχαι-
ολογικό Πάρκο της Κάτω Πάφου. Για
το σκοπό αυτό έχουν προσκομίσει
σχετικό φωτογραφικό υλικό από
επιστημονικά έντυπα που δείχνει
πως ήταν το συγκεκριμένο ψηφιδωτό πριν την
επέμβαση υπαλλήλων του Τμήματος Αρχαιοτή-
των και φωτογραφίες του θησαυρού σήμερα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες αυτές, από τη σύ-
γκριση των δύο φωτογραφιών, τις οποίες δη-
μοσιεύει ο «Φ», προκύπτει σαφώς ότι το συ-
γκεκριμένο τμήμα των ψηφιδωτών έχει υποστεί
σοβαρή αλλοίωση. Κάνοντας λόγο στην καταγ-

γελία τους προς τον Δήμο Πάφου για «έγκλημα
που διαπράττεται κατά των αρχαιολογικών θη-
σαυρών της Πάφου», οι συγκεκριμένοι παρά-
γοντες υποστηρίζουν, επίσης, ότι από το ψηφι-
δωτό λείπουν πλέον και πολλές ψηφίδες οι οποί-
ες όπως εικάζουν «περίσσεψαν» μετά τη συ-
ντήρηση. Οι συγκεκριμένοι λειτουργοί ενημέ-

ρωσαν τον Δήμαρχο Πάφου ότι ήδη
προχώρησαν σε σχετική καταγγε-
λία και προς το ίδιο το Τμήμα Αρχαι-
οτήτων, ζητώντας άμεση παρέμ-
βαση των επικεφαλής του Τμήμα-
τος για να σταματήσουν οι λανθα-
σμένες παρεμβάσεις στο χώρο.

Τις καταγγελίες επιβεβαίωσε στον «Φ» ο Δή-
μαρχος Πάφου, Σάββας Βέργας, ο οποίος τόνι-
σε ότι μετά τη λήψη της καταγγελίας από επαγ-
γελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο
των αρχαιοτήτων της Κάτω Πάφου, έχει απο-
στείλει κατεπείγουσα επιστολή προς τη διευ-
θύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων. «Με την επι-
στολή μου», τόνισε ο Δήμαρχος Πάφου, «καλώ

την κ. Χατζηκωστή να παρέμβει άμεσα και προ-
σωπικά για έλεγχο της κατάστασης και διασφά-
λιση ότι δεν θα συμβεί η παραμικρή μη ανα-
στρέψιμη ζημιά στο χώρο.

Τα μηνύματα είναι ανησυχητικά, τουλάχιστον
από τη σύγκριση του φωτογραφικού υλικού.
Ελπίζουμε οι αρμόδιοι να είναι σε θέση να αντι-
μετωπίσουν την κατάσταση». Λόγω της χθεσι-

νής αργίας, η επίσημη θέση του Τμήματος Αρχαι-
οτήτων δεν κατέστη δυνατό να μας δοθεί. Λει-
τουργός του Τμήματος, ωστόσο, με ανεπίση-
μες δηλώσεις του στον «Φ» εκτίμησε ότι ενδε-
χομένως οι καταγγέλλοντες να έχουν εκλάβει
τη συνεχιζόμενη εργασία συντήρησης ως τελι-
κή μορφή του ψηφιδωτού.

ΝΤΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ομάδα 
αναζωογόνησης

σύντομα και
στο νοσοκομείο 

Λεμεσού 

Καταγγελίες
για λανθασμένη 

συντήρηση

Τους ζητούν
να μην υπογράψουν

το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα 

Έκλεψαν χρυσαφικά
αξίας 50.000 ευρώ

ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ,εκμεταλλευόμενοι την απουσία στον Πρωταρά της
ιδιοκτήτριας κατοικίας στη Λευκωσία για το τριήμερο του Κατα-
κλυσμού, εισέβαλαν σ’ αυτό και αφού κατάφεραν να ανοίξουν
το χρηματοκιβώτιο, πήραν χρυσαφικά αξίας 50.000 ευρώ και
εξαφανίστηκαν. Η Αστυνομία συνέλαβε τη Φιλιππινέζα οικιακή
βοηθό που θεωρήθηκε ως ύποπτη. Η διάρρηξη και κλοπή διαπι-
στώθηκε από υπαλλήλους ψαροταβέρνας που βρίσκεται στο ισό-
γειο της οικίας που διαρρήχθηκε. Αυτοί εντόπισαν το χρηματο-
κιβώτιο στην αυλή της οικίας σπασμένο και το περιεχόμενό του
να απουσιάζει. Ειδοποιήθηκε η 24χρονη εγγονή της ιδιοκτήτριας,
η οποία προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία. Όπως δια-

πιστώθηκε, οι δράστες αφού πέ-
τυχαν είσοδο στην οικία παρα-
βιάζοντας το παράθυρο του απο-
χωρητηρίου, προχώρησαν στο
υπνοδωμάτιο και άρπαξαν το χρη-
ματοκιβώτιο. Ακολούθως το πέ-
ταξαν στο έδαφος με αποτέλε-

σμα από την πρόσκρουση αυτό να ανοίξει και να εμφανιστεί ο
μικρός θησαυρός. Για την υπόθεση συνελήφθη ως ύποπτη η Φι-
λιππινέζα οικιακή βοηθός, η οποία τη στιγμή της διάρρηξης κοι-
μόταν στο σπίτι. Η ύποπτη έδωσε εξηγήσεις, οι οποίες όμως δεν
έπεισαν τους ανακριτές. Οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού
Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο διέταξε την κράτησή της για
τέσσερις ημέρες.  Στο μεταξύ, άτυχος αποδείχθηκε νεαρός διαρ-
ρήκτης που μπήκε σε διαμέρισμα στην Αγία Νάπα με σκοπό να
κλέψει. Έπεσε πάνω σε αστυνομικό που τον συνέβαλε. Η διάρ-
ρηξη έγινε στις 6 το πρωί χθες και ο ιδιοκτήτης που είναι αστυ-
νομικός και κοιμόταν μαζί με τη σύζυγο του, άκουσε θόρυβο
και ξύπνησε. Εντόπισε τον διαρρήκτη και τον συνέλαβε πριν προ-
λάβει να κλέψει οτιδήποτε. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για
20χρονο ο οποίος τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πλη-
ροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) να έχει μια πιο ολοκλη-
ρωμένη εικόνα σε σχέση με τη θεραπεία των χρηστών εξαρτη-
σιογόνων ουσιών, έρχεται να συμβάλει ο Παγκύπριος Ιατρικός
Σύλλογος. Από την έναρξη λειτουργίας του, το ΕΚΤΕΠΝ συλλέ-
γει στοιχεία από τις θεραπευτικές δομές τοξικοεξάρτησης για
σκοπούς καταγραφής και αξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας
των χρηστών παράνομων ουσιών εξάρτησης, δεν έχει όμως στοι-

χεία και πληροφορίες από ιδιώτες για-
τρούς, στους οποίους απευθύνονται χρή-
στες ναρκωτικών. Για να καλυφθεί το κε-
νό αυτό, ξεκίνησε μια πιο συντονισμένη
προσπάθεια, η οποία στοχεύει στη συλ-
λογή στοιχείων και από ιδιώτες γιατρούς.

Με επιστολή, λοιπόν, την οποία απέ-
στειλε πρόσφατα προς όλα τα μέλη του,

ο ΠΙΣ καλεί όλους να συμβάλουν σ’ αυτή την προσπάθεια συ-
μπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο θα πρέπει να
αποστείλουν με τη σειρά τους στο ΕΚΤΕΠΝ. Μεταξύ των ερωτη-
μάτων που καλούνται να απαντήσουν οι ιδιώτες γιατροί, είναι ο
αριθμός των χρηστών που βλέπουν πάνω σε ετήσια βάση, η κύ-
ρια ή πιο συχνή ουσία κατάχρησης για την οποία απευθύνονται
κοντά τους και η θεραπεία η οποία τους προσφέρεται. Σημειώ-
νεται, ότι ο Δείκτης Αίτησης Θεραπείας αφορά στη συστηματι-
κή - σε ετήσια βάση - καταγραφή των χαρακτηριστικών των χρη-
στών που ζητούν θεραπευτική βοήθεια. ΚΙΚΑ ΚΑΣΙΝΙΔΟΥ

Χέρι βοήθεια από ΠΙΣ
για θεραπεία χρηστών Κατακλυσμός προβλημάτων 

160 κλήσεις στην 
Πυροσβεστική, 
κόπηκαν πάσσαλοι, 
έκλεισαν γεφύρια

Εξώδικο πολιτών σε βουλευτές ΠΑΣΟΚ

Στόχος να έχει 
το ΕΚΤΕΠΝ πιο
ολοκληρωμένη
εικόνα 

Ύποπτη Φιλιππινέζα
Διαρρήκτης πιάστηκε
από αστυνομικό 

Οικοπεδοποιείται
η περιοχή με βάση
το τοπικό σχέδιο 

ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΑΝ ΔΥΟ ΠΤΗΣΕΙΣ 

H κακοκαιρία που έπληξε τη Λάρνακα, επη-
ρέασε και τις πτήσεις προς το αεροδρόμιο
της πόλης. Συγκεκριμένα επηρεάστηκαν
δύο πτήσεις, μια των Κυπριακών Αερο-
γραμμών και μια της ΑEGEAN. Αεροσκάφος
των Κ.Α. προερχόμενο από το Λονδίνο ανα-
γκάσθηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο
Πάφου, ενώ αεροσκάφος της AEGEAN που
θα ερχόταν από την Αθήνα συνάντησε ανέ-
μους και μετά από πολύωρη καθυστέρηση,
προσγειώθηκε κανονικά.   

Εκστρατεία της εφημερίδας «Νέος Κόσμος» για ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

300 ανακοπές σε 4 χρόνια στο νοσοκομείο Λευκωσίας

Απειλούνται με καταστροφή τα ψηφιδωτά

Έβρεξε... αγανάκτηση σε Λάρνακα-Νήσου-Λατσιά
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