
Νεαρός Κύπριος Μαρω-
νίτης του Λονδίνου, ο 
Μάικλ Τζιοβάννη, 24 

ετών, πιστεύεται ότι περιλαµβά-
νεται µεταξύ τεσσάρων ατόµων 
που κάηκαν ζωντανοί έπειτα 
από πυρκαγιά που ξέσπασε 
σε νυκτερινό κέντρο στο νησί 
Μπουκέ της Ταϊλάνδης, όπου 
βρισκόταν για διακοπές µε φί-
λους του.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τη περα-
σµένη Παρασκευή τα ξηµερώ-
µατα, τοπική ώρα, και ο άτυχος 
νέος είχε προλάβει να µιλήσει 
µε το καλύτερο του φίλο στο 
Λονδίνο για να του πει που βρι-
σκόταν και τι συνέβαινε.

Του είπε ακόµη ότι δεν πί-
στευε ότι θα κατάφερνε να βγει 
ζωντανός από το κλαµπ. Ο µε-

γαλύτερος αδελφός του αναχώ-
ρησε για το νησί τη Κυριακή για 
να διαπιστώσει την τύχη του 
Μάικλ.

Προχθές όµως άλλα µέλη της 
οικογένειας στο βόρειο Λονδί-
νο, όπου κατοικούσε είπαν ότι 
«θρηνούµε το θάνατό του. Εί-
µαστε σίγουροι 100% ότι περι-
λαµβάνεται µεταξύ των τεσσά-
ρων νεκρών. Τραγική ειρωνεία 
είναι ότι ο Μάικλ θα επέστρεφε 
στο Λονδίνο τη περασµένη Τρί-
τη αλλά έχασε τη πτήση του και 
έτσι παρέτεινε τις διακοπές του 
µέχρι την Κυριακή. Πιστεύεται 
ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε 
από κεραυνό.

O Κόσμος THURSDAY 23 AUGUST 2012ΚΥΠΡΟΣ 15

Σε ασφυξία λόγω πνιγµού 
οφείλεται ο θάνατος του 
Ανδρέα Σιάντονα, 69 

χρόνων από τη Λάρνακα, ο 
οποίος ανασύρθηκε νεκρός σε 
παραλία στον Πρωταρά.  Τα 
αίτια του θανάτου του 69χρο-
νου διαπιστώθηκαν σήµερα 
ύστερα από τη νενοµισµένη 
νεκροτοµή που διενεργήθηκε 
στη σορό του στο Γενικό Νοσο-
κοµείο Λάρνακας. Υπενθυµίζε-
ται ότι γύρω στις τρεις την Κυ-

ριακή το απόγευµα λουόµενοι 
στην περιοχή FIG TREE BAY, 
εντόπισαν τον 69χρονο αναί-
σθητο µέσα στη θάλασσα. Με 
τη βοήθεια ναυαγοσωστών τον 
ανέσυραν στην στεριά και δύο 
γιατροί που βρίσκονταν στην 
παραλία προσπάθησαν να τον 
επαναφέρουν παρέχοντάς του 
τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, 
ο άτυχος 69χρονος δεν τα κα-
τάφερε και όταν µεταφέρθηκε 
µε ασθενοφόρο στο Γενικό 

Νοσοκοµείο Αµµοχώστου στο 
Παραλίµνι, οι επί καθήκοντι 
γιατροί διαπίστωσαν απλώς το 
θάνατό του. Η σορός δεν έφερε 
εξωτερικές κακώσεις. 

Η ταυτότητα του 69χρονου 
παρέµεινε για ώρες άγνωστη, 
αφού η Αστυνοµία δεν εντόπι-
σε προσωπικά του αντικείµε-
να στην παραλία. Τελικά, τον 
αναζήτησε η οικογένειά του και 
αργά το βράδυ ο νεκρός ανα-
γνωρίστηκε από το γιο του.

Αντιρρήσεις και σοβαρές 
επιφυλάξεις διατηρεί η 
Αστυνοµία από τις νέες 

ρυθµίσεις για την ασφάλεια των 
αεροδροµίων, παρόλο ότι επι-
βλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  Εξαιρούνται των 
ελέγχων οι υπάλληλοι της Πολι-
τικής Αεροπορίας, των Τελωνεί-
ων και της Αστυνοµίας που είναι 
επιφορτισµένοι µε τον έλεγχο 
των επιβατών και των διαβατηρί-

ων. Αίτηµα εξαίρεσης για να µην 
υποβάλλονται σε σωµατικούς 
και άλλους ελέγχους υπέβαλαν 
σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι δια-
φόρων τµηµάτων των αεροδρο-
µίων αλλά απορρίφθηκαν. 

Σε ασφυξία λόγω πνιγµού ο θάνατος
του 69χρονου από τη Λάρνακα 

ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑ ΕΠΙΠΛΕΕΙ ΝΕΚΡΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΑ

Διχάζουν οι έλεγχοι στα αεροδρόμια, 
επιφυλάξεις από Αστυνομία

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Είχε χάσει την πτήση του και πήγε 
σε κλαµπ που πλήγηκε από κεραυνό

ΝΕΑΡΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΚΑΗΚΕ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΤΑΪΛΑΝ∆Η 

Ο Μάικλ Τζιοβάννη. 

Αίτηµα εξαίρεσης για να µην υποβάλλονται σε σωµατικούς και άλλους ελέγχους υπέβαλαν 
σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι διαφόρων τµηµάτων


