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Της σύνταξης

20 1 0. . . . .Την  επόμενη  μ ρα . . .

Γ ια την επόμενη μ ρα,

το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. προ-

ετοιμ στηκε γκαιρα και

αντιμετ πισε επιτυχ ς τις

υπονομεύσεις από τους

εκφραστ ς του «παλαιού».

Ηαδυσ πητη πραγμα-

τικότητα μας αν δει-

ξε νικητ ς, στε να

ατεν ζουμε με αισιοδοξ α

το μ λλον.

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., υποδ χθηκε το 2010 όπως όλος ο κόσμος
της Ολυμπιακ ς, με αν μικτα συναισθ ματα. Ο αποχαιρετι-
σμός του 2009 μελε να σημ νει και το ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ για

τον Εθνικό Αερομεταφορ α, μετ  από 52 χρόνια και 177 ημ ρες. Η
Ν α Ολυμπιακ , που π ρασε στον μιλο M.I.G. του Α.Βγενόπου-
λου, αποτελε  ζητούμενο αν η Ο.Α. με τους 6 κύκλους και το συμ-
βολισμό του logo που εμπνεύστηκε ο Αρ. ν σης, θα ξαναγ νει η
μεγ λη εταιρε α των π ντε ηπε ρων.
Πριν από λ γο καιρό, ολοκληρ θηκε και η διαδικασ α αποχ ρησης
του προσωπικού από τον εκκαθαριστ . Μια διαδικασ α πρωτόγνω-
ρη, που απαιτούσε ιδια τερα σοβαρ  αντιμετ πιση από την ηγεσ α
της Ο.Σ.Π.Α. Αντ  αυτού όμως, μ ρος της διο κησ ς της, ασχολε το
με το π ς θα γ νει ν ο «ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.»(;). Το ε δαμε και αυτό!!! Το

.Σ. του  ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ε χε γκαιρα σχεδι σει την επόμενη μ ρα
και σ μερα.. ακουμπ ει με αισιοδοξ α στο 2010.
Τα 5.500 χιλι δες μ λη του, αυξ νονται σταθερ . Ιδια τερα, όμως,
μετ  τη σχετικ  συμφων α με την Υ.Π.Α., ανο γονται και λλες προ-
οπτικ ς συνεργασ ας. 
Π ρα από τα προγρ μματα που προσφ ρει, ιδια τερα για τις νεό-
τερες γενι ς των συνταξιούχων, αλλ  και για τους εργαζόμενους
στη Ν α Ολυμπιακ , επ κτεινε τις δραστηριότητ ς του και σε κοι-
νωνικ ς δρ σεις, όπως τα free εισιτ ρια (ζ τημα που το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. αντιμετ πισε από το Μ η του 2009), δ νοντας θετικ
λύση (βλ. διαδικασ α στις σελ δες της λλης Πτ σης). Επ σης, προ-
ωθούμε ασφαλιστικ  πρόγραμματα, με ιδια τερα ευνοϊκούς όρους,
καθ ς και την λειτουργ α   τρ πεζας α ματος, καλύπτοντας τυχόν
αν γκες των μελ ν μας. Ακόμη, πετύχαμε συμφων α με την Βιοια-
τρικ , για τιμ ς ημοσ ου, καθ ς και εκπτ σεις σε γυμναστ ρια.
Για να τυγχ νουν τα μ λη μας όλων αυτ ν των ευνοϊκ ν προγραμ-
μ των, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. εκδ δει ειδικ  ταυτότητα μ λους, προκει-
μ νου τα μ λη του και οι κ τοχοι αυτ ς, να διευκολύνονται σε όλες
τις επαφ ς τους σχετικ  με τις παραπ νω παροχ ς. 

Το μεγ λο όραμα του κόσμου της Πολιτικ ς Αεροπορ ας που ε ναι
και η απόλυτη προτεραιότητα μας, το Μουσε ο Πολιτικ ς Αεροπο-
ρ ας στο Ελληνικό, προωθε ται σταθερ .
Στο εσωτερικό μας και σε επ πεδο /Σ, ε χαμε μ α εναλλαγ  στη θ -
ση του προ δρου και πρ του αντιπρο δρου. πως ε χα ανακοιν -
σει, μετ  τις εκλογ ς του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (2008) και τη συγκρότηση
του /Σ σε σ μα, θ ση που επαν λαβα και στην πρόσφατη Γεν.Συ-
ν λευσ  μας, ταν επιθυμ α μου να αποχωρ σω από τη θ ση του
προ δρου, προκειμ νου να αφιερ σω περισσότερο χρόνο στην
υπόθεση του Μουσε ου, αλλ  και των αυξημ νων υποχρε σε ν
μου ενόψει των ημοτικ ν Εκλογ ν, το Νο μβριο του 2010. 
τσι πρόσφατα, εξελ γην πρόεδρος ο Φ της Γαλανός και εγ  κα-

τ λαβα τη θ ση του πρ του αντιπρο δρου.
… Εκ των ουκ νευ, θεωρε ται η καθημεριν  στ ριξ  μου στη λει-
τουργ α του ΠΟΛ.Κ.ΕΟ.Α. και των τμημ των του. 
λοι μαζ  συνεχ ζουμε…

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνεχ ζει και θα συνεχ σει τη λειτουργ α του με
τη συνδρομ  και συμβολ  των μελ ν του, τα οπο α αυξ νονται στα-
θερ . 
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνεχ ζει και θα συνεχ σει τη λειτουργ α του, γιατ
τα μ λη του αναγνωρ ζουν το σημαντικό του ργο, αφού ε ναι το
αποτ λεσμα των διων των μελ ν του ! 
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνεχ ζει και θα συνεχ σει τη λειτουργ α του,
αφού χει τη δύναμη να συγκεντρ νει ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ που παρ γουν
ργο και «εισπρ ττουν» ανταποδοτικ  από τη χαρ  της συμμετοχ ς
και της δημιουργ ας.

Επειδ  μου ε ναι αδύνατο να απαντ σω στον καθ να χωριστ , θ λω
να ευχαριστ σω από καρδι ς τους αναγν στες της « λλης Πτ -
σης» και τα μ λη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., για τα δεκ δες μηνύματα που
λαβα (τηλ φωνο – e-mail) για το e-event και το αφι ρωμα «Τ λος
εποχ ς» της Ο.Α., μετ  από 52 χρόνια και 177 ημ ρες.

Βασ λης Τσατσαρ γκος
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Αεροπορικ

ΦΟΥΝΤ ΝΕΙ Ο ΑΝΤΑΓ ΝΙΣΜΟΣ
πεσε τελικ  η
αυλα α και για
τις τυπικ ς πτ -

σεις που εκτελούσαν οι
Ολυμπιακ ς Αερογραμ-
μ ς με αεροσκ φη της
Olympic Air  με τη λ ξη
του 2009 και η διο κηση
της Υ.Π.Α., μο ρασε την
αεροπορικ  "π τα" σε
όλες τις ελληνικ ς αερο-
πορικ ς εταιρε ες, μετα-
τρ ποντας πλ ον και τις
αεροσυγκοινων ες σε…
ακτοπλο α (!!!), όπου ο
κ θε πλοιοκτ της διαθ -
τει ορισμ νες γραμμ ς.
Τη μερ δα του λ οντος
στις αεροπορικ ς γραμ-
μ ς, π ραν Olympic και
Aegean, εν  ν οι πα -
κτες στις διεθνε ς πτ -
σεις ε ναι η Hellas –
Imperial και Athens.
Αξιοσημε ωτο θεωρε ται
ότι στη γραμμ  της Βη-

συνεργαζόταν σε πτ -
σεις της Ο.Α. και char-
ters εν  η Hellenic
Imperial μπα νει για τα
καλ  στην αεροπορικ
αγορ , αποκτ ντας δι-
και ματα πτ σεων για
Βηρυτό, Αμπού Ντ μπι
και Γιοχ νεσμπουργκ,
εκτός των γραμμ ν που
δη πετ .
Τ λος, η Athens π ρε
τις γραμμ ς για Κουβ ιτ
Βηρυτού. Αξ ζει να ση-
μει σουμε ότι, η Ο.Α.
για πρ τη φορ , θα
απουσι σει από τις πτ -
σεις για το Ισρα λ. Τ -
λος, η Μόσχα αποτελε
κυρ αρχο σταθμό για
Ο.Α. – Aegean και για τα
περιφερειακ  αεροδρό-
μια της Blue Bird.
…Το παιχν δι λοιπόν τ -
ρα αρχ ζει.
Καλ  επιτυχ α…

ρυτού, θα πετούν και οι
π ντε ελληνικ ς εταιρε -
ες(!!), όπου μαζ  με τη
λιβαν ζικη ΜΕΑ, γ νο-
νται ξι. 
Στην πολυσυζητημ νη
γραμμ  της Κωνσταντι-
νούπολη, συνολικ  14
πτ σεις εβδομαδια α
π ρε η Ο.Α. και 11 η
Aegean. Ε ν τελικ  προ-

στεθούν και οι 21 της
Turkish σημα νει ότι ημε-
ρησ ως θα χουμε για
την Πόλη 6 πτ σεις. Να
δούμε όμως που θα
βρούνε επιβ τες…
Για τους ν ους πα κτες
αξ ζει να σημει σουμε
ότι, η Hellas λαμβ νει το
δικα ωμα για τακτικ ς
πτ σεις, εν  μ χρι τ ρα

Οι ν οι αεροπορικο  πα κτες

HELLENIC IMPERIAL AIRWAYS:
Ξεκ νησε τις δραστηριότητ ς της, επιδι κοντας να διε-
ξ γει πτ σεις μεγ λων αποστ σεων από το «Ελ.Βενιζ -
λος». ιαθ τει 4 α/φη Β747-200, πραγματοποι ντας
τακτικ ς πτ σεις για ΜΑΡΟΚΟ-ΤΖΕΝΤΑ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ.
Πρόεδρος της ε ναι ο Ιορδανός Ταλ λ Αμπουρεγι λ και
αναπληρωτ ς πρόεδρος ο Γι ννης Κορναρ κης. Η εται-
ρε α λαβε δεια αεροπορικ ς εκμετ λλευσης, ύστερα
από χρονοβόρες διαδικασ ες, καθ ς ε χαν τεθε  σοβα-
ρ ς ενστ σεις για την αξιοπιστ α των α/φ ν της.

Ιδια τερα φιλόδοξη, εμφαν ζεται
η Athens, καθ ς γινε γνωστ

επιδι κοντας την αγορ  της Ολυμπιακ ς. ιαθ τει 4
α/φη Embraer ERJ 145 (49 θ σεων). και δη πετ  σε
γραμμ ς του εσωτερικού δικτύου. Ιδρυτ ς της ε ναι ο
Σ κης Ανδριανόπουλος.

Πρ ην θυγατρικ  εταιρε α της Cyprus.
Σ μερα, αν κει στην Air Miles συμφε-

ρόντων του ημ.Μαρ ντου (πρ ην στ λεχος της
T.W.A.). ιαθ τει 2 α/φη Airbus A320-200 και ετοιμ ζεται
να παραλ βει να ακόμα. Η Hellas Jet, για πολλ  χρόνια
συνεργαζόταν με την Ο.Α., όπου δρομολογούσε τα α/φη
της στις γραμμ ς της  σε πτ σεις charter.

μ  . .

- Aegean RJ100
Athens Airways Embraer 145
Hellas Jet Airbus A320
Hellenic Imperial Boeing 737
Olympic Air Airbus A319

- μ
μ

Hellas Jet Airbus A320

Olympic Air Airbus A319
- μ Hellenic Imperial Boeing 737
- Athens Airways Ambraer 145
-

μ
Hellenic Imperial Boeing 747

- Aegean Airbus A320
Olympic Air Airbus A320

- BlueBird Boeing 757

- BlueBird Boeing 757
- BlueBird Beoing 757

- BlueBird Boeing 757
- / Aegean Airbus A320

Olympic Air Airbus A320
-

/
Aegean Airbus A320

- μ Hellas Jet Airbus A320
- Aegean RJ100
- Aegean Airbus A320
- Olympic Air Airbus A319
- Olympic Air Airbus A319

ΚΑΤΑΝΟΜΗΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΤΗΣΕ ΝΠΤΗΣΕ Ν
ΣτουςΣτους προορισμούςπροορισμούς εκτόςεκτός τηςτης ΕΕ ..ΕΕ ..
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Επικαιρότητα

ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΑΚΙ Aποδε ξεις ζητ  η εφορ α

•Tου Στ θη

Λόγω στρ τευσης ο Μ ριος
Λ μης, αδυνατε  να μας στε -
λει τα καθιερωμ να σκ τσα
του. Εμε ς, του ευχόμαστε κα-
λός στρατι της και δανειζόμα-
στε το σκ τσο του ΣΤΑΘΗ
(Ελευθεροτυπ α) για να κο-
σμ σουμε το περιοδικό μας.

ΧαιρετισμόςΧαιρετισμός
από την Κωαπό την Κω

Την ρα που π φτει
η αυλα α σε να
γκλημα διαχρονι-

κό, που διαπρ χθηκε με
την π ληση της Ο.Α.
και εν  2.500 εργαζόμε-
νοι της εταιρε ας αγωνι-
ούν ακόμα  για το
μ λλον τους, καθ ς ψη-
φισμ νοι νόμοι και πρ -
ξεις νομοθετικού
περιεχομ νου αμφισβη-
τούνται, κ ποιοι εκπρό-
σωπο  μας, αντ  να
ασχολούνται με την
ομαλ  διευθ τηση των
συμφωνηθ ντων, αναζη-
τούν το ρόλο τους για…
την επόμενη μ ρα (!!)

Με μεθοδευμ νες εν ρ-
γειες και ασύστολες
φημολογ ες, επιδι κουν
να βρεθούν… απ ναντι
σε θεσμικ ς οργαν -
σεις και συναδ λφους
τους, που αποδεδειγμ -
να στ ριξαν διαχρονικ
το συνδικαλιστικό κ νη-
μα της Ο.Α. και τα ερ-
γασιακ  συμφ ροντα
των συναδ λφων τους.
Κρ μα, γιατ  αποδεικνύ-
ουν ότι κυριαρχούνται
από υστερόβουλες σκ -
ψεις και μεθοδεύουν
εν ργειες που καταρα-
κ νουν θεσμούς και
πρόσωπα.

Υστ ερόβουλες  εν ργ ε ι εςΥστ ερόβουλες  ε ν ργ ε ι ε ς

Συνεχε ς οι συζητ σεις μεταξύ των
εργαζομ νων που πρόσφατα
αποχ ρησαν από την Ο.Α. αλλ

και των παλαι ν συνταξιούχων της
Ο.Α. για την επικε μενη τύχη των περι-
ουσιακ ν στοιχε ων (γραφε α, οικόπε-
δα, εξοπλισμός κ.α.) των
συνδικαλιστικ ν εν σεων της Ολυ-
μπιακ ς. Η ηγεσ α του συνδικαλιστικού
κιν ματος λόγω των υποχρε σε ν της
για την ολοκλ ρωση του νόμου 3717
δεν χει ασχοληθε  σοβαρ  με το θ μα,
παρ  τις οχλε σεις και εξ δικα που δ -
χθηκε από το σύνδεσμο συνταξιούχων
και το μο Ελληνικού που ασχολ θη-
κε με το θ μα. Σ γουρα όμως θα υπο-
χρεωθε  απ’ τα γεγονότα και σε
σύντομο χρονικό δι στημα. Το ζ τημα
αυτό αφορ  το σύνολο των εργαζομ -
νων που σ μερα ε ναι συνταξιούχοι 
εργ ζονται στη ν α εταιρε α και θα
πρ πει να υπ ρξει λύση που τους εξυ-

πηρετε  συνολικ . Το .Σ. του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. επεξεργ ζεται λύσεις τις
οπο ες θα καταθ σει προς συζ τηση
και αποδοχ  τόσο μεταξύ των μελ ν
του, όσο και με τις ηγεσ ες των λλων
θεσμικ ν οργ νων θεωρ ντας ότι χει
λόγο να το πρ ξει αφού φιλοδοξε  να
διαχειριστε  ζητ ματα των πρ ην εργα-
ζομ νων στην Ο.Α. αλλ  και της ιστο-
ρ ας της Ολυμπιακ ς Αεροπορ ας.

Λύση  κο ιν  αποδ εκ τΛύση  κο ιν  αποδε κ τ
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Επικαιρότητα

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΤΤ
ελικ , μ λλον κ ποιοι
επιχειρούν να μετα-
τραπούν σε μαθητευ-

όμενους μ γους, αλλ
τελικ , μόνο με τις αντοχ ς
μας φα νεται ότι πα ζουν.
Αρχικ , μας ε παν ότι
«υπ ρχουν λεφτ ». Αποδε -
χθηκε ασύστολο ψεύδος,
αφού όλοι τους ψ χνουν
αγωνιωδ ς τα χρ ματα
που κ ποιοι τα κατασπατ -
λησαν, από τις δικ ς μας
τσ πες.  Μας ε παν «όχι
στους μμεσους φόρους»
και μας τους επ βαλαν.
Μας ε παν «όχι στο π γω-
μα των μισθ ν» και μας
τους με ωσαν. Μας ε παν
«δεν θα αυξ σουμε τα όρια
ηλικ ας για τις συνταξιοδο-
τ σεις» και μας τα αυξ σα-
νε.
Ανακολουθ α, σκοπιμότητα,
δολιότητα…;…; σως όλα
μαζ !!
Οι ανακολουθ ες, οι προ-
χειρότητες και οι ανετοιμό-

τητες όμως, πληξαν και
τους εργαζόμενους στην
Ο.Α., που κινδύνευσαν να
βρεθούν «δαρμ νοι και κυ-
νηγημ νοι». Σαν κεραυνός
εν αιθρ α, πεσε η ε δηση
ότι δεν υπογρ φονται οι
Κ.Υ.Α. για την προ θηση
των ερμηνευτικ ν εγκυ-
κλ ων του Ι.Κ.Α., στε να
εφαρμοσθε  ο Ν.3717 και
οι τροπολογ ες του. 
Συνδικαλιστ ς της ΟΣΠΑ
και εργαζόμενοι, εισ βαλαν
στο υπ. εργασ ας, προκει-

μ νου να πε σουν υπουρ-
γούς και αρμόδιους ότι
οφε λει μεσα η κυβ ρνη-
ση να προχωρ σει στην
κύρωση των Κ.Υ.Α. στην
εφαρμογ  του Ν.3717 ως
χει και στην μεση κατα-
βολ  του εφ' παξ, αφού
ε ναι θ ματα που ολόκλη-
ρη η πολιτικ  ηγεσ α ψ φι-
σε, χωρ ς τη συνα νεση
των εργαζομ νων, προκει-
μ νου να «ξεφορτωθούν»
της Ο.Α.
Τελικ  αποχ ρησαν, με τη
δ σμευση του υπουργού
εργασ ας, Α.Λοβ ρδου, ότι
θα εφαρμοσθε  ο νόμος
χωρ ς όμως τις πρ ξεις
νομοθετικού περιεχομ -
νου. 
Αποτ λεσμα ταν, για μια
ακόμη φορ , να π σουν
θύματα – όπως και στην
προηγούμενη κυβ ρνηση
– οι εποχικο  υπ λληλοι
που στερούνται τη δυνα-
τότητα της μοριοδότησης

τους σε διαγωνισμούς του
δημοσ ου και ορισμ νες
λλες κατηγορ ες συνα-

δ λφων μας.
Φα νεται ότι τα επικοινω-
νιακ  παιχν δια της κυβ ρ-
νησης χουν π ντα στόχο
αδύνατους κρ κους της
κοινων ας μας, χωρ ς όμως
ουσιαστικό οικονομικό
όφελος για τον κρατικό
προϋπολογισμό, παρ  τα
αντιθ τως θρυλούμενα
από τους αρμόδιους
φορε ς.
Το μόνο που κ ρδισε τελι-
κ  η κυβ ρνηση ταν να
δημιουργ σει αναταραχ
στους απολυμ νους εργα-
ζομ νους της παλι ς Ολυ-
μπιακ ς, αφού τους
αναγκ ζει να τρ χουν
ασμ νως στα γκισ  του
ΙΚΑ για κατ θεση συντα-
ξιοδοτ σεων, αλλ  και τη
διατ ραξη της εμπιστοσύ-
νης των πολιτ ν για τις
εν ργει ς της. 

Τα αδι ξοδα των συμβασιούχων

ΤΤ
ο πρόβλημα με τους
συμβασιούχους ε ναι
να χρόνιο πρόβλημα

που απασχολε  χιλι δες αν-
θρ πους εδ  και πολλ  χρό-
νια.Με δι φορα
φαυλοκρατικ  τερτ πια, γ νο-
νται προσλ ψεις από τα πολι-
τικ  κόμματα για να
βολευτούν «δικ  μας» παιδι
και διαιων ζεται η συναλλαγ .
Το ρουσφ τι και η αξιοκρατ α
κυριαρχε  π ντα στις προσλ -
ψεις συμβασιούχων. Φιλοδο-
ξε  η σημεριν  κυβ ρνηση να
θ σει τ ρμα στις προσλ ψεις
από το παρ θυρο με την ανα-
μόρφωση του συστ ματος
προσλ ψεων. Στο χ ρο της
Ολυμπιακ ς, το ζ τημα των
συμβασιούχων για χρόνια
ταν στο απυρόβλητο, αφού
το αν χονταν Κυβ ρνηση,
Αντιπολ τευση, ιο κηση Ο.Α.,
Συνδικ τα και Εργαζόμενοι.
λοι βολεύονταν με αποτ λε-

σμα την ύπαρξη συμβασιού-
χων 15 ετ ν (!!), ασκ ντας

επαγγελματικ  καθ κοντα π -
γιων αναγκ ν. Πρόλαβαν ελ -
χιστοι να μονιμοποιηθούν πριν
ιδιωτικοποιηθε  η εταιρε α,
όμως η κύρια μ ζα των συμ-
βασιούχων της Ο.Α. μπ κε
στην «κρεατομηχαν » της
ανεργ ας. Αναμφ βολα, ευθύ-
νες χουν για αυτ ν την εξ λι-
ξη και τα συνδικ τα και
κυρ ως, αυτό που κυρ αρχα
τους εκπροσωπούσε, αφού
ταν από τα λ γα που χειρο-
κρότησε τον νόμο Χατζηδ κη

και φωτογραφ θηκε μαζ  του,
δ χως να κερδ σει ουσιαστικ
πρ γματα, παρ  μόνο κ τι ψ -
χουλα με τη μοριοδότηση σε
περιπτ σεις διαγωνισμού του
ημοσ ου.Το παρ δοξο στην

ιστορ α των συμβασιούχων
της Ο.Α. που τους « βγαλε
από τα ρούχα τους», ταν ότι
εν  εργ ζονταν όλο το καλο-
κα ρι, καλύπτοντας τις λει-
τουργικ ς αν γκες της
εταιρε ας – την ρα που χιλι -
δες εργαζόμενοι της Ο.Α. –

Υπηρεσ ες, με εντολ  του προ-
δρου, Ι.Χαλκ δη, βρ σκονταν
σπ τι τους αμοιβ μενοι ακόμα
και με τις απολαυ ς των βαρ-
δι ν, στη συν χεια, με το κλε -
σιμο της εταιρε ας, ο ειδικός
εκκαθ ρισης και οι οικονομι-
κ ς υπηρεσ ες της Ο.Α., τους
φησαν απλ ρωτους για με-
γ λο χρονικό δι στημα, ανα-
γκ ζοντας τους σε δυναμικ ς
εν ργειες μεταξύ των οπο ων
και την κατ ληψη των γραφε -
ων της εταιρε ας. 

,τι δεν πραξαν οι συμβασι-
ούχοι της Ο.Α. την ρα που
πρεπε, αναγκ στηκαν να το
κ νουν όταν κ ποιοι τους θε -
ρησαν περιττούς… υστυχ ς
όμως, η αντ δρασ  της ταν
πολύ καθυστερημ νη, όταν το
«πουλ κι» ε χε πετ ξει εν
από τις εξελ ξεις αποδε χθηκε
ότι, στερ θηκαν και αυτό το
αντ δωρο που τους δωσαν με
την ψ φιση του Ν.3717. Κρ μα
κι δικο… και πρ πει οι συμβα-
σιούχοι να δικαιωθούν.

Ομ δα συμβασιούχων της Ο.Α. με τον πρόεδρο και αντιπρόε-
δρο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ξω απ' το Υπουργε ο Μεταφορ ν
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Επικαιρότητα

ΤΤ
ην ρα που η Ελ-
λ δα διασύρεται
παγκοσμ ως για

τις μεθοδεύσεις των
ηγετ ν της και εν , χι-
λι δες εργαζόμενοι βρ -
σκονται στους δρόμους
για τις κυβερνητικ ς
επιλογ ς, με τους υπο-
ψ φιους συνταξιού-
χους, πρ ην
εργαζόμενους στον
μιλο της Ο.Α., να με-

τακινούνται από υπουρ-
γε ο σε υπουργε ο για
να μ θουν πότε θα π -
ρουν σύνταξη και το
εφ' παξ, πεσε σαν
βόμβα στην ελληνικ
κοιν  γν μη, η ε δηση
για την επικε μενη συγ-
χ νευση των δύο μεγα-
λύτερων αεροπορικ ν
εταιρει ν Aegean και
Olympic Air.
Πολλο  ταν εκε νοι,
που συζητούσαν π ρυσι
φωναχτ , όταν πουλ -
θηκε η Ο.Α., ότι σύντο-
μα θα ξαναπουληθε , σε
αντ θεση με κ ποιους
λλους που θεωρούσαν
ότι, η αγορ  της από
να μεγ λο επιχειρημα-
τ α θα την… απογει σει
και θα την επαναφ ρει
ξαν  στα χρόνια ακμ ς
του μεγιστ να ν ση.
Η αγορ  της Ο.Α., η πα-
νηγυρικ  της λειτουρ-
γ α ως Olympic Air, η
αγορ  ν ων α/φ ν και
κυρ ως, οι εξαγγελ ες
του ν ου ιδιοκτ τη ότι
«… το π ρτυ τελε ωσε»
και οι καταγγελ ες του
για «… μεθοδευμ νες
κυβερνητικ ς εν ργει-
ες» υπ ρ του ανταγωνι-
στ  της Ο.Α., μπορε  να

δωσαν τροφ  στις δη-
μοσιογραφικ ς π ννες,
όμως η σοβούσα οικο-
νομικ  κρ ση ταν η δα-
μόκλεια σπ θη για την
ύπαρξη και των δύο
εταιρει ν.
Ο ντονος ανταγωνι-
σμός, που ε χε ως απο-
τ λεσμα την απ λεια
σημαντικ ν εσόδων, οι
συνεχε ς πολυδ πανες
επενδύσεις και κυρ ως,
η σοβαρ  π εση από τις
μεγ λες ξ νες αεροπο-
ρικ ς εταιρε ες, αν -
γκασε τους δύο
ανταγωνιστ ς σε να

επιχειρησιακό «φλερτ»,
που όλα δε χνουν ότι
θα εξελιχθε  σε «γ μο»
και θα ε ναι το deal της
χρονι ς που όλοι περι-
μ νουν για να μετατρα-
πε  και σε χιονοστιβ δα
συγχωνεύσεων πολλ ν
ομοειδ ν επιχειρ σεων
στην Ελλ δα.
Σύντομα, όλοι μας θα
μ θουμε λεπτομ ρειες
για τις συζητ σεις και
τις συμφων ες που θα
αποφασιστούν.
Εκε νο όμως που χει
σημαντικ  αξ α ε ναι
ότι, όλα τα χρόνια, η

κρατικ  Ο.Α. κατηγο-
ρε το ότι ανταγων ζεται
ανισότιμα τις λλες αε-
ροπορικ ς εταιρε ες
και την υποχρ ωναν να
αφ νει… δαφος και
στις μικρότερες αερο-
πορικ ς εταιρε ες (μ -
χρι που γιγαντ θηκαν
σε μ α, με το όνομα
Aegean), για να μην
υπ ρχει μονοπωλιακ
λειτουργ α στις αερο-
συγκοινων ες.
Τ ρα που κινδυνεύου-
με – στω και καλυμμ -
να – να χουμε ιδιωτικό
αεροπορικό καρτ λ,
παρατηρούμε μια πε-
ρ εργη «σιγ  ιχθύος»,
από τους αρμόδιους
και κυρ ως την κυβ ρ-
νηση.
Γνωρ ζουμε ότι, από τη
στιγμ  που σύσσωμη η
πολιτικ  ηγεσ α αποφ -
σισε να εκχωρ σει την
Ο.Α. στα ιδιωτικ  συμ-
φ ροντα λ γες δυνατό-
τητες παρ μβασης θα
χει – και ας πρόσεχαν
για αυτ ς τους τις
εν ργειες – όμως οφε -
λει να π ρει θ ση, προ-
κειμ νου η όποια
συγχ νευση να μην
αποβε  εναντ ον του κα-
ταναλωτ  – στο όνομα
του οπο ου δικαιολογ -
θηκε η π ληση της
Ο.Α. – που θα πληρ -
σει «ακριβ  το μ ρμα-
ρο», καταβ λλοντας
πιθαν  αυξημ νους
ναύλους και των χιλι -
δων εργαζόμενων που
απασχολούνται στις
δύο μεγαλύτερες αερο-
πορικ ς εταιρε ες της
χ ρας μας.

Πτ ση προς συγχ νευσηΠτ ση προς συγχ νευση
• OLYMPIC - AEGEAN• OLYMPIC - AEGEAN

Πρωτο-
φαν ς η
λλειψη
αντανα-
κλαστι-
κ ν από
τους επι-
τελε ς

της κυβ ρνησης για την
επικε μενη συγχ νευση
των δύο μεγαλύτερων
αεροπορικ  εταιρει ν

Olympic – Aegean.
Η μοναδικ  αντ δραση
που υπ ρξε ταν μόνο
από τον υπουργό Υποδο-
μ ν, ημ τρη Ρ ππα,
που αρκ στηκε να πει
στη Βουλ  ότι: «… Η κυ-
β ρνηση θα μιλ σει την…
κατ λληλη στιγμ …»…
Αναμ νουμε λοιπόν την
κατ λληλη στιγμ , αν
υπ ρξει!

Την κατ λληλη στιγμ
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Θ ματα

ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ημ χρι σ μερα πο-
ρε α και δρ ση του
Πολιτιστικού Κ -

ντρου ταν συνιφασμ νη
με την προ θηση θεμ των
πολιτιστικού ενδιαφ ρο-
ντος, διαφόρων δραστη-
ριοτ των των συναδ λφων
μας και εν γ νει, προβολ
του εθνικού αερομεταφο-
ρ α στην ελληνικ  κοινω-
ν α. Π ντοτε στ ριζε
θεσμικ  τις εν ργειες του
συνδικαλιστικού κιν ματος
της Ο.Α., κύρια στα μεγ λα
ζητ ματα που απασχολού-
σαν τους συναδ λφους
μας και π ντοτε συμμετε -
χε στις κινητοποι σεις
τους οργανωμ να, προβ λ-
λοντας τις θ σεις τους από
τα ντυπα του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Θεωρούσαμε λοιπόν αυτο-
νόητη την ουσιαστικ  στ -
ριξη της Ομοσπονδ ας μας,
ειδικότερα σε αυτ ς τις δύ-
σκολες ρες που όλοι προ-
σπαθούμε να σταθούμε
στα πόδια μας, μετ  την
αλλαγ  του τοπ ου, λόγω
ιδιωτικοπο ησης της εται-
ρε ας και συνταξιοδότησης
όλων των συναδ λφων
μας. Επειδ  το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στηρ ζεται
αποκλειστικ  και μόνο στην
μικρ  (1 ευρ ) οικονομικ
εισφορ  των μελ ν του,
προκειμ νου να μισθοδοτ -
σει τις γραμματε ς, τους
συνεργ τες των τμημ των
του (τ νις, θ ατρο, χορευ-
τικ , φωτογραφ α κ. .) και
την κδοση του περιοδικού
« λλη Πτ ση», αποφ σισε,
με σύμφωνη γν μη του /Σ
και της Γεν.Συν λευσης
του, την προε σπραξη των
εισφορ ν των μελ ν του
(15 ευρ ), προκειμ νου να
μην αναστε λει τις δραστη-
ριότητες του, γεγονός που
γνωστοπο ησε στις αρμό-
διες υπηρεσ ες της Ο.Α.
και στα μ λη του με ανα-
κο νωση. Εντελ ς όμως

απαρ δεκτα και μεθοδευ-
μ να, ο οικονομικός διευ-
θυντ ς, Θ.Πετρουλ κης
και λλοι υπηρεσιακο  πα-
ρ γοντες, αρν θηκαν να
υλοποι σουν π για διαδι-
κασ α, να παρακρατ σουν
υπ ρ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. τις
εισφορ ς των μελ ν του
για το 2010 (ύψους 15€),
προκειμ νου να μην αντιμε-
τωπ σει προβλ ματα στη
λειτουργ α του και στην
αναστολ  δραστηριοτ των
του, μετ  την αποχ ρηση
των συναδ λφων μας.
Το παρ δοξο ε ναι ότι, σε
αυτ ν την μεθόδευση βρ -
καν αρωγούς δύο πρωτο-
β θμια σωματε α
(Σωματε ο οδηγ ν και ΕΣΕ-
ΠΟΑ), που απ στειλαν επι-
στολ ς στον ειδικό
εκκαθαριστ , γεγονός
εντελ ς απαρ δεκτο,
αφού παρεμβα νουν στη
λειτουργ α λλου φορ α. 
μως, οι εν ργειες των

σωματε ων αυτ ν δεν θα
αρκούσαν για να προχωρ -
σουν στην απαρ δεκτη με-
θόδευση εναντ ον του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ε ν δεν εύ-
ρισκαν και συμπαραστ τες
ορισμ να μ λη της διο κη-
σης του δευτεροβ θμιου
συνδικαλιστικού οργ νου,
της Ο.Σ.Π.Α., προκειμ νου
να μην υλοποιηθούν οι νό-
μιμες αποφ σεις ενός ξε-

χωριστού θεσμικού οργ -
νου όπως το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., το οπο ο
στο παρελθόν μ λιστα
στ ριξε ουσιαστικ  τις
συλλογικ ς δρ σεις του
συνδικαλιστικού κιν ματος
της Ο.Α. Η εν ργεια αυτ ,
λθε σαν συν χεια και λ-
λων απαρ δεκτων παρεμ-
β σεων που ε χαν
προηγηθε  προς την διο -
κηση της Ο.Α. και β βαια,
ουδεμ α παρ μβαση γινε
στις αποφ σεις πρωτο-
β θμιων εν σεων -και σω-
στ -  που ζητούσαν και
αυτ ς παρακρατ σεις από
τα μ λη τους, προκειμ νου
να ανταπεξ λθουν στις αυ-
ξημ νες απαιτ σεις λει-
τουργ ας τους, μετ  την
συνταξιοδότηση των με-
λ ν τους. 
Βρεθ καμε λοιπόν, στην
αν γκη να καταγγε λουμε
αυτ ς τις παρεμβ σεις,
εν  στε λαμε και εξ δικη
πρόσκληση στον ειδικό εκ-
καθαριστ  της Ο.Α. όπου
τον καθιστούμε υπόλογο
για την πιθαν  αναστολ
λειτουργι ν του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. Την εν ρ-
γεια αυτ  της διο κησης
σπευσαν να καταδικ -
σουν πολλ  μ λη μας, εν
παρ λληλα, φρόντι
σαν μεσα να καταθ σουν
την εισφορ  των 15 ευρ

στα γραφε α του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με την πα-
ρ λληλη δ λωσ  τους ότι
θ λουν να στρατευτούν
στις δραστηριότητες του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και κύρια,
στην αναγκαιότητα να πα-
ραμε νει ενεργό μετ  την
ιδιωτικοπο ηση της εταιρε -
ας. Η συστρ τευση αυτ
των συναδ λφων μας και η
μεση συμπαρ στασ

τους, σ γουρα ε ναι ο καλύ-
τερος αρωγός, προκειμ -
νου να συνεχ σουμε τη
λειτουργ α μας που στηρ -
ζεται αποκλειστικ  και μό-
νο στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι συν δελ-
φοι μας, που πρόσφατα
συνταξιοδοτ θηκαν και θ -
λουν να καταθ σουν την
ετ σια εισφορ  τους – που
αν ρχεται στα 15 ευρ  –
μπορούν να τη στε λουν με
ταχυδρομικ  επιταγ   με
την επ σκεψη τους στα
γραφε α μας στο Ελληνικό
(πρ ην δυτικό αεροδρό-
μιο).

Θ Ε ΑΤ Ρ Ι Κ ΗΘ Ε ΑΤ Ρ Ι Κ Η
Π Α ΡΑ Σ ΤΑ Σ ΗΠ Α ΡΑ Σ ΤΑ Σ Η

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στα πλα σια
των δραστηριοτ των του,
σας καλε  να παρακολουθ -
σετε τη θεατρικ  παρ σταση

«Αμφιβολ α», βραβευμ νο 
ργο του J.P.Shanley,  την
Τετ ρτη 17 Μαρτ ου 2010
( ρα 19.00), στο θ ατρο 

«Μ λι» (Φωκ ωνος 4 - Πλ.Βι-
κτωρ ας, 210 8221111). Τιμ

πρόσκλησης: 14 ευρ .
Πληροφορ ες-Κρατ σεις στα
τηλ φωνα: 210 3563357 – 

210 3563938 
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ιαδικασ ες χορ γησης εισιτηρ ων

Τα εισιτ ρια των ερ-
γαζομ νων στις αε-
ροπορικ ς εταιρε ες

που χορηγούνται στις
δι φορες πτ σεις, χωρ -
ζονται σε αυτ  που δ νο-
νταν από την δια την
αεροπορικ  εταιρε α (OP-
ERATOR) και σε αυτ
που υπ ρχει ενδι μεση
συμφων α ZEDA  ZONAL
και χρει ζεται ειδικ  συμ-
φων α για την κδοσ
τους.
Οι εργαζόμενοι στην Ο.Α.
και οι συνταξιούχοι, δικαι-
ούνταν με κανονιστικ
δι ταξη την χορ γηση
αντ στοιχων εισιτηρ ων.
Με την αλλαγ  όμως του
ιδιοκτησιακού καθεστ -
τος της Ο.Α., παυσαν να
ισχύουν και οι σχετικο
κανονισμο . υστυχ ς, το
καθεστ ς χορ γησης
των free εισιτηρ ων ουδ -
ποτε απασχόλησε τη συν-
δικαλιστικ  μας ηγεσ α
στις διαπραγματεύσεις με
το υπουργε ο μεταφορ ν

για την ψ φιση του Νό-
μου 3717. τσι, στις επα-
φ ς που πραγματοπο ησε
το /Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
με στελ χη της Olympic
Air θεσε το ζ τημα αιτιο-
λογ ντας ότι οι συνταξι-
ούχοι του Ομ λου της
Ο.Α. ε ναι να δυναμικό
που στηρ ζει την υπόστα-

ση της Ολυμπιακ ς και θα
πρ πει να συνεχιστε  η χο-
ρ γηση των FREE εισιτη-
ρ ων ως αντιπαροχ  στην
πολύχρονη προσφορ
τους, αλλ  και στην μελ-
λοντικ  τους στ ριξη
προς την εταιρε α. Την
αναγγελ α χορ γησης
των εισιτηρ ων εξ γγειλε

δια του Τύπου ο Αν.Βγε-
νόπουλος ως προσφορ
του στους παλιούς εργα-
ζόμενους στην Ο.Α. Ζητ -
σαμε από τους
εκπροσ πους της
Olympic να ε ναι απλου-
στευμ νη η διαδικασ α
χορ γησης, στε να μην
απαιτε ται μεγ λος αριθ-
μ ν υπαλλ λων και χρο-
νοβόρες διαδικασ ες,
γεγονός που γινε μεσα
αποδεκτό. Στις επαφ ς
μας με τον επιχειρισιακό
διευθυντ  της Olympic,
Στ. αλι κα, καθορ στηκε
ο τρόπος λ ψης των free
εισιτηρ ων.
Προκειμ νου λοιπόν, να
γνωρ ζουν οι συν δελφο
μας τις διαδικασ ες για
την κδοση των free ΙΙ ει-
σιτηρ ων, μπορούν να επι-
κοινωνούν με τη
γραμματε α του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (τηλ.:
210.356.3357), καθ ς και
τον τρόπο παραλαβ ς
των από την Olympic Air.

Α. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧ Ν
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ  Ο.Α.

ΗOLYMPIC AIR ως αεροπορικ  επιχε ρηση σύμφωνα
με τους κανονισμούς ΙΑΤΑ και την διεθν  αεροπορι-
κ  πρακτικ  χορηγε   εκτός από το τακτικό της προ-

σωπικό εισιτ ρια προτεραιότητας FREE II  στις γραμμ ς
του δικτύου τη και στους συνταξιούχους του ομ λου της
Ο.Α.
- Τα εισιτ ρια που δικαιούνται οι συνταξιούχοι της Ο.Α.
αν ρχονται σε 10 κατ’ τος με προτεραιότητα  FREE II (χω-
ρ ς δικα ωμα κρ τησης θ σεως) και με την καταβολ  Serv-
ice Charge. Οι κ τοχοι των παραπ νω εισιτηρ ων δεν
μπορούν να καταλ βουν θ ση σε β ρος κανονικού επιβ τη.
-  Τα παραπ νω εισιτ ρια χορηγούνται για χρ ση από τους
συνταξιούχους του ομ λου της Ο.Α., τους γονε ς και τα τ -
κνα τους.
-  Το ύψος του Service Charge καθορ ζεται και αναπροσαρ-
μόζεται από την Olympic Air.
-  Η Olympic Air δύναται ύστερα  από ανακο νωση να προ-
βα νει σε εμπ ργκο στην χορ γηση των εισιτηρ ων  FREE II
για δι στημα υψηλ ς κ νησης   για συγκεκριμ νη γραμμ
της εταιρε ας.

Β. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ

Ηδιαχε ριση της κδοσης των FREE II  εισιτηρ ων  βρ σκεται
στην αποκλειστικ  διαχε ριση της Olympic Air. Η κδοση
τους πραγματοποιε ται ΜΟΝΟ από τα εκδοτ ρια της

OLYMPIC AIR στο αεροδρόμιο  �ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ�.  
- Για την κδοση των FREE II απαιτε ται γνωστοπο ηση του αιτ -
ματος του δικαιούχου προς την αρμόδια υπηρεσ α της Olympic
Air  με την αποστολ  φωτοτυπ ας της ταυτότητας του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.  της Ο.Α. που  εμφαν ζονται  τα στοιχε α του αι-
τούντος και την γνωστοπο ηση του προορισμού και της ημερομη-
ν ας μετακιν σεων για λόγους προτεραιότητας.
- Για την κδοση απαιτούνται 5 μερες, εκτός ειδικ ν περιπτ σε-
ων. Οι αιτούντες ειδοποιούνται τηλεφωνικ  από τις αρμόδιες
υπηρεσ ες της OLYMPIC AIR,  μετ  την γκριση του αιτ ματός
τους προκειμ νου να προχωρ σουν στην κδοση.
- Η χρ ωση των FREE II εισιτηρ ων θα γ νεται αυτόματα στην με-
ρ δα του συνταξιούχου.
- Τα εισιτ ρια FREE II αφορούν μόνο τις πτ σεις που η OLYMPIC
AIR ε ναι OPERATOR και ΟΧΙ για πτ σεις που συνεργ ζεται με
ξ νες αεροπορικ ς εταιρε ες  (CODE SHARE).

•Σε σχ ση με τα εισιτ ρια με το σύστημα ZEDA  ZONAL  συνε-
χ ζουμε τις επαφ ς μ χρι την ολοκλ ρωση και θα σας ενημερ -
σουμε για το αποτ λεσμα των συζητ σεων.
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Ειδ σεις

ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ειδ σεων

Καταλ ψεις παντού...Ασπ δα προστασ ας κατ  του Αλτσχ ιμερ
ε ναι η συν χιση της εργασ ας, ακόμα και

όταν τα χρόνια περνούν.
Η «ελεύθερη πόλη», Κριστι να, καταφύγιο
των χ πις, καλλιτεχν ν και ακτιβιστ ν των

περασμ νων δεκαετι ν, αν κει πλ ον στο κρ -
τος και όχι στους καταγωγ νες, απεφ νθη δικα-
στ ριο τους Κοπεγχ γης.

Στην κερδοφορ α, π ρασε το ταχυδρομικό
ταμιευτ ριο, με καθαρ  κ ρδη 44,15 εκ. ευ-

ρ . Ελπ ζουμε να πι σει καλ  τιμ  στη ρουλ τα
των πωλ σεων…

Επιστ μονες, οι οπο οι χρησιμοποιούσαν
δε γματα ιού από την Α γυπτο, χουν ανα-

πτύξει τη β ση για την παραγωγ  εμβολ ου κα-
τ  του ιού τους γρ πης των πτην ν Η5Ν1, ο
οπο ος θεωρε ται πιο τοξικός από αυτόν τους
γρπης των χο ρων.

πρεπε να βι σουν τη μεγαλύτερη οικονο-
μικ  κρ ση οι Ισλανδο  για να πεισθούν ότι

πρ πει να ενταχθούν στην Ε.Ε…. Η τελικ  από-
φαση θα ληφθε  πειτα από δημοψ φισμα.

Σε σημαντικ  αύξηση των αυτοκτονι ν οδη-
γε  η οικονομικ  κρ ση στην Ιαπων α, όπου

οι καταγεγραμμ νες περιπτ σεις, ξεπ ρασαν
τους 100 την ημ ρα.

ιατηρε ται σε ισχύ το καθεστ ς διεκδ κη-
σης της καταβολ ς αναδρομικ ν από το

ημόσιο. Το αν τερο ειδικό δικαστ ριο, ορ ζει
ότι οι διεκδικ σεις των εργαζομ νων στο ημό-
σιο Τομ α (συντ ξεις, αναδρομικ  κ.λ.π.), θα
ικανοποιούνται σε β θος 2ετ ας και όχι 5ετ ας
που σχυε μ χρι σ μερα. Εύγε παιδι …

Η με ωση της καταν λωσης φρ σκου γ λα-
κτος, αν γκασε τους γαλκτοβιομηχαν ες να

μει σουν της τιμ ς. Μ πως κ ποτε, θα πρ πει
να αποκτ σουμε και καταναλωτικ  συνε δηση;

Ν α αρχαιολογικ  κπληξη από το χ ρο
τους Βεργ νας, όπου η αρχαιολογικ  σκα-

π νη ανακ λυψε σημαντικ  ευρ ματα που
πλουτ ζουν το μουσε ο τους πρωτεύουσας των
αρχα ων Μακεδόνων.

Χωρ ς περιορισμούς θα ταξιδεύουν στην
Κούβα οι Κουβανο  που μ νουν τους Η.Π.Α.,

ύστερα από απόφαση του προ δρου Ομπ μα.
Μ α θετικ  κ νηση, σως με στόχο την ρση του
δικου εμπ ργκο εναντ ον του κουβανικού λα-
ού.

Αποσύρθηκε το νομοσχ διο για το Κανόε-
Καγι κ στο Ελληνικό, στο οπο ο περιγραφό-

ταν η εμπορικ  χρ ση των ολυμπιακ ν
εγκαταστ σεων από ιδι τες.

σο περισσότερο αναλ σιμη βλ πουμε τη
φύση, τόσο πιο πολύ θα καιγόμαστε και

ολο να και πιο λ γοι θα τους συμπαραστ κο-
νται.

Σε λιγότερο από να χρόνο, το ημοτικό
του Πειραι  θα αποδοθε  στο κοινό πλ ρως

αποκαταστημ νο.
Για πολλ  χρόνια, οι εργαζόμενοι της Ο.Α.
στην οδό Συγγρού αγν ντευαν από τα πα-

ρ θυρ  τους το «κουφ ρι» του εργοταξ ου του
Φιξ. Συνταξιοδοτ θηκαν όλοι οι εργαζόμενοι
στην Ο.Α. και ακόμα να «κουφ ρι» θα με νει
στη Συγγρού, παρ  τους εξαγγελ ες και τα
εγκα νια για τη μετατροπ  του σε εθνικό μου-
σε ο σύγχρονης τ χνης… Κρ μα…

Μετ  το μουσε ο τους Ακρόπολης, σειρ
π ρε η Π τρα, όπου εγκαιν ασε να μου-

σε ο κόσμημα και θεωρε ται το δεύτερο μεγαλύ-
τερο της χ ρας. Κόστισε 21,5 εκ. ευρ .

Ν ο μουσε ο, εγκαινι στηκε στη Νικόπολη
της Πρ βεζας, προκειμ νου να προβληθε  η

μεγαλοπρεπ ς ρωμαϊκ  πόλη τους Ηπε ρου.
Μετ  τη ρ σδη, κινδυνεύει και η Κ ρκυρα
να διαγραφε  από τη λ στα των πόλεων με

πολιτιστικ  κ λυψη της Unesco, λόγω αντιδρ -
σεων στις απαιτ σεις της διεθνούς οργ νωσης
κύρια στο κυκλοφοριακό της παλι ς πόλης.

Βρ θηκαν δύο γνωστα ργα του μεγ λου
συνθ τη Μότσαρτ στο Σ λτσμπουργκ της

Αυστρ ας.

ΙΑΦΟΡΑ AEΡΟΝΕΑ
Υποβρύχιο μνημε ο θα γ νει το προσω-
πικό α/φος του κομμουνιστ  πρ ην

προ δρου τους Βουλγαρ ας Τοντόρ Ζ β-
κοφ, που κυβ ρνησε τη Βουλγαρ α επ  35
χρόνια, δι στημα ρεκόρ για τα ιστορικ  δε-
δομ να του ανατολικού μπλοκ στην Ευρ -
πη. Το α/φος Τουπόλεφ TU-154, θα
ποντιστε  στη Μαύρη Θ λασσα στα ανοιχτ
τους πόλης Β ρνα, με σκοπό να αποτελ σει
χ ρο κατ δυσης. Η τελευτα α πτ ση του
α/φους ε χε πραγματοποιηθε  το 1999 να
χρόνο μετ  το θ νατο του Ζ βκοφ.

Κινεζικό επ τευγμα. Το τελευτα ο επ -
τευγμα τους κρατικ ς κινεζικ ς αερο-

πορικ ς βιομηχαν ας, το μικρό επιβατικό
ARJ21, χει προκαλ σει το ενδιαφ ρον των
επισκεπτ ν τους διεθνούς αεροναυπηγικ ς
κθεσης στο Χονγκ Κονγκ, χ ρη στη μεγ -
λη ακτ να δρ σης του, τη χαμηλ  του τιμ
και τη μικρ  καταν λωση καυσ μων.

Απ συρε την προσφορ  εξαγορ ς
τους Czech Airlines η αεροπορικ  συ-

νεργασ α Air France – KLM, λόγω των δυ-
σχερει ν που αντιμετωπ ζει η αεροπορικ
αγορ .

νδειξη σταθεροπο ησης τους αερο-
πορικ ς κ νησης, διαπιστ νει σε κθε-

ση τους η ΙΑΤΑ.
Μια ν α κατηγορ α αστρονομικ ν αντι-
κειμ νων που αποκαλούνται «υπερατ-

λαντικ  νεφελ ματα» ανακ λυψε
επιστημονικ  ομ δα στην Αυστραλ α. 

Σημαντικ  αύξηση στις παραδόσεις ν -
ων α/φ ν προβλ πεται να χει σε σχ -

ση με την περσιν  περ οδο, εν  η EADS –
μητρικ  της Airbus, ε χε θεαματικ  νοδο
κερδ ν κατ  76% (!!) και όλα αυτ , την
εποχ  οικονομικ ς κρ σης που η επιβατικ
κ νηση για τους αερομεταφορε ς χει μειω-
θε  δραματικ .

Ποσό 280 εκ. δολ. Επενδύουν ραβες
επιχειρηματ ες στην αεροδιαστημικ

εταιρε α του Ρ.Μπρ νσον Virgin Galactic
που θα προσφ ρει εμπορικ  διαστημικ  τα-
ξ δια.

Η ιρλανδικ  εταιρε α χαμηλ ν ναύλων
RYANAIR κατ γραψε θεαματικ  αύξη-

ση κερδ ν κατ  550% (!!) που αποδ δεται
κύρια στη με ωση του κόστους των καυσ -
μων.

Ρομπότ εμπνευσμ να από τη φυσιολο-
γ α και την κ νηση των εντόμων σκ -

φτονται να σχεδι σουν επιστ μονες τους
ΝΑΣΑ για την εξερεύνηση του δύσβατου
και αφιλόξενου πλαν τη ρη.

Απευθε ας πτ σεις Αθ να-Σμύρνη ξεκ -
νησε η τουρκικ  αεροπορικ  εταιρε α

Sun Express που διαθ τει στόλο 20 Boeing.
Η Lufthansa ανακο νωσε ότι δεσμεύτη-
κε να αποζημι σει τους ταξιδι τες της

στην περ πτωση που θα συναντ σουν κακο-
καιρ α στις διακοπ ς τους. Για να ισχύσει η
αποζημ ωση, το ύψος τους βροχ ς θα πρ -
πει να αν ρχεται στα 5 χιλ. αν  m2. Ε δατε
τι κ νει ο ανταγωνισμός;

Ν ο ελικοδρόμιο εγκρ θηκε να κατα-
σκευαστε  στο ακριτικό νησ  των Οθω-

ν ν στην Κ ρκυρα.
Σημαντικ  με ωση στα σοδα της πα-
ρουσ ασε η Japan Airlines.
Η Air China αύξησε το μερ διο που δια-
θ τει στην αεροπορικ  εταιρε α του

Χονγκ-Κονγκ, Pacific.

Μια καινούργια κατ σταση τε νει να διαμορφωθε  με
τον ακτιβισμό των διαδηλωτ ν στις μαζικ ς κινητο-
ποι σεις τους. τσι, οι καταλ ψεις, που ταν «όπλο»

αντ δρασης μικρ ν ομ δων στους πανεπιστημιακούς κυρ ως
χ ρους, κυριαρχούν σ μερα στις δι φορες κινητοποι σεις.
Οι καταλ ψεις χ ρων, μπορε  να ε ναι ε τε συμβολικ ς και να
κρατ νε λ γο, ε τε πολυ μερες, μαζικ ς, με β αιες αντιδρ -
σεις.
Στο χ ρο της Ο.Α., τελευτα α κατ ληψη ε χε γ νει στις κινη-
τοποι σεις του 1998 όταν ομ δα συνοδ ν – φροντιστ ν, ε χε
καταλ βει το γραφε ου του τότε προ δρου, Θ.Τσακιρ δη, με
μικρ  όμως δι ρκεια, διαμαρτυρόμενοι για τα θ ματα τους.
Περισσότερο πολύχρονη ταν η κατ ληψη των γραφε ων της
Ο.Α. στη Συγγρού, από τη Συντονιστικ  Επιτροπ  των συμβα-
σιούχων της Ο.Α. το Νο μβριο του 2009, που αν γκασαν τον
ειδικό εκκαθ ρισης της Ο.Α., κ.Μ.Καραλ  και την επιτελικ
του ομ δα, να «στρατοπεδεύσει» στις οικονομικ ς υπηρεσ ες
στο Ελληνικό. Η κινητοπο ηση των συμβασιούχων, αποτελε
σως και την τελευτα α αγωνιστικ  διαμαρτυρ α των εργαζο-
μ νων της Ο.Α., πριν ολοκληρωθε  η διαδικασ α εκκαθ ρισ ς
της.
Τ λος, στόχος διαμαρτυρομ νων συναδ λφων μας από την
Αεροπλοϊα, γινε και ο οικονομικός /ντ ς της Ο.Α.- Υπηρε-
σ ες, Θ.Πετρουλ κης, για ρνηση καταβολ ς δεδουλευμ -
νων. Φα νεται ότι, ο Πετρουλ κης… δουλεύει πολύ κόσμο…
αλλ  θα του βγει μ λλον σε κακό…

Κιν ζικη Αεροπορικ Επ θεση

Σ
τη διαμ χη μεταξύ των κατασκευαστικ ν γιγ ντων, Airbus και
Boeing, πρόκειται να προστεθε  και η κιν ζικη αεροναυτικ
βιομηχαν α. Στόχος των Κιν ζων, η κ λυψη αρχικ  της εγχ -

ριας αγορ  τους όπου χρει ζεται περ που 4.000 α/φη (!!!) την επό-
μενη 20ετ α. Ταυτόχρονα, θα «επιτεθούν» στις λλες
κατασκευ στριες εταιρε ες, λανσ ροντας στη διεθν  αγορ  που
θα ανταγωνιστε  τις πετυχημ νες εκδόσεις Α320 και Β737-700.
Πονηρο  οι Κιν ζοι. Για να περ σουν απαρατ ρητοι, φρόντισαν να
«φορ σουν» στο ν ο τους α/φος, κινητ ρες τους αμερικανικ ς
General Electric  της γαλλικ ς Safran, προκειμ νου να χουν με-
γαλύτερη διεισδυτικότητα στις διεθνε ς αγορ ς.
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Κοινων α

Φ ΤΟ - ΡΕΠΟΡΤΑΖμε το φακό της «ΑΛΛΗΣ ΠΤΗΣΗΣ»

Κρατ σου ψηλ …

Στην αφ σα τους Β747 της Ολυμπιακ ς, σε φ ση
απογε ωσης, οι μηχανικο  α/φ ν της Ο.Α. που βρ -
θηκαν στην τελευτα α β ρδια πριν το ιστορικό

κλε σιμο της Ολυμπιακ ς Αεροπορ ας, γραψαν το όνο-
μ  τους και βαλαν την υπογραφ  τους, προκειμ νου να
καταγρ ψουν την ιστορικ  στιγμ .
Την αφ σα, φωτογρ φισε για την « λλη Πτ ση» ο επιθε-
ωρητ ς, Θαν σης Γαβαλ ς εν  η αφ σα, παραδόθηκε
στο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., για να χρησιμοποιηθε  για το Μου-
σε ο Πολιτικ ς Αεροπορ ας. Τους ευχαριστούμε θερμ ...

"Ταξιδεύοντας με τα πουλι "

Μια μοναδικ  περι γηση στο μαγευτικό κόσμο των που-
λι ν της Ελλ δα, διοργ νωσε η Ελληνικ  Ορνιθολογι-
κ  Εταιρε α και ο ιεθν ς Αερολιμ νας Αθην ν,

καλωσορ ζοντας επιβ τες και επισκ πτες του αεροδρομ ου στη
ν α φωτογραφικ  κθεση «Ταξιδεύοντας με τα Πουλι », Μ σα
από 30 σπ νιες εικόνες που συν λαβε ο φακός 12 Ελλ νων φω-
τογρ φων και με πλούσιο συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό,

οι επισκ πτες της κθεσης
λθαν πιο κοντ  στο πολύτι-
μο οικοσύστημα των που-
λι ν της ελληνικ ς γριας
φύσης. Συγχαρητ ρια!

Τελευτα ος αποχαιρετισμός

Με την φιξη της τελευτα ας πτ σης της Ο.Α. από τον
Καναδ , το μεσημ ρι της 30ης Σεπτεμβρ ου 2009, το

/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μαζ  με πολυμελ  ομ δα ιπτα-
μ νων, την υποδ χθηκαν στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζ λος». 
Συγκινημ νος, ο χειριστ ς της πτ σης, Ανδρ ας Ταξ κης, φω-
τογραφ θηκε για την « λλη Πτ ση», με αναπεπτασμ νη τη ση-
μα α της Ο.Α. από το cockpit του Α340.
Το /Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ζ τησε από το συν δελφο να δωρ -
σει τη στολ  του στο Μουσε ο Πολιτικ ς Αεροπορ ας, γεγονός
που δεν το αρν θηκε και οφε λουμε να τον ευχαριστ σουμε
θερμ  για την προσφορ  του μ σα από τις στ λες της
" λλης Πτ σης".

Χ ρτης Ουρανού

Χαρστε στον εαυτό
σας τον ουρανό με
τ'αστ ρια του! Στο

www.sky-map.org χετε τη
δυνατότητα να δε τε όποτε
θελ σετε εικόνες του ουρ -
νιου στερε ματος. Μετ  το
πρ το κλικ, εμφαν ζεται
μπροστ  σας κομμ τι του
ουρανού. Οι φωτογραφ ες
προ ρχονται από διαστημικ
τηλεσκόπια, όπως το Hubble
και το Spitzer.

Αναζητ ντας ν α πορε α

Με τη διαφοροπο ηση του ιδιοκτησιακού καθεστ τος της Ο.Α.,
προβληματισμός επικρατε  και στις περισσότερες συνδικαλι-
στικ ς εν σεις της Ο.Α. που τα τελευτα α χρόνια ε χαν πολλα-

πλασιαστε  σαν... μανιτ ρια.
Πολλ  διοικητικ  συμβούλια δηλ νουν δη ότι, μετ  την ιδιωτικοπο ηση
της Ο.Α., ολοκληρ νεται και η δικ  τους πορε α και... κατ βασαν ρο-
λ !!... εν  ορισμ να αναζητούν ν ους ρόλους. Η μοναδικ  νωση που
μ χρι τ ρα ε χε φροντ σει γκαιρα να τροποποι σει το καταστατικό της
ταν η ΕΠΤΑΟΑ όπου, σύμφωνα με δηλ σεις εκπροσ πων της, πρόκει-
ται να μετατραπε  σε πανελλαδικό κλαδικό σωματε ο, με παρ μβαση σε
επαγγελματικ  ζητ ματα των μηχανικ ν α/φ ν. Μ λιστα, ε ναι η μονα-
δικ  νωση, που πραγματοποιε  γενικ ς συνελεύσεις, ενημερ νει το site
για τρ χοντα ζητ ματα και βρ σκεται σε συνεχ  επαφ  με τα μ λη της.
Καλ  συν χεια!

ΕΚ ΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤ Ν

σοι συν δελφοι θ λουν 
να εκδόσουν ταυτότητα
μ λους ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 

μπορούν να επισκεφθούν τα
γραφε α μας από 08.00-13.30.

Για τους συναδ λφους 
της περιφ ρειας υπ ρχει 

ειδικ  μ ριμνα.
Πληροφορ ες: 210.356.3357

Στιγμιότυπο απ' την τελευτα α συν λευση της ΕΠΤΑΟΑ
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Σχόλια

Οι οικονομικ ς υπηρεσ ες της
Ο.Α., μετ  το κλε σιμο της εται-
ρε ας, αποφ σισαν να διασ -

σουν τα οικονομικ  του ελληνικού
δημοσ ου, πα ζοντας με τα συνδικ τα
της Ο.Α.
Κατ'αρχ ς, παρακρ τησαν τις εισφορ ς
των εργαζομ νων στην Ο.Α. και δεν τις

απ δωσαν γκαιρα και κυρ ως τις κτακτες εισφορ ς, με αποτ λε-
σμα να δημιουργ σουν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργ α των
εν σεων, αλλ  κυρ ως στις αποζημι σεις των εργαζομ νων στα
σωματε α. 
Μ λιστα, ορισμ νες εν σεις, απειλ θηκαν ότι θα τους γ νουν πα-
ρακρατ σεις στις εισφορ ς από παλι ς υποχρε σεις τους (εισιτ -
ρια, εκδηλ σεις).
Φα νεται πως κ ποιοι που, εδ  και χρόνια, υποταχτικ  « κουγαν»
τα κελεύσματα των συνδικαλιστικ ν εκπροσ πων, σ μερα αποφ -
σισαν να βγ λουν το χτι τους. Εδ  κολλ ει το… « ρυός πεσού-
σης πας αν ρ (και γυν ) ξηλεύεται…»

Περ  οικονομ ας

Χ ρισμα ργα τ χνης

Καταγρ φηκε στον Τύπο η ε δηση ότι, η ALITALIA, για
να εξοικονομ σει πόρους για να ανταπεξ λθει στα οι-
κονομικ  της προβλ ματα, αναγκ στηκε να εκποι σει

δι φορα αντικε μενα αξ ας, όπως ργα τ χνης που διαθ τει. 
Αντ θετα, η Ολυμπιακ  φρόντισε να χαρ σει τα αντικε μενα
τ χνης που κοσμούσαν τους εργασιακούς χ ρους στο αε-
ροδρόμιο και τις α θουσες αναμον ς και VIP.
Μεγ λη γκαλαντομ α…. Μ πως κ ποιοι πρ πει να ψαχτούν;

Κρ ση θεσμ ν

Στο χρόνο που μας π ρασε η βαθύτατη
κρ ση που χαρακτηρ ζει το σύνολο των
θεσμ ν στην Ελλ δα, δεν φα νεται να

περιορ ζεται.
τσι, σε ετ σια μ τρηση της ποψης των

πολιτ ν που δημοσιεύτηκε στην εφημερ δα
«Καθημεριν », διαπιστ νεται μ α κρ ση εμπιστοσύνης σημαντικ ν
πυλ νων της συστημικ ς μας υπόστασης (κυβ ρνηση, κόμματα,
συνδικ τα κ. .).
Αξ ζει να σημει σουμε ότι, θετικ  εκτ μηση χουν οι πολ τες για τη
μετεωρολογικ  υπηρεσ α και την πυροσβεστικ , κυρ ως γιατ  προ-
σφ ρουν υπηρεσ ες στους πολ τες.
μως, εκε νο που αξ ζει να καταγραφε  ε ναι ότι, σε σχ ση με την

εμπιστοσύνη των πολιτ ν στις υπηρεσ ες ΕΚΟ, η Ολυμπιακ  ρχε-
ται πρ τη (!!) (τριπλασι ζοντας τα ποσοστ  σε σχ ση με την δια
μ τρηση του 2009) και ακολουθούν ΟΤΕ, Τρ πεζα Ελλ δος, ΕΗ
κ. . 
Το γεγονός αξ ζει να σχολιασθε , γιατ  χρόνια τ ρα τα Μ.Μ.Ε. « χτι-
ζαν» μ α λλη εικόνα για την Ο.Α., ποψη όμως που δεν αποδεχόταν
η κοιν  γν μη.
υστυχ ς όμως, λλες ταν και οι επιλογ ς που θελαν την Ο.Α. να

π ψει να αν κει στο κοινωνικό σύνολο. Κρ μα...

Πολιτικ  ανικανότητα

Αυτ  κι αν ταν η τ λεια πολιτικ  σύλληψη! Αφού εδ  και χρό-
νια το αν κανο και ρ θυμο κρ τος μας αδυνατε  να πατ ξει τη
φοροδιαφυγ , επιστρ τευσε τους μισθωτούς και τους συντα-

ξιούχους – που ε ναι και οι μόνοι που δεν φοροδιαφεύγουν,  για να
κυνηγ σουν τους φοροφυγ δες και να μαζεύουν αποδε ξεις, με
στόχο το πλαφόν του αφορολόγητου ποσού  που θα δικαιούνται. 
Σ γουρα δεν χρει ζεται πολλ  σχόλια, παρ  μόνο «τ ’χες Γι ννη,
τι’χα π ντα…»

Ρ χτερ θαν του

λ ζει δραματικ .
Το μ γεθος της τραγωδ ας μετρι ται σε δεκ δες  εκατοντ -
δες χιλι δες νεκρούς και οι μετασεισμικ ς συν πειες σε πολ-
λ  ρ χτερ δυστυχ ας. 
Θεωρούμε θετικ  την εν ργεια της κυβ ρνησης να στε λει αν-
θρωπιστικ  βο θεια στη δοκιμαζόμενη Αϊτ .
Αξ ζει να σημει σουμε όμως ότι αντιμετ πισε σημαντικ  προ-
βλ ματα στην εξεύρεση κατ λληλων α/φ ν, αφού η Ολυμπια-
κ  με τα μεγ λα α/φη της ε ναι πλ ον μ α μακριν  αν μνηση.
τσι, αναγκ στηκε να αποδεχθε  την προσφορ  της HEL-

LENIC για τη ναύλωση ενός α/φους Β-747 (JUMBO) για την
αποστολ  υλικ ν και επιβατ ν και τη μεταφορ  πολιτ ν της
Ε.Ε.
Σε λλες περιπτ σεις (τσουν μι, σεισμο , μεταφορ ς κυβερ-
νητικ ν κλιμακ ων), του ξελ σπωνε η Ο.Α. Τ ρα δεν υπ ρχει
και η κυβ ρνηση υποχρε νεται σε ιδι τες που σ γουρα θα ζη-
τ σουν ανταπόδοση.  Να νας ακόμα λόγος που κ ποιοι θα
θυμηθούν τον εθνικό αερομεταφορ α και την πολυσχιδ  προ-
σφορ  του στην οικονομ α και την ελληνικ  κοινων α. 

Με τους ... Ικ ρους

Στεν  συνεργασ α αν πτυξε το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. με
τη σχολ  Ικ ρων. Σε συνεχε ς συναντ σεις που
πραγματοποι θηκαν μεταξύ του ιοικητ  της

σχολ ς Ικ ρων, πτ ραρχου Γι ργου Γερούλη και
αντιπροσωπε ας του /Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. εξετ στη-
καν δι φορα θ ματα συνεργασ ας, όπως η συμμετο-
χ  στην αεροπορικ  κθεση που θα πραγματοποιηθε
στο Τατόι και η συνεργασ α στις πλεύσεις αερόστα-
των και αετ ν από κοιν  ομ δα μαθητ ν της σχολ ς
Ικ ρων και εργαζομ νων στην Ο.Α. Καλ  συν χεια...

Φωτογρ φηση της αποστολ ς του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. με τον δι-
οικητ  της Σχολ ς Ικ ρων, κ.Γι ργο Γερούλη.

ΣΧΟΛΙΑ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι εικόνες που ε δαμε από
την ισοπεδωμ νη Αϊτ , δεν
δειξαν στο πακρο τη με-

γ λη καταστροφ  που πληξε τη
μικρ  χ ρα. Η νταση κ θε σει-
σμού μετρι ται με τα ρ χτερ. ταν
όμως πρόκειται για χ ρες που το
80% του πληθυσμού ζει κ τω από
τα όρια της φτ χιας η κλ μακα αλ-
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Απόψεις

Κ ποιοι μας αποκοιμ ζουν

ΗΗ
«Καθημεριν » ε ναι
μ α συντηρητικ ,
σοβαρ  εφημερ δα

και ο /ντ ς της, Αλ.Πα-
παχελ ς, χει αντ στοιχη
φ μη για προοδευτικ ς
ιδ ες, τουλ χιστον στο ξε-
κ νημα της καρι ρας του. 
Αξ ζει λοιπόν να αναλύ-
σουμε τις θ σεις που εξ -
φρασε σε πρωτοσ λιδο
κύριο του ρθρο με τ τλο:
«… Να ξυπν σει η κοινω-
ν α…»
«… Υπ ρχει μ α διαφορετι-
κ  κατηγορ α εργαζομ -
νων που πιστεύει ότι
μπορε  να επιβ λλει τις
απόψεις της και τα αιτ -
ματ  της με το «δημόσιο
τσαμπουκ ».
Χαρακτηριστικό παρ δειγ-
μα οι εργαζόμενοι στην
Ολυμπιακ , που κόστισαν
περ που 1,8 δις.ευρ
στον λληνα φορολογού-
μενο γιατ  κατ φεραν να
εκβι σουν την ελληνικ
πολιτικ  τ ξη. Το διο
ακριβ ς συν βη και με
τους εργαζόμενους στον
ΟΛΠ με την εθελουσ α
τους, οι οπο οι επ βαλαν
το «δ κιο τους» με την
ισχύ της αυθαιρεσ ας,
κλε νοντας για εβδομ δες
το κεντρικό λιμ νι της χ -
ρας.
Τι εν νει αυτ ς τις δύο
ομ δες; Πρ τα απ' όλα, η
προφαν ς αδιαφορ α
τους, για το υπόλοιπο κοι-
νωνικό σύνολο. εν τους
ενδιαφ ρει διόλου αν οι
απεχθε ς όροι που επιβ λ-
λουν στην υπόλοιπη κοι-
νων α τη βυθ ζουν στο
τ λμα του χρ ους και της
στασιμότητας. εύτερον,
το θρ σος, που χει ανα-
χθε  σε βασικό προτ ρημα
για τον επιτυχημ νο νεο-
λληνα.
Η μεγ λη όμως, μ ζα των

ιδιωτικ ν υπαλλ λων,
εμπόρων, επιχειρηματι ν,
αξι ν δημοσ ων υπαλλ -
λων που δεν τα πα ρνουν
και δουλεύουν, των αν ρ-
γων που θ λουν να δουλ -
ψουν και λλων ασφυκτι
και δεν ξ ρει π ς να αντι-
δρ σει. εν θ λει πια να
πληρ νει φόρους ούτε
επειδ  ο «μαφιόζος» της
υγειας φοροδιαφεύγει και
διακινε  μαύρο χρ μα, ού-
τε όμως και για να κ θεται
ο 40 ρης απολυμ νος συ-
νταξιούχος της Ολυμπια-
κ ς  του ΟΛΠ…»
Θεωρούμε ότι ο κ.Παπα-
χελ ς, μπορε  να λαμβ νει
παχυλό μισθό για να υπη-
ρετε  τα συμφ ροντα του
ιδιωτικού κεφαλα ου,
όμως μπορε  να το πρ ξει
με πιο κομψό τρόπο.
Καν νας εργαζομενος
στην Ο.Α. δεν απα τησε,
ούτε αγων στηκε για να
μετατραπε  σε 40 ρη συ-
νταξιούχο, ούτε για να «τα
π ρει», εντασσόμενος σε
πρόγραμμα  εθελούσιας
εξόδου. 
λλοι ε ναι οι αρχιτ κτο-

νες αυτ ς της πρακτικ ς,
όπως ο νεοφιλελεύθερος
Χατζηδ κης, χρε νοντας
τα ταμε α των ασφαλισμ -
νων με τα ποσ  της απο-
ζημ ωσης των
απολυμ νων  ο σοσιαλι-

στ ς Ανωμερ της, που ε -
πε ξεκ θαρα για τον ΟΛΠ,
ότι εφαρμόζει εθελουσ α
για να προσλ βει φθηνότε-
ρο εργατικό δυναμικό (!!)
Κ τι λλωστε που γινε
δη στο χ ρο μας με τις
προσλ ψεις στην Olympic
όπου κυρι ρχησαν οι προ-
σλ ψεις προσωπικού που
απασχολούνταν προηγού-
μενα ως συμβασιούχοι
στην Ο.Α., με μικρ  εμπει-
ρ α, αλλ  και μικρότερους
μισθούς. 
λλωστε, η εφημερ δα

του κ.Παπαχελ  στ ριξε
το σχ διο Χατζηδ κη για
την Ο.Α., που θα απ λ-
λασσε το ελληνικό δημό-
σιο από την πολυδ πανη
λειτουργ α της Ο.Α. και θα
εξοικονομούσε κεφ λαια
για τη δημιουργ α ν ων
νοσοκομε ων(!!) (ελπ ζου-
με να τα δούμε τ ρα που
απαλλ χτηκαν από τη δη-
μόσια Ο.Α.).
Τ ρα, τι θ λει ο καλός δη-
μοσιογρ φος; Να πετ γο-
νταν στο δρόμο οι
εργαζόμενοι στην Ο.Α., δ -
χως αποζημι σεις, για να
ε ναι ευχαριστημ νος;
Γνωρ ζει όμως ριστα ότι,
οι εργαζόμενοι στην Ο.Α.,
στόχο ε χαν να παραμε νει
η Ο.Α. ως δημοσιοποιημ -
νος οργανισμός για να
υπ ρχει εθνικ  πολιτικ

αεροσυγκοινωνι ν με κύ-
ριο μοχλό την Ο.Α. στην
υπηρεσ α του κοινωνικού
συνόλου. 
μως η ρχουσα τ ξη

της πατρ δας μας, την
οπο α στηρ ζει και ο Αλ.
Παπαχελ ς, βούλιαξε κυ-
ριολεκτικ  την Ο.Α. και
την παρ δωσε νευ υπο-
χρε σεων στο ιδιωτικό
κεφ λαιο, εν  τα β ρη
της απόλυσης των εργα-
ζομ νων τα μετ φεραν
στις πλ τες των πολλ ν.
Π τυχε όμως να συρρι-
κν σει τα δικαι ματ  των
εργαζομ νων, αφού οι ν -
οι εργαζόμενοι στις ιδιωτι-
κοποιημ νες εταιρε ες
στους αιθ ρες και στο λι-
μ νι, δουλεύουν υπό δυ-
σμεν στερους όρους, με
μικρότερους μισθούς και
κυρ ως χωρ ς μονιμότητα.
Μόνοι κερδισμ νοι, ε ναι
οι ιδι τες και χαμ νοι οι
εργαζόμενοι και το κοινω-
νικό σύνολο. Μ πως λοι-
πόν πρ γματι, κ ποτε
πρ πει... να ξυπν σει η
κοινων α και κυρ ως οι ερ-
γαζόμενοι εναντ ον αυτ ν
που μον μως τους θ -
λουν… κοιμισμ νους και
αδρανε ς;.....

∂™À ¶∏ƒ∂™ Δ√ §∂À∫øª∞ Δ∏™ √.∞.;

5050
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Ô˘ ıı· ÌÌÂ›ÓÂÈ ÁÁÈ· ¿ÓÙ·.

Στιγμιότυπο απ' τις κινητοποι σεις των εργαζομ νων της Ο.Α.
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Γεγονότα

ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ

Στη συνεδρ αση
του /Σ του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,

στις 22 εκεμβρ ου
2009 μεταξύ των λ-
λων θεμ των που συ-
ζητ θηκαν,
πραγματοποι θηκε
και η αλλαγ  στη θ -
ση του προ δρου του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Συγκεκριμ να, ο Βασ -
λης Τσατσαρ γκος,
θεσε στην ολομ λεια
του /Σ του Πολιτιστι-
κού Κ ντρου την πα-
ρα τηση του, ύστερα
από δύο δεκαετ ες συ-
νεχούς παραμον ς
στη θ ση του προ -
δρου σε συν δελφο
νεότερης γενι ς, αλλ

Φωτογραφ ζοντας το δι στημαΦωτογραφ ζοντας το δι στημα

ΜΜ
ε την πρόσφατη
συνταξιοδότηση
των εργαζομ νων

στην Ο.Α., υπ ρξαν πολλ ς
αλλαγ ς στις ζω ς όλων
μας. Επαγγελματικ  στρο-
φ  180 μοιρ ν για τους πε-
ρισσότερους και 90 μοιρ ν
για τους υπόλοιπους. Σε
όποια κατηγορ α και να
αν κεις οι παρ λληλες
ασχολ ες σου δεν πρ πει
να εγκαταλειφθούν. Αυτ ς
ε ναι το αλατοπ περο και
χωρ ς αυτ ς το φαγητό δεν
νοστιμ ζει.
Το τελευτα ο δι στημα στα
μαθ ματα φωτογραφ ας
χουμε ασχοληθε  με πολ-
λ  καινούργια κομμ τια.
Εκτός από την κθεση του
Andy Warhol που με το δια-
φορετικό φωτογραφικό
του στυλ, π ραμε μ ρος
και σε να σεμιν ριο
αστροφωτογραφ ας που
μας παρουσ ασε το Πλανη-

τ ριο Θεσσαλον κης. 
Η παραπ νω εκδ λωση
λαβε χ ρα στο δημαρχε ο
Βούλας στις 18 εκεμβρ -
ου. Στόχος της ομ δας πα-
ρουσ ασης ταν να μας
κ νει μ α εισαγωγ  στον
γνωστο χ ρο του γαλαξ α
μας με όσο το δυνατόν
απλό και σύντομο τρόπο.
Το δεύτερο κομμ τι του
σεμιναρ ου ταν αμιγ ς
φωτογραφικό και μας πει-
σε ότι η αστροφωτογρ φι-
ση ε ναι κ τι απόλυτα
εφικτό, ακόμα και για ναν
ερασιτ χνη φωτογρ φο. Ο
καθ νας από εσ ς μπορε
να παρακολουθε  το μετε-
ωρολογικό του γαλαξ α
μας
www.spaceweather.com
προκειμ νου να προγραμ-
ματ ζει  τις νυχτεριν ς του
φωτογραφικ ς απόπειρες
σε ναστρο ουρανό. Επι-
πλ ον το πρόγραμμα που

μπορε τε να χρησιμοποι -
σετε από το www.astro-
vox.gr/skycharts για να
ενημερ νεστε για τα επι-
κε μενα αστρονομικ  φαι-
νόμενα ε ναι εύχρηστο και
πληροφορε  για οτιδ ποτε
ενδιαφ ρον συμβα νει στον
αστρικό μας κόσμο αν
π σα στιγμ . Το επόμενο
ραντεβού μας με την
αστροφωτογραφ α θα ε ναι
την νοιξη όπου και ευελ-
πιστούμε να παρουσι σου-

με δε γματα των προσπα-
θει ν μας. 
ποιος θ λει να δοκιμ σει

να φωτογραφ σει το δι -
στημα, σε πρ τη φ ση
χρει ζεται υπομον . να
απλό τηλεσκόπιο στο
οπο ο θα προσαρμόσει τον
φακό ακόμα και της com-
pact μηχαν ς του και καθα-
ρό, νυχτερινό ουρανό. Μ α
δοκιμ  θα σας πε σει και
να προϊόν της προσπ θει-
ς σας θα μας ευχαριστ -
σει. Στε λτε μας τις
φωτογραφ ες σας για να
τις αξιολογ σουμε σε κ -
ποιο από τα μαθ ματ  μας. 
Τα μαθ ματα της φωτο-
γραφ ας συνεχ ζονται και
ελπ ζουμε να αυξηθε  το
ενδιαφ ρον σας τ ρα που
θα χετε περισσότερο
ελεύθερο χρόνο.

Χριστ να Λ βερη
Τμ μα Φωτογραφ ας

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Γενν θηκε στην Εύβοια. Ε ναι παντρε-
μ νος με τη συν δελφό μη Γι τα

και χουν να γιο, το Γι ργο. 
Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστ μιο
Πειραι , στο τμ μα ιο κησης Επιχειρ -
σεων.
Προσελ φθηκε το 1984 στην Ο.Α. με
σύμβαση πρακτικ ς σκησης και από
την πρ τη στιγμ , εντ χθηκε στο Σ.Κ.
της Ο.Α., συμβ λλοντας ουσιαστικ  στη
μονιμοπο ηση της σειρ ς του ’85 και το
οπο ο στη συν χεια υπηρ τησε από δι -
φορες θ σεις μ χρι την ολοκλ ρωση
του εργασιακού β ου του ( /Σ ΕΕΑΕ,
ΟΣΠΑ, ΚΕΑΠΟΑ). Επαγγελματικ , υπη-
ρ τησε σε δι φορες υπηρεσ ες.
Το 1998 αν λαβε καθ κοντα Manager
ιοικητικ ς Υποστ ριξης στο Ground

Handling, τα οπο α διατ ρησε μ χρι την
π ληση της εταιρε ας.
Στο Πολιτιστικό Κ ντρο, γινε μ λος το
1999. Το 2002, εκλ χθηκε στο /Σ του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και κτοτε, εκλ γεται συ-
νεχ ς (2005, 2008), κατ χοντας τη θ ση
του αντιπρο δρου. Με τη ανασύσθεση
του /Σ στις 22 εκεμβρ ου 2009, του
ανατ θηκαν τα καθ κοντα του προ -
δρου του /Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μ χρι
το 2011.

Παρουσ αση
Φ της Γαλανός

και την ουσιαστικότε-
ρη ενασχόληση του με
την προ θηση της
υλοπο ησης της δημι-
ουργ ας του Μουσε ου
Πολιτικ ς Αεροπορ ας.
Τη θ ση του προ δρου

του /Σ του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., κατ λα-
βε ο συν δελφος, Φ -
της Γαλανός, ο
οπο ος αναλαμβ νει
την προεδρ α του Πο-
λιτιστικού Κ ντρου σε
μ α δύσκολη συγκυ-
ρ α, όπου οι εξελ ξεις
στο χ ρο των αερο-
συγκοινωνι ν ε ναι κα-
ταλυτικ ς.
Η δι θεση του ν ου
προ δρου για εργα-
σ α και η στ ριξ  του
από το /Σ και το σύ-
νολο των μελ ν του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., αποτε-
λούν την παρακαταθ -
κη για καλ  και γόνιμη
συν χεια στη δρ ση
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

PTHSH_60_Layout 1  23/02/2010  4:05 ΜΜ  Page 14



15

Ταξ δι

ΘΡΑΚΗ :ΘΡΑΚΗ :
Απόδραση στη φύση και στην παρ δοση

Τούτο το ταξ δι
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
στην ακριτικ

Θρ κη τα ε χε όλα.
Βουνό και θ λασσα,
ποτ μια και πεδι δες.
Πόλεις και χωρι , αν-
θρ πους με διαφορε-
τικ ς θρησκε ες και
κουλτούρες.
Με την φιξ  μας στην
Αλεξανδρούπολη, με
την πρωιν  πτ ση της
Olympic Air, γευτ κα-
με την πατροπαρ δο-
τη μπουγ τσα και τον
εύγευστο πατσ , πριν
κατευθυνθούμε στις
εκβολ ς του βρου,
για να γνωρ σουμε μ -
σα στην ομ χλη να
πραγματικό καταφύγιο
πουλι ν. Η συν χεια
της εκδρομ ς μας
ταν στο Σουφλ , με
την συροτροφ α του
για να καταλ ξουμε τε-
λικ  στο Νομό Ξ νθης,
όπου σε ρμοστη
ισορροπ α, χωρ ζεται
στον Κ τω Κ μπο, μ -
χρι τη θ λασσα και

στους ορεινούς
όγκους του βορρ .
Στα δυτικ  του νομού,
ο ποταμός Ν στος,
να φυσικό σύνορο με
την Ανατολικ  Μακε-
δον α και να «ποτ μι
ζω ς», με τους εντυ-
πωσιακούς Μαι ν-
δρους που τον
κοσμούν.
Για δυο βραδυ ς, ζ -
σαμε τις ομορφι ς της
παλι ς πόλης της Ξ ν-
θης, με τα αρχοντικ ,
τα μουσε α, τις εκκλη-
σ ες, τα μπαρ κια. Κ -
θε γωνι  της ε ναι και
μ α αξ χαστη αν μνη-
ση. Η επιστροφ  μας
στην Αλεξανδρούπολη,
περιλ μβανε την επ -
σκεψ  μας στο αρχαι-
ολογικό μουσε ο των
Αβδ ρων και τη γνωρι-
μ α με την περ φημη
λ μνη Βιστων δα, να
σημαντικό υδροβιότο-
πο διεθνούς σημασ ας,
που εξακολουθε  να
αποτελε  καταφύγιο
διαχε μανσης υδρό-

βιων πουλι ν και αρ-
πακτικ ν και η οπο α
βρ θηκε στην επικαι-
ρότητα από τις…  αρ-
πακτικ ς διαθ σεις
μοναχ ν και πολιτι-
κ ν. 
Σύντομη η παραμον
μας στην πρωτεύουσα
του Νομού Ροδόπης,
την Κομοτην , που
αποτελε  μ α πολυπο-
λιτισμικ  πόλη με
ντονες τις αντιθ σεις
της. 
Η επιστροφ  στην
Αθ να γινε απ' την

Αλεξανδούπολη και
π λι με πτ ση της
Olympic Air, που δε-
χθ καμε τις περιποι -
σεις ενός νεανικού
πληρ ματος, πρόθυ-
μου να μας προσφ ρει
τις υπηρεσ ες του μ -
χρι την προσγε ωση
μας στο «Ελ.Βενιζ -
λος», στην Αθ να όπου
ουσιαστικ  τελε ωσε
μ α ακόμα ταξιδιωτικ
αποστολ  του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στην εν-
δοχ ρα της πατρ δας
μας.

Φ ρρες: Ο ναός της Κοσμοσ τηρας

Στιγμιότυπο από την επ σκεψη στο χωριό Γοργόνα, στα Πο-
μακοχ ρια της Ξ νθης

Φωτογρ φηση στο « λτα του βρου» με τη σημα α της
Ολυμπιακ ς, λ γο πριν την επιβ βαση στις "πλ βες" για την
περι γηση στο λτα του ποταμού.

PTHSH_60_Layout 1  23/02/2010  4:05 ΜΜ  Page 15



16

Ταξ δι

ΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧ ΡΙΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧ ΡΙΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ν α ς  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό ς  κ ό σ μ ο ςν α ς  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ό ς  κ ό σ μ ο ς

Απλ ς και λιτ ς οι κατοικ ες στα Πομακοχ ρια της Ξ νθης

Φωτογρ φηση των εκδρομ ων του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με φόντο
το παλιό τζαμ  στο χωριό ημ ριο.

εν π ρασαν πολλ  χρό-
νια από την εποχ  που
πεσε η μπ ρα και τα

Πομακοχ ρια «εν θηκαν» με
την υπόλοιπη περιοχ  της
Ξ νθης.
ταν να απομειν ρι της επο-

χ ς του ψυχρού πολ μου, αλ-
λ  παρ λληλα και νας
τρόπος απομόνωσης των «δια-
φορετικ ν» πληθυσμ ν της
περιοχ ς, με αποτ λεσμα – σε
συνδυασμό και με λλες πα-
ραλ ψεις και λ θη – να στρα-
φε  το ενδιαφ ρον των
κατο κων προς τη γε τονα χ -
ρα.
Ξεκιν σαμε από την Ξ νθη με
κατεύθυνση στα βόρεια του
νομού για να επισκεφθούμε το
απομονωμ νο χωριό ημ ριο,
στα ελληνοβουλγαρικ  σύνο-
ρα.
Ακολουθ ντας αντ θετα τον
ρου του ποταμού Κόσυνθου,
σύντομα φτ σαμε στο πρ το
πομ κικο χωριό, τη Σμ νθη.
να χωριό αρκετ  ζωντανό,

αν λ βουμε υπ' όψη μας τα
καταστ ματα που υπ ρχουν.
Συνεχ σαμε την πορε α μας
προς τα βόρεια, με κατεύθυν-
ση τον Εχ νο, που θεωρε ται
«πρωτεύουσα» της περιοχ ς
με 3.500 χιλ. κατο κους.
Ο Εχ νος, ε ναι να τυπικό
μουσουλμανικό χωριό, που
εντυπωσι ζει με το μεγ λο
τζαμ , χτισμ νο σε επ καιρο
σημε ο. Στο κρο του χωριού,
το μουσουλμανικό νεκροτα-
φε ο. εν σταθ καμε στον Εχ -
νο, αλλ  συνεχ σαμε για το
χωριό Μελιβοι , όπου επισκε-
φθ καμε το τζαμ  του χωριού.
Ορισμ νοι από τους ταξιδι -
τες, προτ μησαν να επισκε-
φτούν να από τα καφενε α
του χωριού, όπου γεύτηκαν
πραγματικό καφεδ κι, ψημ νο
στη χόβολη και ε χαν να ντο-
νο δι λογο για το αν ο καφ ς
ε ναι «ελληνικός»  «τούρκι-
κος», με αντ θετες απόψεις
από τους ταξιδι τες και τους
γηγενε ς κατο κους που χαμο-
γελαστ  μας περιεργ ζονταν.
Φύγαμε, για να επισκεφθούμε
το απομονωμ νο χωριό ημ -
ριο, χτισμ νο στους πρόποδες
υψηλ ν βουν ν, που τους χει-
μερινούς μ νες, το τοπ ο γ νε-
ται αλπικό, καθ ς οι γύρω
κορφ ς σκεπ ζονται από χιό-
νια.  
Επισκεφθ καμε τον παραδο-
σιακό νερόμυλο του χωριού

που για καλ  μας τύχη λει-
τουργούσε και δύο γ ροντες
Πομ κοι λεθαν το σιτ ρι
τους. 
Κοντ  στο χωριό, υπ ρχουν
χριστιανικ ς εκκλησ ες που
παραπ μπουν πιθαν  στο χρι-
στιανικό παρελθόν του χωρι-
ού, πριν οι Πομ κοι
εξισλαμιστούν. 
Στην επιστροφ  από το νερό-
μυλο, στον περ βολο του τζα-
μιού, δεκ δες Πομ κοι
ευγενικ , μας καλοσ ρισαν
και ρ τησαν την προ λευσ
μας και το λόγο της επ σκεψ ς
μας. Τους εξηγ σαμε ότι, πρό-
θεσ  μας ταν να γνωρ σουμε
τον τόπο τους και τον τρόπο
που ζούνε. Φύγαμε από το η-

μ ριο με στόχο να επισκε-
φτούμε το μικρό χωριό Κοτύ-
λη, όπου ο γυναικε ος
αγροτικός συνεταιρισμός μας
περ μενε για να μας φιλ ψει
γλυκ  και νόστιμες π ττες.  
Την ρα που μας ψ νανε κα-
φεδ κι, ρωτ σαμε μ α ν α κο-
π λα του συνεταιρισμού,
ντυμ νη με παραδοσιακ  ρού-
χα, για τη ζω  της.
«… Τα περισσότερα κορ τσια
παντρεύονται σε μικρ  ηλικ α,
τον ντρα που διαλ γουν οι
γονε ς της. Η μόρφωση ε ναι
απαγορευτικ , εκτός αν κατα-
φ ρουν να φύγουν από εδ .
… Ζούμε απομονωμ νες. Εδ ,
εξουσ α χει ο Χότζας. Οι γο-
νε ς μου δεν με αφ νουν να

φύγω. Φοβούνται μην γ νω…
«Ελλην δα»… Εγ  όμως, θ λω
να σπουδ σω και μια μ ρα, να
φύγω από εδ …».
Προβληματιστ καμε ντονα
από τα λεγόμενα της ν ας κο-
π λας και απορούμε για την
αντιμετ πιση αυτ ν των πλη-
θυσμ ν από την επ σημη πολι-
τε α.
Οι περισσότεροι κ τοικοι της
περιοχ ς ασχολούνται με τη
γεωργ α και την κτηνοτροφ α.
Το εισόδημ  των Πομ κων,
θεωρε ται από τα χαμηλότερα
στην Ελλ δα, με αποτ λεσμα
πολλο  κ τοικοι να μετανα-
στεύουν στη Γερμαν α και
στην Τουρκ α, όπου προσβλ -
πουν και στην απόκτηση πανε-
πιστημιακ ν τ τλων σπουδ ν. 
Εντύπωση μας κανε η εγκα-
τ λειψη και η λλειψη ργων
υποδομ ς από το ελληνικό
κρ τος.
Σχεδόν σε όλα τα σπ τια,
υπ ρχουν δορυφορικ  πι τα,
στραμμ να προς την Τουρκ α,
γεγονός που σχολι στηκε ως
να ακόμα επ τευγμα της ελ-
ληνικ ς πολιτικ ς αντιμετ πι-
σης των Πομ κων από την
πολιτε α.
Η κατ ληξη της περιοδε ας
μας, ταν το χωριό Γοργόνα,
προκειμ νου να γευματ σουμε
σε να νεότευκτο πετρόχτιστο
εστιατόριο, όπου ο Πομ κος
ιδιοκτ της του, Νουριδ ν Καρ
Αλ , μας ε χε ετοιμ σει παρα-
δοσιακ ς πομ κικες γεύσεις.
Ε χε πια σκοτεινι σει, όταν
π ρναμε το δρόμο της επι-
στροφ ς για την Ξ νθη, διαπι-
στ νοντας ότι, τα
Πομακοχ ρια ε ναι νας κό-
σμος εντελ ς διαφορετικός
μ σα στην ελληνικ  επικρ -
τεια.
Η διαφορετικότητα αυτ , οφε -
λεται κατ  να μεγ λο βαθμό
στις πολιτιστικ ς, θρησκευτι-
κ ς, γλωσσικ ς διαφορ ς, αλ-
λ  σε μεγαλύτερο βαθμό,
στην πολιτικ  που εφ ρμοσε η
επ σημη πολιτε α για πολλ
χρόνια στην περιοχ . 
Μ α πολιτικ  διαχωρισμού,
που για χρόνια αποτελούσε
να ιδιότυπο ελληνικ ς
μπνευσης απαρτχ ιντ, που
δειλ -δειλ  η πομακικ  κοινω-
ν α επιδι κει να το αποτιν ξει,
με πρωτοπορ α συλλόγους
της περιοχ ς και μεμονωμ να
τομα. 
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ΠΟΜΑΚΟΙΠΟΜΑΚΟΙ : : Μια μειονότητα με πολλ ς ταυτότητεςΜια μειονότητα με πολλ ς ταυτότητες

Χαμογελαστός ο υπ ργηρος μυλων ς, ποζ ρει στο φακό της
« λλης Πτ σης» 

ποψη του χωριού ημ ριο. Π σω, οι κορυφ ς Ουσ να, που αποτε-
λούν τα σύνορα μεταξύ Ελλ δας και Βουλγαρ ας.

ΟΟιι Πομ κοι αποτε-
λούν μ α ξεχωρι-
στ  φυλ  που

διακρ νεται από τους λ-
λους Μουσουλμ νους. Κα-
τοικούν στους ορεινούς
όγκους της Ροδόπης.
Η εγκατ σταση τους στη
Ροδόπη, δεν αναφ ρεται
από καν ναν ιστορικό, για-
τ  θεωρούνται γηγενε ς.
Γι'αυτό και ονομ ζονται
Ροδοπα οι.
Ο συνολικός τους αριθμός
υπολογ ζεται στα 135 χιλ.
τομα, όπου το 75% ζει
στη Βουλγαρ α. Στην Ελ-
λ δα, ζουν περ που 35 χιλ.
τομα, όπου τα περισσότε-
ρα κατοικούν στα ορειν
της Ξ νθης, σε αμιγ  χω-
ρι . Μικρότερος αριθμός
κατοικε  στους νομούς Ρο-
δόπης και βρου.
Ε ναι Μουσουλμ νοι Σουν -
τες και ομιλούν την πομ -
κικη γλ σσα, συγγεν ς με

τη σλαβοβουλγ ρικη
γλ σσα.
Στο δι βα των αι νων, οι
Πομ κοι συχν  βρ θηκαν
αν μεσα σε διαφορετικ ς
γλ σσες, θρησκε ες, πα-
ραδόσεις, πολιτικ ς επιλο-
γ ς. Η τύχη τους ταν
συνυφασμ νη με τις γενι-
κότερες εξελ ξεις στην πε-
ριοχ  της Βαλκανικ ς
Χερσον σου. Ο όρος «Πο-
μ κοι», που καταγρ φεται
για πρ τη φορ  από το
Γ λλο περιηγητ  Boue, σε
περιοδε α του στα Βαλκ -
νια το 1839, αρχ ζει να
χρησιμοποιε  ευρύτερα
στις οθωμανικ ς πηγ ς,
μετ  το Ρωσοτουρκικό Πό-
λεμο του 1877-78. Πιο
πριν, ευρύτερα διαδεδομ -
νος ταν ο υποτιμητικός
όρος Αχριγι ν αναφορικ
με τους εξοπλισμ νους κα-
το κους της Ροδόπης.
Στην οροσειρ  της Ροδό-
πης, πιστεύεται ότι οι Πο-
μ κοι δ χτηκαν τη
μωαμεθανικ  θρησκε α γύ-
ρω στα τ λη του 17ου αι.,
στα χρόνια του σουλτ νου
Μεχμ τ ’. Την περ οδο
αυτ , κατεδαφ στηκαν
στην περιοχ  218 εκκλη-
σ ες και 336 παρεκκλ σια.
Βασικ  αιτ α του εξισλαμι-
σμού ταν η απαλλαγ
από τη δυσβ σταχτη φο-
ρολογ α. 
Ο πλ ρης εκτουρκισμός
της μειονοτικ ς εκπα δευ-
σης συντελ στηκε με το

Μορφωτικό Πρωτόκολλο
του 1968. Σ μερα, 55 χρό-
νια μετ  το ψυχροπολεμι-
κό δι ταγμα, που
αντικαθιστούσε τον όρο
«μουσουλμανικός» με τον
όρο «τουρκικός», η ελληνι-
κ  πολιτικ  απ ναντι στους
Πομ κους ουσιαστικ  δεν
χει αλλ ξει. Μ σα από τη
μειονοτικ  εκπα δευση οι
Πομ κοι μαθητ ς γκετο-
ποιούνται και αναγκ ζο-
νται να διδ σκονται – πλην
της ελληνικ ς – και την
τουρκικ  γλ σσα, εν  η
μητρικ  τους γλ σσα
αγνοε ται παντελ ς (κατ
παρ βαση  της Συνθ κης
της Λωζ νης). Αυτ  η θε-
σμοθετημ νη τριγλωσσ α

ισοδυναμε  με παραπο ηση
της ταυτότητας των Πομ -
κων, που γ νεται μ σα από
το διο το εκπαιδευτικό σύ-
στημα της Ελλ δας. Η μό-
νη λύση στο πρόβλημα
αυτό δεν μπορε  παρ  να
ε ναι η κατ ργηση των μει-
ονοτικ ν σχολε ων που κα-
ταδικ ζουν του Πομ κους
μαθητ ς στην αμ θεια και
η παροχ  σε όλους τους
μουσουλμ νους ισότιμης
με όλους τους λληνες
πολ τες εκπα δευσης κα-
θ ς και διδασκαλ ας (πλην
του βασικού προγρ μμα-
τος) των μητρικ ν γλωσ-
σ ν της μειονότητας
(τουρκικ ς – πομακικ ς –
ρόμα).

Μ α όμορφη Πομακοπούλα

Πομακ κια με τις χαρακτηριστικ ς τοπικ ς ενδυμασ ες τους
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Κοινων α

ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝ ΝΟΝΤΑΙΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝ ΝΟΝΤΑΙ

ΕΜΙΝΕ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΖΗ Μια δυναμικ  Πομ κα

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο πλευρό του Πολιτιστικού τους Συλλόγου

Το Πολιτιστικό Κ ντρο,
πραγματοποιε  ταξ δια σε
ολόκληρο τον κόσμο, όμως

τα ταξ δια αυτ  αποκτούν μεγα-
λύτερο νόημα όταν πρ τα ταξι-
δεύεις στον τόπο σου.
τσι, θελ σαμε να γνωρ σουμε

και τους συμπατρι τες μας Πο-
μ κους που θεωρούνται  «ξ νοι»
στον τόπο τους. μως, επιδι -
ξαμε να γνωρ σουμε και τους αν-
θρ πους που προσπαθούν να
«σταθούν όρθιοι».
τσι, κατ  την πολιτιστικ  μας

εξόρμηση στην Ξ νθη, πραγμα-
τοποι θηκε παρουσ αση στο
δρυμα Θρακικ ς Τ χνης και
Παρ δοσης «Β.Τσουδερού» από
τον πρόεδρο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
Βασ λη Τσατσαρ γκο, με τον
αντιπρόσωπο Αντ νη Βαρβα-
τσούλη, τον πρόεδρο του Πνευ-
ματικού Κ ντρου Πομ κων
Ξ νθης, Ταχ ρ Κόντε και τον τα-
μ α, Ξαμντ  Εφ ντι, όπου μ θαμε
σημαντικ  πρ γματα για την
γνωστη κοινότητα των Πομ -
κων και τα προβλ ματα που
αντιμετωπ ζουν στη δρ ση του
Συλλόγου τους.
Οι Πομ κοι, βρ σκονται σε να
πραγματικό κλοιό απομόνωσης
της περιοχ ς της Θρ κης, οι
οπο οι στοχεύουν στην ενιαιότη-
τα του μουσουλμανικού πληθυ-
σμού ως «τουρκικ  μειονότητα».
Ο πολιτιστικός σύλλογος των
Πομ κων, ιδρύθηκε το 2007 και
επιχειρ θηκε η δι λυσ  του με
υποχθόνια σχόλια και αρνητικ
δημοσιεύματα από τοπικ ς εφη-

Ξ νθη: Στιγμιότυπο από την εκδ λωση στο δρυμα Θρακικ ς Τ χνης και
Παρ δοσης. ιακρ νονται: Ξ.Εφ ντι, Ταχ ρ Κόντε, Β.Τσατσαρ γκος,
Α.Βαρβατσούλης, Ε.Μανδαλιού

μερ δες, όπου οι ιδρυτ ς του χα-
ρακτηρ ζονταν προδότες του
τουρκισμού.
Στη συν χεια, στοχοποι θηκαν
οι νθρωποι του συλλόγου και
ακολούθησαν προπηλακισμο  και
απομόνωση τους από την κοινό-
τητα.
Με τις αφόρητες πι σεις, πολλ
μ λη του συλλόγου διεγρ φη-
καν από τη δύναμη του Σωματε -
ου. Η διο κηση του συλλόγου
των Πομ κων πρόβαλε σθεναρ
αντ σταση και κατ φυγε και στα
δικαστ ρια, κύρια εναντ ον της
εφημερ δας «Μιλι τ», με την κα-
τηγορ α της «δι γερσης σε διχό-
νοια και διατ ραξη της κοιν ς
ειρ νης».
Η σθεναρ  αντ σταση του συλ-
λόγου ε χε σαν αποτ λεσμα να

παραμε νει ζωντανός ο σύλλο-
γος και μ λιστα να αυξ σει τη
δύναμ  του.
Ενδιαφ ρον παρουσι ζουν όσα
ε πε ο πρόεδρος του συλλόγου,
Ταχ ρ Κόντε. «… Μας χαρακτηρ -
ζουν συνεργ τες των ορθόδο-
ξων χριστιαν ν,
καθοδηγούμενους από το ελλη-
νικό παρακρ τος. Θ λουμε να
τον σουμε προς κ θε κατεύθυν-
ση ότι, ο Σύλλογος των Πομ -
κων χει αποκλειστικ  και μόνο
πολιτιστικ  δρ ση και όχι πολιτι-
κ . Μ λημ  μας ε ναι, να διασ -
σουμε τη γλ σσα και τα θιμ
μας που ε ναι εντελ ς ξεχωρι-
στ  Ουδ ποτε μιλ σαμε για ξε-
χωριστό θνος, αλλ  ότι οι
Πομ κοι αποτελούμε μ α ξεχωρι-
στ  εθνοτικ  και γλωσσικ  ομ -

δα που ζει από αρχαιοτ των
χρόνων στη Θρ κη. γινα προ-
σωπικός στόχος, όπως και η γυ-
να κα μου Εμιν  και αποδ κτης
αν νυμων απειλητικ ν τηλεφω-
νημ των. μως, δεν μας πτο-
ούν. Ε μαστε μ σα στη χ ρα
μας και θα συνεχ σουμε τον
αγ να για τον αυτοπροσδιορι-
σμό μας. 
Θ λουμε να ευχαριστ σουμε το
Πολιτιστικό Κ ντρο Εργαζομ -
νων Ολυμπιακ ς Αεροπορ ας
(ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), για την πρωτο-
βουλ α του να διοργαν σει ταξι-
διωτικ  αποστολ  στα χωρι
μας και ευχαριστούμε τους ερ-
γαζόμενους στην Ο.Α. που συ-
μπαραστ κονται μπρακτα στις
προσπ θει ς μας για τη διατ -
ρηση της ξεχωριστ ς πολιτιστι-
κ  μας ταυτότητας.
Η παρουσ α σας μας δ νει κου-
ρ γιο να συνεχ σουμε κόντρα
στις μεγ λες αντιξοότητες…».
Αλ θεια, πόσος τηλεοπτικός
χρόνος δαπαν θηκε για τη λ μνη
Βιστων δα και τα νερ  της στο
πολιτικό σκ νδαλο που συντ -
ραξε την Ελλ δα; ραγε, λ γος
χρόνος δεν βρ θηκε, για να προ-
βληθούν και τα προβλ ματα των
Πομ κων, που κατοικούν λ γα χι-
λιόμετρα μακρι  από τη Βιστων -
δα, σε μ α περιοχ  που μπορε
να μην χει την… αξ α της Βι-
στων δας, όμως εδ  ε ναι η ζω !
Χωρι  γεμ τα ακόμα με παιδι ,
ντυμ να με πολύχρωμες φορε-
σι ς που αποζητούν τη θαλπωρ
της ελληνικ ς πολιτε ας.

Σε ολόκληρη την περιο-
δε α μας στα Πομακο-
χ ρια της Ξ νθης, μας

συνόδευσε – μαζ  με το σύ-
ζυγό της και τα 3 παιδι
τους – η Εμιν  Μπουρουτζ
και σ γουρα μας εντυπωσ α-
σε με τον καθαρό της λόγο
και κύρια για το απόλυτο των
απόψε ν της.
Η Εμιν  Μπουρουτζ , ε ναι
μ α μοναδικ  περ πτωση Πο-
μ κας, αφού συνδυ ζει την
κοινωνικ  προσφορ  και την
καλλιτεχνικ  δραστηριότητα
με τις ιδιότητες της συζύγου
και μητ ρας. χει γεννηθε
στο ημ ριο. Παντρεύτηκε
σε ηλικ α 14 ετ ν τον Ταχ ρ
Κόντε (σημερινό πρόεδρο
του Συλλόγου Πομ κων) και

απ κτησαν τρ α παιδι . Η με-
γ λη καμπ  στη ζω  της
ταν η απόφασ  της να τρα-
γουδ σει τα παραδοσιακ

πομ κικα τραγούδια που
γν ριζε από τη γιαγι  της.
Το 2006, η Εμιν , κυκλοφό-
ρησε σε CD μ α συλλογ

τραγουδι ν από το ημ ριο,
χρησιμοποι ντας το ψευδ -
νυμο Νερμ ν Μολλ . Ακο-
λούθησαν πολλ ς συναυλ ες
και εμφαν σεις στην τηλεό-
ραση. Στις 19 Απριλ ου 2008,
εντυπωσ ασε με μ α κατα-
πληκτικ  παρουσ α στην Πο-
μακικ  βραδι  που
διοργαν θηκε από τον Πολι-
τιστικό Σύλλογο Πομ κων
Ν.Ξ νθης. Τον διο χρόνο,
κυκλοφόρησε το δεύτερο CD
της και ετοιμ ζει τον τρ το
της δ σκο, σε συνεργασ α με
το σημαντικό Θρακι τη μου-
σικό, Βαγγ λη ωρόπουλο.
Η δραστηριοπο ησ  της με
το Σύλλογο Πομ κων, αν -
δειξε τον ντονο δυναμισμό
και το πε σμα μιας ν ας γυ-

να κας που αγων ζεται για να
προβ λλει τον πολιτισμό και
τις παραδόσεις των προγό-
νων της. Για τις γυνα κες στα
Πομακοχ ρια η Εμιν  αποτε-
λε  να πρότυπο μαχητικότη-
τας. Παρ λληλα, με την
καλλιτεχνικ  και κοινωνικ
της δρ ση, συνεχ ζει τις
σπουδ ς της στο Εσπερινό
Γυμν σιο Ξ νθης, γνωρ ζο-
ντας καλ  πως η μόρφωση
ε ναι το πιο σημαντικό εφό-
διο για όλους σε μ α πολυπο-
λιτισμικ
κοινων α. 
Η Εμιν , ε ναι μια γν σια Πο-
μ κα που ονειρεύεται… ναν
καλύτερο κόσμο για την πο-
μακικ  κοινων α και αξ ζει
την στ ριξη όλων μας.
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Περιβ λλον

λ τ α  β ρ ο υ
νας υγρός Παρ δεισος

λτα βρου: Μ α από τις πλ βες με εκδρομε ς του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
ετοιμ ζονται για περι γηση.

ΟΟργαν νοντας το
ταξ δι του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

στη Θρ κη, προκειμ -
νου να συναντ σουμε
τον Πολιτιστικό Σύλλογο
των Πομ κων της Ξ ν-
θης, σκεφτ καμε να συ-
μπεριλ βουμε στο
πρόγραμμ  μας και μ α
επ σκεψη στο λτα του
βρου, προκειμ νου να

διαπιστ σουμε αν το
ακρότατο σύνορο της
πατρ δος μας αξ ζει της
φ μης που διαθ τει. 
Με σύμμαχο ναν ιδανι-
κό καιρό και με τις ειδι-
κ ς β ρκες (πλ βες),
εξερευν σαμε ναν από
τους σημαντικότερους
προστατευόμενους
υδροβιότοπους στο
κόσμο.
Ο ποταμός, εκτός από
κρατικό σύνορο, σχημα-

τ ζει να οικοσύστημα
όπου διαθ τει παρ κτια
δ ση μοναδικ ς ομορ-
φι ς, με πλούσια βιοποι-
κιλότητα. 
Εδ , σταματούν για λ -
γο τα αποδημητικ  που-
λι  στο μακρινό τους
ταξ δι από το Βορρ

στο Νότο. 
Φλαμ γκος, κορμορ νοι,
ροδοπελεκ νοι, χαλκό-
κοτες, πουλι  που απει-
λούνται με εξαφ νιση,
καταφεύγουν στα ρε-
μα, υφ λμυρα νερ  του
ποταμού βρου και των
λιμνοθαλασσ ν που

σχηματ ζει πριν χυθε
στο Θρακικό Π λαγος.
Ξεμακρα νοντας από
την κρη του λτα,
με τις β ρκες που μας
ταξ δευαν να συναγω-
ν ζονται σε αγ να τα-
χύτητας, αγναντ ψαμε
στην λλη πλευρ  την
πόλη της Αλεξανδρού-
πολης, διαπιστ νο-
ντας ότι εδ  τελει νει
η πατρ δα μας, με να
φυσικό σύνορο, τον
βρο, που όμως απο-

τελε  το κοινό σπ τι για
εκατομμύρια ζω ς,
πουλι , ψ ρια, ζ α,
ντομα, φυτ .
Αξ ζει να π ει κανε ς
στον βρο. χει να
κερδ σει σε οπτικ ς ει-
κόνες σπ νιας ομορ-
φι ς, που θα τον
συντροφεύουν για και-
ρό στις τσιμεντ νιες
κατοικ ες μας.

ΕΒΡΟΣΕΒΡΟΣ
Το ποτ μι των θε ν

Οποταμός βρος, π ρε το όνομ
του κατ  τον Πλούταρχο, από

τον ομ νυμο γιο του μυθικού βασιλι
της Θρ κης, Κ σσανδρου, ο οπο ος
κυνηγ ντας τον για χ ρη της όμορ-
φης αμασ ππης, πν γηκε στο ποτ μι
που π ρε το όνομ  του. Οι αρχα οι
λληνες θεωρούσαν τον βρο, ως

το μεγαλύτερο ποταμό τους. ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ: νας παρ δεισος που 
σφ ζει από ζω .
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Ταξ δι στη χ ρα των Περ

ΠΕΡΣΕΠΟΛΗ: Το γκρουπ των εκδρομ ων του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. φωτο-
γραφ ζεται στην ιστορικ  "πύλη των εθν ν".

Οι εικόνες που χει κα-
νε ς για το ΙΡΑΝ ε ναι
συγκεχυμ νες και ομι-

χλ δεις. Οι μν μες που διαθ -
τει από τα μαθητικ  του
χρόνια για την ιστορ α των
Μηδικ ν Πολ μων, την εκ-
στρατε α του Μ.Αλεξ νδρου
και τα σύχρονα γεγονότα με
τον Σ χη, τη Σορ για και τον
Χομεϊν , μ χρι τον Αχμεντινε-
τζ μπ και τα πυρηνικ , δ νουν
ναν ιδια τερο τόνο για τη χ -
ρα των Περσ ν.
Αν λοιπόν αναφ ρεις σε κ ποι-
ον ότι θα πας ταξ δι στο Ιρ ν,
θα σε κοιτ ξει με απορ α. «…
Μα καλ , τι πας να κ νεις
εκε … Χ θηκαν τόσα λλα μ -
ρη;…» μως, για όσους συνα-
δ λφους μας π ραν την
απόφαση για τη συμμετοχ
τους σε αυτ ν την ταξιδιωτικ
αποστολ  του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
επαν ληψη των προ-10ετ ας
πετυχημ νων ταξιδι ν, υπ ρξε
αναμφ βολα μια ευχ ριστη τα-
ξιδιωτικ  κπληξη, στην οπο α
συνετ λεσε η ψογη οργ νω-
ση και ο Πεσμ , νας κατα-
πληκτικός Π ρσης ξεναγός,
τον οπο ο συναντ σαμε αξη-
μ ρωτα στο αεροδρόμιο της
Τεχερ νης και με την ψυχ
στο στόμα, προσπαθ σαμε να
προλ βουμε την πρωιν  πτ -
ση για την πόλη Σιρ ζ. Η πόλη
ε ναι κτισμ νη στους πρόπο-
δες του όρους Ζ γκρου και
θεωρε ται μ α από τις σημαντι-
κότερες πόλεις του Ιρ ν, πόλη
των μεγ λων ποιητ ν Σααντ

και Χ φεζ, με τους όμορφους
κ πους και τα π ρκα. χει
να δικό της ιδια τερο στ γμα.
Επισκεφθ καμε το τζαμ  Vakil,
τον κ πο Ερ μ και το μεσαιω-
νικό σκεπαστό παζ ρι. 
μως, στόχος μας, ταν για

την φιξη μας στη περιοχ , να
γνωρ σουμε την Περσ πολη,
την πόλη που κατ κτησε ο
Μ.Αλ ξανδρος, κατακτ ντας
την περσικ  αυτοκρατορ α. 
Η πόλη χτ στηκε από το α-
ρε ο το 512 π.Χ. και καταστρ -
φηκε από τους λληνες το
331 π.Χ. Λ γεται πως η κατα-
στροφ  της θεωρε ται να
από τα σημαντικότερα λ θη
του Μ.Αλεξ νδρου αν και θεω-
ρ θηκε ως ανταπόδοση της
καύσης της Ακρόπολης των
Αθην ν το 480 π.Χ. με τις περ-
σικ ς εκστρατε ες στην
Ελλ δα.
Η Περσ πολη, αν και κατε-
στραμμ νη, αποπν ει μια λαν-
θ νουσα γοητε α και να
μεγαλε ο. Μ σα στα ερε πια

της πόλης, αφουγκραστ καμε
χους σ ρισας, μυρ σαμε τα
αποκαϊδια της καταστροφ ς,
αλλ  και αισθανθ καμε τη με-
γαλοπρ πεια και τη χλιδ  μιας
περ λαμπρης αυτοκρατορ ας
που μετ  την κυριαρχ α της
στην Ασ α, επιχε ρησε να κα-
ταλ βει την Ευρ πη, συντρι-
βόμενη όμως στη Σαλαμ να
και στο Μαραθ να.
Εντυπωσιαστ καμε από την
πόλη των εθν ν, το αν κτορο
του αρε ου τα Απ δανα και
τους τ φους του Αρταξ ρξη
Α' και Γ'.
Στη διπλαν  νεκρόπολη Ναχ
Ερ Ροστ μ, θαυμ σαμε τους
τ φους των λλων μεγ λων
ηγετ ν της δυναστε ας των
Αχαιμενιδ ν, του Ξ ρξη και
του αρε ου. 
Συμπληρ σαμε την αρχαιολο-
γικ  μας περιπλ νηση με την
επ σκεψη της παλι ς πρωτεύ-
ουσας των Περσ ν, τις Πα-
σαργ δες, όπου ο
μεγαλοπρεπ ς τ φος του Μ -
γα Κύρου απομ νει να θυμ ζει
την α γλη μιας μεγ λης αυτο-
κρατορ ας. 
Το ταξ δι μας συνεχ στηκε με
την επ σκεψη στο Γιαζντ, μια
καλοδιατηρημ νη πόλη που,
σύμφωνα με την UNESCO, θε-
ωρε ται από τις πλ ον αρχα ες
πόλεις στον κόσμο, κτισμ νη
στο κ ντρο της περσικ ς ερ -
μου που διαθ τει λαβυρινθ -
δεις δρόμους, σκεπαστ
σοκ κια και σπ τια χτισμ να με
λ σπη και χυρα. 
Εξ' αυτ ς της υπερβολικ ς ζ -
στης, οι ντόπιοι επινόησαν σύ-
στημα φυσικού εξαερισμού,
με το χτ σιμο υπερυψωμ νων
πυργ ν, που αποκαλούνται
BADGIR (ανεμοπαγ δες). Η
πόλη μας εντυπωσ ασε γιατ
ακόμα και σ μερα αποτελε  το
κ ντρο του ζωροαστρισμού,
όπου οι πιστο  του λατρεύουν
το θεό των αρχα ων Περσ ν,
του Ζωρο στρη και του Αχού-
ρα Μ νζντα.
Ε χαμε την ευκαιρ α να προση-
λωθούμε με ευλ βεια στην ιε-
ρ  φωτι  που κα ει σβεστη
συνεχ ς, αι νες τ ρα, στο
ναό της φωτι ς Ateshkade. Η
πόλη όμως που πραγματικ
μας φησε κθαμβους ταν το
«ρόδο της Ανατολ ς», το
Ισπαχ ν.
Ε ναι μια ονειρικ , σχεδόν πα-
ραμυθ νια ζωνταν  πόλη. Μια

πόλη γεμ τη πλατε ες, κ -
πους, λεωφόρους, συντριβ -
νια, πεζόδρομους και πολλ ς
γραφικ ς γ φυρες που εν -
νουν τις όχθες του ποταμού
Zayande που διασχ ζει την
πόλη. 
Εντύπωσ  μας κανε στο
Ισπαχ ν ότι, στα αστικ  λεω-
φορε α που κυκλοφορούσαν
οι γυνα κες όλες μαζ  στοιβ -
ζονταν στο π σω μ ρος όρ-
θιες, εν  οι νδρες
μετακινούνταν καθιστο  στο
εμπρόσθιο μ ρος του οχ μα-
τος. Το ταξ δι μας, ολοκληρ -
θηκε με τη μετακ νησ  μας σε
να δρόμο με χιλι δες Ι.Χ. αυ-
τοκ νητα, στην Τεχερ νη, την
πρωτεύουσα της χ ρας που
βρ σκεται κτισμ νη στους πρό-
ποδες του όρους Ελμπρ ζ και
κατοικε ται από 15 εκ.κατο -
κους. ιαθ τει πολύ καλό οδι-
κό δ κτυο – όμως ο
υπερπληθυσμός δημιουργε
ασφυκτικό μποτιλι ρισμα – και
καταπρ σινες πλατε ες.
Περιηγ θηκαμε αρχικ  στο
παλ τι  Golestan. μως εκε
που με ναμε φωνοι, ταν από
τη χλιδ  του υπογε ου της ιρα-
νικ ς τρ πεζας, όπου βρ σκε-
ται εκτεθειμ νος ο
μεγαλύτερος πλούτος του κό-
σμου, ο οπο ος συγκεντρ θη-
κε από τις δυναστε ες των
μοναρχ ν του Ιρ ν.

ΓΙΑΖΝΤ: Η όμορφη π
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Περσ ν

Φεύγοντας από το Ιρ ν, ε χε
ανατραπε  στο πακρο η μου-
ντ  μαύρη εικόνα που ε χαμε.
Ε δαμε να κρ τος με υποδο-
μ ς, με ναν περ φανο λαό,
που διψ ει για ελευθερ ες, φι-
λόξενο και καλλιεργημ νο. εν
ε δαμε χλιδ , ούτε ζητιανι
στους δρόμους, όπου οι ν-
θρωποι ταν πρόσχαροι και
ευγενικο .
ιαπιστ σαμε μια υπ ρμετρη

υποβ θμιση του γυναικε ου
φύλλου, που δικα ως χουν τη
φ μη όμορφων γυναικ ν.
Με το σκεπαστό τους κεφ λι
με τις πολύχρωμες μαντ λες,
μας απ δειξαν ότι η θηλυκότη-
τα δεν εκπ μπεται από το πο-
σοστό γύμνιας του σ ματος,
αλλ  από την θελκτικότητα και
κυρ ως από το βλ μμα που σε
φηνε κατ πληκτο από την
αμεσότητα και τη ζεστασι
του.
Οι Περσ δες, σε κοιτούσαν στα
μ τια χωρ ς να σου αφ νουν
καν να περιθ ριο να νοι σεις
κ τι παραπ νω από αυτό που
εννοούν με το βλ μμα τους.
λα αυτ , τα συζητ σαμε και

π λι όταν βρεθ καμε όλοι οι
ταξιδι τες του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
μαζ  στην Αθ να, στο κ ντρο
«Ελλ σποντος», προκειμ νου
να ξαναθυμηθούμε τις υπ ρο-
χες στιγμ ς που ζ σαμε στη
χ ρα των Περσ ν. 

Στην ιστορ α της περσικ ς αυτοκρατορ ας

Οι πρόσφατες
ταραχ ς στο
Ιρ ν, καθι-

στούν ακόμη μια φο-
ρ  επ καιρο (και
μ λιστα κατ  δραμα-
τικό τρόπο) το παρελ-
θόν της πολύπαθης
αυτ ς χ ρας η οπο α
προσπαθε  να υπερ-
βε  την ασταθ  εσω-
τερικ  της ισορροπ α
και να κερδ σει στην
παγκόσμια σκην  το
ρόλο που της επιβ λ-
λει η μακρα ωνη ιστο-
ρ α της. Κανε ς δεν
γνωρ ζει β βαια, ποια
κατ ληξη θα χουν οι
τρ χουσες εξελ ξεις.
Γεγονός παραμ νει,
π ντως, πως ελ χι-
στοι δυτικο  γνωρ -
ζουν σε β θος την
ιστορ α και τον πολιτι-
σμό της, παρ  το γε-
γονός πως η περσικ
αυτοκρατορ α των
Αχαιμενιδ ν υπ ρξε
να από τα μεγαλύτε-
ρα, αλλ  και από τα
καλύτερα οργανωμ -
να κρ τη της αρχαιό-
τητας. υστυχ ς,
ε χε την «ατυχ α» να
αντιπαρατεθε  με την
αρχα α Ελλ δα (τον
5ο αι. κατ  τα Μηδικ
και τον 4ο αι. κατ  τις
εκστρατε ες του
Μ.Αλεξ νδρου), σε
δύο καταλυτικ ς συ-
γκρούσεις οι οπο ες
κριναν την εξ λιξη
του ευρωπαϊκού πολι-
τισμού, συντελ ντας

παρ λληλα και στην
καταστροφ  της αρ-
χα ας Περσ ας. ς
λληνες, δικαιολογη-

μ να μπορούμε να αι-
σθανόμαστε
υπερηφ νεια για τη
συμβολ  των προγό-
νων μας στη δι σωση
του ευρωπαϊκού μας
χαρακτ ρα. εν δικαι-
ούμαστε όμως να πα-
ραβλ πουμε την
πολιτιστικ  συμβολ
των μεγ λων αντιπ -
λων τους στη διαμόρ-
φωση ενός ψογα
οργανωμ νου, πολυε-
θνικού συγκεντρωτι-
κού κρ τους, η δομ
του οπο ου συναγων -
ζεται επ ξια εκε νη
αρκετ ν μεγ λων
κρατ ν της σύγχρο-
νης περιόδου.
υστυχ ς, στην ελλη-

νικ  βιβλιογραφ α οι
συγκρούσεις μεταξύ
Ελλ νων – Περσ ν
παρουσι ζονται με
ελληνοκεντρικό και με
υποτιμητικό τρόπο

σχετικ  με τους Π ρ-
σες. Ε ν λοιπόν, κ -
ποιος θα θελε να
αντλ σει αντικειμενι-
κ ς πληροφορ ες για
την ιστορ α της περ-
σικ ς αυτοκρατορ ας,
ιδια τερα των αρχα -
ων χρόνων, μπορε  να
ανατρ ξει στην ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ,
του καθηγητ  του Πα-
νεπιστημ ου του Σικ -
γο, A.Olmstead, που
κυκλοφορε  από τις
εκδόσεις Ο ΥΣΣΕΑΣ,
828 σελ δων.

ΙΡΑΝ: ΠΑΣΑΡΓΑ ΕΣ. Εντυπωσι ζει τους επισκ πτες ο
κυβωτιόκτιστος π τρινος τ φος του Μ γα Κύρου, ιδρυτ  της 
δυναστε ας των Αχαιμεν δων.

ρφη πόλη της ερ μου

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤ ΙΑ
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Με
αφορ-
μ  το

θ νατο του Αγι-
τολ χ Μονταζερ ,
επαναλ φθηκαν
και π λι οι μεγ λες
διαδηλ σεις, με
αφορμ
την

επανεκλογ  του Αχμα-
ντινετζ ντ στην ηγεσ α
του Ιρ ν. 
Η χ ρα σ μερα, ε ναι
βαθει  διαιρεμ νη αν -
μεσα σε αυτούς που θ -
λουν περισσότερες
ελευθερ ες και νοιγμα
της οικονομ ας και
στους υποστηριχτ ς της
ιρανικ ς επαν στασης. 
Από αυτ ν τη δια ρεση,
η χ ρα βρ σκεται σε

αδι ξοδο και ο κό-
σμος προσπα-

θε  να

βρει διεξόδους, διεκδι-
κ ντας να καλύτερο
μ λλον που δεν χει
ακόμα σχ μα και μορφ ,
γιατ  το καθεστ ς χει
μεν φθαρε , διαθ τει
όμως ακόμα νθερμους
υποστηρικτ ς στις δυν -
μεις ασφαλε ας. Μ σα
σε να τ τοιο εύθραυ-
στο και εκρηκτικό πλα -
σιο, αναμ νεται να
κινηθε  το Ιρ ν στο με-
σο μ λλον, που ε ναι και
δυσο ωνο, λόγω των διε-
θν ν εξελ ξεων 
Σ μερα, το 66% του
πληθυσμού ε ναι κ τω
των 25 ετ ν και αν από
αυτούς τους ν ους το
καθεστ ς κλ βει το μ λ-
λον από τις γυνα κες
των 30 ετ ν, στερε  ακό-
μα και το παρόν.

Οι χα-
μογε-
λαστ ς
γυνα -
κες
της Τε-
χερ -
νης με
τα χρωματιστ  καλύμμα-
τα της κεφαλ ς αποδο-
κιμ ζουν τη σκοτειν ,
οπισθοδρομικ  θρη-
σκευτικ  εξουσ α. Κι
όταν όλα τα καλύμματα
θα π σουν, αυτ ς, όπως
και όλοι οι Ιρανο , θα ε -
ναι ελεύθερες όχι μόνο
να ονειρεύονται αλλ
και να ζουν όπως πι-
στεύουν καλύτερα και
να πιστεύουν μόνο σε
αυτό που θ λουν…

22

Κόσμος

ΙΡΑΝ: να καζ νι που βρ ζει

Η αστυνομ α της αν ας κανε χρ ση δακρυγόνων και συν -
λαβε περισσότερους από 100 διαδηλωτ ς. 

Με αυτό το μικρό τ τ-
λο, μπορε  να συ-
μπεριληφθούν όλες

οι αποφ σεις της παγκό-
σμιας συνδι σκεψης για το
κλ μα στην Κοπεγχ γη,
όπως οι μεγ λοι ρυπαντ ς
του πλαν τη, Η.Π.Α. και ΚΙ-
ΝΑ επ βαλαν μ α ατελ , ανε-
παρκ  συμφων α, που δεν
ανταποκρ νεται στις προσ-
δοκ ες για μ α παγκόσμια δ -
σμευση που θα περιόριξε
των υπερθ ρμανση του πλα-
ν τη μας. Η συμφων α απ -
βλεπε στον περιορισμό της
ανόδου της θερμοκρασ ας
κατ  2°C και η διατ ρηση
της προοπτικ ς βο θειας με
100 δισ.δολ. ως βο θεια στις
αναπτυσσόμενες χ ρες. Τό-
σες προσδοκ ες, τόσες δρα-
ματικ ς εικόνες, τόσοι

ηγ τες που μετακιν θηκαν
μαζ  με τεχνοκρ τες και δια-
δηλωτ ς για μια «νερωμ νη»
συμφων α αν κανη να δ σει
λύση στην απειλ  τις κλιμα-
τικ ς αλλαγ ς. 
Τι βγ κε από τη δι σκεψη
της Κοπεγχ γης; Απλ  και

μόνο ότι το ισχυρότερο κρ -
τος (Η.Π.Α.) και το πολυπλη-
θ στερο κρ τος (Κ να)
αποδ χτηκαν ότι… κ τι πρ -
πει να γ νει και τα κρ τη-μ -
λη του Ο.Η.Ε. εξ φρασαν
την πολιτικ  βούληση να
συμφων σουν εντός του

2010 σε να χρονοδι γραμ-
μα με ωσης των εκπομπ ν
αερ ων θερμοκηπ ου. Το θ -
μα όμως ε ναι, ποιος τους πι-
στεύει πια…

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΚΟΠΕΓΧΑΓΗ :  :  Μια  τρύπα  στο  νερόΜια  τρύπα  στο  νερό

Για το επόμενο
τεύχος

Λόγω καθυστερημ νης κδοσης
της « λλης Πτ σης» (Φ60),
μεταφ ρονται για το επόμενο

τεύχος τα ρεπορτ ζ
που αφορούν:

-Εκδ λωση ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
στη Θεσσαλον κη.

-Θεατρικ  παρ σταση
«Αεροθε τρο 2»

-Ειδ σεις για τρ χουσα
επικαιρότητα.

σοι συν δελφοι δεν
λαμβ νουν το περιοδικό που
κυκλοφορε  κ θε 3 μ νες,
να επικοινων σουν με το

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
(210 3563357, 210 3563938)
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Κοινων α

ΦΙΛΑΝΘΡ ΠΙΚΗ ΕΚ ΗΛ ΣΗ ΣΤΗ ΡΟ Ο

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

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

I¶¶√π ∂•∞ª∏¡∞ ∞™º∞§π™Δƒ∞

4-6  ∏ƒ 120,34 €

7-8 ∏ƒ 133,00 €

9-10 ∏ƒ 154,00 €

11-12 ∏ƒ 164,00 €

13-14 ∏ƒ 164,20 €

Δ√ μ∞™π∫√ Δπª√§√°π√ ¶∂ƒπ§∞ªμ∞¡∂π 

ñ ∞.∂. ™øª∞Δπ∫∂™ μ§∞μ∂™. ...500.000
ñ ∞.∂. À§π∫∂™ μ§∞μ∂™ ............100.000
ñ √§π∫∏ ∫§√¶∏ ..................... 3.000
ñ ¶Àƒ√™ ................................. 3.000
ñ Δƒ√ª√∫ƒ∞Δπ∫∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∂™ 3.000
ñ £∂√ª∏¡π∂™ ......................... 3.000
ñ ¡√ªπ∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™π∞
ñ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∞ΔÀÃ∏ª∞
ñ ºƒ√¡Δπ¢∞ ∞ΔÀÃ∏ª∞Δ√™

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

∂È‰ÈÎ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ √.∞.
ÌfiÓÈÌÔ˘˜, ÂÔ¯È·ÎÔ‡˜, ÌÂ ÙÈ˜

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜
ñ ∞™º∞§∂π∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ - ª√Δ√ ñ ∂π¢π∫∂™ Δπª∂™ °π∞ ¶Àƒ√™ - ™∂π™ª√

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

Στις 14, 15 και 16
εκεμβρ ου 2009,

το Πολιτιστικό Κ -
ντρο Εργαζομ νων στην
Ο.Α., διοργ νωσε με
απόλυτη επιτυχ α να
φιλανθρωπικό BAZAAR,
με σκοπό την εν σχυση
του Ιδρύματος Χρόνιων
Παθ σεων Πα δων –
γιος Ανδρ ας, στην α -

θουσα «Ροδ νη», υπό
την αιγ δα του μου
Ροδ ων.
Για την οργ νωση και διεκπαι-
ρ ωση του BAZAAR, εργ στη-
καν π νω από 45 τομα, όπου
τα αποτελούσαν συνταξιούχοι
της Ο.Α., εργαζόμενοι, μόνι-
μοι και εποχικο  της Ο.Α., κα-
θ ς και εργαζόμενοι στην
Olympic Air. λα τα ε δη του

Bazaar ταν προσφορ  αγ πης
από όλους τους εργαζόμενους
και τους συνταξιούχους της
Ο.Α., που με πολλ  χαρ  πρό-
σεφεραν σε χειροπο ητα ε δη
και προσωπικ  εργασ α.
Την εκδ λωση, παρουσ ασαν
δύο τοπικο  τηλεοπτικο  σταθ-

μο , όπου εμφαν στηκαν
οι: η υπεύθυνη του
Bazaar, Φαν  Κουλου-
ρι τη, η Μα ρη Κορρ
και ο Βασ λης Κουγιός.
Τα σοδα της εκδ λω-
σης αν λθαν στα 3.200
ευρ  και ύστερα από
συνεννόηση με το /ντ
του Ιδρύματος, Βασ λη
Κυρ τση, τα 1.500 ευρ
διατ θηκαν για την αγο-
ρ  δύο τροχ λατων φο-

ρε ων – κρεβατι ν και στα
οπο α θα αναγρ φετο το όνο-
μα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. Τα υπό-
λοιπα χρ ματα, θα διατεθούν
για τον εξοπλισμό της α θου-
σας ειδικ ς αγωγ ς.

Εύα Μανδαλιού
Μ λος /Σ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΡΟ ΟΣ: Στιγμιότυπο απ' τη διοργ νωση του BAZAAR
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Πρόσωπα

"Τελευτα α πινελι "

Α γινα. Αύγουστος 2009: Η τε-
λευτα α φωτογρ φηση του
Γι ννη Μ ραλη.

Εχαμε προγραμ-
ματ σει να γρ -
ψουμε λ γες

αρ δες στο περιοδικό
μας για τη μεγ λη κ-
θεση που οργ νωσε
το Μουσε ο Μπεν κη
για το μεγ λο μας ζω-
γρ φο, Γ.Τσαρούχη,

με ευκαιρ α τα 100
χρόνια από τη γ ννη-
σ  του.
μως, η επικαιρότητα

στρ φηκε σε να ση-
μαντικό, αρνητικό γε-
γονός, που
συντελ στηκε με το
θ νατο, στην προχω-
ρημ νη ηλικ α των 93
ετ ν, του μεγ λου
μας ζωγρ φου του
Γι ννη Μ ραλη.
Υπ ρξε κορυφα α φυ-
σιογνωμ α της ελληνι-
κ ς τ χνης και
μεγ λος δ σκαλος
της ζωγραφικ ς και
χαρακτικ ς. ταν
νας από τους τελευ-
τα ους ευπατρ δες. 
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ε χε
την ευτυχ α να τον συ-

μπεριλ βει στη μεγ -
λη κθεση που πραγ-
ματοπο ησε το 2001
με την ναρξη λει-
τουργ ας του «Ελ.Βε-
νιζ λος», όπου
συμμετε χε με να ση-
μαντικό του ργο, το
«Ερωτικό», το οπο ο
δανε στηκε – από
προσωπικ  συλλογ  –
και μας το στειλε για
την κθεσ  μας, με τις
ευχ ς του για καλ
επιτυχ α της κθεσης
και των πτ σεων της
Ολυμπιακ ς Αεροπο-
ρ ας στο ν ο αερο-
δρόμιο στα Σπ τα.
Με το χαμό του Γ.Μ -
ραλη, η τ χνη στην
Ελλ δα γ νεται φτω-
χότερη…

«ΕΡ ΤΙΚΟ». να από τα εμβλη-
ματικ  ργα του μεγ λου ζω-
γρ φου μας.

Με την παρουσ α δεκ δων συναδ λφων της Ο.Α.
και φ λων της Μαρ ας Κακαβογι ννη, παρουσι -
στηκε και στην Αθ να, στο χ ρο του ΕΚΕΦΕ « η-

μόκριτου» στην Αγ.Παρασκευ , η ν α της συγγραφικ
προσπ θεια με τ τλο « νας χρόνος θύελλα».
Την παρουσ αση του βιβλ ου αν λαβαν οι ηθοποιο :
Τ.Γκιόκα και η φιλόλογος, Μ. ακτυλ δη.
Η όλη εκδ λωση βρισκόταν υπό τη στ ριξη του δημ ρ-
χου Αγ.Παρασκευ ς, Βασ λη Γιαννακόπουλου. Αξ ζει να
σημειωθε  ότι η παρουσ αση μετετρ πη σε ναν αξιόλο-
γο δι λογο με θ μα την εργαζόμενη γυνα κα στη
σύγχρονη κοινων α. 
Καλ  συν χεια Μαρ α στη συγγραφικ  σου προσπ θεια.

νας χρόνος θύελλα ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ζ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Το /Σ του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στο
πλα σιο των πολιτι-

στικ ν του δραστηριο-
τ των, αποφ σισε τη
δημιουργ α ν ου τμ μα-
τος Ζ ΓΡΑΦΙΚΗΣ.
σοι συν δελφοι ενδια-

φ ρονται να συμμετ -
σχουν οι διοι  τα
παιδι  τους, να επικοι-
νων σουν με τη γραμμα-
τε α του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
(τηλ. 210 3563357)
Τα μαθ ματα θα ξεκιν -
σουν μόνο εφ' όσον συ-
μπληρωθε  ο
απαιτούμενος αριθμός
συμμετεχόντων που
μπορε  να λειτουργ σει
το τμ μα.

Το /Σ του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Ο δρόμος
εκε νος�

Πιστ  στην ετ σια συγγραφικ
παρουσ α της, η γυναικε α λο-
γοτεχνικ  συντροφι , με την

κδοση θεματικού λογοτεχνικού ημερο-
λογ ου, που για φ τος, ε χε τον τ τλο «ο
δρόμος εκε νος…»
Εκφρ ζουμε τα συγχαρητ ρι  μας στη
«Γυναικε α Συντροφι » και ειδικότερα
στη Ζ ννα Φλ ρου-Μελ , για την προ-
σφορ  του ημερολογ ου προς το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
…Και του χρόνου…

Ο Β. Γιαννακόπουλος, δ μαρχος Αγ. Παρασκευ ς προλογ ζει το βιβλ ο.

Γι ννης
Μ ραλης
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Φωτογραφ α

ΙΑΓ ΝΙΣΜΟΣ Φ ΤΟΓΡΑΦΙΑΣASCA

«Χωρ ς τ τλο», του φωτογρ φου Luis Silva (TAP). Κ ρδισε το Α' Βρα-
βε ο γχρωμης κατηγορ ας.

«Ξεκούραση» της φωτογρ φου Maya Sarji (EMIRATES). 
Κ ρδισε την 3η θ ση στην ασπρόμαυρη κατηγορ α.

Φωτογρ φιση στον πολυχ ρο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο Ελληνικό,
λ γο μετ  το π ρας των βραβεύσεων. Φ ΤΟ: Μ. ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στα
πλα σια των δραστηριο-
τ των του και της συμμε-

τοχ ς του στα πολιτιστικ  και
αθλητικ  δρ μενα της ASCA
(Airlines Sport and Cultural As-
socciation), διοργ νωσε για
πρ τη χρονι  διαγωνισμό φω-
τογραφ ας, με τη συμμετοχ
των αεροπορικ ν εταιρει ν
British Airways, Air Portugal,
Emirates, Finnair και Ο.Α.
Στην α θουσα πολλαπλ ν
χρ σεων του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
στο Ελληνικό, η οπο α διαμορ-
φ θηκε κατ λληλα, εκτ θη-
καν όλες οι φωτογραφ ες των
συμμετεχόντων, γεμ ζοντας
χρ ματα και εικόνες, ναν χ -
ρο που με πολύ κόπο το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. προσπαθε  να
αναδιαμορφ σει, ειδικότερα
μετ  την καταστροφικ  πυρ-
καγι  τον Ιούλιο του 2005,
που κατ στρεψε μερικ ς την
α θουσα και την οροφ  της.
Για τις δύο αυτ ς μ ρες που
δι ρκησε η κθεση, ο πολυχ -
ρος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. μετα-
μορφ θηκε σε ναν τόπο που
ξεχε λιζε από συναισθ ματα,
τοπ α, πολιτιστικ  στοιχε α και
ιστορ ες που ξεπρόβαλλαν μ -
σα από όλες αυτ ς τις φωτο-
γραφ ες που προ ρχονταν
από όλη την Ευρ πη. ταν
να μ ρος που κ θε χ ρα
που συμμετε χε, αναδε κνυε
την πολιτιστικ  της κληρονο-
μι , τους ανθρ πους της με
τα ιδια τερα ο καθ νας χαρα-
κτηριστικ  του και τη δικ  του
κουλτούρα. να μωσαϊκό ευ-
ρωπαϊκ ν εικόνων, κληρονο-

μι  της ανθρωπότητας, σε να
π ρτυ πολιτισμού, κατοχυρ -
νοντας την ιδ α ότι  όλοι στο
μεγ λο χωριό μας, στον πλα-
ν τη γη, ζούμε ως όμοιοι και
όχι ως διαφορετικο  με σεβα-
σμό, όμως, στις διαφορετικό-
τητ ς μας.
Οι ευρωπα οι συμμετ χοντες,
όλοι τους φωτογρ φοι, με τις
κ μερες στα χ ρια, αποθαν -
τιζαν το χ ρο του παλιού αε-
ροδρομ ου και ρωτούσαν με
ενδιαφ ρον την ιστορ α του
και τα αιτ α της σημεριν ς του
κατ στασης. Ενός χ ρου που
σφυζε, πριν μ α δεκαετ α από
κόσμο και ζω  και τ ρα, μ σα
από τα ερε πια του αναβι νει
αναμν σεις και  συναισθ μα-
τα στους επισκ πτες που χρό-
νια ταξ δευαν  εργ ζονταν
εκε .

Ο αριθμός των φωτογρ φων
που συμμετε χαν στην κθεση
ταν 49 και τα ργα που εκτ -
θηκαν 151. Οι φωτογρ φοι
διαγων στηκαν σε 3 κατηγο-
ρ ες: γχρωμη, ασπρόμαυρη
και θεματικ . Θ μα: «η γειτο-
νι  μου».
Τις πρ τες θ σεις στις κατη-
γορ ες γχρωμη και ασπρό-
μαυρη κατ λαβε η TAP με
τους Luis Silva και Rui Palma,
εν  στη θεματικ  την πρ τη
θ ση κατ λαβε η FINNAIR με
τον Timo Kuismin.
Από πλευρ ς Ο.Α., από το
φωτογραφικό τμ μα του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συμμετε χαν οι
συν δελφοι: Μιχ λης Μεντό-
γιαννης, Χριστ να Λ βερη, Μα-
ρ α Γρηγορ , Μαρ α
Πασσαρό και Αδαμαντ α Πρ -
πα. Η Μαρ α Γρηγορ  (Α/Σ

Ρόδου), διακρ θηκε στην γ-
χρωμη κατηγορ α με τη φωτο-
γραφ α «Ανθρ πινη Σκι » και
ο Μιχ λης Μεντόγιαννης στη
θεματικ  κατηγορ α με τα
«Αναφι τικα. Κοντ  στην
Ακρόπολη».
Κριτ ς του διαγωνισμού, οι
οπο οι βαθμολόγησαν τις φω-
τογραφ ες ταν η φωτογρ -
φος και δασκ λα του
φωτογραφικού τμ ματος του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., σποινα
Κλούβα και ο διακεκριμ νος
φωτογρ φος, Αλ ξανδρος
Λαμπροβασ λης.
Μετ  την παρουσ αση των ρ-
γων, ακολούθησε η απονομ
των βραβε ων και των επα νων
και η καθιερωμ νη φωτογρ -
φηση των παρευρισκομ νων,
εν  το βρ δυ το επ σης κα-
θιερωμ νο gala dinner, σε
εστιατόριο της Γλυφ δας.
Οι πολιτιστικ ς και αθλητικ ς
δραστηριότητες που διοργα-
ν νονται κατ  καιρούς στα
πλα σια της ASCA από το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. χουν να και
μόνο σκοπό. Να αναδε ξουν
το γεγονός ότι κ θε λαός χει
τη δικ  του κουλτούρα, τοι
στο π ρασμα των αι νων δη-
μιούργησε το δικό του πολιτι-
σμό. λοι όμως οι πολιτισμο
ε ναι κληρονομι  της ανθρω-
πότητας και όλοι μπορούν να
συνυπ ρξουν στον πλαν τη
γη, ανταλλ σοντας γν σεις
και εμπειρ ες, συναισθ ματα
και σκ ψεις.

Ελευθερ α Ταρρού
Γραμματε α ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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Πρόσωπα

ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ

κου... χω Φων ��
Μητροπ νο.
Ο ημ τρης Μητρο-
π νος όμως, μας
εντυπωσ ασε. Η φω-
ν  και η παρουσ α
του δεν ε ναι φορε ς
μόνο της προσωπι-
κ ς του ανθρ πινης

περιπ τειας στη ζω
και στο τραγούδι.
ωρικός, αρρενω-

πός, ακαταμ χητος,
πραγματικός λαϊκός
ερμηνευτ ς. Σπαρα-
κτικός στα τραγού-
δια « κου χω

φων », στο «Χιον ν-
θρωπο» και καταπλη-
κτικός στη «Ρόζα».
Να’σαι π ντα καλ
ημ τρη Μητροπ -

νε. Να μας χαρ ζει
κ φι και καλό
τραγούδι…

Ευτυχ σαμε φ -
τος στην ετ -
σια

χοροεσπερ δα του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο κ -
ντρο «ΙΕΡΑ Ο ΟΣ»,
να παρακολουθ -
σουμε να πραγματι-
κό εξα σιο λαϊκό
πρόγραμμα.
Μπορε  το καλλιτε-
χνικό ζευγ ρι Μητρο-
π νος – Ζ να να μην
«δ νει» απόλυτα, ε -
ναι όμως μ α απρό-
βλεπτη συνεργασ α.
Η Π γκυ Ζ να ταν
αρκετ  καλ  και στα
προσωπικ  της τρα-
γούδια και στο ντου-
το με το

Ο ημ τρης Μητροπ νος και η Π γκυ Ζ να ντου το, στο κ -
ντρο «Ιερ  Οδός», στην εκδ λωση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ
Για την εν σχυση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., το /Σ διοργ νωσε
λαχειοφόρο αγορ , στην οπο α ανταποκρ θηκαν προσκε-
κλημ νοι στην χοροεσπερ δα. Μ σα από τις στ λες της
« λλης Πτ σης», θ λουμε να ευχαριστ σουμε θερμ
όσους προσ φεραν δ ρα ως προσφορ  για την διοργ -
νωση της λαχειοφόρου αγορ ς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ρ Ν
-OLYMPIC AIR (εισιτ ρια)
-GLOU (ενδύματα)
-CHIC TO CHIC (πεντικιούρ – μανικιούρ)
-Βιβλιοπωλε α «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΚΗΣ»
-CEL TOURS (γραφε ο ταξιδ ων)
-Μαρ α Κακαβογι ννη (βιβλ α)
-CAIR
-Χρ στος Τζαν τος (κρασι )
-Ξενοδοχε ο “The Myconian Collection” (ΜΥΚΟΝΟΣ)
-Ξενοδοχε ο «ΣΕΒΑΣΤΗ» ( ργος Ορεστικού)
-«ΤΡΙΤ Ν Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.» (ε δη υγιειν ς)
-Ξενοδοχε ο «CEPHALONIA OALACE» (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)
-Ξενοδοχε ο «IONIAN PLAZA» (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)
-“MERCURY”, ενοικι σεις αυτ/των (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ)
-“TASIAS RESTAURANT” (ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ)
-Ξενοδοχε ο «AEOLOS» (ΜΥΚΟΝΟΣ)
-Ξενοδοχε ο “WHITE ROCKS” (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)
-Ενοικι σεις αυτ/των “QUATTRO” (ΜΥΚΟΝΟΣ)
-Ξενοδοχε ο “OLGA HOTEL” (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)
-Ενοικι σεις αυτ/των “FABRIKAS” (ΜΥΚΟΝΟΣ)
-Ξενοδοχε ο “KALLITHEA SUN” (ΡΟ ΟΣ)
-Ξενοδοχε ο “AEOLIS” (ΣΑΜΟΣ)
-“SEA & SKY TRAVEL” (ΜΥΚΟΝΟΣ)
-Ξενοδοχε ο “KALLITHEA SUN” (ΡΟ ΟΣ)
-«MAROULIS TRAVEL» 
-“CYCLADES MASTER TRAVEL” 
-“STRINTZIS FERRIES”
-Ξενοδοχε ο “DORYSSA SEASIDE RESORT” (ΣΑΜΟΣ)
-“KEFALONIA FISHERIES” (ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)
-Ξενοδοχε ο “TERRA MARIA” (ΜΥΚΟΝΟΣ)
-Ξενοδοχε ο “SAMOS” (ΣΑΜΟΣ)
-Ενοικι σεις αυτ/των “AINOS TRAVEL” 
-Ξενοδοχε ο “LETO” (ΜΥΚΟΝΟΣ)
-Ξενοδοχε ο «ΖΕΙ ΡΟ» (Καϊμακ Τσαλ ν)

Χορε υ τ ι κΧ ορ ε υ τ ι κ ε κ δ λωσηε κδ λωση

Συλλεκτικό ρολόι
Ενθύμιο

Ολυμπιακ ς

Αποκτ στε τ ρα να συλλε-
κτικό ρολόι FESTINA με το μ-
βλημα της OLYMPIC AIRWAYS

 της OLYMPIC AVIATION στην
ειδικ  τιμ  των 77 ευρ , και
κ ντε το μοναδικό χαρ ζοντας
το όνομα σας με κόστος
8 ευρ .

Το ρολόι προσφ ρεται σε κα-
λα σθητη κασετ να και συνο-
δεύεται από εφεδρικό καφ
δερμ τινο λουρ κι και 2ετ
διεθν  εγγύηση.

Για παραγγελ ες

Ιδεατο
Κ στας Τσαπ ρας
τηλ.: 210-3304553
Νικηταρ  5-7 Αθ να

Με ιδια τερη επιτυχ α πραγ-
ματοποι θηκε η εκδ λωση
των χορευτικ ν τμημ των
(παραδοσιακ ν και latin), η
οπο α χει καθιερωθε  και
πραγματοποιε ται πριν από τα

Χριστούγεννα στην α θουσα
εκδηλ σεων του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. Οι δ σκαλοι,
Αβραμηλ ς και Ivan Radivo-
jevic, κατ θεσαν τις ευχ ς
τους για καλ  χρονι , καλ -

ντας και τον κό-
σμο του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. να
μετ χει στα πα-
ραπ νω
τμ ματα.
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Εκδηλ σεις

Ο πρόεδρος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Φ της Γαλανός, με
τον Λ κη Λαζόπουλο και τη συνοδό του.

Εκλεκτ  παρουσ α από συνταξιούχους τεχνικούς με
επικεφαλ ς τον Ανδρ α Ρ γα.

ιακριτικ  παρουσ α της πρ.αντιπρο δρου του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
Μ.Κακαβογι ννη, με λλες συναδ λφισσες μας.

Ομ δα ιπταμ νων – συνοδ ν, μαζ  με την αντιπρόσωπο του
συλλόγου της Τρ πεζας της Ελλ δος, Χριστ να Τοσ δου.

Αντιπροσωπε α του συνδ σμου συνταξιούχων, τ μησε
την εκδ λωση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Ο ταμ ας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Γ.Μαυροειδ ς, συνδια-
σκ δασε με εκλεκτούς συναδ λφους μας.

Χοροεσπερ δα 20 χρόνια ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΣΣ
τις 3 εκεμβρ ου 2009, πραγματοποι θηκε με μεγ λη επιτυχ α ο χορός του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. που κλεισε τα 20
χρόνια λειτουργ ας του. Το πρόγραμμα νοιξε η Π γκυ Ζ να με γνωστ ς επιτυχ ες της και το απογε ωσε ο ημ -
τρης Μητροπ νος με τα αθ νατα λαϊκ  τραγούδια του, που γραψαν ιστορ α, όπως τα «Ξημερ ματα». Η θρυλι-

κ  φων  του γν σιου λαϊκού ταλ ντου, μ γεψε το κοινό της Ο.Α., στο κατ μεστο κ ντρο. Πολλο  συν δελφοι τ μησαν
την εκδ λωση με την παρουσ α τους, ενθυμούμενοι τις καλ ς στιγμ ς της δικι ς μας Ολυμπιακ . Παρόντες ταν ο Λ -
κης Λαζόπουλος και πολλ  στελ χη της Ο.Α.-Υπηρεσ ες, των Αερογραμμ ν και της Αεροπλοϊας. Ιδια τερη εντύπωση
προκ λεσε η παρουσ α πολλ ν συναδ λφων μας από τη Ρόδο, την Κ ρκυρα, το Ηρ κλειο και αεροσταθμούς του εσω-
τερικού. Και του χρόνου συν δελφοι…

Ε.Παπαγεωργ ου
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Βιβλ ο

ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ ΑΗΜΟΣΙΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μια ενδιαφ ρου-
σα εκδοτικ
προσπ θεια για

την καταγραφ  της
ιστορ ας των δημόσιων
αερομεταφορ ν στην
Ελλ δα καταβλ θηκε
από το μηχανικό του
Ε.Μ.Π. και για χρόνια
εργαζόμενο στη /νση
Τεχνικ ν Υπηρεσι ν,
Αντ νη Βασ κη, ο οπο -
ος επιχειρε  με περισ-
σότερα στοιχε α και
πληροφορ ες να συ-
μπληρ σει λλες,
προηγούμενες εκδό-
σεις με το διο αντικε -
μενο.
Η κδοση του συναδ λ-
φου Α.Βασ κη, θεωρε -

ται σημαντικ , γιατ
αποτελε  σως την πλ -
ον ολοκληρωμ νη κατα-
γραφ  της εξ λιξης των
δημόσιων αερομεταφο-
ρ ν, παραθ τοντας μα-
ζ  με την καταγραφ

των πραγματικ ν γεγο-
νότων τις πηγ ς των
γν σεων του συγγρα-
φ α, αποφεύγοντας
όμως τις προσωπικ ς
αναλύσεις και τοποθε-
τ σεις. Στόχος ε ναι
μόνο η συνοπτικ  περι-
γραφ  των εξελ ξεων,
στε ο αναγν στης να

πλουτ σει τις γν σεις
του για την εξ λιξη τις
Πολιτικ ς Αεροπορ ας
στην Ελλ δα.
Η πολυπλοκότητα των
θεμ των της πολιτικ ς
αεροπορ ας, η λλειψη
συγκεντρωμ νων στοι-
χε ων στα πρ τα β μα-
τα της και η αδυναμ α
της πρόσβασης στα

επ σημα κρατικ  αρ-
χε α, κ νουν το αντικε -
μενο της κδοσης πολύ
δύσκολο. 
Προτρ πουμε τους συ-
ναδ λφους της Ο.Α., να
προμηθευτούν το βι-
βλ ο, το οπο ο συνοδεύ-
εται και από να
CD-ROM με υποστηρι-
κτικό υλικό, προκειμ -
νου να πλουτ σουν τις
γν σεις τους.
Το βιβλ ο, μπορούν να
το προμηθευτούν στα
κεντρικ  βιβλιοπωλε α.
Το /Σ του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., εύχεται
στο συν δελφό μας κα-
λ  συγγραφικ
συν χεια.

Το παραμύθι συνεχ ζεται...

ΜΜε επιτυχ α
πραγματοποι-
θηκε η πα-

ρουσ αση του ν ου
βιβλ ου του Χρ.Φακ -
νου «Α ρινο Παραμύ-
θι 2», στις 13
εκεμβρ ου 2009 στο

Πολιτιστικό Κ ντρο
Παπ γου. 
Η παρουσ αση γινε
από τον Υποπτ ραρ-
χο Ε.Α., Παν.Παπαδ -
κη και η εκδ λωση
βρισκόταν υπό την αι-
γ δα του ημ ρχου
Παπ γου, Βασ.Ξύδη. 
Η ν α συγγραφικ
προσπ θεια του αει-
θαλούς παλιού χειρι-
στού της Ο.Α., ταν η
συν χεια της προη-
γούμενης κδοσ ς

του που τιτλοφορε το
ως «Α ρινο Παραμύθι,
Νο1».
Αποτελε  μ α κατ θε-
ση ψυχ ς από το συγ-
γραφ α για την
καταγραφ  ουσιαστι-
κ ν γεγονότων που
σημ δεψαν την πο-
ρε α της πολεμικ ς,
αλλ  και της Πολιτι-
κ ς Αεροπορ ας. λα
τα συμβ ντα που ση-
μ δεψαν ανεξ τηλα τη
ζω  του Χρ.Φακ νου,
παρατ θενται σε να
ιστορικό αφ γημα,
να αεροπορικό... πα-
ραμύθι, παρ λληλα
όμως ε ναι και μ α πη-
γ  γν σεων για γεγο-
νότα που π ρα
πολλο  αγνοούν. 

Η σειρ  των γεγονό-
των ε ναι ασύνδετη
χρονολογικ  και ο
Χρ στος, επιχειρε  να
καταγρ ψει τις ανα-
μν σεις του, ασύμμε-
τρα προς το χρόνο,
αλλ  όπως αυτός τις

ιερ ρχησε στη δικ
του συνε δηση....
Τα Α ρινα Παραμύθια
του Χρ στου με την
ρομαντικότητ  που
τα παρουσι ζει, μετα-
φ ρει τον αναγν στη
στο παρελθόν και του
δημιουργε  μ α α σθη-
ση μελαγχολ ας για
τις παλαιότερες κα-
τακτ σεις των εργα-
ζομ νων και της
κοινων ας.
Το βιβλ ο του, ο
Χρ.Φακ νος, το αφιε-
ρ νει σε όσους θυ-
σι στηκαν για την
αεροπορικ  ιδ α και
χ θηκαν στους
αιθ ρες…
Καλ  συγγραφικ  συ-
ν χεια φ λε Χρ στο…
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Κόμικ

ΟΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣΠΡΑΣΙΝΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣΣΚΟΥΦΟΣ
•Κε μενα - Σκ τσα: Μ ριος Λ μης•Κε μενα - Σκ τσα: Μ ριος Λ μης
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Κοινωνικ

• Το τεύχος Νο 60
Κυκλοφόρησε 15 Μαρτ ου

2010

«ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ»
Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΠΡ ΗΝ ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ
Τ.Κ. 166 04 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ.: 210 3563938

210 3563357
Fax:  210 9885045

ΕΚ ΟΤΗΣ:
Bασ λης Τσατσαρ γκος
Τηλ.: 210 3563938
ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΥΠΕΘΥΝΟΣ:

Κ στας Λ μης
Τηλ.: 210 3563357 - 2127
ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧ ΡΗΣΗ:

Τηλ.: 210 3563357 - 210 6548884
ΑΤΕΛΙΕ - ΙΑΧ ΡΙΣΜΟΙ - ΕΚΤΥΠ ΣΗ:
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Τηλ.: 210 6534391 - 210 6548884

•Το περιοδικό συντ σσεται
από συντακτικ  επιτροπ

• Επιτρ πεται η αντιγραφ
κειμ νων αρκε  να αναγραφε
η πηγ  προ λευσης

ΤΟ .Σ. ΤΟΥ ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
Πρόεδρος: Φ της Γαλανός
Α' αντ/δρος: Βασ. Τσατσαρ γκος
Β' αντ/δρος: Ν κος Σαβιδ κης
Γεν. γραμματ ας: Κ στας Λ μης
Αν. γραμματ ας: Λ μπρος Καρ βας
Ταμ ας: Γι ργος Μαυροειδ ς
φορος: Σπύρος Γι νκοβιτς
ημ. Σχ σεις: Γι ννης Σοφιανός
Μουσε ο Πολιτικ ς
Αεροπορ ας: ημ τρης Μονογυιός
Εφορ α Αθλητισμού: Γι ργος Καπλ νης
Υπεύθυνη Περιφ ρειας: Εύα Μανδαλιού

ΕΠΙΚΟΙΝ ΝΙΑ
email: polkeoa@otenet.gr
web-site: www.polkeoa.gr

Η Ζ Η ΤΟΥ ΟΛΗ

Το να ασχοληθε ς συγγραφικ  με τη ζω  του θρυλικού
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΝΑΣΗ, ε ναι πολύ δύσκολο, γιατ  προ-
βληματ ζεται κανε ς τι πρ πει να προβ λλει σε μ α ισχυ-

ρ  προσωπικότητα.
Ο συγγραφ ας, Fr.Foreestier, το επιχε ρησε εκδ δοντας το βι-
βλ ο «Αρ. ν σης. Ο νθρωπος που τα θελα όλα». 
Ε ναι μ α κδοση 307 σελ δων, όπου ξετυλ γεται η ζω  του
ν ση, χωρ ς εξωραϊσμούς και εξιδανικευμ νες καταστ σεις,

περιγρ φοντας με σαφ νεια όλη την πορε α του μεγιστ να.
Φα νεται ότι ο ν σης… πουλ ει ακόμα!!!

Π Ο Ι Η Σ ΗΠ Ο Ι Η Σ ΗΣτην αξ χαστη Γιούλη

Με
συ-

ντ ραξε
η ε δηση
του χα-
μού της
Γιούλη
Λυμπε-
ροπού-

λου, που δι βασα στην
προηγούμενη « λλη Πτ -
ση». Επαν ρχομαι και π -
λι από τις φιλόξενες
στ λες του περιοδικού
μας και της αφιερ νω το
διπλανό ποι μα του
Κ.Παλαμ … Β ΜΟΙ.
Καλ  αν παυση Γιούλη

Η φ λη και συν δελφος σου
Κωνσταντ να Γκότση

Το δ σος ολοπρ σινο, θεόρατος ο πύργος. Οι πόρτες δι πλατ ανοιχτ , μ -
ζεμα γύρω και οι ρες, η ερημι  σα χαϊδολόγημα κι η σιγαλι  αρμον α.

Στο χρυσοτρ κλινο ε ναι ο θρόνος χρυσελεφαντ νιος. Του θρόνου διαμαντό-
πετρα, του χρυσοτρ κλινου στρο, κοιμ σαι, θ μα του καιρού, πεντ μορφη
του κόσμου, π ρα από κόσμους και καιρούς, χρόνια καιρούς κοιμ σαι κι όλα
κοιμούνται γύρω σου, το φως, η πρασιν δα, λογισμο , γλ σσες, τα μ τρα, τα
μετρημ να και όλα, όμορφα ε ναι όλα γύρω της από την ομορφι  της, όλα
κοιμούνται γύρω της από το κο μισμ  τη, όσο που ν ρθη  ο ξυπνητ ς με το
φιλ , το ν ο βλαστ ρι βασιλόπουλο, καμ ρι της αγ πης, καύχημα της παλικα-
ρι ς. σο που ν ρθει. Και ρθε (…)

« φυγε» η Αλ κα Μπαλ σκα

Εντελ ς απροσδόκητα φυγε από τη ζω
η Αλ κα Μπαλ σκα, σε ηλικ α 47 ετ ν,
χτυπημ νη από την επ ρατη ασθ νεια.

Ε χε προσκληφθε  στην εταιρε α το 1983 και
υπηρετούσε για χρόνια στη Μηχανογρ φηση. 
Μητ ρα δύο παιδι ν και σύζυγος του συναδ λ-
φου Κ στα Λι πη, αφ νει π σω της να δυσα-
ναπλ ρωτο κενό. Μ σα σε βαρι  οδύνη την
αποχερα τησε όλη η οικογ νεια της Ολυμπια-
κ ς στο νεκροταφε ο του Καρ α. Στους οικε -
ους της τα ειλικριν  συλλυπητ ρια μας.

Π θανε ο Κ στας Πούλος

Π θανε πρόσφατα ο συν.
τεχνικός της Ο.Α., Κ -
στας Πούλος, που για

χρόνια υπηρ τησε ως προϊ-
στ μενος του τεχνικού τμ μα-
τος Simulators της Ο.Α. Στους
οικε ους του, τα πλ ον ειλικρι-
ν  συλλυπητ ρια μας.

ύο σημαντικ ς απ λειες ε χαμε
το προηγούμενο δι στημα με το
θ νατο δύο εξα ρετων συναδ λ-
φων μας, του Παύλου Μιαούλη
και του Απόλλωνα Γιαννούλη.
Υπ ρξαν δύο συνετο , ηθικ  με-
μπτοι, κοινωνικ  δραστ ριοι και
πολιτικ  σκεπτόμενοι νθρωποι.
ι χτηκαν για τις πολιτικ ς τους

ιδ ες, στα δύσκολα χρόνια της
επταετ ας και αν καμψαν στην
εταιρε α αποκαταστημ νοι στα
χρόνια της μεταπολ τευσης.
Και οι δυο τους ταν αξιαγ πητοι
στους συναδ λφους τους και σ -
γουρα η απ λει  τους ε ναι
σημαντικ .
Ο Παύλος Μιαούλης ταν 86

ετ ν και εργ στηκε για χρόνια ως
τεχν της οργ νων στην Τεχνικ
ιεύθυνση.
ταν από τους ελ χιστους «Μαρκο-

νησι τες» της Ο.Α. όπου ε χε περ σει
τα π νδινα από τον περ φημο ανθρω-
ποφύλακα  Σκαλούμπακα.
Αναδημοσιεύουμε από το περιοδικό
«Αεροπορικ  Τεχνολογ α» της ΕΠΤΑ-
ΟΑ, τις σκ ψεις του Π.Μιαούλη για
την Μακρόνησο.
«… Παλ ψαμε με τα βασανιστ ρια,
σφ ξαμε τις γροθι ς μας κι ορκιστ κα-
με να μην προδ σουμε ποτ  τους νε-
κρούς μας και να βαδ σουμε το δρόμο
που ανο ξαμε με το α μα μας ως τη
στ ρεη πνο . τσι, ο αγωνιστ ς και
όταν πεθ νει νικ …»
Ο Απόλλων Γιαννούλης, καταγόταν
από την Κ ρκυρα. ι μενε στη Γλυφ -
δα και ταν 84 ετ ν. Εργαζόταν
ως ηλεκτρονικός στην Τεχνικ  Β -
ση και προερχόταν από την αερο-
πορικ  εταιρε α ΤΑΕ. 
Στους οικε ους του και ιδια τερα στο
γιό του Φιλόδωρο, που εργαζόταν
στην μηχανογρ φηση της Ο.Α., τα
θερμότερ  μας συλλυπητ ρια για το
θ νατο του πατ ρα του.

Π θανε ο Ασ. Μιρλεούντας

φυγε ρεμα από
τη ζω , ο Αστ -
ριος Μιρλεού-

ντας. ταν ηλικ ας 82
ετ ν και τα τελευτα α
χρόνια, ζούσε μια ρεμη
ζω  στο Λαγον σι. ταν
νας από τους σημαντικότερους συνδικαλι-
στικούς εκπροσ πους που αν δειξε το συν-
δικαλιστικό κ νημα στην Ο.Α. ραστ ριος,
αεικ νητος, ομιλιτικότατος, πειθε τους συνα-
δ λφους του για τις θ σεις του. Πρωτοστ -
τησε στους συνδικαλιστικούς αγ νες στα
πρ ιμα χρόνια του συνδικαλιστικού κιν μα-
τος της Πολιτικ ς Αεροπορ ας και εκπροσ -
πησε για χρόνια τους μηχανικούς α/φ ν
στην ΕΠΤΑΟΑ και την ΟΣΠΑ. Μ α από τις ση-
μαντικότερες επιτυχ ες του, η προσφορ  του
στην δρυση του Επικουρικού Ταμε ου ΤΕΑ-
ΠΑΕ. Μ α κατ κτηση με σημαντικ  θεσμικ
αξ α. «… υστυχ ς, ό,τι εμε ς κατακτ σαμε
με πολλ ς θυσ ες και αγ νες, οι επόμενοι
συνδικαλιστ ς δεν τα διαφυλ ττουν…», λε-
γε ο Αστ ριος όταν ε χε πληροφορηθε  το
κλε σιμο του ταμε ου. Στον γιο του, ημο-
σθ νη, συν δελφό μας για χρόνια στην Ο.Α.,
εκφρ ζουμε τα πιο ειλικριν  συλλυπητ ρι
μας για τον αδόκητο θ νατο του πατ ρα του.

φυγαν για π ντα
2 αγωνιστ ς

Απ. Γιαννούλης Π.Μιαούλης
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
Το /Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. σας ενημ ρω-

σε από τις στ λες του περιοδικού « λ-
λη Πτ ση», αλλ  και με ξεχωριστ ς

ανακο νωσεις ότι ολοκληρ θηκε η διαδικα-
σ α των free εισιτηρ ων για τους συνταξιού-
χους και για τους συναδ λφους μας που θα
αποχωρ σουν με το Ν.3717.
Επ σης, το /Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., επεξεργ -
ζεται προγρ μματα ομαδικ ς ασφ λισης για
τα μ λη του, με εξαιρετικ  ευνοϊκούς όρους,
δρυση τρ πεζας α ματος, καθ ς και συμ-
φων α με δι φορα μεγ λα διαγνωστικ  κ -
ντρα, διατηρ ντας τις εκπτωτικ ς χρε σεις
του ημοσ ου. 
λα τα μ λη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. μπορούν με

την προσκόμιση της απόφασης συνταξιοδό-
τησης τους και την διαπιστωτικ  πρ ξη από-
λυσ ς τους από την Ο.Α., να προσ ρχονται
στα γραφε α του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (από 08.30 –
13.30), προκειμ νου να εκδ δουν την ταυτό-
τητα μ λους που θα τους χρησιμεύσει για
τις παραπ νω παροχ ς και για κ θε λλη
μελλοντικ  χρ ση.
Τ λος, σας ενημερ νουμε ότι, οι μαζικ ς
αποχωρ σεις δημιουργούν μ α ανατροπ

στον προγραμματισμό μας, αλλ  και σημα-
ντικ ς λειτουργικ ς δυσκολ ες, λόγω ανα-
στολ ς της λειτουργ ας της παλαι ς Ο.Α.
και το τ λος της μισθοδοσ ας με την ε σπρα-
ξη του ενός ευρ . εδομ νου ότι, ο χρόνος
που θα απαιτηθε  για τη συνταξιοδότηση
των μελ ν μας θα αγγ ζει  θα ξεπερν  τον
να χρόνο, για την αντιμετ πιση όλων των
προαναφερόμενων αποφασ σαμε να προω-
θ σουμε  στην προε σπραξη της συνδρομ ς
των μελ ν μας για να χρόνο, προκειμ νου
να ανταπεξ λθουμε στις λειτουργικ ς μας
αν γκες. Το ποσό της ετ σιας εισφορ ς
ως το τ λος του 2010, ε ναι 15 ευρ  και τα
μ λη μπορούν να το αποστ λλουν ταχυδρο-
μικ   να το καταβ λλουν στα γραφε α μας.
(Αφορ  τους ν ους συνταξιούχους).
Σας καλούμε να στηρ ξετε αυτ ν την προ-
σπ θεια για να μην ανασταλε  καμ α δρα-
στηριότητα μας και να προχωρ σει  η
προσπ θεια για την δρυση του Μουσε ου
Πολιτικ ς Αεροπορ ας, χτ ζοντας και δια-
σφαλ ζοντας την επόμενη μ ρα του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο ν ο περιβ λλον.

Το /Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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ΠΛΗΡ ΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

Κ ΙΚΟΣ
4270

ΤΑΧΥ Ρ. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Λ ΜΗΣ Κ Ν/ΝΟΣ

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 35-ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ
T.K. 173 41

OLYMPIC GHA DEPARTMENTOLYMPIC GHA DEPARTMENT

ιεθν ςιεθν ς Αερολιμ ναςΑερολιμ νας Αθην νΑθην ν

Σπ ταΣπ τα , , ΤΤ ..ΚΚ .: 800 56.: 800 56

ΤηλΤηλ .: +30-210-660 7309/10/13/14.: +30-210-660 7309/10/13/14
Fax.: +30-210-353 2595Fax.: +30-210-353 2595

http://www.olympicair.comhttp://www.olympicair.com
E-mail: commercial@olympic-handling.aeroE-mail: commercial@olympic-handling.aero

ΟΟ κόσμος μας, η δύναμ  μαςκόσμος μας, η δύναμ  μας !!!!��
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