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Ταξίδια

Σίνασος - Προκόπι - Καισάρεια - Νίγδη

Γκόρεμε - Μαλακοπή - Κάρβαλη

•5ήμερο ταξίδι 10 - 15 Ιουνίου 2010
590590€€

Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
...ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ…!!...

Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
...ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ…!!...
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Της σύνταξης

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ο φ ε ί λ ο υ μ ε  να  π α ρ α δ ώ σο υ μ ε  την  ι στ ο ρ ί α  μ α ς

Ευχαριστούμε θερμά τις συναδέλ-
φισσες και τους συνάδελφους για
το υλικό που μας παραχωρούν για
το Μουσείο.

Βασίλης Τσατσαράγκος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Το Φεβρουάριο του 2008, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στα
πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ για την κατάθεση προτάσεων για το Ελληνικό,
συμμετείχε με προτάσεις για τη δημιουργία ΜΟΥ-
ΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ στο Ελληνικό,
ενταγμένο στο γενικό σχεδιασμό του Μητροπολι-
τικού Πάρκου.
Η παραπάνω πρωτοβουλία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
έτυχε ιδιαίτερα μεγάλης προβολής από τα ηλε-
κτρονικά μέσα ενημέρωσης και τον ημερήσιο Τύ-
πο. Σημαντική η συμβολή σε αυτήν την
προσπάθεια και του λευκώματος, του οποίου τα
έσοδα πάνε για το Μουσείο.
Η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας,
που σκοπό θα έχει τη διαφύλαξη της ιστορίας της
αεροπορίας και των αεροδρομίων στην χώρα
μας, είναι μια σημαντική απόφαση που έχουν πά-
ρει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες με εξαίρεση την
Ελλάδα. Αυτή την στιγμή, υπάρχει ανεκτίμητο
ιστορικό υλικό σε σχέση με την ίδρυση και λει-
τουργία των αεροδρομίων και των αεροπορικών
εταιριών από το 1930 και εντεύθεν, προκειμένου
να διασωθεί και να βρει το χώρο του στην ιστορι-
κή διαδρομή και εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπο-
ρίας.
Σήμερα, στα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του
ιδρύματος θα πρέπει να συμπεριληφθούν όχι μό-
νο τα τρία ήδη αγορασμένα-παροπλισμένα αερο-
πλάνα της Ολυμπιακής (1 Β747 415 θέσεων, 1
Β737 138 θέσεων και 1 Β727 150 θέσεων), τα
οποία βρίσκονται σε χώρο που μας παραχώρησε
ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Αθήνας, στο χώρο του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, αλλά και τρία
ακόμη αεροπλάνα που παλαιότερα χρησιμοποιή-
θηκαν στην πολιτική και στην πολεμική αεροπορία
(τα ιστορικά DC 3 Dakota, και YS-11). Εξυπακούε-
ται ότι το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. φυλάσσει ακόμη πολλά
ιστορικά εκθέματα μικρότερης αντικειμενικής
αξίας όπως έπιπλα, αυτοκίνητα και άλλα προσω-
πικά είδη της οικογένειας Ωνάση, ιστορικά έγγρα-
φα και φωτογραφίες, στολές ιπταμένων, ιστορικά
αντικείμενα των πρώτων ετών της αεροπλοϊας
στην Ελλάδα (υπολογιστές, μηχανήματα εξυπηρέ-
τησης επιβατών), υλικά συντήρησης αεροπλάνων,
σωστικά υλικά (σωσίβια, μάσκες οξυγόνου) και
πολλά ακόμη είδη που είναι στην φάση συλλογής,
τεκμηρίωσης και αξιολόγησης.
Όσον αφορά την ηθική και οικονομική στήριξη
του ιδρύματος, έχουμε τη στήριξη του από σημα-
ντικά πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας, φορέων,
της νέας Ολυμπιακής, της Διοίκησης της σχολής
Ικάρων, το ίδρυμα «ΣΟΦΙΑ» και άλλους επώνυ-
μους λάτρεις… Τέλος, ενδιαφέρον για την πολι-

τεία, αλλά και το όλο εγχείρημα, εκδήλωσε και η
Boeing.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ έχει ήδη έρθει σε επαφή με την
σχολή Ικάρων και το ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α., προκειμέ-
νου να συνεργαστούν για μία έκθεση αεροπορι-
κού υλικού υπό την αιγίδα της Πολεμικής
Αεροπορίας στην στρατιωτική βάση Τατοϊου. Θα
έχουμε συνεπώς και την αμέριστη βοήθεια της
πολεμικής αεροπορίας σε θέματα συντήρησης
και πιστοποίησης του αεροπορικού μας υλικού.
Διαθέτουμε ιδιόκτητο λυόμενο κτίριο 130m2 και
είναι τα γραφεία του υπό σύσταση Κοινωφελούς
Ιδρύματος με την επωνυμία Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας.
Επίσης, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., πρόσφατα συναντήθηκε
για πολλοστή φορά με τη Διοίκηση (Οδ.Βλάμη)
της Υ.Π.Α., για την από κοινού συνεργασία για το
Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας» στο Ελληνικό.
Την παραπάνω απόφαση, στηρίζει και η «Εθνική
Κεφαλαίου Α.Ε.», ως εκκαθαριστής της Ο.Α. 
Αυτό προέκυψε από πρόσφατη συνάντηση με τον
πρόεδρο της, κ.Θ.Στάθη, για την παραχώρηση
υλικού που βρίσκεται πλέον στην ευθύνη της (πα-
ραδόθηκε λίστα).
Είμαστε σε επαφή με τη νέα κυβέρνηση για την
παραχώρηση χώρου στο Ελληνικό, στα πλαίσια
του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Στις 12 Οκτωβρίου 2009, είχαμε την ευκαιρία να
συναντήσουμε τον πρωθυπουργό, κ.Γ.Α.Παπαν-
δρέου, σε πρόσφατη επίσκεψή του στο χώρο του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, εκθέτοντας
του την παραπάνω πρωτοβουλία, υπερθεματίζο-
ντας ο ίδιος για την αναγκαιότητα δημιουργίας
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, στα πλαίσια του
Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό.
Η προσπάθεια αυτή, περιλαμβάνει το σύνολο της
Πολιτικής Αεροπορίας και την εξέλιξή της. Το
πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, σηματοδότησε
την εξέλιξη αυτή.
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε πως σύντομα,
στο ισόγειο (πολυχώρο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), θα λει-
τουργήσει εκθεσιακό κέντρο του Μουσείου Πολι-
τικής Αεροπορίας.  Οφείλουμε να παραδώσουμε
την ιστορία μας και τις αναμνήσεις.



«Χρυσά συμβόλαια» χωρίς αντίκρισμα!!

Αεροπορικά
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Τ
ελικά, όσα βιώνουμε ως Έλ-
ληνες πολίτες, μήνες τώρα,
με τα χάλια της ελληνικής

οικονομίας και τις ανακολουθίες
της κυβέρνησης για το τι ζητάμε
από τη διεθνή κοινότητα για να
ανακάμψουμε, πόσα χρωστάμε,
ποιοι φταίνε και ποιοι θα πληρώ-
σουν τελικά… τη νύφη…
Τα αντιμετωπίζουμε «εις διπλούν»
και ως απολυμένοι εργαζόμενοι
της Ολυμπιακής Αεροπορίας. 
Στο ζήτημα της εκκαθάρισης των
εργασιακών ζητημάτων των πρώ-
ην εργαζομένων στην Ο.Α., σε
υλοποίηση όσων ψηφίστηκαν
στην ελληνική βουλή, επικρατεί
ένα πλήρες αλαλούμ.
Το τοπίο παραμένει αδιευκρίνι-
στο, παρά τις όποιες θετικές δια-
βεβαιώσεις για την εφαρμογή των
νόμων. 
Και να φανταστεί κανείς ότι την
πράξη νομοθετικών περιεχομένων
(Π.Ν.Π.), εκτός του προέδρου της
δημοκρατίας, έχουν συνυπογρά-
ψει και οι υπουργοί της κυβέρνη-
σης Ρέππας, Λοβέρδος (ύστερα
βέβαια από συνδικαλιστικές πιέ-
σεις).
Η υλοποίηση «κόλλησε» στο Γενι-
κό Λογιστήριο του κράτους, με
αποτέλεσμα την πολυήμερη κα-
τάληψη του λογιστηρίου και τις
κεντρικής οδικής αρτηρίας της
οδού Πανεπιστημίου, διεκδικώ-
ντας την υπογραφή της Κ.Υ.Α.
που θεσμοθετεί τα κεκτημένα και
από τον υφ.οικονομικών, Φ.Σαχινί-

δη.
Σίγουρα, ο υφυπουργός δεν εξέ-
φραζε τον εαυτό του όταν αρνεί-
το να υπογράψει την σχετική
Κ.Υ.Α., ενώ οι εφημερίδες γέμιζαν
μεθοδευμένα με αρνητικά σχόλια
για τους εργαζόμενους της Ο.Α.
για «χρυσά συμβόλαια», για «προ-
κλητικές παροχές» και για «χρυ-
σοκάθαρους» και για
«συντεχνιακό χουλιγκανισμό» (τίτ-
λοι σχολίων) κ.α.
Μπορεί και αναγνωρίζει κανείς ότι
υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεσού-
σης της κρίσεως για την υλοποίη-
ση άρθρων της πράξης Π.Ν.Π.,
όμως αυτό είναι άλλο ζήτημα και
δεν πρέπει να σχετίζεται με την

υπόληψη του κράτους και των νό-
μων που ψηφίζει στο κοινοβούλιο.
Τώρα, αποδεικνύεται περίτρανα
σε όλο του το μεγαλείο, το τερά-
στιο ψέμα με την απουσία εγγε-
γραμμένων κονδυλίων στον
προϋπολογισμό του 2009 για τις
αποζημιώσεις των απολυμένων
της Ο.Α, το οποίο πάρα πολλοί εί-
χαν επισημάνει.
Έχουν παρέλθει πλέον έξι μήνες
από την ημέρα που η Ο.Α. έπαυ-
σε να λειτουργεί ως φορέας και
ακόμα να υλοποιηθούν οι ψηφι-
σθέντες νόμοι.
Οι εργαζόμενοι βιώνουν μια πρω-
τόγνωρη ταλαιπωρία και μία αγω-
νία για την επιβίωση τους, καθώς

τα οικονομικά τους εξανεμίζονται
(ζουν με τα δικά τους χρήματα
που πήραν από τον ΚΕΑΠΟΑ) και
η σύνταξη τους αργεί ακόμα.
Δεν γνωρίζουμε αυτήν την ώρα
πώς θα λυθεί τελικά το πρόβλημα
των απολυμένων της Ο.Α., όμως
το ζήτημα ταυτίζεται την παθογέ-
νεια του ελληνικού κράτους και
της πολιτικής ηγεσίας.
Η μη εφαρμογή των συμφωνηθέ-
ντων είναι απαράδεκτη και δημι-
ουργεί αρνητικά βιώματα σε
αυτούς που την υφίστανται και
κυρίως, διαποτίζονται από το αί-
σθημα της αδικίας που είναι ο χει-
ρότερος σύμβουλος σε μια
κρίσιμη καμπή που περνάει ο τό-
πος.
Στηρίζοντας τις προσπάθειες του
συνδικαλιστικού κινήματος για
επίλυση του προβλήματος, συ-
μπαραστεκόμαστε ενεργά στους
χιλιάδες συναδέλφους μας που
είναι και μέλη του Πολιτιστικού
Κέντρου (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.) και ζητά-
με από την κυβέρνηση πλήρη
εφαρμοβή όσων έχουν υπογρα-
φεί και συμφωνηθεί.
Δεν πρόκειται να γίνουν οι εργα-
ζόμενοι στην Ο.Α.  μιας ανερμάτι-
στης πολιτικής, που παραδίδει
τον εθνικό πλούτο στους ιδιώτες
(για να δημιουργηθούν τάχα σχο-
λεία, νοσοκομεία που τα έχει ανά-
γκη ο λαός…. – Κ.Χαζτηδάκης
11-11-08) και τους εργαζόμενους
στον Καιάδα της ανεργίας και της
ανυποληψίας.

«Χρυσά συμβόλαια» χωρίς αντίκρισμα!!

Η οδός Πανεπιστημίου παρέμεινε κλειστή για μια εβδομά-
δα από τους απολυμένους της Ο.Α., διεκδικώντας την υλο-
ποίηση των συμφωνηθέντων.

Η ανυποληψία του κράτους ταλαιπωρεί
τους πρ. εργαζομένους στην Ο.Α.

Εργαζόμενοι της Ο.Α., περιφρουρούν την είσοδο του γενι-
κού λογιστηρίου του κράτους στην οδό Πανεπιστημίου.



Μ
έσα σε κλίμα αγωνίας και
καρτερικής αντοχής, πραγ-
ματοποιήθηκε για μέρες κα-

τάληψη της οδού Πανεπιστημίου,
από συναδέλφους της Ο.Α., όπως
και του λογιστηρίου του κράτους.
Σκοπός ήταν να πειστούν οι ιθύνο-
ντες να τηρήσουν τα όσα υποσχέθη-
καν και ψήφισαν στην ελληνική
βουλή.
Με θάρρος, δύναμη και τόλμη οι συ-
νειδητοποιημένοι συνάδελφοι διαφύ-
λαξαν την κατάληψη αντιστεκόμενοι
στα δακρυγόνα, τα ματ και την ειρω-
νική αντίδραση του κόσμου.
Πολλοί έμειναν όλη τη μέρα στο
κρύο και την παγωνιά. Συμπαράστα-
ση, υπήρξε από διάφορα σωματεία
(ΟΣΕ, ΔΕΛΤΑ και ΤΡΑΠΕΖΕΣ) οι
οποίοι τόνισαν την υποστήριξή τους
«… Σας έταξαν λαγούς με πετραχή-
λια. Γνωρίζουμε ότι σύντομα θα έρ-
θει και η σειρά μας, όμως θα
αντισταθούμε…».
Την ημέρα της γενικής απεργίας της
ΓΣΕΕ, τα δακρυγόνα και ο καπνός
ήταν τόσο έντονα, που θύμιζαν επο-

χές Πολυτεχνείου. Τα
μάτια δάκρυζαν, οι
ψυχές όμως δεν λύγι-
ζαν μέχρι το βράδυ
που υπήρξε η πολυ-
πόθητη συνάντηση με
τον αρμόδιο υπουργό
και υπήρξε θετική
έκβαση. 
Πρέπει να συγχαρού-
με όλους αυτούς τους
συναδέλφους που
στάθηκαν στο δρόμο

με θάρρος και εγκατέλειψαν τη ζε-
στασιά του καναπέ τους όμως πρέ-
πει όλοι να βρισκόμαστε σε
επαγρύπνηση μέχρι το τέλος.
Η ευθύνη για τους διαπραγματευτές
μας μέχρι την υλοποίηση των συμ-
φωνηθέντων μεγάλη, γι’αυτό και η
συνέπεια, η εντιμότητα και η αμεσό-
τητά τους στις διαπραγματεύσεις με
το υπουργείο επιβάλλεται στο όνομα
των 5.000 υπαλλήλων της Ο.Α.

Ε.Παπαγεωργίου 
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Επικαιρότητα

ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΑΚΙ

1

«… Δεν θεωρώ δίκαιο να βγαίνουν στη
σύνταξη άνθρωποι 44 ετών. Είναι
«αδικία», ορισμένοι άνεργοι να λαμβά-
νουν 450€, ενώ οι απολυμένοι της
Ο.Α., αποκαθίστανται οικονομικά με
υψηλότερα ποσά για την ανεργία
τους…».
Όλα αυτά, τα είπε σε συνέντευξή, ο

υφ. οικονομικών, Φ.Σαχινίδης, προ-
σπαθώντας να κερδίσει την κοινή γνώ-
μη. Όμως, απέφευγε επιμελώς να
δώσει λύση στο πρόβλημα των 5.000
απολυμένων, τους οποίους καταταλαι-
πώρησαν μέχρι να βρουν κάποια φορ-
μόλα επίλυσης τους προβλήματος.
Μια ζωή τα ίδια… Παντελάκι μου…

Κατάληψη λογιστηρίου πορεία κινητοποίηση

ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ... ΕΝΝΟΗΣΑΝ
Φ. Σαχινίδης: "...είναι αδικία..."!!
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Κοινωνία

Πραγματοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία η ετήσια χειμερινή
χοροεσπερίδα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στη Θεσσαλονίκη, με τη
συμμετοχή δεκάδων συναδέλφων μας.
Η εκδήλωση έγινε στο κέντρο «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ» μας 19 Ια-
νουαρίου 2010.
Στην πρόσκληση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., που απευθύνθηκε σε
όλους μας εργαζόμενους αλλά και μας συνταξιούχους μας
Ο.Α. στη συμπρωτεύουσα, ήταν μια καλή ευκαιρία να βρε-
θούν όλοι μαζί, να συζητήσουν για τα τρέχοντα προβλήματα
και το μέλλον μας, αλλά πολύ περισσότερο να… «το ρίξουμε
έξω». Και του χρόνου συνάδελφοι, με περισσότερο κέφι!!!

Εγκαταλείποντας οι τεχνικοί τη Βάση της Ο.Α. στο «Ελ.Βενιζέλος», πί-
στευαν ότι γρήγορα θα αναπληρωθεί η παρουσία μας και η Τεχνική
Δ/νση θα αναπτυσσόταν, ώστε να συνέχιζε να δίνει οντότητα στην εται-
ρεία, αλλά και μας εξειδικευμένες θέσεις σε νέους ανθρώπους.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, ουδεμία πληροφορία έχουμε για την ανάπτυ-
ξη της βαρειάς συντήρησης (M.R.O.). Μας ελπίσουμε ότι μετά μας ολο-
κληρώσεις μας επιχειρησιακής συνένωσης των δύο εταιρειών, να
δούμε και την παράλληλη ανάπτυξη μας Τεχνικής Βάσης. 
Για το ζήτημα αυτό, είχαμε δεκάδες οχλήσεις από παλιούς τεχνικούς.
Ορισμένοι μάλιστα, μας έστειλαν και φωτογραφίες από το… ξήλωμα
των εργαλειομηχανών που το θεώρησαν ως σημαντικό λάθος. Στη φω-
τό δίπλα, η «αποψίλωση» των εγκαταστάσεων στο συνεργείο τροχών.

Έχουν παρέλθει πάνω από τέσσερις μήνες από τη μέρα που οι συμβασιούχοι της
Ο.Α. βρίσκονται στους δρόμους διεκδικώντας τις λίγες παροχές που θεωρούν ότι
τους ανήκουν. Μετά τις καταλήψεις στη Συγγρού από τη συντονιστική τους επιτρο-
πή, αναγκάστηκαν για να ασκήσουν πίεση, να… κατασκηνώσουν (!!) κυριολεκτικά
έξω από το υπ.Μεταφορών, δημιουργώντας ένα αλγεινό φαινόμενο. 
Πολλοί υπεύθυνοι, κυρίως πολιτικοί, προσπερνούν την είσοδο, δίχως να συναντή-
σουν την επιτροπή των συμβασιούχων και να εκφράσουν ένα λόγο συμπαράστασης
(εκτός της Μιλ.Αποστολάκη).
Όμως, παντελώς εξαφανισμένοι είναι οι δημοσιογράφοι και τα Μ.Μ.Ε.
Βλέπετε δεν… πουλάει το ζήτημα. Όμως, κάτι πρέπει να γίνει και για αυτούς τους
συναδέλφους μας που για χρόνια στήριζαν τη λειτουργία της Ο.Α. και σήμερα βρί-
σκονται κυριολεκτικά στο δρόμο χωρίς ελπίδα. 

Αποστρατεύτηκαν με τις τελευταίες κρίσεις στην Πολεμική Αεροπο-
ρία, ο διοικητής της σχολής Ικάρων, Πτέραρχος Γεώργιος Γερού-
λης και ο συνεργάτης του, Σμήναρχος Γεώργιος Καραγκιότζογλου,
με τους οποίους το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. είχε ξεκινήσει συνεργα-
σία με σειρά εκδηλώσεων και κοινή έκθεση αεροπορικού υλικού
στο αεροδρόμιο Τατοΐου, όπου μεταξύ των άλλων θα γίνονταν και
αεραθλητικές πτήσεις και πλεύση αεροστάτου.
Μπορεί η πολεμική μας αεροπορίας να στερείται δύο άξιων αξιω-
ματικών, όμως θεωρούμε σίγουρο ότι θα συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν, από άλλα πόστα, τις υπηρεσίες τους στην αεροπορική ιδέα
και τον αεραθλητισμό και σίγουρα θα έχουν και τη δική μας συμπα-
ράσταση.

Φωτο - ΡεποΡταζμε το φακό της «ΑΛΛΗΣ ΠΤΗΣΗΣ»

Κέφι και διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη

Αργεί ακόμα η ανάπτυξη

Τους ξέχασαν όλοι…

Σημαντικές απουσίες

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο κέντρο «Ουράνιο Τόξο», όπου
η γυναικεία παρουσία χαμογελά στο φακό της «Άλλης Πτήσης»
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Ειδήσεις

ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ ειδήσεων

ΔΙΑΦΟΡΑ AEΡΟΝΕΑ

3
Λιγότερα χρήματα σε περισσότε-
ρα έργα, είναι η νέα φιλοσοφία

του υπ.Πολιτισμού. Κρίμα, γιατί ο πο-
λιτισμός χρειάζεται άλλη αντιμετώπι-
ση.

3
Άνοιξε η νέα συνοριακή διέλευση
για Βουλγαρία στην ορεινή Ξάνθη,

βγάζοντας από την απομόνωση τις πε-
ριοχές των Πομάκων της Θράκης.

3
Δικαστήριο της Κρακοβίας κατα-
δίκασε σε 2,5 χρόνια φυλάκιση

τους 3 άνδρες που έκλεψαν τη συμ-
βολική πινακίδα του στρατοπέδου
του Άουσβιτς.

3
«Προετοιμαστείτε, γιατί η προσγεί-
ωση θα είναι ανώμαλη…», μας επι-

σημαίνει ο Κ.Μητσοτάκης. Να δούμε
πότε θα… απογειωθούμε για το Μη-
τσοτάκη… 

3
Με παρέμβαση της UNESCO,
επιχειρείται η ανακατασκευή 22

μοναστηριών στο Κοσσυφοπέδιο.

3
Σπάνια ευρήματα ανακαλύφθηκαν
στη νεκρόπολη της Αιανής Κοζά-

νης, σε κτερισμένους τάφους της επο-
χής του Χαλκού.

3
100.000 θέσεις χάθηκαν το 2ο
6μηνο του 2009 και έπεται συνέ-

χεια…

3
Επανέκαμψε κα πάλι με τη σύγ-
χρονη αντίληψη η ρατσιστική προ-

σέγγιση του Φαλμεράιερ για τους
σύγχρονους Έλληνες…

3
Μελλοντικοί γονείς, καταφεύγουν
στην τεχνητή γονιμοποίηση στην

Αίγυπτο, όχι λόγω προβλήματος, αλλά
για να διαλέγουν το φύλλο του παιδι-
ού, που θέλουν να είναι… αγόρι.

3
Εντυπωσιακός ο προϊστορικός χώ-
ρος του Παλαμαρίου στη Σκύρο,

που χρονολογείται από την 3η χιλιετία
π.Χ.. Αξίζει να τον επισκεφτεί κανείς.

3
Ο έλεγχος της ASPIS BANK πέ-
ρασε στο Ταχ.Ταμιευτήριο… μέ-

χρι να πουληθεί και αυτό.

3
Έφτασε στο 10% η ανεργία στην
Ευρωζώνη και που είναι ακόμα…

3
Οι Η.Π.Α. ξεκίνησαν ξανά έρευ-
νες για ανακάλυψη νέων κοιτα-

σμάτων πετρελαίου στις ακτές του
Ατλαντικού και στην Αλάσκα.

3
Σε ένα στρατηγικό σχέδιο συνένω-
σης και ανάδειξης των αρχαιολο-

γικών μνημείων της Βεργίνας,
προχωρεί το αρχαιολογικό συμβούλιο,
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρ-
χαιολογικό μακεδονικό πάρκο. Φιλόδο-
ξο και αναγκαίο σχέδιο, όμως
σχεδιάστηκε σε δύσκολους οικονομι-
κούς καιρούς.

3
Την περικοπή 4.200 θέσεων σχε-
διάζει να περικόψει η γερμανική

Siemens. Φαίνεται αντιμετωπίζει προ-
βλήματα, μετά το διεθνή θόρυβο των
χρηματοδοτήσεων. 

3
Καθυστερεί η συγχώνευση
μεταξύ B.A. και IBERIA, λό-

γω «τεχνικών ζητημάτων». Πλη-
ροφορίες όμως χρεώνουν την
καθυστέρηση στις δυναμικές κι-
νητοποιήσεις του προσωπικού
καμπίνας της British.

3
Μπορεί να καθυστερεί η
συνταξιοδότηση των πιλό-

των της Ο.Α., όμως ο Γρ.Κων-
σταντέλος, δεν καθυστέρησε
καθόλου τη γνωστοποίηση της
υποψηφιότητας του για το δήμο
της Βούλας. Καλή επιτυχία Γρη-
γόρη!

3
Μνημόνιο συνεργασίας υπέ-
γραψαν η Alitalia με την Eti-

had, για αύξηση της επιβατικής
τους κίνησης.

3
Μπορεί η Airbus να προη-
γείται στις πωλήσεις (497

α/φη, έναντι 481) από την Boe-
ing, όμως αντιμετωπίζει οικονο-
μικά προβλήματα, λόγω της
καθυστέρησης της παραγωγής
του στρατιωτικού μεταγωγικού
Α-400Μ.

3
Σταμάτησε τις πτήσεις προς
Δυτ.Μακεδονία (Καστοριά –

Κοζάνη) η Athens και ζήτησε από
την κυβέρνηση να εντάξει τις
γραμμές στις άγονες. Τόσα χρό-
νια που πετούσε η Ο.Α. σε όλα
αυτά τα ακριτικά αεροδρόμια
χωρίς επιδότηση, όλοι βολεύο-
νταν. Άραγε τώρα, γιατί δεν αντι-
δρούν οι κάτοικοι της ακριτικής
Μακεδονίας, όπου και με τον
αποκλεισμό των Τεμπών η μετα-
κίνηση στις ακριτικές περιοχές
είναι ένας Γολγοθάς;

3
Μπορεί να πτώχευσε η
JAL, όμως έχει αναδειχθεί

σε «μήλο της Έριδος», μεταξύ
της συμμαχίας SKYTEAM και
ONEWORLD, λόγω του εκτετα-
μένου δικτύου της στη Ν.Α.
Ασία.

3
Κατέπεσε ακροβατικό α/φος
των Red Arrows στο Καστέλι

της Κρήτης, χωρίς ευτυχώς αν-
θρώπινα θύματα. 

3
Η AIR BERLIN, προχώρησε
σε μείωση κατά 10 α/φη

Boeing, λόγω περιορισμένης
επιβατικής κίνησης. Αυξάνονται
οι αεροπορικές συχνότητες με-
ταξύ Αθηνών και Σμύρνης.

3
Ζητήθηκε αλλά δεν εξευρέ-
θηκε το σπατόσημο από τα

Free εισιτήρια της Aegean και
Ο.Α., που μετέφεραν μαθητές
από την Ελλάδα και την Κύπρο
στο μουσείο της Ακρόπολης.

Ό
σο περνάει ο και-
ρός και εξελίσσε-
ται η ελληνική

οικονομική κρίση γίνεται
πια σαφές ότι, η ελληνική
κοινωνία βρίσκεται σε μια
ιστορική στροφή.
Το γεγονός ότι τίποτα
από όσα αποφασίζει η κυ-
βέρνηση δεν κατευνάζει
τους δανειστές της χώ-
ρας μας, σημαίνει ότι χω-
νόμαστε ακόμα βαθύτερα
στην κινούμενη άμμο.
Το μεγάλο ερώτημα είναι
τώρα πια αν τα μέτρα –
που η κυβέρνηση τα πέ-
ρασε χωρίς μεγάλο κόπο,
λόγω του φόβου της πτώ-
χευσης  – αποδειχθούν
αποτελεσματικά και εάν
θα αντέξουν η αγορά και
οι εργαζόμενοι.
Όμως, εκτός των οικονο-
μικών δεδομένων πρέπει
να δούμε το κυρίαρχο
πρόβλημα μας που είναι η
έλλειψη λειτουργικού και
αποδοτικού κράτους.
Μπορεί βέβαια ο κρατικός
κορβανάς να καταβροχθί-
ζει το μεγαλύτερο μέρος
του εθνικού πλούτου,
όμως το πρόβλημα είναι
ότι έχουμε ένα ανυπόλη-
πτο κράτος, που μας εξα-
πατά με τις κάκιστες

υπηρεσίες του.
Πρέπει λοιπόν, εκτός της
μείωσης των δαπανών, να
υπάρξει αξιολόγηση του
ανθρώπινου δυναμικού
της χώρας μας.
Η «φλέβα χρυσού» για
την Ελλάδα, είναι η εργα-
ζόμενοι της και αυτοί
μπορούν αν πείσουν να
οδηγήσουν το καράβι σε
ήρεμο λιμάνι. 
Θα πρέπει λοιπόν να γί-
νουν επενδύσεις στην εκ-
παίδευση και στον
πολιτισμό, αλλά και σε
άλλους επιστημονικούς
φορείς που μπορούμε να
ξεχωρίσουμε. Ωφείλεται
να αναπτυχθούν νέοι το-
μείς της οικονομίας. 
Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί
να βοηθήσουμε να μειω-
θεί το χρέος του κρά-
τους, όμως είναι και…
χρέος του κράτους να
βοηθήσει στην απελευθέ-
ρωση των δυνατοτήτων
των Ελλήνων πολιτών,
σπάζοντας την γραφειο-
κρατία, την ευνοιοκρατία
και τον κομματισμό, που
μας έχουν οδηγήσει στα
αδιέξοδά μας σαν κράτος
και σαν λαό.

Το «χρέος» του κράτους



Τ
ο Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
στα πλαίσια των δρα-
στηριοτήτων του, οργά-

νωσε έκθεση φωτογραφίας
στη Ρόδο, με θέμα «Τα αερο-
δρόμια της Ρόδου και οι
εταιρείες που έχουν πετάξει
σε αυτό».
Ήταν μια πρωτοβουλία των
εργαζομένων της Ο.Α. στη
Ρόδο, που συνδυάζεται με
την κεντρική προσπάθεια του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. να ιδρύσει
στην Αθήνα Μουσείο Πολιτι-
κής Αεροπορίας.
Στη φωτογραφική έκθεση
στη Ρόδο, που πραγματοποι-
ήθηκε στο γαλλικό κατάλυ-
μα, το Μάρτιο του 2010,
παρουσιάστηκαν δεκάδες
παλιές φωτογραφίες από
α.φη που σήμερα έχουν πά-
ψει να πετούν, αλλά και από
αεροπορικές εταιρείες που
σήμερα δεν υπάρχουν.
Μέσα από τις φωτογραφίες
της έκθεσης, επιχειρήσαμε
να γυρίσουμε τις μνήμες στο
παρελθόν και να καταγραφεί
το γεγονός ότι, το αεροσκά-
φος και η Ολυμπιακή Αερο-
πορία που ήταν για χρόνια ο
κύριος αεροπορικός μεταφο-
ρέας, έφερε τη Ρόδο κοντά
στην άλλη Ελλάδα και στήρι-
ξε ουσιαστικά την ανάπτυξη
του ακριτικού νησιού.
Η προσπάθεια ήταν συλλογι-
κή και ευχαριστούμε θερμά

όλους τους συντελεστές που
μας βοήθηκσαν και κυρίως,
όλους αυτού που μας έδω-
σαν τις φωτογραφίες τους
για να στηθεί αυτή η έκθεση
φωτογραφίας και κυρίως,
τον παλιό φωτογράφο της
Ρόδου, Αν.Πάχο και το συνά-
δελφο, Ανδ.Καμιναρά.
Εκφράζουμε επίσης τις ευ-
χαριστίες μας στην κα
Τζένη Φάκα (ΟΠΑΔ),
στον κ.Γ.Μαχαιρίδη
(Νομάρχη
Δωδ/σου) και
στον Π.Αλευρά
(Δ/νοντα Σύμ-
βουλο Olympic
Handling), αλ-
λά και στις
Βούλα Κασσα-
νή και Εύα
Μανδαλιού που
πάσχισαν για
την επιτυχία της
έκθεσης. Η φωτο-
γραφική έκθεση ση-
μείωσε σημαντική
επιτυχία, αφού εκτέθηκαν
άγνωστες φωτογραφίες ως

ενιαίο σύνολο. 
Στα εγκαίνια της έκθεσης,
παραβρέθηκαν εκατοντάδες
πολίτες της Ρόδου, παλιοί
εργαζόμενοι της Ο.Α., όπου
περιηγήθηκαν με ενδιαφέρον
την έκθεση.
Στο βήμα της εκδήλωσης
εναλάχθηκαν ο Φ.Γαλανός
(πρόεδρος ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), ο

Γ.Μαχαιρίδης (Νομάρ-
χης Δωδ/σου), ο

Π.Αλευράς (Δ/νων
Σύμβουλος
Olympic Han-
dling), η Τζένη
Φάκα (πρόε-
δρος ΟΠΑΔ)
κ.ά…
Επιδίωξή του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
είναι να μετα-
φερθεί η έκθε-

ση και σε άλλα
μέρη της Ελλά-

δα, ώστε να την
απολαύσουν και άλ-

λοι συμπολίτες μας.
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Φωτογραφία

Ευχαριστίες
«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συγχαρητή-
ρια στο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για τη σπουδαία φωτο-
γραφική έκθεση. 
Ευχαριστώ, επίσης, θερμότατα τη διοργανωτι-
κή ομάδα του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., για τη δυ-
νατότητα και την ευκαι-
ρία που μου έδωσε για
να συμμετάσχω σ΄αυτήν
την έκθεση, πράγμα το
οποίο αποτελούσε για
εμένα μόνιμη επιθυμία
από το ’84, διάφοροι όμως λόγοι κατά καιρούς
δεν επέτρεπαν αυτήν την υλοποίηση. Εικοσιέξι
λοιπόν χρόνια αργότερα, με την υποστήριξη
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., δόθηκε η ευκαιρία να πα-
ρουσιαστεί μία προσπάθεια που έγινε με πολύ
πάθος και αγάπη για τον στόχο που είχε, με
αποτέλεσμα τελικά να μην πάει χαμένη. Αξιο-
ποιήθηκε την κατάλληλη στιγμή.
Ειλικρινά, σας ευχαριστώ όλους».

Ανδρέας Καμιναράς

Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., θέλει να εκφράσει τις
ευχαριστίες του προς τους στηρικτές της φω-
τογραφικής έκθεσης «Ρόδος, δρόμοι του ουρα-
νού»:
•Νομαρχία Δωδεκανήσου (Γ.Μαχαιρίδη)
•ΟΠΑΔ (Τ.Φάκα)
•OLYMPIC HANDLING (Π.Αλευρά)
•OLYMPIC AIR (Α/Σ ΡΟΔΟΥ) (Π.Σπηλιωτόπου-
λο)
•Ε.Ε.Α.Ε.(Γ.Πέππα)

Επίσης, σημαντική ήταν και η προσφορά των
Μ.Μ.Ε. της Ρόδου
T.V.: ΊΡΙΔΑ TVA, TV ΚΟΣΜΟΣ
Ραδιόφωνο: ΕΡΤ, ΠΑΛΜΟΣ, ΛΥΧΝΑΡΙ, ΑΝΤ1,
9,55, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
Internet: ΡΟΔΟΣ EVENTS
Εφημερίδες: ΡΟΔΙΑΚΗ, ΔΡΑΣΗ, ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟ-
ΟΔΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
όπου ευχαριστούμε όλους του δημοσιογρά-
φους που στήριξαν προσωπικά την εκδήλωση
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στη Ρόδο.

Γιάννης Μαχαιρίδης 
(Νομάρχης Δωδεκανήσου)

Τζένη Φάκα 
(Πρόεδρος ΟΠΑΔ)

Π.Αλευράς (Δ/νων Σύμβουλος
OLYMPIC HANDLING)

Βούλα Κασσανή  (Υπεύθυνη του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για την έκθεση φωτογραφίας)

Έκθεση φωτογραφίας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στη Ρόδο

«Ρόδος - δρόμοι του ουρανού»

Φ.Γαλανός 
(πρόεδρος 

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.)
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Σ
την έκθεση φωτογραφίας
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. «ΡΟ-
ΔΟΣ,  ΔΡΟΜΟΙ Τ’ΟΥΡΑ-

ΝΟΥ», ταξιδέψαμε κι εμείς με
τα φτερά της μνήμης μας.
Με κύριους συντελεστές την
εκπρόσωπο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
Εύα Μανδαλιού, και ουσιαστικό
στήριγμα τη Βούλα Κασσάνη
που είχε την επιμέλεια της έκ-
θεσης και παίρνοντας θετική
ενέργεια από τους αγαπημέ-
νους συναδέλφους μας, απο-
γειωθήκαμε για ένα μαγικό
ταξίδι στον κόσμο της φωτο-
γραφίας…. Θέλοντας να μετα-
δώσουμε στους
φίλους-επισκέπτες μας,την
αγάπη μας για την
Ολυμπιακή και τη Ρόδο μας.
Μέσα από τις δεκάδες φωτο-
γραφίες,ασπρόμαυρες και έγ-
χρωμες,ξεδιπλώθηκε η
αεροπορική 
ιστορία του νησιού μας, ξεκινώ-
ντας με το φωτογραφικό υλικό
απο την ιταλική κατοχή του νη-
σιού.
Το 1925… Τα χρόνια της ιταλι-
κής κατοχής, η επικοινωνία γι-
νόταν κυρίως με υδροπλάνα,
συνδέοντας τα Δωδεκάνησα με
την Ελλάδα, την Ιταλία και την
Αν. Μεσόγειο.
Στην έκθεση είδαμε ιταλικά
charters που έρχονταν στη Ρό-
δο,προοθώντας τουριστικά πα-
κέτα της εποχής, με διαμονή
στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο
‘’ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ’’ και ακόμα πτή-
σεις από το νησί για ΒΥΡΗΤΤΟ
,ΤΕΛ-ΑΒΙΒ, ΑΘΗΝΑ κά.

Το 1957… Απολαύσαμε τη χρυ-
σή εποχή της ΤΑΕ και της Ο.Α.
του Ωνάση, που ταυτίστηκε και
αναπόφευκτα συνέπεσε με τη
χρυσή εποχή του νησιού μας ,
αφού η Ολυμπιακή αεροπορία,
έφερνε διασημότητες πολιτικές
και καλλιτεχνικές στο νησί και
συνέβαλε καθοριστικά στο να
γίνει η ΡΟΔΟΣ ΜΑΣ το κατεξο-
χήν θέρετρο της τότε ελληνι-
κής, αλλά και παγκόσμιας
οικονομικής ελίτ.
Το 1977… Στις φωτογραφίες

του νέου πια αεροδρομίου της
Ροδου, όλοι βρήκαμε και κά-
ποιο κομμάτι του εαυτού μας.
Εκεί, που λιθαράκι-λιθαράκι κα-
θημερινά, επί τουλάχιστον 25
έτη, καταθέταμε κομμάτια της
ψυχής μας, με την ελπίδα πως
έτσι, ενδυναμώναμε την Ο.Α.
στις συνειδήσεις των Ροδίων
και των επιβατών μας γενικότε-
ρα.
Το 1984… Μεγάλο τμήμα της
έκθεσης κατέχουν οι νεότερες,
έγχρωμες πια φωτογραφίες,

του συναδέλφου μας, Α.Καμι-
ναρά, καθώς και άλλες που μας
παραχώρησαν, αγαπημένοι συ-
νάδελφοι και φίλοι της Ο.Α.......
Το 2010... Παραδόθηκε η σκυ-
τάλη της διοίκησης του σταθ-
μού Ρόδου, σ’έναν νέο και άξιο
συνάδελφο, τον Πέτρο Σπηλιω-
τόπουλο, παιδί-θρέμα της ΟΑ.
,αφού οι γονείς του υπήρξαν
αγαπημένοι συνάδελφοι της
‘’παλιάς Ολυμπιακής’’.
Έτσι, με νέο αίμα, προερχόμε-
νο απ’το παλιό, η Ολυμπιακή
πετάει και πάλι ψηλά, όπως της
αξίζει και προχωράει μπροστά
με τις ευχές όλων μας.....
Αυτό το νοσταλγικό ταξίδι μας
απ’το χθες στο σήμερα, ήταν
συνάμα και ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ, χάρη
στη  στήριξη του Νομάρχη
Δωδ/σου, Γ.Μαχαιρίδη, που
στέγασε την έκθεση μας στο
υπέροχο γαλλικό κατάλυμα,
στην οδό ΙΠΠΟΤΩΝ, στο μεσαι-
ωνικό ΚΑΣΤΡΟ της Ρόδου.!
Με το πλούσιο υλικό των εξαι-
ρετικών ασπρόμαυρων φωτο-
γραφιών που μας παραχώρησε
ο βετεράνος φωτογράφος της
Ρόδου, Α.Πάχος, το ταξίδι μας
στο χρόνο, μέσα απ’τα τείχη
της παλιάς πόλης, ήταν ονειρε-
μένο!!!!!!!
Προσμένοντας να ξαναταξιδέ-
ψουμε μαζί σας και στο μέλλον,
αναζητώντας το επόμενο φωτο-
γραφικό υλικό,ελπίζουμε να ζή-
σουμε ξανά μεγάλες στιγμές.!!!

Ξένη Κουντούρη
ΡΟΔΟΣ 

Ταξίδι στο χθες, με στόχο το μέλλον…

Συζήτηση μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης από τους Φ.Γαλανό (πρόεδρο
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), Γ.Μαχαιρίδη (Νομάρχη Δωδ/σου), Κ.Λώμη (Γεν.Γραμ. ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), Π.Αλευ-
ρά (Δ.Συμβ.OLYMPIC HANDLING) και Μάριο Μητρομάρα (Σύμβουλο OLYMPIC HANDLING).

Η αντιπροσωπεία του Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με τους συντελεστές της
φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο: «Ρόδος, οι δρόμοι του ουρανού».



Τ
ο νησί του Φιντέλ Κά-
στρο, θεωρείται ονει-
ρικός προορισμός.

Είναι ο παράδεισος της
σάλσα, του ρούμι, της μου-
σικής και της διασκέδα-
σης.
Έτσι, αποτολμήσαμε την
οργάνωση μιας ακόμα
αποστολής (την 5η κατά
σειρά) στον «επίγειο παρά-
δεισο» της Κούβας και δια-
πιστώσαμε ότι, εύκολα
συγκεντρώσαμε αρκετούς
συναδέλφους μας, που
μας εμπιστεύθηκαν για να
γνωρίσουν την Κούβα.
Και δεν έχασαν, αφού αυ-
τήν τη φορά, προγραμμα-
τίσαμε έναν πλήρη γύρο
του νησιού, όπου εκτός
της Αβάνα, γνωρίσαμε το
Πινάρ Ντε Ρίο, το Καμαν-

γουέι, το Όλγκιν, το Τρινι-
ντάτ, τη Σάντα Κλάρα
(όπου και μαυσωλείο του
Τσε Γκεβάρα), το Κάγιο
Κόκο και φυσικά, το Σα-

ντιάγο Ντε Κούβα, την
πρώτη πρωτεύουσα του
Κούβας.
Το Σαντιάγο θεωρείται το
προπύργειο της Σαντερία.
Η μουσική και ο χορός σε
βομβαρδίζουν ασταμάτη-
τα. Αυτοσχέδιες μπάντες
παίζουν ακούραστα σάλ-
σα, ρούμπα, μπολιερό.
Ακούς τα πάντα και δεν
σταματάς να χορεύεις κά-
θε χορό.
Η μυρωδιά του ταμπάκο εί-
ναι έντονη παντού, όπως
και οι κάθε μικροπωλητές
που πουλούν λαθραία πού-
ρα που τα φτιάχνουν εργά-
τριες με πολύ επιδέξιες και
γρήγορες κινήσεις.
Στην Αβάνα, οι δρόμοι
σφύζουν από ζωή, τα πεζο-
δρόμια μοιάζουν με απέ-
ραντες αυλές και παιδικές
χαρές.
Η τεράστια παραλιακή λε-
ωφόρος Μαλεκόν, αποτε-
λεί το νυφοπάζαρο της
Αβάνας, αλλά και το ση-
μείο συνάντησης των ερω-
τευμένων. 
Η Κούβα, έμεινε στην καρ-

διά μας όπως και σε κάθε
ταξιδιώτη, γιατί υπάρχει
ακόμα η ανθρωπιά και ο
αυθορμητισμός. 
Η Κούβα επιμένει ακόμα να
πορεύεται το σοσιαλιστικό
δρόμο, παρά τα οξύτατα
οικονομικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει.
Η οικονομία της χώρας
προσκρούει σε αδιέξοδα.
Τα σημάδια της στέρησης
είναι παντού.
Πολλοί θεωρούν ότι η Κού-
βα κάθεται πάνω σε ένα
ηφαίστειο έτοιμο να εκρα-
γεί. Ο λαός στερείται πολ-
λά πράγματα, όμως δεν
φαίνεται να ελπίζει σε τίπο-
τα. Ο Ραούλ Κάστρο που
κρατάει το τιμόνι της χώ-
ρας, βρίσκεται σε σταυρο-
δρόμι. Υπάρχουν σκέψεις
για κατάργηση του δελτίου
τροφίμων, που όμως απο-
τελεί το βασικό στοιχείο
του σοσιαλιστικού συστή-
ματος, αφού εξασφαλίζει
τη διατροφή ακόμα και σε
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Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΟΥΒΑ
Ο χρόνος λες και έχει σταματήσει στην Κούβα

Σαντιάγο Ντε Κούβα: Η μουσική σε συντροφεύει παντού.

Εκατομμύρια άνθρωποι ορκίζονται
στο όνομά του και πολλοί περισσότε-
ροι ελπίζουν να έλθει το τέλος της ζω-
ής του.
Δεν έγινε μπλουζάκι όπως ο Τσε Γκε-
βάρα. Η εικόνα του δεν γέμισε εφηβι-
κά δωμάτια και μόνο ο Ντιέγκο
Μαραντόνα σκέφτηκε να κάνει τατου-
άζ με το πρόσωπό του.
Κι όμως, ο Φιντέλ Κάστρο, που ήρθε
στη ζωή πριν 84 χρόνια, κέρδισε τη
θέση του μεταξύ των μεγαλύτερων
επαναστατών της ιστορίας και των πιο
αμφιλεγόμενων προσωπικοτήτων της.
Από το 2006, που έκανε εγχείρηση
στο έντερο, έχει μεταβιβάσει την
εξουσία στον αδελφό του, Ραούλ,
όμως η Κούβα εξακολουθεί να πορεύ-
εται στα χνάρια που έθεσε ο μεγάλος
αυτός επαναστάτης. Άραγε, για πόσο
καιρό ακόμα;…

Φιντέλ Κάστρο: Ο μεγάλος επαναστάτης

Η αποστολή του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. φωτογραφίζεται έξω
από το μαυσωλείο του Τσε Γκεβάρα, στη Σάντα Κλάρα.



εκείνους που δεν εργάζο-
νται.
Ένα ακόμα πρόβλημα που
χρήζει επίλυσης είναι το
διπλό νόμισμα όπυο χρησι-
μοποιείται, άλλο για τους
τουρίστες και άλλο για
τους ντόπιους. Το ερώτη-
μα όμως είναι, αν μπορούν
να γίνουν οι οικονομικές
αλλαγές χωρίς αντίστοιχες
πολιτικές αλλαγές και μέ-
χρι που μπορούν να φτά-
σουν αυτές. Σίγουρα όμως
δεν πρέπει να χαθεί η νικη-
φόρα επανάσταση του Φι-
ντέλ, του Τσε, του
Σιενφουέγος, που βοήθη-
σαν να ξεφύγει η χώρα
από τα νύχια της μαφίας
και του Μπατίστα και δεν
πρέπει να γυρίσει ξανά
εκεί.
Σίγουρα αξίζει μία καλύτε-
ρη τύχη για τα εκατομμύ-
ρια των Κουβανών που
θυσιάστηκαν για τις πα-
νανθρώπινες ιδέες του σο-
σιαλισμού. 
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Σ
την περιπλάνησή μας στην Αβάνα, δεν παραλείψαμε να επισκε-
φτούμε το μικρό ορθόδοξο ναό του Αγ.Νικολάου, που βρίσκεται
στην παραλία της παλιάς Αβάνας.

Μας περίμενε καρτερικά ο πρεσβύτερος του ναού, Αθηναγόρας, κο-
λομβιανής καταγωγής, με ελληνική παιδεία και άριστα ελληνικά.
Μας ευχαρίστησε για τη χειρονομία μας να μεταφέρουμε κεριά για
τους πιστούς και λάδι για τα καντήλια της εκκλησίας και υπομονετικά
μας ανέφερε για τον ιστορικό ναό που τον εγκαινίασε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τον οποίο μετέφερε η Ολυμπιακή, με ειδι-
κή πτήση στην Αβάνα.
«… Ο σταυρόσχημος βυζαντινός ναός, στεγάζει τις λιτές ψαλμωδίες
των ορθόδοξων Κουβανών. Η σημασία της ανέγερσής του Αγ.Νικολά-
ου είναι ιστορική. Πολλοί εξεπλάγησαν από την απόφαση  του Φ.Κά-
στρο το 2004, να επιτρέψει την ανέγερση της νέας εκκλησίας, στο
κτίσιμο της οποίας επέβλεψε λόγω των τεχνικών προβλημάτων που
υπήρξαν, ο Ευσέβιος Λεάλ, πνευματική προσωπικότητα της Κούβας. 
Ο ναός ανήκει στη νεογέννητη ενορία της Καραϊβικής και το ποίμνιο
της αποτελούν 500 άτομα, κυρίως νέοι και παιδιά. 
Στη θεία λειτουργία, η οποία γίνεται σε δύο γλώσσες – ελληνικά και
ισπανικά, συνεισφέρουμε όλοι…Σας ευχαριστούμε για τα κεριά. Φέ-
τος, θα κάνουμε Πάσχα…»
Ευχαριστήσαμε για τις πληροφορίες του πατέρα Αθηναγόρα και διαπι-
στώσαμε  ότι όταν η εκκλησία διάγει σωστό έργο, έχει σημαντική αξία,
σε σχέση με τη γερασμένη νοοτροπία των εκπροσώπων της εκκλησίας
στην πατρίδα μας που αδυνατούν αν αρθρώσουν πιστικό λόγο.

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΟΥΒΑ
Ο χρόνος λες και έχει σταματήσει στην Κούβα

Φιντέλ Κάστρο: Ο μεγάλος επαναστάτης

Η ορθοδοξία παρούσα
στην Αβάνα

Φωτογράφηση του γκρουπ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στην εί-
σοδο του ναού του Αγ.Νικολάου.

Ο πατέρας Αθηναγόρας, κολομβιανής καταγωγής, ενη-
μερώνει τους εκδρομείς του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για τους
ορθόδοξους της Κούβας.

Μια βόλτα με άμαξα στους δρόμους της Αβάνας, είναι μία καλή επιλογή.

Μικρές κουβανές, απορροφημένες στο φακό της «Άλλης Πτήσης», έξω από
το νεκροταφείο στο Σαντιάγο Ντε Κούβα.



ΠΡΕΣΠΕΣ:
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Σχόλια

Κ
άπου στα βόρεια σύ-
νορά μας, υπάρχει
ένα φυσικό όριο, σύ-

νορο με τους γείτονές μας,
που το αποτελεί ένα υπέρο-
χο λιμναίο πάρκο. 
Είναι οι Πρέσπες (Μικρή και
Μεγάλη), που θεωρούνται
οι μεγαλύτερες λίμνες των
Βαλκανίων.
Εκεί επιλέξαμε να εκδρά-
μουμε για ένα χειμωνιάτικο
τετραήμερο. 
Φτάνοντας στις λίμνες, νιώ-
σαμε σαν να ακροβατού-
με… στο όριο. Δεν έχει που
άλλού να πάει κανείς. Φτά-
νει στην άκρη της ελληνικής
γης. Μια άκρη… χωρίς
άκρη και κυρίως, χωρίς γη.
Τα νοητά μας σύνορα βρί-
σκονται στα νερά της Μεγά-
λης Πρέσπας, που μόνο
καταχρηστικά μπορούν να
θεωρηθούν σύνορα, αφού η
λίμνη είναι μία… απέραντη
κυριολεκτικά «θάλασσα»!!... 
Στις Πρέσπες, ο χρόνος
σταματάει, ο ταξιδιώτης
παίζει ακατάπαυστα με την
ελληνική του συνείδηση και
την οικολογική του ευαι-
σθησία.
Είχαμε την τύχη να ξεναγη-
θούμε στην περιοχή των λι-
μνών από το Βασίλη
Αραμπατζή, ένα αξιόλογο
άνθρωπο, που αγαπάει τον
τόπο του και μας εξήγησε
την ιστορία της περιοχής
από την εποχή των Βυζαντι-
νών και των Οθωμανών, αλ-
λά και μέχρι τα σύγχρονα
βιώματα που ζήσανε οι ντό-

πιοι στην εμφύλια διαμάχη
που ακόμα οι μνήμες είναι

ζωντανές.
Η περιήγηση ολοκληρώθη-

κε με ένα λουκούλιο γεύμα
που είχε επιμεληθεί ο έτε-
ρος αδελφός, ο Νίκος Αρα-
μπατζής, στην ταβέρνα «Το
Πρέσπειον», στο χωριό
Αγ.Γερμανός, αφού προη-
γουμένως θαυμάσαμε τις
τοιχογραφίες της εκκλη-
σίας του χωριού του 11ου
αι. χτισμένη σε σταυροειδή
ρυθμό με τρούλο, που στέ-
κεται ακόμα και σήμερα
κολλημένη στο ιερό της νέ-
ας εκκλησίας του χωριού.
Οι σπάνιες αγιογραφίες
που κρύβει αυτή η μικρή εκ-
κλησία γυρεύουν τη φροντί-
δα της αρχαιολογικής
υπηρεσίας που ίσως αργή-
σει για πολύ ακόμα. Εγκα-
ταλείψαμε τις λίμνες με
κατεύθυνση τη Φλώρινα,
αφού προηγουμένως φρο-
ντίσαμε όλοι μας να αγορά-
σουμε αρκετά κιλά από
φασόλια κάθε μεγέθους (μι-
κρά, μεγάλα, γίγαντες),
αφού η περιοχή φημίζεται
για την παραγωγή οσπρίων.
Σίγουρα αυτή η περιπλάνη-
ση μας, με την οργάνωση
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., που πε-
ριλάμβανε την Καστοριά και
το όρος Βόρας, στις εσχα-
τιές της πατρίδος μας, μας
έκανε ακόμα πιο πλούσιους
σε γνώσεις και παραστά-
σεις και κυρίως, γιατί γνω-
ρίσαμε αγνούς
συμπατριώτες μας, ανόθευ-
τους από σκοπιμότητες και
εκμετάλλευση, σε μια «άλλη
Ελλάδα», που αντιστέκεται
στις προκλήσεις.

ΠΡΕΣΠΕΣ: Στην άκρη της Ελλάδας

Το παραμυθένιο νησί του Αγ.Αχιλλείου

Στη μέση της Μικρής Πρέσπας, βρίσκεται το νησάκι του
Αγ.Αχιλλείου, που φιλοξενεί το αρχαιότερο μνημείο της πε-
ριοχής, τα ερείπια της μεγάλης τρίκλιτης βασιλικής του
Αγ.Αχιλλείου που κτίστηκε στα τέλη του 10ου αι. ως επι-
σκοπικός ναός της Πρέσπας και φιλοξενεί τον τάφο του
ομώνυμου αγίου, επισκόπου Λαρίσης.
Σταθήκαμε κάτω από τη μεγάλη αψίδα και ταξιδέψαμε με
το βλέμμα της μέσα από το τριπλό παράθυρο στα ήσυχα
νερά της λίμνης, νοιώθοντας μία απόκοσμη γαλήνη και μία
σιωπηλή ενέργεια που ελάχιστοι αρχαιολογικοί χώροι μπο-
ρούν να σου προσφέρουν.

Πανοραμική άποψη του νησιού του Αγ.Αχιλλείου.

Πανοραμική άποψη του ναού του Αγ.Αχιλλείου, με
φόντο τα νερά της Μικρής Πρέσπας.

Φωτογράφιση του γκρουπ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., πάνω στην πλωτή γέ-
φυρα που οδηγεί στο νησί του Αγ.Αχιλλείου. Πίσω, χιονισμένα τα
βουνά που χωρίζουν την Ελλάδα από τα Σκόπια. 
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Θέατρο

Τ
ο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
στην πολύχρονη
δράση του, στή-

ριξε πολλά τμήματα,
προκειμένου οι συνά-
δελφοί μας να προά-
γουν και να
προβάλλουν το ταλέ-
ντο τους.
Πρόσφατα, αναδείχθη-
κε ένα ακόμα νεοσύ-
στατο τμήμα του, το
«Αεροθέατρο 2», όπου
η θεατρική ομάδα
έδωσε δείγματα της
δουλειάς της σε ένα
ευρύτατο κοινό.
Η θεατρική ομάδα, με
τους: Άρτεμη Καρα-
βουσιάνη,  Τζένη Κονί-
δη, Αφροδίτη
Κουρούκλη, Γιώργο
Κωστάντη,  Νίκη Ντά-
νη,  Στέλλα Ντελοπού-
λου, Κατερίνα
Παπαδημητρίου, Πάνο
Τουρλή, Αντζελα Χαρ-
λάφτη, και Μαρίνα
Χρηστάκου, με την κα-
θοδήγηση της σκηνο-
θέτιδας Μαρίας

Μπιτσακάκη, αφού
ολοκλήρωσε τις πρό-
βες της, ξεπερνώντας
τις όποιες δυσκολίες (
π.χ. αντρικοί ρόλοι
έπρεπε να παιχθούν
από γυναίκες ! ) κατά-
φερε να μας προσφέ-
ρει τη θεατρική
παράσταση που μας
είχε υποσχεθεί, την

κωμωδία του Δημ, Ψα-
θά, «Εξοχικόν Κέ-
ντρον, Ο ΈΡΩΣ» ή
ευρύτερα γνωστό ως
«Στρίβειν δια του αρ-
ραβώνος». 
Η παράσταση, με την
ηθική και οικονομική
συμπαράσταση του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., δόθηκε
στις 06 Φεβρουαρίου

2010, στο κινηματοθέ-
ατρο «Μελίνα Μερκού-
ρη» στην Τερψιθέα της
Άνω Γλυφάδας. Το κοι-
νό σ΄ένα κατάμεστο
θέατρο, υποδέχθηκε
με ενθουσιασμό και
καταχειροκρότησε αυ-
τή την πρώτη προσπά-
θεια της δεκαμελούς
ομάδας, που του χάρι-
σε δύο ευχάριστες
ώρες και άφθονο γέ-
λιο. Μετά από αυτή
την κατά γενική ομο-
λογία πετυχημένη εμ-
φάνιση, η ομάδα
συνεχίζει τη δράση
της, προβάροντας ένα
καινούργιο έργο,
υπενθυμίζοντας ότι
χρειάζεται απολύτως
αντρικές συμμετοχές,
για να υπάρχει αρμο-
νία στο θεατρικό έργο.
Φαίνεται ότι η λειψαν-
δρία είναι έντονη σε
όλους τους τομείς.

Για τη θεατρική ομάδα
Τζένη Κονίδη

«ΑΕΡΟΘΕΑΤΡΟ 2»«ΑΕΡΟΘΕΑΤΡΟ 2»

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. παίζει θέατρο 

Η θεατρική ομάδα του «Αεροθέατρου 2», μετά το πέρας της παρά-
στασης επί σκηνής, χαιρετούν του θεατές (από αριστερά: Γιώργος
Κωστάντης, Μαρίνας Χρηστάκου, Άρτεμις Καραβουσιάνη, Πάνος
Τουρλής, Κατερίνα Παπαδημητρίου, Στέλλα Ντελοπούλου, Τζένη Κο-
νίδη, Νίκη Ντάνη, Άντζελα Χαρλάφτη). (ΦΩΤΟ: Μιχ. Μεντογιάννης).

Στιγμιότυπο από την παράσταση «Στρίβειν δια του αρραβώνος».
Διακρίνονται από αριστερά οι: Τζένη Κονίδη, Πάνος Τουρλής και
Άντζελα Χαρλάφτη.

Η Νίκη Ντάνη, σε μια εκφραστι-
κή πόζα.
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Θέματα

Σκακιστικό τουρνουά

ΠΠ
ληροφορούμε τα μέλη
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ότι
την Πέμπτη 13 Μαΐου

2010, θα πραγματοποιηθεί
εσωτερικό σκακιστικό τουρ-
νουά, με στόχο την επιλογή
σκακιστικής ομάδας που θα
εκπροσωπεί το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
στους εντός και εκτός Ελλά-
δας αγώνες.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να το
δηλώσουν στη γραμματεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στα τηλ: 210
3563357, 210 3563938.

Στάθης Πράπας
Υπεύθυνος Σκακιστικού Τμήματος

17ο  ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ
17 Μαίου – 6 Ιουνίου 2010

Τελικός: 6 Ιουνίου 2010 (ώρα: 19.30)
Γήπεδα Vari Tennis Club

(22ο χιλ. Αθηνών – Βάρης)
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με το 2103563357
Υπεύθυνος διοργάνωσης: κυβ/της Γ.Μαυροειδής

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ελληνορωσική βραδιά

Με επιτυχία
πραγματο-

ποιήθηκε στο
Μέγαρο
Μουσικής,
υπό την επί-
βλεψη του
συνθέτη Μί-
κη Θεοδω-
ράκη,
ελληνορωσι-
κή βραδιά,
με τη συμμε-
τοχή της εξαί-
ρετης
πιανίστριας Τατιά-
νας Παπαγεωργίου, της υψι-
φώνου Αιμ.Τιταρένσκο και
του τενόρου, Ζ.Τερζάκη.
Τους μουσικόφιλους θεατές
συντρόφευσαν οι συγκλονι-
στικές ερμηνίες όλων των
καλλιτεχνών, μεταξύ των
οποίων ήταν ο πρέσβης της
Ρωσίας κ. Τσχιασβίλι, η κα
Λούκα Κατσέλη, ο Γ.Αρσένης
κ.ά. 

•Όσοι συνάδελφοι θέλουν
να μάθουν τα διαγνωστικά

κέντρα και τα ιατρεία με τα
οποία έχει συμβληθεί το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., παρέχοντας τι-
μές δημοσίου, μπορούν να επι-
κοινωνούν με τη γραμματεία.

•Επίσης, μπορούν οι συνά-
δελφοι μας, με την επίδει-

ξη της ταυτότητας μέλους του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ή της Ο.Α., να
συνεχίσουν να αγοράζουν με
ειδικές τιμές από το κατάστη-
μα αφορολόγητων στο «Ελ.Βε-
νιζέλος».

«Έφυγε» ο

Γιάννης Βέλμαχος

Έφυγε για πάντα από κοντά
μας ο αγαπητός συνάδελ-

φος, Γιάννης Βέλμαχος, που για
χρόνια εργάστηκε στην Τεχνική
Βάση του Ελληνικού.
Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος
που συνεχώς βρισκόταν κοντά
στους συνδικαλιστικούς αγώνες και στους συναδέλ-
φους του. Πάντα χαμογελαστός, διασκέδαζε κάθε ανα-
ποδιά και αντιξοότητα με έναν καλό λόγο ή ένα έξυπνο
ανέκδοτο.
Στην οικογένειά του και στο γιο του Ανδρέα, που εργά-
ζεται στην Olympic Air, εκφράζουμε τα πλέον ειλικρινή
συλλυπητήρια μας για το χαμό του πατέρα του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

• Απεβίωσε η συνταξιούχος συ-
νάδελφος και μέλος του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., που για χρόνια ερ-
γάστηκε ως συνοδός εδάφους
στον Α/Σ Ελληνικού, 
Σοφία – Αργυρώ Κολοβοπούλου. 

• Το τεύχος Νο 61
Κυκλοφόρησε 25 Απριλίου

2010

«ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ»
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Τ.Κ. 166 04 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ.: 210 3563938

210 3563357
Fax:  210 9885045

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Bασίλης Τσατσαράγκος
Τηλ.: 210 3563938
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΥΠΕΘΥΝΟΣ:
Κώστας Λώμης
Τηλ.: 210 3563357 - 2127
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ:
Τηλ.: 210 3563357 - 210 6548884
ΑΤΕΛΙΕ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Τηλ.: 210 6534391 - 210 6548884

•Το περιοδικό συντάσσεται
από συντακτική επιτροπή

• Επιτρέπεται η αντιγραφή
κειμένων αρκεί να αναγραφεί
η πηγή προέλευσης

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
Πρόεδρος: Φώτης Γαλανός
Α' αντ/δρος: Βασ. Τσατσαράγκος
Β' αντ/δρος: Νίκος Σαβιδάκης
Γεν. γραμματέας: Κώστας Λώμης
Αν. γραμματέας: Λάμπρος Καράβας
Ταμίας: Γιώργος Μαυροειδής
Έφορος: Σπύρος Γιάνκοβιτς
Δημ. Σχέσεις: Γιάννης Σοφιανός
Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας: Δημήτρης Μονογυιός
Εφορία Αθλητισμού: Γιώργος Καπλάνης
Υπεύθυνη Περιφέρειας: Εύα Μανδαλιού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
email: polkeoa@otenet.gr
web-site: www.polkeoa.gr

ΤατιάναΤατιάνα
ΠαπαγεωργίουΠαπαγεωργίου

Το τεύχος Νο 61 της "Άλλης

Πτήσης λόγω χρονικής καθυ-

στέρησης κυκλοφορεί με

16 σελίδες.

Το επόμενο τεύχος κυκλοφορεί

τέλη Ιουνίου 2010.

Ευχαριστίες
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συ-

ναδέλφους μας, συνδιακαλιστές της

Ένωσης ΣΕΠΟΑ, που προσέφεραν στο

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.. αρχειακό υλικό για το

Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς

και τον εξοπλισμό των γραφείων που

διέθεταν.

Τους ευχόμαστε καλή συνταξιοδότηση,

καθώς και στα μέλη της Ένωσής του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

•Όσοι συνάδελφοι θέλουν 

να εκδόσουν ταυτότητα

μέλους ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 

μπορούν να επισκεφθούν τα

γραφεία μας από 08.00-13.30.

•Για τους συναδέλφους 

της περιφέρειας υπάρχει 

ειδική μέριμνα.

Πληροφορίες: 210.356.3357



15

Διαφημίσεις

Œ
Ó· «ÔÙ¿ÌÈ ÔÚÁ‹˜»,
ÏËÌÌ‡ÚÈÛÂ ÙËÓ
∞ı‹Ó· Î·È fiÏË ÙËÓ

∂ÏÏ¿‰·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË
‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·È-
‰ÈÔ‡, Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛÂ
fiÏÔ˘˜ ¤ÎÏËÎÙÔ˘˜.
∏ ÔÚÁ‹ ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ
Û˘ÁÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Î·È Î˘Ú›ˆ˜
fiÙ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi
Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘
ÓÈÒıÔ˘Ó ·‰ÈÎËÌ¤ÓÔÈ.

∂›Ó·È Ë ÔÚÁ‹ ÁÈ· Ì›· ¿‰ÈÎË
ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô˘ Î˘ÚÈ·Ú¯Â›-
Ù·È ·fi Ù· ÛÎ¿Ó‰·Ï·, ÙË
‰È·ÏÔÎ‹, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·,

ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË, Ô˘
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi
¤Ó·Ó ¿‰ÈÎÔ ı¿Ó·ÙÔ.
∂›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÁÈ· Ù·

ÂÏÏËÓÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ·˘Ùfi
ÙÔ Í¤Û·ÛÌ·.
∆Ô ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÔ‡ÌÂ, ·fi ÙÈ˜
·ÎÚfiÙËÙÂ˜ Î·È ÙË ‚›·.
∂›Ó·È Ì›· ·Î·ıÔ‰‹ÁËÙË
ÔÚÁ‹ ·fi Ì›· ÁÂÓÈ¿ Ô˘
‚Ï¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ
Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ˙ËÙ¿ Ì›· ¿ÏÏË
ÚÔÔÙÈÎ‹, ·fi ÙÔ˘˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜, Ì›· ¿ÏÏË
ÎÔÈÓˆÓ›·, ÌÈ· ‰ÈÎ·ÈfiÙÂÚË
ÔÏÈÙÂ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤Ó·Ó
¿ÏÏÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi.
ŒÓ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÏÈÙÈ-
ÛÌfi ÛÂ fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÎÙ·-
ÛË Î·È ÛÂ fiÏ· Ù· Â›Â‰·,
ÛÙËÓ ˘ÁÂ›·, ÛÙËÓ ·È‰Â›·,
ÛÙÈ˜ Ù¤¯ÓÂ˜, ÛÙËÓ ÎÔ˘Ï-
ÙÔ‡Ú·, ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi,
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.

28

∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿ �

∆ÒÚ· Î·È Ó¤Ô 
Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ
23Ô ¯ÏÌ. §ÂˆÊ. µ¿ÚË˜

§∂øº. µ∞ƒ∏™ (µ§∞Ãπ∫∞) - Ô‰fi˜ ¶∞¡√™ 6 ÙËÏ. 210 8959550 - FAX. 210 9659968

∆√ ¶√∆∞ªπ ÙË˜ ÔÚÁ‹˜

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ·, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, Î·Ù·Ï‹„ÂÈ˜, ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ› ‰ÚfiÌˆÓ ‹Ù·Ó ÙÔ
Í¤Û·ÛÌ· ÙˆÓ 15¿ÚË‰ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÛÙ· ∂Í¿Ú¯ÂÈ·.

°¤ÌÈÛ·Ó
ÔÈ Ï·ÙÂ›Â˜ ÌÂ
·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓÔ˘˜
Ó¤Ô˘˜



ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
4270

ΤΑΧΥΔΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΛΩΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

OLYMPIC GHA DEPARTMENTOLYMPIC GHA DEPARTMENT

ΔιεθνήςΔιεθνής ΑερολιμέναςΑερολιμένας ΑθηνώνΑθηνών

ΣπάταΣπάτα, , 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-E-mail: commercial@olympic-

handling.aerohandling.aero

ΟΟ κόσμος μας, η δύναμή μαςκόσμος μας, η δύναμή μας !!!! !!




