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Επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένων αρκεί να αναγρά-
φεται η πηγή προέλευσης

Επώνυμα κείμενα είναι δημοσιεύσιμα εφόσον κινού-
νται στα πλαίσια των αρχών του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. και της 
«Άλλης Πτήσης» και αυτά τα κείμενα δεν υπερβαί-
νουν τις 270 λέξεις.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

27 Ιουνίου
Πρώην Δυτικό 

Αεροδρόμιο Ελληνικού

Ώρα 6μ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

22 Ιουνίου 2016

ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΙΙ
22 Ιουνίου 2016

Στο πρ. Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνικού
'Ωρα προσέλευσης 8:30μ.μ.
Είσοδος από το παλαιό τελωνείο

26 Σεπτεμβρίου
Δίκλινη εσωτερική καμπίνα  

τιμή κατ' άτομο 339€
Δίκλινη εξωτερική καμπίνα  

τιμή κατ' άτομο 369€
Μύκονος - Κουσάντασι - Πάτμος - Ρόδος

Ηράκλειο - Σαντορίνη - Πειραιάς

στο Αιγαίο
4ήμερη ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
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EDITORIAL

Μ ε το Ν.3943/2011, η Πολιτεία προχώρησε στη σύσταση της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.». Στόχος, μεταξύ άλλων, η προστασία 

της Δημόσιας Περιουσίας.
Γνωρίζουμε πως το αεροδρόμιο του Ελληνικού έκλεισε οριστι-
κά (29 Μαρτίου 2001)!!!

Σ το μεταξύ, η Ελλάδα το 2004, φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Οι εγκαταστάσεις του πρώην Αεροδρομίου Ελλη-

νικού αξιοποιήθηκαν σε μεγάλη έκταση και έγιναν έξοδα για τη 
βελτίωση των υπαρχόντων (γήπεδο μπάσκετ, ξιφασκία κ.λπ.) και 
τη δημιουργία νέων (κανό καγιάκ, μπέιζμπολ, χόκευ επί χόρτου 
κ.λπ), στοιχίζοντας εκατοντάδες εκκατομύρια ευρώ. 

Η πολιτική δέσμευση: Τα έξοδα, τα πολύ μεγάλα που έγιναν, 
θα επέστρεφαν ανταποδοτικά στους πολίτες, με την «πα-

ράδοση» των χώρων του πρώην Αεοδρομίου Ελληνικού στην 
Κοινωνία, στους πολίτες, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και του περιβάλλοντος!!!
15 χρόνια μετά το κλείσιμο του Αεροδρομίου Ελληνικού και 12 
χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι εγκαταστάσεις, κα-
θώς και οι χώροι του μεγαλύτερου «οικοπέδου» της Ευρώπης, 
καθημερινά αποξηλώνονται από τους επιτήδειους…
Ποιος προστατεύει λοιπόν αυτό το τμήμα της περιουσίας του ελ-
ληνικού λαού;

Ε κ του Νόμου, υπάρχουν υπεύθυνοι. Θα αναζητηθούν άραγε 
ευθύνες για τον κανιβαλισμό και την απαξίωση που υπέστη 

σχεδόν το σύνολο των εγκαταστάσεων;
Η απαξίωση της δημόσιας περιουσίας του πρώην Αεροδρομίου 
Ελληνικού έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους πώλησης 
του Ελληνικού στον υποψήφιο αγοραστή; Εάν ναι, ποιοι είναι 
υπεύθυνοι για την απώλεια εσόδων εκατοντάδων εκατομμυ-
ρίων ευρώ και ίσως κάποιων δισ. ευρώ (σύμφωνα με άρθρα 
φορέων και επιστημόνων);

Χ ωρίς αμφιβολία, ως χώρα, υπολοιπόμεθα δυστυχώς στα 
παραπάνω θέματα. Δεν είναι τυχαίο, αεροδρόμια που 

έκλεισαν σε άλλες χώρες σε ελάχιστα χρόνια αποδόθηκαν στις 
τοπικές κοινωνίες, στους πολίτες, συμβάλλοντας έτσι, πέραν από 
την ανάπλαση των περιοχών, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, 
αλλά και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ε μείς, αφού αφήσουμε για μία 15ετία αναξιοποίητα 6,5 χιλιά-
δες στρέμματα, φέρνουμε βιαστικούς νόμους, επιδιώκο-

ντας για ό,τι δεν κάναμε επί 15 χρόνια, να γίνουν τσαπατσούλικα 
σε ένα μήνα και πάντα κερδισμένοι να μην είναι οι πολλοί, αλλά 
κυριολεκτικά οι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ λίγοι!!!

Α λλά, ας ξαναγυρίσουμε στο ερώτημα: Ποιός προστατεύει 
το Ελληνικό; Ποιός προστατεύει τη Δημόσια Περιουσία; Το 

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., σταθερά εδώ και μία δεκαετία σε άρθρα του, σε 
φόρουμ, σε κινητοποιήσεις, συναντήσεις με Δήμους και Πολι-
τεία, σε επιστολές του, ΤΟΝΙΖΕ πως, η παρουσία φορέων στο 
Ελληνικό, εντός των εγκαταστάσεων με τη λειτουργία τους, κύ-

ρια προστατεύουν τους χώρους και τα κτίρια από επιθέσεις πα-
λιατζήδων και επιτήδειων, οι οποίοι στο τέλος τα κανιβαλίζουν. 
Πολύ απλά, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και οι άλλοι φορείς, με την παρου-
σία – λειτουργία, προστατεύουν τη δημόσια περιουσία.

Σ ημειώναμε δε πως, πολλές υπηρεσίες της Ολυμπιακής Αε-
ροπορίας, λόγω του πολύ χαμηλού κόστους, θα μπορού-

σαν να παραμείνουν στο Ελληνικό, αντί της μεταφοράς τους στο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου το κόστος για την Ο.Α. γινόταν 
20πλάσιο (μιλάμε για υπηρεσίες που δεν απαιτούσαν λειτουρ-
γικά να είναι στο αεροδρόμιο). Κι όμως, παρά τις «δυνατές φω-
νές» μας, δεν εισακουστήκαμε…
Έτσι, η διοίκηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», από το 2013, κύρηξε πό-
λεμο στους 70 περίπου φορείς (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) 
που νόμιμα είχαν την έδρα τους στο Ελληνικό, με στόχο να τους 
εκδιώξει! Ποιός ο λόγος, ενώ εκκρεμούσε η πολιτική απόφαση 
– Νόμος για την αξιοποίηση του Ελληνικού;

Α ρχές τους 2015, η νέα διοίκηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», με 
πρόεδρο τον Στέφανο Πάντο, εγκατέλειψε την επιθετική 

πολιτική της προηγούμενης διοίκησης και την προσπάθεια εκδί-
ωξης των φορέων, δίνοντας τη συγκατάθεσή της για παραμονή 
των φορέων στο Ελληνικό (ρυθμίζοντας λειτουργικές υποχρε-
ώσεις), καθώς και την παύση επιβολής προστίμων σε αυτούς.

Η συμφωνία αυτή «σφραγίσθηκε» και από το ΤΑΙΠΕΔ, σε συ-
νάντηση που πραγματοποιήσαμε!

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και όλοι οι φορείς είχαν διαμηνύσει στην «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», στο ΤΑΙΠΕΔ και στον αρμόδιο υπουργό, καθώς 
και στα Κόμματα, πως μόλις η Πολιτεία επίσημα προχωρήσει 
στην αξιοποίηση του Ελληνικού, από την πλευρά μας θα γίνει 
σεβαστό άμεσα και η Πολιτεία – θα υποδείξει συγκεκριμένους 
χώρους για τους φορείς όπως π.χ. για το Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας, γεγονός που επίσημα ανακοίνωσε ο υποψήφιος 
επενδυτής της LAMDA DEVELOPMENT, αλλά και οι Δήμαρχοι 
των όμορων Δήμων.

Α ντ΄αυτού, η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», προχώρησε σε μέτρα, με 
αποτέλεσμα την επιβολή εξοντωτικών προστίμων σε σειρά 

φορέων του πολιτισμού. 
Προκύπτει το ερώτημα:

Γ ιατί η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» δεν αξιοποίησε τη δέσμευση των 
φορέων και εξάντλησε το ενδιαφέρον της στην εκδίωξη των 

φορέων; Δεν θα έπρεπε το πρώτιστο ενδιαφέρον της να είναι η 
προστασία της δημόσιας περιουσίας; 

Ά λλο ένα παράδειγμα. Εκδιώχθηκε άρων άρων ο εκκα-
θαριστής της Ο.Α. από το υπερσύγχρονο κτίριο (EXTRA 

SCHENGEN) το οποίο η Ο.Α. διατηρούσε, φύλασσε και ήταν έτοι-
μο προς χρήση. Σήμερα, μετά από 3 χρόνια, το κτίριο αυτό είναι 
σχεδόν κατεστραμμένο!
Αυτό λέγεται προστασία του δημόσιου συμφέροντος; Μήπως τε-
λικά, με τα πρόστιμα πάμε να κρύψουμε άλλα πράγματα;

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Ποιος το προστατεύει;

Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο



4 AΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Τ ο διεθνές δίκτυο, περιελάμβανε τις παρακάτω 13 πό-

λεις σε 8 ευρωπαϊκές χώρες και σε 4 χώρες της Μέ-

σης Ανατολής: Αθήνα, Ρώμη, Παρίσι, Λονδίνο, Ζυρίχη, 

Φραγκφούρτη, Άμστερνταμ, Ισταμπούλ, Λευκωσία, Βηρυττός, 

Τελ-Αβιβ, Κάιρο και Μπρίντιζι. Από την 1η Ιουνίου 1966, εγκαινί-

ασε τη γραμμή Αθήνα – Νέα Υόρκη.

Με το εσωτερικό της δίκτυο, η Ολυμπιακή εξυπηρετούσε τις 

εξής πόλεις και νησιά που συνδέονταν ως επί το πλείστον με 

πολλές καθημερινές πτήσεις από την Αθήνα.

Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Δοξάτο (μέσω Καβάλας), Βόλος, 

Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καστοριά, 

Κως, Λάρισα, Λευκάδα, Λήμνος, Μυτιλήνη, Πρέβεζα, Ρόδος, 

Σάμος και Χανιά.

Συνεργασία αεροπορικών εταιρειών

Με την εξέλιξη των σύγχρονων αερομεταφορών, ήταν απαραί-

τητο η Ολυμπιακή να συνεργαστεί στενότερα με ξένες αεροπορι-

κές εταιρείες. Έτσι, εκτός από το κονσόρτσιουμ που είχε από το 

1960 με την BEA και εξακολουθεί να ισχύει, η Ολυμπιακή υπέ-

γραψε συμφωνία με την LUFTHANSA για την κοινή εκμετάλ-

λευση των γραμμών Φραγκφούρτης  - Αθήνας – Φραγκφούρτης 

και Μονάχου – Αθήνας – Μονάχου, που άρχισε να ισχύει αό 1η 

Νοεμβρίου 1962. Το 1963 υπογράφηκαν παρόμοιες συμφωνίες 

με την AIR FRANCE και την SWISSAIR για τις γραμμές μεταξύ 

Αθήνας – Παρισιού και Αθήνας – Ζυρίχης, Αθήνας – Γενεύης 

αντίστοιχα.

Γραφεία της Ο.Α. στις πόλεις εκτός του διεθνούς αεροπορι-

κού δικτύου

Εκτός από τις πόλεις που εξυπηρετούνταν από το διεθνές της 

αεροπορικό δίκτυο, η Ολυμπιακή, είχε ιδρύσει γραφεία ή αντι-

προσωπείες σε όλον τον κόσμο όπως:

•	  Στις Η.Π.Α.: Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άντζελες, Άγιο Φραγκί-

σκο, Ουάσιγκτον, Ατλάντα, Βοστώνη, Κλήβελαντ, Ντάλλας, 

Ντένβερ, Ντητρόιτ, Χάρτφορντ, Μαϊάμι, Νιουάρκ, Φιλαδέλ-

φεια, Σηάτλ, Σαν Λούις.

•	 Στον ΚΑΝΑΔΑ: Τορόντο, Μόντρεαλ.

•	 Στη ΝΟΤΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗ: Μοντεβίδεο, Μπουένος Άιρες.

•	 Στο ΜΕΞΙΚΟ: Μέξικο Σίτυ

•	  Στην ΕΥΡΩΠΗ και ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Βρυξέλλες, Βερολί-

νο, Αμβούργο, Ντύσσελντορφ, Μόναχο, Γενεύη, Μιλάνο, Νί-

καια, Νεάπολη, Στοκχόλμη, Λισσαβώνα, Βιέννη, Μόντε Κάρ-

λο, Μάντσεστερ.

•	 Στην ΑΦΡΙΚΗ: Χαρτούμ, Αντίς Αμπάμπα, Τζιμπουτί, Ασμάρα.

•	  Στην ΑΣΙΑ: Άγκυρα, Σμύρνη, Κουβέιτ, Τεχεράνη, Αμμάν, 

Μπαχρέιν, Δαμασκό, Νταχράν, Ιεροσόλυμα, Χάιφα.

•	 Καθώς και Σίδνεϋ της ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ και ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Σύντομα, η Ολυμπιακή αντιπροσώπευσε και άλλες πόλεις της 

Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, της Ιαπωνίας, των Φιλιππί-

νων, της Κεντρικής Αφρικής, καθώς και της Ευρώπης και Μέ-

σης Ανατολής.

Το διεθνές και εσωτερικό 
αεροπορικό της δίκτυο

1957-1965
OΛΥΜΠΙΑΚΗ AΕΡΟΠΟΡΙΑ
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Αναμνηστικές σφραγίδες ελληνικών ταχυδρομείων
1η πτήση αεροπορικών γραμμών

(Προσφορά Γιώργος Παπαδημητρίου, Ελασματουργός)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μ εγάλες καθυστερήσεις διαπιστώνονται  στις αδειοδο-
τήσεις υδατοδρομίων στα νησιά του Ιονίου, που από 
ότι φαίνεται έχουν πνιγεί μέσα σε μια «θάλασσα» γρα-

φειοκρατίας. Μέχρι σήμερα το μόνο υδατοδρόμιο που έχει λάβει 
άδεια λειτουργίας, είναι αυτό της Κέρκυρας, ενώ σε προχωρη-
μένο στάδιο είναι αυτά  των Παξών και της Πάτρας. Ειδικότερα 
αυτό του λιμανιού των Πατρών, αναμένεται να έχει στρατηγική 
σημασία στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και του 
Ιονίου.
Σύμφωνα με το υπουργείο, οι μεγάλες καθυστερήσεις οφείλο-
νται κατά κύριο λόγο στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που προ-
βλέπει την αδειοδότηση των υδατοδρομίων σε ένα μόνο στάδιο 
(μία άδεια για την ίδρυση εγκαταστάσεων, λειτουργία και εκμε-
τάλλευση.
Η αδειοδότηση του υδατοδρομίου της Πύλου ανατέθηκε στην 
εταιρεία «Ελληνικά Υδατοδρόμια», η οποία έχει ήδη ολοκληρώ-
σει την αδειοδότηση του πρώτου υδατοδρομίου της χώρας στην 
Κέρκυρα. Σύντομα, η εταιρεία ολοκληρώνει την αδειοδότηση 
του υδατοδρομίου των Παξών, ενώ ακολουθούν αυτά της Πά-

τρας και των υπολοίπων νησιών του Ιονίου. 
Με τα υδατοδρόμια αυτά και την προσθήκη νέων «στρατηγικών» 
προορισμών (όπως είναι η Πύλος) η «Ελληνικά Υδατοδρόμια» 
θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία εκτενούς δικτύου υδατοδρο-
μίων στη Δυτική Ελλάδα. Μέσω του υδατοδρομίου της Πύλου, 
εκτός των άλλων, θα εξυπηρετούνται και πτήσεις για τη μετα-
φορά επιβατών από/και προς άλλους τουριστικούς προορισμούς 
(π.χ. προς Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες), καθώς και προς άλλους ση-
μαντικούς προορισμούς-πόλεις της Πελοποννήσου (Πάτρα, Κό-
ρινθο, Κατάκολο, Ναύπλιο, κ.λπ.). 
Ακόμα, θα πραγματοποιούνται περιηγητικές πτήσεις (Sightsee-
ing) προς τα αξιοθέατα της περιοχής, ενώ θα καλύπτονται και 
αεροπορικές μεταφορές ειδικού σκοπού (νοσοκομειακές, cargo 
κ.λ.π). 
Επίσης η γεωγραφική θέση της Πύλου εξασφαλίζει την εύκολη 
σύνδεση του υδατοδρομίου με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, 
μέσω πτήσεων που θα πραγματοποιούνται με αμφίβια υδροπλά-
να. 

ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ
Η γραφειοκρατία καθυστερεί 

την απογείωση των υδροπλάνων
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Προς  τους Συνεταίρους του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  ΧΩΡΙΟΥ 
Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 20/3/2016, 
εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΤΣΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (22990 47002 - 6932536445) 
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  (2299047405  
6937333206) 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΣΤΕΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (22990 48497 - 6938850744) 
ΤΑΜΕΙΑΣ: 
ΤΖΑΜΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (22990 47411 ) 
ΜΕΛΗ: 
ΜΗΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  (22990 47037 - 6974367810) 
ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (22990 47912  - 6977762191 ) 
ΖΥΜΩΣΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (22990 49845 - 69774931068)

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο   δηγώντας βλέπω το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού 
να έχει μετατραπεί σε καταυλισμό. Η εικόνα έχει κάτι το 
αποκαλυπτικό, και αν αποστασιοποιηθεί κανείς, μπο-

ρεί να κάνει συνειρμούς, έστω και ασεβείς, για το δράμα των 
προσφύγων και να φέρει στον νου τη «Μέδουσα» του Ζερικό. 
Είναι ίσως τα παραπετάσματα που ανεμίζουν ανάμεσα στις σκη-
νές, τα απλωμένα ρούχα, τα τυλιγμένα με πανιά και πολύχρω-
μα σεντόνια κάγκελα που θυμίζουν πλέον κατάρτια της ξηράς. 
Αντικειμενικά, οι εικόνες είναι σοκαριστικές. Προσπαθώ να φα-
νταστώ τις αίθουσες του παλιού αεροδρομίου της Ολυμπιακής, 
γιατί αυτό βλέπω από την παραλιακή λεωφόρο, αυτό το επί 15 
χρόνια εγκαταλελειμμένο παράπηγμα, που, όμως, παρά τις τρα-
γικές ελλείψεις του, όταν λειτουργούσε, ανακαλεί μνήμες και 
αυτομάτως συνδέεται με έναν χάρτη αναχωρήσεων και αφίξε-
ων. Αποκτά συμβολισμό το πέρασμα τράνζιτ των προσφύγων. Ο 
πληθυσμός τους μέσα στις αχανείς εκτάσεις αποκόπτει, εφήμε-
ρα, το Ελληνικό από το παρελθόν και το μέλλον του και δημιουρ-
γεί ένα ρευστό παρόν. Προσπαθώ να σκεφτώ ποια κατάσταση 
θα επικρατεί στα ενδότερα και ποια θα είναι η σημερινή όψη της 
κορωνίδας των κτιρίων του Ανατολικού Αερολιμένος. Οι εξελί-
ξεις για την αξιοποίηση της έκτασης αυτής θα ωθήσουν κάποια 
στιγμή το κεφάλαιο «πρόσφυγες στο Ελληνικό» στο παρελθόν 
και θα ενταχθεί και αυτό σε μια μακρά σειρά εικόνων, βιωμά-
των και συναισθήματος. Είναι εντυπωσιακό πώς τα αεροδρόμια, 
αν και κορυφαία δείγματα τεχνικού πολιτισμού, συμπυκνώνουν 
και προκαλούν πλήθος συναισθημάτων που πηγάζουν από την 
κίνηση των ταξιδιωτών, όπως ακριβώς και οι σιδηροδρομικοί 
σταθμοί έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αλλά το Ελληνικό είναι για τους Ελληνες πολλά πράγματα μαζί. 
Γι’ αυτό και η όψη του αυτήν την περίοδο προκαλεί, θλίβει, εξορ-
γίζει, σοκάρει. Για την Αθήνα, η νέα εικόνα της, όπως σταδιακά 
άρχισε να κατασκευάζεται μετά το 1950, περνάει και ορίζεται από 
το ανοικτό «εργαστήρι» του Ελληνικού, που ως διεθνής πύλη, 
παρά το μικρό μέγεθος και τις υποτυπώδεις εγκαταστάσεις, είχε 
αποκτήσει τεράστιο συμβολισμό. Η ίδρυση της Ολυμπιακής και 
η αναπτυξιακή τροχιά της εποχής έθεσαν τις βάσεις για τις νέες 
εγκαταστάσεις, και το κτίριο του Ανατολικού Αεροσταθμού, με 
την υπογραφή του Φινλανδού, αλλά με καριέρα στις ΗΠΑ, κο-
ρυφαίου αρχιτέκτονα Εερο Σααρίνεν ήταν ένα επίτευγμα για την 
Αθήνα. Καθιστούσε επίσημο το πέρασμά της σε άλλη κατηγορία 
πόλεων και συμπύκνωνε με τον αιθέριο μοντερνισμό του τον νέο 
κοσμοπολιτισμό. Ατυχώς, παρότι το κτίριο σχεδιάστηκε γύρω στο 
1960, από τα τελευταία έργα του Σααρίνεν (όπως και η Αμερικα-
νική Πρεσβεία ήταν την ίδια περίοδο από τα τελευταία έργα του 
Βάλτερ Γκρόπιους), εγκαινιάστηκε πολύ αργότερα και η πρώτη 
του περίοδος συμπίπτει με τη δικτατορία, που δεν εκτιμούσε, 
ούτε καταλάβαινε τον ιδεολογικό και αισθητικό κοσμοπολιτισμό. 

Οι κύκλοι ζωής στο Ελληνικό, καθώς συνδέθηκαν με την ατυχέ-
στατη διαχείριση των Ολυμπιακών Ακινήτων και ακολούθως με 
την κρίση, υπενθυμίζουν καθημερινά ένα κλίμα αποτυχίας και 
απογοήτευσης. Οι εικόνες των προσφύγων επιτείνουν την πικρή 
γεύση και συμβολίζουν όλες τις πτυχές, πρακτικές, ιδεολογικές, 
αισθητικές, του αποτυχημένου κράτους. Κι όμως, μέσα σε αυτήν 
την έκταση, στο Ελληνικό, είχε υπάρξει κάτι φωτεινό. Και δυνα-
μικό. Που πρέπει να επιστρέψει.

Για την αντιγραφή: Βασίλης Τσατσαράγκος

Το σαρκίο ενός πρώην κρατικού αερολιμένος
Του Νίκου Βατόπουλου
Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (29/5/2016)

Το παλιό αεροδρόμιο στο Ελληνικό, στις αρχές της δεκαετίας του ’60.
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

•	  Αβάσιμη και συνακόλουθα άδικη και προφανώς αδικαιο-
λόγητη και αόριστη, η αναφορά-κείμενο, ότι υπήρξε «απρο-
κάλυπτη» υποστήριξη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. σε συγκεκριμένο 
ψηφοδέλτιο στις πρόσφατες εκλογές των συνταξιούχων!!

  Θα επαναλάβουμε ότι, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. δεν είναι συνδικαλι-
στικό σωματείο, πορεύεται ως φορέας πολιτισμού και προ-
άγει τη συννενόηση, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη.

  Δεν εκπροσωπεί ομάδες ή παρατάξεις, αλλά στοχεύει στην 
υποστήριξη όλων για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης 
της Ο.Α. και την ελπίδα των μελών του για επανίδρυση της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε.

  Επομένως, θα πρέπει όλοι μαζί να είμαστε προσεκτικοί, 
όταν ΑΟΡΙΣΤΑ και ΑΒΑΣΙΜΑ συνδέουμε το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
με παρατάξεις.

•	  Για αυτά που άφησαν από Εθνική Κεφαλαίου – Εκκαθαρι-
στή, τα πήραν οι Αφγανοί.

•	  Είναι ανεπίτρεπτο και μη συμβατό με τη σημερινή πραγμα-
τικότητα ο σχεδιασμός για την «αξιοποίηση» του Ελληνικού 

του project να γίνεται από τον επενδυτή και όχι από την Πο-
λιτεία και τις ανάγκες τις σήμερα.

•	  Δωρεαί γενόμεναι ένεκεν ιδιαιτέρου ηθικού καθήκοντος ή 
εκ λόγων ευπρεπείας δεν υπόκεινται εις ανάκλησιν»

•	   Ο εκκαθαριστής της Ο.Α., σας έχουμε ενημερώσει σε πρό-
σφατές μας αναφορές, δυστηχώς δεν ανταποκρίθηκε στο 
ιστορικό κάλεσμα για διάσωση αντικειμένων, παρά τις 
πολλές μας οχλήσεις. Αποτέλεσμα; Δεκάδες, εκατοντάδες 
αντικείμενα της Ο.Α. έμειναν στο Δυτικό και σήμερα αυτά 
αναζητούνται στο παιχνίδι των Αφγανών μεταναστών!!!

•	  Είναι συγκινητικό και ενθαρρυντικό για το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και 
το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, να διαπιστώνει το ενδι-
αφέρον επίσκεψης στο Μουσείο καθώς και στα αεροπλά-
να, ανθρώπων από κάθε γωνιά της γης. Σχεδόν κάθε μήνα 
έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία και αιτήματα για επίσκε-
ψη στο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας και στα αεροσκάφη 
του Ωνάση. Μόνο το μήνα Ιούνιο είχαμε επισκέπτες από τη 
Φινλανδία, τη Γερμανία, καθώς και από τον Καναδά.

Παραλειπόμενα

Wasylis

Μας βρήκε από την ιστοσελίδα μας. Εργαζόταν στο Αε-

ροπορικό Μουσείο του Ελσίνκι. Άλλαξε το πρόγραμμά 

της και ήρθε στην Αθήνα για να επισκεφθεί το Μουσείο 

Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Στο χώρο την ξενά-

γησαν ο Αναπλ.Γεν.Γραμματέας του 

ΠΟΛ.Ε.Ο.Α., Αντώνης Μπάρτζας και 

ο φίλος και εθελοντής του Πολιτιστικού Κέντρου, Χριστό-

φορος Στεφανίδης.

Elina Lindholm - Φινλανδία

Α πό Αγγλία, Γερμανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Αυστρία, Βέλ-
γιο που βρέθηκε στη χώρα μας, εξέφρασε την επιθυμία 

να επισκεφθεί το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας και τα αερο-
σκάφη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.. Στην επίσκεψη αυτή, παραβρέθηκαν 
στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Το κλιμάκιο της EASA, ξεναγήθηκε στο χώρο των αεροσκαφών 
και στο εσωτερικό του B747.
Εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους όταν τους ενημερώσαμε ότι 
τα αεροσκάφη είναι αγορασμένα από το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για το υπό 
σύσταση Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, όσο και για την καλή 
κατάσταση που βρίσκονται τα αεροσκάφη και ιδιαίτερα το 747.
Αποθανάτησαν οι ίδιοι με αρκετές φωτογραφίες την επίσκεψή 
τους αυτή και μας ευχαρίστησαν για την ξενάγηση στο χώρο πο-
ζάροντας στη σκάλα του 747 για μία αναμνηστική φωτογραφία 
και μας ευχήθηκαν, το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, να γίνει 
σύντομα πραγματικότητα.

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY

Φ
ω

το
γρ

αφ
ία

: Χ
ρι

στ
όφ

ορ
ος

 Σ
τε

φ
αν

ίδ
ης



9www.polkeoa.gr

ΠΑΡΟΧΕΣ

Μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Νέα στοιχεία επικοινωνίας ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Tηλ. 210 9234583, 210 9211965, 210 9885006, Fax. 210 9885045

E-mail: polkeoa0@gmail.com, Web site: www.polkeoa.gr 

Στα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. παρέχονται:
➦	 Το περιοδικό «Άλλη Πτήση», κάθε 3μηνο, με αποστολή στο σπίτι.
➦	 Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις πολιτισμού – αθλημάτων.
➦	 	Δυνατότητα συμμετοχής στα τμήματά του, αξιοποιώντας  

δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο (βλ.σελ.22, 23, 24)
➦	 	Πανευρωπαϊκά meetings αθλητισμού και πολιτισμού  

ως μέλη της ASCA (Airlines Sport and Cultural Association)
➦	 Ταξίδια – εκδρομές 
➦	 Εθελοντισμός
➦	 	Προβολή – βήμα σε συναδέλφους συγγραφείς, ζωγράφους,  

εικαστικούς, καλλιτέχνες φωτογράφους, αθλητικές επιτυχίες
➦	 Τράπεζα αίματος

Αποκτώντας την κάρτα μέλους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχεις τη δυνατότητα για:
➦	 	Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές δημοσίου, σε μια σειρά διαγνωστικά κέντρα και 

νοσοκομεία.
➦	 	Αγορά στα Πρατήρια του Ναυτικού (Π.Ο.Ν.) και της Πολεμικής Αεροπορίας 

(Σ.Ε.Π.Α.). (βλ. ιστοσελίδα ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α./ Κάρτα ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.)
➦	 	Αγορά στο κατάστημα Duty Free Stuff στα Σπάτα
➦	 	Oμαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα (βλ. ιστοσελίδα ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.)
➦	 	Ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο για κινητά τηλέφωνα από την WIND
➦	 	Έκπτωση 20% στον έλεγχο ΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ (Λ. Φυλής 81, Καματερό)

Με ένα ευρώ το μήνα

Ακολουθήστε
μας και στο
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ΜΝΗΜΕΣ

Σ ήμερα, 23 Απριλίου 1969, 
προσελήφθη εις της Ολυμπιακήν 
Αεροπορίαν. Όταν προσελήφθη 

εκεί εκείνο που εδιαπίστωσα ήτανε, 
βρήκα προσωπικό της παλιάς εταιρείας 
λεγόμενη ΤΑΕ και με συζητήσεις που 
κάναμε με αυτούς τους συναδέλφους, 
ο διευθυντής της εταιρείας, κ.Ζώτος. 
Γιατί έδωσε την εταιρεία της εποχής; 
Γιατί, απαντάει το προσωπικό, όταν την 
πήρε ο κ.Ζώτος, ήταν απόστρατος της 
αεροπορίας και είχε 2-3-5 ντακότες και 
οι επιβάτες φοβόταν να μπει στα αεροπλάνα και η διοίκηση 
αποφάσισε να βάζει κόσμο δωρεάν για να μάθουν τα αεροπλάνα 
γιατί δεν τα ήξεραν. Και εκείνη την εποχή, επειδή το προσωπικό 
που δούλευε δεν πληρωνόταν λόγω έλλειψης επιβατών να 
ταξιδέψουν με τα αεροπλάνα. Σε αυτήν την εποχή του 1956, ήρθε 
η οικογένεια του Αριστοτέλη Ωνάση μαζί με τον αδερφό του και 
ήρθε σε επαφή με τον κ.Ζώτο και έτσι η εταιρεία πέρασε στα 
χέρια του Αριστοτέλη Ωνάση, τον Μάρτιο του 1957.
Να φανταστείτε ότι, όταν μπήκε το προσωπικό, όπως εγώ, 
Απρίλιο του 1969, οι διάδρομοι ήταν όχι με άσφαλτο, όπως είναι 
τώρα, αλλά με σίδερα για να πετούν τα αεροπλάνα. Δεν είχε 
ούτε λεωφορεία προσωπικού για τη μεταφορά των ελάχιστων 
εργαζόμενων, γι΄αυτό γινόταν με ιδιωτικά λεωφορεία. Το 1970, 
που ήμουν οδηγός, μαζί με άλλους δύο συναδέλφους, μας 
λέγανε ότι μόλις τελειώσει ο νέος αεροσταθμός του Ανατολικού, 
φτιάχνεται ο αεροδριάδρομος για τα ίδια αεροπλάνα που θα 
αγοραζε ο Ωνάσης όπως Boeing, DC6 (κομήτες της εποχής). 
Από την ώρα που φτιάχτηκε ο Ανατολικός Αερολιμένας, 
όλες οι ξένες εταιρείες αεροπλάνων έφυγαν και πήγαν στον 
Ανατολικό Αεροσταθμό και στον Δυτικό έμεινε η Ολυμπιακή 
μόνο. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, ζήτησε από τη διοίκηση του ΙΚΑ 
να καλύψει προσωπικό το νοσοκομείο που ο ίδιος θα ανέγειρε. 
Επειδή όμως πολλοί συνάδεφοι έφερναν μαζί τους φαγητό από 
το σπίτι, μας είπε: «Τι κουβαλάτε μαζί;». Και αποκριθήκαμε «Κάτι 
να τρώμε, κυριε Διευθυντά. Φαγητό». «Τώρα το κατάλαβα», 
μας είπε. Έτσι, έδωσε εντολή η τεχνική διεύθυνση να φτιάξει 
το εστιατόριο για να τρώει το προσωπικό της Ολυμπιακής. Και 
αφού έγινε, το προσωπικό των ξένων αεροπορικών εταιρειών 
το έμαθε αυτό και έδωσε εντολή, όποιος θέλει από το προσωπικό 

των άλλων εταιρειών, θα πληρώνει 10 δραχμές για να φάει. 
Κατόπιν, έδωσε εντολή και παρήγγειλε 25 λεωφορεία Mercedes 
302 από Γερμανία, το 1971. Όλα πήγαιναν ωραία, ώσπου ήρθε ο 
γιος του Ωνάση, ο Αλέξανδρος, 23 ετών. Εμείς, τους πηγαίναμε 
σε κάποιες συγκεντρώσεις που έκανε ο Αριστοτέλης Ωνάσης και 
συγκεκριμένα, εμένα μου είπε «Θα προσέχεις το γιο μου, επειδή 
δεν γνωρίζει πολλά πράγματα εδώ, γιατί είχε το αεροπλάνο του 
(το οποίο πήγαινε και μέσα στη θάλασσα) και είχε 2 Αμερικανούς 
πιλότους να τον εκπαιδεύουν». Συγκεκριμένα, τελειώνοντας την 
εκπαίδευσή του, πήγαινε μέχρι τον Σκορπιό και επέστρεφε, 
τον έπαιρνα με τη Mercedes και τον πήγαινα σπίτι του, στη 
Γλυφάδα. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το Μάρτιο του 1973, όπου τον 
πήγα κανονικά στο αεροπλάνο του και αφού καθόμασταν στην 
πίστα μέσα και έφευγε το αεροπλάνο, αντί να πάρει ύψος, αυτό 
καρφώθηκε στη γη. Τρέξαμε, οι πρώτοι που ήμασταν μέσα στην 
πίστα, αλλά ήδη είχαν σπεύσει η Αμερικάνικη Βάση με γιατρούς 
και ασθενοφόρο. Όταν φτάσαμε εμείς, ξεκίναγε το ασθενοφόρο 
για το ΚΑΤ. Ειδοποιήθηκε ο Αριστοτέλης Ωνάσης στην Αμερική, 
ήρθε και τον πήγα στο ΚΑΤ, όπου μίλησε με τον καθηγητή της 
νευροχειρουργικής κλινικής και ρώτησε «πώς πάει ο γιος μου;». 
«Κύριε Ωνάση, αν ήταν ο γιος μου, θα τον άφηνα να ησυχάσει», 
απάντησε, γιατί ήταν σωληνομένος και δεν μπορούσε να αντέξει. 
Και απάντησε ο Ωνάσης «Άστον να φύγει». Τότε, δόθηκε εντολή 
να πάρουν το αεροπλάνο, να το πάνε στην Τεχνική Βάση και να 
το ελέγξουν οι Τεχνικοί. Και διαπιστώθηκε ότι, του είχαν αλλάξει 
τα σύρματα τη νύχτα πριν φύγει. Αυτά συνέβησαν όσο ζούσε η 
οικογένεια Ωνάση, μέχρι το 1973.

Στρουμπούλης Ευστάθιος
Οδηγός οικογένειας Ωνάση - Μέλος ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Ο οδηγός της οικογένειας Ωνάση 
θυμάται
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ… ΣΤΑ γΡΗγΟΡΑ

Απούλητα παραμένουν τα δύο Airbus. Τα 
δύο αεροσκάφη της Ολυμπιακής βρίσκο-
νται στο «Ελ.Βενιζέλος» και κάθε προσπά-
θεια που έχει γίνει από το 2009, προκει-
μένου να αγοραστούν, δεν έχει αποφέρει 
κάποιο αποτέλεσμα.
Τα δύο αεροσκάφη τύπου Airbus της Ολυ-
μπιακής έχουν μείνει απούλητα εδώ και 6 
χρόνια, από λάθη και παραλείψεις. Απο-
τέλεσμα: σήμερα, για να συντηρηθούν, 
χρειάζονται 800.000 ερυώ το χρόνο από το 
ελληνικό δημόσιο. 
Μετά από απόφαση του υπουργού Οικονο-
μικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου και του ανα-
πληρωτή υπουργού, Τρύφωνα Αλεξιάδη, 
συστάθηκε μία επιτροπή η οποία πρόκειται 
να συντάξει μία έκθεση σχετικά με το αξιό-
πλοο των δύο αεροσκαφών. 

COBALT -  Η νέα αεροπορική εταιρεία 
της Κύπρου.

Μετά την έκδοση του Κυπριακού Πιστο-
ποιητικού Αερομεταφορέα, η COBALT 
είναι η νέα αεροπορική εταιρεία της 
Κύπρου. Το Πιστοποιητικό Αερομε-
ταφορέα εξέδωσε λίγες μέρες πριν το 
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από 
τη δοκιμαστική πτήση, που πραγματο-
ποίησε η εταιρεία.
Η δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθη-
κε με απόλυτη επιτυχία, με το πρώτο της 
– εγγεγραμμένο στην Κύπρο – Airbus 
A320, από τη Λάρνακα προς το Ηρά-
κλειο και πίσω.

Η αεροπορική εταιρεία Ellinair του Ομίλου 
Μουζενίδη θα είναι ο χορηγός Αερομετα-
φορών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου 

Ελλάδος. Όπως δήλωσε, κατά την ομιλία 
του στη συνέντευξη τύπου, ο εμπορικός 
διευθυντής της Ellinair κ. Σταύρος Δαλιά-
κας, στόχος της εταιρείας είναι να ενισχύ-

σει την πολιτιστική δραστηριότητα, ειδικά 
αυτές τις δύσκολες εποχές. Ο στόλος της 
Ellinair αποτελείται προς το παρόν από τα 
παρακάτω αεροσκάφη:
•	2	αεροσκάφη	τύπου	AIRBUS	319
•	2	αεροσκάφη	τύπου	BAE	RJ85,
•	 	2	 αεροσκάφη	 τύπου	 BOEING	 737-

300  (με ACMI συμφωνία)
•	 	1	 αεροσκάφος	 τύπου	 BOEING	 737-

400  (με ACMI συμφωνία)

«Κανονισμός πτήσεων των Συστημά-
των μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών 
(ΣμηΕΑ) – Unmanned Aircraft Systems 
(UAS)» 
Οι πτήσεις μη επανδρωμένων αερο-
σκαφών παντός μεγέθους και κάθε 
χρήσης, είναι μια πραγματικότητα και 

για την Ελλάδα. Επί του παρόντος λείπει 
το εξειδικευμένο ρυθμιστικό πλαίσιο 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας , ανταποκρινόμενη στην ανάγκη 
συμπλήρωσης και εκσυγχρονισμού 
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την 
ασφάλεια της αεροπλοΐας, έχει συντάξει 
σχέδιο κανονισμού για τις πτήσεις των 
συστημάτων μη επανδρωμένων αε-
ροσκαφών (drones). Στο πλαίσιο αυτό, 
τέθηκε από την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 σε 
δημόσια διαβούλευση και αναρτήθη-
κε στον ιστότοπο opengov.gr το σχέδιο 
«Κανονισμού πτήσεων Συστημάτων μη 
Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ 
(Unmanned Aircraft Systems – UAS)», 
προκειμένου οι παράγοντες της αερο-
πορικής αγοράς και οι ενδιαφερόμε-
νοι πολίτες να διατυπώσουν έως την 
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00 
τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους, οι 
οποίες θα ληφθούν υπόψη στην τελική 
διαμόρφωση του κανονισμού.

Μυτιλήνη! Απευθείας πτήσεις από το Ηρά-
κλειο με την Sky Express Airlines
H αεροπορική εταιρεία της Κρήτης, Sky 
Express Airlines επαναδρομολογεί πτή-
σεις δύο φορές την εβδομάδα από και 

προς τη Μυτιλήνη και Ηράκλειο από τα 
μέσα Ιουλίου, κάθε Τετάρτη και Σάββατο. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα δρομολόγια και τιμές ναύλων μπορείτε 
να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα 
της εταιρείας www.skyexpress.gr 

Καθώς η νέα αναδυόμενη και επικρα-
τέστερη τάση είναι η αυτο-εξυπηρέτηση 
των επιβατών, ο Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών ξεκίνησε μια νέα υπηρεσία 

που δίνει τη δυνατότητα στους επιβά-
τες να εκτυπώνουν οι ίδιοι τα baggage 
tag (self-bag tag printing), στα αυτό-
ματα μηχανήματα ελέγχου επιβίβασης 
(Common Use Self-service kiosks). Η 
υπηρεσία αυτή ξεκίνησε πιλοτικά με την 
Aegean και ολοένα και περισσότερες 
αεροπορικές εταιρείες την ενεργοποι-
ούν, όπως η Olympic, SAS, Lufthansa, 
Air France και KLM.

Για την κάλυψη των επιχειρησιακών της 
αναγκών, η αεροπορική εταιρεία Aegean 
αναζητά Licensed Engineer. Μπορείτε να 
στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ακο-
λουθώντας τον σύνδεσμο https://goo.gl/
PXUO61  Καλή Επιτυχία !!

Με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις. Κάθε 
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάβ-
βατο ξεκινά στην Ελλάδα η Tus Airways.
Στο πτητικό της έργο η Tus Airways 
προσθέτει το Ηράκλειο, τη Ρόδο, τη Κω 
και την Σάμο. Ποιο συγκεκριμένα οι 
πτήσεις από / προς: Ηράκλειο ξεκινούν 
από 20 Ιουνίου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη 
(καθ' όλη τη διάρκεια του έτους)  Ρόδος 
ξεκινούν από 11 Ιουλίου κάθε Δευτέρα, 
Παρασκευή (καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους) Κως και Σάμος από 13 Ιουλίου 
κάθε Τετάρτη και Σάββατο (Ιούλιο, Αύ-
γουστο, Σεπτέμβριο).

Επιμέλεια:  Παύλος Παπαδημητρόπουλος
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Επιμέλεια:  Ανδριάνα Μυλωνά 

Εθνικό Αστεροσκοπείο

Εθνική Γλυπτοθήκη - Εθνική Πινακοθήκη

Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά

Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. μαζί με το Σύλλογο Συνταξιούχων Ελεγκτών 
Εναέριας Κυκλοφορίας «ΠΗΓΑΣΟΣ»,  επισκέφθηκε το κτήμα οικολογικής γεωργίας του Θοδωρή 
Αρβανίτη, καθώς και τη Λίμνη Μαραθώνα.
Και οι δυο αυτές επισκέψεις, «απέφεραν» μια εξαιρετική εμπειρία τοπίου και φύσης, αποδεικνύοντας 
ότι η Αττική διαθέτει σημαντικούς ποιοτικούς χώρους για επισκέψεις μικρής διάρκειας.
Από το οπτικό τοπίο της Λίμνης Μαραθώνα μας δόθηκε η ευκαιρία να βιώσουμε ένα σημαντικό βιό-
τοπο και μια θαυμάσια διαδρομή σε πολύ μικρή απόσταση από τη πρωτεύουσα.
Στο κτήμα Αρβανίτη είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για την ποιότητα των βιολογικών προϊ-
όντων, για τη διαδρομή της οικολογικής γεωργίας στην Ελλάδα, για τη λειτουργία της Σχολής Οικο-

λογικής Γεωργίας, για την αναζήτηση νέων μορφών φυτοπροστασίας, εδαφοβελτίωσης, υγιούς διαχείρισης φυτών και ζώων.
 «Συστηθήκαμε» με τα ζωάκια του κτήματος, απολαύσαμε τα εξαιρετικά εδέσματα που είχε την ευγενή καλωσύνη να μας κερά-
σει ο κ. Αρβανίτης στα πλαίσια ενός κανονικού γεύματο κι ακόμη απολαύσαμε τα θαυμάσια κρασιά ιδίας παραγωγής, που συ-
νεισέφερε για την περίσταση, ο συνάδελφος ΕΕΚ Κώστας Μπούκας – Συνταξιούχος αλλά και δραστήριος βιοκαλλιεργητής….

Eπίσκεψη στο Κτήμα Οικολογικής Γεωργίας Θεόδωρου Αρβανίτη

Με εξαίρετη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και αυτή η εκδρομή του Απριλίου στα 
Δερβενοχώρια, το Σάββατο 16 Απριλίου 2016. Η αναχώρηση μας έγινε από το 
πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού.
Επισκεφθήκαμε το Φρούριο Φυλής, τη Μονή Κλειστών, το χωριό Σκούρτα και στη 
συνέχεια, για τους πιο θαραλλέους, πεζοπορία για 1 ώρα και 45 λεπτά ως το Μνημείο 
Εθνικής Αντίστασης, στο χωριό Πύλη, τιμώντας τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.  Επιστροφή  στο χωριό Σκούρτα, σε μια 
όμορφη, γραφική ταβέρνα, για γεύμα.

Εκδρομή στα Δερβενοχώρια
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Μια ξεχωριστή βραδινή ξενάγηση στο Εθνικό Αστερο-
σκοπείο, διοργάνωσε το ΠΟΛΚΕΟΑ, το Σάββατο 2 Απρι-
λίου 2016. 
Ήταν μια αξιοσημείωτη εμπειρία, είχαμε κοσμοσυρ-
ροή, αναστατώσαμε τους υπευθύνους και ήταν όλοι σε 
εγρήγορση. Ο χώρος και η θέα απ το λόφο των νυμ-
φών μοναδική, η ξενάγηση έκτακτη.  Περιηγηθήκαμε σε 
όλους τους χώρους,  επιπλέον  παρατηρήσαμε από το 
τηλεσκόπιο Δωρίδη τον πλανήτη Δία.
(Επειδή το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο, θα επαναλάβουμε 
την επίσκεψη  το φθινόπωρο).

Η σχέση μας με τον πολιτισμό της χώρας μας, είναι συνεχής. Θεωρούμε πως η κάθε δραστη-
ριότητα που άπτεται του πολιτισμού, είναι ανάγκη και γι αυτό διοργανώνουμε επίμονα, επι-
σκέψεις σε χώρους δημιουργίας, τέχνης και επιστήμης.

Η Εθνική Γλυπτοθήκη, καθώς και τμήμα της μόνιμης συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης, φιλοξενείται στα δύο όμορφα κτίρια 
των πρώην βασιλικών σταύλων, τα οποία διαθέτουν  και υπαίθριο αρχαιολογικό χώρο, στο Πάρκο Στρατού. 
Τα εκθέματα καλύπτουν σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής γλυπτικής. Τη Δευτέρα 18 Απριλίου επισκεφθήκαμε το 
χώρο και εντυπωσιαστήκαμε από τις δημιουργίες  των Ελλήνων καλλιτεχνών και απ το χώρο της έκθεσης.

Την Τετάρτη 18 Μαίου 2016, πήγαμε στην Αρχαία Αγορά.
Περπατήσαμε, θαυμάσαμε και ξεναγηθήκαμε από την εξαι-
ρετική μας ξεναγό Μαρίνα,  μα προ πάντων συγκινηθήκα-
με, από την μεγαλοσύνη των προγόνων μας   και νιώσαμε 
την ευθύνη να βαραίνει, για την πορεία της χώρας μας.
Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας ήταν η καρδιά της αρχαίας πό-
λης: μια μεγάλη, ανοικτή πλατεία που 
αποτελούσε την έδρα της δικαιοσύνης, 
το πολιτικό, οικονομικό, διοικητικό, 
κοινωνικό, θρησκευτικό και πολιτι-
στικό κέντρο της πόλης, όπου όλοι οι 
πολίτες της πόλης συγκεντρώνονταν 
για να πραγματοποιήσουν κάθε είδους 
δραστηριότητα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εορτασμός Ημέρας Γυναίκας (8 Μαρτίου 2016)

Ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων Αττι-
κής «ΕΥΚΛΗΣ», υπό την αιγίδα της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, την 
υποστήριξη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης 
και του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., και τη χορηγία των ASICS, 
ERGONUTRITION, RUNNING NEWS, ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, 

CRETA FRESH/ΒΙΟΧΥΜ και ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστή-
ματα ΑΕ), διοργάνωσε με επιτυχία την Κυριακή 3 Απρι-
λίου 2016, τον 5ο Μητροπολιτικό Αγώνα στον χώρο του 
πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου του Ελληνικού.
Η εκδήλωση περιλάμβανε αγώνα 10 χιλιομέτρων για 
ενήλικες και 2 χιλιομέτρων για παιδιά. Σκοπός του 
αγώνα ήταν να ευαισθητοποιήσουμε τους δρομείς στην 
ανάγκη αφενός της αξιοποίησης του χώρου του πρώην 
Αεροδρομίου του Ελληνικού, με την δημιουργία πρασί-
νου και υποδομών που θα στηρίζουν τον αθλητισμό και 
τον πολιτισμό, και αφετέρου της σωτηρίας των αθλητι-
κών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά. Στον αγώνα των 
10 χιλιομέτρων συμμετείχαν 275 αθλητές από όλες τις 
ηλικιακές κατηγορίες και τερμάτισαν 271 αθλητές. Στον 
αγώνα των 2 χιλιομέτρων συμμετείχαν 75 παιδιά. 

Εδώ και χρόνια η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται σε όλο τον 
πλανήτη για να μας υπενθυμίζει ότι η γυναίκα δεν είναι κατώτε-
ρο ον και ότι έχει ίσα δικαιώματα!
ΤΟ ΠΟΛΚΕΟΑ, με αφορμή την ημέρα αυτή, ξεκίνησε από το 
2015, να τιμά κάθε 8 Μαρτίου, την συμβολή της γυναικείας πλευ-
ράς, στον ανθρώπινο πολιτισμό και να αναδεικνύει την πορεία 
του γυναικείου φύλου.
Το θέμα που ξεδιπλώθηκε στην φετινή εκδήλωση ήταν: «Η γυ-
ναίκα, η εκπαίδευσή της και η θέση της στην κοινωνία, ανά 
τους αιώνες»
Ομιλήτριες και ομιλητής ήταν ξεχωριστοί συνάδελφοι, όπως, ο 

Κος Χρήστος Κων-
σταντόπουλος, η 
Κα Ελένη Φωτί-
ου, η Κα Κατερίνα 
Παπαδημητρίου, η 
Κα Άννα Δακτυλί-
δη, η Κα Τζένη Κονίδη, η Κα Σταυριανή Στεφάνου, η Κα Έλντα 
Γεωργοπούλου και η Κα Κρυσταλλία Αλεξανδροπούλου. 
Όλοι τους ήταν εξαιρετικοί, ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο 
το θέμα που είχαν αναλάβει. Το ΠΟΛΚΕΟΑ κι εγώ προσωπικά, 
τους ευχαριστούμε θερμά! 

«Το ένα φέρνει τ' άλλο»
Το ΠΟΛΚΕΟΑ και σε νυχτερινή 
έξοδο!
Μια απ τις καλύτερες ερμη-
νεύτριες, την Ρίτα Αντωνο-
πούλου, είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν τα 
μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ, το Σάββα-
το 23/04/16 στη μουσική σκη-
νή Σφίγγα.
Απολαύσαμε ένα εξαιρετικό 
πρόγραμμα, ποιοτικό και σε καταπληκτική τιμή!
Η Κα Αντωνοπούλου, με τη σεμνή αξιοπρεπέστατη παρουσία 
της, τη θεατρικότητα της, σε συνδυασμό με τη μοναδική χροιά 
στη φωνή της, μας καθήλωσε όλους! Την ευχαριστούμε!

5ος Μητροπολιτικός Αγώνας

Την  ιστορία μιας εκκεντρικής οικογένειας παρακολουθή-
σουμε, την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, στο θέατρο Βέμπο.
Ήταν μια ωραία παράσταση, με  εξαιρετική μουσική, χο-
ρευτές, τραγουδιστές και ξεχωριστές ερμηνείες! Ο ενθου-
σιασμός και η συμμετοχή των συναδέλφων που παρακο-
λούθησαν την παράσταση, ήταν μεγάλη. 
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές!

‘’ Οικογένεια Άνταμς’’
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Συζήτηση με τον Ράινερ Ες
«Δεν μπορείς να διαλέξεις την οικογένειά σου»

Με την επιτυχημένη εκδρομή στον ΠΟΡΟ, την 
Κυριακή 29 Μαίου 2019, έκλεισε η φετινή σαιζόν των 
εξορμήσεων του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και της γνωριμίας μας 
με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ραντεβού το φθινόπωρο, με 
νέες εκδρομές.

Ο Ράινερ Ες, εγγονός του Ρού-
ντολφ Ες (Rudolf Höss 1901-
1947), του διοικητή του Άου-
σβιτς όπου βρήκαν τραγικό θά-
νατο 2,5 εκατομμύρια άνθρω-
ποι κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, μίλησε την Παρασκευή 
22 Απριλίου 2016 στη «Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών» και 
αναφέρθηκε στην εμπειρία που 
αποκόμισε από τις συζητήσεις 
με επιζήσαντες του Ολοκαυτώ-
ματος, στην επικοινωνία που 
είχε με τον Οσκαρ Γκρένινγκ, τον λογιστή του Άουσβιτς, αλλά και 
στις πικρές παιδικές αναμνήσεις του.

Ο Ράινερ εξέφρασε την ανη-
συχία του για την αύξηση των 
ρατσιστικών κρουσμάτων, και 
χαρακτήρισε τον αντισημιτισμό 
παγκόσμιο πρόβλημα. «Αν εί-
χαμε μάθει από την ιστορία, δεν 
θα υπήρχε Χρυσή Αυγή στην 
Ελλάδα», επισήμανε.
Δήλωσε περήφανος που πρό-
δωσε την οικογένεια των Ες. 
Διανύει 90.000 χιλιόμετρα κάθε 
χρόνο για να τονίσει τον κίνδυ-
νο της ανόδου της ακροδεξιάς 

στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ιστορία του, το ναζιστικό 
παρελθόν του παππού του. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ημερήσια εκδρομή 
στον ΠΟΡΟ

11ος Διεθνής Μαραθώνιος "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"
 .....ο 13ος μαραθώνιος για μένα!

Ήταν άνοιξη του 2010 όταν λίγο μετά την συνταξιοδότηση  πήγα 
και στήθηκα με 298 άλλους δρομείς στην αφετηρία για να τερ-
ματίσω για πρώτη φορά ένα αγώνα δρόμου 42,195 χιλιομέτρων. 
Μετά την πετυχημένη εκείνη απόπειρα, ήρθε και η "κλασσική" 
διαδρομή στην Αθήνα το ίδιο έτος.
 Και τώρα;; τώρα πλέον είμαι με άλλους 1.500 δρομείς περίπου 
απο Ελλάδα και εξωτερικό για τον...13ο μου Μαραθώνιο!
 Πέλλα 8 το πρωί...μπάμ και φύγαμε για Λευκό Πύργο. Ο καιρός 
σχετικά καλός για τρέξιμο, συννεφιά με λίγη υγρασία και 12 βαθ-
μούς θερμοκρασία. Όλα πάνε καλά στην διαδρομή, το μόνο μικρό 
πρόβλημα ένα κόντρα βοριαδάκι στα "δύσκολα χιλιόμετρα" απο 
το 25ο έως το 31ο. Όμως τίποτε δεν είναι ικανό να μου χαλάσει 

τον τερματισμό 
παρόλο που εί-
ναι ο...13ος Μα-
ραθώνιος για 
μένα!
 Μετά απο 03:24:51 τερματίζω στον Λευκό Πύργο κουρασμένος 
μέν αλλά ευχαριστημένος που όλλα πήγανε καλά.
 Επόμενος στόχος;; τι άλλο;; στις...13 Νοεμβρίου στην Αυθεντική 
διαδρομή της Αθήνας για υγιή τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο 
και γιατί όχι με τα χρώματα της...ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΜΑΣ!!!

    Γιώργος Τάτσης

Φωτογραφία: Νάκης Ιωσηφίδης
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

6η Απριλίου 2016
«Ημέρα Ολυμπιακής»

Μ ε την εντυπωσιακή ανταπόκριση και συμμετοχή 

εκατοντάδων συναδέλφων μας, έκλεισε η χθεσι-

νή μέρα, τιμώντας έτσι την έναρξη λειτουργίας της 

Ολυμπιακής Αεροπορίας το 1957, με ιδρυτή τον Αριστοτέλη Ωνά-

ση. Οργανωτής, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

6η Απριλίου 1957, γεννήθηκε η εταιρεία της καρδιάς μας, η ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. Ιδρυτής, ο Αριστοτέλης Ωνάσης.

6 Απριλίου 2011, γιορτάστηκε η ίδρυση της Ο.Α., εδώ στον ίδιο 

χώρο – από το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με τίτλο «Ένα Μουσείο γεννιέται» 

και είμαστε πάλι εδώ. Σήμερα, 6 Απριλίου 2016, 59 χρόνια μετά 

την πρώτη πτήση της Ο.Α. και πέντε χρόνια μετά την πρώτη μας 

γιορτή αφιερωμένη στην ημέρα της Ο.Α.

Στόχος μας είναι η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας 

στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, επικυρώνοντας την ιστο-

ρικότητα του χώρου και την ιστορική μνήμα με τα εκθέματά του.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε έκθεση εικαστικών και φωτογραφί-

ας, προβολή ντοκυμαντέρ με τίτλο «Η Ο.Α. μέσα από τον ελληνι-

κό κινηματογράφο» και μουσικό μέρος.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΟΛΚΕΟΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ στις 17/2/2016, 

τη βράβευση τριών σημαντικών προσώπων, που συνέβαλαν 

σημαντικά στην εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τους:

ΠΑΥΛΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΥΡΤΑΤΟ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΛΑΜΑΡΑ

Τις αναμνηστικές πλακέτες παρέλαβαν:

Ο κ.Παύλος Ιωαννίδης, ο οποίος βαθύτατα συγκι-

νημένος, ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία 

του και τη βράβευση, δηλώνοντας παράλληλα τη 

στήριξή του στο όραμά μας για τη δημιουργία Μου-

σείου Πολιτικής Αεροπορίας.

Παναγιώτης Κυρτάτος: Την αναμνηστική πλακέτα 

παρέλαβε η σύζυγός του, η οποία και ευχαρίστησε 

θερμά για την τιμητική βράβευση.

Περικλής Αλάμαρας:   Την αναμνηστική πλακέτα 

παρέλαβε ο υιός του, Νίκος Αλάμαρας, ο οποίος 

στο σύντομο χαιρετισμό του, επίσης ευχαρίστησε 

για αυτήν την εξαιρετικά τιμητική διάκριση.

 

Σύντομο χαιρετισμό απήυθυνε επίσης ο εκπρόσω-

πος της Περιφερειάρχου Ρένας Δούρου, Σύμβου-

λος Περιφέρειας κ.Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος.

Στην κεντρική του ομιλία ο πρόεδρος, Βασίλης 

Τσατσαράγκος, δήλωσε ευτυχής για τη συγκινη-

τική ανταπόκριση και παρουσία όλων αυτών των 

συναδέλφων και φίλων της Πολιτικής Αεροπορίας 

στη σημερινή γιορτή της ημέρας της Ολυμπιακής 

Αεροπορίας. Υπογράμμισε τη σημασία και το ρόλο 

της Ο.Α. στην οικονομία, στην επικοινωνία, στον 

τουρισμό, αλλά και στον Απόδημο Ελληνισμό, εκ-

φράζοντας την επιθυμία για αναβίωση της μεγάλης 

Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Επίσης, μίλησε για την ανάγκη και τη σημασία της 

βράβευσης, χαρακτηρίζοντάς την ως ξεχωριστή 

στιγμή για το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και τον κόσμο της Ο.Α.

Τέλος, κάλεσε τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., τους φί-

Τ Ι Μ Η Σ Α Μ Ε

Ο Γιάννης Αλάμαρας, γιος του Περικλή Αλάμαρα, απευθύνει τις ευχαριστίες του 
παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα του πατέρα του.

Ο Παύλος Ιωαννίδης, βαθύτατα συγκινημένος ευχαριστεί τον κόσμο και το ΠΟΛΚΕΟΑ 
για την συγκινητική τιμή που του γίνεται. Διακρίνεται το ΔΣ του ΠΟΛΚΕΟΑ.



17www.polkeoa.gr

EDITORIALΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

λους, καθώς και κάθε άνθρωπο που τον συγκινεί η 

ιστορία των ελληνικών αερομεταφορών, να στηρίξει 

το όραμα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για τη δημιουργία Μου-

σείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε η προβολή του ντοκι-

μαντέρ με τίτλο «η Ολυμπιακή μέσα από τον ελληνικό 

κινηματογράφο». Εκπληκτική δουλειά, εντυπωσιακό 

το αποτέλεσμα, συγκίνηση προκάλεσε η προβολή 

του. Θερμά συγχαρητήρια στο φίλο – συνδρομητή του 

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. Δημήτρη Νίκου για τη θαυμάσια δου-

λειά του.

Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν:

Η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας 

Κονδύλης, ο πρ. δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπο-

λης, Χρήστος Κορτζίδης, από το Υπουργείο Πολιτισμού 

και την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, η κα Μανούδη 

Μαρία, από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Πτέρυ-

γα Μάχης 112, Σμηναγός Κατσίφης και Υποσμηναγός 

Σταμούλης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων-

Τ Ι Μ Η Σ Α Μ Ε

Σπουδαστές σχολής δημοσιογραφίας με την καθηγήτριά τους,  
Φαίη Χρυσοχόου, παρέστησαν στην εκδήλωσή μας.

Διακρίνονται από αριστερά ο Παύλος Ιωαννίδης, η κα Ιωάννα Κυρτάτου, σύζυγος του 
Παναγιώτη Κυρτάτου, ο Γιάννης Αλάμαρας, γιος του Περικλή Αλάμαρα και η σύζυγος  
του Περικλή Αλάμαρα.

Το Δοιηκητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΚΕΟΑ σε αναμνηστική φωτογραφία με τους: Παύλο 
Ιωαννίδη, κα Ιωάννα Κυρτάτου, σύζυγο του Παναγιώτη Κυρτάτου, Γιάννη Αλάμαρα, γιο 
του Περικλή Αλάμαρα, τη σύζυγο του Περικλή Αλάμαρα και τον διδάσκοντα εικαστικών 
τεχνών, Θεόδωρο Ζαφειρόπουλο.

Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Φίλιππος Περιμένης απονέμει την τιμητική πλακέτα 
στην κα Ιωάννα Κυρτάτου, σύζυγο του Παναγιώτη Κυρτάτου.



18 AΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Παναγιώτης Κυρτάτος  
μαζί με τον Παύλο Ιωαννίδη  
και τους επιβάτες της  
πρώτης πτήσης του Comet 4B.

- Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας «ΠΗΓΑΣΟΣ», Γιάννης Σχίζας, ο γεν.

γραμματέας του Συλλόγου Συνταξιούχων Αερολιμενικών, κ.Γκότσης και ο 

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πυροτεχνουργών Ελλάδας και συνο-

δών αστυνομικών σκύλων Ελλάδας, Εφεντάκης Μανώλης.

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές:

•	 Δακτυλίδη Άννα

•	 Δήμου Ντίνα

•	 Μπακογιάννη Κώστα

•	 Στεφανίδη Χριστόφορο

•	 Φοινίτση Νίκο

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ευχαριστεί θερμά το Δήμο Αλίμου, το Αστυνομικό 

Τμήμα Ελληνικού, καθώς και τη Διεύθυνση του ΕΚΑΒ, για τη συμβολή τους 

στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

6 η  Α π ρ ι λ ί ο υ  2 0 1 6  Η μ έ ρ α  Ο λ υ μ π ι α κ ή ς »



Μ ε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση των μαθητών του 
τμήματος Εικαστικών Τεχνών του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. Τα εξαιρετικά 
έργα ζωγραφικής, μικτών τεχνικών και φωτογραφίας, στόλισαν 

την αίθουσα του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο πρώην Δυτικό Αε-
ροδρόμιο. Το φιλότεχνο κοινό, είχε την ευκαιρία να θαυμάσει μία ευρεία 
γκάμα από εικαστικές δημιουργίες και να συνομιλήσει με τους δημιουρ-
γούς. Βασικό χαρακτηριστικό της έκθεσης ήταν η πολυμορφία των θεμά-
των και τεχνικών, το άρτιο αποτέλεσμα 
και το άριστο κλίμα συνεργασίας.
Ζωντανά χρώματα, καλοσχεδιασμένες 
συνθέσεις, ανατρεπτικές φιγούρες και 
ονειρικά τοπία, αποτέλεσαν μερικά από 
τα χαρακτηριστικά των 120 έργων που 
εκτέθηκαν.
Στο σύνολό της, η έκθεση εισέπραξε 
διθυραμβικές κριτικές και απέδειξε 
έμπρακτα τη συστηματική διδασκαλία 
που γίνεται στο εργαστήριο, καθώς και 
τις δεξιότητες και την ευρεία εικαστική 
παιδεία που απέκτησαν οι μα-
θητές.
Το εργαστήριο, κατάφερε σε 
μόνο 7 μήνες λειτουργίας, να 
συγκεντρώσει 45 μαθητές, τόσο 
από την Ολυμπιακή οικογένεια, 
όσο και εκτός αυτής και να 
προσφέρει ένα φιλόξενο πε-
ριβάλλον και ευχάριστο κλίμα 
συστηματικών καλλιτεχνικών 
σπουδών.
Η έκθεση τέλος, αποτέλεσε πα-
ράδειγμα και τεκμήριο για τη 
μελλοντική στήριξη και συνέχιση της λειτουρ-
γίας του εργαστηρίου και γενικότερα, επισή-
μανε τη σημασία της καλλιτεχνικής παιδείας 
και του πολιτισμικού εξευγενισμού, σε μια 
στιγμή δύσκολη για τη χώρα, το Ελληνικό και 
το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Το εργαστήριο θα συνεχίσει ενεργά τη λει-
τουργία του μέχρι το τέλος Ιουνίου και τα μα-
θήματα του έτους 2016 – 2017 θα 
ξεκινήσουν από 1η Οκτωβρίου, 
στον ανακαινισμένο και πλήρως 
εξοπλισμένο χώρο, στον 1ο όροφο.
Σας περιμένουμε για δημιουργία, 
έμπνευση και καλλιτεχνική καλλι-
έργεια.

Ο διδάσκων εικαστικών τεχνών
           Θ.Ζαφειρόπουλος
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Η ετήσια έκθεση του Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών 
 του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. είναι πια θεσμός
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Πήρα στα χέρια μου ένα καλαίσθητο βιβλίο 
με τίτλο, “Περί Αλήθειας παίζοντας…

Ανιώστυβα”, της Άννας Βοργία. Πίνακας 
εξωφύλλου, Γ. Κόρδη. Το διάβασα , το 
ξαναδιάβασα, με προβλημάτισε αν ήταν 
ποίηση, γνωμικά, φιλοσοφικά αποφθέγματα(;). Σαν μικρές 
αστραπές, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, έτσι το ένιωσα. 
“…Αέναη πάλη της ψυχής η αρένα…”, “Χαμένος νικητής ο 
φονιάς της Ελπίδας…”, “Της Αλήθειας ο τόπος θρόνος ακάθιστος”...
Η Άννα Βοργία οργάνωσε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαιού 
Φαλήρου και εκεί τη συνάντησα πριν πολλά χρόνια. Εκεί, στην 
πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη της Ποσειδώνος, με σπάνια βιβλία και 
υπέροχους επισκέπτες, από τον Ανδρόνικο, τον Σιμόπουλο, τον 
Φαληριώτη Γ. Ιωαννίδη, τον Μαστιχιάδη, τον Δ. Περδικίδη, με 
αξέχαστες ημερίδες πολιτισμού… 
Την γνώρισα και μέσα από τις πέντε ιδιαίτερες ατομικές της 
εκθέσεις, μέσα από το ακραία λυρισμού ποιήματά της στο 
“Ψυχή μου γιασεμί”, μέσα από τη βιογραφία του Ν. Κούνδουρου 
“Ονειρεύτηκα πως πέθανα”, και τόσα άλλα. Και τώρα, στο 
πρόσφατο ποιητικό της πόνημα, ώριμα και αθόρυβα, μάς μιλά για 
αλήθειες, με ένα τρόπο αφαιρετικό, λιτό και επιβλητικό. 
Άλλη Πτήση: Άννα Βοργία, πώς βλέπετε τη Τέχνη και τι μπορεί να 
προσφέρει σήμερα;
Η επίγνωση ότι η ζωή είναι ένα διάνυσμα, ένας μονόδρομος, από 
τη γέννηση στο θάνατο, την κάνει τραγική. Η τέχνη προσφέρει την 
ψευδαίσθηση, την υπέρβαση, έτσι σώζει τη κατάσταση. Από τις πρώτες 
στιγμές, η μάνα τραγουδάει στο μωρό της, μετά του δείχνει τα χρώματα, αργότερα του πλάθει 
διάφορα σχήματα! Στίχος, μουσική, ζωγραφιά, όλα είναι τέχνη που αποσκοπούν στην επικοινωνία. 

Η Tέχνη είναι σωτήρια. Η σχέση, καλλιτέχνη-έργου-αποδέκτη, είναι μια διαλεκτική σχέση. 
Στην ερώτησή σας τι μπορεί να μας προσφέρει σήμερα, νομίζω μόνο ο Πολιτισμός μέσω 
της Τέχνης μπορεί να μαλακώσει τις σκληρές, πονεμένες, απογοητευμένες, μπερδεμένες 
ψυχές των ανθρώπων. Η μουσική, ο στίχος, η ζωγραφιά και ό,τι άλλο ο καλλιτέχνης εκφράζει 
ειλικρινά και αυθεντικά, μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία των ανθρώπων. Μόνο έτσι 
μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία. 
Άλλη Πτήση: Σήμερα, σε αυτή την παγκόσμια κρίση ποιός είναι ο ρόλος της Τέχνης;
Σε ένα πολιτικό-κοινωνικό-θρησκευτικό πόλεμο, που η τρομοκρατία κάνει τη παρουσία της 
φανερά και προκλητικά, η Τέχνη μπορεί να χαράξει ένα δρόμο συνομιλίας, συνύπαρξης, 
σεβασμού. Ένα δρόμο Πολιτισμού και αποδοχής του διαφορετικού, του άλλου. Η θέση 
του Ευρωπαίου είναι να δείξει τον Πολιτισμό του, τη δημοκρατία του, την ελευθερία στην 
έκφρασή του διαφορετικού, ένα χέρι αδελφοσύνης, και όχι περισσότερη βία στη βία του 
αντιπάλου. Το νόμο της ζούγκλας προσπαθούν οι λαοί μέσω του πολιτισμού να εξαλείψουν, 
και οι Ευρωπαίοι το προσπάθησαν για αιώνες, μήπως δεν το πίστεψαν κάποιοι;
Άλλη Πτήση: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό;
Γράφω ένα χρονικό του Παλαιού Φαλήρου των τελευταίων 30 χρόνων, μια συλλογή 
διηγημάτων με θέμα την προσφυγική εμπειρία, και παράλληλα ετοιμάζω μία εκθεση 
ζωγραφικής.
Εμείς της ευχόμαστε να είναι πάντα δημιουργική, να εμπνέει και να εμπνέεται στη ζωή και 
την Τέχνη.

γράφει 
η Ελντα Γεωργοπούλου
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Με τον Δ. Μυταρά.

Με τον Α. Φασιανό.

Με το σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρo.

Με τον Ν. Κούνδουρo, το Ν. Αλευρά, τον Α. 
Δεληβορριά, τον Κ. Κατζουράκη και Μ. Κασόλα.

Δημιουργήσ
αμε το απροσδόκητο

εκτιμώντας λάθος,

εξαντλούμε συγκινήσεις απάτης,

εξαπατώντας τους εαυτούς μας

χαιρόμαστε,

ακουσίως φλυαρούμε

σκοπίμως σιωπούμε

ευημερούμε 

αποστερημένοι την ύπαρξή μας

και εφιαλτικά ευτυχισμένοι 

κοιμόμαστε το ύπνο του αδίκου.

πολυπλάνητ
ο λάχεμα η αλήθεια...

Από τη Συλλογή 
“Περί Αλήθειας παίζοντας… Ανιώστυβα”.

Χαράζω 
αμετάγγιστες λέξεις, 
λαβές  
σε πτυχές σωτηρίας.

Άννα Βοργία
Όταν η τέχνη μας κλείνει το μάτι

Anna periodiko.indd   1 20/4/2016   8:09:41 μμ
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γράφει 
o Κώστας Δάφνος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟγΡΑΦΟΣ

Πήρα στα χέρια μου ένα καλαίσθητο βιβλίο 
με τίτλο, “Περί Αλήθειας παίζοντας…

Ανιώστυβα”, της Άννας Βοργία. Πίνακας 
εξωφύλλου, Γ. Κόρδη. Το διάβασα , το 
ξαναδιάβασα, με προβλημάτισε αν ήταν 
ποίηση, γνωμικά, φιλοσοφικά αποφθέγματα(;). Σαν μικρές 
αστραπές, αν μου επιτρέπεται η έκφραση, έτσι το ένιωσα. 
“…Αέναη πάλη της ψυχής η αρένα…”, “Χαμένος νικητής ο 
φονιάς της Ελπίδας…”, “Της Αλήθειας ο τόπος θρόνος ακάθιστος”...
Η Άννα Βοργία οργάνωσε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαιού 
Φαλήρου και εκεί τη συνάντησα πριν πολλά χρόνια. Εκεί, στην 
πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη της Ποσειδώνος, με σπάνια βιβλία και 
υπέροχους επισκέπτες, από τον Ανδρόνικο, τον Σιμόπουλο, τον 
Φαληριώτη Γ. Ιωαννίδη, τον Μαστιχιάδη, τον Δ. Περδικίδη, με 
αξέχαστες ημερίδες πολιτισμού… 
Την γνώρισα και μέσα από τις πέντε ιδιαίτερες ατομικές της 
εκθέσεις, μέσα από το ακραία λυρισμού ποιήματά της στο 
“Ψυχή μου γιασεμί”, μέσα από τη βιογραφία του Ν. Κούνδουρου 
“Ονειρεύτηκα πως πέθανα”, και τόσα άλλα. Και τώρα, στο 
πρόσφατο ποιητικό της πόνημα, ώριμα και αθόρυβα, μάς μιλά για 
αλήθειες, με ένα τρόπο αφαιρετικό, λιτό και επιβλητικό. 
Άλλη Πτήση: Άννα Βοργία, πώς βλέπετε τη Τέχνη και τι μπορεί να 
προσφέρει σήμερα;
Η επίγνωση ότι η ζωή είναι ένα διάνυσμα, ένας μονόδρομος, από 
τη γέννηση στο θάνατο, την κάνει τραγική. Η τέχνη προσφέρει την 
ψευδαίσθηση, την υπέρβαση, έτσι σώζει τη κατάσταση. Από τις πρώτες 
στιγμές, η μάνα τραγουδάει στο μωρό της, μετά του δείχνει τα χρώματα, αργότερα του πλάθει 
διάφορα σχήματα! Στίχος, μουσική, ζωγραφιά, όλα είναι τέχνη που αποσκοπούν στην επικοινωνία. 

Η Tέχνη είναι σωτήρια. Η σχέση, καλλιτέχνη-έργου-αποδέκτη, είναι μια διαλεκτική σχέση. 
Στην ερώτησή σας τι μπορεί να μας προσφέρει σήμερα, νομίζω μόνο ο Πολιτισμός μέσω 
της Τέχνης μπορεί να μαλακώσει τις σκληρές, πονεμένες, απογοητευμένες, μπερδεμένες 
ψυχές των ανθρώπων. Η μουσική, ο στίχος, η ζωγραφιά και ό,τι άλλο ο καλλιτέχνης εκφράζει 
ειλικρινά και αυθεντικά, μπορεί να βοηθήσει στην επικοινωνία των ανθρώπων. Μόνο έτσι 
μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία. 
Άλλη Πτήση: Σήμερα, σε αυτή την παγκόσμια κρίση ποιός είναι ο ρόλος της Τέχνης;
Σε ένα πολιτικό-κοινωνικό-θρησκευτικό πόλεμο, που η τρομοκρατία κάνει τη παρουσία της 
φανερά και προκλητικά, η Τέχνη μπορεί να χαράξει ένα δρόμο συνομιλίας, συνύπαρξης, 
σεβασμού. Ένα δρόμο Πολιτισμού και αποδοχής του διαφορετικού, του άλλου. Η θέση 
του Ευρωπαίου είναι να δείξει τον Πολιτισμό του, τη δημοκρατία του, την ελευθερία στην 
έκφρασή του διαφορετικού, ένα χέρι αδελφοσύνης, και όχι περισσότερη βία στη βία του 
αντιπάλου. Το νόμο της ζούγκλας προσπαθούν οι λαοί μέσω του πολιτισμού να εξαλείψουν, 
και οι Ευρωπαίοι το προσπάθησαν για αιώνες, μήπως δεν το πίστεψαν κάποιοι;
Άλλη Πτήση: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό;
Γράφω ένα χρονικό του Παλαιού Φαλήρου των τελευταίων 30 χρόνων, μια συλλογή 
διηγημάτων με θέμα την προσφυγική εμπειρία, και παράλληλα ετοιμάζω μία εκθεση 
ζωγραφικής.
Εμείς της ευχόμαστε να είναι πάντα δημιουργική, να εμπνέει και να εμπνέεται στη ζωή και 
την Τέχνη.

γράφει 
η Ελντα Γεωργοπούλου
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Τ εράστια έκπληξη προκάλεσε η πρόσφατη θέση που πήρε 
ο Υπουργός Πολιτισμού, κ. Αρ. Μπαλτάς, ότι αυτήν τη 
στιγμή στην Αθήνα, επικρατεί η άποψη να μην προχω-

ρήσει η υπόθεση της νομικής διεκδίκησης της επιστροφής των 
μαρμάρων του Παρθενώνα, επειδή  κινδυνεύουμε  να χάσουμε 
την υπόθεση στο δικαστήριο!!! Και αν αυτό συμβεί, τα πράγματα 
δυσκολεύουν πολύ… Το θέμα προέκυψε κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, όταν ο κ. 
Μπαλτάς, με αφορμή σχετικές επισημάνσεις αρκετών βουλευ-
τών, είπε ότι η νομική διεκδίκηση, την οποία είχε αναλάβει η 
κυρία Αμάλ Αλαμουντίν (σύζυγος του ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ) 
έχει ολοκληρώσει το έργο της.
Ο πρώην Υπουργός Πολιτισμού, επί κυβερνήσεων ΝΔ, κ. Κώ-
στας Τασούλας, αντέδρασε έντονα και δήλωσε στους δημοσιο-
γράφους ότι, η άποψη ότι δεν προσφεύγουμε στα δικαστήρια, 
γιατί θα χάσουμε, είναι απαράδεκτη, όχι μόνο γιατί ενισχύει την 
επιχειρηματολογία της αντίδικης πλευράς, αλλά και γιατί προ-
εξοφλεί άδικα και χωρίς λόγο κάτι, για το οποίο η Ελλάδα έχει 
πάρα πολλά επιχειρήματα. 
Είναι λοιπόν απαράδεκτο να λέγεται από επίσημα κυβερνητικά 
χείλη ότι, εγκαταλείπεται η νομική οδός υπεράσπισης, διότι προ-
καταβολικά, η υπόθεση είναι χαμένη… 
Άρα ο κ. Υπουργός έβγαλε ήδη μόνος του την απόφαση, προ-
καταλαμβάνοντας το διεθνές δικαστήριο…  Συνεπώς, οι αγώνες 
της Μελίνας Μερκούρη και τόσων άλλων, πάνε χαμένοι και τί-

θενται… στο αρχείο.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι, η θέση αυτή δεν είναι τελική και 
ότι το θέμα θα επανεξετασθεί με νηφαλιότητα και η Ελλάδα θα 
καταφύγει στο δικαστήριο, με την προσδοκία να δικαιωθεί. Να 
σημειωθεί τέλος ότι, το 1984, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, κυκλο-
φόρησαν σειρά γραμματοσήμων (έξι παραστάσεις) με την επι-
σήμανση: «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα ανήκουν στο λαό που τα 
δημιούργησε». Καθήκον της Ελλάδας και του κάθε Έλληνα είναι 
να μην ξεχνάει ποτέ τον πολιτισμό του και όσα έχουν πραγμα-
τοποιήσει στο παρελθόν οι Έλληνες πρόγονοί μας. Διότι, για το 
μέλλον, τα πάντα είναι ανοικτά. 

Σ τις 19 Απριλίου, στα πλαίσια του Β΄ μέρους τους αφιε-
ρώματος στη μεγάλη ηθοποιό Ρόμυ Σνάιντερ, έγινε στον 
πολυχώρο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου η προβολή της 

τελευταίας της ταινίας «Η περαστική του Σαν Σουσί». 
Στην αρχή της εκδήλωσης, μίλησε η υπεύθυνη των δημοτικών 
βιβλιοθηκών, πρώην αντιδήμαρχος και δημοτική σύμβουλος, 
κυρία Βίκυ Ανδρικοπούλου, που είχε και την επιμέλεια της όλης 
παρουσίασης. Στη συνέχεια, έγινε μία σύντομη παρουσίαση του 
ηθοποιού Ιάκωβου Μυλωνά, που παίζει στο θεατρικό έργο «Η 
τέλεια γυναίκα», στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη.

Αμέσως μετά, ο ιστορικός κινηματογρά-
φου, Κώστας Δάφνος, έκανε μία εισαγωγή 
και ένα σύντομο πρόλογο για το φιλμ και 
αναφέρθηκε στο συγγραφέα, στο σκηνο-
θέτη Ζακ Ρουφιό και στους πρωταγωνιστές 
Ρόμυ Σνάιντερ και Μισέλ Πικολί. Μετά το 
τέλος της προβολής, οι παρευρισκόμενοι 
χειροκρότησαν την ταινία και έδωσαν συγ-
χαρητήρια στους διοργανωτές της εκδήλω-
σης.

Τα «Ελγίνεια» εγκαταλείπονται;

Κινηματογραφική βραδιά στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου
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ΒΙΒΛΙΟ 

Ένα διαφορετικό βιβλίο,μια διαφορετική παρουσίαση που έγινε από μαθητές της   

Γ’ Γυμνασίου των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΤΑ και από την φιλόλογο τους,   

κ. Ήρα Δούρου. 

Ένα βιβλίο «παραμύθι» που κινείται στον χώρο της φαντασίας, μα τόσο γοητευτικό και 

διαχρονικό συνάμα. Από το οπισθόφυλλο «Είναι ενας τόπος παραδείσιος, μια παράξενη 

Ατλαντίδα, όπου ο χρονος κινείται για εφτά χρόνια και πέντε μήνες κι ύστερα ξαναγυρ-

νάει πίσω, ώστε τα παντα ν’ αλλάζουν και να μένουν ίδια.»

Καλοτάξιδο και καλή συνέχεια Γιώργο Πετρέλλη.

«Κάθε εφτά και πέντε μήνες» 
του Γιώργου Πετρέλλη

Τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, ο Δήμαρχος κ. Διονύσης 

Χατζιδάκης και η υπεύθυνη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών, κ. Βίκη Ανδρικοπούλου, πα-

ρουσίασαν το βιβλίο του Κωνσταντίνου Δάφνου «ΡΟΜΥ ΣΝΑΪΝΤΕΡ», ιστορικού του κι-

νηματογράφου, συγγραφέα, μέλους τους Αμερικανικού Κινηματογραφικού Ινστιτούτου, 

που εδρεύει στην Ουάσινγκτον (AFI) και μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Ελλάδος. Για το 

βιβλίο μίλησαν, ο αναπληρωτής καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής (τμήμα Φιλολογίας) 

στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Διονύσης Μπενέτος και η σκηνοθέτης, κα 

Δέσποινα Καρβέλα.

Ο κ. Μπενέτος αναφέρθηκε στο  πρόσωπο του συγγραφέα, η κα Καρβέλα στο βιβλίο και γενικότερα στις αναμνήσεις της 

από το Παλαιό Φάληρο, ενώ ο Κώστας Δάφνος, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα της Ρόμυ Σνάϊντερ.

Μετά το τέλος των ομιλιών, προβλήθηκε ένα ημίωρο φιλμ, με αποσπάσματα από τις ταινίες της Ρόμυ Σνάϊντερ. Στην 

εκδήλωση, που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, παραβρέθηκε πολύς κόσμος.

Παρουσίαση βιβλίου
του Κώστα Δάφνου

Στα χνάρια των άσβηστων από το χρόνο αποτυπωμάτων των μυθικών εραστών του Ορφέα 

και της Ευρυδίκης που τους χώρισε για πάντα η ανασφάλεια της ψυχής στα παγωμένα 

νερά του Αχέροντα, σε ένα μοναδικό διάπλου των μυθικών διαδρομών της Ηπείρου, από τα 

απύθμενα βάθη του Βίκου έως τις χρυσοκέντητες ακτές του Ιονίου, οι ετερόκλιτοι πρωτα-

γωνιστές αυτού του βιβλίου θα διασταυρώσουν τις μοίρες τους στα ίδια μονοπάτια.

Θα κληθούν όλοι τους να απαντήσουν αν σε αυτό το ταξίδι στο άπειρο της Ηπείρου είναι 

ώριμοι πλέον να καταφέρουν να σπάσουν τα δεσμά που χωρίζει το σήμερα με το χθες.

«Τα μυθικά μονοπάτια της Ηπείρου»
του Αντώνη Γάκη
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ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΤΑΘΗΣ

του 
Αντώνη Τζίμου

Ο Στάθης Βατανίδης, ξεκίνησε ως Ιπτάμενος Φροντιστής στην Ολυμπιακή Αεροπορία, τον Φεβρουάριο  
του 1972. Συμμετείχε ενεργά σε όλες μας τις διεκδικήσεις για βελτίωση του κλάδου μας, καθώς  

συνεισέφερε και αυτός στις εικαστικές δραστηριότητες που ανέπτυσσαν οι συνάδελφοι της Ο.Α.  
Ιδρυτικό μέλος και μέλος της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Σπούδασε στο League Art of New York, στη Νέα Υόρκη. Από το 1988, έχει πραγματοποιήσει  
28 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα (Αίθουσα Σκουφά, Ειρμός, Έψιλον, Όλγα Γεωργαντέα, Εποχές και άλλες)  
και στο εξωτερικό (Αίθουσα Gloria, Λευκωσία, K Gallery, London, Nuovo Aleph, Milan)  
και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομαδικές. 
Έργα του υπάρχουν σε γνωστές συλλογές (Μουσείο Βορρέ, Μουσείο Πιερίδη, Συλλογή Χατζηιωάννου,  
Συλλογή Ν. Παπαγεωργίου και σε άλλες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό).
Είναι μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου.

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έργο «Το κόκκινο του Πειραιά (εφημερίδα το φως)». Λάδι σε μουσαμά 3,50 Χ 2,00. Στάθης Βατανίδης, Αντώνης Τζίμος

ΒΑΤΑΝΙΔΗΣ
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΜΟΣ: Στάθη, πώς ξεκίνησες;
ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΤΑΝΙΔΗΣ: Θα ήθελα να πω πως, όλοι οι άνθρωποι 
έχουν ένα χάρισμα, άλλος στη διακόσμιση, άλλος στη μαγειρι-
κή και άλλος στην ενδυματολογία. Εγώ, από μικρός διαπίστωσα 
πως έχω μία άνεση στο να κάνω σχέδια. Αυτό από μόνο του είναι 
μία εσωτερική ανάγκη για έκφραση! Με αυτόν τον τρόπο, ο άν-
θρωπος ξεφεύγει από μία σκληρή πραγματικότητα, σα να λέμε 
μία ανάγκη για όνειρο.
Α.Τ.: Τι σε έχει επηρεάσει;
Σ.Β.: Τύχη αγαθή με έφερε το 1972 στην Ολυμπιακή Αεροπο-
ρία, ευκαιρίες απίστευτες! Επισκέψεις σε μουσεία, γνωριμίες με 
καλλιτέχνες και το σπουδαιότερο, χρόνος για να ασχοληθώ πιο 
συστηματικά με τα εικαστικά.
Α.Τ.: Ξέρουμε ότι έχεις καταφέρει αρκετά σε Ελλάδα και εξω-
τερικό.
Σ.Β.: Η πολύ δουλειά σε καθημερινή βάση, βελτιώνει τις τεχνι-
κές, το ύφος, τη σύνθεση.

Α.Τ.: Είναι αρκετό αυτό;
Σ.Β.:  Όχι, έχεις δίκιο, δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται επίσης κινη-
τικότητα, δυναμική και υποστήριξη του έργου σου.
Α.Τ.:  Έχεις καταφέρει να έχεις ένα αναγνωρίσιμο ύφος. Πώς 
και αυτό;
Σ.Β.: Η αγάπη μου προς τον άνθρωπο, με έσπρωξε προς τον 
ανθρωποκεντρισμό (figuratife), η ιδιαιτερότητα της γραφής απο-
κτάται με το χρόνο.
Α.Τ.: Επί σειρά ετών, έχεις πραγματοποιήσει σειρά εκθέσεων 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με επιτυχία. Θέλεις να μιλήσεις 
για αυτό;
Σ.Β.: Η πρώτη μου έκθεση έγινε το 1990 στην Γκαλερί Σκουφά, 
στο Κολωνάκι. Έκτοτε, έχουν ακολουθήσει εκθέσεις σε Θεσσα-
λονίκη, Ναύπλιο, Λάρισα, Τρίκαλα και αλλού στην Ελλάδα. Στο 
εξωτερικό, έχω κάνει δύο εκθέσεις στο Λονδίνο (Γκαλερί “K”), 
στο Μιλάνο (Γκαλερί “Nuovo Aleph”), στην Κύπρο τρεις εκθέσεις 
(Γκαλερί “Γκλόρια” και Γκαλερί “K”  Κύπρου). Επίσης, πολλές 
ομαδικές, σε χώρες του εξωτερικού.
Α.Τ.: Ξέρω ότι, τα έργα σου βρίσκονται σε κάποιες συλλογές. 
Μπορείς να μας αναφέρεις;
Β.Τ.: Επιγραμματικά, Μουσείο Ελίζας και Βασίλη Γουλανδρή 
(Άνδρος), Μουσείο Βορρέ, Μουσείο Πιερίδη (Κύπρος), Συλλογή 
Χατζηιωάννου και αλλού.
Α.Τ.: Σε όλην αυτήν την πορεία σου, τι θα ξεχώριζες Στάθη;
Σ.Β.: Θα ξεχώριζα τη συμμετοχή μου στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών, στην έκθεση «Κριδέμνων». Επίσης, στην “ART Αθήνα 
2013», καθώς και οι επιτυχημένες εκθέσεις στο Λονδίνο, όπου 
τα έργα μου αποκτήθηκαν από εγγλέζικο κοινό.
Α.Τ.: Στάθη, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου και σου εύχομαι 
καλή συνέχεια.
Σ.Β.: Θέλω να ευχαριστήσω το περιοδικό μας, έναν συνδετικό 
κρίκο με όλους τους συναδέλφους και στέλνω τους θερμούς 
μους χαιρετισμούς στους παλαιούς και νέους συναδέλφους.

Ο ιστορικός και κριτικός Τέχνης Μάνος Στεφανίδης:
“Οι ήσυχες εικόνες ενός ανήσυχου κόσμου”
Στη ζωγραφική του Στάθη Βατανίδη όλα είναι οικεία και γλυ-
κόπικρα, όμως η τελική αίσθηση είναι μάλλον ανοίκεια. Πού 
πηγαίνουν όλοι αυτοί οι περιπατητές, τα αφίλιωτα ζευγάρια, οι 
μοναχικοί ρεβανσιστές, οι φιλύποπτοι παρατηρητές πίσω από τα 
κλειστά τζάμια, τα παιδιά που παίζουν υποψιασμένα μπουκωμέ-
να από τον ήλιο;
Με χρώματα, με σχήματα, με γραμμές. Αυτό ακριβώς κάνει η 
ζωγραφική του Στάθη Βατανίδη. Μεγεθύνει τις λεπτομέρειες της 
καθημερινότητας, τις ήσυχες εικόνες της σαν ένα ξόρκι του τέ-
λους. Σαν μια υπόσχεση της αθανασίας. Εφόσον οι ζωγραφισμέ-
νες εικόνες νικούν το χρόνο. Οι χώροι του Βατανίδη είναι τοπία 
της μνήμης αλλά και τόποι υλικοί, φαινομενικά γειωμένοι. Και οι 
μορφές του επίσης, Ζουν λες σαν από μια παραχώρηση φωτός, 
σαν από μια συγκατάβαση του σκότους. Ζουν όσο τις βλέπουμε. 
Όσο πιστεύουμε στο μύθο τους. Καλύτερα στο παραμύθι τους. 

ΠΡΟΣΩΠΑ

ART Αθήνα 2013. Έργο «Η πόλη μου». Λάδι σε μουσαμά 2,50 Χ 1,50
Εξ αριστερών, Στάθης Βατανίδης, στο μέσον Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα  
και Πέτρος Δουμάς της Γκαλερί «Τεχνοχώρος».

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 2014. Έργο «Καθημερινότητα».  
Λάδι σε μουσαμά 1,40 Χ 1,40. Αντώνης Σαμαράς, Μάνος Στεφανίδης,  
Στάθης Βατανίδης
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

σχεδιασμός
Παύλος Παπαδημητρόπουλος

  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Για να λύσετε το κρυπτόλεξο,  

πρέπει να τοποθετήσετε το γράμμα  
που βρίσκεται μπροστά από την σωστή 

απάντηση της κάθε ερώτησης, στον 
αντίστοιχο αριθμό. Σε ίδιους αριθμούς 

αντιστοιχεί το ίδιο γράμμα.

1.  Στις 14 Αυγούστου 1912 γί-
νεται η  πρώτη πετυχημένη 
στρατιωτική πτήση, πάνω 
από το Αιγαίο με ένα 50 ίπ-
πων γαλλικό αεροπλάνο. Κυ-
βερνήτης ήταν ο:

 Λ. Εμμανουήλ Αργυρόπουλος
 Ζ. Μιχάλης Μουτούσης
 Κ. Δημήτρης  Καμπέρος

2.  1930: Ιδρύεται η πρώτη Ελληνική αεροπορική 
εταιρία. Ονομάστηκε:

 Ρ. «ΙΚΑΡΟΣ» ΟΕ 
 Ν. «Τεχνική Αεροπορική Εταιρία»
 Ξ. Hellenic Aviation Transports SA

3.  Στις 29 Αυγούστου 1912, έπεσε στον Κορινθιακό 
μαζί με το μονοθέσιο αεροπλάνο του BLIRIOR, 
που δεν άντεξε την καταιγίδα. Το πρώτο θύμα 
αεροπορικού ατυχήματος στην Ελλάδα ήταν ο:

 Ε. Νίκος Καράμπελος
 Ο. Αλεξ. Καραμανλάκης
 Α. Θωμάς Παπαλουκάς

4.  Η τελευταία επιλογή 
του Ωνάση για τις στο-
λές της Ολυμπιακής. 
Οι στολές του φορέθη-
καν από το 1972 μέχρι 
και το 1976. Αρχικά ο 
σχεδιαστής πρόσφε-
ρε στην εταιρεία, ως 
δώρο, 30 μάξι φορέ-
ματα για να τα φορούν 
οι αεροσυνοδοί της 
πρώτης θέσης των 
οποίων τα υφάσματά 
είχαν τυπωμένο ένα συνδυασμό πλεγμένων  κύ-
κλων της Ολυμπιακής. Όταν το έμαθε ο Ωνάσης, 
του ζήτησε να σχεδιάσει όλες τις στολές.

 Ψ. Μάκης Τσέλιος
 Δ. Γιάννης Τσεκλένης
 Κ. Pierre Cardin

5.  Οι πιο γοητευτικές στο-
λές της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας με την 
υπογραφή του Μπίλι 
Μπο. Kέρδισε το δια-
γωνισμό το 1981 για τις 
στολές που σχεδίασε 
για λογαριασμό των 
αεροσυνοδών, ιπτάμε-
νων φροντιστών αλλά 
και συνοδών εδάφους 
του εθνικού μας αε-
ρομεταφορέα. Φορέθηκαν την περίοδο ‘82-’87. 
Ποιό ήταν το πραγματικό όνομά του;

 Ω. Βασίλης Κοντογιώργης
 Ο. Βασίλης Κριθαριώτης
 Ε. Βασίλης Κουρκουμέλης

6.  Ανέλαβε τον σχεδιασμό των στολών της  
ΟΑ από το 1992 έως το 1999, έχοντας δικό  
του STATEMENT το φουλάρι, ως αναπόσπαστο 

στοιχείο της στολής. 
 Ι.  Μάκης Τσέλιος
 Ε. Γιάννης Τσεκλένης
 Α. Μιχάλης Ασλάνης

7.  Υπήρξε ο πρώτος σχεδιαστής  στολών της ΟΑ 
αλλά και ένας από τους σημαντικότερους σχεδι-
αστές παγκοσμίως κατά την εικοσαετία μεταξύ 
1940-1960. Το σχέδιο του για την ΟΑ ήταν ένα 
αυστηρό μεσάτο ταγιέρ και λευκό πουκάμισο, 
με απαραίτητο στοιχείο 
το καπέλο και πολλές 
εταιρίες σήμερα το 
έχουν επαναφέρει στην 
προσπάθειά τους να ζω-
ντανέψουν την αίγλη της 
εποχής του 1970.

 Ν. Louis Vouitton
 Σ. Jean-Paul  Gaultier
 Λ. Jean Desses

8.  Το 1969 επιλέχθηκε από τον Αριστοτέλη Ωνάση 
και έντυσε τις αεροσυνοδούς με μίνι φόρεμα και 
κάπα. Χαρακτηριστικό δείγμα της προσωπικής 
του πινελιάς ήταν το πρωτότυπο τύπου μπονέ 
καπέλο. Ήταν ο:

 Π. Jean Rene  Lacoste
 Σ. Pierre Cardin
 Κ. Pierre Balmain

9.  Με μήκος  84 μέτρα και άνοιγμα φτερών 88,4 
μέτρα, είναι το μεγαλύτερο φορτηγό αεροσκά-
φος του κόσμου, με μέγιστο βάρος απογείωσης 
τους 640 τόνους. Είναι το:

 Α. Antonov An-225 Mriya
 Ο. Boeing 777 300 
 Ε. Ilyushin II 96-400

10.  Στις 5 Απριλίου 1913, γίνεται ο πρώτος  πιλότος 
που σκοτώνεται σε μάχη πάνω από τα οθωμα-
νικά σύνορα. Ήταν ο : 

 Σ. Κ. Αδαμίδης
 Ν. Σ. Μουτούσης
 Τ. Ε. Αργυρόπουλος

11.  Κατασκευάζεται το πρώτο α/φος  κατακόρυφου 
απογείωσης:

 Κ. 1953
 Ν. 1963
 Π. 1973

12.  Ο Cl. Dornier το 1929 κατασκευάζει το μεγαλύ-
τερο υδροπλάνο του κόσμου, που ζύγιζε 52 τό-
νους, είχε 12 μηχανές και πρόσφερε πολυτελή 
εξυπηρέτηση σε 55 επιβάτες. Ήταν στην

 Λ. Γαλλία
 Β. Αγγλία
 Μ.  Γερμανία

13.  Το 1905 εγκαινιάζεται το πρώτο αεροναυτικό 
εργοστάσιο στον κόσμο στην:

 Π. Γαλλία
 Ν. Γερμανία
 Λ. Ελλάδα

14.  «Αυτό είναι το τελευταίο αντρικό αεροπλάνο 
πρώτης γενιάς» 
έχει σχολιάσει 
κυβερνήτης της 
ΟΑ. Πρόκειται 
για το :

 Ο. Α-380
 Υ. YS-11
 Η. Β-707

1 2 3 1 3 4 5 6 7 3 8

9 6 10 6 9 10 8 9 1 6

2 9 6 10 8 9 10 6 11 5

4 7 2 9 12 13 3 14 7

5 6 1 3 11 9 8 9 2

2 10 8 5 2 6 1 9 13

6 8 6 10 6 12 6 9 5

11 9 8 10 14 5 7 10 3 11

5 2 12 9 9 2 9 6 5 8

8 6 9 12 9 6 9 9 1 9

Η λύσεις του κρυπτόλεξου στη σελ. 31.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ των ΣΥΛΛΟΓΩΝ:
1. ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»,

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ «ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.», και

3. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «Ο ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ», που εδρεύουν στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. 

Ελληνικό, 28/03/2016

Προς: κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη  Αν.Υπουργό Οικονομικών

Κοιν:  Γεν. Γρ. Δημ. Περιουσίας               

Κατόπιν των αποφάσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής και των οριστικών καταλογιστικών 

πράξεων της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και συγκεκριμένα:

1)  για τον Σύλλογο Κρητών Ελληνικού «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ», της υπ’ αριθ. 590/27-01-2016 οριστικής καταλογιστικής πρά-

ξης  της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ποσού 24.430,16 ευρώ, 

2)  για το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ «ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.», της υπ’ αριθ. 755/2016 

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την οποία δεν έχει εκδοθεί οριστική καταλογιστική πράξη 

από τη  Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ποσού 235.659,75 ευρώ, και 

3)  για τον ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «Ο ΙΠΠΟ-ΚΑΜΠΟΣ», της από 28/5/2015 οριστικής καταλογιστικής 

πράξης  της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ποσού 12.879,76 ευρώ.

ΖΗΤΟΥΜΕ
α)  Να ακυρωθούν οι προαναφερόμενες καταλογιστικές πράξεις της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης για τους Συλλόγους Κρητών 

Ελληνικού και Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Ελληνικού, και 

β)  Να μην εκδοθεί καταλογιστική πράξη από τη Δ.Ο.Υ. Ηλιού-πολης για το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., δυνάμει της ως άνω αποφά-

σεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνημμένα: Υπομνήματα

1. Συλλόγου Κρητών Ελληνικού «Ο Ψηλορείτης»,

2. Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ο.Α. «ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.»&

3. Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Ελληνικού «Ο Ιππόκαμπος».  

Οι Πρόεδροι των Δ.Σ. των Συλλόγων
Σταματάκης Δημήτριος, Σύλλογος Κρητών Ελληνικού 

Τσατσαράγκος Βασίλειος, ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Στράτος Δημήτριος, Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Ελληνικού

Μαζί με το φάκελο και την ταυτότητα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., δόθηκε και ένα σύντομο ιστορικό του προστίμου 
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Μία σημαντική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με ερώτηση που κατέθεσαν 
οι βουλευτές Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη και Χρήστος Κατσώτης, προς τους υπουργούς Οικονομικών 
και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την απαλλαγή συλλόγων και φορέων από πρόστιμα που 
επιβλήθηκαν προκειμένου να εκδιωχθούν από χώρους του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και της παραλίας 
του Αγ. Κοσμά.

Η Ερώτηση αναφέρει:

«Από το 2012 με βάση το νόμο 4062/12, δεκάδες σύλλογοι, πολιτιστικοί. αθλητικοί, ΑμΕΑ και άλλοι, χρεώθηκαν με 
υπέρογκα πρόστιμα που έφταναν ακόμα και τα 120.000 ευρώ, προκειμένου να εκδιωχθούν από χώρους του πρώην 
Αεροδρομίου του Ελληνικού και της παραλίας του Αγ. Κοσμά με βάση το σχέδιο αξιοποίησης που είχε τότε η κυβέρνηση. 
Χώρους που τους είχαν παραχωρηθεί με νόμιμα παραχωρητήρια από κρατικούς φορείς όπως το υπουργείο Πολιτισμού, 
ο Δήμος Ελληνικού, το ΕΑΚ του Αγ. Κοσμά κά.
Τα πρόστιμα αυτά, που επιβλήθηκαν και μάλιστα με αναδρομική ισχύ 5 χρόνων, χρεώθηκαν αρχικά στους Συλλόγους 
και στη συνέχεια στους προέδρους τους δημιουργώντας προβλήματα τόσο στη δραστηριότητα των συλλόγων όσο 
και στη φορολογική και επαγγελματική εικόνα των μελών που είχαν εκλέγει στα διοικητικά συμβούλια (πχ αδυναμία 
έκδοσης φορολογικής ενημερότητας).
Ανεξάρτητα από τις υποσχέσεις περί κατάργησης των προστίμων της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινής 
κυβέρνησης, τα πρόστιμα συνεχίζουν να στέλνονται και να επιβαρύνουν και σήμερα αρκετούς συλλόγους παρ΄ όλο που 
πολλοί απ΄ αυτούς έχουν εγκαταλείψει το χώρο του πρώην αεροδρομίου. Όσοι βέβαια έμειναν σε συνεννόηση με τους 
υπευθύνους (Ελληνικό ΑΕ) μαζί με τα πρόστιμα χρεώνονται και με ενοίκια.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε:
–  Να απαλλαγούν άμεσα οι σύλλογοι και οι φορείς από τα πρόστιμα καθώς και να σταματήσουν οι διώξεις στα μέλη και τους 

προέδρους των Διοικητικών τους Συμβουλίων».

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. περαιτέρω έχει τη γνώμη ότι, είναι ανεπίτρεπτο σε φορείς πολιτισμού, να επιβάλλονται πρόστιμα από 
οποιαδήποτε Αρχή.

Τον Πολιτισμό δεν τον τιμωρούμε, τους φορείς δεν τους κλείνουμε, όταν μάλιστα προστατεύουν τη Δημόσια Περιουσία.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τ η  Δευτέρα 30/5/2016, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, 
Βασίλη Λεβέντης, συνοδευόμενος από τους Δημάρχους 

Αλίμου, κ.Ανδρέα Κονδύλη και Γλυφάδας, κ.Γιώργο Παπανικο-
λάου, επισκέφθηκε τη δομή για τους μετανάστες στο Ελληνικό.
Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του, στη δομή μετανα-
στών του Ελληνικού και ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του 
προέδρου του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Βασίλη Τσατσαράγκου, επισκέ-
φθηκε το Μουσείο και τα εκθέματά του. Εξέφρασε το θαυμασμό 
του για τον αγώνα και την προσπάθεια διάσωσης της ιστορίας 
της πολιτικής αεροπορίας, συγχαίροντας παράλληλα τη διοίκηση 
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για τον εξαιρετικά αποτελεσματικό αγώνα και 
μάλιστα χωρίς βοήθεια, με στόχο την διάσωση της ιστορίας και 
την παράδοση της στις επόμενες γενιές.
Δήλωσε την απόλυτη συμπαράστασή του στο εγχείρημά μας.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων και οι Δήμαρ-
χοι, συνοδεία μελών του Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και φίλωv, επι-
σκέφθηκαν τους χώρους και συζήτησαν για περίπου 45 λεπτά 
σχετικά με το Ελληνικό, την προοπτική του και για την δημιουρ-
γία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, στα πλαίσια 

του Μητροπολιτι-
κού Πάρκου.
Επιπλέον, ο πρόε-
δρος της Ένωσης 
Κεντρώων, μετά 
από σχετική ενημέ-
ρωση, δεσμεύτηκε 
πως θα αναλάβει 
πολιτική πρωτο-
βουλία για διαγρα-
φή των επιβληθέ-
ντων προστίμων για 
δήθεν αυθαίρετη 
χρήση δημοσίων χώρων, με σύνθημα ότι, στον πολιτισμό δεν 
επιβάλλονται πρόστιμα.
Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μετά την ολοκλήρωση της συνάντη-
σης πρόσφερε ως δώρο στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων, 
το ιστορικό λεύκωμα «1957 – 2007: Μισός αιώνας στους ουρα-
νούς». 

Ο Βασίλης Λεβέντης στο ΠΟΛΚΕΟΑ



28 AΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μαίνονται οι απειλές έξωσης  
του Πολιτιστικού Κέντρου από το Ελληνικό

Εφημερίδα «ΑΥΓΗ»
Της Μίνας Κωστοπούλου

Μ ε έξωση από τους χώρους του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου συνεχίζει να απειλεί το Πολιτιστικό 

Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ) η Ελληνικόν Α.Ε. Με τη νέα διοίκηση της 

Νανάς Σπυροπούλου να ακολουθεί την τακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων για την επένδυση, 

όπως πληθώρα φορέων καταγγέλλει, τα «ραβασάκια» περί απελευθέρωσης χώρων του Ελληνικού ολοένα και 

πληθαίνουν. Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και της νεοσυσταθείσας Ειδικής Επιτροπής Επειρογνωμώνων 

να αναδιαπραγματευτεί τη σύμβαση με τη Lamda Development, συνεχίζονται οι πιέσεις ώστε να επισπευστεί η 

παράδοση των χώρων του πρώην αρεδρομίου.

Με τρεις επιστολές μέχρι σήμερα από τον περασμένο Δεκέμβριο, η θυγατρική του Ταμείου ζητά την απομάκρυνση 

του ΠΟΛΚΕΟΑ από το πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο, όπου φιλοξενείται μουσείο με πάνω από 20 χιλιάδες αντικείμενα 

ιστορικής αξίας για την ιστορία της ελληνικής αεροπορίας.

Εξαπολύοντας μύδρους στον γενικό διευθυντή της Ελληνικόν Α.Ε. Ευάγγελο Πέρπερα για τη στάση που κρατά η 

εταιρεία, το Δ.Σ. του ΠΟΛΚΕΟΑ επερωτά κατά πόσο η επιστολή έξωσης αποτελεί όντως «απόφαση του Δ.Σ. της 

Ελληνικόν Α.Ε.».

«Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας» λέει ο πρόεδρος 

του Δ.Σ. του πολιτιστικού κέντρου Βασίλης Τσατσαράγκος, δηλώνοντας αποφασισμένος να μην εγκαταλείψει 

τον χώρο του Ελληνικού παρά τις πιέσεις. «Όπου οι φορείς χρησιμοποιούν τους χώρους έχουν προστατευθεί 

από κανιβαλισμούς. Ήδη έχουμε προσφύγει στη Δικαιοσύνη» συμπληρώνει. Το ΠΟΛΚΕΟΑ έχει κοινοποιήσει 

τα αιτήματά του για τη δημιουργία μουσείου μέσα στον χώρο του πρώην αεροδρομίου, με την αισιοδοξία ότι η 

δέσμευση να λάβει χώρο -είτε προχωρήσει είτε όχι η ιδιωτικοποίηση- θα υλοποιηθεί.

Στο μεταξύ, τελεσίγραφο για να μετατοπίσει το μεγαλύτερο αμαξοστάσιό της έστειλε την περασμένη εβδομάδα 

και στην ΟΣΥ η Ελληνικόν Α.Ε. όπως έγινε χθες γνωστό. Οι αντιδράσεις του οργανισμού δεν άργησαν, καθώς 

δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει και να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις του.

Μέσα στο παλιό αεροδρόμιο, πολιτιστικοί, αθλητικοί, προνοιακοί και άλλοι φορείς κρατούν ζωντανές τις μνήμες, 

δίνοντας τον αγώνα τους να μην ξεπουληθεί. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδιαπραγματευτεί τη σύμβαση 

με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους, με τη βοήθεια μελέτης του Πολυτεχνείου. Όμως, «τα παιχνίδια που 

παίζονται σε δυσαρμονία με τις προσπάθειες της κυβέρνησης», όπως καταγγέλλει το ΠΟΛΚΕΟΑ, συνεχίζονται…
 



 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 

ΈΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1η Ιουνίου 1989 
από 24 Ιδρυτικά Μέλη 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ: 
 

 

 ΕΔΡΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

 5.000 μέλη 
 

 Περιλαμβάνει εργαζόμενους: 
Της Olympic Air 
Του Δ.Α.Α. 
Της Υ.Π.Α. (μεταταγέντες) 
Ιδιωτικές Αεροπορικές Εταιρείες 
Του Ground Handling (Επίγεια Εξυπηρέτηση) 
Μεταταγέντες στο Δημόσιο από Ο.Α. 
Ξένων αεροπορικών εταιρειών 
 

 Περιλαμβάνει Συνταξιούχους: 
Του Ομίλου Ολυμπιακής Αεροπορίας 
Των Ολυμπιακών Αερογραμμών 
Της Olympic Catering 
Του Galileo Hellas 
Ξένων αεροπορικών εταιρειών & άλλων αεροπορικών φορέων 

 
 ΕΚΔΙΔΕΙ: 3μηνιαίο Περιοδικό «Άλλη Πτήση» 

 Διατίθεται στους εργαζόμενους, στους 
συνταξιούχους, σε Φορείς, Υπουργεία, 

αεροπορικές εταιρείες και  Ground Handling, 
Ιδρύματα, Οργανισμούς και πρόσωπα των 

γραμμάτων και τεχνών (τιράζ 7.000) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:  

Τηλ. 210 9885006 -  210 9211965 
Fax. 210 9885045 

E-mail: polkeoa0@gmail.com 
Web-site: www.polkeoa.gr 

 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:  Εικαστικά 

 Ποίηση - Λογοτεχνία 
 Διαλέξεις 
 Φωτογραφία 
 Θεατρικά 
 Παραδοσιακοί χοροί 

 Χοροί Latin 
 Pilates 
 Yoga 
 Τένις 
 Ταξιδιωτικό τμήμα 
 Πολιτιστικοί Περίπατοι 

στην Αττική 
 

ΠΑΝΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Μάρτιος 2016 

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 
Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Ιούνιος 2016
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O ΤΥΠΟΣ γΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

«Τρυπώσαμε» στο παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας και συγκε-
ντρώσαμε μοναδικές φωτογραφίες από τον εγκαταλελειμμένο 
χώρο, που το  Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής 
Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ) προσπαθεί να κάνει μουσείο.
Σε ένα χώρο που σε τίποτα δεν θυμίζει την παλιά αίγλη της Ολυ-
μπιακής Αεροπορίας, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προ-
σπαθούν να συντηρήσουν κομμάτι του παλιού αεροδρομίου 
Αθηνών και να δημιουργήσουν ένα μουσείο, άξιο της ιστορίας 
της Ελληνικής Πολιτικής Αεροπορίας. 
Και πως άλλωστε να μην γίνει μουσείο, όταν πρόκειται για το 
χώρο όπου εκεί βρίσκονται οι πρώτες αίθουσες επιβατών στην 
Ελλάδα, το πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών στην Ελ-
λάδα και η ΠΑΓΟΔΑ, ένα φοβερό αρχιτεκτονικό κατασκεύασμα, 

μαζί φυσικά με στολές, 
ασημικά σκεύη και το 
γραφείο του Ωνάση, 
όπου έχουν συγκε-
ντρώσει πρώην εργα-
ζόμενοι της Ολυμπια-
κής Αεροπορίας. 
«Όλα τα παραπάνω 
πρέπει να διατηρηθούν 
καθώς έχουν ιστορικό-
τητα και να μην γκρεμι-
στούν», τονίζουν μέλη 
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
Εμείς κάναμε φωτορε-
πορτάζ και σας παρου-
σιάζουμε συγκλονιστι-
κές εικόνες μέσα από 
το παλιό αεροδρόμιο.

Ο αγώνας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α
Στη συνέντευξη που 
μας παραχώρησε 
ο  Βασίλης Τσατσαρά-
γκος, πρόεδρος του 
ΠΟΛΚΕΟΑ (Πολιτιστικό 
Κέντρο Εργαζομένων 

Ολυμπιακής Αεροπορί-
ας) ανέδειξε τη σημασία 
και την αναγκαιότητα της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αε-
ροπορίας στο Ελληνικό, ενώ κατήγγειλε την αδιαφορία της Πο-
λιτείας.
«Εδώ μπορεί κάποιος να δει αυτή τη στιγμή μόνο μια μικρή ει-
κόνα της 84χρονης ιστορίας της πολιτικής αεροπορίας στην Ελ-
λάδα, στο χώρο των εμπορικών αερομεταφορών.
Το αίτημά μας και ο αγώνας μας τα τελευταία 17 χρόνια είναι 
στο χώρο αυτόν που υπήρξε η αρχή και η εξέλιξη των εμπο-
ρικών αερομεταφορών της πολιτικής αεροπορίας να γίνει το 
μουσείο της Πολιτικής Αεροπορίας. Εμείς έχουμε συγκεντρώσει 
και έχουμε στην κατοχή μας από τις εισφορές των εργαζομένων 
στην πολιτική αεροπορία και στην Ολυμπιακή πάνω από 20.00 
αντικείμενα και έξι αεροπλάνα. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει 
πουθενά επιχορήγηση, ούτε έχουμε επιβαρύνει με ένα cent το 
Δημόσιο. Όλα αυτά γίνονται από το μεράκι αυτής της ομάδας και 
από τη στήριξη του κόσμου διατηρούνται με στόχο να βρουν τη 
θέση τους τα επόμενα χρόνια στο μουσείο», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά. 
«Εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα μουσείο με μια δυναμι-
κή και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπου θα διοργανώνουμε 
σεμινάρια, προβολές, διαλέξεις για το παρελθόν και το μέλλον 
της πολιτικής αεροπορίας. Θέλω να τονίσω ότι δεν φιλοδοξού-
με να χρηματοδοτηθεί αυτό από τον προυπολογισμό της χώρας 
μας. Οι προσπάθειες είναι ιδιωτικού χαρακτήρα, με συμμάχους 
το Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Σοφία, η Boeing που ενδιαφέρεται 
εάν δοθεί επίσημα άδεια να τα χρηματοδοτήσει τα 4 Boeing αε-
ροπλάνα της που βρίσκονται εδώ ώστε να πάρουν την μορφή 
μουσείου. Αν γίνει αυτό, θα είμαστε μία από τις δύο χώρες που 
θα έχουμε ένα 747 σε μουσείο!», καταλήγει ο κος Τσατσαράγκος. 

Ξεπουλούν αντικείμενα της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο ebay!
Το ακούσαμε κι αυτό! 
«Καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά κατά αγνώστου γιατί διαπι-
στώσαμε ότι πωλείται στο ebay τα Logo της Ολυμπιακής Αερο-
πορίας, 6.000€ μια ταμπέλα! Πως τα απέκτησαν όλα αυτά; Πρό-
κειται για ένα πολύ σοβαρό γεγονός!», αναφέρει ο κος Τσατσα-
ράγκος.

Φωτορεπορτάζ στο αεροδρόμιο του  
Ελληνικού και ο αγώνας για να γίνει  
μουσείο
01/06/2016
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ΛΥΣΗ KΡΥΠΤΟΛΕΞΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Βασίλης Σκουλάκης

Με ιδιαίτερη θλίψη ενημε-
ρωθήκαμε για το θάνατο 
του γηραιότερου μέλους του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Βασίλη Σκου-
λάκη (97 ετών).
Ο Βασίλης Σκουλάκης γεν-
νήθηκε στην Αθήνα, στις 22 
Φεβρουαρίου 1920 και ήταν 
ο πρώτος μεταπολεμικός 

υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο 
του Ελληνικού.
Υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της Ολυμπιακής Αερο-
πορίας για 28 χρόνια, έμπιστος συνεργάτης του Αρι-
στοτέλη Ωνάση και αργότερα κουμπαρος του.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. εκφράζει θερμά συλληπητήρια 
στους οικείους του.
(Μπορείτε να διαβάσετε το αφιέρωμα της «Άλλης 
Πτήσης» στον Βασίλη Σκουλάκη, Τ.Νο82, σελ.13-14)

Στέλλα Φικιώρη

Έφυγε από τη ζωή η Στέλλα Φικιώρη, η οποία εργά-
στηκε στην Ο.Α. και διετέλεσε προϊσταμένη του τμή-
ματος εσωτερικών, στο γραφείο της οδού Όθωνος.

Νίκος Κονταξής

Έφυγε από τη ζωή ο 
συνάδελφος Νίκος 
Κονταξής, ο οποί-
ος εργάστηκε στην 
Ολυμπιακή Αερο-
πορία ως Διοικη-
τικός Υπάλληλος, στο Control Κρατήσεων Θέσεων,  
με τά καθήκοντα του επόπτη ειδικών αναγκών.
Όσοι εγάστηκαν κοντά του δεν θα ξεχάσουν ποτέ το 
ήθος του και την ευγένεια που διέκρινε το λόγο και 
τα έργα του.

Χρήστος Βλάχος

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ενη- 
μερώνει επίσης για το 
πολύ δυσάρεστο γεγο-
νός της απώλειας του 
συνάδελφου μας Τε-
χνικού και μέλους του 

Πολιτιστικού Κέντρου, Χρήστου Βλάχου.

Σε κάθε εκδήλωση, μικρή ή μεγάλη, δεχόμαστε από πολλά μέλη 
μας συγχαρητήρια! «Άντε, και στο επόμενο», «Και του χρόνου», 
«Είστε ήρωες» (εννοώντας την προσφορά των μελών του Δ/Σ του 
Συλλόγου).
Όμως, χωρίς τη βοήθεια των εθελοντών, ποιοτικά τίποτα δεν θα 
ήταν όπως είναι και τίποτα δεν θα γινόταν όπως γίνεται σε όλες 
τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Συλλόγου.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχει την τύχη να διαθέτει  αρκετούς μικρούς και 
μεγάλους ήρωες του εθελοντισμού (!!)

Για να είναι τα 
αεροσκάφη σε 
όμορφη κατά-
σταση, υπάρχει 
κάποιος που 
προσφέρει ατε-
λείωτες ώρες 
εργασίας και 
προσωπικά χρή-
ματα. Κάνει αυτό 
που αγαπά, χω-
ρίς να περιμένει 
αντίδωρο, σχε-
δόν αφανής. Δί-
πλα και ο εκτός 
Ο.Α. μηχανικός 
αεροσκαφών.
Για να έχει επιτυ-
χία οποιαδήποτε 
εκδήλωση, κά-

ποιοι και κάποιες έχουν δουλέψει αρκετές ημέρες πριν, ακόμη 
και μαγειρεύοντας κάτι για μεζέ!
Κάτι γλαστράκια με λουλούδια, κάτι κεράκια για ατμόσφαιρα, νέα 
κορίτσια ντυμένα αεροπορικά, για φρεσκάδα και όμορφη παρου-
σία!!!
Εκεί, ο φωτογράφος παντός καιρού και όχι μόνο!!! Εκεί, ο διευθυ-
ντής αεροπορικής ερταιρείας, χορηγός και ταυτόχρονα εργάτης!!!
Εκεί, ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό και ένα όραμα!
Όμως, ο εθελοντισμός ποτέ δεν είναι αρκετός! 
Ποτέ δεν περισεύει. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας! Όσοι περισ-
σότεροι, τόσο καλύτερα. Για τον πολιτισμό, για την κοινωνία, για 
την πατρίδα μας.

Υ.Γ. Ξέχασα να μνημονεύσω τους εθελοντές της κακίας κριτικής 
και της απαξίωσης, που εκφράζονται είτε λεκτικά, σε προσωπι-
κές συζητήσεις, είτε μέσω διαδικτύου με προσωπείο (!!!) (στην 
Κατοχή, το λέγαμε διαφορετικά).

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Ο συνάδελφος Γιώργος Μάναρης εθελοντής και 
μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α..
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του Αντώνη Μπάρτζα



ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ  
             σας εύχεται

Από την εκδήλωση του ΠΟΛΚΕΟΑ με αφορμή 
την πρώτη πτήση του Β 747 (Δεκέμβριος 2015).

Καλό Καλοκαίρι
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