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Mετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, που μίλησε

για την «αξιοποίηση του Δημοσίου» με άμεση προτε-

ραιότητα στις περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις των ΕΛ.ΠΕ.

και του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, κα-

θηµερινά καλλιεργείται µέσα από δηµοσιεύµατα του

έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, µία συγκαλυµµένη

επιθυµία, όσων «ορέγονται οφέλη» από το ξεπούληµα

αυτό, να παρουσιάσουν ως δεδοµένη και χωρίς περι-

θώρια αντίδρασης από τους εργαζόµενους. .

Η εκποίηση του εθνικού πλούτου της χώρας είναι

εθνική προδοσία για όλους εμάς τους εργαζόµενους,

ασχέτου πολιτικών µας πεποιθήσεων και γι αυτό δεν

θα μείνουμε με δεμένα τα χέρια.

Εμείς σαν εργαζόμενοι σε μία απο τις πιο κερδοφό-

ρες επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, υποσχόμα-

στε ότι θα συνεχίσουµε να Αγωνιζόµαστε για την

ανατροπή του ξεπουλήµατος των ΕΛ.ΠΕ. ώστε να µην

καταδικάσουµε τη χώρα µας σε ένα αύριο χωρίς ελ-

πίδα. 
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Το ΠΣΕΕΠ στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής στην Ελευσίνα

Στο πλαίσιο της δράσης μας για το σταμάτημα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ. αλλά

και την στήριξή μας στην 24ωρη Πανθριασιακή απεργία που κήρυξε το ΕΚΕΔΑ παραβρεθήκαμε

στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής όπου σε συνεργασία με το ΕΚΕΔΑ, παραδώ-

σαμε στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη ψήφισμα που καταγράφει την πλήρη αντίθεσή μας τόσο

ως προς ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ., όσο και για τις εργοδοτικές

πρακτικές που πλήττουν την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα

των εργαζομένων, όπως στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ (που είναι τρεις

μήνες απλήρωτοι), στα Ναυπηγεία Ελευσίνας (όπου καμία

εξέλιξη δεν υπάρχει για τον «Γολγοθά» των εργαζομένων

που ξεπερνά τα τέσσερα χρόνια και αφορά δεκάδες εργα-

σιακά, ασφαλιστικά αλλά κυρίως βιοποριστικά προβλήματα),

αλλά και σχεδόν στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστη-

ριοποιούνται στο πολύπαθο Θριάσιο Πεδίο. 

Συναδέλφισσες, οιΣυναδέλφισσες, οι

Περιθώρια εφησυχασμού δεν υπάρχουν για αυτό οι επόμε-

νες κινήσεις μας θα πρέπει να είναι συντονισμένες να έχουν

την απαιτούμενη σοβαρότητα και να πηγάζουν μέσα από την

δυναμική και την ενότητα μας.

Μας ανησυχούν όμως και μας προβληματίζουν έντονα, τα

συχνά περιστατικά απώλειας φορτίων και πτώσεων μονάδων

στις εγκαταστάσεις των ΒΕΑ.

Καλούμε τη Διοίκηση να πάρει επιτέλους μέτρα που να εξα-

σφαλίζουν την ομαλότητα και την ασφάλεια των εργαζομέ-

νων και εγκαταστάσεων και να μην μένει μόνο στις «διερευ-

νήσεις συμβάντων»!

ΔύοΔύο 2424ωρες Απεργίες στα ΕΛ.ΠΕ.ωρες Απεργίες στα ΕΛ.ΠΕ.

M
ε την δεύτερη 24ωρη απεργία που έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, ολο-

κληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις που κήρυξε το Συνδικάτο μας ενάντια στο

ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ. αλλά και για την κατάθεση του "αναπτυξιακού"

πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης που διαλύει τα δικαιώματα των εργαζομένων,

εξυπηρετώντας τα «θέλω» χρόνων των εργοδοτών.
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Με τον γενικό γραμματέα της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, είχε συνάντηση αντιπροσωπεία του Σωματείου

του ΠΣΕΕΠ, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019.

Στη συνάντηση η αντιπροσωπεία του Σωματείου μας με επικεφαλή τον πρόεδρό της Παναγιώτη Οφθαλμίδη «παρου-

σίασε τις θέσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ., ιδιαίτερα όσον αφορά την αντίθεσή τους με την παρα-

πέρα ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού και τη διασφάλιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων».

Από την πλευρά του ο Δ. Κουτσούμπας παρουσίασε στην αντιπροσωπεία των εργαζομένων τις θέσεις του κόμματος

για τις εξελίξεις στην ενέργεια καθώς «και την ανάγκη ύπαρξης ενεργειακού σχεδιασμού που να υπηρετεί τη λαϊκή

ευημερία και τα δικαιώματα των εργαζομένων κι όχι το κέρδος των μονοπωλιακών ομίλων και ενημέρωσε πως το ΚΚΕ

θα στηρίξει, εντός κι εκτός Βουλής, τα δίκαια αιτήματά τους», όπως αναφέρει η ανακοίνωση του κόμματος.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Π. Οφθαλμίδης είπε ότι η αντιπροσωπεία του Σωματείου έθεσε στον Δ. Κου-

τσούμπα και στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ το θέμα της «περαιτέρω ιδιωτικοποίησης που επιχειρείται στα ΕΛΠΕ και αυτό

έγινε με βάση τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι είναι στις προθέσεις [των κυβερνώντων] να ιδιωτι-

κοποιήσουν περαιτέρω την εταιρεία.

Με αυτήν την έννοια οι εργαζόμενοι έχουν μια διαχρονική θέση στο ζήτημα αυτό, θέλουμε το ποσοστό αυτό, 35,5%,

να παραμείνει στο ελληνικό Δημόσιο στα ΕΛ.ΠΕ. για εθνικούς και στρατηγικούς λόγους και δηλώσαμε ότι είμαστε αν-

τίθετοι προς οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση με οποιαδήποτε μορφή και αν επιχειρηθεί να γίνει».

«Ζητήσαμε από τον γγ να παρέμβει στη Βουλή με ερώτηση και βέβαια να μας κάνουν καθαρές τις προθέσεις για το

τι ακριβώς σκέπτονται να κάνουν γι' αυτήν την εθνικής και στρατηγικής σημασίας εταιρεία» πρόσθεσε, σύμφωνα με

την ανακοίνωση του ΚΚΕ.

Ο πρόεδρος του σωματείου ανέφερε ότι στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, το Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ έθεσε

και το θέμα του συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού, σημειώνοντας ότι ο νόμος που αφορά τα βαρέα και ανθυγιεινά στα

οποία είναι ενταγμένοι οι εργαζόμενοι τους «υποχρεώνει, πλέον, άσχετα αν έχουμε ή όχι τις προϋποθέσεις να συντα-

ξιοδοτηθούμε υποχρεωτικά στα 62 χρόνια. Από την άλλη μεριά όλες οι μελέτες για τις επαγγελματικές ασθένειες του

κλάδου καταδεικνύουν ότι το προσδόκιμο ζωής έχει τελειώσει μετά τη σύνταξη με πρώτες αιτίες θανάτου τον καρκίνο,

τα εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια».

Το Σωματείο μας ετοιμάζει ένα σχέδιο νόμου που θα παρουσιάσουν σε όλα τα κόμματα και θα ζητήσουν από τη Βουλή

για τους εργαζόμενους στα διυλιστήρια καθώς και στις βαριές χημικές βιομηχανίες και τις βιομηχανίες συνεχούς πυράς

«εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα και όχι υποχρεωτικά στα 62 χρόνια». Είπε ότι θα επι-

σκεφθούν και τα υπόλοιπα κόμματα και θα ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ για

τα θέματα της ιδιωτικοποίησης.

Στον όμιλο ΕΛ.ΠΕ. εργάζονται περίπου 3.600 εργαζόμενοι ενώ στα τρία διυλιστήρια -Ελευσίνας, Ασπροπύργου και

Θεσσαλονίκης- εργάζονται περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι.

Θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα έρευνας για τις επαγγελματικές ασθένειες, ενώ στη σχετική έρευνα συμβάλλουν

τόσο το ΕΜΠ όσο και η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Στην αντιπροσωπεία του ΚΚΕ συμμετείχε ακόμα ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του κόμματος και υπεύ-

θυνος του Τμήματος για την Εργατική-Συνδικαλιστική δουλειά καθώς και οι συναδέλφοί μας, Ντόκας Παύλος, Παπα-

κωνσταντίνου Γιώργος, Κατσιάδας Θεοφάνης, Χριστίδης Σταύρος.

ΜεΜε τοντον Δ. Κουτσούμπα συναντήθηκε αντιπροσωπείαΔ. Κουτσούμπα συναντήθηκε αντιπροσωπεία

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΕΕΠτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΕΕΠ
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ΔΕΘ 2019: Ο ΠΣΕΕΠ ήταν εκεί στην συγκέντρωση και       

Με αφορμή του συλλαλητηρίου της ΔΕΘ το σωματείο

μας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων ανά-

φερε:

«Το Σωματείο μας ενώνει τις δυνάμεις του με τα Εργα-

τικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες και τους εργαζόμενους

όλης της χώρας, συμμετέχοντας στο Πανελλαδικό συλ-

λαλητήριο που διοργανώνει η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέν-

τρο Θεσσαλονίκης, 

Επιβάλλεται να είμαστε όλοι εκεί γιατί ο μόνος δρόμος

είναι ο κοινός αγώνας, η ενότητα όλων των εργαζομένων,

των συνταξιούχων, των ανέργων και των νέων, για ένα

νέο εφαλτήριο και μια επανεκκίνηση του Συνδικαλιστικού

Κινήματος ενάντια σε όλα αυτά που σχεδιάζουν για εμάς

χωρίς εμάς.

Επιβάλλεται να είμαστε όλοι εκεί για να διαμαρτυρη-

θούμε ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης για την

περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ. σε αντίθεση μάλι-

στα, με την ανάγκη που έχει η οικονομία της χώρας μας

για δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο των επιχειρήσεων στρα-

τηγικής σημασίας.

«ΤΑ ΕΛΠΕ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ «ΤΑ ΕΛΠΕ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ & ΔΕΝ ΕΚΠΟΙΟΥΝΤΑΙ»ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ & ΔΕΝ ΕΚΠΟΙΟΥΝΤΑΙ»

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ»ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ»

Χιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν δυναμικό και αγωνι-

στικό παρόν στο Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας που

διοργάνωσαν ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΘ, το Σάββατο 7

Σεπτεμβρίου 2019 με αφορμή τα εγκαίνεια της 84ης

Διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το Σωματείο μας όπως ήταν φυσικό σύσσωμο,

έδωσε δυναμικό παρόν και μαζί με τους συναδέλ-

φους της Θεσσαλονίκης  ένωσε τις δυνάμεις του με

τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες και τους ερ-

γαζόμενους όλης της χώρας, και συμμετείχε στο

Πανελλαδικό συλλαλητήριο που πραγματοποίηθηκε

στο Άγαλμα του Βενιζέλου, καθώς και στην πορεία

διαμαρτυρίας που ακολούθησε. 

Δυναμική και σε όγκο ήταν η παρουσία των συνα-

δέλφων της ΒΕΘ όπου με συνθήματα εξέφρασαν

την διαφωνία τους για την πώληση του ποσοστού

των ΕΛ.ΠΕ. σε ιδιώτη. 

ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΧΕ ΠΑΛΜΟ

Βασικό σύνθημα στο αγωνιστικό συλλαλητήριο ήταν «η

αξιόπρεπειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη», οι διαδηλωτές εξέ-

φρασαν την αγανάκτησή τους, για τη συνεχιζόμενη αδιέξοδη

και καταστροφική πολιτική,για τα νέα σκληρά και επώδυνα

μέτρα που ετοιμάζεται να υλοποιήσει η κυβέρνηση, εθελο-

τυφλώντας για τις ήδη ολέθριες συνέπειες σε βάρος της μι-

σθωτής εργασίας.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στις ομιλίες τους, έκρου-

σαν για ακόμη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου, για το

που οδηγούνται κοινωνία και οικονομία από τις μνημονιακές

πολιτικές, καλώντας τον κόσμο να συσπειρωθεί στα συνδι-

κάτα. Τα συνδικάτα, έδωσαν σαφές μήνυμα προς κάθε απο-

δέκτη ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί με κάθε μέσο και τρόπο,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΕΕΠ
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          πορεία διαμαρτυρίας με όλους τους συναδέλφους

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Την προηγούμενη μέρα πριν το συλ-

λαλητήριο πραγματοποιήθηκε στα

γραφεία του ΠΣΕΕΠ στις εγκαταστά-

σεις της ΒΕΘ ευρεία σύσκεψη, με

θέμα την καλύτερη οργάνωση και

συμμετοχή μαζικά των συναδέλφων

στην πορεία διαμαρτυρίας καθώς και

διοικητικό συμβούλιο, όπου έγινε

αναφορά και ενημέρωση για την πο-

ρεία και εξέλιξη της δρομολογημένης

ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ..

Ομιλητής από το ΠΣEΕΠ στο Άγαλμα του Βενιζέλου, ήταν ο συνάδελ-

φος της ΒΕΘ Στράτος Μπαξεβάνης ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

«Σ’ αυτούς τους μνημονιακούς καιρούς που ζούμε εργαζόμενοι και

συνδικαλιστικό κίνημα έχουν μεθοδευμένα υποστεί ανελέητη επίθεση

σ’ όλα τα επίπεδα. Όλοι μαζί είδαμε μισθούς και συντάξεις να συρρικνώ-

νονται σε εξευτελιστικά επίπεδα και η ανεργία να εκτοξεύεται στα ύψη

οδηγώντας τους νέους, τον παραγωγικό μοχλό αυτής της χώρας, στο

εξωτερικό για αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης και συνθηκών διαβίω-

σης, ενώ οι παραμένοντες Έλληνες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα,

εμφανίζονται στην πλειονότητά τους δυσαρεστημένοι σε ζητήματα ποι-

ότητας της εργασίας τους, όπως προκύπτει από έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πορεία αποβιομηχάνισης από τη δεκαετία

του 1980. Ολόκληροι βιομηχανικοί κλάδοι παραγωγής εξαφανίστηκαν

από τον τόπο και ειδικά από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό  συνέβη μέσα από

ένα συνδυασμό παραγόντων τεχνολογικής εξέλιξης ανάλυσης νέων αν-

ταγωνιστών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλαγή των καταναλωτικών

προτύπων αλλά και της δικής μας στασιμότητας και αδιαφορίας σαν κρά-

τος.

Οι κυβερνήσεις που πέρασαν φρόντισαν να οδηγήσουν σε τέλμα τον

παραγωγικό κλάδο της βιομηχανίας δίνοντας ένα θεσμικό και ρυθμι-

στικό πλαίσιο πολυδαίδαλο και εχθρικό και σαν να μην έφταναν αυτά

προχωρεί και επιμένει σε πλάνα αποτυχημένων ιδιοτικοποιήσεων σε πα-

ραγωγικές και κερδοφόρες επιχειρήσεις στις οποίες κάτοχος είναι το

Ελληνικό δημόσιο.

Η χώρα μας κατρακυλάει διαρκώς στο δείκτη ανταγωνιστικότητας και

αυτό χειροτερεύει, αφού όλο και περισσότερες χώρες κάνουν αυτά που

πρέπει να κάνουν για να βελτιώσουν τη ζωή των λαών τους και να δημι-

ουργήσουν κατ’ επέκταση νέες θέσεις εργασίας εκτός από μας».

όσο συνεχίζονται οι ίδιες καταστροφικές πο-

λιτικές, που απειλούν την κοινωνία με πλήρη

ισοπέδωση και συλλογική αφωνία, τονίζοντας

παράλληλα την αναγκαιότητα της μέγιστης

δυνατής ενότητας για την απόκρουση αυτών

των πολιτικών.

Μετά τη συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέ-

λου, ακολούθησε πορεία, η οποία καικατέ-

ληξε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Κα-

μάρα και στη συνέχεια, φωνάζοντας συνθή-

ματα, πραγματοποίησαν πορεία, μέσω των

οδών Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή και Αγ-

γελάκη για να καταλήξουν στο σημείο εκκί-

νησης.

Νωρίτερα, πριν ξεκινήσουν οι ομιλίες για

τα εγκαίνια της έκθεσης πέρασαν έξω από το

Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο όπου αστυνο-

μικοί είχαν σχηματίσει κλοιό.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη είχε αναπτυχ-

θεί και γύρω από τα κτήρια του ΑΠΘ, όπου

κλούβες της Αστυνομίας σχημάτισαν φράγμα

στις οδούς Εθνικής Αμύνης, Αγίου Δημη-

τρίου, Εγνατία και Μελενίκου προκειμένου

να αποτρέπουν την είσοδο διαδηλωτών

στους χώρους του πανεπιστημίου, μετά την

ολοκλήρωση της πορείας.
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Κατά τη διάρκεια του shut down των μονάδων

U2100, U2400, και U3900 πραγματοποιήθηκαν

εκτεταμένες εργασίες συντήρησης οι οποίες

ήταν απαραίτητες για την άριστη λειτουργία

του εξοπλισμού και κράτησε μία εβδομάδα.

Ήταν ένα πρόγραμμα συντήρησης ιδιαίτερα

απαιτητικό και με υψηλό βαθμό επικινδυνότη-

τας, διότι οι γύρω μονάδες του συγκροτήματος

όπου έγινε το Shut Down ήταν σε πλήρη λει-

τουργία.

Καλέσαμε όλους τους εμπλεκόμενους, στε-

λέχη της εταιρείας και εργαζόμενους, να τηρή-

σουν απαρέγκλιτα τα μέτρα ασφαλείας που

προβλέπονται από τις διαδικασίες και σε καμία

περίπτωση να μnv βάζουν τη βιασύνη για την

ολοκλήρωση κάποιας εργασίας πάνω από την

ασφάλεια.

Το Σωματείο μας ζήτησε από όλους τους εμ-

πλεκόμενους εργολάβους να τηρήσουν αυ-

στηρά τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και να

παρέχουν όλα τα μέτρα ασφαλούς εργασίας

και συνθηκών υγιεινής στους εργολαβικούς συ-

ναδέλφους μας. Και έτσι έγινε.

Επίσης, τονίσαμε ως ΠΣΕΕΠ ότι εάν ζητηθεί σε

οποιονδήποτε να εργαστεί σε επισφαλές συνθή-

κες εργασίας να απευθυνθεί στους αρμόδιους

Μηχανικούς Ασφαλείας και αν αυτό απαιτηθεί,

στην ΕΥΑΕ και το Σωματείο.

Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κά-

νουμε για την ασφάλεια όλων μας αλλά και για

την εύρυθμη λειτουργία του Διυλιστηρίου.

Άλλωστε όλοι πια έχουμε διδαχτεί από τα

λάθη του πρόσφατου παρελθόντος και ας

έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι κανένα χρονο-

διάγραμμα εργασιών, όσο σφιχτό ή όσο χα-

λαρό και αν είναι, δεν πρέπει να τοποθετηθεί

ιεραρχικά πάνω από την ασφάλεια των εργαζο-

μένων και των εγκαταστάσεων.

Γι αυτό όλοι θα πρέπει να εργαζόμαστε με

Ασφάλεια, Σύνεση και Μεθοδικότητα και ας βά-

λουμε ως στόχο η ολοκλήρωση αυτής της δια-

δικασίας συντήρησης, να είναι η πιο πετυχημένη

τόσο σε επίπεδο εργασιών όσο και σε επίπεδο

τήρησης των κανόνων ασφαλείας.

Όλα κύλισαν καλά στο shut down στις ΒΕΑ
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Η εθελοντική αιμοδοσία είναι ένα δώρο ζωής για    
Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και αυτό ήταν μια δύ-

σκολη περίοδος για την αιμοδοσία. Γι αυτό το Σωμα-

τεί μας προνόησε και φέτος να διεξάγει δύο

αιμοδοσίες τον Ιουνίο. Για την πρώτη αναφερθή-

καμε στο προηγούμενο τεύχος. Η δεύτερη έγινε

στις 18 Ιουνίου 2019, στις Βιομηχανικές εγκαταστά-

σεις της Ελευσίνας.

Mέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οι συνάδελφοί

μας για μία ακόμη φορά έκαναν το καθήκον τους και

προσήλθαν μαζικά στο κάλεσμα του Σωματείου μας

για να προσφέρουν αίμα.

Η ζήτηση για αίμα τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν

αυξημένη λόγω των πολλών τροχαίων. Οι τακτικοί

αιμοδότες μας λείπουν σε διακοπές κι αυτό επιδει-

νώνει το πρόβλημα με αποτέλεσμα να έχουμε μια

σοβαρή έλλειψη μονάδων αίματος.

Η αιμοδοσία των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. πραγμα-

τοποιήθηκε και αυτή την φορά σε συνεργασία με το

Θριάσιο νοσοκομείο και συγκεντρώθηκαν συνολικά

δεκαεννιά μονάδες αίματος. 

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

ανάγκες αυξάνονται συνεχώς και έτσι πρέπει να προ-

σπαθούμε κάθε φορά και περισσότερο. Αν είσαι πα-

λιός αιμοδότης, θα ανταποκριθείς και πάλι στο

επόμενο κάλεσμά μας και θα έρθεις στον χώρο της

αιμοδοσίας. 

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 (καρδιοπάθεια,

καρκίνο, αιμορραγική διαταραχή, επιληψία, ηπατίτιδα κτλ).

Εάν δεν έχεις κάνει κάποιο μεγάλο χειρουργείο τους τελευ-
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         τους συνανθρώπους μας

ταίους έξι μήνες.

Εάν δεν έχεις κάνει κάποιο tattoo ή piercing τους τελευταί-

ους έξι μήνες.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Μπορείς να δίνεις αίμα κάθε τρεις μήνες.

Η προσεκτική κι ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτηματο-

λογίου διασφαλίζει όχι μόνο τον μελλοντικό αποδέκτη του

αίματος, αλλά και τον ίδιο τον αιμοδότη.

Η ποσότητα του αίματος που δίνεις είναι περίπου 450ml. Ο

όγκος του αίματος (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 ια-

τρική εξέταση, η ίδια η αιμοδότηση κρατάει περίπου 10

λεπτά.
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Σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από εκείνο το

μαύρο πρωινό της 1ης Σεπτεμβρίου 1992 που χά-

ραξε τις ζωές μας και τον εργασιακό μας βίο!

Δεν πέρασε χρονιά που να μην έγινε αναφορά

από το Σωματείο των εργαζομένων σε αυτό το

τραγικό γεγονός, αλλά τα τελευταία χρόνια έπειτα

από πολλή προσπάθεια και απορρίψεις, υπάρχει

πλέον ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να βρι-

σκόμαστε, να θυμόμαστε, να προσευχόμαστε και

να απευχόμαστε!

Θεωρώ όμως, ότι το σημαντικότερο όλων τα τε-

λευταία χρόνια, είναι η παρουσία της Διοίκησης σε

αυτές τις εκδηλώσεις, σε ανώτατο Διοικητικό επί-

πεδο, όπως σήμερα με την παρουσία του νέου Δι-

ευθύνοντος Συμβούλου κ. Ανδρέα Σιάμιση, και

αυτό σημαίνει πολλά! 

Θυμόμαστε και τιμούμε τους αδικοχαμένους συ-

ναδέλφους όλοι όσοι δουλεύαμε μαζί τους εκείνα

τα χρόνια, αλλά και οι νέοι συνάδελφοι που από τις

διηγήσεις των παλαιότερων μαθαίνουν για τα τρα-

1η Σεπτέμβρη 2019. Ημέρα μνήμης και περισυλλόγης για το πιο πο           

Όταν ο χρόνος σταμάτησε για δεκαπέντε οικογένειες

γικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εκείνο το

πρωινό!

Ευχή όλων μας, να μην συμβαίνουν τέτοια γε-

γονότα στους εργασιακούς χώρους!

Αλλά επειδή οι ευχές δεν αρκούν, χρειάζεται

ιδιαίτερη προσπάθεια από όλους, επίδειξη επαγ-

γελματισμού, αλλά και γενναίες αποφάσεις από

την Εταιρεία που οφείλει να είναι αρωγός χωρίς

φειδώ!    

Συμπληρώθηκαν εικοσιεπτά χρόνια από εκείνο το

θλιβερό πρωινό της 1ης Σεπτεμβρίου 1992 και το

πλήθος ερωτημάτων να βασανίζει αμείλικτα τον κα-

θένα από μας για το τι έφταιξε και φτάσαμε στην

τραγωδία.

Στις καρδιές μας μόνο θλίψη και συγκίνηση φέρ-

νουν οι πικρές αναμνήσεις του τραγικού δυστυχήμα-

τος στην ΠΕΤΡΟΛΑ εκείνο τον Σεπτέμβριο που

έσπειρε τον όλεθρο ανάμεσά μας!

Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν σημειώθηκε η

έκρηξη και αμέσως οι φλόγες τύλιξαν το τμήμα διυ-

λίσεως υδρογονανθράκων. Ο 26χρονος Γιώργος

Κουμούτσος που εργαζόταν λίγα μέτρα μακριά δεν

πρόλαβε να αντιδράσει και απανθρακώθηκε. Ήταν

το πρώτο όνομα στην τραγική λίστα, που τις επόμε-

νες ώρες και ημέρες θα μεγάλωνε δραματικά…

Του Γιώργου Μπενέα
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   λύνεκρο εργατικό  δυστύχημα που έχει γίνει ποτέ στην χώρα μας

ΠΕΤΡΟΛΑ 1η Σεπτέμβρη 1992 - 27 χρόνια μετά
Δεν είναι εύκολο να ξεχάσεις αυτή την ημέρα. Είναι αδύνατο όσα χρόνια και να περάσουν.

Ο πόνος είναι μεγάλος για τους αδικοχαμένους φίλους και συναδέλφους.

Φίλιος Γεράσιμος (21 ετών)

Γκαραγκούνης Παναγιώτης (51 ετών)

Τα ονόματα των αδικοχαμένων 

συναδέλφων μας, 

θα είναι χαραγμένα 

για πάντα στην μνήμη μας.

Σοφρονίδης Ιωάννης (58 ετών)

Βροντάκης Γιώργος (42 ετών)

Πλέστης Πέτρος (36 ετών)

Μωραϊτης Ιωάννης (30 ετών)

Φαφούτης Δημήτριος (25 ετών)

Κουμούτσος Γιώργος (26 ετών)

Σιμσιρίδης Γιώργος (44 ετών)

Σταμάτης Αχιλλέας (26 ετών)

Παγιώτου Ευαγγελία (34 ετών)

Σκανδάλης Μιχάλης (51 ετών)

Παπαγεωργίου Γιώργος (24 ετών)

Αναστασίου Αντώνης (22 ετών)

Κόντης Σωτήρης (32 ετών)
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Είμαστε από τις λίγες χώρες με άμεση εξάρτηση από την

εισαγωγή ενέργειας, αφού πληρώνουμε περισσότερα από

4 δις το χρόνο, και η οποιαδήποτε παραγωγή θα δημιουρ-

γήσει συνθήκες ευημερίας αφού η εξοικονόμηση πόρων

θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της χώρας. Τα έσοδα του

κράτους θα ανέρχονται σε 40-45% της αξίας του κοιτάσμα-

τος, συν τις θέσεις εργασίας (περίπου 300 θέσεις σε ένα

ισοδύναμο κοίτασμα του Πρίνου), συν το 5% του περιφε-

ρειακού φόρου για τις τοπικές κοινωνίες, συν τις περιφε-

ρειακές θέσεις από παράλληλες δραστηριότητες.

Η κινδυνολογία περί πρόκλησης σεισμών σε περίπτωση

εκτέλεσης γεωτρήσεων δεν ευσταθεί, αφού για να υπάρξει

κοίτασμα πρέπει να υπάρχουν στεγανά πετρώματα και

οποιοδήποτε ρήγμα θα έχει διαρρήξει τα πετρώματα και τα

κοιτάσματα θα είχαν διαφύγει.

Η Ε.Ε. έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες ασφάλειας και

το μόνο που χρειάζεται είναι η πολιτεία να παρακολουθεί

όλες τις δράσεις για την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήμα-

τος στις γεωτρήσεις.

Η μοναδική εταιρία με πρόταση αξιοποίησης

Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η Μεσόγειος είναι μια κλειστή

θάλασσα και οποιαδήποτε ρύπανση σε οποιαδήποτε άλλη

χώρα που βρέχεται από τη Μεσόγειο θα μας επηρέαζε το

ίδιο. Υπάρχουν χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. όπως η

Αλβανία, η Λιβύη και πολλές άλλες και θα έπρεπε να ανη-

συχούμε για τις γεωτρήσεις στις χώρες αυτές ακόμη πε-

ρισσότερο.

Με την προκήρυξη των θαλάσσιων περιοχών το 2010, αυ-

τόματα ορίσαμε έμμεσα και την ΑΟΖ μας στις περιοχές που

είχαμε σύνορα με άλλες χώρες, όπως με την Αλβανία στην

περιοχή 1, με την Ιταλία στην περιοχή 2 και με την Λιβύη

στις περιοχές νότια της Κρήτης.

Όποιος παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις ως προς

την διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση περιο-

χών εξεύρεσης πεδίων υδρογονανθράκων τότε θα κατα-

λάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.

Ως πρώτο παράδειγμα έχουμε τον διαγωνισμό για την

περιοχή των Διαποντίων νήσων (περιοχή 1). Πέρασαν πε-

ρίπου 6 χρόνια από τότε που έληξε η προθεσμία υποβολής

φακέλου υποψηφιότητας. Ξέρουμε ότι η μοναδική εταιρεία

που υπέβαλε πρόταση αξιοποίησης είναι τα ΕΛ.ΠΕ. Αν θέ-

λετε, για καθαρά γεωπολιτικούς λόγους, ΕΠΡΕΠΕ να είχε

λήξει αυτή η διαδικασία και τώρα να έχουμε τα ΕΛ.ΠΕ. να

αναζητούν και να προγραμματίζουν την γεώτρηση τους.

Το έκαναν οι Αλβανοί με την παραχώρηση του δικού τους

οικοπέδου σε Αμερικάνικη Εταιρεία και μας βοήθησαν με

αυτό τον τρόπο για την μεταξύ μας ΑΟΖ, αλλά εμείς;

Το δεύτερο παράδειγμα είναι η περιοχή 2, όπου η Κυβέρ-

νηση με πολλές καθυστερήσεις τελικά υπέγραψε τις συμ-

βάσεις παραχώρησης (συμμετέχει η TOTAL) μετά από

απειλές αποχώρησης, αλλά προφανώς εκεί δεν υπήρχε

πρόβλημα, αφού με την Ιταλία έχουμε κατά κάποιο τρόπο

ορίσει μια άτυπη ΑΟΖ.

Σήμερα, έχουμε την EXXON και TOTAL μαζί με τα ΕΛ.ΠΕ.

να έχουν αναλάβει μια μεγάλη περιοχή νότια και δυτικά

της Κρήτης. Αναμφίβολα μεγάλη η επιτυχία των ΕΛ.ΠΕ. να

«φέρουν» αυτούς τους δύο πετρελαϊκούς κολοσσούς στην

Ελλάδα γιατί αφενός μας ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ οριστικά την ΑΟΖ

με την Λιβύη και αφετέρου είναι ίσως οι μοναδικές ή από

τις λίγες εταιρείες που μπορούν να πραγματοποιήσουν γε-

ωτρήσεις σε τόσο βαθιά νερά.

Αν δεχτούμε λοιπόν ότι ο έμμεσος ορισμός της ΑΟΖ Ελ-

λάδας-Λιβύης σταματάει μια για πάντα τις όποιες αμφισβη-

τήσεις της Λιβύης σχετικά με τα όρια (αν δηλαδή ο κόλπος

της Σύρτης είναι κλειστός ή ανοιχτός και συνεπώς καθο-

ρίζει τα όρια της ΑΟΖ με την Ελλάδα), αν μη τι άλλο φαίνε-

ται περίεργο που η Ελληνική Κυβέρνηση καθυστερεί να

φέρει προς κύρωση στη Βουλή την σύμβαση.

Προεκλογικά τα τελευταία 10 χρόνια ήταν η μόνη φορά

(Ευρωεκλογές και Εθνικές) που δεν ακούσαμε κάτι για την

αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και αυτό μου δημιουρ-

γεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε οι

άλλοι (εκτός από μια εξαίρεση). Πολλά από τα στελέχη της

σημερινής κυβέρνησης συμμετείχαν στις όποιες αποφά-

σεις περί αξιοποίησης ή μη στις προηγούμενες κυβερνή-

σεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ή ΝΔ.

Αν πετύχει η γεώτρηση στον Πατραϊκό,

όλα θ' αλλάξουν στην Ελλάδα

Σ
ύμφωνα με τους Διεθνείς οίκους, η παραγωγή υδρογονανθράκων θα αυξάνεται μέχρι το 2040, όταν και

θα φτάσει στην μέγιστη τιμή της, και στη συνέχεια θα αρχίσει η μείωσή της. Η παραγωγή αυτή σχετίζεται

με τα πιστοποιημένα κοιτάσματα σε όλες τις χώρες του κόσμου και όχι με το αν επιθυμούμε την απεξάρ-

τηση μας από τους υδρογονάνθρακες. Συνεπώς είναι παραπλάνηση ότι άρχισε η απεξάρτηση. Η απεξάρτηση άρ-

χισε στις χώρες όπου τα κοιτάσματα εξαντλήθηκαν ή εξαντλούνται. Η Ελλάδα έχει προστεθεί στον χάρτη των εν

δυνάμει παραγωγικών χωρών αλλά τα όποια κοιτάσματα πρώτα πρέπει να πιστοποιηθούν, δηλαδή να γίνουν γε-

ωτρήσεις για να δούμε το απόθεμά μας.
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Δεν ακούσαμε τίποτα από το κόμματα…

Το ΠΑΣΟΚ το 1998 δεν κατήργησε την τότε ΔΕΠ-ΕΚΥ;

Η ΝΔ δεν ήταν αυτή που δεν έκανε τίποτε για την επα-

νασύσταση ενός φορέα αν και Υπουργοί της την περίοδο

2004-2009 το επιχείρησαν πολλές φορές;

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν που με τα στελέχη του μπλόκαρε

όλες τις διαδικασίες προφασιζόμενος την προστασία του

περιβάλλοντος;

Θεωρώ πως σήμερα ΔΕΝ δικαιολογείται άγνοια και συ-

νεπώς αν αποφασίσουν EXXON-TOTAL να αποχωρήσουν,

λόγω αναποφασιστικότητας ή άλλων λόγων και καθυστε-

ρήσεων της Κυβέρνησης, προφανώς θα ευθύνεται η κυ-

βέρνηση που θα τους «διώξει».

Στο παρελθόν είχαμε ακούσει ότι υπήρξε Αμερικάνικη

πετρελαϊκή εταιρεία που ζήτησε την άδεια για την Λεκάνη

του Ηροδότου (που αυτόματα θα όριζε την ΑΟΖ με Κύπρο

και Αίγυπτο) αλλά και πάλι εμείς (η κυβέρνηση της ΝΔ) δεν

πήραμε θέση αφού η απάντηση ήταν ΟΧΙ, και έτσι ζούμε

σήμερα τις «μαγκιές» της Τουρκίας. ΔΕΝ θα συνέβαινε τί-

ποτε από όλα αυτά ΑΝ είχαμε πει τότε ΝΑΙ.

Μετά τα παραπάνω, ακόμη πιστεύω ότι ΔΕΝ θα προχω-

ρήσουν οι παραχωρήσεις νότια της Κύπρου και θα έχουμε

αρνητικές εξελίξεις για την χώρα μας ως προς την ΑΟΖ

αλλά και την αξιοποίηση των όποιων πεδίων υδρογοναν-

θράκων νότια της Κρήτης.

Την ίδια αποφασιστικότητα με τη Νομική Πάτρας!

Θα ήθελα να δω την ίδια αποφασιστικότητα της σημερι-

νής Κυβέρνησης και στο θέμα των υδρογονανθράκων. Εύ-

κολα η κυβέρνηση με ένα νόμο και χωρίς διαβουλεύσεις

νομοθετεί γιατί έτσι… θέλει (δες κατάργηση Νομικής Πά-

τρας). Περιμένω να δω πόσο ανάλογα θα κινηθεί και στο

θέμα των υδρογονανθράκων. Έχουμε μια μεγάλη εταιρεία,

την Ισπανική REPSOL, που προσπαθεί να κάνει σεισμικές

έρευνες στα Γιάννενα και αντιμετωπίζει εμπόδια από μια

μερίδα ανθρώπων (50-100) που σαμποτάρουν τις όποιες

τους ενέργειες. Μέχρι τώρα η επίσημη κυβέρνηση ΔΕΝ

συμμετέχει στο πρόβλημα, ούτε καν ως θεατής. Αν συνε-

χιστεί αυτή η κατάσταση, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα φύγει

και η REPSOL, οπότε η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης

θα καθορίσει και τον μέλλον των ερευνών στις χερσαίες

περιοχές.

Υποσημείωση: Η Ήπειρος είναι σχεδόν εγκαταλελειμ-

μένη και αν κάνετε ένα οδοιπορικό σε χωριά που μαραζώ-

νουν και εξαφανίζονται (τους

τρεις τελευταίους μήνες ήμουν

για γεωλογικές μελέτες στην

Ήπειρο), τότε θα δείτε πως σύμ-

φωνα με την μεγάλη πλειοψηφία

των κατοίκων η αξιοποίηση των

υδρογονανθράκων πιστεύουν ότι

θα φέρει ανάπτυξη και ζωντάνεμα

της υπαίθρου.

Από τα υπάρχοντα δεδομένα η

μόνη περιοχή που έχει προγραμ-

ματιστεί γεώτρηση είναι αυτή του

Πατραϊκού για το πρώτο ίσως τρί-

μηνο του 2020, αν και η πιο

«ώριμη» περιοχή ήταν αυτή του

Κατακόλου, που απ' ό,τι ανακοινώθηκε προγραμματίζεται

μάλλον γεώτρηση για το 2021. Αν τελικά γίνει η γεώτρηση

στον Πατραϊκό και πετύχει, τότε ΟΛΑ θα αλλάξουν στην

Ελλάδα. Αλλά ξανά λέω ΑΝ γίνει.

Ενώ λοιπόν μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι θα γίνει η γεώ-

τρηση στον Πατραϊκό, που είχε παραχωρηθεί στα ΕΛΠΕ και

EDISSON, σήμερα τα δεδομένα άλλαξαν. Μετά την εξα-

γορά της EDISSON από την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μένει να δούμε

πώς θα πάει η συνεργασία ΕΛΠΕ-ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ. Μένει να

δούμε αν έχουν την ίδια φιλοσοφία και ενστερνίζονται τα

ίδια όνειρα. Μένει να δούμε αν όλα θα πάνε σύμφωνα με

τα χρονοδιαγράμματα ή όλα θα πάνε πίσω.

Αυτή η περιοχή είναι η πιο πολλά υποσχόμενη

Θυμηθείτε ότι η ανάπτυξη της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ με την εξα-

γορά της EDISSON θα μας απασχολήσουν στα επόμενα

χρόνια και θα καθορίσουν τις έρευνες και τον έλεγχο των

υδρογονανθράκων στην ΝΑ Μεσόγειο. Μένει να μάθουμε

αν υπάρχει και ποιος μπορεί να είναι ο μεγάλος «παίχτης»

πίσω από την Ενεργειακή.

Η μόνη περιοχή που εμπλέκεται μόνο μια εταιρεία

(ΕΛΠΕ) είναι η περιοχή του Κυπαρισσιακού που και εκεί

υπάρχει η καθυστέρηση με τις συμβάσεις και την κύρωση

της από την Βουλή. Για μένα η περιοχή αυτή είναι η πιο

πολλά υποσχόμενη και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι κά-

ποια στιγμή η αξιοποίηση των όποιων πεδίων υδρογοναν-

θράκων θα συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της

ΕΛΛΑΔΑΣ, νομίζω ότι αυτή είναι η ώρα.

Θεωρώ πως τα περισσότερα κοιτάσματα στην Ελλάδα

αναφέρονται σε φυσικό αέριο και συνεπώς η αξιοποίηση

τους θα προσφέρει πολλά στην Εθνική οικονομία μειώνον-

τας το ενεργειακό κόστος της χώρας μας.

Περιοχές όπως ο Κυπαρισσιακός κόλπος, ο κόλπος της

Πρέβεζας, τα Διαπόντια νησιά θεωρώ ότι «κρύβουν» τερά-

στια κοιτάσματα φυσικού αερίου, που θα πρέπει να προ-

γραμματιστούν για σύνδεση με τους διαφαινόμενους

αγωγούς μεταφοράς προς την Ευρώπη.

Και σ' αυτόν τον τομέα είμαστε πολύ-πολύ πίσω. Όταν

σχεδιάζαμε την διέλευση του ΤΑΠ από την ΕΛΛΑΔΑ, το

μόνο που είχαμε στο νου μας ήταν τα «θέλω» της Ε.Ε., με

την αξιοποίηση του Αζέρικου φυσικού αερίου για να απε-

ξαρτηθεί η Ευρώπη από το ρωσικό φυσικό αέριο, χωρίς

όμως να πιέζουμε για να εξασφαλίζουμε τον EastMed που

θα αξιοποιούσε τα κοιτάσματα της Κύπρου, του Ισραήλ
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αλλά και της Ελλάδας. Ο ΤΑΠ μπορεί να δίνει στρατηγικό

πλεονέκτημα στην Ελλάδα αλλά μόνο αυτό, αφού ΔΕΝ

υπάρχει τέλος διέλευσης για την Ελλάδα, δηλαδή δεν

υπάρχουν έσοδα για την χώρα μας. Η Ελλάδα έμεινε πολύ

πίσω στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων της ενώ αντίθετα

η Αίγυπτος προετοιμάστηκε και είναι έτοιμη να προσφέρει

τον τρόπο αξιοποίησης των κοιτασμάτων της Κύπρου με

τους σταθμούς υγροποίησης που κατασκεύασε και κατα-

σκευάζει. Μήπως θα χάσουμε και αυτό το στοίχημα;

Μήπως θα χάσουμε τον EastMed; Μήπως για άλλη μια

φορά οι κυβερνήσεις μας είναι κατώτερες των περιστά-

σεων;

Όπως ανέφερα στην αρχή, δεν μπορεί με τις υφιστάμε-

νες πηγές ενέργειας να περιοριστεί ο ρόλος του πετρε-

λαίου και φυσικού αερίου στις ενεργειακές ανάγκες των

χωρών.

Εμείς πότε θα αξιοποιήσουμε τους Υδρίτες;

Επίσης, να μην ξεχνάμε και τους Υδρίτες (παγωμένο με-

θάνιο) που υπάρχουν σε αφθονία (εκτιμάται ότι βρίσκονται

περίπου 5 τρις κ.μ. μεθανίου παγωμένα νότια του Καστε-

λορίζου). Στην Ιαπωνία άρχισαν την εκμετάλλευσή τους

και πιστεύω πως τους αξιοποιούν και οι Ρώσοι. Εμείς πότε;

Τέλος, θα πρέπει να δούμε διαχρονικά και τις ΑΠΕ. Σή-

μερα υπάρχει μια έκρηξη διαφήμισης και προβολής της πα-

ραγωγής ενέργειας είτε μέσω Ανεμογεννητριών (αιολικά

πάρκα), είτε μέσω φωτοβολταϊκών είτε μέσω μικρών

υδροηλεκτρικών μονάδων. Όλα τα παραπάνω πρέπει να τα

δούμε σε βάθος χρόνου. Ακούγονται, γράφονται και ανα-

λύονται πολλά, ότι δηλαδή άρχισαν να δημιουργούνται χω-

ματερές από «πεθαμένες» ανεμογεννήτριες ή

φωτοβολταϊκά πάνελ. Δεν υπάρχει καμιά δέσμευση ή τρό-

πος ανακύκλωσης των γερασμένων ανεμογεννητριών.

Υπάρχει όρος στις συμβάσεις τους για την αποκατάσταση

των γερασμένων υλικών; Υπάρχει όρος στις συμβάσεις

τους για προστασία του περιβάλλοντος; ΠΡΟΦΑΝΩΣ και

ΟΧΙ.

Στην Ελλάδα είμαστε πάντα της υπερβολής. Μετά από

20 χρόνια να δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά τα «σκουπίδια»

που θα δημιουργηθούν (σημειώνεται ότι ο χρόνος ζωής

των ανεμογεννητριών εκτιμάται σε 30-35 χρόνια).

Αν δούμε πώς κατασκευάζεται ένα Αιολικό πάρκο…

Πολλοί μιλάνε για κλιματική αλλαγή αλλά λίγοι ασχο-

λούνται για τις επιπτώσεις όλων αυτών των ΑΠΕ στο περι-

βάλλον. Βλέπετε πού κατασκευάζονται τα αιολικά πάρκα;

Πάνω σε κορυφογραμμές καταστρέφοντας το οικοσύ-

στημα της περιοχής. Γιατί δεν κατασκευάζονται σε πεδινές

περιοχές; Ποιος τους δίνει τις άδειες και ποιος τους επι-

κροτεί; Ξέρετε πόσο στοιχίζει η παραγόμενη ενέργεια από

ένα αιολικό πάρκο; Αν ήταν συμφέρουσες οι τιμές παρα-

γωγής, γιατί τις επιδοτούμε; Αν δούμε το πώς δημιουργεί-

ται ένα Αιολικό πάρκο, τότε και μόνο τότε θα είμαστε όλοι

αντίθετοι στην κατασκευή τους. Μεγάλοι δρόμοι για την

μεταφορά των ανεμογεννητριών, αποψίλωση, δίκτυα με-

ταφοράς, τσιμεντένιες τεράστιες θεμελιώσεις, κατα-

στροφή οικοσυστημάτων κ.λ.π.

Το κλίμα αλλάζει με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις να

είναι μειωμένες σε διάρκεια και αυξημένες σε ένταση. Ξέ-

ρετε πόσα από τα μικρά υδροηλεκτρικά θα αντέξουν στη

λειτουργία τους, αν θέλουμε να εφαρμόζουμε τους νό-

μους για τις παροχές των ρεμάτων και τη διάρκεια λει-

τουργίας τους; Κανένα. Τα ποτάμια θα παρουσιάζουν

πλημμυρικά φαινόμενα με όχι διαρκή και συνεχή ροή, με

αποτέλεσμα τα μικρά υδροηλεκτρικά να μην έχουν νερό

για να λειτουργήσουν.

*Ο Αβραάμ Ζεληλίδης είναι Καθηγητής Γεωλογίας στο

Πανεπιστήμιο Πατρών.

Συνεχίζονται οι επαφές του Σωματείου μας με τα κόμματα της Βουλής
Η προσπάθεια του Σωματείου μας για την ανά-

δειξη των σοβαρών προβλημάτων που θα επιφέρει

η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ.

τόσο σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και σε

επίπεδο Εθνικής οικονομίας, συνεχίζε-

ται.

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου αντι-

προσωπεία του Δ.Σ.  του Σωματείου συ-

ναντήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με

τον εκπρόσωπο της "Ελληνικής Λύσης" ο

οποίος αφού άκουσε την επιχειρηματο-

λογία μας εξέφρασε την πλήρη στήριξή

του  στον  δίκαιο αγώνα μας.

Ταύτιση απόψεων με τον Γ. Βαρου-
φάκη

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε  και τη Δευτέρα 30

Σεπτεμβρίου με τον Γενικό Γραμματέα του "ΜΕΡΑ

25" κ. Γ. Βαρουφάκη και με το Δ/ντή Κ.Ο κ. Αλέξη

Σμυρλή όπου αναπτύξαμε τις θέσεις μας. Ο κ. Γ. Βα-

ρουφάκης συμφώνησε μαζί μας ότι η περαιτέρω

ιδιωτικοποίηση στα ΕΛ.ΠΕ. είναι εκποίηση του Εθνι-

κού πλούτου μας, παράλληλα όμως, εξέφρασε για

μία ακόμη φορά τις αντιρρήσεις του κόμματός του

όσον αφορά τις εξορύξεις των υδρογονανθράκων

που το μόνο που θα κάνουν είναι να επιτείνουν το

πρόβλημα χωρίς κανένα κέρδος για τη χώρα και

τους πολίτες, αλλά και για το κακό που θα προκαλέ-

σουν σε κοινωνία και περιβάλλον.
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ΚΟΝΤΟΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΕΛΑΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΖΟΡΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΣΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΪΝΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΛΠΕ ΒΕΘ)

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΕΛΠΕ ΒΕΑ)

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (ΔΕΣΦΑ ΠΑΤΗΜΑ)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (MOTOR OIL HELLAS

ΑΝΑΠ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. CETRACORE JET OIL

ΓΡΑΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MOTOR OIL HELLAS

ΓΡΑΜ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ (ΕΛΠΕ BEA)

ΓΡΑΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΡΑΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΩΝ (EKO ABEE)

ΓΡΑΜ. ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΑΒΑLA OIL)

ΓΡΑΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΕΛΠΕ BEA)

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ)

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΕΛΠΕ BEA)

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ)

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (EKO ABEE)

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΝΤΙΑΞΟΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΕΛΠΕ BEE)

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΕΛΠΕ ΒΕΑ)

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΕΛΠΕ ΒΕΑ)

Η Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και οι Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ που εξελέγησαν είναι όπως παρακάτω:

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2019, το 42ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (Π.Ο.Ε.)

Οι Αντιπρόσωποι του Συνεδρίου που συμμετείχαν στην ψηφοφορία ήταν 123 και εκπροσωπούσαν 25 σω-

ματεία μέλη της ΠΟΕ ενώ στις εκλογές για την ανάδειξη νέου συμβουλίου μετείχαν πέντε συνδυσμοί. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη συγκροτήθηκε σε σώμα την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και είναι το

ακόλουθο.

ΤΟ 42ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕ 
ΕΞΕΛΕΞΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΤΙΑΞΟΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

2. ΜΙΓΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (CETRACORE JET OIL)

3. ΚΑΛΙΓΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΔΕΣΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

4. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΕΛΠΕ ΒΕΘ)

5. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΛΠΕ ΒΕΘ)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΛΠΕ ΒΕΘ)

2. ΚΕΛΑΪΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΚΑΒΑΛΑ OIL)

3. ΚΟΝΤΟΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΛΠΕ ΒΕΘ)

4. ΝΤΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΕΛΠΕ ΒΕΑ)

5. ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΛΠΕ ΒΕΑ)
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Κλιματική Αλλαγή. Κλιματική Αλλαγή. MMύθοι και αλήθειεςύθοι και αλήθειες
Η Κλιματική Αλλαγή είναι ένα διαχρονικό φαι-

νόμενο που εμφανίστηκε εδώ και εκατομμύρια

χρόνια και μελετήθηκε από τους γεωλόγους

του Τεταρτογενούς (Quaternary geologists).

Αυτή η κατηγορία των γεω-επιστημόνων μελε-

τούν το παλαιό-κλίμα και την παλαιό-εδαφο-

λογία. Από τα τέλη του 17ου αιώνα μελέτησαν

τις παλινδρομικές κινήσεις των παγετώνων

που γινόντουσαν κάθε περίπου 120.000 χρό-

νια, αρχής γενομένης από τα μέσα του Τεταρ-

τογενούς, ήτοι, περίπου, πριν 1.000.000

χρόνια. Την αιτία δεν την γνώριζαν.

Εικόνα 1. εκκεντρότητα, αξονική απόκλιση και η μετάπτωση των τροπικών και εαρι-
νών ισημεριών, κύκλοι Milancivitch, που δημιουργούν κλιματικές αλλαγές κάθε
120000 χρόνια, κάθε 40000 χρόνια και κάθε 20000 χρόνια αντιστοίχως, Σταύρος Αλε-
ξανδρής, 2019.

Εικόνα 2. Μερικές τοποθεσίες από τις παγοκολώνες 
που λήφθηκαν από τον Νότιο Πόλο και που φυλάγονται 
σε ειδικές αποθήκες του Πανεπιστημίου ΟHIO, USA

Εικόνα 3. Η παγο-κολώνα VOSTOK-1 μήκους 3.2 χιλιομέτρων που λή-
φθηκε από τον Νότιο Πόλο για την μελέτη της κλιματικής αλλαγής,
Petit, et. al., 1999. 

Εικόνα 4. Θερμοκρασιακές διακυμάνσεις κατά τα τελευταία 450000 χρόνια.
Άξιον παρατήρησης είναι το πόσες φορές είχαμε θερμοκρασίες πάνω από την
σημερινή μέση γήινη θερμοκρασία των 15 C για πολλά χρόνια χωρίς να λιώσουν
οι πάγοι. Αυτό δείχνουν οι πάγο-κολώνες Vostok-1 και EPICA. 

Όταν ο ημερήσιος άξονας περιστροφής της Γης αλ-

λάζει τοποθεσία επανέρχεται στην αρχική του θέση

κάθε 20.000 χρόνια. Αυτός ο στροβιλισμός δημιουργεί

κάθε 20.000 χρόνια μια παγετώδη περίοδο. Βλέπουμε

ότι δεν υπάρχει η επίδραση ούτε του ανθρώπου ούτε

του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα. Φυσικά,

εκείνη την περίοδο, δεν κάναμε χρήση των υδρογοναν-

θράκων. Παρόλα αυτά είχαμε κλιματικές αλλαγές.

Το 1995 εκατοντάδες επιστήμονες από όλον τον

κόσμο άρχισαν να κάνουν γεωτρήσεις στον Βόρειο και

Νότιο Πόλο, όπως επίσης στη Γροιλανδία (εικόνα 2) για

να πάρουν παγοκολώνες που δείχνουν τις κλιματικές

αλλαγές τα τελευταία 450.000 χρόνια.

Αυτές οι πάγο-κολώνες ορισμένες μήκους 3.200

μέτρων, (εικόνα 3) φυλάγονται στο μουσείο του πα-

νεπιστημίου Οχάιο των ΗΠΑ ενώ οι πάγο-κολώνες

από την Γροιλανδία στο Ινστιτούτο Niels Bohr της

Κοπεγχάγης στη Δανία.

Μελετώντας τις διακυμάνσεις της περιεκτικότητας του

διοξειδίου του άνθρακος που υπήρχαν ως εγκλείσματα

στις παγοκολώνες όπως επίσης τα ισότοπα οξυγόνου 18 (δ

18Ο) που βρίσκονται σε εγκλείσματα αέρος και είναι θερ-

μοκρασιακοί δείκτες, κατασκεύασαν διαγράμματα διακύ-

μανσης της θερμοκρασίας και του διοξειδίου του

άνθρακος των τελευταίων 450.000 ετών, (εικόνα 4).

Στην εικόνα 4, παρατηρούμε πόσες φορές η μέση γήινη

θερμοκρασία υπερέβη την σημερινή μέση γήινη θερμο-

κρασία των 15 βαθμών Κελσίου ασχέτως της ατμοσφαιρι-

κής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακος.

Επιπροσθέτως, παρατηρούμε την επιβεβαίωση της θεω-

ρίας του Milancovitch, δηλαδή ότι περίπου κάθε 120.000

χρόνια πρέπει και πράγματι έχουμε μέσο-παγετώδεις πε-

ριόδους, δηλαδή κλιματικές αλλαγές, όπως επίσης επιβε-

βαίωση των υπαιθρίων παρατηρήσεων που έκαναν οι

γεωλόγοι του Τεταρτογενούς πριν 200 χρόνια για τις κλι-

ματικές αλλαγές.
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Εικόνα 5. Μέση γήινη θερμοκρασία των 18 C κατά την διάρκεια της Εεμίου μεσοπαγετώ-
δους περιόδου που διήρκεσε 10000 χρόνια. Ούτε ο Βόρειος  ούτε ο Νότιος Πόλος έλιωσαν. 

Εικόνα 6. Πάνω από 100 κλιματικές αλλα-
γές διαπιστώθηκαν τα τελευταία 10000
χρόνια κάνοντας χρήση της γεωμαγνητι-
κής πολικότητας και των ισοτόπων δ 180.

Το πολύ σημαντικό συμπέρασμα, που πρέπει να το κατα-

λάβουν οι περιβαλλοντολόγοι είναι ότι κατά την διάρκεια

του Τεταρτογενούς ιδιαίτερα τα τελευταία 450.000 χρόνια

είχαμε μέσο-παγετώδεις περιόδους με μέσες γήινες θερμο-

κρασίες πολύ μεγαλύτερες από ότι έχουμε σήμερα και για

πολύ μεγάλες περιόδους, χωρίς να λιώσουν οι πάγοι στον

Βόρειο και Νότιο Πόλο.

Αυτή η περίπτωση καταγράφεται από την Εέμιο Περίοδο

που κράτησε περίπου 10.000 χρόνια, διάρκεια σχεδόν όσης

με την Ολοκαινική περίοδο (14.000 χρόνια π.Χ. μέχρι σή-

μερα), εικόνα 5, με μέση γήινη θερμοκρασία της Εεμίου πε-

ριόδου τους 18 βαθμούς Κελσίου έναντι της σημερινής των

15,8 βαθμών Κελσίου.

Εικόνα 7. Υστέρηση μεταξύ της εμφάνισης της μέσης γήινης
θερμοκρασίας και της περιεκτικότητας της γήινης ατμόσφαιρας
σε CO2 κατά τον Φανεροζωϊκό Αιώνα. Αυτή η παρατήρηση μας
λέει ότι η περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού CO2 είναι το αι-
τιατό και όχι η αιτία της ανόδου της γήινης θερμοκρασίας.

Κατά την περίοδο αυτή των 10.000

ετών δεν έλειωσαν οι πάγοι και δεν πέ-

θαναν οι αρκούδες στον Βόρειο Πόλο,

ούτε οι πιγκουίνοι στον Νότιο Πόλο.

Άρα, η ψευτιά που διαδίδουν οι περιβαλ-

λοντολόγοι ότι ο πλανήτης θα καταστρα-

φεί αν η μέση γήινη θερμοκρασία ανέβει

κατά 1 βαθμό Κελσίου ήτοι στους 16,8

βαθμούς Κελσίου είναι καθαρή απάτη.

Αυτό μαρτυράν οι μελέτες των 400 πα-

γοκολώνων που βρίσκονται σήμερα στα

μουσεία. Επίσης, οι τελευταίες μελέτες

που αφορούν τα τελευταία 10000 χρό-

νια, (εικόνα 6), έδειξαν με βάση τις θερ-

μοκρασίες που καταγράφηκαν σε

ιζήματα του Βόρειου Ατλαντικού, με-

λέτη ισοτόπων δ 180, ότι είχαμε πάνω

από 100 φορές κλιματικές αλλαγές

χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριό-

τητα.

Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Παρα-

τηρούμε ότι η άνοδος της ατμοσφαιρικής πε-

ριεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακος

διαμέσου των αιώνων έπεται της ανόδου της

θερμοκρασίας σε όλες τις μέσο-παγετώδεις

περιόδους. Ήτοι παρουσιάζει χρονική υστέ-

ρηση έναντι της ανόδου της θερμοκρασίας

(εικόνα 7) γεγονός που μας οδηγεί στο να

συμπεράνουμε ότι η άνοδος της ατμοσφαιρι-

κής περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρα-

κος είναι το αποτέλεσμα της ανόδου της

γήινης μέσης θερμοκρασίας.

Εικόνα 8. Οι διακυμάνσεις της μέσης γήινης θερμοκρασίας τα

τελευταία 11000 χρόνια, Dansgard et al., 1969 και Shonwiese 1995. 

Όταν υπήρξε ο Ηomo Sapiens

Πριν 14.000 χρόνια, η μέση γήινη θερμοκρα-

σία στον πλανήτη ανέβηκε από 11 βαθμούς

Κελσίου στους 15 βαθμούς χωρίς να γνωρί-

ζουμε την αιτία (εικόνα 8). Μεταξύ 8.500 π.Χ.

και 4.500 π.Χ., ήτοι κατά την παλαιολιθική πε-

ρίοδο, η μέση γήινη θερμοκρασία ανέβηκε

στους 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την εποχή,

που ονομάζεται η περίοδος του Ολοκαινικού

μεγίστου, δημιουργήθηκε η Σαχάρα χωρίς να

εξαφανιστούν ούτε οι πάγοι από τον Βόρειο

και Νότιο Πόλο, ούτε οι αρκούδες και ούτε οι

πιγκουίνοι.

Συνεχίζεται

Εικόνα 9. Διακύμανση των επιφανει-
ακών θερμοκρασιών στην θάλασσα
των Σαργασών τα τελευταία 3000
χρόνια (Μετρήσεις μέχρι το 1975)
Φανερά είναι τα θερμοκρασιακά μέ-
γιστα της Ρωμαϊκής Εποχής και το
Μεσαιωνικό Μέγιστο. 

Αυτή την περίοδο δεν γινότανε χρήση των υδρογονανθράκων. Άρα,

η αύξηση της γήινης θερμοκρασίας θα πρέπει να αποδοθεί σε εξωγενείς

παράγοντες και όχι στην άνοδο του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άν-

θρακος, σε επίπεδα άνω των 400 ppm, κάτι που πρέπει να ερευνήσουν

οι περιβαλλοντολόγοι. Παρατηρούμε πάλι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες

για 4.000 χρόνια δεν οδήγησαν στην τήξη των πάγων, όπως επικαλούν-

ται οι περιβαλλοντολόγοι και πολλοί άσχετοι. Ότι δηλαδή η αύξηση της

σημερινής γήινης θερμοκρασίας στους 16,5 βαθμούς Κελσίου θα επι-

φέρει κοσμογονικές και απρόβλεπτες καταστροφές στην Γη.

Μεταξύ 4.500 π.Χ. και 500 π.Χ. είχαμε μικρές κλιματικές αλλαγές. Η

μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας άρχισε κατά την εποχή του Περικλή

και κράτησε, περίπου μέχρι το 300 μ.Χ., ήτοι για 800 χρόνια με μέση

γήινη θερμοκρασία πάλι τους 17 βαθμούς Κελσίου (εικόνα 9). Αυτή η

κορύφωση ονομάζεται Ρωμαϊκό ή ελληνορωμαϊκό μέγιστο.
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Ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2-3 εκ. θανάτους κάθε

χρόνο και αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες και

αποδοτικές από άποψη κόστους παρεμβάσεις στον

τομέα της δημόσιας υγείας.

Όταν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός εμβολιασμένων

ατόμων σε ένα δεδομένο πληθυσμό, η παρουσία τους

μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της ασθένειας σε

άτομα του ίδιου πληθυσμού, τα οποία δεν έχουν εμβο-

λιαστεί.

Το γεγονός ότι η χώρα μας εμφανίζει πολύ χαμηλή

εμβολιαστική κάλυψη, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να χά-

νουν τη ζωή τους πολλοί, κυρίως ανεμβολίαστοι άνθρω-

ποι, εξαιτίας των σοβαρών επιπλοκών της γρίπης,

εξακολουθεί να προβληματίζει τους ειδικούς, οι οποίοι

επιμένουν να συστήνουν τον εμβολιασμό κατά γρίπης.

Η σύσταση κατά κύριο λόγο αφορά τις ομάδες αυξημέ-

νου κινδύνου, δηλαδή τα άτομα άνω των 60 ετών, τα παι-

διά, τις έγκυες, τα παχύσαρκα άτομα και το

ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στις δομές Υγείας της

χώρας.

Η γρίπη στη χώρα μας εμφανίζεται συνήθως μέσα στο

μήνα Δεκέμβριο, η επίπτωση της στον πληθυσμό κορυ-

φώνεται Ιανουάριο και Φεβρουάριο και η κάμψη της κα-

ταγράφεται από τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου. Την

περίοδο 2018-2019 κατεγράφησαν 154 θάνατοι από επι-

πλοκές της γρίπης, ενώ σε ΜΕΘ νοσηλεύθηκαν 374 άν-

θρωποι.

Μεγάλο επιδημιολογικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός

ότι η πλειονότητα των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε

ΜΕΘ ή κατέληξαν, πέρυσι και τους πρώτους μήνες του

2019 δεν είχαν εμβολιαστεί με το αντιγριπικό εμβόλιο,

παρότι ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

Η αύξηση τόσο στον αριθμό των εισαγωγών σοβαρών

περιστατικών γρίπης σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

(ΜΕΘ) όσο και στον αριθμό των θανάτων, κατά την πε-

ρίοδο 2018-2019 αποδίδεται, σύμφωνα με την επιδημιο-

λογική έκθεση του ΕΟΔΥ στην επικράτηση του

υπότυπου A(H1N1) pdm09 έναντι του τύπου Β το 2017-

2018 και στην έλλειψη εμβολιαστικής κάλυψης.

Έτσι, τα εμβόλια μπορεί να είναι ευεργετικά για αν-

θρώπους όλων των ηλικιών, προστατεύουν από ασθέ-

νειες και σώζουν ζωές.

Μύθοι και Αλήθειες για τα ΕμβόλιαΜύθοι και Αλήθειες για τα Εμβόλια

Μύθος: Η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής βοηθάει στο

να εξαφανιστούν οι ασθένειες οπότε τα εμβόλια δεν είναι

απαραίτητα. 

Αλήθεια: Τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολια-

σμό θα επιστρέψουν αν σταματήσουν τα προγράμματα εμ-

βολιασμών. Αν και η καλύτερη υγιεινή, το πλύσιμο των

χεριών και το καθαρό πόσιμο νερό προστατεύουν από με-

ταδοτικά νοσήματα, πολλές λοιμώξεις μπορούν να εξαπλω-

θούν άσχετα με το πόσο καθαροί είμαστε. Αν ο κόσμος

σταματήσει να εμβολιάζεται, πολλές ασθένειες που είναι πια

σπάνιες, όπως η πολιομυελίτιδα και η ιλαρά, θα επανεμφα-

νιστούν σύντομα.

Μύθος: Τα εμβόλια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές

παρενέργειες και μακροπρόθεσμες επιπλοκές ακόμη και θά-

νατο. 

Αλήθεια: Τα εμβόλια είναι πολύ ασφαλή. Οι περισσότερες

αντιδράσεις στον εμβολιασμό είναι παροδικές και ήπιες,

όπως πόνος και ερυθρότητα στην περιοχή της ένεσης και

χαμηλός πυρετός. Είναι πολύ πιο πιθανό κάποιος να υποστεί

σοβαρές βλάβες από την προλαμβανόμενη με τον εμβολια-

σμό ασθένεια από ό,τι με το εμβόλιο. Για παράδειγμα, η πο-

λιομυελίτιδα μπορεί να προκαλέσει παράλυση, η ιλαρά

εγκεφαλίτιδα και τύφλωση, και πολλά νοσήματα που προ-

λαμβάνονται με εμβολιασμό να επιφέρουν και θάνατο.

Μύθος: Το πολυδύναμο εμβόλιο διφθερίτιδας - τετάνου

– κοκκύτη και το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας μπορούν να

προκαλέσουν σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου σε βρέφη. 

Αλήθεια: Δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιολογική σχέση μεταξύ

της χορήγησης των εμβολίων και του συνδρόμου αιφνίδιου

βρεφικού θανάτου, ωστόσο τα εμβόλια αυτά χορηγούνται

σε ηλικία που τα βρέφη κινδυνεύουν από το σύνδρομο. Με

άλλα λόγια οι θάνατοι από το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού

θανάτου, συνέπεσαν με τον εμβολιασμό και θα μπορούσαν

να συμβούν ακόμα και αν το παιδί δεν είχε εμβολιαστεί.

Μύθος: Τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό

έχουν σχεδόν εξαλειφθεί οπότε ο εμβολιασμός είναι περιτ-

τός. 

Αλήθεια: Αν και τα νοσήματα που προλαμβάνονται με εμ-

βολιασμό είναι πλέον σπάνια σε πολλές χώρες, οι μολυσμα-

Ο εμβολιασμός είναι μια από τις σημαντικότερες

πράξεις που πραγματοποιούνται για το συμφέρον

των ανθρώπων, προκειμένου να προστατευτούν από

σοβαρά λοιμώδη νοσήματα. Σκοπός των εμβολίων

είναι να ισχυροποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα

εναντίον συγκεκριμένων μικροβίων έτσι ώστε να είναι

ικανός ο οργανισμός να αντισταθεί στα συγκεκρι-

μένα μικρόβια όταν ξαναέρθει σε επαφή μαζί τους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.

Οι μύθοι και οι αλήθειες για τον εμβολιασμό
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τικοί παράγοντες που τα προ-

καλούν συνεχίζουν να «κυκλο-

φορούν» σε κάποια μέρη του

κόσμου και μπορούν εύκολα

να διαπεράσουν τα γεωγρα-

φικά σύνορα και να μολύνουν

οποιονδήποτε δεν είναι προ-

στατευμένος. Έτσι, δύο βασι-

κοί λόγοι για να εμβολια-

στούμε είναι να προστατεύ-

σουμε τους εαυτούς μας και

να προστατεύσουμε τους

γύρω μας.

Μύθος: Οι προλαμβανόμενες με εμβολιασμό παιδικές

ασθένειες είναι απλά ένα ατυχές γεγονός της ζωής. 

Αλήθεια: Οι ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβο-

λιασμό δεν πρέπει να θεωρούνται ένα φυσικό και αναπό-

φευκτο γεγονός της ζωής. Ασθένειες όπως η ιλαρά, η

ερυθρά και η παρωτίτιδα είναι πολύ σοβαρές και μπορούν

να προκαλέσουν βαριές επιπλοκές σε παιδιά και σε ενήλι-

κες, όπως πνευμονία, εγκεφαλίτιδα, τύφλωση, διάρροια,

λοιμώξεις του ωτός, σύνδρομο συγγενούς ερυθράς (αν

μια γυναίκα μολυνθεί με ερυθρά στην αρχή της εγκυμο-

σύνης) και θάνατο.

Μύθος: Η χορήγηση περισσότερων του ενός εμβολίων

τη φορά σε παιδιά, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για ανε-

πιθύμητες ενέργειες, αφού υπερφορτώνεται το ανοσοποι-

ητικό σύστημα. 

Αλήθεια: Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η χο-

ρήγηση διαφορετικών εμβολίων ταυτόχρονα δεν έχει δυ-

σμενείς επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα των

παιδιών. Τα παιδιά καθημερινά εκτίθενται σε αρκετές εκα-

τοντάδες νέες ξένες ουσίες που ενεργοποιούν καθημε-

ρινά μια απάντηση του ανοσοποιητικού. Ακόμα και η

κατανάλωση φαγητού εισάγει νέα αντιγόνα στον οργανι-

σμό και πολυάριθμα βακτήρια ζουν στο στόμα και στη

μύτη. Ένα παιδί εκτίθεται σε πολύ περισσότερα αντιγόνα

με ένα απλό κρυολόγημα από ό,τι με τα εμβόλια. Τα πλεο-

νεκτήματα της χορήγησης πολλών εμβολίων συγχρόνως

είναι η μείωση των ιατρικών επισκέψεων που οδηγεί σε

εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος αλλά και η διασφά-

λιση της συμπλήρωσης των απαραίτητων προγραμματι-

σμένων εμβολιασμών.

Μύθος: Η γρίπη είναι απλά μια ενόχληση και το εμβόλιο

δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό. 

Αλήθεια: Η γρίπη είναι μία σοβαρή ασθένεια και σκοτώ-

νει περίπου 300.000-500.000 κόσμο κάθε χρόνο παγκο-

σμίως. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι έγκυες, τα

μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι με επιβαρυμένη υγεία, καθώς

και τα άτομα με σοβαρά προ-

βλήματα υγείας διατρέχουν

μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσή-

σουν και να πεθάνουν. Με τον

εμβολιασμό κατά της γρίπης

μειώνεται το κόστος της ιατρι-

κής περίθαλψης και νοσηλείας

καθώς και οι ώρες που χάνον-

ται από την εργασία και το

σχολείο. Ο αντιγριπικός εμβο-

λιασμός είναι ο καλύτερος

τρόπος να μειώσεις τις πιθα-

νότητές σου για βαριά γρίπη

και για μετάδοση της νόσου στους άλλους.

Μύθος: Είναι προτιμότερο η ανοσοποίηση να επιτυγχά-

νεται από την ίδια την ασθένεια από ό,τι από τον εμβολια-

σμό. 

Αλήθεια: Τα εμβόλια αλληλεπιδρούν με το ανοσοποι-

ητικό σύστημα για να παράγουν μια ανοσολογική απάν-

τηση όμοια με αυτή που παράγεται από τη φυσική λοίμωξη

αλλά χωρίς να προκαλούν την ίδια την ασθένεια και τις δυ-

νητικές επιπλοκές της. Σε αντίθεση, η φυσική νόσηση σε

πολλά νοσήματα έχει περισσότερες και σοβαρότερες επι-

πλοκές όπως η νοητική υστέρηση από τον Αιμόφιλο Ιν-

φλουέντζας τύπου β, οι συγγενείς ανωμαλίες από την

ερυθρά, ο καρκίνος του ήπατος από την Ηπατίτιδα Β ή ο

θάνατος από την ιλαρά.

Μύθος: Τα εμβόλια περιέχουν υδράργυρο που είναι επι-

κίνδυνος. 

Αλήθεια: Η θειομερσάλη είναι μια οργανική χημική

ένωση που περιέχει υδράργυρο και προστίθεται σε μερικά

εμβόλια σαν συντηρητικό. Είναι το πιο ευρέως χρησιμο-

ποιούμενο συντηρητικό σε εμβόλια που παρέχονται σε

φιαλίδια πολλαπλών δόσεων. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η

ποσότητα της θειομερσάλης που χρησιμοποιείται στα εμ-

βόλια δημιουργεί κίνδυνο στην υγεία.

Μύθος: Τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό. 

Αλήθεια: Το 1998 δημοσιεύτηκε μια μελέτη η οποία προ-

κάλεσε ανησυχίες για μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ του

εμβολίου MMR (ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας) και του αυ-

τισμού. Η μελέτη αυτή στη συνέχεια αποσύρθηκε από το

εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό που τη δημοσίευσε,

αφού ήταν ελλιπής και προβληματική. Η δημοσίευση αυτή

δημιούργησε ένα πανικό που είχε σαν αποτέλεσμα τη μεί-

ωση των ποσοστών εμβολιασμού και ακόλουθες επιδημίες

από τις συγκεκριμένες ασθένειες. Δεκάδες μελέτες στη

συνέχεια υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη

σύνδεσης μεταξύ εμβολίου MMR και αυτισμού ή αυτιστι-

κών διαταραχών.

Συστάσεις εμβολιασμούΣυστάσεις εμβολιασμού

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών της

χώρας μας, ο αντιγριπικός εμβολιασμός πρέπει να εφαρ-

μόζεται συστηματικά σε άτομα που ανήκουν στις παρα-

κάτω ομάδες αυξημένου κινδύνου:

1. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

(ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).

2. 'Ατομα ηλικίας 60 ετών και άνω

3. Παιδιά > 6 μηνών και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν
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Τ’ Αυγουστιάτικα φεγγάρια κρέμονται στον ουρανό,

νυχτερινής ικεσίας καντήλια αναμμένα.

Οι θύμησες πουλιά θαρρείς κι αυτές κυνηγημένα

κι εγώ; Κι εγώ για σένα εδώ, μονάχος να πονώ.

Του Αυγούστου τα φεγγάρια, ικεσίες σιωπής.

Ικεσίες που έχουν ωστόσο μισές απομείνει.

Σκληρή η ζωή, του ονείρου την πόρτα να κλείνει

κι εσύ; Κι εσύ μόνη, ξεχασμένη σ’ ένα χθες, τι να πεις;

Του Αυγούστου τα φεγγάρια, κοίτα τα, θαρρείς μιλούν.

Άραγε για ποια όνειρα και για ποια παραμύθια;

Μας κρύβουνε ποια ψέματα; Μας λένε ποιαν αλήθεια;

Και μέσα από τα σύννεφα θαρρείς χαμογελούν. 

Του Αυγούστου τα φεγγάρια, τ’ ουρανου φλουριά μαθές

αταξίδευτα καράβια, σε μιας θάλασσας την άκρη

(μεσ’ στου χρόνου την πορεία, κάθε όνειρο και δάκρυ)

και στ’ αχνό χαμόγελό τους, σμίγει τ’ αύριο με το χθες.

Στ’ Αυγουστιάτικα φεγγάρια τρέχω και σε κυνηγώ

κι εσύ φεύγεις, όλο φεύγεις, δε μπορώ να σε προφτάσω.

Μεσ’ στ’ ουρανού τα κύματα, πες μου πώς να σε φτάσω;

Αχ, στου «όχι» σου τον κάβο, χρόνια τώρα ναυαγώ. 

Παίξε μου ζωηρούς σκοπούς ποντιακή μου λύρα.

Παίξε μου να χορέψω και τραγούδα μου συνάμα.

Ξέρω πως το τραγούδι σου οργή είναι και κλάμα,

για κείνων των προγόνων μου την άχαρη τη μοίρα.

Παίξε το μοιρολόι σου, αντάμα σου να κλάψω

για τόπους που απόμειναν μεσ’ στην ψυχή κρυμμένοι.

Παίξε μου για τον Πόντο μας που αθάνατος μένει.

Για τη γη των προγόνων μου που ποτέ δε θα πάψω

να τη σκέφτομαι. Πάντα μέσα στην ψυχή μου θα ‘ναι

κι ο πόνος σαν αγκάθι πάντοτε θα με κεντρίζει,

τριακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες θα θυμίζει

ψυχές. Ύμνο γι’ αυτούς το κάθε τραγούδι σου κάνε.

Άφησε το δοξάρι σου σκοπούς να αραδιάζει.

Του τραγουδιού σου τη χαρά, αντάμα με τη λύπη

στεφάνωσέ την λύρα. Κι όποιου πόντιου καρδιοχτύπι

«γεια σου Πόντε» -χορεύοντας- με δάκρυ ας φωνάζει.

Δάκρυ, ακριβό μνημόσυνο στους πόντιους προγόνους.

Τι κι αν διαβήκαν οι καιροί; Τι κι αν περνούν οι χρόνοι;

Πάντα, ο χαμός των προσφιλών προσώπων, θα πληγώνει.

Είναι πικρό να τραγουδάς, καημούς, θανάτους, πόνους… 

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη Γενοκτονία                           

Π.Γ.

TOY ΝΕΟΦΥΤΟY ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς πα-

ράγοντες ή χρόνια νοσήματα: άσθμα ή άλλες χρόνιες

πνευμονοπάθειες, καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυνα-

μικές διαταραχές, ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επί-

κτητη εξαιτίας νοσήματος

ή θεραπείας), μεταμό-

σχευση οργάνων, δρεπανο-

κυτταρική νόσο (και άλλες

αιμοσφαιρινοπάθειες), σακ-

χαρώδη διαβήτη ή άλλο

χρόνιο μεταβολικό νόσημα,

χρόνια νεφροπάθεια, νευ-

ρολογικά ή νευρομυϊκά νο-

σήματα

4. Έγκυες γυναίκες ανε-

ξαρτήτως ηλικίας κύησης.

5. Λεχωίδες

6. Θηλάζουσες

7. Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) μεγαλύτερο

των 40 kg/m2

8. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για

νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον

πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από

γρίπη.

9. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μι-

κρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο

νόσημα, τα οποία διατρέχουν

αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών

από τη γρίπη.

10. Οι κλειστοί πληθυσμοί

(προσωπικό και εσωτερικοί

σπουδαστές σχολείων, στρα-

τιωτικών και αστυνομικών

σχολών, ειδικών σχολείων ή

σχολών, νεοσύλλεκτων στις

ένοπλες δυνάμεις, τρόφιμοι

και προσωπικό ιδρυμάτων

κ.ά.). Στρατεύσιμοι στα κέν-

τρα κατάταξης και ειδικά

όσοι κατατάσσονται κατά

τους χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο -Μάρτιο).

11. Επαγγελματίες όπως κτηνίατροι πτηνοτρόφοι, χοι-

ροτρόφοι, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συ-

στηματική επαφή με πουλερικά.
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Η ομάδα μπάσκετ του Σωματείου ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ

και φέτος θα δώσει δυναμικό παρών. Ήδη στις 01-

10-19 έδωσε τον πρώτο επίσημο αγώνα για τις

ανάγκες του κυπέλου της διοργάνωσης και πέρασε

επιτυχώς στην επόμενη φάση αφού κέρδισε στο

ΟΑΚΑ την αντίπαλο Intrasoft Bc με σκορ 34-56. Η

νέα αντίπαλος είναι η ομάδα Κατσέλης BC όπου

στα μέσα Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνας σε

φάση νοκ αουτ .

Τώρα για την νέα σεζόν πρωταθλήματος που μας

έρχεται, ο στόχος της ομάδας μας είναι να έχει μια

πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα της Α’2 και

συγχρόνως να είναι και ανταγωνιστική, καθότι όλα

τα παιχνίδια φέτος είναι παρά πολύ δύσκολα και με

συνδυασμό τους μηδαμινούς τραυματισμούς των

παικτών, η χρονιά θα είναι άκρως πετυχημένη.

Όσον αφορά το πρωτάθλημα, η ομάδα μας θα αγω-

νίζεται στην Α’2 στον Β’ Όμιλο όπου θα δώσει 22

αγώνες, εντός και εκτός έδρας.

Με το δεξί ξεκίνησε τους αγώνες μπάσκετ η ομάδα των ΕΛ.ΠΕ
Του Πέτρου Kαλκατζάκου

ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΟΣ

Ντελέζος Σπύρος (Coach Θέσεις) 

Παπουτσιδάκης Αντώνιος (SG/SF)

Καλκατζάκος Πέτρος (PF/C)

Δεληγιάννης Κωνσταντίνος (C)

Κακαρούνας Παναγιώτης (SG/PF)

Μαδεμλής Περικλής (C/PF)

Μπουγιούκος Νικόλαος (PG/SF)

Πανάρας Ιωάννης (PG/SF)

Πέγκος Ευάγγελος (PG/SF)

Πλατυκωστόπουλος Χαράλαμπος (PF/SG)

Σμυρναίος Ιωάννης (SG/PF)

Τσίγκας Τριαντάφυλλος (PF/C)

Αραούζος Γεώργιος (C/PF)

Γουναράς Στέφανος (PG/SF)

Προσελέντης Σπύρος (PG) 

Ρόκος Δημήτριος (PF /SG)

Μπάρδης Ιωάννης (PG/SF)

Παπαϊωάννου Βασίλειος (PF /SG)

Αντωνίου Μιχαήλ (PF/ SG)

Λαπατσάνης Αριστοτέλης (PF /C)

Χίου Αρης (SG/SF)

Σούτινγκ γκαρντ (SG) Πλέι μέικερ (PG)

Πάουερ φόργουορντ (PF), Σέντερ (C)

Σμολ φόργουορντ (SF)

1η Αγωνιστική:

COBALT - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (Γήπεδο ΟΑΚΑ 2, ώρα 21.45 ) 8/10/2019

2η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - Ε.Β.Ε.Α. (Γήπεδο ΓΟΥΒΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ ώρα 19.45) 14/10/2019

3η Αγωνιστική:

NICKAN - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (Γήπεδο ΟΑΚΑ 1, ώρα 21.45) 25/10/2019

4η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - ΣΕΤΑΠ (Γήπεδο ΓΟΥΒΑΣ, ‘ώρα 19.45) 4/11/2019

5η Αγωνιστική:

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ -ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (Γήπεδο ΟΑΚΑ 1, ώρα 21.45) 11/11/2019

6η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - Σ.Ε.Ν.Τ.Τ. (Γήπεδο ΓΟΥΒΑΣ, ώρα 19.45) 18/11/2019

7η Αγωνιστική:

ΕΝΑΣ -ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (Γήπεδο ΟΑΚΑ 2, ώρα 21.45) 26/11/2019

8η Αγωνιστική:

PROFIA - ΕΛΠΕ - ΠΣΕΕΠ (Γήπεδο ΟΑΚΑ 1, 21.45) 3/12/2019

9η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ (Γήπεδο Γούβας, ώρα 19.45) 9/12/2019

10η Αγωνιστική:

ΚΑΥΚΑΣ - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (Γήπεδο ΟΑΚΑ 1, ώρα 21.45) 16/12/2019

11η Αγωνιστική:

Σ.Υ.Β. - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (Γήπεδο MΕΤΣ, ώρα 22.00) 17/01/2020

12η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ - ΠΣΕΕΠ - COBALT (Γήπεδο ΓΟΥΒΑΣ- ώρα 19.45) 20/01/2020

13η Αγωνιστική:

Ε.Β.Ε.Α. - ΕΛΠΕ - ΠΣΕΕΠ (Γήπεδο ΟΑΚΑ 1, ώρα 21.45) 29/01/20120

14η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - NICKAN (Γήπεδο ΓΟΥΒΑΣ, ώρα 19.45) 13/03/2020 

15η Αγωνιστική:

ΣΕΤΑΠ - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (Γήπεδο ΟΑΚΑ 1, ώρα 20.15) 3/10/2020

16η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ (Γήπεδο Γούβας 1, ώρα 19.45) 10/02/2020

17η Αγωνιστική:

Σ.Ε.Ν.Τ.Τ. - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (Γήπεδο ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ, ώρα 21.45) 17/02/2020

18η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - ΕΝΑΣ (Γήπεδο ΓΟΥΒΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ ώρα 19.45) 24/02/2020 

19η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - PROFIA (Γήπεδο ΓΟΥΒΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ ώρα 19.45) 09/03/2020 

20η Αγωνιστική:

ΟΡΦΕΑΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ - ΕΛΠΕ (Γήπεδο 1ο ΚΓ ΜΑΝΔΡΑΣ, ώρα 19.45) 30/03/2020

21η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ -ΚΑΥΚΑΣ (Γήπεδο ΓΟΥΒΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ώρα 19.45) 06/04/2020

22η Αγωνιστική:

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - Σ.Υ.Β. (Γήπεδο ΓΟΥΒΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ώρα 19.45) 27/04/2020




