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

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

ΠΟΛΩΝΙΑ 5*
Βαρσοβία – Κρακοβία / 21 – 26 Σεπτεμβρίου 2015 

Δηλώσεις συμμετοχής και προκαταβολές  έως τις 29 Ιουνίου 
2015 (ώρα 14.00)  στα τηλέφωνα 211 0121327 και 211 0121328

Αντάμωμα όλων των πρώην εργαζομένων του Ομίλου
της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΕΠΑΕ και το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., σας προσκαλούν στο 
αντάμωμα που διοργανώνουν οι δύο Σύλλογοι την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και
ώρα 20.30, στο χώρο της πίστας του Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου στο Ελλη-
νικό, με φόντο τα Β727 – Β747.

Σας περιμένουμε για να περάσουμε όλοι μαζί μια όμορφη, μουσική, καλοκαιρινή βραδιά.
Τη μουσική κάλυψη της εκδήλωσης θα έχει ο Γιάννης Λεμπέσης με την ορχήστρα του.
Θα υπάρχει πλούσιος μπουφές για τους παρευρισκόμενους.

Τιμή πρόσκλησης: 10€
(απαραίτητη η έγκαιρη αγορά των προσκλήσεων 

για τον υπολογισμό του catering).
Σας περιμένουμε

Η είσοδος θα είναι από το παλιό τελωνείο του Ανατολικού Αεροδρομίου

Προμηθευτικός Οργανισμός Σ.Ε.Π.Α.
για τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. προχώρησε σε συμ-
φωνία με το Συγκρότημα Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας (Σ.Ε.Π.Α.) – 
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 614, ΕΛΛΗΝΙΚΟ (στάση ΜΕΤΡΟ Αργυρούπολη) -  για 
τα μέλη μας που θέλουν να το χρησιμοποιούν ως καταναλωτές.
Παρακαλούμε, όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν άμεσα στη γραμματεία του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., τηλεφωνικά και μόνο, έως τις 29 Ιουνίου 2015 και ώρα 12.00,
στα τηλέφωνα 211 0121327 και 211 0121328.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω περιορισμένου αριθμού ατόμων (ο οποίος έχει τεθεί από το 
Σ.Ε.Π.Α.), θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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Βιογραφικό

Τ ις πρώτες ημέρες του 1943, ο Παύλος Ι. Ιωαννίδης, 
σε ηλικία 18 ετών, έλαβε ενεργά μέρος στην Αντί-
σταση.  Αρχικά, με την ομάδα του Νικηφόρου του 
Ε.Λ.Α.Σ. και, εν συνεχεία, με την FORCE 133, μια 

συμμαχική μονάδα που δρούσε στα βουνά της κατεχόμε-
νης Ελλάδας.

Τον Ιούνιο του 1944, κατόπιν εντολής του συμμαχικού αρ-
χηγείου της Μέσης Ανατολής, διέφυγε από την Ελλάδα μαζί 
με δύο Άγγλους αξιωματικούς και, μέσω Τουρκίας, έφτα-
σε στο Κάιρο.  Τιμήθηκε για ανδρεία κατά τη διάρκεια του 
πολέμου από τον Βασιλέα της Αγγλίας Γεώργιο ΣΤ΄ με το 
King’s Medal for Courage (K.M.C.) της Βρετανικής Αυτο-
κρατορίας και με δίπλωμα τιμής από τον Άγγλο Στρατάρχη 
Lord Alexander.  Τις διακρίσεις αυτές επέστρεψε, σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας, στον Charles Peake, Άγγλο Πρέσβη 
στη Αθήνα, στις 10 Μαΐου 1956, ημέρα απαγχονισμού των 
Κυπρίων αγωνιστών της ΕΟΚΑ, Καραολή και Δημητρίου 
“ως στερούμενες οιασδήποτε αξίας δεδομένου ότι και αυτοί 
πολέμησαν για την απελευθέρωση της πατρίδος τους όπως 
και εκείνος.”

Εκπαιδεύτηκε ως πιλότος καταδιωκτικών από την Αγ-
γλική Αεροπορία (R.A.F.) στη Νότια Ροδεσία.  Υπηρέτησε 
στην Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (Ε.Β.Α.) μέχρι το 1947, 
προσελήφθη στην Ελληνική Αεροπορική Εταιρεία ΤΑΕ και 
συνέχισε στην Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ), όταν ο Αριστο-
τέλης Ωνάσης ανέλαβε την εκμετάλλευση των ελληνικών 
αεροπορικών συγκοινωνιών το 1957.  Διετέλεσε διαδοχικά 
Εκπαιδευτής, Αρχιεκπαιδευτής, Αρχιχειριστής, Διευθυντής 
Πτητικής Εκμεταλλεύσεως και, τελικά, Γενικός Διευθυντής 
έως τον Δεκέμβριο του 1974 οπότε ο Ωνάσης κατήγγειλε τη 
σύμβαση και παρέδωσε την ΟΑ στο ελληνικό δημόσιο.

EDITORIAL

ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Με ιδιαίτερη χαρά, το περιοδικό «Άλλη Πτήση», αλλά και η παρούσα στήλη, φιλοξενεί τον άν-
θρωπο που έμελε, μαζί με άλλους πολλούς, να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εξέ-
λιξη της Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα. Τιμούμε και μέσα από τη στήλη αυτή τον Παύλο 
Ιωαννίδη, τον μύθο της αεροπορίας.

Βασίλης Τσατσαράγκος
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Ο Αριστοτέλης Ωνάσης τον όρισε ισόβιο μέλος του Ιδρύμα-
τος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης” που ιδρύθηκε βάσει της δια-
θήκης του το Δεκέμβριο του 1975.  Συνέχισε να πετάει ως 
Κυβερνήτης BOEING 747 με την ΟΑ μέχρι το Φεβρουάριο 
του 1984 οπότε συνταξιοδοτήθηκε.  Κατά τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας του πέταξε περίπου 22.500 ώρες ως Κυ-
βερνήτης και Εκπαιδευτής διαφόρους τύπους αεροπλά-
νων και ελικοπτέρων. Πετούσε για 12 χρόνια την Βασι-
λική Οικογένεια της Ελλάδας με πολιτικά και στρατιωτικά 
αεροπλάνα.

Στο διάστημα αυτό (1975-1984) ασχολήθηκε συγχρόνως 
και με τις εμπορικές δραστηριότητες του Ιδρύματος Ωνάση 
και τελικά ανέλαβε Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) των 
Εμπορικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεών του καθώς 
και Αντιπρόεδρος των κοινωφελών δραστηριοτήτων του.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 ήταν απολύτως γνωστό 
στην Αεροπορία, ότι η κύρια αιτία που οδηγεί σε ένα ατύ-
χημα, όχι μόνο στον τομέα των μεταφορών (στο έδαφος, 
στη θάλασσα και στον αέρα) αλλά και σε οιονδήποτε άλλο 
τομέα που συμμετέχει ο “άνθρωπος”, είναι η αδυναμία του 
“Ανθρωπίνου Παράγοντα”.  Αυτή η σοβαρή “Ανθρώπινη 
Αδυναμία” δεν είναι δυνατόν να εξουδετερωθεί τελείως, 
αλλά οπωσδήποτε μπορεί να μειωθεί εις το ελάχιστο δυ-

νατόν.  Αυτό αντιμετωπίστηκε τελικά επιτυχώς στην Αερο-
πορία με την κατάλληλη αρχική και επαναληπτική εκπαί-
δευση που ενδεικτικά περιλαμβάνει: την αυστηρή τήρηση 
όλων των προβλεπομένων διαδικασιών/κανονισμών, 
πνεύμα ομαδικής και συντονισμένης εργασίας, την ανά-
πτυξη σωστής νοοτροπίας και αυτοπειθαρχίας.  Αυτό ήταν 
το ονομαζόμενο στη Ναυτιλία  “Airline Concept”.

Έχοντας βαθιά γνώση της αεροπορικής φιλοσοφίας και 
μακροχρόνιο εμπειρία στην εκπαίδευση, αποφάσισε να 
εφαρμόσει το “Airline Concept” στη Ναυτιλία με την οποία 
είχε ενεργώς ασχοληθεί από τον Απρίλιο του 1977.

Μετά από μία προετοιμασία τεσσάρων ετών τον Οκτώ-
βριο του 1982 εφάρμοσε επιτυχώς το “Airline Concept” 
στον στόλο Υγρού και Ξηρού φορτίου του Ομίλου Ωνάση.  
Το γεγονός αυτό υπήρξε ένα Παγκόσμιο Πρωτοποριακό 
Βήμα του Ομίλου που αποσκοπούσε στη περαιτέρω βελ-
τίωση της ασφαλείας λειτουργίας του πλοίου καθώς και 
στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Υπηρέτησε ως Πρόεδρος όλων των εταιριών ιδιοκτησίας 
της Χριστίνας Ωνάση, υπήρξε ένας από τους εκτελεστές της 
διαθήκης της και διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Διαχειρί-
σεως της περιουσίας της ανήλικης κόρης της Αθηνάς.
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Μεταξύ άλλων διετέλεσε:

- Μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών 
(ΕΕΕ) επί 21 χρόνια (1979-2005), Αντιπρόεδρος επί 6 
χρόνια, Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως επί 14 
χρόνια.

- Μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Προστασίας Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος (HELMEPA) επί 9 χρόνια, Αντιπρόεδρος 
επί 1 χρόνο και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως.

- Ισόβιο μέλος του Αμερικανικού Νηογνώμονα (ABS) από 
το 1990 και μέλος του Δ.Σ. για 10 χρόνια. Πρόεδρος της 
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του ABS για 10 χρόνια.

- Μέλος του Βρετανικού Ασφαλιστικού Φορέως “UK P&I 
Club” για 8 χρόνια.

Διακρίσεις

1. «Επίτιμο Μέλος» της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων 
Εμπορικού Ναυτικού για την πολύτιμη προσφορά του 
στην Ελληνική Ναυτιλία/ 1995.

2. «Επίτιμο Μέλος» της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για 
την πολύτιμη προσφορά του γενικά στην Ελληνική Ναυτι-
λία/ 2000.

3. «Αργυρό μετάλλιο» της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) για την πολύτιμη 
βοήθειά του στα εκπαιδευτικά προγράμματά της.

4. Το Μετάλλιο της Πόλης των Αθηνών/ 2002.

5. «Επίτιμος Σύμβουλος» του Αμερικανικού Νηογνώμονα 
(ABS) για την πολύτιμη συμβολή του στο ABS και γενικά 
στη ναυτιλία/ 2004.

6. Το «Σταυρό του Αγίου Μάρκου» από τον Πάπα-Πατρι-
άρχη Αλεξανδρείας και Αφρικής, Θεόδωρο ΙΙ/ 2006.

7. Στις 4 Απριλίου 2011 ο Παύλος Ι. Ιωαννίδης τιμήθηκε με 
το “Life Time Achievement Award” του διεθνούς οργανι-
σμού “Seatrade”. Το βραβείο του επέδωσε η Πριγκίπισσα 
Άννα της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη διάρκεια επισήμου 
δείπνου στο Guildhall του Λονδίνου.

8. Στις 11 Μαΐου 2012 τιμήθηκε με τον «Χρυσό Σταυρό του 
Τάγματος της Τιμής» από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας.

9. Στις 22 Μαΐου 2013 τιμήθηκε από την Αεροπορική Ακα-
δημία της Ελλάδος για την Εθνική και Κοινωνική προσφο-
ρά καθώς και για την προσφορά του στην Πολιτική Αερο-
πορία, την οποία υπηρέτησε επί 37 χρόνια ως ιπτάμενος. 

Ο Παύλος I. Ιωαννίδης εξακολουθεί να συμμετέχει στο 
Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση ως ισόβιο μέλος και φέρει τον 
τίτλο του Επιτίμου Αντιπροέδρου για τις υπηρεσίες που 
προσέφερε στο Ίδρυμα.

Συνέγραψε τη βιογραφία του «Κι αν δεν είσαι ….. θα γί-
νεις» η οποία κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2007 από 
τον εκδοτικό οίκο Α.Α. Λιβάνης.
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ΒΙΒΛΙΟ

ΡΕΜΠΕΤΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ 
ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Τ ον συγγραφέα του βιβλίου, Παπαζαχαριάδη Πάνο, με το καλ-
λιτεχνικό όνομα Παπαζάχος, τον γνώρισα  πριν 3 χρόνια σε 
μια παρουσίαση μιας άλλης έκδοσης, στον εκθεσιακό χώρο 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Τον γνώρισα όμως 
σαν ιδρυτή και επίτιμο πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO 

Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος. Τον Ιούνιο του 2013 στον ίδιο 
χώρο τον γνώρισα και σαν   πρωτοποριακό ζωγράφο, σε  ατομική του 
έκθεση με μια μεγάλη ποικιλία έργων του σε μικρό μέγεθος. Αν και 
δεν είμαι ειδικός στα θέματα τέχνης, για πρώτη φορά ένοιωσα έντονο 
θαυμασμό για πίνακες, με συμβολικό χαρακτήρα και με μια τεχνική 
και ποικιλία χρωμάτων και θεμάτων που με έκαναν να νοιώσω μια 
ιδιαίτερη συγκίνηση Του έδωσα τα θερμότατα συγχαρητήρια μου και 
του ευχήθηκα ότι καλλίτερο 
Μια μέρα μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι ο ίδιος ετοιμάζει μια ποιη-
τική συλλογή, με στίχους για μελοποίηση και θα ήταν μεγάλη η χαρά 
του να την εκδώσω ο ίδιος, σε μια ειδική έκδοση για συνθέτες και για 
κάθε ηλικίας εραστές της συναισθηματικής ποίησης. Μου είπε ακό-
μη, ότι παίζει πρακτικά διάφορα όργανα μουσικής και ότι έχει  ήδη 
μελοποιήσει πολλούς από αυτούς.
Φυσικά απάντησα θετικά και. συμφωνήσαμε να πάω στο στούντιό 
του. Εκεί ένοιωσα δέος με αυτά  που είδα. Στους τοίχους είχε τεράστι-
ους πίνακες, με μεγάλη λεπτομέρεια σε θέματα και σε εκτέλεση. Μου 
διάβασε και μερικά Ιωνικού τύπου, ποιήματα επεξήγησης των έργων 
του και πραγματικά νοιώσαμε μια περίεργη θετική ενέργεια να μας 
κατακλύζει. Κοίταξα και τους στίχους που είχε γράψει και κατάλαβα 
ότι έχω να κάνω και με έναν ποιητή κλάσεως μια και οι στίχοι του 
είχαν μια μεγάλη ποικιλία ερωτικών κυρίως και με απόλυτο έμμετρο 
λόγο θεμάτων
Στα τριάντα χρόνια εκδότης πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να εκδώ-
σω τέτοιο βιβλίο.
Του υποσχέθηκα, ότι θα το έχω έτοιμο και μάλιστα σε έκδοση πο-
λυτελείας. Έτσι και έγινε. Το   βιβλίο που θα παρουσιάζουμε με το 
ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ, είναι το πρώτο που εκδίδω και έπεται συνέχεια και για 

το δεύτερο, με τίτλο «ΑΠΟ ΠΟΥ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ 
ΠΟΥ». Αυτό  θα είναι πολυδιάστατο με πολ-
λά θέματα που αφορούν την προσωπική του 
ζωή, αστροφυσική, φιλοσοφία της ύπαρξης, 
δικά του αποφθέγματα ζωής, ποίηση σε 
μεγάλη ποικιλία. Έργα τέχνης με σύγχρονη 
επεξηγηματική ποίηση, ακόμα και ενδια-
φέρουσες σκέψεις και ειδήσεις ζωής και 
νομίζω όσοι το διαβάσουν θα το ευχαριστη-
θούν απόλυτα και θα αγαπήσουν την φιλο-
σοφημένη διάσταση της συγγραφής ενός 
πραγματικά σπάνιου βιβλίου…..!!!!…

Δημήτρης Αρναούτης
(εκδότης)

Η Θεσσαλονίκη του 
’40 είναι μια πόλη 
με πολύ φως, αλλά 
και πολύ σκοτάδι. 
Παρά τις δυσκολί-
ες της φτώχειας, 
η Ευανθία θέλει 
να διεκδικήσει μια 
καλύτερη και αξιο-
πρεπή ζωή. Γνωρί-
ζεται με μια παρέα 
νεαρών αεροπόρων 
που συχνάζουν στην 
πλατεία Αριστοτέ-
λους και δέχεται 
να παντρευτεί τον 
Ευάγγελο, αν και η 
καρδιά της χτυπάει από την πρώτη στιγμή για το φίλο του, 
τον Περικλή. 
Στην πορεία θα πληρώσει ακριβά την επιλογή της, καθώς 
η αγάπη γνωρίζει μόνο τη γλώσσα της καρδιάς, και η προ-
σπάθειά της να την κατευθύνει θα πέσει στο κενό. Η ίδια 
θα μείνει χαμένη και μπερδεμένη μπροστά στα παιχνίδια 
της μοίρας. Ο Περικλής γίνεται το απωθημένο της Ευανθίας, 
και ενώ μέρα τη μέρα το πάθος της θεριεύει, σημειώνονται 
απρόσμενες εξελίξεις, με αποκαλύψεις που συγκλονίζουν 
και συναρπάζουν. 
Ο έρωτας είναι τυφλός και λειτουργεί πέρα από κάθε λο-
γική, μακριά από μονοπάτια βατά και συνηθισμένα. Μέσα 
από την περιπετειώδη ζωή των αεροπόρων ξετυλίγονται 
στο βιβλίο αυτό σημαντικές ιστορικές στιγμές της ελληνικής 
αεροπορίας σε συνδυασμό με τον έντονο ψυχισμό και τα 
συναισθήματα των ηρώων: την ανδρεία, το σθένος, το θάρ-
ρος, το πάθος, μα πάνω απ’ όλα τον έρωτα και την αγάπη 
που ομορφαίνουν τη ζωή μας.

Κεντρική Παρουσίαση:
Η Κεντρική παρουσίαση του νέου βιβλίου της Βάσως Πα-
πάκου, «Ο χορός των αιθέρων» θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015, στις 19:30 στο Εντευκτήριο του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης.

Ο ΧΟΡΟΣ
ΤΩΝ
ΑΙΘΕΡΩΝ
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ναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της 
ύπαρξης Μουσείου Πολιτικής Αεροπορί-
ας στη Χώρα μας ζητάμε τη δημιουργία 
του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

σε χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, 
επικυρώνοντας την ιστορικότητα του χώρου και την 
ιστορική μνήμη με τα χιλιάδες εκθέματά τους. 
Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
χωρίς ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, μόνο η 
Ελλάδα αν και υπάρχουν χιλιάδες αντικείμενα από τη 
δεκαετία του 1930 έως σήμερα, καθώς και ιστορικά 
αεροπλάνα  που σηματοδοτούν 75 χρόνια πολιτικής 

αεροπορίας στην Ελλάδα, αντικείμενα που με πολύ 
κόπο συνελέγησαν και φυλάσσονται από το ΠΟΛ.
ΚΕ.ΟΑ.
Ζητάμε την άμεση χωροθέτηση χώρου στο πρώην 
αεροδρόμιο του Ελληνικού για την ίδρυση του Μου-
σείου Πολιτικής Αεροπορίας, εκεί που έγραψε ιστο-
ρία ο Εθνικός μας Αερομεταφορέας η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ που μετέφερε στα φτερά της την Ελλά-
δα στις πέντε ηπείρους και σηματοδότησε τη χρυσή 
εποχή στην εξέλιξη των εμπορικών αερομεταφορών 
στην Ελλάδα και αναπτύχθηκε σε σύγχρονη πολιτική 
αεροπορία.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση λέει ΝΑΙ στο Μουσείου
Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό

Δήμαρχος Γλυφάδας:

κ. Γιώργος  Παπανικολάου 

Δήμαρχος Ηλιούπολης:

κ. Βασίλης Βαλασόπουλος 

Δήμαρχος Παλ. Φαλήρου:

κ. Διονύσης  Χατζηδάκης

Δήμαρχος Αλίμου:

κ. Ανδρέας Κονδύλης

Δήμαρχος Ελληνικού - 

Αργυρούπολης:

κ. Γιάννης Κωνσταντάτος

Δήμαρχος Βάρης

Βούλας Βουλιαγμένης:

 κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Η πρόταση ετέθη από τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (δήμαρχο 3Β), στην εκδήλωση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στις 6 
Απριλίου 2015, “Ημέρα Ολυμπιακής” στο χώρο του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, που έγινε 
αποδεκτή από τους παραβρισκόμενους και την οποία προώθησαν στα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με 
στόχο τη χωροθέτηση χώρου για Μουσείο στο Ελληνικό.

7www.polkeoa.gr



ΜΟΥΣΕΙΑ

Τ
α εγκαίνια του νέου Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέ-
χνης θα γίνουν στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 
2017, τα οποία συμπίπτουν σχεδόν με τα 100 χρόνια της 
λειτουργίας του. Η μεταστέγασή του στην «καρδιά» του 

ιστορικού κέντρου , βοηθάει στο να προσεγγίζει το μέλλον με 
αισιοδοξία.
Το έργο της αποκατάστασης του συγκροτήματος εντάχθηκε στο 
ΕΣΠΑ το 2011, οι εργασίες ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2013 
και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2015, με ευθύνη 
της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Μνημείων του 
υπουργείου Πολιτισμού, ενώ το συνολικό κόστος ανέρχεται 
στα 12.992.187,01 ευρώ.

20.000 αντικείμενα ελληνικού πολιτισμού
Οι πολύτιμες συλλογές του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέ-

χνης περιλαμβάνουν περίπου 20.000 αντικείμενα προερχόμε-
να από τον ελληνικό χώρο – ηπειρωτικό και νησιωτικό – αλλά 
και από περιοχές όπου έδρασε ο Ελληνισμός και εκτείνονται 
χρονικά από τα μέσα του 17ου αιώνα ως τον 20ό. Οι μόνιμες 
εκθέσεις του – με εξαιρετικά δείγματα κεντητικής, υφαντικής, 
τοπικών ενδυμασιών, μεταμφιέσεων, θεάτρου σκιών, αργυ-
ροχοϊας, μεταλλοτεχνίας, κεραμικής, ξυλογλυπτικής, λαϊκής 
ζωγραφικής και λιθογλυπτικής – αναδεικνύουν τα στοιχεία 
που διαμόρφωσαν την πολιτιστική ταυτότητα του νεότερου πο-
λιτισμού.
«Ο νεότερος ελληνικό πολιτισμός έχει συμβάλει αποφασιστι-
κά στη διαμόρφωση της ταυτότητα του σύγχρονου Έλληνα και 
αυτά ακριβώς τα στοιχεία μπορεί να ανακαλύψει ο επισκέπτης 
στις ενότητες της έκθεσης.   Β.Τ.

Μέσα στο 2015 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο χώρο που θα το στεγάσει

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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1. ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
50%  έκπτωση   στην κλινική εξέταση από τους εφημερεύο-
ντες ιατρούς παθολόγο,  καρδιολόγο, χειρουργό,  ορθοπαι-
δικό καθ’ όλο το 24ωρο.

2. ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
(κατόπιν ραντεβού στο 210 9117000 )

50%  έκπτωση  στην εξέταση από ιατρό παθολόγο, καρδι-
ολόγο, χειρουργό, ορθοπαιδικό, ΩΡΛ, πνευμονολόγο, ρευ-
ματολόγο,  νευρολόγο,  οφθαλμίατρο,  αγγειοχειρουργό,  
ουρολόγο, νευροχειρουργό. 

3. Πρόγραμμα Προληπτικής Μαστογραφίας Mediterraneo 
– Cambridge στην προνομιακή τιμή των 70€.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. www.polkeoa.gr

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Μαρτί-
ου 2015, η θεατρική παράσταση του θεατρικού τμήματος του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. «ΑΕΡΟΘΕΑΤΡΟ ΙΙ», στην οποία παρουσίασε την 
παρωδία του Σαμ Μπόμπρικ «ΆΜΛΕΤ ο Β΄», στη θεατρική σκη-
νή «Κάρολος Κουν» στο Δήμο Αλίμου.
Βασιζόμενος στην σαιξπηρική τραγωδία «Άμλετ», ο Μπόμπρικ 
χτίζει μια ξεκαρδιστική παρωδία του σαιξπηρικού δράματος, 
αναδομώντας τις καταστάσεις και τους χαρακτήρες με αναφο-
ρές σε σημεία των καιρών μας.
 Ο Άμλετ, πρίγκιπας της Δανίας, και έτσι όπως δεν τον έχετε φα-
νταστεί, παραπαίει ανάμεσα στην λογική και την τρέλα, το πάθος 
για εκδίκηση για τον δολοφονημένο πατέρα του, την αγάπη για 
την μητέρα του αλλά και τον έρωτά του για την νεαρή Οφηλία.
Περιφέρεται στην αυλή της Δανίας, ανάμεσα σε φίλους και αυλι-

κούς, βασανισμένος από το αναπάντητο και αιώνιο ερώτημα…
να ζει κανείς ή να μην ζει !
Τι θα αποφασίσει ο Άμλετ για τέλος αυτής της παράστασης ;;;

Σκηνοθεσία - Μουσική: Μαρία Μπιτσακάκη

Έπαιξαν οι ηθοποιοί:
Πάνος Τουρλής, Μαρίνα Χρηστάκου, Γιώργος Σπανός, Κατερίνα 
Παπαδημητρίου, Τζένη Κονίδη, Σάκης Μάσχας, Άρτεμις Καρα-
βουσιάνη, Ελένη Νάτσου, Κώστας Κλάδης, Βασίλης Μερζένης, 
Σοφία Σπανού, Λίλιαν Ρήγα, Παναγιώτης Καλυβιώτης

Ευχαριστούμε τον Θουκυδίδειο Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού (ΘΟΠΑΑ) του Δήμου Αλίμου για τη διάθεση της θεατρικής 
σκηνής για τις πρόβες και την παράσταση της ομάδας μας.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΚΕΟΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΑΜΛΕΤ Ο Β »́
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ… ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

Επιμέλεια:
Παύλος Παπαδημητρόπουλος

Καζαντζάκης» βρέθηκε ψηλά στην ατζέ-
ντα των επαφών του υπουργού Οικονομί-
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
Γιώργου Σταθάκη με το δήμαρχο Ηρα-
κλείου, Βασίλη Λαμπρινό.
Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρνα-
ουτάκης, οι βουλευτές του νομού Λευτέ-
ρης Αυγενάκης, Βασίλης Γκεγκέρογλου, 
Σπύρος Δανέλλης, Μιχάλης Κριτσωτάκης 
και Σωκράτης Βαρδάκης, εκπρόσωποι 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
και υπηρεσιακοί παράγοντες του αερο-
δρομίου, συζητήθηκε η εκπόνηση με-
λέτης επέκτασης προς βορρά του αερο-
λιμένα, ενώ παράλληλα διερευνήθηκαν 
οι  πηγές χρηματοδότησης της ίδιας της 
μελέτης και της κατασκευής του έργου. 
Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την 
εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου εν 
όψει της τουριστικής περιόδου.

εταιρείας “BORA JET” βρέθηκαν στη Ρόδο 
ύστερα από πρόσκληση της Αντιπεριφε-
ρειάρχου Τουρισμού.. Σκοπός της συνά-
ντησης ήταν ο απολογισμός της προσπά-
θειας που είχε ξεκινήσει το 2012- 2013 
από την Bora Jet , το Pellos Travel την 
Μ. Παπαβασιλείου και τον τέως δήμαρχο 
Στάθη Κουσουρνά και απέδωσε καρπούς 
το 2014 όσον αφορά την απευθείας αερο-
πορική του νησιού με την Κωνσταντινού-
πολη. Το πρόγραμμα της Bora Jet ξεκινά-
ει τον Ιούνιο για τη Ρόδο και την Μύκονο 
και οι απευθείας πτήσεις θα συνεχισθούν 
έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σε εβδομα-
διαία βάση θα πραγματοποιούνται τρεις 
απευθείας πτήσεις από την Κωνσταντι-
νούπολη και προς τα δυο νησιά. 

-
ρείς στη Σητεία έχει δημιουργηθεί με την 
ακύρωση όλων των πτήσεων τσάρτερ 
από την Ολλανδία προς το αεροδρόμιο της 

Σητείας για τη φετινή τουριστική σεζόν.
Η είδηση έχει πέσει σαν “κεραυνός εν 
αιθρία”, καθώς ουσιαστικά η τουριστική 
σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει.
Η μοναδική πτήση τσάρτερ που θα εκτε-
λείται κάθε εβδομάδα θα είναι μία από τη 
Δανία.
Κι όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα είχε γίνει μεγάλη 
προσπάθεια, με τη συμμετοχή σε τουρι-
στικές εκθέσεις, αλλά και τον προγραμ-
ματισμό πτήσεων από το εξωτερικό για το 
αεροδρόμιο της Σητείας.
Την ίδια ώρα, φαίνεται πως καθυστερεί 
και το ζήτημα της παράδοσης του νέου 
κτιρίου του αεροσταθμού, καθώς δεν 
έχει βρεθεί λύση για την πληρωμή των 
530.000 ευρώ που οφείλονται στον εργο-
λάβο, ώστε να δοθεί προς χρήση.
Πηγή: Greek air news

-
ματούχους της Σ. Αραβίας είχε η αναπλη-
ρώτρια υπουργός Τουρισμού, κατά την 
παραμονή της στο Ριάντ.
Κατά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο 
της Επιτροπής Τουρισμού και Αρχαιοτή-
των (SCTA) , ο Σαουδάραβας ομόλογός 
της εξέφρασε την ικανοποίησή για την 
εμβάθυνση των διμερών πολιτιστικών 

σχέσεων, ενώ εντυπωσιάσθηκε από το 
ποσοστό (περίπου 20%) που αντιπροσω-
πεύουν στο ΑΕΠ τα έσοδα του τουρισμού 
στην Ελλάδα.
Από την πλευρά της, η αν. υπουργός 
τόνισε ότι η παρουσία της στο Ριάντ με 
την ευκαιρία του 1ου Greek Tourism 
Workshop, αποτελεί απόδειξη της σημα-
σίας για τον ελληνικό τουρισμό της αγο-
ράς της Σαουδικής Αραβίας και αναφέρ-
θηκε διεξοδικά στην πραγματοποίηση, 
από τον προσεχή Ιούλιο, της απευθείας 
αεροπορικής σύνδεσης Ριάντ-Αθήνας, 
με δύο πτήσεις την εβδομάδα από την Ba 
Airlines, γεγονός που όπως σημείωσε θα 
τονώσει ουσιαστικά την τουριστική κίνη-
ση προς την Ελλάδα.

εγκαινιάζει απευθείας προγραμματισμέ-
νες πτήσεις της Μυκόνου και της Σα-
ντορίνης με το αεροδρόμιο Χίθροου στο 
Λονδίνο, ενώ παράλληλα έχει προσθέσει 
το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λονδίνο στις 
πτήσεις της, συνδέοντας 4 φορές εβδομα-
διαίως τη συμπρωτεύουσα με το αερο-
δρόμιο Gatwick.

-
ποίηση υδροπλάνων στην Ελλάδα, μετά 
την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ να προτείνει, 
στα συναρμόδια υπουργεία, την κατα-
σκευή μητροπολιτικού υδατοδρομίου 
στον Άγιο Κοσμά.
Μέχρι στιγμής, με πρωτοβουλία του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, έχει αδειοδοτηθεί το υδατοδρόμιο 
της Κέρκυρας, ενώ στη διαδικασία αδει-
οδότησης βρίσκονται τα υδατοδρόμια σε 
Παξούς, Πάτρα, Λαύριο, Αγ. Μαρίνα (Ρα-
φήνα), Ηράκλειο, Αλεξανδρούπολη, Θεσ-
σαλονίκη και Βόλο. 

Απριλίου, η πρώτη πτήση της British 

το Gatwick του Λονδίνου, προσγειώθηκε, 
στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης του Ηρα-
κλείου. Η πρώτη πτήση μετέφερε 120 επι-
βάτες. Η Περιφέρεια Κρήτης τους επεφύ-
λασσε θερμή υποδοχή, με παραδοσιακά 
κεράσματα της Κρήτης και τη συνδρομή 
του Λυκείου Ελληνίδων ενώ εντυπωσια-
κή ήταν η αψίδα νερού που σχημάτισαν τα 
πυροσβεστικά οχήματα καλωσορίζοντας 
την πρώτη πτήση της κορυφαίας Βρε-
τανικής εταιρείας που έφτασε στο Ηρά-
κλειο. Οι αεροπορικές πτήσεις της British 

-
ματοποιούνται τέσσερις φορές την εβδο-
μάδα και θα προστεθεί μία ακόμα πτήση 
την περίοδο Ιουλίου- Αυγούστου ενω στις 
23 Μαΐου μία ακόμα κορυφαία αεροπο-
ρική εταιρεία η γερμανική Lufthansa θα 
ξεκινήσει και πάλι μετά από 20 χρόνια τις 
πτήσεις της από Μόναχο προς το Διεθνές 
Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ, ΤΗ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, Η ΠΡΩΤΗ
ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ BRITISH AIRWAYS,
ΜΕ 120 ΕΠΙΒΑΤΕΣ, ΕΡΧΟΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΟ GATWICK ΤΟΥ ΛΟΝΔΙ-
ΝΟΥ, ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΗΚΕ, ΣΤΟ ΑΕ-
ΡΟΔΡΟΜΙΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Επιμέλεια: Ανδριάνα Μυλωνά 
Κρυσταλλία Αλεξανδροπούλου

Το ταξίδι του πολιτισμού συνεχίζεται!
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, 26 Μαρτίου 2015, στο κεντρικό κτήριο του μουσείου Μπενάκη!
Στη μνήμη του πατέρα του Εμμανουήλ Μπενάκη, ο Αντώνιος Μπενάκης, ίδρυσε το 
μουσείο ‘’Μπενάκη’’ .
Σε μια εξαιρετικά προνομιούχα θέση, το νεοκλασικό κτήριο, φιλοξενεί έργα όλων των 
εποχών της ελληνικής ιστορίας και τέχνης.
Είναι μια όαση πολιτισμού και μας αποζημίωσε όλους όσοι πήγαμε.
Εκπληκτικές συλλογές Αρχαίας, Βυζαντινής, Ισλαμικής αλλά και Παραδοσιακής τέ-
χνης, ακόμη και έργα Ασιατικής και Κοπτικής τέχνης, πλαισιώνουν τους χώρους και 
ένα υπέροχο μικρό cafe, που καθίσαμε και απολαύσαμε τον καφέ μας και την εξαιρετι-
κή θέα, που εκτείνεται προς την Ακρόπολη, το Λυκαβηττό και τον Εθνικό κήπο.

Ο Πολιτισμός μας πάει μπροστά!

Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη

Οι Πολιτιστικοί περίπατοι συνεχίζονται!
Σάββατο του Λαζάρου, το ΠΟΛΚΕΟΑ και λόγω των άγιων ημερών του Πάσχα, πήγε 
στο Ναό της Αγίας Μαρίνας, που βρίσκεται στο λόφο των Νυμφών. Ένα Ναό που μαζί 
με τον ενσωματωμένο παλιό σπηλαιώδη Ναό που χρονολογείται απ΄τις αρχές του 
13ου αιώνα, έχουν χαρακτηρισθεί Ιστορικά Διατηρητέα Μνημεία.
Ανηφορίζοντας φτάσαμε στο μουσείο Λαλαούνη, ένα σύγχρονο και καλαίσθητο μου-
σείο που ιδρύθηκε το 1993 και στεγάζει πανέμορφα κοσμήματα και μικρογλυπτά.

Ο Πολιτισμός μας πάει μπροστά!

Επίσκεψη: Αγ.Μαρίνα - Μουσείο Λαλαούνη
4 Απριλίου 2015 

Σε αυτόν τον ιερό χώρο της Πνύκας  γεννήθηκε η Δημοκρατία και τέθηκαν τα θεμέλια του Δυτικού πολιτισμού. 
Από το αρχαίο ‘’Βήμα’’ του ιερού χώρου αυτού αγόρευσαν σπουδαίοι πολιτικοί, στρατηγοί και ρήτορες όπως ο 
Θεμιστοκλής, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Αισχίνης κ.α.
Ένα ηλιόλουστο πρωινό της 26ης Απριλίου, ξεκινήσαμε απ΄το Θησείο περπατώντας τον πεζόδρομο της Απο-
στόλου Παύλου, για να φτάσουμε στο λόφο των Νυμφών (Πνύκα),όπου συγκαλούσαν την Εκκλησία του Δήμου.
Είδαμε το  ‘’Βήμα’’ των προγόνων μας, τα θεμέλια του Ηλιοσκοπίου και δια της Κοίλης οδού, που εξυπηρετού-
σε άλλοτε το εμπόριο και τον ανεφοδιασμό της πόλης σε περιόδους πολιορκίας, ανηφορίσαμε για τον άλλον 
λόφο, το λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου).Είδαμε το μνημείο του Φιλοππάπου, ένα μνημείο φτιαγμένο από 
εξαιρετικό μάρμαρο αλλά και συνάμα δείγμα παρακμάζουσας αρχαίας τέχνης, 
θαυμάσαμε την υπέροχη θέα και τον εξαιρετικό χώρο που διαμόρφωσε ο Αρ-
χιτέκτονας Δημήτριος Πικιώνης και κατηφορίσαμε για τη φερόμενη ως φυλακή 
του Σωκράτη.  Περάσαμε απ΄το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου του Λουμπαρ-
διάρη και κατευθυνθήκαμε προς τον λόφο του Αρείου Πάγου (η μυθολογία λέει 
ότι εδώ δικάστηκε ο θεός Άρης). Σ΄αυτό το βράχο ο Απόστολος Παύλος  το 51 
μ.χ. κήρυξε το χριστιανισμό στους Αθηναίους. Καταλήξαμε στα Αναφιώτικα, την 
λιλιπούτεια πολιτεία, ήπιαμε καφέ στην πλατεία της Παλιάς Αγοράς και σχεδιά-
σαμε την επόμενη μας δράση.
Χαιρόμαστε, που το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μελών μας στις δράσεις  
μας, αυξάνεται σημαντικά!

Ο Πολιτισμός μας πάει μπροστά!

Η κοιτίδα της Δημοκρατίας
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«Η Δημοκρατία δικαίω ουδέποτε κατελύθη»
Την Κυριακή, 03 Μαϊου 2015, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τους χώρους της 
Βουλής των Ελλήνων και τον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.
Είδαμε σημαντικά ιστορικά αρχεία στην έκθεση,” 40 χρόνια από την αποκατάσταση της 
Δημοκρατίας”,καθίσαμε στα έδρανα της Βουλής και ακούσαμε την ιστορία της Βουλής 
των Ελλήνων.
Συνεχίσαμε την περιήγησή μας στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, που είναι ανοιχτός 
στο κοινό τα δύο τελευταία χρόνια.
Εδώ βρισκόταν ο λαχανόκηπος των Ανακτόρων. Σχεδιάστηκε μαζί με το υπόλοιπο κτίριο 
το 1897, με φυτά της ελληνικής χλωρίδας.
Η βόλτα στο κέντρο της πόλης μας, ήταν  ενδιαφέρουσα από ιστορική άποψη, είχε χαρά, 
αγάπη και καφεδάκι στην Αίγλη του Ζαππείου!
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη!
Ο Πολιτισμός μας πάει μπροστά!

Το κτίριο που σήμερα στεγάζει τη Βουλή των Ελλήνων ήταν αρχικά τα Ανά-
κτορα του Όθωνα. Το κτίριο διατηρεί εξωτερικά την αρχική όψη του από το 
19ο αιώνα, όμως στο εσωτερικό του έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Η Βουλή 
χρησιμοποιεί ως έδρα της το κτίριο από το 1935.
1836: Ξεκινούν εργασίες ανέγερσης του κτιρίου, σε σχέδια του Βαυαρού 
αρχιτέκτονα Φρίντριχ φον Γκέρτνερ.
1843: Ο Όθων και η Αμαλία εγκαθίστανται στα Ανάκτορα.
1863: Εγκαθίστανται στα Ανάκτορα ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄και η σύζυγός 
του Όλγα.
1909: Το κτίριο καταστρέφεται μετά από μεγάλη πυρκαγιά και παύει να 
χρησιμοποιείται ως έδρα της βασιλικής οικογένειας.
1929: Η κυβέρνηση Ελευθέριου Βενιζέλου αποφασίζει τη μεταφορά της 
Βουλής, από το παλαιό Βουλευτήριο της οδού Σταδίου, στο κτίριο των Πα-
λαιών Ανακτόρων.

1930: Ξεκινούν οι εργασίες για τη μετατροπή του κτιρίου σε «Μέγαρο της Βουλής και της Γερουσίας», σε σχέδια του αρχιτέ-
κτονα Ανδρέα Κριεζή.
1935: Την 1η Ιουλίου αρχίζει πανηγυρικά τις εργασίες της η Ε΄Εθνική Συνέλευση στη νέα αίθουσα της Ολομέλειας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αποτελείται από το σύνολο των 300 βουλευτών που εκλέγονται στις εθνικές βουλευτικές εκλογές.
-

νησης (κοινοβουλευτικός έλεγχος).

ανεξάρτητους μεταξύ τους θεσμούς, οι οποίοι αλληλοπεριορίζονται. 

από τα δικαστήρια. Ο διαχωρισμός αυτός διασφαλίζει  τις ελευθερίες  των πολιτών, αποτρέποντας 
την απόλυτη συγκέντρωση των εξουσιών.
Οι βουλευτές συνεδριάζουν:

Ολομέλειας είναι καθημερινές, απογευματινές κάθε Δευτέρα και Τρίτη και πρωινές τις υπόλοιπες 
ημέρες της εβδομάδας.

δύναμη των κομμάτων στη Βουλή και τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών.

ΒΟΥΛΗ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
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Την Κυριακή 5 Απριλίου 2015 πραγματο-
ποιήθηκε ορεινή πεζοπορία στον Υμηττό, 
στη διαδρομή «Σπήλαιο Λιονταριού», από 
το Τμήμα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. «Ευεξία και 
ποιότητα ζωής»

Αρχικά, κινηθήκαμε παράλληλα με το κα-
τάφυτο ρέμα Ηριδανού και στη συνέχεια 
μέσα από τα μικτά δάση και άλλα φρυγα-
νώδη, φτάσαμε στη θέση Καλοπούλα (τη 
γνωστή θέση «KAL», σε όσους από εμάς 
εργάστηκαν στη σύγχρονη αεροπλοΐα,
για τις πτήσεις «εξ όψεως (VFR)», με 
παράλληλη αναφορά στον αρχαίο μύθο 
του Ηφαίστου)…Εκεί, θαυμάσαμε τη 
μικρή τεχνητή λίμνη με την πανίδα της,
ενώ στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς 
τον Πύργο Ανθούσας, και αργότερα στην 
είσοδο του Σπηλαιο-βάραθρου Αστερίου, 
όπου μιλήσαμε για την ιστορία του, και τη 
σπηλαιολογία.

Από εκεί συνεχίσαμε Ανατολικά προς το 
διάσελο Κορακοβουνίου, που ήταν και το 
υψηλότερο σημείο της διαδρομής μας. Αν 
και το μονοπάτι γινόταν αισθητά απότομα 
ανηφορικό, το πνεύμα παράμενε το ίδιο 

χαρούμενο και ενθουσιώδες, καθώς 
τα γέλια και τα πειράγματα άρχισαν να 
δίνουν τη θέση τους στο προηγούμενο 
ευπρεπές κλίμα. 

Η κατάβαση στη Ανατολική πλευρά 
του Κορακοβουνίου, η αναζήτηση του 
σπηλαίου, καθώς και η είσοδος μας σε 
αυτό διατήρησε 
την ομάδα σε 
εγρήγορση, ενώ 
η καλή διάθεση 
και ο ενθουσι-
ασμός σε καμία 
περίπτωση δεν 
μείωσαν το 
σεβασμό στο 
υπέροχο αυτό 
ιστορικό μνημείο 
και μνημείο της 
φύσης. Θαυμάσαμε τους σταλακτίτες 
και τους σταλαγμίτες, με τις μορφές και 
τις σκιές να ασκούν την φαντασία, ενώ 
οι μικρές διαυγείς σταγόνες αλάτων 
και νερού, που έσταζαν από την οροφή, 
δημιουργούσαν, στη φωτεινή δέσμη των 
φακών, ‘βροχή’ από αναρίθμητα μικρά 

διαμαντάκια. Ακολούθησε ένα μικρό 
‘διάλειμμα’ έξω από το σπήλαιο με την 
ευχαρίστηση και τη χαρά να είναι ζωγρα-
φισμένη στα πρόσωπα όλων.

Η επιστροφή συνεχίστηκε στο ίδιο χα-
ρούμενο φιλικό κλίμα.

Το ομαδικό πνεύμα 
και η καλή διάθεση 
συνέβαλαν καθοριστι-
κά στην επιτυχή έκβα-
ση της πεζοπορίας μας 
και την είσοδο όλων 
των μελών της ομάδας 
στο σπήλαιο.

«Όσον αφορά για τη 
διαδρομή ήταν υπέ-
ροχη! Ήταν δεύτερη 

φορά που συμμετείχα στο πρόγραμμα 
«ευεξία και ποιότητα ζωής» και μπορώ 
να πω πως αυτή την φορά αν και λίγο πιο 
κουραστική μου άρεσε περισσότερο. Πε-
ριμένω την επόμενη φορά και η αλήθεια 
είναι ότι λίγη «περιπέτεια» θα μου άρεσε 
πολύ! :)» Σ.Κ.

Πεζοπορία στον Υμηττό 

«Οι εποχές δεν περιμένουν»

Την Κυριακή 3 Μάιου 2015, πραγματοποιήθηκε στον Υμηττό ανοιξιάτικος βοτανικός περίπατος 
του τμήματος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. «Ευεξία και ποιότητα ζωής».

Αν και ζούμε στην εποχή του «εγωιστικού»  ανθρώπου, εντούτοις οι εποχές «μας ξεγλιστρούν», 
ακόμη αντιστέκονται και μας φεύγουν, δεν περιμένουν: δεν μπορούμε να τις έχουμε on demand 

Αν και πολλά φυτά είχαν ήδη περάσει στο στάδιο της αποξήρανσης όπως λ.χ. τα θεραπευτι-
κά capsela bursa-pastoris, ή το plantago lancelota απολαύσαμε μια υπέροχη διαδρομή σε 
μια ολάνθιστη ακόμη φύση…Έγινε αναγνώριση σε περισσότερα από 50 φυτά: πόες, αγρω-
στωδή, θάμνοι, και δέντρα, τα οποία ο περιορισμένος χώρος του περιοδικού δεν μας επι-
τρέπει να αναρτήσουμε ούτε να απαριθμήσουμε ωστόσο θα αναφέρουμε μερικά  ενδεικτικά: 
Pinus pinea, Pinus brutia, Pinus halepensis, Pistacia Lentiscus, Utrica pillulifera, Apium 

Genista acanthoclada, Avena sterilis, Medicago arborea κ.α.π.
Η ομάδα ενθουσιασμένη εξέφρασε την επιθυμία, σύντομα να ξαναβρεθούμε κοντά στη φύση.

Ανοιξιάτικος Βοτανικός Περίπατος

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ: «ΕΥΞΕΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»
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Ημερίδα «Rethink your needs”
«Επαναπροσδιορίζοντας τις ανάγκες μας»
Κατοίκηση - Περιβάλλον - Υγεία

Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε ημερίδα που 
διοργάνωσε το νέο τμήμα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. «Ευεξία και Ποιό-
τητα Ζωής» στα γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου.
Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν επιστήμονες ειδικευμένοι στον 
τομέα του βιοκλιματικού σχεδιασμού: η κυρία Ζωή Κοτσάμπα-
ση, Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Βιοκλιματικός Σχε-

διασμός Πόλεων & Κτιρίων και η  κυρία Λαμπρινή Τασούλα, 
Γεωπόνος Εκπαιδευτικός M.Sc. Αρχιτέκτων Τοπίου, ενώ τον 
κύκλο των ομιλιών ολοκλήρωσε ο υπεύθυνος του τμήματος,  
κύριος Γιώργος Δεληζώνας, συνάδελφος, επιμελητής πτήσεων 
και αθλητής. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ κοινού και ομιλη-
τών. Παραθέτουμε περίληψη των δύο εισηγήσεων

Εισηγήσεις από
τους ομιλητές

Ζωή Κοτσάμπαση
Λαμπρινή Τασούλα

και Γιώργο Δεληζώνα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
Εισηγήτρια Ζωή Κοτσάμπαση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Εισηγήτρια Λαμπρινή Τασούλα

Τα τελευταία χρόνια καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε την 
σχέση μας με το περιβάλλον και τις συνθήκες που αυτό μας πα-
ρέχει. Στο πλαίσιο αυτό επανεξετάζεται ο τρόπος που σχεδιάζουμε 
τα κτίρια και τις πόλεις μας, την ενέργεια που απαιτείται για την 
άνετη διαβίωσή μας και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσε-
ών τους στο περιβάλλον. Το βιοκλιματικό κτίριο σχεδιάζεται λαμ-
βάνοντας υπ΄ όψη τις μορφολογικές συνθήκες του τόπου αλλά και 
τα στοιχεία του κλίματος με σκοπό την ενεργειακή αλληλεπίδραση 
του κτιρίου με το περιβάλλον του. Επιδίωξη του κτιρίου είναι η 
παροχή συνθηκών άνετης διαβίωσης, η οποία αναφέρεται στις αι-
σθήσεις με τις οποίες το αντιλαμβανόμαστε δηλαδή την όραση, την 
αφή και την ακοή, και κατ’ αντιστοιχία προκύπτει η οπτική, η θερ-
μική και η ακουστική άνεση. Η διερεύνηση των παραγόντων που 
τις επηρεάζουν αποτελεί το αντικείμενο του βιοκλιματικού σχεδι-
ασμού. Με τον κατάλληλο σχεδιασμό το κτίριο τροποποιεί τις εξω-
τερικές συνθήκες και λειτουργεί ως μεταβλητό φίλτρο το οποίο με 
την λιγότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση παρέχει συνθήκες 
άνεσης στους κατοίκους του.  Δυσκολία στον βιοκλιματικό σχεδι-
ασμό είναι η ημερήσια αλλά και η εποχική μεταβολή του κλίματος 
για τον λόγο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα εφαρμογής διαφορε-
τικών στρατηγικών ανάλογα με την εποχή, στις οποίες καλείται να 
συμμετάσχει και ο χρήστης του κτιρίου.  Η σημερινή νομοθεσία 
επιβάλει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, ενώ ο ΝΟΚ δί-
νει κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτι-
ρίων ή ακόμη και για την απόσυρσή τους. Η σύγχρονη τεχνολογία 
και οι γνώσεις των ειδικών παρέχουν τις συνθήκες ώστε μέσω 
του  σύγχρονου σχεδιασμού, να είναι δυνατή πλέον η  δημιουργία 
συνθηκών κατοίκησής με σεβασμό στο περιβάλλον και στην υγεία 
των σημερινών αλλά και των μελλοντικών κατοίκων.

Ζωή Κοτσάμπαση
Αρχιτέκτων Μηχανικός Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου. Κάτοχος Μεταπτυ-
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον 
Βιοκλιματικό Σχεδιασμό Πόλεων και 
Κτιρίων.
Ενεργειακός Επιθεωρητής
Έχει παρακολουθήσει συνέδρια ελληνι-
κά αλλά και διεθνή με αντικείμενο την βι-
οκλιματική αρχιτεκτονική. Άρθρα της με 

επιστημονικό αντικείμενο τον τομέα των σπουδών της καθώς και 
κτίρια που έχει σχεδιάσει έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά.
Έχει λάβει μέρος και έχει διακριθεί σε αρχιτεκτονικούς διαγωνι-
σμούς. 
Διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα από το 1986. 
zkotsa@teemail.gr. Mob: 6945410910, t:2107290044, f: 2107290577

Στην εισήγησή της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής μας, μεταξύ άλλων είπε:
«Για να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα στο σύ-
μπλεγμα φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος που 
είναι η πόλη, η λύση είναι η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχεί-
ριση (Integrated Environmental Management). Η ανάπτυξη δηλαδή 
μιας θεματικής στρατηγικής, με στόχο καλύτερη ποιότητα ζωής, κοι-
νωνική ευημερία, και αειφόρο ανάπτυξη. 
Στην Ελλάδα της κρίσης, το περιβάλλον  θεωρείται πολυτέλεια, ή κιν-
δυνεύει να αναλωθεί ως θύμα εκμετάλλευσης. Αυτό είναι απαράδε-
κτο. Για να είναι βιώσιμες οι πόλεις μας πρέπει να γίνουν επενδύσεις 
στο περιβάλλον, που να απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού. 
Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση καλύπτει ζητήματα 
όπως τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανακύκλωση, 
κ.λ.π. Κυρίως όμως απαιτεί το σωστό σχεδιασμό του αστικού πρασί-
νου, τη σωστή διαχείριση του ήδη υπάρχοντος πρασίνου, νέες έννοι-
ες όπως τα φυτοδώματα και τους κάθετους κήπους, κ.ά.
Κυρίως όμως απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας όλων των πολιτών και εθε-
λοντισμό σε οργανωμένη και κατευθυνόμενη βάση,  από εκείνους 
που ακόμη ονειρεύονται έναν ομορφότερο κόσμο για τα παιδιά τους».
Κάτι που εξέπληξε ευχάριστα το ακροατήριο ήταν το ότι στην παρου-
σίασή της αναφέρθηκαν οι δύο πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου το 
2012 οι οποίες ήταν δύο μικρές πόλεις της Αυστραλίας, έχοντας στο 
τιμόνι τους δυο δημάρχους ελληνικής καταγωγής. Το Πορτ φέρι, με 
10.000 κατοίκους, στη Βικτώρια, έλαβε το χρυσό βραβείο, με δήμαρ-
χό του τον ομογενή Τζιμ Δούκας και στην κατηγορία έως 75.000 κα-
τοίκους ο δήμος Κόγκαρα του Σύδνεϋ που κέρδισε το δεύτερο βρα-
βείο με Δήμαρχο τον ομογενή Νίκο Βαρβαρή.

Λαμπρινή Τασούλα
Απόφοιτος της Επιστήμης Φυτικής Παρα-
γωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης στην Ανθοκομία – Αρχι-
τεκτονική Τοπίου, όπου και συνεχίζει ως 
υποψήφια Διδάκτωρ. Τα επιστημονικά της 
ενδιαφέροντα εντοπίζονται στη θεωρητική 
και εφαρμοσμένη αντιμετώπιση του σχε-

διασμού του Τοπίου σε αστικό, γεωργικό και δασικό περιβάλλον, 
στην εκπόνηση μελετών εγκατάστασης πρασίνου και στη χρήση των 
αυτοφυών της ελληνικής χλωρίδας σε φυτοδώματα. Έχει συμμετοχή 
σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επι-
στημονικά περιοδικά όπως το Hortscience και το Acta Horticulturae. 
Εργάστηκε ως γεωπόνος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, στο Δήμο Ηλιούπολης και σε κατασκευαστικές εταιρίες. 
Από το 2008  εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε ΕΠΑΛ και ΙΕΚ.

Το κατάστημα “KAMPOS” χορήγησε τα προϊόντα του καλωσορίσματος των συνέδρων” www.kamposbiomarket.gr
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

«ΗΜΕΡΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας 
(ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), πραγματοποίησε με εξαίρετη επιτυχία την εκ-
δήλωση – γιορτή για την ημέρα ίδρυσης από τον Αριστοτέλη
Ωνάση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, στις 6 Απριλίου 1957.

Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής

Η γιορτή έγινε στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού, 
στον ίδιο χώρο που στις 6 Απριλίου 2011 εγκαινιάστηκε το Μου-
σείο Πολιτικής Αεροπορίας με το γενικό τίτλο «Ένα Μουσείο 
Γεννιέται», χώρος που φιλοξενεί μία 25ετία το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Η βραδιά περιλάμβανε έκθεση φωτογραφίας, προβολή ντο-
κιμαντέρ με την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας που 
δημιούργησε το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και στη συνέχεια ακολούθησε 
μουσική εκδήλωση, στην οποία τραγούδησαν η Λένα Φίλιπ-
πα, μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ο Αντώνης Λιούπρας και Γιώργος
Τσοκάνης, «παρασύροντας» όλον τον κόσμο σε ένα όμορφο, 
μουσικό ταξίδι.
Όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. «…Τα χι-
λιάδες εκθέματα μεγάλης ιστορικής σημασίας – που μόνο ένα 
μέρος τους σήμερα εκθέτουμε σε αυτόν το χώρο - τα αερο-
σκάφη, όλα αυτά, πρέπει να βρουν μία στέγη σε ένα Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό…». 
Στη συνέχεια, κάλεσε τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., αλλά και τους 
φίλους της Πολιτικής Αεροπορίας να στηρίξουν με κάθε τρόπο 
αυτό το όραμα και τόνισε πως «… Σύντομα, η πατρίδα αποκτά, 
υπό την αιγίδα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., το Μουσείο Πολιτικής Αερο-
πορίας» στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, επικυρώνοντας 
την ιστορικότητα του χώρου και την ιστορική μνήμη με τα εκ-
θέματά του…».
Συνεχίζοντας την παρέμβαση του, ο Βασίλης Τσατσαράγκος
υπογράμμισε την ανάγκη αναβίωσης του εθνικού αερομετα-
φορέα «…για να γίνουμε όλοι και πάλι οι απανταχού Έλληνες 
περήφανοι…».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χρή-
στος Καπάταης,  ο οποίος ζήτησε τη δημιουργία νέου εθνικού 
αερομεταφορέα, ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, ο 

Δήμαρχος Π.Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο Δήμαρχος 
Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, ο συνάδελφός μας, κυβ/
της, μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και Δήμαρχος Βούλας – Βάρης 
– Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, το μέλος της Κε-
ντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής Αγώνα για 
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού  Άκης Μπαδογιάννης, η Πε-
ριφερειακή Σύμβουλος Νερούτσου Μαρία, ο πρώην Δήμαρχος 
Ελληνικού – Αργυρούπολης και μέλος της Επιτροπής Αγώνα 
για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού Χρήστος Κορτζίδης, ο 
πρώην Δήμαρχος Αγ.Παρασκευής και μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του ΘΟ.Π.Α.Α. Στέφα-
νος Διαμαντής και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων 
Γιώργος Σταύρου και σύσσωμο το Δ/Σ. Όλοι συμφώνησαν 
στην ίδρυση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό 
και ότι θα στηρίξουν αμέριστα κάθε τέτοια προσπάθεια.
Ο Αντιπεριφερειάρχης στην ομιλία του ανέφερε ότι «… Η επέ-
τειος ίδρυσης της Ο.Α είναι μια ιδιαίτερη ημέρα..» και τόνισε 
τη «… συμβολή της στην επικοινωνία με τον Ελληνισμό της 
διασποράς, αλλά και τη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της οι-
κονομίας της Πατρίδας μας…».
Επίσης, ανάπτυξε τον προβληματισμό για «… την αναγκαιότη-
τα ύπαρξης Εθνικού Αερομεταφορέα, που να συνδυάζει την 
ασφάλεια (που δοκιμάζεται το τελευταίο διάστημα) και την απο-
τελεσματικότητα λειτουργίας με τον κοινωνικό του ρόλο…».
Τέλος, ευχήθηκε «… την ευόδωση του στόχου του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α για δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορί-
ας, ενός στόχου που βρίσκει συνοδοιπόρο και την Περιφέ-
ρεια Αττικής», κάτω από την αιγίδα της οποίας πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση της 6ης Απριλίου.
Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, προσωπικότητες των Γραμμάτων και των 
Τεχνών, δεκάδες φορείς, αλλά και εκατοντάδες συνάδελφοι, 
μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α και φίλοι της Πολιτικής Αεροπορίας, τι-
μώντας όλοι μαζί την ιστορική επέτειο.

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ευχαριστεί 

ιδιαίτερα όλους τους εθε-

λοντές, που δούλεψαν για 

αυτήν τη μεγάλη γιορτή.

1. Γρανίτσα Μαίρη

2. Δακτυλίδη Άννα

3. Δήμου Ντίνα

4. Κονίδη Τζένη

5. Ματθαίου Μαίρη

6. Μπιμπίκου Ελένη

7. Ραυτοπούλου Αριάννα

8. Στεφανίδης Χριστόφορος

9. Τζανέτος Κωνσταντίνος

10. Φιλιόπουλος Θανάσης

11. Χατζηνικήτα Καίτη

Σεπτέμβριος 1995
   ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.:
   Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ζητά

 Να μην καταστραφούν τα Β727
 Να γίνει αεροπορικό μουσείο ένα από τα παροπλισμένα α/φη της ΟΑ

6 Απριλίου 1997
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Ζητήθηκε η παραμονή τριών παροπλισμένων αεροπλάνων στην πί-
στα του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα.
Συμφωνήθηκε από την Ο.Α., η παραχώρηση στο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ιστο-
ρικού υλικού. 
Με την οικονομική στήριξη των 4.500 μελών του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., 
αγοράστηκε το 737-200 (νηολογίου SX-BCA), που όδευε προς κα-
ταστροφή.
Αγοράστηκε την 25η/02/2003, το ιστορικό JUMBO 747-200 (νηολο-
γίου SX-OAB) που επίσης όδευε για διάλυση και πώληση ως παλιο-
σίδερα.

1995
 Να σημειωθεί ότι και στην πρώτη μελέτη της διεπιστημονικής 

ομάδας υπό τον καθηγητή Ε.Μ.Π., κ.Βασενχόφεν - που συστήθηκε 

από την τότε Κυβέρνηση - αναφέρθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης 
χώρου Μουσείου μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο. 

 22/04/2004
Το Τ.Ε.Ε., οργανώνει ημερίδα με θέμα «Αεροδρόμιο Ελληνικού – 
Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου», όπου παρουσιάστηκε η πρόταση 
για δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.

01/05/2004
Επιστολή προς Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ, κ.Σουφλιά, όπου καταθέτουμε 
την πρόταση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για τη δημιουργία Μουσείου ενταγ-
μένου στο Μητροπολιτικό Πάρκο, που θα γίνει στο πρώην Αερο-
δρόμιο Ελληνικού. 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ :
 Στον Οργανισμό «ΑΘΗΝΑ» Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 

Περιβάλλοντος.
 Στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου
 Στην εταιρία «Τουριστικά Ακίνητα»
 Στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. 
 Στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. 
 Στο Υπουργείο Οικονομικών, για τη σύσταση Κοινωφελούς Ιδρύ-

ματος, με την επωνυμία «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας»
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6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ «ΗΜΕΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»

Οι προσπάθειες του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στα 20
χρόνια αγώνα για την ίδρυση Μουσείου.

1)  Έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για 
δημιουργία Μουσείου. 
2) Έγκριση από τον Οργανισμό Αθήνας, χώρου παραμονής των 
ιστορικών αεροπλάνων 747, 727 και 737.
3) Πρόταση στον Υπουργό Πολιτισμού για ένταξη του Μουσείου 
στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
4) Εισήγηση στον Οργανισμό Αθήνας, να συμπεριληφθεί το 
Μουσείο στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. 
5) Παραχώρηση εκ μέρους της Ο.Α., ιστορικού υλικού για το 
Μουσείο.
6) Αγορά, μέσω εκτάκτων εισφορών των μελών του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., των αεροσκαφών Β-737, Β-727 και Β-747, που 
περιήλθαν στην ιδιοκτησία μας και διασώθηκαν από διάλυση. 
7) Αίτημα προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για ένταξη 
στο Μουσείο, ακόμα δύο ιστορικών αεροπλάνων, ενός DC-3 
(DACOTA) ενός YS-11. 
8) Παράδοση από την Ο.Α., της πρώτης λίστας αντικειμένων για 
του Μουσείο. 
9) Προβολή του όλου θέματος από τα Μ.Μ.Ε.
10) Προώθηση συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Ελληνι-
κού, Γλυφάδας, Αλίμου, Αργυρούπολης.
11) Εκπόνηση σχετικής μελέτης δημιουργίας Μουσείου Πολιτι-
κής Αεροπορίας μέσα στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου 
Ελληνικού.
12) 27/5/2009: Υπογραφή της σύστασης Κοινωφελούς Ιδρύμα-
τος, υπό τον τίτλο «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας»
13) 2009: Επιστολή σε Βουλευτές όλων των Κομμάτων, για  συ-
ναντήσεις για το «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας».
14) 2/11/2010: Επιστολή Ο.Ρ.Σ.Α., με οριστικοποίηση του χα-
ρακτήρα «Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας», στα πλαίσια του 
συνολικού σχεδιασμού για το Μητροπολιτικό Πάρκο. 
15) 6/4/2011: «ΈΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ». Εγκαίνια του πρώ-
του εκθετηρίου, στην αίθουσα αναχωρήσεων του δυτικού αε-
ροδρομίου Ελληνικού, στα πλαίσια της προώθησης του Μου-
σείου Πολιτικής Αεροπορίας. 
16) ΙΟΥΝΗΣ 2014: Συναντήσεις με Υπουργεία – Φορείς – Δήμους, 
για τη δημιουργία του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας. 
17) 8/12/2014: 40+1 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ – Αναπαράσταση της πρώ-
της πτήσης του SX –OAB, με στόχο την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης.
18) 11/02/2015: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ κατά της «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΝ Α.Ε.» με το αίτημα: Άμεση αποκατάσταση της πρόσβα-
σής μας στο χώρο, στα περιουσιακά μας στοιχεία.

   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Επιμέλεια: Κώστας Δάφνος

1. Τον Ιούνιο του 1997, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. προτείνει την ίδρυση του 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας ως ιστορική αναγκαιότητα.
2. Ανταλάσσονται επιστολές με τον τότε υπουργό Μεταφορών, 
Χρίστο Βερελή.
3. Ζητήθηκε η παραμονή τριών παροπλισμένων Α/C στην πίστα 
του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα
4. Η Ο.Α. συμφώνησε να παραχωρήσει ιστορικό υλικό στο 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
5. Αγοράστηκαν από το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. το 737-200 και το ιστορικό 
JUMBO 747-200.
6. 22 Απριλίου 2004: Το Τ.Ε.Ε., οργανώνει ημερίδα με θέμα: 
«Αεροδρόμιο Ελληνικού, Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου», 
όπου παρουσιάστηκε η πρόταση για δημιουργία Μουσείου Πο-
λιτικής Αεροπορίας. 
7. Έγκριση του υπουργείου Μεταφορών για δημιουργία Μουσεί-
ου και χώρου για παραμονή των ιστορικών A/C 747, 727, 737.
8. Παράδοση από την Ο.Α. της πρώτης λίστας αντικειμένων για 
το Μουσείο.
9. Προβολή του όλου θέματος από τα Μ.Μ.Ε.
10. Προώθηση συνεργασίας με τους όμορους Δήμους Ελληνι-
κού, Γλυφάδας, Αλίμου, Αργυρούπολης, Π.Φαλήρου.
11. Δημιουργία Ιδρύματος που θα συντονίζει τη δημιουργία του 
Μουσείου.
12. Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής  Αε-
ροπορίας μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.
13. 6 Απριλίου 2011: «Ένα Μουσείο Γεννιέται». Εγκαίνια του 
εκθετηρίου (αίθουσα αναχωρήσεων του Δυτικού Αερολιμένα».
14. 8 Δεκεμβρίου 2014: «40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ». Αναπαράσταση 
της πρώτης πτήσης του SX-OAB.

Φωτογραφίες: Χριστόφορος Στεφανίδης
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Τ
ην Παρασκευή 3 Απριλίου, ακόμη μια low 
cost Αεροπορική εταιρεία η VOLOTEA 
εγκαινίασε την  πρώτη της πτήση συνδέο-
ντας την Βενετία με την Αθήνα . Το Αεροδρό-
μιο της Αθήνας της επεφύλαξε μια υπέροχη 
υποδοχή στο Α01 gate, με τις πυροσβεστικές 

να πραγματοποιούν αψίδα νερού για   το καλωσόρι-
σμα, έπειτα πραγματοποιήθηκε μια όμορφη εκδήλωση 
στην έξοδο Α01, με ομιλία εκ μέρους του ΑΙΑ από την 
κυρία Παπαδοπούλου και το κόψιμο της τούρτας , ενώ 
ακολούθως έγινε η σύνδεση της κορδέλας (ως έθιμο, 
ο ΑΙΑ  δεν κόβει  την κορδέλα, αλλά αντίθετα  συνδέ-
ουν  την νέα Αεροπορική Εταιρεία με το Αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος ). 
Η Αεροπορική εταιρεία VOLOTEA από το 2012 συνδέει 
την Βενετία, το Μπάρι και το Παλέρμο της Ιταλίας με 
τα όμορφα νησιά μας Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο,  Κω, 
Ηράκλειο, Σάμο, Σκιάθο,  Ζάκυνθο,  Κέρκυρα, καθώς 
και την Πρέβεζα, ενώ ξεκινά και Θεσσαλονίκη τον 
προσεχή Μάιο,  πραγματοποιώντας καθημερινές πτή-
σεις από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο και μεταφέροντας 
εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες .  Έτσι,  με τους νέους 
προορισμούς πλέον από Αθηνά, θα συνδέει τη Βενετία, 
το Μπάρι, το Παλέρμο και την Πίζα, καθώς  από τον 

Ιούνιο θα πραγματοποιεί και ένα εσωτερικό δρομο-
λόγιο από Αθήνα προς Σαντορίνη. Διαθέτει στον στό-
λο της 19 BOEING 717 (τρίτης γενιάς Αεροσκάφη),   με 
προοπτική να τα αυξήσει μέχρι το 2017  σε σαράντα 
Αεροσκάφη, πέραν όμως όλων αυτών, διαθέτει μια 
τεράστια εμπειρία στον Αεροπορικό χώρο της Ευρώ-

πης, καθώς το management της εταιρείας (οι ιδιο-
κτήτες  Carlos Munoz και Lazaro Ros ) είναι αυτοί οι 
οποίοι δημιούργησαν  την τρίτη μεγάλη εταιρεία low 
cost στην Ευρώπη, την Voueling. Η έδρα της VOLOTEA  
είναι στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και διαθέτει  έξι βά-
σεις στην Ευρώπη όπως Βενετία, Μπορντό, Νάνδη, 
Στρασβούργο , Αστούρια ( Vigo)  και Παλέρμο, ενώ 
σύντομα αναμένονται και άλλες βάσεις. Έμπειροι επί-
σης πιλότοι στελεχώνουν το πτητικό της έργο, καθώς 
η επιλογή γίνεται με αυστηρότατα κριτήρια, αφού και 
τα Ιπτάμενα διευθυντικά της στελέχη προέρχονται από 
την Voueling ή άλλες μεγάλες εταιρείες της Ευρώπης, 
με πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες πτητικές ώρες ο κα-
θένας.
Παρά το ότι η VOLOTEA ανήκει στην κατηγορία των 
Low Cost εταιρειών, συνδέοντας μεσαία αεροδρόμια 
με μικρά,  η λέξη οικονομία είναι τέταρτη στις αρχές 
της εταιρείας, καθώς πρώτη είναι η Ασφάλεια των 
πτήσεων της, με την άρτια και αυστηρή εκπαίδευση 
του ιπταμένου προσωπικού της, καθώς και την άψογη 
τεχνική υποστήριξη από ιδιαίτερα έμπειρους τεχνι-
κούς,  δεύτερη αρχή της είναι η κανονικότητα του δρο-
μολογίου (on time performance), ακολουθεί η άνεση 
και εξυπηρέτηση των επιβατών και τέλος η οικονομία. 

Γιώργος Μαυροειδής 
Κυβερνήτης, μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ 

ΣΤΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
ΠΡΩΤΗ ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ VOLOTEA

Με Έλληνα κυβερνήτη, μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α
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www.vorgia.com

γράφει 
η Ελντα Γεωργοπούλου

Μουσική - Τέχνη - Πολιτισμός
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Το Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Παλαι-
ού Φαλήρου (στο οποίο πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Π.Φ., 
κ.Διονύσης Χατζιδάκης και αντιπρόεδρος ο κ. Ντίνος Νικο-
λαϊδης), εγκαινίασαν μία καινοτομία. Μεταξύ των διαφόρων 
εκδηλώσεων του Δήμου, θα υπάρχουν και οι «Βραδιές Κι-
νηματογράφου», στις οποίες θα αναλύονται διάφορα θέματα 
που έχουν σχέση με τη μεγάλη οθόνη, ομιλίες, πορτραίτα  δι-
αφόρων ηθοποιών (ξένων και Ελλήνων) και θα προβάλονται 
κλασικές ταινίες του κινηματογράφου
Έτσι, στις 25 Φεβρουαρίου 2015, έγινε η πρώτη εκδήλωση, 
με ομιλητή τον ιστορικό και μελετητή του κινηματογράφου, 
κ.Κωνσταντίνο Δάφνο, με θέμα «Ελίζαμπεθ Ταίηλορ – Ρί-
τσαρντ Μπάρτον», στον Πολυχώρο του δημαρχείου.
Πρίν την ομιλία, ακουγόταν μια απαλή κινηματογραφική μου-
σική, ενώ κατά τη διάρκεια της ομιλίας στην οθόνη, προβάλ-
λονταν φωτογραφίες και «τραίλερς» από ταινίες του ζευγα-
ριού.
Ο ομιλητής, αναφέρθηκε πρώτα στην Λιζ Ταίηλορ, στη ζωή 
της, στη φιλμογραφία της, στους οχτώ γάμους της και στα ισά-
ριθμα διαζύγιά της και γενικά στην τεράστια καριέρα της. 
Στη συνέχεια, προβλήθηκαν αποσπάσματα από την ταινία 
«Μια θέση στον ήλιο» με την Λιζ Ταίηλορ και Μοντ Κλίφτ και 
από την ταινία «Η νύφη της θάλασσας» με τον Ρίτσαρντ Μπάρ-
ντον.
Ακολούθησε το β΄ μέρος της ομιλίας, όπου αναφερόταν στον 
Ρίτσαρντ Μπάρτον. Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή ενός 

ντοκυμαντέρ διάρκειας 25΄ που αναφερόταν στη ζωή και τις 
ταινίες της Ταίλορ και του Μπάρτον. Η εκδήλωση ήταν επιτυ-
χέστατη και η αίθουσα κατάμεστη με κόσμο. Παραβρέθηκαν 
η πρώην υπουργός και νυν βουλευτής, κα Σοφία Βούλτεψη, 
ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ.Δ.Χατζιδάκης, οι αντιδή-
μαρχοι Δούμας, Φωστηρόπουλος, Γουλιέλμος, ο πρώην 
νομάρχης, κ. Θ.Κανέλλος, η τ.αντιδήμαρχος και γεν.γραμ-
ματέας της Επιτροπής Παιδείας, κα Μαίρη Φωτίου, οι πρό-
εδροι της Παναθηναϊκής, κα Ρ.Μαρουλίδου και «ΑΘΗΝΑ» 
κα Μ.Καφούρου, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, κα Νίκη Πεπέ, ο πρόεδρος του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Βασίλης Τσατσαράγκος, ο αντιπρόεδρος του 
Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Παλαιού Φαλή-
ρου, κ.Ντίνος Νικολαϊδης, οι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες 
Βίκυ Ξυνού, Χαρά Γιαννοπούλου, οι εκδότες κύριο Νικόλαος 
Κανταρίνης , Αριστόδημος Δρυγιαννάκης κ.ά.

Κωνσταντίνος Δάφνος

“Βραδιές
Kινηματογράφου”
στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Το χορευτικό τμήμα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
στο «Ελλήνων Αντάμωμα»
Την Παρασκευή 3 Απριλίου, η ομάδα παραδοσιακών χορών του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση κι εμφα-
νίστηκε στην 1η Έκθεση-Φεστιβάλ “Ελλήνων Αντάμωμα”. Η παράσταση έλαβε χώρα στο Σ.Ε.Α Σείριος στην Εθνική 
Οδό Αθηνών-Λαμίας, όπου και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Η χορευτική ομάδα, συνοδευόμενη από τη χοροδιδά-
σκαλο της, κα Στεύη Τσούτση, παρουσίασε χορούς 
από την Ικαρία. Τις φορεσιές επιμελήθηκε το βε-
στιάριο της κας Φιλάνθης Μπογέα.

Σε μια εκδήλωση τιμής, για τον πολιτισμό 
και την παράδοση της Ηπείρου, που διορ-
γάνωσε η Αδελφότητα Ηπειρωτών Αργυ-
ρούπολης, το Σάββατο 16 Μαΐου 2015 στο 
πέτρινο ανοιχτό θέατρο Αργυρούπολης, 
στους πρόποδες του Υμηττού, έλαβε μέρος 
και η χορευτική ομάδα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., 
παρουσιάζοντας χορούς από την περιοχή 
του ηρωικού Σουλίου.

Μέρος της χορευτικής ομάδας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., 
που έλαβε μέρος στην εκδήλωση «Ελλήνων Αντάμωμα»

«Ηπειρώτικη Παραδοσιακή Βραδιά» στο Δήμο Αργυρούπολης

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
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Το τμήμα LATIN του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μετά από μία 
μικρή «ανάπαυλα», ξεκίνησε και πάλι με την κα-
θοδήγηση του εξαίρετου χοροδιδασκάλου μας, 
Αλέξη Φυκιά. Η χρονιά των μαθημάτων έκλεισε 
τέλη Μαϊου, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για 
το φθινόπωρο. Οι χοροί Latin τα τελευταία χρόνια 
αποτελούν πόλο έλξης και συμμετοχής πολλών 
ενδιαφερομένων. Έχουν αγκαλιαστεί από το ελλη-
νικό κοινό γιατί συνδυάζουν το κέφι και τον ρομα-
ντισμό με την ξεσηκωτική σάμπα, το παθιασμένο 
αργεντίνικο τάνγκο, την μπατσάτα, σάλσα, ρούμπα 
και άλλους βραζιλιάνικους, αργεντίνικους, κου-
βανέζικους χορού, αλλά και ευρωπαϊκούς χορούς. Τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και οι συνδρομητές 
που θέλουν να συμμετέχουν στο τμήμα, μπορούν να το δηλώνουν από σήμερα στα τηλέφωνα 211 
0121327, 211 0121328, στο fax. 210 9885045 ή στο e-mail polkeoa@ath.forthnet.gr 

Το ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ στα πλαίσια του προγράμματος δράσης του, εδώ και τέσσερα χρόνια έχει συμπεριλάβει την μέθοδο 
εκγύμνασης Pilates. Τι είναι λοιπόν το Pilates;
Είναι ένα μοναδικό σύστημα ασκήσεων διάτασης και ενδυνάμωσης, που κρατά το σώμα σε καλή φυσική κατά-
σταση και διαμορφώθηκε από τον Joseph H. Pilates πάνω από ενενήντα χρόνια πριν. Δυναμώνει και τονώνει 
τους μυς, βελτιώνει τη στάση του σώματος, χαρίζει ευλυγισία και ισορροπία, συντονίζει σώμα και μυαλό και 
δημιουργεί μια πιο χυτή σιλουέτα. Ως δασκάλα του τμήματος Pilates, απευθύνομαι σε όλους τους ασκούμενους 

ανεξαρτήτου ηλικίας για την αντιμετώπι-
ση όλων των προβλημάτων που απορ-
ρέουν από τον σύγχρονο τρόπο ζωής με 
απόλυτα ασφαλές πρόγραμμα ιδανικό 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων 
των ασκουμένων. Τέλος, τα μαθήματά 
μας παραδίδονται στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Ελληνικού (πλησίον στάση μετρό ‘’Ελ-
ληνικό’’) κάθε Δευτέρα 20:30-21:30 και 
Πέμπτη 11:00-12:00. Γι΄αυτό λοιπόν, μην 
διστάσετε να κάνετε ένα δοκιμαστικό!!!! 

Ράνια Καρακατσάνη 
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Δασκάλα PILATES

LATIN

PILATES
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται όσο ενδιαφέρονται να συμμετέ-
χουν στη θεατρική ομάδα, να δηλώσουν τη συμμε-
τοχή τους έως τέλη Σεπτεμβρίου στο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Ανανεώνουμε το ραντεβού
μας για το φθινόπωρο

Δήλωσε τη συμμετοχή σου στα τηλέ-
φωνα 211 0121327 και 211 0121328, 

στο fax. 210 9885045 ή στο
e-mail: polkeoa@ath.forthnet.gr

Η Γιόγκα (Yoga) είναι μια από τις αρχαιότερες επιστήμες 
του σώματος και του πνεύματος. Οι ρίζες της προέρχονται 
από την Ανατολή και ειδικότερα από την Ινδία. Είναι ένα 
ολιστικό σύστημα προσέγγισης της ανθρώπινης ύπαρξης 
και ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής.

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με την καθοδήγηση του εξαίρετου δασκά-
λου, Δημήτρη Πολυχρόνη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας 
για το φθινόπωρο. Δηλώστε συμμετοχή στα τηλέφωνα 211 
0121327 και 211 0121328

YOGA

TENIΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Θεατρική ομάδα ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

«ΑΕΡΟΘΕΑΤΡΟ ΙΙ»
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Οι ουρανοί είναι δικοί μας

Τα στενά σοκάκια τα μικρά δρομάκια
μοιάζουν ταπεινά μοιάζουν παιδάκια

το φως του ήλιου θαρρείς δεν τα φωτίζει
η μπόρα της βροχής θαρρείς πως δεν τ΄αγγίζει

κι όμως νοιώθεις ελεύθερος στις μεγάλες λεωφόρους
ο κόσμος όλος σου ανήκει χωρίς δικούς του όρους

ξένος όμως είσαι με άγνωστους ανθρώπους
κρύα η ψυχή σου με άδικους τους κόπους…

νησάκια ή χωριά μεγάλες πολιτείες
αγάπες στην καρδιά ή λυκοφιλίες

εσύ θα επιλέξεις το δρόμο που θα πάρεις
κι όπου σε πάει τράβηξε μπορείς και να ρισκάρεις…

όλη η γη στηρίζεται στα δυο μικρά σου χέρια
ότι πολύ αγάπησες δύο κοφτερά μαχαίρια
κι αν στο χορό σου βήματα έκανες με λάθη
εσύ απλά συνέχισε αντέχεις κι άλλα πάθη

κάθισε φίλε στο άδεια τραπέζι μαζί μας
και μη ξεχνάς πως τελικά

οι ουρανοί είναι δικοί μας!!!

Ρεβύθη Ανθούλα

Ο ΓΕΡΟ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Πολύχρονος, περήφανος στην άκρη υψώνεται,
κλαδιά ολόϊσα πάνω από τις ψηλές στέγες,

δίπλα εις της βρύσης το πεζούλι αντριώνεται,
διψώντας ν΄αγναντέψει στην κορφή του βουνού τις αίγες.

Αδιάφορος σαν από άλλο κόσμο φερμένος,
αργοκουνάει την κορφή του πολύ πικραμένος,

σαν να θέλει να ξεφύγει, να τρέξει πέρα στα πλατιά,
στα βαθυπράσινα ρουμάνια που γνέφουνε μακριά.

Στα πόδια σύρριζα αργοκυλάει μικρό ρυάκι,
που βγαίνει θολό από κάποιας αυλής το σοκάκι.

Κάμποσα πουλιά εις τα φυλλώματά του κουρνιασμένα,
φτερουγίζουνε από τους ανθρώπους τρομαγμένα.

Ο οδοιπόρος στη βαθιά σκιά του ξαποσταίνει,
με της πηγής το γάργαρο νερό τα σωθικά ευφραίνει.

Ευλογία υπάρχει σε τέτοια δημιουργία,
που προέρχεται από της φύσης τα μεγαλεία.

Θεόφιλος Διαμαντάτος

Σας γνωρίζουμε τη σύσταση του νέου ΔΣ του τοπικού συλλόγου συνταξιούχων ΟΑ Ρόδου
το οποίο συγκροτήθηκε στις 14/4/15

Πρόεδρος: Σαμαρτζή Ειρήνη(Ρούλα) 
Αντιπρόεδρος: Παΐσογλου Βασιλική

Γραμματέας: Κουλουριώτη Φωτεινή (Φανή)
Ταμείας: Οικονόμου Μαρία

Υπεύθυνη Οργανωτικού: Κύρκου Βασιλική
Β γραμματέας οργανωτικού: Δημητριάδης Αλέκος

Μέλος: Πανταζής Σπυρίδων
Αναπληρωματικό μέλος: Καραμιχάλη Μαρία
Αναπληρωματικό μέλος: Σαράντης Ιωάννης

    Ευχόμαστε  και η άψογη συνεργασία μας να συνεχιστεί.

 Για το ΔΣ

Σαμαρτζή Ειρήνη                                                   Κουλουριώτη Φωτεινή
Πρόεδρος Γραμματέας

ΠΟΙΗΣΗ

ΡΟΔΟΣ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Αρ.Πρωτ. Φ1Α/2368
Ελληνικό, 20 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣ: AEGEAN AIRLINES
κ.ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣΙΛΑΚΗ Πρόεδρο AEGEAN AIRLINES 
κα ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΤΣΗ Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων

ΘΕΜΑ: «Σήμα Ο.Α. στη συμβολή Λεωρ.Βουλιαγμένης - Αλίμου»

Κύριε πρόεδρε,
Το σήμα της Ολυμπιακής, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Αλίμου, πλέον αποτελεί μετά από πολλές δεκαετίες 
«σήμα κατατεθέν» μιας ιστορίας που αφορά την εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας στη χώρα μας.

Αργυρούπολης – Ελληνικού μας γνωστοποίησε πως αποδέχεται την παραμονή του παραπάνω σήματος.
Ο Δήμος θα αναλάβει με δικές του δαπάνες τη διαμόρφωση – ανάπλαση του χώρου (θα γίνει μικρό παρκάκι) και εμείς, ως 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., θα αναλάβουμε τη συντήρηση – αποκατάσταση του σήματος (αισθητικές παρεμβάσεις, φωτισμός κ.λπ).
Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την οικονομική σας συμβολή για τη διάσωση του διαφημιστικού, ιστορικού σήματος της 
Ο.Α. και ως εικαστικής δημιουργίας. Ας υποστηρίξουμε με τρυφερότητα αυτά που αγαπάμε.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ

Αρ.Πρωτ. Φ10/2363
Ελληνικό, 12 Μαρτίου 2015 

ΠΡΟΣ: κ. Χρήστο Σπίρτζη 
Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός συνάντησης»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Θα θέλαμε κατ΄αρχάς να σας εκφράσουμε τις ευχές μας για επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και παράλληλα, να ζητήσουμε την 
καθιερωμένη, εθιμοτυπική συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε επί θεμάτων αρμοδιότητός σας, σχετικά 
με δράσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.).
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχει προχωρήσει στη σύσταση Κοινωφελούς Ιδρύματος με τίτλο «Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας», έχει στην κατοχή του αεροσκάφη και πάνω από 20.000 αντικείμενα ιστορικής σημασίας, τα οποία 
προορισμό έχουν το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, σηματοδοτώντας την ιστορικότητα του χώρου, καθώς και 
την πάνω από 80 χρόνια ιστορία των εμπορικών αερομεταφορών στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ

Αρ.Πρωτ. Φ10/2362
Ελληνικό, 12 Μαρτίου 2015 

ΠΡΟΣ: κ. Γιάννη Τσιρώνη
Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός συνάντησης»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Θα θέλαμε κατ΄αρχάς να σας εκφράσουμε τις ευχές μας για επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και παράλληλα, να ζητήσουμε την 
καθιερωμένη, εθιμοτυπική συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε επί θεμάτων αρμοδιότητός σας, σχετικά 
με δράσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.).
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχει προχωρήσει στη σύσταση Κοινωφελούς Ιδρύματος με τίτλο «Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας», έχει στην κατοχή του αεροσκάφη και πάνω από 20.000 αντικείμενα ιστορικής σημασίας, τα οποία 
προορισμό έχουν το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, σηματοδοτώντας την ιστορικότητα του χώρου, καθώς και 
την πάνω από 80 χρόνια ιστορία των εμπορικών αερομεταφορών στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ
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Αρ.Πρωτ. Φ10/2364 
Ελληνικό, 12 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣ: κ. Νίκο Ξυδάκη 
Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού
Τηλ. 213 1322648-9
Fax. 210 8201435

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός συνάντησης»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Θα θέλαμε κατ΄αρχάς να σας εκφράσουμε τις ευχές μας για επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και παράλληλα, να ζητήσουμε την 
καθιερωμένη, εθιμοτυπική συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε επί θεμάτων αρμοδιότητός σας, σχετικά 
με δράσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.).
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχει προχωρήσει στη σύσταση Κοινωφελούς Ιδρύματος με τίτλο «Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας», έχει στην κατοχή του αεροσκάφη και πάνω από 20.000 αντικείμενα ιστορικής σημασίας, τα οποία 
προορισμό έχουν το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, σηματοδοτώντας την ιστορικότητα του χώρου, καθώς και 
την πάνω από 80 χρόνια ιστορία των εμπορικών αερομεταφορών στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ

5 Μαρτίου 2015 
Αριάννα Ραυτοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Πρώην Εταιρική Διευθύντρια εγκαταστάσεων 
Ολυμπιακής Αεροπορίας

Προς : Δ/Σ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Στο πλαίσιο της ανάληψης πρωτοβουλίας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α για την υποβολή αιτήματος ανακύρηξης τριών κτιρίων του 
πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού (αρχικό κτήριο Δυτ. Α/Σ, Υπόστεγο  Αεροπλοίας και Υπόστεγο ‘’Παγόδα’’ Χασανίου) ως 
διατηρητέων μνημείων απο την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, με την αρμοδιότητά μου ως 
Αρχιτέκτων της ΟΑ στην οποία αναθέσατε την σύνταξη του σχετικού φακέλου, σήμερα Τετάρτη 
4 Μαρτίου 2015  προέβημεν από κοινού με τους κ.κ. Ο.Βαβατσιούλα Διευθυντή Υπηρεσίας Ε.Ν.Μ.Αττικής και 
Μ.Οικονομοπούλου υπεύθυνη Φακέλου εισήγησης, σε αυτοψία των ώς άνω κτιρίων.
Διενεργήθηκε ενδελεχής οπτικός έλεγχος του συγκροτήματος του πρώην Δυτ.Α/Σ, με λήψη σχετικών φωτογραφιών έσω-
έξω και την υποστήριξη προσκομισθέντων σχεδίων και παλαιών φωτογραφιών.
Ελήφθησαν εξωτερικές μόνο φωτογραφίες των υποστέγων Αεροπλοίας και Παγόδας Χασανίου, λόγω της ελλείψεως κλειδιών 
για την είσοδό  μας εντός αυτών.
Μετά τη σχετική συζήτηση με τους ως άνω αρμοδίους του Υπουργείου Πολιτισμού, συμπερασματικά αναφέρω ότι κατ’ αρχήν 
υπήρξαν πολύ θετικοί απέναντι στο αίτημά μας γενικώς , δείχνοντας ειλικρινή κατανόηση ως προς το εύλογο και δίκαιο αυτού, 
κυρίως για την διατήρηση του παλαιού κτιρίου του Δυτ.Α/Σ , ως χώρου μνήμης του Ελληνικού λαού.
Για τη σύνταξη του φακέλου τον οποίο πρέπει να υποβάλουμε στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων απαιτούνται τα ακόλουθα: 
* Κατόψεις, Όψεις, Τομές των 3ων κτιρίων. Σημειώνεται εδώ οτι για την εκπόνηση αυτών απαιτούνται νεές αποτυπώσεις 
και σχεδιασμός σε ηλεκτρονική μορφή.
* Φωτογραφικό υλικό, ιστορικό και σύγχρονο.
* Συνοπτική Τεχνική Εκθεση περιέχουσα Περιγραφή βασικής κατασκευής των κτιρίων, ιστορική αναδρομή από της οικο-
δομήσεώς τους, ως και αναφορά οιωνδήποτε διατιθέμενων στοιχείων   τεκμηρίωσης του αιτήματός μας. 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως για τη προώθηση των απαιτουμένων εργασιών, συννενοηθούμε αφενός μεν για 
την απρόσκοπτη πρόσβασή μας εντός των κτιρίων, αφετέρου δε για την απαραίτητη συνεργασία με συναδέλφους σχεδια-
στές προκειμένου να εκπονηθούν τα σχέδια. 

Με εκτίμηση 
Αριάννα Ραυτοπούλου
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Αθήνα, 23/4/2015
Προς: Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Αξιότιμοι κύριοι,
Εκ μέρους των σπουδαστών του σχολείου μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικο και τη διοίκησή σας, για τη θερμή 
φιλοξενία και περιήγηση στο χώρο του Μουσείου σας.
Η επαφή των σπουδαστών μας, της ειδικότητας Στελεχών Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού, με τα εκθέματα 
του μουσείου σας, αποτέλεσε σημαντική πηγή πληροφόρησης και πολύτιμη εμπειρία για την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους.
Επίσης, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τον αγώνα που δίνετε να μείνει το Μουσείο ανοικτό και επισκέψιμο, καθώς οι ανα-
μνήσεις της ένδοξης εποχής της Ολυμπιακής Αεροπορίας ζωντανές.
Σας ευχόμαστε καλή δύναμη, ώστε να συνεχίσετε το σημαντικό έργο σας.

Με εκτίμηση
Μπίτης Αθανάσιος
Υποδιευθυντής ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ Ι.Ι.Ε.Κ.

Αρ.Πρωτ.Φ22/2377  Ελληνικό,
12 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
κ. Γιάννη Κωνσταντάτο
Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης

ΘΕΜΑ: «Σήμα Ο.Α. στη συμβολή Λεωφ.Βουλιαγμένης και Αλίμου»

Κύριε δήμαρχε,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, επιθυμούμε να χαιρετίσουμε και να εξάρουμε την απόφασή σας σχετικά με την μικρή πλατεία 
και την ονομασία αυτής «Πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας» και να σας ενημερώσουμε ότι αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία, με δικά 
μας έξοδα που θα αποκτήσουμε από χορηγούς, να αποκαταστήσουμε αισθητικά το παραπάνω σήμα, καθώς και τον φωτισμό αυ-
τού, εφόσον η δαπάνη κινείται στα όρια των δυνατοτήτων μας.
Σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσουμε αρχικά στην αποκατάσταση της αισθητικής εικόνας του σήματος της Ο.Α. και σε 
δεύτερο στάδιο, τον φωτισμό του.
Θεωρούμε πως η παρουσία της παραπάνω εικαστικής δημιουργίας για πάνω από 60 χρόνια στο Δήμο σας, αποτελεί πλέον σήμα 
κατατεθέν για την περιοχή σας. Επίσης, ως υπαίθρια εικαστική δημιουργία, εκτιμούμε πως έχει συμβάλει και στην αισθητική 
αναβάθμιση της περιοχής.
Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής κανενός πως η παρουσία του σήματος της Ολυμπιακής Αεροπορίας στη συμβολή της 
Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Αλίμου, μόνο θετικά σχόλια εισπράττει, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας μας.
Τέλος, θα σας κρατάμε ενήμερο σχετικά με τα διαδικαστικά της αποκατάστασης και των εργασιών που θα χρειαστεί να πραγμα-
τοποιηθούν.

Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ

Αρ.Πρωτ.15473  Αργυρούπολη, 12 Μαϊου 2015

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
κ.Βασίλη Τσατσαράγκο

 Κύριε Πρόεδρε,

 Με μεγάλη μου χαρά διάβασα την επιστολή σας και σας ευχαριστούμε πολύ που στους δύσκολους καιρούς που βρισκόμαστε θα 
αναλάβετε ως χορηγός την αισθητική αποκατάσταση του σήματος της Ολυμπιακής που αποτελεί σήμα κατατεθέν για την πόλη μας.
Η πρότασή σας αρχικά θα περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο ως προς την αποδοχή.
Θα βρισκόμαστε σε επικοινωνία για τα διαδικαστικά.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος
Γιάννης Κωνσταντάτος

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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Μετά από επιστολή – πρόταση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α προς 
τον ΣΣ ΕΑΠΑΕ για  πραγματοποίηση κοινής συνε-
δρίασης των δύο συλλόγων, η οποία έγινε αποδε-
κτή από τον ΣΣ ΕΑΠΑΕ, συνεδρίασαν τα Δ.Σ των δύο 

συλλόγων την 1η Απριλίου 2015 στα γραφεία του Συνδέσμου 
Συνταξιούχων στην οδό Κακλαμάνου 18 στον Νέο Κόσμο.
Η πραγματοποίηση κοινής συνεδρίασης των δύο Σωματείων 
γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία των παραπάνω φορέ-
ων και έρχεται να σφραγίσει την κοινή επιθυμία για άρση της 
αντιπαλότητας, που ταλάνισε τις σχέσεις των δύο συλλόγων 
επί ενάμισι χρόνο, αλλά και αποπροσανατόλισε τον κόσμο της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας (πρώην εργαζομένους στον όμιλό 
της και σημερινούς συνταξιούχους).
Επισημαίνουμε, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. από την πρώτη στιγμή που εξελέγη (Ιούνιος του 

2014), ανέλαβε πρωτοβουλία και ζήτησε την ανάκληση των 
μηνύσεων κατά του Δ.Σ του ΣΣ ΕΑΠΑΕ από το προηγούμενο 
προεδρείο, χωρίς θετική ανταπόκριση από πλευράς του.
Η όλη προσπάθεια των δύο Διοικητικών Συμβουλίων έχει ως 
στόχο τη συμφιλίωση και την εμπέδωση κλίματος συνεργασί-
ας στη βάση του αμοιβαίου οφέλους.

Τα δύο Διοικητικά Συμβούλια, χαιρετίζοντας αυτό το νέο κλίμα 
συνεργασίας, με διακριτούς ρόλους, αποφάσισαν ομόφωνα:
1.  Έκδοση Δελτίου Τύπου.
2. Τη σύσταση κοινής επιτροπής με σκοπό την οργάνωση κοι-
νής εκδήλωσης στο πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνι-
κού, στις 24 Ιουνίου 2015.

 Τα Δ.Σ των δυο Συλλόγων

Απρίλιος 2015

EIΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Εύκολο να μιλάς για φόβους,

Όταν δεν τους ζεις.

Εύκολο να τρέχεις, για την πείνα,

Όταν δεν πεινάς

Εύκολο να φωνάζεις για κελιά, 

Όταν δεν είσαι μέσα.

Εύκολο να κάνεις την εναλλακτική, 

Όταν έχεις την άνεση.

Πόσο εύκολο να μπεις στο πρόβλημα,

Όταν δεν είσαι μέσα;

Μάλλον καθόλου…

Μέσα από συζητήσεις που έχω κατά καιρούς με συναδέλ-
φους μας και βλέποντας την απογοήτευση να μεγαλώνει στη 
σκέψη μας και στη ζωή μας, θέλω να καταθέσω λίγες σκέ-
ψεις για να οπλίσουμε τις αντιστάσεις μας και να σταθούμε 
εμπόδιο σε όσους επιχειρούν να μας θέλουν συμβιβασμέ-
νους εμάς που βρεθήκαμε να είμαστε σε σύνταξη στην ηλι-
κία των 45-50 χρόνων.
Η συγκεκριμένη κρατική επιλογή, να κλείσει η Ο.Α. για την 
«εθνική σωτηρία», δημιούργησε συνταξιούχους μικρής 
ηλικίας και περιθωριοποίησε τους ενεργά δημιουργικούς 
εργαζόμενους στον κρατικό αερομεταφορέα, επιλογή που 
δεν ήταν απόφαση μας και αποτέλεσε επιπλέον κοινωνική 
ισοπέδωση.
Βρεθήκαμε ξαφνικά 45-50 χρόνων συνταξιούχοι, χωρίς να 
το επιλέξουμε, έχοντας να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη 
οικονομική και κοινωνική κρίση, ένας πραγματικό εφιάλ-
τη!!!
Μας άρπαζαν τη δουλειά μας και ξαφνικά ξημέρωνε και 
εμείς στα 45 με 50 χρόνια μας, ανοίγαμε την πόρτα να πάμε 
που; Να κάνουμε τι; Να δούμε ποιόν; 
Από τους έξω; Διαπιστώσεις και συμπεράσματα, με φράσεις 

όπως: Τυχεροί! Νέοι, νέοι στη σύνταξη… Μακάρι και εμείς 
να μπορούσαμε… Μην μιλάτε! Μην το πείτε πουθενά!...
Εύκολο να μιλάς…
Εμείς; Οι νέοι άνθρωποι της σύνταξης; Τι κάνουμε;
Οι περισσότεροι με γερά νεύρα, καταφέρνουν να γεμίζουν 
το χρόνο τους (μαγειρεύουν, φυτεύουν, γυμνάζονται, δια-
βάζουν, FB, κ.λπ….), κάποιοι έχουν για κάποια διαστήματα 
δημιουργική εργασιακή απασχόληση, κάποιοι αντιμέτωποι 
με προβλήματα υγείας, με στρες, με πολύ άγχος… κάποι-
οι… κάποιοι…
Όλοι όμως προβληματίζονται, αγωνιούν, προσπαθούν να 
βγουν από το αδιέξοδο. Όμως, εμείς οι τυχεροί… είμαστε 
καλά;
Εύκολο να μιλάς…
Από τους έξω; Διαπιστώσεις και συμπεράσματα, με φράσεις 
όπως: Με τόση μεγάλη σύνταξη! Θα κάνετε τη ζωή σας, ταξί-
δια, γλέντια… τυχεροί!!!.. Μην μιλάτε καθόλου!
Η μεγάλη σύνταξη έμεινε στα χαρτιά. Τώρα; Λεφτά με 
ουρά… Οι περισσότεροι είχαμε υψηλές οικονομικές υπο-
χρεώσεις, γιατί όταν τις δημιουργήσαμε υπολογίζαμε στη 
δουλειά μας και; Τη δουλειά μας άρπαξαν.
Αποτέλεσμα: Αλλάξαμε ριζικά τη ζωή μας, προσπαθώντας 
να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας. 
Εύκολο να μιλάς…
Όμως, είμαστε καλά;
Μέσα στο χάος αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης, πρέπει 
να λέμε ότι είμαστε καλά και δυνατοί, γιατί τώρα πρέπει να 
αγωνιστούμε για τα παιδιά μας, για τα όνειρα που μας έκλε-
ψαν, για τη ζωή μας!
Γιατί είμαστε νέοι και δεν πρέπει να σταματήσουμε να δη-
μιουργούμε σε πείσμα όσων αποφάσισαν να μας φτιάξουν 
ανενεργούς πολίτες, χωρίς όνειρα και ελπίδες.
Απέναντι στο φόβο και στη ματαιότητα που σπέρνουν, τον 
τρόπο που μας αντιμετωπίζουν, εμείς οι τόσο νέοι συντα-
ξιούχοι μπορούμε να αντισταθούμε, οχυρώνοντας τις συ-
νειδήσεις μας, απομονώνοντας το φόβο, συμμετέχοντας σε 
κάθε δημιουργική κίνηση. Δεν το βάζουμε κάτω!

Kυριακή Καρακατσάνη

“ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΜΙΛΑΣ”

ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 45-50 ΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ
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Tο σήμα της Ο.Α., στη 
συμβολή της Λεωφ.

Βουλιαγμένης και Αλίμου.
Υπαίθρια, εικαστική 

δημιουργία, «υιοθετήθηκε» 
από το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Η πλατεία προτάθηκε 
να ονομαστεί «Πλατεία 

Ολυμπιακής Αεροπορίας»

ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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