
Εκτός ελέγχου µαίνεται τερα-
στίων πυρκαγιά που ξέσπα-
σε την Κυριακή το µεσηµέρι 

στην Επαρχία Λάρνακας µεταξύ 
των κοινοτήτων Χοιροκοιτίας, 
Βαβατσινιάς, Λευκάρων, Σκαρί-
νου και Κάτω ∆ρυ. Σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης ο Κάτω ∆ρυς, 
καθώς οι φλόγες έφτασαν στις 
παρυφές της κοινότητας απει-
λώντας κατοικίες και περιουσίες. 
Με εντολή της Πυροσβεστικής 
εκκενώθηκε από τους κατοίκους, 
ενώ χάρη στα ρίψεις των πτητι-
κών µέσων η φωτιά δεν πέρασε 
µέσα από το χωριό. Ωστόσο η 
φωτιά κινείται προς το µοναστή-
ρι του Αγίου Μηνά. Στο µεταξύ, 
σύµφωνα µε την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία έχει εκκενωθεί προ-
ληπτικά το χωριό Σκαρίνου. Η 
φωτιά µαίνεται εκτός ελέγχου και 
καταβάλλονται τεράστιες προ-
σπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο.

Μάχη µε τις φλόγες δίνουν οι 
δυνάµεις πυρόσβεσης, ωστόσο, 
λόγω των ισχυρών ανέµων που 
πνέουν στην περιοχή, καθώς 
και η συνεχής αλλαγή της φο-
ράς τους, καθιστούν το έργο τους 
εξαιρετικά δύσκολο.  Εκπρόσω-

πος της Πυροσβεστικής δήλωσε 
ότι πρόκειται για πρωτοφανή 
πυρκαγιά της οποίας η αντιµετώ-
πιση είναι δύσκολη, αφού λόγω 
των ανέµων δηµιουργούνται 
νέες εστίες.

Σε κίνδυνο βρέθηκε το πλή-
ρωµα πυροσβεστικού οχήµατος, 
όταν περικυκλώθηκε από τη φω-
τιά. Οι πυροσβέστες κατάφεραν 
ευτυχώς να διαφύγουν, ενώ το 
όχηµα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο 
µετά τις 13:00, κατακαίοντας 
ξερά χόρτα και άγρια βλάστηση, 
µαίνεται αυτή την ώρα ανεξέλε-
γκτη σε δύο µέτωπα το ένα προς 
Λεύκαρα - Σκαρίνου και το δεύ-
τερο προς το µοναστήρι του Αγί-
ου Μηνά κοντά στον Κάτω ∆ρυ.

Για την κατάσβεσή της συµ-
µετέχουν ισχυρές δυνάµεις της 
Πυροσβεστικής, του Τµήµατος 
∆ασών, της Αστυνοµίας, της Πο-
λιτικής Άµυνας, µε πάνω από 20 
οχήµατα, καθώς και πολλοί κά-
τοικοι των κοινοτήτων της περι-
οχής και εθελοντές, 

Ενισχύσεις αναµένεται να 
αποσταλούν από Λάρνακα και 
Λευκωσία, ωστόσο, σε συνδυα-

σµό µε άλλες τρεις πυρκαγιές ξέ-
σπασαν το απόγευµα στο Βουνί, 
στον Ύψωνα και στο Αβδελερό, 
που µαίνονται και αυτές ανεξέ-
λεγκτες, υπάρχει αναγκαστικά 
διασπορά των δυνάµεων πυρό-
σβεσης, ενώ και τα εναέρια µέσα 
αναγκάζονται να εναλλάσσονται 
και στις τέσσερις µεγάλες πυρ-
καγιές. Για να αντιµετωπιστεί 
η κατάσταση, έχουν ανακληθεί 
όλες οι άδειες και κλήθηκαν 
όλοι οι πυροσβέστες να παρου-
σιαστούν στους Πυροσβεστι-
κούς Σταθµούς.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η 
εκπρόσωπος Τύπου της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, Λίζα Κε-
µιτζή, είπε ότι στην περιοχή βρί-
σκονται επίσης ισχυρές εναέριες 
δυνάµεις, αποτελούµενες από 
επτά ελικόπτερα, από τα οποία 
τα δύο είναι της Αστυνοµίας, το 
ένα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 
τα δύο των βρετανικών Βάσεων 
και τα δύο του Τµήµατος ∆ασών.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η 
Αστυνοµία προχώρησε στη σύλ-
ληψη ενός 57χρονου από την 
Κοφίνου, που εικάζεται ότι προ-
κάλεσε την µεγάλη πυρκαγιά.
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Σε πύρινο κλοιό η Κύπρος, 
εκκενώθηκε ο Κάτω ∆ρυς και η Σκαρίνου

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - 
ΚΑΗΚΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ

Η φωτιά µαίνεται εκτός ελέγχου 
και καταβάλλονται 

τεράστιες προσπάθειες 
να τεθεί υπό έλεγχο. 

Στο ζενίθ των προετοιµασιών 
της βρίσκεται η Λεµεσός για 
τη διοργάνωση της Γιορτής 

του Κρασιού, που φέτος θα πραγ-
µατοποιηθεί από τις 30 Αυγού-
στου µέχρι και τις 9 Σεπτεµβρί-
ου, συµπληρώνοντας πενήντα 
συν ένα χρόνια ζωής. Χθες έγινε 
ήδη το καθιερωµένο πρώτο µε-
γάλο βήµα µε το στήσιµο του πα-
ραδοσιακού βρακά στο χώρο του 
∆ηµοτικού Κήπου όπου θα φι-
λοξενηθούν, όπως κάθε χρόνο, 

όλες οι εκδηλώσεις της Γιορτής. 
Ο πυρετός δουλειάς, παρά το ότι 
βρισκόµαστε σε περίοδο διακο-
πών, συνεχίζεται από τα συνερ-
γεία του ∆ήµου Λεµεσού αλλά 
και ιδιώτες που µετέχουν στην 
όλη διοργάνωση, αφού υπάρ-
χουν ακόµα αρκετές διαδικασίες 
να γίνουν για τη δηµιουργία των 
απαραίτητων εγκαταστάσεων 
στις οποίες θα φιλοξενηθούν τα 
διάφορα εµπορικά και άλλα πε-
ρίπτερα που αποτελούν βασικό 

στοιχείο της µεγαλύτερης λαϊκής 
γιορτής της πόλης.

Αν και η οικονοµική κρίση 
δεν άφησε ανεπηρέαστες και τις 
πολιτιστικές δράσεις του δήµου, 
ωστόσο το επίπεδο της φετινής 
διοργάνωσης της Γιορτής του 
Κρασιού δεν θα είναι κατώτερο 
απ’ ό,τι τα προηγούµενα χρόνια 
κι αυτό φαίνεται µέσα από το 
πλούσιο πρόγραµµα που έχει 
ετοιµαστεί και µάλιστα µε κά-
ποιες καινοτοµίες.

ΑΠΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η Λεμεσός έβαλε πλώρη 
για τη Γιορτή του Κρασιού


