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Στην πιο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα όπου η ενέργεια παίζει κα-

θοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη, εξωτερική πολιτική, περιβάλλον,

η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει την πώληση του τελευταίου πο-

σοστού των ΕΛ.ΠΕ. που ανήκει στο Δημόσιο.

Η ανάγκη να ενισχυθούν τα πενιχρά φέτος έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ

από ιδιωτικοποιήσεις -ούτε 400 εκατ. ευρώ δεν έχει εισπράξει στο

επτάμηνο όταν ο ετήσιος στόχος είναι τα 1,5 δισ. ευρώ- επαναφέρει

στο τραπέζι την επίσπευση πώλησης του 35% των ΕΛ.ΠΕ. μέσω

του Χρηματιστηρίου.

Η πώληση των ΕΛ.ΠΕ. επανέρχεται στο προσκήνιο ως η μονα-

δική περίπτωση κρατικής εταιρείας μέσω της οποίας μπορεί να ει-

σπραχθεί ένα σημαντικό ποσό, ικανό να αναπληρώσει το κενό, και

ενώ έχει προηγηθεί ο φετινός εκτροχιασμός των εσόδων, με την

ακύρωση των διαγωνισμών της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ

Ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα

θετική συγκυρία με απανωτά ρεκόρ κερδοφορίας και με δραστη-

ριότητες σε όλο το φάσμα των ενεργειακών προϊόντων και υπη-

ρεσιών, γεγονός που ανεβάζει σε δυσθεώρητα επίπεδα την

αποτίμησή του, αλλά και αυξάνει το μέγεθος του οικονομικού και

κοινωνικού σκανδάλου σε βάρος της δημόσιας περιουσίας.

Tα ΕΛ.ΠΕ. αποτελούν μια ιδιαίτερα κερδοφόρα και δυναμική

επιχείρηση, η οποία με την αναγκαία ανασυγκρότηση, θα μπο-

ρούσε να παίξει έναν πολύ ευρύτερο αναπτυξιακό και βαθύτατα

κοινωνικό ρόλο.

Ως εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ. θέλουμε να ενημερώσουμε ότι το

ολοκληρωτικό ξεπούλημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ δε

συνιστά άλλη μία ιδιωτικοποίηση, αλλά είναι μείζον Εθνικό Έγ-

κλημα απεμπόλησης των Εθνικών συμφερόντων σε ένα νευραλ-

γικό τομέα της χώρας μας όπως είναι η ενέργεια.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους μας πως ο αγώνας αυτός

δεν πρόκειται να κριθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο αγώνας

αυτός δεν πρέπει να μας εγκλωβίσει σε στενές και μικρόνοες συν-

τεχνιακές λογικές. Ο αγώνας αυτός όπως και όλοι οι προηγούμε-

νοι είναι αγώνας ολόκληρου του ελληνικού λαού, όπως ολόκληρου

του ελληνικού λαού είναι και ο πλούτος ο οποίος είτε παράγεται,

είτε υπάρχει βαθιά στα σπλάχνα του ταλαιπωρημένου τόπου μας.

Τη «λήξη των μνημονίων» θα την επιβάλλει ο ελληνικός λαός και

οι δυνάμεις εργασίας με την αγωνιστικότητα, την ενότητα και την

αποφασιστικότητα που μόνο η ταξική μας συνείδηση μπορεί να εκ-

φράσει.
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Την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο

περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ., εξέφρασαν οι

εκπρόσωποι των εργαζομένων στον όμιλο, σε συνάν-

τηση με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕ∆ Άρη Ξενόφο, που

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του σωματείου την

Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018.

Ο κ. Ξενόφος επιβεβαίωσε την πρόθεση του ΤΑΙΠΕ∆

να προχωρήσει στην διαδικασία πώλησης των μετο-

χών, όπως προβλέπουν οι σχετικές συμφωνίες με τους

δανειστές, ενώ από την πλευρά του σωματείου τονί-

στηκε μεταξύ άλλων ότι τα ΕΛ.ΠΕ. είναι κολοσσός για

τα ελληνικά δεδομένα, δραστηριοποιούνται και εκτός

των συνόρων (Κύπρος, ΠΓ∆Μ, Βουλγαρία, Σερβία,

Μαυροβούνιο), επιτυγχάνουν τα τελευταία χρόνια αλ-

λεπάλληλα ρεκόρ κερδοφορίας συνεισφέροντας στην

ανάπτυξη της χώρας και παράλληλα έχουν αναλάβει

σε συνεργασία με μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις,

να διερευνήσουν το ενδεχόμενο ύπαρξης υδρογοναν-

θράκων (φυσικό αέριο, πετρέλαιο) στη χώρα μας. 

Ανέφεραν ακόμη ότι μέσω των ΕΛ.ΠΕ., το κράτος

ασκεί την ενεργειακή πολιτική της χώρας, ότι η εταιρία

φροντίζει για την απρόσκοπτη τροφοδοσία και κά-

λυψη ενεργειακών αναγκών της χώρας (σώματα

ασφαλείας, νοσοκομεία, σχολεία κλπ), εξασφαλίζει

την τροφοδοσία με καύσιμα απόμακρων περιοχών

της πατρίδας μας (νησιά - ορεινοί όγκοι) και ασκεί κοι-

νωνική πολιτική "σε επίπεδο που καμία αμιγώς ιδιωτική

επιχείρηση δεν πρόκειται να πράξει" (σχολεία, υποτρο-

φίες, σώματα ασφαλείας και στήριξη ευπαθών και

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων). 

Ως εργαζόμενοι, αλλά πρωτίστως ως πολίτες αυτής

της χώρας, κάναμε σαφές ότι θεσμοί τύπου ΤΑΙΠΕ∆,

δεν νομιμοποιούνται να ξεπουλούν την περιουσία του

ελληνικού λαού. 

Ως εργαζόμενοι και ως πολίτες, δηλώνουμε κατηγο-

ρηματικά ότι θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις

να αποτρέψουμε το περαιτέρω ξεπούλημα της πατρί-

δας μας".

Τ Α Ι Π Ε Δ

Συνάντηση με τον πρόεδρο

του ΤΑΙΠΕΔ Άρη Ξενόφο

στο Σωματείο μας 

Αντίθετο το σωματείο των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ.
στο ενδεχόμενο περαιτέρω ιδιωτικοποίησής τους

Το χρέος μας είναι να υπερασπιστούμε με κάθε μέσο την δη-

μόσια περιουσία, αλλά και να ενημερώσουμε τον Ελληνικό

λαό για τα σχέδια της κυβέρνησης και των ξένων τοκογλύ-

φων, που θέλουν να υφαρπάξουν και τα τελευταία παραγω-

γικά κομμάτια της χώρας, καθιστώντας την έρμαιο στις

ορέξεις των όρνεων που περιμένουν να αρπάξουν τα τελευ-

ταία κομμάτια, μαλώνοντας μεταξύ τους μόνο για το ποιος

θα πάρει καλύτερο και μεγαλύτερο κομμάτι.

Επειδή λοιπόν τα ΕΛ.ΠΕ. αποτελούν την ναυαρχίδα της Ελ-

ληνικής βιομηχανίας...

Επειδή λοιπόν τα ΕΛ.ΠΕ. είναι κερδοφόρα επιχείρηση που

προσφέρει στην Εθνική οικονομία…

Επειδή λοιπόν αντιστεκόμαστε ενάντια στο ξεπούληµα της

τελευταίας ελπίδας για τον ελληνικό λαό…

Επειδή το δικαίωμα στην ασφάλεια στην εργασία αποτελεί

βασική μας προτεραιότητα…

Επειδή περιουσία των ΕΛΠΕ είναι το ανθρώπινο δυναμικό και

αυτό δεν αποτιμάται και δεν πωλείται…

Προκηρύσσουμε 4ωρη Στάση Εργασίας την Τρίτη 30/01/18

από τις 12:00 έως τις 16:00 στις εγκαταστάσεις του Νότου

και τα Κεντρικά Γραφεία και καλούμε όλες τις συναδέλφισ-

σες και τους συναδέλφους να δώσουν βροντερό παρόν στις

πύλες των Εγκαταστάσεων των ΒΕΑ.
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Σε τετράωρη στάση εργασίας και συμβολικό αποκλεισμό 

της οδού Μοναστηρίου, προχώρησαν και οι συνάδελφοί μας 

στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις στην Θεσσαλονίκη

«Εμείς πουλάμε καύσιμα και όχι Διυλιστήρια»

Στάση εργασίας 
και ολιγόλεπτος αποκλεισμός 

της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου
Σε πείσμα των καιρών και των συμφερόντων που επι-

μένουν να αλλοτριώνουν και να λερώνουν συνειδήσεις

καθώς και να προσπαθούν να πείσουν ότι το εργατικό κί-

νημα έχει «τελειώσει», το ΠΣΕΕΠ αγωνίζεται και δηλώνει

παρόν!

Με κεντρικό σύνθημα «Εμείς πουλάμε καύσιμα και όχι

διυλιστήρια. οι συνάδελφοι εργαζόμενοι μας προχώρησαν

σε τετράωρη στάση εργασίας και συμβολικό αποκλεισμό

της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, την Τρίτη 30 Ια-

νουαρίου 2018, αντιδρώντας στην ιδιωτικοποίηση της

εταιρείας.

Με πανό και συνθήματα οι εργαζόμενοι βροντοφώναξαν

ενώ ενημέρωσαν με φειγ βολάν τους οδηγούς των διερ-

χόμενων αυτοκινήτων, για την πρόθεση της κυβέρνησης

να προχωρήσει στο ξεπούλημα της πιο κερδοφόρας επι-

χείρησης του Δημοσίου.

Ανάλογη στάση εργασίας και συμβολικό αποκλεισμό

της οδού Μοναστηρίου, προχώρησαν μια εβδομάδα αρ-

γότερα και οι συνάδελφοί μας στο Καλοχώρι, αντιδρών-

τας στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα ήθελα να θέσω στη συζήτηση

μας και το δικό μου προβληματισμό για το θέμα μας, που

δεν είναι άλλο από τις μεγάλες αλλαγές στην εργασία, για

τις δυνάμεις που προσδιορίζουν την μετάβαση του κόσμου

της εργασίας σε ένα νέο αβέβαιο μέλλον, και ποιες είναι οι

προκλήσεις για εμάς που βλέπουμε το μέλλον της εργασίας

μέσα από την οπτική των Συνδικάτων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οργάνωση και η δομή της ερ-

γασίας, και κατά προέκταση η αγορά εργασίας, βρίσκονται

σε διαδικασία μετασχηματισμού, κάτω από τις ισχυρές πιέ-

σεις τις νέο-φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, αλλά και των

εκτεταμένων διαδικασιών αυτοματοποίησης και ψηφιοποί-

ησης. Πρέπει όμως να σημειώσουμε με έμφαση τα εξής ζη-

τήματα.

Η παγκοσμιοποίηση δεν έφερε σε καμία περίπτωση την αύ-

ξηση της παγκόσμιας ευημερίας που υπόσχονταν οι θιασώ-

τες των ελευθέρων αγορών και του διεθνούς ανταγωνι-

σμού. 

Αντίθετα, αυτό που παρατηρούμε είναι η αύξηση του βαθ-

μού συγκέντρωσης του πλούτου, της οικονομικής και πολι-

τική ισχύος των ελίτ που ελέγχουν πλέον την παγκόσμια

οικονομία, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς δημιουρ-

γίας και κατανομής του παγκόσμιου πλούτου.

Η υψηλή ανεργία και η φτώχεια άλλαξαν δραματικά τη δια-

νομή της κοινωνικής δύναμης σε βάρος της εργασίας, και

αυτό είχε αρνητικές συνέπειες στις συνθήκες εργασίας,

Έναν αιώνα ζωής, ιστορίας, διεκδικήσεων και κοινωνικής δράσης, συμπληρώνει φέτος το εργατικό

κίνημα. Η ΓΣΕΕ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυση της. Εκδηλώσεις ομιλίες και διασκέψεις γί-

νονται σε πολλές πόλεις της χώρας μας.

Μέσα στη ζοφερή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους έτσι όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία

δέκα χρόνια από «λάθη και παραλείψεις» που σημειώθηκαν τα προηγούμενα είκοσι και τριάντα χρό-

νια, ο λόγος των εκπροσώπων της δεν θα μπορούσε παρά να περιέχει διάθεση αυτοκριτικής, αλλά

και προβληματισμού, ως προς το γιατί το εργατικό κίνημα φθίνει, ενώ οι νέοι δεν δείχνουν κανένα

ενδιαφέρον γα τον συνδικαλισμό

Παρουσία εκπροσώπων της Κυβέρνησης, διεθνών οργανισμών και οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων, κοινωνικών

φορέων και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο

Μουσικής, Συνδιάσκεψη στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΕ. 

Στο επίκεντρο της Συνδιάσκεψης βρέθηκε το μέλλον της εργασίας, αλλά και οπτική των συνδικάτων, με τοποθετή-

σεις και αναλύσεις τόσο για την κατάσταση που επικρατεί, όσο και το για το τι μέλλει γενέσθαι. 

Σε μία κατάμεστη αίθουσα Έλληνες και ξένοι συνδικαλιστές ανέπτυξαν τη συνδικαλιστική στρατηγική που πρέπει

να ακολουθηθεί ενώ συζητήθηκαν σε «τραπέζια διαλόγου», θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, την ορ-

γάνωση της εργασίας, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις. Η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με συναυλία του Διονύση Σαβ-

βόπουλου και της Μαρίας Φαραντούρη, την οποία παρακολούθησαν πάνω από 1.500 άτομα.

100 100 χρόνια ΓΣΕΕ: «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ – ΤΟ  χρόνια ΓΣΕΕ: «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ – ΤΟ  

Εκδήλωση στο Μέγαρο μουσικής

Η ομιλία του Προέδρου της ΓΣΕΕ Παναγόπουλου
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στην προστασία της απασχόλησης, στην

προστασία των ανέργων. 

Οι προαναφερόμενες οικονομικές και

κοινωνικές εξελίξεις είναι όμως σε με-

γάλο βαθμό και αποτέλεσμα της αποτυ-

χίας της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας, η

οποία προσδιόρισε την άσκηση οικονομι-

κής και αναπτυξιακής πολιτικής τις τελευ-

ταίες δεκαετίες. Η δημοσιονομική και

εισοδηματική λιτότητα και οι διαρθρωτι-

κές μεταρρυθμίσεις που απορυθμίζουν

τις αγορές, και κυρίως την αγορά εργα-

σίας προσδιορίζουν το πλαίσιο της ασκού-

μενης οικονομικής πολιτικής. Η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης

κατέστησε τους μισθούς, τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές, δη-

λαδή την ευημερία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, σε μείζονα

μεταβλητή της οικονομικής προσαρμογής. Ωστόσο, η επίτευξη αυτού

του στόχου προϋπέθετε την αποσάθρωση των δικαιωμάτων των εργα-

ζομένων και την αποδυνάμωση των συνδικάτων.

Η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας έχει προκαλέσει μεγάλες αλλαγές

στη διανομή του εισοδήματος οξύνοντας την οικονομική ανισότητα σε

ποσοστά που δημιουργούν πολύ υψηλό κοινωνικό και πολιτικό ρίσκο

αστάθειας, με αρνητικές συνέπειες στην δημοκρατία.  

Μια σειρά από μελέτες δείχνουν ότι η εισοδηματική ανισότητα σχετί-

ζεται λιγότερο με τις τεχνολογικές καινοτομίες και περισσότερο με τις

οργανωτικές καινοτομίες που εφαρμόζουν μεγάλες εταιρίες όπως η

υπεργολαβία, το φραντσάιζινγκ και οι αλυσίδες εφοδιασμού, προκαλών-

τας μεγάλες ρωγμές στη βασική σχέση εργοδότη-εργαζομένου, και

στην παραγωγή, με αποτέλεσμα την καταρράκωση των μισθών και των

συνθηκών εργασίας.

Τα συνδικάτα πρέπει να υπερασπιστούν τα θετικά της νέας τεχνολογι-

κής επανάστασης, αλλά απορρίπτοντας την οπτική του τεχνολογικού

ντετερμινισμού που συνοδεύει ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας συζή-

τησης για το θέμα αυτό, η οποία σκοπίμως αφήνει την προστασία και το

μέλλον της εργασίας στην τύχη της τεχνολογικής εξέλιξης, δηλαδή στις

επιθυμίες του ιδιωτικού κέρδους.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή επανάσταση με τρόπο τέτοιο

ώστε να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, η

προστασία του περιβάλλοντος, οι αρνητικές οικονομικές συνέπειες της

γήρανσης του πληθυσμού. Η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι

η υπεράσπιση και η υλοποίηση του στόχου της ισοκατανομής πλούτου

και της ισχύος, καθώς και την προστασία μιας βιώσιμης οικολογι-

κής ισορροπίας. Αυτό προϋποθέτει νέα συστήματα αξιών και

νέους θεσμούς, απολύτως συμβατούς με την ιστορική παράδοση

και πολιτική κουλτούρα των συνδικάτων και των συμφερόντων

του κόσμου της εργασίας. 

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών μας δίδαξε ότι η ποι-

ότητα της δημοκρατίας είναι απολύτως εξαρτημένη από την κυ-

ρίαρχη ιδεολογία και τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις. Για όσο

καιρό κυριαρχούσαν ιδέες και πολιτικές δυνάμεις που υπερασπί-

ζονταν τον κοινωνικό διάλογο και την ανάγκη για κοινωνική συ-

ναίνεση, οι θεσμοί της αγοράς εργασίας και ο κοινωνικός

διάλογος ήταν αποδεκτά. 

Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για τα Συνδικάτα, η μετάβαση της

εργασίας σε ένα νέο οικονομικό-τεχνολογικό παράδειγμα μέσω

της διεύρυνσης των θεσμών συμμετοχής τους.

Η ίδρυση της ΓΣΕΕ το 1918 

         ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ»       ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ»

Πριν από 100 χρόνια, το 1918, με

πρωτοβουλία της Φεντερασιόν Θεσ-

σαλονίκης και των Εργατικών Κέν-

τρων Αθήνας και Πειραιά

συγκαλείται πανελλαδική συνδιά-

σκεψη των συνδικαλιστικών οργανώ-

σεων για τη δημιουργία εθνικού

κέντρου. 

Το πρώτο Πανελλαδικό Εργατικό Συ-

νέδριο, άρχισε στις 21 Οκτωβρίου

του 1918 στην Αθήνα και τελείωσε

στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Συμμετείχαν 44 σωματεία που εκπρο-

σωπούσαν 60.000 οργανωμένους ερ-

γάτες. 

Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΣΕΕ απο-

τελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία

του ελληνικού εργατικού κινήματος

καθώς συνένωσε το συνδικαλισμένο

προλεταριάτο της εποχής κάτω από

ένα ανώτατο ηγετικό όργανο
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Από την πρώτη στιγμή της θεομηνίας της 17 Νοεμ-

βρίου 2017 στην Μάνδρα, οι εργαζόμενοι του Ομίλου

ΕΛ.ΠΕ. αλλά και του ΠΣΣΕΠ, βρέθηκαν κοντά στους

πλημμυροπαθείς προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρε-

σίες τους στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη

μεγάλη καταστροφή. 

Από τις πρώτες ημέρες, ο ΠΣΕΕΠ με ανακοίνωση του

ζήτησε την βοήθεια των μελών του, ενώ εξέφρασε και

την συμπαράστασή του στους πληγέντες αλλά και στις

οικογένειες των θυμάτων.

Η προσφορά των συναδέλφων μας σε είδη πρώτης

ανάγκης και εθελοντικής εργασίας ήταν συγκινητική.

Και πως να μην ήταν όταν μερικοί απο εμάς βιώσαμε με

τον πιο τραγικό τρόπο αυτή την καταστροφή, αφού αρ-

κετοί εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ μένουν στην περιοχή της

Μάνδρας και είδαν τις περιουσίες τους και τα σπίτια

τους να χάνονται μέσα σε λίγα λεπτά.

ΟΛΟΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ

Μαζί με τους εργαζόμενους όλοι σαν μια οικογένεια

μαζί με την Διοίκηση, ο όμιλος διέθεσε αυτοκίνητα από

τα Διυλιστήρια Ασπροπύργου και Ελευσίνας για τις με-

ταφορές κατοίκων και αγαθών στις πληγείσες περιοχές.

Επίσης, χορηγήθηκε ποσότητα καυσίμων για την κίνηση

των μηχανημάτων του Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας, ενώ

για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών διανεμήθη-

καν νερό, τρόφιμα και κλινοσκεπάσματα. Σημειώνεται

ότι κλιμάκιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συναντήθηκε

άμεσα με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, με αν-

τικείμενο επιπλέον δράσεις. 

Ανακοίνωση ΠΣΕΕΠ

Το μυαλό σταματάει μπροστά στο μέγε-

θος της τραγωδίας που ζουν από χθες οι

συμπολίτες μας στη Δυτική Αττική. Καμία

έκφραση, καμία πρόταση δεν μπορεί να

περιγράψει το μέγεθος της καταστροφής

που βιώνουν οι συνάνθρωποί μας. 

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε

αυτή τη στιγμή είναι να συλλυπηθούμε τις

οικογένειες των αδικοχαμένων, να ευχη-

θούμε ο κατάλογός τους να μη μεγαλώσει

και να διαβεβαιώσουμε πως ως Σωματείο

Εργαζομένων είμαστε αποφασισμένοι να

σταθούμε αλληλέγγυοι και αρωγοί σε

οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει, με όσες

δυνάμεις διαθέτουμε.

Συγκινητική η προσφορά των συναδέλφων μας
στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας

Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Μπορεί ο καιρός να πέρασε, αλλά όλοι εμείς δεν ξεχά-

σαμε την πολυπόθητη περιοχή της Μάνδρας. Και μέσω

του ομίλου αποφασίστηκε η δωρεά 300 τόνων ασφαλτι-

κών. Με τον τρόπο αυτό τα ΕΛΠΕ θα συνδράμουν στην

αποκατάσταση βασικών δομών του οδικού δικτύου των

περιοχών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες που

έπληξαν τον περασμένο Νοέμβριο την Αττική, όπως ανα-

κοίνωσαν μετά τη συνάντηση που είχαν ο υπουργός Υπο-

δομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης και ο πρόεδρος

της εταιρείας Στάθης Τσοτσορός.

H βοήθεια δεν περιορίσθηκε μόνο σε υλικά

αγαθά, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΝΕΑ

Σημαντική ήταν η υλική και οικονομική συμβολή 

της Διοίκησης της Εταιρείας για την Αγιογράφηση

του Ναού κατά το πρόσφατο παρελθόν, 

εμείς οι εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ. 

ευχαριστούμε και εκφράζουμε 

την ευγνωμοσύνη μας προς τον Σωτήρα μας 

Χριστό για την Αγάπη που μας δείχνει 

προστατεύοντας τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις

που εργαζόμαστε και τις οικογένειές μας.

Ανατρέχοντας στο πρόσφατο παρελθόν γύρω

από την Ιστορία του Ιερού Ναού της Μεταμόρφω-

σης του Σωτήρα Χριστού Ασπροπύργου, σας παρα-

θέτουμε ένα άρθρο της εφημερίδας «Ακρόπολις»

με ημερομηνία Πέμπτη 28 Μαρτίου 1957, όπως

ακριβώς το έγραψε ο αρθογράφος της εποχής

εκείνης Χρήστος Οικονόμου, χωρίς να προσθέ-

σουμε ή να αφαιρέσουμε κάτι. Ο σημερινός Ιερός Ναός έχει κτισθεί

αργότερα και όχι στη θέση που αναφέρεται στο άρθρο της εφημερί-

δας, που ήταν ο παλαιός. Ο ρεπόρτερ της εποχής εκείνης καθώς και

οι μαρτυρίες των απλοϊκών ανθρώπων αναφέρουν τον Ιερό Ναό ως

«Αγία Σωτήρα».Η σωστή ονομασία είναι Ιερός Ναός της Μεταμόρ-

φωσης του Σωτήρα Χριστού.

Στην ανατολική πλευρά της περιοχής μέσα στην οποία γίνονται σή-

μερα τα έργα των κρατικών διυλιστηρίων πετρελαίου, στον Ασπρό-

πυργο, κτίσθηκε πριν από εξήντα περίπου χρόνια, πάνω σ’ ένα μικρό

ύψωμα, το γραφικό εκκλησάκι «Αγία Σωτήρα».

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ»

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΑ

Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις

του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, είμαστε άρικτα

συνδεδεμένοι με το Εκκλησάκι της Μεταμόρφω-

σης Σωτήρος. Είναι το δικό μας εκκλησάκι που

πολλοί από εμάς όταν βρούμε μια δυσκολία προ-

στρέχουμε σε αυτό.

Κάθε χρόνο στις 5-6 Αυγούστου μαζί με κατοί-

ους των Νεόκτιστων Ασπροπύργου, κάνουμε τις

απαραίτητες προετοιμασίες για να υποδεχθούμε

τον κόσμο που θα έρθει να προσκυνήσει την ει-

κόνα, θα ανάψει το κεράκι του, θα πάρει τον αγια-

σμό, την αρτοκλασία και θα αφήσει λίγα λουλού-

δια στην εικόνα.

Είναι συγκηνητικό για εμάς να βλέπεις σε αυτό

το μικρό εκκλησάκι με την ιδιαίτερη ιστορία του

την ημέρα της γιορτής να καταφθάνουν πιστοί με

πούλμαν από όλα τα μέρη της Αττικής.

Παραμονή της εορτής, τελέσθηκε Αρτοκλασία

στην πύλη των ΕΛ.ΠΕ. για τους εργαζόμενους στις

βάρδιες του διυλιστηρίου. Στην συνέχεια πραγμα-

τοποιήθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' Αρτο-

κλασίας στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του

Σωτήρος. Τον υπαίθριο κατανυκτικό Εσπερινό που

τελέσθηκε με Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια παρακο-

λούθησαν με ευλάβεια οι πιστοί των γύρω περιο-

χών και εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ Όπως κάθε

χρόνο, έτσι και φέτος, χιλιάδες προσκυνητών επι-

σκέφθηκαν το εκκλησάκι μας και παρακολούθη-

σαν τον  Όρθρο την Θεία Λειτουργία και τον

Παρακλητικό Κανόνα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
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«ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡ     

ΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗ ΔΥ
Ο θρύλος λέει ότι κάποτε παρουσιάσθηκε εκεί κατά τη διάρκεια

της λειτουργίας η Παναγία με μορφή νέας ζωντανής γυναίκας.

Έκτοτε η «Αγία Σωτήρα» αποτελούσε για τους κατοίκους της πε-

ριοχής ένα ιερό τόπο -κάτι σαν την Παναγία της Τήνου- όπου κα-

τέφευγαν οι χριστιανοί με «τάματα» για να ζητήσουν την

βοήθεια της Θεομήτορος…

…Μια απίστευτη πληροφορία -αποτέλεσμα συζητήσεως μεταξύ

εργατών των διυλιστηρίων που ακούσαμε τυχαία σε κάποιο λε-

ωφορείο- μας έφερε χθες το μεσημέρι στο γραφικό εκκλησάκι

του Ασπροπύργου. Κόβονται χονδρά συρματόσχοινα, σταματούν

οι μηχανές της μπουλντόζας, ενώ παίρνει φωτιά το μοτέρ του

γερανού και τρελαίνεται ο οδηγός του, κανείς δεν αναλαμβάνει

την κατεδάφιση! Όλες οι προσπάθειες που έκαναν οι αρμόδιοι

για να γκρεμίσουν την «Αγία Σωτήρα» -έλεγαν οι εργάτες- χρη-

σιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα, δεν έφεραν κανένα

αποτέλεσμα !.. Το θρυλικό εκκλησάκι υπέμεινε καρτερικά τα

ισχυρά κτυπήματα που του έδωσε ο εκσκαφέας ενός μεγάλου

γερανού και στάθηκε ακλόνητο μπροστά στο μουγκρητό του

μοτέρ της μπουλντόζας που έριξε όλη του την ισχύ για να παρα-

σύρει με χοντρά συρματόσχοινα στο έδαφος τον τρούλο…

…Σήμερα όλη η τριγύρω περιοχή έχει εκκαθαριστεί και στη

θέση των χωραφιών και των δέντρων υψώνονται οι επιβλητικές

εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων. Τα σχέδια, η εφαρμογή των

οποίων συνεχίζεται πάντα με γοργό ρυθμό, προέβλεπαν ως απα-

ραίτητο το γκρέμισμα της «Αγίας Σωτήρας», πράγμα που έπρεπε

να έχει γίνει εδώ κι ένα χρόνο περίπου, νόμιζε όμως κανείς πως

κάποια υπερφυσική δύναμη φέρει αφάνταστες δυσκολίες στο

έργο της κατεδαφίσεως κι έτσι οι αλλεπάλληλες σχετικές προ-

σπάθειες να μη καρποφορούν.

Αλλά, ας αφήσουμε μερικούς από τους εργάτες των διυλιστη-

ρίων που εργάζονται κοντά στο εκκλησάκι, να μας διηγηθούν ότι

γνωρίζουν σχετικά με το περίεργο φαινόμενο.

«Η πρώτη απόπειρα να γκρεμίσουν την «Αγία Σωτήρα» λέει ο

φύλακας κ. Γιώργος Σταύρακας, έγινε το περασμένο καλοκαίρι.

Ήρθε τότε εδώ ένας μεγάλος γερανός και όπως γίνεται συνή-

θως με τα μικρά κτίρια, κατάφερε μερικά γερά κτυπήματα με τον

μεγάλο εκσκαφέα του, στον τρούλο και τους τοίχους της εκκλη-

σίας. Εκτός όμως από μερικά ξυσίματα που έγιναν στα εξωτερικά

σοβαντίσματα, δεν πειράχθηκε τίποτα άλλο από το

Ναό. Ο οδηγός, όπως λένε τρελάθηκε από το φόβο

του, ο δε Γερμανός συνάδελφός του που πήρε τη θέση

του και προσπάθησε να επιτύχει κάτι καλύτερο, παρά-

τησε αμέσως τη δουλειά του, ενώ ο γερανός έπαιρνε

φωτιά !..

Αυτά μου λέει ο Γιώργος Σταύρακας ο οποίος με πα-

ραπέμπει στη συνέχεια σ’ ένα από τους εργάτες που

πήραν μέρος στην τελευταία προσπάθεια για την κατε-

δάφιση της εκκλησίας. «Έφθασε εδώ ένα συνεργείο,

λέει ο κ. Αντώνης Κοκκόλης, την περασμένη Παρα-

σκευή κατά τις 11 το πρωί. Μας ζήτησαν να τους βοη-

θήσουμε να τρυπήσουν τα παράθυρα της σκεπής (Σ.Σ.

τρούλου) της εκκλησίας για να περάσουν τα συρματό-

σχοινα της μπουλντόζας. Με το πρώτο όμως τράβηγμα

και παρ’ όλο που ο τοίχος δεν είναι χοντρός, το γερό

συρματόσχοινο έσπασε λες και ήταν… καραμέλα. Η

μηχανή της μπουλντόζας σταμάτησε. Έφθασε τότε ο

Γερμανός ειδικός κ. Μέλμπερ, ο οποίος φρόντισε μαζί

με τον Έλληνα οδηγό να επισκευάσουν -τους πήρε

πολλή ώρα- τη μηχανή.

Όταν όμως έβαλε ο Γερμανός μπρος στη μηχανή και

ζήτησε από τον οδηγό της να συνεχίσει την προσπά-

θεια, ο συμπατριώτης μας αρνήθηκε. Τότε, ανέλαβε ο

ίδιος ο Μέλμπερ και μεταχειρίσθηκε πολύ πιο χοντρό

συρματόσχοινο. Με το πρώτο όμως τράβηγμα, έσπασε

κι αυτό, σαν νάταν… ζυμάρι. Δεν προσπάθησε άλλη

φορά ο ξένος. Κοίταξε μόνο κατάπληκτος το μικρό εκ-

κλησάκι κι αφού ψιθύρισε μερικά λόγια σαν τρομαγμέ-

νος εγκατέλειψε το μέρος για να μη ξανάρθει έως

σήμερα» !...

Την αφήγηση του εργάτου Αντώνη Κοκκόλη μου επι-

βεβαίωσε κι ο συνάδελφός του Χαρίλαος Τσίγκος, από

τον Ασπρόπυργο, ο οποίος συμπληρώνει ότι το εκκλη-

σάκι χτίστηκε, όπως ανέφερα στην αρχή, πριν από 49

χρόνια με χρήματα εράνου που έκαμε ο θείος του Σω-

τήρης Τσίγκος. Ρώτησα τους εργάτες αν θα δεχτούν

όταν τους το ζητήσουν, να γκρεμίσουν με δυναμίτη το
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εκκλησάκι.«Και 500.000 δραχμές να μου δίνουν δεν

κάνω αυτό το αμάρτημα», μου λέει ο Χρήστος Νο-

μικός, ενώ ο Σπύρος Κολοβός, ένας γερός νεαρός

κι αυτός εργάτης, συμπληρώνει: «Και να με χρυσώ-

σουν ακόμη, δεν βάζω χέρι πάνω στην «Αγία Σω-

τήρα». Προξενεί αληθινά κατάπληξη η πίστη των

απλοϊκών εργατών των διυλιστηρίων στην υπερφυ-

σική δύναμη που νομίζουν πως περιβάλλει το γρα-

φικό εκκλησάκι της «Αγίας Σωτήρας». «Αμφιβάλ-

λουμε λένε αν θα βρεθεί ένας χριστιανός που θα

τολμήσει να πειράξει τον ιερό αυτό τόπο. Ήδη έρχονται πολλοί ερ-

γολάβοι για να αναλάβουν την κατεδάφισή του, αλλά όταν μαθαί-

νουν το ιστορικό το… βάζουν στα πόδια». Η εταιρεία έχει

προκηρύξει διαγωνισμό για να ρίξει στο έδαφος την «Αγία Σωτήρα».

Προσφέρει μάλιστα όπως με πληροφορούν μεγάλη αμοιβή. Πολλοί

παρουσιάσθηκαν μέχρι τώρα, αλλά όπως λένε και οι εργάτες παραι-

τήθηκαν. Δεν είναι άραγε δυνατόν να διατηρηθεί στη σημερινή του

θέση το θρυλικό ξωκλήσι; Η έκταση που καλύπτει είναι μηδαμινή.

Είναι κρίμα ν’ απογοητεύσει κανείς τους καλούς χριστιανούς της

περιοχής που έχουν τόσο μεγάλη πίστη στην θεϊκή δύναμή του.
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Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 8 ΕΤΩΝΑ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 8 ΕΤΩΝ

1ο Βραβείo: ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ- ΧΡΥΣΟΒΑΛ. (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 5

2ο Βραβείο: ΤΡΙΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΒΕΑ) ΕΤΩΝ 5

3ο Βραβείο: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΕΕ) ΕΤΩΝ 5

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 -12 ΕΤΩΝ

1ο Βραβείο: ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΒΕΕ) ΕΤΩΝ 12

2ο Βραβείο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 11

3ο Βραβείο ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΧΕΙΜΑΡΑΣ) ΕΤΩΝ 9

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 - 15 ΕΤΩΝ

1ο Βραβείο ΠΕΠΠΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ (ΒΕΑ) ΕΤΩΝ 14

2ο Βραβείο ΚΙΝΔΕΡΛΗ ΡΟΔΗ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 13

3ο Βραβείο ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΕΕ) ΕΤΩΝ 15

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σε μια γιορτή θεσμό για τους γονείς

αλλά και τα παιδιά των εργαομένων

πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη χρο-

νιά από το σωματείο μας, ο διαγωνι-

σμός ζωγραφικής για όλα τα παιδιά

των εργαζομένων ηλικίας 5-15 ετών.

Σαν σωματείο αισθανόμαστε πολύ

χαρούμενοι καθώς ο διαγωνισμός και

αυτή την χρονιά αγκαλιάστηκε από

όλους τους εργαζόμενους με θέρμη,

προτρέποντας τα παιδιά τους να πά-

ρουν την παλέτα των χρωμάτων και να

ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους πάνω

στο χαρτί ή τον καμβά.

Τα αποτελέσματα ιδιαίτερα όμορφα.

Κάθε μία από τις ζωγραφιές ήταν ένα

παράθυρο στον κόσμο όπως τον βλέ-

πουν, τον αντιλαμβάνονται και τον

οραματίζονται τα παιδιά. Βλέποντας

τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους, αι-

σθάνομαστε τόσο υπερήφανοι για τη

νέα γενιά της πατρίδας μας.

Η ανταπόκριση και φέτος ήταν με-

γάλη. Συγκεκριμένα 560 παιδιά πήραν

μέρος στον διαγωνισμό.

Οι ηλικιακές ομάδες που έλαβαν

μέρος στο διαγωνισμό χωρίσθηκαν σε

τρεις κατηγορίες και συγκεκριμένα

από 5-8 ετών, 9-12 ετών και 13-15

ετών.

Τα έργα τους εκτέθηκαν στο διοικη-
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ΑΘΗΝΑ

Στην Αθήνα η εκδήλωση και η απονομή των βραβείων και δι-

πλωμάτων πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο HOTEL ELEF-

SINA στις 16 Δεκεμβρίου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα,

Σταύρου Κρόκου, του Οργανωτικού Γραμματέα, Ιωάννη Αλει-

φέρη και του Γραμματέα Τύπου και Δημοσιών Σχέσεων,

Κώστα Ρόκα.

Σε μια όμορφη ατμόσφαιρα που για αυτή φρόντισε το σωμα-

τείο μας, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν και να συμ-

μετέχουν σε ένα όμορφο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάλογη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις

17 Δεκεμβρίου για τα παιδιά των εργαζομένων στις Β.Ε.Θ. στο

ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Από πλευράς σωματείου πα-

ρέστησαν ο Πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Σκοπελίτης.

Στην εκδήλωση την διασκέδαση των μικρών παιδιών και εδώ

ανέλαβε η ειδική ομάδα σε ένα πλούσιο πρόγραμμα, με θεά-

ματα που κέντρισαν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, γε-

μάτο με μουσικοκινητικά παιχνίδια, διαγωνισμούς χορού, που

έδωσαν χρώμα στα προσωπάκια των παιδιών, και τέλος την

μαγευτική παράσταση με τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα.

τήριο του εργοστασίου στον

Ασπρόπυργο όπου την επιλογή

τους ανέλαβε πενταμελής κρι-

τική επιτροπή όπου ανέδειξε

τους τρεις καλύτερους σε κάθε

κατηγορία.

Η επιλογή δύσκολη. Κάποιοι

γονείς ή παιδιά σίγουρα θα στε-

ναχωρήθηκαν που το έργο τους

δεν ήταν μέσα στα τρία πρώτα.

Η επιλογή των τριών πρώτων

νικητών και νικητριών όμως

ήταν αποκλειστική ευθύνη της

επιτροπής και καμμία παρέμβαση

δεν έγινε και από κανέναν μας.

Γι αυτό άλλωστε εδώ και χρόνια

το σωματείο μας έχει συστήσει

αυτή την επιτροπή ώστε να

υπάρχει αντικειμενικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για τον

σκοπό αυτό ο ΠΣΕΕΠ διοργά-

νωσε δύο εκδηλώσεις σε Αθήνα

και Θεσσαλονίκη για να τιμήσει

όλα τα παιδιά που συμμετείχαν

στον διαγωνισμό.

Κατά την διάρκεια της γιορτής

εκτεθηκαν όλα τα έργα των παι-

διών, ενώ έγινε η απονομή των

αναμνηστικών διπλωμάτων και η

βράβευση των παιδιών που δια-

κρίθηκαν και δόθηκαν δωροεπι-

ταγές σε όλα τα παιδιά.
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Στο μεγαλύτερο Εργασιακό Πρωτάθλημα της Ευ-

ρώπης το λεγόμενο ΕΚΑ, το οποίο διεξάγεται για

28η συνεχόμενη χρονιά και στο οποίο συμμετέχουν

άνω των 100 ομάδων εταιρειών και Οργανισμών, με-

τέχει και φέτος η ομάδα μπάσκετ των Βιομηχανικών

Εγκαταστάσεων Ελευσίνας.

Η ομάδα των ΕΛ.ΠΕ ΒΕΕ δημιουργήθηκε για

πρώτη φορά σαν ΕΛ.ΠΕ. το 2012, τότε που ολοκλη-

ρώθηκε και το μεγάλο έργο των ΕΛ.ΠΕ. το διυλιστή-

ριο της Ελευσίνας. 

Η ομάδα από τότε συμμετέχει αναλλειπώς στο Ερ-

γασιακό πρωτάθλημα του Εργατικού Κέντρου Αθή-

νας (ΕΚΑ) Νίκος Γκάλης.

Φέτος μάλιστα δημιουργήθηκαν κατηγορίες στο

εν λόγω πρωτάθλημα και η ομάδα μας αγωνίστηκε

στην κατηγορία Α3. 

Στην σεζόν που πέρασε, χάσαμε την άνοδο καθώς

ηττηθήκαμε σε ένα νοκ αουτ αγώνα και καταλάβαμε

τελικά την πέμπτη θέση την κατηγορία μας ανάμεσα

σε είκοσι δύο ομάδες. 

Η ομάδα αυτή εκτός από ομάδα μπάσκετ, είναι και

μια οικογένεια που κάνει το άθλημα που αγαπάει.

Μας δίνει την δυνατότητα να ξεφεύγουμε από την

ρουτίνα της καθημερινότητας. Για εμάς που την

απαρτίζουμε, είναι μια οικογένεια. 

Όλοι αγαπάμε ο ένας τον άλλο σαν αδέρφια και

χαιρόμαστε που το μπάσκετ είναι λόγος να βλεπό-

μαστε στα παρκέ, αλλά και λόγος να κάνουμε τρα-

πέζια και να διασκεδάζουμε τρώγοντας και πίνοντας.

Δυνατό στοιχείο μας, η έδρα μας στο γήπεδο της Ελευσίνας

Στέλιος Βογιατζής ή (Γούβα). Στα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε

κάνει τρεις ήττες. Κορυφαία μας στιγμή, το φιλικό παιχνίδι που

δώσαμε με αστέρες παλαίμαχου του ελληνικού μπάσκετ και

διάσημους καλλιτέχνες για φιλανθρωπικούς σκοπούς (πρό-

σφυγες μαζέψαμε υλικά αντικείμενα που θα τους ήταν χρή-

σιμα), ενώ η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη καθώς είχε

και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.

Του Πέτρου Kαλκατζάκου
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Το ρόστερ 
της ομάδος μας
Στραταριδάκης Μιχάλης 

Δημόπουλος Ιωάννης

Καλκατζάκος Πέτρος 

Αραούζος Γιώργος

Μπάρδης Γιάννης 

Χρανιώτης Γιάννης  

Τσάμος Γιώργος 

Μαρκάκης Παναγιώτης 

Δελληγιάννης Κωνσταντίνος 

Τριαντάφυλλου Κωνσταντίνος 

Πλατυκοστόπουλος Χαράλαμπος 

Πέγκος Ευάγγελος 

Γκιόκας Γιώργος 

Τσίγκας Τριαντάφυλλος 

Αλέξανδρος Σκαράκης 

Παπουτσιδάκης Αντώνης 

Μπουγιούκος Νικόλαος 

Δελέζος Σπυρίδων

Σμυρναίος Ιωάννης 

Παναράς Ιωάννης 

Θα γίνουν και κάποιες προσθήκες 

φέτος για την ενίσχυση της ομάδας.

Παίχτες που έχουν αγωνιστεί

στο παρελθόν:

Αντωνιάδης Άγγελος 

Γουναράς Στέφανος 

Κοσμίδης Πολύκαρπος 

Μωραΐτης Νικόλαος

Παναγιώτης Κατσοχειράκης .

Σε μία εποχή κρίσης όπου όλα συρρικνώνονται, η συνε-

χής αύξηση του ενδιαφέροντος και των συμμετοχών στο

Πρωτάθλημά μας, αποδεικνύει περίτρανα, ότι ερασιτε-

χνικά-ανεξάρτητα αθλητικά τουρνουά ενηλίκων, όταν

είναι δομημένα σε απόλυτα επαγγελματικές βάσεις, μπο-

ρούν να επιφέρουν ανάπτυξη, χαρά και προοπτική,

ακόμη και εντός του θλιβερού οικονομικο-κοινωνικού

περιβάλλοντος, στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα τα τε-

λευταία χρόνια

Η Επιτροπή του Εργασιακού Πρωταθλήματος Μπάσκετ

«Νίκος Γκάλης», λειτουργούσα υπό την αιγίδα του Ερ-

γατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών (ΕΚΑ), συνήλθε σε

σώμα για πρώτη φορά το 1986, ένα χρόνο νωρίτερα της

τεράστιας επιτυχίας του Eurobasket 87), από μία ομάδων

ρομαντικών ανθρώπων, με καθαρά ανιδιοτελή διάθεση,

με τη συμμετοχή μόλις 8 ομάδων, σε ανοιχτά γήπεδα. 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών ήταν 28 χρό-

νια αργότερα να έχει δημιουργηθεί μία άρτια οργάνωση

σε όλα τα επίπεδα, που θα ζήλευαν ακόμη και τα μεγα-

λύτερα Επαγγελματικά Πρωταθλήματα. 
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Έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές 

και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες

Η οξειδωτική βλάβη μπορεί να βλάψει το DNA και τα

κύτταρά μας. Αυτή η βλάβη μπορεί να οδηγήσει σε

χρόνια φλεγμονή, η οποία αυξάνει την πιθανότητα για

καρκίνο και άλλες ασθένειες. Η σπιρουλίνα είναι ένα

καταπληκτική πηγή αντιοξειδωτικών, τα οποία μας

προστατεύουν από αυτή την οξειδωτική βλάβη. Το

κύριο ενεργό συστατικό της ονομάζεται φυκοκυανίνη

(phycocyanin). Αυτή η αντιοξειδωτική ουσία είναι που

δίνει, επίσης, στην σπιρουλίνα το χαρακτηριστικό της

μπλε-πράσινο χρώμα. Η φυκοκυανίνη καταπολεμάει

τις ελεύθερες ρίζες και αναστέλλει την παραγωγή

εκείνων των μορίων που εκκινούν την διαδικασία της

φλεγμονής, επειδή έχει πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική

και αντιφλεγμονώδη δράση.

Μπορεί να μειώσει την “κακή” χοληστερόλη (LDL)

και τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

Οι καρδιακές παθήσεις είναι σήμερα ένας από τους

Σπιρουλίνα:Τα τρία θαύματα που κάνειΣπιρουλίνα:Τα τρία θαύματα που κάνει

στην υγεία μαςστην υγεία μας
Η σπιρουλίνα δεν είναι βιταμίνη, ούτε βότανο.

Είναι ένα μικρό κυανοπράσινο φύκι που αναπτύσ-

σεται τόσο σε θαλασσινό όσο και σε γλυκό νερό.

Το χαρακτηριστικό χρώμα της οφείλεται στη χλω-

ροφύλλη (την κύρια χρωστική ουσία των φυτών)

και τη φυκοκυανίνη που περιέχει (πρόκειται για μια

πρωτείνη που βρίσκεται αποκλειστικά στη σπιρου-

λίνα και σε μεγάλες ποσότητες). Στην Ελλάδα σή-

μερα, παράγεται με καλλιέργεια στη Νιγρίτα του

νομού Σερρών, αφού προηγήθηκε μελέτη του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου σχετικά με την επιλογή

καταλληλότητας του τόπου..

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.

Ενδιαφέροντα στοιχεία

Μια κουταλιά της σούπας (7 γραμμάρια) 

αποξηραμένης σκόνης από σπιρουλίνα περιέχει:

Πρωτεΐνη: 4 γραμμάρια

Βιταμίνη Β1 (θειαμίνη): 11% της συνιστώμενης ημερήσιας

δόσης

Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη): 15% της συνιστώμενης ημε-

ρήσιας δόσης

Βιταμίνη Β3 (νιασίνη): 4% της συνιστώμενης ημερήσιας

δόσης

Χαλκός: 21% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

Σίδηρος: 11% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης

Περιέχει επίσης σημαντικές ποσότητες μαγνησίου, καλίου

και μαγγανίου, καθώς και μικρές ποσότητες από σχεδόν

κάθε άλλη θρεπτική ουσία που χρειαζόμαστε

Την ίδια στιγμή, η μία κουταλιά της σούπας σπιρου-

λίνα έχει μόνο 20 θερμίδες και 1,7 γραμμάρια υδαταν-

θράκων. Ανά γραμμάριο, αυτό σημαίνει ότι η σπιρουλίνα

εντάσσεται στις πιο θρεπτικές τροφές στον πλανήτη!

Μια κουταλιά της σούπας σπιρουλίνα περιέχει μια μικρή

ποσότητα λίπους (περίπου 1 γραμμάριο), που ακόμα κι

αυτό το λίπος είναι καλό, αφού περιέχει ωμέγα-6 και

ωμέγα-3 λιπαρά οξέα αναλογία σε περίπου 1,5:1!

• Η σπιρουλίνα έχει πάνω από 26 φορές περισσότερο

ασβέστιο από το γάλα.

• Είναι 58 φορές πιο πλούσια σε σίδηρο, σε σχέση με

το ωμό σπανάκι και 28 φορές πιο πλούσια σε σχέση με

το ήπαρ του ωμού βοδινού.

• Σε μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Experi-

mental Neurology, ερευνητές διαπίστωσαν πως βοηθά

στη μείωση της βλάβης του εγκεφάλου αρουραίων,

που είχαν υποστεί εγκεφαλικό.

• Λόγω τη υψηλής της περιεκτικότητας σε ασβέστιο,

είναι πολύτιμο συμπλήρωμα διατροφής για τα παιδιά,

τους ηλικιωμένους, αλλά και τις εγκύους.



Θ
έ

μ
α

τ
α

 Υ
γ

ε
ία

ς
Θ

έ
μ

α
τ

α
 Υ

γ
ε

ία
ς

1919

μεγαλύτερους “δολοφόνους” στον κόσμο. Είναι γνωστό

ότι πολλοί παράγοντες κινδύνου συνδέονται με αυξη-

μένο κίνδυνο καρδιακής νόσου. Η σπιρουλίνα έχει απο-

δειχθεί ότι έχει ευεργετικά αποτελέσματα απέναντι σε

πολλούς από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου.

Για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει την ολική χολη-

στερόλη, την LDL χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια,

ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την “καλή” χοληστερόλη

(HDL). Σε μια μελέτη 25 ατόμων με διαβήτη τύπου-2, η

λήψη 2 γραμμαρίων σπιρουλίνας ανά ημέρα βελτίωσε

σημαντικά αυτούς τους δείκτες. Μια άλλη μελέτη σε

άτομα με υψηλή χοληστερόλη έδειξε, ότι 1 γραμμάριο

σπιρουλίνας ημερησίως μείωσε τα τριγλυκερίδια κατά

16,3% και την LDL χοληστερόλη κατά 10,1%.

Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει την αρτη-

ριακή πίεση.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ένας σημαντικός πα-

ράγοντας πολλών θανατηφόρων ασθενειών, όπως καρ-

διακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια και χρόνια

νεφρική νόσο.

Γι' αυτές τις περιπτώσεις, το 1 γραμμάριο σπιρουλί-

νας είναι αναποτελεσματική δοσολογία, αλλά έχει απο-

δειχτεί ότι μια δόση 4,5 γραμμαρίων ημερησίως μειώνει

την αρτηριακή πίεση σε άτομα με φυσιολογικά επίπεδα

αρτηριακής πίεσης. Αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται στην

αυξημένη παραγωγή νιτρικού οξειδίου, το οποίο είναι

ένα μόριο που βοηθά τα αιμοφόρα αγγεία να χαλαρώ-

σουν και να διαστέλλονται

Ποια είναι η συνιστώμενη δοσολογία;

Η δοσολογία σε όλες τις κλινικές μελέτες κυμαίνεται

από 1 έως 10 g/ημέρα. Ως συμπλήρωμα διατροφής, η

ελάχιστη συνιστώμενη ποσότητα είναι 3 γραμμάρια την

ημέρα (περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού σπιρουλίνα

σκόνη, ή 6 δισκία των 500 mg). Δεδομένου ότι πρόκειται

για μια καθαρή και φυσική τροφή, μπορείτε με ασφά-

λεια να πάρετε και μεγαλύτερη δόση, ωστόσο σε αυτή

την περίπτωση είναι σώφρον να ενημερώσετε και τον

γιατρό σας.

Πλούσια σε πρωτεΐνη

Επειδή τα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη τρό-

φιμα έχει αποδειχτεί ότι αυξάνουν την εγρήγορση (και

η σπιρουλίνα είναι από τις πιο πλούσιες διαιτητικές

πηγές ολόκληρης πρωτεΐνης), το καλύτερο είναι να την

παίρνετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν πάτε για ύπνο. Αυτό,

ωστόσο, δεν είναι κανόνας. Σε γενικές γραμμές μπο-

ρείτε να την πάρετε όποτε θέλετε με, πριν, από, ή ανά-

μεσα στα γεύματα, ή κάθε φορά που το επίπεδο

ενέργειάς σας είναι χαμηλά.

Παρενέργειες και πιθανοί κίνδυνοι

Η σπιρουλίνα φαίνεται να είναι ασφαλής, ακόμη και

σε υψηλές δόσεις, σύμφωνα με το Ιατρικό Κέντρο του

πανεπιστημίου του Μερίλαντ στις ΗΠΑ. 

Αποφύγετε την σπιρουλίνα εάν έχετε κάποια αυτοά-

νοση νόσο, όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, ρευματοειδή

αρθρίτιδα, ή λύκο, διότι θα μπορούσε να τονώσει το

ανοσοποιητικό σας σύστημα και να χειροτερέψει την

κατάστασή σας. Συζητήστε με το γιατρό σας πριν πά-

ρετε σπιρουλίνα εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε.

– ενισχύει την καλή λειτουργία του εγκεφάλου 

και τη μνήμη

– ενισχύει την καρδιακή λειτουργία

– βοηθάει σε περίπτωση χρόνιας ηπατίτιδας

– Μπορεί να μειώσει την “κακή” χοληστερόλη (LDL)    

και τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων στο αίμα

– ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα

– είναι αντιφλεγμονώδης, περιορίζοντας μολύνσεις   

και φλεγμονές

– κατά του διαβήτη τύπου-2

– ιδανική για άτομα που πάσχουν από αναιμία

– μειώνει την αρτηριακή πίεση

– βοηθά στην ενίσχυση του μυϊκού ιστού, 

στην τόνωση και την απόδοση των αθλητών, 

των εγκύων και των ηλικιωμένων.

– για τη διατήρηση γερών οστών

– έχει αντιοξειδωτική, αντικαρκινική 

και αντιγηραντική δράση

– καταπολεμά την αλλεργική ρινίτιδα

– έχει ισχυρές αντι-ιικές ιδιότητες

Σπιρουλίνα: 

Θεραπευτικές δράσεις και χρήσεις
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Eνενήντα μονάδες αίματος
από την αιμοδοσία του Σωματείου μας στην Αθήνα
Άλλη μια αιμοδοσία των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ.

πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2018, στα ιατρεία των

Βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ελευσίνας και του

Ασπροπύργου, με μεγάλη επιτυχία.

Οι συνάδελφοί μας προσήλθαν μαζικά για να επιτελέ-

σουν το «ιερό τους καθήκον» και να αποδείξουν για

άλλη μία φορά ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας δια-

κρίνονται για την ευαισθησία τους και το αίσθημα προ-

σφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Αυτό έπραξαν μερικοί συνάδελφοί μας κάνοντας

όπως έπρεπε το καθήκον τους και ενίσχυσαν την τρά-

πεζα αίματος του σωματείου μας που έχει δημιουργηθεί

για τις ανάγκες των ιδίων και των οικογενειών τους.

Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το

Θριάσιο νοσοκομείο και συγκεντρώθηκαν συνολικά 90

μονάδες αίματος. 

Ένας αριθμός που αισιοδοξούμε να αυξηθεί ακόμη

περισσότερο τις επόμενες φορές. 

Βλέποντας λοιπόν σαν Σωματείο ότι ο αριθμός των

συμμετεχόντων στις δράσεις μας αυξάνεται συνεχώς,

δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και στο

μέλλον, ευχαριστώντας τους συναδέλφους για τη δύ-

ναμη που μας δίνουν.

Είναι αυτονόητο φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι το

αίμα δεν παρασκευάζεται, ούτε μπορεί αυτό να υποκα-

τασταθεί με κάποιο φάρμακο ή χημική ουσία. Το παίρ-

νουμε μονάχα από υγιείς δότες. Κάθε αιμοδότης

προσφέρει 450ml αίματος από τα περίπου 5 λίτρα που

διαθέτει και η ποσότητα αυτή αποκαθίσταται αμέσως

από τον οργανισμό. 
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Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη

Θα πρέπει να γνωρίζετε πως τη νέα Ταυτότητα Εθελον-

τών Αιμοδοτών μπορούν να αποκτήσουν όσοι:

Έχουν μαζί τους την κάρτα εθελοντή αιμοδότη τους,

κάτι το οποίο σημαίνει πως έχουν αιμοδοτήσει εθελον-

τικά τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν, σε οποιοδή-

ποτε νοσοκομείο ή κινητή μονάδα αιμοληψίας

Έχουν μαζί τους κάποιο δημόσιο έγγραφο ταυτοποί-

ησης (αστυνομική ταυτότητα, άδεια οδήγησης, κλπ)

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, και πραγματοποι-

είται με τη βοήθεια μελών του Εθνικού Μητρώου Αιμο-

δοτών στον χώρο των εθελοντικών αιμοδοσιών μας.

Μάθε περισσότερες πληροφορίες στο blooddonorreg-

istry.gr.

Υποβολή Ηλεκτρονικά

Ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρο-

νικό αίτημα για έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη

μέσω του λογαριασμού χρήστη που μπορεί να δημιουρ-

γήσει στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ).

Συγκεκριμένα, αφού η Υπηρεσία Αιμοδοσίας καταχωρί-

σει στο ΕΜΑ την εθελοντική αιμοδότηση (όχι για συγ-

γενικό περιβάλλον), κατά την οποία ο αιμοδότης έχει

συμπληρώσει στο έντυπο “ιστορικού αιμοδότη” ότι επι-

θυμεί την έκδοση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη και

εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων, απο-

στέλλεται αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός στο κι-

νητό ή το email του αιμοδότη για τη δημιουργία

λογαριασμού χρήστη στο ΕΜΑ. 

Με τον κωδικό αυτό και ακολουθώντας τη διαδικασία

εγγραφής, ο αιμοδότης μπορεί να δημιουργήσει το  λο-

γαριασμό του και μέσα από αυτόν να προχωρήσει στη

δημιουργία αίτησης για την απόκτηση Ταυτότητας Εθε-

λοντή Αιμοδότη. 

Η αίτηση ολοκληρώνεται με την επιλογή ενός από τα

συνεργαζόμενα σημεία διανομής για την παραλαβή της

Ταυτότητας, καθώς και την επιλογή μίας κατάλληλης

φωτογραφίας για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η φωτογραφία του κατόχου πρέπει να πληρεί τα παρα-

κάτω κριτήρια:

•• Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240

px

• • Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι: jpg

Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά

τα 3MB

• • Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη,

σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο

το πρόσωπο του δικαιούχου

• • Φωτογραφίες στις οποίες ο εικονιζόμενος φορά γυα-

λιά ηλίου δε θα γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις όπου

υπάρχουν πέπλα, μαντίλια ή καπέλα θα πρέπει να αφαι-

ρούνται. Σε περιπτώσεις που αυτά δεν μπορούν να

αφαιρεθούν για θρησκευτικούς λόγους, θα πρέπει να

εξασφαλιστεί ότι τα καλύμματα δεν κρύβουν οποιαδή-

ποτε χαρακτηριστικά του προσώπου.

Μετατροπή Κάρτας Εθελοντή Αιμοδότη 
στη νέα Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη 
Οι νέες ταυτότητες εθελοντών αιμοδοτών εκδίδονται εδώ και καιρό προς αντικατάσταση των παλαιών καρτών.Οι νέες ταυτότητες εθελοντών αιμοδοτών εκδίδονται εδώ και καιρό προς αντικατάσταση των παλαιών καρτών.

Έτσι οι νέες ταυτότητες θα συμβάλλουν στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής, καταΈτσι οι νέες ταυτότητες θα συμβάλλουν στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής, κατα--

γραφής και επιλογής των αιμοδοτών με βελτίωση της γενικότερης εξυπηρέτησής τους, καθώς και στην απλογραφής και επιλογής των αιμοδοτών με βελτίωση της γενικότερης εξυπηρέτησής τους, καθώς και στην απλο--

ποίηση της διαχείρισης των στοιχείων των αιμοδοτών και ανάκτησης του πλήρους ιστορικού τους. Με τηνποίηση της διαχείρισης των στοιχείων των αιμοδοτών και ανάκτησης του πλήρους ιστορικού τους. Με την

εγγραφή στο νέο εγγραφή στο νέο online online σύστημα, θα γίνεται στην συνέχεια η αντικατάσταση της παλιάς χάρτινη Κάρτας Εθεσύστημα, θα γίνεται στην συνέχεια η αντικατάσταση της παλιάς χάρτινη Κάρτας Εθε--

λοντή Αιμοδότη με τη νέα πλαστική (και ηλεκτρονική) Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη.λοντή Αιμοδότη με τη νέα πλαστική (και ηλεκτρονική) Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη.

Με τον τρόπο αυτό η διαχείριση του προφίλ του κάθε Εθελοντή Αιμοδότη θα γίνεται από τον ίδιο.Με τον τρόπο αυτό η διαχείριση του προφίλ του κάθε Εθελοντή Αιμοδότη θα γίνεται από τον ίδιο.
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Προκαλεί πάντα μεγάλη θλίψη ο χαμός νέων ανθρώπων με άδικο τρόπο πάνω στην ακμή της ζωής τους.

Για την οικογένεια των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ ο ξαφνικός και άδικος χαμός του συναδέλφου Κόκλα Αλέ-

ξανδρου από τροχαίο, αποτέλεσε ένα τεράστιο σοκ. Ένας συνάδελφος αγαπητός από όλους μας κατοικεί

πια στη γειτονιά των αγγέλων. Ο Αλέξανδρος ήταν μόλις 37 ετών!

Εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη μας για το χαμό του συναδέλφου μας καθώς και τα θερμά συλλυπητήριά μας

προς την οικογένεια, την σύζυγό του Μαρία Πολυδώρου και τους οικείους του.

Καλό ταξίδι στη γειτονιά των Αγγέλων αγαπητέ συνάδελφε.

Η οικογένεια των εργαζομένων στην πρώην Petrola και νυν ΕΛ.ΠΕ. θρηνεί το χαμό του αγαπημένου μας

συναδέλφου Τάκη Ευτυχιάκου, πρώην (Γενικού Επόπτη) στο Διυλιστήριο της Ελευσίνας. Ενός υπέροχου

ανθρώπου, φίλου και καλού συναδέλφου που συνεργαστήκαμε για πολλά χρόνια. 

Συμπαραστεκόμαστε ολόψυχα στην οικογένεια του εκλιπόντος ..εκφράζουμε τα θερμότερα συλλυπητήριά

μας στην σύζυγό του κα Ντίνα και στις δύο κόρες του !!!

Απέραντη θλίψη για τον άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου.

Για την οικογένεια όμως των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. ο ξαφνικός και άδικος χαμός της συναδέλφισσας

Κλεοπάτρας Μπουζιώτη το πρωινό της 12ης Απριλίου ερχόμενη στην εργασία της , αποτέλεσε ένα τεράστιο

σοκ. Μια συναδέλφισσα ιδιαίτερα αγαπητή από όλους μας κατοικεί πια στη γειτονιά των αγγέλων.

Εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη μας για το χαμό της συναδέλφισσάς μας καθώς και τα θερμά συλλυπητήριά

μας προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει Κλεοπάτρα

Καλό Παράδεισο

Δυστυχώς οι οικογένεια των ΕΛ.ΠΕ. συνεχίζει να χάνει συναδέλφους και μάλιστα ξαφνικά.

Αυτή την φορά είχαμε την απώλεια του φίλου και συναδέλφου μας Τσαχάκη Εμμανουήλ από τις Βιομη-

χανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου. 

Το Σωματείο μας εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. 

Ο Μανώλης ήταν ένας εξαίρετος συνάδελφος. Καλό παράδεισο να έχεις φίλε Μανώλη!

Καλό ταξίδι....

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.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




