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25 χρόενσίαιατου Πολιτισμού
στην υπηρ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

6η Απριλίου
Γιορτάζουμε την

«Ήμέρα Ολυμπιακής»
Πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού
Ώρα: 18.00

Επίσκεψη στο
ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ

30 Μαρτίου 2016
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25 χρόνίαιατου Πολιτισμού
στην υπηρεσ
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
τ.κ. 167 77, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
τηλ.: 210 9885006, 210 9211965
Fax: 210 9885006
e-mail: polkeoa0@gmail.com
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

στα
Δερβενοχώρια
για περπάτημα

16 Απριλίου 2016
7€ μέλη - 10€ μη μέλη

Αγώνας
δρόμου
10Km στο
Ελληνικό

3 Απριλίου
2016

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Βασίλης Τσατσαράγκος, τηλ.: 6944 363214
ιστοσελίδα www.polkeoa.gr
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Παύλος Παπαδημητρόπουλος, τηλ.: 6947 405597
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Bασίλης Τσατσαράγκος
Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Λίτσα Αλεξανδροπούλου
Κώστας Δάφνος
Δημιουργικό
Σπηλιοπούλου Χρυσούλα, τηλ.: 6974 766 635
Εκτύπωση
Αργώ Εκτυπωτική, τηλ.: 210 571 7727

Επίσκεψη στην

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

18 Απριλίου 2016

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ: «ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ»
ΠΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΑΡΔΙΑ»
ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ: «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ: «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ»
& ΠΑΤΑ «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ»

ΓΙΝΕ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ- ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ
(Τράπεζα αίματος ΠΟΛ.Κ.Ε.ΟΑ)
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Επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένων αρκεί να αναγράφεται η πηγή προέλευσης
Επώνυμα κείμενα είναι δημοσιεύσιμα εφόσον κινούνται στα πλαίσια των αρχών του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. και της
«Άλλης Πτήσης» και αυτά τα κείμενα δεν υπερβαίνουν τις 270 λέξεις.

Δ.Σ. ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
Πρόεδρος: Βασίλης Τσατσαράγκος
Α' Αντιπρόεδρος: Αντώνης Τζίμος
Β' Αντιπρόεδρος: Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Κυριακή Καρακατσάνη
Αν. Γεν. Γραμματέας: Aντώνης Μπάρτζας
Ταμίας: Ιωάννης Γιαννούλης
Εφ. Επιμελητείας: Κρυσταλλία Αλεξανδροπούλου
Δημόσιες Σχέσεις: Φίλιππος Περιμένης
Μέλη: Κώστας Λώμης, Γιώργος Λαμπρόπουλος,
Ανδριάνα Μυλωνά
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

EDITORIAL

Ένας σύντομος απολογισμός
Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

Ά

λλος ένας χρόνος συμπληρώθηκε, ιδαίτερα
πλούσιας δράσης. Ένας κερδισμένος χρόνος για το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. Μια χρονιά, εξαιρετικά
γεμάτη με προγράμματα για τα μέλη και τον κόσμο
της Ο.Α.
Συνολικά, πραγματοποιήσαμε 32 δράσεις, στις
οποίες συμμετείχαν 3.128 μέλη και φίλοι του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Ποιο συγκεκριμένα:

Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Είναι η σημαντικότερη στιγμή. Παρά το πρωτόκολλο – ιδιωτικό συμφωνητικό, που υπεγράφη από την
προηγούμενη Διοίκηση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με το
οποίο παραχωρήθηκαν τα πάντα στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε. και πιθανά στον αυριανό επενδυτή, (βλέπε σελ.
27-30) καταφέραμε να ανακτήσουμε πλήρως τα περιουσιακά μας στοιχεία (όσα απέμειναν από την πολύχρονη εγκατάλειψη τους στο Ελληνικό (αεροσκάφη, εκθέματα
Μουσείου).

Τ

ο Μουσείο σήμερα το επισκέπτεται (με ραντεβού) πολύς
κόσμος. Μαθητές, φοιτητές, σχολές, μέλη μας και κόσμος
με ενδιαφέρον για την Πολιτική Αεροπορία, αλλά και δημοσιογράφοι, Μ.Μ.Ε. από όλον τον κόσμο (Ελλάδα, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία). Η αναγκαιότητα της λειτουργίας του Μουσείου
Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό που σηματοδοτεί την ιστορικότητα του χώρου, την εξέλιξη των εμπορικών αερομεταφορών στην Ελλάδα, υπογραμμίζεται από όλους! Το όραμά μας, η
δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό (βλ.
σελίδα 5-7) παλεύουμε καθημερινά, γι΄αυτό και ζητάμε τη δική
σας στήριξη.

Τ

α τμήματα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνεχώς διευρύνονται, παρέχοντας στα μέλη μας και στους συνδρομητές μας προγράμματα για δημιουργική αξιοποιηση του ελεύθερου χρόνου
και άθλησης.

Ο

ι πολιτιστικοί περίπατοι στην Αττική, ένα νέο πρόγραμμα
που καθιερώσαμε ως Συμβούλιο, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος μας το αγκάλιασε και το παραπάνω πρόγραμμα
με ιδιαίτερη χαρά, το παρακολουθεί και το ακολουθεί πολύς κόσμος, καθώς και τις εκδρομές μας.

Η

πολύχρονη κρίση στη χώρα μας, επέβαλε και μία πρόσθετη αναζήτηση για τα μέλη μας. Στόχος, η συμβολή μας μέσα
από τα κοινωνικά προγράμματα ± παροχές, μέσω της κάρτα μέλους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (βλ.σελ.9-10)

Τ

ο περιοδικό μας, «Άλλη Πτήση», παρά την οικονομική στενότητα, καταφέρνουμε με συνέπεια να την έχετε κάθε τρίμηνο στα χέρια σας, για την ενημέρωσή σας και για την επικοινωνία μας.
www.polkeoa.gr

Η επικοινωνιακή μας προσπάθεια συνεχίζεται και συνεχώς αναβαθμίζεται καθημερινά και μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (ιστοσελίδα www.polkeoa.gr), το Facebook και σύντομα
και στo Twitter, παρέχοντας στους χρήστες άμεση ενημέρωση.

Τ

ο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., το 2015, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για
χτίσιμο συμμαχιών, διαμορφώνοντας σχέσεις συνεργασίας και φιλίας με φορείς και πρόσωπα. Έτσι, σήμερα, μπορούμε
να πούμε πως αυτό επετεύχθει σε ένα βαθμό και οι φορείς που
συνεργαζόμαστε είναι: Η Περιφέρεια Αττικής, οι Δήμοι Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου,
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων,
η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Ιδρύματα, καθώς και φορείς του Δημοσίου. Συνεχίζουμε.

Ε

θελοντισμός, μια νέα δράση, που απέκτησε το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
με τη συγκινητική συμβολή μελών μας, αλλά και φίλων το
Πολιτιστικού μας Κέντρου, μας βοηθούν αποτελεσματικά στην
αρτιότερη οργάνωση των εκδηλώσεών μας, αλλά και στη συντήρηση των αεροσκαφών. Καλούμε, όσους μπορούν και θέλουν
να βοηθήσουν, να μας το δηλώσουν.

Σ

ε αυτό το σημείο, πρέπει να εξάρω την ΣΥΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ
ανταπόκριση φίλων του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (όχι μελών) στο κάλεσμά μας (μέσω ιστοσελίδας) για άμεση ανάκτηση της λειτουργίας μας, μετά την κλοπή που υποστήκαμε στις 13 Δεκεμβρίου
2015, όταν κλέφτες μπήκαν στα γραφεία μας και αφαίρεσαν τα
πάντα από τον ηλεκτρονικό μας εξοπλισμό (κομπιούτερ, φωτοτυπικό, scanner, fax, οθόνες, μηχάνημα έκδοσης ταυτότητας
και πολλά άλλα. Μέσα σε δύο με τρεις μέρες, τα σημαντικότερα
από αυτά τα δώρισαν και μάλιστα μας τα φέρανε στα γραφεία
μας, άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την Ολυμπιακή!!
Τους ευχαριστούμε.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1957
Iδρύεται η

Τ

ο 1957 η Ελληνική Κυβέρνηση, συνάπτει συμφωνία με
τον γνωστό μεγαλοεφοπλιστή, Αριστοτέλη Ωνάση και
υπογράφεται η 20ετής αποκλειστική σύμβαση για την
εκμετάλλευση των εσωτερικών και εξωτερικών αεροπορικών
γραμμών της Ελλάδας. Και τότε ιδρύεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. Η σύμβαση αυτή, αναθεωρήθηκε το έτος 1962, με
νέα σύμβαση, χρονικής διάρκειας 24 ετών. Η νέα εταιρεία, παραλαμβάνει τις εγκαταστάσεις και το τεχνικό υλικό της ΤΑΕ και
αρχίζει τη δράση της με 14 δικινητήρια αεροσκάφη τύπου DC-3
και ένα τετρακινητήριο τύπου DC-4. Το πρώρτο αεροσκάφος της
«Ολυμπιακής», απογειώνεται από το αεροδρόμιο του Ελληνικού,
με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, την 6η Απριλίου 1957.
Ο αεροπορικός στόλος
Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Διοίκηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, προγραμμάτισε εκτεταμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης και συγχρονισμού της Εταιρείας, το οποίο έθεσε αμέσως
σε εφαρμογή.
Παραγγέλθηκαν νέου τύπου αεροσκάφη, τετρακινητήρια, τύπου
Douglas – DC6B και αεριωθούμενα De Havilland Comet 4B.
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Ολυμπιακή

Από τα νέα παραγγελθέντα αεροσκάφη, τα μεν DC6B άρχισαν
αμέσως να παραδίδονται στην εταιρεία, τα δε αεριωθούμενα
Comet 4B άρχισαν να παραδίδονται το 1960.
Το πρώτο αεριωθούμενο υπό στοιχεία SX-DAX, που φέρει το
όνομα «Βασίλισσα Φρειδερίκη», έφτασε από το Λονδίνο στην
Αθήνα, την 30η Απριλίου 1960, σε 3 ώρες και 13 λεπτά και κατέρριψε επίσημο ρεκόρ ταχύτητας στην κατ΄ευθείαν πτήση μεταξύ των δύο αυτών πόλεων. Το κατόρθωμα αυτό, το οποίο έγινε
παγκοσμίως γνωστό, πέτυχε ο κυβερνήτης, κ. Παύλος Ιωαννίδης.
Η πρώτη τακτική πτήση με αεριωθούμενο Comet-4B, πραγματοποιήθηκε την 18η Μαϊου 1960. Το γεγονός είχε ιδιαίτερη σημασία στην ιστορία της Ελληνικής Πολιτικής Αεροπορίας, διότι η
Ελλάδα εμφανίζεται πλέον στο διεθνές κοινό με στόλο τελευταίου τύπου αεροσκαφών, αντάξιων των ξένων μεγάλων αεροπορικών Εταιρειών.
Την ίδια εποχή, η Ολυμπιακή υπέγραψε συμφωνία κονσόρτσιουμ με την ΒΕΑ δια την κοινή εκμετάλλευση των γραμμών των
σπουδαιότερων πόλεων της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Το κονσόρτσιουμ ετέθη σε ισχύ την 1η Απριλίου 1960 και εξακολουθεί να ισχύει (σήμερα πλέον έχει λήξει).
Η Ολυμπιακή Αεροπορία εξακολούθησε να αναπτύσσεται. Όλα
τα δρομολόγια εξωτερικού εξυπηρετούνται με αεριωθούμενα
Comet – 4B, εκτός της γραμμής Αθηνών – Κερκύρας – Μπρόντζι
που λόγω ειδικής σύμβασης εκτελείται με DC3. Την 20η Απριλίου 1965, υπεγράφη η παραγγελία για τρία από τα μεγαλύτερα και
ταχύτερα αεριωθούμενα μακρών αποστάσεων τύπου Boeing
707-320 διηπειρωτικά, τα οποία θα παραδοθούν την 1η Ιουνίου
1966. Με την παραλαβή των Boeing 707 η Ολυμπιακή Αεροπορία θα εγκαινιάσει τις υπερατλαντικές πτήσεις με καθημερινά
δρομολόγια από Αθήνα προς Νέα Υόρκη.
Το εσωτερικό δίκτυο, εξυπηρετείτο με τετρακινητήρια τύπου
DC6B και DC4 και δικινητήρια DC3. Συνεχίζεται δε η προσπάθεια
επέκτασης των ήδη υπαρχόντων αεροδρομίων και κατασκευηής νέων για την εξυπηρέτηση ακόμη περισσοτέρων ελληνικών
πόλεων και νησιών.
Ο στόλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας αποτελείτο από:
5 αεριωθούμενα COMET-4B
4 τετρακινητήρια DC6B
2 τετρακινητήρια DC4
6 δικινητήρια DC3
3 αεριωθούμενα BOEING-707-320

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό
Γιατί Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό; (Συν.1)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Συν. 2)

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ
• Εδώ, στο Ελληνικό, σηματοδοτήθηκε η εξέλιξη των εμπορικών αερομεταφορών της Πολιτικής Αεροπορίας (1938 –
2001)
• Όραμά μας, η δημιουργία ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ στο Ελληνικό.
• Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, δεν προσδοκά και
δεν θα αντλήσει ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό της Ελλάδας.
• Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, σχεδιάζεται να έχει
δυναμική παρουσία και όχι στατική.

Α. Υπόστεγο ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ
Β. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
(αναχωρήσεων – αφίξεων) Δυτικού Αεροδρομίου
Ελληνικού
Γ. ΠΑΓΟΔΑ – ΧΑΣΑΝΙ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ±
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (Συν. 2)
Α. Στεγασμένοι: 2.000 m2
B. Αποθήκη: Διπλάσιος χώρος
Γ. Ανοιχτοί: 15 στρέμματα

Γιατί όχι Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στο Ελληνικό;
(Συν. 3)

Διεθνές Αεροδρόμιο Ελληνικού

(Συν.1)

Ιστορικό

T

o Διεθνές Αεροδρόμιο Ελληνικού ή απλά Ελληνικό (επισήμως Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών) ήταν το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας για πάνω από 60 χρόνια, μέχρι το Μάρτιο
του 2001, οπότε και έκλεισε, αντικαθιστούμενο από το Διεθνές
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο κωδικός του κατά την
IATA ήταν ATH, που τώρα χρησιμοποιείται από το Αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ ο κωδικός του κατά τον ICAO ήταν
LGAT (ο οποίος δεν μεταφέρθηκε στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος
Βενιζέλος). Το πολιτικό αεροδρόμιο είχε δύο τερματικούς σταθμούς (terminal), ο δυτικός για την Ολυμπιακή Αεροπορία και ο
ανατολικός για τις διεθνείς πτήσεις. Ένας επιπλέον τερματικός
σταθμός ήταν αυτός της Αμερικανικής Βάσης του Ελληνικού.
Βρισκόταν στην περιοχή του Ελληνικού.
Το αεροδρόμιο άρχισε να κατασκευάζεται το 1938 στη περιοχή
Χασάνι, με διάδρομο προσγειώσεως 1.800 μέτρων μετά από
απαλλοτρίωση τμημάτων των τότε κοινοτήτων Κομνηνών και
Ελληνικού. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος όμως δεν επέτρεψε την
ολοκλήρωσή του. Κατά την περίοδο της Γερμανο-Ιταλικής κατοχής επίσπευσαν οι Γερμανοί την επέκτασή του για δικούς τους
σκοπούς.
Μετά τη λήξη του πολέμου, μεταφέρθηκε στο Ελληνικό το μεγάλο υπόστεγο αεροσκαφών των Ιταλών από την Κέρκυρα και
αποτέλεσε το βασικό υπόστεγο Τεχνικής Συντήρησης των αεροσκαφών. Ήταν το πρώτο υπόστεγο τεχνικής υποστήριξης στο
Ελληνικό.
Το 1950, το αεροδρόμιο απέκτησε και δεύτερο διάδρομο με
www.polkeoa.gr

μήκος 2.250 μέτρα, ενώ ο πρώτος αυξήθηκε και αυτός στα 2.250
μέτρα. Το 1958 ο κύριος
διάδρομος αυξήθηκε πάλι, με μήκος τα 3.000
μέτρα. Στις
30 Μαΐου
του 1962,
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
έθεσε
τον
θεμέλιο λίθο
του Ανατολικού
αεροδρομίου
Ελληνικού
που
έχει σχεδιαστεί από
τον διάσημο Αμερικανοφινλανδό
αρχιτέκτονα Έερο Σάαρινεν.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το 1969. Τη δεκαετία του 1970 ο κυρίως διάδρομος επιμηκύνθηκε στα
3.500 μέτρα.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Συν.2)

Σ

τη ΒΔ πλευρά του παλιού αεροδρομίου Ελληνικού, βρίσκεται εγκατεστημένο ένα μεταλλικό υπόστεγο. Κατασκευάστηκε για τις ανάγκες υποστήριξης των γαλλικών υδροπλάνων, που
πετούσαν από τη Γαλλία στην ανατολική Μεσόγειο και έχει ένα
πλούσιο παρελθόν, αφού μεταφέρθηκε από την Κέρκυρα για τις
ανάγκες συντήρησης των α/φών της αεροπορικής εταιρείας ΤΑΕ.
Το νησί της Κέρκυρας, διαθέτει μια σημαντική γεωστρατηγική
θέση, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τους Γάλλους, που
το ενέταξαν στις περιοχές που θα προσθαλασσώνονταν τα γαλλικά υδροπλάνα. Έτσι, στη λιμνοθάλασσα των Γουβών (Govino)
δημιουργήθηκε ένα κέντρο ναυτικής αεροπορίας, προκειμένου
να συντηρούνται υδροπλάνα και αεράκατοι που προέβαιναν και
σε ανθυποβρυχιακές περιπολίες σε Ιόνιο και Αδριατική. Η βάση,
πρωτολειτούργησε το 1918.
Στη συνέχεια, γύρω στα 1933, για τις ανάγκες της αεροπορίας,
που άρχισε να δημιουργείται κατασκευάστηκε στην περιοχή ένα
μεταλλικό υπόστεγο, αφού η κίνηση των υδροπλάνων που κινούνταν από την Ευρώπη προς την ανατολική Μεσόγειο, το κατέστησε απαραίτητο.
Ο όγκος του, για τα μεγέθη
της εποχής, ήταν γιγαντιαίος. Το υπόστεγο διατηρήθηκε στην Κέρκυρα και
στη διάρκεια του Β΄ Παγκ.
Πολέμου και το 1949 αποσυναρμολογήθηκε
και
μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Ελληνικού, αφού
πλέον τα υδροπλάνα είχαν παραχωρήσει τη θέση
τους στα αεροσκάφη.
Άλλωστε,
στην Κέρκυρα
1931: Αεροφωτογραφία των Γουβιών
στην Κέρκυρα. Διακρίνεται το μεταλλικό είχε από το 1937 δημιυπόστεγο για την εξυπηρέτηση των
ουργηθεί στη λιμνοθάυδροπλάνων. Αναγράφεται και η λέξη
λασσα
Χαλκιοπούλου
«ΚΕΡΚΥΡΑ», προς ενημέρωση των
(Κανόνι), νέο αεροδρόμιο
πιλότων των υδροπλάνων.
και η αξία του υπόστεγου
των Γουβιών που εξυπηρετούσε μόνο υδροπλάνα, είχε ατονίσει.
Το υπόστεγο μεταφέρθηκε ύστερα από αίτημα και ενέργειες
του αείμνηστου ιδρυτή της Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα,
Στέφανου Ζώτου, ο οποίος το χρειαζόταν για να συντηρούνται
τα αεροσκάφη της αεροπορικής εταιρείας Τ.Α.Ε. Ο στόλος της,

Φωτό Α: Το μεταλλικό υπόστεγο, όπως ήταν όταν λειτουργούσε το
αεροδρόμιο Ελληνικού

Φωτό Γ: Το μεταλλικό υπόστεγο α/φών που εξυπηρέτησε τις ανάγκες
στέγασης της αμερικάνικης βάσης του Ελληνικού.

αποτελούνταν από α/φη Ντακότες (DC-3).
Έτσι, με έξοδα της, η αεροπορική εταιρεία Τ.Α.Ε., το μετέφερε
και το εγκατέστησε στη ΒΔ πλευρά του αεροδρομίου, στην άκρη
του διαδρόμου, προς την πλευρά του Αλίμου και αποτέλεσε την
πρώτη επισκευαστική βάση της Τ.Α.Ε. και αργότερα της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Στη συνέχεια, μετά τη δημιουργία νέας Τεχνικής Βάσης, παραχωρήθηκε για τις ανάγκες της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας και στη
συνέχεια για την επισκευή / συντήρηση οχημάτων και εφοδίων
εδάφους.
Η διατήρησή του κρίνεται επιβεβλημένη, αφού θεωρείται ιδανικό για τη στέγαση των ελαφρών αεροσκαφών του Μουσείου
Πολιτικής Αεροπορίας, δεδομένου ότι είναι το πρώτο υπόστεγο
Συντήρησης Αεροσκαφών στο Ελληνικό.
Σε περίπτωση αδυναμίας να παραμείνει σε αυτό το χώρο, επιβάλλεται να διασωθεί, παρά το κόστος αποσυναρμολόγησής του
και να μεταφερθεί σε άλλον, καταλληλότερο χώρο και να αποτελέσει στατικό έκθεμα της Πολιτικής Αεροπορίας.
(Σημείωση: Το υπόστεγο εμφανίζεται στη φωτό Α.

ΠΡΩΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΦΙΞΕΩΝ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Συν.2)

Τ

ο κτίριο, αποτέλεσε την «Πύλη της Ελλάδας» για πολλά
χρόνια.
Ήταν η είσοδος και η έξοδος επιβατών για τους επιβάτες
όλων των αεροπορικών εταιρειών. Εξυπηρέτησε αρχικά
και το επιβατικό κοινό των ξένων αεροπορικών εταιρειών,
μέχρι το διαχωρισμό του αεροδρομίου Ελληνικού σε
ανατολικό και δυτικό και τη δημιουργία της αίθουσας
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αναχωρήσεων στο ανατολικό αεροδρόμιο το 1970 όπου,
όλες οι ξένες αεροπορικές εταιρείες μεταφέρθηκαν στις
νέες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.
Η αίθουσα αναχωρήσεων στο δυτικό αεροδρόμιο,
παραχωρήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες διακίνησης
των επιβατών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η οποία ήταν
υπεύθυνη και για τη συντήρηση των χώρων, αλλά και
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Φωτογραφίες (Νοέμβριος 2010) του παλιού αεροσταθμού στο Ελληνικό, όπως είναι σήμερα, μετά τη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου
στο Ελληνικού από το Μάρτιο του 2001.

για τις απαραίτητες επεκτάσεις, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού λόγω αύξησης της επιβατικής κίνησης του
αεροδρομίου.
Αυτές οι επεκτάσεις, αλλοίωσαν την αρχική μορφή του
οικοδομήματος. Σήμερα, μετά την πυρκαγιά του 2005,
έχουν καταστραφεί όλες οι μεταλλικές επεκτάσεις και έχει
παραμείνει ο αρχικός τσιμεντένιος σκελετός του κτιρίου, ο

οποίος όμως χρειάζεται παρεμβάσεις για να αναδειχθεί η
αρχική του μορφή. Θεωρούμε ότι, πρέπει να ενταχθεί στα
κτίρια που θα διασωθούν για να θυμίζουν την πρόσφατη
ιστορία του χώρου, όπως άλλωστε κάνουν πολλά κράτη
με τα παλιά τους αεροδρόμια. Βρίσκεται πολύ κοντά στην
παραλιακή λεωφόρο και έχει εύκολη πρόσβαση.

ΠΑΓΟΔΑ – Περιοχή ΧΑΣΑΝΙ (Συν.2)
Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, όπου τοποθετούνταν
α/φη για να προστατεύονται από τις αεροπορικές επιδρομές.
Μετά τη λήξη του πολέμου, προσφέρθηκε
για διάφορες χρήσεις. Μετά τη δημιουργία
της Ολυμπιακής Αεροπορίας, παραχωρήθηκε στην εταιρεία, για στέγαση των εγκαταστάσεών της.

Η Ο.Α. το χρησιμοποίησε, κυρίως ως αποθηκευτικό χώρο αναλώσιμων ειδών (αναψυκτικά,
ποτά, τσιγάρα κ.ά.), που χρησιμοποιούσε στις
πτήσεις των α/φών της.
Θεωρούμε ότι, η συγκεκριμένη κατασκευή με
την κατάλληλη διασκευή της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες χρήσεις.
Αποτελεί κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής, ίσως
μοναδικό στο είδος του.

Γιατί όχι Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στο Ελληνικό; (Συν.3)
ΑΤΤΙΚΗ
Αεροπορική Βάση Τανάγρας 114ΠΜ
Μεταγωγικά: DC-3
Μαχητικά: F-102, T-33, F-84, F-86, 2x F-1, F-5, F-104, 2x A-7, 1 F-4
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 112ΠΜ
Μεταγωγικά: Noratlas, DC-3, Ys-11, Dornier28, Albatros
Μαχητικά: 2x F-102
Πολεμικό Μουσείο (Βασ.Σοφίας, Αθήνα)
Μαχητικά: F-84, F-86, F-5, F-104, Spitfire, Δαίδαλος
Ελικόπτερα: ΟΗ-13
Μουσείο Ιστορίας Πολεμικής Αεροπορίας (Φάληρο)
Μαχητικά: Mirage F1
Εκπαιδευτικό: T-6 Harvard
Αεροπορική Βάση Τατοϊου (Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας)
www.polkeoa.gr

Μεταγωγικά: Noratlas, DC-3, Dornier28, Albatros, Gulfstream I
Μαχητικά: F-102, 3x F-86, F-1, 2x F-5, 3x F-104, A-7, T-6,
Helldiver, Mig-15, F-84 …..
Ελικόπτερα: Bell206 ….
Προσωπική Συλλογή Μ.Κυριακού (Όμιλος ANTENNA)
Αεροδρόμιο Τατοϊου
Antonov2, Catalina, Douglas A26, Polikarpov2, Bu131, Bu133,
Storch, Boeing, Streaman
Υ.Γ: Σήμερα, η Πολεμική Αεροπορία, πέρα από την πληθώρα
Μουσείων που διαθέτει, αδυνατεί να τα υποστηρίξει, συντηρήσει
και λειτουργήσει, λόγω ανυπαρξίας οικονομικών πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού.
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ

4 μέρες με Παπακαλιάτη «Ένας άλλος κόσμος»

Η

παρουσία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., όλο
αυτό το χρονικό διάστημα σε διάφορες εκδηλώσεις, δικαιώνει σε
βάθος χρόνου το σκοπό για τον οποίο
ιδρύθηκε. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με
το χρόνο, κατακτά επάξια το όνομά
του ως «Πολιτιστικό Κέντρο».
Τελευταίο
δείγμα
προσφοράς
στην τέχνη είναι η συμμετοχή του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μέσω των α/φών του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, για τα γυρίσματα της ταινίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη με τίτλο «Ένας άλλος κόσμος», που καταγράφει τεράστια
επιτυχία, λόγω της ποιότητας και της επικαιρότητας του σεναρίου
στις αθηναϊκές (και όχι μόνο) κινηματογραφικές αίθουσες.
Ατελείωτες ώρες γυρισμάτων, δεκάδες άνθρωποι, τεχνικοί,
ηθοποιοί, κομπάρσοι, να τρέχουν εδώ και εκεί και εμείς, το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., να τρέχουμε μαζί του.
Παρών, πάντα ο άρχοντας του σεναρίου, ακούραστος, χαμογελαστός, χωρίς να το παίζει αφεντικό!!! «Πάμε πάλι», 10 φορές
το ίδιο πλάνο. Τελικά, έδινε το ΟΚ στις 4 τα ξημερώματα. «Παιδιά, ελάτε για φαγητό» (πάντα πλούσιο), μαζί και ο Χριστόφορος,
απλός, γλυκομίλητος, ανθρώπινος.
Εκεί και εγώ, επίκουρος της όλης προσπάθειας. «Εμπειρία» να
συμμετέχεις σε μια κινηματογραφική παραγωγή, χωρίς να γνωρίζεις το αποτέλεσμα, αλλά γνωρίζοντας από κοντά τον άνθρωπο
Παπακαλιάτη. Ίσως είναι από τις πιο όμορφες και σημαντικές
εμπειρίες της ζωής μου.
Σε ευχαριστούμε Χριστόφορε. Συνέχισε αυτό που κάνεις. Χαίρομαι που είχα την τύχη να σε γνωρίσω από κοντά. Σε θέλουμε, ως
άνθρωπο της Τέχνης, δίπλα μας, για να γίνει πραγματικότητα το
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Αντώνης Μπάρτζας
«Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
για την παραχώρηση των α/φών και τη βοήθεια που μας πρόσφερε για το γύρισμα της ταινίας μου “Ένας άλλος κόσμος”»
Χρ.Παπακαλιάτης

Παραλειπόμενα
• Επανίδρυση της Ο.Α. υποστήριξε ο φίλος μας και μέλος του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Εμ. Λαλαίος, μέσα από τις στήλες του περιοδικού μας. Μία απάντηση: Την Ο.Α. την έκλεισαν δυστυχώς με
πολιτική απόφαση! Πολλοί, μα πάρα πολλοί θέλουν την Ο.Α.
και πάλι ως Εθνικό Αερομεταφορέα. Αυτό όμως είναι δύσκολο εγχείρημα και χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, ανθρώπους ικανούς και συμμάχους, αλλά και πολιτική βούληση.
• Η διάρρηξη που έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 στα γραφεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μας προκάλεσε πολύ μεγάλη ζημιά
οικονομικά.
• Προβληματισμός προκαλεί η στόχευση για καταστροφή των
υποδομών μας!!!
Κάποιο μέλος του Δ/Σ ως σχολιαστής «παρεμβαίνει» στην
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Η ταινία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη
Του Κώστα Δάφνου

Π

ρόκειται για μία εξαιρετική, ελληνική ταινία, η οποία υμνεί
τον έρωτα, ο οποίος είναι πανταχού παρών. Το φιλμ, αποτελεί αναμφίβολα την πιο θαρραλέα και πιο καλή δουλειά (μέχρι
τώρα), του σαραντάχρονου Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ο οποίος, εκτός από καλός ηθοποιός, μας έδειξε ότι είναι ένας εξαίρετος σκηνοθέτης και ένας εξαίρετος επίσης σεναριογράφος.
Ο Παπακαλιάτης, τολμάει να γυρίσει μία ταινία σπονδυλωτή,
κατά τα ξένα πρότυπα, από τα οποία δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
και τούτο, τρία χρόνια μετά την πρώτη του ταινία «Αν», που ήταν
επίσης πολύ καλή.
Οι τρεις ιστορίες, ενώνουν Έλληνες και ξένους πολίτες στην
Αθήνα, που κυριαρχείται από το μεταναστευτικό, το ασφαλιστικό (εργασιακό), αλλά και τον έρωτα, μέσα από την οπτική τριών
γενεών.
Η ταινία απεικονίζει τη σημερινή πραγματικότητα και κρίση στην
Ελλάδα, μία Ελλάδα η οποία αλλάζει και στην οποία εκτυλίσσεται η σύγχρονη αυτή ερωτική τριλογία.
Η ταινία πρωτοπαίχτηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 2015 και έχει
κόψει μέχρι τώρα 165.000 εισιτήρια.
Παίζουν οι: Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Μηνάς Χατζησάββας (η
τελευταία του εμφάνιση, πριν φύγει από τη ζωή), ο βραβευμένος με Χρυσή
Σφαίρα (φέτος)
και με Όσκαρ
Β΄Ανδρικού
ρόλου (περύσι),
Τζ. Κ. Σίμονς, ο
οποίος είναι και
φέτος υποψήφιος για Όσκαρ,
για το ρόλο του
στην ταινία “Whiplash” («Χωρίς Μέτρο»), η Μαρία Καβογιάννη,
ο Αντρέα Όσβαρτ και η Νίκη Βακάλη. Όλοι είναι εξαιρετικοί.
Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε μία τόσο ωραία ελληνική ταινία.
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, απέδειξε ότι έχει να προσφέρει
πολλά στο μέλλον, στον ελληνικό κινηματογράφο.

ανάπαυλα των επαγγελματικών του υποχρεώσεων και μας
συνιστά «υπομονή… γιατί το σίριαλ έχει πολλά επεισόδια
ακόμα» Ναι, έτσι λέει!!!
• Αλήθεια, τι γνωρίζει ο «σχολιαστής» που δεν γνωρίζει το Δ/Σ;
Και γιατί δεν μας το λέει στο Δ/Σ;
Μας υπενθυμίζει ότι είναι ευθύνη του Δ/Σ να φυλάξει τους
χώρους. Αλήθεια, τι θα πρέπει εμείς τώρα να του πούμε; Ή
μήπως πρέπει να κάνουμε;
Υπέγραψε το πρωτόκολλο – ιδιωτικό συμφωνητικό με την
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και παρέδωσε το χώρο και τα κλειδιά
στους φίλους του, της τότε κυβέρνησης.
• Υπενθυμίζουμε πως όλα τα εγκατέλειψε στο Ελληνικό, δεν
ξαναπάτησε και έδωσε στον Επενδυτή και τα αεροπλάνα και
το Μουσείο!!!
Wasylis
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ΠΑΡΟΧΕΣ

Με ένα ευρώ το μήνα

Μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Στα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. παρέχονται:
➦ Το περιοδικό «Άλλη Πτήση», κάθε 3μηνο, με αποστολή στο σπίτι.
➦ Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις πολιτισμού – αθλημάτων.
➦ Δυνατότητα συμμετοχής στα τμήματά του, αξιοποιώντας
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο (βλ.σελ.22, 23, 24)
➦ Πανευρωπαϊκά meetings αθλητισμού και πολιτισμού
ως μέλη της ASCA (Airlines Sport and Cultural Association)
➦ Ταξίδια – εκδρομές
➦ Εθελοντισμός
➦ Προβολή – βήμα σε συναδέλφους συγγραφείς, ζωγράφους,
εικαστικούς, καλλιτέχνες φωτογράφους, αθλητικές επιτυχίες
➦ Τράπεζα αίματος

Ακολουθήστε
μας και στο

Αποκτώντας την κάρτα μέλους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχεις τη δυνατότητα για:
➦ Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές δημοσίου, σε μια σειρά διαγνωστικά κέντρα και
νοσοκομεία.
➦ Αγορά στα Πρατήρια του Ναυτικού (Π.Ο.Ν.) και της Πολεμικής Αεροπορίας
(Σ.Ε.Π.Α.). (βλ. ιστοσελίδα ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α./ Κάρτα ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.)
➦ Αγορά στο κατάστημα Duty Free Stuff στα Σπάτα
➦ Oμαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα (βλ. ιστοσελίδα ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.)
➦ Ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο για κινητά τηλέφωνα από την WIND

Νέα στοιχεία επικοινωνίας ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Tηλ. 210 9234583, 210 9211965, 210 9885006, Fax. 210 9885045
E-mail: polkeoa0@gmail.com, Web site: www.polkeoa.gr

www.polkeoa.gr
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ΠΑΡΟΧΕΣ

Θεατρικές παραστάσεις
για τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., εξασφάλισε για τα μέλη του έκπτωση
σε θεατρικές παραστάσεις των ΑΦΩΝ ΤΑΓΑΡΗ,
με την ΕΠΙΔΕΙΞΗ της ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ.
Αναλυτικότερα:

ΘΕΑΤΡΟ ΖΙΝΑ

μέχρι τις 10 Απριλίου

«ΤΟ ΣΩΣΕ»

Κωμωδία του Μάικλ Φρέιν
Τιμή εισιτηρίου 13 Ευρώ
από αρχική τιμή 20 Ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΚΡΟΠΟΛ
μέχρι τις 24 Απριλίου

«ΓΑΜΠΡΟΙ ΓΙΑ ΠΟΥΛΗΜΑ»
Κωμωδία
των Θ. Παπαθανασίου και Μ. Ρέππα
Τιμή εισιτηρίου 13 Ευρώ
από αρχική τιμή 25 Ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΜΠΟ
μέχρι τις 24 Απριλίου

“ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ADAM’S”

Πολυβραβευμένο μιούζικαλ
των Μάρσαλ Μπρίκμαν και Ρικ Ελλις- Άντριου Λίπα
Τιμή εισιτηρίου 14 Ευρώ
από αρχική τιμή 25 Ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
μέχρι τις 3 Απριλίου

«ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΠΟΨΕ»

Αστυνομική κωμωδία του Ρομπέρ Τομάν - 3ος χρόνος
Τιμή εισιτηρίου 12 Ευρώ από αρχική τιμή 20 Ευρώ
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Αεροπορικά νέα… στα γρήγορα
Επιμέλεια: Παύλος Παπαδημητρόπουλος

Νέα υδατοδρόμια σε Παξούς, Πάτρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα.

Στην άμεση αδειοδότηση των υδατοδρομίων Παξών, Πατρών, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας, μετά και το αδειοδοτημένο ήδη υδατοδρόμιο της Κέρκυρας, προσανατολίζονται τα υπουργεία
Μεταφορών και Ναυτιλίας, σε συνεργασία
με το ΤΑΙΠΕΔ και τους συναρμοδίους φορείς, με στόχο την δημιουργία του πρώτου δικτύου υδατοδρομίου στην Ελλάδα.
Αν όμως δεν προχωρήσει με γρήγορους
ρυθμούς η αδειοδότηση και άλλων υδατοδρομίων στα Επτάνησα, τότε θα είναι
«δώρο άδωρο» αφου δρομολόγια υδροπλάνων δεν θα μπορούν να εκτελούνται.

Στην λίστα με τους δέκα κορυφαίους
προορισμούς συμπεριέλαβε την Οία η
TripAdvisor για την φετινή χρονιά.
Η Turkish Airlines σημείωσε ετήσια αύξηση 25% στην επιβατική κίνηση προς τα
διεθνή αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε σχέση με το 2014, η εταιρεία
κατάφερε να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση προς τα διεθνή αεροδρόμια
“Ελευθέριος Βενιζέλος” και “Μακεδονία”,
μεταφέροντας συνολικά περισσότερους
από 500.000 επιβάτες. Το γεγονός αυτό
κατατάσσει την Turkish Airlines ανάμεσα στις 5 πρώτες αεροπορικές εταιρίες με
βάση τον αριθμό επιβατών.
Δ.Α.Α : Το 2015, κατέγραψε την καλύτερη ιστορική επίδοσή του, από πλευράς επιβατικής κίνησης, με 18,1 εκατ.
επιβάτες, ξεπερνώντας κατά 2,9 εκατομμύρια επιβάτες (+19%) την κίνηση
www.polkeoa.gr

του 2014 και κατά 1,55 εκατομμύρια
(+9,4%) την καλύτερη, μέχρι τότε επίδοση, που είχε σημειωθεί το 2007.
Σύμφωνα με αεροπορικούς αναλυτές,
ποιο ήπια ανάπτυξη θα έχει εφέτος το
«Ελ. Βενιζέλος» και η εφετινή κίνηση
επιβατών του αεροδρομίου θα κυμανθεί σε μονοψήφιο ποσοστό, ίσως κοντά
στο 7%.
Δ.Α.Α : Πέρασε, ομόφωνα, από τη γενική
συνέλευση. του «Ελ. Βενιζέλος» η συμμετοχή του αεροδρομίου στην ΑΜΚ της
Τράπεζας Αττικής. Ο ΔΑΑ αποφάσισε να
συνεισφέρει κοντά στα 9 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι μέτοχοι του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», με 30%, είναι το ΤΑΙΠΕΔ, με 25% το υπουργείο Οικονομικών,
με 40% οι Καναδοί της PSP (παραμένει
άγνωστο, εάν ψήφισαν με «κρύα καρδιά»)
και 5% η οικογένεια Κοπελούζου.
ΕasyJet: ανακοίνωσε τρεις ακόμα νέες
γραμμές, στο δίκτυο της, προς τα ελλη-

νικά νησιά, κατά τη θερινή περίοδο του
2016, από τη Ρόδο προς το αεροδρόμιο
του Άμστερνταμ και από τη Μύκονο
προς τη Λυών και τη Νίκαια.Οι πτήσεις της easyJet προς το Άμστερνταμ
θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου 2016, με
2 εβδομαδιαίες πτήσεις κάθε Τετάρτη
και Κυριακή. Όσο για τις πτήσεις από
Μύκονο για Λυών θα ξεκινήσουν από
2 Ιουλίου 2016, με 2 εβδομαδιαίες πτήσεις κάθε Τρίτη και Σάββατο, ενώ προς
Νίκαια θα είναι ένα εβδομαδιαίο δρομολόγιο κάθε Τετάρτη.
Α/Σ ΧΑΝΙΩΝ: Κατά τριακόσιες τρείς
ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι
14/10/2016, «µε αναθεώρηση», παρέτεινε
το υπουργείο Μεταφορών τη προθεσμία
περαίωσης του έργου «Επέκταση κτιρίου
αεροσταθµού, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαµόρφωση περιβάλλοντα
χώρου στον Κρατικό Αερολιµένα Χανίων
Ι. ∆ασκαλογιάννης».Ο ανάδοχος, η εται-

ρεία Άκτωρ είχε ζητήσει παράταση έως
τις 5/2/17.

Gulf Air: Ο εθνικός αερομεταφορέας
του Μπαχρέιν αναβαθμίζει το στόλο του
με χαμηλής κατανάλωσης αεροσκάφη
μονού διαδρόμου.
Ως μέρος της στρατηγικής της ανανέωσης του στόλου της, η Gulf Air ανακοίνωσε μια παραγγελία 29 αεροσκαφών
A320neo.
Τη θέσπιση «φόρου άνθρακα» σε αερομεταφορές και ναυτιλία ζητεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το οποίο εκτιμά
ότι, κατ' αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχθούν
οι στόχοι για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.Οι ειδικοί του ΔΝΤ εκτιμούν πως μια εισφορά της τάξης των 30
δολ. ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα από
τις εκπομπές που προκαλούν τα καύσιμα
των διεθνών μεταφορών, θα μπορούσε να
είχε οδηγήσει στη συγκομιδή 25 δισ. δολαρίων μόνο για το 2014.
KLM: Το Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της KLM για τα Βιοκαύσιμα καλωσόρισε τον 12ο σύμμαχό του,
την τράπεζα ABN AMRO, που αποτελεί
πλέον επίσημο μέλος της ομάδας των
εταιρειών που μοιράζονται το όραμα
της KLM σχετικά με τη βιωσιμότητα
και προσπαθούν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας για τα
Βιοκαύσιμα της KLM καταβάλουν μια
προσαύξηση που καλύπτει τη διαφορά
της τιμής μεταξύ του βιώσιμου βιοκαυσίμου και της παραδοσιακής κηροζίνης. Η επένδυση αυτή χρησιμοποιείται
πλήρως από την KLM για την αγορά
βιοκαυσίμων, που εφοδιάζουν τα αεροσκάφη της KLM στο αεροδρόμιο
Schiphol του Άμστερνταμ και αλλού.
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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Επιμέλεια: Ανδριάνα Μυλωνά

Μουσείο Αθηνών
Οι Πολιτιστικοί περίπατοι συνεχίζονται!
Τα μέλη του
ΠΟΛΚΕΟΑ, μετά
την πολύ πετυχημένη ξενάγηση, στον Αρχαιολογικό χώρο
του Κεραμεικού,
πηγαίνουν στο
«Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών».
Την Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2016,
ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων
έφθασε αυτή τη φορά στην είσοδο του
Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών.
Ευδιάθετοι με ενεργό ενδιαφέρον, περιηγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου.
Το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών
βρίσκεται στην πλατεία Κλαυθμώνος
και στεγάζεται σε δυο από τα παλαιοτέρα (και άγνωστα στο ευρύ κοινό) κτίρια της πρωτεύουσας. Οι συλλογές του
περιλαμβάνουν ζωγραφικούς πίνακες,
χαρακτικά, γλυπτά, έπιπλα, αντικείμενα
καθημερινής χρήσης αλλά και σημαντικά κειμήλια και τεκμήρια της νεώτερης
ελληνικής ιστορίας.
Τελειώνοντας απόλαυσαν τον καφέ
τους, με ευθυμία και ενθουσιασμό, σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον πολιτισμό μας, αλλά ανθρώπινο να επικοινωνούμε.

Λέλα Καραγιάννη ( η μάνα της Αντίστασης)
Το θέατρο διεγείρει μνήμες και συναισθήματα!
Η Μαίρη Βιδάλη, με την συγκλονιστική ερμηνεία
της, στο ρόλο της Λέλας Καραγιάννη (η μάνα της
Αντίστασης), μας συγκίνησε, διεγείροντας μνήμες
από τη ζωή ηρωίδων που σφράγισαν την ιστορία με
τη θυσία τους, στις σκληρές μέρες της αντίστασης!
Θερμά συγχαρητήρια, σε όλους τους συντελεστές της παράστασης! Συνάδελφοι που παρακολούθησαν την παράσταση εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια.

«Σμύρνη μου αγαπημένη»
29 Δεκεμβρίου 2015, μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ παρακολούθησαν,
την θεατρική παράσταση «Σμύρνη μου Αγαπημένη».
Μια πολύ πλούσια παράσταση, με υπέροχα σκηνικά, ζωντανή μουσική, δυνατές ερμηνείες, (κατάφεραν να συγκινήσουν τους θεατές) που κράτησαν
αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών,
χωρίς να κουράσουν.
Ξεχώρισε κατά την γνώμη μου, η ερμηνεία του Μητρούση και η υπέροχη φωνή
της κοπέλας, που τραγούδησε στο τέλος. Η Μιμή Ντενίση ήταν
αποκάλυψη για μένα!
Προσεγμένα κείμενα, πλούσια σκηνικά και κουστούμια, ιστορικά γεγον τα αποτυπωμένα με αντικειμενικότητα, ξεδιπλώθηκαν
με σεβασμό στο θεατή!
Δικαίως το ενδιαφέρον των μελών μας, ήταν μεγάλο. Οι πρώτες κρατήσεις αγοράστηκαν αμέσως και χρειάστηκε να επικοινωνήσω πολλές φορές με το θέατρο, για να ζητήσω και να ξαναζητήσω εισιτήρια! Αξίζει ένα μεγάλο Μπράβο, η Κα Ντενίση!
Η ιστορική μνήμη είναι αυτή, που μας κρατάει ζωντανούς και
ενωμένους και μας πάει μπροστά!

Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού Περίπατος στον πολιτισμό μας
Ο Κεραμεικός ήταν το σημαντικότερο νεκροταφείο της Αρχαίας Αθήνας. Η ονομασία του
προέρχεται από τον πανάρχαιο συνοικισμό των κεραμέων που είχαν εγκατασταθεί στις
όχθες του ποταμού Ηριδανού. Είναι ένας χώρος που τιμά αυτό που υπάρχει θαμμένο
από κάτω.
Η συγκίνηση μεγάλη, βλέποντας τον νεκρό να αποχαιρετά τον ζωντανό, τη στιγμή της
‘’μεταβίβασης’’, αναστοχάζεσαι τα βιώματα, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των ανθρώπων που σχετίζονται με την ατομική και συλλογική ιστορία.
31 Ιανουαρίου, Κυριακή πρωί, μια λαμπερή μέρα, φθάσαμε στο σημείο συνάντησης με
τη ξεναγό μας. Πολύ μεγάλη η συμμετοχή, εξαιρετική η ξενάγηση από τη Μαριάννα, μας
ανέπτυξε με ομιλητική χάρη, την ιστορία των μνημείων.
Με τις επισκέψεις μας, στους αρχαιολογικούς χώρους, φρεσκάρουμε και διευρύνουμε την ιστορική μας μνήμη,
επικοινωνούμε και κοινολογούμε τον πολιτισμό μας. Η μνήμη είναι πολιτισμός και ο πολιτισμός μας πάει μπροστά!
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

8 Δεκεμβρίου 1973, ήταν η μέρα της πρώτης πτήσης του 747
– SX-OAB για Νέα Υόρκη. Πριν ένα χρόνο, το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.),
πραγματοποίησε αναπαράσταση αυτής της πρώτης πτήσης του
Jumbo του Ωνάση, 41 χρόνια μετά.
Σήμερα, 42 χρόνια μετά, βρεθήκαμε πάλι στον ίδιο χώρο, για
να θυμηθούμε την ιστορία μας και να αφιερώσουμε αυτήν την
ημέρα για να τιμήσουμε τους συναδέλφους μας, που χάθηκαν
εν πτήσει.
Να τονίσουμε, στο σημείο αυτό ότι, η Ο.Α. κατείχε παγκόσμια την
τρίτη θέση στην ασφάλεια των πτήσεων και δεν μετράει παρά
ελάχιστα ατυχήματα στην 50χρονη πορεία της στους ουρανούς.
Επίσης, θέλουμε να πούμε ότι, οι εκδηλώσεις του Πολιτιστικού
Κέντρου, πραγματοποιούνται με στόχο την προώθηση της ιστορικότητας του χώρου, την αναγκαιότητα ίδρυσης Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης
στον παραπάνω στόχο.
Με αφορμή τον εορτασμό της ΠΡΩΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΤΟΥ BOEING
747 ΘΥΜΗΘΗΚΑΜΕ την ιστορία μας και ΤΙΜΗΣΑΜΕ τους συναδέλφους μας που «χάθηκαν» εν πτήσει με αγώνα δρόμου 5 Km
στο διάδρομο 33 (προσγείωσης – απογείωσης)
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, κ. Γιάννης Κωνσταντάτος, οποίος
έδωσε την εκκίνηση του αγώνα, ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας ETIHAD AIRWAYS, κ.Φίλιππος Φιλίππου, η οποία
ήταν και ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ της εκδήλωσης, ο κ.Ιωάννης Σχίζας,
πρόεδρος Συνταξιούχων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, το
Δ/Σ του ΣΣΕΑΠΑΕ, με τον πρόεδρό του κ.Γιώργο Σταύρου, η κα
Άννα Βελισσαρίου, η οποία ήταν πλήρωμα στην πτήση ΟΑ3838
(ΑΘΗΝΑ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 14/9/99) και ένα από τα έξι άτομα που
επέζησαν, αθλητές, καθώς και μέλη και φίλοι του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
και της Αεροπορίας.
Ευχαριστούμε την αεροπορική εταιρεία ETIHAD AIRWAYS, η
οποία, ως ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ της εκδήλωσης, πρόσφερε ένα αεροπορικό εισιτήριο σε προορισμό του δικτύου της εταιρείας, σε
έναν από τους δρομείς που έλαβαν μέρος στον αγώνα, μετά από

www.polkeoa.gr

κλήρωση. Ο τυχερός της κλήρωσης ήταν ο κ.Πέτρος Σεϊμένης
(Αρ.Συμμετοχής 40).
Ευχαριστούμε επίσης όλους τους δρομείς που συμμετείχαν στην
γιορτή και όλους τους συναδέλφους που έχουν προσφέρει τις
στολές τους για το Μουσείο, κάποιες από τις οποίες φόρεσαν
παιδιά συναδέλφων, που μετείχαν στην εκδήλωση αυτή και
υποδέχθηκαν τον κόσμο στο αεροσκάφος.
Τα ονόματα των παιδιών που συμμετείχαν:
Αγγελίδου Σοφία, Καρακατσάνη Χριστίνα, Μαρτίνη Ειρήνη,
Μπακούνη Ιωάννα-Ευγενία, Παπαδημητροπούλου Αφροδίτη,
Σιακούλη Κωνσταντίνα, Σπυροπούλου Ειρήνη, Σπυροπούλου
Μαρία, Στάικου Κατερίνα και Τζώρτζη Σταυρούλα.
Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
που βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της γιορτής:
Γεωργουδέλη Κωνσταντίνο, Δακτυλίδη Άννα, Δημητρακοπούλου Ιωάννα, Δήμου Κωνσταντίνα, Ιωσηφίδη Ιορδάνη, Κονίδη
Τζένη, Μάναρη Γιώργο, Μαρινάκη Κατερίνα, Παπακωστόπουλου Δημήτρη, Περράκη Μαρία, Στεφανίδη Χριστόφορο, Φιλίππου Φίλιππο, Χατζηνικήτα Καίτη και Melani David.
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Φωτογραφίες: Χριστόφορος Στεφανίδης

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ
Τ Ι Μ Ο Υ Μ Ε
6 Δεκεμβρίου 2016

25 ΧΡΟΝΙΑ
Ό

ταν πριν 25 χρόνια, τον Μάρτη του 1991, κυκλοφορού-

σιότητα προσέφερε στους αναγνώστες της «Άλλης Πτήσης»

σε δειλά-δειλά το πρώτο τεύχος της «Άλλης Πτήσης»,

την ενημέρωση που τους έλειπε. Πάντα με σοβαρότητα και

ως περιοδικό που θα εξέφραζε τον πολιτισμό στο χώρο της

αντικειμενικότητα, πολλές φορές μάλιστα, αντικατέστησε και

Ο.Α., κανείς δεν πίστευε ότι θα μακροημερεύσει και θα δια-

την έλλειψη δημοσιογραφικής φωνής από την εταιρεία και το

νύσει μια αδιάλειπτη πορεία 20 χρόνων.

συνδικαλιστικό κίνημα και μάλιστα με αξιώσεις.

Και να που σήμερα, 25 χρόνια μετά, η «Άλλη Πτήση» έχει

Υπό ομαλές συνθήκες, στα 25 χρόνια του περιοδικού, όφειλε

γράψει τη δική της ιστορία, παρακολουθώντας συνεχώς από

το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. να τιμήσει αυτήν την επιτυχημένη διαδρομή.

κοντά όσα σημαντικά συνέβαιναν στον επαγγελματικό χώρο

Όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε κοντά στους συναδέλφους μας,

της Ολυμπιακής αλλά, παράλληλα, στον πολιτισμό, την πολι-

προβάλλοντας κάθε καλή είδηση, σχολιάζοντας αντικειμενι-

τική, στην κοινωνία, αναδεικνύοντας ό,τι θεωρούσε ότι άξιζε

κά, ενημερώνοντας για τις δράσεις και τα προγράμματα του

να προβληθεί, παρεμβαίνοντας όπου αισθανόταν ότι η δημο-

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ
✒ Το πρώτο τεύχος
του περιοδικού του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. "Άλλη
Πτήση" είναι έργο
του κ. Παύλου
Παπαδημητρόπουλου.

Τεύχος 1
Ελαιογραφία (95Χ60) του Παύλου
Παπαδημητρόπουλου, με "έμπνευση" το
πρώτο τεύχος του περιοδικού "¨Αλλη Πτήση".

Τεύχος 58
20 χρόνια
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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Τεύχος 19
Στην τελική ευθεία
η διαδικασία έναρξης λειτουργίας του
νέου αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος"

Τεύχος 59
Θλίψη και
αποχαιρετισμός
για τον Εθνικό
Αερομεταφορέα

Τεύχος 22
Αφιέρωμα στον
Μίκη Θεοδωράκη

Τεύχος 26
Γιορτάζουμε
τα 45 χρόνια της Ο.Α.

Τεύχος 65
Εγκαίνια του
Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας στο
Ελληνικό

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

25 χρόνια στην υπηρεσία του Πολιτισμού
χρόνου. Συνεχώς προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε ποιοτικά

ρόλο της επικοινωνίας, της επαφής και ειδικότερα στο στόχο

την εμφάνιση του περιοδικού και βελτιώνοντας την αισθητι-

για τη διάσωση της ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας, της

κή του, στα πλαίσια του εφικτού και των οικονομικών δυνα-

ιστορίας της Πολιτικής Αεροπορίας.

τοτήτων μας.

Έχουμε δυνάμεις και διάθεση, αρκεί να μας στηρίζετε όλοι

Εκατοντάδες συνάδελφοί μας από όλη την Ελλάδα, δημοσί-

εσείς που εργαστήκατε στην Ολυμπιακή και σήμερα, είστε

ευσαν τις θέσεις τους, πρόβαλλαν τις δραστηριότητές τους,

συνταξιούχοι ή όσοι εργάζεστε ακόμη στην Olympic και στις

σκιτσάρησαν για το περιοδικό, συμβάλλοντας στην επιτυχία

άλλες ιδιωτικές εταιρείες και στις υπηρεσίες που μεταταχθή-

μιας συλλογικής προσπάθειας. Ειδικότερα σήμερα, το πε-

κατε. Σας θέλουμε όλους κοντά μας.

ριοδικό μας η «Άλλη Πτήση», είναι ακόμη πιο χρήσιμο στο

Τεύχος 29
Τέλος εποχής για το
αεροδρόμιο Ελληνικού

Τεύχος 78
25 χρόνια
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

www.polkeoa.gr

Τεύχος 45
Αγώνας για τη διάσωση του
Εθνικού Αερομεταφορέα

Τεύχος 49
Εκδίδεται για πρώτη φορά ιστορικό
λεύκωμα για την Πολιτική Αεροπορία
με αφορμή τον εορτασμό
των 50 χρόνων της Ο.Α.

Τεύχος 79
Αναπαράσταση πρώτης
πτήσης του 747

Τεύχος 55
Στο δρόμο του αγώνα
για τη σωτηρία της
Ολυμπιακής

Τεύχος 81
Αφιέρωμα στον Παύλο
Ιωαννίδη, πρώτο Κυβ/τη της
πρώτης πτήσης
της Ο.Α.

Τεύχος 82
Πρώτο "ΑΝΤΑΜΩΜΑ" του
κόσμου της Ολυμπιακής
Αεροπορίας
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25 ΧΡΟ ΝΙΑ

25 ΧΡΟ ΝΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΠΟΛΚΕΟΑ
Πανοραμική άποψη από τον εξαιρετικά επιτυχημένο χορό
του ΠΟΛΚΕΟΑ στο "VOX".

1

Τ ην Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε
ο ετήσιος χορός του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο κέντρο “VOX”.
Για ακόμη μία χρονιά, βρεθήκαμε φίλοι, συνάδελφοι και
αγαπημένα πρόσωπα και διασκεδάσαμε όλοι μαζί.

2

Κοπή πίτας
Θεσσαλονίκη
Στις 3 Φεβρουαρίου 2016, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. έκοψε
για δεύτερη συνεχή χρονιά την πίτα για τα μέλη
του στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία», στην αί- Στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα συσκέψεων της
θουσα συνεδριάσεων της ΥΠΑ, με τη συμμετοχή ΥΠΑ, που ευγενικά παραχωρήθηκε για την κοπή πίτας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
δεκάδων συναδέλφων από την όμορφη συμπρωτεύουσα, που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ευχαριστεί ιδιαίτερα το μέλος του, Κώστα Χατζηευαγγέλου, για την οργανωτική του συμβολή στην
παραπάνω εκδήλωση.

Κοπή πίτας Αθήνα
Εντυπωσιακό! «Πλημμύρισαν» από κόσμο τα γραφεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στο κάλεσμά μας για την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Οι σημαίες της Ελλάδας και της Ολυμπιακής, μετά
από 15 χρόνια, ξανακυμάτισαν στο πρώην Δυτικό
Αεροδρόμιο του Ελληνικού και φίλοι και συνάδελφοι, με εντυπωσιακό τρόπο, έδωσαν το παρόν τους
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, φέρνοντας
μαζί τους την αγάπη του και δίνοντας τις ευχές τους
για μία καλή χρονιά.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο Δήμαρχος Βούλας – Βάρης Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι Αντιδήμαρχοι Ελληνικού – Αργυρούπολης κ.κ. Βασίλης Κρητικός (Καθαριότητας) και
Λάζαρος Τογρίδης (Πόλης), η Περιφερειακή Σύμβουλος, Μαρία Νερούτσου, σύσσωμο το Δ/Σ του
Συνδέσμου Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ με επικεφαλής
Φωτό από το γλέντι που πραγματοποιήθηκε μετά την κοπή πίτας στο Ελληνικό.
τον πρόεδρό του, Γιώργο Σταύρο, ο πρώην Δήμαρ- Και του χρόνου!
χος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Γιαννακόπουλος,
ο πρώην πρόεδρος της ΟΣΠΑ, Μιχάλης Πέρρος, αντιπροσωπεία του INTERLINE CLUB με τους κ.κ. Τεό Σιλβέστρο και
Γιώργο Βελούδιο και ο Γενικός Διευθυντής της ETIHAD AIRWAYS, Φίλιππος Φιλίππου.
Χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας, απέστειλαν ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αττικής, Χρήστος Καπάταης και ο
πρώην Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Χρήστος Κορτζίδης.

www.polkeoa.gr
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Μουσική - Τέχνη
γράφει
η Έλντα Γεωργοπούλου

- Πολιτισμός

Όταν η τέχνη μας κλείνει το μάτι

Η Γοητεία της
Ναίφ Ζωγραφικής
Συνέντευξη της εικαστικού

Ρούλης

Μπουά

Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο ίδρυμα Παναγιώτη και
Εφης Μιχελή η αναδρομική έκθεση της
Ναίφ ζωγράφου Ρούλης Μπουά με μεγάλη επιτυχία.
Η διακεκριμένη καλλιτέχνης παρουσίασε την δουλειά
της σε μια έκθεση όπου το κοινό της Αθήνας είχε την
ευκαιρία να δει περισσότερα απο εικοσιπέντε
ζωγραφικά έργα, αντιπροσωπευτικά της δεκαεπτάχρονης
εικαστικής πορείας της δημιουργού στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Έργα για τα οποία σημειώνει μεταξύ άλλων η Ιστορικός της Τέχνης Δρ. Ντόρα Ηλιοπούλου Ρογκάν
«.......Η ζωγραφική της Ρούλης Μπουά, μας μεταγγίζει αυτή καθ’ εαυτή τη χαρά της ζωής, τη δύναμη
να αντιδρούμε στα μύρια όσα δεινά με τα οποία μας κατακλύζει η οδυνηρή πραγματικότητα.........»
Επισκεφθήκαμε την έκθεση στο Ίδρυμα Μιχελή, συναντήσαμε τη Ρούλη Μπουά και της κάναμε
ερωτήσεις για την Άλλη Πτήση».
Άλλη Πτήση- Τι σημαίνει η λέξη Ναίφ και απο πού προέρχεται;
Ρ.Μπ. - Απο τη λατινική λεξη nativus που σημαίνει εκ γενετής
φυσικός/αυθόρμητος προέρχεται η λέξη Naif που σημαίνει στα
Γαλλικά τον απλοϊκό, τον αγνό. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο που οι
καλλιτέχνες της Ναίφ Ζωγραφικής αποκαλούνται «les artistes
du coeur sacree» καλλιτέχνες της (άγιας) άδολης καρδιάς»
Άλλη Πτήση- Oι Ναιφ Ζωγραφοι είναι πάντα αυτοδίδακτοι;
Ρ.Μπ.- Οχι απαραίτητα. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο
Ιστορικός της Τέχνης καθηγητής Στέλιος Λυδάκης, η ζωγραφική
αυτών των καλλιτεχνών χαρακτηρίζεται απο μια Ναίφ καταβολή
που προυπάρχει και εκδηλώνεται ανεξάρτητα απο το αν ειναι
αυτοδιδακτοι όπως στις περισσότερες περιπτώσεις ή αν διαθέτουν εικαστική παιδεία.

20

Άλλη Πτήση - Ποιός ο σκοπός της προβολής της ζωγραφικής
σας από το Ίδρυμα Μιχελή;
Ρ.Μπ.- Ενας απο τους σκοπούς του Ιδρύματος Μιχελή ειναι -ελλείψει άλλου επίσημου φορέα- η προβολή της Ναίφ Ζωγραφικής στην Ελλάδα, μια και η Ιδρύτρια, η Εφη Μιχελή, ήταν και η
ίδια ζωγράφος Ναίφ.
Ετσι, μετά από την επιτυχημένη παρουσίαση των Ελλήνων Ναιφ
Ζωγράφων τον Φεβρουάριο του 2013, το Ίδρυμα Μιχελή αποφάσισε την ανάδειξη του έργου και μεμονωμένων καλλιτεχνών.
Άλλη Πτήση- Ποιά η προσέγγιση του κοινού;
Ρ. Μπ. - Στους σκοτεινούς καιρούς που ζούμε, η ανάγκη των
ανθρώπων για επαφή με την Τέχνη είναι εντονότερη από ποτέ
Συνέχεια στη σελ. 21
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Συνέχεια από σελ. 20

και οι αντιδράσεις των ανθρώπων όταν έρχονται σε επαφή με
τα χρώματα και την θεματογραφία της Ναίφ Ζωγραφικής είναι
πάντοτε μια αίσθηση χαράς και ανάκτησης της αισιοδοξίας.
Άλλη Πτήση- Σε ποιές πόλεις του εξωτερικού έχετε κάνει εκθέσεις;
Ρ. Μπ. - Η Ελλάδα είναι το σπίτι μου και
αυτήν έχω στο νου μου όταν δημιουργώ τους πίνακές μου.
Όμως η Ναίφ ζωγραφική έχει μεγάλη
απήχηση στο εξωτερικό και επειδή η
κρίση δεν έχει χτυπήσει την τέχνη όσο
στην πατρίδα μας, γίνονται εκεί πολλές
διοργανώσεις, Φεστιβάλ και εκθέσεις.
Η Γερμανία, η Πολωνία, η Γαλλία, η
Ισπανία, η Ιταλία αλλά και η Τουρκία,
οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι ανάμεσα
στις χώρες όπου έχω κατά καιρούς παρουσιάσει ατομικά τη δουλειά μου αλλά
και που κάθε χρόνο υποβάλλω και τη
δική μου συμμετοχή στις Διεθνείς διοργανώσεις τους.
Όνειρο ζωής είναι για μένα να υλοποιηθεί και στην Ελλάδα όπως και στις περισσότερες πόλεις του
εξωτερικού ένα διεθνές Φεστιβάλ όπου Ναιφ καλλιτέχνες από
όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τη δουλειά τους!

Άλλη Πτήση- Τι καινούργιο μας ετοιμάζετε;
Ρ. Μπ. - Μετά το τέλος της έκθεσης στο ίδρυμα Μιχελή θα ασχοληθώ με την προετοιμασία των έργων που θα παρουσιάσω και
φετος στα Διεθνη Φεστιβαλ σε Πολωνία, Γαλλία, Βερολίνο και
Ιταλία.
Το φθινόπωρο θα ταξιδέψω στον Καναδά
όπου, ύστερα απο επιλογή, έχω προσκληθεί τιμητικά να εκπροσωπήσω την Ελλάδα
σε μια Διεθνή Έκθεση Ναίφ για τη συμβολή της Γυναίκας στην παγκόσμια Ειρήνη.
Αλλη Πτήση- Πώς διαγράφεται το μέλλον
της Ναίφ ζωγραφικής;
Ρ. Μπ.- Η Ναίφ Ζωγραφική χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα και κινείται
παράλληλα με τις εκάστοτε τάσεις που
επικρατούν στα υπόλοιπα ρεύματα της
Τέχνης.
Κι επειδή όπως αναφέραμε, πρόκειται για
μια καταβολή που ενυπάρχει σε αυτούς
τους καλλιτέχνες αλλά και επειδή η ανάγκη των ανθρώπων για τη χαμένη αθωότητα θα υπάρχει πάντα στις καρδιές τους,
πιστεύω ότι η Ναιφ Ζωγραφική θα συνεχίσει να έχει το δικό της φανατικό κοινο χωρίς να επηρεάζεται
από το χρόνο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Ρούλη Μπουά γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ζωγραφική στο Παρίσι (Academie des Beaux Arts de la Ville de Paris) και Νομική στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εργάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία σαν Ιπταμένη Συνοδός μέχρι το 1998.
Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ιστορία της Τέχνης, Βυζαντινή Αγιογραφία, Σκηνογραφία και Θεατρικό Κοστούμι. Είναι
μέλος του Εικαστικού Επιμελητηριού της Ελλάδος. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε δέκα ατομικές και περισσότερες από εικοσιπέντε
ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και Μουσεία σε όλο τον κόσμο.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
γράφει
o Κώστας Δάφνος

Ταινίες που προτείνουμε…
«Ένας άλλος κόσμος» του Χρ. Παπακαλιάτη
Οδηγός για Singles (Κωμωδία)
«Οι σουφραζέτες» (Μέριλ Στριπ)
«Η επιστροφή» (Λεονάρντο Ντι Κάπριο)
«Steve Jobs» (Κέιτ Γουίνσλετ)
«Η διάσωση» (Ματ Ντέιμον)
«Το μεγάλο σορτάρισμα» (Μπραντ Πιτ)
«Η γέφυρα των κατασκόπων»
«Joy»
«Carol» (Κέιτ Μπλάνσετ)
www.polkeoa.gr
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AEΡΟΣΚΑΦΗ
του Αντώνη Μπάρτζα

YS 11

Επίσκεψη
ιστορικής αναδρομής
στην 112 Πτέρυγα Μάχης

Σ

ε αυτόν το χώρο, αναπαύονται τα κουφάρια των διαλυμμένων YS11 και τα δύο που στέκονται όρθια και αγέρωχα,
ως μουσειακά πλέον κομμάτια.
Το πρώτο, με στολή παραλλαγής, κάνει παρέα σε άλλα μουσειακά κομμάτια της Πολεμικής Αεροπορίας και το δεύτερο,
γαλανόλευκο και πανέμορφο, σε μιαν άκρη του αεροδρομίου,
σα να περιμένει το πρόσταγμα για απογείωση.
Ανάμικτα συναισθήματα για κάποιον που πρόλαβε και πέταξε
με YS 11.
Λύπη για τα κομμάτια που είναι διάσπαρτα, σε ένα απέραντο
νεκροταφείο αεροσκαφών και χαρά για τα δύο, που στέκονται
ακόμη όρθια, σα να θέλουν να θυμίζουν ότι πετούσαν, για πάνω
από 35 χρόνια, στον ελληνικό ουρανό και όχι μόνο.
Υπηρετώντας ακούραστα την Ολυμπιακή Αεροπορίας, μεταφέροντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες και μετά, υπηρετώντας
την πατρίδα, στην Πολεμική Αεροπορία.
Στο τέλος αυτής της υπέροχης αναδρομής, θα ήθελα να εκφρά-

ATR

Η

κακιά
Ολυμπιακή,
«το
καταραμένο» αυτό δημιούργημα
του Αριστοτέλη Ωνάση, έφταιγε για όλα
τα κακά και δεινά αυτού του τόπου.
Ίσως, γιατί, χρόνια ολόκληρα, στήριζε τον τουρισμό, τα
ακριτικά νησιά, τις άγονες γραμμές, τις αεροδιακομιδές, του
πατέρες της Βουλής, τους Προέδρους της Δημοκρατίας, τους
Πρωθυπουργούς, τους Υπουργούς, που ο καθένας από αυτούς
άρπαζε ένα αεροπλάνο και πήγαινε και ερχόταν.
Κίνα, ΗΠΑ, Βρυξέλλες, Παρίσι, Λονδίνο, βόλτες για ψώνια και ο
λογαριασμός «Γράψτα στο τεφτέρι».
Καλά κάνατε και την κλείσατε την «καταραμένη» Ολυμπιακή, που
έδεινε χιλιάδες θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας, για να σώσετε την
Ελλάδα που τόσο αγαπάτε, είμαι μαζί σας, γιατί δούλευα στην
Ολυμπιακή και δεν αγαπούσα την πατρίδα μου όσο εσείς.
Έχω όμως να σας κάνω μία ερώτηση, γιατί έχω μια αμφιβολία,
για το αν αγαπάτε αυτόν τον τόπο, γιατί την πατρίδα σίγουρα την
έχετε γραμμένη.
Πουλήσατε για ένα κομμάτι ψωμί τα αεροσκάφη ATR - αξιόπλοα
100% - αφήσατε ένα Simulator ATR στη Θεσσαλονίκη να σαπίζει,
γιατί δεν πωλείται. Υποδομή εκατομμυρίων ευρώ.
Ρε οικονομολόγοι – καθηγητάδες της κακιάς ώρας, που θέλετε
να σώσετε τη χώρα!!!
Εάν τα αεροσκάφη και το Simulator τα δίνατε στην Πολεμική
Αεροπορία, όπως έγινε κάποτε με τα YS 11, το κέρδος για τη χώρα
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σω μια ευχή και μια προσωπική επιθυμία, που είναι επιθυμία
πολλών.
Αυτό το πανέμορφο, γαλανόλευκο κουκλί, κάποια στιγμή, να
είναι κόσμημα του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας γιατί, η
Πολεμική Αεροπορία, έχει ήδη ένα στο μουσείο της και γιατί, η
ιστορία του YS 11 είναι μισή – μισή, Ολυμπιακή Αεροπορία –
Πολεμική Αεροπορία.
Πολεμική Αεροπορία, κάτι μας χρωστάς!!!

Ο παραλογισμός του ελληνικού κράτους στο έπακρο
θα ήταν δεκαπλάσιο, ίσως και παραπάνω, αν υπολογίσει κανείς
αεροσκάφη, Simulator, ελληνική τεχνογνωσία, ανταλλακτικά,
κόστος καυσίμων για αεροδιακομιδές και αερομεταφορές των
Ενόπλων Δυνάμεων.
Γιατί, δεν είναι το ίδιο να πετά ένα ATR, σε σχέση με ένα C130
και σίγουρα δεν φορτώνεις με ώρες αεροσκάφη, που είναι για
άλλες ανάγκες της χώρας, εν καιρώ ειρήνης.
Τα θέλεις αξιόμαχα την κατάλληλη στιγμή. Αλλά αν ρωτήσεις
τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Αντώνη και τον Αλέξη, θα σου
απαντήσουν «Αεροπλάνο το ένα, αεροπλάνο και το άλλο».
Με το συμπάθιο παιδιά, επειδή σίγουρα δεν ξέρετε να πιλοτάρετε
τη χώρα, βάλτε την στον αυτόματο πιλότο και να είστε σίγουροι
ότι θα βρει από μόνη της ένα σίγουρο διάδρομο προσγείωσης,
έστω και χωμάτινο, να προσγειώσει με ασφάλεια την επόμενη
γενιά.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκδρομή στην Ορεινή Κυνουρία
Μ
Φωτογραφίες: Χριστόφορος Στεφανίδης

ε εξαίρετη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε η εκδρομή στην Ορεινή Κυνουρία, την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016, με τη συμμετοχή 100 ατόμων.
Μετά από μία στάση για καφέ, επισκεφθήκαμε το Μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής, το πιο φημισμένο μοναστήρι της Κυνουρίας. Χτισμένο στο όρος Μαλεβό
(Πάρνωνας) και σε υψόμετρο 950μ., περιβάλλεται από ένα μικτό δάσος σπάνιας
και προστατευμένης ποικιλίας δενδρόκεδρου, που είναι το μοναδικό που απαντάται στην Ευρώπη και έχει
χαρακτηριστεί
διατηρητέο μνημείο της φύσης. Η
χλωρίδα του, περιλαμβάνει πλήθος
ειδών, ανάμεσά
τους αρκετά με
θεραπευτικές ιδιότητες. Πάνω από
80 είδη σπανίων
φυτών έχουν καταγραφεί εδώ, ανάμεσά τους και 12 ενδημικά.
Η περιοχή αυτή είναι από περιβαλλοντική άποψη αξιόλογη και έχει αναγνωριστεί ως ιδιαίτερα σημαντική εξαιτίας του σπάνιου δάσους με δρυπώδη άρκευθο
ή δενδρόκεδρο (Juniperus drupacea) γύρω από τη μονή Μαλεβής. Και σε αυτή
την περιοχή επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα και καμία ανθρώπινη
δραστηριότητα που έχει χαρακτήρα περιστασιακής ή μόνιμης παρέμβασης στο
φυσικό περιβάλλον.
Τα δάση δενδρόκεδρου αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο της οδηγίας Natura 2000. Η Ελλάδα έχει την αποκλειστική ευθύνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την διατήρηση των συστάδων
Juniperus drupacea της Πελοποννήσου.
Το μοναστήρι της Αγίας Μαλεβής, συνδέεται με τον παραδοσιακό οικισμό «Άγιος
Πέτρος» με μονοπάτι 7,5 χλμ περίπου και διασχίζοντάς το κανείς, συναντά και
μία μεγάλη ποικιλία από σπάνια και προστατευμένα πουλιά όπως η κουκουβάγια Γλαυξ η Αθηνά (Athene noctua), το Ξεφτέρι, ένα είδος μη γνήσιου γερακιού (γένος Accipiter), τη Γερακίνα, ημερόβιο αρπακτικό πτηνό (επιστ.ονομασία
Buteo Buteo), τον Καλόγερο (Παπαδίτσα) στρουθιόμορφο πτηνό της οικογενείας
των Παριδών, την Ελατοπαπαδίτσα, την Παρδαλοτσικλιτάρα, τον Χρυσοβιλίσκο,
τον Δενδροφυλλοσκόπο, τον Σφηκιάρη και πολλά ακόμα σπάνια είδη πτηνών.
Το μεσημέρι, οι εκδρομείς απόλαυσαν το γεύμα τους, στον όμορφο οικισμό του
Αγίου Πέτρου και αργά το απόγευμα, το γκρουπ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. επέστρεψε
στην Αθήνα, με τις καλύτερες εντυπωσεις.
Και σε άλλα, με υγεία!

www.polkeoa.gr

Ενημέρωση
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., συνεχίζει τα μαθήματα τένις και από το Φεβρουάριο, πέραν από τις απογευματινές
προπονήσεις, που πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, θα ξεκινήσουν και πρωινά
τμήματα για όλα τα επίπεδα και
όλες τις ηλικίες.
Όσοι ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στα τηλέφωνα 210
9885006 και 210 9211965.

Νους Υγιής
εν σώματι υγιεί

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015,
πραγματοποιήθηκε από τη δασκάλα του τμήματος Pilates του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ημερίδα πρακτικής
ενημέρωσης – εξάσκησης, με θέμα
«Αυχενικό Σύνδρομο και Pilates».
Κατά τη διάρκεια της 1 ώρας που
διήρκεσε το πρόγραμμα, παρουσιάστηκαν και εκτελέστηκαν ειδικές
ασκήσεις, για τη βοήθεια αντιμετώπισης του, καθώς και ανακούφισης της
παθούσας περιοχής.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
γράφει ο
Παύλος Παπαδημητρόπουλος

ΦΡΕΝΑΡΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ…

Ζ

ούμε σε εποχές σκληρής λιτότητας. Πλέον δεν μπορού- χρόνια πότε και κυρίως πως θα αξιοποιηθούν οι αχανείς χώροι
με να προγραμματίσουμε ούτε για το αύριο. Παντού η του, με τέτοιο τρόπο που να επιβαρύνεται το κράτος, που είναι
γκρίζα πραγματικότητα στοιχειώνει τις ψυχές και τις ιδιοκτήτης.
καρδιές μας.
Η Εθνική Πινακοθήκη μετέθεσε αναγκαστικά την έναρξη λειΘα μπορούσαμε με τον «Πολιτισμό» (αρχαία ελληνική λέξη-μην τουργίας της το 2017, χωρίς φυσικά να δίνεται ούτε κατά προτο ξεχνάμε) να πηγαίναμε καλύτερα στην Χώρα μας. Βλεποντας σέγγιση ο μήνας των εγκαινίων.
όμως τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες αναρωτιώμαστε: Είναι ο Στο πρώην Βασιλικό κτήμα Τατοϊου, κάτι έχει αρχίσει να κιπολιτισμός μας δαπάνη χαμηλής προστιθέμενης αξίας και μη νείται, αλλά και πάλι δεν έχουν ενταχθεί κάποιες μελέτες (που
παραγωγικός; Ή μήπως βρισκόπροσφέρονται και από ιδιωτικούς
μαστε μπροστά στη συνέχιση της
φορείς) στο νέο Ευρωπαϊκό στραδιάλυσης του ΥΠΠΟΑ και του δητηγικό πλαίσιο 2014-2020, με απομόσιου χαρακτήρα του πολιτιστικλειστική ευθύνη του Υπουργείου
Πολιτισμού, ώστε να ξεκινήσουν οι
κού αγαθού διά της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης,
αποκαταστάσεις των κτιρίων και να
ώστε ιδιωτικά funds να αναλάαποκατασταθεί η αλλοιωμένη όψη
βουν τη διαχείριση του πολιτιστιτων ανακτόρων μετά τις παρεμβάκού πλούτου της χώρας; Εχουμε
σεις που επιβλήθηκαν την δεκαετία του 1930 επί Γεωργίου Β’.
βάλει φρένο και σε αυτόν. Γιατί αν
θέλαμε να επιλέξουμε ιστορίες για
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο:
να διηγηθούμε την κακοδαιμονία,
Η αναβάθμισή του κανονικά θα
την αποσπασματικότητα και την Εθνικό μουσείο σύγχρονης τέχνης στο ΦΙΞ.
έπρεπε να είναι η υπ’αριθμόν ένα
έλλειψη πολιτικής βούλησης στον
προτεραιότητα. Δυστυχώς όμως
χώρο του πολιτισμού, τότε δυστυέχουμε εξοικειωθεί με την εικόνα
χώς έχουμε άφθονα παραδείγματης μιζέριας , της υπολειτουργίας
τα, όπως:
και της παρακμής των υποδομών
του.
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο ΦΙΞ: Τελευταία φορά
Μουσείο Ελληνικής λαϊκής τέχνης
που διαβήκαμε το κατώφλι για να
(στην Πλάκα), Συλλογή Λοβέρδου
δούμε μια έκθεση ήταν αυτή του
(οικία Τσίλλερ στην οδό ΜαυρομιΚώστα Τσόκλη το 2001. Έκτοτε
χάλη), μας δίνουν ένα μέτρο επίδρασης των αστικών παρεμβάσεσυνεχή προβλήματα άλλοτε με
ων στην λειτουργία και την εμφάνιτον εργολάβο, τον εντοπισμό αμιάντου, αγωνία για τα κονδύλια, αλση της πόλης. Και τα δύο, παρά την
πρόοδό τους είναι «γεφύρια της
λαγές υπουργών, αντικατάσταση Πρώην Βασιλικό κτήμα Τατοϊου
Άρτας» και εύλογη είναι η απορία
της διευθύντριας. Ένα θέμα που θα
έπρεπε να έχει τελειώσει το καλοτι θα έκανε το ελληνικό κράτος εάν
καίρι των Ολυμπιακών αγώνων,
είχε να χειριστεί ένα μεγάλο έργο ή
μας απασχολεί μια 15ετία τώρα,
ένα κτίριο χιλιάδων τετραγωνικών
είναι σε εκκρεμότητα και αν πάνε
μέτρων.
όλα καλά, ίσως να δούμε εγκαίνια
Δυστυχώς η αδυναμία εξεύρεσης
τον Μάιο του 2016.
λύσεων σε ένα λογικό χρονικό
Το Ακροπόλ Παλάς, στην οδό Παδιάστημα χαρακτηρίζει την Αθήνα
τησίων, «τρέχει» να προλάβει το
από τότε που έγινε πρωτεύουσα
ΕΣΠΑ που ήδη εκπνέει, χρωμάτισε
και εξακολουθεί να δικαιώνει τον
βιαστικά την πρόσοψη, χαρίζοντας
-όχι επίζηλο- τίτλο της πόλης των
μας μια αισιόδοξη εικόνα, χωρίς
τυχαιοτήτων και της διαρκούς μεόμως να είναι σαφές για σχεδόν 20 Εθνικό αρχαιολογικό μουσείο
τάθεσης των προθεσμιών. Κρίμα !!
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
σχεδιασμός
Παύλος Παπαδημητρόπουλος

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Για να λύσετε το κρυπτόλεξο,
πρέπει να τοποθετήσετε το γράμμα
που βρίσκεται μπροστά από την σωστή
απάντηση της κάθε ερώτησης, στον
αντίστοιχο αριθμό. Σε ίδιους αριθμούς
αντιστοιχεί το ίδιο γράμμα.
1. Τι είναι η «Μανέλα» ;
Ζ. Υπόδημα
Π. Μοχλός
Κ. Σχοινί
 υνάδελφος μας
2. Σ
και
σπουδαίος
ζωγράφος μπροστά από χαρακτηριστικό
πίνακα
του.
Πρόκειται
για τον:
Ε. Στάθη Κοσμά
Ο. Στάθη Δούκα
Α. Στάθη Βατανίδη
Το δεύτερο κινηματογραφικό βήμα του Χρι3. 
στόφορου Παπακαλιάτη κέρδισε το μεγάλο
στοίχημα καθώς απέσπασε πολύ θερμά σχόλια
από τους θεατές και διθυραμβικές κριτικές από
τους κριτικούς κινηματογράφου. Μεγάλη βοήθεια στο γύρισμα της ταινίας έδωσε το ΠΟΛΚΕΟΑ με το Β-747 “Olympic Eagle”. Ο τίτλος της
ταινίας είναι:
Ν. «Ένας νέος κόσμος»
Ρ. «Ένας άλλος κόσμος»
Κ. «Ένας καινούργιος κόσμος»
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7. Είναι ο πρώτος μεταπολεμικός υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και το γηραιότερο μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ.
Είναι ο:
Ο. Βασίλης Σκουλάκης
Υ. Χρήστος Σκουλάκης
Α. Αντώνης Σκουλάκης

5.  Ένα αυτοκίνητο
σύμβολο
για
την Ολυμπιακή
Αεροπορία, η
Mercedes Automatic-250,
ειδικά
κατασκευασμένη την εποχή εκείνη για να εξυπηρετεί έναν και μοναδικό άνθρωπο, τον Αλέξανδρο,
γιο ενός θρύλου της εποχής και μεγιστάνα, του
Αριστοτέλη Ωνάση. Εισήχθη στη Ελλάδα το έτος:
Ω. 1962
Υ. 1979
Ε. 1972

9. Με την οικονομική στήριξη των μελών του ΠΟΛ.
ΚΕ.ΟΑ αγοράστηκε το ιστορικό JUMBO 747-200
(SX-OAB) που όδευε προς διάλυση και πώληση
σαν παλιοσίδερα. Ήταν το έτος :
Ι. 2003
Α. 2005
Ε. 2002

www.polkeoa.gr
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 Ο Φαέθων
4. «
οδηγώντας
το
άρμα
του Ήλιου»
διαστάσεων
2,35 m X
3,60 m, ψηφιδωτό του
διάσημου Ισπανού αρχιτέκτονα Julio Lafuente,
παραγγελία του Αριστοτέλη Ωνάση. Αρχικά τοποθετήθηκε στα γραφεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην:
Δ. Ρώμη
Χ. Αθήνα
Π. Βαρκελώνη

6. 
Για πρώτη φορά στην ιστορία ο Σύνδεσμος
Συνταξιούχων ΕΠΑΕ και το ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ συνδιοργάνωσαν μια πολύ όμορφη γιορτή στις 24
Ιουνίου 2015 στο χώρο της πίστας του πρώην
Ανατολικού αεροδρομίου, με φόντο τα αεροσκάφη Β747 –Β727 . Ήταν το:

6

Φ. «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ»
Χ. «ΑΝΤΑΜΩΜΑ»
Ψ. «ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ»

8. Εγκαίνια του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας
με γενικό τίτλο «Ένα Μουσείο Γεννιέται» στον
χώρο του Δυτικού αερολιμένα που φιλοξενεί
πάνω από 25 χρόνια το ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ. Ήταν στις :
Ζ. 15 Αυγούστου 2012
Κ. 12 Σεπτεμβρίου 2011
Μ. 6 Απριλίου 2011

10. Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ κατακτά ένα από
τα πέντε Παγκόσμια ετήσια βραβεία ασφαλεί-
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ας Πτήσεων «CECIL A. BROWNLOW”. Ήταν το
έτος :
Ν. 1989
Β. 1975
Κ. 1988
11. 
Ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος εγκαινιάζει
την γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη με α/φος
Junkers JU-52 της εταιρείας ΕΛΛ.Α.Σ. Ήταν
το έτος:
Π. 1931
Σ. 1932
Λ. 1951
12. Το «αλτίμετρο» είναι όργανο μέτρησης:
Λ. του επιπέδου πτήσης
Κ. της ταχύτητας του α/φους
Ζ. του μήκους του διαδρόμου προσγείωσης
13. 
Αρχαίος Έλληνας Ιστορικός που γεννήθηκε
στον Δήμο Αλιμούντος τον σημερινό Αλιμο
(πιθ.455-399 π.Χ) γνωστός για την συγγραφή
της ιστορίας του Πελοποννησιακού πολέμου.
Το έργο του μελετάται μέχρι σήμερα από πολιτικούς επιστήμονες, καθώς θεωρείται ο πατέρας του πολιτικού ρεαλισμού σαν προσέγγιση
στη μελέτη των διεθνών σχέσεων
Τ. Θουκυδίδης
Φ. Δημόκριτος
Κ. Ησίοδος
14. Τα πτερύγια των πρώτων ελίκων των α/φών
κατασκευάζονταν από:
Κ. Ξύλο
Ψ. Πλαστικό
Ζ. Κράμα μετάλλων
Η λύση του σταυρόλεξου βρίσκεται στη σελ. 31
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ελληνικό, 25 Φεβρουαρίου 2016

Πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού 16777 - ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. 210 9885006, Fax. 210 9885045
e-mail: polkeoa0@gmail.com, Web-site: www.polkeoa.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας είναι γνωστό ότι, στις 24 Ιουνίου του 2014, εκδικάστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
που άσκησε η προηγούμενη Διοίκηση (Φ.Γαλανού – Κ.Λώμη), με αίτημα την ακύρωση
του επιβληθέντος, από την Εφορία Δημοσίων Κτημάτων Πειραιά, προστίμου ύψους
235.000 ευρώ, για δήθεν αποζημίωση χρήσης των χώρων του Δυτικού Αεροδρομίου
στο Ελληνικό, όπου έχουμε αποθέσει κινητά πράγματα, που μέλλει να αποτελέσουν
εκθέματα του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Σημειώνεται ότι, είχε προηγηθεί και πάλι από την προηγούμενη Διοίκηση (και προσωπικά από τους κ.κ. Φ.Γαλανό και Κ.Λώμη) και χωρίς προηγούμενη απαιτούμενη
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, η υπογραφή του «Πρωτοκόλλου – Ιδιωτικού
Συμφωνητικού», για την παράδοση της χρήσης των χώρων και αντικειμένων, χωρίς
καμία επιφύλαξη και ιδιαίτερα, χωρίς απαίτηση για παραίτηση του Δημοσίου από κάθε
διεκδίκηση αποζημίωσης χρήσης των χώρων και επομένως, χωρίς καμία διαφύλαξη
των συμφερόντων του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Πέραν όμως από την παραπάνω ανοίκεια πράξη της προηγούμενης Διοίκησης και με
αποκλειστική τους ευθύνη, δεν καταβλήθηκε για το παραδεκτό της ασκηθείσας αίτησης το ποσό των 30.000 ευρώ που ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση για να γίνει κατ΄αρχή
παραδεκτή για περαιτέρω συζήτηση η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων.
Η άρνηση καταβολής του παραβόλου των 30.000 ευρώ, έγινε ασφαλώς και βεβαίως,
παρά τις έντονες και εύλογες ενστάσεις του δικηγόρου που χειρίστηκε την υπόθεση,
κ.Κ.Προίσκου, για τον σοβαρό κίνδυνο, η αίτηση να κηρυχθεί απαράδεκτη από το δικαστήριο και επομένως, να μην εισέλθει στην εξέταση της ουσίας της αίτησης.
Το πρόστιμο των 235.000 ευρώ, όπως έχουμε ενημερώσει κατ΄επανάληψη με Ανακοίνωση, στη Γενική Συνέλευση κ.λπ., επεβλήθει από την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά,
αφού είχε προηγηθεί η υπογραφή από το προεδρείο του τότε Δ/Σ (χωρίς απόφαση
Δ/Σ) του Πρωτοκόλλου – Ιδιωτικού Συμφωνητικού, για αποχώρηση από το Ελληνικό
(πήγαν στη Φραντζή), ΑΚΡΙΒΩΣ με τη δικαιολογία ότι, «… φεύγουμε από το Ελληνικό, για να μην μας βάλουν πρόστιμο» !!!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δυστυχώς, το κακό έγινε και επαληθεύτηκαν οι ενστάσεις και αντιρρήσεις μας, αλλά
και του δικηγόρου, κ.Προίσκου και η αίτηση κηρύχθηκε απαράδεκτη, με την αριθμό
755/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, χωρίς το δικαστήριο να
εξετάσει την ουσία της αίτησης, με συνέπεια να μην μειωθεί τουλάχιστο το επιβληθέν
πρόστιμο και να παραμείνει στο ύψος των 235.000 ευρώ, το οποίο σημειώνεται είναι
άμεσα απαιτητό από τις φορολογικές αρχές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στη συνεδρίασή του, στις 17 Φεβρουαρίου
2016, εξέτασε το θέμα με την παρουσία του δικηγόρου, κ.Προίσκου που χειρίστηκε την
υπόθεση, από τον οποίο πληροφορηθήκαμε ότι, η απόφαση είναι αμετάκλητη, δηλαδή
δεν μας παρέχεται η δυνατότητα προσβολής σε άλλο ανώτερο Ελληνικό Δικαστήριο.
Η μόνη δυνατότητα που έχει το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., κατά τους νομικούς είναι, η προσφυγή
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με το επιχείρημα ότι, η υποχρέωση προκαταβολής παραβόλου για την προσφυγή στη δικαιοσύνη, οδηγεί σε έμμεση
κατάλυση του προστατευομένου από τις συνταγματικές διατάξεις ατομικού δικαιώματος παροχής δικαστικής προστασίας.
Με όλα τα παραπάνω, μας προκαλεί κατάπληξη το γεγονός, πώς τόσο έμπειρα πρόσωπα επί τέτοιων θεμάτων, υπέπεσαν στο παραπάνω λάθος;
Τελειώνοντας την αναφορά στο σοβαρό θέμα, σημειώνουμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με αρμόδιους νομικούς, πολιτικούς, οργανισμούς,
φορείς, κυβέρνηση κ.λπ. και θα λάβει κάθε μέτρο για την αποφυγή πληρωμής του επι
βληθέντος προστίμου και ασφαλώς, θα υπάρξει συνεχής ενημέρωση των μελών για τις
όποιες κινήσεις μας.

www.polkeoa.gr
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΠΟΥ ΥΠΕγΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΗγΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

www.polkeoa.gr
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
ΑΠΟ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Παπάγου, 2 Μαρτίου 2016
Θέμα: Απάντηση στην με αριθμό 3412/23-2-2016 ερώτηση

Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε φωτοαντίγραφο, την παραπάνω ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων
από τον κ.Βουλευτή Νίκο Νικολόπουλο, με την οποία θίγονται θέματα αρμοδιότητάς σας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, στις υποβαλλόμενες σε αυτήν Ερωτήσεις, δίδεται εμπρόθεσμη απάντηση του
αρμοδίου Υπουργού, που καταχωρίζεται στα Πρακτικά της Βουλής. Αν δεν δοθεί απάντηση ή δοθεί εκπρόθεσμη απάντηση, η κατατεθείσα Ερώτηση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη αναφορών και ερωτήσεων για συζήτηση.
Παρακαλούμε να έχουμε για όλα τα θιγόμενα στην παραπάνω Ερώτηση θέματα αρμοδιότητάς σας, απαντήτικό έγγραφο, το οποίο να υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας σας, το αργότερο μέχρι τις 8 Μαρτίου 2016, προκειμένου να δοθεί από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εμπρόθεσμη απάντηση στη Βουλή.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙKΤΥΩΝ
Θέμα: «Αεροπλάνα της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» σαπίζουν στο παλιό αεροδρόμιο Αθηνών»
Η πώληση της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» δημιούργησε πλείστα προβλήματα και ένα από αυτά είναι και το ότι πανάκριβα αεροσκάφη - αγορασμένα από το υστέρημα των Ελλήνων, σαπίζουν επί χρόνια στο παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας και απαξιώνονται.
Κατοπιν τούτου, ερωτάσθε:
Θα πωληθούν και πότε αυτά τα αεροσκάφη;
Ποιους βαρύνει η ευθύνη για αυτήν την κατάσταση;
Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

AΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΚΕΟΑ

Ελληνικό, 9 Μαρτίου 2016
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
κ.ΧΡΗΣΤΟ ΣΠΙΡΤΖΗ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Θέμα: «Απάντηση στην με αριθμό 3412/23-2-16 ερώτηση»
Σχετικά με την ερώτηση του Βουλευτή Ν.Αχαίας, Νικολάου Ι. Νικολόπουλου, προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, με θέμα: Αεροπλάνα της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» σαπίζουν στο παλιό αεροδρόμιο Αθηνών», έχουμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:
Στο χώρο του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου Ελληνικού, βρίσκονται έξι (6) μη πλόιμα αεροσκάφη, τα οποία έχουν προορισμό το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων τρία (3) αποτελούσαν το στόλο της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (B747, B727, B737) και αποτελούν ιδιοκτησία του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας
(ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.) - Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
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ΑΛΛΗΛΟγΡΑΦΙΑ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Πιο συγκεκριμένα:
ΒOEING τύπου 747-284Β, με νηολόγιο SX-OAB,
αριθμό κατασκευασστή 20825 και αριθμό σειράς 223. Τετρακινητήριο.
Ονομασία: “OLYMPIC EAGLE”
Πρώτη εμπορική πτήση: 8/12/1973
Απόσυρση: Σεπτέμβριος 1999
Αποτελεί προσωπική παραγγελία ενός εκ των αεροσκαφών προηγμένης τότε τεχνολογίας JUMBO JETs του Αριστοτέλη Ωνάση, για την
κάλυψη των υπερατλαντικών πτήσεων, γι΄αυτό και το νηολόγιο του
είναι “Onassis Aristotelis B” (το δεύτερο του στόλου).
BOEING τύπου 727-284, με νηολόγιο SX-CBA,
αριθμό κατασκευαστή 20003 και αριθμό σειράς 671.
Τρικινητήριο.
Ονομασία: “MOUNT OLYMPUS”
Πρώτη εμπορική πτήση: 19/12/1968
Απόσυρση: Ιανουάριος 1992
Αποτέλεσε το πρώτο από τα συνολικά εννέα (9) αεροσκάφη του στόλου - αυτού
του τύπου – που χρησιμοποίησε η Ολυμπιακή, ξεκινώντας επί εποχής Ωνάση, για
την κάλυψη των δρομολογίων μεσαίων αποστάσεων.
BOEING τύπου 737-284Α, με νηολόγιο SX-BCA,
αριθμό κατασκευαστή 21224 και αριθμό σειράς 463.
Δικινητήριο
Ονομασία: “APOLLO”
Πρώτη εμπορική πτήση: 1/7/1976
Απόσυρση: Δεκέμβριος 2001
Είναι το πρώτο αεροσκάφος που παραδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ανέλαβε την εκμετάλλευση και διαχείριση των Αεροπορικών Συγκοινωνιών εσωτερικού και εξωτερικύ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. ως Εθνικός
Αερομεταφορέας.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχει προχωρήσει στη σύσταση Κοινωφελούς Ιδρύματος με τον τίτλο «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας», έχει στην κατοχή του τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, πάνω από 20.000 αντικείμενα ιστορικής σημασίας - που
αφορούν το σύνολο της ιστορίας της Πολιτικής Αεροπορίας - και στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο λειτουργεί εκθεσιακός
χώρος (Μουσείο), εν αναμονή της χωροθέτησης χώρου στο πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού, για τη σηματοδότηση
της ιστορικότητας του χώρου και την πάνω από 80 χρόνια ιστορία των εμπορικών αερομεταφορών στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας και με αφορμή αυτής τη
επικοινωνίας μας, σας καλούμε ως αρωγό στην πραγμάτωση αυτού του προγράμματός μας.

ΛΥΣΗ KΡΥΠΤΟΛΕΞΟΥ
1=Π 2=Α 3=Ρ 4=Δ 5=Ε 6=Χ 7=0 8=Μ 9=Ι 10=Ν 11=Σ 12=Α 13=Τ 14=Κ
www.polkeoa.gr
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Μετά από 15 χρόνια
ανεμίζουν και πάλι
Αίθουσες αναχωρήσεων στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού.

Κάτω: Αλληλεγγύη, ανθρωπισμός, πολιτισμός από τους Έλληνες στους πρόσφυγες και τους μετανάστες

Αίθουσα Σένγκεν πλημμυρισμένες από πρόσφυγες και μετανάστες

ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

