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Προβλήματα και πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης αλλά και στο ιστορικό
κέντρο προκάλεσε η καταρρακτώδης βροχή που έπληξε την πόλη της Πρέβεζας. Μετά από
ένα μεγάλο διάστημα ανομβρίας "άνοιξαν" οι ουρανοί και αξίζει να σημειώσουμε ότι λίγο
μετά τη 1 το μεσημέρι το ύψος της βροχής έφτασε τα 100 χιλιοστά.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή οδό Σπηλιάδου διακόπηκε για μια ακόμη φορά
αφού το νερό ξεπέρασε το πεζοδρόμιο και στο σημείο βρέθηκε συνεργείο της ΔΕΥΑΠ με
τον προϊστάμενο να επισημαίνει ότι οι ποσότητες της βροχής είναι τόσο μεγάλες που ήταν
αδύνατον να απορροφηθούν άμεσα από τα φρεάτια.

Ποτάμι έγιναν οι δρόμοι στην Λ.Ειρήνης ,πλημμύρες στον κόμβο του κοιμητηρίου, στα
Λευκαδίτικα αλλά και στο ιστορικό κέντρο με το νερό να φτάνει τα 10 εκατοστά ενώ
προβλήματα δημιουργήθηκαν και στην Χρήστου Κοντού όπου γίνονται τα έργα
πεζοδρόμησης. Η νεροποντή προκάλεσε πλημμύρες στα υπόγεια σπιτιών στην οδό
Τσαμαδού – Συγκρότημα Γυμνασίων και υπήρξαν διαμαρτυρίες κατοίκων ότι είναι
εγκλωβισμένοι και με δυσκολία φτάνουν στα σπίτια τους, ενώ έχουν γίνει και ζημιές.

Η πυροσβεστική υπηρεσία σύμφωνα με τον διοικητή Θεόδωρο Βαρδή δέχτηκε μέσα σε λίγη
ώρα συνολικά 35 κλήσεις για άντληση υδάτων και συγκροτώντας 5 συνεργεία προσπάθησε
να διευθετήσει όσο το δυνατόν συντομότερα την κατάσταση.
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Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε και η ΔΕΥΑΠ ενώ πλημμύρισαν οι αυλές όλων των σχολείων αλλά
και παιδικοί σταθμοί ενώ νερά σε σχολικά κτίρια μπήκαν από στέγες και παράθυρα.

Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα και συνιστάτε και η προσοχή των πολιτών αφού τα
έντονα καιρικά φαινόμενα δυστυχώς θα συνεχιστούν σήμερα και αύριο

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία και σήμερα Πέμπτη ο καιρός κατά διαστήματα θα
είναι βροχερός, ενώ θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα
σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 11 με 12 βαθμούς στα ημιορεινά, τους 7 με 8
στα ορεινά και τους 15 με 16 στα πεδινά και παραθαλάσσια τμήματα της Ηπείρου. Οι
νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ θα στραφούν σταδιακά από το βράδυ σε
δυτικούς – βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση Την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένουμε
περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, οι βροχές θα συνεχιστούν, ενώ σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία σε περιοχές με υψόμετρο πάνω από τα 1200 μέτρα θα σημειωθούν
τοπικές χιονοπτώσεις

Τα καυσόξυλα βασική πηγή θέρμανσης

Την ίδια στιγμή η αλλαγή του καιρού και η αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας οδηγεί
πολλά νοικοκυριά στην προμήθεια καυσόξυλων αφού και φέτος αναμένεται να αποτελέσουν
βασική πηγή θέρμανσης για τα περισσότερα νοικοκυριά. Ο χειμώνας βρίσκεται προ των
πυλών και αργά ή γρήγορα η θέρμανση θα είναι απαραίτητη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει
αύξηση των αιτήσεων για κοπή ξύλων προς καύση ενώ η λαθροϋλοτομία συνεχίζει να
αποτελεί πληγή για όλη την χώρα. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών
Βασίλη Δάλαρο, οι αιτήσεις που γίνονται στην υπηρεσία για κοπή ξύλων έχουν αυξηθεί κατά
πολύ. Συγκεκριμένα την προηγούμενη οκταετία, πριν ξεκινήσει η κρίση, υπήρχαν 120-130
αιτήσεις το χρόνο και τώρα αυτές έχουν εκτοξευθεί στις 2.000. Σε ότι αφορά την
λαθρουλοτομία, κρούσματα υπάρχουν και στην περιοχή της Πρέβεζας και η υπηρεσία
καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για την πάταξή της. Τα κρούσματα -σύμφωνα με τον κ.
Δάλαρο- δεν περιορίζονται σε κάποια γεωγραφική περιοχή του Νομού μας, αλλά
εκτείνονται από την Αγιά μέχρι την Φιλιππιάδα, δηλαδή σε όλο το Νομό, όπου υπάρχει
ξυλεία. Η υποστελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας πάντως ,δυσχεραίνει κατά πολύ το έργο
της. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας θα έπρεπε να στελεχώνεται
από 10 δασολόγους και έχει μόνο έναν ζήτημα το οποίο επανειλημμένα έχει αναδειχθεί
χωρίς να δοθεί λύση.
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