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Συναδέλφισσες -οι,

Το General Shutdown στις ΒΕΑ αλλά και η Γενική Συντή-

ρηση της μονάδας Πολυπροπυλενίου (P.P) στις ΒΕΘ είναι

έτσι κι αλλιώς ιδιαίτερα απαιτητικές και πολύπλοκες δια-

δικασίες. Πόσο δε μάλλον αν αυτές γίνονται εν μέσω  παν-

δημίας της covid 19 με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Το επίπεδο επαγγελματισμού αλλά και το υψηλό αί-

σθημα ευθύνης που οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ διαθέτουν,

αποτελεί από μόνο του καθοριστικό παράγοντα στην επι-

τυχή ολοκλήρωση των εργασιών και πάντα με κύριο γνώ-

μονα την ασφάλεια αλλά και την προστασία της υγείας

όλων των εργαζομένων.

Οι συνεχείς παρεμβάσεις του Σωματείου μας, αλλά και

του κάθε συναδέλφου ξεχωριστά, αποτελεί επίσης απα-

ραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.

Όλοι οι εργαζόμενοι δηλώνουμε αποφασισμένοι να μην

ζήσουμε ποτέ ξανά τον Μάη του 2015. 

Υπερασπιζόμαστε την ασφάλεια στην εργασία μας, προ-

στατεύουμε την υγεία μας και τιμούμε τη μνήμη των αδι-

κοχαμένων συναδέλφων μας.

Πρόεδρος: Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος

Α΄Αντιπρόεδρος: Σκοπελίτης Γεώργιος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Γενιτσαρίδης Πρόδρομος

Γ΄ Αντιπρόεδρος: Σίμος Γρηγόριος

Γεν. Γραμματέας: Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Αν. Γεν. Γραμματέας: Μουστακούδης Αναστάσιος

Οργανωτικός Γραμματέας: Ντόκας Παύλος

Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων: Κρόκος Σταύρος

Ταμίας: Φειδογιάννης Νικόλαος

Μέλη: Αλειφέρης Ιωάννης

Θεοτόκης Σπύρος

Κανέλλος Ιωάννης

Καρυοφύλλης Μάριος

Κατσιάδας Θεοφάνης

Κεμανετζής Θεόδωρος

Κοσμέτος Κοσμάς

Οφθαλμίδης Παναγιώτης

Παπαδόπουλος Νικόλαος

Πέππας Χρήστος

Σεϊτάνης Νικόλαος

Χριστίδης Σταύρος

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των κατοίκων των τοπικών κοι-

νωνιών και η ασφάλεια των εγκαταστάσεών του αποτελούν θεμελιώδεις αξίες. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιείται μία

σειρά ενεργειών και δράσεων, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό αλλά και μόνιμο χαρακτήρα, και οι οποίες

συνδέονται με την εξέλιξη των πολιτικών Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Η επιβράβευση της προσπάθειας για την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα

τιμητική και, παράλληλα, ενισχύει την πορεία του Ομίλου προς την εξασφάλιση ενός διαρκώς ασφαλέστερου εργα-

σιακού περιβάλλοντος.

"Safe Company of the Year" ο Όμιλος ΕΛΠΕ - 

10 βραβεία για τις πολιτικές Ασφάλειας!

 

 
 
 

Το κορυφαίο βραβείο

"Safe Company of the Year"

απονεμήθηκε στην ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,  επιβεβαι-

ώνοντας τη διαρκή και

πολύπλευρη εξέλιξη της

εταιρείας σε θέματα Ασφά-

λειας, Πυρασφάλειας και

διαχείρισης περιστατικών

έκτακτης ανάγκης.

5 Χρυσά και 4 Ασημένια

Βραβεία απέσπασε ο Όμιλος στη διοργάνωση “Fire and Emergency Awards 2020" της Boussias Communications  που

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος, στις 15 Σεπτεμβρίου, με στόχο την επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών

και υπηρεσιών πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης επιχειρήσεων, οργανισμών αλλά και παρόχων σχετικών υπηρεσιών

και λύσεων. Αναλυτικά οι διακρίσεις:
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Του Γιώργου Μπενέα

1η Σεπτέμβρη 2020. Ημέρα μνήμης και περισυλλογής για το πιο           

Eίκοσι οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από
το πρωινό της 1ης Σεπτεμβρίου 1992, όπου ση-
μειώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά
δυστυχήματα στην Ελλάδα της πρώην ΠΕ-
ΤΡΟΛΑ, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δε-
καπέντε συναδέλφων μας και τον τραυματισμό
άλλων είκοσι τεσσάρων.
Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου το πρωί τηρώντας όλα
τα μέτρα ασφαλείας για την Covid-19 τελέ-
σθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο εκκλησάκι των
ΒΕΕ τιμώντας την μνήμη των αδικοχαμένων
συναδέλφων μας.

Aυτή η μαύρη μέρα χάραξε τις ζωές μας και τον

εργασιακό μας βίο!

Δεν πέρασε χρονιά που να μην έγινε αναφορά από

το Σωματείο των εργαζομένων σε αυτό το τραγικό

γεγονός, αλλά τα τελευταία χρόνια έπειτα από

πολλή προσπάθεια υπάρχει ένας χώρος στον οποίο

μπορούμε να βρισκόμαστε, να θυμόμαστε, να προ-

σευχόμαστε και να απευχόμαστε!

Θεωρώ όμως, ότι το σημαντικότερο όλων τα τε-

λευταία χρόνια, είναι η παρουσία της Διοίκησης σε

αυτές τις εκδηλώσεις, σε ανώτατο Διοικητικό επί-

πεδο, όπως οι παρουσίες, του Πρόεδρου των Ελ-

ληνικών Πετρελαίων, κ. Ιωάννη Παπαθανασίου

και του Διευθύνoντα Συμβούλου, κ. Ανδρέα Σιά-

μισιη, καθώς και Διευθυντικών στελέχων των διυ-

λιστηρίων και αυτό σημαίνει πολλά! 

Παρόντες επίσης στην επιμνημόσυνη δέηση

ήταν, ο Πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων

συνάδελφος, Παναγιώτης Οφθαλμίδης, ο Γενικός

Γραμματέας, συνάδελφος Κώστας Παπαγιαννό-

πουλος, ο Πρόεδρος του Σωματείου των εργαζο-

μένων σε εργολάβους, συνάδελφος Παναγιώτης

Ζαχαρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας συνάδελ-
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ΠΕΤΡΟΛΑ 1η Σεπτέμβρη 1992 - 28 χρόνια μετά
Δεν είναι εύκολο να ξεχάσεις αυτή την ημέρα. Είναι αδύνατο όσα χρόνια και να περάσουν.

Ο πόνος είναι μεγάλος για τους αδικοχαμένους φίλους και συναδέλφους.

Φίλιος Γεράσιμος (21 ετών)

Γκαραγκούνης Παναγιώτης (51 ετών)

Τα ονόματα των αδικοχαμένων 

συναδέλφων μας, 

θα είναι χαραγμένα 

για πάντα στην μνήμη μας.

Σοφρονίδης Ιωάννης (58 ετών)

Βροντάκης Γιώργος (42 ετών)

Πλέστης Πέτρος (36 ετών)

Μωραϊτης Ιωάννης (30 ετών)

Φαφούτης Δημήτριος (25 ετών)

Κουμούτσος Γιώργος (26 ετών)

Σιμσιρίδης Γιώργος (44 ετών)

Σταμάτης Αχιλλέας (26 ετών)

Παγιώτου Ευαγγελία (34 ετών)

Σκανδάλης Μιχάλης (51 ετών)

Παπαγεωργίου Γιώργος (24 ετών)

Αναστασίου Αντώνης (22 ετών)

Κόντης Σωτήρης (32 ετών)

    πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα που έχει γίνει ποτέ στην χώρα μας

Η μερ́α αυτή πρόσθεσε μια ακόμη μαύρη σελίδα στην ιστο-

ρία των διυλιστηρίων της πατρίδας μας και αποτελεί μέρα

Μνήμης και περισυλλογής για τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ.

Δεκαπεν́τε συνάδελφοι μας πλήρωσαν με την ζωή τους τις

εγκληματικές αμέλειες κάποιων, για τις οποίες ποτέ κανείς

δεν τιμωρήθηκε, αφού μέχρι και σήμερα καταγράφεται σαν

«Ατύχημα» χωρίς υπευθύνους.

Απορρίπτοντας κάθε λογική απαξίωσης της ανθρώπινης

ζωής στο βωμό του οικονομικού οφελ́ους εμείς οι εργαζόμε-

νοι, στέλνουμε μήνυμα, ότι δεν θα ανεχθούμε παραλήψεις,

ανευθυνότητες και εκπτώσεις για την ασφάλεια των εργα-

ζομένων, από όπου κι αν προέρχονται.

Το κέρδος όλων μας είναι η ίδια μας η ζωή!Το κέρδος όλων μας είναι η ίδια μας η ζωή!

φος, Νίκος Πελεφάντης και πολλοί συνάδελφοι από τα

διυλιστήρια Ελευσίνας και Ασπροπύργου που τίμησαν με

την παρουσία τους αυτή την θλιβερή επέτειο.

Θυμόμαστε και τιμούμε τους αδικοχαμένους συναδέλ-

φους όλοι όσοι δουλεύαμε μαζί τους εκείνα τα χρόνια, αλλά

και οι νέοι συνάδελφοι που από τις διηγήσεις των παλαιότε-

ρων μαθαίνουν για τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν

εκείνο το πρωινό!

Ευχή όλων μας, να μην συμβαίνουν τέτοια γεγονότα

στους εργασιακούς χώρους!

Αλλά επειδή οι ευχές δεν αρκούν, χρειάζεται ιδιαίτερη

προσπάθεια από όλους, επίδειξη επαγγελματισμού, αλλά και

γενναίες αποφάσεις από την Εταιρεία που οφείλει να είναι

αρωγός χωρίς φειδώ!   

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ



Μια ακόμη επιτυχημένη αιμοδοσία, δείγμα

αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς

στην πράξη, πραγματοποίησε το ΠΣΣΕΠ την

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις Βιομηχανι-

κές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας και την Τε-

τάρτη 30 του ίδιου μήνα, στις Βιομηχανικές

εγκαταστάσεις, στον Ασπρόπυργο.

Η Αιμοδοσία διεξήχθη από ειδικό συνερ-

γείο αιμοληψίας του Θριασίου νοσοκομείου

με τη λήψη μάλιστα όλων των αναγκαίων μέ-

τρων ασφαλείας και προστασίας. 

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 24 μονάδες αί-

ματος. Όλοι οι εθελοντές προσήλθαν μετά

από προγραμματισμένο ραντεβού για την

αποφυγή συγχρωτισμού, υποβλήθηκαν σε ια-

τρικό έλεγχο και στη συνέχεια προσέφεραν

αίμα, με τη βοήθεια και επίβλεψη γιατρών

και νοσηλευτών του Νοσοκομείου.

Ωστόσο, ήταν και αυτοί που προσήλθαν και δεν κατά-

φεραν τελικά για κάποιους λόγους να αιμοδοτήσουν. Η

προσέλευση αιμοδοτών στις ΒΕΑ βέβαια δεν ήταν η

αναμενόμενη και αυτό ήταν λογικό αφού όπως είναι

γνωστό αυτό το διάστημα πραγματοποιείται το General

Shutdown.

Το Σωματείο για μια ακόμη φορά εκφράζει τις ευχα-

ριστίες του προς όλους τους συναδέλφους που παρόλο

τις αντίξοες συνθήκες προσήλθαν για να δώσουν λίγο

από το αίμα τους.

Η πολυετή και μαζική προσφορά, στο θεσμό της τα-

κτικής αιμοδοσίας μας, αποδεικνύει το υψηλό αίσθημα

εθελοντισμού, υπευθυνότητας και ανιδιοτέλειας των

συναδέλφων μας!

Χάρη λοιπόν σε αυτούς, η Τράπεζα Αίματος του ΠΣΕΕΠ

κρατάει σταθερά τα αποθέματά της, δίνοντας την δυνα-

τότητα εξυπηρέτησης περισσότερων συναδέλφων μας. 

Όμως, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε αφού οι ανάγ-

κες αυξάνονται συνεχώς και έτσι πρέπει να προσπαθούμε

κάθε φορά και περισσότερο.  

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΑΝ:

Είσαι από 18-65 ετών. Ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά.

Εάν είσαι υγιής κι ελεύθερος συμπτωμάτων, ακόμα κι

από απλό κρυολόγημα, και δεν λαμβάνεις κάποιο αντιβιο-

τικό τις τελευταίες 7 ημέρες.
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Η εθελοντική αιμοδοσία είναι ένα δώρο ζωής για    

Εάν δεν έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας (καρδιοπά-

θεια, καρκίνο, αιμορραγική διαταραχή, επιληψία, ηπατίτιδα

κτλ).

Εάν δεν έχεις κάνει κάποιο μεγάλο χειρουργείο τους τε-

λευταίους έξι μήνες.

Εάν δεν έχεις κάνει κάποιο tattoo ή piercing τους τελευταί-

ους έξι μήνες.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Μπορείς να δίνεις αίμα κάθε τρεις μήνες.

Η προσεκτική κι ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτηματολο-

γίου διασφαλίζει όχι μόνο τον μελλοντικό αποδέκτη του αί-

ματος, αλλά και τον ίδιο τον αιμοδότη.
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         τους συνανθρώπους μας

Η ποσότητα του αίματος που δίνεις

είναι περίπου 450ml. Ο όγκος του αί-

ματος (πλάσμα) αναπληρώνεται μέσα

σε 24 ώρες, τα ερυθρά στις επόμενες

3-4 ημέρες κι ο σίδηρος μέσα σε 6-8

εβδομάδες.

Η διάρκεια της αιμοδοσίας κρατάει

συνολικά 20- 30 λεπτά μαζί με την

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

και την ιατρική εξέταση, η ίδια η αιμο-

δότηση κρατάει περίπου 10 λεπτά.

Το αίμα που δίνεις διατηρείται 35 ή

42 ημέρες κι ελέγχεται για ηπατίτιδα

Β και C, για HIV και σύφιλη (σε περί-

πτωση θετικών ή αμφίβολων αποτελε-

σμάτων, ενημερώνεσαι εμπιστευτικά

για επανέλεγχο μέσω ταχυδρομείου ή

στο νούμερο του τηλεφώνου που

έχεις αφήσει για επικοινωνία).

Για κάθε αιμοδοσία χρησιμοποιούν-

ται αποστειρωμένα υλικά μιας χρή-

σης.    

Προσφέροντας μία μονάδα αίματος

μπορείς να σώσεις τρεις ζωές.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 75%

του πληθυσμού μπορεί κάποια στιγμή

της ζωής του να χρειαστεί αίμα, ενώ

μόνο το 1,5% του πληθυσμού είναι αι-

μοδότες.

Οι συστηματικοί εθελοντές αιμοδό-

τες αποτελούν ασφαλέστερη πηγή αί-

ματος από τους δότες αντικατά-

στασης.
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Συλλέγοντας κομμάτι - κομμάτι της ιστορίας μας      

Μέσα σε αυτές τις δεκαετίες πολλά είναι τα αντικείμενα ή

τα έντυπα καθώς και διάφορα διαφημιστικά είδη που φέρουν

το λογότυπο της “ESSO PAPPAS” αρχικά και μετέπειτα “ΕΚΟ”

και “Ελληνικά Πετρελαια”. Ολα αυτά τα αντικείμενα, με το πέ-

ρασμα των χρόνων αποκτούν άλλη αξία στα χέρια μας. Πλέον

όχι χρηστική, που θα μπορούσαν να έχουν παλαιότερα, αλλά

ίσως αποτελούν μία αντανάκλαση του πρόσφατου παρελθόν-

τος και αναπόλυση των προηγούμενων χρόνων γεμάτη ανα-

μνήσεις.

Ο συνάδελφος Δημήτρης Σαραφίδης με την είσοδο του στο

δυναμικό της εταιρείας το 2015 εντυπωσιάστηκε από την μα-

κρόχρονη πορεία της καθώς και την πρόοδο της σε περιόδους

κρίσεως. Με το πέρασμα του χρόνου γεννήθηκε μέσα του η

επιθυμία να μάθει όσο περισσότερα μπορούσε για το παρελ-

θόν της, με αποτέλεσμα να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφερον για

την αναζήτηση και συλλογή αντικειμένων, φωτογραφιών και

διαφορών ειδών με το λογότυπο της εταιρείας από το ξεκί-

νημα της μέχρι σημερα.

Μία συλλογή με τέτοιου είδους αντικείμενα δεν είναι ευ-

κολη υπόθεση. Όμως η δύναμη της θέλησης και η επιμονή

μπορεί να επιφέρει σπουδαία αποτελέσματα.

Στον ελεύθερό του χρόνο δεν χάνει την ευκαιρία να ανα-

ζητά τα “πολυπόθητα” για αυτόν αντικείμενα με το λογότυπο

“ESSO PAPPAS”, “ΕΚΟ” και “Ελληνικά Πετρέλαια”. Η έρευνα

και η αναζήτηση γίνεται με πολλούς τρόπους. Άλλοτε ψάχνον-

τας σε παλαιοπωλεία και άλλες φορές στις μικρές αγγελίες

σε πολυάριθμα sites στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα ήταν

η συμβολή και η βοήθεια ορισμένων συναδέλφων, εν

ενεργεία αλλά και συνταξιούχων, που ευαισθητοποιήθη-

καν με αυτήν την ιδέα αλλά και που του πρόσφεραν ορι-

σμένα είδη.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποια αξιο-

πρόσεκτα “κομμάτια” αυτής της συλλογής.

Αρχικά, ξεχωρίζουν δύο ασημένια “αναμνηστικά” νο-

μίσματα που δώθηκαν στα εγκαίνια των βιομηχανι-

κών εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης το 1966

καθώς και τα προσκλητήρια και τα έντυπα που ανα-

γράφουν το πρόγραμμα των εγκαινίων. 

Επιπλέον στην συλλογή έχουν προστεθεί ένας

στυλός PARKER του 1972 καθώς και παιχνίδια με το

λογότυπο της ΕΚΟ της δεκαετίας του 1980.

Επίσης περιλαμβάνονται δύο στολές εργασίας

της δεκαετίας του 1990. 

Τέλος, ξεχωριστή θέση κατέχει ίσως το πρώτο

Πενήντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τα εγκαίνια

των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης.

Πενήντα τέσσερα χρόνια δημιουργικότητας που επι-

φέρουν ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσα-

λονίκης και συνεισφορά στην εθνική οικονομία.

Ασημένιο αναμνηστικό νόμισμα με κλεψύδρα 

Στυλός PARKER του 1972

Παιχνίδια με το λογότυπο της ΕΚΟ της δεκαετίας του 1980

Προσπέκτους που δώθηκε στα εγκαίνια των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων Θεσσαλονόκης το 1966



Τηλεκάρτες της ΕΚΟ

Α
φ

ιέ
ρ

ω
μ

α
Α

φ
ιέ

ρ
ω

μ
α

1111

ημερολόγιο τοίχου

“ESSO PAPPAS” του

1966 με πλήθος φωτο-

γραφιών από τις εγκατα-

στάσεις της εταιρείας.

Υπάρχουν ακόμη πολλά

αντικείμενα που δεν

είναι δυνατόν να χωρέ-

σουν σε αυτό το άρθρο.

Κάθε είδους αντικεί-

μενο μικρό ή μεγάλο, πα-

λαιότερο ή πιο σύγχ-

ρονο, χρηστικό ή διακο-

σμητικό αποτελεί ιδιαί-

τερο και ξεχωριστό

λιθαράκι που οικοδομεί

το παρελθόν της εται-

ρείας και το δικό μας. 

Με αυτόν τον τρόπο

προσδίδοντας σεβασμό

αλλά και τις κατάλληλες

συνθήκες για την συλ-

λογή και την φύλαξη των

“αναμνήσεων” μας, θα ήθελε ο συνάδελφος σας

να σας γνωστοποιήσει την πρόθεση του και το

μελλοντικό όραμα του. Κάθε τυχόν προσφορά

κάποιου αντικειμένου από την ιστορία της εται-

ρείας θα είναι ευπρόσδεκτη (τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6975 910941 Δημήτρη Σαραφίδη).

Τελικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι

να δημιουργηθεί ένας μελλοντικός μουσειακός

χώρος έκθεσης όλων αυτών των αντικειμένων

που θα αναδείξει τόσο την εταιρεία όσο και τους

ανθρώπους της που έδωσαν ψυχή και σώμα για

να εξελιχθεί ως μία κορυφαία δύναμη.

        στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης 

Το πρώτο ημερολόγιο τοίχου 

“ESSO PAPPAS” του 1966 Ανοιχτήρι με το λογότυπο της ESSO PAPPAS

Προσκλητήριο εγαινίων ΒΕΘ του 1966

Φόρμα εργασίας ΕΚΟ δεκαετίας του 90 δί́πλα στην νέα φόρμα
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Νέα Υόρκη: Ρολόι μετράει αντίστροφα 
για την ολική κλιματική καταστροφή

Το περίφημο “Climate Clock” εγκαταστάθηκε προσω-

ρινά σε γνωστό κτίριο του Μανχάταν και υπενθυμίζει

στον κόσμο ότι μια άλλη τεράστια κρίση πλησιάζει.

Το εικονικό ψηφιακό ρολόι “Metronome” τοποθετή-

θηκε σε ένα κτίριο της 14ης οδού που βλέπει στην

Union Square, και λειτούργησε μέχρι τις 27 Σεπτεμ-

βρίου. Ωστόσο, το διάστημα αυτό ήταν αρκετό για να

περαστεί το μήνυμα.

Το “Climate Clock” φτιάχτηκε, επίσης, για να μας υπεν-

θυμίζει και το χρόνο που απομένει για να αποτρέψουμε

μια ολοκληρωτική κλιματική καταστροφή.

Εγκαταστάθηκε από τους συνιδρυτές του έργου Gan

Golan και Andrew Boyd για την Εβδομάδα Κλίματος και

μετράει τα χρόνια, τις ημέρες, τις ώρες, τα λεπτά και

τα δευτερόλεπτα που απομένουν έως ότου περιορι-

στούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αρκετά για

να δώσουν στη Γη 67% πιθανότητα να διατηρήσει τη

θερμοκρασία της.

Ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη

στους 1,5 ° C είναι ζωτικής σημασίας, λένε οι επιστή-

μονες, εάν θέλουμε να αποφύγουμε μερικές από τις

χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμ-

περιλαμβανομένων των μη βιώσιμων αυξανόμενων επι-

πέδων της θάλασσας, των πλημμυρών, της απώλειας

κοραλλιογενών υφάλων, των πυρκαγιών και άλλων κα-

ταστροφών.

Η προθεσμία βασίζεται σε δεδομένα από το Mercator

Research Institute on Global Commons and Climate

Change (MCC), δημιουργό του "Carbon Clock".

Παρά το επείγον μήνυμα, οι δημιουργοί του ρολο-

Η εγκατάσταση του «Climate Clock» 

στο Μανχάταν συνέπεσε με την Εβδομάδα

Κλίματος στη Νέα Υόρκη και το πρότζεκτ

είναι, παράλληλα, και μια πλατφόρμα 

με ελεύθερη πρόσβαση η οποία επιτρέπει

σε όσους ανησυχούν να δημιουργήσουν 

τα δικά τους ρολόγια κλίματος.

γιού λένε ότι η τρέχουσα πορεία του πλανήτη δεν είναι

ασταμάτητη. Το ρολόι δείχνει δύο αριθμούς. Ο κόκκινος

αριθμός είναι η προθεσμία για να ληφθεί αποφασιστική

ενέργεια για να συνεχίσει να θερμαίνεται η Γη κάτω από

το όριο των 1,5 °C. 

Ο δεύτερος αριθμός, με πράσινο χρώμα, παρακολου-

θεί το αυξανόμενο ποσοστό της παγκόσμιας ενέργειας

που παρέχεται σήμερα από ανανεώσιμες πηγές. Ο στό-

χος είναι να αυξηθεί αυτό το ποσοστό σε 100% προτού

το ρολόι αντίστροφης μέτρησης φτάσει στο μηδέν.

Οι καλλιτέχνες εγκατέστησαν ένα παρόμοιο ρολόι στο

Βερολίνο πέρυσι και σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα

άλλο ρολόι στο Παρίσι τον επόμενο χρόνο. Ο Golan και

ο Boyd βρίσκονται σε συνομιλίες με άλλες πόλεις για να

φτιάξουν τα δικά τους κλιματικά ρολόγια.

Mια ομάδα καλλιτεχνών και ακτιβι-
στών μετέτρεψε το φημισμένο ψη-
φιακό ρολόι στη Union Square της
Νέας Υόρκης «The Passage» σε αντί-
στροφη μέτρηση προς μια καταλη-
κτική ημερομηνία, δείχνοντας πόσο
χρόνο έχει η ανθρωπότητα να ανα-
λάβει, αποφασιστικά, δράση για την
κλιματική αλλαγή. Η αντίστροφη μέ-
τρηση ξεκίνησε και  η προθεσμία για
την ολική κλιματική καταστροφή
είναι περίπου επτά χρόνια και 97 ημέ-
ρες! Έτσι οι Νεοϋορκέζοι έχουν
άλλο ένα πράγμα να τους αγχώνει
πλέον πέρα από την πανδημία του
κορωνοϊού.
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Αναλλοίωτος παραμένει στο διάβα του χρόνου ο δε-

σμός των εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια με το

θαυματουργό εκκλησάκι που έχει τη δική του Ιστορία!

Την παραμονή του εορτασμού τελέσθηκε ο Πανηγυ-

ρικός Εσπερινός μετ' Αρτοκλασίας και καθ' όλη τη διάρ-

κεια της νύχτας πλήθη πιστών σύρρεαν ως είθισται για

να προσκυνήσουν, ενώ το πρωί ανήμερα της γιορτής τε-

λέσθηκε η Θεία Λειτουργία.

Ιδιαίτερη μνεία θα κάνω στην παρουσία κάθε χρόνο

του Αιδεσιμότατου π. Αλεξάνδρου Τουλουμτζόγλου.

Ο π. Αλέξανδρος γεννήθηκε στο Σουέζ της Αιγύπτου

το 1947. Είναι έγγαμος και εργάσθηκε ως εργοδηγός μη-

χανικός στα Ελληνικά Διυλυστήρια Ασπροπύργου, από

όπου και συνταξιοδοτήθηκε. 

Από τα παιδικά του χρόνια στους ναούς του Πατριαρ-

χείου Αλεξανδρείας, κατόπιν στη Ζωοδόχο Πηγή Καμι-

νίων, στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως στα

Διυλιστήρια Ασπροπύργου, στον Ιερό Ναό των Αγίων Κυ-

ρίλλου και Μεθοδίου στο Ολυμπιακό Χωριό και στον

Προφήτη Ηλία Αχαρνών προσφέρει καθημερινά πολύτι-

μες υπηρεσίες στους ναούς και τους πιστούς της εκά-

στοτε ενορίας του.

Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις του

Διυλιστηρίου Ασπροπύργου, είμαστε άρικτα συνδεδε-

μένοι με το Εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης Σωτήρος.

Είναι το δικό μας εκκλησάκι που πολλοί από εμάς όταν

βρούμε μια δυσκολία προστρέχουμε σε αυτό.

Κάθε χρόνο στις 5-6 Αυγούστου μαζί με κατοίκους

των Νεόκτιστων Ασπροπύργου, κάνουμε τις απαραίτη-

τες προετοιμασίες για να υποδεχθούμε τον κόσμο που

θα έρθει να προσκυνήσει την εικόνα, θα ανάψει το κε-

ράκι του, θα πάρει τον αγιασμό, την αρτοκλασία και θα

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΝΕΑ

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ»

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΑ

Ο θρύλος λέει ότι κάποτε παρουσιάστηκε εκεί

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η Παναγία με

μορφή νέας ζωντανής γυναίκας. Έκτοτε η

«Αγία Σωτήρα» αποτελούσε για τους κατοί-

κους της περιοχής ένα ιερό τόπο -κάτι σαν την

Παναγία της Τήνου- όπου κατέφευγαν οι χρι-

στιανοί με «τάματα» για να ζητήσουν την βοή-

θεια της Θεομήτορος…

Κάθε χρόνο με την ίδια λαμπρότητα και πάνδημη
συμμετοχή εορτάζουμε την Μεταμόρφωση του Σω-
τήρος στο γραφικό εκκλησάκι που βρίσκεται με-
ταξύ της θάλασσας του Σκαραμαγκά και του
Διυλιστηρίου των ΕΛ.ΠΕ. στον Ασπρόπυργο. 

αφήσει λίγα λουλούδια στην εικόνα.

Είναι συγκινητικό για εμάς να βλέπεις σε αυτό το μικρό εκ-

κλησάκι με την ιδιαίτερη ιστορία του την ημέρα της γιορτής να

καταφθάνουν πιστοί με πούλμαν από όλα τα μέρη της Αττικής.
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Ένας αμύθητος θησαυρός περιμένει να       

Στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, που έχει
έκταση το 1/3 της Σαουδικής Αραβίας (εικόνα 1), σύμ-
φωνα με βάσιμες εκτιμήσεις κρύβεται ένας αμύθη-
τος θησαυρός. Γεωγραφικά διαιρείται σε τρία
διαμερίσματα: Το πρώτο διαμέρισμα είναι η λεκάνη
της Λεβαντίνης και περιλαμβάνει τις ΑΟΖ Συρίας, Λι-
βάνου, Ισραήλ και το ανατολικό τμήμα της Κυπριακής
ΑΟΖ (οικόπεδα 2, 3, 9, 12 και 13).

Σε αυτή την λεκάνη, κυρίως στην ισραηλινή ΑΟΖ, έγιναν

460 γεωτρήσεις και βρέθηκαν κοιτάσματα φυσικού αερίου

που περιέχουν 1,5 τρισ. Μ3 (κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου

και 3 δισ. βαρέλια πετρελαίου. Σε αυτό το διαμέρισμα η

μεν Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι υπάρχουν

αλλά 3,5 τρισ. Μ3 φυσικού αερίου. Αντιστοίχως, η Γεωλο-

γική Υπηρεσία του Ισραήλ εκτιμά ότι υπάρχουν άλλα 8

τρισ. Μ3 φυσικού αερίου και 26 δισ. βαρέλια αργού πετρε-

λαίου.

Το δεύτερο διαμέρισμα περιλαμβάνει τον Κώνο του Νεί-

λου, στον οποίο ανήκει αποκλειστικά η ΑΟΖ της Αιγύπτου.

Σε αυτό το διαμέρισμα έγιναν περίπου 1900 γεωτρήσεις

και βρέθηκαν 1,8 τρισ. Μ3 φυσικού αερίου χωρίς να συνε-

κτιμηθεί το κοίτασμα "Ζορ" που γεωλογικά ανήκει στο

τρίτο διαμέρισμα. Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS

Technical Report 2010) εκτιμά ότι σε αυτό το διαμέρισμα

υπάρχουν άλλα 9 τρισ. Μ3 φυσικού αερίου.

Το τρίτο διαμέρισμα περιλαμβάνει την περιοχή της Με-

σογειακής Ράχης. Η Μεσογειακή Ράχη ξεκινά από τον

κόλπο της Κυπαρισσίας στην Ελλάδα και τερματίζει στην

ύβωση του Ερατοσθένη, δηλαδή νότια της Λεμεσού στην

Κύπρο. Ουσιαστικά περιλαμβάνει τα 3/4 της κυπριακής

ΑΟΖ, ένα πολύ μικρό μέρος της αιγυπτιακής ΑΟΖ, όπου

βρίσκεται το κοίτασμα "Ζορ", όλη την περιοχή νότια των

Δωδεκανήσων και όλο το Λιβυκό Πέλαγος (νότια Κρήτη

και θάλασσα της Λιβύης).

Σε αυτό το διαμέρισμα οι έρευνες ξεκίνησαν τον Σε-

πτέμβριο του 2015. Έγιναν τρεις γεωτρήσεις σε κοραλλιο-

γενείς υφάλους, ήτοι στα "Ζορ" (Αίγυπτος) και

"Ονησίφορος" και "Καλυψώ" (Κύπρος). Βρέθηκαν 1,1 τρισ.

Μ3 φυσικού αερίου. Τρομερή επιτυχία. Σ' αυτή την παρ-

θένα περιοχή που βρίσκεται δυτικά και νοτιοδυτικά της

Κρήτης εντοπίστηκαν και από τις εργασίες των PGS και

ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθρά-

κων) 16 στόχοι κοραλλιογενών υφάλων με ακριβώς ίδια

χαρακτηριστικά που έχουν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι,

στους όποιους ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα στην Αίγυπτο

και στην Κύπρο.

Η έκταση των υφάλων ανέρχεται σε 3.310 km2. Το "Ζορ"

με μια έκταση υφάλου 100 km2 έχει 0,8 τρισ. Μ3 φυσικό

αέριο. Με δεδομένο ότι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι

πολύ παρεμφερείς, αν έχουμε την ίδια πληρότητα, κάτι

που θα το δείξουν οι γεωτρήσεις, τα αναμενόμενα αποθέ-

ματα θα πρέπει να είναι της τάξης των 26,48 τρισ. Μ3 φυ-

σικού αερίου. Αν προσθέσουμε και τα αποθέματα του

κόλπου της Κυπαρισσίας 0,5 τρισ Μ3 τότε το σύνολο κατά

τους υπολογισμούς πρέπει να ανέρχεται σε 27 τρισ Μ3.

Αμύθητος θησαυρός στην Ανατολική ΜεσόγειοΑμύθητος θησαυρός στην Ανατολική Μεσόγειο

Τα πολύ πιθανά αποθέματα φυσικού αερίου της λεκάνης

της Ανατολικής Μεσογείου –σύμφωνα πάντα με τις εκτι-

μήσεις– διαμορφώνονται συνολικά σε 48 τρισ. Μ3. Κατά

χώρα η κατανομή έχει ως εξής:

Ελλάδα 27 τρισ Μ3.

Κύπρος (κατά την εταιρεία Spectrum) 4 τρισ Μ3

Ισραήλ (κατά την δική του Γεωλογική Υπηρεσία) 8 τρισ.

Μ3

Αίγυπτος (κατά την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ -

USGS Technical Report 2010) 9 τρισ Μ3.

Σημειώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται τα αποθέματα

φυσικού αερίου στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ Κρήτης και

Κύπρου, ήτοι νότια των νήσων Κάσου, Καρπάθου, Ρόδου

και Καστελλόριζου. Δεν συνεκτιμώνται, επίσης, τα αποθέ-

ματα φυσικού αερίου που υπάρχουν στο Ιόνιο, στη χερσαία

Δυτική Ελλάδα και στον Θερμαϊκό. Το 80% αυτών των πο-

σοτήτων είναι εξαγώγιμα προς την Ευρώπη, την Άπω Ανα-

τολή και τις ΗΠΑ και ας φαίνεται το τελευταίο προς το

παρόν αδύνατο.

Στις ανωτέρω εκτιμήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται και

τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που υπάρχουν στον κόλπο

της Σύρτης και πολύ πλησίον των θαλασσίων οικοπέδων

νοτιοδυτικά της Κρήτης. Την εκμετάλλευση αυτών των

κοιτασμάτων θα αναλάβει η κοινοπραξία ExxonMobil, Total

και ΕΛΠΕ. Αυτή η ποσότητα των 48 τρισ Μ3 φυσικού αε-

ρίου καθιστά την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου την

μεγαλύτερη λεκάνη φυσικού αερίου στον κόσμο.

Λεκάνες υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου
(εικόνα 1)

Του καθηγητή ΑΝΤΩΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ
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      τον εξορύξουμε από τον ελληνικό βυθό

Εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, τα αποθέ-

ματα φυσικού αερίου της Κύπρου και Ελλάδας

ανέρχονται σε 31 τρισ Μ3. Αυτό θα το αποδεί-

ξουν οι γεωτρήσεις όταν θα γίνουν από τις εται-

ρείες (εικόνα 2). Για λόγους σύγκρισης και

επειδή χρησιμοποιείται ως μέτρο και το κυβικό

πόδι, σημειώνουμε ότι ένα Μ3 είναι κάτι περισ-

σότερο από 35,315 κυβικά πόδια.

Δυνάμει ανταγωνιστής της Ρωσίας

Εάν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν στην πράξη,

το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών

των ποσοτήτων φυσικού αερίου προοπτικά θα

πάει στην ευρωπαϊκή αγορά, μας καθιστά δυνά-

μει ανταγωνιστές της Ρωσίας. Αναλυτικότερα,

η έκταση των 10 στόχων στα δύο τεράστια οι-

κόπεδα που έχουν παραχωρηθεί στην κοινοπρα-

ξία ExxonMobil, Total και ΕΛΠΕ είναι 2.000 km2

(όσο ο νομός Χανίων) ήτοι 20 φορές μεγαλύ-

τερη από τον στόχο του κοιτάσματος "Ζορ".

Αν αυτοί οι στόχοι έχουν την πληρότητα σε

φυσικό αέριο που έχουν οι στόχοι των κοιτα-

σμάτων "Ζορ" και "Καλυψώ" τότε οι αναμενόμε-

νες ποσότητες θα είναι της τάξης των 16 τρισ.

Μ3, ήτοι περισσότερο φυσικό αέριο από όσο

έχουν αθροιστικά οι ΑΟΖ Αιγύπτου και Κύπρου.

Πάντα κατά τις εκτιμήσεις, το χειρότερο σενά-

ριο είναι ότι οι ποσότητες φυσικού αερίου σ'

αυτές τις δύο περιοχές ανέρχονται όχι σε 16

τρισ. Μ3, αλλά μόνο σε 2 τρισ. Μ3.

Ας υποθέσουμε ακόμα ότι οι ποσότητες φυ-

σικού αερίου στο μπλοκ 10 (κόλπος Κυπαρισ-

σίας (τα δικαιώματα έχει η κοινοπραξία

ΕΛΠΕ-Edison) είναι 0,5 τρισ. Μ3 και στο μπλοκ 2

δυτικά της Κέρκυρας (κοινοπραξία Total, Edison

και ΕΛΠΕ) είναι 0,3 τρισ Μ3. Εάν ισχύουν οι εκτι-

μήσεις των εταιρειών, προοπτικά θα μπορούμε

να εξάγουμε ετησίως προς την ΕΕ 45 δισ Μ3 για

τουλάχιστον 35 χρόνια (εικόνα 2).

Η υπόλοιπη ποσότητα των 1,2 τρισ Μ3 θα μας

επιτρέπει να εξάγουμε άλλα 40 δισ Μ3 ανά έτος

και επί 30 χρόνια υπό μορφή υγροποιημένου

φυσικού αερίου. Μία ιδέα είναι η υγροποίηση να

γίνεται στην Γαύδο (εικόνα 3) και να εξάγεται

με LNG πλοία σε όλο τον κόσμο. Σε αυτή τη

λύση προσανατολίζονται οι ExxonMobil και

QatarOil για το φυσικό αέριο της Κύπρου.

Τεράστιες επενδύσειςΤεράστιες επενδύσεις

Οι επενδύσεις που χρειάζονται για να έρθουν

τα κοιτάσματα σε παραγωγή είναι τεράστιες.

Για κάθε απόθεμα της τάξης του 1 τρισ. Μ3 φυ-

σικού αερίου χρειάζονται επενδύσεις της τάξης

των 4 δισ. δολ. Αν όλοι οι 16 στόχοι που έδειξε

η ΕΔΕΥ κάτω από την Κρήτη έχουν την ίδια πλη-

ρότητα σε φυσικό αέριο που έχει το κοίτασμα

"Ζορ", τότε οι επενδύσεις που θα κάνουν οι

εταιρείες για να φέρουν τα κοιτάσματα σε παραγωγή υπερβαίνουν τα

100 δισ. δολ.

Πολλά λέγονται από την κυβέρνηση για επενδύσεις, αλλά η μεγάλη

ανάπτυξη στην Ελλάδα θα έρθει από τις επενδύσεις που θα γίνουν κυ-

ρίως στα κοιτάσματα. Αυτό το μέγεθος επενδύσεων μόνο πολύ μεγά-

λες πετρελαϊκές εταιρείες μπορούν να το σηκώσουν, προσδοκώντας,

βεβαίως, σε πολλαπλάσια κέρδη. Οι ποσότητες φυσικού αερίου που

θα μπορούν να διοχετευτούν προς την Ευρώπη από τον EastMed, εάν

το σχέδιο υλοποιηθεί, τον ΤΑΠ και τον ονομαζόμενο Central-Med θα

ανέρχονται σε 75 δισ. M3 ανά έτος (εικόνα 4).

Αυτή η ποσότητα μπορεί άνετα να αυξηθεί στα 100 δισ Μ3 ανά έτος,

καλύπτοντας τις μελλοντικές ανάγκες της ΕΕ. Μπορεί στην παρούσα

συγκυρία, λόγω πανδημίας η ζήτηση να έχει πέσει, συμπαρασύροντας

και τις τιμές, αλλά όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα, θα επιστρέ-

ψουμε και σε σταθερά αυξανόμενη ζήτηση. Σε δηλώσεις του στις

Εταιρείες που πραγματοποιούν έρευνες σε Κύπρο και Ελλάδα. 

Ποσότητες φυσικού αερίου που θα μπορούν να διοχετεύονται 

από την Ελλάδα πρός την Ευρώπη και Ασία (εικόνα 2)

Σταθμός υγροποίηση φυσικού αερίου στην Γαύδο 
με στόχο την εξαγωγή του με πλοία LNG (εικόνα 3)
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Ο Ρακιτζής Γρηγόρης του τμήματος πυρασφάλειας

ΒΕΘ από το 2007 έως το 2010 εκπροσωπούσε τα Ελ-

ληνικά Πετρέλαια στους ευρωπαϊκούς αγώνες εται-

ριών που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και

Κωνσταντινούπολη κατακτώντας την δεύτερη και

τρίτη θέση συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς.

Από το 2016 έως σήμερα ασχολείται με το πρωτά-

θλημα αναβάσεων βορείου Ελλάδος με ένα Peugeot

306 κατακτώντας το 2018 την πρώτη θέση στην κα-

τηγορία FSA2L.

Επίσης στην ίδια κατηγορία το 2019 πήρε την δεύ-

τερη θέση. 

Το 2020 συμμετείχε σαν συνοδηγός στο 53 Rally

ΔΕΘ και συνεχίζει ακάθεκτος.

Σημαντική παρουσία συναδέλφου

του Γρηγόρη Ρακιτζή, οδηγού ράλλυ! 

Αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου 75 δισ. Μ3

ετησίως προς την Ευρώπη από το 

Αζερμπαϊτζάν, χώρες της Ανατολικής 

Μεσόγειου και την Ελλάδα (εικόνα 5)

Κοιτάσματα υδρογονανθράκων που μπορεί να υπάρχουν

κάτω από την Κρήτη πέραν του φυσικού αερίου     (εικόνα 4)

12/02/2018 ο επίτροπος Μιγκέλ Κανιέτε είχε εκτιμήσει την αύξηση

των αναγκών της ΕΕ σε φυσικό αέριο από 70% σε 83% μέχρι το

2040, ήτοι περαιτέρω αύξηση κατά περίπου 100 δισ. Μ3 ανά έτος.

Βαθύτερα και κοιτάσματα πετρελαίουΒαθύτερα και κοιτάσματα πετρελαίου

Κάτω από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της Κρήτης, που απαν-

τώνται στα πρώτα 4.000 μέτρα (Μιόκαινο), υπάρχουν –κατ’ αναλο-

γία με ό,τι περιμένουν οι γεωεπιστήμονες του Ισραήλ– και

κοιτάσματα άλλων υδρογονανθράκων. Πρόκειται κυρίως για αέρι-

ους υδρογονάνθρακες και αργό πετρέλαιο σε μεγαλύτερα βάθη

και στα ιζήματα του Ολιγοκαίνου, του Ηωκαίνου, Παλαιοκαίνου, και

σε όλα τα ιζήματα στον Μεσοζωϊκό Αιώνα (εικόνα 5).

Αν στην ΑΟΖ του Ισραήλ πιστεύουν ότι στα ιζήματα του Μεσο-

ζωϊκού έχουν 26 δισ. βαρέλια αργού πετρελαίου τότε κατ’ αναλο-

γία, διότι είμαστε στην ίδια λεκάνη, πρέπει κάτω από την Κρήτη να

υπάρχουν ίσως και 75 δισ. βαρέλια. Αυτή η πιθανότητα θα πρέπει

να αποτελέσει αντικείμενο νέων γεωφυσικών ερευνών από την

ΕΔΕΥ.

Εάν, λοιπόν, επιβεβαιωθεί από τις γεωτρήσεις ότι

τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Κρήτη είναι

της τάξεως των 27 τρισ. Μ3, τότε η αξία των κοιτα-

σμάτων –με βάση τιμές που ίσχυαν σε κανονικές

περιόδους– θα είναι της τάξεως των 7 τρισ. δολ.

Με βάση το νόμο Μανιάτη (4001/2011) το 20% της

αξίας των κοιτασμάτων τα παίρνει το δημόσιο, δη-

λαδή περίπου 1,4 τρισ. δολ. και 5% της αξίας παίρ-

νει η περιφέρεια, δηλαδή 350 δισ. δολ.

4.000μέτρα

ΥΔΡΙΤΕΣ

ΑΡΓΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΥΓΡΟΙ ΑΕΡΙΟΙ

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΑΡΓΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΒΙΟΓΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ ΣΕ 
ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΕΙΣ 
ΥΦΑΛΟΥΣ

16.000μέτρα
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Ας δούμε τι μας είπε ο Δήμητρης Λαζαρίδης γι’ αυτό

το σπάνιο και όμορφο αυτοκίνητο.

«Το αυτοκίνητο είναι μια ρεπλίκα του Βρετανικού

αγωνιστικού LOTUS 7. Είναι ένα διθέσιο ανοικτής ορο-

φής (κάμπριο) χαμηλού βάρους. 

Ο σχεδιασμός του ακολουθεί τη φιλοσοφία και τις βα-

σικές αρχές του σχεδιαστή και ιδιοκτήτη της Lotus Colin

Chapman, της υψηλής απόδοσης μέσω χαμηλού βάρους.

Μετά το τέλος της παραγωγής του αυτοκινήτου από

τη Lotus, η εταιρεία πούλησε τα δικαιώματα στην εται-

ρεία παραγωγής Kit Cars Caterham και σε διάφορες

άλλες μικρές χαμηλής παραγωγής εταιρείες οι οποίες

παρήγαγαν ρεπλίκες (kit car) τις οποίες διοχέτευαν στη

Βρετανική αγορά καθώς και σε πολλές Ευρωπαϊκές

χώρες.

Οι περισσότερες εταιρείες κρατούσαν το βασικό σχε-

διασμό του πλαισίου (σασί) του οχήματος και το διαφο-

ροποιούσαν κυρίως εξωτερικά με διάφορα

πολυεστερικά τμήματα, διαφορετικούς φανούς κ.λ.π.

Το δικό μου αυτοκίνητο είναι μια ανακατασκευασμένη

ρέπλικα από εταιρεία χαμηλής παραγωγής η οποία στα-

μάτησε την παραγωγή τη δεκαετία του 1990. Η διαφορά

του με το πρωτότυπο είναι ως προς τις διαστάσεις του,

είναι δηλαδή ελαφρώς μεγαλύτερο. 

Το πάθος του για το Dragster δηλαδή αγώνες επιτά-
χυνσης από στάση σε μια ίσια διαδρομή με μήκος
402,336 μέτρα έκαναν το συνάδέλφό μας Λαζαρίδη
Δημήτρη, να αγοράσει μια Lotus 7 παραγωγής δεκαε-
τίας 1990 να την ανασκευάσει και μετά από πολύ
κόπο και χρόνο να πάρει το βάπτισμα του πυρός στον
3ο Αγώνα Dragster του Ελληνικού πρωταθλήματος
που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου
2020 στις Σέρρες όπου και συμμετείχε φιλικά (όχι ως
αγωνιζόμενος).   

Η LOTUS 7 η «κούκλα» του συναδέλφου Δημήτρη Λαζαρίδη
Το αυτοκίνητο ανακατασκευάστηκε εξ ’ολοκλήρου

από εμένα και λόγω της έλλειψης ή της υψηλής τιμής

ανταλλακτικών και τμημάτων του αμαξώματος, πολλά

τμήματά του είναι χειροποίητα (π.χ. εξωτερικές λαμαρί-

νες φτερά εμπρός – πίσω, πεταλιέρες κ.λ.π. ). 

Ο προσανατολισμός, ο εξοπλισμός και οι ρυθμίσεις

του είναι η γρήγορη οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμιο

(πίστα). Το επίπεδο άνεσης του οχήματος είναι πολύ χα-

μηλό και λόγω έλλειψης ανεμοθώρακα απαιτείται η

χρήση κράνους κατά την οδήγηση.

Ο κινητήρας του είναι τετρακύλινδρος εγκάρσια τοπο-

θετημένος στο εμπρός τμήμα του οχήματος, 2.0L βελ-

τιωμένος με απόδοση ~ 240HP. Η μετάδοση της κίνησης

γίνεται από ένα κιβώτιο ταχυτήτων έξι σχέσεων τοποθε-

τημένο στο κέντρο του οχήματος και από το διαφορικό

το οποίο είναι τοποθετημένο στο πίσω τμήμα. 

Η ανάρτηση του είναι διπλά ψαλίδια εμπρός – πίσω με

αμορτισέρ τύπου coil over της QRS. Το σύστημα διεύθυν-

σης αποτελείται από κρεμαριέρα 2,2 στροφών χωρίς

υδραυλική υποβοήθηση με αποσπώμενο τιμόνι ασφα-

λείας. Το σύστημα πέδησης είναι υδραυλικής υποβοήθη-

σης με δισκόφρενα εμπρός (305mm) & πίσω (290mm) με

βαλβίδες κατανομής της δύναμης πέδησης εμπρός –

πίσω και δεξιά – αριστερά. 

Τα καθίσματα είναι της εταιρείας αγωνιστικού εξοπλι-

σμού Sparco με ζώνες ασφαλείας έξι σημείων και Hans.

Οι τροχοί είναι διαμέτρου 16 ιντσών με ελαστικά

205/55/16 εμπρός και 225/50/16 πίσω. 

Τα όργανα ελέγχου είναι ψηφιακά και αναλογικά. Δια-

θέτει γενικό ηλεκτρικό διακόπτη (αγωνιστικού τύπου

100Α) και emergency fuel cutoff. Το δοχείο καυσίμου είναι

αλουμινίου με όγκο 40L και παροχή αντλίας βενζίνης

255lph.

Οι φωτογραφίες είναι από τον 3ο Αγώνα Dragster του

Ελληνικού πρωταθλήματος που διεξήχθη το Σαββατοκύ-

ριακο 12-13 Σεπτεμβρίου 2020 στις Σέρρες όπου και συμ-

μετείχα φιλικά (όχι ως αγωνιζόμενος)».   
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Εκδρομή με τις μηχανές από τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης
Πραγματοποιήθηκε παρά τις δύσκολες συνθήκες μια

ακόμα εκδρομή με τις μηχανές 2wheels HELPE.

Η συνάντηση έγινε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις

08:30 στο πάρκινγκ μετά το ΤΙΤΑΝ και αναχώρηση για

Λιθότοπο (μέσω των χωριών Δορκάδα, Κεφαλοχώρι

κτλ) όπου κάναμε την πρώτη στάση για καφέ στο Ξύ-

λινο. 

Μετά πραγματοποιήσαμε το γύρο της λίμνης Κερκί-

νης. Άγρια πουλιά, νεροβούβαλοι, νούφαρα και άλογα

στις όχθες, ήσυχα χωριουδάκια και υπέροχα παραλίμνια

δάση. Ένας παράδεισος εναλλακτικού τουρισμού βρί-

σκεται σε απόσταση αναπνοής από τη Θεσσαλονίκη, και

μας περιμένε να τον εξερευνήσουμε.

Η λίμνη της Κερκίνης δεν υπήρχε πάντα εκεί,

στη σκιά του όρους Μπέλες. Δημιουρ-

γήθηκε από ανθρώπινο χέρι, χάρη στο

φράγμα που υψώθηκε στον Στρυμόνα

την δεκαετία του 1930. Έκτοτε, πολλά

έχουν αλλάξει στην περιοχή, εκτός από

την φυσική ομορφιά, που οι ντόπιοι

φροντίζουν να διατηρούν ανέπαφη. Κι

αυτό είναι το μυστικό που βοήθησε την

Κερκίνη να εξελιχθεί σε εναλλακτική

όαση για επισκέπτες από όλη την Ελ-

λάδα, είτε τους αρέσουν οι δραστηριό-

τητες στη λίμνη, είτε το καλό

παραδοσιακό φαγητό, είτε απλώς η

απόλυτη, σχεδόν βουκολική ηρεμία.

Συγκαταλέγεται στους 10 υγρότο-

πους Διεθνούς Σημασίας της Ελλάδας και έχει ανακη-

ρυχθεί Εθνικό Πάρκο. Τη λίμνη Κερκίνη θα τη

γνωρίσετε μέσα από τα δύο διαφορετικά «πρόσωπά»

της: Το βορειοδυτικό, όπου βρίσκονται τα χωριουδάκια

της και η ανεπτυγμένη της πλευρά, και το ανατολικό,

εκεί όπου βρίσκει καταφύγιο η σπάνια πανίδα της. Με

μια βαρκάδα –με τις ειδικές «μπλάβες» που πλέουν

ήσυχα πάνω στα νερά της – θα θαυμάσετε τα νούφαρα,

τους νεροβούβαλους που… πλατσουρίζουν στις όχθες,

τις ιτιές και τα δεκάδες εντυπωσιακά πουλιά που κατα-

κλύζουν την λίμνη, από πελαργούς και αργυροποελεκά-

νους, μέχρι ερωδιούς, ιδιαίτερα τις εποχές μετανά-

στευσης. 

Λογικό ήταν να κάνουμε μια στάση και να γευματί-

σουμε στην ταβέρνα «πέστροφες» που είναι και ιχθυο-

2 wheel HELPE THESSALONIKIS

τροφείο. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στην Ακρό-

πολη Σερρών. Σε λόφο της πόλης των Σερρών δεσπό-

ζει ένα σημαντικό βυζαντινό κάστρο, γνωστό με την

ονομασία «Ακρόπολη των Σερρών» ή, πιο απλά, σαν

«Κουλάς». Το κάστρο είναι κτισμένο στη θέση αρχαίου

φρουρίου. Το πλέον χαρακτηριστικό κτίσμα του κά-

στρου είναι ο πύργος που υψώνεται στο δυτικό άκρο

του πευκόφυτου λόφου και είναι γνωστός ως «Πύργος

του Ορέστη» Εκεί κάναμε μια στάση ακόμη για καφέ

και μετά επιστροφή από πολύ γραφικούς δρόμους

γύρω από τις δυο λίμνες.

Την λίμνη Κορώνεια (ή Λίμνη Λαγκαδά) που βρίσκε-

ται στον Νομό Θεσσαλονίκης, στην λεκάνη της Μυγδο-

νίας. Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ανατολικά από τη

Θεσσαλονίκη και από την βόρεια πλευρά της περνάει

η Εγνατία οδός.  

Την λίμνη Βόλβη, που βρίσκεται σε απόσταση 35 χλμ.

από την Θεσσαλονίκη και αποτελεί τη δεύτερη μεγα-

λύτερη λίμνη της Ελλάδας και είναι διατεταγμένη σε

σειρά με την λίμνη Κορώνεια σε απόσταση 11,5 χλμ.

από αυτήν. 

Ήταν μια εκδρομή προσεγμένη με αρκετές εναλλα-

γές τοπίων και παλιούς γραφικούς δρόμους.

Για μια ακόμα φορά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια

στους συναδέλφους που το διοργανώσαν.
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Ξεκίνησε τις προπονήσεις στο άθλημα

bowling η ομάδα των ΕΛ.ΠΕ μέσω του Α.Σ.

Energy b.c.

Τα μέτρα κατά COVID-19 θα τηρούνται

αυστηρά διατηρώντας το παρουσιολόγιο,

θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο χώρο

του bowling, υποχρεωτική μάσκα, αντιση-

πτικά πάνω στους πάγκους και φυσικά

όλοι με τον δικό τους εξοπλισμό.  

Θα προπονούνται δύο άτομα μέγιστο σε

κάθε διάδρομο και  θα προσκομίσουν όλοι

τις ιατρικές βεβαιώσεις από τον ιατρό του

Συλλόγου!

Πρόεδρος ΑΣ Energy Bc και Αρχηγός

Ομάδας ΕΛ.ΠΕ: Άκης Καλιούπης.

Η ομάδα μπάσκετ των ΕΛΠΕ στις ΒΕΕ (ELPE. BC) 

θα συνεχίσει και φέτος να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Νίκος Γκάλης 

Oι προπονήσεις για την ομάδα μπάσκετ των ΒΕΕ έχουν ξεκι-

νήσει με εντατικό ρυθμό. Ας ελπίσουμε φέτος η χρονιά να είναι

καλύτερη από την περσινή από θέμα υγειονομικής κατάστασης

στην χώρα, καθώς η περασμένη αγωνιστική περίοδος τερματί-

στηκε άδοξα στα μισά του πρωταθλήματος λόγο των μέτρων

της κυβέρνησης που είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση της

Covid-19.

Παρόλο που η φετινή αγωνιστική

χρονιά ξεκινά φέτος με τις αυστη-

ρές οδηγίες του ΕΟΔΥ στα ομαδικά

αθλήματα, η ομάδα μας έχει πάρει

όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως ια-

τρικές πιστοποιήσεις και είναι

έτοιμη να ριχθεί στην μάχη του πρω-

ταθλήματος της Α2, ενώ βρίσκεται

και στο τελκό στάδιο διεκπεραίωσης

του φετινού της ρόστερ. 

Βέβαια οι φιλοδοξίες μας δεν στα-

ματούν μόνο σε μια καλή πορεία στο

φετινό πρωταθλημα της Α2.

Το όραμα της ομάδας είναι μελ-

λοντικά να δημιουργηθεί ένας μπα-

σκετικός σύλλογος που θα αγωνί-

ζεται στα εθνικά πρωταθλήματα και

θα απαρτίζεται από ακαδημίες προ-

πονητές κ.α στα πρότυπα μεγάλων

συλλόγων.

Τίποτα δεν είναι εύκολο, χρειάζε-

ται μόνο η ιδέα και πίστη σε αυτήν. 

Ξεκίνησε την προετοιμασία της 

η ομάδα bowling των ΕΛ.ΠΕ

Του Καλκατζάκου Πέτρου-Ζαχαρία
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Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει

να πάρουμε τα μέτρα μας για να τις αποφύ-

γουμε, αφού αν δεν προσέξουμε μπορούν

να έχουν πιο βαριά εξέλιξη. Η εποχική ίωση

μεταδίδεται κυρίως μέσα από τα σταγονίδια

του βήχα ή του φτερνίσματος, τα οποία

ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα και

προσλαμβάνονται από όποιον βρίσκεται

κοντά στον φορέα. Γι' αυτό και η συνύπαρξη

σε κλειστούς χώρους όπως κινηματογρά-

φοι, θέατρα, γραφεία και μέσα μαζικής με-

ταφοράς είναι καλύτερο να αποφεύγεται.

Το ίδιο ισχύει και για την κοινή χρήση ποτη-

ριών, μαχαιροπίρουνων κ.λπ., ενώ πρέπει να

είστε προσεκτικοί και στις προσωπικές επα-

φές, όπως το άγγιγμα κ.λπ. Επίσης πλένετε

συχνά τα χέρια σας και φροντίστε να τρώτε

σωστά. Αν καπνίζετε, θα πρέπει να προσέ-

χετε ακόμα περισσότερο, αφού οι βλεννο-

γόνοι των καπνιστών είναι πιο ευαίσθητοι με

αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να είναι πιο επιρ-

ρεπή, όπως και όσοι υποφέρουν από χρόνιες

παθήσεις.

Η ίωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με απλά

αντιπυρετικά με παρακεταμόλη (όχι ασπι-

ρίνη), με ελαφρές τροφές και αρκετά υγρά.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προβείτε

μόνοι σας σε θεραπεία με αντιβίωση. Αν τα

συμπτώματα γίνουν πιο βαριά, είναι απαραί-

τητο να επισκεφτείτε τον γιατρό σας, ο

οποίος θα σας υποδείξει την κατάλληλη θε-

ραπεία.

Αν περνάτε την εποχική ίωση, οφείλετε να

προστατέψετε τους γύρω σας και να εμπο-

δίσετε την εξάπλωση της νόσου.

Γι' αυτό μην βήχετε ή φτερνίζεστε χωρίς

να καλύπτεστε με ένα χαρτομάντιλο, το

οποίο φυσικά πρέπει να πετάτε αμέσως

μετά. Επίσης, θα ήταν καλό να παραμείνετε

σπίτι σας μέχρι να περάσουν τα συμπτώματα

έτσι ώστε να αναρρώσετε πλήρως και να

μην κολλήσετε τους άλλους.

Η περίοδος μετάδοσης αυτών των ιώσεων αρχίζει 2-3 ημέρες

πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων και συνεχίζεται για 7-10

ημέρες μετά. Τα συμπτώματα γενικά των ιώσεων περιλαμβάνουν

πυρετό με ρίγος, κακουχία, πονοκέφαλο, βήχα και μυϊκούς πό-

νους. Οι εποχικές ιώσεις είναι κυρίως ιογενείς λοιμώξεις του άνω

και κάτω αναπνευστικού, ενώ τα συμπτώµατά τους είναι συνήθως

ήπια, με χαρακτηριστικότερα το φτέρνισμα, το συνάχι, το βήχα,

τον πονόλαιµο, την ιγμορίτιδα, τα δέκατα ή τον πυρετό. 

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τις
ιώσεις του φθινοπώρου

Πλένετε τακτικά τα χέρια σας

Είναι ο πιο απλός και ταυτόχρονα

βασικός κανόνας υγιεινής. Πλέ-

νετε καλά τα χέρια με χλιαρό

νερό και σαπούνι κάθε φορά που

μπαίνετε στο σπίτι, πριν και μετά

το φαγητό, την τουαλέτα, την

προετοιμασία των γευμάτων και

γενικά πολλές φορές μέσα στη

μέρα. Εξίσου σημαντικό είναι και

να στεγνώνετε καλά τα χέρια

μετά το πλύσιμο, καθώς τα μικρό-

βια αναπτύσσονται γρήγορα σε

υγρό περιβάλλον. Επίσης, αποφύ-

γετε να ακουμπάτε με τα χέρια τη

μύτη, το στόμα και τα μάτια σας,

που είναι οι συνηθισμένες

«πύλες» εισόδου των μικροβίων

και των ιών στον οργανισμό.

Φροντίστε να απολυμαίνετε τα-

κτικά τις επιφάνειες 

Έρευνες έχουν δείξει ότι σημεία

όπως το ακουστικό του τηλεφώ-

νου, η οθόνη του smartphone, το

πληκτρολόγιο, τα πόμολα της

πόρτας ή τα κουμπιά του ασανσέρ

είναι εστίες μικροβίων που μπρο-

στά τους ωχριά ακόμα και η λε-

κάνη της τουαλέτας! 

Κάντε λίγη γυμναστική

Ακόμα κι αν δεν είστε πολύ αθλη-

τικός τύπος, μισή ωρίτσα τρέξιμο

θα σας βοηθήσει να χτίσετε ένα

πιο γερό ανοσοποιητικό σύστημα.

Η αεροβική άσκηση, αυτή δηλαδή

που κάνει τους παλμούς της καρ-

διάς να αυξάνονται, βελτιώνει την

κυκλοφορία του αίματος και ενι-

σχύει το ανοσοποιητικό, μειώνον-

τας τις πιθανότητες να κολλήσετε

κάποια ίωση.

Περιορίστε την κατανάλωση ζά-

χαρης

Έρευνες έχουν δείξει ότι η κατα-

νάλωση ζάχαρης, οποιασδήποτε

μορφής, περιορίζει την ικανότητα

των λευκών αιμοσφαιρίων να κα-

ταπολεμούν τα μικρόβια και τους

ιούς, ακόμα και αφού περάσουν

αρκετές ώρες από την κατανά-

λωση. Επίσης, οι επεξεργασμένοι

υδατάνθρακες, όπως το λευκό

αλεύρι και το λευκό ρύζι έχουν

κριθεί «ένοχοι» γιατί ευνοούν τη

δημιουργία φλεγμονών. 

Κοιμηθείτε τουλάχιστον 8 ώρες

Ένας ενήλικας χρειάζεται 8 ώρες

ποιοτικού ύπνου την ημέρα για να

παραμένει υγιής και σε καλή φυ-

σική κατάσταση. Όταν το σώμα

είναι κουρασμένο, ο οργανισμός

χάνει μέρος της ικανότητάς του

να καταπολεμά τους ιούς και τα

μικρόβια.

Μην καπνίζετε

Το κάπνισμα αυξάνει τις πιθανό-

τητες να κολλήσετε κάποια ίωση,

καθώς επηρεάζει τη λειτουργία

του αναπνευστικού συστήματος

και καταστέλλει τη δράση του

ανοσοποιητικού. 

Καθαρίζετε τακτικά τη μύτη σας

Ξεπλένετε καθημερινά τη μύτη με

φυσιολογικό ορό ή με κάποιο φυ-

σικό προϊόν (χωρίς δραστική

ουσία) από αυτά που πωλούνται

για τη συγκεκριμένη χρήση στα

φαρμακεία.

Απλοί τρόποι για να γλιτώσετε τις ιώσεις 
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Συγκεκριμένα, στην έννοια των ευπαθών ομάδων εργα-

ζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των

συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, υπάγονται οι εξής

κατηγορίες:

•• Άτομα υψηλού κινδύνου

• • Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που

λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρ-

μακα.

• • Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευ-

ταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα ανοσοκα-

τασταλτικά φάρμακα.

• • Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας που βρίσκονται υπό

χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

•• Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμ-

φωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή

ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.

• • Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σο-

βαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια αποφρα-

κτική πνευμονοπάθεια – ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη

οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις), που

εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία:

ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο

έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεό-

μενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε

οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις

κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.

•• Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπα-

νοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μία ή περισσό-

τερες μεταγγίσεις ανά μήνα).

•• Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή

δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

•• Γυναίκες που κυοφορούν.

•• Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.

•• Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια ή και άτομα με χρόνια

καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη

συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας:

<40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου

βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής

βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρ-

διοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι

μυοκαρδιοπάθειες ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματο-

λογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.

•• Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου,

που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

•• Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου

•• Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

•• Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προ-

κύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές: HbA1c του τε-

λευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος

≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με

μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές ή και ισάξιας βαρύτητας

συμπτωματολογία.

•• Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύ-

σημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της βαριάς πνευμο-

νοπάθειας.

•• Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρο-

μυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον, νόσος κινητι-

κού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή,

εγκεφαλική παράλυση).

•• Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπού-

μενη κίρρωση).

•• Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).

•• Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση, παρά τη μέ-

γιστη αγωγή.

•• Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορ-

τικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.

•• ‘Ατομα με μεταμόσχευση ή διάγνωση νεοπλασματικής

νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν εμπίπτουν στους

όρους των παρ. 1.1.1-1.1.4.

Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός

κριτήρια της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου, τότε θεω-

ρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η πιστοποίηση ότι ο εργαζόμενος ανήκει σε κάποια

ομάδα υψηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου γίνεται με αιτιολο-

γημένη γνωμάτευση:

α) από το θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή

β) από ιατρό σχετικής ειδικότητας υγειονομικής δομής

(δημόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις ειδικών θεραπευτι-

κών μεθόδων, όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και

ανοσοθεραπεία.

Στην εν λόγω γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται επα-

κριβώς η υπαγωγή του εργαζομένου σε μία από τις περι-

πτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων 

Τι προβλέπει η ΚΥΑ
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Φίλε, φίλε μου άνεμε

αδερφάκι σου κάνε με,

ό,τι κυνηγάς να κυνηγώ

αντάμα σου κι εγώ.

Βοριάς κι εγώ να γίνομαι,

μάχες μαζί να δίνομε

μαθές κι εγώ κι εσύ

κι η νίκη μας μισή-μισή.

Ναι άνεμε αδέρφι μου,

κάνε μου το, το κέφι μου

πάρε με όπου κι αν πας

αν θες κι αν με αγαπάς.

Ακούς άνεμε φίλε μου;

ένα μήνυμα στείλε μου

με μια μόνο πνοή

μια μέρα, ένα πρωί.

Νάρθω που λες, να παίξουμε,

μαζί οι δυο να τρέξουμε.

Ω φύσα μου να σε χαρώ.

Πόσο πολύ το λαχταρώ.

Ανεμε καλέ φύσα με,

να φτάσω κι εγώ ίσαμε

του βουνού την κορφή,

το ‘χω έγνοια κρυφή.

Κάνε με φίλε ταίρι σου,

άπλωσέ μου το χέρι σου

να γίνω αετός

κι αγέρας δυνατός.

ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΑΝΕΜΕ ΑΝΕΜΕ ΤΡΕΛΛΟΒΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Θέλω κι οι δυο να σμίξουμε,

τα σύννεφα ν’ αγγίξουμε,

του λεγε ένα παιδί.

Να γίνω δηλαδή

πουλί να τρέχω αντάμα σου,

κάμε άνεμε το θάμα σου.

κάνε μου τούτο το καλό,

γρήγορα σε παρακαλώ.

Κι αυτός λες τ’ αφουγράστηκε.

αμέσως ετοιμάστηκε

κι ανοίγοντας πανιά,

του στέλνει παγωνιά.

Μα το παιδάκι πάγωσε

κι ο άνεμος μετάνοιωσε

κι είπε του «σε γροικώ

παιδάκι μου γλυκό».

Κι απέ, λες θάμα έκανε

και το παιδί το ζέστανε

ευθύς σε μια στιγμή.

Δεν είχε καν ορμή.

Κι είπε θαρρείς γελώντας του

και απαλά φυσώντας του.

«Παιδάκι μου με συγχωρείς,

μ’ άνεμος να ‘σαι δεν μπορείς.

Κι ως, τα μαλλιά του ανάδευε,

θαρρείς το γλυκοχάϊδευε,

ο αγέρας, απαλός.

Ήταν ο φίλος του ο καλός.

Αχ να μπορούσα να σε κρατήσω,

στις χούφτες μου άνεμε τρελλοβοριά.

Να ‘χα τη δύναμη να μη σ’ αφήσω,

του κόσμου να παγώνεις τα παιδιά,

που ‘ναι ορφανές ψυχούλες μόνες,

χωρίς καν ζέστη, δίχως αγκαλιά,

καθώς λησσομανούνε οι χειμώνες

και νοιώθουν στο λαιμό πνιγμού θηλιά.

Να μη ζουν ξυπόλητα στο χιόνι,

πουλιά μικρά με κομμένα φτερά,

και ο θάνατος να μην τα ζυγώνει.

Να μην ακούω κλάματα γοερά.

Κι ως θ’ ανατέλλει ο ήλιος της μέρας,

να ‘τανε άνεμε, κάθε παιδί,

να γεύεται το χάδι της μητέρας.

Χαρές να νοιώθει πάντα δηλαδή.

Εσύ άνεμε που μόνος γυρίζεις,

άκου με σε παρακαλώ πολύ,

σαν χάδι πατρικό να τ’ αγγίζεις.

Να σε νοιώθουν των γονιών τους φιλί.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού του περιοδικού

«ΠΥΡΣΟΣ» που εδώ και δεκαετίες εκδίδεται από το Σωματείο μας, σας καλούμε

να συμμετέχετε στην έκδοσή του με άρθρα, κείμενα ή ότι άλλο θεωρήσετε πως

μπορεί να εμπλουτίσει την ύλη του.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή κειμένων προς δημοσίευση όσο και για περαιτέρω διευκρινίσεις είναι

τα εξής:

E-mail:skrokos@helpe.gr και pseep@helpe.gr  

Τηλέφωνα: 210 5533814 (εσωτ. 83814)- 210 5533812 (εσωτ. 83812)

Σας περιμένουμε






