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Καλό καλοκαίρι!Καλό καλοκαίρι!

Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
• Η πορεία και η δράση του

• Νέος κανονισμός εισητηρίων
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Ταξίδια

Πανόραμα Δαλματικών Ακτών

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΒΟΣΝΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ - Κότορ

Ένας περίπατος στις
παραμυθένιες πόλεις

των Δαλματικών ακτών
•Κυριακή 24 - Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010
•Δηλώστε συμμετοχές στο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

7
ΗΜΕΡΕΣ

HOTEL CROATIA • 5• DE LUX

Ποιοτικές διακοπές στη Ζάκυνθο

HOTEL FAMILY INN - ΑΡΓΑΣΙ
www.familyinnhotel.gr

ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ
01.06-30.06 – 19 € /άτομο
01.07-31.07 – 23 € /άτομο
01.08-31.08 – 33 € /άτομο
01.09-30.09 – 19 € /άτομο

με το HELLAS SUN TRAVEL

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
SANDY MARIA

ΤΣΙΛΙΒΙ

Πολύ καλή τοποθεσία,
250μ από την παραλία,
250μ. από το κέντρο.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ - ΛΑΓΑΝΑΣ
www.eugeniaapts.gr

Studio ½ και 1/3 με airco/tv
01.06-30.06 – 28 € /δωμάτιο
01.07-31.07 – 38 € /δωμάτιο
01.08-31.08 – 48 € /δωμάτιο
01.09-30.09 – 28 € /δωμάτιο

Επίσης προσφέρονται ειδικές τιμές στους εργαζομένους στην
Olympic και στους συνταξιούχους της Ο.Α. για:
-Κρουαζιέρα, γύρος του νησιού (μέχρι 15 Ιουλίου 2010): 20€
-Καρέτα – Καρέτα:17€
-Κρουαζιέρα για Κεφαλλονιά: 37€
• Πληροφορίες: γραφεία ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (τηλ.210 3563357)

01.06-30.06 – 25 € /δωμάτιο
01.07-20.07 – 30 € /δωμάτιο
20.07-30.07 – 35 € /δωμάτιο
30.07-31.08 – 38 € /δωμάτιο
01.09-30.09 – 24 € /δωμάτιο

Η νέα εκδρομή του ΠΟΛΚΕΟΑ
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Της σύνταξης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

• Γράφει ο
Βασίλης Τσατσαράγκος

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνε-
πές στους στόχους
που ανακοινώνει, είναι

στην ευχάριστη θέση, μέσα
από αυτό το τεύχος, να σας
γνωστοποιήσει τα προγράμ-
ματα που πέτυχε και που
στόχο έχουν να βοηθήσουν
σε μία ιδιαίτερα δύσκολη
περίοδο, αποτελεσματικά
τα μέλη του.
Έτσι λοιπόν, μετά από μία
επίπονη και επίμονη προ-
σπάθεια, ήρθαμε σε συμ-
φωνία με σειρά
διαγνωστικών κέντρων,
προκειμένου να τυγχάνουν
τα μέλη μας ειδικές χρεώ-
σεις και πιο συγκεκριμένα,
τιμές τιμοκαταλόγου δημοσίου και σε ορισμένα, ακόμα χα-
μηλότερα.
Η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την πώληση της Ο.Α. και
την απουσία  μιας πρόβλεψης διατήρησης των παροχών
που είχε η Ο.Α. (Διαγνωστικό Κέντρο), αλλά και με διάφορα
διαγνωστικά κέντρα του λεκανοπεδίου.
Ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία με την
περικοπή των συντάξεων και την οικονομική δυσπραγία
που υπάρχει, θεωρούμε σημαντική και επιβεβλημένη τη δι-
εύρυνση της παρέμβασης μας στο κοινωνικό πεδίο, παρέ-
χοντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για τα μέλη του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Στις σελίδες της «Άλλης Πτήσης» που ακολουθούν, θα δια-
βάσετε τα συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς και τη διαδι-
κασία ένταξής σας σε αυτά.
Ένα νέο στοιχείο της δράσης μας, περιλαμβάνει και η πρό-
ταση-συμφωνία για καλοκαιρινά προγράμματα διακοπών,
χωρισμένα σε τρεις περιόδους μέσα στο καλοκαίρι.
Οι τιμές των προγραμμάτων αυτών είναι ιδιαίτερα συμφέ-
ρουσες και απευθύνονται στα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και
στις οικογένειές τους, με τη μόνη παράκληση – για λόγους
προγραμματισμού – να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντο-
μότερο δυνατό.
Σε αυτά τα πλαίσια που εισαγωγικά αναφέραμε, κινείται και
η συμφωνία μας με ΚΤΕΟ στη δυτική Αττική (Ίλιον), επιτυγ-
χάνοντας ειδικές τιμές για τα μέλη μας στο παραπάνω
ΚΤΕΟ.
Υπενθυμίζουμε ακόμη πως όλα τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
με την επίδειξη της σχετικής μας ταυτότητας, δικαιούνται
στο κατάστημα DUTY FREE του προσωπικού στο «Ελ.Βενι-
ζέλος», τις ίδιες εκπτωτικές τιμές με το εν ενεργεία προσω-
πικό.
Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από
δύο αποτυχημένες προσπάθειες για την πραγματοποίηση
σύσκεψης με τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας, προ-

κειμένου το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. να
είναι ο συνεχιστής της τρά-
πεζας αίματος των εργαζο-
μένων της Ο.Α., αυτό δεν
κατέστει δυνατό.
Έτσι, το Δ/Σ του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., αποφάσισε τη
δημιουργία νέας τράπεζας
αίματος, σε συνεργασία με
το νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙ-
ΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» υπογράφο-
ντας σχετική σύμβαση.
Η πρώτη αιμοδοσία θα
πραγματοποιηθεί στις 29 Σε-
πτεμβρίου 2010, στα γρα-
φεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και
τα μέλη που επιθυμούν να
συνεχίσουν την προσφορά

τους ή, όσοι θέλουν, να γί-
νουν νέοι εθελοντές αιμοδότες, να το δηλώσουν έγκαιρα
στα γραφεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.. Αυτό θα βοηθήσει οργανω-
τικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας.
Τέλος, όπως ήδη είναι γνωστό, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μετά από
αλλεπάλληλες συναντήσεις με τη διοίκηση της Olympic Air,
κατέθεσε νέο κανονισμό εισιτηρίων, ο οποίος ήδη έγινε θε-
σμός για την εταιρεία, διαμορφώνοντας κατ' αρχήν ένα
πλαίσιο συνεργασίας, στο οποίο το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με αξιο-
πιστία και σοβαρότητα στέκεται απέναντι σε αυτή.
Η διαδικασία είναι ήδη γνωστή σε όλους, ενώ γίνεται περαι-
τέρω προσπάθεια για απλούστευση της. Πρόσφατα, αντι-
μετωπίσαμε πρόβλημα με τη διακοπή χορήγησης
εισιτηρίων FREE ΙΙ στο δίκτυο της Olympic Air για τους ερ-
γαζόμενους στο Catering και την Olympic Aviation.
Στην πρόσφατη συνάντησή μας, με τον αρμόδιο διευθυντή
της παραπάνω υπηρεσίας (κ.Α.Μάη), καθώς και τα στελέχη
αυτής, οριστικοποιήθηκε η συνέχιση της χορήγησης εισιτη-
ρίων FREE στους πρ. εργαζόμενους της Olympic Aviation
και στους συναδέλφους μας χειριστές που είναι υπό μετά-
ταξη. Εκκρεμεί η επαναχορήγηση στην Olympic Catering
μεταξύ άλλων, αλλά και η χορήγηση εισιτηρίων “Z”.
Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να επισημάνουμε την αμέ-
λεια όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία πώλησης της
εταιρείας και της μη προνόησης μέσω της σύμβασης, με τη
συνέχιση χορήγησης των εισιτηρίων FREE II στους πρώην
εργαζόμενους στην Ο.Α.
Αυτό το κενό, με πολύ κόπο το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., το κάλυψε
μερικώς και στο επόμενο διάστημα θα επιδιώξει να το αντι-
μετωπίσει συνολικά. Γνωρίζουμε όλοι ότι με ανοιχτό το θέ-
μα της συγχώνευσης της Olympic Air με την Aegean
δημιουργούνται νέα δεδομένα και απαιτείται μέριμνα και
προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα. Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
θα συνεχίσει άοκνα να καταθέτει τις δυνάμεις του σε αυτήν
την κατεύθυνση.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

"Χωρίς τίτλο", Έργο του Στάθη Βατανίδη

από το ΠΟΛΚΕΟΑ



Αεροπορικά

ΞΕΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΣΗΜΙΚΑ
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• Σε εκποίηση δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια για εισπρακτικούς λόγους

Αφού πρώτα λεηλατήθηκαν
τα εισοδήματα και τα δι-
καιώματα των εργαζομέ-

νων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι προχωρά σε αποκρατικοποι-
ήσεις, που έχουν πρωτίστως ει-
σπρακτικό προσανατολισμό,
στοχεύοντας στην άντληση κε-
φαλαίων, αλλά και στην προσπά-
θεια εντυπωσιασμού της αγοράς
και των δανειστών της χώρας.
Έτσι, μετά την πολύπαθη πώλη-
ση της Ο.Α., από την προηγού-
μενη κυβέρνηση, σειρά
παίρνουν τώρα και τα άλλα
«ασημικά» της χώρας όπως
ΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ. Πολ-
λές από αυτές τις επιχειρήσεις
δεν είναι παθητικές όπως π..χ.
ΕΛΤΑ, «Ελ.Βενιζέλος» (αύξηση
χρόνου εκχώρησης), καζίνο
Πάρνηθας, όμως το ελληνικό
δημόσιο θεωρεί ότι θα αποκομί-
σει σημαντικά οφέλη μέσω της
εισαγωγής μετόχων στο χρημα-
τιστήριο και από άμεσες κατα-
βολές. 
Οι εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις
– κάτι που για τη σημερινή κυ-
βέρνηση αποτελούσε ταμπού
στο παρελθόν – επιχειρούνται
να παρουσιαστούν ως αναγκαίες
και ως αναπτυξιακή προοπτική
(!!)
Όμως, η εκχώρηση ή εκμίσθωση
γενικά το «ξεπούλημα» την ενα-
πομεινάντων δημοσίων επιχειρή-
σεων, σε μία εποχή που η
χρηματιστηριακή αξία τους έχει
υποτιμηθεί και σε μία εποχή που
όλοι γνωρίζουν ότι ξεπουλάμε
τα ασημικά μας, γιατί έχουμε
ανάγκες δεν πρόκειται να σπεύ-
σουν να αγοράσουν και μάλιστα
σε καλές τιμές…
Μοναδικές περιπτώσεις για να
συζητήσει κανείς εκχωρήσεις
από το κυρίαρχο κράτος θα
ήταν με κάποια κριτήρια αναπτυ-
ξιακά και στρατηγικά, προϋπο-
θέσεις που σήμερα δεν
υπάρχουν. 
Αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε
αυτήν την προοπτική, θα μιλάμε
για απώλεια οικονομικής κυριαρ-
χίας, με εθνική εμβέλεια και μά-
λιστα μη αναστρέψιμη, αφού για
να εξυπηρετήσουμε το χρέος
μας ξεπουλάμε, όχι το περίσευ-
μα μας ή τα άχρηστα «ασημικά»
της γιαγιάς μας, αλλά τα χρήσι-
μα εργαλεία μας που χωρίς αυ-
τά δεν θα υπάρχει αυτόνομη
εθνική επιβίωση και κυρίως οικο-
νομική ελευθερία.

Τα απομεινάρια της Ο.Α.

Για τα όσα παραπάνω αναφέ-
ρονται, μπορεί κανείς να τα
συγκρίνει και με τα αποτελέ-

σματα (οικονομικά και θεσμικά)
από την πώληση της Ο.Α. όπου το
καλάθι του ελληνικού δημοσίου μί-
κρυνε σημαντικά από όσα πομπω-
δώς είχε εξαγγείλει ο αρχιτέκτονας
της πώλησης της Ο.Α., Κ.Χατζηδά-
κης. 
Η εταιρεία που έχει αναλάβει την
εκκαθάριση της παλιάς Ο.Α., έχει
προχωρήσει σε επαναπροσδιορι-
σμό των οικονομικών στόχων, υπο-
λογίζοντας ότι τα έσοδα από την
πώληση του στόλου της Ο.Α. και
της ακίνητης περιουσίας της θα εί-
ναι πολύ λιγότερα από τα 200
εκ.ευρώ που υπολογίζονταν να ει-
σπραχθούν.
Αυτό διαπιστώθηκε από την Εθνική
Κεφαλαίου που πάει σε νέο διαγω-
νισμό για την πώληση των 7 Boe-
ing, επειδή οι προσφορές
κυμάνθηκαν πολύ χαμηλότερα από
τους υπολογισμούς της. Εάν αυτή
η πώληση «πάει καλά», θα συνεχί-
σει με τα φτηνά ATR όπου η αξία
τους είναι χαμηλή, ενώ μεγάλος
προβληματισμός υπάρχει για την
τύχη των 4 α/φών Α-340 που έχουν
εκτιμηθεί σε 180 εκατ.ευρώ.
Όμως, η κατάσταση τους (χρειάζο-
νται εκτεταμένες συντηρήσεις στα
σκάφη και στα Landing Gears), σε
συνδυασμό με τη διεθνή κρίση στις
αεροσυγκοινωνίες θα δυσκολέ-
ψουν την πώλησή τους σε μία ικα-
νοποιητική τιμή. 
Για το τέλος, έχει αφαιθεί η πώλη-
ση των ακινήτων που διαθέτει η
Ο.Α., στην Ελλάδα και στο εξωτερι-

κό και των αεροπορικών ανταλλα-
κτικών που φυλάσσονται στο παλιά
υπόστεγο της αεροπλοϊας, στο Ελ-
ληνικό.
Για τα δεκάδες άλλα αναλώσιμα,
ούτε κουβέντα να γίνεται ότι μπορεί
να εισπραχθεί κάποιο σημαντικό
ποσό, αφού τα περισσότερα σαπί-
ζουν στο Ελληνικό και στα περιφε-
ρειακά αεροδρόμια. 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα προς
πώληση α/φη και υλικά της Ο.Α.,
για να μπορέσουν να πουληθούν,
πρέπει να διατηρούν την πλοϊμότη-
τα τους. Έτσι, το ελληνικό δημόσιο
χρειάζεται σημαντικά ποσά για την
συντήρηση τους, αλλά και την πα-
ραμονή τους στους διαδρόμους
του «Ελ.Βενιζέλος».
Αρχικά, μετά την άναρχη φυγή των
τεχνικών της Ο.Α., η συντήρηση
ανατέθηκε στο συνεργάτη της
Ο.Α., Καγιάφα, ο οποίος αφού απο-
κόμισε σημαντικά έσοδα, αποχώρη-
σε για να δοθεί στη συνέχεια η
συντήρηση του στόλου της παλιάς
Ο.Α. στους τεχνικούς της Olympic
Air, η οποία έχει και τα μοναδικά
της έσοδα από τεχνικό έργο, μαζί
με κάποιες μικροεργασίες και στε-
γάσεις ιδιωτικών α/φών στο μεγάλο
υπόστεγο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αξία των
περιουσιακών στοιχείων (εργαλειο-
μηχανές, γρύλλοι, εργαλεία, εφό-
δια κ.ά.), της Τεχνικής Βάσης, -
χωρίς τα ανταλλακτικά των α/φών –
είχαν αποτιμηθεί σε 3,8 εκατ.ευρώ,
τα οποία όμως παρά το αρχικό εν-
διαφέρον από την Olympic Air και
άλλες μικρές αεροπορικές εταιρεί-
ες, στάλθηκαν στο Ελληνικό για
φύλαξη και σίγουρα όταν η εται-

ρεία εκκαθάρισης αποφασίσει να
πουλήσει τα εφόδια θα διαπιστώσει
ότι δεν θα βρίσκει ενδιαφερόμε-
νους και θα αναγκαστεί να τα μετα-
τρέψει σε παλιοσίδερα.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι, η
Olympic Air, εναγωνίως αναζητού-
σε υλικά και εφόδια για να μπορεί
να συντηρήσει το στόλο της παλιάς
Ο.Α., την ώρα που τα εφόδια και τα
ανταλλακτικά της βρίσκονταν στο
Ελληνικό. 
Προβλήματα αντιμετωπίζουν και
για τις «ορφανές» θυγατρικές της
παλιάς Ο.Α. όπως: “GALILEO” και
«Ολυμπιακή Ανεφοδιαστική Εται-
ρεία Αεροπορικού Καυσίμου»,
όπου η αξία τους μετά την πώληση
της μητρικής εταιρείας, έχει πέσει
σημαντικά, σε σχέση με την αξία
τους όταν λειτουργούσε η Ο.Α. και
απορούμε γιατί δεν πουλήθηκαν
συλλογικά.
Αν καταγράφαμε όλα τα ανωτέρω,
δεν είναι για να γνωστοποιήσουμε
σε όλους εμάς όλα αυτά τα δεδο-
μένα για τα οποία είχαμε άλλωστε
έντονα διαφωνήσει σαν εργαζόμε-
νοι  και στην πρώτη προσπάθεια
πώλησης της Ο.Α. με τις εξαγγε-
λίες Καραμανλή για «εκκαθάριση
εν λειτουργία» και στο δεύτερο
«χρυσωμένο» σχέδιο Χατζηδάκη,
είναι για να τονίσουμε ότι μέχρι τώ-
ρα, ούτε ένα ευρώ δεν έχει προστε-
θεί στο ταμείο του δημοσίου από
την πώληση της Ο.Α. και το ίδιο θα
συμβεί ίσως και με την πώληση των
άλλων σημαντικών επιχειρήσεων
που κάτω από το εισπρακτικό της
άγχος, κάποιοι από την κυβέρνηση
προπαγανδίζουν ότι θα εισπράξουν
γύρω στα 2,5 δισ.ευρώ.
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Επικαιρότητα

ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΑΚΙ

1

•Tου Μάριου Λώμη

• ΜΑΖΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ• ΜΑΖΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μία νέα τακτική εγκαινιάζει η
κυβέρνηση, σε μία προ-
σπάθεια να κερδίζει την

κοινή γνώμη. Αντί να βγαίνει δημό-
σια και να λέει την άποψη της για
καυτά θέματα, φροντίζει με τη…
«διαρροή» πληροφοριών, να στο-
χοποιεί πρόσωπα και ομάδες, χω-
ρίς να λαμβάνει πολιτική θέση,
ενεργώντας αναλόγως με τη ζύμω-
ση της κοινής γνώμης, την οποία
όμως η ίδια έχει διαμορφώσει.
Έτσι, μετά τις «ανθρωποφαγίες»
και το «ξεσαβούρωμα» ατόμων,
διοχετεύει ειδήσεις που ορισμένες
εφημερίδες τις έκαναν πρωτοσέλι-
δο με τίτλο «… προκλητική εύνοια
1,3 δις στους πρώην της Ο.Α…»,
ενώ τα ταμεία βουλιάζουν.
Διαβάζοντας τα ψιλά, η υπόθεση
αναφερόταν στην εκκρεμότητα χι-
λιάδων συναδέλφων μας με τις συ-
ντάξεις του, το εφ' άπαξ, και την
υλοποίηση της Π.Ν.Π., η οποία συ-

νοδευόταν με πληροφορίες ότι
«κύκλοι» του υπ.εργασίας, διαδί-
δουν ότι… «θα κληθούν να επι-
στρέψουν τις συντάξεις τους ή
μέρος αυτών (που απονεμείθηκαν
σύμφωνα με Π.Ν.Π.) αν η ισχύς
των προβλέψεων βγει παράτυπη…
».
Τα δημοσιεύματα ενέσπειραν ανη-
συχία στους συναδέλφους μας,
αλλά παράλληλα καταδίκασαν και
τις απαράδεκτες μεθόδους της πο-
λιτείας και της κυβέρνησης, απέ-
ναντι στους νόμους που έχουν
ψηφισθεί νόμιμα. Καταδικαστέες
είναι και οι μέθοδοι που διαποτί-
ζουν την κοινωνία ως το μεδούλι
από μνησικακία, εχθρότητα, φθό-
νο, εκδίκηση. 
Όλα αυτά τα φαινόμενα, δεν είναι
υγιή και δείχνει ότι σαν κοινωνία
δεν βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Για να μην αναληφθούν πολιτικές ευθύνες “Προκλητική ρύθμιση για πρόωρη 
συνταξιοδότηση...”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Απόψεις

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ
Τέρμα στην ανοχή των πολιτών στην αναξιοκρατία και τη διαπλοκήΤέρμα στην ανοχή των πολιτών στην αναξιοκρατία και τη διαπλοκή

Κυνικός, χαρακτηρίστηκε από
δημοσιογράφους και πολιτι-
κούς ο πρ.υπουργός μεταφο-

ρών Τ.Μαντέλης, όταν
παραδέχθηκε στην Εξεταστική ότι
«πήρε μίζα» από τη Siemens. Γιατί
όμως θεωρείται κυνικός ο Μαντέ-
λης, όταν παραδεχόταν ότι «… έτσι
γίνονται αυτά τα πράγματα…»;
Ίσως η έκπληξη να προέρχεται μό-
νο από το γεγονός ότι για πρώτη
φορά πολιτικός παραδέχεται «ότι
τα πήρε», με τη δικαιολογία όμως
ότι το έκανε για τον προεκλογικό
του αγώνα στην πολυδάπανη Β'
Αθηνών. Και σίγουρα δεν χρειάστη-
κε πολύ για να πείσει τους συνα-
δέλφους του για το ύψος μίας
εκλογικής εκστρατείας στην Αθήνα.
Κυνικός λοιπόν δεν είναι ο Μαντέ-
λης. Κυνική μάλλον πρέπει να θεω-
ρείται η ανοχή που δείξαμε όλοι
μας σαν πολίτες σε αυτό το σύστη-
μα που για τόσο καιρό θεωρούσα-
με ότι δεν μας αφορά η διαπλοκή,
η ρουσφετολογία, η αναξιοκρατία
που κυριαρχούν στην κοινωνία μας.
Το οργίλο ύφος πολιτικών και δη-
μοσιογράφων που σήμερα καταφέ-
ρονται εναντίον του Μαντέλη δεν
μας πείθει, γιατί σίγουρα επιχει-
ρούν «να τον κάψουν» για να σω-
θούν οι ίδιοι και το νοσηρό
σύστημα που υπηρετούν. Γιατί ο
Μαντέλης, δεν έπεσε από τον ου-
ρανό. Εκκολάφθηκε μέσα στο κομ-
ματικό σύστημα και ανελίχθηκε
στους δημόσιους θώκους, απλά για
να υπηρετήσει συγκεκριμένα συμ-
φέροντα. Που ήταν όλοι αυτοί που
σήμερα ωρύονται, όταν εμείς κα-
ταγγέλαμε τον Μαντέλη για πολιτι-
κές που δεν συνάδουν με το
δημόσιο συμφέρον. Ο Μαντέλης
επιλέχθηκε για να κάνει τις βρώμι-
κες δουλειές και απλά η βουλιμία
του και η απληστία του, τον οδήγη-
σαν και στη διαφθορά.  Μπορεί σή-
μερα ο Τ.Μαντέλης να γίνεται

γνωστός για τα κατορθώματά του
στον ΟΤΕ και στις συναλλαγές του
με τη Siemens, όμως εκτός από
υπουργός Επικοινωνιών, υπήρξε
και υπ. Μεταφορών. Ανέλαβε το
πόστο το 1997, μετά την παραίτηση
του “μη συνεργάσιμους” - σύμφω-
να με τις καταγγελίες - Χάρη Κα-
στανίδη, που είχε καταγγείλει ότι
«δεχόταν ασφυκτικές πιέσεις για
υπογραφές συμβάσεων και πωλή-
σεις οργανισμών».  Τον αντικατέ-
στησε ως θεματοφύλακας του
εκσυγχρονισμού ο Κεφαλλονίτης
πολιτικός και αμέσως «στρώθηκε
στη δουλειά»… Το Δεκέμβριο του
1997, ο ΟΤΕ προχώρησε σε απευ-
θείας αναθέσεις έργων στην IN-
TRACOM και στη SIEMENS, ύψους
222,7 και 150 δισ.δρχ. Στον ΟΣΕ,
προχώρησε σε δεκάδες υπογρα-
φές συμβάσεων, ενώ στην Ολυ-
μπιακή που βρισκόταν στην πρώτη
γραμμή των ιδιωτικοποιήσεων, διό-
ρισε δικούς του ανθρώπους, όχι για
να βοηθήσουν την εταιρεία, αλλά
για να την απαξιώσουν, με στόχο
την πώλησή της. Ο σκοτεινός ρό-
λος του Μαντέλη για την πορεία
της Ο.Α. ακόμα αναζητείται και κρί-
μα που σήμερα δεν υπάρχει οργα-
νωμένο συνδικαλιστικό κίνημα για
να αναδείξει αυτό το ζήτημα. Η πο-
λιτική του Μαντέλη στον εθνικό αε-
ρομεταφορέα ήταν επιζήμια, όχι
μόνο γιατί ελέγχεται για τις αγορές
α/φών Boeing (B-717) από την Αε-
ροπλοϊα, μετά την επίσκεψη του
Κλίντον, ούτε για τους διορισμούς
που έκανε, ούτε για την έμμεση
στήριξη της Aegean που τότε κιν-
δύνευε να κλείσει, όσο κυρίως για
την υπονόμευση της υπόστασης
και του ρόλου του εθνικού αερομε-
ταφορέα. Σήμερα, 12 χρόνια μετά
και ενώ ο εθνικός αερομεταφορέας
έχει ουσιαστικά ενταφιαστεί από
τις πολιτικές επιλογές και μία ιδιω-
τική εταιρεία επιχειρεί στη θέση

του, όλοι γνωρίζουμε το ρόλο των
πολιτικών όλων των αποχρώσεων
που άσκησαν εξουσία όλα αυτά τα
χρόνια στο ζήτημα της Ο.Α. Στο
Μαντέλη όμως πρέπει να χρεώσου-
με το ρόλο του «εφιάλτη», που οδή-
γησε τον «εχθρό» στο χώρο μας.
Μήπως άραγε κανείς εργαζόμενος
της Ο.Α., ξεχνάει τον αντίστοιχο κυ-
νισμό του Μαντέλη που ως υπ.Με-
ταφορών δήλωνε το Μάρτη του
1998 σε συνέντευξή του ότι «… Το
Πάσχα μπορεί να μην πετά η Ολυ-
μπιακή…», ξεσηκώνοντας θύελλα
αντιδράσεων από τους συνδικαλι-
στικούς φορείς, όχι όμως και από
τους δημοσιογράφους που τότε
τον στήριζαν, την ώρα που ο εθνι-
κός αερομεταφορέας έχανε χιλιά-
δες επιβάτες.
Ακολούθησαν τα περίφημα προ-
γράμματα εξυγίανσης που οδήγη-
σαν μαζικά σε φυγή εκατοντάδες
έμπειρους συναδέλφους μας, όπου
συνταξιοδοτούμενοι αιμοδοτούσαν
τις μικρές άγνωστες ιδιωτικές εται-
ρείες  (Κρόνος, Απόλλων, Aegean,
Venus κ.ά.), ενώ περιέκοψαν βά-
ναυσα το εισόδημά μας με περικο-
πές στους μισθούς και στα
επιδόματα (θυμάστε το επίδομα
τροφής που ήταν αφορολόγητο;) 
Όμως, το χειρότερο ήταν ότι εγκα-
τέλειψαν κυριολεκτικά τον εθνικό
αερομεταφορέα  «στην τύχη του»
δίχως αγορές νέων α/φών και χω-

ρίς στρατηγικό πρόγραμμα ανά-
πτυξης.
Απλά, οι ευθύνοντες και ο ίδιος ο
Μαντέλης έκανε αθρόες προϊστα-
μενοποιήσεις και μαζικές προσλή-
ψεις -κυρίως με την υποχρέωσή
τους να στηρίζουν τη λειτουργία
των δεκάδων περιπτέρων που χρει-
άζονταν για την εκλογική του εκ-
στρατεία στην αχανή περιφέρεια
της Β' Αθηνών. Πολλοί απ' αυτούς
τους εργαζόμενους σήμερα βρί-
σκονται ακόμα έξω από το υπ.Με-
ταφορών, διαμαρτυρόμενοι για την
απόλυσή τους από τον εθνικό αε-
ρομεταφορέα, αφού για χρόνια ερ-
γάστηκαν ως εποχιακοί και έγιναν
βορρά στα συμφέροντα και των
επόμενων υπ.Μεταφορών που δια-
δέχθηκαν το Μαντέλη.
Γιατί τα θυμηθήκαμε όλα αυτά;
Μα για να σταματήσουν να μας ρί-
χνουν «στάχτη στα μάτια», κάποιοι
που θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι
μόνο ένα «λαδιάρης» επίορκος πο-
λιτικός που «… τα ‘πιασε…», αλλά
το φαύλο σύστημα που εκκολάπτει
αυτούς τους πολιτικούς.
Όσοι σήμερα σκίζουν – κατόπιν
εορτής – τα ιμάτιά τους, αλληλοκα-
τηγορούμενοι για την ατιμωρησία
των ενόχων, ας κοιταχτούν στον
καθρέπτη. Εκεί θα δουν ότι υπάρ-
χουν πολλοί… Μαντέληδες… που
έκαναν τα στραβά μάτια σε κάθε
καταγγελία διαφθοράς, βαπτίζο-
ντας ηθικό το νόμιμο, που εναντιώ-
θηκαν σε κάθε πρόταση για
ανάπτυξη από τους εργαζόμενους
– και τους ονόμαζαν συντεχνίτες
και υψηλόμισθους, προκειμένου να
κάμψουν τις αντοχές τους.
Σήμερα, επιχειρούν να «δώσουν το
Μαντέλη στο λαό…», προκειμένου
να σωθούν οι ίδιοι. Όμως, όλοι αυ-
τοί που χρόνια στήριζαν, υπέθαλ-
παν και χάιδευαν, σήμερα τους
δείχνουν απειλητικά τα δόντια
τους…

Ο Τάσος Μαντέλης στην
ανακριτική της Βουλής

Άφιξη του Τάσου Μαντέλη στον Α/Σ  Σαντορίνης με A.T.R. Χαμογελαστός, ο Τ. Μαντέλης, κόβει την κορδέλα εγκαινίων

• Γράφει ο Κώστας Λώμης
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SIEMENS: •Tου Μάριου Λώμη

Πλυντήριο μαύρου χρήματος....

Κόμικ



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

8

Αεροπορικά

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Για το προσωπικό της Olympic Air και τους συνταξιούχους του ομίλου της Ο.Α.

Είναι γνωστό ότι από τα
πρώτα θέματα που έθεσε
το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

στις συναντήσεις με τα επιτελι-
κά στελέχη της Olympic Air,
ήταν και η χορήγηση των εισι-
τηρίων FREE II στους συνταξι-
ούχους του Ομίλου της Ο.Α.
Μετά την αποδοχή του αιτήμα-
τος και τη δημόσια εξαγγελία
από τον πρόεδρο της MIG,
κ.Α.Βγενόπουλο, αποφασίστη-
κε ο τρόπος χορήγησης και ο
αριθμός των χορηγούμενων ει-
σιτηρίων.
Στο αίτημα της χορήγησης των
δωρεάν εισιτηρίων και της υλο-
ποίησης του αιτήματος έγιναν
πάμπολες παρεμβάσεις, επιχει-
ρώντας κάποιοι να διεκδική-
σουν την καταλυτική τους
συμβολή, αλλά μάλλον για αρ-
νητικές προοπτικές στο ζήτημα
πρόκειται.
Ύστερα λοιπόν από τον απο-
κλεισμό συναδέλφων μας από
συγκεκριμένους χώρους (Avia-
tion, Catering), πραγματοποιή-
σαμε συνάντηση στα γραφεία
της Olympic Air, με επιτελικά
της στελέχη (Α.Μάης, Ε.Στερ-
γιοπούλου, Ε.Ζερβού, Μ.Παπα-
δάκη), με αποκλειστικό θέμα
τον τρόπο χορήγησης και τους
δικαιούχους.
Έτσι, προς γνώση των μελών
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., γνωστοποι-
ούμε τις διαδικασίες έκδοσης
και χορήγησης που αναφέρο-
νται στον κανονισμό εισιτηρίων
της Olympic Air, ο οποίος πρό-
σφατα θεσπίστηκε.

Η Olympic Air, χορηγεί εισιτή-
ρια:
➢ Στο σύνολο του τακτικού προ-
σωπικού του Ομίλου Olympic
Air
➢ Στους συνταξιούχους του
Ομίλου Ολυμπιακή Αεροπορία
➢ Σε ειδικές κατηγορίες, όπως
μέλη Δ/Σ Olympic Air, M.I.G.,
ΞΑΕ

Τα εισιτήρια που χορηγεί, δια-
κρίνονται σε:
• FREE I: Για υπηρεσιακές με-
τακινήσεις, με κανονική θέση

• FREE II/SPACE AVAILABLE:
Για προσωπικές μετακινήσεις
Οι δικαιούχοι, ταξιδεύουν σε
οικονομική θέση, εφόσον
υπάρχει διαθέσιμη θέση και με
την προϋπόθεση ότι έχει γίνει
κράτηση στην πτήση. Τα FREE
II εισιτήρια, γίνονται αποδεκτά
εφόσον αποστέλλονται για
έγκριση 5 εργάσιμες μέρες
πριν το ταξίδι.
• SERVICE 1/SPACE CON-
FIRM: Ο δικαιούχος, ταξιδεύει
με κλεισμένη θέση, χωρίς να
επιβαρύνεται τους φόρους και
τις άλλες χρεώσεις.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Τακτικό προσωπικό Olympic
Air: Απεριόριστα εισιτήρια
FREE II, με πληρωμή service
charge (σε περί-
πτωση ακύρω-
σης, δεν
επιτρέπεται το
S.C.).
Το S.C. ορίζεται
και αναπροσαρ-
μόζεται από την
Olympic Air. Τα
εισιτήρια δικαι-
ούνται οι υπάλ-
ληλοι της
εταιρείας, οι
σύζυγοί τους,
οι γονείς του,
τα τέκνα και τα

αδέλφια τους. 
Σε περίπτωση γάμου, χορηγού-
νται 2 FREE II εισιτήρια.
Συνταξιούχοι: Στους συνταξι-
ούχους χορηγούνται δέκα εισι-
τήρια FREE II ανά έτος, με
καταβολή service charge.
Τα παραπάνω εισιτήρια δικαι-
ούνται οι σύζυγοι και τα τέκνα
των συνταξιούχων.
Εισιτήρια προς τρίτους:
Τα αντίστοιχα εισιτήρια, μπορεί
να χορηγηθούν 
- σε ξένες αεροπορικές εταιρεί-
ες
- στους συνεργάτες της
Olympic Air (C.S.A., αντιπρο-
σώπους)
- Στους ελεγκτές εναέριας κυ-
κλοφορίας (Υ.Π.Α., Πολεμική

Αεροπορία). Δικαιούνται 6 εισι-
τήρια
- Στους Ο.Α. Handling Agents.
Δικαιούνται 4 εισιτήρια.
Ισχύς εισιτηρίων:
- Τα δωρεάν εισιτήρια ισχύουν
3 μήνες μετά την έκδοσή τους
- Τα εκπτωτικά, ισχύουν για 1
έτος μετά την έκδοσή τους
Όροι:
- Τα εισιτήρια είναι αυστηρά
προσωπικά
- Δεν μεταβιβάζονται, δεν επι-
τρέπεται η χρήση για άλλα άτο-
μα.
- Ισχύουν μόνο για τη διαδρομή
που αναφέρονται
- Απαγορεύεται η χρήση δωρε-
άν εισιτηρίων σε αντικατάστα-
ση εκπτωτικού.
Έκδοση εισιτηρίων
Η διαδικασία της έκδοσης
όλων των εισιτηρίων, βρίσκεται
στην αποκλειστική διαχείριση
της Olympic Air. Η έκδοση γίνε-
ται μόνο στα εκδοτήρια στο
«Ελ.Βενιζέλος». Η αίτηση έκδο-
σης γίνεται εγγράφως  ή με e-
mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
oalstafftickets@olympicair.com
, με τη διαδρομή της πτήσης
και την πιθανή ημέρα ταξιδιού.
Επιπρόσθετα, αποστέλλεται
φωτοτυπία της ταυτότητας της
Olympic Air ή της Ο.Α. (RE-
TIRED) ή του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
που εμφανίζονται τα στοιχεία
του αιτούντος.
Επιπρόσθετα, για τους συνταξι-
ούχους, απαιτείται το έγγραφο
απονομής συντάξεως ή κατά-
θεσης της αίτησης στο Ι.Κ.Α..
Για την έγκριση  της έκδοσης
απαιτούνται 5 εργάσιμες μέ-
ρες. Τα εισιτήρια FREE II, αφο-
ρούν αποκλειστικά τις πτήσεις
της Olympic Air, όπου δηλ. εί-
ναι operator και ΟΧΙ τις πτήσεις
που συνεργάζεται  η εταιρεία
(CODE SHARE).
Προτεραιότητες:
Η χορήγηση των FREE II εισιτη-
ρίων, γίνεται αφού έχει ολοκλη-
ρωθεί ο έλεγχος (check in) των
κανονικών εισιτηρίων.
Το προσωπικό της O.A., προη-
γείται των ΞΑΕ ή των συνεργα-
τών.
Η προτεραιότητα εμφανίζεται
στον διπλανό πίνακα:

ΟΑ STAFF SERVICE 1

ΞΑΕ STAFF SERVICE 1

ΟΑ DIRECTORS 1,1

OA STAFF 1,2

OA STAFF STBY 2

GSA & MIG MEMBERS 3

OA RETIRED 4

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΝΑΕΡ.ΚΥΚΛΟΦ. 5

ΞΑΕ STAFF VACATION 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
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Θέματα

ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΣΤΡΙΒΩΝ

Το χάος που δημιούργησε
στην παγκόσμια οικονομία η
έκρηξη ενός ηφαιστείου στον

παγωμένο ευρωπαϊκό βορά, δεί-
χνει τα όρια της αντοχής του αν-
θρώπου στα φυσικά φαινόμενα.
Εκστασιασμένοι, παρακολουθού-
σαμε επί μέρες στους δέκτες μας
την ηφαιστειακή σκόνη να καθηλώ-
νει τις πτήσεις των α/φών και να τα-
λαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες
ταξιδιώτες. 
Η παράλυση των αεροπορικών επι-
κοινωνιών, ματαίωσε πάνω από
100.000 (!!) πτήσεις, προκαλώντας
ζημιές 2 δισ.ευρώ στις αεροπορι-
κές εταιρείες.
Για τους περισσότερους, η ισλαν-
δική σκόνη ήταν μία αόρατη απει-
λή, καθώς η τέφρα θεωρήθηκε
ιδιαίτερα επικύνδυνη για τη σωστή
λειτουργία των στροβιλοκινητή-
ρων, γεγονός που είχε εντοπιστεί
πριν πολλά χρόνια σε πτήση Jum-

bo της B.A., που πετούσε με κατεύ-
θυνση την Αυστραλία και πάνω από
την Ινδονησία, έσβησαν οι κινητή-

ρες του από ηφαιστειακή τέφρα.
Η έκρηξη ενός ηφαιστείου και η
συνακόλουθες παράμετροι, κατέ-

δειξαν για μία ακόμη φορά τα όρια
της τεχνολογίας και των ανθρώπι-
νων δυνατοτήτων . Παράλληλα,
απέδειξε και τη δυνατότητα να
προλαμβάνουμε κινδύνους και να
τους αντιμετωπίζουμε.
Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να τα βά-
λει με τη φύση και σίγουρα πολλά
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
ευθυνόμαστε εμείς με την στρεβλή
ανάπτυξη και τις περιβαλλοντικές
καταστροφές που προκαλούμε.
Η τεχνολογία μας επιτρέπει να
αντιμετωπίζουμε συνέπειες και να
απολαμβάνουμε ιδανικά. Αλλά όλα
αυτά, υπόκεινται στον έλεγχο της
φύσης, την οποία δεν μπορούμε να
υπερβούμε. Έτσι, όπως είχαμε μά-
θει να ζούμε με σεισμούς, πλημμύ-
ρες, πυρκαγιές που επηρεάζουν
άμεσα την ύπαρξή μας, από 'δώ και
πέρα, πρέπει να μάθουμε να ζούμε
και … με τα ηφαίστεια. 

"ΆΓΟΝΕΣ

ΓΡΑΜΜΕΣ"

Σε κακόγουστο σήριαλ έχει
μετατραπεί η υπόθεση
των «αγόνων αεροπορι-

κών γραμμών». 
Μετά την άρση λειτουργίας της
κρατικής Ο.Α. που εκτελούσε
τα δρομολόγια αυτά, ο υπ.Με-
ταφορών, Δ.Ρέππας, έκοψε κυ-
ριολεκτικά «την πίτα» στα
πέντε, όπου μοίρασε στις γραμ-
μές αναλογικά και στις πέντε
ελληνικές αεροπορικές εταιρεί-
ες.
Ο τρόπος ανάθεσης θεωρήθη-
κε λανθασμένος από τον πρόε-
δρο της Olympic Air, επειδή θα
βάρυνε το δημόσιο με 2,2
εκ.ευρώ, καθώς η Olympic Air
είχε προσφερθεί να τις αναλά-
βει με μηδενικό αντιστάθμισμα
(!)
Η επιτροπή που εξέτασε την
πρόταση, θεώρησε πως υπήρξε
κώλυμα με την προσφορά της
Olympic Air,  προσέφερε για
την ανάληψη μηδενικό αντι-
στάθμισμα, όμως ζητούσε για
άλλες γραμμές 5,9 εκ.ευρώ. 
Η Υ.Π.Α. θεώρησε ότι η προ-
σφορά τελούσε υπό αίρεση
γιατί ήταν ομαδική  προσφορά
και έτσι, δεν την έκανε αποδε-
κτή.
Τελικά, η υπόθεση των άγονων
γραμμών, περιεπλάκη, καθώς η

σχετική δικογραφία που συντά-
χθηκε διαβιβάστηκε στη Βουλή,
προκειμένου να εξετασθούν οι
καταγγελίες του προέδρου της
Olympic Air, Α.Βγενόπουλου.
Φανερά ενοχλημένος ο υπ.Με-
ταφορών, Δ.Ρέππας, για την
εξέλιξη τόνισε ότι… «… Όποιος
επιλέγει να ασχοληθεί με την
πολιτική είναι εκτεθειμένος

ακόμα και σε κακόπιστη κριτι-
κή…».
Το θέμα έγινε όμως ακόμα πιο
πολύπλοκο μετά την απόφαση
της Υ.Π.Α. να κυρήξει έκπτωτη
(!!)… την αεροπορική εταιρεία
Athens Airways, ύστερα από 3
μήνες δραστηριοτήτων, γιατί
δεν ανταποκρίθηκε στις συμβα-
τικές υποχρεώσεις που ανέλα-

βε για τις άγονες γραμμές, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν κα-
θυστερήσεις πτήσεων και δρο-
μολόγηση διαφορετικού τύπου
α/φών.
Παράλληλα, της επιβλήθηκαν
πρόστιμα συνολικού ύψους
26.000 ευρώ και ξαναμοίρασε
τις γραμμές της Athens σε
Olympic Air, Sky Express και
Astra.
Δεν γνωρίζουμε τελικά πως θα
εξελιχθεί το σήριαλ των επιδο-
τούμενων (άγονων) γραμμών,
όμως αντικειμενικοί παρατηρη-
τές θεωρούν ως βιαστικές τις
αποφάσεις του υπουργείου που
κυριάρχησαν σκοπιμότητες και
πολιτικές ισορροπίες.
Για το ζήτημα θα πρέπει να
υπάρξει η σύνταξη μιας σοβα-
ρής μελέτης που βασικά θα
λαμβάνει όλες τις παραμέτρους
(οικονομικούς, γεωγραφικούς,
αναπτυξιακούς και εθνικούς),
προκειμένου να ενταχθεί κά-
ποιο δρομολόγιο στις επιχορη-
γήσεις και κυρίως να παύσει να
αποτελεί προνόμιο για τον κάθε
υπουργό Μεταφορών, προκει-
μένου να ενισχύει ή να πολεμά
κάθε επιχειρηματία που δρα-
στηριοποιείται στον ευαίσθητο
τομέα των αεροσυγκοινωνιών
της χώρας μας.

Η τέφρα του ισλανδικού ηφαιστείου απέδειξε

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου έβαλε σε δοκιμασία
εκατοντάδες επιβάτες.

Έκπωτη κυρήχθηκε από την Υ.Π.Α. η Athens Airways, λόγω
της μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της για τις
άγονες γραμμές.
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Ειδήσεις

ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ειδήσεων

Κηλίδες θανάτου
...σε μια μέρα αγώνα

3
Υπογράφουν αρχικά το μνημόνιο (καλύτερα να το

αποκαλούμε μνημόσυνο), με δρακόντια μέτρα και
ρυθμίσεις και μετά κάποιοι το παίζουν ήρωες με δακρύ-
βρεχτες δηλώσεις στους τηλεοπτικούς δέκτες. Μήπως
νομίζουν ότι μας δουλεύουν;… Πάντως εμείς τους λέμε
ότι τους πήραμε χαμπάρι…

3
Θεσπίζοντας 40 χρόνια (!!!) πραγματικής δουλειάς

για να χορηγήσουν μία πλήρη σύνταξη δεν εξυγιαί-
νουν τα οικονομικά το ασφαλιστικό μας, αλλά εξαφανί-
ζουν τις συντάξεις μας, αφού η προοπτική της
χορήγησης κατεβαίνει κυριολεκτικά… στον Άδη!! Έστω
και αν είναι μακάβριο. Καλά σαράντα…

3
Οι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν συσσωρεύσει πλούτο
ευημερίας 60 περίπου χρόνων και κινδυνεύουν να

τον αρπάξουν οι αετονύχιδες τραπεζίτες της Αμερικής.
Ας το καταλάβουν οι κάτοικοι της γηραιάς ηπείρου και
ας πάρουν με τις «πέτρες» τις υποτακτικές κυβερνήσεις
τους.

3
Ύστερα από 35 χρόνια αναστηλωτικών παρεμβά-

σεων στα αρχαία μνημεία της Ακρόπολης αφαιρέ-
θηκαν οι σκαλωσιές, παραδίδοντας ένα λαμπρό
δημιούργημα της αρχαιότητας στους πολίτες του κό-
σμου. Εύγε πραγματικά…

3
«Αγαπάμε την Ελλάδα – ταξιδεύουμε στην Ελλάδα»
το σλόγκαν στο διαδίκτυο όσων πραγματικά αγαπά-

νε τούτη τη χώρα 

3
Βρέθηκε πρόσφατα στη Βεργίνα ένα μοναδικό εύ-

ρημα. Πρόκειται για ένα ασημένιο αμφορέα σε δύο
πρόχειρες ταφές στην αγορά την Αιγών. Οι επιστήμο-
νες, θεωρούν ότι το εύρημα προέρχεται από τον τάφο
του νόθου γιου του Μεγ.Αλεξάνδρου, Ηρακλή και της
μητέρας του, Βαρσίνης.

3
MIG. Η Marfin Investement Group, εμφάνισε ζημιές

ύψους 71,5 εκατ.ευρώ το 2009, εξαιτίας κυρίως των
επενδύσεων για τη λειτουργία της νέας Ο.Α. Η συνολική
ζημιά συνυπολογιζόμενης της έκτακτης φορολογικής ει-
σφοράς ύψους 13,9 εκ.ευρώ, ανήλθε στα 85,5 εκ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη MIG, χωρίς τα αποτελέσματα της
Olympic Air και την έκτακτη φορολογία, τα καθαρά κέρ-
δη του ομίλου θα ανέρχονταν σε 77 εκ.ευρώ.

3
Εκατόν ογδόντα έξι βουλευτές (!) λιγότερους θα

εκλέγουν οι Ούγγροι, προκειμένου να αντιμετωπί-
σουν την οικονομική κρίση. Εμείς, μήπως δεν έχουμε
κρίση…

3
Σε 83 εκ αναμένεται να ανέλθει ο πληθυσμός της

Τουρκίας το 2023. Καρπεροί οι γείτονές μας.

3
Αναταράξεις στο λιανεμπόριο αναμένεται να επιφέ-
ρει η επικείμενη λειτουργία του πρώτου εκπτωτικού

χωριού στα Σπάτα από βρετανική εταιρεία.

3
- Ο μισός σχεδόν πληθυσμός της Γης σήμερα, δηλ.
περισσότεροι από 3 δισ.ανθρώπους να μην ξέρουν

να διαβάσουν ένα βιβλίο ή να βάλουν την υπογραφή
τους. 
- Ο 21ος αι. βρήκε περίπου 1δισ. ανθρώπους να μην ξέ-
ρουν να διαβάσουν ένα βιβλίο ή να βάλουν την υπογρα-
φή τους.
- Λιγότερο από το 1% που ξοδεύεται κάθε χρόνο για
αγορά εξοπλισμών σε όλον τον κόσμο θα αρκούσε για
να «βάλει» κάθε παιδί σε σχολείο, αλλά αυτό δεν συνέ-
βη.

3
Αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή η εξαγωγή, από αρ-
χαιοκάπηλους, δύο υπέροχων αγαλμάτων κούρων,

που θεωρούνται έργα εξαιρετικής τέχνης. Ευτυχώς οι
κούροι δεν θα… ξενυχτούν όπως οι νέοι μας. 

3
Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε φτωχοί, αφού ολό-

κληρος υπουργός με εποπτεία σε ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΗ, έμεινε ικανοποιημένος μόν με 200 χιλ. ευρώ.

3
Οι Αμερικανοί δανείστηκαν και πάλι λεφτά από τους
Κινέζους, ενώ εμείς τα… αμερικανάκια, δεν τολμή-

σαμε…

3
Μετά την κρατική Ο.Α., ακολουθεί ο Ο.Σ.Ε. Ήδη η

κυβέρνηση ανακοίνωσε περικοπές δρομολογίων,
αύξησης εισιτηρίων, μετατάξεις υπαλλήλων, προκειμέ-
νου να προχωρήσεις στην εξυγίανση. Τι μένει για συνέ-
χεια; Μα, ο νέος ιδιοκτήτης του οργανισμού. Υπομονή,
μέχρι να τον μάθετε…

3
Ώρα δικαίωσης για τον αρχιεπίσκοπο Αλβανίας,
Αναστάσιο, όπου τιμήθηκε από τον πρόεδρο της χώ-

ρας, Μπ.Τόπι, με το μέγιστο παράσημο του εθνικού
ήρωα, Γ. Σκεντέρμπεη. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Σάλι
Μπερίσα προ 20ετίας, ήθελε να εκδιώξιε τον Αναστάσιο.
Σημεία των καιρών.

ΔΙΑΦΟΡΑ AEΡΟΝΕΑ

3
Ζημιές ρεκόρ, ύψους 625 εκ.ευ-

ρώ, συντελέστηκαν για την B.A..
Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ζημιές
τους βρετανικού εθνικού αερομετα-
φορέα. Ας σημειωθεί ότι η Β.Α., είναι
ιδιωτική από το 1987 και το αναφέ-
ρουμε για να θυμηθούμε τις ηλιθιότη-
τες των δημοσιογραφικών ειδήσεων,
που ανέφεραν ότι η Ο.Α. έχει ελλείμ-
ματα, επειδή λειτουργούσε υπό κρα-
τικό μανδύα!!!...

3
Ο κινεζικός αερομεταφορέας
CHINA SOUTHERN AIRLINES, θε-

ωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική
εταιρεία στην Ασία , ξεπερνώντας
ήδη την ιαπωνική JAL που αντιμετωπί-
ζει έντονα οικονομικά προβλήματα.

3
Για δεύτερη χρονικά συνεχίζεται
η αεροπορική σύνδεση Αθήνας –

Σμύρνης, με δύο τούρκικες αεροπο-
ρικές εταιρείες, σε μία προσπάθεια
να καταστεί η Σμύρνη ένας σημαντι-
κός προορισμός.

3
Θετική η πορεία της ETIHAD από
το άνοιγμα της γραμμής Αθηνών.

3
Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες,
η Γη θεωρείται συνομήλικη της

Σελήνης. Ξέρετε όμως, για τι ηλικίες
αναφερόμαστε; Για 4,5 δισ.χρόνια…
!!...

3
Η θεατρική ομάδα αναζητά πρω-

ταγονιστές για το έργο "Ο ηλί-
θιος".

Το ανθρώπινο ποτάμι έμοιαζε να μην έχει αρχή
και τέλος. Οργισμένο, ασυγκράτητο, είχε
πλημμυρίσει την Αθήνα.

Είχαμε χρόνια να δούμε τέτοια μαζική και μαχητική
παρουσία της εργατικής τάξης που ξεχύθηκε
στους δρόμους της πρωτεύουσας, όχι μόνο για να
εκφράσει την αντίθεσή της στις αντεργατικές επι-
ταγές, αλλά και για να επιδιώξει να αγωνιστεί απο-
τελεσματικά, με στόχο να πιέσει για την ανατροπή
τους.
Ο τραγικός όμως θάνατος τριών νέων ανθρώπων
που τους έκαψαν κυριολεκτικά ζωντανούς, ήταν
μία εκκωφαντική αντίθεση στα κυρίαρχα μηνύματα
του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού.
Ο χαμός των συνανθρώπων μας, προβλημάτισε
όλους και ίσως περισσότερο αυτούς που προκάλε-
σαν το χαμό τους που καμία δικαιολογία δεν έχουν
για την πράξης τους.
Όσοι ισχυρίζονται ότι διεκδικούν καλύτερη ανθρώ-
πινη ζωή δεν συμβιβάζονται με το ενδεχόμενο να
προκαλέσουν το θάνατο εκείνων που ακριβώς θέ-
λουν να ανασύρουν από το τέλμα της επιβίωσης.
Όσοι χάθηκαν δυστυχώς δεν γυρίζουν πίσω. Για
όσους ζουν, υπάρχει η δυνατότητα να βελτιώσουν
τη ζωή τους και οφείλουν να παλέψουν εντατικά
και δυναμικά, διαφυλάσσοντας όμως την αξία της
ζωής που είναι αναντικατάστατη…

Παρελθόν
το «Ατλαντίς»

Για τελευταία φορά ταξίδε-
ψε στο διάστημα το διαστη-
μικό λεωφορείο «Ατλαντίς»,
ύστερα από 25 χρόνια πτή-
σεων.
Πραγματοποίησε 32 απο-
στολές, βρέθηκε για 300
ημέρες στο διάστημα, ενώ
διέσχισε 120 εκ. μίλια!!!
Το διαστημικό όχημα πέρα-
σε… στην αποστρατεία με
μία σεμνή τελετή που πραγ-
ματοποίησε το τελευταίο
πλήρωμα του. Καλή διαστη-
μική συνέχεια.

•Όσοι συνάδελφοι θέλουν 
να εκδόσουν ταυτότητα
μέλους ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
μπορούν να επισκεφθούν τα
γραφεία μας από 08.00-13.30.
•Για τους συναδέλφους 
της περιφέρειας υπάρχει 

ειδική μέριμνα.
Πληροφορίες: 210.356.3357
•Απαραίτητα δικαιολογητικά:
- Διαπιστωτική πράξη απόλυσης
από Ο.Α.
- Κατάθεση δικαιολογητικών
συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ ή
- Απόφαση συνταξιοδότησης

Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Μια μέρα μετά το φονικό έξω από το υποκατάστημα
της MARFIN καταθέτοντας λουλούδια και μαζεύοντας
εκφράσεις οργής από μια ταραγμένη και αμήχανη πόλη
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Κοινωνία

Φωτο - ΡεποΡταζμε το φακό της «ΑΛΛΗΣ ΠΤΗΣΗΣ»

17ο Τουρνουά Τένις
Ένας πετυχημένος θεσμός

Το 17ο Τουρνουά ξεκίνησε στις 17 Μαϊου στα γήπεδα του
VARIS CLUB  στη Βάρη, πίσω από τις ταβέρνες στα Βλά-

χικα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Φέτος, η συμμετοχή ξε-
πέρασε κάθε προσδοκία μας. Πολλοί συνάδελφοι βρέθηκαν
εκεί καθημερινά, είτε για να συμμετάσχουν, είτε για να παρα-
κολουθήσουν τους αγώνες. Έκδηλη η συγκίνηση των περισ-
σότερων, που συναντούσαν τους συναδέλφους μετά από
σχεδόν ένα χρόνο που η Ολυμπιακή έγινε ιδιωτική. Φέτος, για
πρώτη φορά, συμμετείχαν συνάδελφοι από την Aegean, την
Olympic Air, την Athens Airways, την Y.Π.Α. και φυσικά την πα-
λιά Ολυμπιακή. Αεροπορία, και του χρόνου...

Διεθνής μουσική παρουσία 

Μία σημαντική μουσική παρουσία του μουσικοσυνθέτη Νίκου
Καλλίτση, ανέδειξε και διεθνώς το μουσικό του ταλέντο.

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια
λειτουργίας των ελληνικών σχολείων στο Μόντρεαλ, το Ελλη-
νο-Καναδικό Κογκρέσο της πολιτείας του Κεμπέκ, σε συνεργα-
σία με την Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ, την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα του LAVAL, την ΕΠΟΚ και του Λακωνικού
φόρουμ, διοργάνωσαν μία μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στην ποίηση του μεγάλου μας ποιητή και Ακαδημαϊκού
Νικηφόρου Βρεττάκου, με θέμα την Ειρήνη, την Αγάπη και τον
Σεβασμό στο Περιβάλλον.

Σε αυτό το αφιέρωμα, με τη μεγάλη συμμετοχή των ομογενών
μας, παρουσιάστηκαν συμφωνικά έργα του συναδέλφου μου-
σικοσυνθέτη Νίκου Καλλίτση.

Συγχαρητήρια Νίκο από το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και καλή συ-
νέχεια.

Στιγμιότυπο από το 17ο τουρνουά τένις του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Η ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ, βράβευσε το μουσικο-
συνθέτη Νίκο Καλλίτση, στην εκδήλωση προς τιμή του ποι-
ητή μας, Νικηφόρου Βρεττάκου

Σκακιστικό τουρνουάΤην  Πέμπτη  13   Μαίου
2010  άρχισε  ο   α'  γύ-

ρος  του  ετήσιου  σκακιστι-
κού  τουρνουά  του
ΠΟΛΚΕΟΑ  . Την  Τετάρτη
19  Μαίου  θα  διεξήχθηκε  ο
β' γύρος  όπου  έλαβαν  μέ-
ρος  οι: 
1) Καιμάκης Τ -  Ευσταθίου Δ 
2) Κάραλης  Γ -  Μπονάνος Λ  
3) Παπαδόπουλος Γ. -  Κυ-
ριακάκος  Β. 
Το  τουρνουά  επέβλεψε με
επιτυχία  ο  Διαιτητής 
κ.  Γ.  Δημητρόπουλος.

Απ’ το ΠΟΛΚΕΟΑ θα επιδιω-
χθεί να γίνει θεσμός η διορ-
γάνωση του τουρνουά
σκακιού.

Στάθης  Πράπας  
Υπεύθυνος  σκακιστικού

τμήματος  ΠΟΛΚΕΟΑ

Στιγμιότυπο από το σκακιστικό τουρνουά του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. Διακρί-
νονται οι συνάδελφοι: Δ.Ευσταθίου, Λ.Μπονάνος, Τ.Καϊμάκης,
Π.Δημητρόπουλος, κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Για την 
Άλλη Πτήση

• Όσοι συνάδελφοι δεν
λαμβάνουν το περιοδικό

του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
"Άλλη Πτήση"

να επικοινωνήσουν με
την γραμματεία μας

στο 210 3563 357

για να επιβεβαιώσουν
την διευθυνσή τους.

• Όσοι επιθυμούν
να δημοσιεύσουν

άρθρα και πληροφορίες
για το επόμενο τεύχος

να τα παραδώσουν μέχρι
10 Σεπτ. 2010.
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Τους πήραμε χαμπάρι

Μπορεί η κρατική Ο.Α. να είναι μία ανάμνηση, εξακολου-
θεί όμως να φιγουράρει στα τηλεοπτικά δελτία ως η
εταιρεία που χρωστάει – μαζί με τον Ο.Σ.Ε., που βρί-

σκεται κι αυτός στο μάτι του κυκλώνα – εκατομμύρια ευρώ
στα ασφαλιστικά ταμεία.  
Έτσι, μαζί με τους φοροφυγάδες γιατρούς του Κολωνακίου,
τους εθνικούς αοιδούς και άλλους φορομπαταχτήδες, επιχει-
ρείται να χρεωθεί και η Ο.Α. ως κύριος συντελεστής της βύθι-
σης της ελληνικής οικονομίας.
Ξεχνούν όμως ν' αναφέρουν όλοι αυτοί οι καλοπληρωμένοι
κονδυλοφόροι – ότι, η κρατική Ο.Α. είχε ρυθμίσει τα χρέη της
και της είχε επιτραπεί να τα καταβάλει με δόσεις, όπως  άλλω-
στε και πάρα πολλούς ιδιώτες επιχειρηματίες και τηλεοπτι-
κους σταθμούς που τους μισθοδοτούν.
Όμως, τους έχουμε πάρει όλους χαμπάρι και αυτούς και τις
εξουσίες που στηρίζουν και επιχειρούν να μας πείσουν για την
αναγκαιότητα λήψης όλων των αντεργατικών νομοσχεδίων
που μας φόρτωσαν στις πλάτες μας οι εγχώριοι και διεθνείς
κυβερνώντες.

Γυμνές αεροσυνοδοί

Συνέβη και αυτό. Απλήρωτες για περισσότε-
ρο από εννέα μήνες, οι όμορφες αεροσυ-
νοδοί της ισπανικής αεροπορικής

εταιρείας Air Comet, αποφάσισαν να ξεγυμνω-
θούν και να επιδείξουν δημοσίως τα κάλλη τους,
προκειμένου να κάνουν ευρύτερα γνωστό το
πρόβλημά τους. Οι πιο ωραίες από αυτές, τόλ-
μησαν αποκαλυπτικές στάσεις στις καμπίνες των
α/φών, ακόμη και στις τουρμπίνες. Οι φωτογραφίες τους κό-
σμησαν ένα ημερολόγιο μέσω του οποίου φιλοδοξούν να κερ-
δίσουν ένα μέρος των χαμένων μισθών του. Τα πράγματα είναι
δύσκολα, αφού η εταιρεία τέθηκε υπό επιτροπεία, αφ' ότου
βρετανικό δικαστήριο κατάσχεσε α/φη της κατ' απαίτηση γερ-
μανικής τράπεζας.
Πάντως στην Ελλάδα δεν κυκλοφόρησαν αυτά τα ημερολόγια.
Για να συμπαρασταθούμε και εμείς, στα κορίτσια...

Δημοσιογραφικοί τρομοκράτες

Μπορεί οι ηγέτες της Ευρώπης και η ελληνική κυβέρνη-
ση να αποφάσισαν επαχθή μέτρα
εναντίον της εργατικής τάξης, όμως

τη «βρώμικη δουλειά», ανέλαβαν να την κά-
νουν τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια, που
μέσα από τα «δελτία των 8» και τις πέννες
τους, επιδιώκουν να ενσταλάξουν το φόβο
στους απλούς ανθρώπους, δυσφημούν τους
αγώνες των εργαζομένων, αμαυρώνουν τις
κοινωνικές προσπάθειες. 
Απεχθάνονται ό,τι δεν εξυπηρετεί τους μεγάλους επιχειρημα-
τίες και τραπεζίτες και υποστηρίζουν με φανατισμό κάθε αντι-
δραστική επιλογή.
Οι ίδιοι αμείβονται με εκατοντάδες χιλ.ευρώ, διαβιούν πλου-
σιοπάροχα, αλλά δεν ντρέπονται να απαιτούν για να… σωθεί
!!!... η οικονομία, να υποστηρίζουν τη μείωση των συντάξεων
των 600 ευρώ, την ανάγκη απόλυσης χιλιάδων εργαζομένων
και την περικοπή των μισθών και στον ιδιωτικό τομέα.
Όλοι αυτοί που μας κουνάνε το δάκτυλο από τη μικρή οθόνη,
κακοποιούν τη δημοσιογραφία. Την κατάντησαν διατεταγμένη
υπηρεσία. 
Οφείλουμε όμως να αντιδράσουμε άμεσα. Μία καλή λύση για
να πάψουν να μας ζαλίζουν είναι… να πατήσουμε το κουμπί, να
κλείσουμε τους δέκτες και να τους αφήσουμε να… μιλάνε μό-
νοι τους. Μόνο έτσι θα έχουμε τουλάχιστον την ψυχική μας
ηρεμία.

ΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Η Εθνική στην Νότια Αφρική

Με τις ευχές όλων μας,
έφυγε η Εθνική για τη
Νότιο Αφρική, για τις

υποχρεώσεις της στο παγκό-
σμιο κύπελλο. Και μόνο η συμ-
μετοχή – άσχετα από το τελικά
αποτελέσματα που σημειώθη-
καν εκεί. – είναι τιμητική για τη
χώρα μας.
Η Εθνική, μεταφέρθηκε και
επέστρεψε στην Αφρική ανα-
γκαστικά, λόγω απόστασης με
τα φτερά της ιδιωτικής εταιρεί-
ας HELLENIC IMPERIAL. Είναι
βλέπετε η μοναδική αεροπορι-
κή εταιρεία που διαθέτει α/φη
μακρινών αποστάσεων. Έτσι,

έχει μετατραπεί και στην εταιρεία που «καθαρίζει» για κάθε
μακρινή αποστολή για τις ελληνικές ανάγκες.
Πρόσφατα, μετέφερε υπουργούς, εξοπλισμούς και εφόδια
για τους σεισμόπλεικτους της Αϊτής. Και αυτό εκμεταλλεύε-
ται κατάλληλα ο ιδιοκτήτης της, ο οποίος έχει βάλει πλώρη
για μεγάλους στόχους, όπως την ανάληψη της γραμμής για
Β.Αμερική (Η.Π.Α. – ΚΑΝΑΔΑ) και όχι μόνο.
Καλή επιτυχία, αφού αφήνεται  επιχειρησιακός χώρος…

Μαζί μπορούμε καλύτερα

Είναι δεδομένο ότι η οικονομική κρίση μας αγγίζει όλους,
άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Οφείλουμε
όμως ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να παλέψουμε για την έξοδο.

Επειδή στο Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. γνωρίζουμε ότι πάρα πολ-
λοί συνάδελφοί μας συνταξιούχοι ασχολούνται παράλληλα
και με πολλές εμπορικές δραστηριότητες, σκεφτήκαμε να
προβάλλουμε μέσα από τις σελίδες της «Άλλης Πτήσης» τις
ενασχολήσεις τους, αλλά και τις ειδικές παροχές ή τιμές που
προσφέρονται στους συναδέλφους μας.
Πληροφορήστε μας λοιπόν για τις δραστηριότητές σας μαζί
με τις προσφορές σας και εμείς θα τις γνωστοποιήσουμε στο
επόμενο τεύχος, σε μία ξεχωριστή σελίδα στα μέλη του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., γιατί σίγουρα όταν όλοι είμαστε μαζί μπορούμε
καλύτερα…!!
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

ΤΤ
ην 1η Ιουνίου του 2009, το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. συμπλήρωσε
20 χρόνια παρουσίας και

δράσης από τότε που ιδρύθηκε.
Σήμερα, 21 χρόνια μετά, αριθμεί
πλέον 7.200 μέλη. Σημαδιακό γε-
γονός ήταν ότι την ίδια χρονιά,
μετά από 52 χρόνια και 177 ημέ-
ρες, σήμανε και το ΤΕΛΟΣ ΕΠΟ-
ΧΗΣ για τον Εθνικό
Αερομεταφορέα (Σεπτέμβριος
2009). Από τις 15 Δεκεμβρίου
2009, ο κύριος όγκος των μελών
είναι συνταξιούχοι (περίπου
4.500), 1.000 υπό μετάταξη και οι
υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι
στην Olympic Air. Την 1η Οκτω-
βρίου 2009, η Olympic Air άνοιξε
τα φτερά της στη νέα εποχή με
Ιδιοκτήτη τον  πρόεδρο της
M.I.G., Α.Βγενόπουλο. Η επόμενη
μέρα είναι βέβαιο πως τίποτα δεν
θα θυμίζει το χθες. Πριν συμπλη-
ρωθεί ένας χρόνος, συζητείται η
συγχώνευση Ο.Α. και Aegean (!!).
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.  φιλοδοξεί να
είναι παρών και την επόμενη μέ-
ρα. Συνεχίζει τη δράση του και
τα προγράμματά του, δεδομένου
ότι, προετοιμαζόταν για αυτό
εδώ και πολύ καιρό. Σε αυτήν τη
νέα πορεία, ο φορέας που φιλο-
δοξεί να παραμένει εν λειτουργία
από την παλιά Ο.Α. είναι μόνο το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προσφέροντας
σημαντικό έργο. Το σημαντικότε-
ρο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
σήμερα το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προκει-
μένου να ανταπεξέλθει στις υπο-
χρεώσεις του είναι το

οικονομικό, γιατί οι εισφορές των
μελών διακόπηκαν. Εισπράττου-
με μόνο από όσους έρχονται στα
γραφεία, οι οποίοι προκαταβά-
λουν την εισφορά τους για ένα
χρόνο (15➢). Δεν έρχονται βέβαια
όλοι, με αποτέλεσμα να υπάρ-
χουν σημαντικές απώλειες στα
έσοδά μας και κατά συνέπεια
στις υποχρεώσεις μας προς τα
διάφορα τμήματα που λειτουρ-
γούν. Έτσι, ετοιμάζουμε ένα
πρόγραμμα για τους υπό μετάτα-
ξη, τους συνταξιούχους και τους
εργαζόμενους στην Olympic Air
για την είσπραξη των εισφορών,
προκειμένου να στηριχθεί η λει-

τουργία του κέντρου. Σήμερα,
κορυφαίος στόχος μας είναι η
ίδρυση Μουσείου Πολιτικής Αε-
ροπορίας και δουλεύουμε εντατι-
κά προς αυτήν την κατεύθυνση.
Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, αν
η ASCA έστελνε μία επιστολή συ-
μπαράστασης – υποστήριξης,
για τη δημιουργία Μουσείου Πο-
λιτικής Αεροπορίας. Το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. έγινε μέλος της
ASCA το 1998, αρχικά συμμετέ-
χοντας με την ποδοσφαιρική
ομάδα. Σήμερα, μετά από 12
χρόνια, συμμετέχει στα τμήματα
athletics, chess, cycling, football,
sailing, photo and tennis, αλλά

και στην προεδρία με τη θέση
του αντιπροέδρου με τον Γ.Μαυ-
ροειδή. Συνεχίζουμε να προσβλέ-
πουμε στο μέλλον,
συμμετέχοντας σε δράσεις και
προγράμματα της ASCA. Πιστεύ-
ουμε πως στο νέο αεροπορικό
περιβάλλον που διαμορφώνεται
σήμερα, το οποίο είναι ιδιαίτερα
σκληρό και απρόσωπο, η ASCA
πρέπει να σχεδιάσει δράσεις και
προγράμματα που θα δημιουρ-
γήσουν ευνοϊκούς όρους, προ-
κειμένου να συμμετέχουν και
νεότερες γενιές εργαζομένων
στους αερομεταφορείς. Όλα τα
ανωτέρω, τονίστηκαν στο ετήσιο
συνέδριο της ASCA που πραγμα-
τοποιήθηκε το Μάιο στη Μαδρί-
τη, υπό την αιγίδα της IBERIA.
Συμμετείχαν 23 σύνεδροι, εκπρό-
σωποι ευρωπαΪκών αεροπορικών
εταιρειών και πάρθηκαν σημαντι-
κές αποφάσεις που σχετίζονται
με διαδικαστικά θέματα (κανονι-
σμός αγωνισμάτων), ενώ έγιναν
και οι κληρώσεις για τα αγωνί-
σματα της επόμενης χρονιάς.  Το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., εκπροσωπήθηκε
με δύο αντιπροσώπους. Tον Αντι-
πρόεδρο, Β. Τσατσαράγκο και
τον ταμία, Γ.Μαυροειδή, ο οποί-
ος για όγδοη χρονιά επανεξελέ-
ξη στη θέση του Αντιπροέδρου
της ASCA. Στο facebook, μπορεί-
τε να γίνετε φίλοι της ASCA, αλ-
λά και να αντλήσετε σημαντικές
πληροφορίες από την ιστοσελίδα
του (www.asca.cc).

Αναμνηστική φωτογράφηση από το συνέδριο της ASCA που οργά-
νωσε η IBERIA στη Μαδρίτη (φωτο.Γ.Μαυροειδής)

ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗASCA

Μανικιούρ - Πεντικιούρ
Τεχνιτά νύχια

Αποτρίχωση - Μασάζ SPA 
Θεραπεία μαλλιών

Ειδικές τιμές
στα μέλη του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 41,
ΓΛΥΦΑΔΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ

(ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡΟ CITY CENTER)
ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 210 89 41 227

Ταξίδια στο Διάστημα

Δεν είναι μακριά η ημέρα που ο διαστημικός του-
ρισμός θα γίνει πραγματικότητα – τουλάχιστον
για τους υποψήφιους πελάτες της Virgin Galactic,

της εταιρείας που υπόσχεται
ταξίδια έξω από τη γήινη ατμό-
σφαιρα, απ’όπου θα μπορεί κα-
νείς για μερικά λεπτά να ζήσει
την εμπειρία της έλλειψης βα-
ρύτητας. Η μέθοδος εκτόξευ-
σης που επέλεξε η εταιρεία,
ξεκίνησε να δοκιμάζεται σε
πραγματικές συνθήκες. Αυτές
οι δοκιμές έχουν στόχο να
ελέγξουν την αεροδυναμική
του σκάφους, πριν το διαστη-
μόπλοιο πραγματοποιήσει τις
πρώτες πιλοτικές πτήσεις του
στα όρια του διαστήματος.

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη

Το καλοκαίρι βρίσκεται.. προ των
πυλών. Κουτσά, στραβά, με
άσχημη ψυχολογία, όλοι μας

ετοιμαζόμαστε για τις μικρές ή μεγά-
λες εξορμήσεις μας, για να γεμίσουμε
τις… άδειες μπαταρίες μας.

Ο χρόνος θα κυλά αργά, με βαριά
όμως αναμονή.

Κανείς δεν ξέρει με τι θα μοιάζει το ερ-
χόμενο φθινόπωρο. Κανείς δεν είναι
σε θέση να προγραμματίζει τις δουλει-
ές του και το βιός του σε βάθος χρό-
νου, παρά μόνο για λίγες εβδομάδες.

Όλοι μας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙ-
ΡΙ και δίνουμε ραντεβού για αυτό τον
άδηλο, απειλητικό Σεπτέμβρη, ζητώ-
ντας μία ανάπαυλα για να πάρουμε
μία ανάσα, να μαζέψουμε τη σκέψη
μας και τα κουράγια μας.

Παρόλα αυτά, η ευχή για καλό καλο-
καίρι αντέχει ακόμα και η ελληνική
ύπαιθρος μας καλεί κοντά της.
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Ένας ρομαντικός ποιητής

Για την έκδοση ταυτότητας μέλουςΓια την έκδοση ταυτότητας μέλους

Στις 25 Μαρτίου 2010 η
EΡT 1 αναμεταδίδει τη
ζωή του Βύρωνα στους

αποσβολωμένους με τα οι-
κονομικά μέτρα και τα
spreads νεοέλληνες. Μέγας
ρομαντικός ποιητής αγωνίζε-
ται με πάθος για την απελευ-
θέρωση της Ελλάδας και
θυσιάζει τα πλούτη του στον
ιερό αγώνα. Οι βιογραφίες
του μεγάλου ποιητή δεσπό-
ζουν σήμερα στην Αγγλία.
Πολεμάει σαν έλληνας και
γράφει  τα αριστουργήματα
Child Harold,  The Giaour,
Hebrew Melodies,
Prometheus, Prisoner of
Chillon, Manfred και φανε-
ρώνει εκφραστικά την ελλη-
νική σκλαβιά, την λύπη την
απώλεια, την αποξένωση,
την φθορά,  τον θάνατο. Η
οξύνοια, η λεπτομέρεια, η
δραματικότητα, το συναι-
σθηματικό εκφραστικό  ποιη-
τικό στυλ και η πλατειά

αντίληψη για τον άνθρωπο,
τον ‘βυρωνικο ήρωα’ είναι
έκδηλα στο γράψιμο
του. Ο αγώνας του
εξακολουθεί να
εμπνέει τους Έλ-
ληνες, ακόμα και
σήμερα σε αντι-
παραβολή με κά-
ποιους άλλους
ηγέτες και προσωπι-
κότητες, στους δύσκολους
καιρούς όπως  σήμερα. 

Βρέθηκα πρόσφατα στην
Αγγλία του Λόρδου Byron
και ανακάλυψα  την Byron
Society που ιδρύθηκε το
1876 και προβάλει  παγκό-
σμια το έργο του εξόχου
ποιητή ίδιου βεληνεκούς με
τον Σαίξπηρ.   Ο Μπάιρον
αντιπροσωπεύει επάξια το
πνεύμα ελευθερίας από την
τυραννία και την καταπίεση
διαχρονικά. Δεν παραλείψα-
με να ακούσουμε κλασσική
συναυλία με μελοποιημένα

ποιήματα του,  Συμμετείχαμε
σε ακαδημαϊκή διάλεξη

και γινόμαστε μέλη
του  Λονδρέζικου

βυρωνικου κύ-
κλου διανοουμέ-
νων. Παράλληλα
θαυμάζουμε τους
προραφαηλίτες

ζωγράφους, στο
μουσείο  με την

πλουσιότερη συλλογή

στην Ευρώπη. 
Διαπιστώσαμε ότι ο Λόρδος
Βυρων ήταν ένας άνθρωπος
φιλόδοξος, ανθρώπινος, εκ-
κεντρικός, γεναιόδωρος, κα-
ταστροφικός.
Ήταν ο ποιητής που μέσα
από τα έργο του, μετεμψυ-
χώνεται για κάθε εποχή ως
εικόνισμα με θεία ευφυία και
ανθρώπινα ψεγάδια.

ΟΛόρδος Μπάιρον, υπήρξε ασφαλώς από τους πιο γνω-
στούς φιλέλληνες. Βοήθησε ποικιλοτρόπως

τον απολευθερωτικό αγώνα του 1821. Είχε την
περιπέτεια στο DNA του. Πριν καταφθάσει στο
Μεσολόγγι και βοηθήσει την Ελληνική Επανά-
σταση είχε περάσει από την Ιταλία. Όμως, εκεί
που διέπρεψε ήταν οι γυναίκες. Διαθέτοντας
ακαταμάχητη γοητεία, ευφυΐα και χωρίς αναστο-
λές, αποτελούσε το αντικείμενο του πόθου πολ-
λών γυναικών. Η Εντνα Ο’Μπράιεν, στο βιβλίο
της «Λόρδος Μπάιρον», παρουσιάζει τους έρω-
τες και αυτής της πλευράς της ζωής του. 

Λόρδος
Βύρων

Συνεχίζεται από το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. η διαδι-
κασία της έκδοσης

της νέας πλαστικοποιημέ-
νης ταυτότητας, προκειμέ-
νου να βοηθήσει τα μέλη
του Πολιτιστικού Κέντρου
στην απλούστευση της δια-
δικασίας για τη χορήγηση
εισιτηρίων FREE II από την
Olympic Air, τη δυνατότητα
εξετάσεων σε διάφορα δια-
γνωστικά κέντρα του νομού
Αττικής και της Θεσσαλονί-
κης, τη δυνατότητα αγοράς
ειδών από το FREE SHOP
του αεροδρομίου «Ελ.Βενι-
ζέλος» και για μία σειρά άλ-
λων παροχών που
ετοιμάζονται να ανακοινω-
θούν από το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
(θέατρα, παροχές της MIG,
τουριστικά θέρετρα, ξενο-
δοχεία, ΚΤΕΟ κ.ά.).
Ήδη, στα γραφεία του

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχουν προ-
σέλθει πάνω από χίλια άτο-
μα, προκειμένου να
εκδώσουν τη νέα ταυτότη-
τα, ενώ παράλληλα είναι μία
καλή ευκαιρία για άντληση
πληροφοριών και για επικοι-
νωνία για τα τρέχοντα πολι-
τικά και εργασιακά θέματα,
αλλά και για την πορεία του
θέματος της Ο.Α. (συντα-

ξιοδότηση, μετατάξεις, πο-
ρεία Olympic Air κ.ά.)
Σε επαφή βρισκόμαστε και
με πολλούς συναδέλφους
της επαρχίας, για τους
οποίους έχει θεσπιστεί ειδι-
κή διαδικασία για την έκδο-
ση της νέας ταυτότητας.
Προς γνώση των συναδέλ-
φων, θέλουμε να τους ενη-
μερώσουμε ότι μπορούν να

προσέρχονται από 08.00
έως 13.30 καθημερινά, έχο-
ντας μαζί τους την κατάθε-
ση της αίτησης
συνταξιοδότησης στο υπο-
κατάστημα του Ι.Κ.Α. ή την
απονομή της σύνταξης (για
τους παλαιότερους συνταξι-
ούχους).
Σε όλους αυτούς τους συ-
ναδέλφους, εκδίδεται άμε-
σα ταυτότητα συνταξιούχου
(RETIRED), ενώ για όσους
είναι υπό μετάταξη για την
Υ.Π.Α. ή άλλες δημόσιες
υπηρεσίες, εκδίδεται ταυτό-
τητα μέλους (MEMBER), με
την καταβολή και της ετή-
σιας εισφοράς για το 2010
(15€).
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να καλείτε
στα τηλ. 210 3563357 –
3938 (08.00 - 16.00).

• Γράφει η Ε. Παπαγεωργίου

Η Αγγλία και η Ελλάδα

του Λόρδου Βύρωνα

Α.Μ. : 13387

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ

ΣΚΥΡΟΥ 15
ΑΘΗΝΑ

RETIRED
EXPIRES END: Δεκ. 2013
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Εκδηλώσεις

•  Ε κδήλωση •  Εκδήλωση –– αφ ι έρωμα  του  ΠΟΛ .Κ .Ε .Ο .Α .αφ ι έρωμα  του  ΠΟΛ .Κ .Ε .Ο .Α .

Σ Τ Ο Ν  Π Ρ Ω Τ Ο  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ ΗΣ Τ Ο Ν  Π Ρ Ω Τ Ο  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Η

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., σε
συνεργασία με τον κ.
Ανδ. Κούκο, καθηγη-

τής της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων, ο οποίος έχει
εντρυφήσει και μελετήσει
επί σειρά ετών την πολιτική
διαδρομή του Ιωάννη Κα-
ποδίστρια, αποφάσισε να
πραγματοποιήσει εκδήλω-
ση – αφιέρωμα στον πρώ-
το κυβερνήτη της
Ελλάδας, ο οποίος ταυτίζε-
ται με την ανιδιοτελή αγά-
πη ενός σημαντικού
πολιτικού ανδρός για την
Ελλάδα και συμβολίζει την
τεράστια προσπάθεια του

για ουσιαστική διοικητική
και οργανωτική συγκρότη-
ση της χώρας. Είναι ο πο-
λιτικός που αποποιήθηκε
τις όποιες οικονομικές συ-
ναλλαγές και ανταλλάγμα-
τα, έχοντας σαν

πρωταρχικό και μοναδικό
στόχο τη δημιουργία του
νεοελληνικού κράτους, με-
τά την ελληνική επανάστα-
ση.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μέσα στη
σημερινή πολιτική συγκυ-
ρία και στα πλαίσια των πο-
λιτιστικών του
εκδηλώσεων, θέλησε με
αυτήν την εκδήλωση –
αφιέρωμα, να αναδείξει
την προσφορά του και την
αγάπη του για την Ελλάδα,
αρνούμενος μάλιστα δόξες
και αξιώματα στο εξωτερι-
κό, δίχως να συμβιβαστεί
με πιέσεις προερχόμενες,

τόσο από το εσωτερικό της
χώρας, όσο και από το
εξωτερικό. Ο Ιωάν.Καποδί-
στριας, έχει κερδίσει τη
μάχη της ιστορίας και των
ιστορικών, ως Έλληνας
γνήσιος μέχρι τέλους, ως
έξοχος και ακέραιος δι-
πλωμάτης, ως μεγάλος πα-
τριώτης και πρωταθλητής
του καθήκοντος. Σίγουρα
αξίζει να γίνει το φωτεινό
παράδειγμα και για τους
σύγχρονους πολιτικούς
ηγέτες της πατρίδας μας
που σήμερα έχουν άλλα
οράματα.

Γεννήθηκε στην Κέρ-
κυρα το 1766. Καταγό-
ταν από οικογένεια ευ-

γενών από το CAPO DISTRIA
της Αδριατικής. Τα πρώτα του
γράμματα τα διδάχτηκε στην
Κέρκυρα και συνέχισε στην Ια-
τρική της Πάντοβα, ασκώντας
την ιατρική μέχρι το 1803,
όπου και διορίστηκε γραμμα-
τέας της Ιονίου Πολιτείας. 

Το 1807, μετακινείται στη
Ρωσία. Το 1811, διορίζεται
γραμματέας της ρωσικής πρε-
σβείας στη Βιέννη, ενώ το
1812, ο Τσάρος, τον όρισε
«σύμβουλο του κράτους». Το
1813, πηγαίνει στην Ελβετία
για να αποσπάσει τη χώρα
από τους Γάλλους. Εκεί, κατά-
φερε να συμφιλιώσει τα αντι-
μαχόμενα καντόνια και εφάρ-
μοσε το ομοσπονδιακό
σύστημα. Η Ελβετία, τον τί-
μησε για τις υπηρεσίες του
αυτές. Το 1815, ο Τσάρος τον
διόρισε Υπ. Εξωτερικών της
Ρωσίας. Παρ' όλη την εκτί-
μηση και το σεβασμό που είχε
ο Τσάρος στο πρόσωπό του,
οι αντιδράσεις κύκλων της Ιε-
ρής Συμμαχίας, έφεραν σε
δύσκολη θέση τον Τσάρο και
έτσι μετά την έκρηξη της Επα-
νάστασης, ο Καποδίστριας
αναγκάστηκε να παραιτηθεί.
Το 1820, αρνήθηκε την αρχη-

γία της επανάστασης, ύστερα
από πρόταση του Φιλικού,
Ξάνθου. Όμως, όταν ξέσπασε
η Επανάσταση, ασκώντας με-
γάλη επιρροή στον Τσάρο,
αλλά και με διπλωματικούς
ελιγμούς στις υπόλοιπες χώ-
ρες της Ιερής Συμμαχίας, κα-
τόρθωσε να πείσει τις μεγά-
λες δυνάμεις, να
αναγνωρίσουν το υπόδουλο
ελληνικό έθνος ως εμπόλεμο
κράτος. Το 1827, η Εθνοσυνέ-
λευση της Τροιζήνας, ύστερα
από πρόταση των Καραϊσκάκη

και Κολοκοτρώνη, τον εξέλεξε
κυβερνήτη της Ελλάδας.

Φτάνει στο Ναύπλιο το Γε-
νάρη του 1828, για να αναλά-
βει τη διακυβέρνηση του νεο-
σύστατου κράτους. 

Τα πρώτα του έργα ήταν η
καταδίωξη των πειρατών του
Αιγαίου, η ίδρυση της Σχολής
Ευελπίδων, η απογραφή του
πληθυσμού, η διαίρεση της
Πελοποννήσου σε εννέα νο-
μούς, η παραχώρηση ψήφου
στους άνδρες πάνω από 25
ετών. Ίδρυσε το Εθνικό Νομι-

σματοκοπείο, το Πανεπιστή-
μιο της Αθήνας. Επίσης, φρό-
ντισε για θέματα δικαιοσύνης
με τη θέσπιση νόμων και υπο-
στήριξε τη γεωργία, φέρνο-
ντας για πρώτη φορά στην
Ελλάδα την καλλιέργεια της
πατάτας. 

Δημιούργησε όμως ένα συ-
γκεκριμένο μοντέλο εξουσίας
και έτσι, οι υπόλοιπες πολιτι-
κές παρατάξεις, επιρροές της
Αγγλίας και της Γαλλίας, εξέ-
φραζαν δυσαρέσκεια στο
πρόσωπο του και την πολιτική
του, κυρίως γιατί τον θεωρού-
σαν όργανο της ρωσικής πολι-
τικής. Οι δυσαρέσκειες έγιναν
εξεγέρσεις πολλών αγωνι-
στών όπως των Μαυρομιχα-
λαίων, των Κουντουρίωτιδων
και άλλων. 

Δυστυχώς, για τη νεοσύ-
στατη Ελλάδα, στις 9 Οκτω-
βρίου 1931, Κυριακή πρωί,
ενώ πήγαινε να εκκλησιαστεί
στο ναό του Αγ.Σπυρίδωνα, οι
αδελφοί Μαυρομιχάλη, τον
δολοφόνησαν έξω από το
ναό. Ο Καποδίστριας, τέσ-
σερα χρόνια διακυβέρνησης
και κάτω από δυσμενέστατες
πολιτικές, κοινωνικές και εθνι-
κές συνθήκες, έκανε τόσα
πολλά για την πατρίδα του και
τους Έλληνες.

• Γράφει: Γιάννης Σοφιανός

Ό καθηγητής Αν. Κούκος στο βήμα

Ζωγραφικός πίνακας με την δολοφονία του Ι. Καποδίστρια

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

• Η πορεία και η δράση του
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Ανάμεσα στο Θιβέτ και
την Ινδία, είναι σφη-
νωμένο το κράτος του

Νεπάλ, μία καταπράσινη
λωρίδα γης, στεφανωμένη
κυριολεκτικά από τις υψη-
λότερες βουνοκορφές του
κόσμου, όπως το  Έβερεστ
και η Αναπούρνα. 
Μπορεί η μεγαλοπρέπεια
της οροσειράς των Ιμαλαϊ-
ων να σε συνεπαίρνει, όμως
η χώρα γίνεται ελκυστική,
κυρίως  από τη γοητεία του
λαού της και του τρόπου
ζωής των φιλήσυχων αν-
θρώπων της.
Από την ώρα που προσγειώ-
νεσαι στην πρωτεύουσα Κα-
τμαντού, η χώρα προσπαθεί
να σου δείξει το πρόσωπό
της. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα
λιγοστά, όμως ο θόρυβος
από την κυκλοφορία τρομε-
ρός και η ατμοσφαιρική μό-

λυνση απίστευτη.
Η αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε
μία πάμπτωχη χώρα, αναμε-
μιγμένη με την εξωτική της
μαγεία, σε αποροφά. Το πο-
λιτιστικό τρίγωνο Κατμα-
ντού, Πατάν, Μπακταπούρ,
οι τρεις αρχαίες πόλεις της
χώρας μας μαγεύουν κυριο-
λεκτικά με την ομορφιά
τους.
Η μια, καλύτερη από την άλ-
λη, σε σχέση με την αρχιτε-
κτονική τους και τη
μεγαλοπρέπεια των θρη-
σκευτικών μνημείων. Είναι ο
αδελφικός ανταγωνισμός
τριών βασιλιάδων της δυνα-
στείας των Μάλα, που προ-
σέφερε στις τρεις πόλεις
εκπληκτικά όμορφους βου-
διστικούς ναούς, με εξαιρε-
τικά ξυλόγλυπτα και τις
μοναδικές νεπαλέζικες πέ-
τρινες παγόδες.

Ενδιαφέροντα άλλα μνη-
μεία, η Στούπα Jwayamo-
hanath, η πλατεία
Ντουρμπάρ, τα αδιέξοδα
στενοσόκακα των τριών πό-
λεων κ.ά.
Ιδιαίτερη μνεία όμως θα
πρέπει να γίνει για το ναό
της ζωντανής θεάς Κουμά-
ρι, μία κοπελίτσα 8 ετών,
που εμφανίστηκε στιγμιαία
στο παράθυρο για να τη
θαυμάσουμε και να απο-
σπάσει το χειροκρότημά
μας.
Η Κουμάρι, είναι μία ζωντα-

νή θεά και η λατρεία της
στηρίζεται σε θρύλους και
παραδόσεις που χάνονται
στο παρελθόν. 
Εγκαταλείψαμε τις τρεις
υπέροχες πόλεις που απο-
τελούν ένα ενιαίο αστικό
ιστό και χορτασμένοι από
παραστάσεις, κατευθυνθή-
καμε προς το νότιο Νεπάλ,
όπου βρίσκονται οι ζού-
γκλες της χώρας. Καταλή-
ξαμε στο πάρκο Τσιτουάν,
όπου μεταφερθήκαμε οδικά
όπου νοιώσαμε σαν σύγ-
χρονοι “Indiana Jones” για

Καύση νεκρών
Την ώρα που στην Ελλάδα έχει γίνει κυ-

ρίαρχο θέμα μεταξύ πολιτείας και εκ-
κλησίας, για το ζήτημα της καύσης

των νεκρών, στο Νεπάλ – όπως και στην Ιν-
δία – είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.
Βρεθήκαμε στην Pashupatinath, δίπλα στο
ποτάμι Bagmati, όπου είχαμε μία συγκλονι-
στική εμπειρία, με την καύση των νεκρών.
Παρακολουθήσαμε το γδύσιμο του νεκρού,
το πέταμα των ρούχων στο ποτάμι, το ράντι-
σμά του με χρώματα και ροδοπέταλα και το
άναμμα των ξύλων με μία τούφα χόρτων,
τοποθετημένων στο στόμα του νεκρού!!!
Τη φωτιά, την έβαλε ο πρωτότοκος γιος του
νεκρού, τα δάκρυα λιγοστά και αν το κρα-
νίο… σκάσει από τη φωτιά (μας εξηγεί ο ξε-
ναγός μας), τότε η ψυχή του θα έχει… καλό
δρόμο.

ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ: Η στούπα Μπουντανάθ, εντυπωσιάζει τον ταξιδιώτη

ΠΑΣΟΥΠΑΤΙΝΑΘ: Δίπλα στο ποτάμι Μπαγμάτι,
γίνονται οι τελετές με την καύση των νεκρών.

Περιπλάνηση με πιρόγα στο ποτάμι που περιβρέχει το εθνι-
κό πάρκο στο Τσιτουάν.

ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΥΑΝ: Το σαφάρι στην πλάτη των ελεφάντων
ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία.
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δύο μέρες. Κινηθήκαμε μέ-
σα σε ένα υπέροχο εθνικό
πάρκο, με τα πόδια, με πι-
ρόγες, με βοϊδάμαξες και
με ελέφαντες. Εντυπωσια-
κότερο όμως όλων, το περί-
φημο σαφάρι στις πλάτες
των ελεφάντων.
Λίγο πριν καθίσει ο ήλιος,
την ώρα που τα θηρία γύρι-
ζαν από τη βοσκή τους ή το
κυνήγι τους, επιλέξαμε να
κινηθεί το καραβάνι μας με
την ασφάλεια των ελεφά-
ντων.
Ο ελέφαντας με την εξα-
σφάλιση του όγκου του, κι-
νείται με εκπληκτική άνεση
και σιγουριά  την οποία
απολαμβάναμε στις πλάτες
του που βρισκόμασταν
εμείς, ανά 4 άτομα, με την
καθοδήγηση των μικρόσω-
μων μελαμψών οδηγών μας.
Από ψηλά, ήμασταν έτοιμοι
να φωτογραφήσουμε τα πά-
ντα, ελάφια, ζαρκάδια, του-
κάν, αγριόγατες.
Ξαφνικά, οι ελέφαντες μας
κοντοστάθηκαν, καθώς σε
ένα ξέφωτο, μία αγέλη ρινό-
κερων έπαιρναν αμέριμνα
… το δείπνο τους.
Μόλις μας αντιλήφθηκαν οι

ρινόκεροι, μού-
γκρισαν και σήκω-
σαν απειλητικά τα
κέρατά τους, κα-
θώς αισθάνθηκαν
ότι τους ενοχλεί η
παρουσία επτά βα-
ρύ φορτωμένων
ελεφάντων.
Τα φλας άναψαν
κυριολεκτικά για
να αποθανατίσου-
με την αγριότητα
του ρινόκερου, αλ-
λά και τη μαγεία
της άγριας φύσης.
Φύγαμε γεμάτοι
παραστάσεις από
το Τσιτουάν με κα-
τεύθυνση βόρεια
για την όμορφη
πόλη Ποκάρας. Ο
δρόμος δύσκολος,
αλλά ποιος το λο-
γαριάζει παρά την
απώλεια ενός λά-
στιχου από το λε-
ωφορείο μας.
Η πόλη ονειρική,
καθώς οι πανύψη-
λες κορυφές της
Αναπούρνα καθρε-
πτίζονται στα νερά της λί-
μνης Φιουε.
Το ξενοδοχείο μας βρίσκε-
ται κτισμένο σε ένα νησί και
η επικοινωνία μας γίνεται με
μία πλωτή σχεδία (!!)
Η κατακλησμιαία μπόρα
που μας υποδέχεται στην
άφιξή μας, μας εντυπωσιά-
ζει, όμως δεν μας εμποδίζει
να πραγματοποιήσουμε την
υπέροχη βαρκάδα μας στη
λίμνη.
Η επόμενη μέρα ήταν εντυ-
πωσιακή. Αξημέρωτα φύγα-
με για το διπλανό λόφο
Nagargot, προκειμένου να
θαυμάσουμε την ανατολή
του ήλιου. Μία πραγματική
πανδαισία, καθώς μες στο
σκοτάδι, οι βουνοκορφές
την Ιμαλαϊων άναβαν σαν
δάδες, η μία μετά την άλλη,
καθώς το φως του ήλιου
φώτιζε τις κορφές πολύ

ώρα πριν την εμφάνισή του,
στους δυσθεόρατους ορει-
νούς όγκους. 
Η συνέχεια όμως καλύτερη,
καθώς οι τολμηρότεροι από
εμάς, με τη βοήθεια δύο
Ρώσων πιλότων είχαμε την
ευκαιρία να θαυμάσουμε το
τοπίο, πετώντας με υπερε-
λαφρά αεροσκάφη trike
(τρίκυκλους αετούς).
Η θέα καταπληκτική, η
εμπειρία πρωτόγνωρη, η
αδρεναλίνη στα ύψη καθώς
το ανεμόπτερο κινούνταν
αργά πάνω από την Ποκάρα
και δίπλα από τις οροσειρές
που την περιβάλλουν.
Η επιστροφή στην Κατμα-
ντού έγινε αεροπορικά για
εξοικονόμηση χρόνου και
δυνάμεων, καθώς το οδικό
δίκτυο της χώρας είναι κά-
κιστο και επικίνδυνο. 
Μετά από μία εβδομάδα πε-
ριπλάνησης στα βουδιστικά

κομψοτεχνήματα του Νε-
πάλ, τις περιπλανήσεις στα
βουνά και στις ζούγκλες,
γυρίσαμε στην πραγματικό-
τητα που λέγεται επιστρο-
φή στην πατρίδα και στα
προβλήματα της καθημερι-
νότητας.
Αφήσαμε το Νεπάλ με μία
γλυκιά γεύση, γιατί είναι μία
χώρα που δεν σε αφήνει να
την ξεχάσεις. Για όλους
εμάς, ήταν ένα μάθημα ζω-
ής. 
Ήταν μία βουτιά στο παρελ-
θόν, στη φύση, στον εσωτε-
ρικό κόσμο της ανθρωπιάς
και της ειλικρίνειας. Αν δο-
θεί και σε εσάς η ευκαιρία
να ταξιδέψετε στο Νεπάλ,
αποφασίστε το χωρίς προ-
βληματισμούς, γιατί σίγου-
ρα αξίζει τον κόπο. Θα
συναντήσετε ξέγνοιαστούς
ανθρώπους και μία φύση
που εντυπωσιάζει.

Καύση νεκρών
Την ώρα που στην Ελλάδα έχει γίνει κυ-

ρίαρχο θέμα μεταξύ πολιτείας και εκ-
κλησίας, για το ζήτημα της καύσης

των νεκρών, στο Νεπάλ – όπως και στην Ιν-
δία – είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.
Βρεθήκαμε στην Pashupatinath, δίπλα στο
ποτάμι Bagmati, όπου είχαμε μία συγκλονι-
στική εμπειρία, με την καύση των νεκρών.
Παρακολουθήσαμε το γδύσιμο του νεκρού,
το πέταμα των ρούχων στο ποτάμι, το ράντι-
σμά του με χρώματα και ροδοπέταλα και το
άναμμα των ξύλων με μία τούφα χόρτων,
τοποθετημένων στο στόμα του νεκρού!!!
Τη φωτιά, την έβαλε ο πρωτότοκος γιος του
νεκρού, τα δάκρυα λιγοστά και αν το κρα-
νίο… σκάσει από τη φωτιά (μας εξηγεί ο ξε-
ναγός μας), τότε η ψυχή του θα έχει… καλό
δρόμο.

ΠΑΣΟΥΠΑΤΙΝΑΘ: Δίπλα στο ποτάμι Μπαγμάτι,
γίνονται οι τελετές με την καύση των νεκρών.

ΠΟΚΑΡΑ: Η αποστολή του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., φωτογραφίζεται στο λόφο Ναγκαρκότ,
με φόντο τον ορεινό όγκο της Αναπούρνα στα Ιμαλάια.

ΠΟΚΑΡΑ: Η αποστολή του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., φωτογραφίζεται στο λόφο Ναγκαρκότ,
με φόντο τον ορεινό όγκο της Αναπούρνα στα Ιμαλάια.
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Αποφασίζοντας να
αφήσουμε για λίγο
την Ελλάδα, που  το

αίμα από τις καινούργιες,
βαθιές πληγές της ήδη  κυ-
λά, προκαλώντας μας μεγά-
λο πόνο, εμείς  μια παρέα
συναδέλφων μέλη του
Π.Ο.Λ.Κ.Ε.Ο.Α. επισκεφτή-
καμε τις λίμνες της Β. Ιτα-
λίας το Λουγκάνο και το
Λοκάρνο της Ελβετίας.
Ένας θαυμάσιος καιρός
μας υποδέχθηκε στη Λομ-
βαρδία μόλις προσγειωθή-
καμε στο αεροδρόμιο της
Μαλπένσα.  Ακολουθώντας
πορεία βόρεια έπειτα από
λίγη ώρα, βρεθήκαμε να
σεργιανίζουμε στον παραλί-
μνιο δρόμο της λίμνης Κό-
μο, αλλά και στο κέντρο της
μικρής πόλης με τα διατη-
ρητέα κτίρια, κυρίως  ανα-

γενησιακά, καθώς
ξεπρόβαλλαν μέσα
από λιθόστρωτα
στενοσόκακα. Εύ-
κολα ανακαλύψα-
με την κεντρική
πλατεία. Εκεί το
βλέμμα μας στυ-
λώθηκε στον καθε-
δρικό ναό-
γοτθικού ρυθμού-
με τα περίτεχνα
αγάλματα, να

προβάλλουν μέσα από εσο-
χές των εξωτερικών τοίχων
προκαλώντας τον θαυμα-
σμό μας. Όμως η γραφική
λίμνη με τους καταπράσι-
νους λόφους που την κυ-
κλώνουν, μας προκαλούσε
με τη γαλήνη και την ηρεμία
της, να μείνουμε στο αγνά-
ντι της.   Η αλήθεια είναι
πως τότε αγνοούσαμε πως
την τελειότητα, θα την αντι-
κρίζαμε στον επόμενο σταθ-
μό όπου θα
διανυκτερεύαμε. Ανενόχλη-
τοι περάσαμε τα σύνορα
για να βρεθούμε στην Ελβε-
τία. Το τοπίο άλλαξε αισθη-
τά. Τώρα η λίμνη Ματζόρε,
σε μερικά σημεία στενή σαν
ποτάμι, με τα νήνεμα νερά
της, έδειχνε να συνυπάρχει
αρμονικά με τους καταπρά-

σινους λόφους, υπακούο-
ντας στους νόμους   της
φύσης και δημιουργώντας
ένα τοπίο εκπληκτικής
ομορφιάς.  Μετά μισής
ώρας διαδρομή το μαγευτι-
κό Λουγκάνο πρόβαλλε κά-
τω από τη σκιά της
χιονισμένης οροσειράς Μό-
ντε Ρόζα και σφιχταγκαλια-
σμένο από το υδάτινο
στοιχείο της ομώνυμης λί-
μνης. Με τη γλυκιά ζεστα-
σιά ενός ήλιου που
μεσουρανούσε, περιδιαβή-
καμε στο περιποιημένο
πάρκο της γραφικής πόλης.
Εκεί καμέλιες δένδρα, βα-
ρυφορτωμένες με ροζ και
κόκκινα άνθη, ίσκιωναν τα
καλαίσθητα παγκάκια της
παραλίμνιας οδού ενώ οι
κατάλευκοι κύκνοι της λί-
μνης, έδειχναν να απολαμ-
βάνουν το κολύμπι τους
ανενόχλητοι από την πα-
ρουσία μας.  Το Λουγκάνο
με τη φυσική ομορφιά του
από τις πρώτες ώρες της
παραμονής μας, ανέσυρε
την καταχωνιασμένη ρομα-
ντικότητα μας. Με τη σιγου-
ριά της επιστροφής μας σε
αυτό, την άλλη μέρα επι-
σκεφτήκαμε και το Λοκάρ-
νο. Χτισμένο δίπλα στη
λίμνη, αλλά και κοντά στις
εκβολές του ποταμού Μά-
τζια, πεντακάθαρο και με
ολάνθιστους κήπους, είχε
ύφος καθαρά Ελβετικό. Στη
σύντομη περιήγηση μας,
θαυμάσαμε τα φωλιασμένα
μέσα στο πράσινο δίπατα
σπίτια που έμοιαζαν να κρέ-
μονται από τους γύρω λό-
φους και βέβαια τα
πανάκριβα ρολόγια στις
προθήκες των καταστημά-
των. Ο παραλίμνιος δρόμος
θα μας οδηγήσει την ίδια
κιόλας μέρα στη Στρέζα,
ένα από τα πλέον γνωστά
Ιταλικά θέρετρα. Μολονότι
δεν είχαμε την ευκαιρία να

σταματήσουμε κατά τη δια-
δρομή, ωστόσο τα μάτια
μας παρά τη ταχύτητα κα-
τάφεραν αχόρταγα κι άπλη-
στα να ρουφήξουν τις
μοναδικές εικόνες ασύλλη-
πτης ομορφιάς που αντίκρι-
ζαν. Υπήρχαν κάποια
σημεία που ο δρόμος έπαι-
ζε κρυφτούλι με τη λίμνη,
δημιουργώντας μικρές χερ-
σονήσους με   επαύλεις
υποκρυμμένες στη βλάστη-
ση . Άλλοτε πάλι βλέπαμε
αψιδωτά γεφύρια πάνω από
χείμαρρους.  Μα το πλέον
αξιοπρόσεκτο ήταν το μο-
ναστήρι της Αγίας Αικατερί-
νης χτισμένο πάνω σε
βράχο πνιγμένο από δέν-
δρα, που τα κλαδιά τους
ακουμπούσαν στη λίμνη. Ψι-
λόβρεχε όταν φθάσαμε στη
Σρέζα, το επίνειο της Λάγκο
Ματζόρε, μία λίμνη στο μέ-
γεθος του Κορινθιακού κόλ-
που. Τα τρία πανέμορφα
νησάκια Ιsola Madre, isola
Pescatori  και isola Bella ξε-
χώριζαν παρά τη μουντάδα
του καιρού. Το πλοιάριο
ήδη μας περίμενε να επιβι-
βαστούμε. Πρώτο λιμάνι
στο isola Pescatori το νησί
των ψαράδων. Παλιά δίπα-
τα σπίτια κολλητά μεταξύ
τους και χωμένα σε καντού-
νια τόσο στενά, που μόλις
χωρούσε ένας να περπατή-
σει, δημιουργούσαν μια λα-
βυρινθώδη μικρή συνοικία.
Μέσα  από τις καμάρες,
ερχόταν η μυρωδιά του
φουρνιστού ψωμιού και των
γλυκισμάτων, ενώ στις αυ-
λές των μικρομάγαζων οι
μοδίστρες γάζωναν υφα-
ντές ποδιές και πετσέτες.
Θύμισες από ανάλογους
αλλοτινούς καιρούς, εμφα-
νίστηκαν φέρνοντας μας
την εικόνα μιας μητέρας, ή
γιαγιάς σε ραπτομηχανή. Σε
λίγα λεπτά με το καραβάκι,
βρεθήκαμε σε άλλο νησί. ΤοΜΙΛΑΝΟ: Η αποστολή του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., φωτογραφίζεται

για την «Άλλη Πτήση» με φόντο το Ντουόμο.

Στη νότια πλευρά της λίμνης Γκάρνα, το
μεσαιωνικό Σιρμιόνε είναι ένας τουριστι-
κός κράχτης με την αρχιτεκτονική του
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Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Οι αιώνιοι εραστές

isola Bella των Borromeo,
μια στάλα γης    όλο κι όλο,
αλλά τόσο εντυπωσιακό με
το επιβλητικό παλάτι του
Carlo Borromeo του  IV που
μας κατάπληξε. Οι πάνω αί-
θουσες θυμίζουν κάτι από
Βερσαλλίες, άλλωστε σε
μια από αυτές φιλοξενήθη-
κε  ο Ναπολέων, ενώ οι του
ισογείου, δηλώνουν τη μο-
ναδικότητα τους αφού τοί-
χοι κι οροφή καλύπτονται
με βότσαλα της λίμνης σε
χρώματα και σχέδια ασύλ-
ληπτης ομορφιάς και δημι-
ουργίας. Κι όμως εκεί που
μείναμε άφωνοι ήταν όταν
αντικρίσαμε τους  κρεμα-
στούς κήπους. Μια αισθητι-
κή πέρα από τα γνώριμα,
επηρεασμένη από την επο-
χή της Αναγέννησης.
Άφθονο πράσινο,  ευωδια-
στά λουλούδια,  αγάλματα,
φανταστική θέα της λίμνης
από ψηλά, καθώς και  ολό-
λευκα ινδικά παγώνια, που
μας καθήλωναν σαν άνοι-
γαν τα φτερά τους.  Οι κή-
ποι του παλατιού δεν έχουν
προηγούμενο. Καθώς όμως

σουρούπωνε έπρεπε να
εγκαταλείψουμε το θαυμά-
σιο Isola Bella και να επι-
στρέψουμε στο Λουγκάνο.
Την επομένη το πρωί μια
άλλη λίμνη μας περίμενε.
Γκάρντα λέγεται η μεγαλύ-
τερη της Ιταλίας και Σιρμιό-
νε η γραφική χερσόνησος
που σχηματίσθηκε. Το Με-
σαιωνικό κάστρο χτισμένο
πάνω σε βράχο, αποτελεί
το  στολίδι της λίμνης όταν
ο ήλιος χρυσίζει τις πολεμί-
στρες του.  Μας πληροφό-
ρησαν πως στο Σιρμιόνε
βρίσκεται το άλλοτε σπίτι
του Μενεγκίνι και πως εκεί,
είχε ζήσει με τη σύζυγο του
τη δική μας Μαρία Κάλας.
Έπειτα από ένα γευστικό-
τατο gelato(παγωτό), πήρα-
με το δρόμο για την
παλαιότερη πόλη της Ιτα-
λίας, τη Βερόνα. Έως ότου
φθάσουμε ο αρχηγός μας
φρόντισε να μας θυμίσει
την ιστορία που έγραψε ο
Σαίξπηρ εμπνευσμένος από
τον έρωτα του Ρωμαίου και
της Ιουλιέτας . Η επίσκεψη
στο αρχοντικό των Καπου-

λέτων με
το κλασσι-
κό μπαλ-
κόνι που
μάλλον εύ-
κολα
σκαρφά-
λωνε ο
Ρωμαίος
για τα μάτια
της καλής
του,  ήταν
από τα πρώτα που επισκε-
φτήκαμε. Το σημαντικότερο
βέβαια μνημείο της πόλης
αποτελεί, η Αρένα( αμφιθέ-
ατρο) στη piazza Bra αρκε-
τά καλά διατηρημένο και
μάλιστα το καλοκαίρι φιλο-
ξενεί Λυρικές παραστάσεις.
Η Piazza delle Erbe στο
ιστορικό κέντρο της πόλης
με το Palazzo Maffei και το
Gardello Tower, δείχνει πως
εκεί χτυπά η καρδιά της Βε-
ρόνα. Δυστυχώς σε μια τό-
σο ενδιαφέρουσα πόλη με
σημαντικά μνημεία, χρεια-
ζόταν περισσότερος χρό-
νος για να τη
γνωρίσουμε.… Ύπνος στο
ξενοδοχείο δίπλα στο ποτά-

μι Adize, που κυλά περιμε-
τρικά του ιστορικού κέ-
ντρου της πόλης κι άφιξη
την επομένη στο Μιλάνο.
Στις λίγες ώρες μέχρι την
απογείωση, δόθηκε η ευκαι-
ρία για  περιήγηση στο
Ντουόμο, στο Καστέλο και
φυσικά βόλτες… στα μαγα-
ζιά.   Έτσι, τελείωσε ένα ευ-
χάριστο και πλούσιο από
εντυπώσεις τετραήμερο,
μια απόδραση από τα προ-
βλήματα της πατρίδας, ένα
απολαυστικό gelato που
μας γλύκανε για λίγο από
τους καυμούς, που μας
προκαλεί η ύφεση και η οι-
κονομική κρίση.

Η λίμνη Κόμο με τις υπέροχες βίλες της, είναι
εντυπωσιακή, καθώς στα νερά της καθρεπτίζο-
νται τα χιονισμένα βουνά των Άλπεων.

Το 1495, παρουσιά-
στηκε για πρώτη φο-
ρά η μεγάλη

θεατρική επιτυχία του
Σαίξπηρ Ρωμαίος και Ιου-
λιέτα, η οποία εξακολουθεί
να μαγεύει ακόμα και σή-
μερα τους ανθρώπους.
Το έργο έμελλε να γίνει η
μεγαλύτερη ιστορία αγά-
πης που έχει αφηγηθεί πο-
τέ κανείς, γιατί αναφέρεται
στο νεανικό έρωτα με έναν
ποιητικό τρόπο, αλλά και
λόγω της δραματικής μοί-
ρας των δύο εραστών,
στην οποία τους οδήγησε
η έχθρα των οικογενειών
τους. Η ιστορία εξελίσσε-

ται στην ιστορική Βερόνα.
Το σπίτι της Ιουλιέτας και
το μπαλκόνι της που επι-
σκεπτόταν ο καλός της
Ρωμαίος, ακόμα και σήμε-
ρα, συγκεντρώνει χιλιάδες
τουρίστες.
Θα ήταν παράληψή μας,
αν και εμείς δεν περιλαμ-
βάναμε στο ταξίδι μας αυ-
τήν την επίσκεψη και
είμαστε μάλιστα και τυχε-
ροί, αφού πέσαμε στα γυ-
ρίσματα ταινίας και είδαμε
ψηλά στο μπαλκόνι μία πα-
νέμορφη Ιταλίδα ηθοποιό,
που παρίστανε τη σύγχρο-
νη Ιουλιέτα.

Γράφει η
Στεφάνου Σταυριανή

Η σύγχρονη Ιουλιέττα περιμένει καρτερικά τον καλό της
στο μπαλκόνια της οικίας των Καπουλέτων.



ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑ

Στο καυτό ελληνικό καλοκαίρι

Καθώς οι θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη στα ύψη, όλοι ετοιμαζόμαστε να εγκα-
ταλείψουμε τη θερμόπληκτη πρωτεύουσα. Για όσους δεν έχουν επιλέξει ακόμα
τον τόπο διακοπών τους, το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προτείνει επιλεγμένα ξενο-

δοχεία σε τέσσερις φημισμένες περιοχές της Ελλάδας (Χανιά, Κεφαλλονιά, Κυκλά-
δες, Χαλκιδική), προκειμένου να απολαύσουν άριστες παροχές.
Η επιλογή των ξενοδοχείων, έγινε  σε συνεργασία με το “ANNA TRAVEL” και ο ελάχι-
στος αριθμός διανυκτερεύσεων, ανέρχεται στις 7 νύχτες. Οι τιμές ποικίλουν, ανάλο-
γα με την περίοδο που θα επιλέξετε να κάνετε τις διακοπές σας και είναι
επιδοτούμενα προγράμματα για τη φετινή σαιζόν 2010.
Οι μετακινήσεις γίνονται με δικά σας μέσα. Στις επιδοτούμενες δαπάνες, έχει ληφθεί
ειδική μέριμνα ώστε τα παιδιά – μέχρι 12 ετών – να τους δίνονται ειδικές τιμές ή ακό-
μα και δωρεάν παραμονή, αν διαμένουν στα δωμάτια των γονέων τους. Μπορείτε να
κάνετε κράτηση καταθέτοντας την προκαταβολή σας για την ημέρα επιλογής σας.

• Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις δωματίων, μπορείτε να απευθύ-
νεστε στη γραμματεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (τηλ. 210 3563357, 210 3563938).

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Για τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Με ατομική μετακίνηση

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/6-30/6

&
10/9-30/9

1/7-22/7
&

24/8-09/09
23/7-23/8

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο
με πρωινό σε αμερικάνικο

μπουφέ και γεύμα σε πλού-
σιο μπουφέ

57€ 70€ 82€

Ένα παιδί 0-14 ετών στο δω-
μάτιο των γονέων με πρωινό
σε αμερικάνικο μπουφέ και
γεύμα σε πλούσιο μπουφέ

ΔΩΡΕΑΝ

3ο άτομο ενήλικας (για όλες
τις περιόδους)

30% έκπτωση στην
τιμή του ατόμου σε

δίκλινο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/6-30/6

&
10/9-30/9

1/7-22/7
&

24/8-09/09
23/7-23/8

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε executive δωμάτιο
με πρωινό σε αμερικάνικο

μπουφέ και γεύμα σε πλού-
σιο μπουφέ

62€ 75€ 87€

1ο παιδί έως 0-14 ετών στο
δωμάτιο των γονέων με
πρωινό σε αμερικάνικο

μπουφέ και γεύμα σε πλού-
σιο μπουφέ

1ο παιδί
ΔΩΡΕΑΝ

2ο παιδί
50% έκπτωση στην τιμή του

ατόμου σε δίκλινο

3ο άτομο ενήλικας (για όλες
τις περιόδους)

30% έκπτωση στην
τιμή του ατόμου σε

δίκλινο

Όλες οι παρακάτω προσφορές αφορούν μόνο τα ανακαινισμένα δωμάτια των
οποίων η ανακαίνιση έγινε ριζικά (αλλαγή θυρών, δαπέδων, επίπλων, κοινο-
χρήστων χώρων, κουφωμάτων) πέρυσι το χειμώνα.
Οι τιμές των δωματίων έχουν θέα το βουνό και μόνο για τα δίκλινα δωμάτια
υπάρχει θέα θάλασσα η οποία επιβαρύνεται με 5€ το άτομο ημερησίως.

• ΔΙΚΛΙΝΟ: είναι 21 τμ. χωρητικότητας  3 ατόμων ενηλίκων
• EXECUTIVE: είναι τετράκλινο δωμάτιο 24 τμ. χωρητικότητας 4 ατόμων έως 14 ετών
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Οι προτάσεις καλοκαιρινών διακοπών από το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΠΑΛΛΑΣ
www.kassandra-pallas.gr
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ά (****)

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΡΥΟΠΗΓΗ 1ο πόδι (πάνω στη θάλασσα)



ΠΕΡΙΟΔΟΣ
15/6-30/6
1/9-15/9

1/7-25/7
25/8-30/8

26/7-25/8

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
πρωινό σε αμερικάνικο μπου-

φέ και γεύμα σε πλούσιο
μπουφέ

48€ 57€ 77€

Παιδί έως 12 ετών στο δωμά-
τιο των γονέων με πρωινό σε
αμερικάνικο μπουφέ και γεύ-

μα σε πλούσιο μπουφέ

1ο παιδί
ΔΩΡΕΑΝ

2ο παιδί
50%

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ANTHEMUS

BEACH
HOTEL

www.anthemuss.gr
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' (****)

ΠΕΡΙΟΧΗ: Σιθωνία Χαλκιδικής
(πάνω στη θάλασσα)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
15/6-30/6
1/9-15/9

1/7-31/7 1/8-31/8

Συμμετοχή κατ' άτομο την ημέ-
ρα σε δίκλινο δωμάτιο με πρωι-
νό σε αμερικάνικο μπουφέ και

γεύμα σε πλούσιο μπουφέ

37€ 45€ 51€

Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο
των γονέων με πρωινό σε αμε-
ρικάνικο μπουφέ και γεύμα σε

πλούσιο μπουφέ

1ο παιδί
ΔΩΡΕΑΝ

2ο παιδί
50%

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: De Lux (*****)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (www.panorama-hotel.gr)

ΠΕΡΙΟΧΗ: Κάτω Γαλατά (8 χλμ από την πόλη των Χανίων - πάνω στη θάλασσα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
15/6-30/6
1/9-15/9

1/7-20/7 20/7-31/8

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
πρωινό σε αμερικάνικο μπου-

φέ και γεύμα σε πλούσιο
μπουφέ

59€ 61€ 65€

1ο παιδί έως 12 ετών στο δω-
μάτιο των γονέων με πρωινό
σε αμερικάνικο μπουφέ και
γεύμα σε πλούσιο μπουφέ

ΔΩΡΕΑΝ

3ο άτομο ενήλικας (για όλες τις περιόδους)
30% έκπτωση στην τιμή του ατό-

μου σε δίκλινο

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
APOLONIA RESORT
www.apollonia-hotel.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
De Lux (*****)

ΠΕΡΙΟΧΗ: Ληξούρι (πάνω στη

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/6-30/6
1/9-15/9

1/7-25/7 26/7-31/8

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
πρωινό σε αμερικάνικο μπου-

φέ και γεύμα σε πλούσιο
μπουφέ

77€ 79€ 98€

1ο παιδί έως 12 ετών στο δω-
μάτιο των γονέων με πρωινό

και γεύμα
ΔΩΡΕΑΝ

3ο άτομο ενήλικας (για όλες τις περιόδους)
30% έκπτωση στην τιμή του

ατόμου σε δίκλινο

ΝΑΞΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
LAGOS MARE

www.lagosmare.gr
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Ά (****)
ΠΕΡΙΟΧΗ: Άγ.Προκόπιος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/6-30/9 1/7-31/7 1/8-31/8

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
πρωινό σε αμερικάνικο μπου-

φέ και γεύμα σε πλούσιο
μπουφέ

53€ 66€ 81€

1ο παιδί έως 12 ετών στο δω-
μάτιο των γονέων με πρωινό
σε αμερικάνικο μπουφέ και
γεύμα σε πλούσιο μπουφέ

ΔΩΡΕΑΝ

2ο παιδί έως 12 ετών στο δω-
μάτιο των γονέων με πρωινό
σε αμερικάνικο μπουφέ και
γεύμα σε πλούσιο μπουφέ

ΔΩΡΕΑΝ

Σας ευχόμαστε καλές διακoπές στα ωραιότερα μέρη της Ελλάδας
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Καλοκαιρινές αποδράσεις στην Ελλάδα

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
SAN MARCO

www.sanmarco.gr
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ά (****)

ΠΕΡΙΟΧΗ: Άγιος Στέφανος
Ν. Λιμάνι-Παραλία Χουλάκια

(πάνω στη θάλασσα)
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Υγεία

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΜΕ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Για τα μέλη

του

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Γνωστοποιούμε προς τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της Ο.Α., μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., τα νο-
σοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα με τα οποία έχει συμβληθεί το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προκειμένου να

παρέχονται – με την επίδειξη της ταυτότητας – οικονομικές τιμές δημοσίου. Η λίστα των διαγνωστικών
κέντρων και των ιατρίων διευρύνεται συνεχώς και θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη ανακοίνωση.

• Για περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., τηλ 210 356 3357.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΘΗΝΑ:
Παπαδιαμαντοπούλου 16
& Γ.Σισίνη 1 210 7253961

Αστυδάμαντος 83
ΑΘΗΝΑ 210 7228511

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ:
Κηφισίας 132 & Παπαδά 210 6966000

ΙΛΙΣΙΑ:
Μιχαλακοπούλου 2-6 210 7263800

ΑΛΙΜΟΣ:
Λ.Βουλιαγμένης 578 210 9937770

ΚΗΦΙΣΙΑ:
Κηφισίας 227 210 6124592

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ:
Μελ.Μερκούρη 34 210 2836208

ΠΕΙΡΑΙΑΣ:
Εμπ.Κέντρο ΤΕΡΨΙΘΕΑ 
Ηρ.Πολυτεχνείου 55-57 210 4297446-7-8

Π.ΦΑΛΗΡΟ:
Υμηττού 7 & Πεντέλης 210 9409611

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Ερμού 53 2310 281876-7

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ:
Στουρνάνη 29 210 3817686

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
Λ.Μεσογείων 384 210 6007006

ΚΑΛΛΙΘΕΑ:
Ελ.Βενιζέλου 155-157 210 9591100

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ:
Γρηγ.Λαμπράκη 106 210 5698588

ΠΑΤΗΣΙΑ:
Πατησίων 125 210 8237100

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ:
Παν.Τσαλδάρη 75-77 210 5775588-9

ΧΑΛΑΝΔΡΙ:
Λ.Πεντέλης 44 & Ηρακλέους 2 210 6800991-2

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ: 2106846324
Ιπποκράτους 21 2106846839

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: 210 6924804 
Καρύστου 5 210 6496930

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:
Λ.Αλεξάνδρας 166 ΑΘΗΝΑ 210 6438838

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ:
Πύργος «Απόλλων» (οδ. Πανόρμου)
Λ.Ριανκούρ 64&Λαρίσης 210 6996500
ΠΕΙΡΑΙΑΣ:
(Έναντι εκθεσιακού κέντρου ΟΛΠ) 
Ακτή Μιαούλη 85 210 4291292-5
ΠΑΤΗΣΙΑ:
Αγ.Λαύρας 111 &
Πατησίων 386 210 2112090-3
ΠΑΓΚΡΑΤΙ:
2107561412
Κόνωνος 41&Υμηττού 75 2107561478
ΓΛΥΦΑΔΑ:
Κεντρική Πλατεία (Δεληολάνη)
Πλ.Μπιζανίου 2 (Β.Κατράκη) 210 8983350 – 4
ΑΙΓΑΛΕΩ: Σ.Σαράφη 2 
& Ιερά Οδός 219 
(Πλ.Εσταυρωμένου) 210 5317220-3
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
Αγ.Δημητρίου 18
(Πλ.Καλογήρων) 210 9718078
Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ:
Λ.Αλεξάνδρας 166 
Έναντι Γ.Α.Α.) 210 6438838
ΠΑΛΛΗΝΗ:
Υγείας και Δερβενακίων 30
(Έξοδος Υ8) 210 6664741

ΊΛΙΟΝ:
Αγ.Φανουρίου 54 210 2636648

ΑΘΗΝΑ: 2107217534
Βεντήρη 7 (HILTON) 210 7236333

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
(Πλατεία Αγ.Τριάδος):
Περικλέους & Πλούτωνος 7-9 210 5052300--3
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
(Πλατεία Πετρούπολης):
25ης Μαρτίου 79 210 5058788-9

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ (Αγ.Τριάδα):
Ηφαίστου 1&Πλούτωνος 210 5052303

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 210 9954123
Λεωφ.Ειρήνης 28 210 9965141

ΜΑΡΙΑ
ΔΟΥΝΗ-ΜΑΛΑΜΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΑ
ΙΑΣΗ

ΣΠΑΤΑ:
Χ. Μπέκα 90 210 6635435-6
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Διαφημίσεις

Το Διαγνωστικό μας Κέντρο μπορεί να παρέχει στα
μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.τις κάτωθι διαγνωστικές εξε-

τάσεις, με τιμές Κρατικού Τιμολογίου:

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 7:30  - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00  - 14:00

Ολιστική αντιμετώπιση Γυναικολογικών θεμάτων και Εγκυμοσύνης. Διακολπικός Υπέρηχος & Υπέρηχοι εγκυμο-
σύνης. Κολποσκοπήσεις. Λαπαροσκοπική & Διακολπική Χειρουργική. Laser cervix conisation. Χειρουργιή ανοι-
κτής κοιλιάς. Γυναικολογική Ογκολογία. Χειρουργική Μαστού. Ακράτεια Ούρων.

Σε συνεργασία με την ιατρό ακτινολόγο ΚΛΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, M.D. για γυναίκες και άνδρες, εκτελούνται υπε-
ρηχογραφήματα οργάνων σώματος, Triplex, FNA (βιοψία βελόνης), Οστική πυκνότητα.

Ιατρείο: Βασ. Σοφίας 102Α, 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο / ΦΑΧ: 210 74 888 79

Οικία: 210 89 407 62, 210 89 468 29
Κινητό: 6932 46 37 24, 6974 44 16 86

email: drpkouts@otenet.gr
Ιασώ: 210 61 840 00
Mediterraneo: 210 91 170 00

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΙΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

M.D. Πανεπιστημίου Λουντ Σουηδίας
Μ.Α. Αρχιάτρων Σουηδίας

Γυναικολογία & Μαιευτική με Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση

THE SCANDINAVIAN APPROACH FOR WOMEN'S HEALTH

-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
-ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
-ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟ
-ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΑΓΓΕΙΩΝ (TRIPLEX)
-ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (TRIPLEX)
-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
-ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ
-ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ
-ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΒΙΟΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Ιπποκράτους 21  -  151 23  ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ. 210 6846324  & 210 6846839
Fax: 210 6846828

!"#$%"&' &'#( 
&')*&+( !$,'-', .*.!/"+' 90- #/')'  

)(0. 210-6635435_ 210-6635436, 1'.. 210-6630189 

E-MAIL:mesoiasi@otenet.gr 

 

!"#$%&'$($) *!+#$),$) 

! !'%,()&+( )$!$%*'1&'               1702 

! !&+*$3&$0$%&+"# "4")'#"&#           10% "+/)5#( "/& )$6 +*')&+$6 )&!$0$%&$6 
! 6/"*(.$& #5!')$#                              10% "+/)5#( "/& )$6 +*')&+$6 )&!$0$%&$6 

! TRIPLEX +'*-&'# +'& '%%"&5,          10% "+/)5#( "/& )$6 +*')&+$6 )&!$0$%&$6 

! TEST +$/5#"5#                                         10% "+/)5#( "/& )$6 +*')&+$6 )&!$0$%&$6 

! HOLTER *67!$6-/&"#"5#                  10% "+/)5#( "/& )$6 +*')&+$6 )&!$0$%&$6 
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Πρόσωπα

"Σβήνει" η γενιά Ωνάση
Μετά το θάνατο του Απόστολου Ζαμπέλα

Μετά και τον πρόσφατο
θάνατο του Απόστολου
Ζαμπέλα, σβήνει σιγά-

σιγά η περίφημη Ωνασιακή ομά-
δα της Ο.Α., που για χρόνια
στήριζε το μεγιστάνα στη διοί-
κηση των επιχειρήσεών του.
Ο Απόστολος Ζαμπέλας, ύστε-
ρα από μακροχρόνια ασθένεια
και θεραπεία στο νοσοκομείο
«Υγεία», απεβίωσε, έχοντας δί-
πλα του την οικογένειά του και
το τελευταίο της «Ωνασιακής
Τρόικας», παλιό πιλότο της
Ο.Α., Παύλο Ιωαννίδη.
Έτσι, μετά το θάνατο του Α.Ζα-
μπέλα, ο μοναδικός επιζών είναι
ο Π.Ιωαννίδης. Ο Α.Ζαμπέλας,
διετέλεσε για πολλά χρόνια επί
της Ωνασιακής περιόδου οικο-
νομικός δ/ντής της Ολυμπιακής,
καθώς και δ/ντής διοικητικών
και οικονομικών υπυρεσιών της
εταιρείας, ενώ άσκησε επίσης

και τα καθήκοντα του βοηθούν
γεν.δ/ντού.
Με την παράδοση της Ο.Α. στο
δημόσιο, αποχώρησε από την
εταιρεία, ακολουθώντας την οι-
κογένεια του Ωνάση και μετά το
θάνατο του Αριστοτέλη υπήρξε
ένας από τους εκτελεστές της

ιδιόχειρης διαθήκης του
Αρ.Ωνάση.
Υπήρξε ισόβιο μέλος του Δ/Σ
του ιδρύματος «Αλέξανδρος
Ωνάσης», του οποίου ήταν τα-
μίας. Το 1992 και για 14 συνεχή
χρόνια άσκησε τα καθήκοντα
του αντιπρέδρου σε ένα ίδρυμα

που πρόσφερε σημαντική προ-
σφορά στην υγεία, στον πολιτι-
σμό και στα γράμματα με τις
χιλιάδες υποτροφίες για Έλλη-
νες φοιτητές.
Πανδημή η κηδεία του στο Α'
Νεκροταφείο Αθηνών στις 7 Ιου-
νίου 2010, με την παρουσία
επωνύμων και απλών ανθρώ-
πων, πολλοί από τους οποίους
ήταν παλιοί εργαζόμενοι στην
Ο.Α. της εποχής Ωνάση.
Αθόρυβη, η παρουσία του Α.Ζα-
μπέλα, συνέβαλε όμως σημαντι-
κά στις πολιτιστικές αποστολές
του ιδρύματος «Αλ.Ωνάσης».
Τα θερμά συλλυπητήρια στα
παιδιά του Γεώργιο και Κέλλυ
Ζαμπέλα, από το Δ/Σ του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., όπου αντιπροσω-
πεία των μελών του, παρέστη
και στην κηδεία και όλους τους
παλιούς συναδέλφους του στην
Ο.Α.

Ο Απ. Ζαμπέλας

Περίλυπος ο Αρ. Ωνάσης μετά την παραχώρηση της Ο.Α. (1974) αποχωρεί απ’το
υπ. συντονισμού έχοντας δίπλα του τον Παπαδημητρίου και τον Α. Ζαμπέλα

Περίλυπος ο Αρ. Ωνάσης μετά την παραχώρηση της Ο.Α. (1974) αποχωρεί απ’το
υπ. συντονισμού έχοντας δίπλα του τον Παπαδημητρίου και τον Α. Ζαμπέλα

¶∂£∞¡∂ √
¶∞¡∞°πø∆∏™ ∫Àƒ∆∞∆√™

Œ Ê˘ÁÂ ÚfiÛÊ·Ù· ¤Ó·  ̃ ·fi
ÙÔ˘  ̃ıÚ‡ÏÔ˘  ̃ÙË  ̃ÔÏÈÙÈÎ‹˜
Ì·˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜, Ô

¶·Ó·ÁÈÒÙË  ̃∫˘ÚÙ¿ÙÔ .̃ ∏ ÎË‰Â›· ÙÔ˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÈ̃  4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
2008, ÛÙÔ ∞ã ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ
Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ  ̆Î·ÙÔÈÎ›·, ÂÎÙfi˜
·fi ÙÔ˘  ̃ ÔÈÎÂ›Ô˘  ̃ ÙÔ ,̆ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÔÈ
·ÏÈÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ  ̃ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ›
ÙÔ  ̆ÛÙËÓ √.∞.
∆Ô ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÎË‰Â›· ÙÔ˘
¶.∫˘ÚÙ¿ÙÔ ,̆ ¤‰ˆÛÂ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛ -̂
Â›· ÙÔ  ̆¢/™ ÙÔ  ̆¶√§.∫.∂.√.∞.
∂›̄ ·ÌÂ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ  ̃ ÙË  ̃ ˙ˆ‹  ̃ ÙÔ  ̆ ÙÔÓ ¶.∫˘ÚÙ¿ÙÔ,
fiÔ˘ Ì·˜ Â›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ  ̆ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË, Ë ÔÔ›·
‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙËÓ «ÕÏÏË ¶Ù‹ÛË». ∆Ô
ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô ÛÙËÓ ÎË‰Â›· ÙÔ  ̆ÂÎÊÒÓË-
ÛÂ Ô Î.¶.π̂ ·ÓÓ›‰Ë ,̃ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË  ̃ ÙÔ˘
ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ √.∞., Ô ÔÔ›Ô˜
ÌÂ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ  ̆ ÂÍ¤ÊÚ·ÛÂ Ù· Û˘Ó·È-
Ûı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÂ˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ.

Καλό ταξίδι καπετάνιε…
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∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿Q

™ÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô...

™À¡∞¢∂§º∂: ª∏¶ø™ ¶§∏ƒø¡∂π™ ∞∫ƒπµ∞ ∞™º∞§π™∆ƒ∞;

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ∫ø™∆∞™ ∫§∞¢∏™ ∆∏§.: 210 95.15.568 ∫π¡.: 6945.287699 FAX: 210.95.84.704

I¶¶√π ∂•∞ª∏¡∞ ∞™º∞§π™∆ƒ∞

0-6  ∏ƒ 148 €

7-8 ∏ƒ 162 €

9-10 ∏ƒ 181 €

11-12 ∏ƒ 189 €

13-14 ∏ƒ 198 €

∂È‰ÈÎ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ OLYMPIC
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ √.∞. ÌÂ ÙÈ˜

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜
ñ ∞™º∞§∂π∞ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ ñ °π∞ √¢π∫∏ µ√∏£∂π∞: 32€€ (∂•∞ª∏¡√)

ñ ªÂ ÓÔÌÈÎ‹ Î¿Ï˘„Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 6€€ ñ  ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜

∆
ÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫˘ÚÙ¿ÙÔ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·
ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1944, ÚÈÓ ·fi 64
¯ÚfiÓÈ·, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ µã

¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔÏ¤ÌÔ .̆  ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂÎÂ›ÓË ‹Ù·Ó
ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ ÛÙÔ Û˘ÌÌ· È̄Îfi Î¤ÓÙÚÔ ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË˜ ·ÂÚÔfiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈÎ‹ ∞ÂÚÔÔÚ›·,
ÛÙË ƒÔ‰ÂÛ›· ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹ ,̃ fiÔ˘ Ì· ›̇ ÌÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÕÁÁÏÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘fiÌÔ˘Ó·
Î·È ÂÁÒ.
™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÂÏ¿ È̄ÛÙÂ˜
ÊÔÚ¤˜ ·ÏÏ¿ ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó
ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi ¿ÓıÚˆÔ ÌÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·.
™Ô‚·Úfi ,̃ ÛÂÌÓfi ,̃ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¤ÓÔ˜ Î·È ·Õ fiÙÈ
¿ÎÔ˘Á· ‹Ù·Ó Î·È ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ .̃
∆ÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ¿ÏÈ ÙÔ 1947 fiÙ·Ó ÚÔÛÂÏ‹-
ÊıËÎ· ˆ˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·
TA∂.
∞fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙË˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì·˜ ˘‹Ú-

ÍÂ Ì›· ·ÌÔÈ‚·›· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È Ù·‡ÙÈÛË ·fi„ÂˆÓ
ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›· .̃
∞ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ·Î‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
øÓ¿ÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ‹Î·ÌÂ ÔÏ‡ ÛÙÂÓ¿ ÛÙË ‰ÈÂ‡-
ı˘ÓÛË ¶ÙËÙÈÎ‹˜ ∂ÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂˆ˜ Î·È ı¤Û·ÌÂ
ÙÈ̃  ‚¿ÛÂÈ̃  Î·È ÙÈ̃  ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÙË˜ ÙËÙÈÎÔ‡
¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›· .̃
◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ,̃ ‰¿ÛÎ·-
ÏÔ˜-ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ ,̃ ÔÏ‡ÙÈÌÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ Î·È
Î˘Ú›̂ ˜ ¿ÓıÚˆÔ .̃  ∫·Ïfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÕ ¤Ó· ı·˘ -
Ì¿ÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.  ∂¿Ó ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·-
ÎÙËÚ›Ûˆ ÌÂ Ì›· Ï¤ÍË ı· ¤ÏÂÁ· ¶ÚfiÙ˘Ô ÁÈ·
fiÏÔ˘˜ Ì· .̃
∞Ó·ÚÚÈ̄ ‹ıËÎÂ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎ¿ ÛÙ· ·ÓÒÙ·Ù· ·ÍÈÒ-
Ì·Ù· ÙË˜ √Ï˘ÌÈ·Î‹˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÕ ·˘Ùfi ÙÔ˘
°ÂÓÈÎÔ‡ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙÔ‡.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÎÂ-

Ù¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ıËÎÂ
ÁÈ· Ù· ÈÛÙÂ‡ˆ ÙÔ ,̆ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎÂ ·ÏÏ¿ ‰Â
Ï‡ÁÈÛÂ, ¿ÓÙÔÙÂ ÛÙ¿ıËÎÂ fiÚıÈÔ˜ Î·È ÌÂ ÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿.  Œ¯·ÈÚÂ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›-
ÛÂˆ˜ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆ .̃
√ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ Â˘Ù‡¯ËÛÂ Ì· ›̇ ÌÂ ÙËÓ π̂ ¿ÓÓ·
Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌÔ‡Ó ÌÂ
ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘ ›̄· Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ÓÕ
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ›‰È· ‚‹Ì·Ù· ÛÙÈ̃  ÛÔ˘‰¤˜
ÙÔ˘ .̃
∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ ,̆ Ë π̂ ¿ÓÓ·, Ô ¡ÈÎfiÏ· ,̃ Ô
°ÈÒÚÁÔ˜ Î·È fiÏ· Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂ›·˜ ÙÔ˘˜
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈÕ ·˘ÙfiÓ.
ŒÊ˘ÁÂ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ-
ÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ Ô˘ ·Á¿-
ËÛÂ Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛÂ ÌÂ ¿ıÔ .̃
¶·Ó·ÁÈÒÙË, fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÛÔ˘ Î·È fiÛÔÈ
¿ÏÏÔÈ ÛÂ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ı· ÛÂ ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ ¿ÓÙ· ÌÂ
ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë, ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı·˘Ì·ÛÌfi.

∫·Ïfi ∆·Í›‰È ¶·Ó·ÁÈÒÙË
¶·‡ÏÔ˜ π̂ ·ÓÓ›‰Ë˜

∂ÀÃ∞ƒπ™∆π∂™
£¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
ıÂÚÌ¿ ÙÔ ¢/™ ÙÔ˘ ¶√§.∫.∂.√.∞.
ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ
‚·ı‡Ù·ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ò-
ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·ËÌ¤ÓÔ˘˜ Ì·˜
Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú· Î·È ·Ô‡
¶∞¡∞°πø∆∏ ∫Àƒ∆∞∆√À.

√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶.  ∫˘ÚÙ¿ÙÔ˘

ñ ∞.∂. ™øª∞∆π∫∂™ µ§∞µ∂™ . . . . . . . . . . 500.000
ñ ∞.∂. À§π∫∂™ µ§∞µ∂™ . . . . . . . . . . . . . . 500.000
ñ ∑∏ªπ∂™ ∞¶√ ∞¡∞™º∞§π™∆√ √Ã∏ª∞
ñ ¡√ªπ∫∏ ¶ƒ√™∆∞™π∞
ñ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∞∆ÀÃ∏ª∞
ñ ºƒ√¡∆π¢∞ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆√™
ñ ¶ƒ√™∆∞™π∞ BONUS - MALUS

∆√ µ∞™π∫√ ∆πª√§√°π√ ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡∂π 

∂È‰ÈÎ¤˜
ÙÈÌ¤˜

Â·Ú¯›·˜

ª∏ ¢π™∆∞™∂∆∂ ¡∞ ª∞™ ∆∏§∂ºø¡∏™∂∆∂ °π∞ ∫∞£∂ ∞¡∞°∫∏ ™∞™!



Μέ το τέλος της λει-
τουργίας της κρατι-
κής Ο.Α. και την

υποστολή των συνδικαλιστι-
κών της δράσεων, η Ένωση
Πτυχιούχων Επιμελητών Πτή-
σεων (ΕΠΕΠ), επέλεξε να τη
σηματοδοτήσει με μία τιμητι-
κή βράβευση, σε έναν παλαί-
μαχο συνάδελφό μας, που
για χρόνια παρέμενε πρωτο-
πόρος στην επαγγελματική
ενασχόληση και στην πολιτι-
κή δράση.
Η τιμητική βράβευση ήταν για
τον Αχιλλέα Παπαγεωργίου,
που για πάνω από 30 χρόνια
προσέφερε τις άοκνες υπη-
ρεσίες του στο τμήμα επιμε-
λητείας πτήσεων της Ο.Α.,
ενός νευραλγικού τομέα της
εταιρείας.
Θεωρούμε σημαντική την εκ-

δήλωση της ΕΠΕΠ και την
προβάλουμε από την «Άλλη
Πτήση», γιατί ο Αχ.Παπαγε-
ωργίου εισήγαγε την πρωτο-
ποριακή ηλεκτρονική
σχεδίαση πτήσεων το 1987
και βραβεύτηκε για αυτήν την
ευρεσιτεχνία του.

Ο Αχ.Παπαγεωργίου, προερ-
χόταν από την πολεμική αε-
ροπορία και πέταξε ως
αεροναυπηγός αρχικά με DC-
4 και Harvard. 
Προσελήφθηκε στην Ο.Α. και
δίδαξε αεροναυτιλία στον
Αλεξ.Ωνάση. Για χρόνια, υπη-

ρέτησε ως πρόεδρος της
ΕΠΕΠ και ήταν συγκατηγο-
ρούμενος του Αν.Παπανδρέ-
ου στην περίφημη δίκη
«ΑΣΠΊΔΑ». Υπηρέτησε την
Ο.Α. με υπευθυνότητα, εντι-
μότητα και επαγγελματισμό.
Συγκινημένος, στη σεμνή εκ-
δήλωση, μετά την απονομή
της χρυσής αναμνηστικής
πλακέτας, ο Αχ.Παπαγεωργί-
ου είπε: «… Θλίβομαι βαθύτα-
τα για την κατάληξη του
εθνικού αερομεταφορέα, που
από εργαλείο της εθνικής οι-
κονομίας και της εθνικής
άμυνας, κατέληξε λάφυρο
στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ντροπή και κρίμα για όλους
μας…».
Στον Αχιλλέα Παπαγεωργίου,
ευχόμαστε μέσα από την «Άλ-
λη Πτήση» καλή υγεία.

Τιμητική βράβευση
για τον Αχιλλέα Παπαγεωργίου
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Βιβλίο

Λογοτεχνία με όνομα

Πρόσφατα κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις «Οδός
Πανός» το νέο βιβλίο του

πρώην συναδέλφου και μέλους
του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α κ. Γιώργου Πε-
τρέλλη, παλιού Ι/Φ της Ο.Α. Πρό-
κειται για ένα νέο μυθιστόρημα
που ουσιαστικά αποτελεί την φυ-
σική συνέχεια του προηγούμε-
νου βιβλίου του συγγραφέα με
τίτλο Βορειοανατολικά στον Αιώ-
να. Σ’ αυτή την αφήγηση ο μι-
κρός Ορέστης από τη Μυτιλήνη
μεγαλώνει και εμφανίζεται πλέον
στην Αθήνα με άλλο όνομα. Στο
βιβλίο αυτό, ο Χριστόφορος, νέ-
ος και ανήσυχος όπως είναι πα-
σχίζει να δρομολογήσει και να
πραγματοποιήσει τα όνειρά του,
αλλά διάφορες αντιφατικές συ-
γκυρίες και απρόβλεπτες κατα-
στάσεις τον αναγκάζουν να
τροποποιεί και να αναπροσαρμό-
ζει συνεχώς τα σχέδιά του. Πα-
ράλληλα όμως με αυτόν κινείται
και η κεντρική ηρωίδα του μυθι-

στορήματος, η Δάφνη, με την
οποία θα έχει μια φευγαλέα αλ-
λά καθοριστικής σημασίας συνά-
ντηση.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε
στη «Στοά του Βιβλίου».
Την επιμέλεια και τον συντονι-
σμό της παρουσίασης ανέλαβε ο
συγγραφέας, ποιητής και δημο-
σιογράφος, Γιώργος Χρονάς, ο
οποίος ξεκίνησε την ομιλία του
συγκρίνοντας το αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος όπου πλέ-
ον δεν γίνονται αναγγελίες από
τα μεγάφωνα, σε αντίθεση με το
αεροδρόμιο του Ελληνικού όπου

παλιά η κάθε αναγγελία οριοθε-
τούσε το πέρασμα του χρόνου,
την άφιξη ή την αναχώρηση, το
πέρασμα της στιγμής. Ολοκλη-
ρώνοντας ευχαρίστησε τον συγ-
γραφέα για την άψογη
συνεργασία τους. Στη συνέχεια
πήρε το λόγο ο νυν Δήμαρχος
Αγ. Παρασκευής, Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος, ο οποίος μίλησε με
πολύ θερμά λόγια  για το συγ-
γραφέα Γ.Πετρέλη και για τις
κοινές επαγγελματικές στιγμές
του παρελθόντος.
Επιπρόσθετα, επεσήμανε τη ση-
μαντικότητα της μοίρας αλλά

σχολίασε επίσης την ιδιοτροπία
της σύμπτωσης η οποία αποτε-
λεί άλλωστε και το σημείο ανα-
φοράς στην αναζήτηση του
κεντρικού ήρωα του βιβλίου. Πα-
ρεμβάσεις έκαναν επίσης ο
Α.Κουλάδης (φιλόλογος), ο
Κ.Μπούρας (κριτικός συγγραφέ-
ας) και ο Α.Παπαδόπουλος (συγ-
γραφέας-ποιητής).
Αποσπάσματα από το βιβλίο διά-
βασε η ηθοποιός Μαρία Αμερι-
κάνου η οποία
καταχειροκροτήθηκε από το κοι-
νό.
Στην κατάμεστη αίθουσα της
Στοάς του βιβλίου επικράτησε
έντονη συναισθηματική φόρτιση,
τόσο από τους συμπατριώτες
του συγγραφέα, όσο και από
τους παλιούς συναδέλφους του
από την Ολυμπιακή Αεροπορία
οι οποίοι τίμησαν και επιβράβευ-
σαν με την παρουσία τους την
δεύτερη συγγραφική του προ-
σπάθεια.

Ευχόμαστε ΤΟ ΟΝΟΜΑ να είναι
καλοτάξιδο και πάντα σε γαλή-
νια νερά.

Νέα συγγραφική παρουσία απ' τον Γιώργο Πετρέλη

Στιγμιότυπο απ’τη διοργάνωση με ομιλητή τον Στιγμιότυπο απ’τη διοργάνωση με ομιλητή τον 
δήμαρχο Αγ. Παρασκευής Β. Γιαννακόπουλοδήμαρχο Αγ. Παρασκευής Β. Γιαννακόπουλο

Ο Αχ. Παπαγεωργίου την εποχή που ύπηρετούσε στην Ο.Α.
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Φωτογραφία

Φωτογραφικές εξορμήσεις

Εν μέσω χιλίων προ-
βλημάτων, η ομάδα
φωτογραφίας του

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. καλά κρατεί
από όλες τις απόψεις.
Το να είσαι μέλος σε μία
ομάδα σε  καιρούς φειδω-
λούς, τελικά σου αποκομί-
ζει πολύ περισσότερα από
την ικανοποίηση της δημι-
ουργικότητας. Η συμμετο-
χή σου προσφέρει
κινητικότητα και σε βγάζει
από την τριβή της καθημε-
ρινότητας. Ιδίως η τέχνη
της φωτογραφίας,  σου
δημιουργεί συναισθήματα
αισιοδοξίας και εμένα
προσωπικά με βοηθάει να
σκέφτομαι πιο χαλαρά και
θετικά.
Η δασκάλα μας, Δέσποινα
Κλούβα, δεν χάνει ποτέ
την όρεξή της και όσο κι
αν εμείς παραπονιόμαστε
για τα εργασιακά μας και
τις οικονομικές μας απώ-
λειες, εκείνη φροντίζει να
μας κάνει να τα ξεχνάμε,
τουλάχιστον όσο είμαστε
μαζί της.
Στα πλαίσια των δραστη-

ριοτήτων μας, η ομάδα
πραγματοποίησε μία φω-
τογραφική εξόρμηση στο
Σούνιο. «Στόχος» μας
ήταν ένα ερειπωμένο ξε-
νοδοχείο, από όπου και
σας παραθέτω την διπλα-
νή φωτογραφία. 
Οργανώνουμε συνήθως
τέτοιες εξορμήσεις γιατί
όταν βρισκόμαστε σ’ ένα
συγκεκριμένο χώρο για
φωτογράφηση, οι εικόνες
που «βλέπει» ο καθένας
μας είναι εντελώς διαφο-
ρετικές. Η οπτική του κα-
θενός αποτυπώνεται στις
φωτογραφίες του και στο
επόμενο μάθημα προβά-
λουμε με προτζέκτορα τα
αρχεία, συζητάμε τα λάθη
μας και επιβραβεύουμε τις
προσπάθειες μας. Σας πε-
ριμένουμε και εσάς να
ενταχθείτε από τη νέα
χρονιά στο τμήμα φωτο-
γραφίας και να' στε σίγου-
ροι ότι δεν θα χάσετε.

Στις 20 Μαρτίου παραβρεθήκαμε
στα εγκαίνια της έκθεσης φωτο-
γραφίας του Αλ. Λαμπροβασίλη

στο Μουσείο Μπενάκη. Η έκθεση είχε τίτλο "Hopes,
dreams and hard times". Καταγράφει ήθη και συ-
μπεριφορές στη μετά την 11/9 εποχή της Αμερικής,
στον καιρό του πρώτου αφροαμερικανού προέ-
δρου αλλά και της οικονομικής κατάρρευσης. Ο
γνωστός φωτογράφος έχει αποκτήσει σχέσεις με
την φωτογραφική ομάδα του ΠΟΛΚΕΟΑ, καθώς στο
παρελθόν η δασκάλα μας τον είχε προσκαλέσει σε
κάποια μαθήματα για να γνωρίσουμε την δουλειά
του.

ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Λ. ΦΥΛΗΣ 81, ΚΑΜΑΤΕΡΟ Τηλ.: 210 23 88 333
• Με υπεύθυνο έλεγχο από καταρτησμένο προσωπικό
• Με μηχανήματα ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ!

• ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ειδικές τιμές

στα μέλη του

ΠΟΛ. Κ. Ε. Ο. Α. ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ:
• Την άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Την αστυνομική ταυτότητα οδηγού
• Το προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (εάν υπάρχει)
• Τρίγωνο - Φαρμακείο - Πυροσβεστήρα σε ισχύ

Κάθε μέρα: 07:00 - 21:00
Σάββατο: 07:00 - 15:00

ΤαΤα μέλημέλη της ομάδας φωτογραφίας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.της ομάδας φωτογραφίας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
"επί σκοπόν" στη φωτογραφική εξόρμηση στο Σούνιο"επί σκοπόν" στη φωτογραφική εξόρμηση στο Σούνιο

Χριστίνα Λίβερη
Τμήμα φωτογραφίας

του ΠΟΛΚΕΟΑ
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Ταξίδι

ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ: Το βουνό σύνορο

ΟΒόρας ή «Καϊμά-
κτσαλλάν», είναι
ένα από τα ψηλό-

τερα βουνά της Ελλάδας
και διαθέτει τα πιο ζω-
ντανά χιονοδρομικά κέ-
ντρα της Ελλάδας.
Διαθέτει επίσης τον ψη-
λότερο αναβατήρα
(υψομ.2.480μ.). Οι πίστες
του δε, είναι από τις με-
γαλύτερα σε μήκος και
ικανοποιούν όλες τις
απαντήσεις των χιονο-
δρόμων.
Σε αυτό το υπέροχο βου-
νό, επιλέξαμε φέτος να
ταξιδεύσουμε τους συ-
ναδέλφους μας που αγα-
πούν το χιόνι, αλλά και
δεκάδες άλλους που
ακολουθούν τις ταξιδιω-
τικές επιλογές του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Ανεβαίνοντας τον ελικο-
ειδή δρόμο μέχρι να
φτάσουμε στο χιονοδρο-
μικό κέντρο, μας υποδέ-
χθηκαν οι πινακίδες της
OLYMPIC AIR, όπως και
στην είσοδος του Σαλέ,
αφού για φέτος, η
Olympic Air ανέλαβε

σπόνσορας στο χιονο-
δρομικό κέντρο του Ο
καλός καιρός και ο λα-
μπερός ήλιος, έδωσαν
την ευκαιρία σε όλους
μας να περάσουμε ένα
όμορφο πρωινό και από
το σαλέ να αγναντέψου-
με τα χιονισμένα βουνά
της Κεντρικής Ελλάδας
και της Ηπείρου. Η έκ-
πληξη όμως της εκδρο-
μής μας ήταν το Σερβικό
εκκλησάκι του προφήτη
Ηλία, το οποίο βρίσκεται

ακριβώς πάνω στην κο-
ρυφογραμμή του βουνού
στο σκοπιανό έδαφος. 
Κατασκευάστηκε κατά τη
διάρκεια του Α' Παγκο-
σμίου Πολέμου από Σέρ-
βους στρατιώτες με
εγκαταλελειμμένα υλικά
πολέμου.
Σήμερα, αποτελεί το
αξιοθέατο της περιοχής
και η επίσκεψή μας
πραγματοποιήθηκε με ει-
δικό ερπυστριοφόρο
όχημα.

Το Καϊμάκτσαλάν, είναι
ένα μοντέρνο «νοικοκυ-
ρεμένο» χιονοδρομικό
κέντρο που σε συνδυα-
σμό με την επίσκεψη στο
παραδοσιακό χωριό
«Αγ.Αθανάσιος», στους
πρόποδες του βουνού,
μπορεί κανείς να έχει
θαυμάσιες εμπειρίες και
απολαύσεις που μόνο σε
ευρωπαϊκά σαλέ τα συ-
ναντάει.
Ας μην το λησμονήσουν
οι συναδελφοί μας για
τις επόμενες χειμερινές
εξορμήσεις τους…Το εντυπωσιακό σαλέ στην κορυφή του βουνού Καϊμακτσαλάν.

Η αντιπροσωπεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. φωτογραφίζεται μετά την
άφιξη της με ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα στην κορυφή του
προφήτη Ηλία, με φόντο το χιονισμένο Σέρβικο εκκλησάκι.

Τηλ.: 2381032052,
6977264133

Μία άλλη χαρακτηριστική φωτογραφία στην είσοδο του σα-
λέ τη στήριξη του οποίου ως σπόνσορας είχε αναλάβει η
Olympic Air.

• Ειδικές τιμές στα μέλη
του ΠΟΛΚΕΟΑ

Γ ια μία ιδανική πα-
ραμονή στον παλιό

Αγ.Αθανάσιο,ελάτε
στον ξενώνα 
«ΖΕΙΔΩΡΟ»



Εργατικά

Α ΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ

Υπάρχει σάλιο...

και πολύ μάλιστα

•Για το κόστος των συντάξεων

€
ξι προσπάθειες (!) έχουν
γίνει τις δύο τελευταίες
10ετίες, προκειμένου να

υπάρξει ασφαλιστική μεταρρύθ-
μιση στη χώρα μας.
Δύο ήταν περισσότερο επεισο-
διακές και αποσύρθηκαν μαζί με
τους αντίστοιχους υπουργούς
(Γιαννίτσης ΠΑΣΟΚ – Μαγγίνας
ΝΔ). Οι άλλες ασχολήθηκαν μόνο
σε μειώσεις συντάξεων και αυξή-
σεις στις ηλικίες συνταξιοδότη-
σης. Αυτήν τη φορά όμως η
«μετταρύθμιση» υπήρξε…  θανα-
τηφόρα και έπληξε καίρια την ερ-
γατική τάξη, αφού μειώνει
δραματικά τις συντάξεις, αυξάνει
τα όρια ηλικίας και εισάγει νέες
εισφορές, τινάζοντας στον αέρα
όλες τις επικουρικές συντάξεις…

Τα «επιχειρήματα» που χρησιμο-
ποιούνται για να εξουδετερώ-
σουν τις αντιστάσεις των
εργαζομένων και να πείσουν την
κοινή γνώμη είναι ότι «οι συντά-
ξεις είναι μεγάλες και πως το
κράτος δεν αντέχει αυτές τις δα-
πάνες». Όμως, τα επιχειρήματα
αυτά είναι έωλα γιατί οι συντά-
ξεις δεν είναι προνομιακά επιδό-
ματα – ώστε να στηρίζονται στις
χρηματικές αντοχές του κράτους
– αλλά καταβεβλημένες ασφαλι-
στικές εισφορές που παρακρατή-
θηκαν από τους εργοδότες και
το κράτος. Ως γνωστό, οι συντά-
ξεις των εργαζομένων υπολογί-

ζονται με 2% για
κάθε χρόνο
ασφάλισης, δηλ.
με 35 χρόνια για
το 70% των συ-
ντάξιμων αποδο-
χών. Άρα, τα
χρήματα των
ασφαλιστικών ει-
σφορών είναι τό-
σα που αρκούν,
όχι μόνο για τις
σημερινές συ-
ντάξεις, αλλά και
για μικρές ακόμα
αυξήσεις. Τα τα-
μεία όμως αντι-
μετωπίζουν
πρόβλημα γιατί
συστηματικά
υπέστησαν βίαιη
αφαίμαξη από
τις κυβερνήσεις
που τα αντιμετώ-
πισαν ως πραγ-
ματικά φέουδα τους.

- Μέχρι το 1980, παρά τον υψηλό
πληθωρισμό (μέχρι 25%), φυλάσ-
σονταν στην τράπεζα της Ελλά-
δας με μηδενικό επιτόκιο (!!)
- Φορτώθηκαν με χιλιάδες χαρι-
στικές συντάξεις κοινωνικού ή
πολιτικού χαρακτήρα, ενώ στη
συνέχεια, επινόησαν τις περίφη-
μες «εθελούσιες εξόδους», δίχως
την καταβολή των αντίστοιχων ει-
σφορών.

- Ουδέποτε καταβλήθηκε η
ασφαλιστική συμβολή του κρά-
τους.
- Χαρίστηκαν δεκάδες κεφάλαια
στους εργοδότες.
- Δεν ελέχθηκε η εισφοροδιαφυ-
γή και η ανασφάλιστη εργασία.

Τώρα, ο υπ.εργασίας, κ.Λοβέρ-
δος, προσπαθεί να πείσει για την
ανάγκη θέσπισης του νέου ασφα-
λιστικού. Είναι γνωστό όμως ότι,
ο Ο.Γ.Α. χορηγεί συντάξεις 360

ευρώ σε ανα-
σφάλιστους και
σε άπορους ηλι-
κιωμένους. Τη
σύνταξη αυτή,
δικαιούνται άνω
του ενός εκ. (!)
Ελλήνων πολιτών
με κόστος, άνω
των 5 δις ευρώ
ετησίως. Όμως,
κάκιστα, ο
υπουργός χρεώ-
νει αυτές τις συ-
ντάξεις στα
ασφαλιστικά τα-
μεία.
Ο συνυπολογι-
σμός των συντά-
ξεων που
αναλογούν σε
ασφαλιστικές ει-
σφορές με τις
συντάξεις πρό-
νοιας που χορη-

γεί το κράτος, δεν είναι παρά μία
προσπάθεια να τις μετακυλίσουν
στις πλάτες των εργαζομένων και
είναι ένα αίσχος. Δηλαδή να μει-
ώνουν τις συντάξεις μας για να
καλύψουν τις υποχρεώσεις τους
για χορήγηση συντάξεων πρόνοι-
ας και επιχειρούν να αποσύρουν
το κράτος από τη συμμετοχή του
στις κοινωνικέ ασφαλίσεις.
Αυτό, με τίποτα δεν πρέπει να το
αποδεχθούμε. Πρέπει να αντι-
σταθούμε!!

Τα λόγια σας

τα ψεύτικα

Μας εκθείασαν τον «εκσυγχρονισμό» ως
ιδεολογία για την ανόρθωση της πατρί-
δος μας και αυτός ήταν ένας μηχανι-

σμός που δρούσε στο παρασκήνιο με το πιο
πεπαλαιωμένο σύστημα διαφθοράς και διαπλο-
κής. Μεγάλες μπίζνες και μίζες, σε συνδυασμό
με μεγάλα, κούφια λόγια.
- Στη συνέχεια, μας είπαν για "επανίδρυση" του
κράτους και το μόνο που έκαναν ήταν η ανανέ-
ωση του προσωπικού των δικτύων διαπλοκής
και διαφθοράς, όσο ήταν δυνατό, γιατί το άλλο
παρέμενε άθικτο. Πάσχισαν να μας πείσουν ότι
το δημόσιο είναι χώρος παρηκμασμένος και
«εκτροφείο» συνδικαλιστικών επιδιώξεων, όμως
αποδείχθηκε ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα έχουν
μεταπτυχιακό στη διαφθορά. Τώρα μας μιλούν
για «αυτοκάθαρση». Λέτε να μας πείσουν;...

Με την έκφραση «δεν υπάρχει σάλιο», επι-
χείρησε να δικαιολογήσει ο υπ.εργασίας,
κ.Λοβέρδος, την ανάγκη αλλαγής προς το

χειρότερο του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Λες και
οι εργαζόμενοι δεν πλήρωσαν τις εισφορές που
τους αναλογούσαν.
Όμως, το καλαμπούρι πρέπει να λάβει τέλος. Οι
συντάξεις μας και όλων των εργαζομένων, δεν εί-
ναι δημόσιο έλλειμμα, αλλά… δημόσιο χρέος. Το
δημόσιο δεν χρωστάει μόνο στις τράπεζες, αλλά
και στα ασφαλιστικά ταμεία μας.
Όπως λοιπόν βρήκε… «το σάλιο» και μάλιστα υπέ-
ρογκο για την αποπληρωμή των χρεών στις τρά-
πεζες, οφείλει να καταβάλει στο ακέραιο και τις
συντάξεις μας. Διαφορετικά, θα τους δώσουμε το
δικό μας σάλιο, αλλά φτυσμένο στα μούτρα τους.

-

Για τις 

επικουρικές
Η Τρόικα των Βρυξελλών,

έχει βάλει στο μάτι και τις

επικουρικές μας συντάξεις,

αφού θέλουν να τις ενσω-

ματώσουν στο κομμάτι της

αναλογικής σύνταξης.

Η κυβέρνηση λέει (;) ότι

διαφωνεί… Όποιο και αν εί-

ναι το αποτέλεσμα, το βέ-

βαιο είναι ότι τις

επικουρικές συντάξεις θα

τις… κοντύνουν!!...
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Για τις 

επικουρικές



Γίνε συμμέτοχος στη ζωή...…

Ρύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, δασικές πυρκα-
γιές, τρύπα του όζοντος, εξαφάνιση ειδών, αποψίλωση,
υπεραλίευση, άναρχη δόμηση, καταστροφή των ακτών,

γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, νέφος, υπεράντληση
υπογείων νερών, διοξίνες, τοξικά απόβλητα, ερημοποίηση.
Αυτά είναι τα σύγχρονα προβλήματα που γεννά ο πολιτισμός
μας. Πάλεψε για να σταματήσει η καταστροφή του πλανήτη
μας. Είναι το σπίτι μας.

Για το περιβάλλονΓια το περιβάλλον
Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, γίνεται
πάντοτε αφορμή μελαγχολικών αποτιμήσεων και ζοφε-
ρών προβλέψεων για την κατάσταση του περιβάλλο-
ντος του πλανήτη μας, καθώς η ρύπανση της
ατμόσφαιρας, του εδάφους και των θαλασσών επιδει-
νώνεται, χρόνο με το χρόνο και οι όποιες προσπάθειες,
γίνονται για μείωση των επιπτώσεων από τις ανθρώπι-
νες δραστηριότητες είτε είναι άτολμες, είτε «φρενάρο-
νται» από τους ισχυρούς της Γης.

Όχι στα μεταλλαγμένα
Η ιδέα της Greenpeace να συντάξει κατάλογο προϊόντων με
μεταλλαγμένα συστατικά, όπως επίσης το να αποδεχθεί και
να κοινοποιήσει δηλώσεις διαφόρων εταιρειών όσον αφορά
την «καθαρότητα» των προϊόντων τους, ήταν μία πραγματι-
κά θαυμάσια ιδέα. Ιδέα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε
«πιλοτική», από την άποψη ότι ανοίγει το δρόμο για έμπρα-
κτες επεμβάσεις και άλλων συλλογικοτήτων σε πεδία όπως
είναι ο έλεγχος προϊόντων και υπηρεσιών, ο έλεγχος εργα-
σιακών ή οικιακών χώρων από την άποψη της υγιεινής κ.λ.π.

Αγριόγιδο: Είδος προς εξαφάνιση
Ο φυσικός πλούτος της χώρας μας είναι μοναδικός. Κάθε κομμάτι του που χάνεται,
παίρνει μαζί του ένα μέρος της φυσιογνωμίας της, αφήνοντας μας φτωχότερους.
Το αγριόγιδο θα είναι το επόμενο κομμάτι;
Ο ρόλος τους αγριόγιδου σε ένα υγιές οικοσύστημα είναι πολύ σημαντικός, αφού οι
πληθυσμοί του αποτελούν αξιόλογη τροφική πηγή για τα ζώα που βρίσκονται σε ανώ-
τερες θέσεις στην τροφική αλυσίδα, όπως είναι ο λύκος, ο λύγκας και ο χρυσαετός.
Το αγριόγιδο, ζει στις απομακρυσμένες περιοχές των μεγάλων και απόκρημνων βουνών
της ηπειρωτικής Ελλάδας. Εμφανίστηκε στα βουνά της Ευρώπης περίπου πριν από δύο
εκατ.χρόνια. Σήμερα στη «γηραιά ήπειρο» και στη γειτονική Μ.Ασία, απαντώνται δύο
είδη αγριόγιδου, που μάλιστα διακρίνονται σε αρκετά υποείδη, γεγονός που οφείλεται
στη μακρόχρονη έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των πληθυσμών της νοτιοδυτικής Ευρώ-
πης και των αντίστοιχων της κεντρικής και της νοτιοανατολικής. Στη χώρα μας, ζει σε
διάσπαρτους μικρούς πληθυσμούς.

ΥΜΗΤΤΟΣ: Το «τρελό» βουνό

ΟΥμηττός, συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων της Ατ-
τικής, παραμένοντας ένας από τους κυριότερους πνεύμονες πρασίνου στο
λεκανοπέδιο, παρόλο που οι άνθρωποι ήρθαν και κατοίκησαν τις παρυφές

του, θέτοντας σε κίνδυνο την οικολογική του ισορροπία. Ο Υμηττός, πήρε το όνομά
του από το πελασγικό Υμμήτ, που σημαίνει τρέλα, αγριότητα, σκληρότητα. Οι Φρά-
γκοι από την άλλη, το έλεγαν Μόντε Μέτριο (τρελό βουνό), αναγνωρίζοντας την
ιδιαιτερότητά  και τη μοναδικότητά του. Εν τούτοις, τα φυσικά του χαρακτηριστικά
(έδαφος, νερό, κλίμα κ.λ.π.) θα αντιστοιχούσαν σε μία συγκεκριμένη πραγματικό-
τητα χλωρίδας και πανίδας. Οι παρεμβάσεις όμως του ανθρώπου δίνου κάτι εξό-
φθαλμα διαφορετικό. Ο άνθρωπος, θέλοντας να χτίσει σπίτια οικοπεδοποίησε
μεγάλο κομμάτι και έκοψε πολλές φορές το βουνό, ενώ άλλοτε πάλι, προσπαθώ-
ντας να διορθώσει τα πράγματα, προχώρησε σε λανθασμένες αναδασώσεις.

Ο Υμηττός, πανέμορφος και μοναδικός.
Στη φωτογραφία, άποψη μιας από τις πλαγιές του.
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ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

Είναι πλέον γνωστό σε όλους
μας ότι η εθελοντική αιμο-
δοσία είναι μία ύψιστη κοι-

νωνική προσφορά στον πάσχοντα
συνάνθρωπό μας. Είναι μία πράξη
υπευθυνότητας, προσφοράς και
αλληλεγγύης, σε κάθε έχοντα την
ανάγκη μας.
Στα χρόνια λειτουργίας της κρατι-
κής Ο.Α., ο θεσμός της εθελοντι-
κής αιμοδοσίας είχε καταξιωθεί
στο χώρο της Ο.Α., όπου κατά
καιρούς, εκατοντάδες εργαζόμε-
νοι στον εθνικό αερομεταφορέα,
μέσα από τις επιτροπές υγιεινής
και ασφάλειας, πραγματοποιού-
σαν εθελοντικές αιμοδοσίες και
στήριξαν τις τράπεζες αίματος
που λειτουργούσαν.
Με τη διάλυση όμως της εταιρεί-
ας, διαπιστώσαμε, το σημαντικό
αυτό κενό που άφησαν πίσω τους
η υποστολή της δράσης των τρα-

πεζών, μέσα από τις συνεχείς
οχλήσεις των συναδέλφων μας
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και
την προτροπή δεκάδων άλλων,
που μας προέτρεπαν στην ανάγκη
πρωτοβουλιών από το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προκειμένου να ξε-
κινήσουμε και πάλι εθελοντικές
αιμοδοσίες και την επαναλειτουρ-
γία των τραπεζών αίματος.
Έτσι, σε συνενόηση και με τις δι-

οικήσεις των διαφόρων τμημάτων
της Olympic Air, αποφασίσαμε να
ξεκινήσουμε πιλοτικά την πρώτη
εθελοντική αιμοδοσία για τις 29
Σεπτεμβρίου 2010, που προγραμ-
ματίζεται να γίνει στα γραφεία
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στο πρ. δυτικό
αεροδρόμιο Ελληνικού και ώρες
10.00 – 13.00.
Καλούμε κάθε συνάδελφό μας
στην Ο.Α. και στην Olympic, με
τους θεσμικούς αιμοδότες του
χώρου μας να στηρίξουν αυτήν
την προσπάθεια του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προκειμένου να δο-
θεί συνέχεια σε μία πετυχημένη
λειτουργία και να βοηθήσουμε
τους συναδέλφους μας, τους συ-
νταξιούχους και τα μέλη των οικο-
γενειών τους, παράλληλα δε, να
περάσουμε ένα πανανθρώπινο μή-
νυμα για την αξία της εθελοντικής
αιμοδοσίας. 

Απεβίωσε πρόσφατα ο
Κώστας Σιγανός, που
για χρόνια υπηρέτησε

ως μηχανικός α/φών στην
Ολυμπιακή Αεροπορία.
Είχε προσληφθεί στην Ο.Α.
το 1969, όταν αποφάσισε να
σταματήσει την περιπλάνησή
του στις θάλασσες του κόσμου όπου ερ-
γαζόταν ως μηχανικός του εμπορικού ναυ-
τικού. Η πρόσληψή του στην Ο.Α. ήταν μία
καλή ευκαιρία για ένα γαλήνιο επαγγελμα-
τικό λιμάνι. 
Εκπαιδεύτηκε σε όλους τους τύπους
α/φών που διέθετε η Ο.Α. και υπηρέτησε
στην γραμμή πτήσεων στο αεροδρόμιο
Ελληνικού και της Κερκύρας. 
Σεμνός, μειλίχιος, καλός οικογενειάρχης,
αγαπητός στους συναδέλφους του. Δοκι-
μάστηκε επανειλημμένα με την υγεία του.
Καλό ταξίδι Κώστα Σιγανέ.

"'Εφυγε" ο
Μ. Καλιδώνης

Απεβίωσε ο
Κώστας Σιγανός

Ύστερα από τις
αρχαιρεσίες που
διεξήχθηκαν

στις 22 Μαρτίου 2010
στο Σύνδεσμο Συνταξι-
ούχων, αναδείχθηκε η
νέα σύνθεση, που την
απαρτίζουν:
Ηρ.Ευσταθίου
(πρόεδρος),
Ανδρέας Σπυρόπουλος
(Αντ/δρος),
Χρ.Σαββάκης (Γεν.Γραμ),
Κ.Ντόκος (ταμίας) και
Ντ.Σκελλά, Αικ.Αναγνώ-

στου, Γ.Βενέτης, Α.Κα-
ραβίας, Γ.Σταύρου (μέλη
Δ/Σ).
Το Δ/Σ του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., εύχεται
στους νεοεκλεγέντες κα-
λή επιτυχία στο έργο
που ήδη έχουν αναλάβει.

• Εκλογές εξάλλου
πραγματοποιήθηκαν και
στο Ε.Κ.Α. όπου πρόε-
δρος στο Εργατικό Κέ-
ντρο, επανεκλέχθηκε η
Στάβη Σαλουφάκου.

Ποίηση
Αμφίδρομα η διανόηση
Τη μέρα του θερισμού

Σέρνει το βολόσυρο στ'αλώνι
Να γλιστρά στα στάχυα
Να σκίζει ο πυρόλιθος

Λόγια, ιδέες και –ισμούς
Μετέωρη η ήρα να θαμπώνει

Την άλικη πείρα πολέμων και αγώνων
Την απελπισία των ολίγων

Και αύριο; Γαία πυρί μειχθήτω!

Γιώργος Χατζόπουλος
Μηχ/κός α/φών

Νέο Δ/Σ στο Σύνδεσμο Συνταξιούχων

Χάθηκε εντελώς αναπάντεχα, προδομένος από
την καρδιά του, ο Μιχάλης Καλιδώνης. Η επαγ-
γελματική οικογένεια των μηχανικών α/φών,

πενθεί για την απώλεια ενός εξαίρετου ανθρώπου μα-
χητή και αδαμάντινου χαρακτήρα. Υπηρέτησε με εξαί-
ρετο επαγγελματισμό την Ο.Α., στην οποία βρήκε
φιλόξενο αραξοβόλι, μετά την απόλυσή του από την
ETHIOPIAN, όπου εργαζόταν ως μηχανικός α/φών.
Πάντα πρωτοπόρος στους εργατικούς αγώνες, συ-
νεργάστηκε συνδικαλιστικά στην ΕΠΤΑΟΑ με τις δυ-
νάμεις που πάλευαν για τα εργασιακά θέματα του
χώρου τους, χωρίς δεσμεύσεις, δίχως να υποστέλει
όμως τις ιδεολογικούς του προσανατολισμούς. Μάχι-
μος για τα ζητήματα της Ο.Α. και μετά τη συνταξιο-
δότησή του. Διέμενε στον Πειραιά, στα Μανιάτικα,
όπου η γειτονιά του προσδιόριζε την καταγωγή του,
αλλά και τη μαχητικότητα και αποφασιστικότητα που
τον διέκρινε.
Στη οικογένειά του, τα πλέον ειλικρινή συλληπητήρια
από το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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Γυμναστική

Κάθε καλοκαίρι, θυ-
μόμαστε
απαρέγκλιτα

πόσο πολύ έχουμε
ανάγκη τη γυ-
μναστική. Οι
τρόποι εκγύμνα-
σης ποικίλουν και
τα αποτελέσματα είναι
απολύτως θετικά. Εμείς
σας προτείνουμε από το
ερχόμενο φθινόπωρο, ένα
νέο τρόπο εκγύμνασης,
το PILATES.
Τι είναι το PILATES;
Το Pilates είναι 
-Αντιστρες γυμνα-
στική
-Δυναμώνει την
πλάτη, την κοιλιά, τη
μέση
-Μαζεύει την περιφέρεια
και χαρίζει δυνατούς και
επιμηκυμένους μύες

-Είναι απαραίτητο για τη
βελτίωση της τεχνικής

στους χορευτές, αθλη-
τές, τραγουδιστές,
ηθοποιούς
-Ασφαλές για
τους ηλικιωμένους

-Ακίνδυνο
για

τις εγκύους
-Αποτελεσματικό στην

οστεοπόρωση
Το Pilates (πιλάτες), δείνει
έμφαση στη συγκέντρωση
και ευθυγράμμιση – align-
ment – του σώματος, τη
συνειδητοποίηση και τον
έλεγχο της κίνησης. Απο-
καθιστά τη μυϊκή ισορρο-
πία, επιτυγχάνει σύσφιξη,
βοηθά στη στήρι-

ξη του

σώ-
ματος με

σωστό και
αβλαβή τρόπο, δυναμώ-
νει τη μέση, αυξάνει την

αντοχή, χαρίζει κίνηση
με ρευστότητα, σιγουριά
και χάρη.
Η μέθοδος Pilates, δου-
λεύει το σώμα εκ των έσω,

δηλαδή από τις εσωτερι-
κές μυϊκές ομάδες προς
τις εξωτερικές και έτσι τα
αποτελέσματα της έχουν
μεγαλύτερη διάρκεια από
αυτά της συμβατικής γυ-
μναστικής. Με τον τρόπο
αυτό, ο ασκούμενος απο-

κτά μεγαλύτερη συνεί-
δηση του σώματός
του. Τα μαθήματα
PILATES θα ξεκινή-
σουν απ’ τον ερχό-
μενο Οκτώβρη και
θα γίνονται 2 φορές

την εβδομάδα στον
πολυχώρο του ΠΟΛ-

ΚΕΟΑ. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες και

εγγραφές μπορείται
να απευθύ-
νεστε στη

γραμματεία στο τηλέφωνο
210 3563357.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ
• Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ξεκινάε ι μαθήματα PILATES

Ελάτε τώρα στη Ζάκυνθο SUN RiSE HoTel
• ΤΣΙΛΙΒΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Με βάση τις απαιτήσεις σας, μπορούμε να σας
εξασφαλίσουμε διακοπές προσαρμοσμένες
τέλεια στον προϋπολογισμό και το επίπεδο

εξυπηρέτησής σας.
Προσφέρουμε υπηρεσίες με ανταγωνιστικές 

τιμές για κάθε κατηγορία και απαίτηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 210 57 32 228

Velibor Kovacevic
Planos, Tsilivi, Zakynthos P.C. 29100
Fax: 26950 22590, mob.: 6981 460521
Athens - Tel: 210 57 32 228
www.hellasun.com
email: veliborkovacevic@hotmail.com

Για ποιοτικές

διακοπές
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