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Ζημιές και προβλήματα ανήμερα της εθνικής επετείου

Στη δίνη ακραίων καιρικών φαινομένων βρέθηκε ανήμερα της 25ης Μαρτίου η πόλη της
Πρέβεζας και για ακόμη μια φορά η περιοχή μετρά τις πληγές της.

Άνεμος, που σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία έφτασε τα 9 μποφόρ, σάρωσε
κυριολεκτικά την παράκτια ζώνη και κυρίως την δημοτική ενότητα Πρέβεζας με αποτέλεσμα
να προκληθούν πολλά προβλήματα.

Η θαλασσοταραχή στο λιμάνι έγινε αφορμή να κινδυνέψουν αρκετά σκάφη ενώ το νερό από
τα κύματα πέρασε το πάρκινγκ και έφτασε μέχρι την οδό Σπηλιάδου.

Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε τουλάχιστον δέκα κλήσεις για πεσμένα δέντρα ενώ
χρειάστηκε η συνδρομή της και στην απομάκρυνση επικίνδυνων κλαδιών από το πεύκο που
βρίσκεται πάνω από το Ηρώο προκειμένου να πραγματοποιηθεί χωρίς κίνδυνο η κατάθεση
στεφάνων.
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Ο δυνατός αέρας παρέσυρε την στέγη του λυόμενου που στέγαζε το δημοτικό σχολείο του
Μύτικα, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε αρκετά θερμοκήπια κυρίως στην περιοχή της
Σκαμνούλας και του Αγίου Θωμά.

Παράλληλα, κλαδιά δέντρων στις περιοχές του Νεοχωρίου και του Αγίου Θωμά, αλλά και σε
άλλη σημεία της πόλης, δημιούργησαν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων κρύβοντας
«παγίδες» για τους οδηγούς. Προβλήματα υπήρχαν και σε τηλεφωνικές συνδέσεις πολιτών.

Ειδικότερα στη Σμυρτούλα αργά το απόγευμα της Δευτέρας οι θυελλώδεις άνεμοι
«ξήλωσαν» ηλεκτροφόρα καλώδια με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, η οποία τέθηκε υπό
έλεγχο γρήγορα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πρέβεζας. Παρόλα αυτά για αρκετές
ώρες το χωριό της Σμυρτούλας δεν είχε ρεύμα, όπως και ο Λούρος και αρκετά ακόμη
δημοτικά διαμερίσματα της ευρύτερης περιοχής.

Από την μανία του αέρα δεν γλύτωσαν και κάποιες κολώνες της ΔΕΗ ενώ η πτώση
καλωδίων στην περιοχή της Νικόπολης προκάλεσαν πυρκαγιά η οποία σβήστηκε από την
πυροσβεστική υπηρεσία, ωστόσο έγινε αφορμή να μείνει χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα η
ευρύτερη περιοχή.

Λόγω του δυνατού αέρα απροσπέλαστη έγινε και η γέφυρα στο Βαθύ ενώ με εμπόδια και με
τα παιδιά να κρατούν με ιδιαίτερη δυσκολία τις σημαίες πραγματοποιήθηκε και η μαθητική
παρέλαση.

Η «επόμενη μέρα» βρήκε τους παραγωγούς να μετρούν τις πληγές τους στα θερμοκήπια της
περιοχής. Μπορεί να μην υπήρξε ανεμοστρόβιλος ωστόσο ο αέρας, σύμφωνα με τον
πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πρέβεζας Γιάννη Σολδάτο, ήταν πάρα πολύ δυνατός
με αποτέλεσμα να καταστρέψει τα νάιλον από τα θερμοκήπια σε αρκετά σημεία κυρίως της
παραλιακής ζώνης.

Πολλοί από τους παραγωγούς ήταν έτοιμοι να κόψουν προϊόντα για να τα διαθέσουν στην
αγορά με αποτέλεσμα να υποστούν ακόμη μεγαλύτερη ζημιά και μάλιστα πριν καλά
αποκαταστήσουν τα προβλήματα από την κακοκαιρία που χτύπησε την περιοχή στις αρχές

2/3

Άνεμοι 9 μποφόρ ...σάρωσαν την Πρέβεζα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Τρίτη, 26 Μάρτιος 2013 22:08 -

του χρόνου.

Το μείζον πρόβλημα γι' αυτούς παραμένει το θέμα των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ κι
όπως αναφέρει ο κ.Σολδάτος από την στιγμή που η περιοχή βρίσκεται διαδοχικά στην δίνη
έντονων καιρικών φαινομένων θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να γίνει πιο
εύκολη η διαδικασία των αποζημιώσεων.
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