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Έκρηξη χειροβοµβίδας τα 
ξηµερώµατα στη Λεµεσό
Έδρασαν τις πρωινές ώρες της 
Τετάρτης εγκληµατικά στοιχεία 
στη Λεµεσό, τα οποία έριξαν 
χειροβοµβίδα στην αυλή οικί-
ας προκαλώντας υλικές ζηµιές.
Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, 
η έκρηξη σηµειώθηκε στις 3 
τα ξηµερώµατα, ενώ από εξε-
τάσεις που ακολούθησαν δι-
απιστώθηκε πως η έκρηξη 
οφειλόταν στη ρίψη αµυντικής 
χειροβοµβίδας στην µπροστι-

νή βεράντα της οικίας. 
Από την έκρηξη προκλήθηκαν 
ζηµιές στον εξωτερικό τοίχο 
της οικίας, σε γυάλινη µπαλ-
κονόπορτα, καθώς επίσης και 
σε αλουµινένιο προστατευτικό 
κάγκελο, ενώ από τη σκηνή πα-
ραλήφθηκαν διάφορα τεκµήρια, 
τα οποία θα σταλούν για επιστη-
µονικές εξετάσεις.
Το ΤΑΕ Λεµεσού διερευνά την 
υπόθεση. 

Ο
κτώ είναι τα νέα επιβε-
βαιωµένα κρούσµατα 
κορωνοϊού, ανακοίνω-
σε το απόγευµα της Τε-

τάρτης ο Λεόντιος Κωστρίκκης, 
καθηγητής Μοριακής Ιολογίας 
του Τµήµατος Βιολογικών Επι-
στηµών του Πανεπιστηµίου Κύ-
πρου.
Συγκεκριµένα:
- ∆ύο άτοµα επέστρεψαν από 
ευρωπαϊκές χώρες, άρα θεω-
ρούνται εισαγόµενες λοιµώξεις,
- Τέσσερα άτοµα εντοπίστηκαν 
µέσω ιχνηλάτησης των επαφών 
ήδη επιβεβαιωµένων περιστατι-
κών, και
- ∆ύο άτοµα, των οποίων το 
ιστορικό διερευνάται.
Μεταξύ των τεσσάρων επαφών 
είναι και ένα τρίµηνο βρέφος, 
το οποίο νοσηλεύεται στο Μα-
κάρειο σε καλή κατάταση για 
προληπτικούς λόγους.
Με βάση και τα δεδοµένα της 
Τετάρτης, ο συνολικός αριθµός 
των θετικών κρουσµάτων ανήλ-
θε στα 132 (περιλαµβανοµένων 
και των τριών που εντοπίστη-
καν στις Βρετανικές Βάσεις). Τα 
69 από τα 132 προέρχονται από 
επαφές.
Ο Καθηγητής Κωστρίκκης τόνι-
σε πως «ό,τι κτίζουµε τώρα, θα 
το επωφεληθούµε σύντοµα, και 
το αντίθετο».
Εξάλλου ο ∆ρ Μάριος Λοΐζου, 
επιστηµονικός διευθυντής, ∆ι-
εύθυνση Λευκωσίας ΟΚΥπΥ 
ανέφερε πως ένα 3µηνο βρέφος 
νοσηλεύεται για προληπτικούς 
λόγους στο Μακάρειο Νοσοκο-
µείο σε καλή γενική κατάσταση.
«Αποτελεί επαφή επιβεβαιω-
µένου κρούσµατος. Στο Γενικό 
Νοσοκοµείο Αµµοχώστου νοση-
λεύονται 17 άτοµα, δύο εκ των 
οποίων στη Μονάδα Αυξηµένης 
Φροντίδας. Στο Γενικό Νοσοκο-
µείο Λευκωσίας νοσηλεύεται σε 

θάλαµο ένα άτοµο. Πέντε άτοµα 
νοσηλεύονται διασωληνωµέ-
να, δύο στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας του Γενικού Νοσο-
κοµείου Λεµεσού και τρία στη 
ΜΕΘ Λευκωσίας. Η κατάσταση 
των ασθενών που νοσηλεύονται 
διασωληνωµένοι, είναι αυτή τη 
στιγµή κρίσιµη αλλά σταθερή», 
ανέφερε.
Ο ∆ρ Λοίζου είπε πως η δυνα-
τότητα διασωλήνωσης και σω-
στής υποστήριξης σε ΜΕΘ των 
ασθενών µε αναπνευστική ανε-
πάρκεια είναι αυτή που αυξάνει 
την πιθανότητα επιβίωσής τους 
και γι’ αυτό και ο αγώνας που 
γίνεται για να δηµιουργηθούν 
όσο το δυνατό περισσότερες 
κλίνες εντατικής και να εξοπλι-
στούν κατάλληλα.
«Ταυτόχρονα, είναι υποχρέωσή 
µας να εξασφαλίσουµε στο προ-
σωπικό µας όλο τον απαραίτητο 
προστατευτικό εξοπλισµό για να 
µπορέσει να εκτελέσει τα καθή-
κοντά του µε όσο το δυνατό πε-
ρισσότερη ασφάλεια», ανέφερε.
Πρόσθεσε πως κάτι το οποίο 
µας συγκινεί ιδιαίτερα είναι η 
µεγάλη εθελοντική προσφορά 
δωρεών προς τα νοσοκοµεία ει-
δικά για εξοπλισµούς.
«Υπάρχει όµως ένα µεγάλο πρό-
βληµα, και είναι γνωστό. Υπάρ-
χει µεγάλη δυσκολία στην εξεύ-
ρεση των απαραιτήτων λόγω της 
τροµακτικά µεγάλης παγκόσµιας 
ζήτησης, σαν αποτέλεσµα της 
ταχύτατης αύξησης του αριθµού 
των κρουσµάτων. Αυτή τη στιγ-
µή υπάρχουν παγκόσµια σχεδόν 
450,000 κρούσµατα. Μπορώ 
να σας διαβεβαιώσω ότι γίνε-
ται µια τεράστια προσπάθεια να 
εξασφαλιστούν τα απαραίτητα. 
Για αυτό, όπως είπα και χθες 
χρειαζόµαστε χρόνο. Μένουµε 
σπίτι, προστατευόµαστε, κερδί-
ζουµε χρόνο», κατέληξε.

Τριών µηνών βρέφος 
θετικό στον κορωνοϊό

CYPRUS CLUB

Mήνυµα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Κυπριακής Κοινότητας Νέας Νοτίου Ουαλίας

Προς τα µέλη µας, φίλους, προσωπικό και υποστηρικτές του κλαµπ µας,  

µεταβιβάζουµε τις προσευχές µας, την συµπαράστασή µας και τις καλύτερες 

ευχές µας αυτές τις δύσκολες ώρες που βιώνουµε όλοι µας.

Άµεση προτεραιότητά µας ήταν, είναι και θα είναι, η ασφάλεια και ευηµερία 

των µελών µας και του προσωπικού. Γι΄αυτό το λόγο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Κυπριακής Κοινότητας προέβη στην απόφαση να κλείσει το Κλαµπ -µέχρι 

νεωτέρας- για να βοηθήσουµε στην µείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η απόφαση πάρθηκε πριν την επίσηµη ανακοίνωση της Κυβέρνησης και βάσει 

των πληροφοριών που είχαµε από το Club NSW. 

Μεταφέρουµε τις ευχές µας σε όλους που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.  

Σε αυτούς που ταλαιπωρούνται µε την υγεία τους ευχόµαστε  

καλή και γρήγορη ανάρρωση. Στους κλάδους που πλήττονται δραστικά  

λόγω της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού -επιχειρηµατίες  

και εργαζόµενους- ευχόµαστε καλή δύναµη.

Όλοι µαζί µπορούµε να κερδίσουµε αυτή τη µάχη! Η πανδηµία του κορωνοϊού 

και τα µέτρα πρόληψης της διασποράς του, αναδεικνύουν τη σηµασία  

της ατοµικής ευθύνης και της συµµόρφωσης µε τις οδηγίες που εκδίδουν οι 

αρµόδιοι φορείς. Η πανδηµία θα µας κοστίσει.  

Θα µας αφήσει, όµως, νικητές και πιο ώριµους. Χαλυβδωµένους όσο ποτέ για 

να ξαναπάµε την οικονοµία µπροστά και φυσικά το ξαναλειτουργήσει το κλαµπ 

της Κυπριακής Κοινότητας. 

∆εν απολύσαµε κανέναν εργαζόµενο και θα συνεχίσουµε 

να συµπαραστεκόµαστε σε όλους αυτές τις δύσκολες στιγµές. 

Θα χρειαστούµε την υποστήριξή σας στο µέλλον.  

Προς το παρών όµως, αυτές τις δύσκολες ώρες, σας ζητούµε να προστατέψτε 

τον εαυτό σας και τις οικογένειές σας. 

A message from the Directors 
of The Cyprus Community of NSW Limited

To our members, guests, staff and supporters of our Club, we pass on our 

prayers, support and best wishes as we proceed through turbulent times.

It has always been our mission to ensure the safety  

and wellbeing of our members and staff and  

on Saturday the 21st March 2020 the directors agreed  

to shut down the Club to assist  

in reducing the spread of the coronavirus until further notice.

This decision was made before the official government announcement and 

inline with the information received from Club NSW.

To everyone in our community who is now being affected by the coronavirus 

whether health, business operators and employees we pass on our sympathies.

We all need to work together, provide support to see through the virus and 

more so see through the months after we pass virus to help rebuild our 

economy and for us our community club.

As a club we have not stood down any employees and we will continue to 

work with them to see us through these turbulent times.

We look forward to your support in future and ask you all keep safe.
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