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23 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το κλείσιµο µίας ακόµη χρονιάς βρίσκει το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζοµένων Ολυµπιακής Αεροπορίας
(ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.) σε ένα στάδιο εξαιρετικής ανάπτυξης δραστηριοτήτων και φιλοδοξεί να συνεχίσει µε τον ίδιο
ζήλο, θεωρώντας τη φετινή χρονιά πολύ σηµαντική, αφού την 6η Απριλίου 2011, σε µια κορυφαία στιγµή
από την 23χρονη διαδροµή του, παρουσίασε την προσπάθεια του για την ίδρυση Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας.
∆εκαπέντε χρόνια µετά, αυτά που βάλαµε σε ένα χαρτί, σήµερα παίρνουν µορφή. 23 χρόνια µετά από την
ίδρυση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (Ιούνιος 1989 από 24 ιδρυτικά µέλη), συνεχίζοντας την αέναη προσπάθεια, µετά
από 80 χρόνια της εισόδου της Ελλάδας στο στίβο των εµπορικών αεροµεταφορών και 10 χρόνια µετά τη
µετεγκατάσταση του αεροδροµίου Αθηνών στα Σπάτα, η Ελλάδα αποκτά ένα δυναµικό Μουσείο, στο χώρο
του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Στόχοι της εκδήλωσης, η διάσωση του συγκεντρωµένου υλικού, η ανάδειξη της αναγκαιότητας να
παραδώσουµε στις επόµενες γενιές την ιστορία µας και η προώθηση περαιτέρω του οράµατος µας για
δηµιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Ο φετινός απολογισµός δράσης τυγχάνει να είναι προεκλογικός, αφού συµπληρώθηκαν τρία
χρόνια λειτουργίας του παρόντος ∆/Σ το οποίο συνέχισε τις προσπάθειες των προηγούµενων
συµβουλίων µε πολλή δράση και σηµαντικές επιτυχίες.

Για την επόµενη µέρα, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. προετοιµάστηκε έγκαιρα και αντιµετώπισε επιτυχώς τις
υπονοµεύσεις από τους εκφραστές του «παλαιού».
Η αδυσώπητη πραγµατικότητα µας ανέδειξε νικητές, ώστε να ατενίζουµε µε αισιοδοξία το µέλλον.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., υποδέχθηκε το 2010 όπως όλος ο κόσµος της Ολυµπιακής, µε ανάµικτα
συναισθήµατα.
Το ∆/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. είχε έγκαιρα σχεδιάσει την επόµενη µέρα και σήµερα.. ακουµπάει µε
αισιοδοξία στο 2011.
Στο εσωτερικό µας και σε επίπεδο ∆/Σ, είχαµε µία εναλλαγή στη θέση του προέδρου και πρώτου
αντιπροέδρου. Ως εκ τούτου, αυτές οι τελευταίες στιγµές, παίρνουν ένα ανεπαίσθητο προσωπικό τόνο:
23 χρόνια από την ίδρυση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., είναι ένα χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να
προσπεραστεί εύκολα.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνεχίζει και θα συνεχίσει τη λειτουργία του µε τη συνδροµή και συµβολή των µελών
του, τα οποία αυξάνονται σταθερά.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνεχίζει και θα συνεχίσει τη λειτουργία του, γιατί τα µέλη του αναγνωρίζουν το
σηµαντικό του έργο, αφού είναι το αποτέλεσµα των ίδιων των µελών του!
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνεχίζει και θα συνεχίσει τη λειτουργία του, αφού έχει τη δύναµη να συγκεντρώνει
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ που παράγουν έργο και «εισπράττουν» ανταποδοτικά από τη χαρά της συµµετοχής και
της δηµιουργίας.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Οι πολύχρονες προσπάθειες του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για την ίδρυση του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας,
συνεχίζονται αµείωτες, παρά τις αντιξοότητες που συναντά από «φίλους» και εχθρούς.
Έτσι, πέρα από τις ενέργειες µας για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού, καταναλώσαµε
σηµαντικές προσπάθειες για τη νοµική κατοχύρωση της προσπάθειας µας.
Έτσι, ο φάκελος για το «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», έχει πλέον πάρει το δρόµο του.
Όπως ο νόµος ορίζει, κατατέθηκε στο αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµίας, στη Γεν.Γραµµατεία
Φορολογικών & Τελωνειακών Θεµάτων, στην Γεν.∆/νση ∆ηµόσιας Περιουσίας & Εθνικών
Κληροδοτηµάτων και στη ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων, για την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος του Κοινωφελούς Ιδρύµατος, µε τίτλο: «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας».
Για τις πρωταρχικές ανάγκες του Ιδρύµατος, κατατέθηκαν και τα ονόµατα του πρώτου ∆/Σ του
Κοινωφελούς Ιδρύµατος που αποτελείται από τους:
1. Β.Τσατσαράγκος
2. Κ.Λώµης
3. Ι.Νικολακόπουλος
4. Σ.Γιάνκοβιτς
5. ∆.Μονογυιός
Το παραπάνω συµβούλιο, ως πρωταρχικό του στόχο θα έχει και θα συντονίζει τις δράσεις ώστε να
υλοποιηθούν οι στόχοι του Ιδρύµατος, σε συνεργασία πάντα µε το ∆/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., αλλά και
του κόσµου της Ολυµπιακής που στηρίζει έµπρακτα την ανάγκη για την ίδρυση του Μουσείου
Πολιτικής Αεροπορίας.
Στόχος του Κοινωφελούς Ιδρύµατος είναι να καταγράφει και να παρουσιάζει την εξέλιξη της
Πολιτικής Αεροπορίας και την ιστορική διαδροµή των αεροµεταφορών στη χώρα µας.
Η στήριξή του θα γίνεται:
Από τα µέλη µας
Από ιδιωτικούς φορείς, πρόσωπα και εκδηλώσεις
Από προγράµµατα της Ε.Ε.
Καλούµε όλους εσάς, τα µέλη µας και τους φίλους της Πολιτικής Αεροπορίας
να συµβάλετε µε τη βοήθειά σας, ώστε να προχωρήσουµε στην υλοποίηση του στόχου µας.

∆εκαπέντε χρόνια µετά, αυτά που βάλαµε σε ένα χαρτί, σήµερα παίρνουν µορφή. 23 χρόνια µετά από
την ίδρυση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (Ιούνιος 1989 από 24 ιδρυτικά µέλη), συνεχίζοντας την αέναη
προσπάθεια, την 6η Απριλίου 2011 (ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η πρώτη πτήση της Ο.Α.),
µετά από 80 χρόνια της εισόδου της Ελλάδας στο στίβο των εµπορικών αεροµεταφορών και 10 χρόνια
µετά τη µετεγκατάσταση του αεροδροµίου Αθηνών στα Σπάτα, προσθέσαµε ένα λιθαράκι στην
προσπάθεια για την απόκτηση ενός δυναµικού Μουσείο, στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Στόχοι της εκδήλωσης του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στο πρώην δυτικό αεροδρόµιο ήταν η διάσωση του
συγκεντρωµένου υλικού, η ανάδειξη της αναγκαιότητας να παραδώσουµε στις επόµενες γενιές την
ιστορία µας και η προώθηση περαιτέρω του οράµατος µας για δηµιουργία Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας, στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Ευχαριστούµε θερµά, όλους τους εθελοντές, συναδέλφισσες και συναδέλφους, για την
αµέριστη βοήθεια που προσέφεραν στο στήσιµο αυτής της έκθεσης και συγκεκριµένα:
Αντωνοπούλου Σοφία

Λώµη Γιώργο

Βασάκη Αντώνη

Παπασπύρου Κώστα

Εξάρχου Μαρία

Ράδου Αλεξάνδρα

Ιωσηφίδη Νάκη

Σακκάτου Εύα

Καϊµάκη Τάκη

Σιλαµιανό Μάνο

Κακαβίτσα Φωτεινή

Σπανάκο Άγγελο

Καλεµτζάκη Σταυριανή

Στεφάνου Σταυριανή

Κονίδη Τζένη

Φακίνο Χρήστο

Κορωνιό Αντώνη

Χρηστίδου Γιώτα

Καλούµε τον κόσµο και τα µέλη µας, που διατηρούν αντικείµενα στην κατοχή τους, να τα φέρουν
ώστε να συµπεριληφθούν - εκτεθούν στο υπό σύσταση Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

Ευχαριστούµε θερµά για τη βοήθεια που προσέφεραν στην υποδοχή των προσκεκληµένων,
φορώντας τις στολές της Ολυµπιακής, τις κυρίες:
Βασσάλου Μάρω

Καρτσωνάκη Κυριακή

Κονίδη Τζένη

Λούτα Πηνελόπη

Μαρινίδη Ελένη

Σακκάτου Εύα

Σκλάβη Εµµανουέλα

Ταρρού Ελευθερία

ΣΤΗΡΙΞΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Είναι χρέος µας, ως άνθρωποι και εργαζόµενοι, που µετείχαµε στην πορεία της Ολυµπιακής
Αεροπορίας, που µε τη λειτουργία της συντέλεσε στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας και
συνέβαλλε στην εθνική µας ανάταση, να παραδώσουµε τις αναµνήσεις µας στις επόµενες γενιές
Στήριξε µε κάθε τρόπο τη δηµιουργία το Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Τα περισσότερα εκθέµατα του εκθετηρίου του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προέρχονται από παραχωρήσεις υλικών, όταν
λειτουργούσε η Ο.Α., από αντικείµενα που συγκέντρωσε το ∆/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και προσωπικές
συλλογές συναδέλφων µας.
Σε όσα εκθέτονται, αναγράφεται το όνοµα του συναδέλφου που µας τα παραχώρησε. Συνάδελφοι,
γνωρίζουµε ότι όλοι σας διαθέτετε µικροαντικείµενα, φωτογραφίες και υλικά που ίσως για ‘σας, να έχουν
συναισθηµατικό χαρακτήρα.
Να ξέρετε όµως ότι, στον εκθεσιακό χώρο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. θα αποκτήσουν µεγαλύτερη αξία, συλογική,
ενώ παράλληλα, θα συµβάλετε στη διαφύλαξη µιας ιστορίας, της ιστορίας της Ο.Α.
Ελάτε τώρα σε επικοινωνία µε το ∆/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.. κάθε αντικείµενο έχει την αξία του. Τίποτα µην
πετάς. Ο χρόνος δίνει την αξία και τη χρήση σε κάθε µικροαντικείµενο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Ο αγώνας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για την ίδρυση του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας:
1995: Πρόταση Βάινσεχόφεν για αξιοποίηση του Ελληνικού
1997: Πρόταση ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
2000: Φάκελος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. σε Κυβέρνηση – Κόµµατα για δηµιουργία Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας.
27 Μαρτίου 2001: Μετεγκατάσταση αεροδροµίου. Εντατικοποίηση των παρεµβάσεων για το όραµα της
ίδρυσης Μουσείου.
2003: Τροποποίηση καταστατικού του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α για δυνατότητα σύστασης νοµικού προσώπου.
2003: Αγοράζουµε τα α/φη Β727, Β737, Β747
2003: ΝΑΙ του υπουργείου Μεταφορών στην πρότασή µας για ίδρυση Μουσείου.
2004: Ηµερίδα του Τ.Ε.Ε. – Κατατίθεται στα πλαίσια της ηµερίδας η πρότασή µας για την αναγκαιότητα
ίδρυσης Μουσείου.
2004: Οργανισµός Ρυµθιστικού Σχεδίου Αθήνας: Θετική ανταπόκριση στην πρότασή µας για Μουσείο,
στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου.
2004: Όµοροι ∆ήµοι: Εντάσσουν στην πρότασή τους για το Μητροπολιτικό Πάρκο και την αναγκαιότητα
για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας και Αρχαιολογικό Μουσείο.
2005: Υπουργείο Πολιτισµού – Εφορεία Νεοτέρων Μνηµείων. Κατατίθεται φάκελος για Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας.
2007: Λεύκωµα «1957-2007: Μισός αιώνας στους ουρανούς». Για πρώτη φορά καταγράφεται η ιστορία
της Ο.Α., µε αφορµή τα 50 της χρόνια.
2008: Συµµετοχή στη δηµόσια διαβούλευση του ΥΠΕΧΩ∆Ε, κατάθεση πρότασης του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου.
2009: Ενδιαφέρον της Boeing
2009: Υπουργείο Οικονοµικών – ∆.νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων. Κατατίθεται φάκελος για Μ.Π.Α.
2010: Ενηµέρωση της νέας Κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, σχετικά µε την πρόταση
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
2010: Προτάσεις Φορέων, δήµων, επίκουρου καθ/τη κ.Νίκου Μπελαβίλα, ΟΡΣΑ, µε θετική πρόταση για
το Μουσείο στο Ελληνικό.

6 Απριλίου 2011: «Ένα Νέο Μουσείου Γεννιέται» στο Ελληνικό.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
Σηµαντικό στοιχείο στη λειτουργία µας αποτελεί η ύπαρξη των λειτουργικών χώρων και των
γραφείων µας στο πρώην δυτικό αεροδρόµιο του Ελληνικού και η δηµιουργηθείσα αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, όπου βοηθούν σηµαντικά στη λειτουργία µας σε ένα χώρο που συναισθηµατικά
είµαστε όλοι δεµένοι.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. διαθέτει γραµµατειακή υποστήριξη αποτελούµενη από 2 γραµµατείς, καθώς και 14
συνεργάτες για τη λειτουργία των διαφόρων τµηµάτων, αθλητικών και πολιτιστικών.
Συνεχίζεται σταδιακά η αναβάθµιση συνολικά ολόκληρου του ορόφου που στεγάζεται το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. µε την αξιοποίηση όλων των υφισταµένων χώρων, ενώ προγραµµατίζουµε και την
αναµόρφωση της κεντρικής εισόδου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για εικαστικές χρήσεις
(προγραµµατίζεται έκθεση εικαστικών και φωτογραφίας το φθινόπωρο του 2011).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
Πολύ σηµαντικό ρόλο στην επικοινωνία µε τα µέλη µας, επιτελεί και η
ιστοσελίδα µας, δεδοµένης της συνεχιζόµενης αύξησης της χρήσης του
Internet.
Ετοιµάζεται στο άµεσο µέλλον η νέα ιστοσελίδα µας, αναβαθµισµένη σε
εµφάνιση και ύλη, όπου θα είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους
επικοινωνίας των µελών µας µε το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., κυρίως για την
αµεσότητα ειδήσεων που αφορούν το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Σας προτείνουµε την τακτική επίσκεψη, προς ενηµέρωση σας σε θέµατα
ταξιδιωτικών προγραµµάτων, ανακοινώσεων, ειδήσεων, κοινωνικών
παροχών, τµηµάτων κ.ά., δεδοµένου ότι το περιοδικό κυκλοφορεί σε
3µηνη περίοδο.
(Web site: www.polkeoa.gr, E-mail: polkeoa@otenet.gr)

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ
«Άλλη Πτήση»
20 χρόνια… «Άλλη Πτήση»
Όταν πριν 20 χρόνια, τον Μάρτη του 1991, κυκλοφορούσε δειλά-δειλά το
πρώτο τεύχος της «Άλλης Πτήσης», ως περιοδικό που θα εξέφραζε τον
πολιτισµό στο χώρο της Ο.Α., κανείς δεν πίστευε ότι θα µακροηµερεύσει και
θα διανύσει µια αδιάλειπτη πορεία 20 χρόνων.
Και να που σήµερα, 20 χρόνια αργότερα, η «Άλλη Πτήση» έχει γράψει τη
δική της ιστορία, παρακολουθώντας συνεχώς από κοντά όσα σηµαντικά
συνέβαιναν στον επαγγελµατικό χώρο της Ολυµπιακής αλλά, παράλληλα,
στον πολιτισµό, την πολιτική, στην κοινωνία, αναδεικνύοντας ό,τι θεωρούσε
ότι άξιζε να προβληθεί, παρεµβαίνοντας όπου αισθανόταν ότι η
δηµοσιότητα προσέφερε στους αναγνώστες της «Άλλης Πτήσης» την
ενηµέρωση που τους έλλειπε. Πάντα µε σοβαρότητα και αντικειµενικότητα,
πολλές φορές µάλιστα, αντικατέστησε και την έλλειψη δηµοσιογραφικής
φωνής από την εταιρεία και το συνδικαλιστικό κίνηµα και µάλιστα µε
αξιώσεις.
Υπό οµαλές συνθήκες, στα 20 χρόνια του περιοδικού, όφειλε το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. να τιµήσει αυτήν την
επιτυχηµένη διαδροµή.
Όλα αυτά τα χρόνια, είµαστε κοντά στους συναδέλφους µας, προβάλλοντας κάθε καλή είδηση,
σχολιάζοντας αντικειµενικά, ενηµερώνοντας κριτικά για τις δράσεις και τις ενέργειες των θεσµικών
οργάνων του χώρου µας. Συνεχώς προσπαθούσαµε να αναβαθµίζουµε ποιοτικά, αναβαθµίζοντας
την εµφάνισή του περιοδικού και βελτιώνοντας τα κείµενα του.
Εκατοντάδες συνάδελφοί µας από όλη την Ελλάδα, δηµοσίευσαν τις θέσεις τους, πρόβαλλαν τις
δραστηριότητές τους, σκιτσάρησαν για το περιοδικό, επεξεργάστηκαν την ύλη του, συµβάλλοντας
στην επιτυχία µιας συλλογικής προσπάθειας. ∆εν γνωρίζουµε αν το αποτέλεσµα είναι το
επιδιωκόµενο.
Όµως, σίγουρα το έχουµε ανάγκη ΟΛΟΙ ΜΑΣ αυτό το περιοδικό. Εµείς, υποσχόµαστε ότι, παρά τα
είκοσι χρόνια διαδροµής, βρισκόµαστε ακόµα… στην αφετηρία!!...
Έχουµε ακόµα δυνάµεις, αρκεί να µας στηρίζετε όλοι εσείς που εργαστήκατε στην Ολυµπιακή και
σήµερα, είστε συνταξιούχοι ή όσοι εργάζεστε ακόµη στην Olympic και στις άλλες ιδιωτικές εταιρείες
και στις υπηρεσίες που µεταταχθήκατε. Σας θέλουµε όλους κοντά µας. Καλή συνέχεια συνάδελφοι
και φίλοι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνεπές στους στόχους που ανακοινώνει, πέτυχε
προγράµµατα που στόχο έχουν να βοηθήσουν σε µία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο,
αποτελεσµατικά τα µέλη του. Σήµερα, κάποιοι, προσπαθούν να µας αντιγράψουν…

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ FREE II
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., µετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις µε τη διοίκηση της Olympic Air, πριν
ακόµη ξεκινήσει το πτητικό της έργο, κατέθεσε νέο κανονισµό εισιτηρίων, ο οποίος ήδη έγινε θεσµός
για την εταιρεία, διαµορφώνοντας κατ΄αρχήν ένα πλαίσιο συνεργασίας, στο οποίο το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
µε αξιοπιστία και σοβαρότητα στέκεται απέναντι σε αυτή τη διαδικασία, µε τον οποίο τα µέλη µας
ταξιδεύουν µε την Olympic Air από τον Ιανουάριο του 2010 στο δίκτυο της εταιρείας. Καταβάλλονται
προσπάθειες για διερεύνηση των παρεχόµενων εισιτηρίων ZONAR-ZEDA.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Μετά από µία επίπονη και επίµονη προσπάθεια, ήρθαµε σε συµφωνία µε σειρά διαγνωστικών κέντρων,
προκειµένου να τυγχάνουν τα µέλη µας ειδικές χρεώσεις και πιο συγκεκριµένα, τιµές τιµοκαταλόγου
δηµοσίου και σε ορισµένα, ακόµα χαµηλότερα.
Η ανάγκη αυτή προέκυψε µετά την ιδιωτικοποίηση της Ο.Α. και την απουσία µιας πρόβλεψης διατήρησης
των παροχών που είχε η Ο.Α. (∆ιαγνωστικό 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 διεύρυνση της παρέµβασης µας στο
κοινωνικό πεδίο, παρέχοντας ένα ακόµη θετικό αποτέλεσµα για τα µέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ
Συνεχίζοντας την προσπάθεια του, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για την επανασύσταση σας τράπεζας
αίµατος που για χρόνια λειτούργησε µε επιτυχία στο χώρο σας, προχώρησε οργανωµένη
εθελοντική αιµοδοσία (29/9/2010 & 29/3/2011), σε συνεργασία µε το νοσοκοµείο σας Βούλας.
Μπορεί να µην ήταν αθρόα η προσέλευση σε σχέση µε την εποχή που λειτουργούσε η εταιρεία –
και έδινε και αιµοδοτικές άδειες – όµως είµαστε σίγουροι ότι θα µπορέσουµε µε σας προσπάθειες
να επανιδρύσουµε την τράπεζα αίµατος, αφού για τη λειτουργία σας, απαιτείται η συγκέντρωση
ικανού αποθέµατος αίµατος µέχρι την αρχική λειτουργία σας.
Σύντοµα, θα σας γνωστοποιήσουµε την επόµενη εθελοντική αιµοδοσία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., για
όσους θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια του πολιτιστικού κέντρου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., επεξεργάζεται πρόταση οµαδικής ασφάλισης σε οµαδική βάση, για την
ιατρική και κοινωνική ασφάλιση των µελών και των οικογενειών τους.
Η συµφωνία και οι παροχές της ασφάλειας, θα ανακοινωθούν σύντοµα, µόλις υπάρξει
συµφωνία.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προσέφερε στα µέλη του – σε συνεργασία µε µεγάλες θεατρικές
σκηνές της Αθήνας – παροχή έκπτωσης σε θεατρικές παραστάσεις για τη χειµερινή
περίοδο.
Η λίστα, θα ανανεώνεται κάθε καινούργια θεατρική σαιζόν.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
* Στα πλαίσια που εισαγωγικά αναφέραµε, κινείται και η συµφωνία µας µε ΚΤΕΟ στη δυτική
Αττική (Ίλιον), επιτυγχάνοντας ειδικές τιµές για τα µέλη µας στο παραπάνω ΚΤΕΟ.

* Επίσης, 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.Βενιζέλος», τις ίδιες
εκπτωτικές τιµές µε το εν ενεργεία προσωπικό.
* Τέλος, συνεχίζεται για 4η χρονιά, η συνεργασία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. µε το γυµναστήριο GYM
TONIC στη Λεωφ.Βουλιαγµένης, όπου µε την επίδειξη της ταυτότητας, παρέχεται στα µέλη του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. έκπτωση στις παροχές του γυµναστηρίου.
Στόχος µας, η συνεργασία µε γνωστές αλυσίδες SUPER MARKET, προµηθευτικούς
οργανισµούς (ναυτικού κ.λπ), καθώς και µε εµπορικά κέντρα για έκπτωση στις αγορές των µελών
µας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Στο πρόγραµµα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. υπάρχει µία εξαιρετικά πλούσια πολιτιστική δράση
Στις 17 ∆εκεµβρίου 2010, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια χοροεσπερίδα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο κέντρο «Ιερά
Θέα» µε το Νότη Σφακιανάκη, ενώ στις 29 Ιανουαρίου 2010, πραγµατοποιήσαµε την καθιερωµένη πλέον
ετήσια χοροεσπερίδα µας και για του συναδέλφους στον Α/Σ της Θεσσαλονίκης.
Στις 4 Φεβρουαρίου, έγινε η κοπή της πίτας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., καθώς και το καθιερωµένο επίσης γλέντι
της Τσικνοπέµπτης, µε τη συµµετοχή µελών και τµηµάτων του Πολιτιστικού Κέντρου.
Στις 27 Μαίου 2010, πραγµατοποιήθηκε η πετυχηµένη εκδήλωση – οµιλία προς τιµήν του πρώτου
Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ι.Καποδίστρια, στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο του ∆ήµου Γλυφάδας.
Τέλος, στις 25 ∆εκεµβρίου 2010, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. πραγµατοποίησε για τα µέλη του χριστουγεννιάτικο
πάρτυ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς, διοργανώνει εκθέσεις ζωγραφικής και άλλων
εικαστικών τεχνών, σε µία προσπάθεια να προβάλει την τέχνη γενικά αλλά και τις δηµιουργίες πολλών
συναδέλφων καλλιτεχνών.
Στις 5 Μαρτίου 2010, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στον Α/Σ της Ρόδου, η έκθεση
φωτογραφίας «Ρόδος: ∆ρόµοι τ΄ουρανού». Η συγκεκριµένη έκθεση, προγραµµατίζεται να συνεχιστεί στην
Αθήνα, στην κεντρική είσοδο του παλιού αεροδροµίου που αναµορφώνει το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και σε άλλους
µεγάλους Α/Σ της Ελλάδας.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α – «Αεροθέατρο 2»
Η θεατρική οµάδα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., η οποία ξεκίνησε τις δραστηριότητές της
το 2007, µε τη συµµετοχή συναδέλφων – µελών και υπό την καθοδήγηση της κας
Μαρίας Μπιτσακάκη, ανέβασε για πρώτη χρονιά, τη θεατρική παράσταση
«Στρίβειν δια του αρραβώνος», η οποία πραγµατοποιήθηκε µε τεράστια
επιτυχία στο κιν/τρο «Μελίνα Μερκούρη», στις 6 Φεβρουαρίου 2010. Στην
παράσταση προσήλθαν πλήθος µελών του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., καθώς και κατοίκων
της Γλυφάδας, µε αποτέλεσµα η αίθουσα να γεµίσει ασφυκτικά.
Για τις 19 & 20 Ιουνίου 2011, προγραµµατίζεται η δεύτερη θεατρική
παράσταση της οµάδας «Συµπέθεροι από τα Τίρανα», η οποία θα
πραγµατοποιηθεί στο κιν/τρο «Μελίνα Μερκούρη» στην Τερψιθέα

ΣΚΑΚΙ
Σηµαντική προβολή και ανάπτυξη έχει το τµήµα του ζατρικίου (σκάκι) στο χώρο µας. Στις 13 Μαίου
2010, πραγµατοποιήθηκε το πρώτο εσωτερικό τουρνουά του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, ενώ στις 29 Μαίου 2010, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. φιλοξένησε την σκακιστική οµάδα της SAS για τη
διεξαγωγή σκακιστικού αγώνα, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ASCA.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Το φωτογραφικό τµήµα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ξεκίνησε τη λειτουργία του από το Φθινόπωρο
του 2006, µε την καθοδήγηση της κας ∆έσποινας Κλούβα. Εκτός από τα µαθήµατα που
παραδίδονται µία φορά την εβδοµάδα στους συναδέλφους πραγµατοποιούν πολιτιστικές
επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους και µουσεία για εξιδανικευµένη φωτογράφηση. Το τµήµα,
πρόκειται να λάβει µέρος το φθινόπωρο του 2011, στην έκθεση φωτογραφίας και εικαστικών
που θα πραγµατοποιηθεί στο νέο πολυχώρο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο Ελληνικό.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τα τµήµατα χορών (παραδοσιακών και Latin) τα
οποία λειτουργούν από το 1996 και το 2004 αντίστοιχα,
µε
τη
συµµετοχή
συναδέλφων,
µελών
του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συµβάλλουν σηµαντικά στην πολιτιστική
δράση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Αποτελούν µία πολιτιστική κυψέλη
Πραγµατοποιούν διάφορες αποστολές όπου χορεύουν
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού,
δυναµώνοντας τις σχέσεις µας µε τις τοπικές κοινωνίες,
αλλά και δίνοντας παράλληλα διέξοδο στους
εργαζόµενους στην Ο.Α., που αγαπούν τους χορούς,
µε την καθοδήγηση των δύο νεων δασκάλων, κ. Κώστα
Γαρύφη (Latin) και κ.Κώστα Παπασπύρο
(Παραδοσιακοί).

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τα αθλητικά τµήµατα έπαιξαν πρωτοποριακό ρόλο στην ανάπτυξη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. Όλα τα
τµήµατα όπως ποδόσφαιρο, τένις (∆ηµήτρης Παπακωστόπουλος-Σπύρος Παπαγιώτης,
Γεωργία Κωτούλα), σκάκι, µπάσκετ, στίβος, αυτοάµυνα (Σωτήρης Καρύδης), Tai Chi Chuan
(Μελίνα Αργυρίου), ιστιοπλοΐα, ποδήλατο, µοτοσικλέτα, 4Χ4 (Άγγελος Σπανάκος), Pilates
(Βούλα Αικατερίνη, Ουρανία Καρακατσάνη), Yoga (∆ηµήτρης Πολυχρόνης) και άλλες αθλητικές
δραστηριότητες, προσφέρουν στους εργαζόµενους, στους συνταξιούχους και στους φίλους τους
επιλογές για δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και άθληση. Ιδιαίτερα το
ποδοσφαιρικό τµήµα στο παρελθόν είχε και διεθνείς επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΕΚ∆ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κάθε χρόνο, πραγµατοποιούµε οργανωµένα ταξίδια στο εξωτερικό και
επιλεγµένα στο εσωτερικό της πατρίδας µας. Το εκδροµικό τµήµα, δεν αποσκοπεί
µόνο στην ψυχαγωγία των µελών του αλλά και στην ιστορική και πολιτιστική
αναζήτηση, στη δηµιουργία νέων φίλων που ίσως δεν έτυχε ποτέ να συναντηθούν,
παρά την πολύχρονη εργασιακή τους σχέση στην ίδια εταιρεία.
Οι ταξιδιωτικές επιλογές του εκδροµικού τµήµατος είναι προσεκτικά επιλεγµένες
και κατάλληλα προετοιµασµένες, αφού θεωρούµε ότι οι πιο ευτυχισµένες στιγµές
µας είναι όταν συµµετάσχουµε σε κάποιο µακρινό ταξίδι όπου αποτινάζονται τα
δεσµά της καθηµερινότητας, το µολυβένιο βάρος της ρουτίνας, οι έγνοιες, η
«σκλαβιά» του σπιτιού και σίγουρα για πολλούς µας, ορισµένα ταξίδια είναι
σηµαντικός σταθµός της ζωής µας αφού θεωρούνται «ταξίδια ζωής».
Για τους θιασώτες όµως του εκδροµικού τµήµατος, η ζωή έχει γίνει… ένα ταξίδι
γεµάτο όµως µε σηµαντικές στιγµές.
Το 2010 πραγµατοποιήθηκαν εκδροµές σε: Β.ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ, ΝΕΠΑΛ, στην
ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ και ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2011, προγραµµατίζονται εκδροµές σε ΚΟΥΒΑ και ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ και για
τον ΙΟΥΛΙΟ 2011 σε ΚΥΠΡΟ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Η παρουσία µας στην Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία (ASCA), µε τη θέση του Αντιπροέδρου από µέλος του ∆/Σ του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (Γ.Μαυροειδής) µας τιµά ιδιαιτέρως και αποδεικνύει το κύρος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και σε διεθνές
επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, αφού στο συνέδριο της ASCA (Μάης 2010), επανεκλέχθηκε εκ
νέου στη θέση του Αντιπροέδρου.
Στις 29 Μαίου 2010, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. φιλοξένησε την σκακιστική οµάδα της SAS, για τη διεξαγωγή
αγώνα µεταξύ της δική µας οµάδας της Ολυµπιακής Αεροπορίας, ενώ για το 2011 έχει αναλάβει να
φιλοξενήσει τουρνουά mini football, το µήνα Οκτώβριο.
Στις 4 Απριλίου 2009, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας στην Αθήνα, µε τη
συµµετοχή των αεροπορικών εταιρειών της O.A., BRITISH AIRWAYS, EMIRATES,TAP και FINNAIR.
Επίσης, τον Ιούνιο του 2010, συµµετείχαµε µε το τµήµα των παραδοσικακών χορών, στο
πολιτιστικό 2ήµερο που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Υεµένης στο Ζάππειο.
Επίσης, συµβάλλουµε στην προσπάθεια των τεσσάρων όµορων ∆ήµων γύρω από το παλιό αεροδρόµιο, τη
δηµιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου και πολιτισµού στο Ελληνικό στο οποίο φιλοδοξούµε να ενταχθεί
και το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

