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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι πραγματικζσ αιτίεσ και οι ζνοχοι δεν μποροφν να κρυφτοφν πίςω 

απ’ τα «ακραία» καιρικά φαινόμενα 

Συνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ, 

Μια χιονόπτωςθ ςτθν καρδιά του χειμϊνα, ιταν αρκετι για να κλείςουν ακόμθ και 

οι πιο κεντρικοί οδικοί άξονεσ, να υπάρχουν τεράςτια προβλιματα ςτθν θλεκτροδότθςθ, 

τθν υδροδότθςθ, τισ μετακινιςεισ, ςτθν πρόςβαςθ ςε νοςοκομεία και εμβολιαςτικά κζντρα 

και μάλιςτα ςε περίοδο πανδθμίασ. 

Το κφμα κακοκαιρίασ «Μιδεια» ιταν γνωςτό από μζρεσ. Η κυβζρνθςθ είχε όλο τον 

απαραίτθτο χρόνο να πάρει τα απαραίτθτα μζτρα. Αντίκετα, για άλλθ μια φορά είδαμε τθν 

κυβζρνθςθ παρά τα μεγάλα και χιλιοειπωμζνα λόγια τθσ για τθν «κρατικι ετοιμότθτα», να 

βαφτίηει άλλθ μια κακοκαιρία «ακραίο καιρικό φαινόμενο» και να οδθγεί ςτο κλείςιμο των 

εκνικϊν οδϊν, ςτο κλείςιμο μεγάλων και μικρϊν οδικϊν αξόνων τθσ Αττικισ, ςτο να 

μείνουν, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ περίπου 250.000 νοικοκυριά χωρίσ ρεφμα και πολλά άλλα 

και χωρίσ νερό. Η κυβζρνθςθ οδιγθςε χιλιάδεσ εργαηομζνουσ με δικι τουσ «ατομικι 

ευκφνθ» να προςπακοφν να πάνε ςτθν εργαςία τουσ και τουσ υπόλοιπουσ να μείνουν ςπίτι 

και να δείξουν «κατανόθςθ». 

Αποτελεί πρόκλθςθ τον 21ο αιϊνα με 2 μζρεσ κακοκαιρία να κλείνουν δρόμοι που 

τουσ ζχουμε χρυςοπλθρϊςει με υπζρογκα διόδια και να μζνουν χιλιάδεσ ςπίτια χωρίσ 

ρεφμα και νερό! 

Όλοι όμωσ εμείσ οι εργαηόμενοι ςτον κλάδο τθσ ενζργειασ γνωρίηουμε από πρϊτο 

χζρι ότι τα προβλιματα που βιϊνουμε δεν οφείλονται ςτθν κακοκαιρία, οφτε ςτα δζντρα 

που πζφτουν, «κυρίωσ τα πεφκα»,  αλλά ςτθ λειτουργία του κρατικοφ μθχανιςμοφ που 

βαςίηεται ςτθ λογικι  του κόςτουσ - οφζλουσ και με κριτιριο τα ςυμφζροντα των λίγων και 

όχι τισ ανάγκεσ του λαοφ.  

Η πείρα που ζχουμε ςυςςωρεφςει από τθν πορεία ιδιωτικοποίθςθσ τθσ ΔΕΗ αυτό 

αποδεικνφει. Η δραματικι μείωςθ του ζμπειρου και εξειδικευμζνου τεχνικοφ προςωπικοφ, 

θ επικεϊρθςθ των δικτφων που δεν γίνεται λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ, τα κλαδζματα που 

δεν γίνονται πάντα οφτε από τθ ΔΕΗ οφτε από τουσ Διμουσ, τα απαρχαιωμζνα και 

αςυντιρθτα Δίκτυα, θ ευρεία εργολαβοποίθςθ των ςυντθριςεων και των επιςκευϊν των 
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δικτφων με άκλιεσ ςυνκικεσ εργαςίασ είναι θ αιτία που είναι τόςο εκτεταμζνο το 

πρόβλθμα τθσ θλεκτροδότθςθσ και όχι τα «ακραία» καιρικά φαινόμενα.   

Γι’ αυτό και ςε κάκε βροχόπτωςθ, ςε κάκε ςειςμό, ςε κάκε φυςικό καιρικό 

φαινόμενο, κα φαίνονται οι τεράςτιεσ ελλείψεισ ςτον τομζα τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ, των 

υποδομϊν αντιμετϊπιςθσ φυςιολογικϊν καιρικϊν φαινομζνων και ο κόςμοσ κα μζνει 

χωρίσ ρεφμα, χωρίσ νερό, χωρίσ πρόςβαςθ ςτα νοςοκομεία…       

Εκφράηουμε τθ ςυμπαράςταςι μασ ςτουσ εργαηομζνουσ του κλάδου μασ, ςτουσ 

εργαηομζνουσ ςτουσ εργολάβουσ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και αλλοφ, που ςε αντίξοεσ 

ςυνκικεσ, με κίνδυνο πολλζσ φορζσ τθσ υγείασ τουσ, καλοφνται να λφςουν τα προβλιματα 

που θ κυβερνθτικι πολιτικι δθμιοφργθςε.   

Η πολιτικι τουσ αυτι κα μασ βρει ακόμα πιο αποφαςιςμζνουσ, μια γροκιά, 

απζναντί τουσ. 

Το Δ.Σ. 

 


