
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ -ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ - Νο 67- ΚΩΔ. 5564

Αφιέρωμα 

στο τμήμα Πυρασφάλειας της ΒΕΘ









55

TT
α

υ
τ

ό
τ

η
τ

α
α

υ
τ

ό
τ

η
τ

α

Από την σύνταξηΑπό την σύνταξη

ΤΡIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO

TOY ΠANEΛΛHNIOY ΣΩMATEIOY 

EPΓAZOMENΩN ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.

AΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ

2017

Tεύχος 67ο-Κωδικός: 5564

Iδιοκτήτης:

Πανελλήνιο Σωματείο EΛ.ΠE.

Π.Σ.E.E.Π

Γραφεία:

17ο χ.λ.μ Aθηνών-Kορίνθου

Tηλ.: 210 55.33.812-55.33.813

Fax: 210 55.70.546

www.pseep.gr

e-mail:pseep@helpe.gr

Eκδότης:

OΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

17ο χ.λ.μ Aθηνών-Kορίνθου

Tηλ.: 210 55.33.812-813

Υπεύθυνος έκδοσης:

ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Για τα κείμενα και την σύνταξη 

συνεργάσθηκαν:

Συντακτική Eπιτροπή

EΠIMEΛEIA EKΔOΣHΣ:

MEDIA PRESS

Tηλ.: 210 55.60.157

email:tagegonota@yahoo.gr

&�' %� !%�)%*�&�$�""�$ %*�(+#�)� %*��'���%#�$+$�()���"�&���)' #�$ � ���!�%(����$,�
���!+���		
�

�������	�
��������	����	���
�	��������� Οι εξελίξεις στον χώρο του πετρελαίου είναι καταιγιστικές. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ πραγματικά, δεν έχει τίποτε να

ζηλέψει από τις «καλύτερες στιγμές» των μνημονιακών κυβερ-

νήσεων στα τελευταία επτά χρόνια. 

Δεν είναι δυνατό να διεκδικείς ως χώρα ρόλο στην ενεργειακή

σκακιέρα της Ν.Α. Μεσογείου και ταυτόχρονα να ξεπουλάς

εταιρίες όπως τα ΕΛ.ΠΕ., ΔΕΣΦΑ, και ΔΕΠΑ.

Οι  πολιτικοί που το “παίζουν” Εθνοσωτήρες, μέσω των Μνη-

μονίων παραιτήθηκαν άνευ όρων και αμετακλήτως από κάθε

ασυλία και Εθνικής κυριαρχίας. Όπως επίσης, δεσμεύθηκαν για

την καθολική δήμευση της Εθνικής περιουσίας., κάτι που απα-

γορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο. Και για τον λόγο αυτό, υπαχ-

θήκαμε στο Αγγλικό Δίκαιο. Και όταν λέμε, καθολική δήμευση

της Εθνικής περιουσίας, εννοούμε της Ιδιωτικής και της Δημό-

σιας. 

Την εκποίηση της ιδιωτικής περιουσίας ανέλαβε ο ΕΝΦΙΑ και

της δημόσιας το ΤΑΙΠΕΔ. 

Στο Ταμείο μεταφέρθηκαν όπως είναι γνωστό τα περισσό-

τερα από τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στο

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και θα μεταφερθούν όσα ακόμη πε-

ριουσιακά στοιχεία αποφασιστεί από το Κράτος να αξιοποι-

ηθούν!

Ωστόσο, όταν οι Εθνοπατέρες μιλάνε για αξιοποίηση, εννο-

ούν ξεπούλημα όσο – όσο, προκειμένου να πληρώνουν τους το-

κογλύφους – δανειστές μας.

Έβγαλαν στο σφυρί τη ΔΕΣΦΑ για 300 εκ. ευρώ, όταν το 2011

είχε κέρδη 125 εκ. ευρώ. Τη ΔΕΠΑ για 250 εκ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ

για 700 εκ. ευρώ.

Όλα αυτά είχαν σαν συνέπεια να φέρουν τριγμούς στο σω-

ματείο μας, με αποτέλεσμα πολλά πράγματα να περάσουν

σε δεύτερη μοίρα. 

Ο πόλεμος προς τον ΠΣΕΕΠ, αλλά και τους εργαζόμενου,ς

ήταν, είναι και θα είναι συνεχής και αμοίωτος. 

Ξεκινάμε λοιπόν να καλύψουμε όλο το χαμένο έδαφος και

να εκδώσουμε τα τεύχη που καθυστέρησαν. 

Ζητούμε λοιπόν την επιείκεια σας, όσο αφορά τα θέματα

ύλης, μέχρι να φθάσουμε στην κανονική ροή των θεμάτων. 
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Ως εκ τούτου και κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ.

ΠΣΕΕΠ αποφασίσθηκε η αναστολή των απεργιακών κινη-

τοποιήσεων που είχαμε εξαγγείλει.

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε την απόφαση που μας

κοινοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα γραφεία

του ΠΣΕΕΠ, σας παραθέτουμε μία προς μία τις αιτιάσεις

για κάθε θέμα ασφάλειας που είχαμε θέσει ως διεκδίκηση:

Α)  Εφαρμογή νέων προδιαγραφών των ρυμουλκών

ασφαλείας στα ΕΛΠΕ (Νότος).

Απορρίπτει τη διεκδίκηση, καθώς δηλώνει πως «το

Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής επεξεργάζεται σχέδιο

νόμου, που αφορά την μείωση της ηλικίας των πλοίων  που

μεταφέρουν καύσιμα» (!!!). Για τα ρυμουλκά αυτά καθ’

αυτά τίποτε!!!

Β) Ασφαλής λειτουργία FCC

Γράφεται στην απόφαση πως «δεν προέκυψε να υφίστα-

ται θέμα ασφάλειας από τη λειτουργία της βάνας C δεδο-

μένου ότι το εκπαιδευμένο προσωπικό της ενάγουσας έχει

τη δυνατότητα να επέμβει και να αποκαταστήσει  ενδεχό-

μενη δυσλειτουργία της σε περίπτωση ύπαρξης  έκτακτης

περίστασης». Καταπίνει αμάσητα όλους τους ισχυρισμούς

της εταιρείας και φυσικά δεν αναφέρει τίποτα ούτε για τις

slide βάνες Α και Β, που και γι΄ αυτές  κατατέθηκαν στοι-

χεία που αποδεικνύουν τη δυσλειτουργία τους!!!

Γ) Ασφαλής Διαδικασία προσθήκης Χημικών

Ο δικαστής αναφέρει πως «ευρίσκεται σε εξέλιξη έργο

προϋπολογισμού 500.000€ που θα ολοκληρωθεί στο  τέλος

του 2018», συνεχίζοντας πως μέχρι να ολοκληρωθεί το

έργο, με τη χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλι-

σμού που παρέχεται στους εργαζόμενους δεν εγκυμονεί

κινδύνους για την ασφάλειά τους. Ίσως γιατί δεν τα βάζει

ο ίδιος αγνοώντας επίσης τις καταγγελίες μας για εξοπλι-

σμό που έχει παραληφθεί από το 2012 και πέντε χρόνια

μετά συνεχίζει να μην χρησιμοποιείται…

Δ) Δημιουργία 4ου συγκροτήματος στο ΤΜΔ ΒΕΑ

Η απόφαση απορρίπτει το αίτημα «περί δημιουργίας 4ου

συγκροτήματος στο ΤΜΔ ΒΕΑ, αφού δεν αναφέρεται για

ποιο λόγο πρέπει να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο συγ-

κρότημα». Το κείμενο με 100 υπογραφές και τα τεκμηριω-

μένα επιχειρήματα από το σύνολο σχεδόν των εργαζο-

μένων του Τμήματος, σαν να μην τα είδε ποτέ!!!

Ε) Στελέχωση και εκσυγχρονισμός βοηθητικών παροχών

ΒΕΘ

Αφού πρώτα γίνεται αναφορά των 300 προσλήψεων που

έχουν πραγματοποιηθεί από το Φεβρουάριο του 2016 και

στο «η ενάγουσα μένει πιστή στην εφαρμογή του 3ετούς

Oι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι. O αγώνας για ασφάλεια          

πλάνου προσλήψεων που συνυπέγραψε με το εναγόμενο

Σωματείο», τονίζει πως «δεν εξειδικεύεται  στο ποιες είναι

οι παροχές που πρέπει να εκσυγχρονιστούν» (!!!). Εμείς μι-

λάμε για νέα πόστα, οργάνωση και διαδικασίες και αυτοί

το παραμύθι τους!!!

Ζ) Ασφαλής λειτουργία Βιολογικού ΒΕΕ

«Δεν προέκυψε επίσης από καμία Έκθεση  Επιθεώρησης

ότι η λειτουργία Μονάδος Βιολογικού Καθαρισμού στις

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας υπολειτουργεί ή

δεν λειτουργεί ασφαλώς». Για τα φίλτρα (π.χ.) ούτε που

άκουσε!!!

ΣΤ) Μελέτη για ασφαλέστερη διαδικασία αποστράγγισης

«drain» στην U32 και όπου αλλού χρειάζεται στις εγκατα-

στάσεις των ΒΕΕ

«Ως προς το αίτημα του εναγόμενου περί ανάγκης μελέ-

της για την ασφαλέστερη διαδικασία αποστράγγισης

«drain» στην U32 αποδείχθηκε από την κατάθεση του  μάρ-

τυρα απόδειξης (σ.σ. Εταιρείας) ότι αυτή θα ολοκληρωθεί

σε ένα χρόνο από σήμερα (αντί κόστους 100.000€) ενώ

μέχρι τότε θα εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος ανάφλεξης με κα-

τασκευή κλειστού κυκλώματος, που θα ολοκληρωθεί εντός

του τρέχοντος έτους». Άλλωστε ο μάρτυρας της Εταιρείας

ήταν ο αγαπημένος του σε όλη τη δίκη!!!

Τελειώνοντας, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «με βάση

τα ως άνω εκτεθέντα δεν προέκυψε ότι είναι βάσιμα τα ως

άνω αιτήματα του εναγόμενου Σωματείου», κρίνοντας πως

τα αιτήματα τελούν σε πρόδηλη δυσαναλογία με την από

την απεργία, απειλούμενη και επερχόμενη με πλήρη βεβαι-

ότητα ζημία του κοινωνικού συνόλου, καθώς η απόφαση

λέει πως θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα διακί-

νησης ανθρώπων και προϊόντων!!!!!

Αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ήταν πως για διακί-

νηση ανθρώπων ευθύνονταν οι πόλεμοι και η φτώχεια, από

τώρα και στο εξής μια τριήμερη απεργία στα ΕΛ.ΠΕ. (μία

εργάσιμη)!!, θα προκαλέσει

προβλήματα στη διακίνησή

τους!

Η απόφαση στο σύνολό

της καταδεικνύει με τον

πλέον πρόδηλο τρόπο τη λο-

γική με την οποία η Ελλη-

νική Δικαιοσύνη δικάζει,

αποφασίζει και απαγορεύει,

Παρασκευή και 13 ήταν η μέρα που εκδικάστηκε η Αγωγή

της Εταιρείας κατά των προκηρυγμένων από το Σωματείο

μας απεργιακών κινητοποιήσεων για θέματα ασφαλείας

στους χώρους εργασίας. Το αποτέλεσμα της αγωγής που

εκδικάστηκε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και μας

επιδόθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 2:30 η ώρα,

έκρινε την απεργία μας ως παράνομη.  
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        στη δουλειά είναι καθημερινός και δεν θα σταματήσει ποτέ
χωρίς να εκθέτονται πουθενά στην απόφαση οι

θέσεις του Σωματείου μας στην εν λόγω ακροα-

ματική  διαδικασία. Υιοθετεί a priori όλες τις θέ-

σεις της Εταιρείας, καθιστώντας επίσης προ-

φανές το γεγονός πως  δεν έχει μπει καν στη

διαδικασία να αντιληφθεί την ουσία των αιτημά-

των, καθώς αναφέρει πως δεν κατάλαβε ποιες

παροχές στις ΒΕΘ πρέπει να εκσυγχρονιστούν

και πως το αίτημα εφαρμογής κανονισμού των

ρυμουλκών δεν αφορά τα όρια ηλικίας των

πλοίων που μεταφέρουν καύσιμα!!!. 

Χρησιμοποιεί ποσά χιλιάδων ευρώ που η Εται-

ρεία σχεδιάζει να δαπανήσει, αποδέχεται χρονο-

διαγράμματα πλέον των δύο ετών (!!!) και

εμφανίζονται ως υπεραρκετές οι 300 προσλή-

ψεις που έχουν γίνει από το Φεβρουάριο του

2016 και καλύπτουν κάθε ανάγκη για τα πάντα!!!.

Αυτό όμως που καθιστά τη συγκεκριμένη δικαστική

απόφαση ως μνημειώδη, είναι η τουλάχιστον άστοχη  σύν-

δεση των διεκδικήσεών μας για ασφάλεια στους χώρους

εργασίας μας, με την οικονομική κρίση, τη σημαντική μεί-

ωση του εισοδήματος των συμπολιτών μας και του γεγο-

νότος πως δεν μπορεί «να είναι δυνατή η εξαίρεση

κάποιας κοινωνικής ομάδας, όπως των μελών του εναγό-

μενου Σωματείου στην προκειμένη περίπτωση». Δηλαδή,

αφού σε περίοδο κρίσης, στα ΕΛΠΕ πληρώνονται δίκαια,

δεν πειράζει και να καούν!!!

Όσον αφορά στην Εταιρεία, πολύ ενδιαφέρον θα ήταν

να έρθουν εις γνώση μας τελικά, σημαντικά επιμέρους

στοιχεία των παραπάνω θεμάτων, όπως επί παραδείγματι

η τιμή της βάνας C, που σύμφωνα με δηλώσεις διαφορε-

τικών διευθυντικών στελεχών κυμαίνεται από 500.000 €

έως 7 εκατ. €(!!;;). Επίσης, καλό θα ήταν να μας πουν

ποιος έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τις θέσεις των ερ-

γαζομένων, καθώς ζητήθηκε η εξαίρεση του μάρτυρα  του

ΠΣΕΕΠ (Παπακωνσταντίνου Γ.), γιατί ήταν Μέλος του

Δ.Σ!!! Με την ίδια λογική όποιος εργάζεται στα ΕΛΠΕ σε

οποιαδήποτε θέση δεν μπορεί να καταθέσει το οτιδήποτε.

Οι Διευθυντές όμως, είναι εξαιρετικοί, αντικειμενικοί και

αξιόπιστοι μάρτυρες !!!

Όσον αφορά τώρα τη λογική που έχει επικρατήσει στην

Εταιρεία να σέρνει το Σωματείο στα Δικαστήρια, ορίζον-

τας κιόλας ως τιμή εκκίνησης το 1 εκατ. ευρώ απώλειες

ανά ημέρα απεργίας και να ζητά εξάμηνη φυλάκιση  και

3.000€ από τους δύο νόμιμους εκπροσώπους του Σωμα-

τείου, καθώς και 10.000€ από το ίδιο το Σωματείο σε  πε-

ρίπτωση μη συμμόρφωσης, η θλίψη και η αγανάκτηση

είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν.

Ο αγώνας για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς

είναι σαφώς η σημαντικότερη διεκδίκηση αυτού του συν-

δικάτου και κανείς οικονομικός όρος, όσο μεγάλος και  αν

φαντάζει σε μερικούς, δεν πρόκειται να αμβλύνει τη διεκ-

δίκηση ούτε να θολώσει τη στόχευση.

Εδώ θέλουμε να «χαιρετίσουμε» την απόφαση της Εται-

ρείας που αποφάσισε επιτέλους να προχωρήσει σε σταμά-

τημα και επισκευή των βανών του FCC, έστω και τώρα,

απόφαση που επιβεβαιώνει την θέση του Σωματείου, πως

τα Δικαστήρια, με όποια απόφαση και αν πάρουν, δεν θα

δώσουν λύση. 

Αυτό εκθέτει ακόμα περισσότερο τον Δικαστή και την

απόφασή του για την Απεργία μας. Τέλος καλούμε όλους

τους αρμόδιους φορείς να μην επιτρέψουν εκπτώσεις στην

Ασφάλεια καθώς το υποχρεωτικό shut down της μονάδας

αποτελεί πρόκληση για όλους μας καθώς έπρεπε να φτά-

σουμε στο αμήν για να γίνει …

Συναδέλφισσες, οιΣυναδέλφισσες, οι

Σαν Σωματείο δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχί-

σουμε το δίκαιο αγώνα μας με οποιοδήποτε νομικό ή  συν-

δικαλιστικό τρόπο η ταξική μας συνείδηση επιβάλλει.

Μπροστά στους στόχους που έχουμε θέσει θα είμαστε

αδιαπραγμάτευτοι. 

Ο αγώνας μας θα είναι διαρκής γιατί

δεν πρέπει να ξαναζήσουμε τα δραμα-

τικά δυστυχήματα του παρελθόντος

ποτέ ξανά…
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Πληροφόρηση & Συμβουλευτική Εργαζομένων 

και Ανέργων από την Γ.Σ.Ε.Ε. και το ΕΚΕ-ΔΑ

Ετσι πρόσφατα σε συννενόηση με τον

ΠΣΣΕΠ, νομικοί σύμβουλοι της Γ.Σ.Ε.Ε. χωρίς

καμία οικονομική επιβάρυνση, ήρθαν την Πέμ-

πτη 7 Δεκεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις των

ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο και την ίδια ημέρα στις

21 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Ελευσί-

νας και έκαναν μια πλήρη ενημέρωση στους

συναδέλφους μας, αλλά και απάντησαν σε διά-

φορες ερωτήσεις που αφορούσαν όχι μόνο

τους ίδιους, αλλά και μέλη των οικογενειών

τους που μαστιζόνται από την ανεργία ή που

αντιμετωπίζουν προβλήματα στους χώρους ερ-

γασίας τους.

Όπως τόνισαν οι νομικοί σύμβουλοι το δυ-

σμενές και αόριστο τοπίο που έχει δημιουργη-

θεί, καθιστά άμεση την ανάγκη πληροφόρησης

εργαζομένων και ανέργων, ώστε να ανταποκρι-

Μ
ια σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε το Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕ της ΓΣΕΕ σε συ-

νεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας. Και αυτή αφορά την πλη-

ροφόρηση των εργαζομένων σε θέματα εργατικού δικαίου και κοινωνικού δικαίου. 

θούν στις νέες συνθήκες.

Διότι, η νομοθεσία για όλα αυτά τα θέματα αντί να

απλοποιείται, κάθε χρόνο γίνεται ακόμα πιο περί-

πλοκη. Με αποτέλεσμα οι πολίτες να καταφεύγουν σε

«ειδήμονες» ή σε δικηγορικά γραφεία και να πληρώ-

νουν για υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχει το κράτος. 

Με αυτή την δράση, λοιπόν, φιλοδοξούμε να κα-

λύψουμε όλα τα παραπάνω.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. και το Εργα-

τοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας συνεργάζονται σε

μια κοινή προσπάθεια ανταπόκρισης στην ανάγκη

πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και

ανέργων, ξεκινώντας τη λειτουργία σημείου παροχής

υπηρεσιών δια ζώσης νομικής πληροφόρησης σε θέ-

ματα εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφά-

λισης, καθώς και υποστήριξης ανέργων σε θέματα

απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Αγαπητοί συνάδελφοι-σσες, ας μην ξεχνάμε ότι το περιοδικό ανήκει σε όλους μας. Γι’ αυτό περιμένουμε

άρθρα σας, τα οποία πιστεύετε ότι μπορούν να δημοσιευτούν στο περιοδικό μας. 

Η συνεισφορά σας σε αυτό τον τομέα είναι απαραίτητη, ώστε ο ΠΥΡΣΟΣ να εμπλουτίζεται με ύλη ποι-

κίλου ενδιαφέροντος, αλλά και άρθρα τα οποία μπορούν να μας ενημερώνουν για τις δραστηριότητές

μας και τα ενδιαφέροντά μας.
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TΟ ΠΣΕΕΠ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΘ
Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕΕΠ καθώς

και εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ. από τα Διυλιστήρια Ασπροπύρ-

γου, Ελευσίνας και Καλοχωρίου, έδωσαν το παρών στο με-

γάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ που

διοργάνωσε η Γ.Σ.Ε.Ε., το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,

η ΑΔΕΔΥ και τα υπόλοιπα Συνδικάτα, με αφορμή την πα-

ρουσία στην 82η Διεθνή Έκθεση του πρωθυπουργού, το

Σάββατο 9 Σεπτέμβρη 2017.

Με βασικό σύνθημα «η αξιόπρεπειά μας είναι αδια-

πραγμάτευτη», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή

τους, για τη συνεχιζόμενη αδιέξοδη και καταστροφική πο-

λιτική, για τα νέα σκληρά και επώδυνα μέτρα που ετοιμά-

ζεται να υλοποιήσει η κυβέρνηση, εθελοτυφλώντας για τις

ήδη ολέθριες συνέπειες σε βάρος της μισθωτής εργασίας.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στις ομιλίες τους,

έκρουσαν για ακόμη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου

για το που οδηγούνται κοινωνία και οικονομία από τις μνη-

μονιακές πολιτικές, καλώντας τον κόσμο να συσπειρωθεί

στα συνδικάτα.

Τα συνδικάτα, έδωσαν σαφές μήνυμα προς κάθε απο-

δέκτη, ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με κάθε μέσο και

τρόπο, όσο συνεχίζονται οι ίδιες καταστροφικές πολιτικές

που απειλούν την κοινωνία με πλήρη ισοπέδωση και συλ-

λογική αφωνία, τονίζοντας παράλληλα την αναγκαιότητα

της μέγιστης δυνατής ενότητας για την απόκρουση αυτών

των πολιτικών.

Μετά τη συγκέντρωση στο Αγαλμα Βενιζέλου, ακολού-

θησε πορεία, η οποία και κατέληξε στο Βελλίδειο Συνε-

δριακό Κέντρο.

Σωματεία και Επιτροπές Αγώνα έδωσαν το «παρών»

στη συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πο-

ρεία που ακολούθησε με πανό τα συνθήματα και τις διεκ-

δικήσεις τους.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές, ξεχωριστή ήταν η παρου-

σία εργαζομένων από χώρους δουλειάς που έδωσαν και

συνεχίζουν να δίνουν μάχες απέναντι στην επίθεση κυβέρ-

νησης και εργοδοσίας. 

Ξεχωριστή μνεία θα πρέπει να κάνουμε και στο Εργα-

τικό Κέντρο Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής που μερίμνησε,

ώστε όσοι συνάδελφοι ήθελαν να παραβρεθούν στο συλ-

λαλητήριο της ΔΕΘ να έρθουν δωρεάν, αφού το ΕΚΕ-ΔΑ

είχε διαθέσει για τον σκοπό αυτό πούλμαν από την Ελευ-

σίνα.
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Γεια σου ημέρα μορφονιά,

για πού τ’ ανοίγεις τα πανιά

με τόση βιάση τώρα»;

Τη ρώτησε η ώρα.

Κι εκείνη καθώς τη θωρεί

να τη ρωτά και ν’ απορεί

της λέει. «Ώρα καλή μου,

θαρθείς κι εσύ μαζί μου.

Τώρα που φέγγ’ η ανατολή

θε να μας πει ένα πουλί

σ’ ενός δεντρού κλωνάρι,

ποιος πόνος το ‘χει πάρει.

Που μόνο του έχει ξεχαστεί

από αγάπη του πιστή

στην όμορφη τη φύση

και μόνο του θα ζήσει.

Ν’ ακούσουμε τι θα μας πει

το σύννεφο κι η αστραπή.

Κάπου πήρε να βρέχει,

κάποιος στέγη δεν έχει.

Καθώς ο ήλιος έχει βγει

πάμε να βρούμε μιαν αυγή

που λες κι έχει θυμώσει

και δε θα ξημερώσει.

Πάμε μαζί χεραγκαλιά,

έχουμ’ οι δυο πολλή δουλειά, 

έλα να βοηθήσεις

να βρούμε κάποιες λύσεις

Κι αυτοί που χρόνια σιωπούν,

κάτι κι εκείνοι θα μας πουν,

μα κι όσοι μένουν μόνοι,

τι τάχα τους πληγώνει.

Πάμε να δούμε απ’ το χτες

πόσες πληγές είν’ ανοιχτές

σα γάγγραινα στο χρόνο

κι αφήνουν πολύ πόνο».

Κι η ώρα τι της απαντά

καθώς την παίρνει από κοντά;

«Ακου να δεις, της λέει,

γι’ αυτό κανείς δε φταίει.

Για όποιον κλαίει και πονεί

ο χρόνος δεν αδημονεί,

αδιάφορος μένει

αν κάποιος ζει ή πεθαίνει.

Εκείνος πάντα θα γεννά

Νύχτες κι αυγές και δειλινά.

Μεσ’ στης ζωής την πλάνη,

αυτό ξέρει να κάνει.

Μέσα στο χρόνο πες κι εμείς,

συντελεστές μιας διαδρομής

για κάθε μια πορεία.

Χρόνοι με διορία.

Χρόνος κι εγώ χρόνος κι εσύ

που με φροντίδα περισσή

το έργο μας ασκούμε,

μα πρέπει να σιωπούμε.

Είναι το χρέος μας θαρρώ,

ν’ αδιαφορείς ν’ αδιαφορώ.

Χρόνοι, του χρόνου τάμα.

Κατάρα ή μήπως θάμα»;

Της ειπ’ η ώρα η βραχνή

κι άκουσε ότι συμφωνεί

αντάμα της κι η μέρα,

σημαίνοντας εσπέρα.

Την ρώτησε η ώρα...
TOY ΝΕΟΦΥΤΟY ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ Α:

•• Διατήρηση του ελάχιστου εγγυημένου επιτοκίου το

οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,50% για ένα επιπλέον

έτος (1/1/2018 - 31/12/2018) και  

•• Ετήσιο ποσοστό χρέωσης διαχειριστικών εξόδων

0,50%  από 0,25% που ισχύει σήμερα.

ΠΡΟΤΑΣΗ Β:

•• Ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο 1ου έτους (2018) 2,25%

•• Ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο 2ου έτους (2019) 2,25%

εάν η απόδοση του Γαλλικού 10ετούς κυβερνητικού ομο-

λόγου είναι μεγαλύτερη ή ίση του 1,50%. Σε αντίθετη  πε-

ρίπτωση, η ελάχιστη εγγύηση επιτοκίου θα διαμορφωθεί

σε ποσοστό 2%.

•• Ελάχιστο εγγυημένο επιτόκιο 3ου έτους (2020)

2,25%, εάν η απόδοση του Γαλλικού 10ετούς κυβερνητι-

κού ομολόγου είναι μεγαλύτερη ή ίση του 1,50%. Σε αν-

τίθετη περίπτωση, η ελάχιστη εγγύηση επιτοκίου θα

διαμορφωθεί  σε ποσοστό 1,75% και 

•• Αναπροσαρμογή και για τα τρία έτη του ετήσιου πο-

ΗΗ ΠΡΟΤΑΣΗΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
Με αφορμή της λήξης του ομαδικού ασφαλιστήριου

μας της Groupama στο τέλος της χρονιάς του 2017, το

Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, συνεδρίασε

στις 24 Οκτωβρίου 2017 ώστε να εξετάσει τις δύο εναλ-

λακτικές προτάσεις που κατέθεσε η εν λόγω εταιρεία.

Μετά από διεξοδική συζήτηση και με την σύμφωνη

γνώμη του τεχνικού μας συμβούλου, αποφασίσαμε για

το καλύτερο συμφέρον όλων των συναδέλφων μας να

δεχθούμε την πρώτη πρόταση της Groupama, ώστε να

προχωρήσουμε στην επέκταση του υπάρχοντος συμ-

βολαίου. 

Οι προτάσεις αναλυτικά ήταν οι εξής: 

σοστού χρέωσης διαχειριστικών εξόδων σε 0,60% από 0,25%

που ισχύει σήμερα.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό η πρόταση Β, εμπεριέχει

προϋποθέσεις οι οποίες είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και

είναι σαφώς μια σύνθετη πρόταση. 

Όσον αφορά την πρόταση Α, είναι πιο ξεκάθαρη.  

Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε μια αδικαιολόγητη αύ-

ξηση των διαχειριστικών εξόδων του προγράμματός μας.   

Στη συζήτηση παρευρέθηκε ο Τεχνικός Σύμβουλος του

Σωματείου μας σε ασφαλιστικά θέματα, ο οποίος απάντησε

στις ερωτήσεις που του τέθηκαν από τα μέλη του  Δ.Σ. που

αφορούσαν τις τρέχουσες συνθήκες στην ασφαλιστική

αγορά όπως ενδεικτικά τα τρέχοντα επιτόκια και το ύψος

των διαχειριστικών εξόδων σε παρόμοια προγράμματα. 

Μετά από διεξοδική και αναλυτική συζήτηση αποφασί-

στηκε από το Δ.Σ. να απαντήσουμε στην Εταιρεία ως εξής:

«Αποφασίσαμε ότι αποδεχόμαστε την πρόταση Α στο σκέ-

λος που αναφέρει τη Διατήρηση του ελάχιστου εγγυημένου

επιτοκίου το οποίο θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% για ένα

επιπλέον έτος (1/1/2018 - 31/12/2018). 

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, ζητούμε διαπραγμά-

τευση για τη μείωση των διαχειριστικών εξόδων από το

0,25% που ισχύει».

Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε την απάντηση και

αμέσως θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Σωματείου ώστε να λά-

βουμε τις οριστικές μας αποφάσεις με τις διαδικασίες που

ορίζει το Καταστατικό μας.
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Ξεπερνώντας τις δικαιολογίες τους που δεν πείθουν

ούτε τους πιο καλόπιστους, ότι δηλαδή… «αιφνιδίως και

για πρώτη φορά!!! είχαμε σοβαρό θέμα την Παρασκευή

20/10/17 στον FCC στις ΒΕΑ, καθώς υπήρξε δυσλειτουρ-

γία των βασικών βανών του, με αποτέλεσμα να αποφασι-

στεί άμεσο σταμάτημα για να αντικατασταθούν και να

επισκευαστούν οι επίμαχες βάνες», θεωρούμε πως σωστά

αποφάσισαν το σταμάτημα και την επισκευή στον FCC

στις ΒΕΑ, έστω και τώρα.

Είναι πολύ εύκολο να λασπώνονται πρόσωπα και θεσμοί

όταν πάνε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, είναι  όμως

δύσκολο να κρατάς την αξιοπρέπεια και τη σοβαρότητά

σου όταν τα ίδια τα προβλήματα εμφανίζονται  και  πρέπει

να ενεργήσεις. Τότε οι μάσκες πέφτουν και  έρχεσαι κα-

τάφατσα με το πρόβλημα.   

Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, ραντεβού με τα

θέματα ασφάλειας δεν κλείνεις. Γίνεσαι όμως διπλά  επι-

κίνδυνος όταν αυτά επισημαίνονται και δεν κάνεις τίποτα

και το χειρότερο όταν τα οδηγείς στα Δικαστήρια  και πε-

ριμένεις από ανίδεους σε τεχνικά θέματα δικαστές να

σου δώσουν λύσεις στα δικά σου λειτουργικά - τεχνικά

θέματα και επιπλέον να θριαμβολογείς από πάνω για τις

αποφάσεις των δικαστών!!!

Το Σωματείο μας, με την μέγιστη σοβαρότητα που απαι-

τείται όταν τα προβλήματα είναι τόσο σοβαρά, όσο το

σταμάτημα και την συντήρηση - επισκευή της μονάδας

του FCC, αυτή τη στιγμή προτάσσει την ασφάλεια στη

δουλειά όπως έκανε πάντα.

Προτεραιότητα όλων μας είναι η ασφάλεια όλου ανεξαι-

ρέτως του προσωπικού χωρίς διακρίσεις, καθώς και η πιστή

τήρηση όλων των διαδικασιών σταματήματος των μονά-

δων, ποιοτικών εργασιών ελέγχου και επισκευών του εξο-

πλισμού καθώς και ασφαλών συνθηκών ξεκινήματος.

Ζητάμε από όλους τους συναδέλφους, μόνιμους και  ερ-

γολαβικούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους τομείς

ευθύνης τους, να τηρούν ευλαβικά τα απαραίτητα μέτρα

ασφαλείας, προστατεύοντας έτσι κατά πρώτο λόγο τον ίδιο

τους τον εαυτό και κατά δεύτερο λόγο όσους εργάζονται

δίπλα τους.  

Καλούμε την Εταιρεία να θέσει ως προτεραιότητα την

ασφάλεια όλων των εργαζομένων, να σεβαστεί το δι-

καίωμα στην ανάπαυση, χωρίς να αφήσει χρονοδιάγραμμα

ή τυχόν επιπλέον κόστος να επηρεάσουν στο  ελάχιστο

αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Τους ανθρώπους δη-

λαδή και όχι  τους αριθμούς και τις λογιστικές  πράξεις.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους εργολάβους, να

τηρήσουν στο ακέραιο τις συμβατικές τους υποχρεώσεις,

να ενημερώνουν διαρκώς το προσωπικό τους για τις ιδιαι-

τερότητες του χώρου και να τους παρέχουν τα απαραίτητα

μέτρα ασφαλούς εργασίας και συνθηκών υγιεινής.

Ζητάμε τέλος από όλους τους συναδέλφους, όταν κρί-

νουν ότι τους ζητείται να εργαστούν σε επισφαλείς συν-

θήκες εργασίας, να απευθύνονται στους αρμόδιους

Μηχανικούς Ασφαλείας και αν αυτό απαιτηθεί στο Σωμα-

τείο και την ΕΥΑΕ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Shut Down έχουμε ένα κοινό

μέτωπο, έναν κοινό σκοπό. Σωστές και ποιοτικές εργασίες

με μηδέν ατυχήματα.

ΚΑΜΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΓΙΝΕΙ ΜΕ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ραντεβού με την ασφάλεια δεν κλείνεις... 
Γι΄ αυτό συνάδελφοι να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί

Σοβαρή δυσλειτουργία υπήρξε στον FCC στις ΒΕΑ, με αποτέλεσμα την
διακοπή και επισκευή του και ενώ η εταιρεία πριν μόνο λίγες ημέρες στο
δικαστήριο δήλωνε ότι όλα ήταν καλά

Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι της από-

φασης του δικαστηρίου αλλά και των ανακοι-

νώσεων της Εταιρείας, όπου παρουσιάζονταν

όλα καλά και ασφαλή!!!, με νέα ανακοίνωσή της

η Διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ ήρθε να δικαιώσει πλή-

ρως το Σωματείο και τα όσα παλεύαμε με την

απεργία μας (που κατά τα άλλα βγήκε παρά-

νομη!!!). 
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Με αφορμή της συμπλήρωσης των εικοσι-

πέντε ετών από το τραγικό δυστύχημα του 1992

στην πρώην Πετρόλα και της επιμνημόσυνης δέ-

ησης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1

Σεπτεμβρίου 2017 στο εκκλησάκι των Βιομηχα-

νικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας για τους αδι-

κοχαμένους συναδέλφους μας, το περιοδικό

μας έκανε αφιέρωμα για εκείνη την αποφράδα

ημέρα. 

Για μερικούς από εμάς που βιώσαμε αυτό το

τραγικό συμβάν, θα ήθελα να συμπληρώσω κά-

ποια ακόμη στοιχεία ώστε το ρεπορτάζ να είναι

ακόμη πληρέστερο, αλλά και για να μάθουν και

οι νεότεροι συνάδελφοί μας το τι ακριβώς συ-

νέβει εκείνες τις τραγικές ώρες.

Συγκεκριμένα στο αφιέρωμα αναφέρεται:

«Η συνδρομή των μονάδων πυρόσβεσης των

ΕΛΔΑ και της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ απέτρεψαν τα χειρό-

τερα» .... χωρίς να αναφέρει καθόλου για το

Τμήμα Πυρασφάλειας της τότε ΠΕΤΡΟΛΑ». 

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, που πι-

στεύω ότι δεν έγινε εσκεμμένα, θα ήθελα να

αναφέρω ότι την εποχή εκείνη υπήρχε αξιόμαχο

Τμήμα Πυρασφάλειας 24 ατόμων χωρισμένο σε

τέσσερις βάρδιες στην ΠΕΤΡΟΛΑ και αυτό ήταν

που ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό. 

Τα αγήματα των ΕΛΔΑ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και πυρο-

σβεστικής υπηρεσίας ήρθαν βέβαια σχετικά

γρήγορο και σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Όλοι ξέρουμε όμως ότι τα πρώτα λεπτά στην

αντιμετώπιση μιας φωτιάς είναι τα πιο κρίσιμα.. 

Και εκείνα τα λεπτά αυτοί που έπεσαν πρώτοι

στην αντιμετώπιση του περιστατικού ήταν τα

άτομα της Γ΄ βάρδιας, που έτυχε να ήταν υπη-

ρεσία και στην οποία συμμετείχα. Είμαι και ο

μόνος που υπάρχει ακόμα ως εργαζόμενος, από

το τότε Τμήμα.

Και θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια, για

το ευχαριστώ και σε όλους τους τότε συναδέλ-

φους των λοιπών βαρδιών, οι οποίοι ακούγον-

τας την δυσάρεστη είδηση, αν και σε άδειες –

ένας ήρθε από την Λαμία, σε ρεπό ή από νύχτα

και απόγευμα προσήλθαν για να βοηθήσουν,

Το τραγικό δυστύχημα στην ΠΕΤΡΟΛΑ του 1992
μας σημάδεψε όλους!!!

καθώς και στους εργαζόμενους - βοηθητικό άγημα - των λοιπών τμη-

μάτων του Διυλιστηρίου, που αψήφησαν κάθε κίνδυνο και συνέδραμαν

στα πυροσβεστικά οχήματα. Κάποιοι από αυτούς είναι ακόμα εργαζό-

μενοι στον χώρο.    

Για του λόγου το αληθές παραθέτω αποκόμματα του τύπου εκείνης

της εποχής, που αναφέρουν ότι την πρώτη ενέργεια για την καταπο-

λέμηση του περιστατικού την έκανε το τμήμα πυρασφάλειας της ΠΕ-

ΤΡΟΛΑ.

Τώρα αν κάποιοι σταθούν σε καταστάσεις και ονόματα και δεν δουν

τα πραγματικά γεγονότα αυτό δεν βοηθάει στην πραγματική αλήθεια

και την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων.

Ευχαριστώ για την φιλοξενία και την δημοσίευση. Γ.Χ.

(δεν χρειάζεται ολόκληρο το όνομα μια και όλοι γνωριζόμαστε με-

ταξύ μας και η επισήμανση γίνεται

για να τιμήσουμε όλους αυτούς

που τότε αψηφώντας τον κίνδυνο

για την ζωής τους, έπεσαν με τα

«μούτρα» να αντιμετωπίσουν το

περιστατικό).
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Στις 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας του 2ου Πυρο-

σβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων της επι-

χείρησης «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» στην περιοχή των Διαβατών

Θεσσαλονίκης. 

Το σενάριο της άσκησης συμπεριλάμβανε κατάσβεση πυρκαγιάς στο δα-

κτύλιο πλωτής οροφής σε δεξαμενή αργού πετρελαίου, φωτιά λίμνης και διά-

σωση τραυματισμένου ατόμου στη λεκάνη ασφαλείας της δεξαμενής.

Το συντονισμό της άσκησης είχε ο αναπληρωτής Διοικητής του 2ου Π.Σ

Θεσσαλονίκης Επιπυραγός Παναγιώτης Τιάγκος, συμμετείχαν 16 πυροσβε-

στικοί υπάλληλοι με τέσσερα οχήματα από το 2ο Π.Σ και δύο οχήματα από

τον 6ο Π.Σ Θεσσαλονίκης. 

Από πλευράς των ΕΛΠΕ έλαβαν μέρος τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και

το ασθενοφόρο της επιχείρησης με συνολικό αριθμό ασκούμενου προσωπι-

κού 17 άτομα.

Την άσκηση παρακολούθησαν ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Νομού Θεσσαλονίκης Αρχιπύραρχος Δημήτριος Τσατσούλας, οι διοικήσεις

Πυροσβεστικών Σταθμών Θεσσαλονίκης, διευθυντές και επικεφαλής τμημά-

των της ΕΛΠΕ Α.Ε., αντιπροσωπεία από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και

διακίνησης υγρών καυσίμων της εταιρείας ΟΚΤΑ.

Άσκηση ετοιμότητας στα ΕΛ.ΠΕ. Διαβατά Θεσσαλονίκης
με το 2ο Π.Σ. Θεσσαλονίκης
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ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    

Το Τμήμα Πυρασφάλειας ΒΕΘ δημιουργήθηκε το 2001 και από τότε

λειτουργεί ανελλιπώς. 

Απασχολεί συνολικά 27 άτομα και στελεχώνεται σε κάθε βάρδια

από πέντε άτομα, ένα από τα οποία καλύπτει τις ανάγκες των Εγκα-

ταστάσεων Καλοχωρίου (αναλυτικό οργανόγραμμα).

Είναι εξοπλισμένο με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, από τα οποία

ένα στις Εγκαταστάσεις Καλοχωρίου, ένα ελαφρύ πυροσβεστικό

όχημα και ένα ασθενοφόρο όχημα.

Σε εφαρμογή του Δόγματος του Τμήματος οι δραστηριότητες του

προσωπικού του Τμήματος επικεντρώνονται στα παρακάτω:

• Συνεχείς τακτικοί προληπτικοί (και όταν απαιτείται έκτακτοι)

έλεγχοι του συνόλου του πυροσβεστικού εξοπλισμού των ΒΕΘ, ώστε

να διασφαλίζεται η πλήρης και αδιάκοπη διαθεσιμότητα του.

• Αδιάλειπτη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση

πάνω στην αντιμετώπιση πυρκαγιών υγρών και αερίων υδρογοναν-

θράκων:

• Του προσωπικού του Τμήματος (σε ειδικές σχολές του εξωτερι-

κού και στις ΒΕΘ).

• Του προσωπικού των ΒΕΘ και θυγατρικών Εταιρειών μας.

• Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και συναφών υποδο-

μών Ζωτικής Σημασίας.

• Αντιμετώπιση με τον προσφορότερο και αποτελεσματικότερο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ
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ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΘ)ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΒΕΘ)

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διευθυντής Ασφάλειας 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας

Β. Μουκριώτου

Υποδιευθυντής  Πυρασφάλειας 

Ν.Χαραλαμπίδης 

Συντονιστής 

Γ.Κωστής 

Εργοδηγοί   

1. Γιαννουλίδης Στέφανος

2. Περιβολάρης Αδαμάντιος

3. Κουφουδάκης Ιωάννης

4. Σολομωνιδης Γρηγόριος

Αρχιπυροσβέστες 

1. Ξανθόπουλος Βαγγέλης

2. Μηλιάδης Κωνσταντίνος

3. Καρέτσος Ανδρέας

4. Τριγώνης Ιωάννης

5. Κόμπος Ευάγγελος

6. Τσομπανόπουλος Γεώργιος

Πυροσβέστες 

1. Γερονικολάκης Αθανάσιος

2. Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος

3. Γρηγοριάδης Γρηγόριος

4. Ζαχαρίας Αχιλλέας

5. Κύρκος Γρηγόριος

6. Μαύρος Θεοδόσιος

7. Ράδος Νικόλαος

8. Ρακιτζής Γρηγόριος

9. Σεϊτανίδης Μενέλαος

10. Στρογγύλης Αθανάσιος

11. Χιώτης Μιχάλης

12. Τσαρουχίδης Ηλίας

13. Αδαμίδης Χρήστος 

14. Ποντικίδης Αθανάσιος 

15. Μηχαηλίδης Γιώργος 

Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν

(Το να προλαβαίνεις είναι προτιμότερο

από το να αποκαθιστάς)… 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ:

Η αποτελεσματική και ταχεία αντιμετώπιση κάθε περιστατικού και η προστα-

σία προσωπικού και εγκαταστάσεων.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ:

Ταχύτατη επέμβαση - σωστή χρήση των ενδεδειγμένων μέσων πυρόσβεσης

- απόλυτος συντονισμός των ενεργειών καταστολής .

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Πλήρης και συνεχής εκπαίδευση προσωπικού, διαθεσιμότητα κατάλληλων

και αποτελεσματικών μέσων και εξοπλισμού πυρόσβεσης, έλεγχος και σωστή

συντήρηση των εγκαταστάσεων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες

εκδ/σης περιστατικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Γνώση του εγκατεστημένου εξοπλισμού ανά περιοχή, θεωρητική κατάρτιση

επί των κινδύνων της φωτιάς, διαδικασίες επέμβασης αντιμετώπισης πυρκα-

γιών,εξάσκηση με υποθετικά περιστατικά, πρακτική εξάσκηση.

ΔΟΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

τρόπο -ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- περιστατικών διαρροών και πυρκαγιών

υγρών καυσίμων.

Η προσπάθεια του προσωπικού του Τμήματος σε σχέση με τα παραπάνω

είναι συνεχής και χωρίς εφησυχασμό, καθώς ότι έχει να κάνει με (πυρ)ασφά-

λεια είναι μαραθώνιος -και όχι αγώνας δρόμου- και μάλιστα χωρίς τερματι-

σμό...
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Ο  Κώστας Γκελαούζος αναδείχθηκε για πρώτη φορά

στην καριέρα του πρωταθλητής Ελλάδας, καθώς τερμά-

τισε σε 2:27.21, ακολουθούμενος από τον Χριστόφορο

Μερούση (2:28.19) και τον Παναγιώτη Καραϊσκο (2:28.57).

Η Πεντάτου Μπουτάνε από την Αιθιοπία κυριάρχησε

στις γυναίκες, σε 2.34.18. 

Η Ράνια Ρεμπούλη αναδείχθηκε για τρίτη διαδοχική

χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδας, καθώς τερμάτισε σε

2:49.05, μπροστά από τις Γλυκερία Τζιατζά (2:51.13) και

Φωτεινή Δαγκλή Παγκότο (2:53.57).

Συνολικά κατάφεραν να τερματήσουν 130 αθλητές μας

από τους οποίους οι 19 ήταν στον μαραθώνιο, οι 51 στα

10.000 μέτρα και οι 60 αθλητές στα 5.000 μέτρα.

Όμως και οι εργαζόμενοι αθλητές μας ο καθένας από

αυτούς έδωσε το δικό του ξεχωριστό αγώνα, έφτασαν

στα όρια τους και κατάφεραν να μπουν στο Καλλιμάρ-

μαρο. Έτσι, η συγκίνηση ήταν διάχυτη. 

Μόνο όσοι το βιώνουν καταλαβαίνουν την αξία ενός

τέτοιου τερματισμού. 

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο κλασικός Μαραθώνιος

της Αθήνας έχει χαρακτηρισθεί σαν ένας από τους δυ-

σκολότερους σε όλον τον κόσμο, αφού οι ανηφόρες που

Οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια, έδωσαν

βροντερό παρών στον 35ο Μαραθώνιο της Αθήνας που

διεξήχθει με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 12 Νοεμ-

βρίου 2017.

«Ενέργεια για ζωή» χάρισαν 130 εργαζόμενοι του

Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που για μια ημέρα οι

συμμετέχοντες ένιωσαν αθλητές, αφού έλαβαν μέρος

στις διαδρομές των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων, φορών-

τας το μπλουζάκι του εθελοντισμού μας με το σήμα

«εθέλω».

Ο καλός καιρός ήταν σύμμαχος όλων των αθλητών

όπου έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους, για να καταφέ-

ρουν ο καθένας ξεχωριστά να πετύχει το στόχο του

και να τερματίσει στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.

Από τις συμμετοχές ξεχώρισε αυτή του Γιώργου

Κουτσιάνα στον μαραθώνιο με χρόνο 3.24.41, του Στυ-

λιανού Καρύδη στα 10.000μ με 44.23 και του Μανώλη

Καραμιχάλη στα 5.000μ με χρόνο 24.38 .

Στη φετινή διοργάνωση του Μαραθωνίου κατε-

γράφη ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερους από

51.000 δρομείς απ’ όλο τον κόσμο να δίνουν το παρών.

Με απόλυτη λοιπόν επιτυχία στέφθηκε και η συμμε-

τοχή των αθλητών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθώς

για κάθε χιλιόμετρο που διήνυσαν οι

δρομείς μας ο Όμιλος ΕΛΠΕ προσέ-

φερε 10 ευρώ/χιλιόμετρο για την υπο-

στήριξη των δράσεων των ΜΚΟ «ΟΙ

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» και «ΕΛΙΖΑ –

Εταιρεία κατά της κακοποίησης του

Παιδιού», στις οποίες θα διατεθεί συ-

νολικά το ποσό των 16.530 ευρώ.

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Κενυατική υπόθεση ήταν ο φετινός

Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας,

καθώς στις πρώτες τρεις θέσεις της

ιστορικής διαδρομής, τερμάτισαν ισά-

ριθμοι εκπρόσωποι της αφρικανικής

χώρας.

Μετά από 42.195 μέτρα, πρώτος

έκοψε το νήμα ο Σάμουελ Καλαλέι με

ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ.  
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Οι Μαραθωνοδρόμοι ήταν:

Γιώργος Κουτσιάνας 3.24.41

Βαν Πόιερ 4.12.06

Κώστας Πουλόπουλος 4.25.20

Νίκος Τσόκας 4.35.47

Χαρίλαος Καψάλης 4.37.47

Χρήστος Κουμπέτσος 4.40.13

Χρυσόστομος Παλιογιώργος 5.00.33

Αχιλλέας Κασφίκης 5.00.34

Ουρανία Τσούτσια 5.13.03

Σόλων Φιλόπουλος 5.13.03

Μαριάννα Σταμάτη 5.45.37

Αναστάσιος Μυζήθρας 5.45.37

Κωνσταντίνος Τσιάρας 5.59.52

Οι δρομείς των 10 χλμ ήταν:

Στυλιανός Καρύδης 44.23

Νικόλαος Θεοδωρόπουλος 50.42

Στέλιος Γορυδάκης 51.38

Γιώργος Ζηνοβιάδης 51.46

Νικόλαος Κεσίμογλου 52.42

Ιωάννης Σμαρνάκης 54.32

Νικόλαος Τζανετάκης 55.20

Νικόλαος Κασιώτης 55.37

Βασίλειος Στάμος 56.31

Δημήτρης Ψαρρός 56.29

Γιώργος Σίμος 56.51

Σωτήριος Λαμπρόπουλος 56.37

Νικόλαος Παπαϊωάννου 56.44

Στυλιανός Καλαρίδης 58.22

Ιωάννης Πέππας 59.22

Γιώργος Κλουτσινιώτης 1.00.12

Ευστρατία Πεφάνη 1.00.28

Σωτήριος Αναγνωστίδης 1.00.40

Χαράλαμπος Πεϊδης 1.01.04

Χρυσόστομος Οικονόμου 1.01.21

Μιχαήλ Δρακωτός 1.01.40

Παναγιώτης Μαρμαρινός 1.02.26

Λουκάς Δρακωτός 1.02.46

Χρύσα Ρήγα 1.03.41

Γιώργος Φουντουκάκης 1.06.13

Παναγιώτης Νιάκαρος 1.08.06

Σπύρος Κορίκης 1.08.13

Άννα Πέτικα 1.08.54

Μαρία Καφούρου 1.08.21

Αλέξια Αναγνωστίδου 1.09.14

Νικόλαος Καπρέτσος 1.09.24

Ιφιγένεια Μαστρογιαννοπούλου 1.10.45

Γιώργος Γκιόκας 1.11.24

Έβη Παπαϊωάννου 1.11.53

Δήμητρα Πολίτου 1.14.46

Γιώργος Μουρούλης 1.17.01

Μαράγια Νικόφσκα 1.18.33

Ζωή Ρήγου 1.21.24

Παναγιώτης Πασαλάρης 1.22.55

Σταμάτιος Πασαλάρης 1.22.56

Δημήτριος Γκάνης 1.33.19

Σταύρος Χρηστίδης 1.36.45

Χαράλαμπος Πλατυκωστόπουλος 1.36.44

Στα 5χλμ έτρεξαν: 

Εμμανουήλ Καραμιχάλης 24.38

Πάνος Μπρέζας 25.20

Κίμων Μποσίνης 25.35

Αφροδίτη Φουστέρη 25.38

Ηλίας Ράλλης 27.10

Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης 28.10

Φανή Κορσοβίτου 28.16

Γεώργιος Κούτογλου 29.19

Βασίλειος Βαρελάς 30.03

Ανδριάννη Κατσιούλη 30.19

Κώστας Σοφρωνίδης 30.45

Κώστας Αδαμάκης 31.34

Γρηγόρης Αβραμόπουλος 31.35

Χρήστος Μιχαλόπουλος 31.50

Απόλλων Στεφανίδης 32.12

Μανούσος Φρατζεσκάκης 32.13

Σοφία Τσιροζίδη 32.53

Ιωάννης Πράσσινος 32.18

Θοδωρής Όστριας 32.50

Ιλιάννα Διαμαντοπούλου 33.21

Θεοδώρα Κωνσταντακοπούλου 34.19

Χρήστος Κολοβός 34.38

Νικόλαος Καραμιχάλης 35.58

Ιωάννα Καπσιόχα 36.07

Αντωνία Αριστιδοπούλου 37.39

Σωτηρία Κάτσαρη 38.09

Αλεξάνδρα Στεφανίδου 38.18

Πέπυ Αρκουδάρη 38.41

Σεβαστή Κουτρολύκου 39.28

Θεοφανία Νταλάκα 39.48

Στεφανία Αχουζαρίδη 39.52

Ιωάννης Τζούμπελης 40.04

Ελγίνα Τσάπρα 41.11

Δημήτριος Οντατζίδης 41.30

Δημήτριος Μητσιάς 41.10

Αλεξάνδρα Πρασσίνου 42.08

Μιχάλης Λιάρος 42.31

Μαρία Ρούσαλη 42.36

Θεοδοσία Θωμά 43.54

Σταυριανθή Βάβουκα 44.34

Δημήτρης Μιχαλόπουλος 45.07

Τηλέμαχος Βαϊτσης 45.51

Φωτεινή Τσιριγώτη 47.04

Χριστίνα Τσουμαρή 48.34

Αντρέας Χρυσοβαλάντης 48.40

Έλενα Λιάρου 48.41

Άννα Κασιμάτη 50.41

Αγγελική Παπανδρέου 54.32

Κατερίνα Κανάκη 54.31

Αγγελική Κρασσά 59.31

Έβη Ανδρομανέτσικου 59.34

υπάρχουν κατά μήκος της διαδρομής είναι πολλές και

μεγάλες. 

Ανάλογο βαθμό δυσκολίας όμως έχουν και οι παράλ-

ληλοι αγώνες των 5.000 και 10.000 μέτρων όπου η Αθήνα

είναι γεμάτη από ανηφόρες. 

Σε όλους όσους αγωνίσθηκαν ένα μεγάλο μπράβο!!! .
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Το αρχαιοελληνικό τραπέζι, γενικότερα, δεν έμοιαζε

με το σημερινό. Άγνωστο ήταν τότε το ρύζι, το καλαμ-

πόκι, οι μελιτζάνες, οι πιπεριές, οι ντομάτες, τα πορ-

τοκάλια, τα μανταρίνια, οι μπάμιες, τα μακαρόνια, η

ζάχαρη, ο καφές, οι μπανάνες, το κακάο και, φυσικά,

οι πατάτες. «Οι τροφές των αρχαίων», γράφει ο Σαρλ

Πικάρ στο βιβλίο του με θέμα τη ζωή στην κλασσική

Ελλάδα, «σκοπό είχαν να ερεθίσουν και όχι να βαρύ-

νουν το στομάχι, γι’αυτό άλλωστε ήταν πλούσιες σε

καρυκεύματα και αρωματικά βότανα».

Το ελαιόλαδο, τα λαχανικά, τα όσπρια, τα φρούτα,

τα δημητριακά, τα καρυκεύματα, τα κρέατα, το ψάρι

και το κρασί, αποτελούσαν τα κυρίαρχα συστατικά της

γαστρονομίας των Ελλήνων στην Αρχαία Ελλάδα.

Την εποχή του Περικλή (5ος αιώνας π.Χ.), οι καλε-

σμένοι σ’ ένα πλούσιο δείπνο θα απολάμβαναν ένα εν-

διαφέρον και χορταστικό μενού: 

αρνάκι ή γουρουνόπουλο σούβλας ποτισμένο με

«θυλήματα» (χοντροαλεσμένο αλεύρι ραντισμένο με

κρασί και λάδι, με το οποίο έσβηναν το κρέας καθώς

ψηνόταν), ψητές τσίχλες διατηρημένες σε ευωδιαστό

λάδι, λαγό μαγειρεμένο με μέντα και θυμάρι, ψητά ορ-

Η Διατροφή των αρχαίων ΕλλήνωνΗ Διατροφή των αρχαίων Ελλήνων

Τα μυστικά της ευζωίας Τα μυστικά της ευζωίας 
Λίγα πράγματα της καθημερινής ζωής έχουν οι ση-

μερινοί Έλληνες κοινά με τους Έλληνες των αρ-

χαίων χρόνων. Τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά και

τρόφιμα ήταν άγνωστα στην αρχαιότητα. Για παρά-

δειγμα δεν υπήρχε τότε το ελληνικότατο ούζο,

αφού φαίνεται να αγνοούσαν το τρόπο της απόστα-

ξης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.

τύκια, γλυκίσματα από ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι ραντι-

σμένο με κρασί και λάδι, τυρί Αχαίας, σύκα και μέλι Αττι-

κής, θαλασσινά από την Εύβοια, χέλια και ψάρια από τη

λίμνη Κωπαίδα, κρασί από τη Χίο και τη Λέσβο, σταφύλια

από την Παλλήνη, κριθαρένιο ψωμί από την Πύλο, βρα-

στούς βολβούς, ραπανάκια για να περνά η μέθη και τις

πίτες της Αθήνας παραγεμισμένες με τυρί, μέλι, λάδι και

διάφορα καρυκεύματα.

Στα ιστορικά χρόνια και συγκεκριμένα στην Αθήνα της

κλασσικής περιόδου, πριν ξημερώσει καλά η μέρα, οι Έλ-

ληνες έπαιρναν ένα λιτό γεύμα, το «ακράτισμα» το οποίο

αποτελείτο από ψωμί («μάζα» από κριθάρι για το λαό,

«άρτο» από σιτάρι για τους πλουσίους) βουτηγμένο σε ανέ-

ρωτο κρασί. 

Συνηθισμένες πρωινές τροφές ήταν επίσης τα ξερά

σύκα, τα αμύγδαλα, τα καρύδια, οι σταφίδες και οι άλλοι

ξηροί καρποί. Το πρωινό ρόφημα ήταν ο «κυκέων» (ένα

μείγμα κρασιού, τριμμένου τυριού και κριθάλευρου), το

γάλα (κυρίως κατσικίσιο), καθώς και ένα είδος υδρόμελου

που το παρασκεύαζαν από χλιαρό νερό και μέλι. 

Τα γεύματα ήσαν μόνο δύο. 

Το πρώτο (προς το μεσημέρι ή προς το απόγευμα) ήταν

απλό και απαρτιζόταν από ψάρια, όσπρια ή πρόχειρα φα-

γητά όπως ψωμί, τυρί, ελιές, αυγά, ξηρούς καρπούς και

φρούτα. 

Το δεύτερο (το βραδυνό, το οποίο αποτελούσε και το

κύριο γεύμα) ήταν αυτό του συμποσίου και της φιλικής

συντροφιάς διότι στους αρχαίους Έλληνες δεν άρεσε να

τρώνε μόνοι τους. 

Η γενική αποδεκτή άποψη ήταν ότι το να τρώει κανείς

μόνος του δε σημαίνει ότι γευματίζει, αλλά ότι απλά γεμίζει

το στομάχι του.

Το κρέας βρισκόταν συχνά στο μενού τους. Έδειχναν

ιδιαίτερη προτίμηση στο χοιρινό και το μοσχάρι, ενώ έτρω-

Οι τροφές των αρχαίων, σκοπό είχαν να ερεθίσουν και όχι να βαρύνουν το στομάχι
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γαν και κυνήγι (κυρίως τσίχλες, πέρδικες, κοτσίφια, ορ-

τύκια, ελάφια). Το μαγείρεμα γινόταν με διάφορους

τρόπους, πιο συχνά ψητά στο φούρνο ή στη σούβλα και

βραστά με διάφορα λαχανικά και καρυκεύματα. 

Τα μικρά πουλιά, ακόμη και τους λαγούς, αφού τα ψή-

νανε τα διατηρούσαν μέσα σ’ ευωδιαστό λάδι. Ανέκα-

θεν οι Έλληνες έτρωγαν πολύ περισσότερα ψάρια από

κρέας. Προτιμούσαν κυρίως παχιά ψάρια όπως κολιός,

σαρδέλα, γόπα, μαρίδα, κ.α. 

Από τα εκλεκτότερα εδέσματα ήταν οι κοχλιοί, τα σα-

λιγκάρια, που τα έτρωγαν οι Κρητικοί. Η κατανάλωση

του ελαιόλαδου ήταν ευρύτατα διαδεδομένη στη Αρ-

χαία Ελλάδα. 

Φημισμένο λάδι στην αρχαιότητα προερχόταν από τη

Σάμο και την Ικαρία, ενώ η Αττική ήταν όχι μόνο αυτάρ-

κης αλλά και εξαγωγέας ελαιόλαδου και ελιών. Επίσης

από τα αμύγδαλα και τα καρύδια έβγαζαν ένα είδος λα-

διού, κατάλληλο για τα γλυκίσματα τους. 

Από τα όσπρια, γνωστά στους αρχαίους ήταν τα ρε-

βύθια, τα φασόλια, οι φακές (που τα προτιμούσανε ψη-

μένα), τα μπιζέλια και τα κουκιά, που τα έτρωγαν

συνήθως σε πουρέ. 

Τα δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, κεχρί, κ.α.) χρησί-

μευαν κυρίως στην παρασκευή διαφόρων τύπων ψω-

μιού. Τα σκόρδα και τα κρεμμύδια ήταν στο καθημερινό

μενού. Ιδιαίτερη ζήτηση είχαν και τα λαχανικά, τα οποία

οι Αθηναίοι καλλιεργούσαν στους κήπους τους. 

Προτιμούσαν τους βολβούς, τα μαρούλια, τον αρακά,

τα βλίτα, τον αρακά, τις αγκινάρες, το σέλινο, τον

άνηθο και το δυόσμο. Άλλα χορταρικά, όπως τα μανι-

τάρια, τα σπαράγγια, ακόμα και τις τρυφερές τσουκνί-

δες, τα αναζητούσαν στις ακροποταμιές και τα

χωράφια. Από τα πιο αγαπημένα προιόντα των αρχαίων

ήταν τα αγγούρια και τα σύκα. 

Στα φρούτα κυριαρχούσαν το αχλάδι, το δαμάσκηνο,

το κεράσι, το κούμαρο, το κυδώνι και βέβαια το στα-

φύλι και το σύκο. 

Το μέλι ήταν εξαιρετικά σημαντικό, γέμιζαν μεγά-

λους αμφορείς με αυτό και τα ανακάτευαν  με κρασί για

να κάνουν τις «σπουδές», τόσο στους θεούς που τιμού-

σαν όσο και στις ψυχές των νεκρών.

Οι φτωχοί πολίτες έπαιρναν τις περισσότερες τροφές

τους από την δωρεάν παροχή της φύσης. 

Η βασική τροφή των φτωχών ήταν το κριθάρι (ζωμός

από κριθάρι, πίτες με κριθάλευρο και κριθαρένια

ψωμιά). Επίσης έτρωγαν αγκινάρες, μολόχες, ξερά

σύκα, θυμάρι και σαλιγκάρια. Τους άρεσαν οι πηχτοί

ζωμοί με μπιζέλια ή φακές κι αγόραζαν φθηνά αλλαν-

τικά.  

Το κρέας και το άσπρο ψωμί σπάνια εμφανίζονταν

στο τραπέζι των φτωχών. Αντίθετα οι φτωχοί έτρωγαν

πολλά αλατισμένα ψάρια (παστά) από τον Εύξεινο

Πόντο. 

Έπιναν φτηνό κρασί νερωμένο, αλλά συνήθως έμε-

ναν ευχαριστημένοι και με το νερό.

Σε διάφορες περιοχές της αρχαίας Ελλάδος υπήρχαν

διαφοροποιήσεις στις διατροφικές συνήθειες. 

Για παράδειγμα στην αρχαία Σπάρτη η διατροφή ήταν

λιτή. Οι άνθρωποι έτρωγαν λίγη και κακής ποιότητας

τροφή, καθώς και τον περίφημο μέλανα ζωμό (χοιρινό

κρέας βρασμένο σε ξίδι και αίμα). 

Αυτό γινόταν για να συνηθίσουν στις κακουχίες, ώστε να

έχουν αντοχή στον πόλεμο. Λιτή ήταν και η διατροφή στην

Κρήτη.

Οι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν πιρούνια. Κουτάλια

υπήρχαν, τα λεγόμενα κοχλιάρια αλλά προτιμούσαν να τα

αντικαθιστούν με μια κόρα ψωμί. Το φαγητό το έπιαναν με

τα χέρια τους. 

Τα τραπεζομάντιλα και πι πετσέτες ήταν πράγματα άγνω-

στα. Σκούπιζαν τα χέρια τους με ψίχα ψωμιού. Οι γαλέτες

από «μάζα» (γαλέτα από κριθάλευρο και κρασί) ή τυρί

έπαιρναν και τη θέση πιάτου, αλλά χρησιμοποιούσαν και ξύ-

λινα, πήλινα ή μεταλλικά πιάτα για να φάνε πουρέ ή βρα-

στά. Για το κρέας, ήταν απαραίτητα τα μαχαίρια.

Η διατροφή των αρχαίων Ελλήνων ήταν πλήρης αν ανα-

λογιστούμε τις τροφές που υπήρχαν τότε. Εξάλλου, οι αρ-

χαίοι έλεγαν «νους υγιής εν σώματι υγιεί».
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Πενήντα τέσσερις μονάδες αίματος

από την αιμοδοσία του Σωματείου μας στην Θεσσαλονίκη
Θετική ανταπόκριση βρήκε και αυτή την φορά το

Π.Σ.Ε.Ε.Π. στο κάλεσμα του προς τους συναδέλφους

μας αυτή την φορά στην Θεσσαλονίκη για την ενί-

σχυση της τράπεζας αίματος, για την οποία όλοι

έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη. Και δυστυχώς το καταλα-

βαίνουμε όταν έρθει αυτή η άσχημη στιγμή και προ-

στρέξουμε προς το σωματείο για να ζητήσουμε την

βοήθεια του. Και είναι όμορφο να μπορεί το Σωματείο

μας χωρίς κανένα δισταγμό και απλόχερα να προσφέ-

ρει από την τράπεζα του, την βοήθεια προς εσάς σε μο-

νάδα αίματος όταν του ζητηθεί. 

Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει κάθε φορά που κά-

νουμε αιμοδοσία να αφήνουμε πίσω τους δισταγμούς

και τις όποιες επιφυλάξεις και να κάνουμε το χρέος

μας. Προς τους συναδέλφους μας, αλλά και τους οι-

κείους τους, όταν θα χρειασθεί.

Με μεγάλη λοιπόν επιτυχία διεξήχθησε η αιμοδοσία

που έγινε στις εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων Θεσ-

σαλονίκης στις 27 Νοεμβρίου 2017, σε συνεργασία με

το νοσοκομείο Αγίου Παύλου. Συγκεντρώθηκαν συνο-

λικά 54 φυάλες αίματος. 

Χάρη στην ευαισθησία των συναδέλφων μας, η Τρά-

πεζα Αίματος του ΠΣΕΕΠ κρατάει σταθερά τα αποθέ-

ματά της, δίνοντας την δυνατότητα εξυπηρέτησης

περισσότερων συναδέλφων μας. Δυστυχώς όμως οι

ανάγκες αυξάνονται συνεχώς και πρέπει να προσπαθούμε κάθε

φορά και περισσότερο. Αν είσαι παλιός αιμοδότης, θα ανταπο-

κριθείς και πάλι στο επόμενο κάλεσμά μας και θα έρθεις στον

χώρο της αιμοδοσίας. Ο δρόμος για σένα είναι γνωστός.

Αν δανείστηκες αίμα από την τράπεζα, μην αμελήσεις να το

αναπληρώσεις. Έζησες την αγωνία να βρεις αίμα την ώρα της

ανάγκης σου. Σκέψου πως αύριο, ίσως κάποιος άλλος συνάδελ-

φος να βρεθεί στην θέση σου.

Αν δεν είσαι αιμοδότης, κάνε τώρα το πρώτο βήμα.

Άφησε πίσω τους δισταγμούς, το φόβο ή και την αδιαφορία.

Νιώσε την ικανοποίηση αυτής της προσφοράς. Γίνε μέλος της

Τράπεζας Αίματος τώρα. Τόλμησέ το.

Ενημερώνουμε

τους συναδέλφους μας

ότι στον Ασπρόπυργο και

την Ελευσίνα, οι αιμοδοσίες 

θα πραγματοποιηθούν:

18/1 και 30/1/2018 στις

Βιομηχανικές Εγκαταστά-

σεις Ασπροπύργου 

και στις 19/1 και 31/1/2018

στις Βιομηχανικές 

Εγκαταστάσεις Ελευσίνας.
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Οι άνθρωποι, προειδοποιούν οι νευροεπιστήμονες, φαί-

νεται να αναπτύσσουν ψηφιακούς εγκεφάλους με νέα κυ-

κλώματα, για να ξεφυλλίζουν τον χείμαρρο των

πληροφοριών. 

Αυτός ο τρόπος ανάγνωσης έρχεται σε ανταγωνισμό με

τα παλιά κυκλώματα του εγκεφάλου, τα οποία αναπτύχθη-

καν σε βάθος χρόνου καθώς ο εγκέφαλός μας δεν σχε-

διάστηκε εξαρχής να διαβάζει. Δεν υπάρχουν γονίδια για

το διάβασμα όπως υπάρχουν για την ομιλία. Έτσι ο εγκέ-

φαλος προσαρμόστηκε. 

Πριν από το Διαδίκτυο, ο εγκέφαλος διάβαζε ως επί το

πλείστον με γραμμικούς τρόπους: η μία σελίδα οδηγούσε

στην επόμενη σελίδα και ούτω καθεξής. 

Σίγουρα, θα μπορούσαν να υπάρχουν και εικόνες που

αναμειγνύονται με το κείμενο, αλλά δεν ήταν κάτι που

αποσπούσε πολύ την προσοχή. 

Με το ίντερνετ τα πράγματα είναι διαφορετικά: με τόσο

πολλές πληροφορίες, βίντεο, εικόνες, συνδέσμους που

οδηγούν σε άλλα κείμενα και διαδραστικότητα παντού, ο

εγκέφαλός μας δημιουργεί συντομεύσεις προκειμένου να

ασχοληθεί με όλα αυτά. 

Ουσιαστικά κάνει γρήγορη σάρωση ψάχνοντας για λέ-

ξεις-κλειδιά, κυλώντας γοργά από πάνω προς τα κάτω.

Αυτό είναι η μη γραμμική ανάγνωση. «Ξοδεύουμε τόσο

πολύ χρόνο κάνοντας κλικ και πηδώντας ουσιαστικά από

το ένα θέμα στο άλλο, ώστε όταν καθόμαστε να διαβά-

σουμε ένα βιβλίο, δυσκολευόμαστε», λέει ο Andrew Dillon,

Δυσκολεύεστε 

να διαβάσετε βιβλία 

και μακροσκελή 

κείμενα; 

«Φταίει το ίντερνετ», 

λένε οι επιστήμονες 

Η τεχνολογία αλλάζει την ανάγνωση

καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. «Φοβάμαι ότι

ο επιφανειακός τρόπος που διαβάζουμε κατά τη διάρ-

κεια της ημέρας μάς επηρεάζει όταν έχουμε να διαβά-

σουμε κάτι μακροσκελές και να το επεξεργαστούμε σε

βάθος», λέει η Marian Wolf, γνωστική νευροεπιστήμο-

νας του Πανεπιστημίου Tufts. 

Οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει να γίνουν κι άλλες

έρευνες προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τον αν-

τίκτυπο που έχει η τεχνολογική εποχή στον τρόπο που

διαβάζει ο εγκέφαλός μας. Τονίζουν όμως ότι μπο-

ρούμε να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μας να ανταποκρί-

νεται. 

Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να μη χάνουμε την

επαφή με τα βιβλία αλλά να διαβάζουμε, έστω και με-

ρικές σελίδες, τακτικά. Και αργά. Και κυρίως απολαυ-

στικά. 

ΠΠ
όσες ώρες την ημέρα διαβάζουμε σκόρπιες μικρές ειδήσεις στο ίντερνετ; Και πόσες ώρες

μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε ένα βιβλίο, χωρίς να μεσολαβούν εικόνες, γραφήματα,

κλικ, βίντεο κ.λπ.; Το φαινόμενο της μη συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ενός βι-

βλίου μπορεί να είναι αποτέλεσμα ότι πλέον «κουρδίζουμε» τον εγκέφαλό μας διαφορετικά από ό,τι

τον «κουρδίζαμε» εδώ και εκατονταετίες. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Να σας ζήσουν και να τα καμαρώνετε

ΓΑΜΟΙ
Ευχόμαστε στους συναδέλφους 

να ζήσουν και να ευτυχίσουν

ΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (3/17)

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 3/17

ΛΙΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4/17

ΦΙΡΦΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5/17

ΜΑΥΡΟΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6/17

ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6/17

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞ\ΝΔΡΟΣ 6/17

ΚΟΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7/17

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 7/17

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 9/17

ΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9/17

ΒΕΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ
Ευχόμαστε στους συναδέλφους 

να ζήσουν και να ευτυχίσουν

ΛΑΠΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/17

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/17

ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/17

ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 06/17

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 06/17

ΧΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07/17

ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 07/17

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 08/17

ΒΕΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ
Ευχόμαστε στους συναδέλφους 

να ζήσουν και να ευτυχίσουν

ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/17

ΜΗΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 6/17

ΓΑΓΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6/17

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 7/17

ΛΙΒΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 8/17

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 8/17

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9/17

ΒΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΖΟΥΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (κορίτσι) 4/16

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (αγόρι) 1/17

ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αγόρι) 2/17

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αγόρι) 2/17

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αγόρι) 2/17

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ (κορίτσι) 2/17

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αγόρι) 3/17

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (κορίτσι) 3/17

ΔΡΑΚΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (αγόρι) 3/17

ΠΑΣΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (αγόρι) 3/17

ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (κορίτσι) 31/17

ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (κορίτσι) 4/17

ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (κορίτσι) 4/17

ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (κορίτσι) 4/17

ΚΑΛΙΟΥΠΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (αγόρι) 6/17

ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αγόρι) 6/17

ΜΠΟΤΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (κορίτσι) 6/17

ΠΕΦΑΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (αγόρι) 6/17

ΜΠΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αγόρι) 7/17

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (αγόρι) 8/17

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (αγόρι) 8/17

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (κορίτσι) 8/17

ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (αγόρι) 9/17

ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αγόρι) -/17

ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αγόρι) -/17

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αγόρι) 9/17

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (κορίτσι) 9/17

BEA

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Να σας ζήσουν και να τα καμαρώνετε

ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αγόρι) 01/17

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (κορίτσι ) 02/17

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (κορίτσι ) 02/17

ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αγόρι) 03/17

ΛΙΓΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (κορίτσι ) 03/17

ΒΑΛΕΤΕΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αγόρι) 03/17

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (αγόρι) 04/17

ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ (αγόρι) 06/17

ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (αγόρι) 06/17

ΣΙΜΟΥΛΗΣ (κορίτσι) 06/17

ΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (κορίτσι ) 07/17

ΒΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Να σας ζήσουν και να τα καμαρώνετε

ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (κορίτσιι) 01/17

ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (αγόρι) 02/17

ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (κορίτσι) 03/17

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (αγόρι) 03/17

ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. (αγόρι) 07/17

ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (κορίτσι) 018/17

ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αγόρι) 07/17

ΛΑΠΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αγόρι) 08/17

ΒΕΘ

Απεβίωσε αιφνιδίως την Παρασκευή 10 Νοεμ-

βρίου 2017, ο Άγγελος Στράνης, ανώτερο στέ-

λεχος του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. 

Ο Άγγελος Στράνης διετέλεσε επί χρόνια επικε-

φαλής του γραφείου τύπου και στη συνέχεια Δι-

ευθυντής Εταιρικών Σχέσεων των ΕΛΠΕ μέχρι

προ διετίας. Χαρακτήρας ακέραιος και ευπρο-

σήγορος, με τρόπους λεπτούς, ο Άγγελος σε κέρδιζε

ακόμα και εάν διαφωνούσες μαζί του. Ευχάρι-

στη παρέα με πολλαπλά ενδιαφέροντα, αλλά

πάντοτε προσηλωμένος στο επαγγελματικό

θέμα που τον απασχολούσε εκείνη την πε-

ρίοδο.

Ο Άγγελος Στράνης δεν είναι πια μαζί μας,

έφυγε νωρίς και θα μας λείψει πολύ. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

«Έφυγε» ο Άγγελος Στράνης, Πρώην Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων των ΕΛ.ΠΕ.






