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ΕΠΕΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

Ισχυροί και κατά διαστήματα πολύ ισχυροί άνεμοι σαρώνουν το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Η
λίμνη έχει αγριέψει για τα καλά ενώ τα δρομολόγια από και προς το Νησάκι έχουν διακοπεί.
Τα κύματα της λίμνης βγαίνουν στην στεριά και το αίσθημα του ψύχους είναι έντονο. Από
τους ισχυρούς ανέμους δεν έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής άλλα προβλήματα ωστόσο
πεζοί και οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Το τελευταίο κύμα
κακοκαιρίας που σαρώνει την χώρα δεν έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την Ήπειρο. Έφερε
λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα παραμείνει
σε χαμηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες. Έτσι ο Δεκέμβριος αλλά και το έτος θα μας
αποχαιρετήσουν με παγετό.
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Με αρκετό κρύο αναμένεται να κάνει ποδαρικό και η νέα χρονιά. Βρισκόμαστε άλλωστε
στην καρδιά του χειμώνα. Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος για την Ήπειρο αποτελούν..
παραδοσιακά δύο μήνες με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Έπεσε το δέντρο

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή μας, περίπου στις 4 τα ξημερώματα
της Δευτέρας, το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία, έπεσε.

Ευτυχώς η πτώση του δεν σημειώθηκε σε ώρα αιχμής καθώς ήταν πολύ πιθανό να επέλθουν
σοβαροί τραυματισμοί σε περαστικούς, αν το περιστατικό γινόταν μέρα – μεσημέρι.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στο λεκανοπέδιο εδώ και μέρες δεν θορύβησαν τη
Δημοτική Αρχή ώστε να προβεί σε κάποια ενέργεια επιπλέον στήριξης του δέντρου και
μπορεί να αισθάνεται τυχερή που η πτώση του δε συνοδεύτηκε από κάποιο ατύχημα.

Μόλις έγινε αντιληπτό το γεγονός πάντως συνεργεία του Δήμου έσπευσαν στο σημείο και
με τη συνδρομή της Αστυνομίας, προχώρησαν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων
ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος από τα πεσμένα καλώδια.

Παγοδρόμιο η παραλίμνιος

Εξ αιτίας του κυματισμού της λίμνης έχουν δημιουργηθεί προβλήματα παγετού στην
παραλίμνιο.

Συνεργεία του Δήμου έχουν προχωρήσει ήδη σε ρίψη αλατιού ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή τόσο από τους οδηγούς όσο και από τους πεζούς καθώς σε ορισμένα σημεία
καλύπτονται από πάγο και πεζοδρόμια.
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