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Του Χάρη Φλουδόπουλου
Σεβλάβη στο υποβρύχιο καλώδιο, εντοπίστηκε τελικώς η αιτία που βύθισε στο σκοτάδι για πάνω
από 24 ώρες την Ύδρα. Αυτό προκύπτει μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας του ΔΕΔΔΗΕ,
την ίδια στιγμή που συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μέσω
ηλεκτροπαραγωγών δεσμών.
Σύμφωνακαι με νεότερη εκτίμηση, η ηλεκτροδότηση θα έχει αποκατασταθεί τις επόμενες δύο με
τρεις ώρες.
Νωρίτερα, το Capital.gr μετέδιδε:
Χωρίςρεύμα παρέμενε σήμερα το πρωί η Ύδρα αφού το μπλακ άουτ συμπλήρωσε 24 ώρες χωρίς
να υπάρχει προοπτική αποκατάστασης των σοβαρών προβλημάτων νωρίτερα από το μεσημέρι.
Σύμφωναμε τις τελευταίες πληροφορίες από χθες το μεσημέρι αναζητήθηκε η λύση της αποστολής
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννήτριες) προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της
ηλεκτροδότησης. Ωστόσο η αναζήτηση διήρκεσε περισσότερο από όσο αναμενόταν ενώ όταν
πράγματι βρέθηκαν τα μηχανήματα, ξεκίνησε μια νέα αναζήτηση για το σημείο προσέγγισης στο
νησί που να είναι κοντά στο δίκτυο διανομής του νησιού, καθώς υπάρχει η γνωστή ιδιομορφία να
μην επιτρέπονται μεγάλα τροχοφόρα στο νησί.
Μεβάση την τελευταία ενημέρωση τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη αναμένεται να φτάσουν στο νησί
στις 10 το πρωί ενώ η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται το μεσημέρι.
Εκτόςαπό τη σημαντική καθυστέρηση στην ηλεκτροδότηση, το νησί έχει μείνει παράλληλα και
χωρίς νερό, αφού οι ανάγκες υδροδότησης καλύπτονται από έργο ΣΔΙΤ αφαλάτωσης που
λειτουργεί με ρεύμα. Στην Ύδρα η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει μέσω δύο υποβρύχιων καλωδίων,
που ανήκουν στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εμφανίζονται να λειτουργούν
κανονικά.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ύδρα
Σεκατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και την άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την εκτεταμένη διακοπή του
ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώθηκε χθες στην Ύδρα κήρυξε το νησί ο γενικός γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Ταφύλλης.
Κύμα φυγής
Τοπρόβλημα που ξεπέρασε τις 24 ώρες έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στο νησί που
ακόμη βρίσκεται σε φουλ τουριστική σεζόν και μέχρι χθες υποδεχόταν χιλιάδες Έλληνες αλλά και
ξένους τουρίστες. Από χθες ξεκίνησε κύμα φυγής τουριστών και επισκεπτών της Ύδρας, ενώ η
τοπική αυτοδιοίκηση έχει ζητήσει να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο
δήμαρχος Ύδρας Γ. Κουκουδάκης με δηλώσεις του κάνει λόγο για τεράστια αναστάτωση και έχει
ήδη προαναγγείλει ότι ο Δήμος θα στραφεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Ο ίδιος ζήτησε από το
ΔΕΔΔΗΕ να εντοπίσει άμεσα και να αποκαταστήσει τη βλάβη ο ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωναμε την τελευταία επίσημη ανακοίνωση του διαχειριστή αργά χθες το βράδυ είχε ξεκινήσει
η αποστολή των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και θα καταβαλλόταν κάθε προσπάθεια για
αποκατάσταση της βλάβης τις πρωινές ώρες με τη σύνδεση των Η/Ζ.
Νασημειωθεί ότι η περίπτωση της Ύδρας μπορεί να είναι το πιο σοβαρό, δεν είναι όμως και το
μόνο πρόβλημα ηλεκτροδότησης φέτος το καλοκαίρι. Πολύωρες διακοπές ρεύματος που έπληξαν
και το σύστημα αφαλάτωσης δημιουργώντας προβλήματα στην υδροδότηση, σημειώθηκαν το
προηγούμενο διάστημα και στη Μύκονο, ενώ και σε άλλα νησιά, τα δίκτυα ηλεκτρισμού
αντιμετώπισαν προβλήματα με διακοπές λόγω της αυξημένης κατανάλωσης αλλά και λόγω των
καιρικών συνθηκών.
Εξάλλουτην περασμένη εβδομάδα είχαμε το σοβαρό συμβάν στην Αττική, το οποίο όμως δεν
προήλθε από το δίκτυο διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) αλλά από το δίκτυο μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) και τη
βλάβη στο κέντρο υπερύψηλης τάσης της Παλλήνης. Για τουλάχιστον 2,5 ώρες (σε κάποιες
περιοχές πολύ περισσότερο) ένα μεγάλο τμήμα των καταναλωτών σε όλη την Αθήνα έμεινε χωρίς
ρεύμα, χωρίς να υπάρχει κάποια προφανής αιτία (ακραίες καιρικές συνθήκες, υψηλή ζήτηση,
απεργία). Η επίσημη εκδοχή για το μπλακ άουτ της περασμένη εβδομάδας ήταν βλάβη σε
διακόπτη.
*Διαβάστε ακόμη:
-Διευκρινίσεις ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τη διακοπή ηλεκτροδότησης της Ύδρας
-Υπ. Ναυτιλίας: O δήμαρχος της Ύδρας δεν ζήτησε έκτακτη δρομολόγηση πλοίων
-Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής: Μεταφέρονται γεννήτριες στην Ύδρα

-Δήμαρχος Ύδρας: Μετά το μεσημέρι η ηλεκτροδότηση στο νησί θα έχει αποκατασταθεί
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

