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Αθήνα, Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δημόσια έκκληση μετά από ειδοποίηση της ΔΕΗ για διακοπή παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος στο «Silver Alert» 

 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε χθες από υπάλληλο του τμήματος οφειλών της ΔΕΗ 

ότι, λόγω ανεξόφλητων οφειλών, η ΔΕΗ θα προβεί, αύριο Παρασκευή, σε διακοπή 

ρεύματος στα γραφεία της «Γραμμής Ζωής» και το πρόγραμμα «Silver Alert». 

Το Κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο 

σπίτι «Γραμμή Ζωής» διαχειρίζεται το πρόγραμμα «Silver Alert» και στηρίζεται 

αποκλειστικά σε χορηγίες εταιρειών και προσφορές ιδιωτών.  

Τα τελευταία χρόνια οι δωρεές προς τη «Γραμμή Ζωής» έχουν μειωθεί δραματικά, 

αυτό όμως δεν μας αποκαρδιώνει και συνεχίζουμε το κοινωνικό έργο μας με όποια 

μέσα διαθέτουμε.  

Πιο πρόσφατο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η προ ημερών 

οικογενειακή επανένωση 62χρονης στη Θεσσαλονίκη που αγνοούνταν για δέκα 

χρόνια, θέμα που έλαβε ευρεία προβολή από τα ΜΜΕ. Η 62χρονη γυναίκα είχε 

βρεθεί προ μηνός περιπλανώμενη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η κοινωνική 

υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» και το τοπικό αστυνομικό 

τμήμα ζήτησαν τη συνδρομή της «Γραμμής Ζωής» για να εντοπισθούν συγγενικά 

πρόσωπα της αγνώστων στοιχείων γυναίκας. Από την πλευρά μας θέσαμε άμεσα σε 

λειτουργία τον μηχανισμό εθελοντών του «Silver Alert Hellas». 

Αυτή και άλλες παρόμοιες κινητοποιήσεις δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη στοιχειώδη 

λειτουργία των κεντρικών μας γραφείων. Η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος καθιστά την λειτουργία αυτή αδύνατη. 

http://www.lifelinehellas.gr/%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%AE%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-10/
http://www.lifelinehellas.gr/%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%AE%CE%BA%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-10/
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Το ποσό της οφειλής μας προς τη ΔΕΗ ανέρχεται στα 18.000 ευρώ. Όμως, παρά τις 

επανειλημμένες μας προσπάθειες για έναν διακανονισμό που θα μας δίνει 

περιθώριο να αναζητήσουμε τους δυσεύρετους αλλά αναγκαίους πόρους προς 

αποπληρωμή του χρέους μας, το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ επιμένει σε διακανονισμό 

με υψηλή προκαταβολή και δόσεις, στις οποίες δυστυχώς δεν μπορούμε να 

ανταπεξέλθουμε, παρά τη δηλωμένη πρόθεσή μας να τακτοποιήσουμε κάθε οφειλή 

μας. 

Απευθύνουμε δημόσια έκκληση σε όποιον μπορεί να μας βοηθήσει και ζητάμε 

δημόσια από τη ΔΕΗ να μην κόψει το ρεύμα στο «Silver Alert», με δεδομένο ότι το 

τελευταίο διάστημα η «Γραμμή Ζωής» κατέβαλε κάθε προσπάθεια να καταβάλει 

δώρο Πάσχα και μισθούς στους εργαζομένους της, εξαντλώντας τις οικονομικές 

δυνατότητές της. 

Δεν θα προχωρούσαμε σε αυτήν τη δημόσια κοινοποίηση, αν δεν ακούγαμε από την 

αρμόδια υπάλληλο της ΔΕΗ πως το πρόβλημα είναι δικό μας και πως, αν η ΔΕΗ 

τελικώς κόψει το ρεύμα, δεν θα έχει καμία ευθύνη για τους ηλικιωμένους που θα 

μείνουν ακάλυπτοι. 

Δεν είμαστε στρατηγικοί κακοπληρωτές, ούτε ζητάμε ελεημοσύνη, ούτε βεβαίως 

ενεργούμε προς ίδιον όφελος. Με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουμε σχεδιάζουμε, 

υποστηρίζουμε και υλοποιούμε προγράμματα δράσης για την εξασφάλιση 

ποιοτικής και αξιοπρεπούς διαβίωσης της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των 

ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Ζητάμε ένα εύλογο περιθώριο, προκειμένου να 

συνεχίσουμε το κοινωνικό μας έργο. Αν πιστεύετε πως αυτό έχει κάποια αξία, μην 

αγνοήσετε αυτήν τη δημόσια έκκληση. 

 

Πελίνα Θεοδοσίου 

Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας 

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία 

Ιφιγένεια Μίγκα 
Τηλέφωνα: 211-3499700 και 6949-949757 
communication@lifeline.gr 
http://www.lifeline.gr 
https://www.facebook.com/GrammiZoisSilverAlertHellas/ 
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