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Λασιθίου για κτηνοτρόφο, ο οποίος ανα-
σύρθηκε νεκρός έξω από το ποιμνιοστά-
σιό του.
Ο άντρας περίπου 56 ετών, είχε εντοπι-
στεί χωρίς να έχει τις αισθήσεις του με 
αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί Πυροσβε-
στική Υπηρεσία και ΕΜΑΚ.

70.000 νοικοκυριά έπληξε στην 
Αττική το κύμα της κακοκαιρίας 
Στοιχεία για την εικόνα της πορείας απο-
κατάστασης των βλαβών ηλεκτροδότησης 
στην Αττική από την κακοκαιρία «Μή-
δεια» παρείχε ο ΔΕΔΔΗΕ, χαρακτηρίζο-
ντας ανακριβείς τις πληροφορίες περί 
250.000 νοικοκυριών χωρίς ρεύμα.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για 

τις βλάβες προκύπτουν τα εξής: Τα με-
σάνυχτα στις 15 προς 16 Φεβρουαρίου, 
30.000 ρολόγια είχαν βλάβες, ενώ αντί-
στοιχα τα μεσάνυχτα στις 16 προς 17 Φε-
βρουαρίου, 70.000 ρολόγια είχαν βλάβη.
Οι βλάβες αφορούσαν κυρίως στη Βόρεια 
Αττική και σημαντικό μέρος αυτών έχει 
αποκατασταθεί τις τελευταίες 12 ώρες.
Άρα, συνολικά επηρεάστηκαν μόνο στην 
Αττική συνολικά περίπου 70.000 ρολό-
για.
Ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει κυρίως έμφαση στα νοι-
κοκυριά που έχουν μείνει πολλές ώρες 
χωρίς ρεύμα, δηλαδή σε Διόνυσο, Άνοι-
ξη, Εκάλη και Άγιο Στέφανο, ενώ σταδι-
ακά επανέρχεται η ηλεκτροδότηση στα 
τμηματα των περιοχών που έχουν πληγεί.

Χαρδαλιάς: Μέχρι το βράδυ της 
Τετάρτης θα έχει αποκατασταθεί η 
πλειονότητα των βλαβών ηλεκτροδότησης
Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης θα έχει απο-
κατασταθεί η πλειονότητα των βλαβών 
στην ηλεκτροδότηση, όπως τόνισε μετά 
από το τέλος της σύσκεψης στην Πολιτική 
Προστασία ο υφυπουργός Νίκος Χαρδα-
λιάς.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε πως το φαινό-
μενο είναι πλέον σε ύφεση και εξήγησε 
πως μεγάλος αγώνας δίνεται στην Κρήτη.
Όπως είπε, το μεγάλο μέτωπο είναι το 
ζήτημα της ηλεκτροδότησης, καθώς σχετι-
κά με την υδροδότηση γίνονταν εργασίες 
όλη τη νύχτα σε συνεργασία με την ΕΥ-
ΔΑΠ και αποκαταστάθηκαν οι βλάβες στις 
μονάδες όπως το αντλιοστάσιο στα Κιούρ-
κα, και η δεξαμενή στον Άγιο Στέφανο.

Φ
ονικό αποδείχθηκε το πέρα-
σμα της κακοκαιρίας «Μήδεια» 
από τη χώρα μας, καθώς πέρα 
από την ισχυρή χιονόπτωση 

και τις πολικές θερμοκρασίες που προ-
κάλεσαν προβλήματα στις συγκοινωνίες, 
τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι 
δύο σε χωριά της Εύβοιας και ο τρίτος στο 
Οροπέδιο Λασιθίου.
Ειδικότερα, νεκρός εντοπίστηκε ένας 
75χρονος στην Εύβοια και συγκεκριμέ-
να στην περιοχή Μουρτιάς Ελυμνίων, ο 
οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προ-
βλήματα και υποστηριζόταν από οξυγόνο.
Ο 75χρονος φέρεται να έχασε τη ζωή του, 
όταν, εξαιτίας διακοπής ρεύματος στο 
σπίτι του, σταμάτησε να λειτουργεί το μη-
χάνημα υποστήριξης της αναπνοής του.
Εξάλλου, νεκρός εντοπίστηκε την Τρίτη 
ένας 80χρονος στο σπίτι όπου έμενε μό-
νος του στο χωριό Τρούπι, στην Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμέ-
νος αντιμετώπιζε σοβαρά αναπνευστικά 
προβλήματα και χρειαζόταν υποστήριξη 
της αναπνοής του από φιάλη οξυγόνου.
Ωστόσο, το χωριό είχε διακοπή ρεύματος 
από τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει παροχή οξυγόνου από τη φιάλη, 
η οποία, για να λειτουργήσει χρειαζόταν 
ηλεκτρικό ρεύμα.
Τον ηλικιωμένο εντόπισαν νεκρό στο 
σπίτι του πυροσβέστες και στελέχη της 
Πολιτικής Προστασίας Εύβοιας, οι οποίοι 
προσπαθούσαν για πολλές ώρες να προ-
σεγγίσουν το χωριό.
Νωρίτερα, τραγική κατάληξη είχε η επι-
χείρηση διάσωσης που στήθηκε το πρωί 
της Τρίτης στο Καμινάκι του Οροπεδίου 

Ολόκληρος 
ο κρατικός 
μηχανισμός 
επί ποδός 
προκειμένου 
να μην κλεί-
σουν κομβικές 
οδικές αρτηρί-
ες της χώρας, 
και κυρίως 
της Αττικής

Κακοκαιρία «Μήδεια»: Τρεις νεκροί - Προβλήματα 
σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση

Φωτογραφία: Σταύρος Πετρόπουλος για το Ιδρυμα Ωνάση


