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 Τεράστια προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στην κοινότητα 

Τραχωνίου στη Λεμεσό. Η είσοδος της κοινότητας μετατράπηκε σε λίμνη με 

αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν αυτοκίνητα και να χρειαστεί η επέμβαση της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

 

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Κυριάκο Χριστοδούλου είναι η δεύτερη φορά που η 

είσοδος της κοινότητας μετατρέπετε σε λίμνη. «Όταν έχουμε 15 χιλιοστά βροχή 

συσσωρευεται όλο αυτό το νερό που είναι 4 τόνοι περίπου» είπε. 

 

Ο κ. Χριστοδουλου εξήγησε ότι «αυτό οφείλεται στο ότι δεν έγιναν οι απαραίτητα 

έργα για τα όμβρια ύδατα τα οποία καταλήγουν στο κύριο δρόμο της κοινότητας 

επειδή κόστιζαν». 

 

Με την βοήθεια της πυροσβεστικής το νερό διοχετεύθηκε σε τεχνητή λίμνη της 

κοινότητας η οποία βρίσκεται σε επίπεδα υπερχείλισης όπως ανέφερε και 

διερωτήθηκε εάν έχει άλλες βροχές τι θα συμβεί. «Ζητούμε από τα αρμόδια τμήματα 

να βρουν λύση άμεσα στο πρόβλημα» κατέληξε. 

 

Στα ορεινά, ο δρόμος Πλατρών - Τροόδους, ο οποίος είχε κλείσει για την 

κυκλοφορία, λόγω κατολισθήσεων, έχει πλέον ανοίξει για την τροχαία κίνηση. 

Παράλληλα, ο δρόμος Πλατρών - Τροοδιτίσσης, ο οποίος επίσης είχε κλείσει για την 

κυκλοφορία, έχει ανοίξει επίσης. 

 

Στους δρόμους των ορεινών περιοχών, πιθανόν να υπάρχουν πέτρες, από 
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κατολισθήσεις, ενώ παροδικά επικρατεί ομίχλη, που επηρεάζει την ορατότητα και οι 

οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 

Επιασε δουλειά συνεργείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων στο Λάτσι 

Συνεργείο του τμήματος δημοσίων έργων μετέβη στην περιοχή του Λατσιού στην 

Πόλη Χρυσοχούς μετά την χθεσινή κακοκαιρία που είχε ως συνέπεια την υπερχείλιση 

του ποταμού στο γεφύρι του Λατσιού ενώ μέχρι τις απογευματινές ώρες αναμένεται 

να αφαιρεθεί η προσθήκη απο το γεφύρι ώστε να υπάρχει ελεύθερη ροή του νερού . 

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Άγγελος Οδυσσέως μετά 

τις χθεσινές και σημερινές επαφές υπήρξε  εξέλιξη και το συνεργείο του τμήματος 

δημοσίων έργων κατέφθασε στην περιοχή. Αφού πρόσθεσε, γίνει συνεννόηση με την 

ΑΗΚ και την ΑΤΗΚ θα αφαιρεθεί η προσθήκη ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι απο 

τις βροχές που αναμένεται να συνεχιστούν. 

Ο κ. Οδυσσέως είπε «ακόμα μια φορά είχαμε τα προβλήματα με την υπερχείλιση του 

ποταμού στο γεφύρι του Λατσιού.  Δυστυχώς είχαμε και πάλι ζημιές σε υποστατικά, 

καταστήματα που βρίσκονται στο λιμάνι. Λυπούμαι γιατί, παρόλες τις 

προειδοποιήσεις μας και τα  συνεχή διαβήματα που  προβήκαμε δεν έγινε έγκαιρα η 

ανακατασκευή του γεφυριού ή τουλάχιστον η αφαίρεση της προσθήκης που 

κατασκευάστηκε κατά την περίοδο της κατασκευής του ποδηλατόδρομου – 

πεζόδρομου». 

Είχαμε  προειδοποιήσει από την αρχή, από τότε που κατασκευαζόταν το γεφύρι, ότι 

ήταν κακοτεχνία και σε κάποια στιγμή θα αντιμετωπίζαμε  προβλήματα που 

δυστυχώς βιώνουμε σήμερα, πρόσθεσε. 

Ο δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς επέρριψε την ευθύνη στην πολιτεία  και είπε πως 

η  κακοτεχνία ανήκει σε έργο που  έγινε από το κράτος από τα δημόσια έργα, για 

αυτό πρόσθεσε «θεωρώ ότι είναι και  ευθύνη του να αποζημιώσουν αυτούς τους 

ανθρώπους, τα καταστήματα των οποίων υπέστησαν ζημιές». 

Ο αντιδήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή είπε, πως ως μέλος του 

δημοτικού συμβουλίου έχει θέσει επανειλημμένως το θέμα προς συζήτηση και 

πρόσθεσε, πως είναι η τρίτη φορά που υπερχειλίζει ο ποταμός μέσα σε δύο χρόνια." 

Παρά τις πολλές μας  ερωτήσεις προς τον δήμαρχο και τις διαβεβαιώσεις που μας 

είχαν δώσει ότι  ο επόμενος χειμώνας θα μας βρει χωρίς αυτό το πρόβλημα 

δυστυχώς  συνεχίζει να υπάρχει", σημείωσε. 

 


