
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 7:50 πμ

Η μπόρα έφερε προβλήματα

Σχ ε τ ι κ ά  ά ρ θ ρ α :
Πέντε οχήματα παρασύρθηκαν στην περιοχή
ΣΟΠΑΖ λόγω καταρρακτωδών βροχών
(24/10/2012)

Επαναρχίζουν οι έρευνες για εντοπισμό ενός οχήματος στο ΣΟΠΑΖ

Λευκωσία: Επαναλαμβάνονται με το
πρώτο φως της ημέρας οι έρευνες στην
περιοχή ΣΟΠΑΖ, για εντοπισμό ενός
οχήματος το οποίο παρασύρθηκε χθες
το βράδυ από τα νερά ποταμού που
υπερχείλισε στην περιοχή.

Η Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Λίζα
Κεμιτζή δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι συνολικά
πέντε οχήματα παρασύρθηκαν, εκ των
οποίων το ένα εξακολουθεί να
αγνοείται.

Στα άλλα οχήματα είχαν εγκλωβιστεί συνολικά τρία
άτομα, δύο γυναίκες και ένα παιδί, τα οποία και
απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια της
Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου Τύπου της Αστυνομίας μια εκ των οδηγών που
εγκλωβίστηκαν ήταν γυναίκα ηλικίας 53 χρόνων από το Καϊμακλί την οποία και
απεγκλώβισε αστυνομικός.

Άνοιξαν οι ουρανοί

Σε κανάλια πλημμυρισμένα από νερό μετατράπηκαν χθες βράδυ αρκετοί δρόμοι σε διάφορες
περιοχές της Λευκωσίας, οι οποίοι έγιναν έρμαιο της έντονης βροχόπτωσης που άρχισε αργά
το απόγευμα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρισκόταν σε εγρήγορση και μέχρι τις 8:30 μ.μ. δέχθηκε περίπου
40 κλήσεις στη Λευκωσία.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπός της Λίζα Κεμιτζή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε
σε περιπτώσεις που αφορούσαν άντληση νερών από υπόγειους χώρους, σπίτια και
πλημμυρισμένους δρόμους.

Οι περιοχές της πρωτεύουσας που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις βροχές ήταν ο
Στρόβολος, η Ακρόπολη και η Δασούπολη.

Στο μεταξύ, το υδρομετεωρολογικό έτος, το οποίο έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου, ήταν ένα
από τα πιο βροχερά για την Κύπρο, από το 1901.

Με ανάλογους οιωνούς όμως ξεκίνησε και το φετινό υδρομετεωρολογικό έτος, καθώς ο
Οκτώβριος, ο πρώτος μήνας του, είναι ήδη από τους πλέον βροχερούς των τελευταίων 111
ετών.

Μέχρι στιγμής, η βροχόπτωση του μήνα έχει ξεπεράσει την κανονική για τον μήνα,
φτάνοντας τα 43,9 χιλιοστόμετρα που αντιστοιχεί στο 134% της κανονικής. Με δεδομένο
βέβαια ότι ακόμα έχουμε μερικές ημέρες μέχρι να μας αποχαιρετήσει ο Οκτώβριος και με τις
βροχές που αναμένονται τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, σίγουρα η
συνολική βροχόπτωση του μήνα θα αυξηθεί ακόμα παραπάνω.

Για την ιστορία, ο πιο βροχερός Οκτώβριος ήταν αυτός του 1942, με βροχόπτωση 130,7
χιλιοστόμετρα ενώ ο δεύτερος πιο βροχερός ήταν το 2006 με βροχόπτωση 115,7
χιλιοστόμετρα.

Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, ο βροχερός καιρός θα συνεχιστεί, σύμφωνα με την
πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Χαρακτηριστικό επίσης των ημερών είναι και η
πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε λίγο πιο χαμηλά επίπεδα για
την εποχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ
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