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Το Σωματείο μας εύχεται 
σε όλους τους συναδέλφους-σσες 

Καλό Καλοκαίρι!

Συναδέλφισσες -οι,

Ως εργαζόμενοι όλο αυτό το διάστημα γνωρίσαμε πρωτό-

γνωρες καταστάσεις και σταθήκαμε όρθιοι.  

Η εταιρία μας ήταν από τις πρώτες στην Ελλάδα που

έλαβε σχετικά μέτρα, επιτυγχάνοντας την ομαλή συνέχιση

των δραστηριοτήτων της, με τις ασφαλέστερες δυνατές

συνθήκες για τους συναδέλφους μας, οι οποίοι ανταποκρί-

θηκαν με μεγάλη επιτυχία στην πρόκληση για μετάβαση σε

ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.

Η πανδημία αυτή έβγαλε σημαντικά συμπεράσματα για τις

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μέσα σε

αυτό το νέο πλαίσιο εργασίας. 

Σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν σχετικά με τις

ανάγκες των εργαζομένων σε τεχνολογικό εξοπλισμό, υλι-

κοτεχνική υποδομή, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, ώστε

να αισθάνονται υποστήριξη, παρακίνηση και να διατηρούν

υψηλά το επίπεδο παραγωγικότητά τους.

Μπροστά μας τώρα έχουμε μια νέα πρόκληση αυτή του γε-

νικού σταματήματος του Διυλιστηρίου στις Βιομηχανικές

Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου.

Ένα Shut Down που έρχεται για πρώτη φορά σε διαφορε-

τικές συνθήκες, εν μέσω κορωνοϊού.

Περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι εργολαβικοί θα βρί-

σκονται ανάμεσα μας, γι αυτό χρειάζεται από όλους μας ιδι-

αίτερη προσοχή στα μέτρα προφύλαξης.
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Συναδέλφισσες – οι

Με αφορμή το γενικό σταμάτημα στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου,

τον Σεπτέμβριο, επικοινωνούμε μαζί σας μέσω των σελίδων του ΠΥΡΣΟΥ.

Ήδη εδώ και κάποιους μήνες ζούμε περίεργες - πρωτόγνωρες κα-

ταστάσεις λόγω της πανδημίας της νόσου COVID -19.

Η αντίδρασή μας καθώς και το αίσθημα ατομικής ευθύνης που

δείξαμε σαν εργαζόμενοι είναι άξια συγχαρητήριων από όλους .     

Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε και τους επόμενους μήνες όπου στις

εγκαταστάσεις μας θα βρεθούν πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι

από Ελλάδα και το εξωτερικό .

Επίσης θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή ως προς τα θέματα

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Υποχρεωτική χρήση ΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

• Υποχρεωτική η τήρηση των κανόνων υγιεινής λόγω COVID-19 που έχει εκδώσει η εται-

ρεία 

• Πάντα εκδίδουμε άδεια εκτέλεσης εργασίας τηρώντας κατά γράμμα τις διαδικασίες

που έχουν επισημανθεί από τον εκδίδοντα και τον υπεύθυνο συνεργείου  .

• Ακολουθούμε πάντα τους κανονισμούς και τις οδηγίες που δίνονται από τα τμήματα

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για την ασφαλή εκτέλεση κάθε ερ-

γασίας .

ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλοι οι συνάδελφοι της ΕΥΑΕ ΒΕΑ είμαστε στην διάθεσή σας 

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (Συντονιστής) 

ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Πάνω απ’ όλα η Ασφάλεια. 
Γι αυτό παίρνουμε όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας
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Το Σωμαtείο μας σε ανακοινώση του τονίζει:

Πέρασαν πέντε χρόνια από την αποφράδα μέρα της

8ης Μάη του 2015. Ημέρα που αποτελεί για τους συ-

ναδέλφους στα ΕΛΠΕ Ημέρα Μνήμης, Περισυλλογής

και Τιμής για τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας. 

Πέντε χρόνια μετά, τιμούμε τους αδικοχαμένους

συναδέλφους μας, στεκόμαστε με σεβασμό στα πρό-

σωπα των οικείων τους, αλλά και στέλνουμε ένα ξε-

κάθαρο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 

Στην εκδήλωση η εταιρεία εκπροσωπήθηκε σε ανώ-

τατο διοικητικό επίπεδο με τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Πα-

παθανασίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα

Σιάμισιη να καταθέτουν από κοινού στεφάνι.

Στεφάνια επίσης κατέθεσαν το ΠΣΕΕΠ, το Σωματείο

Εργαζομένων σε Εργολάβους ΣΕΕΕΠΦΧ, το Σωματείο

Εργαζομένων στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ και το Εργατικό Κέντρο

Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής ΕΚΕΔΑ.

Ανακοινώσεις για το θλιβερό συμβάν εξέδωσαν η

Εταιρεία, τα Σωματεία, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις

των εργαζομένων, η Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέν-

τρο.

8 ΜΑΪΟΥ 2020. ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ      

Με δύο λιτές εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις των
ΕΛ.ΠΕ. στον Ασπρόπυργο και τη Θεσσαλονίκη, λόγω
των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από
την πανδημία του κορωνοϊού, οι εργαζόμενοι και η Δι-
οίκηση της εταιρείας κατέθεσαν στεφάνια στα Μνη-
μεία τιμώντας τους τέσσερις συναδέλφους μας που
χάθηκαν άδικα εκείνο το θλιβερό πρωινό της 8ης
Μαΐου 2015 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπρο-
πύργου.

Του Γιώργου Μπενέα
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         ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ
“Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να ξεχαστεί, γιατί

όποιος ξεχνά τις τραγικές σελίδες της ιστορίας

του, είναι καταδικασμένος να τις ξαναζήσει.” 

Είναι χρέος όλων μας η συνεχής αναβάθμιση

των συνθηκών εργασίας, η διασφάλιση της ζωής

των εργαζομένων και της ανθρώπινης αξιοπρέ-

πειάς τους, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη

και υπεράνω των κερδών.

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα

μας για ασφαλή Οργανογράμματα και δεν θα στα-

ματήσουμε  να αγωνιζόμαστε ενάντια σε πολιτικές,

από όπου κι αν προέρχονται, που οδηγούν εργαζό-

μενους και διυλιστήρια στην καταστροφή.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας

αποφάσισε ομόφωνα και κήρυξε τετράωρη Στάση

Εργασίας την Παρασκευή 8 Μαϊου από τις 10:00

έως τις 14:00 σε όλες τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ.

Λόγω των μέτρων απαγόρευσης για την προστα-

σία από τον κορονοϊό, δεν έγινε λειτουργία στο εκ-

κλησάκι του Σωτήρος και δεν τελέστηκε τρισάγιο,

ενώ το Σωματείο μας κατέθεσε το πρωί της ίδιας

μέρας στεφάνι  στο χώρο του μνημείου υπέρ των

αδικοχαμένων συναδέλφων στις ΒΕΑ και ΒΕΘ.  
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Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι Βιομηχανικές Εγκα-

ταστάσεις Ασπροπύργου ξεκινούν τη διαδικασία

σταματήματος των Μονάδων για τις καθιερωμέ-

νες ανά πενταετία περίπου αναγκαίες εργασίες

συντήρησης - επισκευών και βελτιώσεων των εγ-

καταστάσεων (Shut Down).

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο που θα απασχο-

λήσει για δύο μήνες περισσότερο από 2000 εργα-

ζομένους στις εργολαβίες που έχουν ανατεθεί.

Η δυσκολία του Shut Down βρίσκεται στο γε-

γονός ότι είναι αναγκαίο να εργάζονται πολλά συ-

νεργεία ταυτόχρονα μέσα στις Μονάδες με

διαφορετικό αντικείμενο εργασίας. 

Είναι λοιπόν αναγκαίος ο συντονισμός όλων

των συνεργείων, έτσι ώστε  οι εργασίες να γίνονται

με ασφάλεια για τους ίδιους τους εργαζόμενους

και παράλληλα να διασφαλίζεται και η ποιότητα

των εργασιών.

Το ΠΣΕΕΠ και η ΕΥΑΕ θα συμμετέχουν σε συ-

σκέψεις με τους υπεύθυνους των Τμημάτων που

εμπλέκονται στις εργασίες και με τα στελέχη της

Εταιρείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι κα-

λύτερες δυνατές προϋποθέσεις, έτσι ώστε να απο-

φύγουμε ατυχήματα και να ξεκινήσουν οι

Μονάδες ξανά τη λειτουργία τους ασφαλέστερες,

λειτουργικότερες και αποδοτικότερες.

Πρό των πυλών το μεγάλο σταμάτημα των μονάδων
στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου

Ας διδαχτούμε όλοι από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος και ας έχουμε πάντα στο μυαλό μας 

ότι κανένα χρονοδιάγραμμα εργασιών, όσο σφιχτό ή όσο χαλαρό και αν είναι, δεν πρέπει 

να τοποθετηθεί ιεραρχικά πάνω από την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων.

Ας εργαστούμε λοιπόν με Ασφάλεια, Σύνεση και Μεθοδικότητα και ας βάλουμε ως στόχο 

η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντήρησης, να είναι η πιο πετυχημένη 

τόσο σε επίπεδο εργασιών όσο και σε επίπεδο τήρησης των κανόνων ασφαλείας.
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Στο επικείμενο Shut Down των ΒΕA θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή όλων των εργα-

ζομένων σε κάποια βασικά θέματα Ασφάλειας με την εμπειρία και την γνώση που έχουμε απο-

κτήσει από τα προηγούμενα Shut Down. Λόγω του εύρους των εργασιών, του συνόλου των

ημερών που θα διαρκέσει το Shut Down (παραπάνω από 45 ημέρες), αλλά και του αριθμού των

εργαζομένων του εργολαβικού προσωπικού (θα φτάσει τα 2000 άτομα), είναι αναγκαία μια ακόμα

επισήμανση των βασικών κανόνων ασφάλειας. Ως εκ τούτου πρέπει να προσέξουμε τα εξής:

«ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας συνεχίζουμε 

να ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες για την αποτροπή 

της εξάπλωσης του ιού COVID-19

ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΤΟΥ  ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Ή ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ

ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΚΤΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΑΚΤΙΝΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - ΔΙΑΛΕΙMΜΑΤΑ - ΡΕΠΟ)

BOX UP (ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ BOX UP ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ 

ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜMΑΤΟΣ
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Χωρίς εορταστικές εκδηλώσεις και με κατάθεση στεφά-

νων, η διοίκηση και τα σωματεία της δύναμης του Εργα-

τοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,τίμησαν τα 84

χρόνια από το Μάη του 1936 και την Εργατική Πρωτομαγιά,

το Σάββατο 9 Μαΐου στο μνημείο του Εργάτη, μπροστά από

το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Εκεί βρέθηκε και αντιπροσωπεία του ΠΣΕΕΠ όπου κατά-

θεσαν στεφάνι εκ μέρους του Πανελλήνιου Σωματείου Ερ-

γαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια, με τους συναδέλφους

Στράτο Μπαξεβάνη, Μάριο Καρυοφύλλη και Φώτη Βαδινά.

Τηρώντας λοιπόν αυστηρά και με συνέπεια όλα τα μέτρα

προστασίας και διασφάλισης της δημόσιας υγείας λόγω κο-

ρωνοϊού, δεν πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδή-

λωση, παρά μόνο η κατάθεση στεφάνων, τιμώντας τη

μνήμη και τους αγώνες των νεκρών εργατών που έχασαν

τη ζωή τους τις τραγικές εκείνες ημέρες του τριημέρου

9/10/11 Μαΐου του 1936 που συγκλόνισαν τη Θεσσαλονίκη

με τις απεργίες των καπνεργατών και στη συνέχεια του συ-

νόλου των εργαζομένων της πόλης.

Tα γεγονότα του Μάη του '36, αποτέλεσαν ιστορικά γε-

γονότα που γράφτηκαν με αίμα στις σελίδες της ιστορίας

των εργατικών αγώνων, αλλά και στην ιστορία της πόλης

της Θεσσαλονίκης.

Τιμή και Δόξα στους νεκρούς αγωνιστές 

της εργατικής τάξης!

84 χρόνια από το Μάη του 1936 
Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Εργάτη

Ανακοίνωση ΠΣΕΕΠ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοιΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η Πρωτομαγιά είναι ημέρα Μνήμης και Τιμής στους αγώνες και στις

θυσίες εκατομμυρίων εργαζομένων. Στους αμέτρητους αγωνιστές που

θυσιάστηκαν διαχρονικά για τα μεγάλα και ιερά δικαιώματα της τάξης

μας, όλους εκείνους που υπερασπίστηκαν, υπερασπιζόμενοι με την ίδια

τη ζωή τους, τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, την Ισότητα, την Ελευθερία

και την Ειρήνη.

Έ́χοντας συνείδηση της ευθύνης και του χρεόυς που εχ́ουμε απεν́αντι

στους πρωτοπόρους αγωνιστες́ του εργατικού κινήματος, ενώνουμε την

φωνή μας με όλους εκείνους που παλεύουν ενάντια στην φτώχεια και

στην εξαθλίωση, στις διακρίσεις, στην κατακρήμνιση δημοκρατικών, ερ-

γασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Ενωμένοι ΟΛΟΙ μαζί απαιτούμε την αποκατάσταση των αδικιών που

συντελέστηκαν και εξακολουθούν να συντελούνται από τις

εφαρμοζόμενες πολιτικές των μνημονιακών Κυβερνήσεων και βάζουμε

εν́α τελ́ος στα όνειρα της κυβερ́νησης και της εργοδοσίας να σαρώσουν

όποιο εργασιακό δικαίωμα έχει μείνει όρθιο από τις πολιτικές αυτές, με

πρόσχημα την πανδημία του κορωνοϊού.

«Θα έρθει μια εποχή που η σιωπή του τάφου μας, 

θα είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που στραγγαλίζετε σήμερα» - Σπάιζ

Και έγινε στο πέρασμα των χρόνων η «σιωπή του τάφου» πιο ισχυρή

και έτσι «γεννήθηκε» η παγκόσμια μέρα της εργατικής τάξης και των

καταπιεσμένων σε όλη τη γη, η Εργατική Πρωτομαγιά.
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Εν μέσω κορωνοϊού οι συναδέλφοί μας έκαναν
το χρέος τους και πρόσφεραν από το αίμα τους

Οι τελευταίες μελέτες κινδύνου υποδεικνύουν 

ότι ο COVID-19 δεν μεταδίδεται μέσα 

από τη διαδικασία μετάγγισης του αίματος. 

Μία από τις συνέπειες της επέλασης
του κορωνοϊού τους τελευταίους
μήνες είναι η μεγάλη μείωση των απο-
θεμάτων αίματος τόσο εξαιτίας της
απαγόρευσης της κυκλοφορίας, όσο
και από τη δικαιολογημένη επιφυλα-
κτικότητα των αιμοδοτών να πάνε στα
νοσοκομεία φοβούμενοι μήπως έρ-
θουν σε επαφή με τον ιό. Αυτό όμως
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή πολλών συ-
νανθρώπων μας που χρειάζονται αίμα
αυτή τη δύσκολη περίοδο είτε για κά-
ποια μετάγγιση είτε για μια δύσκολη
χειρουργική επέμβαση. 

Το σωματείο μας όμως και σε αυτές τις δύσκολες

στιγμές δεν παρέλειψε να κάνει το χρέος του. Εν μέσω

πανδημίας διοργάνωσε την καθιερωμένη αιμοδοσία του

για τους συναδέλφους που θέλησαν για μια ακόμη φορά

να συνεισφέρουν στην τράπεζα αίματος.

Τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και συγκεντρώθηκαν συνο-

λικά 48 μονάδες αίματος παρόλο που η αιμοδοσία αυτή

την φορά για λόγους προφύλαξης ήταν μόνο με ραντε-

βού. 

Στο κάλεσμα του ΠΣΕΕΠ στις Βιομηχανικές Εγκατα-

στάσεις της Θεσσαλονίκης στις 2 Ιουνίου, το παρών

έδωσαν στην αιμοδοσία  τριάντα επτά συναδέλφοι μας,

ενώ στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ασπροπύρ-

γου, στις 25 Μαϊου συγκεντρώθηκαν έντεκα φιάλες αί-

ματος. Τέλος, στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις της

Ελευσίνας η αιμοδοσία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μι-

κρής συμμετοχής. Να υπενθυμίσουμε ότι επόμενη προγ-

γραματισμένη  αιμοδοσία θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η μείωση στις συλ-

λεγόμενες μονάδες αίματος φτάνει ως και 40%. Άρα

είναι αναγκαίο όσο ποτέ να υπενθυμίσουμε πόσο σημαν-

τικό είναι να προσφέρουμε με αυτόν τρόπο, όσοι μπο-

ρούμε. 

Η διαδικασία αιμοδοσίας την εποχή του κορωνοϊού

είναι πολύ απλή και ακίνδυνη. Σύμφωνα με το Εθνικό

Κέντρο Αιμοδοσίας, οι τελευταίες μελέτες κινδύνου

αποδεικνύουν ότι ο Covid19 δεν μεταδίδεται μέσα απο

τη διαδικασία μετάγγισης του αίματος και των παράγω-

γών του και έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα για να

διασφαλίζεται η ασφάλεια του αίματος και των αιμοδο-

τών. Κατά τα άλλα η διαδικασία είναι η γνωστή και υπάρ-

χει μεγάλη ανάγκη για προσφορά.

Συγκεντρώθηκαν
48 μονάδες αίματος

Η διαδικασία είναι πολύ απλή και ακίνδυνη

Για τους νέους αιμοδότες
Μετά από τη λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού, τη μέ-

τρηση της αρτηριακής πίεσης και του αιματοκρίτη, ο για-

τρός της αιμοδοσίας κρίνει αν μπορείς να δώσεις αίμα τη

δεδομένη στιγμή.

Πρόκειται για μια ανώδυνη διαδικασία. Το μοναδικό ενό-

χλημα είναι ένα μικρό τσίμπημα από τη βελόνα και μετά

απλά ανοιγοκλείνεις τη γροθιά σου για να διευκολύνεις τη

ροή του αίματος.

Λαμβάνεται λιγότερο από το 1/10 του αίματος περίπου,

450ml από τα 5 λίτρα που έχει ο άνθρωπος. Ο όγκος που χά-

νεται αναπληρώνεται σε 10 λεπτά μετά την αιμοδοσία. Επι-

πλέον, θεωρείται ότι η κινητοποίηση του μυελού των οστών

είναι και ευεργετική για τον οργανισμό.

Η αιμοδοσία είναι ακίνδυνη για τον αιμοδότη. Δεν υπάρχει

περίπτωση να μολυνθείς από AIDS ή άλλο μεταδιδόμενο νό-

σημα αφού οι βελόνες που χρησιμοποιούνται είναι μιας χρή-

σεως και αποστειρωμένες. Ο όγκος αίματος που δίνει ο

αιμοδότης αντικαθίσταται αμέσως, το πλάσμα σε μια μέρα

και τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε ένα μήνα.

Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου δέκα λεπτά. Για την όλη δια-

δικασία από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέχρι να

φύγεις υπολόγισε περίπου μισή ώρα.

Αίμα μπορεί κανείς να δώσει κάθε 3-4 μήνες.
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Η Λίμνη Κουμουνδούρου και η “αδελφή” της   

Οι Ρειτοί ήταν δύο μικρές λίμνες που σχηματίστηκαν

κατά την διάρκεια της κλασικής αρχαιότητας, έπειτα από

τον τεχνητό εγκλωβισμό των νερών ομάδας πηγών στις

δυτικές παρυφές του όρους Αιγάλεω. Οι δυο λίμνες βρι-

σκόντουσαν στον δρόμο Αθηνών – Ελευσίνος. Είχαν

αφιερωθεί η μεν βόρεια στην θεά Δήμητρα η δε νότια

στην κόρη της Περσεφόνη. Σήμερα η λίμνη της Περσε-

φόνης είναι γνωστή ως λίμνη Κουμουνδούρου. Η δεύ-

τερη λίμνη, της Δήμητρας, αποστραγγίστηκε την

δεκαετία του ’50 και στην θέση της σήμερα βρίσκεται το

εργοστάσιο της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.)

Οι δύο ιερές λίμνες

Οι πηγές βρίσκονταν σε φυσικά βαθουλώματα του εδά-

φους, τα οποία κατά την αρχαιότητα φράχτηκαν προς την

πλευρά της θάλασσας. Τα ρεύματα που περιγράφει ο Παυ-

σανίας είναι οι εκροές των φραγμάτων προς τον κόλπο

της Ελευσίνας. Αυτές ήταν γεφυρωμένες, προκειμένου

να διευκολύνεται

η διέλευση των τα-

ξιδιωτών. Οι ερευ-

νητές πιστεύουν

ότι η διαμόρφωση

των λιμνών και

των διαρροών των

υδάτων προς τη

θάλασσα έγινε στα

κλασικά χρόνια.

Πριν από αυτά η

διέλευση από το

σημείο αυτό θα

πρέπει να ήταν

αδύνατη εξαιτίας

των ρευμάτων και

των ελών που τα

τελευταία θα σχη-

μάτιζαν. Έτσι η

Ιερά Οδός θα πρέ-

πει αρχικά να

έκανε παράκαμψη προς τα βόρεια, ώστε να περάσει πίσω

από τις πηγές. To νερό των Ρειτών ήταν υφάλμυρο λόγω

της μικρής απόστασης που τους χώριζε από τη θάλασσα.

Αρχαιολογικά ευρήματα μέσα στην Λίμνη Κουμουνδούρου 

Στο κέντρο περίπου της λίμνης Κουμουνδούρου ο Ιωάν-

νης Τραυλός εντόπισε μακρύ τοίχο, που προφανώς αποτε-

λούσε μέρος του φράγματος που συγκρατούσε τα ύδατα και

διαμόρφωνε τη λίμνη. Ο Τραυλός αναγνώρισε ότι οι λίθοι

που είχαν χρησιμοποιηθεί στο φράγμα ήταν σε δεύτερη

χρήση και βάσει της μορφολογίας τους τους συνέδεσε με το

δομικό υλικό του ελευσινιακού τελεστηρίου που είχε ανεγεί-

ρει ο Πεισίστρατος και κατακάηκε από τους Πέρσες το 479

π.Χ.

Το ψήφισμα για την κατασκευή γέφυρας στους Ρειτούς

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας υπάρχει επι-

γραφή με τμήμα ψηφίσματος της αθηναϊκής βουλής σχετικά

με τη γεφύρωση ενός από τα δύο ρεύματα των Ρειτών.

Η επιγραφή χρονολογείται στο 421 π.Χ. Αναφέρει ότι οι

Αθηναίοι είχαν αποφασίσει να κατασκευάσουν λίθινη γέφυρα

πλάτους πέντε ποδών, δηλαδή περίπου 1,5 μέτρου, προκει-

μένου οι ιερείς που μετέφεραν τα ιερά της Δήμητρας στην

Αθήνα να περνούν με ασφάλεια τα ρεύματα. Παράλληλα, το

μικρό πλάτος της γέφυρας απαγόρευε την έλευση τροχοφό-

ρων. Αυτό διότι οι συνοδοί των ιερών αντικειμένων της θεάς

ήταν υποχρεωμένοι να είναι

πεζοί. Η επιγραφή επιστέφε-

ται από ανάγλυφη παρά-

σταση που απεικονίζει τις

ελευσινιακές και τις αθηναϊ-

κές θεότητες. Στην αρι-

στερή άκρη έχουμε τη

Δήμητρα και δίπλα της την

Περσεφόνη που κρατά

δάδες. Δεξιά εικονίζεται η

θεά Αθηνά πάνοπλη να δίνει

το δεξί χέρι σε νέο άνδρα

που στέκεται μπροστά της,

δίπλα στην Περσεφόνη.

Αυτός έχει ταυτιστεί από κά-

ποιους αρχαιολόγους με τον

ελευσίνιο ήρωα Τριπτόλεμο,

Περιοχή των Ρειτών - Λίμνη Κουμουνδούρου, 1937

Οι δυο λίμνες των Ρειτών (Κεφαλάρι, Λίμνη Κουμουνδούρου) στον Ασπρόπυργο. Ιστορική προσέγγιση

Οι λεγόμενοι Ρειτοί ρέουν όπως τα ποτάμια, 

μα το νερό τους είναι θαλασσινό. Θα μπορούσε 

να πιστέψει κανείς πως από τον Εύριππο της Χαλκίδας

ρέουν κάτω από το έδαφος και χύνονται 

σε μια θάλασσα χαμηλότερη. Οι Ρειτοί από παράδοση

θεωρούνται αφιερωμένοι στην Κόρη και τη Δήμητρα.

Ψάρια απ΄ αυτούς μπορούν να πιάνουν μόνον οι ιερείς.

Οι Ρειτοί, όπως μαθαίνω, στην παλαιά εποχή 

αποτελούσαν το σύνορο της χώρας των ελευσινίων

προς τους άλλους αθηναίους. Παυσανίας, Αττικά, 38

Εισαγωγή
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        που μπαζώθηκε
ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για προσωποποίηση του

Δήμου των Ελευσινίων.

Οι υδρόμυλοι των λιμνών

Παρότι ο Παυσανίας αναφέρει μόνο τα ρεύματα, είναι βέ-

βαιο πως είδε και τις λίμνες οι οποίες, διατηρούνταν καθ’

όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα μ.Χ. Μάλιστα, οι εκροές των

λιμνών προς τη θάλασσα χρησιμοποιούνταν για να θέτουν

σε κίνηση δύο παράλιους υδρόμυλους, που είχαν χτιστεί

κοντά στις λίμνες στις αρχές του 19ου αιώνα, αν όχι νωρί-

τερα. 

Οι νερόμυλοι δημιουργήθηκαν εκεί, διότι υπήρχε υψομε-

τρική διαφορά μεταξύ της λίμνης και της θάλασσας. Η

πρώτη ήταν πιο ψηλά από τη στάθμη της θάλασσας και τα

νερά της που έφευγαν προς τη θάλασσα κινούσαν τους νε-

ρόμυλους.

Αναμνήσεις από τις λίμνες

Ο François Pouqueville επισκέφτηκε την περιοχή κατά το

πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1810 και αναφέρει σχετικά:

«Αφού πήρα μερικά δείγματα του εδάφους, επέστρεψα

στην Ιερά οδό και την ακολούθησα ως τους Ρειτούς ή αλ-

μυρές πηγές αφιερωμένες στη Δήμητρα και την Περσε-

φόνη. Δίπλα τους έχουν κτίσει μύλους. Απ’ αυτό το σημείο

έχασα τα ίχνη τροχών που είχαν σχηματίσει οι ρόδες των

κάρων και τα οποία ακολουθούσαμε από το ναό της Φίλης

Αφροδίτης (ιερό Αφροδίτης Σκαραμαγκά)».

Ο Gustave Flaubert κατά τα τέλη του 1850, ακολούθησε

ανάλογη πορεία με τον Pouqueville και αναφέρει σχετικά:

«Μονομιάς, στο τέλος της κατεβασιάς (αμέσως μετά το

πέρασμα μεταξύ Ποικίλου και Αιγάλεω), στρίβουμε δεξιά, οι

βράχοι είναι κομμένοι ίσια, ο δρόμος έχει κατασκευαστεί

απάνω τους: Είναι δίχως αμφιβολία ο αρχαίος δρόμος. Ο

δρόμος περνάει ανάμεσα στη θάλασσα και τις λίμνες Ρειτοί.

Ένα γεφύρι σου επιτρέπει να περάσεις το μικρό αυλάκι που

τις ενώνει. Οι λίμνες Ρειτοί θυμίζουν τους ορμίσκους που

διαμορφώνει η παλίρροια. Λένε οι λίμνες – εγώ βλέπω μόνο

μία ή μάλλον κάτι σαν πλημμυρισμένο βάλτο»

Παλαιοί κάτοικοι της περιοχής Σκαραμαγκά τις περιγρά-

φουν με πεντακάθαρα, συνεχώς ανανεούμενα ύδατα, γεμά-

τες ψάρια, κυρίως κέφαλους αλλά και λαυράκια, χέλια κ.ά.

Περιβάλλονταν από ψηλούς καλαμιώνες, όπου έβρισκαν κα-

ταφύγιο πολλά πουλιά και αποτελούσαν πραγματικούς υδρο-

βιότοπους.

Σε συνέντευξη που μου έδωσε αρχές του 2014 η

Ασπροπύργια υπεραιωνόβια Ισιδώρα Μαυράκη, το γένος

Ηλία, γεννημένη κάπου ανάμεσα στο 1908-1910, μας πε-

ριγράφει πώς ήταν το περιβάλλον γύρω από τη λίμνη.

Η λίμνη στο Κεφαλάρι ήταν με βούρλα, με χελώνες.

Μου έδινε ο μπαμπάς δυο αγελάδες μικρές, είχε δέκα

αγελάδες, οι άλλες τρώγανε σπίτι και μου έδινε και τα

βόσκαγα, γιατί ήταν χορτάρι τζάμπα.

Στη συγκεκριμένη λίμνη γινόταν το πλύσιμο των ρού-

χων ειδικότερα των ελαφρών κλινοσκεπασμάτων, μέχρι

το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Ελάχιστες αναφορές έχουμε

για αργότερα. Τα χοντρά ρούχα τα έστελναν σε νερο-

τριβή στη Θήβα, που πλέον δεν υπάρχει. Τα ρούχα τα

συγκέντρωνε και τα πήγαινε στη νεροτριβή ο ντριστιλιά-

ρης. Τον ονόμαζαν έτσι επειδή τη νεροτριβή την έλεγαν

ντριστίλια. Ντριστιλιάρης ήταν ο Τάσος Φίλης.  

Οι λίμνες σήμερα

Η ονομασία της νότιας λίμνης -Λίμνη Κουμουνδού-

ρου- ανάγεται είτε στο όνομα οικογένειας γαιοκτημό-

νων στους οποίους ανήκε η περιοχή κατά τον 19ο αιώνα

είτε στον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κουμουν-

δούρο(1817-1883). Στη θητεία του κατά το δεύτερο

ήμισυ της δεκαετίας του 1860, έγιναν έργα επιχωμάτω-

σης και οδοποιίας μεταξύ της ακτής του Σκαραμαγκά και

της λίμνης. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η επιφάνεια

της Λίμνης Κουμουνδούρου μειώθηκε σημαντικά εξαι-

τίας της διαπλάτυνσης της εθνικής οδού Αθηνών – Κο-

ρίνθου.

Η βόρεια λίμνη, γνωστή ως Κεφαλάρι, αποστραγγί-

στηκε και επιχωματώθηκε κατά τη δεκαετία του 1950,

ως συνέπεια της εγκατάστασης διυλιστηρίων. 

Σήμερα η θέση της λίμνης αυτής υποδηλώνεται από

βάλτο που σχηματίζεται μεταξύ των Ελληνικών Διυλι-

στηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ) και της λίμνης Κουμουν-

δούρου.

ΕπίλογοςΕπίλογος

Σήμερα η μια από τις δύο λίμνες που έχουν απομείνει

εκπέμπει SOS. Η διαρκής μόλυνση της περιοχής αρχίζει

να δημιουργεί μια μη αναστρέψιμη οικολογική κατα-

στροφή. Ας είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση για να σώ-

σουμε οτιδήποτε αν σώζεται.
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βάλλεται συνέχεια, με τα νερά της να υποχωρούν γοργά τα τε-

λευταία χρόνια, κυρίως λόγω της υπερβολικής άντλησης για τις

ανάγκες του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Άγρα, του Ατμοηλεκτρι-

κού Σταθμού Αμυνταίου – Φιλώτα και της άρδευσης των γειτονι-

κών γεωργικών εκτάσεων. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να

γευματίσουμε και να χαλαρώσουμε. Δυστυχώς οι ώρες πέρασαν

και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για την Θεσσαλονίκη.

Ήταν μια διαδρομή μέσα στην φύση με ωραίες εναλλαγές και

υπέροχα τοπία αλλά και πολύ καλή οργάνωση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πήραν μέρος δώδεκα μηχανές και ένα

αυτοκίνητο για λόγους ασφαλείας.

Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλοι οι συμμετέχοντες για

την ωραία αυτή εκδρομή τους συναδέλφους: Βενιέρη Βαγγέλη,

Αμοιρα Λεωνίδα και Όρκα Βαγγέλη  για την προσπάθεια και την

οργάνωση που έκαναν.

Είμαστε όλοι σε αναμονή

για την επόμενη εκδρομή.

Εκδρομή με τις μηχανές από τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης

Στην σελίδα μας στο Face-

book θα βρείτε πλούσιο φω-

τογραφικό υλικό από όλες

τις εκδρομές που έχουν

πραγματοποιηθεί μέχρι σή-

μερα (Σελίδα στο Facebook

2wheelsELPE Thessaloniki

Club). 

2 wheel HELPE THESSALONIKIS

Mε σύμμαχο τον καλό καιρό και την αύρα του

καλοκαιριού η ομάδα των συναδέλφων μας «2

wheel HELPE THESSALONIKIS» πραγματοποίησε

στις 9 Ιουνίου, ημερήσια εκδρομή.

Αφετηρία μας όπως πάντα ήταν οι εγκαταστά-

σεις των ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΘ. Από εκεί με πολύ κέφι και

ζωντάνια ξεκινήσαμε με κατεύθυνση προς το

Καιμακτσαλάν.

Σε απόσταση 33 χιλιομέτρων από την πόλη της

Έδεσσας και πολύ κοντά στο χιονοδρομικό κέν-

τρο του Καϊμακτσαλάν, βρίσκεται ο παραδοσια-

κός διατηρητέος οικισμός του Παλιού Αγίου

Αθανασίου ή Τσέγανη, όπως ονομαζόταν παλιά.

Χτισμένος σε υψόμετρο 1200 μέτρων. Εκεί κά-

ναμε την πρώτη μας στάση για καφέ όπου κάναμε

και μια βόλτα για να θαυμάσουμε τα παραδο-

σιακά πέτρινα σπίτια με τα κεραμίδια, δείγματα

της παραδοσιακής τοπικής Μακεδονίτικης αρχι-

τεκτονικής, κτισμένα από πελεκητή πέτρα. 

Το χωριό χτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα

από κτηνοτρόφους και χτίστες από την Ήπειρο

ενώ το 1992 χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός.

Στην συνέχεια κατευθυνθήκαμε στην λίμνη

Βεγορίτιδας τους νόμου Φλώρινας μια από τις

βαθύτερες λίμνες της Ελλάδας. Η περιγραφή της

με τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας λίμνης είναι

ιδιαίτερα δύσκολη, αφού το μέγεθός της μετα-
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Καθαρισμός στην παραλία των ΒΕΑ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ»

Φέτος ο τίτλος του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέ-

ρας Περιβάλλοντος ήταν «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» όπου

τονίσθηκε η σπουδαιότητα της προστασίας της φύσης

στην εποχή μας, καθώς όλο και περισσότερο αντιλαμ-

βανόμαστε τη στροφή που πρέπει να πάρουμε σε μια

πιο βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η ίδια η φύση μας στέλνει το μήνυμα ότι για να

φροντίσουμε τον άνθρωπο πρέπει να φροντίσουμε τη

φύση. Τα τρόφιμα που τρώμε, ο αέρας που αναπνέ-

ουμε, το νερό που πίνουμε και το κλίμα που καθιστά

τον πλανήτη μας κατοικήσιμο, όλα προέρχονται από

τη φύση. Γι αυτό είναι η «Ώρα για την Φύση»

Αυτό επισήμανε και στο μήνυμά του, ο Γενικός

Άλλη μια χρονιά γιορτάστηκε στις ΒΕΑ, η Παγκόσμια

Ημέρα Περιβάλλοντος. Με τρόπο συμβολικό, την Πα-

ρασκευή το πρωί στις 5 Ιουνίου, έγινε ο καθαρισμός

της παράκτιας περιοχής, μπροστά από τις Βιομηχανι-

κές Εγκαταστάσεεις Ασπροπύργου.

Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, «Καθώς

εργαζόμαστε για να ανακάμψουμε καλύτεροι, ας θέ-

σουμε τη φύση εκεί που ανήκει. Στο κέντρο της

λήψης αποφάσεων» Υπογραμμίζει επίσης, την ανάγκη

ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα να αλλάξει πορεία

και προτρέπει να «αναθεωρήσουμε τι αγοράζουμε και

τι χρησιμοποιούμε», να «υιοθετήσουμε βιώσιμες συ-

νήθειες, βιώσιμα γεωργικά και επιχειρησιακά πρό-

τυπα», να «προστατέψουμε τα εναπομείναντα άγρια

περιβάλλοντα και την άγρια φύση», να «δεσμευτούμε

για ένα πράσινο και ανθεκτικό μέλλον».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Ο καθαρισμός υλοποιήθηκε με συνεργασία των

Τμημάτων Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου, Λιμενικών

Εγκαταστάσεων ΒΕΑ & Περιβάλλοντος ΒΕΑ και φυ-

σικά με το ανθρώπινο δυναμικό που δεν ήταν άλλο

από τους συναδέλφους μας.

Από το καθαρισμό προέκυψαν σαράντα σακούλες

με διάφορα απορρίμματα, οι οποίες συλλέχτηκαν με

ευθύνη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ομί-

λου.
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Ακόμα μια αγωνιστική χρονιά για την ομάδα μπάσκετ        

Στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου γύρου εί-

χαμε να αντιμετωπίσουμε το σε πλήρη εξέλιξη

General Shutdown του Διυλιστηρίου της Ελευσί-

νας με συνεχή 12ωρα και συσσωρευμένη κόπωση.

Τα παιδιά υπερέβαλαν εαυτούς και με υπερπρο-

σπάθεια οδηγήσαμε το τρένο στον προορισμό

του. 

Η αγωνιστική σεζόν δυστυχώς δεν ολοκληρώ-

θηκε με τον τρόπο που θα θέλαμε όλοι-δηλαδή

στα γήπεδα- λόγω της πανδημίας που ξέσπασε, η

οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή όλων

των πρωταθλημάτων για την προστασία των

αθλητών-εργαζομένων.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εργασιακό Πρωτά-

θλημα όπου μετέχει η ομάδα μας είναι το μεγα-

λύτερο της Ευρώπης και διεξήχθει για 28η

συνεχόμενη χρονιά με την συμμετοχή  περισσο-

τέρων των 100 ομάδων εταιρειών και Οργανισμών.

Στη φετινή αγωνιστική περίοδο ξεχώρισαν οι συνεργασίες

με τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και τον Σύνδεσμο

Παλαιμάχων Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος επισφραγί-

ζοντας με τον καλύτερο τρόπο την περσινή προσέγγιση με

τους δύο αυτούς φορείς, για την επίτευξη του κοινού στόχου

που είναι η  ανάπτυξη του μαζικού ερασιτεχνικού ενήλικου

αθλητισμού. 

Έτσι όλοι μαζί συμβάλλαμε ώστε το Εργασιακό Πρωτά-

θλημα να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και διείσ-

δυση σε περισσότερα κοινά ενηλίκων. 

Σε μία εποχή κρίσης δύσκολη, η συνεχής αύξηση του εν-

διαφέροντος και των συμμετοχών στο Πρωτάθλημά μας,

αποδεικνύει περίτρανα, ότι ερασιτεχνικά-ανεξάρτητα αθλη-

Mε θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η αγωνι-
στική χρονιά 2019-2020 στο μπάσκετ για την
ομάδα των ΕΛ.ΠΕ. ΠΣΕΕΠ.

Μια χρονιά ιδιαίτερη καθώς βρήκαμε μπροστά
μας αρκετές δυσκολίες. Ο στόχος της ομάδας
μας μετά την περσινή άνοδο στην Α2 κατηγορία
του εργασιακού πρωταθλήματος (ΕΚΑ) ήταν
πρώτα να το χαρούμε και μετά να προσπαθή-
σουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και τα κατα-
φέραμε και στα δύο παραμένοντας μάλιστα στην
κατηγορία.

Του Καλκατζάκου Πέτρου-Ζαχαρία
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         των ΕΛ.ΠΕ. ΠΣΕΕΠ έφτασε στο τέλος της

Ντελέζος Σπύρος

Προπονητής της ομάδας ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ

ΠΑΙΚΤΕΣ:

Παπουτσιδάκης Αντώνης 

Καλκατζάκος Πέτρος  

Πανάρας Ιωάννης 

Πέγκος Ευάγγελος 

Χίου Άρης 

Πλατυκωστόπουλος Χαράλαμπος 

Αντωνίου Μιχάλης 

Ρόκος Δημήτρης 

Σμυρναίος Ιωάννης 

Μπάρδης Ιωάννης 

Τσίγκας Άκης 

Κακαρούνας Παναγιώτης 

Μπουγιούκος Νίκος 

Γουναράς Στέφανος 

Παπαϊωάννου Βασίλης 

Αραούζος Γιώργος 

Μαδεμλής Περικλής 

Δεληγιάννης Κωνσταντίνος 

Ρόστερ ομάδος

Αγωνιστική δράση

Οι αγώνες που δώσαμε στο 2ο γύρο είναι 

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - COBALT (65-60)

ΕΒΕΑ - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (59-62)

ΣΕΤΑΠ - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (63-43)

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ (50-40)

ΣΕΝΤΤ - ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ (58-65)

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ - ΕΝΑΣ (46-71)

Παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπί-

σαμε αφού πολλές φορές οι συνάδελφοί

μας λόγω βάρδιας δεν μπόρεσαν να αγω-

νισθούν αλλά και να κάνουν προπόνηση, η

ομάδα μας σημείωσε...... νίκες και .... ήττες

τικά τουρνουά ενηλίκων, όταν είναι δομημένα σε από-

λυτα επαγγελματικές βάσεις, μπορούν να επιφέρουν

ανάπτυξη, χαρά και προοπτική, ακόμη και εντός του θλι-

βερού οικονομικο-κοινωνικού περιβάλλοντος, στο

οποίο έχει περιέλθει η χώρα τα τελευταία χρόνια. 

ΕΥΧΕΣ

Ας ευχηθούμε λοιπόν, η έναρξη της νέας μπασκετι-

κής χρονιάς να μας βρει όλους ασφαλείς και δυνατούς

στα παρκέ.

Τέλος, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το σωματείο

μας όπου για ακόμα μια φορά όπως τόσα χρόνια βρίσκε-

ται δίπλα μας και στηρίζει έμπρακτα την ενασχόλησή

μας με την πορτοκαλί θεά!

Καλό καλοκαίρι σε όλους!!!Καλό καλοκαίρι σε όλους!!!

Εν μέσω κορωνοϊού η ομάδα μπάσκετ 

των ΕΛ.ΠΕ. ΠΣΕΕΠ συνέχιζε... αδιάκοπα 

τις προπονήσεις της!
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Τα είδη αυτά έχουν φυτευτεί στα εξής έξι διαφο-

ρετικά τμήματα:

Το ιστορικό τμήμα με φυτά τα οποία αναφέρονται

σε διάφορα κείμενα της ιστορίας ή της μυθολογίας.

Ο ανθώνας με παρτέρια που είναι ανθισμένα ολό-

κληρο το έτος.

Ο δενδρώνας με δένδρα απ’ όλο τον κόσμο.

Το οικονομικό τμήμα με τα είδη της Ελληνικής

χλωρίδας που έχουν οικονομική και παραγωγική ση-

μασία.

Το φαρμακευτικό τμήμα με φυτά που έχουν φαρ-

μακευτική σημασία.

Το συστηματικό τμήμα που έχει εκπαιδευτική ση-

μασία και παρουσιάζει τις βασικές οικογένειες της

Συστηματικής Βοτανικής.

Στον Βοτανικό Κήπο Ι. & Α. Ν. Διομήδους πραγμα-

τοποιούνται περιβαλλοντικά προγράμματα απο το

ειδικευμένο προσωπικό του Κήπου κατόπιν τηλεφω-

νικού ραντεβού. 

Ο Κήπος διαθέτει άρτιες και οργανωμένες εγκα-

ταστάσεις (υπάρχει κέντρο περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης, αναψυκτήριο, και πολύ καλή φύλαξη του

χώρου). 

Διαθέτει συνολικά περίπου 4.000 είδη

φυτών (αυτοφυή και ξενικά) και πάνω

από 16.000 αποξηραμένα φυτά 

στην φυτοθήκη του 

Βοτανικός Κήπος Χαϊδαρίου: Το κόσμημα της πρωτεύουσας.          Βοτανικός Κήπος Χαϊδαρίου: Το κόσμημα της πρωτεύουσας.          
Όμορφη βόλτα μέσα στο πάρκο, λίμνες με νούφαρα
και μικρά ψάρια. Ότι πρέπει για δροσιά τώρα το κα-
λοκαίρι και καθαρό αέρα. Καλώς ήρθατε στο Βοτα-
νικό. Το κόσμημα της Πρωτεύουσας. Ο Βοτανικός
Κήπος, στο Χαϊδάρι, που διατηρεί την άγνωστη σε
πολλούς ομορφιά του αττικού τοπίου και κοσμεί την
πρωτεύουσα, είναι ο μεγαλύτερος της Νοτιοανατο-
λικής Μεσογείου.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

Ο Κήπος, εκτός από τον υψηλό βαθμό ποικιλότητας της

αυτοφυούς και καλλιεργούμενης χλωρίδας, αποτελεί και

ένα ιδανικό φυσικό καταφύγιο της πανίδας, επειδή το οι-

κοσύστημα, προστατευμένο από τις δυσμενείς ανθρώπι-

νες επεμβάσεις, παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας

ενός πλήρους και αδιατάρακτου τροφικού πλέγματος.

O Κήπος, εκτός του ότι αποτελεί πνεύμονα πρασίνου και

χώρο αναψυχής και πνευματικής ηρεμίας για τους κατοί-

κους μιας αστικής περιοχής, όπως είναι η δυτική Αττική,

λειτουργεί και ως πεδίο έρευνας και επιμόρφωσης του

κοινού. Τα φυτά που καλλιεργούνται επισημαίνονται με

ενημερωτικές πινακίδες οι οποίες παρέχουν πληροφο-

ρίες για την ταυτότητα και τη γεωγραφική τους εξά-

πλωση. Το προσωπικό του Ιδρύματος διαθέτει ικανή

επιστημονική εμπειρία σε θέματα διατήρησης και κυρίως

αναπαραγωγής ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων

ειδών της ελληνικής χλωρίδας. Αξίζει να αναφερθεί ότι

στη Φυτοθήκη (Herbarium) του Κήπου διατηρούνται περί-

που 19000 αποξηραμένα δείγματα φυτών, το μεγαλύτερο

τμήμα των οποίων προέρχεται από περιοχές που τώρα

θεωρούνται προστατευόμενες, επειδή έχουν ενταχθεί

στο δίκτυο του προγράμματος ‘’NATURA 2000’’. 



1919

Α
φ

ιέ
ρ

ω
μ

α
Α

φ
ιέ

ρ
ω

μ
α

         Μια όαση δροσιάς και ξεκούρασης δίπλα μας          Μια όαση δροσιάς και ξεκούρασης δίπλα μας 

Στους χώρους του ο επισκέπτης μπορεί 

να δει αλεπούδες, λαγούς, κουνάβια, πέρδικες,

γκιώνηδες, κουκουβάγιες, χελώνες, 

βατράχους αλλά και αρκετά είδη ψαριών 

του γλυκού νερού, έντομα κ. ά. Τα ζώα αυτά ζουν 

στο φυσικό τους περιβάλλον και προστατεύονται

ώστε να διατηρούνται, να αναπαράγονται 

και να διατηρούν το οικοσύστημα 

στην φυσική του ισορροπία.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

Ο Βοτανικός Κήπος βρίσκεται στο Χαϊδάρι, σε από-

σταση 8 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας και καταλαμ-

βάνει μια έκταση 1860 στρεμμάτων, στις Βόρειες

πλαγιές του Όρους Αιγάλεω. Στο τέλος της Ιεράς

Οδού, στο ύψος που αυτή συμβάλλει με Εθνική Οδό

Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών (πρώην Καβάλας) θα

συναντήσει ο επισκέπτης την κεντρική είσοδο του

Βοτανικού Κήπου (Ιερά Οδός 403). 

Ο Κήπος εκτείνεται λίγο μετά από το Δρομοκαΐ-

τειο Θεραπευτήριο, μέχρι τη Μονή Δαφνίου και τα

τουριστικά περίπτερα του Δήμου Χαϊδαρίου (πρώην

ΕΟΤ). Διακόπτεται από τον δρόμο Σχιστού - Κορυ-

δαλλού ο οποίος τον χωρίζει σε ένα μικρότερο, το

ανατολικό τμήμα, και σε ένα πολύ μεγαλύτερο, το

δυτικό. Η καλλιεργημένη και επισκέψιμη περιοχή του

Κήπου βρίσκεται στο δυτικό τμήμα. 

Στον κήπο υπάρχουν πολλά ήδη ζώων. Αυτά ζουν

στο φυσικό τους περιβάλλον και διατηρούνται σε κά-

ποιους αριθμούς μέσα από μηχανισμούς ανταγωνι-

σμού που τελικά οδηγούν στην οικολογική

ισορροπία. Αυτή την ισορροπία που ο άνθρωπος έχει

διαταράξει σε όλο τον Πλανήτη και οι επόμενες γε-

νεές θα υποστούν της συνέπειες της αλόγιστης πα-

ρέμβασης και της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να δια-

τηρήσουμε ένα αδιατάρακτο οικοσύστημα, ένα θύ-

λακα άγριας ζωής, όπως είναι ο Κήπος, μέσα στον

αφιλόξενο αστικό ιστό που τον περιβάλλει. Αυτός

είναι ένας από τους λόγους που δεν επιτρέπεται η

είσοδος κατοικίδιων ζώων στον Κήπο. Πέραν του ότι,

οι κατοικίδιοι φίλοι μας κινδυνεύουν από ασθένειες

ή παράσιτα που κυκλοφορούν ευρύτατα μεταξύ των

άγριων ζώων, υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεά-

σουν το φυσικό οικοσύστημα με τρόπο που δύσκολα

μπορεί κανείς να φανταστεί. 

ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Σε χώρο του Κήπου δίπλα από την Κεντρική Είσοδο, λειτουρ-

γεί ένα καλαίσθητο κυλικείο.

Στις πολύ προσεγμένες ξύλινες, δασικές εγκαταστάσεις, το

έμπειρο προσωπικό του Κυλικείου μπορεί να προσφέρει στους

φίλους του Κήπου καφέ, γλυκά, παγωτά, αναψυκτικά και ποτά,

ελαφρά σνακς και άλλα εδέσματα. Ό,τι χρειάζονται δηλαδή για

να προσθέσουν μια επιπλέον ευχάριστη νότα στην επίσκεψή

τους. Το Κυλικείο λειτουργεί από το πρωί, με την έναρξη της

εισόδου των επισκεπτών στον Κήπο, και συνεχίζει την λειτουρ-

γία του και τις βραδινές ώρες, ανάλογα με την εποχή. 

Όμως, όταν ο Κήπος είναι κλειστός για τους επισκέπτες, οι

θαμώνες του Κυλικείου θα πρέπει να περιορίζονται στον χώρο

γύρω από αυτό.
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Οι δύο κυριότερες αιτίες απώλειας της ζωής στην Ελ-

λάδα και παγκοσμίως είναι οι καρδιοπάθειες και τα εγ-

κεφαλικά.

Σύμφωνα με μελέτη, που ανέλυσε στοιχεία για 195

χώρες και περιοχές, οι άνθρωποι στη Γη ζουν όλο και

περισσότερα χρόνια, καθώς το προσδόκιμο ζωής στα-

θερά εμφανίζει αύξηση, ενώ από την άλλη οι αιτίες θα-

νάτου δεν παραμένουν σταθερές στο πέρασμα του

χρόνου. Το μέσο παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής σήμερα

είναι 72,5 έτη ανεξαρτήτως φύλου, ενώ ειδικότερα για

τις γυναίκες είναι τα 75,3 έτη και για τους άνδρες τα

69,8 έτη. 

Το μέσο προσδόκιμο ζωής εμφανίζει συνεχή αύξηση,

αφού το 1990 ήταν 65,1 έτη και το 1970 μόνο 58,4 έτη.

Δηλαδή μέσα σε σχεδόν μισό αιώνα (1970-2017) το

προσδόκιμο ζωής για έναν άνθρωπο έχει αυξηθεί κατά

τουλάχιστον 14 χρόνια. Το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής

συνεχίζει να έχει η Ιαπωνία (83,9 έτη) και το μικρότερο

η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (50,2).

Το 2016 γεννήθηκαν στον πλανήτη μας 128,8 εκατομ-

μύρια άνθρωποι, ενώ 54,7 εκατομμύρια πέθαναν από

διάφορες αιτίες (έχουν καταγραφεί πάνω από 330),

έναντι 42,8 εκατ. θανάτων το 1970. Σχεδόν τρεις στους

τέσσερις θάνατοι (72,3%) οφείλονταν σε μη μεταδοτι-

κές ασθένειες, κυρίως σε καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά

και καρκίνους.

Οι θάνατοι από μη μεταδοτικές και συνήθως χρόνιες

παθήσεις εμφανίζουν αύξηση 16% την τελευταία δεκαε-

τία.

Η Νο 1 αιτία θανάτου παραμένει η ισχαιμική καρδιο-

πάθεια (σχεδόν 9,5 εκατ./έτος). Σημαντική αύξηση 31%

εμφανίζουν και οι θάνατοι λόγω διαβήτη, που έφθασαν

τα 1,4 εκατ./έτος. Οι θάνατοι που σχετίζονται με το κά-

πνισμα, υπολογίζονται σε τουλάχιστον 7,1 εκατομμύρια.

Το 19% των θανάτων οφείλονταν σε μεταδοτικές νό-

σους, σε ασθένειες κατά την εγκυμοσύνη, τη βρεφική

και παιδική ηλικία, καθώς και σε παθήσεις σχετικές με

την ελλιπή και ανθυγιεινή διατροφή. Η κατηγορία αυτή

των θανάτων εμφανίζει μείωση σχεδόν 24% μέσα στην

τελευταία δεκαετία.

Μείωση καταγράφεται στη θνησιμότητα όλων των ηλικια-

κών ομάδων, αλλά ιδιαίτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στη

μείωση των θανάτων παιδιών έως πέντε ετών. Το υψηλό-

τερο ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας το έχει η υποσαχάρια

Αφρική με 79 θανάτους κατά μέσον όρο για κάθε 1.000 γεν-

νήσεις το 2016. Ωστόσο η Ινδία έχει τον υψηλότερο αριθμό

βρεφικών θανάτων με περισσότερους από 850.000, ενώ η

Νιγηρία έρχεται δεύτερη με τουλάχιστον 450.000. Για πρώτη

φορά στη σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία οι θάνατοι μωρών,

βρεφών και νηπίων έπεσαν κάτω από τα πέντε εκατομμύρια

ετησίως, έναντι 11 εκατομμυρίων το 1990 και 16,4 εκατ. το

1970.

Οι θάνατοι από HIV/AIDS έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό

(κατά 46%) από το 2006, ενώ από ελονοσία κατά 26%. Από

την άλλη, η παχυσαρκία και η κακή διατροφή σχετίζονται με

ολοένα περισσότερους θανάτους (με το 18,8%, δηλαδή σχε-

δόν με έναν στους πέντε).

Από τις μεταδοτικές νόσους γενικά η θνησιμότητα είναι

ολοένα μικρότερη, αλλά αντίθετα αύξηση εμφανίζουν οι θά-

νατοι από δάγκειο πυρετό και από ανθεκτική στα φάρμακα

φυματίωση. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι οι θάνατοι από

ηπατίτιδες και συναφείς ιογενείς παθήσεις του ήπατος

έφθασαν τα 1,34 εκατομμύρια το 2016, ξεπερνώντας τους

θανάτους από φυματίωση (1,2 εκατ.), από HIV/AIDS (1 εκατ.)

και από ελονοσία (719.000).

Το υπόλοιπο 8% των θανάτων παγκοσμίως προέρχονται

Ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι ο συνολικός αριθ-
μός των ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη Γη. Σή-
μερα υπολογίζεται στα 7,8 δισεκατομμύρια σύμφωνα
με την μέση εκτίμηση του ΟΗΕ (αναθ. 2019).  Ο ετή-
σιος αριθμός των γεννήσεων έχει μειωθεί σε 140
εκατομμύρια από ένα μέγιστο 173 εκατομμυρίων στα
τέλη της δεκαετίας του 1990 και προβλέπεται να πα-
ραμείνει σταθερός, ενώ οι θάνατοι αριθμούν 57 εκα-
τομμύρια κάθε χρόνο και προβλέπεται να αυξηθούν
σε 80 εκατομμύρια τον χρόνο έως το έτος 2040.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    

Μπορεί τα τελευταία 65 χρόνια η διάρκειας

ζωής των ανθρώπων να έχει αυξηθεί ρα-

γδαία, δεδομένου ότι ο μέσος όρος το 1950

ήταν τα 46 έτη, ενώ σύμφωνα με μετρήσεις

το 2015 έφτασε τα 71, όμως νέες ασθένειες

απασχολούν τους ανθρώπους. 
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      ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
από κάθε είδους τραύματα, από πτώσεις και τροχαία

έως πολέμους και τρομοκρατικές επιθέσεις. Ειδικότερα

οι θάνατοι από συγκρούσεις και τρομοκρατικές ενέρ-

γειες έφθασαν περίπου τους 150.000/έτος.

Στην κόσμο οι δέκα κυριότερες αιτίες Χαμένων Ετών

Ζωής (προκύπτουν από το συνδυασμό του αριθμού των

θανάτων από κάθε αιτία με το προσδόκιμο ζωής σε κάθε

ηλικία) είναι κατά σειρά οι εξής: 

1. Ισχαιμική καρδιοπάθεια 2. Εγκεφαλικό 3. Λοιμώξεις

κατώτερου αναπνευστικού, 4. Διάρροια 5. Τροχαία 6.

Ελονοσία 7. Επιπλοκές πρόωρου τοκετού 8. HIV/AIDS 9.

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (XAΠ) 10. Επιπλο-

κές τοκετού-Εγκεφαλοπάθεια νεογνού.

Παγκοσμίως οι δέκα κυριότερες σωματικές και ψυχι-

κές αιτίες για τα λεγόμενα Έτη με Αναπηρία λόγω πά-

θησης, τραυματισμού κ.ά., είναι κατά σειρά τα εξής: 1.

Πόνοι στη μέση 2. Ημικρανία 3. Απώλεια ακοής 4. Έλ-

λειψη σιδήρου 5. Σοβαρή κατάθλιψη 6. Πόνοι στον αυ-

χένα 7. Άλλες μυοσκελετικές παθήσεις 8. Διαβήτης 9.

Άγχος 10. Πτώσεις.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα οι δέκα κυριότερες αιτίες Χαμένων

Ετών Ζωής (συνδυασμός των θανάτων από κάθε αιτία

με το προσδόκιμο ζωής) είναι οι εξής: 1. Ισχαιμική καρ-

διοπάθεια 2. Εγκεφαλικό 3. Καρκίνος πνευμόνων 4. Αλ-

τσχάιμερ 5. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

(ΧΑΠ) 6. Τροχαία 7. Καρκίνος παχέος εντέρου 8. Καρκί-

νος μαστού 9. Χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) 10. Καρκί-

νος παγκρέατος.

Στη χώρα μας το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση

είναι τα 83,5 έτη για τις γυναίκες και τα 78,4 έτη για

τους άνδρες, δηλαδή υπάρχει μια διαφορά τουλάχιστον

πέντε ετών ανάμεσα στα δύο φύλα. Όμως στην αρχή

της τρίτης ηλικίας, στα 65 έτη, ένας Έλληνας έχει προσ-

δόκιμο ζωής 18,3 έτη και μια Ελληνίδα 21 έτη, δηλαδή

η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων έχει πλέον μειωθεί

σε λιγότερα από τρία έτη.

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση εμφανίζει συ-

νεχή αύξηση στη χώρα μας, καθώς το 1990 ήταν 79,5

χρόνια για τις γυναίκες και 74,5 χρόνια για τους άνδρες,

ενώ το 2006 ήταν 82,6 χρόνια για τις γυναίκες και 77,1 για

τους άνδρες.

Ανάλογη διαχρονική βελτίωση εμφανίζει και το προσδό-

κιμο της υγιούς ζωής στην Ελλάδα, δηλαδή πόσα χρόνια

αναμένεται να ζήσει κανείς υγιής χωρίς κάποια χρόνια

ασθένεια ή αναπηρία. Το προσδόκιμο αυτό ήταν το 2016 τα

72 χρόνια για τις γυναίκες και τα 69,2 για τους άνδρες ενώ

το 1990 τα 68,7 και τα 66 χρόνια αντίστοιχα.

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, οι θάνατοι ανέρχονται γύρω

στις 120.000 (74.000 άνω των 80 ετών).  Ειδικότερα, σύμ-

φωνα με τα στοιχεία από τα ληξιαρχεία της χώρας, τα οποία

επεξεργάστηκε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),

στην Ελλάδα, το 2018, οι θάνατοι ήταν 33.857 περισσότεροι

σε σχέση με τις γεννήσεις, ένα φαινόμενο που πλέον απο-

κτά χαρακτηριστικά μονιμότητας, καθώς καταγράφεται

αδιαλείπτως από το 2011, με την «ψαλίδα», ειδικά την τε-

λευταία τετραετία, να κυμαίνεται μεταξύ 25.894 (περισσό-

τεροι θάνατοι από γεννήσεις) το 2016 και 35.948 το 2017.

Στην Ελλάδα οι θάνατοι μωρών κατά τη γέννα το 2016 ήσαν

1,9 ανά 1.000 γεννήσεις, οι θάνατοι κατά τον πρώτο μήνα

ζωής του βρέφους 2,2 ανά 1.000 γεννήσεις, οι θάνατοι κατά

το πρώτο έτος ζωής του παιδιού 1,1 ανά 1.000 γεννήσεις,

ενώ οι θάνατοι έως την ηλικία των πέντε ετών 3,9 ανά

1.000.

Όσον αφορά τις δέκα κυριότερες σωματικές και ψυχικές

αιτίες για τα λεγόμενα Έτη με Αναπηρία που ζουν οι άν-

θρωποι στην Ελλάδα λόγω πάθησης, τραυματισμού κ.α.,

είναι κατά σειρά οι εξής:

1. Πόνοι στη μέση 2. Ημικρανία 3. Απώλεια ακοής 4.

Πόνοι στον αυχένα 5. Μείζων κατάθλιψη 6. Αγχώδης διατα-

ραχή 7. Πτώσεις 8. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

(ΧΑΠ) 9. Νωδότητα (απώλεια δοντιών) 10. 'Αλλες μυοσκε-

λετικές παθήσεις.

H πρόοδος δεν ήταν πάντα ομαλή. 

Οι ασθένειες, οι επιδημίες 

και τα απροσδόκητα γεγονότα αποτελούν 

μια υπενθύμιση ότι οι ολοένα 

και μεγαλύτερες ζωές δεν είναι δεδομένες 

Η Ισχαιμική καρδιοπάθεια  

και το Εγκεφαλικό

οι δύο πρώτες αιτίες 

θανάτου στην Ελλάδα



To Δ.Σ και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συμ-

παράστασης Παραπληγικών Ατόμων «ΑΝΑΠΛΑΣΗ»

Σας ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη βοήθεια και

υποστήριξή σας στον Σύλλογό μας, με οικονομική καί

ηθική υποστήριξη και με σκοπό την συμπαράσταση στα

άτομα και τις οικογένειες τους που μας έχουν ανάγκη με

όποιο τρόπο μας ζητηθεί.

Η δράση του Συλλόγου μας συνεχίζεται και για το έτος

2020 - 2021.

Όλα αυτά είναι εφικτά μόνο μέσα από την δική σας

βοήθεια και υποστήριξη στο δύσκολο έργο μας.

Ευελπιστούμε να συνεχιστεί από μέρους σας αυτή η

βοήθεια και υποστήριξή σας στο Σύλλογό μας και να γί-

νεται παράδειγμα προς μίμηση στο μέλλον για όλους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και επικοινωνία μπορείτε

να επικοινωνήσετε καθημερινά με τα γραφεία του Συλ-

λόγου μας στο τηλ. :210 5229 931, 09:00 - 17:00 (ΔΕΥΤΕΡΑ

- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) και στο E-mail: anaplasi2015@gmail.com και

να επισκεφθείτε και το προφίλ μας στο

facebook:www.facebook.com/anaplasiparapligia, όπου εκεί

θα δείτε εκτενέστερα το έργο και τις δράσεις του Συλ-

λόγου.
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Λευκοντυμένη μυγδαλιά

κι ένας πλατύφυλλος κισσός,

οι δυο μαζί μια αγκαλιά.

Μα και ήλιος ο χρυσός;

Σάμπως πανάκριβο φλουρί

απ’ τ’ ουρανού τα ύψη

κοίτα πώς τους γλυκοθωρεί;

Πάνω τους έχει σκύψει.

Κόκκινος ήλιος, τι γλυκός,

το κάθε τι τον νοιάζει,

θαρρείς πατέρας στοργικός,

αγάπη τους σταλάζει.

Η μυγδαλιά η ζηλευτή

στου κισσού την αγκάλη,

(μάλλον τον έχει ερωτευτεί)

νοιώθει μια γλυκειά ζάλη.

Στην αγκαλιά του σιωπά,

κι απ’ τα λευκά της τ’ άνθη,

το άρωμά της του σκορπά

κι αυτός ρίγη ησθάνθη.

Κι ως τη φιλά όλος χαρά,

νοιώθει ερωτευμένος,

λόγια της λέει τρυφερά,

μεσ’ στ’ άνθη της χαμένος.

Κι αυτή τι σκύβει να του πει;

Με δυο λευκά ανθάκια,

κόκκινη από τη ντροπή,

του δίνει δυο φιλάκια

και λέει του. «Καλέ κισσέ,

στα πράσινά σου φύλλα

μια μυγδαλιά σ’ αγάπησε.

Γλυκειάν ανατριχίλα

νοιώθω κισσέ και σε ποθώ,

χαρά στην ομορφιά σου,

άσε με ν’ αποκοιμηθώ

μέσα στην αγκαλιά σου».

Και ο κισσός της λέει ευθύς.

«Ακου ετούτο μόνο,

γνωρίζοντας πως με ποθείς,

σε διπλοκαμαρώνω.

Νοιώθω νυφούλα μου χρυσή

πως είμαστε ζευγάρι.

Ένα είμαστε εγώ κι εσύ,

μάρτυς μας το φεγγάρι,

ο ήλιος, τ’ άστρα τ’ ουρανού,

μάρτυς μας κι όλ’ η φύση

πως μου ξελόγιασες το νου

κι εντός μου σ’ έχω κλείσει.

Ριζώσαμε εδώ στη γη,

τα δυο φυτά αντάμα

και ο θεός μάς ευλογεί,

γλυκό η αγάπη θάμα».

Κι η μυγδαλιά σιωπηλή

μεσ’ απ’ την ευωδιά της,

του δίνει τρυφερό φιλί,

μαζί και την καρδιά της.

Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΙΣΣΟΣ

ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
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