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Αη Βασίληδες μέσω διαδικτύου... χριστουγεννιάτικες

αγορές νέου τύπου και πολλές νέες ιδέες και πρακτικές

βιώσαμε τα φετινά Χριστούγεννα του κορωνοϊού τα

οποία σίγουρα είναι ιδιαίτερα από κάθε άποψη.

Χωρίς δώρα στους αγαπημένους μας και παιχνίδια στα

παιδιά και τα βαπτιστήρια, οι παραδοσιακές χριστουγεν-

νιάτικες αγορές με την παλιά τους μορφή κατά κανόνα

ακυρώθηκαν.

Παρόλα αυτά δεν έλειψαν οι ευφάνταστες ιδέες και οι

δημιουργικές λύσεις για τους εορτασμούς των ημερών.

Ελπίζουμε όμως όλα σύντομα να ανήκουν στο παρελθόν

και η καινούργια χρονιά να μας φέρει πίσω στην καθημε-

ρινότητα που τόσο μας έχει λείψει!

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοιΣυναδέλφισσες,  συνάδελφοι

Με την ελπίδα που φέρνει η Γέννηση του Θεανθρώπου,

ο νέος χρόνος να μας βρει όλους Υγιείς και με την ευχή να

βγούμε όλοι δυνατοί από την κρίση που βιώνει όλος ο

πλανήτης.

Με περισσότερα έργα και λιγότερα λόγια ας κάνουμε

το 2021 μια καλύτερη χρονιά!!
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Επιτυχής η ολοκλήρωση προγράμματος συντήρησηςΕπιτυχής η ολοκλήρωση προγράμματος συντήρησης

και αναβάθμισης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργουκαι αναβάθμισης του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου

Με ασφάλεια και επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Διυλιστήριο Ασπροπύργου, η προγραμματισμένη διακοπή λει-

τουργίας του για εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης όλων των μονάδων, συνολικού κόστους

άνω των €130 εκατ., με σημαντικές παρεμβάσεις σε θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας.

Το γενικό Shut Down που ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου, με τη σταδιακή προσωρινή παύση λειτουργίας των

βασικών μονάδων, ολοκληρώθηκε μετά από εννιά εβδομάδες, δύο επιπλέον από το προβλεπόμενο, ώστε να

περιλάβει επιπλέον μέτρα ασφάλειας για αποφυγή κρουσμάτων covid-19. Το πρόγραμμα, συνολικού κόστους

€130 εκατ., είναι το μεγαλύτερο αντίστοιχο έργο στην ιστορία του Ομίλου. Εκτός από εργασίες συντήρησης

σε όλες τις μονάδες, περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους €60 εκατ., με έργα που θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρ-

κεια του προγράμματος και αφορούν, κυρίως, στον τομέα ασφάλειας και περιβάλλοντος, με αναμενόμενη πε-

ραιτέρω μείωση εκπομπών μικροσωματιδίων (PMs) του διυλιστηρίου κατά 50%.

Το Σωματείο μας, μέσα στη δίνη της πανδημίας της Covid 19, με αλλεπάλληλες συναντήσεις  με τους διοι-

κούντες κατάφερε και πέτυχε να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες  που είχαν ως αποτέλεσμα στην

προγραμματισμένη  Γενική Συντήρηση να μην ασκηθεί καμία  μορφή πίεσης προς τους εργαζομένους σχετικά

με τα ωράρια και τις άδειες εργασίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν ως πρώτο στόχο την ασφάλεια

του προσωπικού και των  εγκαταστάσεων.  

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι λίγο.
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17 Νοέμβρη 2020. Επέτειος του Πολυτεχνείου

Την ημέρα αυτή τιμούμε εκείνους, που εναντιώ-

θηκαν με αυταπάρνηση, αυτοθυσία και γενναι-

ότητα στην δικτατορία των συνταγματαρχών,

υπερασπίζοντας τις αξίες και τα ιδανικά της Ελευ-

θερίας, της Δημοκρατίας και της Παιδείας.

Οι ειδικές συνθήκες που η πανδημία και τα ει-

δικά μέτρα που προκάλεσε, δεν επέτρεψαν να τι-

μηθεί όπως θα έπρεπε η Ημέρα Μνήμης. Παρόλα

αυτά  όμως δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε ούτε

σιωπηλοί, ούτε άπραγοι. 

Τιμήσαμε τη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά

του ολοκληρωτισμού, όσων εναντιώθηκαν στη δι-

κτατορία, όσων υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία,

με μια συμβολική κατάθεση στεφάνου στο Μνη-

μείο του Εργάτη στην Ελευσίνα εκ μέρους του

ΠΣΕΕΠ από τον Γραμματέα Τύπου συνάδελφο,

Σταύρο Κρόκο.

Ο
σα χρόνια κι αν περάσουν η ηρωική

εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμέ-

νει η κορυφαία στιγμή της αντιδικτα-

τορικής δράσης των Ελλήνων και τα μηνύματά

της είναι ζωντανά και πιο επίκαιρα από ποτέ.
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οΜε όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις διαδικασίες, ολοκληρώθηκε

στις 13 Οκτωβρίου 2020, η Γενική Συντήρηση της μονάδας Πολυπροπυλενίου (P.P),

στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.

Το Σωματείο μας εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα εμπλεκόμενα στελέχη

της εταιρείας, τους εργαζόμενους, αλλά και τους εργολάβους που τήρησαν όλες τις

υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους και τους παρείχαν τον απαραίτητο

εξοπλισμό Ασφαλείας, ώστε να τηρηθούν όλοι οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας.

Ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό

ο οποίος τους διακρίνει ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί, τηρώντας όλα τα ατομικά μέτρα

ασφαλείας που απαιτούνται, προστατεύοντας έτσι τους εαυτούς μας, τους συναδέλ-

φους και τις εγκαταστάσεις. 

Επίσης με αφορμή τη Γενική Συντήρηση πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου συ-

νάντηση του Σωματείου μας με τον Γεν. Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού, τον Γεν. Δ/ντή

Διυλιστηρίων και τον Γεν. Δ/ντή ΒΕΘ στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν εκτός της πορείας της Γενικής Συντήρησης

στη μονάδα Πολυπροπυλενίου, ήταν και οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο πλαίσιο

της προστασίας των εργαζομένων εν μέσω της πανδημίας της Covid 19, αλλά και πολλά

χρονίζοντα προβλήματα που αφορούν κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, βελτίωση

του οργανογράμματος και προσλήψεις.

Η αναγνώριση της σοβαρότητας των θεμάτων από την πλευρά της Διοίκησης είναι

ένα πρώτο βήμα προς την επίλυσή τους. Δεσμεύτηκε πως μετά το τέλος της Γενικής

Συντήρησης θα είναι έτοιμη να μπει σε πιο λεπτομερή συζήτηση έτσι ώστε να κλείσουν

θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στις ΒΕΘ εδώ και πολύ καιρό. 

Χωρίς προβλήματα η επαναλειτουργία

του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

Η Γενική Συντήρηση της μονάδας Πολυπροπυλε-

νίου (P.P) πραγματοποιήθηκε χωρίς απρόοπτα

χάρη στην συμβολή των συναδέλφων μας



Α΄ ΜΕΡΟΣ: Οι τοποθετήσεις επί των θεμάτων.

Α.1. Τοποθετήσεις των συνδικαλιστικών στελεχών

•• Παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους του

Π.Σ.Ε.Ε.Π. το ζήτημα της αναγνώρισης των επαγγελμά-

των/ειδικοτήτων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

πετρελαιοειδών και οι πολλαπλές συνέπειες που έχει

και ιδιαίτερα στην συνταξιοδότησή τους.

•• Αναδείχθηκε το θέμα της πιστοποίησης των ειδικο-

τήτων (όχι μόνο των Χειριστών), ως ανεξάρτητη διαδι-

κασία από αυτήν της αναγνώρισης του επαγγέλματος

του Χειριστή παραγωγής και διακίνησης και η χρησιμό-

τητά της για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι

η αναγνώριση των επαγγελμάτων. 

•• Αναφέρθηκε το θέμα της μη απόλυτης συμβατότη-

τας της περιγραφής των θέσεων εργασίας (job descrip-

tion) στις διάφορες επιχειρήσεις πετρελαιοειδών,

γεγονός που πιθανόν να δημιουργεί πρόβλημα τόσο

στην πιστοποίηση όσο και στην κινητικότητα των εργα-

ζομένων.

•• Αναφέρθηκε το θέμα της εκπαίδευσης - κατάρτισης

στις ειδικότητες που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες

επιχειρήσεις μέσω των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ,

των ΙΕΚ και του  ΤΕΙ Καβάλας- Μηχανικών Τεχνολογίας

Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

•• Διατυπώθηκαν απόψεις σχετικά με την βούληση

των επιχειρήσεων να συμβάλουν σε μια τέτοια προσπά-

θεια αναγνώρισης των επαγγελμάτων και αναβάθμισης

των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού που ήδη

εργάζεται στον κλάδο. 

Κάποιες επιχειρήσεις φαίνεται ότι έχουν μπει στην

λογική της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού με

την δημιουργία τμήματος εκπαίδευσης και επιμόρφωση

του προσωπικού τους.

•• Θετικά ερμηνεύεται η θέση του Υπουργείου Ενέρ-

γειας, μετά από τις  διαδικασίες που ανέπτυξε, προς τα

αρμόδια υπουργεία που διαχειρίζονται ευρωπαϊκούς

πόρους, για την εξασφάλιση χρηματοδότησης  για την

κατάρτιση και πιστοποίηση μιας σειράς ειδικοτήτων του

κλάδου. Οι διαδικασίες αυτές μάλλον δεν ευδοκιμούν

λόγο διαχειριστικών προβλημάτων που ανακύπτουν
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Τηλεδιάσκεψη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με την Ομοσπονδία  

από τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές. Πέραν των παραπάνω

εκτιμάται ότι το  Υπουργείο Ενέργειας, ως  αρμόδιο για την

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της ενέρ-

γειας, δεν θα είναι αρνητικό σε μια διαδικασία αναγνώρισης

των επαγγελμάτων των χειριστών παραγωγής και διακίνησης

πετρελαιοειδών.

Α.2. Οριοθέτηση των θεμάτων της συζήτησης.

Κατά την διάρκεια του διάλογου που αναπτύχθηκε, οριοθε-

τήθηκαν και διευκρινίστηκαν ορισμένα θέματα που τέθηκαν

από τους συμμετέχοντες. Αυτά έχουν ως εξής:

1. Κατ’ αρχήν αναφέρθηκε η ιστορική διαδρομή της διεκδί-

κησης για την αναγνώριση των χειριστών που έχει ξεκινήσει

από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και σταμάτησε το 2014.

2. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντικό αρχειακό υλικό το

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να τεκμηριωθεί

η αναγκαιότητα αναγνώρισης των επαγγελμάτων των χειρι-

στών παραγωγής και διακίνησης.

3. Διευκρινίστηκε η διαφορά και η θεσμική ισχύ μεταξύ της

πιστοποίησης των προσόντων των εργαζομένων στις επιχει-

ρήσεις του κλάδου και της κατοχύρωσης των επαγγελματι-

κών δικαιωμάτων.

4. Αναφέρθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο

για την κατοχύρωση των επαγγελμάτων η οποία προβλέπει

την συγκρότηση ειδικής επιτροπής από τον ΕΟΠΠΕΠ στο

πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Καθορισμού

Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Στην επιτροπή συμμετέχουν,

εκπρόσωπος των εργοδοτών του κλάδου, εκπρόσωπος των

εργαζομένων του κλάδου, εκπρόσωποι από το Υπουργείο

Ενέργειας και Εργασίας και στελέχη του ΕΟΠΠΕΠ. Έργο της

επιτροπής είναι να διαμορφώσει σχέδιο Προεδρικού Διατάγ-

ματος το οποίο θα καθορίζει τα Επαγγελματικά δικαιώματα με

βάση το Επαγγελματικά περιγράμματα των ειδικοτήτων. Το

προεδρικό Διάταγμα προωθείται με πρόταση των Υπουργών

Ενέργειας και Παιδείας. 

5. Κρίθηκε σημαντικό να επικαιροποιηθούν τα υπάρχοντα

επαγγελματικά περιγράμματα των Χειριστών παραγωγής και

διακίνησης πετρελαιοειδών, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δε-

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, τη-
λεδιάσκεψη με βασικό θέμα την ρύθμιση του επαγ-
γέλματος – ειδικότητας του «Χειριστή Μονάδων
Παραγωγής Πετρελαιοειδών» και «Χειριστή  Δια-
κίνησης και Εμπορίας Πετρελαιοειδών». 
Επιπλέον, συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που
αναδείχθηκαν κατά την διάρκεια της ανταλλαγής
απόψεων

Συμμετείχαν: Τα σωματεία εργαζομένων στην ενέργεια, 

τα πετρέλαια και το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας
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       Ενέργειας

δομένα και τις επιπτώσεις τους στις εργασίες και τις δρα-

στηριότητες των επαγγελμάτων (λαμβάνοντας υπόψη και

τις τεχνολογικές εξελίξεις)  και τα job descriptions των δια-

φόρων επιχειρήσεων του κλάδου.

6. Διευκρινίστηκε ότι το επαγγελματικό περίγραμμα της

κάθε ειδικότητας, χρειάζεται να περιέχει τις επαγγελματι-

κές λειτουργίες και εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες

για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του συνόλου των επιχει-

ρήσεων του κλάδου και όχι μόνο μία ή δύο από αυτές. Με

βάση τα επαγγελματικά περιγράμματα θα σχεδιαστεί η επαγ-

γελματική κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων. Για

τις ιδιαίτερες ανάγκες των επί μέρους επιχειρήσεων σε κα-

τάρτιση, πέραν αυτών που προσδιορίζονται από τα  επαγγελ-

ματικά  περιγράμματα, και προβλέπονται στα δικά τους  job descriptions και μόνο, θα μπορούν να   καλυφτούν  με άλλες

διαδικασίες  που προβλέπονται από τα εθνικά ή ευρωπαϊκά  χρηματοδοτικά πλαίσια (π.χ. ΛΑΕΚ).

7. Διευκρινίστηκε ότι τόσο για την επικαιροποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων όσο και για την διαδικασία

κατοχύρωσης των επαγγελμάτων είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συναίνεση τόσο του Υπουργείου Ενέργειας όσο

και των επιχειρήσεων του κλάδου οι οποίες εκπροσωπούνται από τον ΣΕΒ. Το θέμα αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και

προσεκτικό χειρισμό για να μην έχουμε αρνητικά αποτελέσματα όπως σε προηγούμενες προσπάθειες. 

8. Διευκρινίστηκε ότι το αίτημα για κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων στο κλάδο και των λοιπών ειδικοτή-

των παραμένει έντονο και συνεχές. 

Β’ ΜΕΡΟΣ: Οδικός Χάρτης (προγραμματισμός) ενεργειών 

➢ Τον συντονισμό των ενεργειών από την πλευρά των σωματείων και εργατικών κέντρων  αναλαμβάνει η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Ενέργειας.

➢ Επίσης η Π.Ο.Ε. θα έχει την ευθύνη της ενημέρωσης όλων των ενδιαφε-

ρομένων, για τα θέματα του παρόντος σχεδίου, καθώς και την διαβούλευση

μεταξύ τους όταν αυτό απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση η  συνάντηση ή τηλε-

διάσκεψη με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σε ολομέλεια, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα,

όποτε ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητο από τα αποτελέσματα των ενεργειών. 

➢ Για την υλοποίηση των ενεργειών θα υπάρξει  ένα πρόγραμμα επαφών,

εξετάζοντας κάθε φορά ποιος είναι ο φορέας ή  το πρόσωπο που θα επισκε-

φτούμε, τι συνθήκες επικρατούν  στην λειτουργία του φορέα σχετικά με το

θέμα της επίσκεψης, ποιος θα πραγματοποιήσει την επίσκεψη και με ποια

ατζέντα.

➢ Με πρωτοβουλία του ΙΝΕ θα επιδιωχθεί η συμμετοχή του ΣΕΒ στην επι-

καιροποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων, κατ’ αρχήν, και σε δεύτερο

χρόνο, θα επιδιωχθεί η συμμετοχή τους στην αναγνώριση των χειριστών, σύμ-

φωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις και τον προγραμματισμό επαφών που από κοι-

νού θα αναπτύξουμε.

➢ Με πρωτοβουλία του ΙΝΕ και της Ομοσπονδίας θα βρεθεί ο κατάλληλος

εμπειρογνώμονας  ο οποίος θα συμμετέχει ενεργά στην επικαιροποίηση των

επαγγελματικών περιγραμμάτων του «ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ-

ΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και του «ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙ-

ΟΕΙΔΩΝ» σύμφωνα με την νέα μεθοδολογία ανάπτυξης των περιγραμμάτων.

Στη διαδικασία αυτή, μεταξύ άλλων, θα ληφθούν υπόψη τα διαθέσιμα job de-

scriptions των επιχειρήσεων του κλάδου. Παράλληλα θα εξασφαλιστεί και η χρη-

ματοδότηση αυτής της ενέργειας.

➢ Με πρωτοβουλία του ΙΝΕ, θα επιδιωχθεί η εξασφάλιση χρηματοδότησης

για την επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων στην ενέρ-

γεια, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του επερχόμενου ταμείου ανά-

καμψης.

➢ Με πρωτοβουλία του ΙΝΕ θα ξεκινήσουν επαφές με τον ΕΟΠΠΕΠ, ώστε

να ενεργοποιηθεί η διαδικασία, κατ’ αρχήν από αυτούς, για την αναγνώριση και

καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων  των χειριστών παραγωγής και

διακίνησης.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:
Κοντουσιάδης Παναγιώτης:

Πρόεδρος Π.Ο.Ε.

Τσώκος Παναγιώτης:

Γενικός Γραμματέας Π.Ο.Ε. και Αντιπρόεδρος

Σωματείου εργαζομένων Motor Oil.

Λίγγος Ευάγγελος: Πρόεδρος Εργατοϋπαλλη-

λικού Κέντρου Δυτικής Αττικής 

Μίχας Γεώργιος: Γενικός Γραμματέας Εργα-

τοϋπαλληλικού Κέντρου Δυτικής Αττικής 

Κελαϊδάκης Μανώλης: Πρόεδρος Σωματείου

Εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ και Γραμμα-

τέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.Ε.

Παπαγιαννόπουλος Κων/νος:

Πρόεδρος Π.Σ.Ε.Ε.Π., 

Τριπικέλης Κων/νος:

Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Motor Oil

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος:

Γενικός Γραμματέας Π.Σ.Ε.Ε.Π., 

Ντόκας Παύλος:

Οργανωτικός Γραμματέας Π.Σ.Ε.Ε.Π.

Κρόκος Σταύρος:

Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Π.Σ.Ε.Ε.Π 

Χρήστος Γούλας:

Διευθυντής του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ                                                                        

Μάκης Καρατράσογλου:

Επιστημονικός Συνεργάτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 
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Η μείωση κόστους των τεχνολο-

γιών καθαρής ενέργειας, οι αλλαγές

των προτιμήσεων των καταναλωτών,

αλλά και των κυβερνητικών πολιτι-

κών, καθώς και οι διεθνείς συμφωνίες

στρέφουν το ενδιαφέρον όλων προς

αυτή τη μετάβαση. Η ταχύτητα, το

χρονοδιάγραμμα και οι διαδικασίες

της είναι ακόμη αβέβαιες, ενώ η κα-

τάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη

λόγω της πανδημίας του COVID-19

που πλήττει τις πετρελαϊκές εταιρείες

με κατακόρυφη πτώση της ζήτησης

και χαμηλές τιμές πετρελαίου. 

Ωστόσο, ο κορωνοϊός ενδέχεται να

αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την

μετάβαση, αφού κορυφαίες ευρωπαϊ-

κές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου δεσμεύουν

ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε

έργα «πράσινης» ενέργειας από τότε που ξέσπασε η παν-

δημία. 

Σχιζοφρενική εποχή 

Η κίνηση αυτή συνδέεται με την εκτίμηση ότι η παγκό-

σμια υγειονομική κρίση θα αφήσει πίσω της μια μακρο-

χρόνια πτώση της ζήτησης ορυκτών καυσίμων. Είναι

χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι μέτοχοι των πετρελαϊ-

κών εταιρειών πιέζουν τα στελέχη τους να υλοποιήσουν

στρατηγικές για τη μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια.

Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πετρελαίου στρέ-

φονται σε ηλιακά, υπεράκτια αιολικά και ηλεκτρικά οχή-

ματα.

Μια άλλη βασική στρατηγική που ακολουθούν οι μεγά-

λες εταιρίες πετρελαίου είναι η στροφή στο φυσικό

αέριο καθώς το θεωρούν ως ασφαλέστερη μακροπρόθε-

σμη επένδυση λόγω της ζήτησης για φυσικό αέριο στον

τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας,

Όμως τα πράγματα δεν είναι μονοσήμαντα. Οι πετρε-

λαϊκές εταιρείες ανταποκρίνονται με διαφορετικούς

τρόπους στις συγκεκριμένες επιταγές. 

Στελέχη της αγοράς πετρελαίου χαρακτηρίζουν την

εποχή μας ως σχιζοφρενική, εξηγώντας ότι από τη μια

πλευρά οι εταιρίες καλούνται να παράγουν πετρέλαιο για

να καλύπτουν τις ανάγκες της οικονομίας, την ίδια ώρα

που οι πολιτικές που προωθούνται πιέζουν για μια «πρά-

σινη» μετάβαση. 

Τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι για τα επόμενα 20-30 χρό-

νια δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο

Πετρέλαιο: Πολύ σκληρό για να πεθάνει;

της ευρωπαϊκής, όσο και της παγκόσμιας οικονομίας

χωρίς υγρά καύσιμα καθώς και ότι η όλη διαδικασία χρει-

άζεται χρόνο αφού υπάρχουν τεχνολογίες που δεν είναι

ώριμες. 

Μετάβαση προς τις ΑΠΕ 

Όπως και να έχουν τα πράγματα όμως, μεγάλες εται-

ρίες όπως η BP, η Royal Dutch Shell και η Total επιδιώκουν

να συμβαδίζουνμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλότερης κα-

τανάλωσης άνθρακα και απομάκρυνσης από την εξάρ-

τηση από το πετρέλαιο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που ανακοίνωναν ση-

μαντικές περικοπές σε κεφαλαιουχικές δαπάνες λόγω

της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων που προκαλούν

τα αλλεπάλληλα lockdown, οι πέντε μεγαλύτεροι παραγω-

γοί στην Ευρώπη – BP, Shell, Total, Eni και Equinor εντοπί-

ζουν τις περικοπές αυτές σε δραστηριότητες που

αφορούν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ενώ ενι-

σχύουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ανανεώ-

σιμες πηγές ενέργειας. 

Ταυτόχρονα, η ΕΕ αναμένεται να εστιάσει την οικονο-

μική ενίσχυση σε δομές πράσινης ενέργειας μετά την

κρίση ώστε να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με τις φιλοδο-

ξίες της συμφωνίας του Παρισιού για την καταπολέμηση

της κλιματικής αλλαγής, καθιστώντας τις επενδύσεις σε

αυτό τον τομέα πιο ελκυστικές. 

Από την άλλη, οι σημαντικά μειωμένες τιμές των ορυ-

κτών καυσίμων από τη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία

θα μπορούσαν να τα καταστήσουν εύκολη επιλογή για

τους καταναλωτές καθώς οι οικονομίες θα ανακάμπτουν.

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αυτή την περίοδο σε μια διαδικασία μετάβασης

από μια εποχή εκατό και πλέον ετών, που κυριαρχείται από τα ορυκτά καύσιμα σε

μια περίοδο όπου επικεντρώνεται στις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 
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Από τις μεταφορές το 25% των ευρω-

παϊκών εκπομπών 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεταφο-

ρές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα

τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμο-

κηπίου στην Ευρώπη, με τις οδικές με-

ταφορές να αντιπροσωπεύουν

περισσότερο από το 70% αυτού του με-

ριδίου. 

Στόχος της ΕΕ είναι η μείωση κατά

60% των εκπομπών από τις μεταφορές

μέχρι το 2050 σε σύγκριση με το 1990. 

H αποσυμπίεση των οδικών μεταφο-

ρών, οι οποίες παρά τις πολλές προσπά-

θειες εξακολουθούν να εξαρτώνται

πάρα πολύ από τα συμβατικά καύσιμα

με βάση το πετρέλαιο, είναι μια από τις

πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμε-

τωπίζει το Green Deal της ΕΕ. 

Η Ευρώπη δεν μπορεί αυτόματα να

μετατρέψει τα οχήματα που κυκλοφο-

ρούν στους δρόμους της σε οχήματα

μηδενικών εκπομπών. Για έχουν πιθανό-

τητα επιτυχίας οι φιλοδοξίες της για

μείωση εκπομπών, η ΕΕ πρέπει να κάνει

καλύτερη χρήση οικονομικά αποδοτι-

κών, εύκολα εφαρμόσιμων, χαμηλών

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα

αυτοκίνητα που οι Ευρωπαίοι οδηγούν

τώρα και θα οδηγήσουν για πολλά χρό-

νια ακόμη.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου η

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγραερίου (Liquid

Gas Europe), η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανα-

νεώσιμης Αιθανόλης και το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο Βιοντίζελ (EBB), πρότειναν

πρόσφατα μια σειρά μέτρων ενίσχυσης

των ανανεώσιμων καυσίμων καθώς θε-

ωρούν ότι η πολιτική της ΕΕ για την

απαλλαγή από τον άνθρακα στις μετα-

φορές, θα πρέπει να είναι κάτι περισσό-

τερο από το να παροτρύνει τους

Ευρωπαίους να αγοράζουν νέα αυτοκί-

νητα με χαμηλότερες εκπομπές - ειδικά

σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης,

όταν οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων

προβλέπεται να μειωθούν κατά 25%. 

Προτεινόμενα μέτρα πολιτικής

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με

στατιστικά στοιχεία από την ευρωπαϊκή

ένωση αυτοκινητοβιομηχανίας ACEA,

το 97% των πωλήσεων νέων αυτοκινή-

των το 2019 ήταν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Ενώσεις η Ευρώπη πρέπει να αλ-

λάξει την πολιτική της για την προώθηση λύσεων που θα μειώσουν τις

εκπομπές από αυτά τα αυτοκίνητα, όπως η ενθάρρυνση προγραμμάτων

μετασκευής υγραερίου ή η προώθηση υψηλότερων μιγμάτων βιοκαυσί-

μων.

Μερικές από τις πολιτικές που προτείνονται είναι και οι εξής:

-Τα πρότυπα CO2 για επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφριά και βαρέα οχή-

ματα να παρέχουν ισχυρό σήμα για την αγορά των οχημάτων χαμηλών

εκπομπών και μηδενικών εκπομπών. 

-Ένα φορολογικό καθεστώς που δίνει προτεραιότητα στην περιβαλ-

λοντική απόδοση των καυσίμων έναντι της προσέγγισης με βάση τον

όγκο θα οδηγούσε σε μείωση των τιμών και θα προσφέρει στους κατα-

ναλωτές τόσο πράσινες όσο και φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις. 

-Περαιτέρω, τα βιώσιμα βιοκαύσιμα και τα ανανεώσιμα αέρια, όπως το

βιαέριο, το οποίο είναι ικανό για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 80% σε

σύγκριση με το συμβατικό υγραέριο, θα πρέπει να εξαιρούνται από τους

ελάχιστους συντελεστές.

-Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των επενδυτών είναι το κλειδί για μια

ασφαλή και ταχεία ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών. 

-Η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου στήριξης στους βιώσιμους παρα-

γωγούς βιοκαυσίμων με βάση τις καλλιέργειες είναι καθοριστικής σημα-

σίας για την ορθή ανάπτυξη του βιοκαυσίμου με βάση τα απόβλητα. 

-Οι υποδομές εναλλακτικών καυσίμων πρέπει να αναπτυχθούν με τα-

χύτερο ρυθμό και να περιλαμβάνουν όλες τις επιλογές. 

-Ο αριθμός των σημείων φόρτισης και των σταθμών ανεφοδιασμού θα

πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα οφέλη της

επανατοποθέτησης της υπάρχουσας υποδομής για την παροχή καυσίμων

χαμηλών και ουδέτερων εκπομπών άνθρακα. 

-Τα σωστά κίνητρα πρέπει να υποστηρίζουν την αγορά οχημάτων με

εναλλακτικά καύσιμα, ενισχύοντας τη ζήτηση. 

Οι τεχνολογίες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών πρέπει να είναι προ-

σιτές, βολικές και εμπορικά βιώσιμες για να τις υιοθετήσουν οι κατανα-

λωτές και οι μεταφορείς.

Τα επόμενα 20-30 χρόνια δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν 

οι ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας χωρίς υγρά καύσιμα



Mια από πιο τις αγαπημένες, αλλά και ομορφότερες γιορτές των με-

γάλων, αλλά κυρίως των μικρών, είναι τα Χριστούγεννα.  

Χάρη στα παιδιά, αυτή η εποχή του χρόνου, μας γεμίζει χαρά, χρώμα,

φαντασία, δημιουργικότητα και γλύκα! 

Ο Παιδικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2020 παρόλο τις δυσκολίες

πραγματοποιήθηκε και φέτος. 

Το Σωματείο μας, δυστυχώς λόγω της πανδημίας, δεν μπόρεσε να

διοργανώσει την καθιερωμένη όμορφη εκδήλωση σε Αθήνα και Θεσ-

σαλονίκη για τα παιδιά των εργαζομένων, που έλαβαν μέρος στο δια-

γωνισμό ζωγραφικής.

Παρόλο που τα παιδιά και οι γονείς γνώριζαν ότι δεν θα πραγματοποι-

ηθεί εκδήλωση, οι επίδοξοι καλλιτέχνες μπήκαν στον κόπο και ζωγρά-

Αγγελόπουλος ΧρήστοςΕλευθεριάδης ΣωκράτηςΕλευθερίου Φωτεινή

Μπαντούλας Άγγελος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σ Τ Α  Ε ΛΛ Η Ν Ι Κ Α  Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Α

Η απονομή βραβείων και διπλωμάτων έγινε φέτος χωρίς την παρουσία των μικρών μας ζωγράφωνΗ απονομή βραβείων και διπλωμάτων έγινε φέτος χωρίς την παρουσία των μικρών μας ζωγράφων

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 8 ΕΤΩΝΑ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 8 ΕΤΩΝ

1ο Βραβείο: ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΒΕΕ) ΕΤΩΝ  6  

2ο Βραβείο: ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 8

3ο Βραβείο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 5   

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 -12 ΕΤΩΝ

1ο Βραβείο: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΑ) ΕΤΩΝ  9   

2ο Βραβείο: ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΕΙΜ) ΕΤΩΝ 12

3ο Βραβείο: ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΕ) ΕΤΩΝ 10  

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 - 15 ΕΤΩΝ

1ο Βραβείο: ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 14

2ο Βραβείο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 14  

3ο Βραβείο: ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ (ΒΕΑ) ΕΤΩΝ 15  

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θεολόγου Στυλιανός



Αγγελόπουλος Χρήστος Κορομηλά Μαριέττα

2020-20212020-2021

Η απονομή βραβείων και διπλωμάτων έγινε φέτος χωρίς την παρουσία των μικρών μας ζωγράφωνΗ απονομή βραβείων και διπλωμάτων έγινε φέτος χωρίς την παρουσία των μικρών μας ζωγράφων

Αλεξίου Γιώργος

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 8 ΕΤΩΝΑ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 8 ΕΤΩΝ

1ο Βραβείο: ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΒΕΕ) ΕΤΩΝ  6  

2ο Βραβείο: ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 8

3ο Βραβείο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 5   

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 -12 ΕΤΩΝ

1ο Βραβείο: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΑ) ΕΤΩΝ  9   

2ο Βραβείο: ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΕΙΜ) ΕΤΩΝ 12

3ο Βραβείο: ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΕ) ΕΤΩΝ 10  

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 - 15 ΕΤΩΝ

1ο Βραβείο: ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 14

2ο Βραβείο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 14  

3ο Βραβείο: ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΕΤΤΑ (ΒΕΑ) ΕΤΩΝ 15  

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

φισαν τα δικά τους έργα.Άφησαν την φαντασία τους ελεύθερη και

αποτύπωσαν στο χαρτί τις υπέροχες δημιουργίες τους!

Η ανταπόκριση και φέτος ήταν μεγάλη. Συγκεκριμένα 510 παιδιά

πήραν μέρος στον διαγωνισμό.

Οι ηλικιακές ομάδες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό χωρίσθηκαν

σε τρεις κατηγορίες και συγκεκριμένα από 5-8 ετών, 9-12 ετών και 13-

15 ετών.

Τα έργα τους ανέλαβε ειδική κριτική επιτροπή από ζωγράφους, οι

οποίοι ανέδειξαν τους τρεις καλύτερους σε κάθε κατηγορία. 

Ελπίζουμε αυτή η χρονιά να ήταν η πρώτη και η τελευταία που τα

παιδιά μας στερήθηκαν την όμορφη εκδήλωση που διοργανώνει εδώ

και πολλά χρόνια το Σωματείο μας.

Βλασακίδου Αικατερίνη
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Έτσι, στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου θα διε-

ξαχθούν οι πρώτες γεωφυσικές μελέτες στις δύο θαλάσ-

σιες παραχωρήσεις στην Κρήτη («Δυτικά Κρήτης» και

«Νοτιοδυτικά Κρήτης»), σύμφωνα με πρόσφατη ενημέ-

ρωση εκπροσώπων της ανάδοχου κοινοπραξίας, Total-

ExxonMobil-ΕΛΠΕ, στην Περιφέρεια Κρήτης. Με βάση τη

σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, υπαγορεύθηκε και

από περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς με αυτό τον τρόπο

επηρεάζονται λιγότερο τα θαλάσσια θηλαστικά, ως προς

τις διαδικασίες αναπαραγωγής τους.

Την ίδια στιγμή, προς τα τέλη του 2021 προγραμματίζε-

ται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση από τα ΕΛΠΕ στην πα-

ραχώρηση του Πατραϊκού Κόλπου, καθώς έχει ήδη

ολοκληρωθεί η καταγραφή των τρισδιάστατων σεισμικών

δεδομένων. 

Τα δεδομένα αυτά επιβεβαίωσαν τον κύριο γεωλογικό

στόχο, με εκτιμώμενα απολήψιμα αποθέματα τουλάχιστον

140 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, τα οποία θα μπορούσαν να

εισφέρουν έσοδα της τάξης των 200 εκατ. ευρώ ετησίως

αλλά και να προσφέρουν σημαντική απασχόληση. 

Πέντε λόγοι προσέλκυσης 
Οι τρεις παραπάνω παραχωρήσεις συγκαταλέγονται στα

12 θαλάσσια και χερσαία «οικόπεδα» στη Δυτική Ελλάδα,

στα οποία δρομολογήθηκε μέσα στην προηγούμενη 10ετία

η αναζήτηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Ως συνέ-

πεια, σε μία έκταση που εκτείνεται από τη νοτιοδυτική

Κρήτη μέχρι το βόρειο Ιόνιο (βορειανατολικά της Κέρκυ-

ρας), και από τα Ιωάννινα μέχρι την Πελοπόννησο, μέσα

στα επόμενα χρόνια να δοθεί τελεσίδικη απάντηση στο

κατά πόσο υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας που κρύβουν

αξιοποιήσιμο ορυκτό πλούτο. Μάλιστα, στις συγκεκριμέ-

νες παραχωρήσεις δίνουν το «παρών» παγκόσμιοι πετρε-

λαϊκοί κολοσσοί, όπως η αμερικανική ExxonMobil, η

γαλλική Total και η ισπανική Repsol. 

Σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν πέντε λόγοι πίσω από

την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για παραχωρή-

σεις στον ελληνικό χώρο. Έτσι, καταλυτικό ρόλο έπαι-

ξαν οι πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου στην

ευρύτερη περιοχή, το νέο γεωλογικό μοντέλο που ανα-

δύθηκε από το 2015 στη Μεσόγειο (με την ανακάλυψη

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε ασβεστολιθικά πε-

τρώματα). Επίσης, σε αυτό συνηγόρησε η προοδευτική

βελτίωση των γεωτρήσεων σε βαθιά και υπερβαθέα

ύδατα, τα οποία χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ελ-

ληνικές θάλασσες. 

Παράλληλα, προς την ίδια κατεύθυνση συντείνει η αυ-

ξανόμενη εμπορική σημασία του LNG, το οποίο καθιστά

πιο ευέλικτη τη διακίνηση της παραγωγής τυχόν αξιο-

ποιήσιμων κοιτασμάτων που θα εντοπισθούν. Έτσι, δί-

νεται η προοπτική προμήθειας της ευρωπαϊκής αγοράς

με φυσικό αέριο, το οποίο αναμένεται να παίξει τον

ρόλο «καυσίμου-γέφυρας» στην πορεία προς την απαν-

θρακοποίηση.

«Πρεσβευτές» ΕΛΠΕ και Energean
Την ίδια στιγμή, σημαντική ήταν η συμβολή των Ελ-

ληνικών Πετρελαίων και της Energean Oil & Gas, με τις

δύο ελληνικές εταιρείες να παίζουν με επιτυχία ρόλο

«πρεσβευτή» στην προσέλκυση των πετρελαϊκών κο-

λοσσών στη χώρα μας. Στην περίπτωση των ΕΛΠΕ,

εφαλτήριο αποτέλεσε το διεθνές στάτους που έχουν οι-

κοδομήσει τις τελευταίες 10ετίες. Έτσι, αν και ο Όμιλος

δεν δραστηριοποιείται ακόμη στον κλάδο του upstream,

διαχειριζόμενος κάποια παραγωγική γεώτρηση, αποτε-

λεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους στη Νοτιοανα-

τολική Ευρώπη στους τομείς του midstream και

downstream. 

Υδρογονάνθρακες: Πλησιάζει η «ώρα της  αλήθειας» για  τον εγχώριο ορυκτό πλούτο

Εντός 2021 οι πρώτες γεωφυσικές μελέτες από τις Total,

ExxonMobil και Ελληνικά Πετρέλαια στις δύο θαλάσσιες

παραχωρήσεις στην Κρήτη 

Ορόσημο για τις εγχώριες έρευνες υδρογονανθράκων

αναμένεται να αποτελέσει το 2021, καθώς εντός του

επόμενου έτους είναι προγραμματισμένα να πραγμα-

τοποιηθούν σημαντικά βήματα, στην πορεία που έχει

δρομολογηθεί και έχει ξεκινήσει από το 2011, με την

εκκίνηση των διαδικασιών για την παραχώρηση χερ-

σαίων και θαλάσσιων μπλοκ για μελέτες. 
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Ως συνέπεια, έχει παρουσία σε έξι

χώρες και σημαντική εξαγωγική

δραστηριότητα, η οποία αντιπροσω-

πεύει πάνω από το 50% του συνολι-

κού όγκου πωλήσεών του. Από την

άλλη πλευρά, τα «διαπιστευτήρια»

της Energean είναι τόσο η εκμετάλ-

λευση του Πρίνου, της μόνης αυτή

τη στιγμή παραγωγικής εκμετάλλευ-

σης στη χώρα μας, αλλά και οι παρα-

χωρήσεις στο Ισραήλ που έχει

αναλάβει η εταιρεία.

Όσον αφορά τα Ελληνικά Πετρέ-

λαια, αξίζει να σημειωθεί η παρουσία

τους στα εννιά από τα δώδεκα

μπλοκ στη χώρα μας, γεγονός που

αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό

ρόλο που έχει αναλάβει ο Όμιλος

στο συνολικό ερευνητικό εγχεί-

ρημα. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, ο Όμιλος έχει

διεκδικήσει τα μπλοκ, και έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος,

χωρίς «συμμαχίες». Κάτι που συμβαίνει τόσο σε θαλάσ-

σιες παραχωρήσεις (Block 10), όσο και σε χερσαίες (Άρτα-

Πρέβεζα, Βορειοδυτική Πελοπόννησος). 

Επιστημονικά δεδομένα για τον 
ελληνικό πλούτο 
Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο αποδεικνύει έμπρακτα τον

διακηρυγμένο στόχο των ΕΛΠΕ, να πρωτοστατήσουν

στην εθνική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τε-

λευταίες 10ετίες για ενεργειακή αυτοδυναμία και ενερ-

γειακή ασφάλεια. Τυχόν επιτυχία των μελετών σε

κάποιες από αυτές τις παραχωρήσεις, όπως είναι φυσικό,

θα έχει αυτονόητα τεράστια οφέλη για την ελληνική οι-

κονομία, δημιουργώντας παράλληλα σημαντική προστι-

θέμενη αξία για τον Όμιλο, από ίδια αποθέματα

υδρογονανθράκων. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την έκβαση

του ερευνητικού εγχειρήματος, είναι βέβαιο πως η στρα-

Υδρογονάνθρακες: Πλησιάζει η «ώρα της  αλήθειας» για  τον εγχώριο ορυκτό πλούτο

τηγική του Ομίλου, και οι επενδύσεις στις οποίες θα

προχωρήσει, θα δώσουν τέλος στους «μύθους» 10ετιών

για το τι ακριβώς υπάρχει στο ελληνικό υπέδαφος, με

την ανάδειξη της πραγματικότητας των επιστημονικών

δεδομένων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η επικείμενη έναρξη των ερευνών

στα δύο θαλάσσια «οικόπεδα» της Κρήτης έχουν κομ-

βική σημασία, καθώς αφορούν μερικές από τις πιο ελπι-

δοφόρες περιοχές για τον εντοπισμό εκμεταλλεύσιμων

ποσοτήτων ορυκτού πλούτου. Ο λόγος είναι πως σε

αυτές εντοπίζονται γεωλογικές δομές ανάλογες με το

υπεράκτιο κοίτασμα «Ζορ» που έχει εντοπιστεί στην Αί-

γυπτο, στο οποίο εκτιμάται πως υπάρχουν 30 τρισεκα-

τομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. 

Αν και υπάρχει η πρόκληση του μεγάλου βάθους,

καθώς ο βυθός βρίσκεται 500-2.500 μέτρα κάτω από τη

θάλασσα, η εξόρυξη θα είναι οικονομικά βιώσιμη, στην

περίπτωση που εντοπιστούν σημαντικά κοιτάσματα (περί

τα 500 εκατ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου).

Η Ελλάδα στο κέντρο του «ενεργειακού

χάρτη» της περιοχής

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς, τον περασμένο χειμώνα έδωσα μία μάχη για την ζωή μου.

Σε αυτήν την μάχη όμως, η οποία συνεχίζεται, δεν ήμουν μόνος μου, εκτός από την οικογένεια μου και τους φί-

λους μου, είχα δίπλα μου και πολλούς από εσάς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συναδέλφους, το ΠΣΕΕΠ και την διοίκηση της εταιρείας για

το ενδιαφέρον τους και την έμπρακτη υποστήριξη τους.

Σας ευχαριστώ θερμά όλους σας και τον καθένα ξεχωριστά.

Εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας να έχετε υγεία και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αναμένουν

ένα «δώρο ζωής», το οποίο προέρχεται από τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά.

Καλή συνέχεια σε όλους

Γιώργος Κουτσούκης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
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Στην «Κιβωτό του Κόσμου» που ιδρύθηκε το

1998 στην Αθήνα από τον εικοσιεξάχρονο τότε

ιερέα πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, με όπλα την

αγάπη του για τα παιδιά, την ανιδιοτελή προσφορά

και την επιθυμία του για τη δημιουργία μιας φω-

λιάς στοργής και φροντίδας για το παιδί, βρέθηκε

την περίοδο των γιορτών ο συναδελφός μας

Σταύρος Κρόκος και ο Πρόδρομος Γενιτσαρίδης.

Ο Γραμματέας Τύπου και ο Β’ Αντιπρόεδρος του

Σωματείου μας, πρόσφεραν σχολικά είδη που συγ-

κεντρώθηκαν από τους συναδέλφους μας και πα-

ραδόθηκαν στα παιδιά.

Αντίστοιχη κίνηση το Σωματείο μας έκανε και

στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Θεσσαλονίκη,

με τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Σκοπελίτη και τον συ-

νάδελφο Απόστολο Ελευθερίου, όπου παρέδωσαν

σχολικά είδη στα παιδιά που τόσο ανάγκη έχουν.

Η συμβολή των συναδέλφων μας σε κάθε κάλε-

σμα του Σωματείου μας είναι συγκινητική.

Τα αισθήματα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς που επέδειξαν για

μια ακόμη φορά, αποδεικνύει πως όταν η ανιδιοτελής προσφορά

προς το συνάνθρωπο γίνεται τρόπος ζωής, μπορούμε να οραμα-

τιζόμαστε μια κοινωνία χωρίς ανισότητες και διακρίσεις. 

Σχολικά είδη στην «Κιβωτό του Κόσμου» 

και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣ

κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΠΕΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΠΕ

Αγαπητέ κύριε Παπαγιαννόπουλε

Παρακαλούμε δεχθείτε τις πιο θερμές ευχαριστίες όλων μας για την αξιόλογη δωρεά ποσού #600.00#

Ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους που

περιθάλπτει η Φιλική Φωλιά, καθώς επίσης και για το συγκινητικό ενδιαφέρον σας υπέρ των καλών έργων

του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», ιδρύσεως π. Γ. Πυρουνάκη.

Παράλληλα σας συγχαίρουμε για την πράξη αγάπης σας που μας ενθαρρύνει στη συνέχιση του κοινωνικού

μας έργου, διότι αποδεικνύει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και στηρίζουν κοινοκρελείς προ-

σπάθειες σαν τις δικές μας, προσφέροντας λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας για μια ακόμα φορά είναι στην πρώτη γραμμή εκτε-

λώντας το 'Εργο του  παρέχοντας στήριξη και προστασία στους ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη, παρά

τις δύσκολες αυτές συνθήκες.

Σας στέλνουμε συνημμένα τη σχετική απόδειξη εισπράξεως και σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά και

να προσφέρετε την αγάπη σας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: 317

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας:

Συμπαράσταση και Στήριξη στην Οικογένεια και το Παιδί

Ο πρόεδρος του Σωματείου μας, Κώστας Παπα-

γιαννόπουλος και ο Αντιπρόεδρος, Πρόδρομος

Γενιτσαρίδης, παρέδωσαν στον Μπάμπη Πυρου-

νάκη, άξιο συνεχιστή του αείμνηστου Παπά Πυ-

ρουνάκη, είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά που

βρίσκουν αγάπη και θαλπωρή, στην Φιλική Φωλιά. 

Το Κέντρο Αγάπης στηρίζει τις οικογένειες της

περιοχής που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό απο-

κλεισμό, καθώς και τις οικογένειες που χρήζουν

βοήθειας. Η πολύχρονη δράση του Κέντρου και η

αποτελεσματικότητα του είναι για τους κατοί-

κους του Θριασίου Πεδίου ένας φορέας, όπου

μπορούν να στραφούν χωρίς ενδοιασμούς και να

ζητήσουν βοήθεια για οτιδήποτε τους απασχολεί

όπως, π.χ. ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητή-

ματα πρόσβασης σε υπηρεσίες περίθαλψης, πρό-

νοιας κ.λ.π.

Το Σωματείο μας δεν ξεχνά κάθε χρόνο το Κέν-

τρο Αγάπης, στο οποίο γίνεται σημαντική δουλειά

συνεισφέροντας μέσα από τους συναδέλφους

μας παιχνίδια και είδη ανάγκης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στην Φιλική Φωλιά προσφέρονται καθημερινά

140 περίπου Γεύματα Αγάπης.

• Ενισχυτική διδασκαλία

• Ψυχαγωγικά προγράμματα όπως θέατρο,

χορός, μουσική, χειροτεχνίες, Η/Υ κ.α.

• Απογευματινό γεύμα

• Αθλητισμός (μπάσκετ, ομαδικά παιχνίδια,

βόλεϊ  κ.α.)

Με την αναχώρηση τους τα παιδιά παίρνουν

μαζί τους και τρόφιμα για την υπόλοιπη οικογέ-

νεια. Επίσης, σε συνεργασία με την τοπική κοινω-

νία (δημοτικές επιχειρήσεις, φροντιστήρια,

αθλητικούς συλλόγους) τα παιδιά παρακολουθούν μαθήματα πιάνου,

χορού, κιθάρας, γυμναστικής κ.ά.

Φροντίζει τα παιδιά να επισκέπτονται τακτικά και εκτός του Κέν-

τρου Αγάπης (μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα) και επισκέ-

ψεις σε διάφορα πολιτιστικά κέντρα όπως Ίδρυμα Μείζονος

Ελληνισμού, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Ίδρυμα Νιάρχος κ.ά.

Την Φιλική Φωλιά, το πιο ζωτικό τμήμα

του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, που

λειτουργεί σαν να είναι ο τρίτος γονιός

και ασχολείται με την παιδαγωγική και

εκπαιδευτική κατεύθυνση των παιδιών

επισκέφτηκε λίγο πριν τις γιορτές αντι-

προσωπεία του ΠΣΕΕΠ.

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας είναι ένα Ανοιχτό Κέντρο

Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. Ιδρύθηκε το 1964

από τον Πρωτοπρεσβύτερο Ελευσίνας και καθηγητή 

θεολόγο Γεώργιο Πυρουνάκη. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό 

σωματείο και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική

προσφορά. Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά 

και οικογένειες με προβλήματα προσαρμογής και ένταξης

στο κοινωνικό περιβάλλον από την Ελλάδα, καθώς και 

από χώρες όπως η Αλβανία, η Ρωσία, η Ινδία, η Τουρκία κ.ά.

Το γραφείο και προσωπικά αντικείμενα του Πρωτοπρεσβύτερου Πατήρ Γιώργου Πυρουνάκη
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Η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών κατά

τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων

και της Πρωτοχρονιάς χαρακτηρίζεται από

αύξηση της ποσότητας των νυχτερινών γευ-

μάτων, αύξηση της ποσότητας του αλκοόλ

και της ποσότητας των γλυκών.

Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση της συ-

χνότητας εμφάνισης νοσηρών φαινομένων.

Προβλήματα υγείας κατά την περίοδο των  γιορτών

Βαρύ κεφάλι

Το βαρύ κεφάλι συνήθως οφείλεται στο hung over των εορ-

τών. Είναι σύνηθες μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

και αναστροφή των βιορυθμών, που είναι ιδιαίτερα συχνά φαι-

νόμενα κατά την περίοδο αυτή. Επί επιμονής του συμπτώμα-

τος, η ιατρική εξέταση επιβάλλεται, διότι υπάρχουν

περιπτώσεις που υποκρύπτονται σοβαρά οργανικά αίτια, όπως

υπέρταση, εγκεφαλικά νοσήματα, ενδοκρινοπάθειες κλπ.

Μέτρα πρόληψης του συμπτώματος:

Να αποφεύγετε σε όλο το διάστημα των εορτών, την αϋπνία,

τις ακατάστατες ώρες ύπνου, το στρες και την υπερκόπωση.

Η ήπια άσκηση που περιλαμβάνει περπάτημα και ειδικές τεχνι-

κές χαλάρωσης όπως το μασάζ, βοηθούν στην πρόληψη του

συμπτώματος

Συνιστάται αποφυγή υπερκατανάλωσης καφέ, τσαγιού, αλ-

κοόλ και προϊόντων που περιέχουν καφεΐνη, όπως αναψυκτι-

κών τύπου κόλα. Μην πίνετε αλκοολούχα ποτά με άδειο

στομάχι. Το φαγητό έχει την ιδιότητα να αναχαιτίζει την απορ-

ρόφηση του αλκοόλ. Μην καταναλώνετε αμφιβόλου ποιότητας

αλκοολούχα ποτά και μην τα αναμιγνύετε μεταξύ τους. Μην

καταναλώσετε καθόλου αλκοόλ εάν είστε υπό φαρμακευτική

αγωγή

Φάτε ένα μήλο και λίγη πράσινη σαλάτα πριν φύγετε από το

σπίτι για την οικογενειακή συνεστίαση

Το τελευταίο βαρύ γεύμα της ημέρας δύο έως τρεις ώρες

προ ύπνου. Εάν αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατόν μην κοιμη-

θείτε αμέσως μετά από το περιστασιακό νυχτερινό φαγοπότι,

αλλά μία ώρα μετά

Την ημέρα του ρεβεγιόν αλλά και την επομένη, είναι σημαν-

τικό να καταναλώσετε άφθονους χυμούς από φρούτα και λα-

χανικά. Ιδιαίτερα ευεργετικά είναι το μήλο και ο χυμός του.

Φάτε ελαφρά. Ο ζωμός κότας με λαχανικά είναι εξαιρετικός.

Οι ακραίες θερμοκρασίες σε ποτά και τρόφιμα (καυτά – παγω-

μένα) δεν συνιστώνται. Απολαύστε ένα χλιαρό μπάνιο. Να απο-

φεύγετε τα περιβάλλοντα με πολύ θόρυβο και φως.

Γαστρεντερικές διαταραχές:ξινίλα-

φούσκωμα-πόνοι στομάχου-διάρροια

Η αύξηση της ποσότητας του φαγητού, η κατανά-

λωση αλκοολούχων γευμάτων με πολλά λιπαρά, τα νυ-

χτερινά γεύματα κατά τη διάρκεια οικογενειακών

συνεστιάσεων και ρεβεγιόν οδηγούν σε κακή πέψη και

εμφάνιση συμπτωμάτων όπως είναι η ξινίλα, το φού-

σκωμα, οι πόνοι στο στομάχι, η διάρροια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα αυτά

οφείλονται σε ιούς, μικρόβια, απλή γαστρίτιδα, χολο-

κυστοπάθεια, ή σοβαρότερες διαταραχές όπως έμ-

φραγμα, παγκρεατίτιδα, αλκοολική ηπατίτιδα κ.λπ.

Αυτός είναι ο λόγος που όταν τα συμπτώματα εμμέ-

νουν επιβάλλεται η διενέργεια σωστής ιατρικής παθο-

λογικής εξέτασης.

Τι πρέπει να κάνετε για την πρόληψη της ξινίλας,

του φουσκώματος, των στομαχικών ενοχλημάτων, της

διάρροιας κατά τη διάρκεια των εορτών:

Το τελευταίο βαρύ γεύμα της ημέρας δύο έως τρεις

ώρες προ ύπνου

Συνιστώνται τακτικά και όχι ακατάστατα γεύματα.

Συνιστάται αποφυγή άσκοπων νυχτερινών γευμάτων

Να χρησιμοποιείτε αντικολλητικά σκεύη για μαγεί-

ρεμα με λιγότερα λιπαρά

Μαγειρεύετε απλά χωρίς προσθήκη υπερβολικών

μπαχαρικών ή τσιγάρισμα

Αποφεύγετε την κατάχρηση αλκοόλ και την υπερκα-

τανάλωση ποτών τύπου cola, καφέ, τσάι, τυποποιημέ-

νων φαγητών

Μην καταναλώνετε αμφιβόλου ποιότητας αλκοο-

λούχα ποτά και μην τα αναμιγνύετε μεταξύ τους

Μην καταναλώνετε αλκοόλ εάν είστε υπό φαρμα-

κευτική αγωγή

Oρισμένες από τις πιο κοινές παθολογικές διαταραχές και συμπτώ-
ματα, τα οποία μπορεί να εμφανίζονται μεμονωμένα, αρκετές φορές
όμως συνυπάρχουν.
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Προβλήματα υγείας κατά την περίοδο των  γιορτών
Μασάτε καλά τις τροφές και αποφεύγετε να

τρώτε γρήγορα

Μην καπνίζετε και μην καταναλώνετε

άσκοπα φάρμακα

Πλένετε καλά τα χέρια σας και τα τρόφιμα

πριν τα καταναλώσετε

Μαγειρεύετε επαρκώς τα τρόφιμα και να

μην τα καταναλώνετε ωμά εκτός εάν πρόκει-

ται για καλά πλυμένα φρούτα και σαλάτες

Λόξιγκας

Ο λόξιγκας είναι μία ακούσια κίνηση που

προκαλείται από την κατάσπαση του διαφράγ-

ματος. Είναι συχνό παθολογικό σύμπτωμα των

εορτών, λόγω παραγόντων συνήθων κατά τη

διάρκειά τους, που προκαλούν αντιδραστικό

ερεθισμό του διαφράγματος, του φρενικού ή

του πνευμονογαστρικού νεύρου.

Τέτοιοι παράγοντες είναι τα ανθρακούχα

αναψυκτικά, τα πλούσια γεύματα, το αλκοόλ,

συγκινησιακοί παράγοντες όπως συναισθημα-

τική φόρτιση, άγχος.

Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αποφεύγον-

ται, για την πρόληψη του συμπτώματος, όσο

είναι δυνατόν. Εάν ο λόξιγκας είναι έντονος ή

υποτροπιάζει πρέπει πάντοτε να πραγματοποι-

είται σοβαρή ιατρική εξέταση. Αυτό συμβαίνει

γιατί οργανικά αίτια μπορεί να βρίσκονται πίσω

από την παθολογική αυτή κίνηση και υπερευαι-

σθησία του διαφράγματος, όπως εγκεφαλικά

επεισόδια, πνευμονικές νόσοι, γαστρεντερικά

νοσήματα κ.λπ.

Απλά μέτρα αντιμετώπισης του λόξιγκα 

των εορτών:

Διακόψτε άμεσα το φαγητό και το ποτό

Βγείτε στον καθαρό αέρα

Προσπαθήστε να προκαλέσετε στον εαυτό

σας ρέψιμο

Πραγματοποιείστε επί πέντε λεπτά έλξη της

γλώσσας προς το ρινοφάρυγγα

Συγκρατείστε την αναπνοή σας επί πέντε

δευτερόλεπτα

Μετακινηθείτε σε κλειστό χώρο με ήρεμο

περιβάλλον

Πλησιάστε και συγκρατείστε τα γόνατα στο

θώρακα ενώ εκπνέετε με δύναμη για να πραγ-

ματοποιηθεί επαρκής ερεθισμός του διαφράγ-

ματος

Επαναλάβετε τις παραπάνω κινήσεις μετά

από δεκάλεπτη ανάπαυση.

Μεταβολικές διαταραχές: αύξηση ‘σακ-

χάρου’ του αίματος-αύξηση ‘χοληστερί-

νης’

Οι μεταβολικές διαταραχές κατά τη διάρ-

κεια των εορτών είναι ιδιαίτερα συνήθεις. Οι διαταραχές αυτές εκ-

δηλώνονται κύρια με την απορρύθμιση του σακχάρου και της χολη-

στερόλης. Η αυξημένη κατανάλωση γλυκών, αλκοόλ και

κορεσμένων λιπαρών που περιέχονται στο βούτυρο, το κόκκινο

κρέας, τα κίτρινα τυριά, την κρέμα γάλακτος, είναι από τους κύριους

παράγοντες που ευθύνονται για την απορρύθμιση αυτή και πρέπει

να αποφεύγονται.

Τι πρέπει να γνωρίζετε επιπροσθέτως:

Οι διαβητικοί και οι άνθρωποι με διαγνωσμένη υψηλή χοληστε-

ρόλη, ενδέχεται να χρειαστούν τροποποίηση της δοσολογίας και του

είδους των φαρμάκων τους κατά τη διάρκεια των εορτών

Οι μεταβολικές αυτές διαταραχές δεν συνοδεύονται πολλές

φορές από εμφανή συμπτώματα

Καλό είναι να μην πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις

check up, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από την περίοδο των

εορτών, εκτός εάν υπάρχει ιατρική ένδειξη

Η άφθονη λήψη καλής ποιότητας νερού, η πρόσληψη μίας πράσι-

νης σαλάτας με τα γεύματα και η αύξηση της διάρκειας της καθη-

μερινής βάδισης αμβλύνουν τις οξείες δυσμενείς συνέπειες των

διαταραχών αυτών.

Συχνουρία

Η συχνουρία είναι σύνηθες σύμπτωμα των εορτών. Πολλές φορές

οφείλεται στη λήψη αλκοόλ και στη μεταβολή του ωραρίου των γευ-

μάτων (π.χ. μετακίνηση των κύριων γευμάτων κατά τις μεταμεσονύ-

χτιες ώρες), συνήθειες που πρέπει να αποφεύγονται.

Όταν η συχνουρία συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα (π.χ.

τσούξιμο, πυρετός) ή εμμένει πρέπει να αξιολογείται σωστά ιατρικώς

προς αποκλεισμό σοβαρού οργανικού υποκείμενου νοσήματος, όπως

είναι η ουρολοίμωξη, η καρδιακή ανεπάρκεια, βλάβες του ουροποι-

ογεννητικού συστήματος. Παρά το γεγονός ότι η απορρύθμιση του

σακχάρου του αίματος κατά τη διάρκεια των εορτών συχνά δεν έχει

εμφανή συμπτώματα, αρκετές φορές προκαλεί συχνουρία.
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ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Ήταν πολύ όμορφη,

ντυμένη το λευκό νυ-

φικό της, καθώς την

έβλεπα, ψηλή λυγερόκορμη, λεβέντισσα, με δυο μάτια

πράσινα, αμυγδαλωτά, που, σε αιχμαλώτιζαν από την

πρώτη στιγμή. Κι έτσι όμορφη που ήταν, δεν είναι υπερ-

βολή να σου πω αναγνώστη μου, ότι ομόρφαινε ακόμα

πιο πολύ το κατάλευκο νυφικό που φορούσε

Πολύς ο καλεσμένος κόσμος, εκείνο το βράδυ του

Σαββάτου μέσα στο κέντρο της διασκέδασης, για να κα-

μαρώσει το νέο ζευγάρι που έβαλε πλώρη να ξανοιχτεί

σιγά-σιγά, στο πέλαγος της ζωής. Δίπλα στην όμορφη

νύφη, λεβεντόπαιδο κι ο γαμπρός, καμάρωνε και χαιρό-

τανε την εκλεκτή της καρδιάς του.

Στρωμένα όλα τα τραπέζια, με λευκά τραπεζομάν-

τηλα, με τις ανθοδέσμες και με τις μπουμπουνιέρες του

γάμου, με τα αρχικά των ονομάτων του γαμπρού και της

νύφης κεντημένα στο χέρι, περίμεναν τους καλεσμέ-

νους.

Καλεσμένοι κι εμείς λοιπόν σ’ αυτόν το γάμο, στρωθή-

καμε, όλη η οικογένεια, με τα παιδιά και τα εγγόνια μας,

στο τραπέζι που ορίστηκε για μας, περιμένοντας  να χα-

ρούμε το νέο ζευγάρι και να του ευχηθούμε, ό, τι καλύ-

τερο και ευτυχέστερο.

Εγώ παρατηρώντας, τα χαρούμενα κι ευτυχισμένα

πρόσωπα των παιδιών που παντρεύτηκαν με τις ευλογίες

της εκκλησίας και με τις ευχές των γονέων τους, αφέ-

θηκα στις σκέψεις μου, καθώς σιγά-σιγά άρχιζε να ζωη-

ρεύει το γλέντι και οι χοροί  διαδέχονταν ο ένας τον

άλλο.

Ρίχνοντας τα μάτια μου στα λατρεμένα πρόσωπα των

εγγονιών μου, η σκέψη μου άρχισε να ταξιδεύει, να

πετά, πουλί, λες, κι αυτή, στην πορεία του ανθρώπου,

στον μακρύ μα και σύντομο ταυτόχρονα δρόμο της

ζωής.

«Θαύμα η ζωή, στα τρυφερά τους προσωπάκια, μονο-

λογούσα σιωπηρά μέσα μου. Αληθινό θαύμα, να βλέπεις

αυτά τα τρυφερά βλασταράκια, να μεγαλώνουν σιγά-

σιγά, να γίνονται δέντρα, ν’ απλώνουν κλώνους και κλα-

ριά και μεστώνοντας, να καρπίζουν, αφήνοντας πίσω

τους τη συνέχεια της ζωής. Και ταυτόχρονα ακολουθών-

τας την.

Κι έτσι, ανεβαίνοντας του χρόνου τα σκαλιά, τα βλα-

στάρια μας, παλεύουν με τη ζωή, για την ίδια τη ζωή,

περνώντας τα διάφορα στάδιά της κι από γονείς, γίνον-

ται παππούδες, και γιαγιάδες δίνοντας  χέρι-χέρι, τη σκυ-

τάλη της ζωής και του μόχθου της στα παιδιά τους και

στα εγγόνια τους.

Οι νιόνυφοι κι οι γονείς τους, κατάγονται από ένα

όμορφο αιγαιοπελαγίτικο νησί. Η όμορφη νησιώτικη μου-

σική λοιπόν, είχε την

τιμητική της. Η νύφη,

γεμάτη χάρη κι ομορ-

φιά, χόρευε αέρινα τους νησιώτικους μπάλους, συνο-

δευόμενη από τους γονείς της και τους γονείς του

γαμπρού, καθώς και από τους στενούς της συγγενείς και

από τους φίλους της.

Κι εμείς οι καλεσμένοι τους, γευόμενοι τους μεζέδες

και τα ποτά, απολαμβάναμε τους ωραίους χορούς και τη

χαρούμενη ατμόσφαιρα του γάμου. Στο τραπέζι, μαζί

μας, είχε καθίσει κι ένα ζευγάρι μεσηλίκων.

Κάποια στιγμή, τους νησιώτικους χορούς, τους δια-

δέχθηκαν τα γαμήλια τραγούδια. Εκείνα που εκθειάζουν

τις χάρες του γαμπρού και της νύφης, ενώ το κέφι είχε

φτάσει πια στο αποκορύφωμά του.

Καθώς το ζευγάρι εκείνο των μεσηλίκων καλεσμένων,

έτυχε να κάθεται δίπλα μας, είχαμε ανοίξει μια τυπική

μεν αλλά ευχάριστη, μπορώ να πω, συζήτηση.

Ανάμεσα στα πολλά τραγούδια τα σχετικά με το γάμο,

ακούστηκε κι εκείνο με τους στίχους «γαμπρέ μου σε

παρακαλώ μια χάρη να μας κάνεις, το άνθος που σου δώ-

σαμε, να μη μας το μαράνεις.»

Καθώς συζητούσα λοιπόν εκεί στο τραπέζι με τους

συγκαλεσμένους εκλεκτούς συνδαιτημόνες μας, -το

ζεύγος των μεσηλίκων εννοώ-είδα κάτι που μου έσφιξε

την καρδιά. Στη φράση «το άνθος που σου δώσαμε, να

μη μας το μαράνεις» τα μάτια του παρακαθήμενου ζευ-

γαριού, βούρκωσαν. Περισσότερο μάλιστα του γηρα-

λέου άντρα. Γέμισαν δάκρυα, που, κυλούσαν στα

μάγουλά τους, σαν από σύννεφο, γεμάτο βροχή.

Θυμάμαι καλά, πως κάποια δάκρυα του συμπαθούς κα-

λεσμένου, έπεσαν μέσα στο ποτήρι του κι ανακατεύτη-

καν με το κρασί, που, το έπινε, γουλιά-γουλιά.

Συγκινηθήκατε από το τραγούδι…Του είπα με έκδηλη

αμηχανία..

Ναι, μου είπε. Βεβαίως συγκινήθηκα φίλε μου.

Ένιωσα πως κάτι τον βασάνιζε. Κάποιο σαράκι τον

έτρωγε κι αυτόν και τη συμβία του μα δεν ήξερα τι ήταν

αυτό.

Γιατί συγκινηθήκατε τόσο; Τόλμησα να τον ξαναρω-

τήσω.

Ίσως να τον είχε μεθύσει λίγο, το δυνατό κρασί, δεν

ξέρω, ίσως ένιωσε την ανάγκη να ξαλαφρώσει, λέγοντας

σε κάποιον τον πόνο του, και, ξαφνικά, τον άκουσα να

μου ανοίγει την καρδιά του, σκουπίζοντας τα δακρυ-

σμένα του μάτια..

Έχω ένα βάσανο, έχουμε ένα βάσανο εγώ και η γυ-

ναίκα μου, που, μας καίει σαν φλόγα. Είπε με βραχνή

φωνή, προφανώς από συγκίνηση.

Σώπα Μιλτιάδη μου, άσ’ το, δεν είναι ώρα τώρα γι’

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΝΥΦΙΚΟ
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αυτό, του είπε η γυναίκα του, προσπαθώντας να τον στα-

ματήσει, σκουπίζοντας ταυτόχρονα κι εκείνη τα δάκρυά

της.

Άσε με Ευρυδίκη μου, άσε με, ν’ ανασάνει η ψυχή μου.

πλαντάζω, πνίγομαι. Της απάντησε και συνέχισε να μου

μιλά, σκυθρωπός.

«Πάνε αρκετά χρόνια τώρα που πάντρεψα κι εγώ την

κόρη μου. Τριανταφυλλένια ήταν κι εκείνη, τότε, σαν τη

σημερινή την κοπελιά που την καμαρώνουμε όλοι, εδώ.

Στην αρχή όλα έδειχναν υπέροχα. Τη νιώθαμε, τη βλέ-

παμε ευτυχισμένη και ήμασταν χαρούμενοι κι ευτυχισμέ-

νοι κι εμείς με την ευτυχία της.

Είναι αρκετά χρόνια όμως τώρα, που δεν τη βλέπουμε

χαρούμενη κι έχουμε καταλάβει ότι δεν πλέει και σε πε-

λάγη ευτυχίας. Κι ας μας το κρύβει επιμελώς. Δεν την

έχουμε ξέρετε και κοντά μας, μένει σε άλλη πόλη, αρ-

κετά χιλιόμετρα μακριά μας και δε βλεπόμαστε και

συχνά. Κι αυτό μας στενοχωρεί, μας θλίβει ακόμα πιο

πολύ.

Τέσσερα έγγονάκια μας χάρισε. Την Ιοκά-

στη, τη Νιόβη, τον Κλεόβουλο και τη Ναυσικά

που δεν τα πολυβλέπουμε κι αυτά, είναι κι η

απόσταση βλέπετε, είμαστε και κάποιας ηλι-

κίας, με προβλήματα υγείας και οι δυο. Άλλω-

στε «ου γαρ έρχεται μόνον το γήρας»

σύμφωνα με το αρχαίο μας ρητό. Μα κι εκείνοι

έχουν τις υποχρεώσεις τους. δουλειές, μικρά

παιδιά, σχολεία, καταλαβαίνετε.

Κι όταν ανταμώνουμε, κάποιες φορές το

χρόνο, το βλέπομε στην όψη της, στο βλέμμα

της, η ζωή της δεν είναι ρόδινη, δεν είναι όπως

της έπρεπε κι όπως της άξιζε.

Εγώ ο ίδιος φίλε μου, ήμουν αυτόπτης μάρτυρας, μιας

βίαιης συμπεριφοράς απέναντί της.. Βεβαίως, τηρώντας

τα προσχήματα, της ζήτησε μπροστά μου συγνώμη, γι’

αυτό τον απρεπή του τρόπο. Μα στην ουσία, τίποτα δεν

άλλαξε. Πάλι τα ίδια. Μας το ομολόγησε η κόρη μας έμ-

μεσα πως βιώνει, πολλές τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Ίσως και να χειροδικεί πάνω της δηλαδή. Δεν το ξέ-

ρουμε βέβαια σίγουρα, δεν μας έχει αναφέρει κάτι τέ-

τοιο η κόρη μας, το υποπτευόμαστε όμως. Ξέρετε γιατί;

Τώρα τελευταία, καθώς πριν λίγο καιρό ανταμώσαμε

πάλι, την είδαμε με μώλωπες στα χέρια. Αυτοτραυματί-

ζομαι συχνά μας είπε. Τη μια στην τουλάπα του δωμα-

τίου, την άλλη στο νεροχύτη ή στο κουζινοτούλαπο την

άλλη στο κρεβάτι καθώς σηκώνομαι. Συμπτώσεις, ίσως,

θα μου πείτε. Μα τόσο συχνές; Το θεωρώ εντελώς απί-

θανο αγαπητέ μου. Γι’ αυτό μας τρώει μια έννοια βασα-

νιστική.

Τι να κάνω, μας λέει, όταν ανταμώνουμε ή όταν μιλάμε

τηλεφωνικά. Είναι πολύ νευρικός, μα έκανα παιδιά μαζί

του, κάνω υπομονή. Κι έπειτα, τον αγαπώ ακόμα.

Η γυναίκα του συμπαθούς αυτού ανθρώπου, ξαναμά-

ζεψε τις στάλες των δακρύων της, μέσα στο κεντημένο

της μαντήλι.

Κι εκείνος, καθώς σήκωνε το ποτήρι, να ξαναπιεί κι

άλλο κρασί για να πνίξει, λες, μέσα του τον καημό του,

με ρώτησε δακρυσμένος.. Πώς μπορεί κανείς καλέ μου

κύριε, να ζει δίπλα σ’ έναν άνθρωπο και να γεύεται με

όλες τις αισθήσεις του μια συμπεριφορά μη φυσιολο-

γική, συνεχίζοντας να τον αγαπά; Πώς γίνεται αυτό;

Στην ουσία όμως, τον ίδιο τον εαυτό του ρωτούσε, ψά-

χνοντας να βρει μια λογική απάντηση.

Γι’ αυτό έκλαψα φίλε μου-συνέχισε να μου λέει- κι ήπια

τα δάκρυά μου ανάκατα με το κρασί. Δεν άντεξα, λύγισα.

Κάθε μέρα κλαίω σιωπηλά. Μα τώρα, καθώς άκουσα

αυτό το γαμήλιο τραγούδι, ξαναθυμήθηκα την κόρη μου.

Μια άλλη, σοβαρή υποχρέωση, τους ανάγκασε να μην

είναι σήμερα μαζί μας. Καταλαβαίνετε, κύριέ μου; Εμείς

του δώσαμε τον γλυκανθό της ομορφιάς και της ζωής

μας, μέσα απ’ το περιβόλι της ψυχής μας κι αυτός μας το

μαραίνει. Συγνώμη που σας χάλασα τη διάθεση. Είπε, τε-

λειώνοντας, μ’ έναν βαθύ στεναγμό.

Μη ζητάτε συγνώμη κύριε, του απάντησα. Αυτό το ξέ-

σπασμα το είχε ανάγκη η ψυχή σας. Καλά κάνατε και μου

μιλήσατε. Είναι τιμή για μένα. Σας ευχαριστώ.

Το γλέντι του γάμου, συνεχιζόταν ασταμάτητα. Ήταν

κοντά δύο μετά τα μεσάνυχτα, όταν σηκωθήκαμε να φύ-

γουμε δίνοντας τις δέουσες ευχές στους νεόνυμφους

και στους γονείς τους, ευχαριστώντας τους για την τιμή

της πρόσκλησης.

Στο δρόμο όμως για το σπίτι μου, δεν έπαψα να σκέ-

φτομαι την από καρδιάς εξομολόγηση εκείνου του κυ-

ρίου. Μια εξομολόγηση, κατάθεση ψυχής. Και καθώς το

αυτοκίνητό μας, κατάπινε βιαστικά τα χιλιόμετρα του

δρόμου, αναρωτιόμουν, καθισμένος νωχελικά στο κάθι-

σμά μου.

Πόση πίκρα μπορεί να κρύβει μέσα του ο άνθρωπος; Η

ζωή, πίνακας ζωγραφικής κι αυτή, με εναλλασσόμενες

σκηνές. Πότε ηλιόλουστα τοπία και καταγάλανα νερά,

πότε τρικυμισμένες θάλασσες με ολόμαυρα σύννεφα και

καταιγίδες. Πότε γλυκειά ομορφιά καταπράσινης εύφο-

ρης γης και πότε βραχώδεις ξερότοποι και γυμνά τοπία

χωρίς ούτε μιαν όαση πουθενά. Κι ο άνθρωπος, οσιομάρ-

τυρας, ερημίτης, να μάχεται για το εφικτό και για το ανέ-

φικτο, προσδοκώντας το θάμα. Κι η πορεία του στο

χρόνο για τ’ αύριο της ζωής; Χαρά απ’ τη μια κι από την

άλλη θλίψη. Ένας ατέλειωτος Γολγοθάς μοναξιάς.

Μ’ αυτές τις σκέψεις στο μυαλό έφτασα στο σπίτι όταν

άρχισε να φαίνεται ήδη στον ορίζοντα η χαραυγή μιας

καινούργιας μέρας. Κι ενός καινούριου αύριο γαλήνιου

για την ψυχή εκείνων των συμπαθέστατων ανθρώπων;

Ίσως. Ευχής έργο θα ήταν άλλωστε.
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