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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το ΠΣΕΕΠ σας εύχεται ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

με Υγεία, Ευτυχία, 

Αισιοδοξία, Δημιουργικότητα.

Η Γέννηση του Θεανθρώπου να φέρει την ελπίδα 

για ένα καλύτερο αύριο, για έναν καλύτερο κόσμο, 

χωρίς βία, χωρίς πολέμους και βαρβαρότητα, 

χωρίς αποκλεισμούς και ρατσισμό.

Ας είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς αφετηρία 

μιας δημιουργικής εποχής.

Σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφες στιγμές 

μαζί με τις οικογένειές σας 

και ότι ποθεί η καρδιά σας 

να γίνει πραγματικότητα το 2020.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 

Δ.Σ. ΠΣΕΕΠΔ.Σ. ΠΣΕΕΠ

Από τη ΣύνταξηΑπό τη Σύνταξη
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Η συζήτηση διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα και το σημαντικότερο συμπέρασμα

που καταγράφεται είναι το ακόλουθο: από τις 3 Απριλίου 2019 που κηρύχθηκε άγονος ο

διαγωνισμός για την πώληση των ΕΛ.ΠΕ. μέχρι και σήμερα, δεν έχει παρθεί καμιά από-

φαση ή καμία εντολή από την νέα κυβέρνηση για να προχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ στην πώληση

του  ποσοστού ή μέρους του ποσοστού των μετόχων του ελληνικού δημοσίου που του

έχουν μεταφερθεί.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πολύ σημαντική, γιατί δείχνει και την βαρύτητα που μπο-

ρεί να έχουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα που κατακλύζουν τον έντυπο και ηλεκτρονικό

τύπο και τα οποία διαμορφώνουν μία “πραγματικότητα” η οποία στην παρούσα φάση δια-

φέρει σημαντικά από την αλήθεια. 

Ως Σωματείο, έχουμε υποχρέ-

ωση  στους συναδέλφους μας να

αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε εξέ-

λιξη  με τη σοβαρότητα που πρέπει

και να είμαστε έτοιμοι να αποτρέ-

ψουμε οποιοδήποτε σχεδιασμό

εξελιχθεί από πλευράς της κυβέρ-

νησης το άμεσο επόμενο χρονικό

διάστημα. Σε καμία περίπτωση δεν

εφησυχάζουμε, σε καμία περί-

πτωση δεν επαναπαυόμαστε.

Συναδέλφισσες, οι

Στάλθηκε από τα Σωματεία του

Ομίλου μας, επιστολή προς τον
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Το ενθαρρυντικό είναι ότι μέχρι στιγμής καμία   απόφαση δεν έχει παρθεί από το ΤΑΙΠΕΔΤο ενθαρρυντικό είναι ότι μέχρι στιγμής καμία   απόφαση δεν έχει παρθεί από το ΤΑΙΠΕΔ

Σ
ε μια προσπάθεια που στόχο έχει αποκλειστικά και μόνο την αποτροπή της περαιτέρω

ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ., το Σωματείο μας, αλλά και αντιπροσωπεία από όλα τα

Σωματεία του Ομίλου, συναντήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019, μετά από αίτημά μας με

τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ στα γραφεία της Εταιρείας Αποκρατικοποιήσεων στο Σύνταγμα.
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Το ενθαρρυντικό είναι ότι μέχρι στιγμής καμία   απόφαση δεν έχει παρθεί από το ΤΑΙΠΕΔΤο ενθαρρυντικό είναι ότι μέχρι στιγμής καμία   απόφαση δεν έχει παρθεί από το ΤΑΙΠΕΔ

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, με την οποία τον καλούμε ως Πρόεδρο της  αναθεω-

ρητικής του Ελληνικού Συντάγματος Βουλής, να εξαιρέσει  την πώληση των ΕΛ.ΠΕ. από

οποιαδήποτε μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, ώστε να επιστραφούν άμεσα οι μετοχές

από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Αυτή η ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση της εθνικής κυριαρχίας και τα ΕΛ.ΠΕ. αποτελούν

εχέγγυο για την διασφάλιση της.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε αλλά και να ευχαριστήσουμε για τη δυναμική παρουσία

συναδέλφων από όλους τους χώρους δουλειάς του Ομίλου έξω απο τα γραφεία του ΤΑΙ-

ΠΕΔ όσο διαρκούσε η συζήτηση, πράγμα που δείχνει την αποφασιστικότητά μας και την

αλληλεγγύη μας να αντισταθούμε απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές από όπου κι αν προ-

έρχονται.
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής 

είχε αντιπροσωπεία του ΠΣΕΕΠ

Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των Σωματείων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ΠΣΕΕΠ) και του Προέδρου της

Βουλής των Ελλήνων κου Τασούλα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, στη Βουλή των Ελλήνων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίσαμε στον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι η ενεργειακή πολιτική

της χώρας, για την εξασφάλιση της επάρκειας καθώς και την επίτευξη των όρων της εθνικής ασφάλειας, χρειάζεται

περισσότερο από ποτέ έναν πυλώνα σταθερότητας όπως είναι τα ΕΛ.ΠΕ.

Επίσης, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει τον κομβικό ρόλο που κατέχουν τα ΕΛ.ΠΕ. ως μία από τις μεγαλύτερες

εταιρείες που δραστηριοποιείται στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, στην επίτευξη της πολυπόθητης οικονομικής

ανάπτυξης της χώρας.

Με βάση τα παραπάνω, καταθέσαμε την ξεκάθαρη θέση μας στον Πρόεδρο της Βουλής, έτσι ώστε να επιστραφούν

από το ΤΑΙΠΕ∆ οι μετοχές των ΕΛΠΕ στο Ελληνικό ∆ημόσιο και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο Πρόεδρος δεσμεύτηκε

ότι θα μεταφέρει το αίτημά μας σε συζήτηση στους εμπλεκόμενους φορείς.

Συναδέλφισσες, -οι

Έχει δημιουργηθεί σε πολλούς εργαζομένους η αίσθηση, ότι το θέμα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ.

''παγώνει" ή ότι μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο μιας και δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε

πρόσφατα στη Βουλή.

Έχοντας όμως ως δεδομένη την πολλάκις ειπωμένη θέση τόσο του Πρωθυπουργού της χώρας, όσο και του αρμό-

διου Υπουργού ότι τα ΕΛ.ΠΕ. θα πουληθούν, κανείς δεν μπορεί να ησυχάζει.

Αντίθετα πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση διότι υπάρχει περίπτωση συντομότερα από ότι φαντάζεται ο καθένας

μας, να κληθούμε να ξαναδώσουμε τη μάχη για την αποτροπή τις περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ.

ΤΟ ΠΣΕΕΠ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Αντιπροσωπεία του ΠΣΕΕΠ παρευρέθηκε

στις συγκεντρώσεις που κάλεσε η ΠΟΕ στις 26

και 27 Νοεμβρίου και εξέφρασε την αντίθεσή

της στην απελευθέρωση της Αγοράς Ενέρ-

γειας που επιχειρείται με την κατάθεση του

ενεργειακού νομοσχεδίου της κυβέρνησης

της Ν.Δ. 

Ευθύνη όλων των εργαζομένων είναι να δη-

μιουργήσουμε ένα κοινό μέτωπο ενάντια σε

αυτούς που ορέγονται το ξεπούλημα της δη-

μόσιας περιουσίας, αλλά και για την υπερά-

σπιση των κοινωνικών αγαθών και αναγκών.  
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Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά συνομιλεί με τον πρόεδρο Παναγιώτη Οφθαλμίδη και τα

μέλη του προεδρείου του σωματείου εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. στη συνάντηση που είχαν στα γραφεία του κόμ-

ματος στη Βουλή

Γεννηματά: Η ΝΔ υλοποιεί τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ -
Όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας

Επιμένοντας στην πάγια θέση μας κατά της ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ και την επιστροφή των

μετοχών του ελληνικού δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ στο υπουργείο Οικονομικών, συνεχίζουμε προς

αυτή την κατεύθυνση τον κύκλο επαφών με τα πολιτικά κόμματα και την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

είχαμε συνάντηση με την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, η οποία απαντώντας στο αίτημα

μας για συνάντηση, μας υποδέχτηκε στα γραφεία του Κινήματος Αλλαγής στην Βουλή. 

Στην συνάντηση αυτή, παρών ήταν ο τομεάρχης Ενέργειας κος Γιώργος Αρβανιτίδης, καθώς και

στελέχη του ΚΙΝΑΛ. Στην κα Γεννηματά αναπτύξαμε όλη μας την επιχειρηματολογία για την απο-

τροπή της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ. αλλά και την επιστροφή, του προς εκποίηση πο-

σοστού μετοχών στο ελληνικό δημόσιο.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, αφού εξήρε τους αγώνες που έχουμε δώσει μέχρι τώρα για την αποτροπή

του ξεπουλήματος του Ομίλου, εξέφρασε με τη σειρά της τη στήριξή της στον αγώνα μας, καθώς

και την αγωνία της ώστε να μην χαθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των ΕΛ.ΠΕ. Μιας εταιρείας που είναι

ικανή να οδηγήσει τη χώρα σε δρόμους ανάπτυξης και να συμβάλει σημαντικά στην ανάταση της

εθνικής οικονομίας.

«Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, με τη βοήθεια εκατοντάδων εργαζομένων, μετέτρεψαν τα ΕΛ.ΠΕ,

σε ένα όμιλο επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογικής στάθμης, υψηλής κερδοφορίας με διεθνή δρα-

στηριότητα». Αυτό τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά αμέσως μετά τη

συνάντησή της με το Σωματείο των Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια. «Την ώρα που τα

ΕΛ.ΠΕ. αναδεικνύονται ως κρίσιμος παράγοντας στην ενεργειακή πολιτική της χώρας -και στο μεί-

ζον θέμα των υδρογονανθράκων - η Κυβέρνηση της ΝΔ, υλοποιεί και εδώ τις δεσμεύσεις του ΣΥ-

ΡΙΖΑ», συνέχισε η κυρία Γεννηματά. Και συμπλήρωσε: «Προχωρά στην πώληση της συμμετοχής

του Δημοσίου σε αυτά και στην απώλεια σημαντικών πόρων και την καταστατικών δικαιωμάτων

του στην εταιρεία κατά σκανδαλώδη τρόπο, αφού είναι γνωστό ότι η πώληση έστω και μισής μονά-

δας κάτω από το ελάχιστον ποσοστό του δημοσίου παραδίδει άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος τον

όμιλο σε άλλα χέρια. Το υπερταμείο δεν μπορεί να έχει το ρόλο του Δούρειου Ίππου στο ξεπούλημα

της δημόσιας περιούσιας. Αλλαγή του ρόλου του τώρα. Εκφράζουμε την αντίθεση μας και παρα-

κολουθούμε στενά τις σχετικές ενέργειες με γνώμονα διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος».

.
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Συνεχίζονται οι επαφές του Σωματείου μας, με τα πολι-

τικά κόμματα προκειμένου να εκθέσουμε τα επιχειρήματά

μας κατά της ιδιωτικοποίησης. 

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2019, το ΠΣΕΕΠ συναντήθηκε

στην Βουλή με τον Γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.∆. κο

Σταύρο Καλαφάτη, όπου του αναπτύξαμε την επιχειρημα-

τολογία μας για την εθνική και στρατηγική σημασία της

Εταιρείας. Ανέφερε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες μας

γνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία των ΕΛΠΕ καθώς και

τη γεωπολιτική τους αξία. ∆εσμεύτηκε ότι θα ενημερώσει

την Κ.Ο. της Ν.∆. 

Επίσης, ζητήσαμε τη στήριξη για τη βελτίωση του ασφα-

λιστικού - συνταξιοδοτικού των εργαζομένων στα ∆ιυλι-

στήρια. 

Συνάντηση του Σωματείου μας με τον Γραμματέα της Ν.Δ. 

Σταύρο Καλαφάτη για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ. 

Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων 

του διυλιστηρίου των ΕΛ.ΠΕ. στον Ασπρόπυργο 
Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Περιβαλ-

λοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας ανανεώνεται/ τροποποιείται η  Απόφαση Έγκρι-

σης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία του

διυλιστηρίου Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου.

Η τροποποίηση αφορά: 

1. Στην εφαρμογή των Βέλ-

τιστων Διαθέσιμων Τεχνικών

για τις εγκαταστάσεις διύλι-

σης. 

2. Στην εγκατάσταση και

λειτουργία μίας Μονάδας

Ανάκτησης Ατμών (VRU) στις

λιμενικές εγκαταστάσεις του

διυλιστηρίου. 

3. Στην κατασκευή νέας

μεταλλικής (χαλύβδινης) σω-

ληνογέφυρας, ύψους 16m για

τη διέλευση δύο γραμμών

της νέας Μονάδας Ανάκτη-

σης Ατμών, καθώς και γραμ-

μών μεταφοράς προϊόντων

και βοηθητικών παροχών,

πάνω από την Περιφερειακή

Οδό Αιγάλεω.

4. Επεμβάσεις στους αε-

ριοστροβίλους GTS και στο

λέβητα Ε για τη μείωση των εκπομπών NOx με εγκατάσταση

εξοπλισμού και αλλαγή χρήσης μίγματος καυσίμου.

5. Στην εγκατάσταση ηλεκτροστατικού φίλτρου (ESP)

στη Μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης FCC.

6. Στην αναβάθμιση της υφιστάμενης Μονάδας Επεξερ-

γασίας Υγρών Αποβλήτων με εγκατάσταση εξοπλισμού.

7. Στην επέκταση/αναβάθμιση της υφιστάμενης λιμενικής

εγκατάστασης του Παλαιού Προβλήτα. Κατασκευή νέας

κεντρικής νησίδας, κατασκευή δύο νέων σταθερών ναυδέ-

των πρόσδεσης (mooring dolphins) για ταυτόχρονη εξυπηρέ-

τηση δύο δεξαμενόπλοιων, κατασκευή ενός ακόμη

κεντρικού βάθρου για την σύνδεση της παλαιάς και νέας

εγκατάστασης όσο και την σύνδεση της τελευταίας με τις

χερσαίες εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ, κατασκευή νέου υπέρ-

γειου σωληνοδιαδρόμου (pipe rack) όδευσης των σωλήνων

τροφοδοσίας των δύο νέων θέσεων φόρτωσης που θα δια-

μορφωθούν επί του παλαιού προβλήτα και τις δύο θέσεις

της επέκτασης.

8. Στην εγκατάσταση και λειτουργία τριών νέων επιχωμα-

τωμένων οριζόντιων κυλινδρικών δεξαμενών αποθήκευσης

υγραερίων και του απαιτούμενου εξοπλισμού διασύνδεσης. 

9. Στην εγκατάσταση ενός νέου μεταλλικού, υπέργειου

αγωγού μεταφοράς diesel, σύνδεσης του διυλιστηρίου με

την εγκατάσταση “ΕΚΟ ΑΒΕΕ” Ασπροπύργου (Ελληνικά

Καύσιμα Ορυκτέλαια (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ, πρώην BP Hellas Α.Ε. –

MOBIL OIL HELLAS Α.Ε., στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου Αττι-

κής, μέσω υφιστάμενου καναλιού αγωγών. 
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Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε 

το Γενικό Συμβούλιο του Σωματείου μαςτο Γενικό Συμβούλιο του Σωματείου μας
Mέσα σε ένα κλίμα σύμπνοιας και παρόλο τις

διαφορετικές απόψεις που ακούσθηκαν, πραγ-

ματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019,

το Γενικό Συμβούλιο του Σωματείου μας στην

αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου στον

Ασπρόπυργο. 

Τα κύρια θέματα του Γενικού Συμβουλίου

που συζητήθηκαν ήταν: Διαμόρφωση Διεκδικη-

τικού Πλαισίου για τη νέα ΕΣΣΕ και νέο Εσωτε-

ρικό Κανονισμό Εργασίας, η Εκλογή Διαπραγ-

ματευτικής Ομάδας και η Εξουσιοδότηση στο

Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ για απεργιακές κινητοποιήσεις

για ΕΣΣΕ και Εσωτερικό Κανονισμό.

Χάριν της σύνθεσης και της προσπάθειας

ενωτικού πνεύματος για κοινό διεκδικητικό

πλαίσιο, προχωρήσαμε σε μια παραγωγική συ-

ζήτηση που δυστυχώς παρόλο τις συγκλίσεις,

κατατέθηκαν δύο προτάσεις.   

Η μία από την Εκτελεστική Γραμματεία και

τις  παρατάξεις ΕΝΙΑΙΑ και ΕΛΚΕ και η δεύτερη

από το Αγωνιστικό Μέτωπο. 

Υπερψηφίστηκε η κοινή πρόταση με ψήφους

52 ΥΠΕΡ, έναντι 3 ΥΠΕΡ της πρότασης του

Αγωνιστικού Μετώπου. Επίσης η πρόταση της

Εκτελεστικής Γραμματείας για την Διαπραγμα-

τευτική Ομάδα υπερψηφίστηκε με ψήφους 30

ΥΠΕΡ, ενώ η πρόταση για Διαπαραταξιακή

Ομάδα  έλαβε ψήφους 24 ΥΠΕΡ και υπήρξε και

1 ΛΕΥΚΟ.

Το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Δ.Σ.

ΠΣΕΕΠ για λήψη και πραγματοποίηση 24ωρων,

48ωρων και πολυήμερων απεργιακών κινητο-

ποιήσεων για την ΕΣΣΕ και τον Εσωτερικό Κα-

νονισμό με 54 ΝΑΙ, 0 ΟΧΙ και 1 ΛΕΥΚΟ. 
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ροτάσεις ύψους κοντά στο 1 δισ. ευρώ, για

την αναβάθμιση και βιώσιμη λειτουργία του

διυλιστηρίου των ΕΛ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη,

που στόχο θα έχουν την ανάπτυξη και τον μετασχημα-

τισμό της ενέργειας του μέλλοντος, την παραγωγή ποι-

οτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την εξέ-

λιξη του σε πρότυπη μονάδα για τον όμιλο, κατέθεσε

το διοικητικό συμβούλιο του ΠΣΕΕΠ, σε συνέντευξη

τύπου που παραχώρησε. 

«Του φρονίμου τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν»,

είπε ο πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ, Παναγιώτης Οφθαλμίδης,

σημειώνοντας ότι η τελευταία σοβαρή επένδυση ανα-

βάθμισης στο διυλιστήριο των ΕΛ.ΠΕ. στη Θεσσαλο-

νίκη, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1966 και όπου

εργάζονται 600-650 άτομα, έγινε το 2011.

Επενδύσεις 1 δις ευρώ προτείνουν οι εργαζόμενοι στα   ΕΛ.ΠΕ. για την ανάπτυξη του Διυλιστηρίου στις ΒΕΘ

Γι αυτό προτείνουμε την διϋλιστική αναβάθμιση του εργοστα-

σίου Θεσσαλονίκης, τη κατασκευή μονάδας προπυλενίου, τη μο-

νάδα βιοντίζελ, τις μονάδες ΑΠΕ, την επαναλειτουργία του

αγωγού μεταφοράς καυσίμων Θεσσαλονίκη- Σκόπια, με τον καθα-

ρισμό του αγωγού, τη δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής

με φυσικό αέριο, την αύξηση παραγωγικότητας του εργοστασίου

πολυπροπυλενίου, καθώς αύξηση της δυναμικότητας της μονά-

δας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Όσον αφορά την επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης-

Σκοπίων, ο πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ, δήλωσε ότι “πρέπει να γίνει δια-
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Τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση

του διυλιστηρίου στις ΒΕΘ 

κατέθεσαν ο πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ, 

Παναγιώτης Οφθαλμίδης, 

ο αντιπρόεδρος, 

Θεόδωρος Κεμανετζής 

και ο γενικός γραμματέας 

Κώστας Παπαγιαννόπουλος, 

σε συνέντευξη τύπου 

εκ μέρος των εργαζομένων

Επενδύσεις 1 δις ευρώ προτείνουν οι εργαζόμενοι στα   ΕΛ.ΠΕ. για την ανάπτυξη του Διυλιστηρίου στις ΒΕΘ

κρατική συμφωνία με τη κυβέρνηση της γειτονικής

χώρας. Με τις δεξαμενές που διαθέτει η ΟΚΤΑ στα Σκό-

πια, τα ΕΛΠΕ θα μπορούν να αποκτήσουν ευκολότερη

πρόσβαση σε άλλες βαλκανικές αγορές”.

ΤΑ ΕΛΠΕ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΜΙΛΟ

Ο Αντιπρόεδρος του Σωματείου

Θεόδωρος Κεμανετζής,αναφέρθηκε

στην κατασκευή της νέας μονάδας

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο

φυσικό αέριο, ισχύος 826 ΜW, μία

επένδυση ύψους 400 εκατ. που θα

εγκατασταθεί δίπλα στο υφιστάμενο

εργοστάσιο. Αλλά η παραπάνω επέν-

δυση είναι της ELPEDISON και όχι

ευθέως των ΕΛΠΕ τα οποία πρέπει να

μετατραπούν σε ενεργειακό όμιλο

και στον πυρήνα αυτής της μετατρο-

πής πρέπει να συνεχίσει να είναι διϋ-

λιστήριο της Θεσσαλονίκης.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Ο στόχος για τις επενδύσεις, σύμ-

φωνα με τον γραμματέα του Σωμα-

τείου, Κώστα Παπαγιαννόπουλου,

είναι πολλαπλός, καθώς πέρα από τα

οικονομικά οφέλη, η αναβάθμιση του

διυλιστηρίου θα έχει θετικά αποτελέσματα για την κλι-

ματική αλλαγή και τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

“Σε αυτό το πλαίσιο η Θεσσαλονίκη μπορεί να καταστεί

κόμβος παραγωγής ενεργειακών προϊόντων. Η αναβάθ-

μιση του διυλιστηρίου θα φέρει την ανάπτυξη και νέες

θέσεις εργασίας. Εμείς βάζουμε το λάδι, εμείς και τη

φωτιά”, είπε.

ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗ-

ΜΟΣΙΟ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

Όπως τονίσθηκε από τους ομιλητές, η θέση του Σωμα-

τείου ήταν και παραμένει η ίδια. «Το ελληνικό δημόσιο

για πολλούς λόγους και ενεργειακής ασφάλειας, πρέπει

να διατηρήσει το 35% που έχει. Θέση μας είναι, να επι-

στραφεί στο ελληνικό δημόσιο το

μετοχικό πακέτο που έχει το ΤΑΙ-

ΠΕΔ. 

Επισκεφθήκαμε τον πρόεδρο

του ΤΑΙΠΕΔ κ. Ξενόφο και μας

δήλωσε ότι στο Ταμείο θα πρέπει

να δοθούν κατευθύνσεις από την

κυβέρνηση σχετικά με το θέμα

της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης

κι’ αυτό ως το τέλος Οκτωβρίου. 

Μέχρι τώρα, όπως μας είπε ο κ.

Ξενόφος, έχουν εκφραστεί μόνο

προθέσεις».

Ο πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ, εξέ-

φρασε την εκτίμηση ότι η κυβέρ-

νηση έχει εγκλωβιστεί μεταξύ

της μνημονιακής υποχρέωσης για

την είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από

την πώληση πρόσθετου μετοχι-

κού πακέτου των ΕΛΠΕ και, τη

δήλωση της Paneuropean του ομί-

λου Λάτσης, ότι δεν σκοπεύει να

πωλήσει από το μερίδιο που ελέγχει και το οποίο ανέρ-

χεται σε 45,47%.

«Δεν θα μείνουμε απαθείς σε περίπτωση νέου διαγω-

νισμού. Έχουμε κάνει ήδη επαφές με κόμματα και βου-

λευτές, όπως και με τον πρόεδρο της Βουλής κ.

Τασούλα. Θα ήταν πράξη εσχάτης προδοσίας η πώληση

μεριδίου των ΕΛ.ΠΕ.».

Τα ΕΛΠΕ, έχουν διεισδύσει

στη Βαλκανική αγορά πε-

τρελαιοειδών και ενέργειας

διαθέτοντας :24 πρατήρια

στην Βόρεια Μακεδονία, 90

στη Βουλγαρία, 56 στη Σερ-

βία και 40 στο Μαυροβού-

νιο. Από το διϋλιστήριο

Θεσσαλονίκης διακινούνται

καθημερινά 80 βυτία για τα

Σκόπια και 30 βυτία για την

Βουλγαρία.
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Προσφέροντας αίμα δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη   μας και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μας
Κάθε φθινόπωρο το Σωματείο μας πραγμα-

τοποιεί δύο αιμοδοσίες στις εγκαταστάσεις

των ΒΕΑ και ΒΕΕ.

Στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις Ασπρο-

πύργου η αιμοδοσία έγινε στις 16 Οκτωβρίου

2019. 

Mέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οι συνά-

δελφοί μας για μία ακόμη φορά έκαναν το κα-

θήκον τους και προσήλθαν μαζικά στο

κάλεσμα του Σωματείου μας για να προσφέ-

ρουν αίμα.

Η αιμοδοσία των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ.

πραγματοποιήθηκε και αυτή την φορά σε συ-

νεργασία με το Θριάσιο νοσοκομείο και συγ-

κεντρώθηκαν συνολικά τριάντα δύο μονάδες

αίματος. 

Το ευχαριστώ είναι λίγο για τους συνάδελ-

φους 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 κοινωνικό σύ-

νολο.

Χάρη λοιπόν σε αυτούς, η Τράπεζα Αίματος

του ΠΣΕΕΠ κρατάει σταθερά τα αποθέματά

της, δίνοντας την δυνατότητα εξυπηρέτησης

περισσότερων συναδέλφων μας. 

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η έλλειψη και η ανεπάρκεια αίματος είναι μία

κατάσταση που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη

ζωή όλων όσων χρειάζονται το αίμα ως θερα-

πευτικό μέσο.

Δυστυχώς όμως, την έλλειψη αυτή την αντι-

λαμβανόμαστε, όταν εμείς οι ίδιοι ή οι κοντι-

νοί μας άνθρωποι το χρειαστούν!

Η Εθελοντική Αιμοδοσία είναι μια χειρονο-

μία καλής θέλησης, φροντίδας και αγάπης

προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει πολυ-

τιμότερο δώρο, καθώς είναι δώρο ζωής γι’

αυτόν που το δέχεται.

Το να είναι κανείς εθελοντής αιμοδότης είναι σημαντικό, γιατί

η μονάδα αίματος που θα προσφέρει θα σώσει τη ζωή περισσότε-

ρων του ενός ασθενών. Ως μέλη της κοινωνίας, είναι ευθύνη μας

να είμαστε εθελοντές αιμοδότες ασφαλούς αίματος.

Δυστυχώς στη χώρα μας, η έλλειψη και η ανεπάρκειά του είναι

μία υπαρκτή κατάσταση. 

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στη μη ευαισθητοποίηση

των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι μπορούν με την τελείως ανώ-



1313

Ρ
ε

π
ο

ρ
τ

ά
ζ

Ρ
ε

π
ο

ρ
τ

ά
ζ

Προσφέροντας αίμα δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη   μας και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μας

δυνη γι’ αυτούς εθελοντική αιμοδοσία να προσφέρουν

το πολυτιμότερο, για όσους το χρειάζονται θεραπευ-

τικό μέσο, το αίμα.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής και ο

δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο να νο-

σήσει από οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια. Το αίμα

συλλέγεται χρησιμοποιώντας αποστειρωμένο εξοπλι-

σμό. 

Ένας νέος ασκός με ενσωματωμένη αποστειρωμένη

βελόνα μιας χρήσης χρησιμοποιείται για κάθε δότη και

η βελόνα καταστρέφεται αμέσως μετά την αιμοδοσία.

Ο υποψήφιος δότης μπορεί να είναι ηλικίας από 18

έως 60 ετών, χωρίς να διατρέχει κανέναν απολύτως κίν-

δυνο για την υγεία του. Αυτό το χρονικό διάστημα μπο-

ρεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο ανάλογα με τα

πρότυπα κάθε χώρας.
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Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το ’73 υπήρξε καταλύτης

ιστορικών εξελίξεων και έκφραση κοινωνικών διεκδικήσεων. 

Σαράντα έξι χρόνια μετά, τα μηνύματα της εξέγερσης δεν

ανήκουν στους τόμους της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας

του τόπου. Αποτελούν στάση ζωής, συνθέτουν τα σύγχρονα

αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας, διαμορφώνουν την πολι-

τική επιταγή για Δημοκρατία και Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Το ΠΣΕΕΠ, θεωρώντας πως η παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου

αποτελεί μια διαρκή διακήρυξη ελευθερίας, αναγκαία και πολύτιμη σε

κάθε περίοδο, συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερ-

σης και εκφράζει τον βαθύ σεβασμό του σε όσους έχασαν ή διακιν-

δύνευσαν την ίδια τους τη ζωή για να αποκατασταθεί η Δημοκρατία

στην Ελλάδα. 

Αντιπροσωπεία του, κατάθεσε την Κυριακή 17 Νοέμβρη στεφάνι

στο Πολυτεχνείο τιμώντας τους αγωνιστές του.

Το επίκεντρο των επετειακών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, ήταν

η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, όπου από νωρίς γίνονταν καταθέσεις

λουλουδιών και στεφάνων στο μνημείο των Ηρώων του Πολυτε-

χνείου.

Εκεί βρέθηκε και αντιπροσωπεία του Σωματείου μας, όπου κατέ-

θεσε στεφάνι και άφησε λίγα λουλούδια.

Το Πολυτεχνείο ανήκει στην Δημοκρατία!

Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ μέσα σε κάθε Δημοκράτη Αγωνιστή!

17 Νοέμβρη 2019. Επέτειος του Πολυτεχνείου

Ευχαριστήριο Γιώργου Ζάγκα

Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, τους αγαπημένους μου 

συναδέλφους και τη Διοίκηση της Εταιρείας, για την αμέριστη βοήθεια 

και συμπαράστασή τους τα τελευταία χρόνια, στον άνισο αγώνα 

που δώσαμε εγώ και η οικογένειά μου. 

Εύχομαι σε όλους Υγεία!
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Τα παιδιά είχαν την τιμητική τους

στην Εκδήλωση Ζωγραφικής που έγινε στην Αθήνα

Το Σωματείο μας διοργάνωσε μια όμορφη

εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζομένων του,

που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ζωγραφι-

κής και η οποία πραγματοποιήθηκε στο

Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, στις 8 Δεκεμβρίου

2019. 

Από νωρίς μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν

τον όμορφο πολυχώρο, όπου στην είσοδο

τους καλοσώριζε ο Άγιος Βασίλης και τους

πρόσφερε γλυκίσματα.

Στην εκδήλωση δόθηκαν τα αναμνηστικά δι-

πλώματα στους διαγωνιζόμενους καθώς και

τα βραβεία στους νικητές.

Η ανταπόκριση και φέτος ήταν μεγάλη. Συγ-

κεκριμένα 550 παιδιά πήραν μέρος στον δια-

γωνισμό.

Οι ηλικιακές ομάδες που έλαβαν μέρος στο

διαγωνισμό χωρίσθηκαν σε τρεις κατηγορίες

και συγκεκριμένα από 5-8 ετών, 9-12 ετών και

13-15 ετών.

Τα έργα τους ανέλαβε ειδική κριτική επιτροπή από ζωγράφους, οι οποίοι

ανέδειξαν τους τρεις καλύτερους σε κάθε κατηγορία. 

Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και δωροεπιταγές, ενώ

στο τέλος της εκδήλωσης έλαβαν από τον Άγιο Βασίλη τα δώρα τους.

Γονείς και παιδιά παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση της Κάρμεν

Ρουγγέρη με τον μύθο του Θησέα και του Μινώταυρου. 

Μικροί και μεγάλοι με πολύ ενδιαφέρον είδαν την πορεία του πιο δημοφιλή

ήρωα της μυθολογίας μας, μετά τον Ηρακλή, μέσα σε μια προσεγμένη, σε

όλες τις λεπτομέρειες, παράσταση. 

H εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη, θα πραγ-

ματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου, για την οποία θα αναφερθούμε στο επό-

μενο τεύχος με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και από τις δύο εκδηλώσεις.
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Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο είναι αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.  Είναι ανεξάρτητο από Διεθνείς Οργανισμούς και φορείς,

δεν έχει ιδρυματικό χαρακτήρα και είναι το πρώτο Ελληνικό Παιδικό Χωριό. 

Όλο ζωή το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο γέμισε

με παιδικές φωνές, χαρές και τραγούδια και ζωντάνεψε όλη

την περιοχή. Στην ίδρυση του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού»

(τότε «Παιδικού Χωριού Βορείου Ελλάδος») οδήγησε η έλ-

λειψη ενός χώρου για μακροχρόνια φιλοξενία ορφανών και

εγκαταλελειμμένων παιδιών ή προερχομένων από προβλημα-

τικό οικογενειακό περιβάλλον. Η ανάγκη να υπάρχει μια

μορφή παιδικής προστασίας που δεν θα έχει ιδρυματικό χα-

ρακτήρα αλλά θα παρέχει οικογενειακή στήριξη, ασφάλεια

και αγωγή βασισμένη στην Ελληνική – Ορθόδοξη Παράδοση,

αλλά και στις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής και της ψυ-

χολογίας.

Σκοπός του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» είναι η μόνιμη

και μακροχρόνια παροχή φροντίδας, μόρφωσης, στέγης και

ψυχολογικής στήριξη των παιδιών στη βάση της Ελληνο-ορ-

θόδοξης Παράδοσης και των αρχών της Παιδαγωγικής και

της Ψυχολογίας. Το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» επιδιώκει να

προσφέρει τους βασικούς όρους της οικογενειακής ζωής σε

παιδιά των οποίων οι γονείς είτε δεν υπάρχουν πλέον στη

ζωή, είτε δεν μπορούν να διατηρήσουν την ευθύνη της γονι-

κής μέριμνας για διάφορους λόγους. Ο σκοπός αυτός πραγ-

ματοποιείται με την υποστήριξη της ανάπτυξης του παιδιού

κατά το πρότυπο της οικογένειας που αποτελεί το θεμελιώ-

δες κύτταρο της κοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται

η ψυχονοητική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη των παιδιών

που έχουν χάσει την στήριξη αυτή και που είναι απαραίτητη

για να ενταχθούν ως αυτόνομα και ολοκληρωμένα μέλη στην

Ελληνική κοινωνία και ακολούθως στην Ενωμένη Ευρώπη.

Παράδοση σχολικών ειδών στο Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο

Λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της

Θεσσαλονίκης, πάνω στην κορυφή του Φι-

λύρου, σ’ ένα τόπο ξερό, πετρώδη και κα-

κοτράχηλο, όμως με μια υπέροχη θέα,

«φύτρωσε» ξαφνικά μια μικρή, χρωματιστή

πολιτεία: Το πρώτο «Ελληνικό Παιδικό

Χωριό». 

Eκεί βρέθηκε πριν λίγες ημέρες αντιπρο-

σωπεία του ΠΣΕΕΠ με επικεφαλή τον Αντι-

πρόεδρο του σωματείου μας, Κεμανετζή

Θεόδωρο, όπου περέδωσε σχολικά είδη και

γραφική ύλη στην πρόεδρο του ιδρύματος

κα. ΔΑΝΗΙΛΙΔΟΥ ΖΩΗ.
Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο
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Συνεχίζει την καλή της πορεία η ομάδα μπάσκετ των ΒΕΕ

Συνεχίζει την καλή της πορεία στο εργασιακό πρω-

τάθλημα η ομάδα μπάσκετ των ΕΛ.ΠΕ.

Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, αφού

πολλές φορές οι συνάδελφοί μας λόγω βάρδιας δεν

μπορούν να αγωνισθούν αλλά και να κάνουν προπό-

νηση, η ομάδα μας μετράει για το πρωτάθλημα σε

οκτώ παιχνίδια, τρεις νίκες και πέντε ήττες, ενώ στο

κύπελλο με την ονομασία «ΕΚΑ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ» η

ομάδα με δύο νίκες που πέτυχε κατάφερε να προκρι-

θεί και έτσι τώρα συνεχίζει στην φάση του νοκ αουτ.

Tρία παιχνίδια υπολείπονται, αυτό με τον ΟΡΦΕΥΣ,

τον NICKAN και τον Σ.Υ.Β., για να ολοκληρωθεί ο

πρώτος γύρος. Πιστεύουμε στον δεύτερο γύρο να τα

πάμε ακόμη καλύτερα υπό την καθοδήγηση του προ-

πονητή μας, Ντελέζου Σπύρου.

Η ομάδα μας αγωνίζεται με τους εξής παίκτες: Πα-

πουτσιδάκη Αντώνιο, Καλκατζάκο Πέτρο, Δεληγιάννη

Κωνσταντίνο, Κακαρούνα Παναγιώτη, Μαδεμλή Περι-

κλή, Μπουγιούκο Νικόλαο, Πανάρα Ιωάννη, Πέγκο

Ευάγγελο, Πλατυκωστόπουλο Χαράλαμπο, Σμυρναίο

Ιωάννη, Τσίγκα Τριαντάφυλλο, Αραούζο Γεώργιο, Γου-

ναρά Στέφανο, Προσελέντη Σπύρο, Ρόκο Δημήτριο,

Μπάρδη Ιωάννη, Παπαϊωάννου Βασίλειο, Αντωνίου Μι-

χαήλ, Λαπατσάνη Αριστοτέλη και Χίου Αρη.

Εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου και συναθλη-

τών, θέλουμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά

το Σωματείο, που στηρίζει την προσπάθειά μας.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους, Καλά Χρι-

στούγεννα και Καλή Χρόνια με Υγεία και Ευημερία σε

όλους τους τομείς.

Του Καλκατζάκου Πέτρου-Ζαχαρία

COBALT - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (52-36)

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - Ε.Β.Ε.Α. (56-48)

KAYΚΑΣ - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (40-42)

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - ΚΑΤΣΕΛΗΣ (63-47)

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - ΣΕΤΑΠ (70-75)

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (50-40)

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - Σ.Ε.Ν.Τ.Τ (56-46)

ΕΝ.Α.Σ - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (74-51)

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - PROFIA (57-50)

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ
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Δεκαπέντε μετάλλια ήταν η συγ-

κομιδή των συναδέλφων μας, κατα-

κτώντας και τις τρεις θέσεις τόσο

στο ομαδικό, όσο και στο ατομικό

αγωνιστικό! 

Πρώτη θέση ομαδικό:

Λύρας, Βετσόπουλος, Κοζομπό-

λης, Νάκος

Δεύτερη θέση ομαδικό:

Καλιούπης, Κανελλόπουλος,

Μίχος, Μαξιλάρης

Τρίτη θέση ομαδικό:

Πεσματζόγλου, Δημάκος, Πυρού-

νιας, Σαββίδης

Ατομικό:

1η θέση: Γ. Μαξιλάρης

2η θέση: Θ. Πεσματζόγλου

3η θέση: Ηρ. Μίχος

Η ομάδα μας δραστηριοποιείται

εδώ και οκτώ χρόνια με αρχηγό και

συντονιστή τον Άκη Καλιούπη και

προπονητή τον Παναγιώτη Βαρδάκη

μέσω του Αθλητικού Συλλόγου Bowl-

ing «Energy b.c».

Με την έναρξη του 2020 έχουν

προγραμματιστεί φιλικά παιχνίδια  με

άλλες εταιρίες όπως Alpha Bank, Βα-

σιλόπουλος κ.α. ως προετοιμασία

της 3ης  Παγκόσμιας διοργάνωσης

που θα γίνει στην Αθήνα.

Στη διοργάνωση πήραν μέρος σχε-

δόν 1000 εργαζόμενοι από κορυ-

φαίες εταιρείες και οργανισμούς της

χώρας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία

να αθληθούν και να διασκεδάσουν

παρέα με τους συναδέλφους τους

μακριά από το άγχος της καθημερι-

νότητας.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνω-

σης, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη

ετήσια αθλητική συνάντηση-θεσμό

για εργαζόμενους, πραγματοποιήθη-

καν πάνω από 600 αγώνες σε 11 δια-

φορετικά αθλήματα. 

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε 4 δια-

φορετικές αθλητικές εγκαταστάσεις

υψηλών προδιαγραφών στο Άλσος

Βεΐκου, στο Ολυμπιακό Αθλητικό

Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), στο Strike

Bowling Center Χαϊδαρίου και στο

iBeach Volleyball Club.

Από 11 έως 13 Οκτωβρίου, οι εγκα-

ταστάσεις πλημμύρισαν από συνα-

δέλφους και συναθλητές που βίωσαν

Μ
ε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι «8οι Εθνικοί Αγώνες
Εργασιακού Αθλητισμού», η μεγαλύτερη γιορτή εργασιακού
αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκεί συμμετείχε και η ομάδα bowling

των ΕΛ.ΠΕ με τους Καλιούπη, Λύρα, Μαξιλάρη, Μίχο, Κανελλόπουλο,
Βετσόπουλο, Νάκο, Πεσματζόγλου, Κοζομπόλη, Δημάκο, Πυρούνια, Τα-
ρατζίκη, Καλορίτη και Σαββίδη, όπου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφά-
νιση στο Strike Bowling Center Χαϊδαρίου.

Σάρωσε τα μετάλλια η ομάδα BOWLING   των ΕΛ.ΠΕ. στο εργασιακό πρωτάθλημα
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συναρπαστικές αναμετρήσεις πάντα σε κλίμα ευγενούς άμιλλας. Οι αγώνες ολοκληρώθηκαν εορταστικά, με την καθιε-

ρωμένη πλέον «Γιορτή Απονομών» στο θέατρο του Άλσους Βεΐκου.

Διοργανωτής των Εθνικών Αγώνων Εργασιακού Αθλη-

τισμού ήταν ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλη-

σης και Υγείας (Hellenic Organization for Company Sport &

Health – HOCSH), ένας μη κερδοσκοπικός φορέας με

σκοπό τη βελτίωση της υγείας των εργαζομένων, μέσα

από αθλητικές, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές ενέρ-

γειες στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος με τη

συμμετοχή εργαζομένων από επιχειρήσεις στην Ελλάδα

και το εξωτερικό. 

Στους αγώνες συμμετείχαν εταιρείες και οργανισμοί

με ανεπτυγμένη κουλτούρα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευ-

θυνότητας:

Οι εργαζόμενοι ανανέωσαν το ραντεβού τους, αυτή τη

φορά για μία πολύ μεγαλύτερη και διεθνή διοργάνωση,

τους 3ους Παγκόσμιους Αγώνες Εργασιακού Αθλητι-

σμού που έρχονται στην Αθήνα και την Ελλάδα από 17

έως 21 Ιουνίου 2020. Πρόκειται για ένα μεγάλο αθλητικό

γεγονός – η 3η σε σειρά μεγάλη αθλητική διοργάνωση

πολλαπλών αθλημάτων μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και τα Special Olympics του 2011 που θα συγκεντρώσει

χιλιάδες εργαζόμενους – αθλητές από όλο τον κόσμο το ερχόμενο καλοκαίρι στην Ελλάδα!

Σάρωσε τα μετάλλια η ομάδα BOWLING   των ΕΛ.ΠΕ. στο εργασιακό πρωτάθλημα



2020

Ια
τ

ρ
ικ

ά
 θ

έ
μ

α
τ

α
Ια

τ
ρ

ικ
ά

 θ
έ

μ
α

τ
α

Oι καρδιαγγειακές νόσοι είναι η συνηθέστερη σχετι-

ζόμενη με το κάπνισμα, αιτία θανάτου. Σε πληθυσμούς

που αποτελούνται από καπνιστές για αρκετές δεκαετίες,

περίπου το 90% των καρκίνων του πνεύμονα, το 15% των

άλλων τύπου καρκίνου, το 75% της Χρόνιας Αποφρακτι-

κής Πνευμονοπάθειας (χρόνιας βρογχίτιδας και εμφυ-

σήματος), καθώς και το 25% των θανάτων από

καρδιαγγειακές νόσους στην ηλικία 35-69 έτη, αποδίδον-

ται στον καπνό του τσιγάρου. 

• Το κάπνισμα συνδέεται άμεσα με μια σειρά σοβαρών

παθήσεων: α) της καρδιάς (έμφραγμα μυοκαρδίου), β)

των αγγείων (αρτηριοπάθεια, αγγειακό εγκεφαλικό επει-

σόδιο, σεξουαλική δυσλειτουργία, κτλ), γ) του αναπνευ-

στικού (ΧΑΠ), δ) του δέρματος (ρυτίδες, πρόωρη

γήρανση), ε) του γαστρεντερικού συστήματος (γαστρικό

έλκος, γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, κλπ), ζ) απο-

τελεί κύριο αιτιολογικό παράγοντα για ανάπτυξη καρκί-

νου (στόματος, λάρυγγος, πνεύμονος, ουροδόχου

κύστεως, κτλ), και η) ενοχοποιείται για πρόωρη εμμηνό-

παυση, πρόωρο τοκετό, επιπλοκές στην εγκυμοσύνη, εμ-

βρυική θνησιμότητα και γέννηση λιποβαρών νεογνών. 

• Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 4.000 χη-

μικές ουσίες. Τουλάχιστον 43 από τις χημικές ουσίες

που βρίσκονται στον καπνό αποδεδειγμένα έχουν καρ-

κινογόνες ιδιότητες. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρί-

ζουν την πίσσα (η οποία είναι μείγμα από εκατοντάδες

συστατικά του νέφους καπνού και προκαλεί καρκίνο) και

την νικοτίνη (που προκαλεί εθισμό). Ενδεικτικά ιδού μερικές

μόνο από αυτές: ακετόνη, αμμωνία, αρσενικό, μονοξείδιο

του άνθρακα, ανιλίνη, ναφθαλίνη, κυανιούχες ενώσεις, προ-

πάνιο, μεθάνιο, φορμαλδεύδη, μυρμηγκικό οξύ, λευκαντι-

κές ουσίες, μόλυβδος, κάδμιο, βενζόλιο, ραδιενεργά

κατάλοιπα, κα.

• Το παθητικό κάπνισμα, γνωστό και ως κάπνισμα μέσω

του περιβάλλοντος ή ETS (Environmental Tobacco Smoke),

είναι ένας συνδυασμός του νέφους του καπνού που δημι-

ουργείται από το αναμμένο άκρο του τσιγάρου και από τον

καπνό που εκπνέουν οι καπνιστές. Οι αρχές δημόσιας

υγείας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το παθητικό

κάπνισμα προκαλεί ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του

καρκίνου του πνεύμονα και των καρδιακών παθήσεων, σε

μη καπνιστές ενήλικες, καθώς και ασθένειες σε παιδιά όπως

άσθμα, λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, βήχα,

λαχάνιασμα, μέση ωτίτιδα και σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού

θανάτου. Επιπλέον το παθητικό κάπνισμα μπορεί να επιδει-

νώσει το άσθμα των ενηλίκων και να προκαλέσει ερεθισμό

στα μάτια, στο λαιμό και στη μύτη.

• Τα ευεργετικά αποτελέσματα από την διακοπή του κα-

πνίσματος είναι άμεσα και μακροπρόθεσμα. Μετά από α) 20

λεπτά: Η αρτηριακή πίεση επανέρχεται στα κανονικά επί-

πεδα. Ο αριθμός των σφύξεων ομαλοποιείται. Η θερμοκρα-

σία των χεριών και των ποδιών επανέρχεται στο

φυσιολογικό, β) 8 ώρες: το επίπεδο του μονοξειδίου του άν-

θρακα πέφτει στο φυσιολογικό ενώ το επίπεδο οξυγόνου

στο αίμα αυξάνει και φτάνει τα φυσιολογικά επίπεδα, γ) 12

ώρες: σχεδόν όλη η νικοτίνη έχει αποβληθεί από τον οργα-

νισμό, δ) 48 ώρες: βελτιώνονται οι αισθήσεις της γεύσης και

της όσφρησης, ε) 72 ώρες: η αναπνοή γίνεται ευκολότερη,

ζ) 15 έως 90 ημέρες: η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται

ενώ το περπάτημα γίνεται ευκολότερο, η) 1 έτος: ο κίνδυ-

νος καρδιαγγειακού επεισοδίου μειώνεται κατά το ήμισυ, θ)

5 έτη: έχει μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος θανάτου από καρ-

κίνο του στόματος και του τραχήλου, ι) 10 έτη: μειώνεται ο

κίνδυνος θανάτου από καρκίνο των πνευμόνων και από

άλλες μορφές καρκίνου και κ) 15 έτη: ο κίνδυνος καρδιακών

επεισοδίων είναι ο ίδιος με αυτόν των ανθρώπων που δεν

κάπνισαν ποτέ.

Χωρίς καμία αμφιβολία, το κάπνισμα είναι η μεγα-

λύτερη επιδημία όλων των εποχών, με τραγικό απο-

λογισμό τον αριθμό θανάτων να ανεβαίνει

ιλλιγιωδώς. Ένας άνθρωπος κάθε οκτώ δευτερόλε-

πτα χάνει την ζωή του αλλά και μία τραγικότερη πρό-

βλεψη ότι το 2025 δέκα εκατομμύρια συνάνθρωποί

μας θα πεθάνουν από αίτια σχετιζόμενα με το κάπνι-

σμα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.

Οι επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία μας
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Στον καπνό του τσιγάρου περιλαμβάνονται 7000 χημικές

ενώσεις, μεταξύ των οποίων 70 περίπου καρκινογόνες ου-

σίες, όπως η φορμαλδεΰδη, το ολικά οξειδωμένο άζωτο, το

υδροκυάνιο, το κάδμιο και άλλα βαριά μέταλλα.

Οι ουσίες του μείγματος του καπνού βρίσκονται είτε σε

σωματιδιακή, είτε σε αέρια μορφή. Ενδεικτικές ουσίες της

αέριας φάσης είναι το μονοξείδιο και διοξείδιο του άν-

θρακα, το υδροκυάνιο, τα οξείδια του αζώτου, πτητικές

θειούχες ενώσεις, πτητικοί υδρογονάνθρακες, νιτρίλια, αλ-

κοόλες, αλδεΰδες και κετόνες. 

Σε σωματιδιακή μορφή βρίσκονται η νικοτίνη, η πίσσα,

το μονοξείδιο του άνθρακα. Η νικοτίνη είναι η κύρια ουσία

που ευθύνεται για την εξάρτηση που αναπτύσσεται από τον

καπνό. Η τοξική της δράση είναι μέτρια συγκριτικά με την

τοξικότητα των υπολοίπων συστατικών του καπνού. Η νι-

κοτίνη, όπως και το μονοξείδιο του άνθρακα, δεν έχουν

καρκινογόνο δράση, ενώ η πίσσα είναι ένωση πολλών ου-

σιών, μερικές από τις οποίες είναι καρκινογόνες (πολυκυ-

κλικοί και αρωματικοί υδρογονάνθρακες). Η πίσσα είναι

ουσιαστικά αυτό που απομένει μετά την απομάκρυνση της

νικοτίνης και της υγρασίας. Πρόκειται για ένωση πολλών

και καρκινογόνων ουσιών, έχει σκούρο χρώμα και κολλώδη

υφή. Επικάθεται στους βλεννογόνους του στόματος, των

πνευμόνων, του στομάχου και του εντέρου, συμβάλλοντας

στην πρόκληση καρκίνου αυτών των περιοχών, αλλά και

στην εκδήλωση εμφυσήματος και άλλων χρόνιων αναπνευ-

στικών και συστηματικών νοσημάτων.

Το μονοξείδιο του άνθρακα αποτελεί βλαπτική ουσία που

περιέχεται στον καπνό του τσιγάρου. Καθώς έχει μεγαλύ-

τερη συγγένεια ως προς την πρόσδεση του στην αιμοσφαι-

ρίνη από ότι το οξυγόνο, εμποδίζει τη μεταφορά οξυγόνου

από τους πνεύμονες στο αίμα και κατ’ επέκταση τη μετα-

φορά οξυγόνου σε όλους τους ιστούς του ανθρώπινου σώ-

ματος. Ταυτόχρονα, δυσχεραίνει και την αποβολή του

διοξειδίου του άνθρακα από τον οργανισμό μας μέσω της

αναπνοής, με παρόμοιο μηχανισμό. Έτσι, προκαλούνται

χρόνιες βλάβες στους ιστούς. 

Η ποσότητα μονοξειδίου του άνθρακα που περιέχεται

στον καπνό του τσιγάρου είναι τουλάχιστον τόσο υψηλή,

όσο εκείνη ενός μη καταλυτικού βενζινοκινητήρα.

Τι περιέχει ένα τσιγάρο

Η συμβουλευτική παραίνεση και η θεραπευτική πα-

ρέμβαση, πρέπει να αποτελούν μέλημα και φροντίδα

κάθε ιατρού προς τον ασθενή του, έτσι ώστε να μει-

ωθεί η έκταση της καπνιστικής συνήθειας και το μέγε-

θος της παγκόσμιας «επιδημίας» που αποτελεί το

κάπνισμα. Κάθε θεράπων ιατρός θα πρέπει να αντιμε-

τωπίζει την καπνιστική συνήθεια ως διαταραχή/αποτέ-

λεσμα εξάρτησης που απαιτεί κανονικά θεραπεία και

όχι ως μία «κακή συνήθεια» ή «επιλεγμένο τρόπο

ζωής». Θα πρέπει επίσης να γίνει συνείδηση και πρα-

κτική σε όλους τους γιατρούς ότι μία βραχεία συζή-

τηση διάρκειας μόλις ενός λεπτού αρκεί να πείσει το

40% των ασθενών να προσπαθήσουν να το διακόψουν.

Η λειτουργία των Ειδικών Κέντρων Διακοπής Καπνί-

σματος και η εξειδίκευση των ιατρών σε αυτά μπορεί

να βοηθήσει ακόμη περισσότερο στο στόχο αυτό.

Σύμμαχο στην προσπάθεια περιορισμού αυτής της

επιδημίας, αποτελεί η εφαρμογή των μέτρων για την

απαγόρευση του Καπνίσματος στους Δημόσιους χώ-

ρους που νομοθέτησε αλλά δεν εφάρμοσε το Υπουρ-

γείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 1η

Ιουλίου 2009. Τέτοια μέτρα εφαρμόστηκαν σε πολλές

γειτονικές μας χώρες, και έχει αποδειχθεί ότι έχουν

σημαντικές μετρήσιμες ευνοϊκές επιπτώσεις στη δημό-

σια υγεία.

Η θέση όλων των μελών της Ελληνικής Καρδιολογι-

κής Εταιρείας, σε συνεργασία με άλλες οκτώ σχετιζό-

μενες επιστημονικές εταιρείες πρέπει να είναι

ξεκάθαρη. 

Επειδή στην χώρα μας η Στεφανιαία Καρδιοπάθεια

είναι η κύρια αιτία θανάτου, ακόμα και μικρή ελάττωση

της συχνότητάς της, σαν αποτέλεσμα της Νομοθετικής

απαγόρευσης του καπνίσματος στους Δημόσιους χώ-

ρους, θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην Δημόσια

Υγεία αλλά και τα Δημόσια Οικονομικά. Στηρίζουμε τα

μέτρα που πρέπει να ληφθούν και ζητούμε επιτέλους

την εφαρμογή τους χωρίς εκπτώσεις.

Συμπληρωματικά μέτρα όπως η ενίσχυση των αντι-

καπνιστικών ιατρείων και της σχετικής εκπαίδευσης

των γιατρών και η αποζημίωση των θεραπειών διακο-

πής καπνίσματος από τα ταμεία, πρέπει να ληφθούν

ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των περιορι-

στικών μέτρων και να μπορέσουμε να δούμε θετικές

επιπτώσεις στο τομέα της Δημόσιας Υγείας.
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Στο ακρωτήρι της προσμονής

τις υποσχέσεις σου ξεφυλλίζω.

Υποσχέσεις απλά. Μόνο υποσχέσεις.

Εκείνων των υποσχέσεων τα «θα»

τα μετρώ σαν εκείνον το χρόνο

που χάνεται άσκοπα στην κλεψύδρα του.

Κι εμέ τι μου μέλλεται να ζήσω,

ανάμεσα στα «θα» σου αιωρούμενος;

Απ’ τ’ ακρογιάλι της νοσταλγίας,

την όχθη των αναμνήσεων βιγλίζοντας,

θύμησες αφουγκράζομαι,

στις ψευδαισθήσεις μου ανάμεσα ακροβατώντας

πάνω στων προσδοκιών μου το τεντωμένο σχοινί. 

Και τι καρτερώ στο κατώφλι του χρόνου;

Το αύριο που χλευάζει αναίσχυντα τον καιρό.

Στερεύει ο νους, τα δάκρυα πληθαίνουν,

οι ελπίδες μία-μία χάνονται,

τα όνειρα κατρακυλούνε βιαστικά

στης άβυσσος τις σκάλες.

Σβηούνται οι χαρές

πριν βγουν στο ξέφωτο.

Οι χτύποι της καρδιάς 

μετρούν το χρόνο που ‘ρχεται γοργός

για να μ’ αρπάξει μεσ’ στα χέρια του,

μετρούν το χρόνο που ‘φυγε

ξοπίσω μου ανελέητος.

Ένας πικρός λυγμός σφίγγει τα στήθη μου.

Η χαρά μου, στ’ ουρανού το χάος

σαν αστέρι τρεμοσβήνει.

Παίζει κρυφτούλι με τη λύπη μου,

στα σύννεφα

TOY ΝΕΟΦΥΤΟY ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΟΧΥΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΥΕΙ Ο ΝΟΥΣ

Άδεια κοχύλια τ’ απραγμάτωτα όνειρα,

αποστεωμένα από τον ανάλγητο χρόνο.

Θαμπά κοχύλια, πλίνθοι και κέραμοι 

λες ατάκτως ερριμμένοι,

σε καυτή έρημη αμμουδιά.

Κοχύλια, ολάνοιχτα στόματα σιωπής,

κραυγές αγωνίας εκπέμποντας.

Κι ο υπόκωφος αχός των κυμάτων από πέρα,

το κύκνειο άσμα τους.

Άδεια κοχύλια τα όνειρά μας,

άστεγα πουλιά στα κύματα της ζωής,

γυρολόγοι της μοναξιάς τους.  
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Η Αθήνα του 1933 δεν μοιάζει σε τίποτα με την ση-

μερινή πρωτεύουσα, ούτε σαν εικόνα, ούτε σαν πλη-

θυσμός, ούτε σαν οικονομική κατάσταση των

κατοίκων της.

Κυριαρχεί η φτώχεια, οι δουλειές του ποδαριού, οι

χαμηλά εργαζόμενοι στα εργοστάσια της εποχής που

ανοίγουν δειλά δειλά και όσοι ζούσανε στην Αθήνα

προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τον "άρτον τον επί-

ουσιον".

Δεν υπάρχουν ούτε τα βασικά όπως είναι τρεχού-

μενο νερό. Γι’ αυτό και οι περισσότεροι που διαθέ-

τουν ένα σπίτι και ένα μικρό οικόπεδο, προσπαθούν να ανοίξουν πηγάδι για να έχουν εύκολη πρόσβαση σε νερό.

Ένας από τους Αθηναίους που έσκαψε το δικό του πηγάδι ήταν ο Χαράλαμπος Ζαμπέλης, που δούλευε σερβιτόρος σε

καφενείο στο Μοσχάτο. Όμως, αυτό το πηγάδι ήταν διαφορετικό και έκρυβε εκπλήξεις.

Αντί για νερό βρίσκει πετρέλαιο. Στην αρχή πηγαίνει στον κοινοτάρχη για να διαμαρτυρηθεί, αλλά όταν γίνεται αυτοψία

από υπαλλήλους της κοινότητας, ο Χαράλαμπος Ζαμπέλης γίνεται το πρόσωπο της ημέρας.

Η είδηση ότι αναβλύζει πετρέλαιο στο Μοσχάτο γίνεται πρώτο θέμα στις εφημερίδες και ο ιδιοκτήτης του χωραφιού

εν δυνάμει κροίσος.

Η ποσότητα του πετρελαίου που αναβλύζει μόλις στα πέντε μέτρα βάθος είναι εξωπραγματική και όλοι μιλούν για χρυ-

σορυχείο. Μάλιστα η ποιότητα του πετρελαίου είναι εξαιρετική καθώς δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου επεξεργασία.

Ο Ζαμπέλης δανείζεται για να φτιάξει εταιρεία για να μην πιαστεί κορόιδο από το κράτος, δίνει συνεντεύξεις και ετοι-

μάζεται να αλλάξει ζωή, χάρη στο μαύρο χρυσό που βρέθηκε στην αυλή του.

Όμως οι ειδικοί επιμένουν ότι για να γίνει παραγωγή ικανή να φέρει κέρδος, πρέπει να σκάψουν τουλάχιστον 300 μέτρα.

Όσο όμως σκάβουν το πετρέλαιο λιγοστεύει, μέχρι που σε βάθος 300 μέτρων δεν βρίσκουν τίποτα.

Εκείνη τη στιγμή σίγουρα δεν τη ξέχασε ποτέ ο Ζαμπέλης. Τα όνειρα για μια άνετη ζωή διαλύθηκαν μέσα σε ένα λεπτό.

Στα 500 μέτρα από το σπίτι του

υπήρχε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε

φάρμακα. Σε αυτό το εργοστάσιο

υπήρξε διαρροή πετρελαίου και όλο

το πετρέλαιο κινήθηκε προς το οικό-

πεδο του Χαράλαμπου.

Ο Χαράλαμπος Ζαμπέλης κατα-

στράφηκε οικονομικά αφού τα δάνεια

που είχε πάρει ήταν θηλιά στο λαιμό

του για πολλά χρόνια, ενώ η ιστορία

από το Μοσχάτο έμεινε στην ιστορία

σαν ανέκδοτο, επειδή ο Έλληνας κυ-

νηγά το εύκολο και γρήγορο κέρδος.

Ποιο ήταν το πηγάδι στο Μοσχάτο 

που θα έσωζε την Ελλάδα; 

Το όνειρο 

που έγινε

εφιάλτης 

για τον 

Ζαμπέλη




