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210 80.15.000
PAPPAS OIL

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

PAPPAS OIL

Ο ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
«ΑΝΟΙΞΕ» 
ΠΡΩΤΟΣ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 

ΣΕΛ. 2
κακοκαιρία «Ελπίδα» φεύγει, αλλά τα προ-
βλήματα παραμένουν. Οι επιπτώσεις της είναι 
εδώ και όχι μόνο στα βόρεια προάστια, όπου 
τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα λόγω της εν-
τονότερης χιονόπτωσης και της πιο χαμηλής 

θερμοκρασίας που επικρατεί. 
Αξίζει να σημειώσουμε πάντως, όπως καταγγέλλουν οι πο-
λίτες, πολλοί δρόμοι παραμένουν απροσπέλαστοι σε όλο 
το Λεκανοπέδιο, ενώ μεγάλο είναι το πρόβλημα σε αυ-
τούς που έχουν γίνει «παγοδρόμια» με τους πεζούς να μην 
μπορούν να περπατήσουν με ασφάλεια. 
Στους περισσότερους δήμους οι υπηρεσίες τους δεν με-
ρίμνησαν ούτε για το ρίξιμο αλατιού σε δρόμους αλλά και 

στα πεζοδρόμια. Η βασική αιτία έχει να κάνει τόσο με τον 
κακό σχεδιασμό και προετοιμασία για την κακοκαιρία από 
πολλούς δήμους, όσο και από το γεγονός ότι πολλοί δρό-
μοι είναι απροσπέλαστοι λόγω αυτοκινήτων που οι οδη-
γοί τους τα έχουν εγκαταλείψει. Μεγάλες ήταν και οι δυ-
σκολίες – που παραμένουν – για όσους επιχείρησαν να 
περάσουν και από κεντρικούς δρόμους. Χαρακτηριστικό 
ήταν το παράδειγμα της Μεσογείων. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΕΔΔΗΕ τα σπίτια που ήταν 
δίχως ρεύμα εχθές υπολογίζονταν σε περίπου 1.000.  
Τα προβλήματα εντοπίζονταν στην χαμηλή τάση και κυ-
ρίως σε περιοχές όπως το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή, 
ο Παπάγου – Χολαργός κ.α.. 

H

ΛΕΥΚΟΣ 
«ΓΟΛΓΟΘΑΣ» 

ΛΑΒΩΜΕΝΗ  
ΑΛΛΑ ΟΡΘΙΑ Η ΠΟΛΗ

Τι απάντησε ο δήμαρχος 
για τα προβλήματα από 
τις διακοπές ρεύματος 

Με τη συμμετοχή του Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Νέας Ιωνίας και Πέριξ

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 5

ΠΟΛΛΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ 

ΣΕΛIΔΑ 3

Απολογισμός δράσης του Δήμου Ηρακλείου 
Αττικής για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ  
ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ

ΣΕΛ. 11

Χωρίς ρεύμα εκατοντάδες νοικοκυριά


