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Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους

συναδέλφους για το  δυναμικό παρόν τους έξω  από τη

Βουλή που δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο για  αμ-

φισβήτηση   του  αγώνα  μας.

Έπειτα από την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ ότι κανείς

από τους υποτιθέμενους επενδυτές δεν κατέθεσε προ-

σφορά για την εξαγορά το 50,1% του Ομίλου, όλοι οι ερ-

γαζόμενοι αισθανόμαστε μία δικαίωση για το

αποτέλεσμα του αγώνα που δώσαμε ενωμένοι μέχρι σή-

μερα.

Όμως γνωρίζουμε όλοι καλά ότι κερδίσαμε μία μάχη

και σε καμία περίπτωση δεν κερδίσαμε τον πόλεμο. Το

ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ. αποτελεί διαχρονικό στόχο

όλων των κυβερνήσεων ανεξάρτητα χρωμάτων και ιδε-

ολογικού προσανατολισμού.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε

εγρήγορση, να διατηρήσουν την αγωνιστικότητά τους

και όλοι μαζί ενωμένοι κάτω από τη σκέπη του Σωμα-

τείου μας να δώσουμε και πάλι τους αγώνες. Όποτε και

όταν αυτό χρειαστεί.
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Επειδή οι στόχοι μας για την Ασφάλεια

είναι ξεκάθαροι και η Ασφάλεια ως έννοια

δεν αποτελεί για εμάς μόνο ένα σύνθημα,

από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την

ευθύνη του Συνδικάτου δεσμευτήκαμε ότι

ο αγώνας θα είναι συνεχής και ασταμάτη-

τος.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης και κα-

τόπιν των πιέσεων του Σωματείου μας

προς την διοίκηση της εταιρείας, αυτή

αποφάσισε σε πρόσφατο Δ.Σ. των ΕΛ.ΠΕ.

να προχωρήσει στην πρόσληψη 32 Χειρι-

στών, τριών Δοκιμαστών Χημείου, πέντε

Πυροσβεστών και τριών Πλοιάρχων για

την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.

Στον αγώνα που δίνουμε για την μονιμο-

ποίηση των συναδέλφων εργολαβικών

που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγ-

κες, πετύχαμε να προχωρήσει η διοίκηση

της εταιρείας στην πρόσληψη 8 Χειριστών

και ενός εξειδικευμένου Τεχνικού με σύμ-

βαση εργασίας αορίστου χρόνου για την

στελέχωση της μονάδας θείου των ΒΕΕ

μέσω νέας προκήρυξης, έτσι ώστε το συγ-

κεκριμένο πόστο να στελεχώνεται πλέον

από μόνιμους συναδέλφους και όχι από

εργολαβικούς όπως συνέβαινε μέχρι σή-

μερα.

Συμφωνήθηκε επίσης για τον Σταθμό

φόρτωσης LPG στις ΒΕΕ, να προχωρήσει

η εταιρεία στην πρόσληψη τριών Χειρι-

στών ώστε και το συγκεκριμένο πόστο να

στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό.

Στόχος μας οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 

ώστε η ασφάλεια των εργαζομένων να φθάσει σε υψηλά επίπεδα
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Το φαινόμενο της τεράστιας ανάπτυξης των εξαγωγών διυλισμένων προϊόντων

από την Ελλάδα αναλύεται διεξοδικά από την Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία

έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική και παρουσιάζεται ως ένα παράδειγμα προς μί-

μηση για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας, με την υιοθέτηση

της εξωστρέφειας.

«Η εμπειρία του κλάδου διύλισης πετρελαίου δείχνει το δρόμο για τη βελτίωση

της εξαγωγικής επίδοσης της χώρας και την ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας»,

τονίζει χαρακτηριστικά η ΤτΕ. «Η επέκταση στις ξένες αγορές έγινε δυνατή χάρη

στην εντυπωσιακή άνοδο των επενδύσεων, οι οποίες συνέβαλαν στη βελτίωση της

υφιστάμενης υποδομής των επιχειρήσεων και στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η

οποία με τη σειρά της αναβάθμισε την ποιότητα του προϊόντος. Η μείωση της εγ-

χώριας ζήτησης πιθανόν να κατέστησε αναγκαία τη στροφή προς τις διεθνείς αγο-

ρές, αλλά η αύξηση των επενδύσεων ήταν αυτή που την κατέστησε εφικτή».

Στην ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από

το 2001 ως το τέλος του 2018 η Ελλάδα ανέβηκε από την 37η στην 19η θέση ανά-

μεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές, καθώς τα διυλιστήρια υλοποίησαν

τεράστια επενδυτικά προγράμματα, επενδύοντας επί σειρά ετών πάνω από 1 δισ.

ευρώ το χρόνο στην αναβάθμιση των υποδομών τους.

Ειδικότερα, η ΤτΕ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι:

«Η Ελλάδα, αν και δεν είναι χώρα εξόρυξης και παραγωγής πετρελαίου, τα τε-

λευταία 15 περίπου χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παραγωγό προϊόντων διυ-

λισμένου πετρελαίου, τα οποία διαθέτει τόσο στην

εγχώρια όσο και στην εξωτερική αγορά.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εξωτερική αγορά, η Ελ-

λάδα έχει αυξήσει το μερίδιό της στις παγκόσμιες  εξα-

γωγές διυλισμένου πετρελαίου από 0,67% το 2001 (το

οποίο σε αξία αντιστοιχούσε σε 1 δισεκ. ευρώ) σε 1,5%

το 2018 (το οποίο αντιστοιχεί σε 11 δισεκ. ευρώ) και έχει

βελτιώσει την παγκόσμια κατάταξή της στους εξαγωγείς

προϊόντων διυλισμένου πετρελαίου κατά 18 θέσεις: από

την 37η που κατείχε το 2001 στη 19η το 2018, επί συνό-

λου 232 χωρών.

Έτσι, ιδιαίτερα μετά το 2012, καταγράφεται σημαντική

αύξηση των ελληνικών εξαγωγών διυλισμένου πετρε-

λαίου, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των καθαρών

εισαγωγών πετρελαίου και τη συνακόλουθη βελτίωση

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.

Η βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης της Ελλάδος σε

προϊόντα πετρελαίου και η δυνατότητα διείσδυσής της

στις αγορές του εξωτερικού έχει ιδιαίτερη σημασία, δε-

δομένης και της αναμενόμενης αύξησης της παγκόσμιας

ζήτησης πετρελαίου τα επόμενα χρόνια.

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών πετρε-

λαίου από την αρχή της προηγούμενης δεκαετίας είναι

συνεχής. 

Η αύξηση είναι εμφανής και στην περίπτωση που οι

εξαγωγές εκφράζονται ως ποσοστό των αντίστοιχων ει-

σαγωγών πετρελαίου, καθώς από 17% το 2002 έφθασαν

στο 66% το 2018».

Το πετρελαϊκό θαύμα της Ελλάδας!

ΕΛ.ΠΕ. και Motor Oil έφεραν την Ελλάδα στο διεθνές top-20 των εξαγωγών καυσίμων

Οι επενδύσεις το μυστικό επιτυχίας, σύμφωνα με την ΤτΕ. 

Ένα μικρό επιχειρηματικό

θαύμα συντελέστηκε αθό-

ρυβα στα χρόνια της κρίσης,

καθώς τα δύο διυλιστήρια

της χώρας, ΕΛ.ΠΕ. και Motor

Oil, πέτυχαν μεγάλη και στα-

θερή αύξηση εξαγωγών,

χάρη στις μεγάλες επενδύ-

σεις τους, με αποτέλεσμα η

Ελλάδα να συγκαταλέγεται

πλέον στις είκοσι χώρες με

τις μεγαλύτερες εξαγωγές

καυσίμων, σε σύνολο 232

χωρών.
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Αυτή την ιστορική μέρα της 1ης Μάη, ενώνουμε τη φωνή

μας με ολόκληρη την ελληνική κοινωνία που παλεύει ενάντια

στη φτώχεια και την εξαθλίωση, τις αδικίες, τις διακρίσεις,

την ξενοφοβία, το ρατσισμό.

Για τους Έλληνες εργαζόμενους η Πρωτομαγιά αποτε-

λούσε και αποτελεί σταθμό και αφετηρία μνήμης, τιμής και

αγώνα για τα βασικά και θεμελιώδη εργασιακά, κοινωνικά και

ασφαλιστικά δικαιώματα των δυνάμεων της εργασίας, των

συνταξιούχων, των ανέργων.

Τιμώντας τους πρωτοπόρους αγωνιστές του εργατικού κι-

νήματος, όλους εκείνους που θυσιάστηκαν διαχρονικά για

τα μεγάλα και ιερά δικαιώματα της τάξης μας, όλους εκεί-

νους που υπερασπίστηκαν με την ίδια τη ζωή τους τη ΔΗΜΟ-

ΚΡΑΤΙΑ, τη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, την ΙΣΟΤΗΤΑ, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και

την ΕΙΡΗΝΗ, οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να δώσουμε αγωνιστικό

-απεργιακό παρόν στο κάλεσμα των συνδικάτων την Τετάρτη

1η Μάη.

Σε αυτές τις πολιτικές, η απάντηση του κόσμου της μισθω-

τής εργασίας είναι ΞΕΚΑΘΑΡΗ, ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ.

Κατάθεση στεφάνoυ στο Μνημείο Καπνεργάτη

από το ΠΣΕΕΠ προς τιμή της Πρωτομαγιάς

στην φώτο ο συνάδελφος κ. Στράτος Μπαξεβάνης

Με συγκεντρώσεις και πορείες οι εργαζόμενοι της Θεσ-

σαλονίκης τίμησαν τους αγώνες των εργαζομένων και τη

θυσία τους στην επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς και

διαδήλωσαν ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία, τις πολιτικές

λιτότητας, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες δουλειάς,

αξιοπρεπείς αποδοχές, κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώ-

ματα.

Εκεί ήταν και οι συνάδελφοι του ΠΣΕΕΠ όπου κατέθεσαν

την Τετάρτη 1 Μαϊου 2019, ημέρα της Πρωτομαγιάς, στε-

φάνι στο μνημείο του Καπνεργάτη απένανατι από το Εργα-

τικό Κέντρο της Θεσσαλονικής.

Είναι ένα σύμβολο τιμής στους νεκρούς εργάτες

που έχασαν τη ζωή τους στις τραγικές ημέρες του

τριημέρου 9/10/11 Μαΐου του 1936, «που συγκλόνι-

σαν τη Θεσσαλονίκη με τις απεργίες των καπνεργα-

τών και στη συνέχεια του συνόλου των εργαζο-

μένων της πόλης», 

«Tα γεγονότα του Μάη του '36 αποτέλεσαν ιστο-

ρικά γεγονότα που γράφτηκαν με αίμα, στις σελίδες

της ιστορίας των εργατικών αγώνων, αλλά και στην

ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης. Τιμή και Δόξα

στους νεκρούς αγωνιστές της εργατικής τάξης!».

Κάθε χρόνο στις 9 Μαίου η διοίκηση και τα σωμα-

τεία της δύναμης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου

Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εκδηλώσεις τιμής.

Το Μνημείο Καπνεργάτη
στην Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση ΠΣΕΕΠ
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Στη 19η θέση της παγκόσμιας κατάταξης 

των εξαγωγέων καυσίμων η Ελλάδα

Οι επενδύσεις των διυλιστηρίων

Αν και η Ελλάδα δεν εξορύσσει τεράστιες ποσότητες πετρελαίου εντούτοις συγ-

καταλέγεται στις 20 χώρες σε σύνολο 232 με τις μεγαλύτερες εξαγωγές διυλισμένου

πετρελαίου.

Όπως αναδεικνύει η έκθεση νομισματικής πολιτικής 2018 – 2019 της Τράπεζας της

Ελλάδας  τα τελευταία 15 περίπου χρόνια η χώρα μας έχει εξελιχθεί σε σημαντικό

παραγωγό προϊόντων διυλισμένου πετρελαίου, τα οποία διαθέτει τόσο στην εγχώρια

όσο και στην εξωτερική αγορά.

Η ΤτΕ στέκεται στο σκέλος της εξωτερικής αγοράς παρατηρώντας ότι η Ελλάδα

έχει αυξήσει το μερίδιό της στις παγκόσμιες εξαγωγές διυλισμένου πετρελαίου από

0,67% το 2001 (το οποίο σε αξία αντιστοιχούσε σε 1 δισεκ. ευρώ) σε 1,5% το 2018 (το

οποίο αντιστοιχεί σε 11 δισεκ. ευρώ) και έχει βελτιώσει την παγκόσμια κατάταξή της

στους εξαγωγείς προϊόντων διυλισμένου πετρελαίου κατά 18 θέσεις. Πιο συγκεκρι-

μένα, από την 37η που κατείχε το 2001 εκτινάχθηκε στη 19η θέση το 2018, επί συνό-

λου 232 χωρών.

Έτσι, ιδιαίτερα μετά το 2012, καταγράφεται σημαντική αύξηση των ελληνικών εξα-

γωγών διυλισμένου πετρελαίου, με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση των καθαρών

εισαγωγών πετρελαίου και τη συνακόλουθη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συ-

ναλλαγών της χώρας.

Η αύξηση είναι εμφανής και στην περίπτωση που οι εξαγωγές εκφράζονται ως πο-

σοστό των αντίστοιχων εισαγωγών πετρελαίου, καθώς από 17% το 2002 έφθασαν στο

66% το 2018. Το διυλισμένο πετρέλαιο εξάγεται κυρίως σε χώρες εκτός ΕΕ. Οι ση-

μαντικότερες χώρες προορισμού το διάστημα 2014-2018 ήταν η Τουρκία, ο Λίβανος

και η Αίγυπτος, και εντός ΕΕ η Ιταλία και η Κύπρος.

Η στροφή του συγκεκριμένου κλάδου προς την εξωτερική αγορά, αν και εν πολλοίς

κατέστη αναγκαία λόγω της εγχώριας οικονομικής κρίσης, αποτέλεσε σε σημαντικό

βαθμό προϊόν συνειδητής στρατηγικής επιλογής.

Όπως εξηγεί η έκθεση, «αυτό προκύπτει κατά κύριο λόγο από τη μεγάλη αύξηση

των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο με αποτέλεσμα τη σημαντική

βελτίωση των υποδομών και την τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγής». Πιο συγ-

κεκριμένα, σύμφωνα με τριμηνιαία στοιχεία ταμειακών ροών που δημοσιεύονται από

το Reuters, η επενδυτική δραστηριότητα, που προσεγγίζεται από τις κεφαλαιακές δα-

πάνες στον κλάδο διύλισης, έφθασε στο 1 δισεκ. ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως μεταξύ

2008 και 2012.
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Τους νέους συναδέλφους οι οποίοι ξεκίνησαν την εκπαίδευσή τους τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2019

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καλωσόρισε το Σωματείο μας στους χώρους εκπαίδευσή τους.

Ευχόμαστε για μία ακόμα φορά σε όλους Καλή Σταδιοδρομία και Επιτυχία στα καθήκοντά τους σε έναν

Όμιλο απαιτητικό με Όραμα για το Αύριο που η Ασφάλεια είναι πρωταρχικός σκοπός όλων μας.

Το Σωματείο μας ήταν και θα είναι αρωγός δίπλα σε όλους και  όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε

για ένα καλύτερο μέλλον!

Το Σωματείο μας καλοσωρίζει τους νέους συναδέλφους 



Ρ
ε

π
ο

ρ
τ

ά
ζ

Ρ
ε

π
ο

ρ
τ

ά
ζ

99

Με επιτυχία κρίθηκαν όλοι οι στόχοι της

ομάδας μπάσκετ ΕΛ.ΠΕ. ΠΣΕΕΠ Ελευσίνας,

άνοδος και ολοκλήρωση της σεζόν χωρίς

τραυματισμούς.

Φέτος από κάθε άλλη χρονιά, η ομάδα

μας ήταν πιο αγαπημένη, και δεμένη. Βέ-

βαια αυτοσκοπός μας δεν ήταν μόνο ο

πρωταθλητισμός, αλλά για τον κάθε

αθλητή μας ήταν η ενασχόληση με το

άθλημα. Είναι ένα μέσο διασκέδασης, με

το οποίο ο καθένας από εμάς ξέφυγε από

την ρουτίνα της καθημερινότητας και του

δώθηκε έτσι η ευκαιρία να αγωνιστεί στο άθλημα που αγαπάει.

Στα αγωνιστικά τώρα, η ομάδα κατέκτησε την δεύτερη θέση

στο πρωτάθλημα της Α’3 χάνοντας την πρωτιά στο τελικό των

play off του πρωταθλήματος.

Στην κανονική περίοδο της σεζόν τα ΕΛ.ΠΕ. κατέκτησαν την

δεύτερη στον Α’ όμιλο. (Πρωτάθλημα Α’3, Α’ όμιλος και Β’ όμιλος)

από 11 ομάδες ανά όμιλο.

Η ομάδα των ΕΛ.ΠΕ. ΠΣΕΕΠ θα ήθελε για μια ακόμη φορά να

ευχαριστήσει το Σωματείο για την στήριξη της ομάδας που είχε

σε ότι και να χρειάστηκε.

ANOΔΟΣ ΣΤΗΝ Α’2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Του Πέτρου Kαλκατζάκου

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΣΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΓΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1981

1980

1979

1983

1984

1986

1982

1984

1981

1979

1977

1985

1983

1976

1982

1978

1982

1993

1977

1977

1991

1983

1987

1.90

1.90

1.98

1.87

1.86

2.00

1.84

1.80

1.98

1.77

1.87

1.70

1.85

1.83

1.75

1.85

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΝ. ΥΨΟΣ

ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΟΣ
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Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,

23% όλων των θανάτων παγκοσμίως, προκαλούνται από

αιτίες που σχετίζονται με το περιβάλλον. Αυτό αντιστοι-

χεί σε περίπου 12,6 εκατ. θανάτους τον χρόνο. Από αυ-

τούς, 3,8 εκατ. καταγράφονται στη νοτιανατολική Ασία,

3,5 εκατ. στην περιοχή του δυτικού Ειρηνικού, 2,2 εκατ.

στην Αφρική, 1,4 εκατ. στην Ευρώπη, 854 χιλιάδες στην

ανατολική Μεσόγειο και 847 χιλιάδες σε Βόρεια και

Νότια Αμερική.

Οι φτωχοί, τα παιδιά κάτω των 5 ετών (1,7 εκατ. θάνα-

τοι ετησίως) και οι ενήλικες με ηλικία μεταξύ 50- 75 ετών

(4,9 εκατ. θάνατοι ετησίως) επηρεάζονται περισσότερο

από το περιβάλλον.

«Καταπολέμηση της ρύπανσης του αέρα»

Κάθε Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος οργανώνεται

γύρω από ένα κεντρικό θέμα που εστιάζει την προσοχή

σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Το

θέμα για το 2019, «Καταπολέμηση της ρύπανσης του

αέρα» είναι μια έκκληση για δράση για την καταπολέ-

μηση αυτής της παγκόσμιας κρίσης.

Ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι καλούνται όλοι να εξετάσουν

πώς μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά τους για

να μειωθεί η ποσότητα της παραγόμενης ατμοσφαιρικής

ρύπανσης, οπότε θα μειωθεί και η συμβολή της στην

υπερθέρμανση του πλανήτη και στις επιπτώσεις στην

υγεία των ανθρώπων.

Σημειώνεται ότι η παγκόσμια ατμοσφαιρική ρύπανση

αυξήθηκε κατά 8% από το 2008 μέχρι το 2013.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, κάθε χρόνο, 7 εκατ. άτομα πε-

θαίνουν πρόωρα από τη μόλυνση του αέρα. Από τους θα-

νάτους αυτούς, 21% οφείλονται σε πνευμονία, 20% σε

εγκεφαλικά, 34% σε ισχαιμικά και παθήσεις της καρδιάς,

19% σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και 7% σε

καρκίνο των πνευμόνων.

Τι προκαλεί τη ρύπανση του αέρα;

Η κατανόηση των διαφόρων τύπων ρύπανσης και του

τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν την υγεία και το περι-

βάλλον, βοηθάει προκειμένου να γίνουν τα κατάλληλα

βήματα προκειμένου να βελτιωθεί ο αέρας. Συχνά δεν

φαίνεται, αλλά η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι παντού και

εννέα στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως εκτίθενται σε

ατμοσφαιρικούς ρύπους που υπερβαίνουν τα ασφαλή

επίπεδα που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Νοικοκυριά

Η κύρια πηγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας των νοικοκυ-

ριών είναι η εσωτερική καύση ορυκτών καυσίμων, ξύλου και

άλλων καυσίμων με βάση τη βιομάζα για τη μαγειρική, τη

θέρμανση και τον φωτισμό των σπιτιών. Περίπου 3,8 εκατ.

πρόωροι θάνατοι προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύ-

πανση σε εσωτερικούς χώρους κάθε χρόνο, η συντριπτική

τους πλειονότητα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Από αυτή

την αιτία πλήττονται περισσότερο γυναίκες και παιδιά.

Βιομηχανία

Σε πολλές χώρες, η παραγωγή ενέργειας αποτελεί την

κύρια πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι σταθμοί ηλεκτρο-

παραγωγής με καύση άνθρακα αποτελούν μείζονα παρά-

γοντα, ενώ οι γεννήτριες ντίζελ προκαλούν αυξανόμενη

ανησυχία σε περιοχές εκτός δικτύου.

Μεταφορές

Ο συνολικός τομέας των μεταφορών αντιπροσωπεύει σχε-

δόν το ένα τέταρτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

που σχετίζονται με την ενέργεια και το ποσοστό αυτό αυξά-

νεται. Οι εκπομπές από τις μεταφορές έχουν συνδεθεί με

σχεδόν 400.000 πρόωρους θανάτους.

Γεωργία

Υπάρχουν δύο σημαντικές πηγές ρύπανσης της ατμόσφαι-

ρας από τη γεωργία: τα ζώα που παράγουν μεθάνιο και αμ-

μωνία και η καύση γεωργικών αποβλήτων. Περίπου 24%

όλων των αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπονται παγκοσμίως

προέρχονται από τη γεωργία, τη δασοκομία και άλλες χρή-

σεις γης.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: 
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα

Η
ανθρωπότητα έχει φθάσει σε μια φάση
της εξέλιξής της κατά την οποία μέσω
της ταχείας ανάπτυξης της επιστήμης

και της τεχνολογίας, έχει αποκτήσει τη δύ-
ναμη να μεταμορφώνει το περιβάλλον με
αμέτρητους τρόπους και σε μια άνευ προ-
ηγουμένου κλίμακα.
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Απόβλητα

Η ανοικτή καύση απορριμμάτων και τα οργανικά από-

βλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβάλλουν στην

ατμόσφαιρα επιβλαβείς διοξίνες, φουράνια, μεθάνιο και

μαύρο άνθρακα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι 40%

των αποβλήτων καίγεται σε ανοικτούς χώρους.

Άλλες πηγές

Δεν προέρχεται όλη η ατμοσφαιρική ρύπανση από αν-

θρώπινες δραστηριότητες. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι

καταιγίδες σκόνης και άλλες φυσικές διεργασίες προκα-

λούν επίσης προβλήματα.

Σημειώνεται ότι 91% των κατοίκων των πόλεων δεν ανα-

πνέουν ασφαλή αέρα. Σύμφωνα μάλιστα με το Παγκόσμιο

Οικονομικό Φόρουμ (WEF), οι αστικές περιοχές έχουν δι-

πλασιαστεί σε μέγεθος από το 1992, ενώ 75% των παγκό-

σμιων πόρων γλυκού νερού χρησιμοποιείται για την καλ-

λιέργεια τροφίμων. Η ίδια πηγή σημειώνει ότι τριπλάσιος

αριθμός ανθρώπων πεθαίνουν από τη μόλυνση απ’ ό,τι από

το AIDS τη φυματίωση και την ελονοσία, μαζί.

Την ίδια ώρα, το περιβάλλον ωθείται πέρα από τα όριά

του με την πλαστική ρύπανση, που έχει δεκαπλασιαστεί

από το 1980. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περισσότεροι

από 8 εκατ. τόνοι πλαστικού καταλήγουν στους ωκεανούς,

ενώ περισσότερο από 90% των πλαστικών που χρησιμοποι-

ούνται δεν ανακυκλώνονται.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο οικονομικό Φόρουμ, κάθε

εβδομάδα οι ΗΠΑ πετούν αρκετά πλαστικά μπουκάλια

νερού για να περικυκλωθεί ο πλανήτης πέντε φορές. Και

αυτά αποτελούν ένα μόνο είδος αποβλήτου, από μόνον το

5% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Καθημερινά καταφθάνουν μηνύματα από κάθε γωνιά του πλανήτη, που αναφέρουν πρωτοφανέρωτα φαινόμενα ακραίων

καιρικών φαινομένων και κλιματικές αλλαγές που συντελούνται σε παγκόσμια κλίμακα, πράγμα που θα επηρεάσει αρ-

νητικά και στις επόμενες γενεές. Σ’ όλα αυτά η ανθρωπότητα κωφεύει στις συχνά επαναλαμβανόμενες απεγνωσμένες

φωνές των επιστημόνων για επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών. Ο άνθρωπος μεθυσμένος από τις επιτυχίες της επι-

στήμης και αποβλέποντας στο πρόσκαιρο κέρδος, αδιαφορεί για τα δυσοίωνα μηνύματα που εκφράζουν την αγωνία

όλων των ανθρώπων της γης, αλλά και το εκπεμπόμενο από τον πλανήτη S.O.S. Εάν οι άνθρωποι δεν αντιληφθούν έγ-

καιρα τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει εξαιτίας αυτού του φαινομένου η ανθρωπότητα, το μέλλον των παιδιών μας θα

είναι περισσότερο δύσκολο με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η ανθρωπότητα δυστυχώς κοιμάται.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όλο και πληθαίνουν

Φαινόμενα, όπως το supercell που «χτύπησε» τη

Χαλκιδική, τα κύματα κακοκαιρίας όπως η Ωκεα-

νίδα στην Κρήτη, οι ακραίες θερμοκρασίες αλλά

και οι μαζικές πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις,

δεν παρατηρούνται με αυξανόμενο ρυθμό μόνο

στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως - και είναι όλα

αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. 

Τα σενάρια των επιστημόνων γίνονται όλο και

πιο δυσοίωνα, ενώ οι παγκόσμιοι ηγέτες συνεχί-

ζουν να δηλώνουν τις καλές τους προθέσεις, μέ-

νοντας ωστόσο επί της ουσίας αμέτοχοι.

Ένα τέτοιο ακραίο φαινόμενο ήταν και αυτό της Χαλκιδικής
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H ημέρα υπογραφής των συμφωνιών μίσθωσης με το ελ-

ληνικό Δημόσιο, των δύο μεγάλων ερευνητικών θαλάσσιων

περιοχών, Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, είναι μια

ημέρα σταθμός για τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων,

αφού με την υπογραφή των συμφωνιών, αφ’ ενός μεν, ολο-

κληρώνεται με επιτυχία το πρώτο μέρος του στρατηγικού

μας σχεδιασμού στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρο-

γονανθράκων για τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του

Ιονίου Πελάγους, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό μας

ρόλο, με τη συμμετοχή στις εννέα από τις δώδεκα  νέες πα-

ραχωρήσεις του Δημοσίου, αφ’ ετέρου δε, ενδυναμώνεται

αποφασιστικά η συνεργασία μας με τις κορυφαίες διεθνείς

εταιρείες ExxonMobil και Total, συμβάλλοντας καθοριστικά

στο μείζον εθνικό εγχείρημα για ενεργειακή αυτοδυναμία

και ενεργειακή ασφάλεια.

Επι πλέον, με τη σημερινή υπογραφή των συμφωνιών ση-

ματοδοτείται μια ιδιαίτερης σημασίας διαφοροποίηση από το

παρελθόν, όσον αφορά την αντιμετώπιση της μάστιγας της

γραφειοκρατίας, αφού από την υποβολή της αίτησης ενδια-

φέροντος στο ΥΠΕΝ (30 Μαϊου 2017), μάλιστα δε για δύο εν-

τελώς διαφορετικές περιοχές, σε σχέση με αυτές που είχαν

συμπεριληφθεί στον άγονο διαγωνισμό του 2014, [όχι μόνο

στο μέγεθος και τη γεωγραφική τοποθεσία (αφού η μία είναι

εκτός των προηγουμένων περιοχών), αλλά και στην ερευνη-

τική προσέγγιση], ως ημερομηνία υποβολής προσφορών ορί-

στηκε η 5η Μαρτίου 2018 (90 ημέρες μετά την ανακοίνωση

στο ΕU Official Journal, Noe 2017), σήμερα μετά δεκαπέντε

μήνες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, που κατά κα-

νόνα διαρκούσε περί τους τριάντα  μήνες, δημιουργώντας

μας εύλογες προσδοκίες και ελπίδες για μια έστω και καθυ-

στερημένη, σταδιακή προσαρμογή της πολιτείας στους χρό-

νους της ψηφιακής εποχής,     

Με βάση τις γεωφυσικές έρευνες, οι σημερινές εκτιμή-

σεις μας για την περιοχή της Κρήτης είναι πολύ ενθαρρυν-

τικές, αλλά παρά το ότι είναι νωρίς ακόμη για εκτιμήσεις

χωρίς γεώτρηση, και αυτό είναι αλήθεια, μιλώντας με τους

έμπειρους γεωεπιστημονές μας βλέπεις στα μάτια τους την

ικανοποίηση του ερευνητή που είναι πια κοντά στο στόχο

του.

Παρά τις όποιες δυσκολίες,  που επηρέαζαν τις γενικότε-

ρες στρατηγικές επιλογές, ο Όμιλος έχει τελικώς δημιουρ-

γήσει τα τελευταία χρόνια ένα πολλά υποσχόμενο

χαρτοφυλάκιο δέκα επιλεγμένων περιοχών στον  ελλαδικό

Eυστάθιος Τσοτσορός: 
Απαράβατος όρος 

σε όλες τις επιχειρηματικές μας

δραστηριότητες, η προστασία

του περιβάλλοντος 

O Όμιλος έχει τελικώς δημιουργήσει τα τελευ-

ταία χρόνια ένα πολλά υποσχόμενο χαρτοφυ-

λάκιο δέκα επιλεγμένων περιοχών στον

ελλαδικό χώρο στο οποίο εκτιμάται ότι υπάρ-

χουν προς ανακάλυψη σημαντικά εκμεταλλεύ-

σιμα αποθέματα υδρογονανθράκων. 

Απαράβατος όρος σε όλες τις επιχειρηματικές

δραστηριότητες των ΕΛ.ΠΕ., αποτελεί η προ-

στασία του περιβάλλοντος, επεσήμανε μεταξύ

άλλων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

των ΕΛ.ΠΕ. κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, κατά τον

χαιρετισμό του στην εκδήλωση υπογραφής

των συμβάσεων μίσθωσης για τα οικόπεδα

“Δυτικά” και “Νοτιοδυτικά” της Κρήτης.

Τα κύρια σημεία της ομιλίας 

του Πρόεδρου του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.
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χώρο στο οποίο εκτιμάται ότι

υπάρχουν προς ανακάλυψη

σημαντικά εκμεταλλεύσιμα

αποθέματα υδρογονανθρά-

κων.

Οι έρευνες στον Πατραϊκό

είναι μέχρι στιγμής ιδιαιτέρως

θετικές. Τα τρισδιάστατα σει-

σμικά επιβεβαίωσαν τον κύριο

γεωλογικό στόχο, με εκτιμώ-

μενα απολήψιμα αποθέματα

τουλάχιστον 140 εκατ. βαρέ-

λια πετρελαίου. 

Είναι σε εξέλιξη οι περιβαλ-

λοντικές μελέτες και έχουν

ξεκινήσει οι προεργασίες για

γεώτρηση στις αρχές 2020. 

Ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ. πρωτο-

στατεί στην οργάνωση υποδο-

μών σύμφωνα με την διεθνή

πρακτική που περιλαμβάνει

την οργάνωση εφοδιαστικής

βάσης σε λιμενική εγκατά-

σταση και συστημάτων υπο-

δοχής και διαχείρισης γεω-

τρητικών αποβλήτων. 

Ο Όμιλος έχει επίσης απο-

δείξει έμπρακτα ότι η προστα-

σία του περιβάλλοντος είναι

απαράβατος όρος σε όλες τις

επιχειρηματικές του δραστη-

ριότητες, αφού αποτελεί κεν-

τρικό άξονα και πυρήνα του

στρατηγικού του σχεδιασμού

Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο

πλαίσιο του οποίου εντάσσε-

ται η συστηματική συνεργα-

σία και συμβολή στην

ανάπτυξη των τοπικών κοινω-

νιών. 

Με βάση την επανερμηνεία

όλων των υπαρχόντων ερευ-

νητικών δεδομένων, έχουν

ήδη καταγραφεί στο θαλάσ-

σιο χώρο της Δυτικής Ελλά-

δας περισσότερες από 30

πετρελαιοπιθανές γεωλογικές

δομές, οι οποίες εν δυνάμει

περιέχουν πολλές δεκά- δες

εκατομμύρια απολήψιμα βα-

ρέλια πετρελαίου και φυσικού

αερίου, ενώ υπάρχουν πολύ

υψηλές προσδοκίες για τον

εντοπισμό και άλλων γεωλογι-

κών δομών στις χερσαίες πε-

ριοχές της Δυτικής Ελλάδας

και φυσικά στη θαλάσσια πε-

ριοχή του Βορείου Αιγαίου

και Θρακικού Πελάγους. 

Να αναπτύξουμε περαιτέρω τις διεθνείς συνεργασίες και να παραμείνουμε πρω-

ταγωνιστές στην εθνική προσπάθεια, για ενεργειακή αυτοδυναμία και ενεργειακή

ασφάλεια, με την ολοκλήρωση της έρευνας  και την Παραγωγή Υδρογονανθράκων

(πετρελαίου, φυσικού αερίου βιογενούς Φ.Α.) στο σύνολο των παραχωρήσεων, εφαρ-

μόζοντας τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε. για την προστασία περιβάλ-

λοντος σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην

μετάβαση  από το «μύθο» δεκαετιών στην «πραγματικότητα» των μεγεθών της εκ-

μετάλλευσης των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Στόχοι 2030:

• η ολοκλήρωση της 3ης φάσης της ερευνητικής περιόδου στο σύνολο των εννέα

παραχωρηθεισών περιοχών της Δυτικής Ελλάδος, Ιονίου και Κρήτης, καθώς επίσης

και των μελλοντικών παραχωρήσεων και στη συνέχεια η εκτέλεση γεωτρήσεων απο-

τίμησης και η κατάρτιση των κατά περίπτωση «σχεδίων ανάπτυξης» σύμφωνα με τις

συμβάσεις μίσθωσης. 

• Διεύρυνση και ισχυροποίηση στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλες διεθνείς

εταιρείες, για ενίσχυση της τεχνογνωσίας, μεταφορά τεχνολογίας και αποτελεσμα-

τική υλοποίηση του ερευνητικού και παραγωγικού έργου.  

• Η ενεργή συμμετοχή στην παραγωγική εκμετάλλευση επιλεγμένων κοιτασμάτων,

με την υλοποίηση επενδύσεων υποδομής και την εκτέλεση των παραγωγικών επεν-

δύσεων άντλησης και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

• Δημιουργία σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τον Όμιλο από ίδια αποθέματα

υδρογονανθράκων από επιτυχείς ερευνητικές εργασίες 

• Ουσιαστική συμμετοχή στον μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος, με τον

εντοπισμό κοιτασμάτων και παραγωγή φυσικού αερίου και την χρησιμοποίηση του

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η έρευνα πετρελαίου απαιτεί υψηλές επενδύσεις, σύγχρονη τεχνολογία, συνερ-

γασίες, πολύ δουλειά με προσήλωση στο στόχο, υπομονή και επιμονή. Εμείς όλοι

στα Ελληνικά Πετρέλαια είμαστε αισιόδοξοι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι απο-

λύτως θετικό, δικαιώνοντας τις προσπάθειες και τις προσδοκίες μας, για Βιώσιμη

Ανάπτυξη του Όμίλου μας και συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα

των τοπικών κοινωνιών διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ανεκτίμητη κληρονομιά που

έχουμε ως λαός, τον φυσικό πλούτο των θαλασσών μας και των βουνών μας.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντελεστές της σημερινής επιτυχίας:

• ΥΠΕΝ, ΕΔΕΥ για την εποικοδομητική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των διαφό-

ρων θεμάτων που παρουσιάστηκαν

• Total και ExxonMobil για την εξαιρετική συνεργασία

• Τα στελέχη και τους εργαζόμενους στην ΕΛΠΕ Upstream για την πολυετή υπηρέ-

τηση, με επιμονή και υπομονή, ακόμα και σε αντίξοους καιρούς, του Οράματος για

έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, προϋπόθεση της ενεργειακής αυτοδυνα-

μίας και ενεργειακής ασφάλειας της πατρίδος μας, καθώς  και για την καθοριστική

συμβολή τους στην προετοιμασία, την διαπραγμάτευση και την επιτυχή κατάληξη

σήμερα, της μίσθωσης των παραχωρήσεων Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης, πι-

στοποιώντας την πρωταγωνιστική παρουσία του Ομίλου στο συνολικό ερευνητικό

εγχείρημα για τη Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Κρήτη. 

Όραμα 2050 και στόχοι 2030:

Το Όραμά μας 
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Δευτέρα 8 Μαΐου 2019: Ημέρα πένθους και       
Τέσσερα χρόνια πέρασαν από την αποφράδα µέρα της

8ης Μάη του 2015. 

Ηµέρα που αποτελεί για τους συναδέλφους στα ΕΛ.ΠΕ.,

Ηµέρα Μνήµης, Περισυλλογής και Τιµής για τους αδικο-

χαµένους συναδέλφους µας.

Τέσσερα χρόνια µετά, τιµούµε τους αδικοχαµένους συ-

ναδέλφους µας, στεκόµαστε µε σεβασµό στα πρόσωπα

των οικείων τους, αλλά και στέλνουµε ένα ξεκάθαρο

µήνυµα προς όλες τις κατευθύνσεις:

Ήμασταν όλοι εκεί. Την Δευτέρα 8 Μαϊου στις 9.00  το

πρωί στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

στον Ασπρόπυργο όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση

στη μνήμη των τεσσάρων εργαζομένων στα ΕΛΠΕ,

Μπάμπη Δευτεραίου, Ραμαντάν Ντελιλάι, Αντώνη Αβράμ-

που και Κώστα Μαγγούρα, που έχασαν τη ζωή τους στο

τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου.

Μετά την πρωινή Θεία Λειτουργία, εκκλησία και πιστοί

ενώσαμε τις προσευχές μας για την ανάπαυση των ψυχών

των αδίκως και αιφνιδίως κοιμηθέντων αδελφών μας και

κατόπιν στο Μνημείο καταθέσαμε λίγα λουλούδια και

πολύ πόνο ψυχής, κρατώντας τη μνήμη ζωντανή.

Ο Θεός να τους αναπαύει!

Κουράγιο στις οικογένειές τους!

Tου Γιώργου Μπενέα
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        θλίψης για τους εργαζόμενους στα ΕΛ.ΠΕ.
Ποτέ ξανά να μη ζήσουμε τέτοια περιστατικά στον ερ-

γασιακό μας βίο!

Παρέστησαν οι συγγενείς των αδικοχαμένων συναδέλ-

φων, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, εκπρόσωποι

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων

Σύμβουλος της ΕΛ.ΠΕ, Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Εται-

ρείας και ανώτερα στελέχη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ-

ΛΑΙΑ, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του ΠΣΕΕΠ και της

ΠΟΕ, εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Παρατάξεων, ενώ

μαζική ήταν η προσέλευση των εργαζομένων στις ΒΕΑ που

θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ανάλογες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν το

πρωί και στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας και

Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο και της 4ωρης Στάσης Εργα-

σίας που κηρύχθηκε σε όλες τις εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ.

Τίποτα και κανείς δεν µπορεί να ξεχαστεί, γιατί όποιος

ξεχνά τις τραγικές σελίδες της ιστορίας του, είναι καταδι-

κασµένος να τις ξαναζήσει.

Συνεχίζουµε τον αγώνα µας για ασφαλή Οργανο-

γράµµατα και δεσµευόµαστε ότι δεν θα σταµατήσουµε να

αγωνιζόµαστε ενάντια σε πολιτικές, από όπου κι αν προέρ-

χονται, που οδηγούν εργαζόµενους και διυλιστήρια στη κα-

ταστροφή…



Ρ
ε

π
ο

ρ
τ

ά
ζ

Ρ
ε

π
ο

ρ
τ

ά
ζ

1616

Αναγκαία όσο ποτέ η εθελοντική αιμοδοσία τους   

Το καλοκαίρι είναι πάντα μια δύσκολη περίοδος για

όλα τα τμήματα αιμοδοσίας της Ελλάδας. Η ζήτηση

για αίμα είναι αυξημένη λόγω των πολλών τροχαίων

και η προσφορά αίματος περιορισμένη. Οι τακτικοί αι-

μοδότες μας λείπουν σε διακοπές κι αυτό επιδεινώνει

το πρόβλημα με αποτέλεσμα να έχουμε μια σοβαρή

έλλειψη μονάδων αίματος.

Γι αυτό και το ΠΣΣΕΠ αποφάσισε ενόψει του καλο-

καιριού να διεξάγει δύο αιμοδοσίες στις αρχές Ιου-

νίου. Η πρώτη γα την οποία αναφερόμαστε σε αυτό

το τεύχος έγινε στις 7 Ιουνίου 2019 στις Βιομηχανι-

κές εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου.

Mέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οι συνάδελφοί μας

για μία ακόμη φορά έκαναν το καθήκον τους και προ-

σήλθαν μαζικά στο κάλεσμα του Σωματείου μας για να

προσφέρουν αίμα.

Το ΠΣΕΕΠ διατηρεί περισσότερο από 22 χρόνια Τρά-

πεζα Αίματος, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των συ-

ναδέλφων και των οικογενειών τους σε περίπτωση

ανάγκης. 

Η αιμοδοσία των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. πραγμα-

τοποιήθηκε σε συνεργασία με το Θριάσιο νοσοκομείο

και συγκεντρώθηκαν συνολικά  δεκαεννιά μονάδες αί-

ματος. 

Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για τους συνάδελφους

μας που προσήλθαν για να επιτελέσουν το «ιερό τους

καθήκον» και να αποδείξουν για άλλη μία φορά ότι οι

εργαζόμενοι στον κλάδο μας διακρίνονται για την

ευαισθησία τους και το αίσθημα προσφοράς στο κοι-

νωνικό σύνολο.

Χάρη λοιπόν σε αυτούς, η Τράπεζα Αίματος του

ΠΣΕΕΠ κρατάει σταθερά τα αποθέματά της, δίνοντας

την δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων συνα-

δέλφων μας. 

Όμως, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε αφού οι ανάγ-

κες αυξάνονται συνεχώς και έτσι πρέπει να προσπα-

θούμε κάθε φορά και περισσότερο. Αν είσαι παλιός

αιμοδότης, θα ανταποκριθείς και πάλι στο επόμενο κά-

λεσμά μας και θα έρθεις στον χώρο της αιμοδοσίας. 

Βλέποντας λοιπόν σαν Σωματείο ότι ο αριθμός των συμ-

μετεχόντων στις δράσεις μας αυξάνεται συνεχώς, δε-

σμευόμαστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και στο

μέλλον, ευχαριστώντας τους συναδέλφους για τη δύναμη

που μας δίνουν.
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ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΑΝ:

Είσαι από 18-65 ετών.

Ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά.

Εάν είσαι υγιής κι ελεύθερος συμπτωμάτων, ακόμα

κι από απλό κρυολόγημα, και δεν λαμβάνεις κάποιο

αντιβιοτικό τις τελευταίες 7 ημέρες.

Εάν δεν έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας (καρ-

διοπάθεια, καρκίνο, αιμορραγική διαταραχή, επιλη-

ψία, ηπατίτιδα κτλ).

Εάν δεν έχεις κάνει κάποιο μεγάλο χειρουργείο τους

τελευταίους έξι μήνες.

Εάν δεν έχεις κάνει κάποιο tattoo ή piercing τους τε-

λευταίους έξι μήνες.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Μπορείς να δίνεις αίμα κάθε τρεις μήνες.

Η προσεκτική κι ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτη-

ματολογίου διασφαλίζει όχι μόνο τον μελλοντικό

αποδέκτη του αίματος, αλλά και τον ίδιο τον αιμο-

δότη.

Η ποσότητα του αίματος που δίνεις

είναι περίπου 450ml. Ο όγκος του αί-

ματος (πλάσμα) αναπληρώνεται μέσα

σε 24 ώρες, τα ερυθρά στις επόμενες

3-4 ημέρες κι ο σίδηρος μέσα σε 6-8

εβδομάδες.

Η διάρκεια της αιμοδοσίας κρατάει

συνολικά 20- 30 λεπτά μαζί με την

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

και την ιατρική εξέταση, η ίδια η αιμο-

δότηση κρατάει περίπου 10 λεπτά.

Το αίμα που δίνεις διατηρείται 35 ή 42

ημέρες κι ελέγχεται για ηπατίτιδα Β

και C, για HIV και σύφιλη (σε περί-

πτωση θετικών ή αμφίβολων αποτελε-

σμάτων, ενημερώνεσαι εμπιστευτικά

για επανέλεγχο μέσω ταχυδρομείου ή

στο νούμερο του τηλεφώνου που έχεις αφήσει για

επικοινωνία).

Για κάθε αιμοδοσία χρησιμοποιούνται αποστειρω-

μένα υλικά μιας χρήσης.    

Προσφέροντας μία μονάδα αίματος μπορείς να σώ-

σεις τρεις ζωές.

        καλοκαιρινούς μήνες

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 75% του πληθυσμού μπορεί κάποια

στιγμή της ζωής του να χρειαστεί αίμα, ενώ μόνο το 1,5% του

πληθυσμού είναι αιμοδότες.

Οι συστηματικοί εθελοντές αιμοδότες αποτελούν ασφαλέστερη

πηγή αίματος από τους δότες αντικατάστασης.
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Γυμναστική και διακοπές: Για να τρώμε χωρίς      

* Ρακέτες

Μπορεί το «τακ-τακ» να σπάει τα νεύρα των λουόμενων

δίπλα σας (αν είναι δυνατόν, απαγορεύτηκαν στη Μάνη!),

αλλά αποτελούν μια εξαιρετικά διασκεδαστική μορφή αε-

ρόβιας άσκησης, η οποία φυσικά γίνεται ακόμα πιο έντονη

αν αυξήσετε την ένταση και την ταχύτητα του παιχνιδιού

και δοκιμάσετε και κανένα «καρφί» μια στο τόσο. Μόνο

κάντε το σε απόσταση ασφαλείας από τους λουόμενους.

* Κολύμπι

Η κολύμβηση αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες λύ-

σεις για να μείνετε σε φόρμα στις διακοπές, δυναμώνον-

τας παράλληλα το καρδιαγγειακό και το μυϊκό σας

σύστημα και λαμβάνοντας τις απαραίτητες δόσεις… δρο-

σιάς (μετά το λιώσιμο στην ρακέτα) . Η χρήση της αντίστα-

σης του νερού σαν όργανο γυμναστικής, αποτελεί την

ιδανική επιλογή για μια πλήρη προπόνηση, χωρίς τον πα-

ραμικρό κίνδυνο τραυματισμού.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την προπόνησή σας με πενήντα

μέτρα ελεύθερο σε χαμηλή ένταση και ένα λεπτό διά-

λειμμα ή επιτόπια άλματα μέσα στο νερό, πενήντα μέτρα

ελεύθερο σε μέτρια ένταση και ένα λεπτό ξεκούραση ή

επιτόπια άλματα μέσα στο νερό, πενήντα μέτρα ελεύθερο

σε υψηλότερη ένταση και ένα λεπτό ξεκούραση ή επιτόπια

άλματα και να επαναλάβετε όλα τα παραπάνω με την ίδια

σειρά, αφού πρώτα ξεκουραστείτε για τρία με τέσσερα

λεπτά. Αν νοιώθετε άνετα, μπορείτε να δοκιμάσετε και

άλλα στιλ κολύμβησης, όπως το ύπτιο, η πεταλούδα και το

πρόσθιο.

* Περπάτημα

Ναι, περπάτημα. Μπορεί να ακούγεται απλοϊκό, αλλά

το περπάτημα στην αμμουδιά που βουλιάζει ή μέσα

στο νερό, δεν είναι εύκολη υπόθεση (ειδικά αν έχετε

βάλει στόχο να συνεχίσετε για τουλάχιστον μία ώρα),

επομένως δεν του… αξίζει να το υποτιμάτε.

* Τρέξιμο

Σταθερή αξία στις προπονήσεις μας στην πόλη, το τρέ-

ξιμο αποκτά άλλη γοητεία όμως όταν γίνεται δίπλα στο

κύμα. Όμως όχι… χύμα. Προτείνουμε να ξεκινήσετε

με πέντε λεπτά χαλαρό τρέξιμο μέχρι να ζεσταθείτε

και μετά ένα «δυνατό» 200άρι. Στη συνέχεια συνεχίστε

σε χαλαρό τέμπο και κάντε ένα «δυνατό» 100αρι. Χα-

λαρώστε πάλι μέχρι να βρείτε την ανάσα σας και συ-

νεχίστε σε χαλαρό τέμπο για 15 λεπτά. Ολοκληρώστε

με διατάσεις για 10 λεπτά και... μια βουτιά στη θά-

λασσα.

«Τι; Να κάνω προπόνηση στις διακοπές;

Πάτε καλά;» Όσοι από εσάς έχουν ελάχι-

στη έως καθόλου σχέση με την άσκηση πι-

θανώς να μην χρειάζεται να διαβάσουν

παρακάτω. Όσοι όμως από εσάς μόχθη-

σαν κατά την διάρκεια του χειμώνα και δεν

θα ήθελαν να δουν τους κόπους τους να

χάνονται μετά από μία (ή δύο) βδομάδες

διακοπών, οφείλουν να το κάνουν. Το ίδιο

και όσοι θέλουν μια... τόνωση της τελευ-

ταίας στιγμής πριν βγουν στην παραλία.

Όσοι ασκούνται, είναι κρίμα και άδικο να ξεκινούν φτου και από την

αρχή τον Σεπτέμβρη και να νοιώθουν τύψεις για κάθε ποτήρι αλκοόλ

ή τηγανιτό καλαμαράκι που τσακίζετε σε beach bar και ταβερνάκια.

Ακολουθώντας μερικές από τις παρακάτω προπονήσεις και ασκήσεις

είναι σίγουρο ότι θα ευχαριστηθείτε φαγητό, διακοπές και αλκοόλ

χωρίς να σας πιάσει κατάθλιψη όταν γυρίσετε στην βάση σας.

Στην παραλία
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        τύψεις και να μην παχαίνουμε

Φύγατε για διακοπές, όμως θέλετε να κρατηθείτε σε φόρμα. 

Υπάρχουν ασκήσεις, προπονήσεις και.. παιχνίδια για να κάψετε θερμίδες.

* Κυκλική προπόνηση

Περιμένετε να πέσει λίγο ο ήλιος για να μην «καείτε»

μαζί με τις θερμίδες, βρείτε έναν χώρο όπου θα είστε

(σχετικά) μόνοι σας και φτιάξτε την δική σας κυκλική

προπόνηση, συνδυάζοντας ασκήσεις για τον πάνω

κορμό (pushups σε διάφορες παραλλαγές, βυθίσεις για

τρικέφαλους) και τα πόδια (προβολές, squat, επιτόπια

άλματα). 

Ενδεικτικά, ξεκινήστε με 10 λεπτά χαλαρό τρέξιμο στην

παραλία, μετά κάντε 10 με 20 επαναλήψεις σε μια

άσκηση για τα πόδια, 10 με 15 σε μια άσκηση για τον

πάνω κορμό και μία άσκηση για κοιλιακούς για 20 με 25

επαναλήψεις (ροκανίσματα, άρσεις ποδιών, πλάγιες

στροφές κορμού). 

Αμέσως μετά κάντε ένα λεπτό jumping jacks ή επιτόπιο

τρέξιμο και επαναλάβετε την ίδια ρουτίνα τέσσερεις με

πέντε φορές. Ολοκληρώστε με διατάσεις και χαλαρό

τρέξιμο για 10 λεπτά. 

Μερικές απλές ασκήσεις για παραλία και μια ολοκληρω-

μένη κυκλική προπόνηση εξωτερικού χώρου.

*Προπόνηση με το βάρος του σώματος

Χωρίς αλτήρες, χωρίς μπάρες, χωρίς λάστιχα. Το μόνο

που θα χρειαστείτε είναι το… σώμα σας και μερικές βα-

σικές κατευθύνσεις από εμάς. 

Προτείνουμε λοιπόν μια διαλειμματική προπόνηση υψη-

λής έντασης για αρχάριους, η οποία μοιάζει αρκετά με

την κυκλική με την διαφορά ότι τώρα δεν μετράτε επα-

ναλήψεις, αλλά λεπτά. Αν είστε αρχάριοι, μπορείτε να ξε-

κινήσετε με 15 δευτερόλεπτα συνεχόμενης έντονης

άσκησης με ασκήσεις όπως pushups με παλαμάκι ή απλά,

squat με άλμα, σκοινάκι, jumping jacks, βυθίσεις σε καρέ-

κλα ή εναλλάξ προβολές και ένα λεπτό ξεκούρασης για

συνολικά 15 λεπτά. Αν σας «βγει» εύκολα, μπορείτε να

χρησιμοποιήστε αναλογία 1:2 για προπόνηση 17 λεπτών.

Δηλαδή 30 δευτερόλεπτα έντονης άσκησης με ένα λεπτό

ξεκούρασης. Για τους… hardcore ασκούμενους, η αναλο-

γία μπορεί να γίνει 1:1, με 30 δευτερόλεπτα έντονης

άσκησης και 30 δευτερόλεπτα ξεκούρασης.

Αν έχετε εμπιστοσύνη στην φυσική σας κατάσταση, μπο-

ρείτε να αντικαταστήσετε όλα τα παραπάνω διαλείμματα

με μια πιο ήπια μορφή άσκησης, όπως για παράδειγμα επι-

τόπιο χαλαρό τζόκινγκ, step touch, επιτόπιο περπάτημα με

ψηλά τα γόνατα ή μικρά αλματάκια στις μύτες των πο-

διών.

* Προπόνηση με λάστιχα

Ζυγίζουν ελάχιστα, κοστίζουν λιγότερο από τους αλτή-

ρες (περί τα 40€ για ένα πλήρες σετ με λαβές και ποικί-

λες αντιστάσεις), μεταφέρονται εύκολα και – πιστέψτε

μας – κάνουν δουλειά τόσο σε επίπεδο μυϊκής ενδυνά-

μωσης, όσο και στον τομέα της καύσης θερμίδων. 

Οι ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε με λάστιχα είναι κυ-

ριολεκτικά εκατοντάδες και δουλεύουν όλες τις μυϊκές

ομάδες: squat με αντίσταση, κάμψεις δικεφάλων, kick-

backs, κωπηλατικές με διάφορες λαβές, εκτάσεις ώμων,

πιέσεις στήθους κ.ο.κ. 
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Κυκλάμινα στον κήπο σου. Και δυο αμυγδαλιές.

Κυκλάμινα ολοκόκκινα, στων χειλιών σου το χρώμα

που τα γλυκοασπάζονται της άνοιξης οι αυγές.

Κυκλάμινα π’ ανθίζουνε στο ρόδινό σου στόμα.

Κυκλάμινα στον κήπο σου. Κι η κόκκινη ροδιά.

Κι αυτή ποιο αποτύπωμα στη γη θέλει ν’ αφήσει;

Μεσ’ απ’ το ρόδι στάλαξε, λες, αίμα από καρδιά,

αφήνοντας στη στάλα του ποιον πόνο να στραγγίσει.

Κυκλάμινα στου κήπου σου την άκρη. Κι άλλοι ανθοί.

Κι εσύ στη μέση τους στητή, μύρο ποιων αρωμάτων;

Ποιον έρωτα να πόθησες; Ποια αγάπη σε ποθεί;

Και τα γαλάζια μάτια σου, ποια απόχρωση χρωμάτων;

Κυκλάμινα στον κήπο σου που δρόσισε η βροχή

και των γλυκών σου των ματιών, τα ζέσταιναν οι αχτίδες,

ποια ικεσία το βλέμμα σου και ποια κρυφή ευχή;

Και τ’ ακριβά σου όνειρα, πόσες κρυφές ελπίδες;

Κυκλάμινα του κήπου σου. Πες, του ήλιου το φιλί

και δίπλα τους σκουρόχρωμες σιωπηλές μολόχες,

ποιας αγάπης η δύναμη; Ποιου έρωτα απειλή;

Και τ’ ακριβά σου βλέμματα, ποιων πόθων ξιφολόγχες;

Στου άπειρου του χρόνου του αείχρονου τα ρείθρα,

που χρόνια τώρα γνέθει της ζωής το παραμύθι

καθώς με τα χιλιάδες «θα» του πάντοτε μας πείθει,

μια στάλα ανθομέλι-είν’η ζήση-στην κηρήθρα.

Κι εμείς, κάποιοι προσκυνητές, στ’ αμέτρητα τα «θα» της

χωμένοι μέσα στου προφήτη χρόνου την κυψέλη,

και με τη ζωή να μας υπόσχεται ό, τι θέλει,

ν’ ακολουθούμε, πάντα μοναχοί το Γολγοθά της,

Και θύματα, αλλά και των ονείρων μας οι θύτες,

χρόνια κρυφοελπίζοντας, πασχίζοντας, μοχθώντας,

ποιον Γολγοθά μας άραγε κι εμείς ακολουθώντας

στον κυκεώνα της ζωής, μετά Χριστόν προφήτες.

Της σιωπής οδοιπόροι στων αιώνων το δρόμο,

κυνηγημένοι, όνειρα-πληγές να κυνηγούμε

και μιαν αδήριτη πραγματικότητα να ζούμε,

πάντοτε υπακούοντας σε ποιον άγραφο νόμο;

Κι ενώ περνάει ο καιρός κι ελπίδες φρούδες δίνει

κι εντός μας υποφέρουνε οι πόθοι οι κρυφοί μας,

εμείς μένοντας έγκλειστοι χρόνια στη σιωπή μας,

στ’ όνειρο που δεν ζήσαμε, ψάχνουμε ποιαν ευθύνη; 

TOY ΝΕΟΦΥΤΟY ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΣΟΥ ΑΔΗΡΙΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Σωματείο μας εύχεται 
σε όλους τους συναδέλφους-σες 
Καλή Ξεκούραση και Καλό Καλοκαίρι!
Ραντεβού το Σεπτέμβρη 
με περισσότερη όρεξη και αισιοδοξία!
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Η αγάπη και το πάθος των δικυκλιστών συναδέλφων από τις ΒΕΘ για την μοτοσυκλέτα και τις εξορμήσεις στην

εξοχή, μας ώθησε τον Σεπτέμβριο του 17' στη δημιουργία αυτής της παρέας! 

Η τελευταία μας εκδρομή πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Το πρόγραμμα περιελάμβανε

απολαυστική οδήγηση σε πεδινές και ορεινές διαδρομές μέσα από παρθένα φύση και πάντα με ασφάλεια! 

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη (19 μοτοσικλέτες) και η διαδρομή είχε στάσεις για καφέ σε γραφικά χωριά και φαγητό

στο Πόρτο Κουφό. Η σωστή οργάνωση,η καλή διάθεση και διαγωγή όλων των συναδέλφων γέμισαν τα κράνη μας

με χαμόγελα! 

Στην σελίδα μας στο Facebook θα βρείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από όλες τις εκδρομές που έχουν πραγ-

ματοποιηθεί μέχρι σήμερα (Σελίδα στο Facebook 2wheelsELPE Thessaloniki Club). Ιδρυτής του club και της σελίδας

μας στο Facebook είναι ο συνάδελφος Lazaros Triumph (Λάζαρος Συμεωνίδης).  

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΑΣ ΕΝΩΣΕ

Είμαστε μια μεγάλη παρέα...

Συγκροτήσαμε αυτήν την ομάδα-παρέα, 

που απαρτίζεται από συνάδελφους 

με χρόνια εμπειρίας τόσο στη καθημερινή 

οδήγηση της μοτοσυκλέτας 

αλλά και σε διαδρομές πολύ μεγαλύτερες. 

Αποφασίσαμε να οργανωθούμε 

και να μοιραστούμε αυτή την εμπειρία μας, 

με όλους όσους αγαπούν την οδήγηση 

με μοτοσυκλέτα.

Αυτό που μας χαροποιεί, είναι ότι λειτουργούμε

και είμαστε μια παρέα, γεγονός 

που θα το διαπιστώσετε κι εσείς 

από τη στιγμή που θα αποφασίσετε 

να συμμετάσχετε σε κάποιες από τις δράσεις μας.

Κι όλα αυτά με σεβασμό 

στις επιθυμίες των μελών της αλλά και 

στους κανόνες που επιβάλλει η ομαδική οδήγηση. 
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ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ

Είναι ίσως η πιο συχνή πάθηση του καλοκαιριού. Οι

υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την ανάπτυξη μικροβίων

ειδικά από την αλλοίωση των τροφίμων, τόσο των ωμών,

όσο και των μαγειρεμένων. Τα μικρόβια εισέρχονται από

το στόμα στο έντερο και δημιουργείται η λοίμωξη. Τα

συμπτώματά της μπορεί να είναι η διάρροια, ο εμετός, ο

πυρετός, ο πόνος στην κοιλιά και η αφυδάτωση. Η προ-

φύλαξη στη συγκεκριμένη περίπτωση παίζει πρωτεύοντα

ρόλο, αφού είναι μια ασθένεια που μεταδίδεται πολύ εύ-

κολα, είτε με τη σωματική επαφή είτε μέσω των τροφών.

Γι' αυτό, είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε πιστά όλους

τους κλασικούς κανόνες υγιεινής, να πλένουμε πολύ

συχνά τα χέρια μας αλλά και να φροντίζουμε τα φρούτα

και τα λαχανικά να πλένονται εξίσου καλά πριν κατανα-

λωθούν. Αντιμετωπίζεται με ειδική δίαιτα, φαρμακευτική

αγωγή για ενίσχυση των ηλεκτρολυτών και αντιβίωση σε

ορισμένες περιπτώσεις. ‘Οσο αφορά τα παιδιά, αυτό που

θα πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς είναι η αφυδάτωση

που ενδεχομένως προκαλέσει η εν λόγω ασθένεια. Σε πε-

ρίπτωση που παρατηρήσουν ότι το παιδί είναι νωθρό, έχει

στεγνό στόμα ή δεν πηγαίνει συχνά τουαλέτα, θα πρέπει

να απευθυνθούν στον γιατρό τους. Η εισαγωγή στο νο-

σοκομείο για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών είναι μία πι-

θανή περίπτωση, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ

Όταν υπάρχει απώλεια υγρών στο σώμα μας, τότε αυτό

δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις καθιερωμένες λει-

τουργίες του και αυτό ονομάζεται αφυδάτωση. Το καλο-

καίρι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μας συμβεί

λόγω της υπερβολικής εφίδρωσης, ειδικά όταν είστε ιδι-

αιτέρως δραστήριοι και γυμνάζεστε. Για να μένετε ενυ-

δατωμένοι, πίνετε 8-10 ποτήρια νερό την ημέρα, ακόμη

κι αν δεν νιώθετε δίψα και σε περιπτώσεις έντονου ιδρώτα,

προτιμήστε κάποιο ρόφημα με ηλεκτολύτες. Αποφύγετε το

αλκοόλ, τη σόδα και τον καφέ, καθώς δρουν ώς διουρητικά.

ΗΛΙΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ

Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία UV, αποτελεί την

κύρια αιτία πρόκλησης καρκίνου του δέρματος, ενώ μπορεί

ακόμα να προκαλέσει εγκαύματα, πρόωρη γήρανση του δέρ-

ματος και πτώση του ανοσοποιητικού μας. Αυτοί που διατρέ-

χουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι όσοι έχουν

ανοιχτόχρωμο δέρμα και μαλλιά ή είναι άνω των 50, ή περ-

νούν πολλές ώρες στον ήλιο. Ηλιακό έγκαυμα είναι η επώ-

δυνη ερυθρότητα του δέρματος  μετά από υπερβολική

έκθεση στον ήλιο. Για να αποτραπεί αυτή η κατάσταση, θα

πρέπει να φοράτε καπέλο, γυαλιά ηλίου,  μακρυμάνικα μπλου-

ζάκια ενώ η χρήση αντηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας

κρίνεται απαραίτητη καθώς και η παραμονή σε σκιερό μέρος.

Αν παρόλα αυτά υποστείτε ηλιακό έγκαυμα κάντε ένα δρο-

σερό ντους και εφαρμόστε δροσερές κομπρέσες στις πλη-

γείσες περιοχές αρκετές φορές την ημέρα. Η τοπική

εφαρμογή αλοιφών βοηθούν στην επούλωση ενώ παράλληλα

προστατεύουν από μικρόβια και βακτηρίδια. Σε περίπτωση

που το έγκαυμα είναι ιδιαίτερα επώδυνο, συνίσταται η λήψη

παυσίπονων.

ΗΛΙΑΣΗ - ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ

Το παιχνίδι κάτω απ' τον ήλιο είναι σίγουρα διασκεδαστικό,

όμως μπορεί να οδηγήσει σε ηλίαση. Η αδυναμία, ο πονοκέ-

φαλος, η εφίδρωση και η ναυτία είναι τα συμπτώματα που θα

πρέπει να σας ανησυχήσουν. Αν τα παρατηρήσετε στο παιδί,

μεταφέρετέ το αμέσως σε ένα δροσερό μέρος, αλλάξτε του

ρούχα και δροσίστε το με μια βρεγμένη πετσέτα ή πανί. Προ-

ληπτικά θα πρέπει να περιοριστεί η έκθεση στην ηλιακή ακτι-

νοβολία από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. 

Η θερμοπληξία είναι παρεμφερής, ωστόσο είναι πιο επικίν-

δυνη. H θερμοπληξία είναι μια επείγουσα και απειλητική για

τη ζωή ιατρική κατάσταση, η οποία οφείλεται σε ανεπάρκεια

ή δυσλειτουργεία των θερμορυθμιστικών μηχανισμών. Εμ-

φανίζεται όταν η θερμοκρασία και η υγρασία του περιβάλ-

λοντος είναι σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που δυσκολεύει και

εμποδίζει την εξάτμιση του ιδρώτα και την αποβολή θερμό-

Μ
πορεί το καλοκαίρι να είναι για μικρούς και
μεγάλους η αγαπημένη εποχή αλλά κρύβει
κινδύνους για την υγεία. Οι υψηλές θερμο-

κρασίες που επικρατούν, η έκθεση στον ήλιο χωρίς
προστασία είναι δυνατόν να δημιουργήσουν σοβαρά
προβλήματα στην υγεία τα οποία αν επιμένουν χρει-
άζονται ιατρική αντιμετώπιση.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.

Προσοχή: 
Αυτές είναι οι ασθένειες του καλοκαιριού - Τι να προσέξετε



2323

Ια
τ

ρ
ικ

ά
 θ

έ
μ

α
τ

α
Ια

τ
ρ

ικ
ά

 θ
έ

μ
α

τ
α

τητας του σώματος. 

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

περιλαμβάνουν ατονία, τάση για λιπο-

θυμία, σύγχυση, πονοκέφαλο, πτώση

της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμε-

τος, σύγχυση, δυσκολία στην αναπνοή

και ενδεχόμενα πολύ υψηλό πυρετό

(>39 C). 

Το δέρμα είναι καυτό, ερυθρό, ξηρό.

Αν διαπιστώθούν τα παραπάνω, οι άμε-

σες ενέργειες περιλαμβάνουν την με-

ταφορά του πάσχοντος σε δροσερό

μέρος, αφαίρεση των ρούχων του, το-

ποθετήστε τον ανάσκελα, αερίστε τον

με ότι πρόχειρο μέσο διαθέτετε (βεντάλιες, χαρτόνια, κ.α),

βρέξτε το σώμα του με κρύο νερό, εφαρμόστε κρύες κομ-

πρέσες στο μέτωπο και πάγο στο λαιμό, στις μασχάλες και

τη βουβωνική χώρα. Ακολούθως χορηγήστε άφθονα υγρά

με μικρές ποσότητες αλατιού και ελέγχετε συνεχώς τη

θερμοκρασία του σώματος. 

Σε περίπτωση που η κλινική του εικόνα είναι ιδιαίτερα

επιβαρυμένη, καλέστε ασθενοφόρο για μεταφορά σε νο-

σοκομείο και περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. 

ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ

Είναι το βάσανο των μικρών παιδιών. Τα μάτια είναι ευά-

λωτα στη σκόνη, τον ήλιο, τη ζέστη, τη θάλασσα, την πισίνα

κλπ. Εμφανίζεται με κοκκίνισμα των ματιών, τσίμπλες, φα-

γούρα. Αντιμετωπίζεται με επιθέματα φυσιολογικού όρου,

επιθέματα με χαμομήλι ή φασκόμηλο, ειδικά κολλύρια που

περιέχουν αντιβίωση ή και κορτιζόνη σε περίπτωση έντο-

νης φαγούρας αντιβίωση από το στόμα σε σοβαρές περι-

πτώσεις.

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Πρόκειται για μικρόβιο που περνάει στα ουρά. Είναι πολύ

εύκολο να συμβεί από τη θάλασσα ή την πισίνα. 

Οι γυναίκες καλό είναι να πλένονται και να αλλάζουν

μαγιό μετά το κολύμπι. Επίσης, τα μωρά που φοράνε ακόμα

πάνα, ζεσταίνονται και ιδρώνουν με αποτέλεσμα η περιγεν-

νητική περιοχή να γίνεται πιο ευάλωτη στις λοιμώξεις. Εμ-

φανίζεται με  πυρετό, τσούξιμο στην ούρηση, μείωση

ποσότητας των ούρων, συχνοουρία, ούρα με σκούρο

χρώμα. Για τη διάγνωση πρέπει να γίνει γενική εξέταση

ούρων και ειδική καλλιέργεια των ούρων. Η θεραπεία είναι

η χορήγηση αντιβίωσης για 8- 10 ημέρες.

ΩΤΙΤΙΔΑ

Ονομάζεται και “Νόσος των κολυμβητών”. Αφορά κυρίως

τα παιδιά. Τα μικρόβια περνάνε στο αυτί του παιδιού από

το μολυσμένο νερό της θάλασσας ή της πισίνας. Επίσης,

δεν είναι λίγες οι φορές που από την άμμο ή τον αέρα μο-

λύνεται το αυτί του παιδιού. Εμφανίζεται με αιφνίδιο πόνο

στο ένα ή και τα δυο αυτιά ενώ μερικές φορές το αυτί “τρέ-

χει” ένα κιτρινωπά υγρό αν σπάσει το τύμπανο. Μετά την

αναγνώριση της ωτίτιδας από το γιατρό, συνήθως χρήζει

λήψη αντιβίωσης για 8-10 μέρες και σταγόνες για πλύσιμο

ή ανακούφιση των πόνων. Η χρήση ωτασπίδων και σκου-

φιού  αποτελεί καλό μέτρο προστασίας.

ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ:

Παθήσεις του δέρματος που η ζέστη και η υγρασία ευ-

νοούν την ανάπτυξή τους. Οι πιο συχνές μορφές είναι:

α. Ποικιλόχρους πιτυρίαση: Εμφα-

νίζεται με διάσπαρτες κηλίδες, συνή-

θως ανοιχτού καφέ χρώματος και

εντοπίζονται περισσότερο στη ράχη

στους ώμους και στο θώρακα. Αυτή

η μορφή μυκητίασης μεταδίδεται σε

κοινόχρηστους χώρους, όπως σε γυ-

μναστήρια και βεβαίως χρειάζεται

ιδιαίτερη προσοχή στην άμμο και

στις ξαπλώστρες της παραλίας. Η

χρήση πετσέτας που θα ακουμπά το

δέρμα από συγκεκριμένη πλευρά

είναι απαραίτητη.

β. Μυκητιάσεις ποδιών: Εντοπίζε-

ται κυρίως ανάμεσα στα δάκτυλα των ποδιών με φαγούρα,

κοκκίνισμα, ξεφλούδισμα έως και σκισίματα του δέρματος

και την όλη εικόνα συνοδεύει δυσοσμία. Η παραμονή των

ποδιών για πολλές ώρες σε κλειστά και ακόμη χειρότερο

συνθετικά παπούτσια προκαλεί αυξημένη υγρασία οπότε

αναπτύσσονται ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση μυ-

κήτων.

γ. Παράτριμμα: Παρουσιάζεται σε πτυχές του δέρματος

όπως ανάμεσα στα γεννητικά όργανα, στις μασχάλες και

κάτω από το στήθος. Οι θέσεις εντόπισής του έχουν

άμεση σχέση με τον κακό αερισμό των προαναφερόμενων

περιοχών και ιδιαίτερα το καλοκαίρι με τη ζέστη και την

υγρασία αναπτύσσεται εύκολα το παράτριμμα.

δ. Μυρμηγκιές: Πρόκειται για μεταδιδόμενο νόσημα, το

οποίο οφείλεται στον ιό της μυρμηκιάς. Θα μπορούσαμε

να συμπεριλάβουμε το νόσημα αυτό στις δερματοπάθειες

του καλοκαιριού, γιατί η συνήθεια πολλών ατόμων να περ-

πατούν ξυπόλητοι στην άμμο, σε κοινόχρηστους χώρους

και γύρω από τις πισίνες είναι η πιο συχνή πηγή μόλυνσης.

Οι μυρμηγκιές μπορούν να μολύνουν οποιοδήποτε σημείο

του δέρματός μας. Πιο συχνά εντοπίζονται στα χέρια, στα

πέλματα και στο πρόσωπο. Παρουσιάζονται αρχικά σαν

μικρά επάρματα στο χρώμα του δέρματος και σιγά-σιγά

μεγαλώνουν και παίρνουν ανάγλυφο σχήμα. Οι πελματι-

αίες μυρμηγκιές, όταν μεγαλώνουν μπορεί να προκαλούν

έντονο πόνο στην πίεση δηλαδή στην βάδιση.

Τέλος, η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει στην

αναζωπύρωση του επιχείλιου έρπητα επίσης ιογενές νό-

σημα.

Η σωστή χρήση αντηλιακών, ο κατάλληλος ρουχισμός,

η πρόληψη και η έγκαιρη επίσκεψη στον δερματολόγο

όταν παρατηρούμε βλάβες του δέρματος ιδιαίτερες και

επίμονες




