Άνοιξε η Εθνική Οδός ΑθήναςΛαμίας – Τι γίνεται με την
ύδρευση και το ρεύμα
Άνοιγμα έχουμε για την εθνική οδό Αθήνας-Λαμίας. Από τις 4 το
πρωί, άνοιξε από τη Γέφυρα Καλυφτάκη (Κηφισιά) έως τα όρια με
τον Νομό Βοιωτίας για όλα τα οχήματα. Σημειώνεται ότι από την
Βοιωτία και μετά η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό διεξάγεται
κανονικά.
Ο αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των προβλημάτων στην
ηλεκτροδότηση νοικοκυριών στα βόρεια της Αττικής, που
παραμένουν χωρίς ρεύμα από χθες, συνεχίζεται και σήμερα.
Ο πρόεδρος των τεχνικών ΔΕΗ, κ. Κώστας Μανιάτης, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ εκτίμησε πως έως και το απόγευμα θα έχει αποκατασταθεί το
μεγαλύτερο μέρος των ζημιών. Σύμφωνα με τα όσα είπε, τα
μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά στην ηλεκτροδότηση
εντοπίζονται στην Εκάλη, στον Διόνυσο και τις γύρω περιοχές.
Προβλήματα ηλεκτροδότησης, συγκεκριμένα, εντοπίζονται, σύμφωνα
με την ΕΡΤ, σε Κηφισιά, Διόνυσο, Εκάλη, Δροσιά, Σταμάτα,
Γραμματικό, Πολύδροσο, Χαλάνδρι, Φιλοθέη, Νέο Ψυχικό,
Καπανδρίτι, Κιούρκα, Άγιο Στέφανο, Μαρούσι, Βριλήσσια, Κάτω
Κηφισιά, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση, Καλογρέζα, Μενίδι, Νέο
Ηράκλειο, Σκαραμαγκά, Σαλαμίνα και Αυλώνα.
Δεν καλέστηκε κανένας για να ελέγξει το δίκτυο, είπε ο κ.
Μανιάτης, ακόμη, ενώ εκτίμησε πως σημερινή ημέρα θα είναι
καλύτερη καθώς η «Μήδεια» αποχώρησε από την Αττική και δεν
έχουν άλλες πτώσεις δένδρων.
Τέλος, επεσήμανε πως η ζημιά είναι στο δίκτυο διανομής
μεταφοράς ενέργειας.

«Μάχη» με τον χρόνο και για την ύδρευση
Παράλληλα, προβλήματα υπάρχουν και με την ύδρευση σε περιοχές
της Αττικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Και σ’
αυτήν την περίπτωση συνεργεία της ΕΥΔΑΠ δίνουν μάχη με τον
χρόνο προκειμένου να αποκαταστήσουν τις βλάβες που έχουν
προκύψει.
Με δικά της ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη (γεννήτριες) προσπαθεί η
ΕΥΔΑΠ να λειτουργήσει τα αντλιοστάσια σε περιοχές του
Λεκανοπεδίου όπου υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης, δήλωσε
χθες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, Χάρης
Σαχίνης.
Πρόκειται για περιοχές που τα αντλιοστάσια βρίσκονται σε υψηλά
σημεία όπως η Πετρούπολη όπου το πρόβλημα που υπήρχε ήδη
αποκαταστάθηκε, το Ψυχικό, τα Γλυκά Νερά, η Δουκίσσης
Πλακεντίας στην Πεντέλη η Αγία Παρασκευή και η Άνοιξη. Μάλιστα
χθες στην Άνοιξη επιχείρησαν και γερανοί για να απομακρύνουν
πεσμένα δέντρα γιατί έχει διακοπεί η πρόσβαση στο
αντλιοστάσιο.

Ολονύχτια μάχη των συνεργείων του ΔΕΔΔΗΕ
Όλη τη νύχτα τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ με τη βοήθεια δυνάμεων
του στρατού, καθώς και μονάδων της ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού
Σώματος, από την Ελευσίνα, την Πάτρα, την Λαμία και τη Λάρισα,
έδιναν μάχη προκειμένου να αποκατασταθεί όσο τον δυνατόν
συντομότερα το μεγάλο πρόβλημα της ηλεκτροδότησης στην Αττική,
όπου 29 γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι, αριθμός που
αντιστοιχεί σε περίπου 250.000 νοικοκυριά.
Δεδομένων των δυσχερέστατων συνθηκών που επικρατούν και της
άμεσης ανάγκης για αποκατάσταση των βλαβών, η Πολιτική
Προστασία ζήτησε τη συνδρομή του ΓΕΕΘΑ, το οποίο ανταποκρίθηκε
άμεσα, κινητοποιώντας δέκα συνεργεία του Στρατού.
Επιπλέον, με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη προστέθηκαν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος

που επιχειρούσαν ήδη, πέντε συνεργεία της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και
πέντε συνεργεία από την 6η, 7η και 8η ΕΜΑΚ.
Ενεργοποιήθηκαν επίσης πέντε συνεργεία του Μηχανοκίνητου
Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) του ΠΣ,
ενώ κατόπιν σχετικού αιτήματος από πλευράς Πολιτικής
Προστασίας, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η
Περιφέρεια Αττικής διέθεσαν μηχανήματα έργου για την
υποβοήθηση του έργου αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.
Η αποστολή των δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν είναι να κόψουν τα
δέντρα και να ανοίξουν τους δρόμους ώστε τα συνεργεία
αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης να φτάσουν στον προορισμό
τους.
Για το σκοπό αυτό, από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ δόθηκαν ακριβή στοιχεία
και λίστα με τα σημεία που είναι οι βλάβες ώστε τα συνεργεία
να εργαστούν όλη νύχτα με στόχο να επιδιορθωθούν οι βλάβες το
συντομότερο.

Υποχωρεί ο χιονιάς, μένει ο παγετός
Όσον αφορά τον καιρό, ισχυρός παγετός αναμένεται σε μεγάλο
μέρος της χώρας μέχρι σήμερα το πρωί λόγω της κακοκαιρίας
«Μήδειας», σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
Στη Δυτική Μακεδονία, αλλά επίσης σε ορεινές και ημιορεινές
περιοχές της ηπειρωτικής χώρας αύριο θα επικρατήσει ολικός
παγετός. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο σύνολο σχεδόν της
ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε σημαντικό μέρος της νησιωτικής
Ελλάδας, θα σημειωθούν αρνητικές θερμοκρασίες.
Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία
Nέα τεχνική σύσκεψη πραγματοποιείται από τις 7:45 π.μ. στο
Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας για αποτίμηση της
πορείας αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε η
κακοκαιρία «Μήδεια» υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και

Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, με συμμετοχή του γενικού
γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, του
γενικού γραμματέα υποδομών του υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, Γεώργιου Καραγιάννη, του Διευθυντή Επιχειρήσεων του
ΓΕΕΘΑ, Υποστράτηγου Ιωάννη Παπαναγνώστου, του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, του
Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιου Μάνου και του
Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Αναστάσιου
Τόσιου.
Σκοπός της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της πορείας
αποκατάστασης των προβλημάτων σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση
που αντιμετωπίζουν περιοχές στην Αττική, σε συνέχεια της
ενεργοποίησης Πολιτικής Προστασίας και Στρατού για την παροχή
κάθε δυνατής συνδρομής, καθώς και ο προγραμματισμός των
επόμενων δράσεων ως την πλήρη εξομάλυνση της κατάστασης. Στη
σύσκεψη θα λάβουν, επίσης, μέρος ο γενικός διευθυντής
συντονισμού της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
Φοίβος Θεοδώρου, ο Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, καθώς και εκπρόσωπος της
Ελληνικής Αστυνομίας.

