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Επί τέλους η βοϊδάμαξα κινήθηκε! 

 

Τν είδακε θη απηό. Έπεηηα από ηνλ ζόξπβν πνπ έγηλε θαη ηελ ηεξάζηηα 

δεκνζηόηεηα πνπ, σο ζπλήζσο, δόζεθε γηα ην πεξηζηαηηθό ηνπ ζαλάηνπ ηεο 

κηθξήο Σάξαο ζηελ Ξεξνθξήλε, ε βντδάκαμα ηεο Κεληξηθήο Εμνπζίαο, ην Κξάηνο 

καο, επηηέινπο θηλήζεθε. Τξέρεη αζζκαίλνλ πάληνηε πίζσ από ηα γεγνλόηα. Δελ 

πξνβιέπεη. Δελ πξνιακβάλεη. Θεξαπεύεη εθ ησλ πζηέξσλ. 

Σην δηθό καο δήκν θπζηθά δελ πεξηκέλακε ηνλ εθεηεηλό ρεηκώλα. Κάλνπκε 

ηώξα όηη θάλακε θαη όια ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. Πάληνηε δεηνύζακε από ηε ΔΕΗ 

λα βνεζήζεη  (επαλαζπλδέζεη ή λα κελ θόςεη ηελ ειεθηξνδόηεζε) ζε πάζρνληεο, 

νηθνλνκηθά αδπλάηνπο, αλαμηνπαζνύληεο ζπκπνιίηεο καο. Φπζηθά ζην παξειζόλ 

πέξα από ην Κνηλσληθό Οηθηαθό Τηκνιόγην (ΚΟΤ), πνπ έρεη έθπησζε κόλνλ 25%, 

ε ΔΕΗ θώθεπε. Δελ ππήξρε πνιηηηθή βνύιεζε, δελ ππήξρε ζρεηηθή απόθαζε, θη 

έκελαλ θαη κέλνπλ ζην ζθνηάδη ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο παλειιαδηθά. Με ηα 

νηθνλνκηθά βνεζήκαηα 200 ή 300 επξώ πνπ θαηά θαηξνύο δίλακε ζε θησρνύο 

ζπλαλζξώπνπο καο, ύζηεξα από Έθζεζε ηεο αξκόδηαο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνύ, 

κπνξέζακε λα ζηακαηήζνπκε  θάπνηεο δηαθνπέο ειεθηξνδόηεζεο θαη λα θάλνπκε 

θάπνηεο επαλαζπλδέζεηο. Έηζη όκσο δελ ιύλεηαη, δελ αληηκεησπίδεηαη ην 

πξόβιεκα. 

Μεηά ηελ ππό ηνλ θ.Γ.Μαληάηε ΥΠΕΚΑ ζύζθεςε, πνπ έγηλε ζηηο 7.12.13 θαη ηηο 

δειώζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνύ εθπξνζώπνπ θ.Σ.Κεδίθνγινπ ζηηο 12.12.13, κέρξη ηελ 

ώξα απηή πνπ γξάθσ (11.12.13) δελ έρεη εθδνζεί θακκία εγθύθιηνο ηνπ ΥΠΕΚΑ, 

πνπ επνπηεύεη πνιηηηθά ηελ ΔΕΗ, πξνο ηελ ΔΕΗ, νύηε θάπνηα εζσηεξηθή 

εγθύθιηνο ηεο δηνίθεζεο ηεο ΔΕΗ πξνο ηνπο θαηά ηόπνπο ππεπζύλνπο ηεο αλά ηελ 

Ειιάδα, ώζηε λα μεθηλήζνπλ νη επαλαζπλδέζεηο. Δελ ζπζηάζεθε θακκία 

ηεηξακειήο επηηξνπή (1 εθπξόζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο, 1 ηεο ΔΕΗ, 1 ηεο 

ΔΕΔΔΗΕ, 1 ηνπ Δήκνπ) γηα λα εμεηάζεη ηα αηηήκαηα επαλαζύλδεζεο. Η 

εθπξόζσπνο ηεο ΔΕΗ ηεο πεξηνρήο καο είπε ζε εξώηεζε καο όηη δελ κπνξεί λα 

θάλεη ηίπνηε γηαηί δελ έρεη εζσηεξηθή εληνιή από ηελ δηνίθεζε ηεο ΔΕΗ……Εκείο 

είκαζηε έηνηκνη. Έρνπκε εληνπίζεη  κέζα από ηηο θνηλσληθέο καο δνκέο 15 

πεξηπηώζεηο κε θνκκέλν ξεύκα. Έρνπκε έηνηκεο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ησλ 

θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ. Αιιά…..βιέπεηο ην θξάηνο….βιέπεηο ε ΔΕΗ….. 
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Πξέπεη ε ΔΕΗ Α.Ε. πνπ κόλν ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν αύμεζε ην ηηκνιόγην ηεο 

18% λα ην κεηώζεη άκεζα. Αιήζεηα απμήζεθε ην εηζόδεκα ησλ Ειιήλσλ ηνλ 

ηειεπηαίν ρξόλν θαη δελ πήξακε είδεζε; Να γίλεη άκεζα κεγαιύηεξε έθπησζε ζην 

ΚΟΤ από 25% ζε ηνπιάρηζηνλ 50%. Να ζηακαηήζεη θάζε επηθείκελε δηαθνπή ζε 

θαηνηθίεο κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2014. Να δεκηνπξγεζεί εηδηθόο ινγαξηαζκόο από 

ην θξάηνο  γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θόζηνπο πνπ ζπλεπάγνληαη νη 

επαλαζπλδέζεηο θαη νη κε απνθνπέο. Να δώζεη άκεζα ε ΔΕΗ ζηνπο δήκνπο 

θαηάινγν ησλ απνθνπώλ ηεο ειεθηξνδόηεζεο  ζε θαηνηθίεο ιόγσ κε πιεξσκήο 

ησλ ινγαξηαζκώλ. Είλαη πνιινί εθείλνη πνπ δελ ζέινπλ, δηζηάδνπλ λα 

θαλεξώζνπλ ην πξόβιεκα ηνπο. Εκείο ζα ηνπο δνύκε όινπο έλαλ-έλαλ δηαθξηηηθά 

θαη κε ζεβαζκό. 

…….Καη ηώξα ζηακαηώ εδώ λα ζθέθηνκαη θαη λα γξάθσ πεξπαηώληαο ζηελ 

πόιε κνπ. Γηαηί βξάδηαζε, θάλεη θξύν θαη κπξίδεη έληνλα θαη αβάζηαρηα ν αγέξαο 

πνπ αλαπλέσ από ηα μύια, ηα θνπθώκαηα, ηα πιαζηηθά, ηα ιάζηηρα πνπ θαίλε 

ζηα ηδάθηα θαη ζηηο ζεξκάζηξεο. Μπξίδνπλ ηα καιιηά κνπ θαη ηα ξνύρα κνπ. Οη 

γπλαίθεο ήδε καδέςαλε από λσξίο ηηο κπνπγάδεο ηνπο γηα λα κελ κπξίζνπλ. 

Πνπζελά δελ θξέκεηαη γηα λα ζηεγλώζεη νύηε θάιηζα. Πεγαίλσ ζην ζπίηη κνπ. 

Κιείλνκαη κέζα. Όζνη έρνπλ θνκκέλν ξεύκα ή δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα ηνπο 

θνπεί αο επηθνηλσλήζνπλ κε ηα ηειέθσλα ηνπ δήκνπ 2310 729602, 2310 729608, 

2310 725775. 
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