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Το 2021, ήταν η δεύτερη διαδοχική χρονιά της πανδη-

μίας, η οποία συνέχισε να φέρνει τα πάνω κάτω στην

ζωή όλων μας.

Ο χρόνος έφυγε και μας αποχαιρέτησε με αναμνήσεις

και με προβληματισμούς, αφήνοντας στη θέση του μετέ-

ωρη μια καινούρια ελπίδα. 

Άλλος ένας χρόνος έφθασε στο τέλος του κι έρχεσαι να

αναμετρηθείς μαζί του. Μια αναμέτρηση που δεν είναι

πάντα εύκολη. 

Κοιτάζουμε το νέο έτος με περισσότερη αισιοδοξία και

αγωνιστική διάθεση.

Θα είμαστε αρωγοί σε κάθε τι που αναπτύσσει και γι-

γαντώνει τον Όμιλο αλλά παράλληλα θα είμαστε και θε-

ματοφύλακες των συμφερόντων των συναδέλφων μας.

Στις προτεραιότητές μας το 2022 είναι η Υπογραφή της

νέας τριετούς ΕΣΣΕ 2023 – 2025 και η ίδρυση του επαγ-

γελματικού μας ταμείου.

Συνάδελφισσες-οι

Μόνο ενωμένοι θα μπορέσουμε να πετύχουμε την δια-

σφάλιση των εργασιακών μας σχέσεων και τις καλύτε-

ρες συνθήκες εργασίας.

Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχετε 

εσείς και οι οικογένειές σας.

&�' %� !%�)%*�&�$�""�$ %*�(+#�)� %*��'���%#�$+$�()���"�&���)' #�$ � ���!�%(����$,��	��!+���		
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Το Σωματείο μας 

εύχεται σε όλους 

τους συναδέλφους

Καλά Χριστούγεννα.

Ο καινούργιος χρόνος

να πλημμυρίσει εσάς 

και τις οικογένειές σας 

με χαρά, υγεία 

και ευημερία!
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Η ίδρυση του Ταμείου είναι κάτι το οποίο συζητείτο

πάνω από έξι χρόνια. Είχε συμφωνηθεί τότε με τη ΣΚΕΕΠ,

όταν είμασταν μαζί Προεδρείο σε συνάντηση με την Εται-

ρεία, να υπάρχει αμφίπλευρη συμμετοχή αφού και οι δύο

αποταμιεύουν τα χρήματα, για την ίδρυση του ΤΕΑ. 

Στην αρχή ενημερώσαμε ότι η δεύτερη βελτιωμένη

πρόταση της Groupama με 1,40% στα συσσωρευμένα κε-

φάλαια και με 0,40% για από 01/01/22 με τα ίδια διαχειρι-

στικά έξοδα, θα ισχύει για ένα χρόνο, εφόσον γίνει πράξη

η ίδρυση του Επαγγελματικού Ταμείου.

Οι οξυδερκείς οικονομολόγοι συνδικαλιστές της ΣΥΝ-

ΔΕΣΥ εξανέστησαν. «Βλέπουν» φαντάσματα και άρχισαν

να μας χαρακτηρίζουν με «επιεικείς» χαρακτηρισμούς για

τα χρήματα των εργαζομένων. Θυμίζουμε όταν ψηφί-

στηκε το Πρόγραμμα Δράσης του νέου Προεδρείου ομό-

φωνα, πλην του Αγωνιστικού Μετώπου, συμφωνήθηκε να

διερευνηθεί το θέμα του ΤΕΑ από τον Ασφαλιστικό μας

Σύμβουλο κο Χ. Φύτρο, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικα-

σίες ίδρυσής του και χθες δεν καταδέχθηκαν να ακού-

σουν ούτε λέξη αλλά προτίμησαν τη φυγή. Αξίζει να

τονιστεί ότι το θέμα του ΤΕΑ στη συνεδρίαση του Δ.Σ

ήταν το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης και φυσικά

το γνώριζαν. Προς τι λοιπόν το θέατρο του παραλόγου

περί αιφνιδιασμών και εκπλήξεων; 

Τα βήματα που θα ακολουθήσουν και ανακοινώθηκαν

στο Δ.Σ. πριν την αποχώρηση της ΣΥΝΔΕΣΥ, είναι τα πα-

ρακάτω: (πρέπει να γνωρίζετε ότι η συζήτηση – ενημέ-

ρωση συνεχίστηκε με παρόντα τα μέλη του Προεδρείου

και του Αγωνιστικού Μετώπου).

•• Διεξαγωγή Γενικού Συμβουλίου στις 21/12/21

• • Περιφερειακές Συνελεύσεις και ψηφοφορίες μέχρι

τέλος Ιανουαρίου.

Για το δεύτερο μεγάλο θέμα της ΕΘΝΙΚΗΣ, κατηγοριο-

ποιήσαμε τις διεκδικήσεις μας (όπου είμαστε στο 60%

όσων ζητούσαμε, μαζί με τις προτάσεις της ΣΥΝΔΕΣΥ) και

ζητήσαμε από την Εταιρεία να επωμιστεί το βάρος της

αύξησης. Θα κάνει αναλογιστική μελέτη και θα μας ενη-

μερώσει μέχρι το Γενικό Συμβούλιο.

Έτσι λοιπόν έχουμε επιπλέον των αιματολογικών CRP,

Ομοκυστεϊνη. Επίσης κολονοσκόπηση κάθε πέντε χρόνια

για τους άνω των 45 ετών. Για το θέμα των επεμβάσεων

με ρομποτική, μας είπαν ότι υπάρχει εγκεκριμένη λίστα

την οποία ζητήσαμε να μας δοθεί ώστε να την γνωρίζουν

όλοι οι εργαζόμενοι. Όσον αφορά την ασφάλιση των νε-

ογνών με τη γέννησή τους, είπαν ότι σε όλες τις ασφαλι-

στικές ισχύει η κάλυψη μετά από ένα μήνα, λόγω

θνησιμότητας βάσει στατιστικών. Στην ΕΘΝΙΚΗ ισχύει η

ασφάλιση μετά τις 15 ημέρες.   

Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

•• Αποφάσεις δικαστηρίων: έγινε ενημέρωση για τα δύο

Δικαστήρια που αφορούσαν το δυστύχημα στις 08/05/15

και το ατύχημα στις 28/06/15.

• • Οφειλόμενα Ρεπό: μετά από διαβουλεύσεις και συζη-

τήσεις με τη Διοίκηση βγήκε ένα πρόγραμμα αποζημίωσης

οφειλομένων ρεπό (μέχρι 31/10/21) με προσαύξηση 50%

για όσους επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν.  

• • Εκπρόσωποι Εργαζομένων: Μετά την 3/01/22 η Διοί-

κηση ΕΛΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ θα αποστείλει επιστολή για

τους εκπροσώπους εργαζομένων στο νέο Δ.Σ. Έτσι λοι-

πόν διορθώνεται η απραξία και η σιωπή των προηγούμε-

νων εκπροσώπων μας και μέλη της ΣΥΝΔΕΣΥ που

απέκρυψαν την παύση τους λόγω της τότε προεκλογικής

περιόδου για το Δ.Σ. του Σωματείου μας. Θα ακολουθήσει

ενημέρωση και ημερομηνία για τις εκλογές των Εκπρο-

σώπων.

• • Προσλήψεις: έχουν ολοκληρωθεί οι συνεντεύξεις των

πλοιάρχων, πυροσβεστών και είναι σε εξέλιξη των δοκι-

μαστών χημείου και των χειριστών.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοιΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στις μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις που γίνονται

προς όφελος των εργαζομένων και είναι παρακαταθήκη

για τις επόμενες γενιές, κάποιοι σκέφτηκαν ότι την ώρα

των μεγάλων αποφάσεων, για άλλη μία φορά να είναι

απόντες.

Η στάση των συναδέλφων της ΣΥΝΔΕΣΥ δυστυχώς δεί-

χνει συνδικαλιστική ανωριμότητα, ανευθυνότητα και

αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων.

H ίδρυση επαγγελματικού ταμείου
H ίδρυση επαγγελματικού ταμείου ήταν το βα-
σικό θέμα συζήτησης της συνεδρίασης του
έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΕΕΠ
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Δεκεμ-
βρίου 2021. Για το λόγο αυτό κρίναμε σκόπιμο
και είχαμε και τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο του
ΠΣΕΕΠ παρόντα μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου
θα εξηγούσε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες,
καθώς είναι και Διαχειριστής πάνω από το  50%
των ΤΕΑ που υπάρχουν στην Ελλάδα.
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Ο πρόεδρος του Σωματείου, Παναγιώτης Οφθαλμίδης,

στην ομιλία του αναφέρθηκε στον στόχο και σκοπό που

έχει το ΠΣΕΕΠ ώστε να ευαισθητοποιήσει περισσότερους

συμπολίτες μας να γίνουν αιμοδότες και η τράπεζα αίμα-

τος να αποκτήσει περισσότερα αποθέματα. Άλλωστε το

Σωματείο μας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Οφθαλμί-

δης, σε πολύ δύσκολες στιγμές στο παρελθόν βοήθησε σε

μεγάλα ατυχήματα που συνέβησαν, αλλά τώρα καθημερινά

βοηθά τους συναδέλφους αλλά και τους συναθρώπους

μας που απευθύνονται σε αυτό και έχουν ανάγκη από αίμα. 

«Όπως γνωρίζετε τόνισε ο πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ, είμα-

στε από τις πρώτες βιομηχανίες που ξεκίνησαν και δημι-

ούργησαν τράπεζες αίματος. Έτσι και τώρα  το Σωματείο

μας προσπαθεί να δημιουργήσει και μία τράπεζα μυελού

των οστών η οποία ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει και αυτή

πάρα πολύ τους συνανθρώπους μας και τους συναδέλφους

μας. Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια η οποία ξεκινάει ξεφεύ-

γει από τα στενά όρια που ένα Σωματείο έχει και προσπα-

θούμε να πλησιάσουμε την κοινωνία ειδικά τους όμορους

Δήμους που ζούμε εδώ στην περιοχή και μπορώ να πω ότι

και εμείς είμαστε ένα μέρος της μεγάλης οικογένειας

αυτής της όμορης περιοχής, διότι αφιερώνουνε οκτώ και

Ημερίδα από το ΠΣΕΕΠ για την εθελοντική αιμοδοσία

"Δώσε ζωή είναι στο αίμα σου" ήταν το θέμα της Ημε-
ρίδας που πραγματοποίησε το Πανελλήνιο Σωματείο
Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια, την Δευτέρα
1η Νοεμβρίου 2021, στο ξενοδοχείο «ELΕFSINA». Μια
ημερίδα που πραγματικά άφησε άριστες εντυπώσεις
και όλοι οι ομιλητές αλλά και οι παρεβρισκόμενοι εξή-
ραν την προσπάθεια του ΠΣΕΕΠ για τον εθελοντισμό
στην αιμοδοσία, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο.

δώδεκα ώρες καθημερινά από τη ζωή μας δουλεύοντας

στις όμορες βιομηχανίες τα Διυλιστήρια. 

Θέλουμε επίσης να βοηθήσουμε κοινωνικά. Το πράξαμε

στο παρελθόν βοηθώντας σε φυσικές καταστροφές που

υπήρξαν. Θέλουμε να αναδείξουμε το κοινωνικό μας έργο

να το συνεχίσουμε και να το δώσουμε ως παρακαταθήκη

στις επόμενες γενιές.

Στο χώρο εργασίας μας έχουν εισέρθει τα τελευταία

χρόνια πολλοί νέοι άνθρωποι, με αποτέλεσμα να αλλάξει η

σύνθεση της ανθρωποδύναμης των Διυλιστηρίων μας,

έχουν αντικατασταθεί οι παλαίμαχοι της εργασίας από νε-

ότερους με αποτέλεσμα το 77% περίπου είναι νέοι άνθρω-

ποι που ο μέσος όρος είναι από δεκαετία και κάτω. Όπως

καταλαβαίνεται θέλουμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε

αυτές τις προσπάθειες και αυτές τις πρωτοβουλίες που

παίρνουμε τις οποίες σήμερα ξεκινάμε μ’ αυτήν την εκδή-

λωση. 

Στο μέλλον θα γίνουν πολλές περισσότερες εκδηλώσεις

που θα μιλάνε για τους επαγγελματικούς κινδύνους, για

τις ασθένειες και θα προχωρήσουμε και σε δεντροφυτεύ-

σεις. Ήδη έχουμε κάνει αίτηση και στο δασαρχείο, αλλά

και στους αρμόδιους φορείς στις περιοχές που κάηκαν και

θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε εμείς οι εργαζόμενοι

γιατί θέλουμε να έχουμε αυτούς τους πνεύμονες γιατί

είναι ζωή όταν δουλεύεις σε τέτοιες βιομηχανίες, να κά-

νουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Θέλουμε να είμαστε αρωγοί

όπου μας ζητήσετε και σε όποιο πρόγραμμα δράσης καταρ-

τίσετε. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.

Και σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ παρόντες. Θέλουμε

να χτίσουμε μια σχέση η οποία να γίνεται καθημερινά κα-

λύτερη. Να ξέρετε τα προβλήματα που απασχολούν όλη

την περιοχή, απασχολούν και εμάς ως εργαζόμενους».

Του Πάρη Πουλίδη (Γραμματέα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων) 



Προσκεκλημένοι
Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και

συμμετείχαν, η Α’ επιμελήτρια του

Θριασίου Νοσοκομείου, κ. Ιωάννα Απο-

στολίδου και η προϊσταμένη αιμοδο-

σίας, κ. Ευαγγελία Αθανασίου, οι

οποίες αξίζει να σημειωθεί ότι τις πε-

ρισσότερες φόρες είναι παρούσες

στην αιμοδοσία του Σωματείου. Οι δύο

εκπρόσωποι του Θριασίου νοσοκο-

μείου, αναφέρθηκαν στην Εθελοντική

Αιμοδοσία των μελών του ΠΣΕΕΠ, τα

οποία με την προσφορά τους έχουν

«σώσει» μέχρι τώρα περισσότερους

από 5.000 ασθενείς συνανθρώπους

μας, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση

αλλά και πηγή αισιοδοξίας.

Το λόγο επίσης πήρε ο Διοικητής

του Θριασίου Νοσοκομείου, Άγγελος Αντωνίου, ο οποίος

ευχαρίστησε το ΠΣΕΕΠ για την συνεισφορά του στην αι-

μοδοσία, καθώς και τον όμιλο ΕΛ.ΠΕ για την διαχρονική

του προσφορά στο νοσοκομείο, αλλά κυριώς γιατί είναι

ένας απο τους βασικούς συντελεστές που το Θριάσιο απέ-

κτησε έναν υπερσύγχρονο εξοπλισμό που αφορά τον κο-

ρωνοϊό.

Σημαντική ήταν και η ομιλία της εκπροσώπου του ιδρύ-

ματος «Όραμα Ελπίδας», κ. Πηνελόπης Σαμαρά για τον

εθελοντισμό του Μυελού των Οστών, που εξήγησε την

απλότητα της διαδικασίας και συνάμα την αναγκαιότητα

της προσφοράς.

Τέλος, ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η ομιλία του Γενικού

Γραμματέα του ΠΣΕΕΠ, Σπυρίδωνα Θεοτόκη, ο οποίος ανα-

φέρθηκε στο πλάνο για τον "κύκλο ζωής" που ανοίγει το

Σωματείο για τους συγγενείς πρώτου βαθμού των εργαζο-

μένων, όπου θα μπορούν να προσφέ-

ρουν αίμα στην Τράπεζα Αίματος του

ΠΣΕΕΠ, δίνοντας τον ΑΜΕ 11395 πριν

από κάθε αιμοδοσία.

«Το ΠΣΕΕΠ πέρα από το συνδικαλι-

στικό του ρόλο, έχει αποδείξει διαχρο-

νικά και συνεχίζει να αποδεικνύει την

κοινωνική του προσφορά και αλληλεγ-

γύη. Η εκδήλωση αυτή είναι για μας

πρωταρχικής σημασίας και αξίας,

καθώς έχει να κάνει με την εθελοντική

αιμοδοσία, τον άνθρωπο εθελοντή αι-

μοδότη πυλώνα αυτής της πράξης που

σέβεται και υπερασπίζεται τη ζωή με

διακριτικότητα και ευαισθησία, δια-

σφαλίζοντας την επάρκεια αίματος

στον συνάνθρωπο.

Ας αναλογιστούμε ότι σήμερα ανα-

ζητούνται στην Ελλάδα 700.000 μονάδες αίματος ετησίως,

μόλις το 35% συλλέγεται από εθελοντές αιμοδότες, ενώ

το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από συγγενείς και φίλους

τους ασθενούς.

Είναι αλήθεια πως όσο και αν η αιμοδοσία διαρκεί λίγο,

είναι ανώδυνη και αναζωογονεί τον οργανισμό κάποιες

φορές ο φόβος, η προκατάληψη και η άγνοια, λειτουργούν

ως ανασταλτικοί παράγοντες. Η ενημέρωση, η γνώση και

η αξία της προσφοράς νικούν την ανθρώπινη αδυναμία και

γίνεται δύναμη ψυχής. 

Η δύναμη αυτή ανταμείβεται με την ευγνωμοσύνη προς

τον εθελοντή αιμοδότη που αναλαμβάνει να διατηρήσει

τους κρίκους στην αλυσίδα της ζωής. Είναι μία πράξη ανι-

διοτέλειας, γιατί ο αιμοδότης προσφέρει σε έναν άνθρωπο

που δεν γνωρίζει και του χαρίζει τη ζωή, τη χαρά και την

ελπίδα.
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ΔΩΣΕ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ



Σήμερα λόγω της πανδημίας, οι μονάδες αίμα-

τος έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να

μπαίνουν σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή συνανθρώ-

πων μας, κυρίως όμως αυτών που βρίσκονται σε

συνεχή ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό το Δ.Σ. του Σω-

ματείου μας, αποφάσισε να επεκτείνει την πολι-

τική του για εθελοντική αιμοδοσία βάζοντας στον

κύκλο της ζωής και του 1ου βαθμού συγγενείς

συναδέλφων μας. Το σκεπτικό μας είναι, ότι εφό-

σον υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι για διαφό-

ρους λόγους δεν μπορούν να δώσουν αίμα, να

δίνεται η δυνατότητα σε συγγενείς 1ου βαθμού

να το πράττουν, δίνοντας τα στοιχεία τους και

τον αριθμό μητρώου της τράπεζας αίματος του ΠΣΕΕΠ το

11395 πριν την αιμοληψία. Φυσικά αυτό ισχύει για όλους

τους συναδέλφους ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα

αποθέματα της τράπεζας αίματος του Σωματείου μας.

Κύριοι, θα μου επιτρέψετε να δανειστώ μια φράση που

μου έκανε εντύπωση και αφορά μια παρουσίαση εργασίας

με θέμα την εθελοντική αιμοδοσία σε ένα θεματικό σχο-

λείο λόγω του φόβου που δημιουργεί το αίμα στο παιδί και

όχι μόνο. Η τάξη λοιπόν η συγκεκριμένη προσπάθησε να

βγάλει ένα σύνθημα για να προσελκύσει αιμοδότες. Τα παι-

διά λοιπόν δούλεψαν και έβγαλαν το εξής σύνθημα: «Δώ-

ρισε λίγο αίμα, όλοι μαζί να σώσουμε τον έναν. Σήμερα

εγώ, αύριο εσύ. Κανείς δεν ξέρει τη στιγμή».

Τελειώνοντας θέλω να κάνω μια μικρή αναφορά με την

ευκαιρία της παρουσίασης εδώ, σε ένα θέμα που μας έχει

απασχολήσει αρκετά. Είναι οι επαγγελματικοί κίνδυνοι στις

εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων. Δεν θέλω να σας κου-

ράσω με πίνακες και στοιχεία, απλά θέλω να σας ενημε-

ρώσω ότι είμαστε στο στάδιο συλλογής στοιχείων που

αφορούν εργαζόμενους στα Διυλιστήρια, ώστε μέσα από

την περιγραφή δυνητικών κινδύνων και διεργασιών εντός

του χώρου των εγκαταστάσεων, αν συνδέονται με επαγ-

γελματικές ασθένειες. Για αποφυγή παρεξηγήσεων θέλω

να τονίσω ότι δεν πρέπει να συγχέουμε την συγκεκριμένη

εργασία με την τήρηση μέτρων ασφαλείας προσωπικής

προστασίας και περιβάλλοντος που ορίζουν οι διεθνής

συνθήκες και κανόνες και τηρούνται απαραίτητα από τα

ΕΛ.ΠΕ. Ζητούμε λοιπόν συνεργασία από τον ιατρό εργα-

σίας, την επιστημονική ομάδα του θριασίου νοσοκομείου

και τις υπηρεσίες των όμορων Δήμων να είναι αρωγοί στην
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προσπάθεια αυτή προς το συμφέρον των εργαζομένων,

των οικογενειών τους, διότι όπως γνωρίζετε το 80% των

εργαζομένων του Ομίλου είναι από τις γύρω περιοχές».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης: ο Πανοσιολογιώ-

τατος Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ ως εκπρόσωπος του Μη-

τροπολίτη Μεγάρων και Σαλαμίνος, ο Αντιπρόεδρος της

Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας, ο Βουλευτής, Ευάγγελος

Λιάκος, ο Δήμαρχος Ελευσίνας - Μαγούλας, Αργύρης Οι-

κονόμου, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας, Χρήστος Στά-

θης, ο Δήμαρχος Μεγάρων, Γρηγόρης Σταμούλης, ο

Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων ΕΛ.ΠΕ., Σωτήρης Αναστα-

σιάδης και ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., Αλέξανδρος Τζαδήμας.

Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή Αναμνηστικών Τι-

μητικών Διπλωμάτων στους παρόντες συναδέλφους εθε-

λοντές αιμοδότες, από τον Πρόεδρο του ΠΣΕΕΠ,

Παναγιώτη Οφθαλμίδη.

Oι συνάδελφοι εθελοντές του ΠΣΕΕΠ, με την προσφορά τους έχουν «σώσει»

μέχρι τώρα περισσότερους από 5.000 ασθενείς συνανθρώπους μας, γεγονός

που προκάλεσε αίσθηση αλλά και πηγή αισιοδοξίας
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Αρχικά το λόγο πήρε ο Πρόεδρος

του ΠΣΕΕΠ Παναγιώτης Οφθαλμίδης

όπου ανέλυσε τη διαδικασία μετασχη-

ματισμού του Ομίλου των ΕΛΠΕ, τη

θέση των εργαζομένων  στη νέα εται-

ρεία καθώς και τη διεκδίκηση εκπρο-

σώπησης εργαζομένων στο Δ.Σ. της

μητρικής εταιρείας holding – συμμετο-

χών. 

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος του

ΠΣΕΕΠ, ο νέος νόμος περί εταιρικής

διακυβέρνησης, μπορεί να μην επιβάλ-

λει τη συμμετοχή των εργαζομένων

στο Δ.Σ. της Holding, ωστόσο δεν το

απαγορεύει. «Σαν συνδικάτο θεω-

ρούμε ότι επειδή στη holding θα παίρ-

νονται κρίσιμες αποφάσεις, θα πρέπει

να υπάρχει συμμετοχή με δύο εκπρο-

σώπους εργαζομένων, έναν από το

ΠΣΕΕΠ και έναν από την ΠΕΠΕΚΟ». 

«Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή

ότι είμαστε υπέρ του μετασχηματι-

σμού του Ομίλου σε μια πιο πράσινη

ενέργεια συνέχισε ο κ. Οφθαλμίδης.

Παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά γί-

νονται κάποιες αναδιοργανώσεις.

Με την κλιματική αλλαγή και την

υπερθέρμανση του πλανήτη όλες οι

χώρες αναγκάζονται να βάζουν ένα

μείγμα στα συμβατικά καύσιμα που

μέχρι τώρα ξέραμε πως ήταν οι βενζί-

νες, τα ντήζελ κ.λ.π. Από εδώ και πέρα

μπαίνει στη ζωή μας σε ένα ποσοστό

25% οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

δηλαδή θα έχουμε ηλεκτροκίνηση, θα

έχουμε κίνηση με υδρογόνο και κί-

νηση με φυσικό αέριο. 

Αυτό που είναι επιβεβλημένο να

γίνει και προχωρεί όλος ο πλανήτης σ’

ένα τέτοιο μετασχηματισμό και εμείς

σαν ένας πολύ μεγάλος Όμιλος στη

νοτιοανατολική Ευρώπη, ουσιαστικά

μπαίνουμε κι εμείς στο παιχνίδι δυνα-

μικά και εκείνο το οποίο γνωρίζεται

καλύτερα από εμένα, είναι ότι δεν

πρόκειται να αφήσουμε σαν εργαζόμε-

νοι, να μην ελέγχουμε δηλαδή τις

όποιες κινήσεις πάνε να γίνουν, διότι

μας αφορά άμεσα και για το θέμα της

δουλειάς μας, αλλά και σαν ενεργοί

πολίτες της χώρας αυτής, οι οποίοι πα-

ρακολουθούμε από κοντά όλη αυτή τη

διαδικασία.

Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουνε

ανακοινώσεις και πρόσφατα και από

την κυβέρνηση, η οποία μάλιστα έβαλε

και χρονικά όρια, ότι από το 2030 θα

αρχίσουν όλα τα ΤΑΧΙ σε Αθήνα και

Θεσσαλονίκη να είναι με ηλεκτροκί-

νηση, οι Δημόσιες Υπηρεσίες κ.α. 

Συμμεριζόμαστε τον αγώνα όλων

αυτών για να πάμε γρήγορα να υποκα-

ταστήσουμε κάποια ποσοστά στα μείγ-

ματα των συμβατικών προϊόντων που

υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όμως θεω-

ρούμε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι

εφικτό, τουλάχιστον για τα χρονικά

περιθώρια τα οποία έχουν πει και

τούτο πολύ απλά, διότι όπως ξέρετε,

θέλει να αντικατασταθούν οι στόλοι

των αυτοκινήτων, να γίνουν υποδο-

μές, τις οποίες εγώ προσωπικά θεωρώ

ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχ-

θούν το 2030. 

Μακάρι να γίνουν, ώστε να υπάρχει

μια διαδικασία τέτοια, να είμαστε πρω-

τοπόροι, αλλά όταν η Ευρώπη και η

Αμερική βάζουν το 2060 ως ορόσημο

ότι θα είναι έτοιμοι, δεν μπορεί στη

χώρα μας να λέμε ή να πιέζουμε την

κατάσταση. 

Και το λέω αυτό, γιατί όλο αυτό προ-

ϋποθέτει μια διαδικασία πολύ μεγάλη

για να γίνουν όλες αυτές οι υποδομές

και βέβαια υπάρχουν και τεράστια

συμφέροντα παγκόσμια, γιατί όταν η

Αμερική, η Ρωσσία, οι χώρες του

ΟΠΕΚ όλες, έχουν δαπανήσει τρισεκα-

τομμύρια, τα συμφέροντα τους όπως

καταλαβαίνεται στο μαύρο χρυσό

είναι πολύ δύσκολο το να απεμπολή-

σουν.

ΠΣΕΕΠ: Εταιρικός Μετασχηματισμός των ΕΛΠΕ - 

Προκλήσεις και προοπτικές

Ο «Εταιρικός Μετασχηματισμός των ΕΛ.ΠΕ., οι Προκλήσεις και προοπτικές καθώς και η θέση των εργαζομέ-

νων στη νέα εταιρεία» ήταν το θέμα της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό

τύπο, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. σε κεντρικό ξενοδο-

χείο της  Αθήνας. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΕΕΠ

Oι εργαζόμενοι

θα διαφυλάξουν

ως κόρην

οφθαλμού 

το 35% 

που ανήκει 

στο Δημόσιο
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Άρα εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα γίνει μεν γιατί είναι επι-

τακτική ανάγκη, αλλά θα γίνει με πιο αργούς ρυθμούς,

διότι νομίζω δεν έχουμε την πολυτέλεια και τις υποδομές

να το πάμε πιο γρήγορα. 

Αυτό μένει να φανεί βέβαια και να είστε σίγουροι ότι

πλέον αρχίζουμε και περνάμε σε μια άλλη εποχή. Σε μια

εποχή η οποία θα αφήσει το αποτύπωμά της και θα είναι

σε πιο πράσινα προϊόντα. Δεν θα μπω τώρα στην διαδικα-

σία να αναλύσω το πράσινο ταμείο το οποίο έχει γίνει, τα

70 δις που έχουνε πέσει στην ευρωπαϊκή ένωση για επεν-

δύσεις κ.λ.π. θα πω τούτο όμως: Θυμάστε μας βάλανε από

την ευρωπαϊκή ένωση να κλείσουμε άρον άρον τα εργο-

στάσια του λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη. 

Με την αύξηση την ραγδαία του φυσικού αερίου τρέξαν

πρώτοι οι Γερμανοί και αρχίσανε να βάζουνε εργοστάσια

με λιγνίτη να ξεκινάνε γιατί δεν τους συνέφερε πλέον και

υπήρχε πρόβλημα με το φυσικό αέριο και με την ανατί-

μηση αλλά και γενικότερα. Εμείς τι κάναμε; Κλείσαμε άρον

άρον, οι Γερμανοί οι οποίοι οδηγούν και την ευρωπαϊκή

ένωση. Τρέξαμε να κλείσουμε…Και τώρα βλέπετε ποια

είναι η κατάσταση.

Το λέω για να σας δείξω ότι αυτός ο μετασχηματισμός

ο οποίος πάει να γίνει, θα πρέπει να γίνει με προσεκτικά

βήματα και με σχεδιασμό. 

Δεν μπορούμε να πετάμε ημερομηνίες και χρονοδια-

γράμματα έτσι στο «κουτουρού» Διότι παράδειγμα, για να

δώσει ένας ταξιτζής 25.000 για να πάρει ένα ηλεκτρικό αυ-

τοκίνητο, δεν ξέρω κατά πόσο έχει τη δυνατότητα ο ίδιος

ή αν θα υπάρξει μια πολιτική από το κράτος, μια μέριμνα

να δώσει κίνητρα. 

Γεννιούνται λοιπόν πολλά θέματα τα οποία θα δούμε στη

συνέχεια και τα παρακολουθούμε στενά. Πάντως κρατή-

στε αυτό, ότι σίγουρα πρέπει να προχωρήσουμε στο μετα-

σχηματισμό και σίγουρα οι κινήσεις πρέπει να γίνονται με

προσεκτικά βήματα προκειμένου να πάμε επιτυχώς σ’ αυτή

τη μετάβαση. 

Το δεύτερο που θέλουμε εδώ να σας πούμε είναι ότι αρ-

χίζει και γίνεται η συνέλευση των μετόχων για το θέμα. Η

holding αυτή τη στιγμή όπως είναι έτσι τα πράγματα δεν

έχει εκπροσώπους των εργαζομένων, δηλαδή ενώ τα

ΕΛ.ΠΕ. ως μαμά εταιρεία είχε 13 μέλη στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο, τώρα πλέον έχει 11 μέλη. 

Εμείς σαν συνδικάτο θεωρούμε ότι στην holding η οποία

θα είναι η μαμά εταιρεία θα παίρνονται όλες οι κρίσιμες

αποφάσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει συμ-

μετοχή με δύο εκπροσώπους. Έναν εκπρόσωπο από το

ΠΣΕΕΠ που έχω την τιμή να εκπροσωπώ και από την ΠΕ-

ΠΕΚΟ το Σωματείο της Εμπορίας το οποίο είναι το 2ο με-

γαλύτερο Σωματείο στον Όμιλο και κάνουμε λοιπόν μια

σχετική πρόταση. 

Θέλουμε να έχουμε δηλαδή το «μάτι και το αυτί» με δι-

καίωμα λόγου, για να βλέπουμε, να παρακολουθούμε ακρι-

βώς τη διαδικασία και το τι αποφάσεις παίρνονται, γιατί

μας αφορούν όλους. Βέβαια, η συμμετοχή μας τόσα χρό-

νια στα ΕΛ.ΠΕ. που ήταν η μαμά εταιρεία δεν δημιούργησε

κανένα πρόβλημα, απεναντίας έδειξε ότι και βοήθησε και

πάντα ήταν αρωγός σε όλη αυτήν την προσπάθεια μεγα-

λώματος του Ομίλου και ήμασταν θετικοί σε κάθε ενέρ-

γεια που διασφάλιζε και τα συμφέροντα των εργαζομένων,

αλλά και της εταιρείας.

Συνεπώς, θεωρούμε απαραίτητο να συμμετέχουμε.

Κάναμε κάποιες συζητήσεις με την διοίκηση της εται-

ρείας και θεωρώ ότι πρέπει να λυθεί και δεν πρέπει να

λυθεί με άλλο τρόπο, σε όλη την Ευρώπη γίνεται αυτό το

πράγμα. 

Όλες οι holding που έχουν δημιουργηθεί έχουν μέσα και

συμμετοχή των εργαζομένων. Θεωρώ λοιπόν, ότι πρέπει

να λυθεί άμεσα και να κοιτάξει η διοίκηση να λύσει αυτό

το θέμα γιατί είναι πολύ σοβαρό και για την εικόνα και την

κοινωνία, αλλά και σαν θεσμός τον οποίο εκπροσωπούμε

και νομίζουμε ότι μόνο θετικά μπορούμε να συνεισφέ-

ρουμε και τίποτε άλλο.

Απευθυνθήκαμε με επιστολές μας και στους μεγαλομε-

τόχους, δηλαδή στο Δημόσιο και στην Pan European και

θεωρούμε ότι με τις κινήσεις που θα έχουμε και τη σημε-

ρινή με τη συνέντευξη τύπου, με νομικές ενέργειες, αλλά

και με συνδικαλιστικούς τρόπους θα διεκδικήσουμε αυτό

το δικαίωμά μας, το οποίο μπορεί ο νόμος να μη μας το

δίνει που έγινε για τις holding, αλλά δεν το απαγορεύει κιό-

λας. Υπ’ αυτήν την έννοια λοιπόν θα επανέλθουμε. Και το

τρίτο και τελευταίο είναι ότι προειδοποιούμε και από αυτό

το βήμα τους πάντες, ότι θα διαφυλάξουμε ως κόρη

οφθαλμού το 35,5% που ανήκει στο Δημόσιο και δεν θα

επιτρέψουμε σε κανέναν να πάει και να το ξεπουλήσει. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ



ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΣΕΕΠ

Ο πυλώνας 

για την επιτυχία

των έργων αυτών

είναι το εργατικό

δυναμικό 

του Ομίλου, 

κάτι το οποίο 

επιδεικνύεται 

διαχρονικά
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Την συμμετοχή δύο εκπροσώπων στο Δ.Σ της νέας εταιρείας          
Επιχειρήθηκε στο παρελθόν και επί

ΣΥΡΙΖΑ και επί Ν.Δ. και οι εργαζόμενοι

με τους αγώνες που δώσανε το απο-

τρέψαμε.Άρα λοιπόν το μήνυμα προς

όλους  και κυρίως προς την κυβέρνηση

είναι, να πάρουν τις μετοχές και να τις

επιστρέψουν στο Δημόσιο, διότι το Δη-

μόσιο δεν επιδοτεί τις δραστηριότητες

του Ομίλου. 

Το Δημόσιο ουσιαστικά παίρνει χρή-

ματα ως μέτοχος από τις δραστηριότη-

τες. Άρα λοιπόν το μόνο που έχει είναι

κέρδος.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γενικός

Γραμματέας Σπυρίδων Θεοτόκης όπου

ανέλυσε το γενικότερο φάσμα ενερ-

γειακής μετάβασης σε παγκόσμιο και

ενεργειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη ανα-

φορά έγινε στην ελληνική πρόταση

«White Dragon» με τη συμμετοχή των

ΕΛ.ΠΕ. στις ενεργειακές επενδύσεις

που είναι σε εξέλιξη. Ο πυλώνας για

την επιτυχία  των έργων αυτών είναι το

εργατικό δυναμικό του Ομίλου, κάτι το

οποίο επιδεικνύεται διαχρονικά. 

«Η προώθηση των επενδύσεων τό-

νισε ο κ. Θεοτόκης στην τεχνολογία

για την ενθάρρυνση της ενεργειακής

μετάβασης, και την επίτευξη των στό-

χων για μηδενικές εκπομπές μέχρι το

2050, αποτελεί μία από τις πρωταρχικές

επιλογές της E.E. και συνέχισε:

Η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιμα-

τική αλλαγή στη Γλασκώβη (COP26)

δεν σηματοδοτεί μόνο τη συντονι-

σμένη προσπάθεια των ηγεσιών παγκο-

σμίως να αποτρέψουν τη διαφαινόμενη

οικολογική καταστροφή, αλλά και την

αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου που

φέρνει μεγάλες οικονομικές και γεω-

πολιτικές αλλαγές.

Το υδρογόνο είναι ένας ευέλικτος

ενεργειακός φορέας που μπορεί να πα-

ραχθεί από ένα ευρύ φάσμα πηγών και

να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρό-

πους σε ολόκληρο τον ενεργειακό

τομέα. 

Σχεδόν τα ¾ του υδρογόνου που πα-

ράγεται σήμερα παγκόσμια, παράγεται

μέσω αναμόρφωσης ατμού- μεθανίου

(SMR), μιας ώριμης διαδικασίας στην

οποία χρησιμοποιείται ατμός υψηλής

θερμοκρασίας (700-1000 β. C) για την

παραγωγή υδρογόνου από φυσικό

αέριο, με εκπομπές CO2 το οποίο ονο-

μάζεται γκρίζο υδρογόνο.

Το μπλε υδρογόνο, καθαρότερη

μορφή από το γκρίζο, παράγεται όταν

η διαδικασία αναμόρφωσης του φυσι-

κού αερίου συνδυάζεται με τεχνολογία

δέσμευσης και αποθήκευσης (CCS). Το

CO2 περιορίζεται εως και 90% και απο-

θηκεύεται σε κενά πεδία π.χ φυσικού

αερίου, καθιστώντας το υδρογόνο σχε-

δόν χωρίς άνθρακα.

Το πράσινο υδρογόνο το οποίο είναι

η πλέον καθαρή μορφή υδρογόνου

χωρίς εκπομπές CO2 παράγεται με ηλε-

κτρόλυση του νερού με βιώσιμη ηλε-

κτρική ενέργεια, τον ήλιο και τον αέρα

(αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα). Η

παραγωγή του όμως τεχνικά και οικο-

νομικά έχει προβλήματα που πρέπει να

ξεπεραστούν.

Η τιμή του πράσινου υδρογόνου

εξαρτάται από τις ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας.

Το κόστος παραγωγής ηλιακής και

αιολικής ενέργειας έχει μειωθεί θεα-

ματικά την τελευταία δεκαετία. Αυτό

είναι ένα καλό σημάδι για το τι θα συμ-

βεί με το κόστος του πράσινου υδρο-

γόνου στο μέλλον.

Η Ιαπωνία έχει πραγματοποιήσει αρ-

κετά σημαντικά πιλοτικά έργα - με

χώρες όπως η Αυστραλία, η Σαουδική

Αραβία και το Μπρουνέι - για να καθο-

ρίσει τον καλύτερο τρόπο μεταφοράς

πράσινου ή μπλε υδρογόνου σε μεγά-

λες αποστάσεις με πλοίο. Είναι πολύ

νωρίς για να πούμε πως θα εξελιχθεί το

κόστος μεταφοράς και πόσο γρήγορα

μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η παγκό-

σμια αγορά υδρογόνου. Ανάλογα με τις

τεχνολογικές εξελίξεις, μια αγορά πα-

ρόμοια με εκείνη του υγροποιημένου

φυσικού αερίου μπορεί να δει το φως

της ημέρας τις επόμενες δεκαετίες.

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για το

κόστος του πράσινου υδρογόνου στην

Ευρώπη;

Η προβλεπόμενη αύξηση της υπερά-

κτιας (oTshore) αιολικής παραγωγής

στη βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται

να ξεκινήσει τα επόμενα 10 έως 15

χρόνια. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του 2030, η μαζική ανάπτυξη

πράσινου υδρογόνου μπορεί να έχει αρχίσει σε αυτό το

μέρος του κόσμου. Ορισμένοι μεγάλοι βιομηχανικοί παρά-

γοντες, έχουν θέσει έναν σαφή στόχο κόστους για το πρά-

σινο υδρογόνο να φθάσει στην ισοτιμία δικτύου με γκρίζο

υδρογόνο έως το 2030.

Αυτές οι φιλοδοξίες είναι μακροπρόθεσμες και αποκλεί-

ουν τη σημαντική χρήση πράσινου υδρογόνου τα επόμενα

χρόνια.

Η Ευρώπη (το 6,8 της στεριάς του πλανήτη) έχει υιοθε-

τήσει τους αυστηρότερους στόχους για μείωση της εκπομ-

πής ρύπων, δεσμευόμενη να φτάσει στο μηδέν το 2050 και

βάζοντας ενδιάμεσο στόχο το 2030, οπότε οι εκπομπές

ρύπων θα πρέπει να έχουν περιοριστεί στο 55% του επιπέ-

δου που βρίσκονταν το 1990.

Για την Ε.Ε. η πράσινη μετάβαση δεν υπαγορεύεται μόνο

από την ανάγκη αποτροπής της κλιματικής αλλαγής, αλλά

αποτελεί και στρατηγικό στόχο ενεργειακής αυτονομίας,

αφού η Γηραιά Ήπειρος δεν διαθέτει αποθέματα υδρογο-

νανθράκων και η «καθαρή» ενέργεια είναι ο μόνος τρόπος

για να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και του

σαουδαραβικού πετρέλαιου.

Στην πράξη, όμως, αποδεικνύεται ότι η μετάβαση δεν

είναι καθόλου αυτόματη, ενώ με την υπόθεση αυτή συν-

δέονται τεράστια συμφέροντα, τα οποία δίνουν τη δική

τους μάχη στην επερχόμενη παγκόσμια ανακατανομή.

Η ευρωπαϊκή εξάρτηση από το φυσικό αέριο ήρθε με έν-

ταση στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες, καθώς η

έκρηξη της τιμής του τελευταίου οφείλεται, ανάμεσα σε

άλλους παράγοντες, και στις μειωμένες παραδόσεις από

τη ρωσική Gazprom.

Οι κινήσεις των Σαουδαράβων δείχνουν ότι επιχειρούν

να διατηρήσουν τον έλεγχο της παγκόσμιας αγοράς ενέρ-

γειας, αποκτώντας προβάδισμα και στα μελλοντικά καύ-

σιμα, όπως το υδρογόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι την

επόμενη μέρα της ανακοίνωσης των Σαουδαράβων, το ολ-

λανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο ABP, που διαχειρίζεται

επενδύσεις 528 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε ότι θα ρευστοποι-

ήσει επενδύσεις που διαθέτει σε περίπου 80 εταιρείες που

συνδέονται με ορυκτά καύσιμα.

Η Κίνα έχει υιοθετήσει τον μηδενικό στόχο για το έτος

2060, αλλά προς το παρόν έχει φουλάρει τα εργοστάσια

παραγωγής ηλεκτρισμού από άνθρακα, καθώς διαθέτει ση-

μαντικά αποθέματα και τα αξιοποιεί για να μην «ξεμείνει»

από ενέργεια λόγω της κρίσης του φυσικού αερίου.

Οι ΗΠΑ, που διαθέτουν δικά τους ορυκτά αποθέματα

υδρογονανθράκων, έχουν εξαγγείλει ότι θα υιοθετήσουν

στόχο μηδενικών ρύπων για το 2060, αλλά δεν έχουν προσ-

διορίσει συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές για την επί-

τευξή του.

Επομένως είναι η στιγμή που η βιομηχανία, η πολιτεία

και τα ερευνητικά ινστιτούτα πρέπει να συντονίσουν τις

προσπάθειές τους και να συνεργαστούν για να επιταχύ-

νουν την δημιουργία υποδομών για δέσμευση και αποθή-

κευση άνθρακα. (CCS) H πρόβλεψη ότι μόλις 13% της

παγκόσμιας κατανάλωσης φυσικού αερίου θα έχει μετα-

τραπεί σε υδρογόνο (decarbonised gas) μέχρι το 2050 είναι

κατά πολύ κατώτερη των στρατηγικών στόχων που ανακοι-

νώθηκαν από την Ε.Ε την Γερμανία και τις Η.Π.Α. Oμως οι

προβλέψεις αυτές αναθεωρήθηκαν αυτόν τον χρόνο και

προβλέπεται ότι το 50 με 70% της κατανάλωσης φυσικού

αερίου στην Ευρώπη θα έχει μετατραπεί σε μπλε υδρο-

γόνο.

Η ελληνική εθνική πρόταση «White Dragon» προσέλκυσε

τη συμμετοχή των μεγαλύτερων ενεργειακών ομίλων της

χώρας που ενδιαφέρονται να μπουν στο παιχνίδι των Ση-

μαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος

(IPCEI) Υδρογόνου.

Τεράστια φωτοβολταϊκά πάνελ τροφοδότησαν με ενέρ-

γεια από παραγωγή υδρογόνου το «Ολυμπιακό χωριό»

στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι οι πρώτοι

που διεξήχθησαν με το υδρογόνο ως αποκλειστική ενερ-

γειακή πηγή σε όλα τα επίπεδα ,ακόμα και στα αυτοκίνητα

που μετέφεραν τους αθλητές και τους παράγοντες αφού

διέθεταν «κυψέλες» υδρογόνου.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας ως συντονιστής του έργου, σε συνερ-

γασία με την Advent Technologies, την Damco Energy (Όμι-

λος Κοπελούζου), τη ΔΕΗ, τον ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, την Motor Oil, την Σωληνουργεία Κορίνθου,

τον TAP και την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υπέβαλαν, προς την

Ελληνική Κυβέρνηση και την Ε.Ε., την επενδυτική πρό-

τασή τους, συνολικού ύψους άνω των 8 δισ. ευρώ, για την

ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ολοκληρωμένου έργου πράσι-

νου υδρογόνου στην Ελληνική επικράτεια, που καλύπτει

ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου.

Το έργο «White Dragon» θα χρησιμοποιήσει ανανεώσιμη

ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα (GW) για την πα-

ραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης στη Δυ-

τική Μακεδονία. 

Το υδρογόνο, στη συνέχεια, θα αποθηκεύεται άμεσα

(βραχυπρόθεσμη αποθήκευση υδρογόνου) και έμμεσα

(διοχέτευση στον αγωγό φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ) και,

μέσω κυψελών καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας, θα προ-

σφέρει στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας ηλεκτρική

ενέργεια ως μία σταθερή μονάδα βάσης συμπαραγωγής

πράσινης ενέργειας και θερμότητας.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΠΕ

Βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του Ομίλου 

•• η βελτίωση των κύριων δραστηριοτήτων του Ομίλου,

με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής

απόδοσης και υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού,

•• η αξιοποίηση προγενέστερων επενδύσεων, με αναβαθ-

μίσεις που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία, καθώς και

•• η διαφοροποίηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου,

ώστε ο Όμιλος να αποκτήσει σημαντικό χαρτοφυλάκιο

έργων ΑΠΕ, να επεκταθεί στον τομέα Ηλεκτρικής Ενέρ-

γειας & Φυσικού Αερίου και παράλληλα, να διερευνήσει

νέες ευκαιρίες που συνδέονται με την ενεργειακή μετά-

βαση.

«Δεν υπάρχει μία τεχνολογία και μία μοναδική λύση για

να πετύχουμε τους στόχους για κλιματική ουδετερότητα»

ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού

& Νέων Δραστηριοτήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προ-

σθέτοντας ότι ο τομέας διύλισης μπορεί να συμβάλει απο-

φασιστικά στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. για

κλιματική ουδετερότητα. 

Αρκεί όπως είπε, να υπάρξει στήριξη του κλάδου για την

παραγωγή προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα -

όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες τεχνολογίες - καθώς

θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις σε βάθος χρόνου,

που για να υλοποιηθούν χρειάζεται ξεκάθαρο ρυθμιστικό

πλαίσιο και σταθερή φορολογία.

Κύριοι όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε, μελλοντικά,

αλλάζει ο χάρτης της ενέργειας.

Εμείς οι εργαζόμενοι στα ΕΛ.ΠΕ. υποστηρίζουμε τις

πράσινες επενδύσεις του Ομίλου που διασφαλίζουν ανά-

πτυξη,βιωσιμότητα,προοπτική και την δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας εφόσον όλα αυτά περνούν μέσα από

την νέα εταιρεία holding που θα γίνει η μητρική όλων των

εταιρειών του Ομίλου ζητούμε, σαν εργαζόμενοι θέση

στο Δ.Σ. της νέας εταιρείας και πραγματικά δεν κατανο-

ούμε την άρνηση της Διοίκησης σε αυτήν την πρόταση.

Αυτό που ζητάμε εκπορεύεται από την αγάπη για την

δουλειά μας ,την αβεβαιότητα για το μέλλον και την αγω-

νία που μας εκφράζουν οι συνάδελφοί μας σε όλους τους

τόνους καθώς και την πεποίθησή μας ότι βάση των εξαγ-

γελιών του πρωθυπουργού,αλλά και των στόχων που έχει

θέσει η Ε.Ε. έχουμε την εντύπωση ότι καθυστερούμε.

Γνωρίζουμε ότι δεν είναι υποχρεωμένη η Διοικηση να

μας δώσει αυτήν την θέση, εμείς όμως είμαστε υποχρε-

ωμένοι να την ζητάμε γιατί έχουμε δώσει και δίνουμε την

ζωή μας και την υγεία μας για να γιγαντώσουμε αυτόν

τον Όμιλο, του οποίου το έμψυχο δυναμικό είναι η εγ-

γύηση για το μέλλον και αυτό θέλουμε να διασφαλί-

σουμε. 

Τέλος, ο συνεργάτης και Νομικός Σύμβουλος του

ΠΣΕΕΠ κος Κωνσταντίνος Τοκατλίδης, ανέπτυξε τις νομι-

κές ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα αλλά και όσων

θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. 

«Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που έχει

ανοίξει, για ένα θέμα που τέμνει την επικαιρότητα, όχι

μόνο σε σχέση με τα θέματα ενέργειας, αλλά και γιατί κα-

ταδεικνύει τις δυσχέρειες που ανακύπτουν στην προσπά-

θεια εξεύρεσης νέων ισορροπιών στην κατάσταση που

διαμορφώνεται διεθνώς και στην Ελλάδα. 

Θα επικεντρωθούμε στο θέμα της συμμετοχής των ερ-

γαζομένων στη διοίκηση της εταιρείας holding του Ομίλου

ΕΛΠΕ, καθώς άλλα θέματα που συνδέθηκαν  με τον εται-

ρικό μετασχηματισμό των ΕΛΠΕ, όπως ιδίως η συμμετοχή

του Δημοσίου στη διοίκησή τους, έχουν επιλυθεί – χάρη

και στην έγκαιρη και δυναμική παρέμβαση των εργαζομέ-

νων στα ΕΛΠΕ.   
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΣΕΕΠ

Στην Ευρώπη 

και διεθνώς 

υπάρχει πλήθος 

παραδειγμάτων

συμμετοχής 

εκπροσώπων 

των εργαζομένων

στο διοικητικό 

συμβούλιο 

των εταιρειών 

holding μεγάλων 

πολυεθνικών 

ομίλων ενέργειας 

Γιατί επομένως είμαστε επιφυλα-

κτικοί; Γιατί ανησυχούμε για το τι

μπορεί να συμβεί εάν δεν είναι και οι

εργαζόμενοι, δια εκπροσώπων τους,

στο διοικητικό συμβούλιο της εται-

ρείας holding στα ΕΛΠΕ; 

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ είναι

εκείνοι οι οποίοι στηρίζουν τη δια-

βίωση των ιδίων και των οικογενειών

τους στα ΕΛΠΕ, στη θέση εργασίας

τους στα ΕΛΠΕ, ήδη επομένως

αυτός είναι ήδη ένας θεμελιώδης

λόγος για τον οποίο πρέπει να έχουν

συμμετοχή στο διοικητικό συμβού-

λιο της εταιρείας holding. Δεν είναι

μικρομέτοχοι –που και αυτοί δικαίως

προστατεύονται μέσω της συμμετο-

χής στο διοικητικό συμβούλιο ανε-

ξάρτητων μη εκτελεστικών μελών–

είναι εργαζόμενοι, που επίσης έχουν

προστατευτέα δικαιώματα. 

Όμως, πέρα από αυτό το προφα-

νές, υπάρχει κάποια πηγή ανησυχίας,

κάτι άλλο που πρέπει να ληφθεί

υπόψη; Ασφαλώς και υπάρχει! Το

πρόσφατο παρελθόν είναι απολύτως

χαρακτηριστικό. 

Επιτρέψτε μου μία αναδρομή στο

έτος 2018, όταν εκτυλίχθηκε τότε η

προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των

ΕΛΠΕ μέσω της διαδικασίας που κι-

νήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ. 

Το ΤΑΙΠΕΔ στις 18.04.2018 δημο-

σίευσε πρόσκληση για την πώληση

του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών

των ΕΛΠΕ – επρόκειτο για μία διαδι-

κασία που δεν ήταν επαρκώς ρυθμι-

σμένη και το ΠΣΕΕΠ είχε εντοπίσει

πολλά θέματα, πέραν των προφανών

νομικών και οικονομικών θεμάτων,

με πρώτιστο τη διασφάλιση του δη-

μοσίου και του γενικού συμφέρον-

τος: υπήρχε ζήτημα διαφάνειας ως

προς τα κριτήρια, ως προς τον καθο-

ρισμό ελαχίστου τιμήματος, ως προς

τη συμμετοχή του Δημοσίου. 

Το ΠΣΕΕΠ κινήθηκε εγκαίρως, με

μία σειρά από ενέργειες, για να μην

επέλθει μία μεταβολή που θα ήταν

ζημιογόνος. 

Χωρίς να υπεισέλθω σε λεπτομέ-

ρειες, έχει σημασία να επισημανθεί

ότι το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο κα-

τέληξε, όπως φαίνεται, ότι καλύτερα

τελικά που κατέπεσε εκείνη η διαδι-

κασία. 

Όμως, παραμένει ότι το 2018

υπήρξε μία προσπάθεια εκποίησης,

που θα ήταν εις βάρος και των

ΕΛΠΕ, και του Δημοσίου και των ερ-

γαζομένων στα ΕΛΠΕ. 

Αποτέλεσμα της διαδικασίας

εκείνη, που οργανώθηκε από το ΤΑΙ-

ΠΕΔ, θα ήταν η εκποίηση του πλει-

οψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ και η

έξοδος του Δημοσίου από τη διοί-

κηση των ΕΛΠΕ. 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον

οποίο μεθοδεύθηκε εκείνη η μετα-

βολή τότε, έχουμε και πάλι, από τις

αρχές του έτους 2021, σε εξέλιξη

μία διαδικασία που συνοδεύθηκε

από προσπάθεια αφαίρεσης δικαιω-

μάτων από το Δημόσιο και τους ερ-

γαζομένους στα ΕΛΠΕ. 

Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για

διαδικασία εξόδου του Δημοσίου

από τη διοίκηση των ΕΛΠΕ  με την

μέθοδο του 2018. Η νέα διαδικασία

του 2021 κινήθηκε με αφορμή την

επίκληση της νομοθεσίας για την

προστασία των μικρομετόχων σε ει-

σηγμένες επιχειρήσεις, μέσω του

ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστι-

κών μελών. 

Η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθε-

σία που προβλέπουν τις ρυθμίσεις

αυτές ασφαλώς επιδιώκουν έναν

αναγκαίο και θεμιτό σκοπό, την προ-

στασία των μικρομετόχων στις ει-

σηγμένες εταιρείες. Από πού όμως

φτάνουμε, υποτίθεται, μέσω αυτής

της ρύθμισης στο ότι η είσοδος ανε-

ξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

στο διοικητικό συμβούλιο δήθεν συ-

νεπάγεται την υποχρεωτική έξοδο

από αυτό των εκπροσώπων του Δη-

μοσίου ή των εργαζομένων; Ασφα-

λώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αυτό

όμως παρολίγον να συμβεί! 

Με την τροποποίηση του Καταστα-

τικού, όπως αρχικώς προτάθηκε,

προβλεπόταν ότι μειώνεται ο αριθ-

μός των μελών του, τίθενται ανε-

ξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αλλά

και αφαιρείται το δικαίωμα του Δη-

μοσίου και των εργαζομένων να ορί-

ζουν μέλη στο διοικητικό

συμβούλιο, καθώς προβλεπόταν ορι-

σμός όλων των μελών του διοικητι-

κού συμβουλίου απευθείας από τη

γενική συνέλευση των μετόχων. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
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Η προταθείσα αυτή μεταβολή ήταν δυσεξήγητη, ακατα-

νόητη δε η αφαίρεση του management από το Δημόσιο, που

έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ως γνωστόν στα ΕΛΠΕ. 

Τέτοια μεταβολή θα προσέβαλε καίρια και τον δημόσιο

χαρακτήρα των ΕΛΠΕ, τον τρόπο διοίκησης των ΕΛΠΕ και

κατ’ επέκταση τα δικαιώματα των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ.

Το ΠΣΕΕΠ κινήθηκε, μέσα σε πολύ στενά χρονικά όρια,

μέσω εξωδικαστικών θεσμικών ενεργειών, εντοπίζοντας

πρωτίστως προς το ΤΑΙΠΕΔ το ζήτημα της έλλειψης νομι-

κής βάσης σε τέτοια πρόταση. Κατόπιν τούτου, το ΤΑΙΠΕΔ

κατέθεσε πρόταση τροποποίησης του Καταστατικού,

ούτως ώστε να παραμένει ο ορισμός μελών του διοικητι-

κού συμβουλίου από το Δημόσιο. Πολύ μεγάλη εντύπωση

μας προκάλεσε ότι τα ίδιο το Δημόσιο, που δια της στήρι-

ξης της αρχικής πρότασης τροποποίησης του Καταστατι-

κού, είχε κατ’ ουσίαν υποστηρίξει την κατάργηση του

δικαιώματός του να ορίζει μέλη του διοικητικού συμβου-

λίου. Είναι δε εξίσου εντυπωσιακό ότι το θέμα αυτό ανα-

δείχθηκε μόνο από τους εργαζομένους στα ΕΛΠΕ. 

Πρόκειται επομένως για μία σειρά προσπαθειών, που

έχουν εκδηλωθεί κατά καιρούς, όπως εκείνη του 2018

αλλά και η πολύ πρόσφατη των μέσων του 2021, για να

αφαιρεθεί από το Δημόσιο και τους εργαζομένους η συμ-

μετοχή τους στη διοίκηση των ΕΛΠΕ.

Το θέμα ως προς τη συμμετοχή του Δημοσίου επομένως

λύθηκε, μετά τις ενέργειες του ΠΣΕΕΠ. 

Το θέμα ως προς τη συμμετοχή του εκπροσώπου των ερ-

γαζομένων στη εταιρεία παραγωγής των ΕΛΠΕ (την «ΕΛΠΕ

Μονοπρόσωπη Α.Ε. Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων

Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών») φαίνεται επίσης να

λύνεται, μετά από επιτυχή υποστήριξη των θέσεων του

ΠΣΕΕΠ έναντι του Ομίλου ΕΛΠΕ. Η συμμετοχή των εργα-

ζομένων στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας παραγω-

γής είναι απολύτως αναγκαία και επωφελής και για την ίδια

την εταιρεία, όπως έχει αποδείξει και η μέχρι τώρα πορεία

της. Πρόκειται για σημαντικό βήμα και επιτυχία του

ΠΣΕΕΠ. 

Πέραν τούτου, αποδεικνύει ότι νομικό πρόβλημα για την

συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στη διοίκηση

δεν υπάρχει. Όμως, ως προς την εταιρεία holding το θέμα

παραμένει. 

Ο αποκλεισμός της συμμετοχής των εκπροσώπων των

εργαζομένων από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας

holding αποτελεί επιλογή εκείνων που θέλουν να την απο-

κλείσουν – και δεν στηρίζεται σε κάποιον απαγορευτικό νο-

μικό κανόνα, όπως αποδεικνύεται και από τη μεταστροφή

ως προς την εταιρεία παραγωγής, για το ίδιο ζήτημα.

Για ποιον λόγο είναι όμως νόμιμη, εφικτή και επιθυμητή

η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων διοικη-

τικό συμβούλιο της εταιρείας παραγωγής αλλά όχι –τάχα-

σε εκείνο της εταιρείας holding; Γιατί δεν ακολουθούμε,

στον Όμιλο ΕΛΠΕ, την ευρωπαϊκή πρακτική της συμμετο-

χής των εργαζομένων στη διοίκηση των μεγάλων επιχει-

ρήσεων - και μάλιστα στον τομέα της ενέργειας; Γιατί η

επίκληση των ευρωπαϊκών πρακτικών και προτύπων δεν πε-

ριλαμβάνει και αυτό το ζήτημα; Πέρα από τη νομική συζή-

τηση για το θέμα, στην Ευρώπη και διεθνώς υπάρχει

πλήθος παραδειγμάτων συμμετοχής εκπροσώπων των ερ-

γαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών hold-

ing μεγάλων πολυεθνικών ομίλων ενέργειας. 

Δεν τεκμηριώνεται και δεν αιτιολογείται συνεπώς γιατί

οι εργαζόμενοι δεν έχουν βρει τη θέση τους ακόμη στο δι-

οικητικό συμβούλιο της εταιρείας holding. 

Το ΠΣΕΕΠ οφείλει να υπερασπισθεί τους εργαζόμενους

και μέσα από αυτό, όπως διαχρονικά έχει πράξει, το δημό-

σιο συμφέρον σε μία επιχείρηση εθνικής σημασίας.

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ είναι επομένως σε εγρήγορση.

Έχουν αποδείξει ότι ενδιαφέρονται και προστατεύουν τα

ΕΛΠΕ και ότι μπορούν να ενεργήσουν δυναμικά και απο-

τελεσματικά. Έχοντας εξαντλήσει το πλαίσιο διαβούλευ-

σης για το θέμα αυτό, θα αγωνισθούμε πλέον με όλα τα

νόμιμα μέσα για τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο

της εταιρείας holding, όπου οφείλουν και δικαιούνται να

ευρίσκονται και εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας».  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
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Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2021 έπεσε η αυλαία

μια δύσκολης περιόδου που ξεκίνησε από το τρα-

γικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου 2015. Πέρασαν

πάνω από έξι χρόνια γεμάτα άγχος και αγωνία για

τους συναδέλφους μας που βρέθηκαν στο εδώλιο

του κατηγορουμένου.

Τίτλοι τέλους για το τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαϊου 2015
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Πέρασαν πάνω από έξι χρόνια

που κάθε φορά στις αίθουσες

των δικαστηρίων ζωντάνευαν οι

μνήμες και τα  δάκρυα κυλούσαν

στα πρόσωπα συγγενών και μη,

για  τους συναδέλφους μας που

τόσο άδικα χάθηκαν εν  ώρα ερ-

γασίας.

Πέρασαν έξι χρόνια που ακόμα

αναζητούνται οι κύριοι υπεύθυ-

νοι, οι οποίοι ήταν απόντες σε

όλη τη διαδικασία, αμέτοχοι

στον πόνο και μακριά από το κα-

τηγορητήριο.   

Οι ποινές που επέβαλε το δικα-

στήριο μπορεί να έχουν ανα-

σταλτικό χαρακτήρα, αλλά αυτό

σε καμία περίπτωση δεν αποτε-

λεί εφησυχασμό για όλους εμάς,

αφού οι κύριοι υπεύθυνοι έμει-

ναν ατιμώρητοι.

Στις 9 Δεκεμβρίου έληξε και η

δικαστική περιπέτεια των συνα-

δέλφων μας για το ατύχημα

στον L - 4601 στις 28 Ιουνίου

2015 με την πανηγυρική

αθώωσή τους. 

Ένα περιστατικό που λίγοι πα-

ρακολούθησαν, αλλά είχε τερά-

στια σημασία, γιατί χωρίς την

Δυστυχώς ο κύκλος του πένθους που έχει προσφάτως ανοίξει, με αποτέλεσμα να θρηνούμε συναδέλφους

από ασθένειες ή τροχαία ατυχήματα δεν λέει να κλείσει.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Τώρα η απώλεια του συναδέλφου ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ενός νέου ανθρώπου που δεν πρόλαβε να

πραγματοποιήσει τα όνειρα του. Ας είναι η τελευταία απώλεια στην οικογένεια των ΕΛΠΕ.

Κοινωνικά

αυταπάρνηση των συγκεκριμένων συναδέλφων και του

αγήματος, ίσως σήμερα να μιλάγαμε σε άλλη βάση και

από άλλα  πόστα, αφού θα είχε ίσως τα ίδια τραγικά απο-

τελέσματα με το δυστύχημα της 8ης Μαΐου, ενάμιση

μήνα πριν δηλαδή.

Όπως λοιπόν διαπιστώνετε και φυσικά γνωρίζετε,  όλοι

όσοι φροντίζουν για  τις εργασίες στο χώρο δουλειάς,

τα μέτρα ασφαλείας και την εφαρμογή τους, είναι αυτοί

που δείχνονται με το δάκτυλο, όταν συμβεί το παραμι-

κρό και όλοι οι άλλοι παραμένουν θεατές,  ατιμώρητοι

και απόντες.

Ας ελπίσουμε λοιπόν να είναι η τελευταία φορά στην

ιστορία του Ομίλου που αναφερόμαστε σε τέτοια περι-

στατικά.

Η ασφάλεια όλων μας, ανθρώπων και εγκαταστάσεων,

όσο περνάει από το χέρι μας θα είναι το μείζον και δεν

δεχόμαστε παραινέσεις και εκπτώσεις.
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Μετά από απουσία ενός έτους λόγω της πανδημίας, η γιορτή

για τα παιδιά των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ., επέστρεψε ξανά για

να χαρίσει χαμόγελα και να κλείσει την χρονιά με μεγαλύτερη αι-

σιοδοξία.

Η συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις παρά το τσουχτερό

κρύο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και τα αυστηρά μέτρα για τον

κορωνοϊό, ήταν ικανοποιητική. Παράλληλα δώθηκαν και τα βρα-

βεία στους τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας από τον δια-

γωνισμό ζωγραφικής που διεξήχθει και φέτος με επιτυχία.

Η ανταπόκριση και φέτος ήταν μεγάλη. Συγκεκριμένα 480 παι-

διά πήραν μέρος στον διαγωνισμό ξεδιπλώνοντας το ταλέντο

τους.

Οι ηλικιακές ομάδες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό χωρί-

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

ετών και 13-15 ετών.

Τα έργα τους εκτέθηκαν στο διοικητήριο του εργοστασίου στον

Ασπρόπυργο, όπου την επιλογή τους ανέλαβε πενταμελής ειδική

κριτική επιτροπή από ζωγράφους, οι οποίοι ανέδειξαν τους τρεις

καλύτερους σε κάθε κατηγορία.Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν ανα-

μνηστικά διπλώματα και δωροεπιταγές.

Τα μικρά παιδιά των συναδέλφων μας για μια ακόμη χρονιά        

ΑΘΗΝΑ

Στην Αθήνα η εκδήλωση και η απονομή των βραβείων και διπλω-

μάτων πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο του Ιντεάλ, στις 18 Δεκεμ-

βρίου 2021, παρουσία του Γενικού Γραμματέα, Σπυρίδων Θεοτόκη,

του Οργανωτικού Γραμματέα, Μπαξεβάνη Ευστράτιου, του Ταμία

Καπετανάκη Αντώνη, του Β΄ Αντιπρόεδρου, Σιμούλη Παύλου και του

Γραμματέα τύπου και Δημοσίων Σχέσων, Πάρη Πουλίδη. 

Τα παιδιά επίσης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την θε-

ατρική παράσταση του φιλάργυρου Εμπενίζερ Σκρουτζ. 

Του θρυλικού ήρωα του Ντίκενς, που ήταν ένας πολύ πλούσιος,

αλλά μίζερος και σκληρός άνθρωπος, ο οποίος δεν γνώριζε τι σημαί-

νει αγάπη και γενναιοδωρία και θεωρούσε τα Χριστούγεννα μια με-

γάλη απάτη. Ένα μοναδικό γιορτινό και λαμπερό θέαμα που μάγεψε

τις καρδιές μικρών και μεγάλων και μας έστειλε το μήνυμα της

χαράς της γενναιοδωρίας, της προσφοράς με την ευχή όλοι να

έχουμε στην καρδιά μας τα Χριστούγεννα 365 μέρες τον χρόνο. 
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Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 8 ΕΤΩΝΑ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 8 ΕΤΩΝ

1ο  Βραβείο: ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΓΓΕΛΗ ΚΛΑΙΡΗ (ΒΕΕ) ΕΤΩΝ 6  

2ο  Βραβείο: ΓΛΑΒΑ ΕΛΕΝΗ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 5

3ο  Βραβείο: ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 6

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 -12 ΕΤΩΝ

1ο  Βραβείο: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΑ) ΕΤΩΝ 10

2ο  Βραβείο: ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 12

3ο  Βραβείο: ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 9 

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 - 15 ΕΤΩΝ

1ο  Βραβείο: ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΧΕΙΜΑΡΑΣ) ΕΤΩΝ 13

2ο  Βραβείο: ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΕΑ) ΕΤΩΝ 13  

3ο  Βραβείο: ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΙΑΝΑ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 13

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

           ξεδίπλωσαν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο στη ζωγραφική

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σε μια όμορφη ατμόσφαιρα που γι’ αυτή φρόν-

τισε το σωματείο μας, τα παιδιά είχαν την ευκαι-

ρία να παίξουν και να συμμετέχουν σε ένα

όμορφο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Η εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 19 Δε-

κεμβρίου για τα παιδιά των εργαζομένων στις

Β.Ε.Θ. και έγινε στο ξενοδοχείο Grand Hotel. Από

πλευράς σωματείου παρέστησαν ο Οργανωτικός

Γραμματέας, Μπαξεβάνης Ευστράτιος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος, Κα-

ρυοφύλλης Μάριος και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Θε-

όδωρος Κεμανετζής. 

Στην εκδήλωση την διασκέδαση των μικρών παιδιών ανέλαβε

ειδική ομάδα σε ένα πλούσιο πρόγραμμα, με θεάματα που κέν-

τρισαν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, γεμάτο με μουσικο-

κινητικά παιχνίδια, διαγωνισμούς χορού, που έδωσαν χρώμα στα

προσωπάκια των παιδιών, και τέλος την μαγευτική παράσταση με

τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα.
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Του Δημήτρη Θεοχαρίδη

Από αριστερά προς δεξιά: πάνω: Καρυπίδης Ιωάννης (προπονητής), Δαουδάκης Μανώλης, Τσίφκας Στέφανος, 

Οφθαλμίδης Ηλίας, Τσιτίνης Αλέξης, Παναγιωτίδης Ελευθέριος, Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος, Ζέρβας Μανώλης.

Κάτω: Πατρίκης Σίμος, Λαζόγλου Κυριάκος, Κολοβός Ματθαίος, Χατζηδημητρίου Κώστας, 

Χαραλαμπίδης Ευάγγελος, Παγώνης Στέφανος.

Επίσης, συμμετέχουν στην ομάδα, αλλά δεν είναι στην φωτογραφία και οι: Πατικας Βασίλης, 

Μεταξιώτης Γιώργος, Γαλαζίδης Δημήτρης, Καλέσης Δημήτρης, Μητσιάρας Γιώργος, Αμαξόπουλος Μιχάλης,

Αλατζόγλου Φώτης και Σκόρδας Βασίλης

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα για όλους μας να συ-

σταθεί ξανά η ομάδα μας. 

Τα καταφέραμε όμως παρόλο τις δυσκολίες χάρη στο

μεράκι και την αγάπη κάποιων συναδέλφων για τον

αθλητισμό και ειδικά για το ποδόσφαιρο.

Με την βοήθεια του σωματείου μας αγοράσαμε εμ-

Η ομάδα ποδοσφαίρου των ΒΕΘ μετά από απουσία 

δύο ετών επιστρέφει στο εργασιακό πρωτάθλημα

Μετά από δύο χρόνια απουσίας η ομάδα ποδοσφαίρου
των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονικής,
επιστρέφει ξανά στο εργασιακό πρωτάθλημα του Ερ-
γατικού Κέντρου Θεσσαλονικής. 

φανίσεις και η ομάδα του ΠΣΕΕΠ ξεκίνησε τις προπονή-

σεις, κάτω από τις καθοδηγίες του προπονητή μας,

Γιάννη Καρυπίδη.

Έτσι είμαστε έτοιμοι μετά τις γιορτές να μπούμε με

αισιοδοξία και πολύ όρεξη στο εργασιακό πρωτάθλημα

που θα ξεκινήσει λόγω καθυστέρησης των διοργανω-

τών.

Το πρόγραμμα των αγώνων που θα δώσει η ομάδα μας

είναι το εξής: (1η αγωνιστική) ΒΕΤΑ - ΕΛΠΕ, (2η αγωνι-

στική) ΕΛΠΕ - ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, (3η αγωνιστική-Ρεπό), (4η αγω-

νιστική) ΑΡΜΑ - ΕΛΠΕ, (5η αγωνιστική) ΣΥΛ. ΕΡΓ.

ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΕΛΠΕ, (6η αγωνιστική) ΣΕΘ - ΕΛΠΕ, (7η αγω-

νιστική) ΕΛΠΕ -ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Σας περιμένουμε
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού του περιοδικού «ΠΥΡΣΟΣ» που εδώ και δεκαετίες εκδί-

δεται 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:pseep@helpe.gr  Τηλέφωνα: 2105533814 (εσωτ. 83814)- 2105533812 (εσωτ. 83812)
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Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η ομάδα μπάσκετ των ΕΛ.ΠΕ.

Έτσι το σερί των νικών συνεχί-

στηκε, διευρύνοντας τις νίκες σε

έξι, (τρεις νίκες εκτός, και τρεις

νίκες εντός) για το πρωτάθλημα

του ομίλου, με αποτέλεσμα το

ΠΣΕΕΠ να διατηρεί το αήττητο και

παράλληλα να βρίσκεται στην κο-

ρυφή.

Η τελευταία αγωνιστική της

χρονιάς θα διεξαχθεί στις

27-12-21 στο γήπεδο Τάκης

Βογιατζής με αντίπαλο την

ομάδα του Δήμου Φιλαδελ-

φείας Χαλκηδόνας, όπου είναι και

το ντέρμπι της αγωνιστικής και θα

διαμορφώσει την πρώτη θέση του

ομίλου για τον πρώτο γύρο. 

Τέλος, η ομάδα μας ευχαριστεί

το σωματείο που για άλλη μια

ακόμα χρονιά υποστηρίζει οικονο-

μικά αυτήν την πολιτιστική αθλη-

τική δράση των εργαζομένων. 

Του Πέτρου Καλκατζάκου

Χωρίς να φουλάρει τις μηχανές...
και στο ρελαντί... η ομάδα μπάσκετ
των ΕΛ.Π.Ε. συνέτριψε στον προτε-
λευταίο αγώνα της χρονιάς την Soft-
onic 80-33. H ομάδα μας κάτω από
τις καθοδηγίες του προπονητή Σπυ-
ρου Δελέζου κατά διαστήματα
έπαιξε ωραίο μπάσκετ και έφθασε
εύκολα στην νίκη, σκορπώντας χα-
μόγελα αισιοδοξίας για την πορεία
του πρωταθλήματος.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

(12 πόντοι) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

(6 πόντοι) ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(2 πόντοι) ΒΙΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

(10 πόντοι) ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(2 πόντοι) ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

(6 πόντοι) ΠΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(19 πόντοι) ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

(4 πόντοι) ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(8 πόντοι) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

(0 πόντοι) ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

(5 πόντοι) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

(6 πόντοι) ΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Αρχηγός αποστολής ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΚΗΣ

Η ομάδα μπάσκετ των ΕΛΠΕ 
εύχεται 

χρόνια πολλά, 
καλά Χριστούγεννα, 

σε όλους τους εργαζόμενους 
και στις οικογένειές τους.

Το νέο έτος, 
ευχόμαστε ολόθερμα 

μέσα από την καρδιά μας 
να είναι έτος Υγείας, χαράς, 
ευημερίας, και ανάκαμψης, 
για όλη την ανθρωπότητα. 

• Για τους φίλους της ομάδας που θέλουν να ενημερώνονται για την πορεία της ομάδας τους σκόρερ και τα στατιστικά μπορούν

να επισκεπτόνται την σελίδα https://ekabasket.sportstats.gr/kathimerines και στο facebook «ΦΙΛΟΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ»
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Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η σωστή διατροφή. 

Αυτή όμως δεν είναι πάντα εφικτή για τους περισσό-

τερους από μας εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής,

με αποτέλεσμα να μειώνεται η άμυνα και η ανθεκτικό-

τητά μας.

Το «γρήγορο» και πρόχειρο φαγητό, οι πολύ αυστη-

ρές δίαιτες, η μείωση της ποσότητας του φαγητού, η

ακατάστατη διατροφή με χαμηλή κατανάλωση φρού-

των και λαχανικών δεν εξασφαλίζει τις απαραίτητες πο-

σότητες βιταμινών και συστατικών που χρειαζόμαστε

για ένα γερό ανοσοποιητικό σύστημα. 

Εάν λοιπόν πλήττεστε από αιφνίδια έναρξη πυρετού

και συμπτώματα στο αναπνευστικό σύστημα, όπως

βήχα, καταρροή, πονόλαιμο, πόνο στους μύες, πονοκέ-

φαλο αλλά και ρίγη, αίσθημα κόπωσης, διάρροια και

εμετούς, η ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού θα

πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να μην υπάρξουν περαι-

τέρω επιπτώσεις.

Η ασθένεια, μπορεί να προκαλείται από ιούς και βα-

κτήρια, αλλά εκδηλώνεται ΜΟΝΟ σε ένα εξασθενη-

μένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Σημαντικοί παράγοντες που αποδυναμώνουν την

άμυνα του οργανισμού είναι η γήρανση, οι ορμονικές

δυσλειτουργίες, το στρες και η κακή διατροφή.

Η πιο σωστή αντιμετώπιση, πάντα, είναι η πρόληψη. 

Συνεπώς, το ανοσοποιητικό σύστημα πρέπει να είναι

ενδυναμωμένο προκειμένου να μπορεί να προστατεύει

το σώμα μας από όλους τους ξένους εισβολείς (βακτή-

Η σωστή θωράκιση του οργανισμού ''ασπίδα'' για τη γρίπη

«Η σωστή και καλή θωράκιση του οργανισμού αποτελεί

ασπίδα όχι μόνο στις εποχιακές ιώσεις, το κρυολόγημα

και τις αλλεργίες, αλλά μας βοηθά και στο να αντεπεξέλ-

θουμε στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητάς»

Αυτήν την περίοδο που οι καιρικές συνθήκες βοηθούν

στην εκδήλωση πολλών ιώσεων, κρυολογήματος αλλά

και αλλεργιών, η μέγιστη προτεραιότητά μας πρέπει να

είναι η ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού, προκειμέ-

νου να παραμείνουμε υγιείς. 

ρια, ιοί αλλά και αλλεργιογόνα).

Πολύ θετική συνεισφορά στη θωράκιση του οργανισμού

προσφέρει η λήψη ενός ιδανικού - ισορροπημένου συμπλη-

ρώματος διατροφής με βιταμίνες και μέταλλα όπως τα πο-

λυβιταμινούχα Pharmaton, ενώ η σωστή διατροφή αποτελεί

τον θεμέλιο λίθο στην προσπάθεια αυτή. 

Μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε θρεπτικά συ-

στατικά και βιταμίνες όπως είναι η Βιταμίνη C, το β- καρο-

τένιο, η βιταμίνη Ε, ο ψευδάργυρος, το σελήνιο, το Ginseng

G115, κλπ. αποτελεί καταρχήν τον πολύτιμο σύμμαχό μας

στην προσπάθεια να έχουμε ενδυναμωμένο ανοσοποιητικό

σύστημα.

Επειδή όμως οι καθημερινοί μας ρυθμοί συχνά δεν επι-

τρέπουν κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητη η λήψη συμπληρώ-

ματος διατροφής με βιταμίνες και μέταλλα. 

Μάλιστα, εάν από τα πρώτα συμπτώματα προβείτε στη

χρήση του κατάλληλου συμπληρώματος, τότε είναι πολύ πι-

θανό να καταφέρετε να αποτρέψετε το κρυολόγημα ή τη

γρίπη από το να αναπτυχθούν πλήρως.

Ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής, από ιατρικής απόψεως,

θεωρείται εκείνο, του οποίου η ασφάλεια και η αποτελε-

σματικότητα επιβεβαιώνονται από κλινικές μελέτες.

Στόχος των συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνες και

μέταλλα, είναι η αναπλήρωση των αναγκών σε άτομα με

ανεπαρκή πρόσληψη π.χ. σε περιοριστικές δίαιτες αδυνατί-

σματος. 

Λόγω, όμως, της μεγάλης ποικιλίας συμπληρωμάτων δια-

τροφής η επιλογή του κατάλληλου πρέπει να γίνεται με αυ-

στηρά κριτήρια. 

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να προσέχουμε είναι η

ποιότητα του σκευάσματος. Υπάρχουν πολλά προϊόντα αμ-

φίβολης ποιότητας, μη ισορροπημένα από πλευράς συστα-

τικών και τα οποία δεν είναι κλινικά τεκμηριωμένα και

δοκιμασμένα. Από εκεί και πέρα πρέπει να αποφεύγεται η

υπερβολική δόση βιταμινών, καθώς δεν αυξάνεται η απο-

τελεσματικότητα και μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργη-

θούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Για αυτό και πάντα πρέπει

να διαβάζουμε τις Οδηγίες Χρήσης ή να συμβουλευόμαστε

ένα ειδικό της υγείας.

Tο ανοσοποιητικό σύστημα

πρέπει να είναι ενδυναμωμένο

προκειμένου να μπορεί 

να προστατεύει το σώμα μας

από ιούς και βακτήρια.



2121

Υ
γ

ε
ία

Υ
γ

ε
ία

Αυτή, λοιπόν, την περίοδο για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού προτείνεται να ακο-

λουθώνται οι παρακάτω διατροφικές συστάσεις, ιδιαίτερα μάλιστα από τα άτομα που ανήκουν στις ευ-

παθείς ομάδες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, των οποίων οι ανάγκες είναι ακόμη μεγαλύτερες:

•• Κατανάλωση 5-6 μερίδων φρούτων και λαχανικών σε καθημερινή βάση με σκοπό την επαρκή πρόσ-

ληψη πλήθους βιταμινών που συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

• • Κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη D όπως σολωμός, σαρδέλες, κρόκος αυγού και εμπλου-

τισμένα προϊόντα με δράση ευεργετική ενάντια σε λοιμώξεις. Συγχρόνως απαραίτητη κρίνεται και η κα-

θημερινή έκθεση στον ήλιο, για περίπου ένα τέταρτο, καθώς με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η

παραγωγή της βιταίνης D σε ποσοστό 90%.

• • Κατανάλωση ξηρών καρπών. Αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια περιέχουν πολλά μέταλλα όπως σελή-

νιο, ψευδάργυρο και χαλκό, ενώ είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνη Ε και ω-3 λιπαρά οξέα, όλα σημαντικά

αμυντικά όπλα ενάντια στις λοιμώξεις. Η ιδανική δόση είναι 20 έως 30 γραμμάρια την ημέρα.

• • Κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά όπως μούρα, φράουλες, πορτοκάλι, ρόδι, αβο-

κάντο, σημαντικά στην καταπολέμηση των ελευθέρων ριζών και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

• • Κατανάλωση  σοκολάτας με τουλάχιστον 72% κακάο διεγείρει την παραγωγή Τ λεμφοκυττάρων, τα

οποία δρουν κατά των μολύνσεων. Η συνιστώμενη δόση, είναι 20 έως 30 γραμμάρια την ημέρα.

• • Αποφυγή συχνής κατανάλωσης ζάχαρης και τροφών με κορεσμένα λιπαρά, τα οποία είναι πλούσια

σε κενές θερμίδες και φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Αντ’ αυτού συστήνεται η συχνή κατανάλωση μο-

νοακόρεστων λιπαρών, όπως ελαιόλαδο και ω3 λιπαρών οξέων όπως ιχθυέλαια, καθώς φαίνεται ότι συμ-

βάλλουν στη μειωμένη πιθανότητα εκδήλωσης φλεγμονής, αλλά και στην περίπτωση λοίμωξης στην

καλύτερη και πιο γρήγορη αντιμετώπιση αυτής.

• • Επαρκής ενυδάτωση του οργανισμού με κατανάλωση τουλάχιστων 2 λίτρων νερού και ροφημάτων

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η αφυδάτωση ακόμη και σε μικρό βαθμό, της τάξης του 2% του βάρους

σώματος, έχει ως αποτέλεσμα τη διαταραχή των φυσιολογικών λειτουργιών και τη μείωση της απόδοσης

του οργανισμού. Η αφυδάτωση είναι συχνή μεταξύ των ηλικιωμένων και επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα

ζωής και λειτουργίες που έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό, την παραγωγή ενέργειας, τη διάθεση και

την πνευματική διαύγεια. Επίσης, αυξάνει την επικινδυνότητα για εμφάνιση νοσηρών καταστάσεων όπως

λοιμώξεις, δυσκοιλιότητα, πνευμονία (εξαιτίας εμέτων από τον έντονο βήχα), απορρύθμιση διαβήτη (εξαι-

τίας της πολυουρίας).

• • Διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και καλής φυσικής κατάστασης, καθώς και υιοθέτηση ισορρο-

πημένης, παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής.

Οι βιταμίνες 

που θα σε βοηθήσουν 

να ανταπεξέλθεις 

στις απαιτήσεις 

της ημέρας και θα 

σταθούν ως ‘’ασπίδα 

προστασίας’’ απέναντι 

στις γρίπες της εποχής

Διατροφικές συμβουλές για γερό ανοσοποιητικό
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ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Οι δακρυσμένες σου ματιές,

φθινόπωρου σταλαγματιές 

τα δάκρυά τ’ αφήνουν,

για ποια σου τάχα κρίματα

που θάλασσας λες κύματα

τα πίνεις και σε πίνουν.

Κι εσύ, σιωπή της σιωπής,

δεν έχεις τίποτα να πεις.

Του δάκρυού σου η στάλα

στα μάγουλα καθώς κυλά,

λες με φωνή πως μου μιλά

για βάσανα μεγάλα.

Όμως στη μνήμη ανακαλείς

το χθες που πάντα αναπολείς

που ύφανε το χρόνο.

Το χρόνο που άφησε ρωγμές.

Κι αχ, όποιες όμορφες στιγμές,

τις ντύνεις με τον πόνο.

Στων ματιών σου τα πελάγη

ποιες γοργόνες και ποιοι μάγοι

με γλυκομαγέψανε;

Στη γαλάζια τους τη λήθη

μιας αλήθειας παραμύθι

με κρυφοφιλέψανε.

Τα κατάξανθα μαλλιά σου,

σκάλες για την αγκαλιά σου.

Και στα σκαλοπάτια σου,

βήμα-βήμα, στράτα-στράτα,

για τα όμορφά σου νιάτα,

φως τα δυο τα μάτια σου.

Το χεράκι σου ως αγγίζω,

πόσα χάνω, τι κερδίζω

σ’ ένα χειροφίλημα;

Σε θωρώ κι αναστενάζω

και στο βλέμμα σου διαβάζω

μιας αγάπης δίλημμα. 

Φθινοπώρου σταλαγματιές Μιας αλήθειας παραμύθι

Επέτειος Πολυτεχνείου: 

Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Πολυτεχνείου από το ΠΣΕΕΠ
Σαράντα οκτώ χρόνια μετά, ύστερα

από τρία μνημόνια και την μάστιγα  της

πανδημίας  Covid 19  να  απειλεί  και  να

«ρυθμίζει» τις ζωές μας, το τρίπτυχο

«ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» είναι

ξανά ζητούμενο αντί για δεδομένο.

Αντιπροσωπεία του Σωματείου μας

αποτελούμενη από τον Οργανωτικό Γραμ-

ματέα Μπαξεβάνη Ευστράτιο, τον Γενικό

Γραμματεά Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Πάρη Πουλίδη και τον  Β΄ Αντιπρόεδρο Σι-

μούλη Παύλο, τιμώντας την εξέγερση των

αγωνιστών φοιτητών, κατάθεσε στεφάνι

στο μνημείο του Πολυτεχνείου.
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