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Λύματα στο φράγμα Γερμασόγειας

Με άρση αδειών απειλεί
ο δήμος τους επιχειρηματίες

Συνάντηση με τον έπαρχο Λεμεσού ζητά ο δήμαρχος

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟπρος δεκάδες επιχειρηματίες της τουριστικής
περιοχής Κάτω Πάφου απέστειλε η δημοτική αρχή προκειμένου να τεθεί τέρμα στην παράνομη εκμετάλλευση δημόσιων χώρων από πλευράς των επιχειρήσεων. Πληροφορίες
του «Φ» αναφέρουν ότι στάληκαν ήδη προειδοποιητικές επιστολές προς τους επαγγελματίες αυτούς, με τις οποίες καθίσταται σαφές ότι χωρίς άλλη συνεννόηση ή προειδοποίηση
ο δήμος θα αναστείλει τις άδειες χρήσης δημόσιων χώρων
για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων αν συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν πειθαρχήσουν
Καμπανάκι στην Κάτω στις αποφάσεις για την έκταση των δημόσιων χώρων που
Πάφο για τη χρήση
μπορούν να εκμεταλλεύονται.
δημόσιων χώρων
Τις πληροφορίες μας επιβεβαίωσε χθες αρμόδια δημοτική πηγή η οποία αποκάλυψε ότι τα τελεσίγραφα στάληκαν μετά τη διαπίστωση ότι
δεκάδες επιχειρήσεις στην περιοχή του λιμανιού, της παραλιακής λεωφόρου, των Τάφων των Βασιλέων και άλλων τουριστικών οδών της Κάτω Πάφου έχουν υπερβεί κατά πολύ τα
μέτρα των δημόσιων εκτάσεων που τους επιτράπηκε να εκμεταλλεύονται εμπορικά.
Ιδιαίτερα οξύ είναι σύμφωνα με την ίδια πηγή το πρόβλημα στον χερσαίο χώρο του λιμενίσκου, όπου ο Δήμος Πάφου επιχειρεί μια συνολικότερη ρύθμιση. Και αυτό αφού πέραν του αλαλούμ με τα τραπεζοκαθίσματα, επικρατεί έντονο πρόβλημα και στη λειτουργία άλλων επιχειρήσεων, όπως
τα θαλάσσια σπορ και οι οργανωτές μίνι κρουαζιέρων.

AMEΣΗ συνάντηση με τον έπαρχο Λεμεσού και άλλους αρμόδιους κρατικούς
αξιωματούχους εμπλεκομένων κρατικών
υπηρεσιών ζητά ο δήμαρχος Γερμασόγειας, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει δεσμεύσεις για προώθηση της επίλυσης του προβλήματος με τη ροή λυμάτων στο φράγμα της περιοχής και της
υλοποίησης κάποιων έργων υποδομής
στον ποταμό Άμαθο, τα οποία βρίσκονται
σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετό καιρό.

Σε υπόμνημα προς τον έπαρχο Λεμεσού Γιαννάκη Μαλλουρίδη, ο δήμαρχος
Γερμασόγειας, Ανδρέας Γαβριηλίδης, ζητά τον ορισμό σύσκεψης στην Επαρχιακή Διοίκηση, με τη συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών για να συζητηθεί διεξοδικά το πρόβλημα με τα λύματα που ρέουν συνεχώς σε ρυάκι και
καταλήγουν στο φράγμα Γερμασόγειας με όλους του κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Γερμασόγειας, υπάρχει τα τελευταία 10 χρόνια και έχει την πηγή του
στο δίκτυο συλλογής λυμάτων της γειτονικής κοινότητας του Αρακαπά και ειδικότερα σε σηπτικούς λάκκους στον ποταμό (αργάκι της Παπούτσας), που συχνά υπερχειλίζουν. Ως αποτέλεσμα, λύματα καταλήγουν στον υδατοφράκτη
Γερμασόγειας, χωρίς όμως κανένας αρμόδιος να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

«Είναι απαράδεκτο να αφήνονται τα λύματα της κοινότητας Αρακαπά να διοχετεύονται στον υδατοφράκτη», τονίζει
ο κ. Γαβριηλίδης, ο οποίος ζητά από τις
αρμόδιες Αρχές να προβούν στην εφαρμογή κάποιων μέτρων μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος που θα
επέλθει με την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας Αρακαπά και τη δημιουργία μικρού σταθμού
επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή.

Στα βασικά αιτήματα της τοπικής αρχής Γερμασόγειας περιλαμβάνονται επίσης ο άμεσος καθαρισμός της κοίτης του
ποταμού Άμαθου, αλλά και η προώθηση των διαδικασιών για την εκτέλεση
μιας σειράς από έργων υποδομής που
θα καλύψουν την κοίτη του ποταμού Άμαθου, με τα οποία όπως εκτιμάται θα επέλθει η ριζική διαμόρφωση του χώρου στην
κοίτη του ποταμού Άμαθου.
IAΣΟΝΑΣ ΙΑΣΟΝΟΣ

Σε δίλημμα
η Ορμήδεια
Σε δύο στρατόπεδα για τα σκύβαλα
του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης και ο πρόεδρος του Παε «Εβδομάδα Παθών» ναγροτικού Νεκτάριος Κάεισέρχεται η κοινότη- ρυος. Οι διαμαρτυρόμενοι κάτα Ορμήδειας, καθώς τοικοι επανέλαβαν ακόμη μια
στην κοινότητα κορυφώνεται φορά πως όταν τα συνεργεία
το κλίμα πόλωσης μεταξύ των αποφασίσουν να αναλάβουν
κατοίκων με αφορμή τη δημι- και πάλιν δράση θα τα σταμαουργία του διαμετακομιστικού τήσουν, αφού όπως υπολογίσταθμού σκυβάλων. Μετά από ζουν και ισχυρίζονται, η πλειδύο επιτυχείς προσπάθειες οψηφία του χωριού αντιδρά
ακύρωσης της έναρξης των έρ- στο έργο.
γων, η ομάδα καΚαι ενώ αυτά
τοίκων που αντιγίνονταν χθες
Αυτή την εβδομάδα
δρά στην καταστον Άγιο Γεώραναμένεται νέα
σκευή του σταθγιο Αγκώνας, το
προσπάθεια
μού, πραγματοΚοινοτικό Συμποίησε χθες θεία έναρξης των έργων βούλιο Ορμήδειλειτουργία στο
ας, το οποίο με
εκκλησάκι του
οριακή πλειοψηΑγίου Γεωργίου Αγκώνας με τη φία 5-4 έλαβε θετική απόφασυμμετοχή του ιερέα της κοι- ση για το έργο, επιστράτευσε
νότητας, ενός ακόμη ιερέα, λεωφορεία το Σαββατοκύρια500 και πλέον κατοίκων κυρίως κο για τη μεταφορά κατοίκων
από την Ορμήδεια, αλλά και που επιθυμούσαν στην Σκαρίαπό το γειτονικό Αυγόρου, κα- νου και τα Λύμπια για να δουν
θώς και το Ξυλοφάγου.
από κοντά τις εγκαταστάσεις
Στην εκδήλωση που ακο- του Διαμετακομιστικού Σταθλούθησε της Θείας Λειτουρ- μού και του ΧΥΤΥ, σε μια προγίας παρέστησαν ο βουλευτής σπάθεια να πεισθεί ο κόσμος
ΤΟΥ ΠΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΑ

Σ

Οι λαθροτηλεθεατές
πλήττουν τη Multichoice
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙσυνεχώς οι λαθροτηλεθεατές των συνδρομητικών
καναλιών και το γεγονός δεν είναι άσχετο με τη μείωση των εσόδων που εμφανίζεται το πρώτο
εξάμηνο του 2010 στο λογαριασμό της Multichoice (Cyprus)
PublicCompanyLimited, της εταιρείας που διαχειρίζεται την ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα
Nova Cyprus.
Οι πωλήσεις της εταιρείας αυτήν την περίοδο ανήλθαν σε
€2.417.928 σε σύγκριση με
€3.868.531 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση στα έσοδα οφείλεται κυρίως στη μικρότερη μέση ψηφιακή βάση συνδρομητών και στη μείωση στις τιμές πώλησης των συνδρομητικών
πακέτων της NOVA Cyprus. Η εταιρεία πραγματοποίησε ζημιές

ΛΟΤΤΟ

ύψους €1.297.754, αυξημένες
κατά €813.126 σε σύγκριση με
ζημιές ύφους €484.628 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση στις ζημιές οφείλεται κυρίως
στη μείωση των πωλήσεων.
Η μείωση στα έξοδα προήλθε
από το συνεχιζόμενο έλεγχο των
εξόδων πωλήσεως, προώθησης
και διοικητικής λειτουργίας της
Εταιρείας, καθώς και στο μειωμένο κόστος πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών. Παρά τη μείωση, το κόστος πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών επηρεάστηκε αρνητικά από την αύξηση στο
σταθερό κόστος που οφείλεται
κυρίως στην αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου αριθμού συνδρομητών με τη Lumiere TV Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (LTV).
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΣ

5-6-9-20-24-43 +21

28/8/10

6 αριθμοί: Δεν βρέθηκε τυχερός και είναι ΤΖΑΚΠΟΤ
5+1 αριθμοί: Ένας τυχερός κερδίζει €50.000,00
5 αριθμοί: 13 τυχεροί κερδίζουν από €1.500,00
4 αριθμοί: 1.078 τυχεροί κερδίζουν από €30,00
3 αριθμοί: 21.591 τυχεροί κερδίζουν από €1,50

ΤΖΟΚΕΡ

3-8-34-35-44 +2

29/8/10

5+1 αριθμοί: Δεν βρέθηκε τυχερός και είναι ΤΖΑΚΠΟΤ
5 αριθμοί: 1 τυχερός κερδίζει €170.887,48
4+1 αριθμοί: 9 τυχεροί κερδίζουν από €2.500,00
4 αριθμοί: 347 τυχεροί κερδίζουν από €50,00
3+1 αριθμοί: 746 τυχεροί κερδίζουν από €50,00
3 αριθμοί: 17.499 τυχεροί κερδίζουν από €2,00
2+1 αριθμοί: 11.162 τυχεροί κερδίζουν από €2,00
1+1 αριθμοί: 56.692 τυχεροί κερδίζουν από €1,50

ΠΡΟΤΟ

6451846

29/8/10

1η κατηγορία: ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
2η κατηγορία: Δεν βρέθηκε τυχερός
3η κατηγορία: 15 τυχεροί κερδίζουν από €2.500,00
4η κατηγορία: 103 τυχεροί κερδίζουν από €250,00
5η κατηγορία: 1.130 τυχεροί κερδίζουν από €25,00
6η κατηγορία: 11.456 τυχεροί κερδίζουν από €2,00

ΕΧΤRΑ 5

29/8/10

1-5-9-11-23
Κλήρωση 1η 7-0-3 2η 9-5-7

SUPER 3

ΕΧΤRΑ 5

3η 2-9-3
28/8/10

4-9-14-17-25
Κλήρωση 1η 9-7-6 2η 2-3-6

SUPER 3

ΕΧΤRΑ 5
SUPER 3

29/8/10

28/8/10

3η 2-7-7
27/8/10

8-15-17-19-33
27/8/10

Κλήρωση 1η 8-4-3 2η 5-5-3 3η 4-2-1

και να κατευνάσουν οι αντιδράσεις.
Σημειώνεται ότι στην Ορμήδεια υπάρχει και ομάδα κατοίκων που τάσσεται υπέρ του έργου. Στις ομάδες υπέρ και κατά του έργου υπάρχουν μέλη
από ίδιες οικογένειες, συγγενείς και φίλοι οι οποίοι έχουν
πλέον διχαστεί βαθιά και κάποιοι σταμάτησαν και να μιλούν.
Η κυκλοφορία φυλλαδίων,
οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις σε τοπικό επίπεδο έχουν
προκαλέσει, μετά από κάποιο
διάστημα μικρής ανάπαυλας,
άσχημο κλίμα το οποίο προβληματίζει.
Με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή το έργο του
διαμετακομιστικού σταθμού
θα έχει αρχίσει, με την αστυνόμευση των Βάσεων και όχι
της Δημοκρατίας, ένα είναι σίγουρα βέβαιο. Η Ορμήδεια
διέρχεται τη χειρότερη κοινωνική κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Συναπάντημα
ειρήνης
Ε/κ και Τ/κ
Εκδήλωση με την ονομασία «Συναπάντημα Ειρήνης και Επανένωσης»
διοργανώνουν από κοινού οι συντεχνίες ΠΕΟ,
DEV-IS και η Δικοινοτική
Πρωτοβουλία Ειρήνης
«Ενωμένη Κύπρος», με
την ευκαιρία της παγκόσμιας Ημέρας Δράσης
των Συνδικάτων για την
Ειρήνη την 1η του Σεπτέμβρη, διατρανώνοντας τη θέλησή τους για
λύση και επανένωση της
Κύπρου. Σε διακήρυξη
των διοργανωτών της εκδήλωσης, η οποία παρουσιάστηκε στo πλαίσιo συνέντευξης Τύπου, αναφέρεται ότι «παραμένουμε
σταθερά δεσμευμένοι
στην προσπάθεια για λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα των δυο
κοινοτήτων, όπως αυτή
διαλαμβάνεται στις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ
και στα πλαίσια ενός κράτους με μια κυριαρχία,
μια ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα».

ΝΤΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Υπάρχει ακόμη τιμιότητα
ΥΠΑΡΧΕΙ ακόμη τιμιότητα
στην κυπριακή κοινωνία, με
παραδείγματα που προκαλούν τουλάχιστον συγκίνηση. Μια Βρετανίδα, μέλος
του προσωπικού των Βάσεων Δεκέλειας, απώλεσε πριν
από λίγες μέρες το πορτοφόλι της σε μεγάλο πολυκατάστημα στη Λευκωσία. Μέσα υπήρχαν χρήματα, η βρετανική ταυτότητά της και βίζες. Το πορτοφόλι βρήκε και
πήρε ένας Ε/κ από την Πύλα. Ο Κωνσταντίνος Μυτίδης
από το μικτό χωριό της επαρχίας Λάρνακας, όταν εξακρίβωσε ότι το πορτοφόλι
ανήκε σε Βρετανίδα, σκέφτηκε να ζητήσει τη βοήθεια
ενός φίλου του αστυνομικού,
στην Αστυνομική Διεύθυνση

Τοποθετείται σύστημα ασφαλείας
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ασφαλείας που διαθέτει σήμερα το κό μηχάνημα κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στο ΡΙΚ,
ΡΙΚ αλλάζει, μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση αν και ουδέποτε «πιάστηκε κάποιος στα πράσα».
του «κόλπου» στο οποίο κατέφευγε μερίδα υπαλΣχολιάζοντας το σύστημα ασφαλείας που υπάρλήλων του Ιδρύματος για να ξεγελά το μηχάνημα χει σήμερα στο ΡΙΚ, ο εκπρόσωπός του παραδέστο οποίο χτυπούν τις κάρτες εισόδου-εξόδου στο χεται ότι «μπάζει νερά» γι’ αυτό και προωθείται αλίδρυμα και έτσι να πληρώνονται
λαγή του. «Στόχος μας είναι να τουπερωρίες, ακόμη και για ώρες
ποθετηθεί σύστημα παρόμοιο με
που ήταν στο σπίτι τους. Όπως
εκείνο που υπάρχει στις τράπεέφερε στο φως της δημοσιότηζες, όπου οι πόρτες ανοιγοκλείτας ο «Φ», υπάλληλοι του Ιδρύνουν για τους υπαλλήλους όταν
ματος χτυπούσαν κάρτες συνααυτοί τοποθετήσουν τις κάρτες
δέλφων τους και έτσι, αρκετοί
με τους κωδικούς που διαθέτουν
από αυτούς εμφανίζονταν να είσε συγκεκριμένο σημείο» αναναι στις κτηριακές εγκαταστάσεις
φέρει και τονίζει ότι έτσι, θα υπάρτου ιδρύματος και να πληρώνοχουν πολλές καταγραφές για το
νται για ώρες που ήταν στο σπίτι
πότε εισέρχεται ή εξέρχεται ένας
τους.
υπάλληλος στο κτήριο και δεν θα
Μετά τη δημοσιοποίηση της
μπορεί εύκολα κάποιος να ξεγεΔεν θα μπορούν
όλης ιστορίας, ο διευθυντής διλάσει το σύστημα.
πλέον να χτυπούν
οίκησης και προσωπικού του ΡΙΚ
«Στο ΡΙΚ τοποθετήσαμε σύγομαδικά κάρτες
Κώστας Νικολαΐδης έδωσε οδηχρονο σύστημα για το κτύπημα
εισόδου-εξόδου
γίες για έρευνα στο σύστημα ελέγτης κάρτας διότι εξ αποστάσεων
οι εκεί εργαζόμενοι
χου για να διαπιστωθεί ποιοι από
καταγράφεται η είσοδος και η
τους υπαλλήλους ήταν ύποπτοι
έξοδος έκαστου υπαλλήλου,
για συμμετοχή στο «κόλπο».
όμως οι πόρτες του κτηρίου είναι
Όπως δηλώνει ο κ. Νικολαΐδης, η έρευνα κάλυψε ίδιες εδώ και χρόνια και αυτό δεν βοηθά στην αναολόκληρο τον Ιούλιο και μεγάλος μέρος του Αυ- βάθμιση του συστήματος ασφαλείας στα επίπεγούστου, όμως «δεν κατέδειξε τίποτα το μεμπτό δα που επιθυμούμε», λέει και τονίζει ότι καμία έρευή το ύποπτο» και ότι ήταν «φυσιολογικά τα κτυ- να δεν έγινε από τον εσωτερικό ελεγκτή, σχετική
πήματα των καρτών». Όπως όμως παραδέχεται, με το «κόλπο» για ομαδικό κτύπημα καρτών.
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΠΑΣ
φήμες για παράτυπα κτυπήματα καρτών στο ειδι-

ΕΝΤΟΝΟΣείναι ο προβληματισμός και η αγανάκτηση που διακατέχει την τοπική Αρχή Αγίου Τύχωνα σε σχέση με τις αδικαιολόγητες και προκλητικές, όπως τις χαρακτηρίζει, καθυστερήσεις που παρατηρούνται από πλευράς αρμοδίων αναφορικά με την υλοποίηση των σχετικών δεσμεύσεών τους για
την εκτέλεση κάποιων σημαντικών έργων υποδομής και ανάπτυξης στην περιοχή του τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και αρκετό καιρό.
Η περιοχή Αγίου Tύχωνα, αν και προσφέρει τα μέγιστα στην
τουριστική βιομηχανία και γενικότερα στην οικονομία του τόπου, ωστόσο βρίσκεται τοποθετημένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο στις προτεραιότητες του κράτους, σ’ ό,τι αφορά το ενδιαφέρον για την υλοποίηση κάποιων σημαντικών έργων υποδομής, δηλώνει στον «Φ» ο κοινοτάρχης Αγίου Τύχωνα Πάμπος Iωάννου, επισημαίνοντας ότι «κάποια έργα για την περιοχή σχεδιάζονται και στα συρτάρια των διαφόρων κρατικών υπηρεΈχασε την υποχωρίς να προωθούνται προς
μονή του το Κοι- σιών,
υλοποίηση. Στις προτεραιότητες που
νοτικό Συμβούθέτει ο κοινοτάρχης Αγίου Τύχωνα
λιο και προκαλεί είναι η επίσπευση των διαδικασιών
τους αρμοδίους
με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την έναρξη των έργων ανακατασκευής των δυο εναπομεινάντων τμημάτων του παραλιακού δρόμου από το ξενοδοχείο
«Αmathus» μέχρι το ξενοδοχείο «Atlantica Bay», που θα παρακάμπτει τις αρχαιότητες της περιοχής και από το ξενοδοχείο «Atlantica Bay» μέχρι το ξενοδοχείο «Elias». Επιπλέον θέτει και το αίτημα υλοποίησης του σχεδίου για αναμόρφωση
του χώρου της αρχαίας Aμαθούντας σε αρχαιολογικό πάρκο
αλλά και των έργων ανακατασκευής του αρχαίου λιμανιού.
Στα βασικά αιτήματα του Aγίου Tύχωνα περιλαμβάνονται
ακόμη η κατασκευή δυο παράλληλων κυματοθραυστών στη
θαλάσσια περιοχή από το ξενοδοχείο «Four Seasons» μέχρι
το ξενοδοχείο «Αmathus» για προστασία της παραλίας, η ανακατασκευή του δρόμου που οδηγεί από τον υπεραστικό δρόμο στην κοινότητα και η κατασκευή κυρτωμάτων στην παραλιακή λεωφόρο Αμαθούντας, μπροστά από τα ξενοδοχεία
«Αmathus», «Mediterranean» και «Four Seasons», ώστε να
σταματήσει να χρησιμοποιείται ο δρόμος ως πίστα ταχύτητας
με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.
IAΣONAΣ IAΣONOΣ

Διάγνωση ουρολοιμώξεων σε λίγες ώρες
ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ του ουροποιητικού συστήματος αποτελούν τους στα αντιβιοτικά, καταργώντας έτσι την ουροκαλιέρτο δεύτερο πιο συνηθισμένο είδος λοιμώξεων στον άν- γεια.
θρωπο και όπως αναφέρουν επιστημονικά δεδομένα, πεΓια το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται ειδικές νανοτερίπου 50% των γυναικών θα έχουν μια ουρολοίμωξη κατά χνολογίες και φασματογραφίες, καθώς και ευφυείς αλγότη διάρκεια της ζωής τους. Στους άντρες, αν και το ποσο- ριθμοι ανάλυσης δεδομένων. Υπεύθυνος του έργου, το
στό είναι μικρότερο, εντούτοις οι λοιμώξεις αυοποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώτές τείνουν να είναι πιο σοβαρές. Σήμερα, η
θησης Έρευνας (ΙΠΕ) είναι ο δρ Κώστας Πιτρής.
Ερευνητικά
ακριβής διάγνωση των ουρολοιμώξεων και η
Γενικότερα, ωστόσο, οι ερευνητές του ΚΟΙΟΣ
προγράμματα
εξακρίβωση του αντιβιοτικού, στο οποίο είναι
έχουν εμπλακεί σε ερευνητικά προγράμματα
σε εξέλιξη στο που στοχεύουν στην εφαρμογή νέων τεχνολοευαίσθητα τα μικρόβια, απαιτεί να γίνει καλΠανεπιστήμιο
λιέργεια ούρων, αλλά και αναμονή 48 ωρών για
γιών στον τομέα της υγείας.
την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων. Αυτό,
Έρευνα, όπως σημειώνεται, που υποστηρίζει
όμως, φαίνεται ότι σε λίγο θα ανήκει στο πατη σύγχρονη προσέγγιση της ΕΕ για την παρορελθόν.
χή εξατομικευμένης και κατά προτίμηση κατ’ οίκον ιατριΣτο Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύ- κής περίθαλψης και φροντίδας, βασισμένης σε ευφυή ανάπρου, αναπτύσσεται ένα πρωτότυπο σύστημα διάγνωσης λυση αντικειμενικών ενδείξεων.
ουρολοιμώξεων, το οποίο θα επιτρέπει, ώστε να γίνεται μέΈνα δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα του «ΚΟΙΟΣ» αφοσα σε διάστημα λίγων ωρών αξιόπιστη αναγνώριση των πα- ρά το νερό. Συγκεκριμένα, με την εμπλοκή ερευνητών
θογόνων οργανισμών και προσδιορισμός της ευαισθησίας από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, τα προγράμμα-

ΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ

O Άγιος Tύχωνας στην
αντεπίθεση για έργα

Στιγμιότυπο από τη χθεσινή λειτουργία στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου της Αγκώνας, στην οποία
παρέστησαν γύρω στους 500 και πλέον κάτοικοι που αντιδρούν στο έργο.

Σε απόρθητο φρούριο
μετατρέπεται το ΡΙΚ

Δεκέλειας. Επειδή δεν υπήρχε καταχωρημένη καταγγελία, ο εντοπισμός της ιδιοκτήτριας έγινε μέσω μιας επίπονης διαδικασίας και τελικά η Βρετανίδα εντοπίστηκε
και κλήθηκε για να παραλάβει την περιουσία της. Την
εντόπισαν μάλιστα στο Τρόοδος να κάνει διακοπές αμέριμνη με την οικογένειά της,
αφού παρά τη ζημιά που έπαθε, τη «διέγραψε» και το πήρε απόφαση ότι «πάει το
πορτοφόλι με τα χρήματα και
τις βίζες».
Χθες, η Βρετανίδα παρέλαβε περιχαρής το πορτοφόλι
της και μέσω της Αστυνομίας
Δεκέλειας ευχαρίστησε τον
Κωνσταντίνο Μυτίδη.

τα στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε θέματα που αφορούν
τη ρύθμιση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων παροχής πόσιμου νερού, ώστε να προσδώσουν
σημαντικά ωφελήματα
σε υπηρεσίες που σχετίζονται με την επεξεργασία και επίβλεψη της
ποιότητας και παράδοσης του νερού στους
καταναλωτές. Το έργο,
που έχει υπεύθυνο τον
δρα Μάριο Πολυκάρπου, χρηματοδοτείται
επίσης από το ΙΠΕ.
ΚΙΚΑ ΚΑΣΙΝΙΔΟΥ

