ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ -ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ - Νο 78- ΚΩΔ. 5564

Yπεγράφη το Πρακτικό Συμφωνίας
για την νέα ΕΣΣΕ και τον Εσωτερικό Κανονισμό

"Μένουμε Σπίτι".
Το πιο αποτελεσματικό μέτρο περιορισμού της επιδημίας.
Υπευθυνότητα είναι να συμπεριφέρεσαι
σαν να έχεις ήδη τον ιο
και φοβάσαι μήπως τον μεταδώσεις.

3

Από τη Σύνταξη
' (!& !"& *&+ ' % ## %!&+ ),$ * !&+ (

&$ %,% )*

#'

*(!$ %! !

" &)

%-

",

Συναδέλφισσες -οι,
Σε όλη αυτή την χρονοβόρα και επίμονη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης για την νέα ΕΣΣΕ και τον εσωτερικό κανονισμό, επιλέξαμε τη σοβαρότητα και την συστηματική
δουλειά.
Χωρίς τυμπανοκρουσίες που θα άφηναν περιθώριο για
!
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τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων, αλλά με μεθοδικότητα και κυρίως χωρίς θεατρινισμούς.
Εκτιμούμε ότι το γεγονός ότι καταφέραμε να πετύχουμε

TOY ΠANEΛΛHNIOY ΣΩMATEIOY

συμφωνία για Γενική Αύξηση μετά από δέκα χρόνια αλλά

EPΓAZOMENΩN ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.

και το συνολικό αποτέλεσμα από τη διαπραγμάτευση, δι-

IANΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

καιώνει τόσο τη στρατηγική μας, όσο και τις προσδοκίες

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
Tεύχος 78ο-Κωδικός: 5564
Iδιοκτήτης:
Πανελλήνιο Σωματείο EΛ.ΠE.

όλων των συναδέλφων.
Το πρακτικό συμφωνίας το οποίο υπεγράφη μεταξύ
ΠΣΕΕΠ και Εταιρίας εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση
του Σωματείου μας.

Π.Σ.E.E.Π
Γραφεία:
17ο χ.λ.μ Aθηνών-Kορίνθου
Tηλ.: 210 55.33.812-55.33.813
Fax: 210 55.70.546
www.pseep.gr
e-mail:pseep@helpe.gr
Eκδότης:
OΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17ο χ.λ.μ Aθηνών-Kορίνθου
Tηλ.: 210 55.33.812-813

Γινόμαστε όλοι μια γροθιά
Aυτό που βιώνουμε με τον Κορωνοϊό είναι μια κατάσταση διαφορετική από όσες έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Δεν χρειάζεται
πανικός.
Το ότι μένουμε σπίτι, δεν είναι απαραίτητα κακό.
Όλοι γινόμαστε μια γροθιά για την μείωση της εξάπλωσης
του κορωνοϊού στην χώρα μας.
Σε τέτοιες καταστάσεις η ατομική ευθύνη παίζει

Υπεύθυνος έκδοσης:
ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Για τα κείμενα και την σύνταξη
συνεργάσθηκαν:
Συντακτική Eπιτροπή

μεγάλο ρόλο, στην δημόσια υγεία.
Συναδέλφισσες - οι
χρειάζεται σύννεση και ψυχραιμία
και όλοι θα βγούμε δυνατοί από αυτή την δοκιμασία.

EΠIMEΛEIA EKΔOΣHΣ:
MEDIA PRESS
Tηλ.: 210 55.60.157
email:tagegonota@yahoo.gr

* Προς αποφυγή παρεξηγήσεων όλες οι φωτογραφίες
του περιοδικού έχουν βγεί πριν την εξάπλωση του ιού.

Tαυτότητα

ΤΡIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Στο Μαρούσι, σήμερα 13 Μαρτίου 2020, μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας αριθμ. 8Α, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Ιωάννη Αψούρη, Γενικό Διευθυντή Νομικών
Υπηρεσιών Ομίλου, και της αντιπροσωπευτικής στην Εταιρεία συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Οφθαλμίδη και το Γενικό Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Παπαγιαννόπουλο, συμφωνούνται
και συνομολογούνται τα ακόλουθα, τα οποία θα αποτελόσουν αντικείμενο της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΕΛΠΕ:

2) Γενικές αυξήσεις
Θα χορηγηθεί αύξηση στους μισθούς των κλιμακίων ως εξής:
• Αύξηση 1% για το έτος 2020
• Αύξηση 1% για το έτος 2021
• Αύξηση 1% για το έτος 2022
3) Ενσωμάτωση μέρους του Πριμ Παραγωγής στις τακτικές αποδοχές
Με ισχύ από την 01.01.2021, οι συνολικές ετήσιες τακτικές αποδοχές του κάθε εργαζομένου θα καταβάλλονται σε 14 μηνιαίους μισθούς συν ένα Πριμ Παραγωγής στο τέλος κάθε χρόνου.
Η διαδικασία για την ορθή υλοποίηση ώστε, εκ του λόγου αυτού, να μην προκύψει διαφορά στις συνολικές
αποδοχές κάθε εργαζόμενου θα τύχει επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου και θα προταθεί για συμφωνία με το ΠΣΕΕΠ εντός του 2020. Η εν λόγω
συμφωνία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρότασης.
4) Αποδοχές νεοπροσλαμβανομένων
Με εφαρμογή από την 01.01.2020 και εξής, οι νεοπροσλαμβανόμενοι που εντάσσονται στο 19° μισθολογικό
κλιμάκιο, θα λαμβάνουν, κατά το 1° έτος εργασίας τους, το 75% των ετήσιων τακτικών μικτών αποδοχών
τους, όπως προκύπτουν από τις ρυθμίσεις της ΕΣΣΕ και κατά το 2° έτος εργασίας τους θα λαμβάνουν το
100% των ετήσιων τακτικών μικτών αποδοχών τους.
5) Παροχές κοινωνικού χαρακτήρα
• Αύξηση σε κοινωνικές παροχές που προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση, σε ποσοστό ίσο με αυτό της
γενικής αύξησης. Ειδικά το ποσό της κάλυψης εξόδων βρεφονηπιακού σταθμού - νηπιαγωγείου αυξάνεται
σε 3.000 Ευρώ ετησίως (θα καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις).
• Επί των προβλεπομένων ημερών αδειών για εργαζομένους με τέκνα με αναπηρία άνω του 67%, χορήγηση δύο επιπλέον ημερών αδείας ανά έτος σε εργαζόμενους που έχουν τέκνα με αναπηρία άνω του 80%
(βαριά αναπηρία).
• Παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε προστατευόμενα μέλη της οικογένειας εργαζομένων με ποσοστό
αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, έως την ηλικία των 30 ετών.
• Συνέχιση της ιατροφαρμακευτικής ασφαλιστικής κάλυψης τέκνου θανόντος εργαζόμενου έως την ηλικία των 18 ετών.
• Εξίσωση του Συμφώνου Συμβίωσης με το Γάμο, ως προς τις παροχές και τις άδειες που προβλέπονται
από την ΕΣΣΕ 2017-2019.
• Αύξηση του ποσού κάλυψης δαπάνης για την εκδρομή μέχρι του ποσού των 800 χιλ. Ευρώ, με τον τρόπο
που προβλέπεται στην ΕΣΣΕ 2017-2019.
6) Αναγνώριση πτυχίων ΑΤΕΙ
Αναγνώριση πτυχίου ΑΤΕΙ που αποκτήθηκε από εργαζόμενο μετά την πρόσληψή του στην Εταιρεία και
αλλαγή κατηγορίας, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης 8 ετών από την κτήση του πτυχίου. Το πτυχίο θα
πρέπει να είναι συναφές με την ειδικότητα που απασχολείται ο εργαζόμενος στην Εταιρεία. Η αναγνώριση
αυτή θα αφορά μόνο στην μισθολογική εξέλιξη του εργαζόμενου και δεν τροποποιεί την ειδικότητα ή την
διοικητική βαθμίδα με την οποία απασχολείται στην Εταιρεία.

Ενημέρωση

1) Ισχύς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας:
Συμφωνείται τριετής διάρκεια, με έναρξη ισχύος την 01.01.2020 και λήξη την 31.12.2022.
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7) Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας
Επικαιροποίηση του Κανονισμού Εργασίας και αναπροσαρμογή διατάξεων για τις παροχές οικονομικού χαρακτήρα
και τις άδειες που προβλέπονται ήδη στην ΕΣΣΕ, ώστε αποφευχθεί η διπλή αναφορά σε ζητήματα της ΕΣΣΕ.

Ενημέρωση

8) Γενικές διατάξεις
Η αξία της ΕΚΟ Κάρτας που χορηγείται στους εργαζόμενους αυξάνεται σε €60 ανά μήνα και θα χορηγείται με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η Συλλογική Σύμβαση που θα υπογράφει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος πρακτικού θα περιλαμβάνει τη
συνολική ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και από τα αρμόδια όργανα του ΠΣΕΕΠ.

Kαταθέσαμε την μελέτη του ασφαλιστικού
σε κόμματα και φορείς

Καταθέσαμε την Αναλογιστική Μελέτη για την βελτίωση του Συνταξιοδοτικού - Ασφαλιστικού προγράμματος των εργαζομένων στις μονάδες Διύλισης και
Εξόρυξης Πετρελαίου στα κόμματα ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25,
ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, αλλά και στον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Δόθηκαν οι
απαραίτητες διευκρινήσεις, όπου ζητήθηκαν, από τον
δικηγόρο μας κ Κώστα Τοκατλίδη.

Προχωράμε με σταθερά βήματα τον σχεδιασμό μας
ώστε το όραμα των εργαζομένων στις μονάδες Διύλισης και Εξόρυξης Πετρελαίου για μια δικαιότερη
ασφαλιστική - συνταξιοδοτική αντιμετώπιση, να βρει
το δρόμο του.
Η Μελέτη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
ΠΣΕΕΠ.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΣΕΕΠ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Μέσα στην χρονιά που πέρασε οι προκλήσεις ήταν πολλές και οι μάχες που δόθηκαν απέναντι σε πολιτικές
και πρακτικές επιζήμιες για τα συμφέροντα των εργαζομένων, ήταν σχεδόν σε καθημερινή βάση.
Θεωρούμε ότι πετύχαμε πολλά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου μας, το να
φανούμε δηλαδή αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δείξατε.
Συνεχίσαμε την δράση μας και αυτή τη χρονιά πάνω σε τρεις βασικούς άξονες. Τον αγώνα για την αποτροπή
της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του Ομίλου, την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των εργαζομένων αλλά και την διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των συναδέλφων και των εγκαταστάσεων.
Θα χαρακτηρίζαμε ως γεγονός της χρονιάς και μια επιβράβευση για τον Αγώνα που συνεχίζουμε να δίνουμε
εμείς οι εργαζόμενοι, την ανακήρυξη σε άγονο του διαγωνισμού για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ.
Με την ιστορική συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της αναλογιστικής
μελέτης από τον Νομικό Σύμβουλο του Σωματείου μας, βάλαμε γερά θεμέλια για το όποιο προς το συμφέρον
των εργαζομένων αποτέλεσμα ακολουθήσει για την ρύθμιση των Συνταξιοδοτικών αλλά και Ασφαλιστικών
τους δικαιωμάτων.
Ζητήσαμε από τους συναδέλφους να καταθέσουν προτάσεις και προχωρήσαμε νωρίτερα στην έναρξη των
διαπραγματεύσεων για την νέα ΕΣΣΕ και τον Εσωτερικό Κανονισμό για περισσότερη ευελιξία στην διαπραγμάτευση και με σχεδόν ομόφωνα ψηφισμένο στο Γενικό Συμβούλιο το διεκδικητικό πλαίσιο.
Δώσαμε συνέντευξη τύπου όπου αναδείξαμε την αναγκαιότητα της αναβάθμισης του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ
στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ανάπτυξη και την εξέλιξη του σε πρότυπη μονάδα για τον Όμιλο, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας που τόσο ανάγκη έχει η χώρας μας αλλά και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Τέλος, καταφέραμε έπειτα από επίμονες προσπάθειες να πετύχουμε να ξεκινήσει η διαδικασία για την μονιμοποίηση του εργολαβικού προσωπικού στη μονάδα Ανάκτησης Θείου στις ΒΕΕ, καθώς και η διαδικασία προσλήψεων για την κάλυψη των οργανικών θέσεων στην Πυρασφάλεια Νότου.
Αποτροπή της πλήρους ιδιωτικοποίησης του Ομίλου
Από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων μας εδώ και ενάμιση χρόνο, καταστρώσαμε τη στρατηγική
που θα ακολουθούσαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Με Ενότητα στον Αγώνα μας εντείναμε τις προσπάθειες
μας αυτό το χρόνο και αναδείξαμε τις επιπτώσεις που θα έχει στα συμφέροντα των πολιτών της χώρας αλλά
και την εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ.
Διατηρήσαμε τους τρεις άξονες του σχεδιασμού μας, το Συνδικαλιστικό, το Νομικό, το Επικοινωνιακό και σε
μία προσπάθεια αναφοράς των ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την Αποτροπή της πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα σημαντικότερα :
Δελτίο Τύπου για εξελίξεις Αναφοράς ΠΣΕΕΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
• Δελτίο Τύπου για την περαιτέρω Ιδιωτικοποίηση του Ομίλου.
• Κοινή Σύσκεψη Σωματείων Ομίλου ΕΛΠΕ, ΠΟΕ και ΕΚΕΔΑ για απεργιακές κινητοποιήσεις Μαρτίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΣΕΕΠ
• 48ωρη Απεργία ΠΣΕΕΠ ενάντια στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ
• 24ωρη Απεργία ΠΣΕΕΠ ενάντια στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ
• Κοινή Σύσκεψη Σωματείων Ομίλου ΕΛΠΕ, ΠΟΕ και ΕΚΕΔΑ για συντονισμό περαιτέρω δράσεων
απέναντι στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
• Τετράωρη Στάση Εργασίας σε όλο τον Όμιλο και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή των Ελλήνων,
με κατάθεση Κοινού Ψηφίσματος Σωματείων Ομίλου ΕΛΠΕ στον Πρόεδρο της Βουλής και τα Κόμματα κατά
της πλήρης ιδιωτικοποίησης του Ομίλου ΕΛΠΕ
• Συμμετοχή ΠΣΕΕΠ στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ με πανό ενάντια στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ
• Κοινή Σύσκεψη Σωματείων Ομίλου ΕΛΠΕ, ΠΟΕ και ΕΚΕΔΑ για συντονισμό περαιτέρω δράσεων
απέναντι στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
• Δύο 24ωρες Απεργίες 24 & 25/09 σε όλο τον Όμιλο ενάντια της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ και του πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης
• Συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα ΚΚΕ για το ξεπούλημα του Ομίλου
• Κατάθεση Ψηφίσματος στον Αντιπεριφερειάρχη για το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ
• Συνάντηση με τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
• Συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα του ΜεΡΑ25 για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
• Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ και κάλεσμα συναδέλφων στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας
ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση έξω από το ΤΑΙΠΕΔ
• Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων για επιστροφή των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ
στο Υπουργείο Οικονομικών
• Συνάντηση με την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
• Συνάντηση με τον Γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
• Συνάντηση ΠΣΕΕΠ με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
• Συνάντηση με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
Καθημερινότητα των Εργαζομένων
Ο δύσκολος και απαιτητικός Αγώνας μας ενάντια στη περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, δεν έπρεπε σε
καμία περίπτωση να μας αποπροσανατολίζει από την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας των
εργαζομένων.
Η τριβή με τα καθημερινά προβλήματα καθώς και οι αντικειμενικές δυσκολίες της φύσης της εργασίας σε
συνδυασμό με τις διαφορετικές κουλτούρες των τριών εγκαταστάσεων καθιστά την αντιμετώπιση τόσο
του πλήθους των προβλημάτων όσο και την διαφορετικότητα τους μια δύσκολη εξίσωση.
Με συνεχείς παρεμβάσεις μας άλλοτε συμβουλευτικού χαρακτήρα αλλά τις περισσότερες φορές με τον
απαιτούμενο δυναμισμό κατορθώσαμε, πάντα με την συμβολή των ίδιων των εργαζομένων, να κάνουμε
την καθημερινότητα τους πιο ανεκτή.
Σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης αλλά πιστεύουμε ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση με δράσεις όπως οι ακόλουθες:
• Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τις τύχες του συνδικάτου είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε το θέμα των εργολαβικών συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με τη σοβαρό-
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τητα και την ειλικρίνεια που απαιτείται.
• Κατόπιν διεκδίκησης μας, δόθηκε extra bonus σε όλους τους εργαζόμενους για την κερδοφορία του 2018
• Στα πλαίσια της Αλληλεγγύης και της Ευαισθησίας που έχουμε οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ
προσφέραμε σχολικά είδη για τα παιδιά στην Κιβωτό του κόσμου και στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό
στο Φίλυρο της Θεσσαλονίκης
• Πραγματοποιήθηκαν εθελοντικές αιμοδοσίες που ενίσχυσαν την Τράπεζα Αίματος του ΠΣΕΕΠ,
που τόσο είχαμε ανάγκη.
• Διοργανώθηκε και φέτος με μεγάλη συμμετοχή ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής των παιδιών των εργαζομένων καθώς και οι Εκδηλώσεις Βράβευσης και Συμμετοχής των παιδιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
• Το
Τ Σωματείο μας συνέχισε την Κοινωνική – Εργατική Δράση Αλληλεγγύης με παρεμβάσεις στήριξης
σε εργασιακούς χώρους που απευθύνθηκαν σε εμάς και είχαν ανάγκη τη συμπαράσταση μας.
• Συνεχίσαμε να στηρίζουμε τις αθλητικές δραστηριότητες των συναδέλφων μας
με οικονομικές ενισχύσεις στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
• Έγιναν δύο διοργανώσεις σεμιναρίων σχετικά με τις τεχνικές συνδικαλιστικών διαπραγματεύσεων
και επικοινωνίας.
• Διοργανώθηκε από κοινού, δηλαδή του ΠΣΕΕΠ με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Διεύθυνση Αναδασώσεων Κ. Μακεδονίας, δενδροφύτευση 1500 βραδυφλεγών φυτών στα πρανή της περιφερειακής οδού, με σκοπό τον περιορισμό της πιθανότητας επέκτασης πυρκαγιών.
• Στις 12/10/19 πραγματοποιήθηκε Γενικό Συμβούλιο όπου έγινε η Διαμόρφωση του Διεκδικητικού Πλαισίου
για τη νέα ΕΣΣΕ και το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας. Πάρθηκαν αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις, με εξουσιοδότηση του Γ.Σ προς το Δ.Σ. να πραγματοποιηθούν όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
Υγιεινή και Ασφάλεια
Η Υγιεινή και Ασφάλεια αποτελεί για όλους εμάς στη Διοίκηση του Σωματείου πρώτη προτεραιότητα.
Πραγματοποιήθηκε στις 8/5/19 4ωρη στάση εργασίας και επιμνημόσυνη δέηση τιμώντας τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας στο τραγικό δυστύχημα στις 8/5/2015 που η μνήμη της θυσίας τους αποτελεί για
εμάς φωτεινό φάρο και υποχρέωση για διαρκή Αγώνα για τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας. Αντίστοιχη
επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στις 2/9/2019 στις ΒΕΕ τιμώντας τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας στο τραγικό δυστύχημα του 1992.
Το Σωματείο επανειλημμένως στο παρελθόν έχει αναδείξει και συνεχίζει να το πράττει, την ανάγκη η Ασφάλεια και Υγιεινή στην εργασία να πάψει να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον θέμα και να πάρει την θέση της
ως κεντρική πολιτική, καθώς επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά τις συνθήκες εργασίας, την ποιότητα ζωής,
την Ασφάλεια των εργαζομένων και των Εγκαταστάσεων.
Συνεχίσαμε τις συναντήσεις και αυτό το χρόνο με τη Διοίκηση της Εταιρείας αλλά και με τις Επιτροπές Υγιεινής & Ασφάλειας ώστε να λυθούν μία σειρά από χρονίζοντα θέματα για ένα Ασφαλέστερο και Υγιές περιβάλλον εργασίας για όλους μας.
Μετά απο πιέσεις μας η Διοίκηση της Εταιρείας πραγματοποίησε τις άμεσα απαραίτητες προσλήψεις για
την πλήρωση των Οργανογραμμάτων, διότι για εμάς η πρόσληψη αποτελεί Ασφάλεια μιας και το συμπληρωμένο Οργανόγραμμα αποτελεί μέρος της Ασφάλειας.
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Ο Απολογισμός μας είναι μια απλή καταγραφή των πεπραγμένων μας, τα οποία είχαν και έχουν ως σταθερό στόχο να υπηρετήσουμε με ευθύνη την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προάσπιση των συμφερόντων των συνάδελφων μας.
Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο Απολογισμός θα αναδείξει την διαφορά ανάμεσα στην δράση έναντι της απραξίας, την εμπιστοσύνη απέναντι στην απαξίωση, τον καθημερινό αγώνα έναντι του ωχαδερφισμού, την ειλικρίνεια απέναντι στο εμπόριο ψυχών και τέλος του συνολικού συμφέροντος έναντι του προσωπικού
βολέματος.
Δεν τρέφουμε αυταπάτες για τη δυσκολία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.
Δεσμευόμαστε όμως, να συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε και σας καλούμε να σταθείτε δίπλα
στο Σωματείο μας, δυναμώνοντας τις σχέσεις Ενότητας και Συναδελφικότητας μεταξύ μας, που είναι το
μόνο όπλο που έχουμε για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας και το μέλλον μας.
Ο μεγάλος νικητής του Απολογισμού είναι οι εργαζόμενοι και το Σωματείο μας.

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ - ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Η ΕΛΠΙΔΑ,
ΑΣΠΙΔΑ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ & ΣΤΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΧΕΙΣ ΚΡΙΣΗ, ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ!

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
• 03/01/2019: Συμφωνία μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων για τη Ρύθμιση των Συνταξιοδοτικών Θεμάτων
των Εργαζομένων στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Εξόρυξης και Διύλισης Υδρογονανθράκων.
• 10/01/2019: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ
• 14/01/2019: Συνάντηση του Προεδρείου ΠΣΕΕΠ με το Σωματείο Εργαζομένων στην ΚABALA OIL Α.Ε.
“ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ” στην Καβάλα για την αναλογιστική μελέτη που αφορά το συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό.
• 15/01/2019: Δελτίο Τύπου για την ιστορική Συμφωνία Εργαζομένων – Διοίκησης ΕΛΠΕ
για τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα.
• 15/01/2019: Σεμινάριο ΠΣΕΕΠ με θέμα “Τεχνικές Συνδικαλιστικών Διαπραγματεύσεων – Επικοινωνία”
• 15/01/2019: ΠΕ.ΣΥΝ. ΒΕΕ
• 16/01/2019: Σεμινάριο ΠΣΕΕΠ με θέμα “Τεχνικές Συνδικαλιστικών Διαπραγματεύσεων – Επικοινωνία”
• 16/01/2019: ΠΕ.ΣΥΝ. ΒΕΑ

• 17/01/2019: ΠΕ.ΣΥΝ. Αμαρουσίου
• 18/01/2019: ΠΕ.ΣΥΝ. ΒΕΘ
• 21& 22/01/2019: Ψηφοφορίες για Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό 2018
– Προϋπολογισμό 2019 και Διοικητικό & Οικονομικό Απολογισμό του ΤΑΑΤ.
• 23/01/2019: Τραπέζι Βάρδιας στο «Άρωμα Ελλάδας» για την Αθήνα
• 31/01/2019: Συνάντηση με το Πρόεδρο των ΕΛΠΕ για θέματα Ασφάλειας και των τριών
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
• 11/02/2019: Δελτίο Τύπου για τις εξελίξεις στην Αναφορά του ΠΣΕΕΠ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
• 22/02/2019: Ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
• 28/02/2019: Τετράωρη στάση εργασίας ΠΣΕΕΠ ως συμπαράσταση εργαζομένων στη ΔΕΠΑ
ενάντια στο ξεπούλημα της Εταιρείας.
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
• 01/03/2019: Χορός ΠΣΕΕΠ σε Αθήνα
• 07/03/2019: Κάλεσμα – συμμετοχή μας στη συγκέντρωση των εργαζομένων ΔΕΠΑ
• 14/03/2019: Αιμοδοσία ΒΕΑ
• 15/03/2019: Αιμοδοσία ΒΕΕ
• 18/03/2019: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ
• 19/03/2019: Δελτίο Τύπου για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
• 26/03/2019: Κοινή Σύσκεψη Σωματείων Ομίλου ΕΛΠΕ, ΠΟΕ και ΕΚΕΔΑ για απεργιακές κινητοποιήσεις
• 28/03/2019: 24ωρη Απεργία ΠΣΕΕΠ ενάντια στο ξεπούλημα του Ομίλου ΕΛΠΕ
• 29/03/2019: 24ωρη Απεργία ΠΣΕΕΠ ενάντια στο ξεπούλημα του Ομίλου ΕΛΠΕ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
• 01/04/2019: Κοινή Σύσκεψη Σωματείων Ομίλου ΕΛΠΕ, ΠΟΕ και ΕΚΕΔΑ για συντονισμό περαιτέρω
δράσεων απέναντι στο ξεπούλημα του Ομίλου ΕΛΠΕ
• 03/04/2019: 4ωρη Στάση Εργασίας σε όλο τον Όμιλο και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή των
Ελλήνων, με κατάθεση Κοινού Ψηφίσματος Σωματείων Ομίλου ΕΛΠΕ στον Πρόεδρο της Βουλής και τα
Κόμματα κατά της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του Ομίλου ΕΛΠΕ
ΜΑΪΟΣ 2019
• 01/05/2019: Απεργία 1η Μάη
• 08/05/2019: 4ωρη Στάση Εργασίας ΠΣΕΕΠ για το δυστύχημα ΒΕΑ στις 08/05/15 και επιμνημόσυνη δέηση
στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος για τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας
31/05/2019: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
• 06/06/2019: Ανακοίνωση για Shut Down Μονάδων 2100, 2400 και 3900 στις ΒΕΑ
• 07/06/2019: Αιμοδοσία ΒΕΑ
• 18/06/2019: Αιμοδοσία ΒΕΕ
• 12/06/2019: Έναρξη διανομής δώρων των παιδιών που συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις των ΕΛΠΕ
• 24/06/2019: Συνάντηση με Επόπτες ΒΕΑ και Εργοδηγούς Τμήματος Διύλισης ΒΕΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
• 19/07/2019: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ
• 24/07/2019: Ανακοίνωση Συμπαράστασης των συναδέλφων στη ΣΙΔΕΝΟΡ
• 25/07/2019: Ανακοίνωση – Καταγγελία ΠΣΕΕΠ για απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους στη
ΔΕΔΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
• 02/09/2019: Επιμνημόσυνη δέηση στο εκκλησάκι των ΒΕΕ για τους αδικοχαμένους
συναδέλφους μας στο δυστύχημα της 1ης Σεπτεμβρίου 1992
• 04/09/2019: Συνάντηση ΠΣΕΕΠ με την νέα Διοίκηση Ομίλου ΕΛΠΕ
• 06/09/2019: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ στις ΒΕΘ
• 07/09/2019: Συμμετοχή ΠΣΕΕΠ στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
• 12/09/2019: Συνάντηση με εκπροσώπους της Διοίκησης για τροποποιήσεις στο σύστημα
αξιολόγησης.
• 18/09/2019: Κοινή Σύσκεψη Σωματείων Ομίλου ΕΛΠΕ, ΠΟΕ και ΕΚΕΔΑ για συντονισμό
περαιτέρω
δράσεων απέναντι στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΕΛΠΕ
• 23/09/2019: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων για τη νέα ΕΣΣΕ
και Εσωτερικό Κανονισμό
• 24 & 25/09/2019: 2 24ωρες Απεργίες σε όλο τον Όμιλο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
του Ομίλου ΕΛΠΕ
και του πολυνομοσχεδίου της κυβέρνησης
• 25/09/2019: Συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα του ΚΚΕ για την πρόθεση της κυβέρνησης
για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΕΛΠΕ
• 25/09/2019: Κατάθεση Ψηφίσματος στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής
για την πρόθεση
της κυβέρνησης για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΕΛΠΕ
• 27/09/2019: Συνάντηση με εκπρόσωπο του κόμματος της Ελληνικής Λύσης για την πρόθεση
της κυβέρνησης για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΕΛΠΕ
• 27/09/2019: Ανακοίνωση για το Shut Down ΒΕΕ
• 30/09/2019: Κάλεσμα για συλλογή σχολικών ειδών
• 30/09/2019: Συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα του ΜεΡΑ25 για τη περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
του Ομίλου ΕΛΠΕ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
• 02/10/2019: Συμμετοχή μας στην 24ωρη Απεργία της ΓΣΕΕ
• 02/10/2019: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ και κάλεσμα συναδέλφων
στη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΕΛΠΕ έξω από το ΤΑΙΠΕΔ
• 03/10/2019: Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων για επιστροφή των μετοχών
των ΕΛΠΕ από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπουργείο Οικονομικών
• 07/10/2019: Έκτακτο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

• 10/10/2019: Συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Θεσσαλονίκη: Ενεργειακός Κόμβος
των Βαλκανίων. Αναβάθμιση – Ανάπτυξη – Περιβάλλον»
• 12/10/2019: Γενικό Συμβούλιο ΠΣΕΕΠ για ΕΣΣΕ και Εσωτερικό Κανονισμό
• 15/10/2019: Πρόσκληση προς την Διοίκηση των ΕΛΠΕ για έναρξη της Συλλογικής
Διαπραγμάτευσης
και του Εσωτερικού Κανονισμού
• 15/10/2019: Ανακοίνωση για τον Ετήσιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής ΠΣΕΕΠ
• 16/10/2019: Αιμοδοσία ΒΕΑ
• 17/10/2019: Αιμοδοσία ΒΕΕ
• 17/10/2019: Επιστολή προς Γεν. Διευθυντή Διυλιστηρίων για επίλυση εκκρεμοτήτων
από τη δήλωση συμφωνίας και θέμα αλλαγή βανών στην U-4100 (FCC)
• 17/10/2019: Επιστολή προς ΓΔΑΔ & ΔΥ, Γεν. Δ/ντή Διυλιστηρίων και Δ/ντα Σύμβουλο ΕΛΠΕ
για την άμεση συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
• 21/10/2019: Παράδοση σχολικών ειδών στην «Κιβωτό του Κόσμου»
• 22/10/2019: Συνάντηση με την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ για την πρόθεση της κυβέρνησης
για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
• 06/11/2019: Συνάντηση με τον Γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας για την πρόθεση
της κυβέρνησης για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
• 07/11/2019: Ενημέρωση συναδέλφων σε Νέο Διοικητήριο ΒΕΑ και Μαρούσι
• 14/11/2019: 1η Συνάντηση Διαπραγματευτικής Ομάδας για τη νέα ΕΣΣΕ και Εσωτερικό
Κανονισμό
• 26/11/2019: Συνάντηση ΠΣΕΕΠ με Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων για την πρόθεση
της κυβέρνησης για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ
• 26/11/2019: Συμμετοχή μας στη συγκέντρωση της ΠΟΕ έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
• 27/11/2019: Συμμετοχή μας στη συγκέντρωση της ΠΟΕ έξω απο τα γραφεία της ΔΕΗ και πορεία
στη βουλή
• 29/11/2019: 2η Συνάντηση της Διαπραγματευτικής Ομάδας για τη νέα ΕΣΣΕ και Εσωτερικό
Κανονισμό
• 29/11/2019: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
• 03/12/2019: Κάλεσμα για ανθρωπιστική βοήθεια για τους σεισμοπαθείς στην Αλβανία
• 04/12/2019: Επιστολή προς Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για το Ασφαλιστικό –
Συνταξιοδοτικό (Διυλιστηρίων & Εξόρυξης)
• 04/12/2019: Επιστολή προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις ΕΛΠΕ για την καθυστέρηση του
ξεκινήματος
της νέας γραμμής πόσιμου νερού στις ΒΕΑ
• 05/12/2019: 3η Συνάντηση Διαπραγματευτικής Ομάδας για τη νέα ΕΣΣΕ και Εσωτερικό
Κανονισμό

AΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
• 08/12/2019: Εκδήλωση για την βράβευση Ζωγραφικής των παιδιών στο Ίδρυμα
«Μιχάλη Κακογιάννη» για την Αθήνα
• 12/12/2019: 4η Συνάντηση Διαπραγματευτικής Ομάδας για τη νέα ΕΣΣΕ και Εσωτερικό Κανονισμό
• 13/12/2019: Συνάντηση με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση Ομίλου ΕΛΠΕ
• 17/12/2019: Συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία της ΠΟΕ για τους συναδέλφους εργολαβικούς
με δίωρη στάση εργασίας.
• 22/12/2019: Εκδήλωση για την βράβευση Ζωγραφικής των παιδιών στο Ξενοδοχείο «Porto Palace»
για τη Θεσσαλονίκη
• 23/12/2019: Ανακοίνωση για τις παράλογες δεσμεύσεις των δωροεπιταγών του Public
Το ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ στάθηκε δίπλα στους εργαζόμενους, όπου και όταν χρειάστηκαν τη βοήθεια του, μέσα
από δράσεις τόσο σε εργασιακό όσο και σε κοινωνικό, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και σε απόλυτη
συνεργασία με το Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ.
Η καθημερινή επαφή μας με τους εργαζόμενους αποτέλεσε σημαντικό όπλο για την βέλτιστη αντιμετώπιση όσων θεμάτων άπτονται των αρμοδιοτήτων του που ήταν και ο κεντρικός μας στόχος.
Σαν ΠΕ.ΣΥ, στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσης του Σωματείου μας για τη νέα χρονιά, πρέπει να
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να καταφέρουμε την περαιτέρω αναβάθμιση των μονάδων και την
κάλυψη των οργανικών κενών θέσεων εργασίας μας μέσω προσλήψεων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΘ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΣΥ ΒΕΘ 2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
• 18-1-19: Ενημέρωση των εργαζομένων από το Προεδρείο του Σωματείου στο κεντρικό Μηχανολογικό
• 18-1-19: ΠΕΣΥΝ ΒΕΘ στο κεντρικό Μηχανολογικό για εκλογή ΤΕΦΕΠ ΒΕΘ (για την ψηφοφορία
της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης)
• 21 και 22-1-19: Ψηφοφορίες σε ΒΕΘ, για την έγκριση των Απολογισμών του ΠΣΕΕΠ, του ΤΑΑΤ
αλλά και του Προϋπολογισμού 2019
• 29-1-19: Επιστολή ΠΕΣΥ ΒΕΘ (Αρ. Πρωτ. 06/2019 στις 29-1-19) σε Διευθυντή ΒΕΘ κο Χ. Αντώτσιο
για θέματα ΒΕΘ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
• 17-3-19: Διοργάνωση από κοινού του Σωματείου με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Διεύθυνση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας, δενδροφύτευση 1500 βραδυφλεγών φυτών στα πρανή
της περιφερειακής οδού, με σκοπό τον περιορισμό της πιθανότητας επέκτασης πυρκαγιών
• 22-3-19: Ενημέρωση του Σωματείου στο χώρο του εστιατορίου στο κεντρικό Μηχανολογικό ΒΕΘ, για
ιδιωτικοποίηση και τρέχοντα θέματα

AΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ
• 26-3-19: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΚΚΕ στις ΒΕΘ (κ. Ζαριανόπουλου και κ. Αβραμόπουλου) και συνάντηση στα γραφεία του σωματείου με τον Προέδρο του ΠΕΣΥ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
• 12-4-19: Ετήσιος Χορός ΠΣΕΕΠ-ΠΕΣΥ ΒΕΘ στο «CLUB VOGUE» στην Θεσσαλονίκη
ΜΑΪΟΣ 2019
• 8-5-19: Τρισάγιο και στάση εργασίας για το τραγικό ατύχημα στις ΒΕΑ το 2015
• 10-5-19: Δωρεά τροφίμων στην Τράπεζα Σίτισης Αστέγων της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης εις μνήμη αδικοχαμένων συναδέλφων
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
• 20-6-19:Επιστολή σε Διευθυντή ΒΕΘ κ. Χ. Αντώτσιο για ενημέρωση από την πλευρά της Εταιρείας για το
πενταετές business plan των ΒΕΘ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
• Συντήρηση φυτών στην Περιφερειακή Οδό
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
• 7-9-19: Συμμετοχή στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΓΣΕΕ και το ΕΚΘ στο άγαλμα του
Βενιζέλου και πορεία διαμαρτυρίας
• 23-9-19: Κάλεσμα στις απεργιακές κινητοποιήσεις του ΠΣΕΕΠ για την ιδιωτικοποίηση και το πολυνομοσχέδιο στις 24 και 25-9-19
• 30-9-19: Επιστολή ΠΕΣΥ ΒΕΘ προς Διευθυντή ΒΕΘ κο Χ. Αντώτσιο
• 30-9-19: Δίωρη στάση εργασίας στο τμήμα Διακίνησης και Φορτώσεων ΒΕΘ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
• 10-10-10: Συνέντευξη τύπου του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια (
ΠΣΕΕΠ), στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace με θέμα: Θεσσαλονίκη ενεργειακός κόμβος των Βαλκανίων
(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ– ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ).
• 15-10-19: Προγραμματισμένη αιμοδοσία ΠΣΕΕΠ ΠΕΣΥ ΒΕΘ.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
• 14-12-19: Δωρεά γραφικής ύλης και παιχνιδιών στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο της Θεσσαλονίκης.
• 21-12-19: Διοργάνωση φιλανθρωπικού γκαλά-αγώνα μπάσκετ μεταξύ των ομάδων Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ
• 22-12-19: Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, για τα παιδιά
των εργαζομένων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ζωγραφικής
• 23-12-19: Δωρεά τροφίμων στην Τράπεζα Σίτισης Αστέγων της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Σωματείου μας www.pseep.gr, καθώς
και το intranet (εσωτερικός ιστοχώρος ΕΛΠΕ), στους Συνδικαλιστικούς Φορείς για την ενημέρωσή σας.
Εκεί μπορείτε να δείτε τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του 2019.

Καθολική η συμμετοχή των συναδέλφων στις εκλογές για την
Οι διαδικασίες ψηφοφορίας της Γενικής μας
Συνέλευσης για την έγκριση των Διοικητικών και
Οικονομικών Απολογισμών & Προϋπολογισμών
ΠΣΕΕΠ & ΤΑΑΤ ολοκληρώθηκαν στις 27 Φεβρουαρίου 2020.
Η συμμετοχή των συναδέλφων καταδεικνύει με
τον πλέον σαφή τρόπο την ευαισθησία τους στις
δημοκρατικές λειτουργίες του συνδικάτου και το
υψηλό ποσοστό 78% με το οποίο εγκρίθηκαν οι
Απολογισμοί φανερώνει την εμπιστοσύνη στο Σωματείο μας.
Με λόγο συγκροτημένο, σαφείς και ξεκάθαρες
θέσεις, θα συνεχίσουμε να Αγωνιζόμαστε για τη
διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και

κοινωνικών δικαιωμάτων μας.
Είναι υποχρέωση και ευθύνη μας, με ενότητα
και δράση να υπερασπιστούμε, για ακόμη μια
φορά, το χαρακτήρα και το ρόλο των ΕΛΠΕ μέσα
στην κοινωνία και να μην αφήσουμε μέσα από
λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις, να συρρικνωθεί και να απομακρυνθεί από τον κοινωνικό του
προσανατολισμό.
Την ίδια ημέρα τα μέλη της ΚΕΦΕΠ αποτελουμένα από τους: Μαναγλιώτη Ευθύμιο, Μπαξεβάνη
Ευστράτιο και Μουτάφη Νικόλαο συνήλθαν,
αφού παρέλαβαν από τις ΤΕΦΕΠ τα τοπικά αποτελέσματα και έβγαλαν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα τα οποία είναι τα εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-ΠΣΕΕΠ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-ΤΑΑΤ

Ψήφισαν 1180, Έγκυρα 1177
ΝΑΙ (926), ΟΧΙ (227), ΛΕΥΚΑ (24), ΑΚΥΡΑ (3)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 - ΠΣΕΕΠ
Ψήφισαν 1180, Έγκυρα 1174
ΝΑΙ (923), ΟΧΙ (217), ΛΕΥΚΑ (34), ΑΚΥΡΑ (6)

Ψήφισαν 1180, Έγκυρα 1176
ΝΑΙ (893), ΟΧΙ (246), ΛΕΥΚΑ (37), ΑΚΥΡΑ (4)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 - ΤΑΑΤ
Ψήφισαν 1180, Έγκυρα 1176
ΝΑΙ (923), ΟΧΙ (216), ΛΕΥΚΑ (37), ΑΚΥΡΑ (4)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 792)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-ΠΣΕΕΠ
Ψήφισαν 407, Έγκυρα 405
ΝΑΙ (299), ΟΧΙ (99), ΛΕΥΚΑ (7), ΑΚΥΡΑ (2)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-ΤΑΑΤ
Ψήφισαν 407, Έγκυρα 404
ΝΑΙ (276), ΟΧΙ (114), ΛΕΥΚΑ (14), ΑΚΥΡΑ (3)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 - ΠΣΕΕΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 - ΤΑΑΤ

Ψήφισαν 407, Έγκυρα 403
ΝΑΙ (295), ΟΧΙ (93), ΛΕΥΚΑ (15), ΑΚΥΡΑ (4)

Ψήφισαν 407, Έγκυρα 404
ΝΑΙ (289), ΟΧΙ (97), ΛΕΥΚΑ (18), ΑΚΥΡΑ (3)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 548)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-ΠΣΕΕΠ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-ΤΑΑΤ

Ψήφισαν 316, Έγκυρα 316
ΝΑΙ (289), ΟΧΙ (24), ΛΕΥΚΑ (3), ΑΚΥΡΑ (0)

Ψήφισαν 316, Έγκυρα 316
ΝΑΙ (282), ΟΧΙ (29), ΛΕΥΚΑ (5), ΑΚΥΡΑ (0)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 - ΠΣΕΕΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 - ΤΑΑΤ

Ψήφισαν 316, Έγκυρα 315
ΝΑΙ (289), ΟΧΙ (23), ΛΕΥΚΑ (3), ΑΚΥΡΑ (1)

Ψήφισαν 316, Έγκυρα 315
ΝΑΙ (290), ΟΧΙ (23), ΛΕΥΚΑ (0), ΑΚΥΡΑ (1)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΜΟΥΡΟΥΣΙΟΥ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 65)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-ΠΣΕΕΠ
Ψήφισαν 43, Έγκυρα 43
ΝΑΙ (32), ΟΧΙ (10), ΛΕΥΚΑ (1), ΑΚΥΡΑ (0)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-ΤΑΑΤ
Ψήφισαν 43, Έγκυρα 43
ΝΑΙ (32), ΟΧΙ (10), ΛΕΥΚΑ (1), ΑΚΥΡΑ (0)

έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 - ΠΣΕΕΠ
Ψήφισαν 43, Έγκυρα 43
ΝΑΙ (33), ΟΧΙ (10), ΛΕΥΚΑ (0), ΑΚΥΡΑ (0)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 - ΤΑΑΤ
Ψήφισαν 43, Έγκυρα 43
ΝΑΙ (35), ΟΧΙ (7), ΛΕΥΚΑ (1), ΑΚΥΡΑ (0)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 560)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-ΠΣΕΕΠ
Ψήφισαν 414, Έγκυρα 413
ΝΑΙ (306), ΟΧΙ (94), ΛΕΥΚΑ (13), ΑΚΥΡΑ (1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 - ΠΣΕΕΠ
Ψήφισαν 414, Έγκυρα 413
ΝΑΙ (306, ΟΧΙ (91), ΛΕΥΚΑ (16), ΑΚΥΡΑ (1)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-ΤΑΑΤ
Ψήφισαν 414, Έγκυρα 413
ΝΑΙ (303), ΟΧΙ (93), ΛΕΥΚΑ (17), ΑΚΥΡΑ (1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 - ΤΑΑΤ
Ψήφισαν 414, Έγκυρα 414
ΝΑΙ (309), ΟΧΙ (89), ΛΕΥΚΑ (16), ΑΚΥΡΑ (0)

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΣΣΕ
& ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Mε επιτυχία και παρόλο τις αντίξοες συνθήκες
πραγματοποιήθηκαν στις 18-19 Μαρτίου, οι ψηφοφορίες για την έγκριση του πρακτικού συμφωνίας για την νέα ΕΣΣΕ 2020-2022 και τον
εσωτερικό κανονισμό εργασίας.

Τα αποτελέσματα που εξέδωσε η ΚΕΦΕΠ
αποτελουμένη από τους: Μαναγλιώτη Ευθύμιο,
Σιμούλη Παύλο, Μπαξεβάνη Ευστράτιο και
Μπούνο Χρήστο, είναι τα εξής:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 791)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΕΣΣΕ
Ψήφισαν 566,
ΝΑΙ (482), ΟΧΙ (80), ΛΕΥΚΑ (2), ΑΚΥΡΑ (2)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ψήφισαν 566,
ΝΑΙ (488), ΟΧΙ (74), ΛΕΥΚΑ (2), ΑΚΥΡΑ (2)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 548)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΕΣΣΕ
Ψήφισαν 307,
ΝΑΙ (267), ΟΧΙ (39), ΛΕΥΚΑ (1), ΑΚΥΡΑ (0)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ψήφισαν 307,
ΝΑΙ (274), ΟΧΙ (32), ΛΕΥΚΑ (1), ΑΚΥΡΑ (0)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 560)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΕΣΣΕ
Ψήφισαν 339,
ΝΑΙ (285), ΟΧΙ (53), ΛΕΥΚΑ (1), ΑΚΥΡΑ (0)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ψήφισαν 339,
ΝΑΙ (294), ΟΧΙ (45), ΛΕΥΚΑ (0), ΑΚΥΡΑ (0)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΜΟΥΡΟΥΣΙΟΥ (ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ 65)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΕΣΣΕ
Ψήφισαν 26,
ΝΑΙ (26), ΟΧΙ (0), ΛΕΥΚΑ (0), ΑΚΥΡΑ (0)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ψήφισαν 26,
ΝΑΙ (26), ΟΧΙ (0), ΛΕΥΚΑ (0), ΑΚΥΡΑ (0)
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Συνάντηση με τον υπουργό ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη

Ρεπορτάζ

Σε συνέχεια της προσπάθειας που κάνουμε οι εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ. για την αποτροπή της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Πετρελαίων,
αντιπροσωπεία του Σωματείου μας συναντήθηκε
με τον υπουργό Ενέργειας κ Χατζηδάκη.
Αναπτύξαμε στον Υπουργό αναλυτικά τα επιχειρήματα μας και τους λόγους που πιστεύουμε ότι η
ατμομηχανή της Ανάπτυξης, όπως όλοι αρέσκονται
να αποκαλούν τα ΕΛΠΕ, πρέπει και οφείλουν για
εθνικούς και κοινωνικούς λόγους να παραμείνουν
υπό δημόσιο έλεγχο.
Επίσης επαναλάβαμε στον Υπουργό τη θέση μας
ότι αφού η χώρα έχει απαλλαγεί από τα μνημόνια
και βγαίνει ελεύθερα στις αγορές, δεν μπορεί η εισπρακτικού χαρακτήρα πώληση του ποσοστού του
δημοσίου στα ΕΛΠΕ να αποκαλείται ''μνημονιακή
υποχρέωση'', για αυτό το λόγο ζητήσαμε να επιστρέψει το ποσοστό των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ
στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Υπουργός προσπάθησε να μας καθησυχάσει
λέγοντας ότι δεν απειλούνται ούτε οι εργασιακές

θέσεις, ούτε η συλλογική μας σύμβαση επισημαίνοντας για άλλη
μια φορά την συμβατική υποχρέωση της χώρας για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και ότι η διαδικασία συνεχίζεται, αναζητώντας
όμως να βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία διότι η συναλλαγή πρέπει
να είναι κερδοφόρα για το Δημόσιο.
Εκείνο που μπορούμε να του υποσχεθούμε εμείς οι εργαζόμενοι
είναι ότι δεν πρόκειται να υποστείλουμε τη σημαία του Αγώνα μας
μέχρι να ακυρωθεί η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ

Οι άγρυπνοι φρουροί...των ΕΛ.ΠΕ. έκοψαν την πίτα τους
Οι συνάδελφοι της βάρδιας
για μια ακόμη φορά πιστοί στο
καθήκον τους, έκαναν πρωτοχρονιά μακρυά από τις οικογένειές τους. Η αλλαγή του
χρόνου δεν τους βρήκε σε κάποιο γιορτινό τραπέζι, αλλά
στις θέσεις τους για να μπορούν τα διυλιστηρία των
ΕΛ.ΠΕ. να λειτουργούν εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο και 364 ημέρες τον
χρόνο.
Στον Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου,
ευχές μαζί με τους συναδέλφους μας, αντάλλαξε εκ μέρους του
Σωματείου, ο Γενικός Γραμματέας, Κώστας Παπαγιαννόπουλος
στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας, ο Β’ Αντιπρόεδρος,
Πρόδρομος Γενιτσαρίδης και ο Ταμίας Ιωάννης Κανέλλος και
τέλος, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος ΠΕ.ΣΥ. Θεόδωρος Κεμανετζής.
Έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες οι συνάδελφοί
μας δεν έχασαν την διάθεση τους και κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίτα έστειλαν τις θερμότερες ευχές τους για Καλή και
Ασφαλή Χρονιά με Υγεία.
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Σαν καλοκουρδισμένο ρολόι... η ομάδα μπάσκετ των ΒΕΘ
Η ομάδα καλαθοσφαίρισης του Π.Σ.Ε.Ε.Π. ΕΛ.ΠΕ.
(Β.Ε.Θ) πρωταγωνιστεί εδώ και πολλά χρόνια στο εργατοϋπαλληλικό πρωτάθλημα της Θεσσαλονίκης. Τα
τελευταία πέντε χρόνια στην πρώτη κατηγορία, μετράει ένα πρωτάθλημα (2015), τρείς δεύτερες θέσεις
και την συμμετοχή στον τελικό κυπέλλου το 2018
στον οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε να κατακτήσει
το τρόπαιο. Φέτος η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο.

Με την καθοδήγηση του προπονητή Τέλη Περγαμηνέλη
μετά από 14 αγωνιστικές η ομάδα είναι αήττητη στο πρωτάθλημα και βρίσκεται στα ημιτελικά του θεσμού του κυπέλλου. Άκρως επιτυχημένη η φετινή συνταγή καθώς
παίχτες και προπονητής λαχταρούν την κατάκτηση του
Double. Η ομάδα παίζει πολύ ελκυστικό μπάσκετ καθώς
είναι βάση στατιστικών η καλύτερη σε άμυνα αλλά και επίθεση στο πρωτάθλημα.
Το ρόστερ της ομάδας είναι πλούσιο σε εμπειρίες και
ταλέντο καθώς αγωνίζονται παίχτες που έχουν περάσει
από εθνικές κατηγορίες αλλά και στις πρώτες κατηγορίες
του ερασιτεχνικού. Η έδρα της ομάδας είναι το Δ.Α.Κ. Ιωνίας. Η ομάδα εκτός από την αγωνιστική της ταυτότητα
έχει και έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
Τα Χριστούγεννα πραγματοποίησε φιλανθρωπικό αγώνα
με ομάδα της Α’ Ε.Κ.Α.Σ.Θ. για τα παιδάκια της παιδοογκολογικής μονάδας
του Ιπποκρατείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Στα σχέδια είναι και ένα πασχαλινό φιλανθρωπικό τουρνουά καθώς και εκδηλώσεις για την βοήθεια
των συνανθρώπων μας.
Για την πορεία της ομάδας καταλυτικό ρόλο παίζει το Π.Σ.Ε.Ε.Π. Τόσο το
προεδρείο όσο και τα μέλη του έχουν συμβάλλει τα μέγιστα για την οργάνωση και την ομαλή λειτουργία του τμήματος καλαθοσφαίρισης.
Ας ευχηθούμε λοιπόν το Π.Σ.Ε.Ε.Π. ΕΛ.ΠΕ. Β.Ε.Θ. φέτος να κατακτήσει
πρωτάθλημα και κύπελλο και να βάλει βάσεις για ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα..

Αθλητικά

Επιμέλεια: Ιωάννης Μεταξάς

Ρόστερ ομάδος
Χρυσικόπουλος Δημήτριος, (ΑΡΧΗΓΟΣ)
Παπλωματάς Χρήστος,
Γλαβάς Θεόδωρος,
Σιμητόπουλος Κωσταντίνος,
Δεμερτζής Ιωάννης,
Σταυρούσης Νικόλαος,
Νικολαίδης Ιάκωβος,
Γαλαζίδης Δημήτριος,
Πεχλιβάνης Χαράλαμπος,
Εσέρογλου Σταύρος,
Παλούσης Ευθύμιος,
Χατζηγεωργίου Βασίλειος,
Καρράς Γεώργιος,
Μόσχος Θεόδωρος,
Στην ομάδα ανήκουν και οι παρακάτω
συνάδελφοι οι οποίοι τα προηγούμενα
χρόνια βοήθησαν για να φτάσει η ομάδα
στο φετινό επίπεδο.
Δελημπαλτίδης Μιχάλης,
Κουκρίδης Ιωάννης,
Συμεωνίδης Λάζαρος,
Μάνιος Γιώργος,
Φουτσιτζής Δημήτριος.
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Η πανδημίες που άλλαξαν τον κόσμο

Ιατρικά θέματα

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες όπου η ανθρωπότητα δοκιμάστηκε στο διάβα του χρόνου από
ταχέως μεταδιδόμενες και θανατηφόρες επιδημικές
νόσους όπως η σύγχρονη COVID-19, που προκαλείται
από τον κοροναϊό SARS-CoV-2. Ο όρος επιδημία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις δήμος και επί και σημαίνει την ταχεία εξάπλωση μιας μολυσματικής
ασθένειας σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε συγκεκριμένο πληθυσμό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, συνήθως μικρότερο των δύο εβδομάδων.
Μια επιδημία μολυσματικής νόσου μπορεί να προκληθεί
από πολλούς παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται
η αλλαγή στην οικολογία του προσβεβλημένου πληθυσμού, μια γενετική αλλαγή στη δεξαμενή του παθογόνου
μικροοργανισμού ή η εισαγωγή ενός νέου παθογόνου
στον προσβληθέντα πληθυσμό. Γενικά, μια επιδημία μπορεί να συμβεί όταν η ανοσία ενός πληθυσμού είτε σε ένα
υφιστάμενο παθογόνο ή σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο παθογόνο ξαφνικά μειωθεί κάτω από το επίπεδο της ενδημικής ισορροπίας και παρουσιαστεί υπέρβαση του ορίου
μετάδοσης. Στη σημερινή εποχή, η εξάπλωση ενός μικροοργανισμού και η πρόκληση πανδημίας μπορεί να γίνει σε
ελάχιστο χρόνο λόγω των αεροπορικών μεταφορών και
της ελαχιστοποίησης των αποστάσεων, ενώ στο παρελθόν,
που οι μεταφορές διεξάγονταν μόνο ακτοπλοϊκά και σιδηροδρομικά, απαιτούνταν περίπου 6-9 μήνες. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές τις επιδημικές νόσους εξελίχθηκαν σε
πανδημίες (δηλαδή, επιδημίες που εξαπλώνονται πολύ
γρήγορα και προσβάλλουν ολόκληρο τον πληθυσμό συγκεκριμένης περιοχής), οι οποίες προκάλεσαν τεράστιες
ανθρώπινες απώλειες και επηρέασαν καθοριστικά το ρου
της ανθρώπινης ιστορίας. Πανδημία είναι μια επιδημία λοιμώδους ασθένειας, δηλαδή η ταχύτατη εξάπλωση ενός
επικίνδυνου μικροβίου σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού
σε βαθμό πέραν του συνηθισμένου, η οποία έχει περάσει
τα σύνορα μιας χώρας και έχει εξαπλωθεί και σε άλλες
χώρες ή και ηπείρους.
Παρακάτω αναφέρονται επιδημίες/πανδημίες που στιγμάτισαν την ανθρωπότητα.
430-427 π.Χ. - Πανούκλα των Αθηνών
Η πρώτη καταγεγραμμένη πανδημία στην ιστορία εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου.
Όπως περιγράφει ο Θουκυδίδης, μέσα σε 3 χρόνια πέθαναν 30.000 Αθηναίοι, περίπου ο μισός πληθυσμός, από μια
ασθένεια πως ήταν μάλλον τυφοειδής πυρετός. Ξεκίνησε
από την Αιθιοπία και έφτασε στην Ελλάδα μέσω της Αιγύπτου και της Λιβύης. Συμπτώματα: πυρετός, δίψα, αίμα στο
λαιμό και τη γλώσσα, κόκκινο δέρμα και πληγές.
165-180 μ.Χ. - Πανώλη των Αντωνίνων
Γνωστή και ως Πανώλη του Γαληνού, αυτή η πανδημία
επηρέασε τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την
Ιταλία. Ξεκίνησε στη Μεσοποταμία, όπου Ρωμαίοι στρατιώτες μολύνθηκαν και, κατά το γυρισμό τους, μετέφεραν μια
άγνωστη ασθένεια, μάλλον ευλογιά ή ιλαρά, που σκότωσε
5 εκ. ανθρώπους και αποδεκάτισε το ρωμαϊκό στρατό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.
Υπολογίζεται πως, στην ακμή της πανδημίας, πάνω από 2.000.
541-542 μ.Χ. - Πανούκλα του Ιουστινιανού
Η πρώτη φορά που η βουβωνική πανώλη έκανε την εμφάνισή της ήταν το 541μ.Χ., όταν εμπορικά πλοία από την Κίνα
μετέφεραν στα αμπάρια τους ποντίκια με μολυσμένους ψύλλους και μετέδωσαν την πανώλη στα λιμάνια της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Σύντομα, εξαπλώθηκε σε όλη τη Μεσόγειο
και την Ευρώπη, αποδεκατίζοντας το μισό πληθυσμό της. Σκότωσε γύρω στα 50 εκατ. ανθρώπους, δηλαδή το 26% του παγκόσμιου πληθυσμού.
11ος μ.Χ. - Λέπρα
Η λέπρα εξελίχθηκε σε πανδημία στην Ευρώπη κατά τον
Μεσαίωνα. Τώρα, γνωστή ως ασθένεια του Χάνσεν, εξακολουθεί να προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως και
μπορεί να είναι θανατηφόρος αν δεν αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά.
1348-1353 - Μαύρος Θάνατος ή Μαύρη Πανούκλα
Ίσως η πιο «διάσημη» πανδημία, ο Μαύρος Θάνατος ή
Μαύρη Πανούκλα αποτέλεσε ίσως τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή στην ιστορία. Ακόμα μια φορά, τα ποντίκια
των πλοίων της Ασίας μετέφεραν το θανατηφόρο βακτήριο
στα λιμάνια της Ευρώπης και της Αφρικής, όπου κόστισε τη
ζωή σε τουλάχιστον 75 εκ. ανθρώπους, όταν ο παγκόσμιος
πληθυσμός ήταν 450 εκατομμύρια.
1817-1824 - Ασιατική Χολέρα
Η πρώτη από τις 7 πανδημίες χολέρας, η «ασιατική» χολέρα
άρχισε να εξαπλώνεται μέσω ταξιδιωτών και Βρετανών στρατιωτών από την Καλκούτα της Ινδίας, στις γειτονικές χώρες
της Ασίας, φτάνοντας μέχρι και τη Συρία και την Ιαπωνία. Ο
ακριβής αριθμός των θυμάτων εκτιμάται σε πολλές χιλιάδες.
Μόνο στην Μπανγκόκ, 30.000 θάνατοι προκληθήκαν από το
φονικό βακτήριο ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι σκότωσε
150.000 ανθρώπους.
1852-1860 - Πανδημία χολέρας
Το τρίτο ξέσπασμα χολέρας ήταν και το πιο φονικό. Ξεκινώντας και πάλι από την Ινδία, εξαπλώθηκε σε Ασία, Ευρώπη,
Αφρική και Β. Αμερική και κόστισε τη ζωή σε 1 εκ. ανθρώπους.
Ένας γιατρός, ο Τζον Σνόου, έπαιξε μεγάλο ρόλο στην κατανόηση της μετάδοσης της χολέρας και των επιδημιών εν
γένει, όταν ανέπτυξε τη θεωρία πως η χολέρα μεταδίδεται
μέσω μολυσμένων υδάτων και όχι μέσω του αέρα. Όταν όλες
οι ακαθαρσίες των λονδρέζων διοχετεύονταν στον Τάμεση, ο
Τζον Σνόου έπεισε το δημοτικό συμβούλιο να δημιουργήσει
υπόγειο αποχετευτικό δίκτυο, το πρώτο στην Ευρώπη, με

ελεγχόμενη εκροή σε απομακρυσμένα σημεία εκτός πόλεως, με άμεσα αποτελέσματα.
1855 - Πανδημία πανώλης
Ξεκινώντας από το Γιουννάν της Κίνας, η τρίτη και τελευταία πανδημία πανώλης έφτασε μέχρι την Ινδία και την
Αφρική, εξοντώνοντας 12 εκ. ανθρώπους μέχρι τα τέλη
του 19ου αιώνα. Έπειτα, η επιστήμη είχε προοδεύσει αρκετά ώστε να εξαλείψει τη νόσο που κόστισε τη ζωή σε
100-200 εκ. ανθρώπους.
1875 - Πανδημία ιλαράς στα Φίτζι.
Μετά την παραχώρηση των Φίτζι στη Βρετανική Αυτοκρατορία, ένα βασιλικό κόμμα επισκέφθηκε την Αυστραλία ως δώρο από τη Βασίλισσα Βικτώρια. Φτάνοντας κατά
τη διάρκεια μιας επιδημίας ιλαράς, το βασιλικό κόμμα
έφερε την ασθένεια πίσω στο νησί τους με αποτέλεσμα
να εξαπλωθεί περαιτέρω στον πληθυσμό. Το νησί ήταν γεμάτο με πτώματα που είχαν φαγωθεί από άγρια ζώα και
ολόκληρα χωριά πέθαναν και κάηκαν, μερικές φορές με
τους άρρωστους παγιδευμένους μέσα στις φωτιές. Το
ένα τρίτο του πληθυσμού των Φίτζι, συνολικά 40.000
άτομα, πέθαναν.
1878 - Κίτρινος Πυρετός του Μέμφις
Το 1878 χιλιάδες Κουβανοί εγκατέλειπαν την πατρίδα
τους, ως αποτέλεσμα του δεκαετή πολέμου της χώρας
για ανεξαρτησία από την Ισπανία. Στο ταξίδι τους για την
Αμερική μετέφεραν άθελά τους και τον κίτρινο πυρετό.
Η Νέα Ορλεάνη ήταν το θύμα της πρώτης επιδημίας κίτρινου πυρετού που γνώριζε ο Νέος Κόσμος, με τη νόσο
να ανηφορίζει τον ποταμό Μισισιπή και να εξαπλώνεται
στο Μέμφις. Μέχρι το τέλος του χρόνου, πάνω από 5.000
κάτοικοι του Μέμφις έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι απώλειες στην κοιλάδα του Μισισίπι ανήλθαν στις 20.000.
1889-1890 - Ρωσική ή Ασιατική γρίπη
Τα πρώτα κρούσματα του στελέχους της γρίπης H2N2
εντοπίστηκαν ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές περιοχές: στο Ουζμπεκιστάν, τον Καναδά και τη Γροιλανδία.
Μέσα σε τέσσερις μήνες, είχε εξαπλωθεί σε όλο τον
κόσμο. Μέχρι το τέλος του 1890, 360.000 άνθρωποι είχαν
πεθάνει.
1910-1911 - Πανδημία χολέρας
Η προτελευταία πανδημία χολέρας, με αφετηρία την
Ινδία, πέρασε σε Μέση Ανατολή, Β. Αφρική, Αν. Ευρώπη
και Ρωσία, με απολογισμό 800.000 θυμάτων.
1918-1920 - Ισπανική γρίπη
Στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η «Ισπανική»
γρίπη μόλυνε το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 50 εκ. νεκρούς, περισσότερους
απ’ ότι όλος ο πόλεμος. Όντας η πρώτη πανδημία του
H1N1, εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω της μεγάλης κινητικότητας των στρατιωτών. Η προέλευσή του είναι
άγνωστη και το ισπανικό της όνομα οφείλεται στο ότι,
καθώς η Ισπανία δε συμμετείχε στον πόλεμο, ήταν η μόνη
χώρα που δεν λογόκρινε τα πραγματικά στοιχεία της επιδημίας, εμφανίζοντας περισσότερα θύματα από τις υπόλοιπες χώρες. Εκτός από πολύ φονική, η συγκεκριμένη
γρίπη ήταν και κάπως ιδιαίτερη: σκότωνε κυρίως υγιή
νεαρά άτομα, και όχι παιδιά και ηλικιωμένους, και σταμάτησε να εξαπλώνεται ξαφνικά, χωρίς κάποια προφανή
αιτία.
1916 - Επιδημία Της Πολιομυελίτιδας
Η παραλυτική νόσος πρόσβαλε χιλιάδες στην Αμερική,

σκοτώνοντας πάνω από 6.000 ανθρώπους. Η πανδημία πολιομυελίτιδας του 1916 αριθμούσε 9.000 περιστατικά στη Νέα
Υόρκη μόνο, γεγονός που επέβαλε καραντίνες σε όλες τις
ΗΠΑ. Η πολιομυελίτιδα έμελλε ωστόσο να στοιχειώσει την
Αμερική για δεκαετίες, με το 25% των ασθενών να καταλήγουν. Και έπρεπε να περιμένουμε ως τη δεκαετία του 1950 για
να αναπτυχθεί το εμβόλιο από τον dr. Jonas Salk.
1956-1958 - Ασιατική γρίπη
H πανδημία γρίπης, με καταγωγή την Κίνα, δημιουργήθηκε
από μια μετάλλαξη ενός ιού της αγριόπαπιας που ενώθηκε με
ένα στέλεχος του ιού που προσβάλει τους ανθρώπους και
έφτασε μέσα σε δύο χρόνια ως τις Η.Π.Α. Προκάλεσε συνολικά περίπου 1,1 εκατ. θανάτους παγκοσμίως, με 116.000 θανάτους μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δημιουργήθηκε
εμβόλιο που αντιμετώπισε αποτελεσματικά την πανδημία.
1968 - Πανδημία γρίπης του Χονγκ Κονγκ
Το στέλεχος H3N2 εξαπλώθηκε από το Χονγκ Κονγκ στο
Βιετνάμ μέσα σε 17 ημέρες, ενώ στους τρεις μήνες που ακολούθησαν έφτασε στην Ινδία, την Αυστραλία, την Ευρώπη και
τις Η.Π.Α. Πρόκειται για το χτύπημα του ιού Η3Ν2 που σκότωσε περίπου 1.000.000 άτομα.
1981 - HIV/AIDS
Αναγνωρίστηκε πρώτη φορά στο Καμερούν το 1976, με πιθανό πρώτο κρούσμα στο Κονγκό το 1959 και μέχρι σήμερα
δεν έχει εξαλειφθεί, στοιχίζοντας τη ζωή σε συνολικά 36-39
εκ. νεκρούς. Με ανεπανόρθωτα λάθη την απόκρυψη της ασθένειας ως το 1981 και την αρχική πεποίθηση πως προσβάλει
μόνο ομοφυλόφιλους άντρες, ο HIV έφτασε γρήγορα σε όλο
τον πλανήτη. Θεραπεία άρχισε να εφαρμόζεται το 1987 και τα
σύγχρονα αντιρετροϊκά φάρμακα, αν και δεν εξαλείφουν τον
ιό, προσφέρουν αξιοπρεπή ζωή στους ασθενείς. Από το 1981
έως σήμερα 75 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν φορείς του HIV
και περίπου 32 εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους. Αυτή τη
στιγμή, 31-35εκ. άνθρωποι ζουν με τον ιό, εκ των οποίων το
68% εντοπίζεται στην Υποσαχάρια Αφρική, όπου ο HIV προσβάλει έναν στους πέντε ανθρώπους.
2002-2003 - SARS
Στις αρχές του 21ου αιώνα, κατά τα έτη 2002-2003, έκανε
την εμφάνισή του το SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome
(Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο), ασθένεια που προκαλείται από κοροναϊό ο οποίος παρουσιάζει πολλές ομοιότητες
με τον κοροναϊό SARS-CoV-2. Η εν λόγω επιδημία ξεκίνησε
από επαρχία της Κίνας και εξελίχθηκε σύντομα σε παγκόσμια
πανδημία. Απλώθηκε σε 26 χώρες, προσέβαλε πάνω από 8.000
ανθρώπους και στοίχισε τη ζωή σε 774 εξ αυτών.
2009-2010 - Γρίπη των Χοίρων
Η τελευταία πανδημία ξέσπασε το 2009, με την εμφάνιση
ενός μεταλλαγμένου στελέχους Η1Ν1 του ιού της γρίπης που
εξαπλώθηκε σε 74 χώρες του κόσμου. Η νόσος, ξεκίνησε από
γουρούνια που είχαν επαφή με ανθρώπους. Αν και δεν αποτελεί πανδημία υψηλής σοβαρότητας όπως οι προηγούμενες, τα
θύματα του ιού ανήλθαν σε 575.000, με το 80% να είναι άνθρωποι κάτω των 65 ετών.
2014-2016 – Νόσος του Έμπολα Ο ιός Έμπολα εμφανίστηκε
πρώτη φορά το 1976 σε ένα χωριό κοντά στον ποταμό Έμπολα
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και συγχρόνως στο Σουδάν. Η προέλευση του ιού είναι άγνωστη, ωστόσο «αποθήκη»
του ιού στη φύση θεωρούνται ορισμένα είδη φρουτοφάγων
νυχτερίδων που ενδημούν στην Αφρική. Η σοβαρή αυτή επιδημική νόσος προσβάλλει ανθρώπους και άλλα πρωτεύοντα
θηλαστικά (π.χ., πιθήκους, γορίλες, χιμπατζήδες).
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ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Η ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΟΥ

Να η γιαγιά, να κι ο παππούς, στου σαλονιού την άκρη.
Δες κάθονται κι αναπολούν, ποια χρόνια περασμένα;
Πολλά τους έρχονται στο νου. «Αχ ευτυχίας δάκρυ,
αχ χρόνια νιότης όμορφης και χρόνια γερασμένα».
Κι ως σκέφτονται κι αναπολούν, η ματιά τους θολώνει
και τα μαλλιά τα κάτασπρα, θωπεύουν στο κεφάλι.
Το γηρατειό, τον άνθρωπο, πάντοτε τον πληγώνει.
«Αχ να ‘ταν, να γινόμασταν σαν πρώτα, νέοι πάλι».

Από το παράθυρό σου χρόνε το κλειστό
το πηχτό σου προσπαθώ να δω το σκοτάδι.
Του ουρανού το φεγγάρι κι εκείνο σβηστό.
Κι η ζωή λες φαντάζει ατέλειωτο βράδυ.

Και δείχνοντας τη νυφική παλιά φωτογραφία,
λέει η γιαγιά στον άντρα της. «Φαντάζεσαι Θανάση;
Τα γηρατειά μας, της ζωής η πικρή η ουσία!
Τη νιότη που ‘χαμε παλιά, την έχουμε πια χάσει».
Κι απαντά, ο παππούς ο Θανάσης. «Όχι Ελένη,
ειν’ η ζωή πολύ γλυκειά και ζώντας την, μεθούμε.
Κι όσο θα ζούμε μάτια μου, γλυκειά πάντα θα μένει
και μεσ’ στην ευτυχία μας, οι δυο μας θα γερνούμε,
δίπλα σ’ εγγόνια και παιδιά, (στύλους και αγκωνάρια.)
Σκάψαμε τη ζωή βαθειά, της βάλαμε θεμέλια.
Δέντρα τα καμαρώνουμε κι ευλύγιστα βλαστάρια.
Κι εμείς, το οξυγόνο μας, στων εγγονιών τα γέλια
το ανασαίνουμε βαθειά κι εγώ κι εσύ αντάμα,
και, νοιώθουμε σκιρτήματα, της νιότης μας της πρώτης.
Στων παιδιών μας τα βλέμματα, ειν’ η ζωή μας θάμα,
τι κι αν ο χρόνος, πάντοτε, θα ‘ναι ένας προδότης;
Γέλα λοιπόν Ελένη μου. Κι αν είναι να δακρύσεις,
κλάψε, καθόλου μη ντραπείς. Κι’ από ευτυχία κλαίμε
με δάκρυ άφθονο μαθές, για τις χαρές της ζήσης.
Καθώς δοξάζω το Θεό, αυτό ανανογιέμαι».
Είπ’ ο Θανάσης ο παππούς, κι αυτός συγκινημένος
κι έγειρε, τη συμβία του τρυφερά ν’ αγκαλιάσει.
Θωρώντας τα μπλε μάτια της, ‘ενοιωθ’ ευτυχισμένος.
Και θαρρείς, τα δυο χέρια του, αγκάλιαζαν την πλάση.

Κι εσύ πάντα βουτηγμένος μεσ’ στη σιωπή.
Χρόνε μου με ποιο εργαλείο να σε σκάψω;
Τα όνειρά μου ημιτελές μοιάζουν γιαπί.
Πού νάβρω μια γωνιά, τα «θέλω» μου να θάψω
Τα «θέλω» μου εκείνα που έμειναν πληγές.
Αλήθεια, μέσα τους, ποιον πόνο να χωρέσω;
Τόσα όνειρά μου αξημέρωτες αυγές!
Κάποιο τους ξέφωτο, να δω, θα το μπορέσω;
Μέσα στα σκοτάδια σου χρόνε μου περπατώ,
κρατώντας ξύπνιες και τις πέντε μου αισθήσεις
και επίμονα κάποιες χαρές αναζητώ,
αλλά εσύ, αρνείσαι να με βοηθήσεις.
Κι εγώ τα μάτια των αισθήσεων ανοιχτά
TOY ΝΕΟΦΥΤΟY ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
τα ‘χω, μέσα στη σιωπή σου ως βαδίζω
και εντός μου κάποια νοσταλγία ξενυχτά,
μέσα στο χθες των σκοταδιών σου ως γυρίζω.
Τριγυρνώ πάντοτε μοναχός, βράδυ πρωί,
μέσα στων σκοταδιών σου τη λήθη χαμένος
και ποια ξεφυλλίζοντας αλλοτινή ζωή,
σε ποιο χτες αλησμόνητο λησμονημένος;
Εσύ όμως χρόνε, αδιάφορος περνάς.
Άδικα περιμένω τη βοήθειά σου.
Δεν ξέρεις να λυπάσαι και ούτε να πονάς.
Μόνο που φεύγοντας, μου ψιθυρίζεις «γεια σου».
Κι εγώ; Εγώ τ’ ακούω, μοναχά
μεσ’ απ’ το φύσημα του αγέρα
και, τ’ όνειρο εμπρός μου, ξεψυχά,
καθώς σου λέω «χρόνε καλησπέρα».
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