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Καλό καλοκαίρι!

Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
• Η πορεία και η δράση του
• Νέος κανονισμός εισητηρίων

Ταξίδια
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ΗΜΕΡΕΣ

Πανόραμα Δαλματικών Ακτών
Η νέα εκδρομή του ΠΟΛΚΕΟΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ - ΒΟΣΝΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ - Κότορ
HOTEL CROATIA • 5• DE LUX

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

Ποιοτικές διακοπές στη Ζάκυνθο
με το HELLAS SUN TRAVEL
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
SANDY MARIA
ΤΣΙΛΙΒΙ

HOTEL FAMILY INN - ΑΡΓΑΣΙ
www.familyinnhotel.gr
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ
01.06-30.06 – 19 € /άτομο
01.07-31.07 – 23 € /άτομο
01.08-31.08 – 33 € /άτομο
01.09-30.09 – 19 € /άτομο

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ - ΛΑΓΑΝΑΣ
www.eugeniaapts.gr
Studio ½ και 1/3 με airco/tv
01.06-30.06 – 28 € /δωμάτιο
01.07-31.07 – 38 € /δωμάτιο
01.08-31.08 – 48 € /δωμάτιο
01.09-30.09 – 28 € /δωμάτιο
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Πολύ καλή τοποθεσία,
250μ από την παραλία,
250μ. από το κέντρο.
01.06-30.06 – 25 € /δωμάτιο
01.07-20.07 – 30 € /δωμάτιο
20.07-30.07 – 35 € /δωμάτιο
30.07-31.08 – 38 € /δωμάτιο
01.09-30.09 – 24 € /δωμάτιο
Επίσης προσφέρονται ειδικές τιμές στους εργαζομένους στην
Olympic και στους συνταξιούχους της Ο.Α. για:
-Κρουαζιέρα, γύρος του νησιού (μέχρι 15 Ιουλίου 2010): 20€
-Καρέτα – Καρέτα:17€
-Κρουαζιέρα για Κεφαλλονιά: 37€
• Πληροφορίες: γραφεία ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (τηλ.210 3563357)

Της σύνταξης
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• Γράφει ο
Βασίλης Τσατσαράγκος

από το ΠΟΛΚΕΟΑ

ο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνεκειμένου το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. να
πές στους στόχους
είναι ο συνεχιστής της τράπου ανακοινώνει, είναι
πεζας αίματος των εργαζοστην ευχάριστη θέση, μέσα
μένων της Ο.Α., αυτό δεν
από αυτό το τεύχος, να σας
κατέστει δυνατό.
γνωστοποιήσει τα προγράμΈτσι, το Δ/Σ του
ματα που πέτυχε και που
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., αποφάσισε τη
στόχο έχουν να βοηθήσουν
δημιουργία νέας τράπεζας
σε μία ιδιαίτερα δύσκολη
αίματος, σε συνεργασία με
περίοδο, αποτελεσματικά
το νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» υπογράφοτα μέλη του.
ντας σχετική σύμβαση.
Έτσι λοιπόν, μετά από μία
Η πρώτη αιμοδοσία θα
επίπονη και επίμονη προπραγματοποιηθεί στις 29 Σεσπάθεια, ήρθαμε σε συμπτεμβρίου 2010, στα γραφωνία με σειρά
φεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και
διαγνωστικών κέντρων,
τα μέλη που επιθυμούν να
προκειμένου να τυγχάνουν
"Χωρίς τίτλο", Έργο του Στάθη Βατανίδη
συνεχίσουν την προσφορά
τα μέλη μας ειδικές χρεώτους ή, όσοι θέλουν, να γίσεις και πιο συγκεκριμένα,
τιμές τιμοκαταλόγου δημοσίου και σε ορισμένα, ακόμα χα- νουν νέοι εθελοντές αιμοδότες, να το δηλώσουν έγκαιρα
μηλότερα.
στα γραφεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.. Αυτό θα βοηθήσει οργανωΗ ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την πώληση της Ο.Α. και
τικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση όλων μας.
την απουσία μιας πρόβλεψης διατήρησης των παροχών
Τέλος, όπως ήδη είναι γνωστό, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μετά από
που είχε η Ο.Α. (Διαγνωστικό Κέντρο), αλλά και με διάφορα αλλεπάλληλες συναντήσεις με τη διοίκηση της Olympic Air,
διαγνωστικά κέντρα του λεκανοπεδίου.
κατέθεσε νέο κανονισμό εισιτηρίων, ο οποίος ήδη έγινε θεΙδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία με την
σμός για την εταιρεία, διαμορφώνοντας κατ' αρχήν ένα
περικοπή των συντάξεων και την οικονομική δυσπραγία
πλαίσιο συνεργασίας, στο οποίο το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με αξιοπου υπάρχει, θεωρούμε σημαντική και επιβεβλημένη τη διπιστία και σοβαρότητα στέκεται απέναντι σε αυτή.
εύρυνση της παρέμβασης μας στο κοινωνικό πεδίο, παρέΗ διαδικασία είναι ήδη γνωστή σε όλους, ενώ γίνεται περαιχοντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για τα μέλη του
τέρω προσπάθεια για απλούστευση της. Πρόσφατα, αντιΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
μετωπίσαμε πρόβλημα με τη διακοπή χορήγησης
Στις σελίδες της «Άλλης Πτήσης» που ακολουθούν, θα διαεισιτηρίων FREE ΙΙ στο δίκτυο της Olympic Air για τους ερβάσετε τα συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς και τη διαδι- γαζόμενους στο Catering και την Olympic Aviation.
κασία ένταξής σας σε αυτά.
Στην πρόσφατη συνάντησή μας, με τον αρμόδιο διευθυντή
Ένα νέο στοιχείο της δράσης μας, περιλαμβάνει και η πρότης παραπάνω υπηρεσίας (κ.Α.Μάη), καθώς και τα στελέχη
ταση-συμφωνία για καλοκαιρινά προγράμματα διακοπών,
αυτής, οριστικοποιήθηκε η συνέχιση της χορήγησης εισιτηχωρισμένα σε τρεις περιόδους μέσα στο καλοκαίρι.
ρίων FREE στους πρ. εργαζόμενους της Olympic Aviation
Οι τιμές των προγραμμάτων αυτών είναι ιδιαίτερα συμφέκαι στους συναδέλφους μας χειριστές που είναι υπό μετάρουσες και απευθύνονται στα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και
ταξη. Εκκρεμεί η επαναχορήγηση στην Olympic Catering
στις οικογένειές τους, με τη μόνη παράκληση – για λόγους
μεταξύ άλλων, αλλά και η χορήγηση εισιτηρίων “Z”.
προγραμματισμού – να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντοΣε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να επισημάνουμε την αμέμότερο δυνατό.
λεια όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία πώλησης της
Σε αυτά τα πλαίσια που εισαγωγικά αναφέραμε, κινείται και
εταιρείας και της μη προνόησης μέσω της σύμβασης, με τη
η συμφωνία μας με ΚΤΕΟ στη δυτική Αττική (Ίλιον), επιτυγσυνέχιση χορήγησης των εισιτηρίων FREE II στους πρώην
χάνοντας ειδικές τιμές για τα μέλη μας στο παραπάνω
εργαζόμενους στην Ο.Α.
ΚΤΕΟ.
Αυτό το κενό, με πολύ κόπο το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., το κάλυψε
Υπενθυμίζουμε ακόμη πως όλα τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
μερικώς και στο επόμενο διάστημα θα επιδιώξει να το αντιμε την επίδειξη της σχετικής μας ταυτότητας, δικαιούνται
μετωπίσει συνολικά. Γνωρίζουμε όλοι ότι με ανοιχτό το θέστο κατάστημα DUTY FREE του προσωπικού στο «Ελ.Βενιμα της συγχώνευσης της Olympic Air με την Aegean
ζέλος», τις ίδιες εκπτωτικές τιμές με το εν ενεργεία προσω- δημιουργούνται νέα δεδομένα και απαιτείται μέριμνα και
πικό.
προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα. Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, μετά από
θα συνεχίσει άοκνα να καταθέτει τις δυνάμεις του σε αυτήν
δύο αποτυχημένες προσπάθειες για την πραγματοποίηση
την κατεύθυνση.
σύσκεψης με τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας, προΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Αεροπορικά

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

Α

φού πρώτα λεηλατήθηκαν
τα εισοδήματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι προχωρά σε αποκρατικοποιήσεις, που έχουν πρωτίστως εισπρακτικό προσανατολισμό,
στοχεύοντας στην άντληση κεφαλαίων, αλλά και στην προσπάθεια εντυπωσιασμού της αγοράς
και των δανειστών της χώρας.
Έτσι, μετά την πολύπαθη πώληση της Ο.Α., από την προηγούμενη κυβέρνηση, σειρά
παίρνουν τώρα και τα άλλα
«ασημικά» της χώρας όπως
ΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις
δεν είναι παθητικές όπως π..χ.
ΕΛΤΑ, «Ελ.Βενιζέλος» (αύξηση
χρόνου εκχώρησης), καζίνο
Πάρνηθας, όμως το ελληνικό
δημόσιο θεωρεί ότι θα αποκομίσει σημαντικά οφέλη μέσω της
εισαγωγής μετόχων στο χρηματιστήριο και από άμεσες καταβολές.
Οι εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις
– κάτι που για τη σημερινή κυβέρνηση αποτελούσε ταμπού
στο παρελθόν – επιχειρούνται
να παρουσιαστούν ως αναγκαίες
και ως αναπτυξιακή προοπτική
(!!)
Όμως, η εκχώρηση ή εκμίσθωση
γενικά το «ξεπούλημα» την εναπομεινάντων δημοσίων επιχειρήσεων, σε μία εποχή που η
χρηματιστηριακή αξία τους έχει
υποτιμηθεί και σε μία εποχή που
όλοι γνωρίζουν ότι ξεπουλάμε
τα ασημικά μας, γιατί έχουμε
ανάγκες δεν πρόκειται να σπεύσουν να αγοράσουν και μάλιστα
σε καλές τιμές…
Μοναδικές περιπτώσεις για να
συζητήσει κανείς εκχωρήσεις
από το κυρίαρχο κράτος θα
ήταν με κάποια κριτήρια αναπτυξιακά και στρατηγικά, προϋποθέσεις που σήμερα δεν
υπάρχουν.
Αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε
αυτήν την προοπτική, θα μιλάμε
για απώλεια οικονομικής κυριαρχίας, με εθνική εμβέλεια και μάλιστα μη αναστρέψιμη, αφού για
να εξυπηρετήσουμε το χρέος
μας ξεπουλάμε, όχι το περίσευμα μας ή τα άχρηστα «ασημικά»
της γιαγιάς μας, αλλά τα χρήσιμα εργαλεία μας που χωρίς αυτά δεν θα υπάρχει αυτόνομη
εθνική επιβίωση και κυρίως οικονομική ελευθερία.
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Τα απομεινάρια της Ο.Α.

Γ

ια τα όσα παραπάνω αναφέρονται, μπορεί κανείς να τα
συγκρίνει και με τα αποτελέσματα (οικονομικά και θεσμικά)
από την πώληση της Ο.Α. όπου το
καλάθι του ελληνικού δημοσίου μίκρυνε σημαντικά από όσα πομπωδώς είχε εξαγγείλει ο αρχιτέκτονας
της πώλησης της Ο.Α., Κ.Χατζηδάκης.
Η εταιρεία που έχει αναλάβει την
εκκαθάριση της παλιάς Ο.Α., έχει
προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό των οικονομικών στόχων, υπολογίζοντας ότι τα έσοδα από την
πώληση του στόλου της Ο.Α. και
της ακίνητης περιουσίας της θα είναι πολύ λιγότερα από τα 200
εκ.ευρώ που υπολογίζονταν να εισπραχθούν.
Αυτό διαπιστώθηκε από την Εθνική
Κεφαλαίου που πάει σε νέο διαγωνισμό για την πώληση των 7 Boeing,
επειδή
οι
προσφορές
κυμάνθηκαν πολύ χαμηλότερα από
τους υπολογισμούς της. Εάν αυτή
η πώληση «πάει καλά», θα συνεχίσει με τα φτηνά ATR όπου η αξία
τους είναι χαμηλή, ενώ μεγάλος
προβληματισμός υπάρχει για την
τύχη των 4 α/φών Α-340 που έχουν
εκτιμηθεί σε 180 εκατ.ευρώ.
Όμως, η κατάσταση τους (χρειάζονται εκτεταμένες συντηρήσεις στα
σκάφη και στα Landing Gears), σε
συνδυασμό με τη διεθνή κρίση στις
αεροσυγκοινωνίες θα δυσκολέψουν την πώλησή τους σε μία ικανοποιητική τιμή.
Για το τέλος, έχει αφαιθεί η πώληση των ακινήτων που διαθέτει η
Ο.Α., στην Ελλάδα και στο εξωτερι-

κό και των αεροπορικών ανταλλακτικών που φυλάσσονται στο παλιά
υπόστεγο της αεροπλοϊας, στο Ελληνικό.
Για τα δεκάδες άλλα αναλώσιμα,
ούτε κουβέντα να γίνεται ότι μπορεί
να εισπραχθεί κάποιο σημαντικό
ποσό, αφού τα περισσότερα σαπίζουν στο Ελληνικό και στα περιφερειακά αεροδρόμια.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα προς
πώληση α/φη και υλικά της Ο.Α.,
για να μπορέσουν να πουληθούν,
πρέπει να διατηρούν την πλοϊμότητα τους. Έτσι, το ελληνικό δημόσιο
χρειάζεται σημαντικά ποσά για την
συντήρηση τους, αλλά και την παραμονή τους στους διαδρόμους
του «Ελ.Βενιζέλος».
Αρχικά, μετά την άναρχη φυγή των
τεχνικών της Ο.Α., η συντήρηση
ανατέθηκε στο συνεργάτη της
Ο.Α., Καγιάφα, ο οποίος αφού αποκόμισε σημαντικά έσοδα, αποχώρησε για να δοθεί στη συνέχεια η
συντήρηση του στόλου της παλιάς
Ο.Α. στους τεχνικούς της Olympic
Air, η οποία έχει και τα μοναδικά
της έσοδα από τεχνικό έργο, μαζί
με κάποιες μικροεργασίες και στεγάσεις ιδιωτικών α/φών στο μεγάλο
υπόστεγο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αξία των
περιουσιακών στοιχείων (εργαλειομηχανές, γρύλλοι, εργαλεία, εφόδια κ.ά.), της Τεχνικής Βάσης, χωρίς τα ανταλλακτικά των α/φών –
είχαν αποτιμηθεί σε 3,8 εκατ.ευρώ,
τα οποία όμως παρά το αρχικό ενδιαφέρον από την Olympic Air και
άλλες μικρές αεροπορικές εταιρείες, στάλθηκαν στο Ελληνικό για
φύλαξη και σίγουρα όταν η εται-

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

Επικαιρότητα
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ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΑΚΙ

•Tου Μάριου Λώμη

• ΜΑΖΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Για να μην αναληφθούν πολιτικές ευθύνες

“Προκλητική ρύθμιση για πρόωρη
συνταξιοδότηση...”

Μ

ία νέα τακτική εγκαινιάζει η
κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να κερδίζει την
κοινή γνώμη. Αντί να βγαίνει δημόσια και να λέει την άποψη της για
καυτά θέματα, φροντίζει με τη…
«διαρροή» πληροφοριών, να στοχοποιεί πρόσωπα και ομάδες, χωρίς να λαμβάνει πολιτική θέση,
ενεργώντας αναλόγως με τη ζύμωση της κοινής γνώμης, την οποία
όμως η ίδια έχει διαμορφώσει.
Έτσι, μετά τις «ανθρωποφαγίες»
και το «ξεσαβούρωμα» ατόμων,
διοχετεύει ειδήσεις που ορισμένες
εφημερίδες τις έκαναν πρωτοσέλιδο με τίτλο «… προκλητική εύνοια
1,3 δις στους πρώην της Ο.Α…»,
ενώ τα ταμεία βουλιάζουν.
Διαβάζοντας τα ψιλά, η υπόθεση
αναφερόταν στην εκκρεμότητα χιλιάδων συναδέλφων μας με τις συντάξεις του, το εφ' άπαξ, και την
υλοποίηση της Π.Ν.Π., η οποία συ-

νοδευόταν με πληροφορίες ότι
«κύκλοι» του υπ.εργασίας, διαδίδουν ότι… «θα κληθούν να επιστρέψουν τις συντάξεις τους ή
μέρος αυτών (που απονεμείθηκαν
σύμφωνα με Π.Ν.Π.) αν η ισχύς
των προβλέψεων βγει παράτυπη…
».
Τα δημοσιεύματα ενέσπειραν ανησυχία στους συναδέλφους μας,
αλλά παράλληλα καταδίκασαν και
τις απαράδεκτες μεθόδους της πολιτείας και της κυβέρνησης, απέναντι στους νόμους που έχουν
ψηφισθεί νόμιμα. Καταδικαστέες
είναι και οι μέθοδοι που διαποτίζουν την κοινωνία ως το μεδούλι
από μνησικακία, εχθρότητα, φθόνο, εκδίκηση.
Όλα αυτά τα φαινόμενα, δεν είναι
υγιή και δείχνει ότι σαν κοινωνία
δεν βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο.
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Απόψεις
Τέρμα στην ανοχή των πολιτών στην αναξιοκρατία και τη διαπλοκή

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ

Κ

υνικός, χαρακτηρίστηκε από
δημοσιογράφους και πολιτικούς ο πρ.υπουργός μεταφορών Τ.Μαντέλης, όταν
παραδέχθηκε στην Εξεταστική ότι
«πήρε μίζα» από τη Siemens. Γιατί
όμως θεωρείται κυνικός ο Μαντέλης, όταν παραδεχόταν ότι «… έτσι
γίνονται αυτά τα πράγματα…»;
Ίσως η έκπληξη να προέρχεται μόνο από το γεγονός ότι για πρώτη
φορά πολιτικός παραδέχεται «ότι
τα πήρε», με τη δικαιολογία όμως
ότι το έκανε για τον προεκλογικό
του αγώνα στην πολυδάπανη Β'
Αθηνών. Και σίγουρα δεν χρειάστηκε πολύ για να πείσει τους συναδέλφους του για το ύψος μίας
εκλογικής εκστρατείας στην Αθήνα.
Κυνικός λοιπόν δεν είναι ο Μαντέλης. Κυνική μάλλον πρέπει να θεωρείται η ανοχή που δείξαμε όλοι
μας σαν πολίτες σε αυτό το σύστημα που για τόσο καιρό θεωρούσαμε ότι δεν μας αφορά η διαπλοκή,
η ρουσφετολογία, η αναξιοκρατία
που κυριαρχούν στην κοινωνία μας.
Το οργίλο ύφος πολιτικών και δημοσιογράφων που σήμερα καταφέρονται εναντίον του Μαντέλη δεν
μας πείθει, γιατί σίγουρα επιχειρούν «να τον κάψουν» για να σωθούν οι ίδιοι και το νοσηρό
σύστημα που υπηρετούν. Γιατί ο
Μαντέλης, δεν έπεσε από τον ουρανό. Εκκολάφθηκε μέσα στο κομματικό σύστημα και ανελίχθηκε
στους δημόσιους θώκους, απλά για
να υπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Που ήταν όλοι αυτοί που
σήμερα ωρύονται, όταν εμείς καταγγέλαμε τον Μαντέλη για πολιτικές που δεν συνάδουν με το
δημόσιο συμφέρον. Ο Μαντέλης
επιλέχθηκε για να κάνει τις βρώμικες δουλειές και απλά η βουλιμία
του και η απληστία του, τον οδήγησαν και στη διαφθορά. Μπορεί σήμερα ο Τ.Μαντέλης να γίνεται

• Γράφει ο Κώστας Λώμης

γνωστός για τα κατορθώματά του
στον ΟΤΕ και στις συναλλαγές του
με τη Siemens, όμως εκτός από
υπουργός Επικοινωνιών, υπήρξε
και υπ. Μεταφορών. Ανέλαβε το
πόστο το 1997, μετά την παραίτηση
του “μη συνεργάσιμους” - σύμφωνα με τις καταγγελίες - Χάρη Καστανίδη, που είχε καταγγείλει ότι
«δεχόταν ασφυκτικές πιέσεις για
υπογραφές συμβάσεων και πωλήσεις οργανισμών». Τον αντικατέστησε ως θεματοφύλακας του
εκσυγχρονισμού ο Κεφαλλονίτης
πολιτικός και αμέσως «στρώθηκε
στη δουλειά»… Το Δεκέμβριο του
1997, ο ΟΤΕ προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις έργων στην INTRACOM και στη SIEMENS, ύψους
222,7 και 150 δισ.δρχ. Στον ΟΣΕ,
προχώρησε σε δεκάδες υπογραφές συμβάσεων, ενώ στην Ολυμπιακή που βρισκόταν στην πρώτη
γραμμή των ιδιωτικοποιήσεων, διόρισε δικούς του ανθρώπους, όχι για
να βοηθήσουν την εταιρεία, αλλά
για να την απαξιώσουν, με στόχο
την πώλησή της. Ο σκοτεινός ρόλος του Μαντέλη για την πορεία
της Ο.Α. ακόμα αναζητείται και κρίμα που σήμερα δεν υπάρχει οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα για
να αναδείξει αυτό το ζήτημα. Η πολιτική του Μαντέλη στον εθνικό αερομεταφορέα ήταν επιζήμια, όχι
μόνο γιατί ελέγχεται για τις αγορές
α/φών Boeing (B-717) από την Αεροπλοϊα, μετά την επίσκεψη του
Κλίντον, ούτε για τους διορισμούς
που έκανε, ούτε για την έμμεση
στήριξη της Aegean που τότε κινδύνευε να κλείσει, όσο κυρίως για
την υπονόμευση της υπόστασης
και του ρόλου του εθνικού αερομεταφορέα. Σήμερα, 12 χρόνια μετά
και ενώ ο εθνικός αερομεταφορέας
έχει ουσιαστικά ενταφιαστεί από
τις πολιτικές επιλογές και μία ιδιωτική εταιρεία επιχειρεί στη θέση

Άφιξη του Τάσου Μαντέλη στον Α/Σ Σαντορίνης με A.T.R.
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Ο Τάσος Μαντέλης στην
ανακριτική της Βουλής
του, όλοι γνωρίζουμε το ρόλο των
πολιτικών όλων των αποχρώσεων
που άσκησαν εξουσία όλα αυτά τα
χρόνια στο ζήτημα της Ο.Α. Στο
Μαντέλη όμως πρέπει να χρεώσουμε το ρόλο του «εφιάλτη», που οδήγησε τον «εχθρό» στο χώρο μας.
Μήπως άραγε κανείς εργαζόμενος
της Ο.Α., ξεχνάει τον αντίστοιχο κυνισμό του Μαντέλη που ως υπ.Μεταφορών δήλωνε το Μάρτη του
1998 σε συνέντευξή του ότι «… Το
Πάσχα μπορεί να μην πετά η Ολυμπιακή…», ξεσηκώνοντας θύελλα
αντιδράσεων από τους συνδικαλιστικούς φορείς, όχι όμως και από
τους δημοσιογράφους που τότε
τον στήριζαν, την ώρα που ο εθνικός αερομεταφορέας έχανε χιλιάδες επιβάτες.
Ακολούθησαν τα περίφημα προγράμματα εξυγίανσης που οδήγησαν μαζικά σε φυγή εκατοντάδες
έμπειρους συναδέλφους μας, όπου
συνταξιοδοτούμενοι αιμοδοτούσαν
τις μικρές άγνωστες ιδιωτικές εταιρείες (Κρόνος, Απόλλων, Aegean,
Venus κ.ά.), ενώ περιέκοψαν βάναυσα το εισόδημά μας με περικοπές στους μισθούς και στα
επιδόματα (θυμάστε το επίδομα
τροφής που ήταν αφορολόγητο;)
Όμως, το χειρότερο ήταν ότι εγκατέλειψαν κυριολεκτικά τον εθνικό
αερομεταφορέα «στην τύχη του»
δίχως αγορές νέων α/φών και χω-

ρίς στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης.
Απλά, οι ευθύνοντες και ο ίδιος ο
Μαντέλης έκανε αθρόες προϊσταμενοποιήσεις και μαζικές προσλήψεις -κυρίως με την υποχρέωσή
τους να στηρίζουν τη λειτουργία
των δεκάδων περιπτέρων που χρειάζονταν για την εκλογική του εκστρατεία στην αχανή περιφέρεια
της Β' Αθηνών. Πολλοί απ' αυτούς
τους εργαζόμενους σήμερα βρίσκονται ακόμα έξω από το υπ.Μεταφορών, διαμαρτυρόμενοι για την
απόλυσή τους από τον εθνικό αερομεταφορέα, αφού για χρόνια εργάστηκαν ως εποχιακοί και έγιναν
βορρά στα συμφέροντα και των
επόμενων υπ.Μεταφορών που διαδέχθηκαν το Μαντέλη.
Γιατί τα θυμηθήκαμε όλα αυτά;
Μα για να σταματήσουν να μας ρίχνουν «στάχτη στα μάτια», κάποιοι
που θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι
μόνο ένα «λαδιάρης» επίορκος πολιτικός που «… τα ‘πιασε…», αλλά
το φαύλο σύστημα που εκκολάπτει
αυτούς τους πολιτικούς.
Όσοι σήμερα σκίζουν – κατόπιν
εορτής – τα ιμάτιά τους, αλληλοκατηγορούμενοι για την ατιμωρησία
των ενόχων, ας κοιταχτούν στον
καθρέπτη. Εκεί θα δουν ότι υπάρχουν πολλοί… Μαντέληδες… που
έκαναν τα στραβά μάτια σε κάθε
καταγγελία διαφθοράς, βαπτίζοντας ηθικό το νόμιμο, που εναντιώθηκαν σε κάθε πρόταση για
ανάπτυξη από τους εργαζόμενους
– και τους ονόμαζαν συντεχνίτες
και υψηλόμισθους, προκειμένου να
κάμψουν τις αντοχές τους.
Σήμερα, επιχειρούν να «δώσουν το
Μαντέλη στο λαό…», προκειμένου
να σωθούν οι ίδιοι. Όμως, όλοι αυτοί που χρόνια στήριζαν, υπέθαλπαν και χάιδευαν, σήμερα τους
δείχνουν απειλητικά τα δόντια
τους…

Χαμογελαστός, ο Τ. Μαντέλης, κόβει την κορδέλα εγκαινίων

Κόμικ

SIEMENS:

Πλυντήριο μαύρου χρήματος....
•Tου Μάριου Λώμη
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Αεροπορικά

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

Ε

ίναι γνωστό ότι από τα
πρώτα θέματα που έθεσε
το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
στις συναντήσεις με τα επιτελικά στελέχη της Olympic Air,
ήταν και η χορήγηση των εισιτηρίων FREE II στους συνταξιούχους του Ομίλου της Ο.Α.
Μετά την αποδοχή του αιτήματος και τη δημόσια εξαγγελία
από τον πρόεδρο της MIG,
κ.Α.Βγενόπουλο, αποφασίστηκε ο τρόπος χορήγησης και ο
αριθμός των χορηγούμενων εισιτηρίων.
Στο αίτημα της χορήγησης των
δωρεάν εισιτηρίων και της υλοποίησης του αιτήματος έγιναν
πάμπολες παρεμβάσεις, επιχειρώντας κάποιοι να διεκδικήσουν την καταλυτική τους
συμβολή, αλλά μάλλον για αρνητικές προοπτικές στο ζήτημα
πρόκειται.
Ύστερα λοιπόν από τον αποκλεισμό συναδέλφων μας από
συγκεκριμένους χώρους (Aviation, Catering), πραγματοποιήσαμε συνάντηση στα γραφεία
της Olympic Air, με επιτελικά
της στελέχη (Α.Μάης, Ε.Στεργιοπούλου, Ε.Ζερβού, Μ.Παπαδάκη), με αποκλειστικό θέμα
τον τρόπο χορήγησης και τους
δικαιούχους.
Έτσι, προς γνώση των μελών
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., γνωστοποιούμε τις διαδικασίες έκδοσης
και χορήγησης που αναφέρονται στον κανονισμό εισιτηρίων
της Olympic Air, ο οποίος πρόσφατα θεσπίστηκε.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Η Olympic Air, χορηγεί εισιτήρια:
➢ Στο σύνολο του τακτικού προσωπικού του Ομίλου Olympic
Air
➢ Στους συνταξιούχους του
Ομίλου Ολυμπιακή Αεροπορία
➢ Σε ειδικές κατηγορίες, όπως
μέλη Δ/Σ Olympic Air, M.I.G.,
ΞΑΕ
Τα εισιτήρια που χορηγεί, διακρίνονται σε:
• FREE I: Για υπηρεσιακές μετακινήσεις, με κανονική θέση
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• FREE II/SPACE AVAILABLE:
αδέλφια τους.
Για προσωπικές μετακινήσεις
Σε περίπτωση γάμου, χορηγούΟι δικαιούχοι, ταξιδεύουν σε
νται 2 FREE II εισιτήρια.
οικονομική θέση, εφόσον
Συνταξιούχοι: Στους συνταξιυπάρχει διαθέσιμη θέση και με
ούχους χορηγούνται δέκα εισιτην προϋπόθεση ότι έχει γίνει
τήρια FREE II ανά έτος, με
κράτηση στην πτήση. Τα FREE
καταβολή service charge.
II εισιτήρια, γίνονται αποδεκτά
Τα παραπάνω εισιτήρια δικαιεφόσον αποστέλλονται για
ούνται οι σύζυγοι και τα τέκνα
έγκριση 5 εργάσιμες μέρες
των συνταξιούχων.
πριν το ταξίδι.
Εισιτήρια προς τρίτους:
• SERVICE 1/SPACE CONΤα αντίστοιχα εισιτήρια, μπορεί
FIRM: Ο δικαιούχος, ταξιδεύει
να χορηγηθούν
με κλεισμένη θέση, χωρίς να
- σε ξένες αεροπορικές εταιρείεπιβαρύνεται τους φόρους και
ες
τις άλλες χρεώσεις.
- στους συνεργάτες της
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Olympic Air (C.S.A., αντιπροΤακτικό προσωπικό Olympic
σώπους)
Air: Απεριόριστα εισιτήρια
- Στους ελεγκτές εναέριας κυFREE II, με πληρωμή service
κλοφορίας (Υ.Π.Α., Πολεμική
charge (σε περίπτωση ακύρωΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
σης, δεν
επιτρέπεται το
ΟΑ STAFF SERVICE
1
S.C.).
1
Το S.C. ορίζεται ΞΑΕ STAFF SERVICE
και αναπροσαρ- ΟΑ DIRECTORS
1,1
μόζεται από την
OA STAFF
1,2
Olympic Air. Τα
εισιτήρια δικαιOA STAFF STBY
2
ούνται οι υπάλGSA & MIG MEMBERS
3
ληλοι της
εταιρείας, οι
OA RETIRED
4
σύζυγοί τους,
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΝΑΕΡ.ΚΥΚΛΟΦ. 5
οι γονείς του,
τα τέκνα και τα
ΞΑΕ STAFF VACATION
5

Αεροπορία). Δικαιούνται 6 εισιτήρια
- Στους Ο.Α. Handling Agents.
Δικαιούνται 4 εισιτήρια.
Ισχύς εισιτηρίων:
- Τα δωρεάν εισιτήρια ισχύουν
3 μήνες μετά την έκδοσή τους
- Τα εκπτωτικά, ισχύουν για 1
έτος μετά την έκδοσή τους
Όροι:
- Τα εισιτήρια είναι αυστηρά
προσωπικά
- Δεν μεταβιβάζονται, δεν επιτρέπεται η χρήση για άλλα άτομα.
- Ισχύουν μόνο για τη διαδρομή
που αναφέρονται
- Απαγορεύεται η χρήση δωρεάν εισιτηρίων σε αντικατάσταση εκπτωτικού.
Έκδοση εισιτηρίων
Η διαδικασία της έκδοσης
όλων των εισιτηρίων, βρίσκεται
στην αποκλειστική διαχείριση
της Olympic Air. Η έκδοση γίνεται μόνο στα εκδοτήρια στο
«Ελ.Βενιζέλος». Η αίτηση έκδοσης γίνεται εγγράφως ή με email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
oalstafftickets@olympicair.com
, με τη διαδρομή της πτήσης
και την πιθανή ημέρα ταξιδιού.
Επιπρόσθετα, αποστέλλεται
φωτοτυπία της ταυτότητας της
Olympic Air ή της Ο.Α. (RETIRED) ή του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
που εμφανίζονται τα στοιχεία
του αιτούντος.
Επιπρόσθετα, για τους συνταξιούχους, απαιτείται το έγγραφο
απονομής συντάξεως ή κατάθεσης της αίτησης στο Ι.Κ.Α..
Για την έγκριση της έκδοσης
απαιτούνται 5 εργάσιμες μέρες. Τα εισιτήρια FREE II, αφορούν αποκλειστικά τις πτήσεις
της Olympic Air, όπου δηλ. είναι operator και ΟΧΙ τις πτήσεις
που συνεργάζεται η εταιρεία
(CODE SHARE).
Προτεραιότητες:
Η χορήγηση των FREE II εισιτηρίων, γίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος (check in) των
κανονικών εισιτηρίων.
Το προσωπικό της O.A., προηγείται των ΞΑΕ ή των συνεργατών.
Η προτεραιότητα εμφανίζεται
στον διπλανό πίνακα:

Θέματα

"ΆΓΟΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ"

ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΣΤΡΙΒΩΝ

Σ

ε κακόγουστο σήριαλ έχει
μετατραπεί η υπόθεση
των «αγόνων αεροπορικών γραμμών».
Μετά την άρση λειτουργίας της
κρατικής Ο.Α. που εκτελούσε
τα δρομολόγια αυτά, ο υπ.Μεταφορών, Δ.Ρέππας, έκοψε κυριολεκτικά «την πίτα» στα
πέντε, όπου μοίρασε στις γραμμές αναλογικά και στις πέντε
ελληνικές αεροπορικές εταιρείες.
Ο τρόπος ανάθεσης θεωρήθηκε λανθασμένος από τον πρόεδρο της Olympic Air, επειδή θα
βάρυνε το δημόσιο με 2,2
εκ.ευρώ, καθώς η Olympic Air
είχε προσφερθεί να τις αναλάβει με μηδενικό αντιστάθμισμα
(!)
Η επιτροπή που εξέτασε την
πρόταση, θεώρησε πως υπήρξε
κώλυμα με την προσφορά της
Olympic Air, προσέφερε για
την ανάληψη μηδενικό αντιστάθμισμα, όμως ζητούσε για
άλλες γραμμές 5,9 εκ.ευρώ.
Η Υ.Π.Α. θεώρησε ότι η προσφορά τελούσε υπό αίρεση
γιατί ήταν ομαδική προσφορά
και έτσι, δεν την έκανε αποδεκτή.
Τελικά, η υπόθεση των άγονων
γραμμών, περιεπλάκη, καθώς η

Έκπωτη κυρήχθηκε από την Υ.Π.Α. η Athens Airways, λόγω
της μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της για τις
άγονες γραμμές.
σχετική δικογραφία που συντάχθηκε διαβιβάστηκε στη Βουλή,
προκειμένου να εξετασθούν οι
καταγγελίες του προέδρου της
Olympic Air, Α.Βγενόπουλου.
Φανερά ενοχλημένος ο υπ.Μεταφορών, Δ.Ρέππας, για την
εξέλιξη τόνισε ότι… «… Όποιος
επιλέγει να ασχοληθεί με την
πολιτική είναι εκτεθειμένος

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

βε για τις άγονες γραμμές, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις πτήσεων και δρομολόγηση διαφορετικού τύπου
α/φών.
Παράλληλα, της επιβλήθηκαν
πρόστιμα συνολικού ύψους
26.000 ευρώ και ξαναμοίρασε
τις γραμμές της Athens σε
Olympic Air, Sky Express και
Astra.
Δεν γνωρίζουμε τελικά πως θα
εξελιχθεί το σήριαλ των επιδοτούμενων (άγονων) γραμμών,
όμως αντικειμενικοί παρατηρητές θεωρούν ως βιαστικές τις
αποφάσεις του υπουργείου που
κυριάρχησαν σκοπιμότητες και
πολιτικές ισορροπίες.
Για το ζήτημα θα πρέπει να
υπάρξει η σύνταξη μιας σοβαρής μελέτης που βασικά θα
λαμβάνει όλες τις παραμέτρους
(οικονομικούς, γεωγραφικούς,
αναπτυξιακούς και εθνικούς),
προκειμένου να ενταχθεί κάποιο δρομολόγιο στις επιχορηγήσεις και κυρίως να παύσει να
αποτελεί προνόμιο για τον κάθε
υπουργό Μεταφορών, προκειμένου να ενισχύει ή να πολεμά
κάθε επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο
τομέα των αεροσυγκοινωνιών
της χώρας μας.

Η τέφρα του ισλανδικού ηφαιστείου απέδειξε
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τ

ο χάος που δημιούργησε
στην παγκόσμια οικονομία η
έκρηξη ενός ηφαιστείου στον
παγωμένο ευρωπαϊκό βορά, δείχνει τα όρια της αντοχής του ανθρώπου στα φυσικά φαινόμενα.
Εκστασιασμένοι, παρακολουθούσαμε επί μέρες στους δέκτες μας
την ηφαιστειακή σκόνη να καθηλώνει τις πτήσεις των α/φών και να ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες
ταξιδιώτες.
Η παράλυση των αεροπορικών επικοινωνιών, ματαίωσε πάνω από
100.000 (!!) πτήσεις, προκαλώντας
ζημιές 2 δισ.ευρώ στις αεροπορικές εταιρείες.
Για τους περισσότερους, η ισλανδική σκόνη ήταν μία αόρατη απειλή, καθώς η τέφρα θεωρήθηκε
ιδιαίτερα επικύνδυνη για τη σωστή
λειτουργία των στροβιλοκινητήρων, γεγονός που είχε εντοπιστεί
πριν πολλά χρόνια σε πτήση Jum-

Η έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου έβαλε σε δοκιμασία
εκατοντάδες επιβάτες.
bo της B.A., που πετούσε με κατεύθυνση την Αυστραλία και πάνω από
την Ινδονησία, έσβησαν οι κινητή-

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

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

ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ

3

Υπογράφουν αρχικά το μνημόνιο (καλύτερα να το
αποκαλούμε μνημόσυνο), με δρακόντια μέτρα και
ρυθμίσεις και μετά κάποιοι το παίζουν ήρωες με δακρύβρεχτες δηλώσεις στους τηλεοπτικούς δέκτες. Μήπως
νομίζουν ότι μας δουλεύουν;… Πάντως εμείς τους λέμε
ότι τους πήραμε χαμπάρι…
Θεσπίζοντας 40 χρόνια (!!!) πραγματικής δουλειάς
για να χορηγήσουν μία πλήρη σύνταξη δεν εξυγιαίνουν τα οικονομικά το ασφαλιστικό μας, αλλά εξαφανίζουν τις συντάξεις μας, αφού η προοπτική της
χορήγησης κατεβαίνει κυριολεκτικά… στον Άδη!! Έστω
και αν είναι μακάβριο. Καλά σαράντα…
Οι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν συσσωρεύσει πλούτο
ευημερίας 60 περίπου χρόνων και κινδυνεύουν να
τον αρπάξουν οι αετονύχιδες τραπεζίτες της Αμερικής.
Ας το καταλάβουν οι κάτοικοι της γηραιάς ηπείρου και
ας πάρουν με τις «πέτρες» τις υποτακτικές κυβερνήσεις
τους.
Ύστερα από 35 χρόνια αναστηλωτικών παρεμβάσεων στα αρχαία μνημεία της Ακρόπολης αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές, παραδίδοντας ένα λαμπρό
δημιούργημα της αρχαιότητας στους πολίτες του κόσμου. Εύγε πραγματικά…
«Αγαπάμε την Ελλάδα – ταξιδεύουμε στην Ελλάδα»
το σλόγκαν στο διαδίκτυο όσων πραγματικά αγαπάνε τούτη τη χώρα
Βρέθηκε πρόσφατα στη Βεργίνα ένα μοναδικό εύρημα. Πρόκειται για ένα ασημένιο αμφορέα σε δύο
πρόχειρες ταφές στην αγορά την Αιγών. Οι επιστήμονες, θεωρούν ότι το εύρημα προέρχεται από τον τάφο
του νόθου γιου του Μεγ.Αλεξάνδρου, Ηρακλή και της
μητέρας του, Βαρσίνης.
MIG. Η Marfin Investement Group, εμφάνισε ζημιές
ύψους 71,5 εκατ.ευρώ το 2009, εξαιτίας κυρίως των
επενδύσεων για τη λειτουργία της νέας Ο.Α. Η συνολική
ζημιά συνυπολογιζόμενης της έκτακτης φορολογικής εισφοράς ύψους 13,9 εκ.ευρώ, ανήλθε στα 85,5 εκ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη MIG, χωρίς τα αποτελέσματα της
Olympic Air και την έκτακτη φορολογία, τα καθαρά κέρδη του ομίλου θα ανέρχονταν σε 77 εκ.ευρώ.
Εκατόν ογδόντα έξι βουλευτές (!) λιγότερους θα
εκλέγουν οι Ούγγροι, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Εμείς, μήπως δεν έχουμε
κρίση…
Σε 83 εκ αναμένεται να ανέλθει ο πληθυσμός της
Τουρκίας το 2023. Καρπεροί οι γείτονές μας.
Αναταράξεις στο λιανεμπόριο αναμένεται να επιφέρει η επικείμενη λειτουργία του πρώτου εκπτωτικού
χωριού στα Σπάτα από βρετανική εταιρεία.
- Ο μισός σχεδόν πληθυσμός της Γης σήμερα, δηλ.
περισσότεροι από 3 δισ.ανθρώπους να μην ξέρουν
να διαβάσουν ένα βιβλίο ή να βάλουν την υπογραφή
τους.
- Ο 21ος αι. βρήκε περίπου 1δισ. ανθρώπους να μην ξέρουν να διαβάσουν ένα βιβλίο ή να βάλουν την υπογραφή τους.
- Λιγότερο από το 1% που ξοδεύεται κάθε χρόνο για
αγορά εξοπλισμών σε όλον τον κόσμο θα αρκούσε για
να «βάλει» κάθε παιδί σε σχολείο, αλλά αυτό δεν συνέβη.
Αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή η εξαγωγή, από αρχαιοκάπηλους, δύο υπέροχων αγαλμάτων κούρων,
που θεωρούνται έργα εξαιρετικής τέχνης. Ευτυχώς οι
κούροι δεν θα… ξενυχτούν όπως οι νέοι μας.
Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε φτωχοί, αφού ολόκληρος υπουργός με εποπτεία σε ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, έμεινε ικανοποιημένος μόν με 200 χιλ. ευρώ.
Οι Αμερικανοί δανείστηκαν και πάλι λεφτά από τους
Κινέζους, ενώ εμείς τα… αμερικανάκια, δεν τολμήσαμε…
Μετά την κρατική Ο.Α., ακολουθεί ο Ο.Σ.Ε. Ήδη η
κυβέρνηση ανακοίνωσε περικοπές δρομολογίων,
αύξησης εισιτηρίων, μετατάξεις υπαλλήλων, προκειμένου να προχωρήσεις στην εξυγίανση. Τι μένει για συνέχεια; Μα, ο νέος ιδιοκτήτης του οργανισμού. Υπομονή,
μέχρι να τον μάθετε…
Ώρα δικαίωσης για τον αρχιεπίσκοπο Αλβανίας,
Αναστάσιο, όπου τιμήθηκε από τον πρόεδρο της χώρας, Μπ.Τόπι, με το μέγιστο παράσημο του εθνικού
ήρωα, Γ. Σκεντέρμπεη. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Σάλι
Μπερίσα προ 20ετίας, ήθελε να εκδιώξιε τον Αναστάσιο.
Σημεία των καιρών.

ειδήσεων

Κηλίδες θανάτου

...σε μια μέρα αγώνα
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Ζημιές ρεκόρ, ύψους 625 εκ.ευρώ, συντελέστηκαν για την B.A..
Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ζημιές
τους βρετανικού εθνικού αερομεταφορέα. Ας σημειωθεί ότι η Β.Α., είναι
ιδιωτική από το 1987 και το αναφέρουμε για να θυμηθούμε τις ηλιθιότητες των δημοσιογραφικών ειδήσεων,
που ανέφεραν ότι η Ο.Α. έχει ελλείμματα, επειδή λειτουργούσε υπό κρατικό μανδύα!!!...
Ο κινεζικός αερομεταφορέας
CHINA SOUTHERN AIRLINES, θεωρείται η μεγαλύτερη αεροπορική
εταιρεία στην Ασία , ξεπερνώντας
ήδη την ιαπωνική JAL που αντιμετωπίζει έντονα οικονομικά προβλήματα.
Για δεύτερη χρονικά συνεχίζεται
η αεροπορική σύνδεση Αθήνας –
Σμύρνης, με δύο τούρκικες αεροπορικές εταιρείες, σε μία προσπάθεια
να καταστεί η Σμύρνη ένας σημαντικός προορισμός.
Θετική η πορεία της ETIHAD από
το άνοιγμα της γραμμής Αθηνών.
Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες,
η Γη θεωρείται συνομήλικη της
Σελήνης. Ξέρετε όμως, για τι ηλικίες
αναφερόμαστε; Για 4,5 δισ.χρόνια…
!!...
Η θεατρική ομάδα αναζητά πρωταγονιστές για το έργο "Ο ηλίθιος".

3

3

3
3

AEΡΟΝΕΑ

3

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

Τ

ο ανθρώπινο ποτάμι έμοιαζε να μην έχει αρχή
και τέλος. Οργισμένο, ασυγκράτητο, είχε
πλημμυρίσει την Αθήνα.
Είχαμε χρόνια να δούμε τέτοια μαζική και μαχητική
παρουσία της εργατικής τάξης που ξεχύθηκε
στους δρόμους της πρωτεύουσας, όχι μόνο για να
εκφράσει την αντίθεσή της στις αντεργατικές επιταγές, αλλά και για να επιδιώξει να αγωνιστεί αποτελεσματικά, με στόχο να πιέσει για την ανατροπή
τους.
Ο τραγικός όμως θάνατος τριών νέων ανθρώπων
που τους έκαψαν κυριολεκτικά ζωντανούς, ήταν
μία εκκωφαντική αντίθεση στα κυρίαρχα μηνύματα
του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού.
Ο χαμός των συνανθρώπων μας, προβλημάτισε
όλους και ίσως περισσότερο αυτούς που προκάλεσαν το χαμό τους που καμία δικαιολογία δεν έχουν
για την πράξης τους.
Όσοι ισχυρίζονται ότι διεκδικούν καλύτερη ανθρώπινη ζωή δεν συμβιβάζονται με το ενδεχόμενο να
προκαλέσουν το θάνατο εκείνων που ακριβώς θέλουν να ανασύρουν από το τέλμα της επιβίωσης.
Όσοι χάθηκαν δυστυχώς δεν γυρίζουν πίσω. Για
όσους ζουν, υπάρχει η δυνατότητα να βελτιώσουν
τη ζωή τους και οφείλουν να παλέψουν εντατικά
και δυναμικά, διαφυλάσσοντας όμως την αξία της
ζωής που είναι αναντικατάστατη…
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
•Απαραίτητα δικαιολογητικά:
- Διαπιστωτική πράξη απόλυσης
από Ο.Α.
- Κατάθεση δικαιολογητικών
συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ ή
- Απόφαση συνταξιοδότησης

3
3
3

Παρελθόν
το «Ατλαντίς»

Για τελευταία φορά ταξίδεψε στο διάστημα το διαστημικό λεωφορείο «Ατλαντίς»,
ύστερα από 25 χρόνια πτήσεων.
Πραγματοποίησε 32 αποστολές, βρέθηκε για 300
ημέρες στο διάστημα, ενώ
διέσχισε 120 εκ. μίλια!!!
Το διαστημικό όχημα πέρασε… στην αποστρατεία με
μία σεμνή τελετή που πραγματοποίησε το τελευταίο
πλήρωμα του. Καλή διαστημική συνέχεια.

Κοινωνία

Φωτο - ΡεποΡταζ

με το φακό της «ΑΛΛΗΣ ΠΤΗΣΗΣ»

17ο Τουρνουά Τένις

Ένας πετυχημένος θεσμός

Τ

ο 17ο Τουρνουά ξεκίνησε στις 17 Μαϊου στα γήπεδα του
VARIS CLUB στη Βάρη, πίσω από τις ταβέρνες στα Βλάχικα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Φέτος, η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας. Πολλοί συνάδελφοι βρέθηκαν
εκεί καθημερινά, είτε για να συμμετάσχουν, είτε για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Έκδηλη η συγκίνηση των περισσότερων, που συναντούσαν τους συναδέλφους μετά από
σχεδόν ένα χρόνο που η Ολυμπιακή έγινε ιδιωτική. Φέτος, για
πρώτη φορά, συμμετείχαν συνάδελφοι από την Aegean, την
Olympic Air, την Athens Airways, την Y.Π.Α. και φυσικά την παλιά Ολυμπιακή. Αεροπορία, και του χρόνου...
Στιγμιότυπο από το 17ο τουρνουά τένις του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Διεθνής μουσική παρουσία

Μ

ία σημαντική μουσική παρουσία του μουσικοσυνθέτη Νίκου
Καλλίτση, ανέδειξε και διεθνώς το μουσικό του ταλέντο.
Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια
λειτουργίας των ελληνικών σχολείων στο Μόντρεαλ, το Ελληνο-Καναδικό Κογκρέσο της πολιτείας του Κεμπέκ, σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινότητα του Μόντρεαλ, την Ελληνική
Ορθόδοξη Κοινότητα του LAVAL, την ΕΠΟΚ και του Λακωνικού
φόρουμ, διοργάνωσαν μία μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση αφιερωμένη στην ποίηση του μεγάλου μας ποιητή και Ακαδημαϊκού
Νικηφόρου Βρεττάκου, με θέμα την Ειρήνη, την Αγάπη και τον
Σεβασμό στο Περιβάλλον.

Η ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ, βράβευσε το μουσικοσυνθέτη Νίκο Καλλίτση, στην εκδήλωση προς τιμή του ποιητή μας, Νικηφόρου Βρεττάκου

Για την
Άλλη Πτήση
• Όσοι συνάδελφοι δεν
λαμβάνουν το περιοδικό
του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
"Άλλη Πτήση"
να επικοινωνήσουν με
την γραμματεία μας
στο 210 3563 357
για να επιβεβαιώσουν
την διευθυνσή τους.
• Όσοι επιθυμούν
να δημοσιεύσουν
άρθρα και πληροφορίες
για το επόμενο τεύχος
να τα παραδώσουν μέχρι
10 Σεπτ. 2010.

Τ

ην Πέμπτη 13 Μαίου
2010 άρχισε ο α' γύρος του ετήσιου σκακιστικού τουρνουά του
ΠΟΛΚΕΟΑ . Την Τετάρτη
19 Μαίου θα διεξήχθηκε ο
β' γύρος όπου έλαβαν μέρος οι:
1) Καιμάκης Τ - Ευσταθίου Δ
2) Κάραλης Γ - Μπονάνος Λ
3) Παπαδόπουλος Γ. - Κυριακάκος Β.
Το τουρνουά επέβλεψε με
επιτυχία ο Διαιτητής
κ. Γ. Δημητρόπουλος.
Απ’ το ΠΟΛΚΕΟΑ θα επιδιωχθεί να γίνει θεσμός η διοργάνωση του τουρνουά
σκακιού.
Στάθης Πράπας
Υπεύθυνος σκακιστικού
τμήματος ΠΟΛΚΕΟΑ

Σε αυτό το αφιέρωμα, με τη μεγάλη συμμετοχή των ομογενών
μας, παρουσιάστηκαν συμφωνικά έργα του συναδέλφου μουσικοσυνθέτη Νίκου Καλλίτση.
Συγχαρητήρια Νίκο από το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και καλή συνέχεια.

Σκακιστικό τουρνουά

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

ΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Μ

Τους πήραμε χαμπάρι

πορεί η κρατική Ο.Α. να είναι μία ανάμνηση, εξακολουθεί όμως να φιγουράρει στα τηλεοπτικά δελτία ως η
εταιρεία που χρωστάει – μαζί με τον Ο.Σ.Ε., που βρίσκεται κι αυτός στο μάτι του κυκλώνα – εκατομμύρια ευρώ
στα ασφαλιστικά ταμεία.
Έτσι, μαζί με τους φοροφυγάδες γιατρούς του Κολωνακίου,
τους εθνικούς αοιδούς και άλλους φορομπαταχτήδες, επιχειρείται να χρεωθεί και η Ο.Α. ως κύριος συντελεστής της βύθισης της ελληνικής οικονομίας.
Ξεχνούν όμως ν' αναφέρουν όλοι αυτοί οι καλοπληρωμένοι
κονδυλοφόροι – ότι, η κρατική Ο.Α. είχε ρυθμίσει τα χρέη της
και της είχε επιτραπεί να τα καταβάλει με δόσεις, όπως άλλωστε και πάρα πολλούς ιδιώτες επιχειρηματίες και τηλεοπτικους σταθμούς που τους μισθοδοτούν.
Όμως, τους έχουμε πάρει όλους χαμπάρι και αυτούς και τις
εξουσίες που στηρίζουν και επιχειρούν να μας πείσουν για την
αναγκαιότητα λήψης όλων των αντεργατικών νομοσχεδίων
που μας φόρτωσαν στις πλάτες μας οι εγχώριοι και διεθνείς
κυβερνώντες.

Ε

Μαζί μπορούμε καλύτερα

ίναι δεδομένο ότι η οικονομική κρίση μας αγγίζει όλους,
άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Οφείλουμε
όμως ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να παλέψουμε για την έξοδο.
Επειδή στο Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας συνταξιούχοι ασχολούνται παράλληλα
και με πολλές εμπορικές δραστηριότητες, σκεφτήκαμε να
προβάλλουμε μέσα από τις σελίδες της «Άλλης Πτήσης» τις
ενασχολήσεις τους, αλλά και τις ειδικές παροχές ή τιμές που
προσφέρονται στους συναδέλφους μας.
Πληροφορήστε μας λοιπόν για τις δραστηριότητές σας μαζί
με τις προσφορές σας και εμείς θα τις γνωστοποιήσουμε στο
επόμενο τεύχος, σε μία ξεχωριστή σελίδα στα μέλη του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., γιατί σίγουρα όταν όλοι είμαστε μαζί μπορούμε
καλύτερα…!!

Γυμνές αεροσυνοδοί

Σ

υνέβη και αυτό. Απλήρωτες για περισσότερο από εννέα μήνες, οι όμορφες αεροσυνοδοί της ισπανικής αεροπορικής
εταιρείας Air Comet, αποφάσισαν να ξεγυμνωθούν και να επιδείξουν δημοσίως τα κάλλη τους,
προκειμένου να κάνουν ευρύτερα γνωστό το
πρόβλημά τους. Οι πιο ωραίες από αυτές, τόλμησαν αποκαλυπτικές στάσεις στις καμπίνες των
α/φών, ακόμη και στις τουρμπίνες. Οι φωτογραφίες τους κόσμησαν ένα ημερολόγιο μέσω του οποίου φιλοδοξούν να κερδίσουν ένα μέρος των χαμένων μισθών του. Τα πράγματα είναι
δύσκολα, αφού η εταιρεία τέθηκε υπό επιτροπεία, αφ' ότου
βρετανικό δικαστήριο κατάσχεσε α/φη της κατ' απαίτηση γερμανικής τράπεζας.
Πάντως στην Ελλάδα δεν κυκλοφόρησαν αυτά τα ημερολόγια.
Για να συμπαρασταθούμε και εμείς, στα κορίτσια...
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Η Εθνική στην Νότια Αφρική

Μ

ε τις ευχές όλων μας,
έφυγε η Εθνική για τη
Νότιο Αφρική, για τις
υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελλο. Και μόνο η συμμετοχή – άσχετα από το τελικά
αποτελέσματα που σημειώθηκαν εκεί. – είναι τιμητική για τη
χώρα μας.
Η Εθνική, μεταφέρθηκε και
επέστρεψε στην Αφρική αναγκαστικά, λόγω απόστασης με
τα φτερά της ιδιωτικής εταιρείας HELLENIC IMPERIAL. Είναι
βλέπετε η μοναδική αεροπορική εταιρεία που διαθέτει α/φη
μακρινών αποστάσεων. Έτσι,
έχει μετατραπεί και στην εταιρεία που «καθαρίζει» για κάθε
μακρινή αποστολή για τις ελληνικές ανάγκες.
Πρόσφατα, μετέφερε υπουργούς, εξοπλισμούς και εφόδια
για τους σεισμόπλεικτους της Αϊτής. Και αυτό εκμεταλλεύεται κατάλληλα ο ιδιοκτήτης της, ο οποίος έχει βάλει πλώρη
για μεγάλους στόχους, όπως την ανάληψη της γραμμής για
Β.Αμερική (Η.Π.Α. – ΚΑΝΑΔΑ) και όχι μόνο.
Καλή επιτυχία, αφού αφήνεται επιχειρησιακός χώρος…

Δημοσιογραφικοί τρομοκράτες

Μ

πορεί οι ηγέτες της Ευρώπης και η ελληνική κυβέρνηση να αποφάσισαν επαχθή μέτρα
εναντίον της εργατικής τάξης, όμως
τη «βρώμικη δουλειά», ανέλαβαν να την κάνουν τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια, που
μέσα από τα «δελτία των 8» και τις πέννες
τους, επιδιώκουν να ενσταλάξουν το φόβο
στους απλούς ανθρώπους, δυσφημούν τους
αγώνες των εργαζομένων, αμαυρώνουν τις
κοινωνικές προσπάθειες.
Απεχθάνονται ό,τι δεν εξυπηρετεί τους μεγάλους επιχειρηματίες και τραπεζίτες και υποστηρίζουν με φανατισμό κάθε αντιδραστική επιλογή.
Οι ίδιοι αμείβονται με εκατοντάδες χιλ.ευρώ, διαβιούν πλουσιοπάροχα, αλλά δεν ντρέπονται να απαιτούν για να… σωθεί
!!!... η οικονομία, να υποστηρίζουν τη μείωση των συντάξεων
των 600 ευρώ, την ανάγκη απόλυσης χιλιάδων εργαζομένων
και την περικοπή των μισθών και στον ιδιωτικό τομέα.
Όλοι αυτοί που μας κουνάνε το δάκτυλο από τη μικρή οθόνη,
κακοποιούν τη δημοσιογραφία. Την κατάντησαν διατεταγμένη
υπηρεσία.
Οφείλουμε όμως να αντιδράσουμε άμεσα. Μία καλή λύση για
να πάψουν να μας ζαλίζουν είναι… να πατήσουμε το κουμπί, να
κλείσουμε τους δέκτες και να τους αφήσουμε να… μιλάνε μόνοι τους. Μόνο έτσι θα έχουμε τουλάχιστον την ψυχική μας
ηρεμία.

Γεγονότα

A

SCA

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ

Τ

ην 1η Ιουνίου του 2009, το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. συμπλήρωσε
20 χρόνια παρουσίας και
δράσης από τότε που ιδρύθηκε.
Σήμερα, 21 χρόνια μετά, αριθμεί
πλέον 7.200 μέλη. Σημαδιακό γεγονός ήταν ότι την ίδια χρονιά,
μετά από 52 χρόνια και 177 ημέρες, σήμανε και το ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ για τον Εθνικό
Αερομεταφορέα (Σεπτέμβριος
2009). Από τις 15 Δεκεμβρίου
2009, ο κύριος όγκος των μελών
είναι συνταξιούχοι (περίπου
4.500), 1.000 υπό μετάταξη και οι
υπόλοιποι εργαζόμενοι είναι
στην Olympic Air. Την 1η Οκτωβρίου 2009, η Olympic Air άνοιξε
τα φτερά της στη νέα εποχή με
Ιδιοκτήτη τον πρόεδρο της
M.I.G., Α.Βγενόπουλο. Η επόμενη
μέρα είναι βέβαιο πως τίποτα δεν
θα θυμίζει το χθες. Πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος, συζητείται η
συγχώνευση Ο.Α. και Aegean (!!).
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. φιλοδοξεί να
είναι παρών και την επόμενη μέρα. Συνεχίζει τη δράση του και
τα προγράμματά του, δεδομένου
ότι, προετοιμαζόταν για αυτό
εδώ και πολύ καιρό. Σε αυτήν τη
νέα πορεία, ο φορέας που φιλοδοξεί να παραμένει εν λειτουργία
από την παλιά Ο.Α. είναι μόνο το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προσφέροντας
σημαντικό έργο. Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
σήμερα το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του είναι το

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη

Τ

ο καλοκαίρι βρίσκεται.. προ των
πυλών. Κουτσά, στραβά, με
άσχημη ψυχολογία, όλοι μας
ετοιμαζόμαστε για τις μικρές ή μεγάλες εξορμήσεις μας, για να γεμίσουμε
τις… άδειες μπαταρίες μας.
Ο χρόνος θα κυλά αργά, με βαριά
όμως αναμονή.
Κανείς δεν ξέρει με τι θα μοιάζει το ερχόμενο φθινόπωρο. Κανείς δεν είναι
σε θέση να προγραμματίζει τις δουλειές του και το βιός του σε βάθος χρόνου, παρά μόνο για λίγες εβδομάδες.
Όλοι μας ευχόμαστε ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και δίνουμε ραντεβού για αυτό τον
άδηλο, απειλητικό Σεπτέμβρη, ζητώντας μία ανάπαυλα για να πάρουμε
μία ανάσα, να μαζέψουμε τη σκέψη
μας και τα κουράγια μας.
Παρόλα αυτά, η ευχή για καλό καλοκαίρι αντέχει ακόμα και η ελληνική
ύπαιθρος μας καλεί κοντά της.

Αναμνηστική φωτογράφηση από το συνέδριο της ASCA που οργάνωσε η IBERIA στη Μαδρίτη (φωτο.Γ.Μαυροειδής)
οικονομικό, γιατί οι εισφορές των
μελών διακόπηκαν. Εισπράττουμε μόνο από όσους έρχονται στα
γραφεία, οι οποίοι προκαταβάλουν την εισφορά τους για ένα
χρόνο (15➢). Δεν έρχονται βέβαια
όλοι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές απώλειες στα
έσοδά μας και κατά συνέπεια
στις υποχρεώσεις μας προς τα
διάφορα τμήματα που λειτουργούν. Έτσι, ετοιμάζουμε ένα
πρόγραμμα για τους υπό μετάταξη, τους συνταξιούχους και τους
εργαζόμενους στην Olympic Air
για την είσπραξη των εισφορών,
προκειμένου να στηριχθεί η λει-

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

και στην προεδρία με τη θέση
του αντιπροέδρου με τον Γ.Μαυροειδή. Συνεχίζουμε να προσβλέπουμε στο μέλλον,
συμμετέχοντας σε δράσεις και
προγράμματα της ASCA. Πιστεύουμε πως στο νέο αεροπορικό
περιβάλλον που διαμορφώνεται
σήμερα, το οποίο είναι ιδιαίτερα
σκληρό και απρόσωπο, η ASCA
πρέπει να σχεδιάσει δράσεις και
προγράμματα που θα δημιουργήσουν ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να συμμετέχουν και
νεότερες γενιές εργαζομένων
στους αερομεταφορείς. Όλα τα
ανωτέρω, τονίστηκαν στο ετήσιο
συνέδριο της ASCA που πραγματοποιήθηκε το Μάιο στη Μαδρίτη, υπό την αιγίδα της IBERIA.
Συμμετείχαν 23 σύνεδροι, εκπρόσωποι ευρωπαΪκών αεροπορικών
εταιρειών και πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις που σχετίζονται
με διαδικαστικά θέματα (κανονισμός αγωνισμάτων), ενώ έγιναν
και οι κληρώσεις για τα αγωνίσματα της επόμενης χρονιάς. Το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., εκπροσωπήθηκε
με δύο αντιπροσώπους. Tον Αντιπρόεδρο, Β. Τσατσαράγκο και
τον ταμία, Γ.Μαυροειδή, ο οποίος για όγδοη χρονιά επανεξελέξη στη θέση του Αντιπροέδρου
της ASCA. Στο facebook, μπορείτε να γίνετε φίλοι της ASCA, αλλά και να αντλήσετε σημαντικές
πληροφορίες από την ιστοσελίδα
του (www.asca.cc).

Ταξίδια στο Διάστημα

Δ

εν είναι μακριά η ημέρα που ο διαστημικός τουρισμός θα γίνει πραγματικότητα – τουλάχιστον
για τους υποψήφιους πελάτες της Virgin Galactic,
της εταιρείας που υπόσχεται
ταξίδια έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα, απ’όπου θα μπορεί κανείς για μερικά λεπτά να ζήσει
την εμπειρία της έλλειψης βαρύτητας. Η μέθοδος εκτόξευσης που επέλεξε η εταιρεία,
ξεκίνησε να δοκιμάζεται σε
πραγματικές συνθήκες. Αυτές
οι δοκιμές έχουν στόχο να
ελέγξουν την αεροδυναμική
του σκάφους, πριν το διαστημόπλοιο πραγματοποιήσει τις
πρώτες πιλοτικές πτήσεις του
στα όρια του διαστήματος.

Μανικιούρ - Πεντικιούρ
Τεχνιτά νύχια
Αποτρίχωση - Μασάζ SPA
Θεραπεία μαλλιών
Ειδικές τιμές
στα μέλη του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 41,
ΓΛΥΦΑΔΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡΟ CITY CENTER)
ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 210 89 41 227
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Γεγονότα
Λόρδος
Βύρων

Ένας ρομαντικός ποιητής
• Γράφει η Ε. Παπαγεωργίου

Σ

τις 25 Μαρτίου 2010 η
EΡT 1 αναμεταδίδει τη
ζωή του Βύρωνα στους
αποσβολωμένους με τα οικονομικά μέτρα και τα
spreads νεοέλληνες. Μέγας
ρομαντικός ποιητής αγωνίζεται με πάθος για την απελευθέρωση της Ελλάδας και
θυσιάζει τα πλούτη του στον
ιερό αγώνα. Οι βιογραφίες
του μεγάλου ποιητή δεσπόζουν σήμερα στην Αγγλία.
Πολεμάει σαν έλληνας και
γράφει τα αριστουργήματα
Child Harold, The Giaour,
Hebrew Melodies,
Prometheus, Prisoner of
Chillon, Manfred και φανερώνει εκφραστικά την ελληνική σκλαβιά, την λύπη την
απώλεια, την αποξένωση,
την φθορά, τον θάνατο. Η
οξύνοια, η λεπτομέρεια, η
δραματικότητα, το συναισθηματικό εκφραστικό ποιητικό στυλ και η πλατειά

Σ

ποιήματα του, Συμμετείχαμε
σε ακαδημαϊκή διάλεξη
και γινόμαστε μέλη
του Λονδρέζικου
βυρωνικου κύκλου διανοουμένων. Παράλληλα
θαυμάζουμε τους
προραφαηλίτες
ζωγράφους, στο
μουσείο με την
πλουσιότερη συλλογή

στην Ευρώπη.
Διαπιστώσαμε ότι ο Λόρδος
Βυρων ήταν ένας άνθρωπος
φιλόδοξος, ανθρώπινος, εκκεντρικός, γεναιόδωρος, καταστροφικός.
Ήταν ο ποιητής που μέσα
από τα έργο του, μετεμψυχώνεται για κάθε εποχή ως
εικόνισμα με θεία ευφυία και
ανθρώπινα ψεγάδια.

Η Αγγλία και η Ελλάδα
του Λόρδου Βύρωνα

Ο

Λόρδος Μπάιρον, υπήρξε ασφαλώς από τους πιο γνωστούς φιλέλληνες. Βοήθησε ποικιλοτρόπως
τον απολευθερωτικό αγώνα του 1821. Είχε την
περιπέτεια στο DNA του. Πριν καταφθάσει στο
Μεσολόγγι και βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση είχε περάσει από την Ιταλία. Όμως, εκεί
που διέπρεψε ήταν οι γυναίκες. Διαθέτοντας
ακαταμάχητη γοητεία, ευφυΐα και χωρίς αναστολές, αποτελούσε το αντικείμενο του πόθου πολλών γυναικών. Η Εντνα Ο’Μπράιεν, στο βιβλίο
της «Λόρδος Μπάιρον», παρουσιάζει τους έρωτες και αυτής της πλευράς της ζωής του.

Για την έκδοση ταυτότητας μέλους

υνεχίζεται από το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. η διαδικασία της έκδοσης
της νέας πλαστικοποιημένης ταυτότητας, προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη
του Πολιτιστικού Κέντρου
στην απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση
εισιτηρίων FREE II από την
Olympic Air, τη δυνατότητα
εξετάσεων σε διάφορα διαγνωστικά κέντρα του νομού
Αττικής και της Θεσσαλονίκης, τη δυνατότητα αγοράς
ειδών από το FREE SHOP
του αεροδρομίου «Ελ.Βενιζέλος» και για μία σειρά άλλων παροχών που
ετοιμάζονται να ανακοινωθούν από το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
(θέατρα, παροχές της MIG,
τουριστικά θέρετρα, ξενοδοχεία, ΚΤΕΟ κ.ά.).
Ήδη, στα γραφεία του
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αντίληψη για τον άνθρωπο,
τον ‘βυρωνικο ήρωα’ είναι
έκδηλα στο γράψιμο
του. Ο αγώνας του
εξακολουθεί να
εμπνέει τους Έλληνες, ακόμα και
σήμερα σε αντιπαραβολή με κάποιους άλλους
ηγέτες και προσωπικότητες, στους δύσκολους
καιρούς όπως σήμερα.
Βρέθηκα πρόσφατα στην
Αγγλία του Λόρδου Byron
και ανακάλυψα την Byron
Society που ιδρύθηκε το
1876 και προβάλει παγκόσμια το έργο του εξόχου
ποιητή ίδιου βεληνεκούς με
τον Σαίξπηρ. Ο Μπάιρον
αντιπροσωπεύει επάξια το
πνεύμα ελευθερίας από την
τυραννία και την καταπίεση
διαχρονικά. Δεν παραλείψαμε να ακούσουμε κλασσική
συναυλία με μελοποιημένα

Α.Μ. : 13387
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΚΥΡΟΥ 15
ΑΘΗΝΑ
RETIRED
EXPIRES END: Δεκ. 2013
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχουν προσέλθει πάνω από χίλια άτομα, προκειμένου να
εκδώσουν τη νέα ταυτότητα, ενώ παράλληλα είναι μία
καλή ευκαιρία για άντληση
πληροφοριών και για επικοινωνία για τα τρέχοντα πολιτικά και εργασιακά θέματα,
αλλά και για την πορεία του
θέματος της Ο.Α. (συντα-

ξιοδότηση, μετατάξεις, πορεία Olympic Air κ.ά.)
Σε επαφή βρισκόμαστε και
με πολλούς συναδέλφους
της επαρχίας, για τους
οποίους έχει θεσπιστεί ειδική διαδικασία για την έκδοση της νέας ταυτότητας.
Προς γνώση των συναδέλφων, θέλουμε να τους ενημερώσουμε ότι μπορούν να

προσέρχονται από 08.00
έως 13.30 καθημερινά, έχοντας μαζί τους την κατάθεση της αίτησης
συνταξιοδότησης στο υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. ή την
απονομή της σύνταξης (για
τους παλαιότερους συνταξιούχους).
Σε όλους αυτούς τους συναδέλφους, εκδίδεται άμεσα ταυτότητα συνταξιούχου
(RETIRED), ενώ για όσους
είναι υπό μετάταξη για την
Υ.Π.Α. ή άλλες δημόσιες
υπηρεσίες, εκδίδεται ταυτότητα μέλους (MEMBER), με
την καταβολή και της ετήσιας εισφοράς για το 2010
(15€).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε
στα τηλ. 210 3563357 –
3938 (08.00 - 16.00).

Εκδηλώσεις

• Εκδήλωση – αφιέρωμα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

• Γράφει: Γιάννης Σοφιανός

Τ

ο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., σε
συνεργασία με τον κ.
Ανδ. Κούκο, καθηγητής της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων, ο οποίος έχει
εντρυφήσει και μελετήσει
επί σειρά ετών την πολιτική
διαδρομή του Ιωάννη Καποδίστρια, αποφάσισε να
πραγματοποιήσει εκδήλωση – αφιέρωμα στον πρώτο κυβερνήτη της
Ελλάδας, ο οποίος ταυτίζεται με την ανιδιοτελή αγάπη ενός σημαντικού
πολιτικού ανδρός για την
Ελλάδα και συμβολίζει την
τεράστια προσπάθεια του

Γ

εννήθηκε στην Κέρκυρα το 1766. Καταγόταν από οικογένεια ευγενών από το CAPO DISTRIA
της Αδριατικής. Τα πρώτα του
γράμματα τα διδάχτηκε στην
Κέρκυρα και συνέχισε στην Ιατρική της Πάντοβα, ασκώντας
την ιατρική μέχρι το 1803,
όπου και διορίστηκε γραμματέας της Ιονίου Πολιτείας.
Το 1807, μετακινείται στη
Ρωσία. Το 1811, διορίζεται
γραμματέας της ρωσικής πρεσβείας στη Βιέννη, ενώ το
1812, ο Τσάρος, τον όρισε
«σύμβουλο του κράτους». Το
1813, πηγαίνει στην Ελβετία
για να αποσπάσει τη χώρα
από τους Γάλλους. Εκεί, κατάφερε να συμφιλιώσει τα αντιμαχόμενα καντόνια και εφάρμοσε το ομοσπονδιακό
σύστημα. Η Ελβετία, τον τίμησε για τις υπηρεσίες του
αυτές. Το 1815, ο Τσάρος τον
διόρισε Υπ. Εξωτερικών της
Ρωσίας. Παρ' όλη την εκτίμηση και το σεβασμό που είχε
ο Τσάρος στο πρόσωπό του,
οι αντιδράσεις κύκλων της Ιερής Συμμαχίας, έφεραν σε
δύσκολη θέση τον Τσάρο και
έτσι μετά την έκρηξη της Επανάστασης, ο Καποδίστριας
αναγκάστηκε να παραιτηθεί.
Το 1820, αρνήθηκε την αρχη-

πρωταρχικό και μοναδικό
στόχο τη δημιουργία του
νεοελληνικού κράτους, μετά την ελληνική επανάσταση.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μέσα στη
σημερινή πολιτική συγκυρία και στα πλαίσια των πολιτιστικών του
εκδηλώσεων, θέλησε με
αυτήν την εκδήλωση –
αφιέρωμα, να αναδείξει
την προσφορά του και την
αγάπη του για την Ελλάδα,
αρνούμενος μάλιστα δόξες
και αξιώματα στο εξωτερικό, δίχως να συμβιβαστεί
με πιέσεις προερχόμενες,

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

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

σματοκοπείο, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Επίσης, φρόντισε για θέματα δικαιοσύνης
με τη θέσπιση νόμων και υποστήριξε τη γεωργία, φέρνοντας για πρώτη φορά στην
Ελλάδα την καλλιέργεια της
πατάτας.
Δημιούργησε όμως ένα συγκεκριμένο μοντέλο εξουσίας
και έτσι, οι υπόλοιπες πολιτικές παρατάξεις, επιρροές της
Αγγλίας και της Γαλλίας, εξέφραζαν δυσαρέσκεια στο
πρόσωπο του και την πολιτική
του, κυρίως γιατί τον θεωρούσαν όργανο της ρωσικής πολιτικής. Οι δυσαρέσκειες έγιναν
εξεγέρσεις πολλών αγωνιστών όπως των Μαυρομιχαλαίων, των Κουντουρίωτιδων
και άλλων.
Δυστυχώς, για τη νεοσύστατη Ελλάδα, στις 9 Οκτωβρίου 1931, Κυριακή πρωί,
ενώ πήγαινε να εκκλησιαστεί
στο ναό του Αγ.Σπυρίδωνα, οι
αδελφοί Μαυρομιχάλη, τον
δολοφόνησαν έξω από το
ναό. Ο Καποδίστριας, τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης
και κάτω από δυσμενέστατες
πολιτικές, κοινωνικές και εθνικές συνθήκες, έκανε τόσα
πολλά για την πατρίδα του και
τους Έλληνες.

Ό καθηγητής Αν. Κούκος στο βήμα

για ουσιαστική διοικητική
και οργανωτική συγκρότηση της χώρας. Είναι ο πολιτικός που αποποιήθηκε
τις όποιες οικονομικές συναλλαγές και ανταλλάγματα, έχοντας σαν

• Η πορεία και η δράση του

Ζωγραφικός πίνακας με την δολοφονία του Ι. Καποδίστρια

γία της επανάστασης, ύστερα
από πρόταση του Φιλικού,
Ξάνθου. Όμως, όταν ξέσπασε
η Επανάσταση, ασκώντας μεγάλη επιρροή στον Τσάρο,
αλλά και με διπλωματικούς
ελιγμούς στις υπόλοιπες χώρες της Ιερής Συμμαχίας, κατόρθωσε να πείσει τις μεγάλες δυνάμεις, να
αναγνωρίσουν το υπόδουλο
ελληνικό έθνος ως εμπόλεμο
κράτος. Το 1827, η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ύστερα
από πρόταση των Καραϊσκάκη

και Κολοκοτρώνη, τον εξέλεξε
κυβερνήτη της Ελλάδας.
Φτάνει στο Ναύπλιο το Γενάρη του 1828, για να αναλάβει τη διακυβέρνηση του νεοσύστατου κράτους.
Τα πρώτα του έργα ήταν η
καταδίωξη των πειρατών του
Αιγαίου, η ίδρυση της Σχολής
Ευελπίδων, η απογραφή του
πληθυσμού, η διαίρεση της
Πελοποννήσου σε εννέα νομούς, η παραχώρηση ψήφου
στους άνδρες πάνω από 25
ετών. Ίδρυσε το Εθνικό Νομι-
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Ταξίδι

ΝΕΠΑΛ:

ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ: Η στούπα Μπουντανάθ, εντυπωσιάζει τον ταξιδιώτη

Α

νάμεσα στο Θιβέτ και
την Ινδία, είναι σφηνωμένο το κράτος του
Νεπάλ, μία καταπράσινη
λωρίδα γης, στεφανωμένη
κυριολεκτικά από τις υψηλότερες βουνοκορφές του
κόσμου, όπως το Έβερεστ
και η Αναπούρνα.
Μπορεί η μεγαλοπρέπεια
της οροσειράς των Ιμαλαϊων να σε συνεπαίρνει, όμως
η χώρα γίνεται ελκυστική,
κυρίως από τη γοητεία του
λαού της και του τρόπου
ζωής των φιλήσυχων ανθρώπων της.
Από την ώρα που προσγειώνεσαι στην πρωτεύουσα Κατμαντού, η χώρα προσπαθεί
να σου δείξει το πρόσωπό
της. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα
λιγοστά, όμως ο θόρυβος
από την κυκλοφορία τρομερός και η ατμοσφαιρική μό-

λυνση απίστευτη.
Η αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε
μία πάμπτωχη χώρα, αναμεμιγμένη με την εξωτική της
μαγεία, σε αποροφά. Το πολιτιστικό τρίγωνο Κατμαντού, Πατάν, Μπακταπούρ,
οι τρεις αρχαίες πόλεις της
χώρας μας μαγεύουν κυριολεκτικά με την ομορφιά
τους.
Η μια, καλύτερη από την άλλη, σε σχέση με την αρχιτεκτονική τους και τη
μεγαλοπρέπεια των θρησκευτικών μνημείων. Είναι ο
αδελφικός ανταγωνισμός
τριών βασιλιάδων της δυναστείας των Μάλα, που προσέφερε στις τρεις πόλεις
εκπληκτικά όμορφους βουδιστικούς ναούς, με εξαιρετικά ξυλόγλυπτα και τις
μοναδικές νεπαλέζικες πέτρινες παγόδες.

ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΥΑΝ: Το σαφάρι στην πλάτη των ελεφάντων
ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία.
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Ενδιαφέροντα άλλα μνημεία, η Στούπα Jwayamohanath, η πλατεία
Ντουρμπάρ, τα αδιέξοδα
στενοσόκακα των τριών πόλεων κ.ά.
Ιδιαίτερη μνεία όμως θα
πρέπει να γίνει για το ναό
της ζωντανής θεάς Κουμάρι, μία κοπελίτσα 8 ετών,
που εμφανίστηκε στιγμιαία
στο παράθυρο για να τη
θαυμάσουμε και να αποσπάσει το χειροκρότημά
μας.
Η Κουμάρι, είναι μία ζωντα-

νή θεά και η λατρεία της
στηρίζεται σε θρύλους και
παραδόσεις που χάνονται
στο παρελθόν.
Εγκαταλείψαμε τις τρεις
υπέροχες πόλεις που αποτελούν ένα ενιαίο αστικό
ιστό και χορτασμένοι από
παραστάσεις, κατευθυνθήκαμε προς το νότιο Νεπάλ,
όπου βρίσκονται οι ζούγκλες της χώρας. Καταλήξαμε στο πάρκο Τσιτουάν,
όπου μεταφερθήκαμε οδικά
όπου νοιώσαμε σαν σύγχρονοι “Indiana Jones” για

Περιπλάνηση με πιρόγα στο ποτάμι που περιβρέχει το εθνικό πάρκο στο Τσιτουάν.

Καύση νεκρών

Τ

ην ώρα που στην Ελλάδα έχει γίνει κυρίαρχο θέμα μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας, για το ζήτημα της καύσης
των νεκρών, στο Νεπάλ – όπως και στην Ινδία – είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.
Βρεθήκαμε στην Pashupatinath, δίπλα στο
ποτάμι Bagmati, όπου είχαμε μία συγκλονιστική εμπειρία, με την καύση των νεκρών.
Παρακολουθήσαμε το γδύσιμο του νεκρού,
το πέταμα των ρούχων στο ποτάμι, το ράντισμά του με χρώματα και ροδοπέταλα και το
άναμμα των ξύλων με μία τούφα χόρτων,
τοποθετημένων στο στόμα του νεκρού!!!
Τη φωτιά, την έβαλε ο πρωτότοκος γιος του
νεκρού, τα δάκρυα λιγοστά και αν το κρανίο… σκάσει από τη φωτιά (μας εξηγεί ο ξε- ΠΑΣΟΥΠΑΤΙΝΑΘ:
ναγός μας), τότε η ψυχή του θα έχει… καλό γίνονται οι τελετές
δρόμο.

Ταξίδι

Ένα συναρπαστικό ταξίδι
δύο μέρες. Κινηθήκαμε μέσα σε ένα υπέροχο εθνικό
πάρκο, με τα πόδια, με πιρόγες, με βοϊδάμαξες και
με ελέφαντες. Εντυπωσιακότερο όμως όλων, το περίφημο σαφάρι στις πλάτες
των ελεφάντων.
Λίγο πριν καθίσει ο ήλιος,
την ώρα που τα θηρία γύριζαν από τη βοσκή τους ή το
κυνήγι τους, επιλέξαμε να
κινηθεί το καραβάνι μας με
την ασφάλεια των ελεφάντων.
Ο ελέφαντας με την εξασφάλιση του όγκου του, κινείται με εκπληκτική άνεση
και σιγουριά την οποία
απολαμβάναμε στις πλάτες
του που βρισκόμασταν
εμείς, ανά 4 άτομα, με την
καθοδήγηση των μικρόσωμων μελαμψών οδηγών μας.
Από ψηλά, ήμασταν έτοιμοι
να φωτογραφήσουμε τα πάντα, ελάφια, ζαρκάδια, τουκάν, αγριόγατες.
Ξαφνικά, οι ελέφαντες μας
κοντοστάθηκαν, καθώς σε
ένα ξέφωτο, μία αγέλη ρινόκερων έπαιρναν αμέριμνα
… το δείπνο τους.
Μόλις μας αντιλήφθηκαν οι

Δίπλα στο ποτάμι Μπαγμάτι,
με την καύση των νεκρών.

ρινόκεροι, μούγκρισαν και σήκωσαν απειλητικά τα
κέρατά τους, καθώς αισθάνθηκαν
ότι τους ενοχλεί η
παρουσία επτά βαρύ φορτωμένων
ελεφάντων.
Τα φλας άναψαν
κυριολεκτικά για
να αποθανατίσουμε την αγριότητα
του ρινόκερου, αλλά και τη μαγεία
της άγριας φύσης.
Φύγαμε γεμάτοι
παραστάσεις από
το Τσιτουάν με κατεύθυνση βόρεια
για την όμορφη
πόλη Ποκάρας. Ο
δρόμος δύσκολος,
αλλά ποιος το λογαριάζει παρά την
απώλεια ενός λάστιχου από το λεωφορείο μας.
Η πόλη ονειρική,
ΠΟΚΑΡΑ: Η
Η αποστολή
αποστολή του
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., φωτογραφίζεται
φωτογραφίζεται στο
στο λόφο
λόφο Ναγκαρκότ,
Ναγκαρκότ,
καθώς οι πανύψη- ΠΟΚΑΡΑ:
με
φόντο
τον
ορεινό
όγκο
της
Αναπούρνα
στα
Ιμαλάια.
με
φόντο
τον
ορεινό
όγκο
της
Αναπούρνα
στα
Ιμαλάια.
λες κορυφές της
Αναπούρνα καθρεώρα πριν την εμφάνισή του, κομψοτεχνήματα του Νεπτίζονται στα νερά της λίστους δυσθεόρατους ορειπάλ, τις περιπλανήσεις στα
μνης Φιουε.
νούς όγκους.
βουνά και στις ζούγκλες,
Το ξενοδοχείο μας βρίσκεΗ συνέχεια όμως καλύτερη, γυρίσαμε στην πραγματικόται κτισμένο σε ένα νησί και καθώς οι τολμηρότεροι από τητα που λέγεται επιστροη επικοινωνία μας γίνεται με εμάς, με τη βοήθεια δύο
φή στην πατρίδα και στα
μία πλωτή σχεδία (!!)
Ρώσων πιλότων είχαμε την
προβλήματα της καθημεριΗ κατακλησμιαία μπόρα
ευκαιρία να θαυμάσουμε το
νότητας.
που μας υποδέχεται στην
τοπίο, πετώντας με υπερεΑφήσαμε το Νεπάλ με μία
άφιξή μας, μας εντυπωσιάλαφρά αεροσκάφη trike
γλυκιά γεύση, γιατί είναι μία
ζει, όμως δεν μας εμποδίζει
(τρίκυκλους αετούς).
χώρα που δεν σε αφήνει να
να πραγματοποιήσουμε την
Η θέα καταπληκτική, η
την ξεχάσεις. Για όλους
υπέροχη βαρκάδα μας στη
εμπειρία πρωτόγνωρη, η
εμάς, ήταν ένα μάθημα ζωλίμνη.
αδρεναλίνη στα ύψη καθώς
ής.
Η επόμενη μέρα ήταν εντυτο ανεμόπτερο κινούνταν
Ήταν μία βουτιά στο παρελπωσιακή. Αξημέρωτα φύγααργά πάνω από την Ποκάρα θόν, στη φύση, στον εσωτεμε για το διπλανό λόφο
και δίπλα από τις οροσειρές ρικό κόσμο της ανθρωπιάς
Nagargot, προκειμένου να
που την περιβάλλουν.
και της ειλικρίνειας. Αν δοθαυμάσουμε την ανατολή
Η επιστροφή στην Κατμαθεί και σε εσάς η ευκαιρία
του ήλιου. Μία πραγματική
ντού έγινε αεροπορικά για
να ταξιδέψετε στο Νεπάλ,
πανδαισία, καθώς μες στο
εξοικονόμηση χρόνου και
αποφασίστε το χωρίς προσκοτάδι, οι βουνοκορφές
δυνάμεων, καθώς το οδικό
βληματισμούς, γιατί σίγουτην Ιμαλαϊων άναβαν σαν
δίκτυο της χώρας είναι κάρα αξίζει τον κόπο. Θα
δάδες, η μία μετά την άλλη,
κιστο και επικίνδυνο.
συναντήσετε ξέγνοιαστούς
καθώς το φως του ήλιου
Μετά από μία εβδομάδα πε- ανθρώπους και μία φύση
φώτιζε τις κορφές πολύ
ριπλάνησης στα βουδιστικά
που εντυπωσιάζει.
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Ταξίδι

Το ταξίδι του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στη Βόρεια Ι

ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΤΩΝ

γενησιακά, καθώς
ξεπρόβαλλαν μέσα
από λιθόστρωτα
στενοσόκακα. Εύκολα ανακαλύψαμε την κεντρική
πλατεία. Εκεί το
βλέμμα μας στυλώθηκε στον καθεΣτη νότια πλευρά της λίμνης Γκάρνα, το δρικό ναόμεσαιωνικό Σιρμιόνε είναι ένας τουριστι- γοτθικού ρυθμούκός κράχτης με την αρχιτεκτονική του
με τα περίτεχνα
αγάλματα, να
ποφασίζοντας να
προβάλλουν μέσα από εσοαφήσουμε για λίγο
χές
των εξωτερικών τοίχων
την Ελλάδα, που το
προκαλώντας
τον θαυμααίμα από τις καινούργιες,
σμό
μας.
Όμως
η γραφική
βαθιές πληγές της ήδη κυλά, προκαλώντας μας μεγά- λίμνη με τους καταπράσινους λόφους που την κυλο πόνο, εμείς μια παρέα
κλώνουν, μας προκαλούσε
συναδέλφων μέλη του
με τη γαλήνη και την ηρεμία
Π.Ο.Λ.Κ.Ε.Ο.Α. επισκεφτήτης, να μείνουμε στο αγνάκαμε τις λίμνες της Β. Ιταντι
της. Η αλήθεια είναι
λίας το Λουγκάνο και το
πως
τότε αγνοούσαμε πως
Λοκάρνο της Ελβετίας.
την τελειότητα, θα την αντιΈνας θαυμάσιος καιρός
κρίζαμε στον επόμενο σταθμας υποδέχθηκε στη Λομμό όπου θα
βαρδία μόλις προσγειωθήδιανυκτερεύαμε. Ανενόχληκαμε στο αεροδρόμιο της
τοι περάσαμε τα σύνορα
Μαλπένσα. Ακολουθώντας
για
να βρεθούμε στην Ελβεπορεία βόρεια έπειτα από
τία. Το τοπίο άλλαξε αισθηλίγη ώρα, βρεθήκαμε να
σεργιανίζουμε στον παραλί- τά. Τώρα η λίμνη Ματζόρε,
σε μερικά σημεία στενή σαν
μνιο δρόμο της λίμνης Κόμο, αλλά και στο κέντρο της ποτάμι, με τα νήνεμα νερά
της, έδειχνε να συνυπάρχει
μικρής πόλης με τα διατηαρμονικά
με τους καταπράρητέα κτίρια, κυρίως ανα-

Α

ΜΙΛΑΝΟ: Η αποστολή του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., φωτογραφίζεται
για την «Άλλη Πτήση» με φόντο το Ντουόμο.
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σινους λόφους, υπακούοντας στους νόμους της
φύσης και δημιουργώντας
ένα τοπίο εκπληκτικής
ομορφιάς. Μετά μισής
ώρας διαδρομή το μαγευτικό Λουγκάνο πρόβαλλε κάτω από τη σκιά της
χιονισμένης οροσειράς Μόντε Ρόζα και σφιχταγκαλιασμένο από το υδάτινο
στοιχείο της ομώνυμης λίμνης. Με τη γλυκιά ζεστασιά ενός ήλιου που
μεσουρανούσε, περιδιαβήκαμε στο περιποιημένο
πάρκο της γραφικής πόλης.
Εκεί καμέλιες δένδρα, βαρυφορτωμένες με ροζ και
κόκκινα άνθη, ίσκιωναν τα
καλαίσθητα παγκάκια της
παραλίμνιας οδού ενώ οι
κατάλευκοι κύκνοι της λίμνης, έδειχναν να απολαμβάνουν το κολύμπι τους
ανενόχλητοι από την παρουσία μας. Το Λουγκάνο
με τη φυσική ομορφιά του
από τις πρώτες ώρες της
παραμονής μας, ανέσυρε
την καταχωνιασμένη ρομαντικότητα μας. Με τη σιγουριά της επιστροφής μας σε
αυτό, την άλλη μέρα επισκεφτήκαμε και το Λοκάρνο. Χτισμένο δίπλα στη
λίμνη, αλλά και κοντά στις
εκβολές του ποταμού Μάτζια, πεντακάθαρο και με
ολάνθιστους κήπους, είχε
ύφος καθαρά Ελβετικό. Στη
σύντομη περιήγηση μας,
θαυμάσαμε τα φωλιασμένα
μέσα στο πράσινο δίπατα
σπίτια που έμοιαζαν να κρέμονται από τους γύρω λόφους και βέβαια τα
πανάκριβα ρολόγια στις
προθήκες των καταστημάτων. Ο παραλίμνιος δρόμος
θα μας οδηγήσει την ίδια
κιόλας μέρα στη Στρέζα,
ένα από τα πλέον γνωστά
Ιταλικά θέρετρα. Μολονότι
δεν είχαμε την ευκαιρία να

σταματήσουμε κατά τη διαδρομή, ωστόσο τα μάτια
μας παρά τη ταχύτητα κατάφεραν αχόρταγα κι άπληστα να ρουφήξουν τις
μοναδικές εικόνες ασύλληπτης ομορφιάς που αντίκριζαν. Υπήρχαν κάποια
σημεία που ο δρόμος έπαιζε κρυφτούλι με τη λίμνη,
δημιουργώντας μικρές χερσονήσους με επαύλεις
υποκρυμμένες στη βλάστηση . Άλλοτε πάλι βλέπαμε
αψιδωτά γεφύρια πάνω από
χείμαρρους. Μα το πλέον
αξιοπρόσεκτο ήταν το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης χτισμένο πάνω σε
βράχο πνιγμένο από δένδρα, που τα κλαδιά τους
ακουμπούσαν στη λίμνη. Ψιλόβρεχε όταν φθάσαμε στη
Σρέζα, το επίνειο της Λάγκο
Ματζόρε, μία λίμνη στο μέγεθος του Κορινθιακού κόλπου. Τα τρία πανέμορφα
νησάκια Ιsola Madre, isola
Pescatori και isola Bella ξεχώριζαν παρά τη μουντάδα
του καιρού. Το πλοιάριο
ήδη μας περίμενε να επιβιβαστούμε. Πρώτο λιμάνι
στο isola Pescatori το νησί
των ψαράδων. Παλιά δίπατα σπίτια κολλητά μεταξύ
τους και χωμένα σε καντούνια τόσο στενά, που μόλις
χωρούσε ένας να περπατήσει, δημιουργούσαν μια λαβυρινθώδη μικρή συνοικία.
Μέσα από τις καμάρες,
ερχόταν η μυρωδιά του
φουρνιστού ψωμιού και των
γλυκισμάτων, ενώ στις αυλές των μικρομάγαζων οι
μοδίστρες γάζωναν υφαντές ποδιές και πετσέτες.
Θύμισες από ανάλογους
αλλοτινούς καιρούς, εμφανίστηκαν φέρνοντας μας
την εικόνα μιας μητέρας, ή
γιαγιάς σε ραπτομηχανή. Σε
λίγα λεπτά με το καραβάκι,
βρεθήκαμε σε άλλο νησί. Το

Ταξίδι

Ιταλία μια περιπλάνηση

Ν ΛΙΜΝΩΝ
isola Bella των Borromeo,
μια στάλα γης όλο κι όλο,
αλλά τόσο εντυπωσιακό με
το επιβλητικό παλάτι του
Carlo Borromeo του IV που
μας κατάπληξε. Οι πάνω αίθουσες θυμίζουν κάτι από
Βερσαλλίες, άλλωστε σε
μια από αυτές φιλοξενήθηκε ο Ναπολέων, ενώ οι του
ισογείου, δηλώνουν τη μοναδικότητα τους αφού τοίχοι κι οροφή καλύπτονται
με βότσαλα της λίμνης σε
χρώματα και σχέδια ασύλληπτης ομορφιάς και δημιουργίας. Κι όμως εκεί που
μείναμε άφωνοι ήταν όταν
αντικρίσαμε τους κρεμαστούς κήπους. Μια αισθητική πέρα από τα γνώριμα,
επηρεασμένη από την εποχή της Αναγέννησης.
Άφθονο πράσινο, ευωδιαστά λουλούδια, αγάλματα,
φανταστική θέα της λίμνης
από ψηλά, καθώς και ολόλευκα ινδικά παγώνια, που
μας καθήλωναν σαν άνοιγαν τα φτερά τους. Οι κήποι του παλατιού δεν έχουν
προηγούμενο. Καθώς όμως

Γράφει η
Στεφάνου Σταυριανή

σουρούπωνε έπρεπε να
εγκαταλείψουμε το θαυμάσιο Isola Bella και να επιστρέψουμε στο Λουγκάνο.
Την επομένη το πρωί μια
άλλη λίμνη μας περίμενε.
Γκάρντα λέγεται η μεγαλύτερη της Ιταλίας και Σιρμιόνε η γραφική χερσόνησος
που σχηματίσθηκε. Το Μεσαιωνικό κάστρο χτισμένο
πάνω σε βράχο, αποτελεί
το στολίδι της λίμνης όταν
ο ήλιος χρυσίζει τις πολεμίστρες του. Μας πληροφόρησαν πως στο Σιρμιόνε
βρίσκεται το άλλοτε σπίτι
του Μενεγκίνι και πως εκεί,
είχε ζήσει με τη σύζυγο του
τη δική μας Μαρία Κάλας.
Έπειτα από ένα γευστικότατο gelato(παγωτό), πήραμε το δρόμο για την
παλαιότερη πόλη της Ιταλίας, τη Βερόνα. Έως ότου
φθάσουμε ο αρχηγός μας
φρόντισε να μας θυμίσει
την ιστορία που έγραψε ο
Σαίξπηρ εμπνευσμένος από
τον έρωτα του Ρωμαίου και
της Ιουλιέτας . Η επίσκεψη
στο αρχοντικό των Καπου-

λέτων με
το κλασσικό μπαλκόνι που
μάλλον εύκολα
σκαρφάλωνε ο
Ρωμαίος
Η λίμνη Κόμο με τις υπέροχες βίλες της, είναι
για τα μάτια εντυπωσιακή, καθώς στα νερά της καθρεπτίζοτης καλής νται τα χιονισμένα βουνά των Άλπεων.
του, ήταν
μι Adize, που κυλά περιμεαπό τα πρώτα που επισκεφτήκαμε. Το σημαντικότερο τρικά του ιστορικού κέντρου της πόλης κι άφιξη
βέβαια μνημείο της πόλης
την επομένη στο Μιλάνο.
αποτελεί, η Αρένα( αμφιθέΣτις λίγες ώρες μέχρι την
ατρο) στη piazza Bra αρκετά καλά διατηρημένο και
απογείωση, δόθηκε η ευκαιμάλιστα το καλοκαίρι φιλορία για περιήγηση στο
ξενεί Λυρικές παραστάσεις. Ντουόμο, στο Καστέλο και
Η Piazza delle Erbe στο
φυσικά βόλτες… στα μαγαιστορικό κέντρο της πόλης
ζιά. Έτσι, τελείωσε ένα ευμε το Palazzo Maffei και το
χάριστο και πλούσιο από
Gardello Tower, δείχνει πως
εκεί χτυπά η καρδιά της Βε- εντυπώσεις τετραήμερο,
μια απόδραση από τα προρόνα. Δυστυχώς σε μια τόβλήματα της πατρίδας, ένα
σο ενδιαφέρουσα πόλη με
απολαυστικό gelato που
σημαντικά μνημεία, χρειαμας γλύκανε για λίγο από
ζόταν περισσότερος χρόνος για να τη
τους καυμούς, που μας
γνωρίσουμε.… Ύπνος στο
προκαλεί η ύφεση και η οιξενοδοχείο δίπλα στο ποτά- κονομική κρίση.

Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Οι αιώνιοι εραστές

Τ

ο 1495, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η μεγάλη
θεατρική επιτυχία του
Σαίξπηρ Ρωμαίος και Ιουλιέτα, η οποία εξακολουθεί
να μαγεύει ακόμα και σήμερα τους ανθρώπους.
Το έργο έμελλε να γίνει η
μεγαλύτερη ιστορία αγάπης που έχει αφηγηθεί ποτέ κανείς, γιατί αναφέρεται
στο νεανικό έρωτα με έναν
ποιητικό τρόπο, αλλά και
λόγω της δραματικής μοίρας των δύο εραστών,
στην οποία τους οδήγησε
η έχθρα των οικογενειών
τους. Η ιστορία εξελίσσε-

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

ται στην ιστορική Βερόνα.
Το σπίτι της Ιουλιέτας και
το μπαλκόνι της που επισκεπτόταν ο καλός της
Ρωμαίος, ακόμα και σήμερα, συγκεντρώνει χιλιάδες
τουρίστες.
Θα ήταν παράληψή μας,
αν και εμείς δεν περιλαμβάναμε στο ταξίδι μας αυτήν την επίσκεψη και
είμαστε μάλιστα και τυχεροί, αφού πέσαμε στα γυρίσματα ταινίας και είδαμε
ψηλά στο μπαλκόνι μία πανέμορφη Ιταλίδα ηθοποιό,
που παρίστανε τη σύγχρονη Ιουλιέτα.
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑ
Στο καυτό ελληνικό καλοκαίρι

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

Κ

αθώς οι θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη στα ύψη, όλοι ετοιμαζόμαστε να εγκαταλείψουμε τη θερμόπληκτη πρωτεύουσα. Για όσους δεν έχουν επιλέξει ακόμα
τον τόπο διακοπών τους, το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προτείνει επιλεγμένα ξενοδοχεία σε τέσσερις φημισμένες περιοχές της Ελλάδας (Χανιά, Κεφαλλονιά, Κυκλάδες, Χαλκιδική), προκειμένου να απολαύσουν άριστες παροχές.
Η επιλογή των ξενοδοχείων, έγινε σε συνεργασία με το “ANNA TRAVEL” και ο ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, ανέρχεται στις 7 νύχτες. Οι τιμές ποικίλουν, ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξετε να κάνετε τις διακοπές σας και είναι
επιδοτούμενα προγράμματα για τη φετινή σαιζόν 2010.
Οι μετακινήσεις γίνονται με δικά σας μέσα. Στις επιδοτούμενες δαπάνες, έχει ληφθεί
ειδική μέριμνα ώστε τα παιδιά – μέχρι 12 ετών – να τους δίνονται ειδικές τιμές ή ακόμα και δωρεάν παραμονή, αν διαμένουν στα δωμάτια των γονέων τους. Μπορείτε να
κάνετε κράτηση καταθέτοντας την προκαταβολή σας για την ημέρα επιλογής σας.
• Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις δωματίων, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (τηλ. 210 3563357, 210 3563938).

Οι προτάσεις καλοκαιρινών διακοπών από το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΠΑΛΛΑΣ
www.kassandra-pallas.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ά (****)
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΡΥΟΠΗΓΗ 1ο πόδι (πάνω στη θάλασσα)
Όλες οι παρακάτω προσφορές αφορούν μόνο τα ανακαινισμένα δωμάτια των
οποίων η ανακαίνιση έγινε ριζικά (αλλαγή θυρών, δαπέδων, επίπλων, κοινοχρήστων χώρων, κουφωμάτων) πέρυσι το χειμώνα.
Οι τιμές των δωματίων έχουν θέα το βουνό και μόνο για τα δίκλινα δωμάτια
υπάρχει θέα θάλασσα η οποία επιβαρύνεται με 5€ το άτομο ημερησίως.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε executive δωμάτιο
με πρωινό σε αμερικάνικο
μπουφέ και γεύμα σε πλούσιο μπουφέ
1ο παιδί έως 0-14 ετών στο
δωμάτιο των γονέων με
πρωινό σε αμερικάνικο
μπουφέ και γεύμα σε πλούσιο μπουφέ
3ο άτομο ενήλικας (για όλες
τις περιόδους)

1/6-30/6
&
10/9-30/9

1/7-22/7
&
24/8-09/09

23/7-23/8

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/6-30/6
&
10/9-30/9

1/7-22/7
&
24/8-09/09

23/7-23/8

62€

75€

87€

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο
με πρωινό σε αμερικάνικο
μπουφέ και γεύμα σε πλούσιο μπουφέ

57€

70€

82€

1ο παιδί
ΔΩΡΕΑΝ

2ο παιδί
50% έκπτωση στην τιμή του
ατόμου σε δίκλινο

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

ΔΩΡΕΑΝ

3ο άτομο ενήλικας (για όλες
τις περιόδους)

30% έκπτωση στην
τιμή του ατόμου σε
δίκλινο

30% έκπτωση στην
τιμή του ατόμου σε
δίκλινο

• ΔΙΚΛΙΝΟ: είναι 21 τμ. χωρητικότητας 3 ατόμων ενηλίκων
• EXECUTIVE: είναι τετράκλινο δωμάτιο 24 τμ. χωρητικότητας 4 ατόμων έως 14 ετών
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Καλοκαιρινές αποδράσεις στην Ελλάδα
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ANTHEMUS
BEACH
HOTEL

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
APOLONIA RESORT
www.apollonia-hotel.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
De Lux (*****)

www.anthemuss.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' (****)

ΠΕΡΙΟΧΗ: Ληξούρι (πάνω στη

ΠΕΡΙΟΧΗ: Σιθωνία Χαλκιδικής
(πάνω στη θάλασσα)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

15/6-30/6
1/9-15/9

1/7-20/7

20/7-31/8

61€

65€

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

15/6-30/6
1/9-15/9

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

26/7-25/8

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ και γεύμα σε πλούσιο
μπουφέ

59€

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ και γεύμα σε πλούσιο
μπουφέ

48€

57€

77€

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

ΔΩΡΕΑΝ

Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων με πρωινό σε
αμερικάνικο μπουφέ και γεύμα σε πλούσιο μπουφέ

1ο παιδί
ΔΩΡΕΑΝ

2ο παιδί
50%

3ο άτομο ενήλικας (για όλες τις περιόδους)

30% έκπτωση στην τιμή του ατόμου σε δίκλινο

ΝΑΞΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
LAGOS MARE

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
SAN MARCO

www.lagosmare.gr

www.sanmarco.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Ά (****)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ά (****)

ΠΕΡΙΟΧΗ: Άγ.Προκόπιος

ΠΕΡΙΟΧΗ: Άγιος Στέφανος
Ν. Λιμάνι-Παραλία Χουλάκια
(πάνω στη θάλασσα)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/6-30/6
1/9-15/9

1/7-25/7

26/7-31/8

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/6-30/9

1/7-31/7

1/8-31/8

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ και γεύμα σε πλούσιο
μπουφέ

77€

79€

98€

Συμμετοχή κατ' άτομο την
ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με
πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ και γεύμα σε πλούσιο
μπουφέ

53€

66€

81€

1ο παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων με πρωινό
και γεύμα

ΔΩΡΕΑΝ

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

ΔΩΡΕΑΝ

3ο άτομο ενήλικας (για όλες τις περιόδους)

30% έκπτωση στην τιμή του
ατόμου σε δίκλινο

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

ΔΩΡΕΑΝ

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: De Lux (*****)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (www.panorama-hotel.gr)
ΠΕΡΙΟΧΗ: Κάτω Γαλατά (8 χλμ από την πόλη των Χανίων - πάνω στη θάλασσα
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

15/6-30/6
1/9-15/9

1/7-31/7

1/8-31/8

Συμμετοχή κατ' άτομο την ημέρα σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ και
γεύμα σε πλούσιο μπουφέ

37€

45€

51€

Παιδί έως 12 ετών στο δωμάτιο
των γονέων με πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ και γεύμα σε
πλούσιο μπουφέ

1ο παιδί
ΔΩΡΕΑΝ

2ο παιδί
50%

Σα ς ε υχ ό μ ασ τε κα λέ ς δι α κ oπ έ ς στ α ω ραι ότ ερα μέ ρ η της Ελλάδας
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Υγεία

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Γ

νωστοποιούμε προς τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της Ο.Α., μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα με τα οποία έχει συμβληθεί το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προκειμένου να
παρέχονται – με την επίδειξη της ταυτότητας – οικονομικές τιμές δημοσίου. Η λίστα των διαγνωστικών
κέντρων και των ιατρίων διευρύνεται συνεχώς και θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη ανακοίνωση.
• Για περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., τηλ 210 356 3357.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΘΗΝΑ:
Παπαδιαμαντοπούλου 16
& Γ.Σισίνη 1

210 7253961

Αστυδάμαντος 83
ΑΘΗΝΑ

210 7228511

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ:
Κηφισίας 132 & Παπαδά

210 6966000

ΙΛΙΣΙΑ:
Μιχαλακοπούλου 2-6

210 7263800

ΑΛΙΜΟΣ:
Λ.Βουλιαγμένης 578

210 9937770

ΚΗΦΙΣΙΑ:
Κηφισίας 227

210 6124592

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ:
Μελ.Μερκούρη 34

210 2836208

ΠΕΙΡΑΙΑΣ:
Εμπ.Κέντρο ΤΕΡΨΙΘΕΑ
Ηρ.Πολυτεχνείου 55-57

210 4297446-7-8

Π.ΦΑΛΗΡΟ:
Υμηττού 7 & Πεντέλης

210 9409611

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Ερμού 53

2310 281876-7

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ:
Στουρνάνη 29

210 3817686

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
Λ.Μεσογείων 384

210 6007006

ΚΑΛΛΙΘΕΑ:
Ελ.Βενιζέλου 155-157

210 9591100

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ:
Γρηγ.Λαμπράκη 106
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ:
Ιπποκράτους 21

2106846324
2106846839

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ:
Καρύστου 5

210 6924804
210 6496930

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:
Λ.Αλεξάνδρας 166 ΑΘΗΝΑ

210 6438838

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

210 5698588

ΊΛΙΟΝ:
Αγ.Φανουρίου 54

210 2636648

ΑΘΗΝΑ:
Βεντήρη 7 (HILTON)

2107217534
210 7236333

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

210 5058788-9

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ (Αγ.Τριάδα):
Ηφαίστου 1&Πλούτωνος

210 5052303

210 5052300--3

ΠΑΤΗΣΙΑ:
Πατησίων 125

210 8237100

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ:
Παν.Τσαλδάρη 75-77

210 5775588-9

ΜΑΡΙΑ
ΔΟΥΝΗ-ΜΑΛΑΜΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ:
Λεωφ.Ειρήνης 28

210 9954123
210 9965141

ΧΑΛΑΝΔΡΙ:
Λ.Πεντέλης 44 & Ηρακλέους 2

210 6800991-2

ΜΕΣΟΓΕΙΑ
ΙΑΣΗ

ΣΠΑΤΑ:
Χ. Μπέκα 90

210 6635435-6

Διαφημίσεις

!"#$%"&' &'#(
&')*&+( !$,'-', .*.!/"+' 90- #/')'
)(0. 210-6635435_ 210-6635436, 1'.. 210-6630189

E-MAIL:mesoiasi@otenet.gr

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

!
!
!
!
!
!
!

!'%,()&+( )$!$%*'1&'
!&+*$3&$0$%&+"# "4")'#"&#
6/"*(.$& #5!')$#
TRIPLEX +'*-&'# +'& '%%"&5,
TEST +$/5#"5#
HOLTER *67!$6-/&"#"5#
'+)&,$%*'1&' 8(1&$/$&(!",(
!'#)$%*'1&'
!")*(#( $#)&+(# /6+,$)()'#
&')*&+"# "4")'#"&#

1702
10% "+/)5#( "/& )$6 +*')&+$6 )&!$0$%&$6
10% "+/)5#( "/& )$6 +*')&+$6 )&!$0$%&$6
10% "+/)5#( "/& )$6 +*')&+$6 )&!$0$%&$6
10% "+/)5#( "/& )$6 +*')&+$6 )&!$0$%&$6
10% "+/)5#( "/& )$6 +*')&+$6 )&!$0$%&$6
+*')&+$ )&!$0$%&$
+*')&+$ )&!$0$%&$
+*')&+$ )&!$0$%&$
15% "+/)5#( "/& )$6 &-&5)&+$6 )&!$0$%&$6

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

Γυναικολογία & Μαιευτική με Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση
THE SCANDINAVIAN APPROACH FOR WOMEN'S HEALTH

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΙΝΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ
M.D. Πανεπιστημίου Λουντ Σουηδίας
Μ.Α. Αρχιάτρων Σουηδίας

Ολιστική αντιμετώπιση Γυναικολογικών θεμάτων και Εγκυμοσύνης. Διακολπικός Υπέρηχος & Υπέρηχοι εγκυμοσύνης. Κολποσκοπήσεις. Λαπαροσκοπική & Διακολπική Χειρουργική. Laser cervix conisation. Χειρουργιή ανοικτής κοιλιάς. Γυναικολογική Ογκολογία. Χειρουργική Μαστού. Ακράτεια Ούρων.
Σε συνεργασία με την ιατρό ακτινολόγο ΚΛΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, M.D. για γυναίκες και άνδρες, εκτελούνται υπερηχογραφήματα οργάνων σώματος, Triplex, FNA (βιοψία βελόνης), Οστική πυκνότητα.
Ιατρείο: Βασ. Σοφίας 102Α, 115 27 Αθήνα
Τηλέφωνο / ΦΑΧ: 210 74 888 79

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

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

ΒΙΟΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 7:30 - 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 8:00 - 14:00

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Ιπποκράτους 21 - 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλ. 210 6846324 & 210 6846839
Fax: 210 6846828

Το Διαγνωστικό μας Κέντρο μπορεί να παρέχει στα
μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.τις κάτωθι διαγνωστικές εξετάσεις, με τιμές Κρατικού Τιμολογίου:
-ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
-ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
-ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟ
-ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΑΓΓΕΙΩΝ (TRIPLEX)
-ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (TRIPLEX)
-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

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

ετά και τον πρόσφατο
θάνατο του Απόστολου
Ζαμπέλα, σβήνει σιγάÊ˘ÁÂ ÚﬁÛÊ·Ù·
¤Ó·˜ ·ﬁ
σιγά η περίφημη
Ωνασιακή
ομάÙÔ˘˜ ıÚ‡ÏÔ˘˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜
δα της Ο.Α., που για χρόνια
Ì·˜
·ÂÚÔÔÚ›·˜,
Ô
στήριζε το∫˘ÚÙ¿ÙÔ˜.
μεγιστάνα
στη διοί¶·Ó·ÁÈÒÙË˜
∏ ÎË‰Â›·
ÙÔ˘
κηση των επιχειρήσεών
του.
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÛÙÈ˜ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
Ο Απόστολος
Ζαμπέλας,
ύστε2008,
ÛÙÔ ∞ã ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô
∞ıËÓÒÓ
Î·È
ÙÔ˘ Î·ÙÔÈÎ›·,
ÂÎÙﬁ˜
ραÛÙËÓ
απόÙÂÏÂ˘Ù·›·
μακροχρόνια
ασθένεια
·ﬁ
ÔÈÎÂ›Ô˘˜στο
ÙÔ˘, νοσοκομείο
‹Ù·Ó ﬁÏÔÈ ÔÈ
και ÙÔ˘˜
θεραπεία
·ÏÈÔ›
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜
Î·È έχοντας
Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ›δί«Υγεία»,
απεβίωσε,
ÙÔ˘ ÛÙËÓ √.∞.
πλα του την οικογένειά του και
∆Ô ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÎË‰Â›· ÙÔ˘
το τελευταίο
τηςÎ·È«Ωνασιακής
¶.∫˘ÚÙ¿ÙÔ˘,
¤‰ˆÛÂ
·ÓÙÈÚÔÛˆΤρόικας»,
παλιό
πιλότο της
Â›·
ÙÔ˘ ¢/™ ÙÔ˘
¶√§.∫.∂.√.∞.
Ο.Α., Παύλο
∂›¯·ÌÂ
ÙËÓ Ù‡¯Ë Ιωαννίδη.
Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜
˙ˆ‹˜
ÙÔÓ ¶.∫˘ÚÙ¿ÙÔ,
Έτσι,ÙË˜
μετά
το ÙÔ˘
θάνατο
του Α.ΖαﬁÔ˘
Ì·˜
Â›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ
ÙËÓ
μπέλα,
ο μοναδικός
επιζών είναι
ÙÂÏÂ˘Ù·›·
ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË,
Ë ÔÔ›·
ο Π.Ιωαννίδης.
Ο Α.Ζαμπέλας,
‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙËÓ «ÕÏÏË ¶Ù‹ÛË». ∆Ô
διετέλεσε για πολλά χρόνια επί
ÛÙÂÚÓﬁ ·ÓÙ›Ô ÛÙËÓ ÎË‰Â›· ÙÔ˘ ÂÎÊÒÓËτηςÔ Ωνασιακής
ÛÂ
Î.¶.πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, περιόδου
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ οικοÙÔ˘
νομικός
της√.∞.,
Ολυμπιακής,
ÁÈ·
ÔÏÏ¿ δ/ντής
¯ÚﬁÓÈ· ÛÙËÓ
Ô ÔÔ›Ô˜
καθώς
καιÙÔ˘δ/ντής
διοικητικών
ÌÂ
ÙÔ ÏﬁÁÔ
ÂÍ¤ÊÚ·ÛÂ
Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·
ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÂ˘ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ.
και οικονομικών
υπυρεσιών της
καπετάνιε…
εταιρείας, Καλό
ενώ ταξίδι
άσκησε
επίσης

Œ

"Σβήνει" η γενιά
Ωνάση
™ÙÂÚÓﬁ
·ÓÙ›Ô...
Μετά το θάνατο του Απόστολου Ζαμπέλα

ÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫˘ÚÙ¿ÙÔ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·
ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1944, ÚÈÓ ·ﬁ 64
¯ÚﬁÓÈ·, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ µã
¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔÏ¤ÌÔ˘. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÂÎÂ›ÓË ‹Ù·Ó
ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ ÛÙÔ Û˘ÌÌ·¯ÈÎﬁ Î¤ÓÙÚÔ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ ·ÂÚÔﬁÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈÎ‹ ∞ÂÚÔÔÚ›·,
και τα καθήκοντα του βοηθούν
ÛÙË ƒÔ‰ÂÛ›· ÙË˜ ∞ÊÚÈÎ‹˜, ﬁÔ˘ Ì·˙› ÌÂ
γεν.δ/ντού.
¿ÏÏÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÕÁÁÏÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ﬁÌÔ˘Ó·
ΜεÂÁÒ.
την παράδοση της Ο.Α. στο
Î·È
‰È¿ÛÙËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ
ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·από
ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜
™ÙÔ
δημόσιο,
αποχώρησε
την
ÊÔÚ¤˜
·ÏÏ¿ ‰È·›ÛÙˆÛ·
ﬁÙÈ ÂÚﬁÎÂÈÙÔ την
ÁÈ· ¤Ó·Ó
εταιρεία,
ακολουθώντας
οιÍÂ¯ˆÚÈÛÙﬁ ¿ÓıÚˆÔ ÌÂ ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎﬁÙËÙ·.
κογένεια
τουÛ˘ÁÎÚÔÙËÌ¤ÓÔ˜
Ωνάση καιÎ·Èμετά
το
™Ô‚·Úﬁ˜,
ÛÂÌÓﬁ˜,
· ﬁÙÈ
θάνατο
Αριστοτέλη
¿ÎÔ˘Á·
‹Ù·Ó του
Î·È ¿ÚÈÛÙÔ˜
ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜.υπήρξε
∆ÔÓ
Û˘Ó¿ÓÙËÛ·
ÙÔ εκτελεστές
1947 ﬁÙ·Ó ÚÔÛÂÏ‹ένας
από ¿ÏÈ
τους
της
ÊıËÎ· ˆ˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·
TA∂.
∞ﬁ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚﬁÓÈ· ÙË˜ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì·˜ ˘‹Ú-

∆

Ο Απ. Ζαμπέλας

Μ

Q

¶∂£∞¡∂ √
¶∞¡∞°πø∆∏™ ∫Àƒ∆∞∆√™

∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿

ÍÂ Ì›· ·ÌÔÈ‚·›· ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È Ù·‡ÙÈÛË ·ﬁ„ÂˆÓ
ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
∞ÚÁﬁÙÂÚ· ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ·Î‹ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
øÓ¿ÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ‹Î·ÌÂ ÔÏ‡ ÛÙÂÓ¿ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¶ÙËÙÈÎ‹˜ ∂ÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÂˆ˜ Î·È ı¤Û·ÌÂ
ιδιόχειρης
διαθήκης
του
ÙÈ˜ ‚¿ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÙË˜ ÙËÙÈÎÔ‡
Αρ.Ωνάση.
¤ÚÁÔ˘
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
Υπήρξε
ισόβιο Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜,
μέλος του‰¿ÛÎ·Δ/Σ
◊Ù·Ó
¤Ó·˜ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜
ÏÔ˜-ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜,
ÔÏ‡ÙÈÌÔ˜«Αλέξανδρος
Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË˜ Î·È
του ιδρύματος
Î˘Ú›ˆ˜
¿ÓıÚˆÔ˜.
Ê›ÏÔ˜ Ìήταν
¤Ó· ı·˘
Ωνάσης»,
του∫·Ïﬁ˜
οποίου
τα-Ì¿ÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂¿Ó ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ ¯·Ú·μίας. Το 1992 και για 14 συνεχή
ÎÙËÚ›Ûˆ ÌÂ Ì›· Ï¤ÍË ı· ¤ÏÂÁ· ¶ÚﬁÙ˘Ô ÁÈ·
χρόνια
ﬁÏÔ˘˜
Ì·˜. άσκησε τα καθήκοντα
του
αντιπρέδρου
ίδρυμα
∞Ó·ÚÚÈ¯‹ıËÎÂ
·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎ¿ σε
ÛÙ· ένα
·ÓÒÙ·Ù·
·ÍÈÒÌ·Ù· ÙË˜ √Ï˘ÌÈ·Î‹˜ ·ÎﬁÌ· Î·È Û ·˘Ùﬁ ÙÔ˘
°ÂÓÈÎÔ‡ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙÔ‡.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÎÂ-

Ù¤˜ ÊÔÚ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ‹ıËÎÂ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ıËÎÂ
ÁÈ· Ù· ÈÛÙÂ‡ˆ ÙÔ˘, Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎÂ ·ÏÏ¿ ‰Â
Ï‡ÁÈÛÂ, ¿ÓÙÔÙÂ ÛÙ¿ıËÎÂ ﬁÚıÈÔ˜ Î·È ÌÂ ÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿. Œ¯·ÈÚÂ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂˆ˜ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆ˜.
√ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ Â˘Ù‡¯ËÛÂ Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ πˆ¿ÓÓ·
που πρόσφερε σημαντική προÓ· ‰Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌÔ‡Ó ÌÂ
σφορά
στην
υγεία,
ÌÂÁ¿ÏË
ÂÈÙ˘¯›·
Î·ıÒ˜
Î·È Ù· στον
ÂÁÁﬁÓÈ·πολιτιÙÔ˘˜ Ó
σμό και Ù·στα
με τις
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó
›‰È· γράμματα
‚‹Ì·Ù· ÛÙÈ˜ ÛÔ˘‰¤˜
ÙÔ˘˜.
χιλιάδες υποτροφίες για Έλλη∏νες
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿
ÙÔ˘, Ë πˆ¿ÓÓ·, Ô ¡ÈÎﬁÏ·˜, Ô
φοιτητές.
°ÈÒÚÁÔ˜ Î·È ﬁÏ· Ù· Ì¤ÏË ÙË˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂ›·˜ ÙÔ˘˜
Πανδημή η κηδεία του στο Α'
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ ·˘ÙﬁÓ.
Νεκροταφείο
Αθηνών
7 ÚÔΙου·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ
ÙÔ˘ Ì›·στις
ÌÂÁ¿ÏË
ŒÊ˘ÁÂ
νίου ÛÙÔÓ
2010,
την παρουσία
ÛÊÔÚ¿
ÙÔÌ¤· με
ÙË˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜
Ô˘ ·Á¿ËÛÂ
Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛÂ
¿ıÔ˜.
επωνύμων
καιÌÂ απλών
ανθρώﬁÏÔÈ ÔÈ από
Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ›
Î·È ﬁÛÔÈ
¶·Ó·ÁÈÒÙË,
πων, πολλοί
τουςÛÔ˘οποίους
¿ÏÏÔÈ ÛÂ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ı· ÛÂ ı˘ÌﬁÌ·ÛÙÂ ¿ÓÙ· ÌÂ
ήταν
παλιοί
εργαζόμενοι
στην
ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë, ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ı·˘Ì·ÛÌﬁ.
Ο.Α. της εποχής
Ωνάση.
∫·Ïﬁ ∆·Í›‰È ¶·Ó·ÁÈÒÙË
Αθόρυβη, η παρουσία
Α.Ζα¶·‡ÏÔ˜του
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜

μπέλα, συνέβαλε όμως σημαντικά στις πολιτιστικές αποστολές
του ιδρύματος «Αλ.Ωνάσης».
£¤ÏÔ˘ÌÂ
Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
Τα
θερμάÓ·συλλυπητήρια
στα
ıÂÚÌ¿ ÙÔ
¢/™Γεώργιο
ÙÔ˘ ¶√§.∫.∂.√.∞.
παιδιά
του
και Κέλλυ
ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
Ζαμπέλα,
από το ÙÔ˘
Δ/Σ ÛÙÔ
του
‚·ı‡Ù·ÙÔ ¤ÓıÔ˜
ÁÈ·αντιπροσωÙËÓ ·ÒΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
όπου
ÏÂÈ· ÙÔ˘
Ì·˜
πεία
τωνÔÏ˘·Á·ËÌ¤ÓÔ˘˜
μελών του, παρέστη
Û˘˙‡ÁÔ˘,
·Ù¤Ú·
Î·È
·Ô‡
και στην κηδεία και όλους τους
¶∞¡∞°πø∆∏
∫Àƒ∆∞∆√À.του στην
παλιούς
συναδέλφους
√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
¶. ∫˘ÚÙ¿ÙÔ˘
Ο.Α.

∂ÀÃ∞ƒπ™∆π∂™

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

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

∂È‰ÈÎ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ OLYMPIC
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ √.∞. ÌÂ ÙÈ˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜
€ (∂•∞ª∏¡√)
ñ ∞™º∞§∂π∞ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ ñ °π∞ √¢π∫∏ µ√∏£∂π∞: 32€
∆√ µ∞™π∫√ ∆πª√§√°π√ ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡∂π

I¶¶√π

∂•∞ª∏¡∞ ∞™º∞§π™∆ƒ∞
ñ ∞.∂. ™øª∞∆π∫∂™ µ§∞µ∂™ . . . . . . . . . . 500.000

0-6

∏ƒ

148 €

7-8

∏ƒ

162 €

9-10

∏ƒ

181 €

ñ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∞∆ÀÃ∏ª∞

11-12

∏ƒ

189 €

ñ ºƒ√¡∆π¢∞ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆√™

ñ ∞.∂. À§π∫∂™ µ§∞µ∂™ . . . . . . . . . . . . . . 500.000
ñ ∑∏ªπ∂™ ∞¶√ ∞¡∞™º∞§π™∆√ √Ã∏ª∞
ñ ¡√ªπ∫∏ ¶ƒ√™∆∞™π∞

∂È‰ÈÎ¤˜
ÙÈÌ¤˜
Â·Ú¯›·˜

ñ ¶ƒ√™∆∞™π∞ BONUS - MALUS

13-14

∏ƒ

198 €
ª∏ ¢π™∆∞™∂∆∂ ¡∞ ª∞™ ∆∏§∂ºø¡∏™∂∆∂ °π∞ ∫∞£∂ ∞¡∞°∫∏ ™∞™!

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

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

Λογοτεχνία με όνομα
Νέα συγγραφική παρουσία απ' τον Γιώργο Πετρέλη

Π

ρόσφατα κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις «Οδός
Πανός» το νέο βιβλίο του
πρώην συναδέλφου και μέλους
του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α κ. Γιώργου Πετρέλλη, παλιού Ι/Φ της Ο.Α. Πρόκειται για ένα νέο μυθιστόρημα
που ουσιαστικά αποτελεί την φυσική συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου του συγγραφέα με
τίτλο Βορειοανατολικά στον Αιώνα. Σ’ αυτή την αφήγηση ο μικρός Ορέστης από τη Μυτιλήνη
μεγαλώνει και εμφανίζεται πλέον
στην Αθήνα με άλλο όνομα. Στο
βιβλίο αυτό, ο Χριστόφορος, νέος και ανήσυχος όπως είναι πασχίζει να δρομολογήσει και να
πραγματοποιήσει τα όνειρά του,
αλλά διάφορες αντιφατικές συγκυρίες και απρόβλεπτες καταστάσεις τον αναγκάζουν να
τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει συνεχώς τα σχέδιά του. Παράλληλα όμως με αυτόν κινείται
και η κεντρική ηρωίδα του μυθι-

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

στορήματος, η Δάφνη, με την
οποία θα έχει μια φευγαλέα αλλά καθοριστικής σημασίας συνάντηση.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε
στη «Στοά του Βιβλίου».
Την επιμέλεια και τον συντονισμό της παρουσίασης ανέλαβε ο
συγγραφέας, ποιητής και δημοσιογράφος, Γιώργος Χρονάς, ο
οποίος ξεκίνησε την ομιλία του
συγκρίνοντας το αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος όπου πλέον δεν γίνονται αναγγελίες από
τα μεγάφωνα, σε αντίθεση με το
αεροδρόμιο του Ελληνικού όπου

παλιά η κάθε αναγγελία οριοθετούσε το πέρασμα του χρόνου,
την άφιξη ή την αναχώρηση, το
πέρασμα της στιγμής. Ολοκληρώνοντας ευχαρίστησε τον συγγραφέα για την άψογη
συνεργασία τους. Στη συνέχεια
πήρε το λόγο ο νυν Δήμαρχος
Αγ. Παρασκευής, Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μίλησε με
πολύ θερμά λόγια για το συγγραφέα Γ.Πετρέλη και για τις
κοινές επαγγελματικές στιγμές
του παρελθόντος.
Επιπρόσθετα, επεσήμανε τη σημαντικότητα της μοίρας αλλά

σχολίασε επίσης την ιδιοτροπία
της σύμπτωσης η οποία αποτελεί άλλωστε και το σημείο αναφοράς στην αναζήτηση του
κεντρικού ήρωα του βιβλίου. Παρεμβάσεις έκαναν επίσης ο
Α.Κουλάδης (φιλόλογος), ο
Κ.Μπούρας (κριτικός συγγραφέας) και ο Α.Παπαδόπουλος (συγγραφέας-ποιητής).
Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η ηθοποιός Μαρία Αμερικάνου η οποία
καταχειροκροτήθηκε από το κοινό.
Στην κατάμεστη αίθουσα της
Στοάς του βιβλίου επικράτησε
έντονη συναισθηματική φόρτιση,
τόσο από τους συμπατριώτες
του συγγραφέα, όσο και από
τους παλιούς συναδέλφους του
από την Ολυμπιακή Αεροπορία
οι οποίοι τίμησαν και επιβράβευσαν με την παρουσία τους την
δεύτερη συγγραφική του προσπάθεια.
Ευχόμαστε ΤΟ ΟΝΟΜΑ να είναι
καλοτάξιδο και πάντα σε γαλήνια νερά.

Τιμητική βράβευση

Μ

έ το τέλος της λειτουργίας της κρατικής Ο.Α. και την
υποστολή των συνδικαλιστικών της δράσεων, η Ένωση
Πτυχιούχων Επιμελητών Πτήσεων (ΕΠΕΠ), επέλεξε να τη
σηματοδοτήσει με μία τιμητική βράβευση, σε έναν παλαίμαχο συνάδελφό μας, που
για χρόνια παρέμενε πρωτοπόρος στην επαγγελματική
ενασχόληση και στην πολιτική δράση.
Η τιμητική βράβευση ήταν για
τον Αχιλλέα Παπαγεωργίου,
που για πάνω από 30 χρόνια
προσέφερε τις άοκνες υπηρεσίες του στο τμήμα επιμελητείας πτήσεων της Ο.Α.,
ενός νευραλγικού τομέα της
εταιρείας.
Θεωρούμε σημαντική την εκ-

για τον Αχιλλέα Παπαγεωργίου

Ο Αχ. Παπαγεωργίου την εποχή που ύπηρετούσε στην Ο.Α.
δήλωση της ΕΠΕΠ και την
Ο Αχ.Παπαγεωργίου, προερπροβάλουμε από την «Άλλη
χόταν από την πολεμική αεΠτήση», γιατί ο Αχ.Παπαγεροπορία και πέταξε ως
ωργίου εισήγαγε την πρωτοαεροναυπηγός αρχικά με DCποριακή ηλεκτρονική
4 και Harvard.
Προσελήφθηκε στην Ο.Α. και
σχεδίαση πτήσεων το 1987
και βραβεύτηκε για αυτήν την δίδαξε αεροναυτιλία στον
ευρεσιτεχνία του.
Αλεξ.Ωνάση. Για χρόνια, υπη-

ρέτησε ως πρόεδρος της
ΕΠΕΠ και ήταν συγκατηγορούμενος του Αν.Παπανδρέου στην περίφημη δίκη
«ΑΣΠΊΔΑ». Υπηρέτησε την
Ο.Α. με υπευθυνότητα, εντιμότητα και επαγγελματισμό.
Συγκινημένος, στη σεμνή εκδήλωση, μετά την απονομή
της χρυσής αναμνηστικής
πλακέτας, ο Αχ.Παπαγεωργίου είπε: «… Θλίβομαι βαθύτατα για την κατάληξη του
εθνικού αερομεταφορέα, που
από εργαλείο της εθνικής οικονομίας και της εθνικής
άμυνας, κατέληξε λάφυρο
στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ντροπή και κρίμα για όλους
μας…».
Στον Αχιλλέα Παπαγεωργίου,
ευχόμαστε μέσα από την «Άλλη Πτήση» καλή υγεία.
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Φωτογραφία

Φωτογραφικές εξορμήσεις

Ε

ν μέσω χιλίων προβλημάτων, η ομάδα
φωτογραφίας του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. καλά κρατεί
από όλες τις απόψεις.
Το να είσαι μέλος σε μία
ομάδα σε καιρούς φειδωλούς, τελικά σου αποκομίζει πολύ περισσότερα από
την ικανοποίηση της δημιουργικότητας. Η συμμετοχή σου προσφέρει
κινητικότητα και σε βγάζει
από την τριβή της καθημερινότητας. Ιδίως η τέχνη
της φωτογραφίας, σου
δημιουργεί συναισθήματα
αισιοδοξίας και εμένα
προσωπικά με βοηθάει να
σκέφτομαι πιο χαλαρά και
θετικά.
Η δασκάλα μας, Δέσποινα
Κλούβα, δεν χάνει ποτέ
την όρεξή της και όσο κι
αν εμείς παραπονιόμαστε
για τα εργασιακά μας και
τις οικονομικές μας απώλειες, εκείνη φροντίζει να
μας κάνει να τα ξεχνάμε,
τουλάχιστον όσο είμαστε
μαζί της.
Στα πλαίσια των δραστη-

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

ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σ

τις 20 Μαρτίου παραβρεθήκαμε
στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Αλ. Λαμπροβασίλη
στο Μουσείο Μπενάκη. Η έκθεση είχε τίτλο "Hopes,
dreams and hard times". Καταγράφει ήθη και συμπεριφορές στη μετά την 11/9 εποχή της Αμερικής,
στον καιρό του πρώτου αφροαμερικανού προέδρου αλλά και της οικονομικής κατάρρευσης. Ο
γνωστός φωτογράφος έχει αποκτήσει σχέσεις με
την φωτογραφική ομάδα του ΠΟΛΚΕΟΑ, καθώς στο
παρελθόν η δασκάλα μας τον είχε προσκαλέσει σε
κάποια μαθήματα για να γνωρίσουμε την δουλειά
του.

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

Χριστίνα Λίβερη
Τμήμα φωτογραφίας
του ΠΟΛΚΕΟΑ

• ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
• ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ές
τ ιμ
έ ς το υ
κ
ι
Ε ιδ μ έ λ η Ο . Α .
σ τα Κ . Ε .
Λ.
ΠΟ

Κάθε μέρα: 07:00 - 21:00
Σάββατο: 07:00 - 15:00
ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ:
• Την άδεια κυκλοφορίας οχήματος
• Την αστυνομική ταυτότητα οδηγού
• Το προηγούμενο δελτίο ΚΤΕΟ (εάν υπάρχει)
• Τρίγωνο - Φαρμακείο - Πυροσβεστήρα σε ισχύ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ!
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ριοτήτων μας, η ομάδα
πραγματοποίησε μία φωτογραφική εξόρμηση στο
Σούνιο. «Στόχος» μας
ήταν ένα ερειπωμένο ξενοδοχείο, από όπου και
σας παραθέτω την διπλανή φωτογραφία.
Οργανώνουμε συνήθως
τέτοιες εξορμήσεις γιατί
όταν βρισκόμαστε σ’ ένα
συγκεκριμένο χώρο για
φωτογράφηση, οι εικόνες
που «βλέπει» ο καθένας
μας είναι εντελώς διαφορετικές. Η οπτική του καθενός αποτυπώνεται στις
φωτογραφίες του και στο
επόμενο μάθημα προβάλουμε με προτζέκτορα τα
αρχεία, συζητάμε τα λάθη
μας και επιβραβεύουμε τις
προσπάθειες μας. Σας περιμένουμε και εσάς να
ενταχθείτε από τη νέα
χρονιά στο τμήμα φωτογραφίας και να' στε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε.

Ταξίδι

ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ: Το βουνό σύνορο

Ο

Βόρας ή «Καϊμάκτσαλλάν», είναι
ένα από τα ψηλότερα βουνά της Ελλάδας
και διαθέτει τα πιο ζωντανά χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας.
Διαθέτει επίσης τον ψηλότερο αναβατήρα
(υψομ.2.480μ.). Οι πίστες
του δε, είναι από τις μεγαλύτερα σε μήκος και
ικανοποιούν όλες τις
απαντήσεις των χιονοδρόμων.
Σε αυτό το υπέροχο βουνό, επιλέξαμε φέτος να
ταξιδεύσουμε τους συναδέλφους μας που αγαπούν το χιόνι, αλλά και
δεκάδες άλλους που
ακολουθούν τις ταξιδιωτικές επιλογές του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Ανεβαίνοντας τον ελικοειδή δρόμο μέχρι να
φτάσουμε στο χιονοδρομικό κέντρο, μας υποδέχθηκαν οι πινακίδες της
OLYMPIC AIR, όπως και
στην είσοδος του Σαλέ,
αφού για φέτος, η
Olympic Air ανέλαβε

Το εντυπωσιακό σαλέ στην κορυφή του βουνού Καϊμακτσαλάν.

σπόνσορας στο χιονοδρομικό κέντρο του Ο
καλός καιρός και ο λαμπερός ήλιος, έδωσαν
την ευκαιρία σε όλους
μας να περάσουμε ένα
όμορφο πρωινό και από
το σαλέ να αγναντέψουμε τα χιονισμένα βουνά
της Κεντρικής Ελλάδας
και της Ηπείρου. Η έκπληξη όμως της εκδρομής μας ήταν το Σερβικό
εκκλησάκι του προφήτη
Ηλία, το οποίο βρίσκεται

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

ακριβώς πάνω στην κορυφογραμμή του βουνού
στο σκοπιανό έδαφος.
Κατασκευάστηκε κατά τη
διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου από Σέρβους στρατιώτες με
εγκαταλελειμμένα υλικά
πολέμου.
Σήμερα, αποτελεί το
αξιοθέατο της περιοχής
και η επίσκεψή μας
πραγματοποιήθηκε με ειδικό ερπυστριοφόρο
όχημα.

Το Καϊμάκτσαλάν, είναι
ένα μοντέρνο «νοικοκυρεμένο» χιονοδρομικό
κέντρο που σε συνδυασμό με την επίσκεψη στο
παραδοσιακό χωριό
«Αγ.Αθανάσιος», στους
πρόποδες του βουνού,
μπορεί κανείς να έχει
θαυμάσιες εμπειρίες και
απολαύσεις που μόνο σε
ευρωπαϊκά σαλέ τα συναντάει.
Ας μην το λησμονήσουν
οι συναδελφοί μας για
τις επόμενες χειμερινές
εξορμήσεις τους…

Γ

ια μία ιδανική παραμονή στον παλιό
Αγ.Αθανάσιο,ελάτε
στον ξενώνα
«ΖΕΙΔΩΡΟ»

Τηλ.: 2381032052,
6977264133

• Ειδικές τιμές στα μέλη
του ΠΟΛΚΕΟΑ

Μία άλλη χαρακτηριστική φωτογραφία στην είσοδο του σαλέ τη στήριξη του οποίου ως σπόνσορας είχε αναλάβει η
Olympic Air.
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Εργατικά

Α ΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΜΑΤΑ
•Για το κόστος των συντάξεων

€

ξι προσπάθειες (!) έχουν
γίνει τις δύο τελευταίες
10ετίες, προκειμένου να
υπάρξει ασφαλιστική μεταρρύθμιση στη χώρα μας.
Δύο ήταν περισσότερο επεισοδιακές και αποσύρθηκαν μαζί με
τους αντίστοιχους υπουργούς
(Γιαννίτσης ΠΑΣΟΚ – Μαγγίνας
ΝΔ). Οι άλλες ασχολήθηκαν μόνο
σε μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις στις ηλικίες συνταξιοδότησης. Αυτήν τη φορά όμως η
«μετταρύθμιση» υπήρξε… θανατηφόρα και έπληξε καίρια την εργατική τάξη, αφού μειώνει
δραματικά τις συντάξεις, αυξάνει
τα όρια ηλικίας και εισάγει νέες
εισφορές, τινάζοντας στον αέρα
όλες τις επικουρικές συντάξεις…
Τα «επιχειρήματα» που χρησιμοποιούνται για να εξουδετερώσουν τις αντιστάσεις των
εργαζομένων και να πείσουν την
κοινή γνώμη είναι ότι «οι συντάξεις είναι μεγάλες και πως το
κράτος δεν αντέχει αυτές τις δαπάνες». Όμως, τα επιχειρήματα
αυτά είναι έωλα γιατί οι συντάξεις δεν είναι προνομιακά επιδόματα – ώστε να στηρίζονται στις
χρηματικές αντοχές του κράτους
– αλλά καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν από τους εργοδότες και
το κράτος. Ως γνωστό, οι συντάξεις των εργαζομένων υπολογί-

ζονται με 2% για
κάθε χρόνο
ασφάλισης, δηλ.
με 35 χρόνια για
το 70% των συντάξιμων αποδοχών. Άρα, τα
χρήματα των
ασφαλιστικών εισφορών είναι τόσα που αρκούν,
όχι μόνο για τις
σημερινές συντάξεις, αλλά και
για μικρές ακόμα
αυξήσεις. Τα ταμεία όμως αντιμετωπίζουν
πρόβλημα γιατί
συστηματικά
υπέστησαν βίαιη
αφαίμαξη από
τις κυβερνήσεις
που τα αντιμετώπισαν ως πραγματικά φέουδα τους.
- Μέχρι το 1980, παρά τον υψηλό
πληθωρισμό (μέχρι 25%), φυλάσσονταν στην τράπεζα της Ελλάδας με μηδενικό επιτόκιο (!!)
- Φορτώθηκαν με χιλιάδες χαριστικές συντάξεις κοινωνικού ή
πολιτικού χαρακτήρα, ενώ στη
συνέχεια, επινόησαν τις περίφημες «εθελούσιες εξόδους», δίχως
την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών.

- Ουδέποτε καταβλήθηκε η
ασφαλιστική συμβολή του κράτους.
- Χαρίστηκαν δεκάδες κεφάλαια
στους εργοδότες.
- Δεν ελέχθηκε η εισφοροδιαφυγή και η ανασφάλιστη εργασία.
Τώρα, ο υπ.εργασίας, κ.Λοβέρδος, προσπαθεί να πείσει για την
ανάγκη θέσπισης του νέου ασφαλιστικού. Είναι γνωστό όμως ότι,
ο Ο.Γ.Α. χορηγεί συντάξεις 360

Υπάρχει σάλιο...
Για τις
και πολύ μάλιστα επικουρικές

Μ

ε την έκφραση «δεν υπάρχει σάλιο», επιχείρησε να δικαιολογήσει ο υπ.εργασίας,
κ.Λοβέρδος, την ανάγκη αλλαγής προς το
χειρότερο του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Λες και
οι εργαζόμενοι δεν πλήρωσαν τις εισφορές που
τους αναλογούσαν.
Όμως, το καλαμπούρι πρέπει να λάβει τέλος. Οι
συντάξεις μας και όλων των εργαζομένων, δεν είναι δημόσιο έλλειμμα, αλλά… δημόσιο χρέος. Το
δημόσιο δεν χρωστάει μόνο στις τράπεζες, αλλά
και στα ασφαλιστικά ταμεία μας.
Όπως λοιπόν βρήκε… «το σάλιο» και μάλιστα υπέρογκο για την αποπληρωμή των χρεών στις τράπεζες, οφείλει να καταβάλει στο ακέραιο και τις
συντάξεις μας. Διαφορετικά, θα τους δώσουμε το
δικό μας σάλιο, αλλά φτυσμένο στα μούτρα τους.
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Η Τρόικα των Βρυξελλών,

έχει βάλει στο μάτι και τις
επικουρικές μας συντάξεις,
αφού θέλουν να τις ενσωματώσουν στο κομμάτι της
αναλογικής σύνταξης.
Η κυβέρνηση λέει (;) ότι
διαφωνεί… Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, το βέβαιο είναι ότι τις
επικουρικές συντάξεις θα
τις… κοντύνουν!!...

ευρώ σε ανασφάλιστους και
σε άπορους ηλικιωμένους. Τη
σύνταξη αυτή,
δικαιούνται άνω
του ενός εκ. (!)
Ελλήνων πολιτών
με κόστος, άνω
των 5 δις ευρώ
ετησίως. Όμως,
κάκιστα, ο
υπουργός χρεώνει αυτές τις συντάξεις στα
ασφαλιστικά ταμεία.
Ο συνυπολογισμός των συντάξεων που
αναλογούν σε
ασφαλιστικές εισφορές με τις
συντάξεις πρόνοιας που χορηγεί το κράτος, δεν είναι παρά μία
προσπάθεια να τις μετακυλίσουν
στις πλάτες των εργαζομένων και
είναι ένα αίσχος. Δηλαδή να μειώνουν τις συντάξεις μας για να
καλύψουν τις υποχρεώσεις τους
για χορήγηση συντάξεων πρόνοιας και επιχειρούν να αποσύρουν
το κράτος από τη συμμετοχή του
στις κοινωνικέ ασφαλίσεις.
Αυτό, με τίποτα δεν πρέπει να το
αποδεχθούμε. Πρέπει να αντισταθούμε!!

Τα λόγια σας
τα ψεύτικα

Μ

ας εκθείασαν τον «εκσυγχρονισμό» ως
ιδεολογία για την ανόρθωση της πατρίδος μας και αυτός ήταν ένας μηχανισμός που δρούσε στο παρασκήνιο με το πιο
πεπαλαιωμένο σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής. Μεγάλες μπίζνες και μίζες, σε συνδυασμό
με μεγάλα, κούφια λόγια.
- Στη συνέχεια, μας είπαν για "επανίδρυση" του
κράτους και το μόνο που έκαναν ήταν η ανανέωση του προσωπικού των δικτύων διαπλοκής
και διαφθοράς, όσο ήταν δυνατό, γιατί το άλλο
παρέμενε άθικτο. Πάσχισαν να μας πείσουν ότι
το δημόσιο είναι χώρος παρηκμασμένος και
«εκτροφείο» συνδικαλιστικών επιδιώξεων, όμως
αποδείχθηκε ότι τα ιδιωτικά συμφέροντα έχουν
μεταπτυχιακό στη διαφθορά. Τώρα μας μιλούν
για «αυτοκάθαρση». Λέτε να μας πείσουν;...

Οικολογία

Ρ

Γίνε συμμέτοχος στη ζωή...

…

ύπανση, φαινόμενο του θερμοκηπίου, δασικές πυρκαγιές, τρύπα του όζοντος, εξαφάνιση ειδών, αποψίλωση,
υπεραλίευση, άναρχη δόμηση, καταστροφή των ακτών,
γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, νέφος, υπεράντληση
υπογείων νερών, διοξίνες, τοξικά απόβλητα, ερημοποίηση.
Αυτά είναι τα σύγχρονα προβλήματα που γεννά ο πολιτισμός
μας. Πάλεψε για να σταματήσει η καταστροφή του πλανήτη
μας. Είναι το σπίτι μας.

Για το περιβάλλον

Όχι στα μεταλλαγμένα

Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, γίνεται
πάντοτε αφορμή μελαγχολικών αποτιμήσεων και ζοφερών προβλέψεων για την κατάσταση του περιβάλλοντος του πλανήτη μας, καθώς η ρύπανση της
ατμόσφαιρας, του εδάφους και των θαλασσών επιδεινώνεται, χρόνο με το χρόνο και οι όποιες προσπάθειες,
γίνονται για μείωση των επιπτώσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είτε είναι άτολμες, είτε «φρενάρονται» από τους ισχυρούς της Γης.

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

Αγριόγιδο: Είδος προς εξαφάνιση

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

ΥΜΗΤΤΟΣ: Το «τρελό» βουνό

Ο

Υμηττός, συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των κατοίκων της Αττικής, παραμένοντας ένας από τους κυριότερους πνεύμονες πρασίνου στο
λεκανοπέδιο, παρόλο που οι άνθρωποι ήρθαν και κατοίκησαν τις παρυφές
του, θέτοντας σε κίνδυνο την οικολογική του ισορροπία. Ο Υμηττός, πήρε το όνομά
του από το πελασγικό Υμμήτ, που σημαίνει τρέλα, αγριότητα, σκληρότητα. Οι Φράγκοι από την άλλη, το έλεγαν Μόντε Μέτριο (τρελό βουνό), αναγνωρίζοντας την
ιδιαιτερότητά και τη μοναδικότητά του. Εν τούτοις, τα φυσικά του χαρακτηριστικά
(έδαφος, νερό, κλίμα κ.λ.π.) θα αντιστοιχούσαν σε μία συγκεκριμένη πραγματικότητα χλωρίδας και πανίδας. Οι παρεμβάσεις όμως του ανθρώπου δίνου κάτι εξόφθαλμα διαφορετικό. Ο άνθρωπος, θέλοντας να χτίσει σπίτια οικοπεδοποίησε
μεγάλο κομμάτι και έκοψε πολλές φορές το βουνό, ενώ άλλοτε πάλι, προσπαθώΟ Υμηττός, πανέμορφος και μοναδικός.
Στη φωτογραφία, άποψη μιας από τις πλαγιές του. ντας να διορθώσει τα πράγματα, προχώρησε σε λανθασμένες αναδασώσεις.
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Θέματα

ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ε

ίναι πλέον γνωστό σε όλους
μας ότι η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία ύψιστη κοινωνική προσφορά στον πάσχοντα
συνάνθρωπό μας. Είναι μία πράξη
υπευθυνότητας, προσφοράς και
αλληλεγγύης, σε κάθε έχοντα την
ανάγκη μας.
Στα χρόνια λειτουργίας της κρατικής Ο.Α., ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας είχε καταξιωθεί
στο χώρο της Ο.Α., όπου κατά
καιρούς, εκατοντάδες εργαζόμενοι στον εθνικό αερομεταφορέα,
μέσα από τις επιτροπές υγιεινής
και ασφάλειας, πραγματοποιούσαν εθελοντικές αιμοδοσίες και
στήριξαν τις τράπεζες αίματος
που λειτουργούσαν.
Με τη διάλυση όμως της εταιρείας, διαπιστώσαμε, το σημαντικό
αυτό κενό που άφησαν πίσω τους
η υποστολή της δράσης των τρα-

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

Νέο Δ/Σ στο Σύνδεσμο Συνταξιούχων

Ύ

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

Χ

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

Ποίηση

Αμφίδρομα η διανόηση

Τη μέρα του θερισμού
Σέρνει το βολόσυρο στ'αλώνι
Να γλιστρά στα στάχυα
Να σκίζει ο πυρόλιθος
Λόγια, ιδέες και –ισμούς
Μετέωρη η ήρα να θαμπώνει
Την άλικη πείρα πολέμων και αγώνων
• Εκλογές εξάλλου
Την απελπισία των ολίγων
πραγματοποιήθηκαν και
στο Ε.Κ.Α. όπου πρόεΚαι αύριο; Γαία πυρί μειχθήτω!

δρος στο Εργατικό Κέντρο, επανεκλέχθηκε η
Στάβη Σαλουφάκου.

"'Εφυγε" ο
Μ. Καλιδώνης

άθηκε εντελώς αναπάντεχα, προδομένος από
την καρδιά του, ο Μιχάλης Καλιδώνης. Η επαγγελματική οικογένεια των μηχανικών α/φών,
πενθεί για την απώλεια ενός εξαίρετου ανθρώπου μαχητή και αδαμάντινου χαρακτήρα. Υπηρέτησε με εξαίρετο επαγγελματισμό την Ο.Α., στην οποία βρήκε
φιλόξενο αραξοβόλι, μετά την απόλυσή του από την
ETHIOPIAN, όπου εργαζόταν ως μηχανικός α/φών.
Πάντα πρωτοπόρος στους εργατικούς αγώνες, συνεργάστηκε συνδικαλιστικά στην ΕΠΤΑΟΑ με τις δυνάμεις που πάλευαν για τα εργασιακά θέματα του
χώρου τους, χωρίς δεσμεύσεις, δίχως να υποστέλει
όμως τις ιδεολογικούς του προσανατολισμούς. Μάχιμος για τα ζητήματα της Ο.Α. και μετά τη συνταξιοδότησή του. Διέμενε στον Πειραιά, στα Μανιάτικα,
όπου η γειτονιά του προσδιόριζε την καταγωγή του,
αλλά και τη μαχητικότητα και αποφασιστικότητα που
τον διέκρινε.
Στη οικογένειά του, τα πλέον ειλικρινή συλληπητήρια
από το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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οικήσεις των διαφόρων τμημάτων
της Olympic Air, αποφασίσαμε να
ξεκινήσουμε πιλοτικά την πρώτη
εθελοντική αιμοδοσία για τις 29
Σεπτεμβρίου 2010, που προγραμματίζεται να γίνει στα γραφεία
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στο πρ. δυτικό
αεροδρόμιο Ελληνικού και ώρες
10.00 – 13.00.
Καλούμε κάθε συνάδελφό μας
στην Ο.Α. και στην Olympic, με
τους θεσμικούς αιμοδότες του
χώρου μας να στηρίξουν αυτήν
την προσπάθεια του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., προκειμένου να δοθεί συνέχεια σε μία πετυχημένη
λειτουργία και να βοηθήσουμε
τους συναδέλφους μας, τους συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών τους, παράλληλα δε, να
περάσουμε ένα πανανθρώπινο μήνυμα για την αξία της εθελοντικής
αιμοδοσίας.

Γιώργος Χατζόπουλος
Μηχ/κός α/φών

Α

Απεβίωσε ο
Κώστας Σιγανός

πεβίωσε πρόσφατα ο
Κώστας Σιγανός, που
για χρόνια υπηρέτησε
ως μηχανικός α/φών στην
Ολυμπιακή Αεροπορία.
Είχε προσληφθεί στην Ο.Α.
το 1969, όταν αποφάσισε να
σταματήσει την περιπλάνησή
του στις θάλασσες του κόσμου όπου εργαζόταν ως μηχανικός του εμπορικού ναυτικού. Η πρόσληψή του στην Ο.Α. ήταν μία
καλή ευκαιρία για ένα γαλήνιο επαγγελματικό λιμάνι.
Εκπαιδεύτηκε σε όλους τους τύπους
α/φών που διέθετε η Ο.Α. και υπηρέτησε
στην γραμμή πτήσεων στο αεροδρόμιο
Ελληνικού και της Κερκύρας.
Σεμνός, μειλίχιος, καλός οικογενειάρχης,
αγαπητός στους συναδέλφους του. Δοκιμάστηκε επανειλημμένα με την υγεία του.
Καλό ταξίδι Κώστα Σιγανέ.
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«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 - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ:
Κώστας Λώμης
Τηλ.: 210 3563357
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ:
Τηλ.: 210 3563357 - 210 6548884
ΑΤΕΛΙΕ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Τηλ.: 210 6534391 - 210 6548884
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑΡΡΟΥ
•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

Γυμναστική
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άθε καλοκαίρι, θυμόμαστε
απαρέγκλιτα
πόσο πολύ έχουμε
ανάγκη τη γυμναστική. Οι
τρόποι εκγύμνασης ποικίλουν και
τα αποτελέσματα είναι
απολύτως θετικά. Εμείς
σας προτείνουμε από το
ερχόμενο φθινόπωρο, ένα
νέο τρόπο εκγύμνασης,
το PILATES.
Τι είναι το PILATES;
Το Pilates είναι
-Αντιστρες γυμναστική
-Δυναμώνει την
πλάτη, την κοιλιά, τη
μέση
-Μαζεύει την περιφέρεια
και χαρίζει δυνατούς και
επιμηκυμένους μύες

-Είναι απαραίτητο για τη
βελτίωση της τεχνικής
στους χορευτές, αθλητές, τραγουδιστές,
ηθοποιούς
-Ασφαλές για
τους ηλικιωμένους
-Ακίνδυνο
για

τις εγκύους
-Αποτελεσματικό στην

Ελάτε τώρα στη Ζάκυνθο
Για ποιοτικές
διακοπές

οστεοπόρωση
Το Pilates (πιλάτες), δείνει
έμφαση στη συγκέντρωση
και ευθυγράμμιση – alignment – του σώματος, τη
συνειδητοποίηση και τον
έλεγχο της κίνησης. Αποκαθιστά τη μυϊκή ισορροπία, επιτυγχάνει σύσφιξη,
βοηθά στη στήριξη του

σώματος με
σωστό και
αβλαβή τρόπο, δυναμώνει τη μέση, αυξάνει την
αντοχή, χαρίζει κίνηση
με ρευστότητα, σιγουριά
και χάρη.
Η μέθοδος Pilates, δουλεύει το σώμα εκ των έσω,

δηλαδή από τις εσωτερικές μυϊκές ομάδες προς
τις εξωτερικές και έτσι τα
αποτελέσματα της έχουν
μεγαλύτερη διάρκεια από
αυτά της συμβατικής γυμναστικής. Με τον τρόπο
αυτό, ο ασκούμενος αποκτά μεγαλύτερη συνείδηση του σώματός
του. Τα μαθήματα
PILATES θα ξεκινήσουν απ’ τον ερχόμενο Οκτώβρη και
θα γίνονται 2 φορές
την εβδομάδα στον
πολυχώρο του ΠΟΛΚΕΟΑ. Για περισσότερες πληροφορίες και
εγγραφές μπορείται
να απευθύνεστε στη
γραμματεία στο τηλέφωνο
210 3563357.

SUN RiSE HoTel
• ΤΣΙΛΙΒΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

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

Με βάση τις απαιτήσεις σας, μπορούμε να σας
εξασφαλίσουμε διακοπές προσαρμοσμένες
τέλεια στον προϋπολογισμό και το επίπεδο
εξυπηρέτησής σας.
Προσφέρουμε υπηρεσίες με ανταγωνιστικές
τιμές για κάθε κατηγορία και απαίτηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΗΛ: 210 57 32 228
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ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΤΑΧΥΔΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ
4270

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΛΩΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 35-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
T.K. 173 41

Στον Πολυχώρο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Παλιό Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού
Πληροφορίες 210 9876543 - 2103563357

