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ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ OΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 59 • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

• Σταμάτης Χαλβατζής

• Μαρία Κακαβογιάννη

ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΘΥΕΛΛΑ
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Ταξίδια

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΒΑΣ
Αβάνα – Τρινιδάδ – Σιενφουέγος – Σάντα Κλάρα
23 Ιανουαρίου 2010

Σας περιμένουμε για ένα ονειρικό
ταξίδι με σάλσα και ρούμι

ΑΙΓΥΠΤΟΣ - Κρουαζιέρα στο Νείλο ΤΣΕΧΙΑ – ΠΡΑΓΑ
Ταξίδι στη χώρα των Φαραώ

Σάββατο 2 – Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010

4ήμερο ταξίδι
Φεβρουάριος 2010

Ένα ταξίδι
στην Κεντρική
Ευρώπη
που συναρπάζει
τον ταξιδιώτη
Πληροφορίες-δηλώσεις στα γραφεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 2103563357-2103563938
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Της σύνταξης

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. συνεχίζει τη δράση του

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009 ώρα 17.55. Επισήμως, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ πέρασε στον όμιλο της M.I.G. του Ανδρέα Βγενόπουλου.
29 Σεπτεμβρίου 2009 ώρα 10.00, προσγειώθηκε στο «Ελ.Βενιζέλος» η τελευταία πτήση της Ολυμπιακής ΟΑ424 από Καναδά, με κυβερνήτες τους Ανδρέα Ταξάκη και Κώστα
Γιαννακούλια, με ένα χαμηλό πρώτο πέρασμα στο αεροδρόμιο, γράφοντας τον επίλογο μιας ιστορίας 52 χρόνων και 177
ημερών.
Λίγο πριν, είχε προσγειωθεί η τελευταία πτήση από Ν.Υόρκη
(ΟΑ412) με κυβερνήτες τους Νίκο Παπαδάκο και Μιχάλη Μελέτη.
1η Οκτωβρίου 2009, η Olympic Air άνοιξε τα φτερά της στη
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Ένα από τα θέματα που θέσαμε ήταν και ο κανονισμός εισιτηρίων, καταθέτοντας και σχετική πρόταση, θέμα που αποδέχτηκε. Όπως γνωρίζετε, ήδη ο κ.Α.Βγενόπουλος και σε
συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε τα ισχύοντα σχετικά με τα free
των συν/χων (βλ.άλλη σελίδα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης).

Η επόμενη μέρα σε τίποτα δεν θα θυμίζει το χθες

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Επίσης, θέσαμε την αναγκαιότητα της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης μας με θεσμικό τρόπο, ενώ παράλληλα το Πολιτιστικό Κέντρο, είναι σε επαφή με τις Επιτροπές Υγιεινής και
Ασφάλειας, προκειμένου να συνεχιστεί το σημαντικό έργο με
τις αιμοδοσίες τους και τις τράπεζες αίματος από το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. θα είναι παρών και την επόμενη μέρα. Συνεχίζει τη δράση του και τα προγράμματά του, δεδομένου ότι
προετοιμαζόταν εδώ και πολύ καιρό για τη νέα εποχή. Σήμερα,
είναι σε θέση να το πει και μέσα από αυτό το σημείωμα. Το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. είναι έτοιμο για την επόμενη μέρα.
Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στις 20 Μαίου 2009, είχε στείλει
επιστολή στον κ.Α.Βγενόπουλο ως προέδρου της Marfin
Investment Group (M.I.G.) και ως νέου ιδιοκτήτη της Ολυμπιακής, ζητώντας συνάντηση.
Η νέα διοίκηση, ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας και πραγματοποιήθηκαν σειρά συναντήσεων, καταθέτοντας από την
πλευρά μας ατζέντα με 12 θέματα.
Στην ατζέντα, προστέθηκαν και ζητήματα που τέθηκαν από την
πλευρά της διοίκησης της Olympic Air, όπως: Σύστημα χορηγιών και υποτροφιών, αλλά και υποτροφιών για μεταπτυχιακά
σεμινάρια.

Ο κορυφαίος στόχος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., το Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας, είχε την τιμητική του στις συναντήσεις και η
ανταπόκριση του κ.Α.Συμιγδαλά ως Δ/νοντα Συμβούλου της
Olympic Air ήταν ιδιαίτερα θετική.
Η Νέα Ολυμπιακή Αεροπορία σήμερα, απασχολεί περίπου
5.000 εργαζόμενους και ο στόλος της με το νέο χρόνο θα είναι 33 υπερσύγχρονα α/φη.
Τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στην Olympic Air, ανέρχονται ήδη
στα 1.200 και ευελπιστούμε σύντομα, το σύνολο των εργαζομένων της, να γίνουν μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει
της προσοχής κανενός ότι σήμερα, ο μόνος φορέας που έχει
τον απόλυτο τίτλο στην επωνυμία του με αυτόν της νέας Ολυμπιακής Αεροπορίας, είναι το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Βασίλης Τσατσαράγκος
Πρόεδρος ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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Επικαιρότητα

ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.

Π

ροσδοκίες για προώθηση των μεταρρυθμίσεων
δημιουργεί η ισχυρή αυτοδυναμία της νέας κυβέρνησης που ανέλαβε
πρόσφατα την διακυβέρνηση της χώρας. Οι Έλληνες πολίτες ψήφισαν
αποφασιστικά με συνείδηση, ότι η χώρα μας χρειάζεται μία νέα αφετηρία και
ένα νέο ξεκίνημα.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα
βρεθούμε σύντομα στο ίδιο
λασπωμένο τέλμα, όπου τα
κυρίαρχα κλισέ της πολιτικής αντιπαράθεσης, και δημαγωγίας κάνουν το άσπρο
μαύρο, λέγοντας ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα,
την ώρα που όλοι τους βαδίζουν στον ίδιο ντορό με
ολέθρια αποτελέσματα για
εργαζόμενους και κοινωνικό σύνολο. Η σημερινή οικονομική κρίση δεν έπεσε
από τον ουρανό όπου η πολιτική ηγεσία αντί να στρωθεί στη δουλειά για να
βρεθεί δρόμος που θα οδηγούσε στην έξοδο από την
κρίση που έπληττε τη χώρα
μας από το 1990 σε πλήρη
αρμονία πουλούσε αντί πινακίου... φακής όλες τις
παραγωγικές μονάδες, λιμάνια, ναυπηγεία, ΟΤΕ,
Ολυμπιακή κ.ά. Τώρα όλοι
σφυρίζουν αδιάφορα για το
μαρασμό, την ανεργία, τον
κατατρεγμό, την απελπισία.
Όλοι τους φρόντιζαν να
μας αποκοιμίζουν με «εκσυγχρονισμούς», «μεταρρυθμίσεις», αναδομήσεις,
«επανιδρύσεις», που στην
ουσία ήταν οπισθοδρομήσεις και παρακμή. Μία παρακμή που επηρέασε ήδη
τα πάντα. Την εκπαίδευση,
την παραγωγή, την οικονομία και την κοινωνία με την
εμπέδωση μιας ιδεολογίας
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ωχαδελφισμού και κουτοπονηριάς. Κι εμείς εφησυχάζαμε με τα ρουσφετάκια
και το μικροβόλεμα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μπλέξουμε με νέες δημαγωγικές
μπαρούφες. Αξίζει να καταγράψουμε ότι σε κάθε
εκλογική διαδικασία είναι

συνδεδεμένη και η Ολυμπιακή. Έτσι η πώληση της
αποτέλεσε περγαμηνή για
τους μεν και όνειδος για
τους ετέρους. Πέραν των
μεγαλόστομων όμως εξαγγελιών για την Ο.Α., δυστυχώς έπεσε η αυλαία... Η
νέα κυβέρνηση αναμφίβολα

Άστοχες επιλογές
Μπορεί, την παλιά Ολυμπιακή να έκλεισε ο κύκλος με την τελευταία πτήση
στις 29/9/09, τα προβλήματα όμως που θα συνεχίσουν να απασχολούν κυβέρνηση και εργαζόμενους θα εξακολουθήσουν να υφίστανται για μεγάλο
διάστημα.
Έτσι, αντί αυτήν την εποχή να υπάρχει ενότητα και αλληλεγγύη, δυστυχώς
κυριαρχεί η αντίληψη του ατομικισμού και της αποσάθρωσης θεσμών και
δομών που μπορούν να χρειαστούν και στο μέλλον για τους εργαζόμενους.
Κρίμα και πάλι κρίμα, ειδικότερα για ορισμένους που για χρόνια λειτουργούσαν και συμμετείχαν σε θεσμούς για το καλό του συνόλου.
Ο χρόνος θα δείξει αντοχές, επιλογές και προοπτικές…

δεν θα θίξει το νέο της καθεστώς, αφού στην ίδια κατεύθυνση κινούνταν εδώ
και χρόνια. Απλά, θα ασχοληθεί με τη διευθέτηση των
εκκρεμών θεμάτων όπως η
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της Ο.Α. ο διαγωνισμός στις άγονες γραμμές,
οι πτήσεις και ορισμένα άλλα, μικρότερης σημασίας
ζητήματα.Όσοι ορέγονται
επανακρατικοποίηση ή
συμμετοχικές διαδικασίες,
οφείλουν να το αποδείξουν
έμπρακτα. Το τοπίο έχει κυριολεκτικά αλλάξει υπέρ
των διάφορων συμφερόντων που βρίσκουν δυστυχώς συμμάχους και εντός
των εργατικών χώρων με
τους δούρειους ίππους που
επινοούν.
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Επικαιρότητα
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ΣΧΟΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΑΚΙ

Aντιπαράθεση για τις άγονες γραμμές
•Tου Μάριου Λώμη

Πρώτη πτήση της Olympic Air

Η εναρκτήρια πτήση της Olympic Air έχει ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη και οι τρεις αεροσυνοδοί ποζάρουν σε αναμνηστική φωτογραφία στην είσοδο του αεροσκάφους.

Η

Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη πτήση που ξεκίνησε τις πτήσεις της η
Ολυμπιακή, το 1957, με κυβερνήτη τον Παύλο Ιωαννίδη.
Τη Θεσσαλονίκη επέλεξε για την έναρξη των δραστηριοτήτων της και η
νέα προσπάθεια που γίνεται με την “Olympic Air” για να σηματοδοτήσει
τη συνέχεια της παρουσίας της Ολυμπιακής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σύνθημα της «Η Ελλάδα ψηλά». Το ευχόμαστε κι εμείς, γιατί είναι
η συνέχεια της εθνικής Ο.Α. και γιατί στη νέα εταιρεία, βρήκαν επαγγελματικό καταφύγιο και γόνιμο χώρο για την ανάπτυξη των επαγγελματικών
τους προσόντων, χιλιάδες συνάδελφοί μας.

Η Ολυμπιακή έχει αξία

Μ

ε την αναγγελία της αναστολής λειτουργίας της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, η
εταιρεία πέρασε στην ιστορία και έκλεισε μία σημαντική χρονική
περίοδος.Την ίδια στιγμή, κάθε τι που είχε σχέση με την Ο.Α., πήρε άλλη αξία. Έτσι, δεκάδες καταχωρήσεις στο Internet αναρτήθηκαν για πώληση διαφόρων ειδών όπως γραμματοσήμων, timetables εισιτηρίων,
κανονισμών, αυτοκόλλητων και άλλων χρηστικών μικροαντικειμένων καθημερινής χρήσης για την εξυπηρέτηση των επιβατών της Ο.Α.
Όσο θα περνάει ο χρόνος και καθώς αυτά τα αντικείμενα θα εκλείπουν,
τόσο μεγαλύτερη αξία θα έχουν, αποδεικνύοντας ότι, εκτός από τα σημαντικά (οικονομία, κοινωνία), η Ο.Α. έχει αξία και στα μικρά και… ασήμαντα.
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Θέματα

Δ

εν πέρασαν πολλά χρόνια και
τελικά επιβεβαιώθηκαν τα λεχθέντα της Επιτρόπου Ντε
Παλάθιο που ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «...3-4 αεροπορικές εταιρίες θα επικρατήσουν στην
αεροπορική αγορά της Ευρώπης
και όλες οι άλλες θα είναι περιφερειακές...».
Έκτοτε όλα κινούνται προς αυτήν
την κατεύθυνση όπου σημαντικές
εταιρείες όπως η Sabena έκλεισε
η Swiss συρρικνώθηκε και εξαγοράστηκε μαζί με την Austrian από
την Lufthansa η KLM συνέπραξε
με την Air France και η Alitalia,
ύστερα απο παλινωδίες κουτσούρεψε το δίκτυο της, απέλυσε προσωπικό και εντάχθηκε στο δίδυμο
KLM - AIR FRANCE. Αντέχουν
ακόμα η ΤΑΡ και η IBERIA, επειδή
στηρίζονται στα δικτυα της Νότιας Αμερικής και η SAS όπου ουσιαστικά κινείται ως αεροπορικό
σύστημα 3 κρατών. Στις αεροπορικές εταιρείες των προ. σοσιαλιστικών κρατών, ήλθαν τα πάνω
κάτω, ακόμα και στην Aeroloft
που έχασε πολλές από τις αγορές
της και για να σταθεί ως μεγάλη
αεροπορική εταιρεία τ’ αλλάζει
όλα (δίκτυο, στόλο, προσωπικό),
αφήνοντας μόνο το ... σφυροδρέπανο (!!!) ως σύμβολο της στα
αεροσκάφη της. Σε ότι αφορά τα
ελληνικά δεδομένα στην ελληνική
αεροπορική αγορά η Ο.Α. άντεξε
για 10 χρόνια στις ποικιλόμορφες
επιθέσεις - και αφού δυνάμωσαν
τον εγχώριο ανταγωνισμό με την
Aegean που εντάχθηκε άμεσα
στον πόλο της Lufthansa, συρρικνώθηκε αρχικά μέχρι να δεχθεί
το τελικό χτύπημα κόβοντας σημαντικό μέρος του δικτύου της
και κύρια τις γράμμας προς Ν.Α.
Ασία και Αυστραλία που της έδιναν σημαντική αίγλη και επιβατικό
κοινό. Σήμερα ύστερα από τις πολιτικές αποφάσεις και κόντρα
στις επιλογές εργαζόμενων και
σημαντικής μερίδας του ελληνικού λαού, πέρασε στο ιδιωτικό
καθεστώς και ξεκινά σε μια νέα
αρχή. Φρόντισαν όμως τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετούν τα μεγάλα ευρώπαϊκά
αεροπορικά TRAST που ήδη
έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη
να ξεκινήσει «κουτσουρεμένα» τη
νέα της προσπάθεια αφού βασική
υποχρέωση της είναι να διατηρήσει μόνο το 65% του παλιού δικτύου της παλιάς Ολυμπιακής.
Και ενώ αυτός ο απαράδεκτος
όρος έγινε αποδεκτός, βλέπουμε
άμεσα στις γραμμές που αποχωρεί η Ο.Α. να καλύπτει το κενό ο
εγχώριος ανταγωνιστής αλλά και
διάφορες άλλες ξένες αεροπορικές εταιρείες.
Αξίζει όμως να αναφέρουμε ότι
αυτός ο περιορισμός στέρησε
στην Ολυμπιακή,αλλά και στην
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ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ

Αυλαία για τις υπερπόντιες

AΘΗΝΑ ("ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - 29 Σεπτεμβρίου 2009): Υποδοχή από το Δ.Σ. του ΠΟΛΚΕΟΑ, στο πλήρωμα της τελευταίας πτήσης ΟΑ 412 με α/φος Α-340-600 από Νέα Υόρκη. (Φωτό: Δεσπ. Κλούβα).

Ελλάδα από μία σημαντική γέφυρα με τον απόδημο Ελληνισμό
της Βόρειας Αμερικής και της Νότιας Αφρικής που για πάνω από
ένα αιώνα θεωρείτο ο επιχειρησιακός αιμοδότης της πατρίδας
μας. αλλά και πνεύμονας «της άλλης Ελλάδας» που ζει, αναπνέει
και δημιουργεί με γνώμονα τα
συμφέροντα του ελληνισμού. Για
χρόνια πολλά και κύρια, μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που αναπτύχθηκαν σημαντικά οι αεροπορικές μετακινήσεις γέφυρα
επικοινωνίας με τη μητέρα Ελλάδα ήταν η Ολυμπιακή Αεροπορία.
Τα α/φη της ήταν... ελληνικό έδαφος (!!) για τους επιβάτες των
υπεροπτικών πτήσεων. Τώρα
ύστερα από τις συρρικνώσεις και

τελικά την ιδιωτικοποίηση της
εταιρείας, ξένα φτερά θα μεταφέρουν τους Έλληνες επιβάτες και
κυρίως τους ομογενείς μας ψαλιδίζοντας σημαντικά την ελληνική
υπερηφάνεια και τα ιδανικά μας.
Είναι άξιο απορίας και αξίζει να
επισημανθεί ότι ακόμα και η μικρή Αλβανία ξεκίνησε με 2 πτήσεις την εβδομάδα, τη γραμμή
Τίρανα - Ν. Υόρκη, την ώρα που
εμείς περικόπτουμε τις γράμμας
μας ακόμα και για την μητρόπολη
του σύγχρονου κόσμου, τη Ν.
Υόρκη και πετάμε με ξένα φτερά.
Επαληθεύονται έτσι και τα λεγόμενα
των Βέλγων συναδέλφων μας της
SABENA TECHNICS που προ διετίες
σε συνέδριο της ΟΣΠΑ, μας προέτρεπαν «... να κρατήσουμε ανοιχτή

Αύγουστος 1970. Υποδοχή του ηθοποιού Κρίστοφερ Λη με
α/φος Β-707 στο αεροδρόμιο Ελληνικού.

την Ο.Α. γιατί θα πάθουμε ότι και αυτοί». Δηλ. την αεροπορική υποδούλωση αφού, μετά το κλείσιμο της
SABENA, αναγκάζονταν να ταξιδέψουν για μακρινούς προορισμούς μέσω Φραγκφούρτης ή Παρισίων.
Κρίμα για όλα αυτά όμως θα πρέπει
να ανατρέξουμε λίγο πίσω για να
δούμε με πόσους κόπους καθιερώθηκαν αυτές οι γραμμές για την Ο.Α.
και που τόσο εύκολα χαρίστηκαν στα
διάφορα οικονομικά συμφέροντα.

Η γραμμή Αθήνα Ν. Υόρκη
Η γραμμή ξεκίνησε την 17η Ιουνίου
1966 με α/φη Β707. Ο δαιμόνιος Αρ.
Ωνάσης συνέδεσε αεροπορικά με
την Ο.Α. το νέο κόσμο με την Ελλάδα, ποντάροντας αρχικά όμως και
στους Ισραηλίτες. Η πτήση ξεκινούσε από το Τελ Αβίβ και στη συνέχεια,
μέσω Αθηνών και με ενδιαμέσους
σταθμούς τη Ρώμη και το Παρίσι, κατέληγε στη Ν. Υόρκη.
Στην παρθενική πτήση, φιλοξενούμενοι του Ωνάση ήταν 50 Έλληνες επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι, 10
Ισραηλίτες, 10 Ιταλοί και 10 Γάλλοι,
όπου παρέμειναν 10 μέρες στη Ν.
Υόρκη και επέστρεψαν με πτήση της
Ο.Α. στις 27 Ιουνίου 1966. Ήταν μόνο η αρχή. Ακολούθησε το άνοιγμα
και άλλων υπερπόντιων γραμμών. Η
γραμμή στέριωσε, οι πτήσεις στη συνέχεια έγιναν κατ’ ευθείαν μέχρι που
στο στόλο της Ολυμπιακής εντάχθηκαν τα γιγαντιαία α/φη Β-747, όπου η
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Α ΜΕΓΑΛΕΙΑ
πτήσεις της Ο.Α.

Ο.Α. ήταν από τις πρώτες εταιρείες
που τα προμηθεύτηκε και οι πτήσεις
πάνω από τον Ατλαντικό έγιναν... περίπατος. Οι επιβάτες της, αλλά και οι
εργαζόμενοι της Ο.Α. πρόσεχαν ιδιαίτερα τη γραμμή της Ν. Υόρκης.
Όλη η προσοχή ήταν στραμμένη σε
αυτήν την πτήση. Ήταν το... καμάρι
της Ο.Α. Εργάτες, υπάλληλοι, τεχνικοί, αεροσυνοδοί, πιλότοι ήθελαν να
ασχολούνται με αυτήν την πτήση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, όταν η εταιρεία προμήθευσε με ασύρματα τηλέφωνα τους εργαζόμενους στην
πίστα, οι προϊστάμενοι ζητούσαν απ’
ευθείας αναφορά για την πορεία της
προετοιμασίας της πτήσης. Πολλοί
προϊστάμενοι - όπως στην τεχνική
βάση - ζητούσαν ακατάπαυστη αναφορά και έτσι από τα εταιρικά Walkie
Talkie ακούγονταν χαρακτηριστικές
αναφορές: «... Η πτήση 411, έτοιμά-

ζεται για αναχώρηση... Η πτήση 411,
κλείνει τις πόρτες... Η πτήση 411, κάνει εκκίνηση... Η πτήση 411, τροχοδρομεί... Η πτήση 411, μόλις
απογειώθηκε..!!
Βλέπετε, τότε δεν υπήρχαν οι ηλεκτρονικοί ενημερωτικοί πίνακες που
δίνουν άμεση ενημέρωση. Στη συνέχεια, με την καλύτερη οργάνωση της
εταιρείας, σταμάτησαν οι υπερβολές
όμως η γραμμή της Ν. Υόρκης, αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του δικτύου
της εταιρείας. Μάλιστα το 1996, που
συμπληρώθηκαν 30 χρονια λειτουργίας της γραμμής η διοίκηση της
εταιρείας γιόρτασε το γεγονός δίνοντας δώρα και ανοίγοντας σαμπάνιες
στους επιβάτες της πτήσης ΟΑ411.
Από τις εφημερίδες της εποχής
αντλούμε το δελτίο τύπου που συνέταξε, την 1η Ιουνίου 1996, ο Δημ.
Τσαϊλάς.

Ο κυβερνήτης του Β-747 π. Ιωαννίδης με τον συγκυβερνήτη, συνομιλεί με τον
Πατριάρχη Αθηναγόρα στη διαδρομή Αθήνα - Ν. Υόρκη.

• Γράφει ο
Κώστας Λώμης

Θέματα
ΑΘΗΝΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΘΗΝΑ
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την έμπρακτη
εμπιστοσύνη σας να πετάτε με την Ολυμπιακή
Αεροπορία. Με την εμπιστοσύνη σας έχετε
καταστήσει την Ολυμπιακή Αεροπορία μία
από τις σημαντικότερες αεροπορικές εταιρίες. Η γραμμή Αθήνα - Νέα Υόρκη - Αθήνα,
είναι ιδιαίτερης σημασία όχι μόνο για την ΟΑ
αλλά και για τη χώρα μας αφού έτσι έχει επιτευχθεί η σύνδεση της πατρίδας με την ελληνική ομογένεια της Αμερικανικής Ηπείρου.
Η γραμμή αυτή έχει δώσει τη δυνατότητα σε
δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες να
γνωρίσουν από κοντά τις ελληνικές ομορφιές
και τον ένδοξο κλασσικό πολιτισμό της. Έχει
συμβάλει επίσης στη ραγδαία ανάπτυξη των
οικονομικών και εμπορικών ανταλλαγών των
δύο χωρών. Η εμπιστοσύνη σας αυτή μας γεμίζει αισιοδοξία και είμαστε σίγουροι ότι θα
συνεχίσουμε στη διατήρηση των παραπάνω
και στην ακόμη καλύτερη προσφορά υπηρεσιών προς εσάς έχοντας πάντα σαν στόχο «ο
πελάτης είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντάς μας»
Καθηγητής Νικόλαος Μπλέσιος
Πρόεδρος Δ.Σ./Ο.Α.

Δελτίο Τύπου - 1η Ιουνίου 1996
«... Πρώτη Ιουνίου 1966. Ένα
Boeing B-707 της ΟΑ, απογειώνεται από το Ελληνικό για να εκτελέσει το πρώτο διηπειρωτικό
δρομολόγιο της εταιρείας προς
Νέα Υόρκη με ενδιάμεσους σταθμούς τη Ρώμη και το Παρίσι. Στα
τριάντα χρόνια που μεσολάβησαν
από τότε μέχρι σήμερα, τα αεροπλάνα της Ολυμπιακής έχουν
εκτελέσει 22.679 πτήσεις από και
προς Νέα Υόρκη. Κάλυψαν μια
συνολική απόσταση 181.432.000
χιλ και μετέφεραν 4.338.000 επιβάτες. Οι πτήσεις της ΟΑ προς
Αμερική έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τους ομογενείς, αλλά
και τους Αμερικανούς τουρίστες
και επιχειρηματίες που την τίμησαν από την πρώτη στιγμή και
εξακολουθούν να την τιμούν με

την εμπιστοσύνη τους. Η 1η Ιουνίου 1996 είναι ημερομηνία ορόσημο για την Ολυμπιακή. Μια
ημερομηνία σταθμός στην ιστορία
της, αφού συμπληρώνει 30 χρόνια
από την ημέρα που επιχείρησε το
πρώτο διηπειρωτικό άλμα της
προς την αμερικανική ήπειρο...»
Παράλληλα ο πρόεδρος της εταιρείας Δημ. Μπλέσιος παρέδιδε
προσωπική επιστολή προς τους
επιβάτες όπου έγραφε χαρακτηριστικά (βλέπε άνω).
Με την μετατροπή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΟΑ η εκμετάλευση της γραμμής
παραδόθηκε στα ξένα φτερά. Κρίμα!!!
Ελπίζουμε όμως να είναι μια αναγκαιότητα που σύντομα θα τελειώσει και θα δούμε ξανά την ΟΑ
σε υπερατλαντικές πτήσεις.

Άφιξη του Β-747 της Ο.Α. στην Αθήνα από Ν. Υόρκη και υποδοχή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιάκωβου από τον υπ. Εξωτερικών κ. Μπίτσιο.

7
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Γεγονότα

Kομμάτια και θρύψαλα
Π

ολιτικές αναταραχές
εξακολουθούν να παρατηρούνται στο χώρο των αεροσυγκοινωνιών,
παρά την πώληση της Ο.Α.
που αποδεικνύει το δίκιο
που είχαν οι εργαζόμενοι και
τα συνδικάτα της, όταν φώναζαν για «εθνικούς καταδότες» στην Ε.Ε. για ρεμούλες
και για σκοπιμότητες.
«Τέρμα το πάρτυ», φώναξε ο
νέος ιδιοκτήτης της Ο.Α., καταγγέλοντας ανταγωνιστές,
υπουργούς, υπηρεσίες και
σκοπιμότητες. Σίγουρα η οργή που προήλθε από τη διαπίστωση ότι η κυβέρνηση
έπαιζε «σικέ» παιχνίδι σχετικά
με την ανάθεση των άγονων
γραμμών. Κάποιοι, στην
προηγούμενη κυβέρνηση,
ήθελαν να «κόψουν σε φέτες»
και να λάβουν όλες οι εταιρείες ένα «αντίδωρο» από τις
άγονες γραμμές. Έτσι, ο Α.
Βγενόπουλος,, δεν ανέχτηκε
να βρεθεί εκτός γηπέδου πριν
πετάξει και προχώρησε σε
καταγγελίες σχετικά με την
απελευθέρωση των αεροποτικών πτήσεων για Κωσταντινούπολη, εμπλέοντας
υπουργούς, στρατιωτικές
ηγεσίες, Υ.Π.Α. κ.ά, αναγκάζοντας την κυβέρνηση της
Ν.Δ. να ματαιώσει τα σχέδια
της, αλλά και το διαγωνισμό
για τις άγονες γραμμές. Σίγουρα με τις ενέργειες του
αυτές έκλεινε το μάτι και στο
ΠΑΣΟΚ, αφού καλοβλέπει το
συμμετοχικό σχήμα με το
κράτος. Και ενώ όλα αυτά
συμβαίνουν σε κεντρικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι της Ο.Α.
και τα συνδικάτα τους, στις
διάφορες συναντήσεις τους
με τους αρμόδιους προσπαθούν να βελτιώσουν τις παροχές όσων αποχωρούν από την
εταιρεία, την ώρα που πολλά
θέματα παραμένουν μετέωρα
σε ότι αφορά όσα υποσχέθηκε ο κ. Χατζηδάκης και η
προηγούμενη κυβέρνηση .

8

ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Στο παλιό υπόστεγο της αεροπλοϊας, αποθηκεύονται τα
ανταλλακτικά α/φών που μεταφέρθηκαν από το «Ελ.Βενιζέλος».

Μπορεί ο κ. Χατζηδάκης να
επιβραβεύτηκε στις εκλογές
σε σχέση με το κόμμα του,
όμως όσα ψηφίστηκαν για
τους εργαζόμενους έπρεπε
από το περασμένο Μάρτη να
είχαν ρυθμιστεί. Αναφερόμαστε στις 14 χιλ. θέσεις για μεταφορά για τις πιστώσεις για
το εφ’ άπαξ και τόσα άλλα θέματα.
Η προηγούμενη διοίκηση της
Ο.Α. με τον πρόεδρο της κ.
Χαλκίδη, χωρίς ουσιαστικό
πρόγραμμα επέτρεψε την
πρόωρη είσοδο του ιδιώτη
στο Handling χωρίς συμβίωση
με την παλιά εταιρία. Οι εργαζόμενοι της Ο.Α. στο
Handling και στους σταθμούς
βρέθηκαν από τις 8 Ιουνίου
σε αναγκαστική άδεια μετ’
αποδοχών, ενώ αιφνιδιαστικά
έδωσε εντολή για διάλυση και

της Τεχνικής Βάσης χωρίς να
κρατήσει ούτε ένα τεχνικό για
να μεταφέρει τα α/φη της παλιάς εταιρείας στους χώρους
απόθεσης. Ουδεμιά απογραφή έγινε όλα αυτό το διάστημα, κυρίως για υλικά μεγάλης
αξίας. Οι αποθήκες της Δ.Τ.Υ.
ήταν γεμάτες πανάκριβα αεροπορικά υλικά πολλά από τα
οποία θα πρέπει να φυλάσσονται με ειδικές συνθήκες και
μεταφέρθηκαν χωρίς συνοδεία στα παλιά υπόστεγα της
Αεροπλοίας στο Ελληνικό τα
οποία ήταν χρόνια εγκαταλελειμένα και πλημμυρίζουν σε
κάθε χειμωνιάτικη νεροποντή.
Τα εγκαταλελειμμένα σχήματα και εξοπλισμός της ΔΕΑΜ,
βρίσκονταν όλο το καλοκαίρι
στο πάρκινγκ του «Ελ. Βενιζέλος», ενώ θα μπορούσαν όσα
ήταν άχρηστα, έγκαιρα να εί-

χαν εκποιηθεί. Τώρα πληρώνουμε μεταφορικές εταιρείες
για να τα αποθέσουμε στο
πρ. Δυτικό αεροδρόμιο, όπου
κινδυνεύουν να γίνουν βορρά
των μικροκλεπτών. Όσο για
τα α/φη της εταιρείας βρίσκονται εγκαταλειμμένα στις περιφερειακές πίστες του «Ελ.
Βενιζέλος» μέχρι να αποφασίσουν για την τύχη τους.
Όμως, όλα τους άσχετα τι θα
απογίνουν, χρειάζονται συστηματικές περιοδικές τεχνικές παρακολουθήσεις και
επιθεωρήσεις, μέχρι να αλλάξουν χέρια. Αυτές ποιοι τεχνικοί θα τις πραγματοποιήσουν,
ώστε να μην απολεσθούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία
του ελληνικού λαού;
Δυστυχώς από όλα αυτά τα γεγονότα είμαστε παντελώς απόντες παρά τις χρόνιες
εξαγγελίες μας για το δημόσιο
συμφέρον, διαγκωνιζόμενοι για
το ποιος θα ... φύγει πρώτος
και με ποια πριμοδότηση.
Είναι γεγονός ότι το Συνδικαλιστικό Κίνημα της Ο.Α. αγωνίστηκε όλα αυτά τα χρόνια
για τον δημοσιοποιημένο χαρακτήρα της Ο.Α.
Αν δεν κατόρθωσε να αποτρέψει την ιδιωτικοποίηση της
εταιρείας, δεν σημαινει ότι
πρέπει οι εργαζόμενοι να γίνουμε ζήτουλες και ικέτες. Η
πολιτική ηγεσία, οφείλει να
τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις του νόμου που ψηφίστηκε για όλο των
προσωπικό της Ο.Α., μόνιμο
και εποχικό. Όλοι αγωνιστήκαμε ισότιμα για την υπόσταση της Ο.Α. και δεν θα πρέπει
να διαχωρίσουμε τα κεκτημένα μας.

ΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Γέμισε με οχήματα (μίνι λεωφορεία, λιμουζίνες διευθυντών) το παλιό πάρκινγκ του δυτικού αεροδρομίου που μέχρι χθες
στήριζαν τη λειτουργία της Ο.Α.

Να λες πάντα αυτό που
νιώθεις και να κάνεις
πάντα αυτό που σκέφτεσαι
Γαλανός Φώτης
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Μουσείο

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Συνεχίζονται οι προσπάθειες
Ο

ι πολύχρονες προσπάθειες του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για την ίδρυση
του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, συνεχίζονται αμείωτες, παρά
τις αντιξοότητες που συναντά από
«φίλους» και εχθρούς.
Έτσι, πέρα από τις ενέργειες μας για
τη συγκέντρωση του απαραίτητου
υλικού, έγιναν σημαντικές προσπάθειες για τη νομική κατοχύρωση της
προσπάθειας μας.
Ο φάκελος για το «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», έχει πλέον πάρει το δρόμο του. Όπως ο νόμος
ορίζει, κατατέθηκε στο αρμόδιο
Υπουργείο Οικονομίας, στη Γεν.Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών
Θεμάτων, στην Γεν.Δ/νση Δημόσιας
Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων και στη Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων, για την έκδοση του
προεδρικού διατάγματος του Κοινωφελούς Ιδρύματος, με τίτλο: «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας».
Για τις πρωταρχικές ανάγκες του
Ιδρύματος, κατατέθηκαν και τα ονόματα του πρώτου Δ/Σ του Κοινωφελούς Ιδρύματος που αποτελείται από
τους:
1. Β.Τσατσαράγκο
2. Κ.Λώμη
3. Ι.Νικολακόπουλο
4. Σ.Γιάνκοβιτς
5. Δ.Μονογυιό
Το παραπάνω συμβούλιο, ως πρωταρχικό του στόχο θα έχει την παρακολούθηση των εξελίξεων που
σχετίζονται με το Μουσείο και τον
συντονισμό των δράσεων του, ώστε
να υλοποιηθούν οι στόχοι του Ιδρύματος, σε συνεργασία πάντα με το Δ/Σ
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., αλλά και του κόσμου της Ολυμπιακής που στηρίζει
έμπρακτα την ανάγκη για την ίδρυση
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Παράλληλα, είναι σε επαφή με κάθε
άλλο φορέα που έχει τις ίδιες ανησυ-

Ελληνικό. Ο Πρωθυπουργός, Γ.Παπανδρέου, με υπηρεσιακούς
παράγοντες και τον πρόεδρο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Β.Τσατσαράγκο, στη διάρκεια ενημέρωσης του Πρωθυπουργού στο χώρο
του παλιού αεροδρομίου Ελληνικού.

χίες για τη διάσωση της αεροπορικής
ιστορίας σε ένα χώρο που για μισό
αιώνα σημαδεύτηκε από την ανάπτυξη της πολιτικής αεροπορίας με σημαντική βοήθεια στην εθνική
οικονομία.
Τέτοιοι φορείς είναι οι όμοροι δήμοι
στο πρ.αεροδρόμιο Ελληνικού, η Σχολή Ικάρων, το ίδρυμα Σ.Ο.Φ.Ι.Α., αεροπορικές λέσχες και βέβαια το
οργανωμένο κράτος όπως υπουργεία
Μεταφορών, Πολιτισμού, ΥΠΕΧΩΔΕ.
Συμπαραστάτες σε όλη αυτήν την
προσπάθεια, εκατοντάδες συνάδελφοι μας που με ενθουσιασμό, μας παροτρύνουν και μας δίνουν ιδέες ή
περισώνουν παλιά αντικείμενα της
εταιρείας που μπορούν να αποτελέσουν εκθεσιακό υλικό.
Όλες οι προσπάθειες όμως του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και του πρώτου Δ/Σ του
Ιδρύματος του Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας σκοντάφτουν σε ένα σημαντικό παράγοντα.
Στο βάλτωμα για πάνω από μία 5ετία

της υπόθεσης του Μητροπολιτικού
Πάρκου, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπλαση ολόκληρης της περιοχής του παλιού
αεροδρομίου και συνεπώς και του
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας που
είναι ήδη καταγεγραμμένο στα πλάνα
των αρχιτεκτονικών προτάσεων.
Κρίνεται λοιπόν ως θετική εξέλιξη η
ανάληψη πρωτοβουλίας από τη νέα
κυβέρνηση που αναδείχθηκε μετά τις
πρόσφατες εκλογές, να δώσει κινητικότητα στο θέμα του Μητροπολιτικού
Πάρκου. Συγκεκριμένα, στις 12
Οκτωβρίου 2009, ο Πρωθυπουργος
κ.Γ.Παπανδρέου, επισκέφθηκε το χώρο του πρ. αεροδρομίου Ελληνικού
και τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις με
στόχο τη μελλοντική αξιοποίηση τους
προς όφελος των πολιτών ολόκληρου
του λεκανοπεδίου Αττικής, δημιουργώντας το Μητροπολιτικό πάρκο στο
Ελληνικό.
Μαζί με τον κ.Παπανδρέου, ήταν ο
Ισπανός αρχιτέκτονας Ζοζέ Ασεμπί-

Ο χώρος του πρ.Δυτικού αεροδρομίου Ελληνικού που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες των ολυμπιακών αγώνων του 2004, παραμένει έρημος για μία 5ετία.

Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με
τη στήριξη πολλών συναδέλφων μας στην Ο.Α., συγκεντρώνει με πολύ κόποι
μικροαντικείμενα, στολές προσωπικού και χρηστικά είδη
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του υπό
ίδρυση Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας.

γιο, που σχεδίασε την ολυμπιακή
Βαρκελώνη και οι υπουργοί Πολιτισμού και Τουρισμού, Π. Γερουλάνος
και Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη.
Έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα χρήσης όλων αυτών των εγκαταστάσεων
από τους πολίτες του λεκανοπεδίου,
με υψηλή αισθητική στο σχεδιασμό
και εκτέλεση. Παρόντες σε αυτήν την
αναβαθμισμένη κυβερνητική πρωτοβουλία υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι δήμων και αθλητικών
σωματείων και η συνδικαλιστική ηγεσία της ΟΣΥΠΑ με τον πρόεδρο της,
Β.Αλεβιζόπουλο.
Στην παρουσίαση που έγινε, παρεβρέθηκε και το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. με τον
πρόεδρό του, Β.Τσατσαράγκο και το
γεν.γραμματέα, Κ.Λώμη, οι οποίοι
ενημέρωσαν τον Πρωθυπουργό για
την ανάγκη ίδρυσης Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, καλύπτοντας έτσι
μια σημαντική έλλειψη, αφού η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη
που δεν έχει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Ο Πρωθυπουργός, έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον υπερ-θεματίζοντας για
την αναγκαιότητα καταγραφής και παρουσίασης στους πολίτες της ιστορίας της Πολιτικής Αεροπορίας στο
χώρο που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στη χώρα μας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού στο χώρο του
παλιού αεροδρομίου θα αποτελματώσει ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με την αναβάθμιση της ζωής των
πολιτών του λεκανοπεδίου, δημιουργώντας χώρου πρασίνου ανεβάζοντας
σημαντικά το συντελεστή πρασίνου
ανά κάτοικο και παράλληλα, να γίνει
πράξη ένα πραγματικό όνειρο όλων
των ανθρώπων που υπηρέτησαν την
πολιτική αεροπορία της πατρίδας μας
του χώρου που θα αναπτυχθεί το
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
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ΑΝΕΜΟΥΡΙΟ

Η Aegean σε θέση μάχης

EΙΔΗΣΕΙΣ

3

Αιολική ενέργεια: Στη γραφειοκρατία και τις τοπικές αντιδράσεις σκοντάφτουν οι επενδύσεις που αφορούν
την αιολική ενέργεια. Επίσης η αισθητική αξίας της ανεμογεννήτριας στο τοπίο
προκαλεί «αντιπαραθέσεις».
Ανακαινίζεται - επιτέλους - ο Εθνικός
Κήπος, με ευθύνη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Δύο μεγάλους και άγνωστους μέχρι
σήμερα προϊστορικούς οικισμούς,
έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη, στη διάρκεια των εργασιών για την
ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, στη
Μαγνησία.
Μία σπάνια, μυστριώδης επιγραφή,
χαραγμένη σε ένα πέτρινο κύπελλο,
η οποία χρονολογείται από τον 1ο αιώνα
του χριστιανισμού, ανακαλύφθηκε στην
Ιερουσαλήμ.
Νέος Πελοποννησιακός πόλεμος
ξέσπασε με αφορμή την απόφαση
της πρ. υπ. Πολιτισμού να μεταφέρει το
ναό του Επικούρειου Απόλλωνα (έργο
του αρχιτέκτοντα Ικτίνου του 4ου αι.
π.Χ.) από το νομό Ηλείας.
Νέα αντίγραφα γλυπτών τοποθετήθηκαν στην πρόσοψη του αρχαιολογικού μουσείου της Αθήνας.
Κλωνοποιημένος λύκος, απεβίωσε
σε ζωολογικό κήπο της Σεούλ.
Άνοιξε επιτέλους η γραμμή του μετρό προς το «Ελ. Βενιζέλος», εξυπηρετώντας χιλιάδες αεροπορικούς
επιβάτες.
Η ταινιοθήκη της Ελλάδας μετακόμησε στην Ιερά Οδό και το παλιό
κτίριο που στεγαζόταν στο Μέγαρο Δεληγιώργη, πρόκειται να στεγαστεί η πινακοθήκη της Βουλής.
Αναπαλαιώνεται ο ιστορικός φάρος
του ακρωτηρίου Ταινάρου, προκειμένου να σωθεί ένα σπουδαίο μνημείο της
ευρύτερης πολιτιστικής παράδοσης.
Αλλάζουν τα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Ιταλίας κατά 150 μέτρα, λόγω λιωσίματος τμήματος των
παγετώνων στις Άλπεις.
Νέα λυρική σκηνή, θα δημιουργηθεί
από το ίδρυμα «Νιάρχου» στο Φαληρικό Δέλτα.
Τούρκοι δύτες, βρήκαν υπόγειες
στοές με νερό στα δάπεδα της Αγ.
Σοφιάς, καθώς και σύνδεσή τους με το
Βυζαντινό Υδραγωγείο και το παλάτι του
Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου,
αλλά και τον τάφο του Πατριάρχη Αθανασίου.
Ένα εκατ. οχήματα που θα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια
προβλέπεται ότι θα κυκλοφορούν το
2020.

ειδήσεων
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Δημοσιεύτηκε πρόσφατα με θετικό πρόσημο, ο ισολογισμός
της θυγατρικής εταιρείας της Ο.Α.
«GALILEO». Άντε, να παίρνει σειρά
για πώληση...
Στην Αθήνα βρέθηκε ο γνωστός
επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της
Virgin, Ρ. Μπράνσον. Όχι, δεν ενδιαφέρθηκε να αγοράσει κάποια από τις
ελληνικές αεροπορικές εταιρείες αλλά για να μοιραστεί τα μυστικά της
επιτυχίας του με Έλληνες επιχειρηματίες και να συμβουλεύσει για την έξοδο από την οικονομική κρίση.
Ζημιές ρεκόρ αναμένεται να σημειώσει για το 2008 η British,
γεγονός που οφείλεται στη μείωση
των επιβατών λόγω κρίσης, στην
περσινή αυξημένη τιμή του πετρελαίου, αλλά και στην υποτίμηση της
στερλίνας.
Όπου ανακοινώνει ότι αναχωρεί
η Ο.Α., πάραυτα σπεύδουν οι
ανταγωνιστές της να καλύψουν το κενό. Έτσι, απευθείας πτήσεις από τον
Καναδά ανακοίνωσε η Air Canada,
ενώ η Aegean προσθέτει νέες πτήσεις
για Μαδρίτη, Βιέννη, Κωνσταντινούπολη και ίσως για Μόσχα.
Πράσινο φως άναψε για την
εξαγορά των αυστριακών αερογραμμών από την Lufthansa. Εάν
υλοποιηθεί και αυτή η αγορά, η γερμανική εταιρεία καθίσταται κυρίαρχος αεροπορικός παίχτης στην
κεντρική Ευρώπη, καθώς ήδη ελέγχει την Swiss και την Brussels Airlines και άλλες μικρές εταιρείες.
Αεροπορικός κόμβος για πτήσεις
προ Νότια Αφρική, θέλει να καταστεί η Emirates, ενισχύοντας τα δρομολόγια της προς Ντέρμπαν,
Γιοχάνεσμπουργκ και Αγκόλα.
Μετακομίζει η Aegean στο Χίθροου και πυκνώνει τα δρομολόγια για Λονδίνο σε μία
προσπάθεια να ανταγωνισθεί από
καλύτερη θέση την Ο.Α., εν όψει και
της αποχώρησης και των μεγάλων
α/φών Α340 από τη γραμμή της Αγγλίας.
Πτώση 7,2% της επιβατικής κίνησης αναμένει η ΙΑΤΑ για το 2009.
Ζημιές και έλλειψη ρευστότητας, απειλούν την ύπαρξη της
Air Lingus την οποία επιβουλεύεται
η ανταγωνίστρια της, Ryannair.
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Aegean παρακολουθεί κατά πόδας τις κινήσεις της Ολυμπιακής, ύστερα από την υπογραφή του νομοσχεδίου για
την ιδιωτικοποίηση της Ο.Α. και λαμβάνει θέση μάχης σε
όλα τα μέτωπα του ανταγωνισμού, προκειμένου να λάβει σαφές
προβάδισμα την ώρα που θα «πέσει η αυλαία» της δημοσιοποιημένης Ολυμπιακής. Έτσι συνάπτει συμφωνίες για Code Sear,
συνεργασία σε υπερπόντιους σταθμούς των Η.Π.Α. και Καναδά,
μετακινείται στο Χίθροου στο Λονδίνο από τα περιφερειακά αεροδρόμια δρομολογεί δοκιμαστικά σε ακραία αεροδρόμια πτήσεις με α/φ ATR, προκειμένου να είναι έτοιμη για το διαγωνισμό
των άγονων γραμμών (μάλιστα, μεταφέρει δωρεάν χιλιάδες παιδιά από τα νησιά για να επισκεφτούν το νέο μουσείο της Ακρόπολης για διαφημιστικούς λόγους), ανοίγει νέα δρομολόγια,
κυρίως εκεί που πρόκειται να αποσυρθεί η Ο.Α.
Όμως, δεν σταματάει μόνο σε αυτές τις στρατηγικές κινήσεις,
αλλά παντού επιχειρεί να βάζει πόδι, ώστε να διεκδικήσει την...
πρωτοκαθεδρία ως αερομεταφορέας όταν η Ο.Α. θα χάσει την
«θαλπωρή» του δημοσίου και θα βρεθεί στο πέλαγος του ανταγωνισμού...
Πρόσφατα, ζήτησε και την παραχώρηση από τον πρόεδρο της
Βουλής, γραφείων εντός της Βουλής, για την εξυπηρέτηση των
βουλευτών.
Όλα αυτά, καταγράφονται για να επισημάνουμε το γεγονός ότι
η Ο.Α. μπορεί να διαθέτει ένα ισχυρό όνομα στο διεθνή αεροπορικό κόσμο, όμως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Οφείλει να παλέψει για να συνεχίσει να βρίσκεται ψηλά στο αεροπορικό
στερέωμα.

Φυτεύουν γκαράζ στο Ελληνικό
Οκτώ χρόνια μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου και σχεδόν
μία 5ετία μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων,
το πράσινο στο πρ. αεροδρόμιο Ελληνιικού μπορεί να περιμένει. Το ΥΠΕΧΩΔΕ, εκτός τις πωλήσεις οικοπέδων, τους
αυτοκινητοδρόμους και άλλες ποικίλες εμπορικές δραστηριότητες σκοπεύει στη δημιουργία ενός γιγαντιαίου πάρκινγκ για την εξυπηρέτηση αναγκών στάθμευσης, με
αποτέλεσμα να επιβαρυθνεί ακόμα περισσότερο ο χώρος
από κτίσματα. Όσο για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου, ούτε κουβέντα. Μήπως άδικα ξεσηκώνεται ο κόσμος
για το περιβάλλον;
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Φωτο - ΡεποΡταζ

με το φακό της «ΑΛΛΗΣ ΠΤΗΣΗΣ»

Πυροσβεστικό τάνκερ
Μαύρισε για μία ακόμη φορά η ψυχή της με την μεγάλη
πυρκαγιά που κατέκαψε τη μισή Αττική και εξαφάνισε έναν
ακόμα πνεύμα πρασίνου. Την ίδια εποχή, πληροφορηθήκαμε και για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια των
ΗΠΑ. Από εκεί είναι και η φωτογραφία που δημοσιεύουμε,
όπου τα παλιά α/φη DC-10 έχουν αξιοποιηθεί και μετατραπεί σε ιπτάμενα τάνκερ, όπου με επιβραδυντικό υγρό, κατασβήνουν τις φωτιές.
Στην πατρίδα της, προτιμούμε να νοικιάζουμε εποχικά ρωσικά ελικόπτερα και παμπάλαια πολωνικά ψεκαστικά, για
να αντιμετωπίζουμε τις φωτιές, δαπανώντας χρήματα και
ανθρώπινες ζωές. Μήπως θα πρέπει να προβληματιστούμε
κάποτε με τις εμπειρίες των ξένων ή μήπως τα οργανωμένα συμφέροντα υπερτερούν;

H Ελλάδα άνωθεν...

Ο

ταν κοιτάς από ψηλά, που τραγουδά και ο Χατζής, όλα μοιάζουν διαφορετικά. Δεν το λέει
ακριβώς έτσι δηλαδή, αλλά αυτό εννοεί. Δοκιμάστε μία επίσκεψη στο
www.airphotos.gr και θα αντικρίσετε
την Ελλάδα σαν να είστε σε α/φος.
Φωτογραφίες που δεν μοιάζουν πάντα σαν «ζωγραφιά», αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι εντυπωσιακές.
Άλλες φορές πάλι, είναι τόσα τα μπετά, που η εικόνα, αν και πρόκειται για
αεροφωτογραφίες, αποκαρδιώνει.
Απολαύστε τη μοναδική εμπειρία να
παρατηρήσετε «αφ' υψηλού» την πατρίδα μας, να θαυμάσετε τις ομορφιές της, να δείτε όλα όσα δεν
μπορούσατε ποτέ να δείτε καθηλωμένοι στο έδαφος.

Συνάδελφοι
στην πολιτική
κονίστρα
Στην τελευταία εκλογική
διαδικασία, τέσσερις συνάδελφοί μας διεκδίκησαν την
ψήφο των συμπολιτών μας
για τη Βουλή των Ελλήνων.
Ήταν η Στάβυ Σαλουφάκου
(ψηφοδέλτιο Επικρατείας
ΠΑΣΟΚ), ο Π. Καλίρης (Ν.
Κορινθίας - Ν.Δ.), ο Κ. Ήσυχος (Β' Αθήνας - ΣΥΡΙΖΑ) και
ο Π. Κεραμιτσόπουλος
(Περ. Αττικής - ΣΥΡΙΖΑ).
Σίγουρα, η διεκδίκηση της
ψήφου των συμπολιτών μας
είναι τιμητική και για την
προσωπικότητα του καθενός εξ αυτών, αλλά και για
τον επαγγελματικό μας χώρο στην Ο.Α. και αξίζει να το
τονίσουμε μέσα από τις στήλες της «Άλλης Πτήσης».

Ευρωπαϊκή αντίθεση
των ιπταμένων
Σε συντονισμένη Πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία προχώρησαν οι πιλότοι και τα πληρώματα καμπίνας των αεροπορικών εταιρειών
διαμαρτυρόμενοι για τα νέα εξαντλητικά
ωράρια εργασίας που ετοιμάζεται να θεσπίσει η Ε.Ε.
Οι ιπτάμενοι υποστηρίζουν ότι οι νέοι κανόνες που αυξάνουν τις ώρες απασχόλησης
ημερησίως σε 14 ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην ασφάλεια των πτήσεων αφού ο αυξημένος χρόνος εργασίας
προκαλεί υπερκόπωση και αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους ατυχημάτων. Άλλωστε η
υπερκόπωση των πιλότων αποτελεί βασική
αιτία για το 15% των αεροπορικών ατυχημάτων. Η διαμαρτυρία υπήρξε συντονισμένη στα μεγαλύτερα αεροδρόμια με
συγκεντρώσεις και πικετοφορία.
Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπήρξε ουδεμία διαμαρτυρία λόγω έλλειψης συνδικαλιστικού συντονισμού.Κρίμα!!!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Παρακαλούνται οι
συναδέλφισσες και
οι συνάδελφοι που
διαθέτουν υλικό
αξιοποιήσιμο για του
Μουσείο και επιθυμούν να μας το διαθέσουν, να το
κάνουν άμεσα.
Προτεινόμενα είδη:
Στολές
Διαφημιστικό υλικό
Φωτογραφίες
Ιστορικά έγγραφα
Πρακτικά
Υπηρ. Σημειώματα
Log Books
Manuals
Ιστορικές συμβάσεις
Μικροαντικείμενα

Νέα χρεοκοπία

Χ

ιλιάδες επιβάτες της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, SKY EUROPA, βρέθηκαν κυριολεκτικά στον... αέρα,
στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα στη Σλοβακία, αλλά και σε
άλλα αεροδρόμια, όταν η εταιρεία... βάρεσε κανόνι. Η SKY
EUROPA χρεοκόπησε λόγω της αδυναμίας της να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της και ανέστειλε τις πτήσεις της, προκαλώντας ουρές... «εγκαταλελειμένων» επιβατών και χιλιάδων
ανέργων. Η είδηση έχει μεγαλύτερη αξία, γιατί η εταιρεία είχε
ενδιαφερθεί να αγοράσει την Ο.Α. Ευτυχώς ατύχησε, γιατί τώρα η Ο.Α., θα ήταν στα αζήτητα...

Eπιβάτες της SKY EUROPA διαμαρτυρόμενοι, έξω από τα γραφεία της εταιρείας στη Μπρατισλάβα.
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Ξανά στους αιθέρες

Τ

ις μέρες όπου η προεκλογική μάχη είχε
φουντώσει για τα καλά, παρακολουθήσαμε μέσω των Μ.Μ.Ε. και μία
ιδιόμορφη αντιπαράθεση
μεταξύ των δύο κυρίαρχων
παιχτών στην ελληνική αεροπορική σκακιέρα.
Αξίζει να αναφέρουμε την
κίνηση ΜΑΤ που έκανε ο Α.
Βγενόπουλος, στην άφιξη
της πρώτης πτήσης της
Olympic Air στη Θεσσαλονίκη, για επαναλειτουργία
των Μακεδονικών Αερογραμμών.
Η κίνησή του, πέραν της δημοσιότητας, επιχείρησε να
έχει επιχειρησιακή και πολιτική παρέμβαση. Ως γνωστό, οι Μακεδονικές
Αερογραμμές, ιδρύθηκαν
την εποχή που πρωτοεμφανίστηκε το μακεδονικό ζήτημα επί κυβέρνησης
Μητσοτάκη και στόχο είχε
την αεροπορική κατοχύρωση του ονόματος και συμβόλων, αλλά και τη
δημιουργία εταιρείας charter, προκειμένου να στηριχθεί η κυβέρνηση στα
μετέπειτα σχέδιά της, αλλά
και για να χτυπηθεί το Σ.Κ.
των εργαζομένων στην Ο.Α.
- κύρια της ΕΧΠΑ - που λυσσωδώς αντιδρούσε στη δημιουργία εταιρείας charter
εντός της Ο.Α.
Η ίδρυση της εταιρείας
charter καρκινοβατούσε τα
πρώτα χρόνια, πήρε κάποια

οι Μακεδονικές Αερογραμμές
οντότητα με την παραχώρηση των παλιών α/φών Β-727
της Ο.Α. και μετουσιώθηκε
σε εταιρεία με την ενοικίαση νέων α/φών Β-734-400
από τη Γερμανία και την παραχώρηση κωδικού πτήσεων της ΥΠΑ και της
σπονδύλωσης ανεξάρτητων
υπηρεσιών που παρακολουθούσε την πορεία της (πτητικό, τεχνικό κ.ά.).
Η θυγατρική εταιρεία της,
έμελλε να είναι ο καταλύτης
για την υλοποίηση των σχεδίων της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ επί υπουργίας Χρ.
Βερελή, ο οποίος την χρησιμοποίησε ως «κέλυφος» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε - προκειμένου να δημιουργήσει τις Ολυμπιακές
Αερογραμμές με στόχο την
εύκολη πώλησή της ως φιλέτο στο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Ο κ. Α. Βγενόπουλος, ξέθαψε τον σκελετό των «Μ.Α.»
από το ντουλάπι για πάρα
πολλούς λόγους. Κατ' αρχάς, θέλει να προσδώσει
στη νέα Ολυμπιακή αίγλη
και ρόλο εθνικού αερομεταφορέα, αφού θα διαθέτει
και θυγατρική αεροπορική
εταιρεία, η οποία θα χτυπά
τις τιμές, χωρίς να θίγει τη
θυγατρική εταιρεία και θα
επιχειρεί από μία αεροπορική βάση που μέχρι τώρα
την έχει αλώσει ο ανταγωνιστής της. Θέλει λοιπόν να

Α/φος Β-737-500 της αεροπορικής εταιρίας ΜΑΤ με τα νέα χρώματα της εταιρίας απογειώνεται
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κεντρίσει το ενδιαφέρον
των βορειοελλαδιτών επιχειρηματιών και επιβατών,
σκοπεύοντας να σχεδιάσει
από κοινού τις ανάγκες της
για μετακινήσεις και επενδύσεις. Το μεγάλο κόλπο
όμωςτου Α. Βγενόπουλου
στοχεύει αλλού. Επιχειρεί
να κεντρίσει το πατριωτικό
αισθητήριο όλων των Ελλήνων - άλλωστε έξυπνα έχει
δηλώσει στα Μ.Μ.Ε. ότι: «η
Olympic δεν του ανήκει γιατί είναι κτήμα του ελληνικού
λαού» - επιχειρώντας να θέσει το αστέρι της Βεργίνας
τους ευρωπαϊκούς ουρανούς, την εποχή που η εταιρεία των Σλαβομακεδόνων
που πετά με νέα α/φη σύμβολα και όνομα ΜΙΤ Μacedonian Airlines - βρίσκεται στα πρόθυρα χρεωκοπίας. ‘Αραγε ετοιμάζεται
να την αγοράσει και αυτήν
ο κ. Βγενόπουλος;
Λόγω των μεγάλων της χρεών, το μοναδικό α/φος της
εταιρείας επιχειρεί όχι από
το αεροδρόμιο των Σκοπίων, αλλά από το Βελιγράδι, αφού έχει διαγραφεί από
τα μητρώα της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας των
Σκοπίων και κινδυνεύει από
κατασχέσεις.
Για όλα όσα παραπάνω αναφέρονται, αναμένεται η ρελάνς του Α. Βγενόπουλου,
που επιχειρεί να καρπωθεί

την αεροπορική αγορά, τόσο της Μακεδονίας, όσο και
των Σκοπιανών, που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς
αεροπορική εταιρεία.
Ο χρόνος θα αποδείξει αν
οι εξαγγελίες θα έχουν και
πρακτικό αποτέλεσμα,
εκτός από παρεμβάσεις με
εξαγγελίες στην κεντρική
πολιτική και επιχειρησιακή
σκηνή.

Α/φος Β-737-400 λίγο μετά την απογείωσή του με τα σύμβολα
των Μακεδονικών Αερογραμμών.
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Γεγονότα

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΛΑ»
Στα λαμπερά εγκαίνια της OLYMPIC AIR

Μ

ε μία εντυπωσιακή γιορτή στο υπόστεγο της Τεχνικής
Βάσης, γιορτάστηκε η έναρξη λειτουργίας της
Olympic, σηματοδοτώντας μία νέα πορεία στις αεροσυγκοινωνίες της χώρας μας.
Κυρίαρχος τίτλος που επελέχθη από τους οργανωτές και διαφημιστές της εταιρείας, το σύνθημα «Η Ελλάδα ψηλά».
Το υπόστεγο συντήρησης α/φών, κατάμεστο από κόσμο που το
απάρτιζαν επίσημοι (αρχιεπίσκοπος, υπουργός συγκοινωνιών,
βουλευτές, πρέσβεις), δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στην Olympic Air.
Στο μουσικό πρόγραμμα, παρουσιάστηκε το «Άξιον Εστί» του
Μ.Θεοδωράκη και τραγούδησαν ο Μ.Φραγκούλης, ο Δ.Μπάσης
και η Ε.Παπαρίζου.
Ομιλητές της εκδήλωσης, ο Δ/νων Σύμβουλος, Α.Συμιγδαλάς, ο
οποίος αναφέρθηκε στο επιχειρηματικό σχέδιο της Olympic και
στα σχέδια ανάπτυξης της νέας εταιρείας. Κεντρικός ομιλητής,
ο πρόεδρος της M.I.G., A.Βγενόπουλος, ο οποίος με μία στοχευμένη ομιλία φρόντισε να «μοιράσει ισότιμα» τις ευχαριστίες
προς κάθε κατεύθυνση.
Αρχικά, στην προηγούμενη κυβέρνηση (όπου ευχαρίστησε τους
Κ.Χατζηδάκη, Ε.Στυλιανίδη, Γ.Παπαθανασίου, Δ.Πλατή), καθώς
και το σημερινό πρωθυπουργό, Γ.Παπανδρέου, όπου σαν αρχηγό της αντιπολίτευσης «… στήριξε την αποκρατικοποίηση,
αγνοώντας αντιπολιτευτικές και ψηφοθηρικές σκοπιμότητες».
Μάλιστα, ο Α.Βγενόπουλος, δήλωσε ότι χωρίς αυτήν τη στήριξη
δεν θα τολμούσε το εγχείρημα της αγοράς της Ο.Α. Παράλληλα,
ο Α.Βγενόπουλος, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους 5.000
εργαζόμενους της Olympic, αλλά και όσους εργαζόμενους στην
παλιά Ολυμπιακή που αποδέχθηκαν την πρόταση της εταιρείας
για «… να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια, απαρνούμενοι προνόμια, αργομισθίες και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις…».
Προσκεκλημένοι της διοίκησης της Olympic Air, ήταν και πολυμελής αντιπροσωπεία από το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., καθώς και μεμονωμένοι εκπρόσωποι από Ο.Σ.Π.Α. και διευθυντικά στελέχη της
παλιάς εταιρείας και του αεροδρομίου «Ελ.Βενιζέλος». Σχολιάζοντας την εκδήλωση της Olympic, θέλουμε να επισημάνουμε

Διακριτική παρουσία μοντέλων και αεροσυνοδών
της Olympic Air που παρουσίασαν τις νέες στολές της εταιρείας.

Εντυπωσίασε όλους τους προσκεκλημένους το υπόστεγο της Τεχνικής Βάσης, όπου σε κυρίαρχη θέση
βρισκόταν το νέο α/φος Airbus.

ότι ήταν μία εκδήλωση που στόχευε στον
εντυπωσιασμό και στο marketing της νέας
εποχής. Το ίδιο διεφάνει και από τα spots
και τα videos που παρουσιάστηκαν.
Επισημάνθηκε αρνητικά από πολλούς παρευρισκομένους η παντελής αναφορά στο
έργο και την προσφορά της παλιάς Ο.Α.. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόν στην εκδήλωση ήταν και ο πιλότος που πραγματοποίησε την πρώτη πτήση της Ο.Α. το
1957, Π.Ιωαννίδης, που ούτε καν αναφέρθηκε. Κατά τα
άλλα, αξίζει να επιβραβεύσουμε την όλη παρουσία όπου
σε διάστημα μόνο μιας εβδομάδας, αναμορφώθηκε εντελώς ο χώρος του τεράστιου υπόστεγου, όπου με τον κατάλληλο φωτισμό έμοιαζε με πραγματικό μοντέρνο θέατρο
τέχνης.
Κυρίαρχη θέση είχαν στο κέντρο του υπόστεγου τα δύο
ολοκαίνουργια α/φη Airbus και Bombardie της Olympic,
τα οποία επισκέφτηκαν οι προσκεκλημένοι.
Πρέπει να αναφέρουμε και το γεγονός ότι το υπόστεγο
συντήρησης της Ο.Α. πρώτη φορά γνώρισε τέτοια προβολή, αφού η διοίκηση της δημόσιας Ο.Α. (Δ.Καλόφωνος), όχι μόνο δεν πραγματοποίησε επίσημα εγκαίνια
αλλά, παρά τις πιέσεις των εργαζομένων, είχε αφήσει
ανώνυμο, χωρίς πινακίδες το υπόστεγο και τα άλλα
κτίρια της Ο.Α.
Ο νέος ιδιοκτήτης, εκτός της ανακαίνισης του χώρου, ανάρτησε αρχικά τεράστιες πινακίδες με τα
σύμβολα της εταιρείας, υποδηλώνοντας την κυριαρχία του και στον κτηριακό καταμερισμό του
αεροδρομίου «Ελ.Βενιζέλος».
Χωρίς συναισθηματισμούς, πικρίες και μεγαλοστομίες. Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. θέλει να ευχηθεί στη νέα εταιρεία και κυρίως στους
εργαζόμενους της – που πάρα πολλοί είναι
μέλη μας, όπως και στην παλιά εταιρεία –
κάθε επιτυχία γιατί η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ πρέπει
να είναι ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΑ για να κρατάει και την
ΕΛΛΑΔΑ ΨΗΛΑ.

13
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Απόψεις

Κοιτάμε μπροστά...

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

O νέος πρόεδρος
της ΟΣΠΑ

Ι

στορικά, ο Οκτώβρης είναι
ο μήνας μέσα στον οποίο
έχουν συμβεί σημαντικά
πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, τόσο στη διεθνή όσο
και Ελληνική πολιτική σκηνή,
τα οποία έχουν αλλάξει τον
ρου της ιστορίας, σε πολιτικό
και κοινωνικό επίπεδο.
Έτσι θεωρώ, όχι τυχαία, ότι και
ο Οκτώβρης του 2009 θα μείνει
βαθιά χαραγμένος στη μνήμη
τόσο των εργαζομένων στην
Ο.Α., όσο και των υπολοίπων
Ελλήνων, εντός και εκτός Ελλάδας, για ένα ακόμη σημαντικό γεγονός, με πολιτικές,
κοινωνικές και εθνικές αναφορές και το οποίο έχει να κάνει
με το «τέλος εποχής» του Εθνικού μας Αερομεταφορέα.
Η μεγάλη «μεταρρύθμιση» που
κατάφερε να προσγειώσει ανώμαλα την Ελληνική Σημαία από
τους παγκόσμιους αιθέρες και
να οδηγήσει εκτός εργασίας
υπερπολύτιμο και ιδιαίτερα
εξειδικευμένο προσωπικό, με
μοναδικό κριτήριο το κόστος
και τα κέρδη για τους ολίγους,
είμαι βέβαιος ότι θα καταγραφεί ως «μαύρη» σελίδα στη νεότερη πολιτική ιστορία, για τις
νεοφιλελεύθερες επιλογές
μιας ανάλγητης και αντιλαϊκής
Κυβέρνησης.
Έπρεπε να γνωρίζουν ότι εταιρίες με το όνομα, την κοινωνική και εθνική παρέμβαση και
την παγκόσμια εμβέλεια της
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, πέρα από τα
μέσα, τον εξοπλισμό και τα αεροπλάνα, στηρίζονται στην ψυχή και το μεράκι των
εργαζομένων, οι οποίοι διαχρονικά αγωνίστηκαν και σμίλευσαν το όνομά της στις καρδιές
όλων των πτήσεων της Ο.Α.,

δεν μπορεί να εκποιούνται και
δεν αντικαθίστανται από τα
κερδοσκοπικά επιχειρηματικά
συμφέροντας!!!
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
εργαζόμενοι τώρα και στο παρελθόν στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ως
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Σωματείων Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΠΑ), σας ευχαριστώ
από καρδιάς για όσα διαχρονικά προσφέρατε και για τον δυ-

ναμικό και έντιμο αγώνα που
δώσαμε όλοι μαζί, για να κρατήσουμε την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ψηλά. Συνεχίστε να κοιτάτε
μπροστά, να πετούν τα όνειρα
και οι φιλοδοξίες σας ψηλά και
ίσως καταφέρουμε μια μέρα να
απογειώσουμε ξανά τα φτερά
της Ο.Α., με την Ελληνική Σημαία επάνω τους.
Σταμάτης Η. Χαλβατζής
Πρόεδρος ΟΣΠΑ

ΠΟΙΗΣΗ

Ο εμπρηστής
(Ηλίθιος της θερινής
εποχής
είναι ο πυρομανής
εμπρηστής)
Κουκούλωνε την ξεραμένη γη
κουφόβραση,
Τιτιβιστά τζιτζίκια συνόδευαν τη ζέστη,
Κοσμάκης είχε βρει
στην εξοχή απόδραση,
Σταλισμένα ζωντανά
ανάμεσα το Ηλιοπέσι.
Ο ηλίθιος πυρομανής

δεν ησυχάζει,
Οραματίζεται φωτιά
και αναστενάζει,
Δόλιο το χέρι του, δαυλό
στα ξερόχορτα μπήγει,
Σαν τον Ιούδα στρίβει
και όπου φύγει – φύγει…
Λαίλαπα φλογώνει
τα πάντα στο πέρασμά
της,
Ο Αίολος δύναμη
πάρα πολλή της δίνει,

Κινητά κι ακίνητα
χώνει στα σωθικά της,
Τα πάντα καταστρέφει,
τίποτα δεν θα μείνει…
Ανθρωποειδές τέτοιο
ήθελα να ανταμώσω,
Πολύ ειλικρινά για
να ανταμείψω τόσο,
Αναμμένη λαμπάδα
στα πίσω του να χώσω,
Σαν τον Μουσολίνι
ανάποδα να σταυρώσω…
Θ. Διαμαντάτος

Την ώρα που «πέφτει η αυλαία» για
την πολύχρονη παρουσία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ως εθνικού αερομεταφορέα της χώρας μας και ενώ
δεκάδες προβλήματα για τους εργαζόμενους που βίαια μετατράπηκαν σε συνταξιούχους, ζητούν
λύσεις, στην προεδρία του Δ/Σ της
ΟΣΠΑ, υπήρξε μία ακόμα εναλλαγή, με την ανάληψη της θέσης από
τον συν. Σταμάτη Χαλβατζή, μηχανικό α/φών (Avionics) από το 1981
που προσελήφθηκε στην εταιρεία.
Γνωρίζοντας τη συνδικαλιστική του
πορεία, φιλοξενούμε στην «Άλλη
Πτήση» το διπλανό άρθρο του.
Παρουσίαση
Γεννήθηκε το 1953 στο Αερινό Βόλου.
Σπουδές: • Πτυχίο Ηλεκτρονικού
Μηχανικού Τ.Ε. • Πτυχίο της Σχολής ΕΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις του
Παντείου Πανεπιστημίου • Μεταπτυχιακό στην Πολιτική Επικοινωνία της Σχολής ΕΜΜΕ του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθήνας.
• Εργάζεται από τον Γενάρη του
1981 στην Τεχνική Βάση ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός α/φών
(Avionics).
• Aπό το 1988 έως το Μάϊο του
2009 διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ηλεκτρονικών Μηχανικών Avionics της Ο.Α. (ΣΜΑΟΑ).
• Aπό το 1999 έως και σήμερα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ETF (European Transport
Workers Federation).
• Από τον Μάιο του 2009 είναι
Πρόεδρος της ΟΣΠΑ.

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΤΗΝ «ΙΕΡΑ ΟΔΟ» Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΚΕΟΑ
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Θέματα

Μ

Ένας αξιόπιστος θεσμός

αζί με την αυλαία
στη λειτουργία της
Ο.Α., ολοκληρώνεται και η λειτουργία του θεσμικού οργάνου των
εργαζομένων της Ο.Α. του
Κ.Ε.Α.Π.Ο.Α. που για πάνω
από τρεις δεκαετίες ενίσχυε οικονομικά τους αποχωρούντες εργαζόμενους
της Ο.Α.
Το ΚΕΑΠΟΑ, στα χρόνια της
λειτουργίας του, απέδωσε
σε 13.250 εργαζόμενους
(από το 1985 έως σήμερα)
το ποσό των 225 εκ. ευρώ
(77 δισ. δρχ.). σε αυτό, συνέβαλε η άψογη λειτουργία
του προσωπικού του ΚΕΑΠΟΑ και των συνδικαλιστών
που υπηρέτησαν το θεσμό
αυτό.
Η δημιουργία του ΚΕΑΠΟΑ,
υπήρξε μία από τις κορυφαίες κατακτήσεις του Σ.Κ.
της Ολυμπιακής. Ξεκίνησε
ως ιδέα στην ηγεσία του
συνδικάτου της ΕΠΤΑΟΑ
(Αγγέλου - Σπυρόπουλος
κ.ά.) το 1979, σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί το μικρό εφ' άπαξ των τεχνικών
που αποχωρούσαν και ονομάστηκε «κουμπαράς» των
τεχνικών.
Την ιδέα της υλοποίησε με
χαρακτηριστικά Σ.Σ.Ε. το
1982 το Δ/Σ της ΟΣΠΑ με
την ηγεσία των Κουτσογιάννου - Γεωργόπουλου και ξεκίνησε η εφαρμογή του το
1985.
Με συνεχείς τροποποιήσεις
των άρθρων του, υπήρξαν
σημαντικές βελτιώσεις των
καταστατικών λειτουργίας
που το είχε επεξεργαστεί το
νομικό επιτελείο του Γ. Σταμούλη και του αναλογιστού
κ. Μαριού (ο οποίος έφτιαξε
και το 5ήμερο στην Ο.Α.).
Εκείνο που αξίζει να τονίσουμε ήταν η άψογη λειτουργία του
αυτοδιαχειριζόμενου αυτού

θεσμικού οργάνου που απέδειξε ότι όταν το Σ.Κ. λειτουργεί με σωστές νόρμες
και ηθικούς εκπροσώπους,
έχει θετικά αποτελέσματα
για τους απλούς εργαζόμενους.
Αξίζει όλα αυτά τα χρόνια
να αναδείξουμε και την
άψογη εργασία των μόνιμων υπαλλήλων του ταμείου που εξυπηρέτησαν τις
καθημερινές ανάγκες του
ταμείου της.
Το ΚΕΑΠΟΑ, θα πρέπει να
τονίσουμε, πως καταγράφηκε στις συνειδήσεις μας ως
διαφανής θεσμός, έμπιστος

Ο.Α. - OL.
Eίσοδος
ΚΕΑΠΟΑ

Παροχή
30/09/09

Είσοδος
ΚΕΑΠΟΑ

ΙΑΝ 84
ΙΑΝ 85
ΤΗΣ 85
ΙΑΝ 86
ΑΠΡ 86
ΜΑΡ 87

57.080
55.270
54.600
53.100
52.360
49.500

ΑΠΡ 88
ΙΑΝ 89
ΙΑΝ 90
ΙΑΝ 91
ΜΑΡ 94
ΦΕΒ 95

Το σύνολο των μετόχων είναι 320 (CATERING), 310
(ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ) και 2750 (ΟΛ.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ). Εκτιμάται ότι
οι μερίδες της θα αυξηθούν
κατά 6% περίπου.
Η ατομική αναλογία κάθε
μετόχου, εμφανίζεται στους
παρακάτω πίνακες.
Το ποσόν που θα προκύψει
για κάθε μέτοχο, θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του και δεν χρειάζεται
αίτηση στο ΚΕΑΠΟΑ.
Ο απαιτούμενος χρόνος,
για την κατανομή αναλογικά
του αποθεματικού, τον
έλεγχο των μερίδων, τη διαμόρφωση συμπληρωματικαι αξιόπιστος που συνέκών μηχανογραφικών
δραμε στις οικονομικές μας
προγραμμάτων, την έκδοση
ανάγκες. Με ανακοίνωση
των εκκαθαριστικών όλων
του τελευταίου προέδρου
των μετοχών (3.500 περίτου ΚΕΑΠΟΑ, Μ. Τσιμιδόπου) και η ενημέρωση του
πουλου, γνωστοποιούνται
τραπεζικού λογαριασμού,
σε κάθε μέτοχο οι απολαυπολογίζεται στους τρεις
βές του, καθώς και ο τρόμήνες από την ημερομηνία
πος που θα καταβληθούν τα τοποθέτησης εκκαθαριστή
μερίσματα.
στην Ο.Α. Στη συνέχεια θα
ακολουθήσει οικονομικός
Οικονομικά Στοιχεία
°ÂÁÔÓfiÙ·
έλεγχος.
του∆√
ΚΕΑΠΟΑ
ŒÓ·
ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô
›ÛÙ·˜
ÁÈ·
ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô
¡∂√ ∞¶√∫∆∏ª∞ Με αυτές τις διαδικασίες
θα
Το σύνολο των κεφαλαίων
∏
ολοκληρωθεί
η
λειτουργία
ανέρχεται σε 123 εκ. ευρώ
του οργάνου που από το
επενδεδυμένα σε 5 τράπε1985 λειτούργησε με άψογο
ζες έως 30 Νοεμβρίου
τρόπο. Ελπίζουμε και στο
2009.
μέλλον να υπάρξουν αντίASCA ¡¤@ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰@ στοιχες κατακτήσεις και για
¶
τους νέους συναδέλφους
AVIATION
της OLYMPIC.
Παροχή
Είσοδος
Παροχή


.Α.

K.E.A.Π.Ο

∆Ô ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô ›ÛÙ·˜ Mercedes, ÛÙÔ ÚÒËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎﬁ ·ÂÚÔ‰ÚﬁÌÈÔ,
ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ﬁ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚﬁÌÈÔ ÙË˜ §‹ÌÓÔ˘.
¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ: ∫.ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË˜, °.∫·Ï¿ÓË˜ Î·È §.∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘.

˘ﬁıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÛÙÔ ·ÏÈﬁ
·ÂÚÔ‰ÚﬁÌÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Î˘Ú›·Ú¯Ô˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜
ÙÔ˘ ¶√§.∫.∂.√.∞. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔˆıËıÂ› ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ‚·ıÌﬁ Î·È Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú·
ı· Ï¿‚ÂÈ ¿ÏÏÂ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ﬁÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎﬁ ¿ÚÎÔ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ.
ŒÙÛÈ, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙË˜ ‰È¿ÛˆÛË˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙÔ
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎﬁ ÌÔ˘ÛÂ›Ô, ÙÔ ¢.™ ÙÔ˘ ¶√§.∫.∂.√.∞., ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Ù· ÂÙ·ÈÚÈÎ¿
ÛÙÂÏ¤¯Ë, π.π·ÙÚÔ‡ Î·È °.¢ÚﬁÛÔ, ‰È¤ÛˆÛ·Ó ¤Ó· ÏÂˆÊÔÚÂ›Ô ›ÛÙ·˜ (ÓÙ·Ï›Î·)
Ì¿ÚÎ·˜ Mercedes (·Ú.Î˘ÎÏ. √∞239). ∆Ô ·Ì¿ÍˆÌ· ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛıÂ› ÙÔ 1971 ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙË˜ µπ∞ª∞• Î·È ÚÔˆı‹ıËÎÂ ÛÙÔÓ ·ÂÚÔÛÙ·ıÌﬁ ÙË˜ §‹ÌÓÔ˘ ÙÔ 1992, ﬁÙ·Ó ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎﬁ ‹Ïı·Ó Ó¤· ÏÂˆÊÔÚÂ›·
›ÛÙ·˜.
∆Ô ﬁ¯ËÌ· ÌÂÙ·Ê¤ÚıËÎÂ ÌÂ ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î¤ÓÙÚÔ˘ ·ﬁ ÙË §‹ÌÓÔ ÌÂ
Ô‰ËÁﬁ ÙÔÓ §¿˙·ÚÔ ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¤Ûˆ §·˘Ú›Ô˘ Ô‰‹ÁËÛÂ ÙË ÓÙ·Ï›Î· ÛÙÔ ÚÒËÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎﬁ ·ÂÚÔ‰ÚﬁÌÈÔ ‰›Ï· ·ﬁ Ù· ·ÚÔÏÈÛÌ¤Ó· ·/ÊË. ∆ËÓ
Â˘ı‡ÓË ÙË˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·ﬁ ÏÂ˘Ú¿˜ ¢/™ ÙÔ˘ ¶√§.∫.∂.√.∞. Ô
Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ï¿ÓË˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ ¿ÚÈÛÙ· Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙË˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜.

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÈ˜ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÈ˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ British Airways
Club ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘
ASCA (AIRLINES SPORT AND CULTURE ASSOCIATION) ÌÂ ·Ï¿ ÏﬁÁÈ·
Â›Ó·È Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¿ Î·È ·ıÏËÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ· ﬁÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∞ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ
∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ - ÙÔ ¶√§∫∂√∞ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÙÔ˘ ÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Î·Ù¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ - ﬁÔ˘, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ı¤Ì·Ù· Ù·
ÔÔ›· ı· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈﬁ Ì·˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ›
ÛÙÈ˜ 30 ª·˝Ô˘ ÛÙËÓ ƒÒÌË ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙË˜ ALITALIA, ÂÓÒ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Î·È Ë ÙÂÏÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘ ASCA ÛÙÔ Internet ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ‰Â›ÙÂ
ÛÙËÓ ‰ÈÂ‡ıÓÛË www.asca.cc Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÂ›ÙÂ ÌÂ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· ÁÈ· ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ASCS, Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Î·ÈÚﬁ È‰È·›ÙÂÚ·
ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÎÂ„ËÌﬁÙËÙ·. ∂›ÛË˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ∆¤ÏÔ˜ ‰ÒıËÎ·Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ ¶√§∫∂√∞ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈÎ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜ Ô‰ËÏ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ∞ÂÚÔÏÈÌ¤Ó· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡.
∫˘‚/ÙË˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘ÚÔÂÈ‰‹˜ T·Ì›·˜ ¶√§∫∂√∞ - ∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ASCA

TO ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ Ο.Α.

30/09/09

ΚΕΑΠΟΑ

30/09/09

46.200
ΜΑΡ 96
23.400
43.900
ΙΟΥΝ 00 ∂∫¢∏§ø™∂π™
14.800
∞¶√∫ƒπ∞∆π∫∂™
40.900
ΙΑΝ 01
13.780
37.980
ΙΟΥΝ 07
3.550
28.350
ΜΑΡ 09
770
26.010

∆Ô ¢.™. ÙË˜ A.S.C.A. ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÙÚ›ÌËÓÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ

∂™À ¶∏ƒ∂™ ∆√ §∂À∫øª∞ ∆∏™ √.∞.;

ª
CATERING

Eίσοδος
ΚΕΑΠΟΑ

Παροχή
30/09/09

IAN 86
IAN 93
NOE 98
ΙΟΥΝ 06

17.700
10.500
6.470
1.700

Â ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ·È‰ÈÎﬁ ÛÙ·ıÌﬁ ÙË˜ √.∞.. ∆· ÌÈÎÚ¿
‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ √.∞. ÌÂ Ê·ÓÙ·Û›· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÌÈÎÚ¿ ÛÎÂÙÛ¿ÎÈ· ÓÙ˘Ì¤Ó· ÌÂ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ Î·ÚÓ·‚·ÏÈÎ¤˜. ∆È˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ‰ÂÎ¿‰Â˜ ÚÔÛÎÂÎÏËÌ¤ÓÔÈ. ∫·È ÙÔ˘ ¯ÚﬁÓÔ˘.

Είσοδος
ΚΕΑΠΟΑ

Παροχή
30/09/09

ΣΕΠ 06
ΑΠΡ 07
OKT 07

1.600
1.290
1.030

50 €

Όσοι δεν προμηθεύτηκαν το λεύκωμα της Ο.Α. ας σπεύσουν, έχουν
μείνει λίγα ακόμα αντίτυπα. Σε λίγο
το έντυπο θα είναι συλλεκτικό.

15
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΠΟ

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. υποδέχθηκε

Μ

Στιγμιότυπα από την άφιξη της πτήσης ΟΑ 412 από Ν. Υόρκη
στο «Ελ. Βενιζέλος».

Το πλήρωμα της τελευταίας πτήσης της Ο.Α. από Μόντρεαλ (Λ.
Ταξάκης, Κ. Ζιόβας, Κ. Γιαννακούλιας) φωτογραφίζονται για την
«Άλλη Πτήση».

16

πορεί η υλοποίηση της
απόφασης για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του εθνικού
αερομεταφορέα να ξεκίνησε τον
περασμένο Ιούνιο, με τη λειτουργία του Handling στην Αθήνα και
τους ακραίους σταθμούς, όμως η
ουσιαστική αλλαγή μετουσιώθηκε
με το σταμάτημα των πτήσεων
στις 29 Σεπτεμβρίου 2009.
Σίγουρα, μέσα σε λίγες γραμμές είναι αδύνατο να καταγράψουμε τη
συναισθηματική φόρτιση χιλιάδων
εργαζομένων που διαπιστώνουν
πλέον ότι από εργαζόμενοι θα μετατραπούν σε συνταξιούχους. Έτσι
απλά. Γι' αυτό είχε φροντίσει μήνες
πριν ο αρχιτέκτονας υπουργός,
που θεωρούσε επιτυχία του την
ιδιωτικοποίηση της Ο.Α. και την πώλησή της, δίχως ούτε έναν εργαζόμενο να βαρύνει το νέο
επενδυτή-αγοραστή.
Και σίγουρα στην πολιτική και στις
επιχειρήσεις δεν χωράνε συναισθηματισμοί, όμως για όλους εμάς που
αυτή η εταιρεία ήταν για χρόνια
πολλά το σπίτι μας, η εργασία μας,
τα όνειρά μας, οι επιδιώξεις μας,
από τη μια μέρα στην άλλη θα μετατρέπονταν σε ένα απόμακρο
όνειρο.
Όλα αυτά τα γεγονότα φόρτιζαν
τις καρδιές όλων μας και ο κάθε
επαγγελματικός χώρος σιωπηλά
και διακριτικά, φρόντιζε να βάζει τη

σφραγίδα του στον οριστικό αποχαιρετισμό.
Έτσι δεκάδες τεχνικοί αποχαιρέτησαν το πλήρωμα και τους τελευταίους επιβάτες τς εταιρείας στην
πτήση για Θεσσαλονίκη. Βγήκαν
έξω από το υπόστεγο της τεχνικής
βάσης, για να παρακολουθήσουν
την απογείωση του α/φους Β-737400 και ο κυβερνήτης της πτήσης,
κράτησε το α/φος όσο περισσότερο μπορούσε στο έδαφος και φεύγοντας έκανε μία χαμηλή διέλευση
πάνω από το κεντρικό υπόστεγο,
χαιρετώντας τους τεχνικούς που
θα πραγματοποιούσαν την τελευταία τους βάρδια, χωρίς βέβαια
αντικείμενο, αφού την επόμενη μέρα δεν υπήρχαν πτήσεις και έπεφτε η αυλαία της λειτουργίας της
εταιρείας. Έτσι, φρόντισαν να κρατήσουν ζωντανές τις επαγγελματικές αναμνήσεις τους με ζωντανή
μουσική, κουβεντούλα και τραγούδι... μέχρι πρωΐας. Ήταν σίγουρα η
χειρότερη βάρδια τους, αφού μαζί
με τη λήξη της, θα τελείωνε και η
επαγγελματική τους καριέρα στην
Ο.Α.
Το ίδιο συναίσθημα και σε όλες τις
πτήσεις της εταιρείας, όπου αεροσυνοδοί και φροντιστές, φρόντιζαν
να εξυπηρετούν ευγενικά τους επιβάτες, αλλά με κόπο συγκρατούσαν τα δάκρυα τους όταν οι
επιβάτες τους ρωτούσαν: «...Γιατί
κλείνετε την εταιρεία; Εσείς, τι θα

Το πλήρωμα της πτήσης ΟΑ ... για Γιοχάνεσμπουργκ μαζί με τον τεχνικό της πτήσης λίγο πριν την επιβίβαση των επιβατών.
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

έχθηκε τις τελευταίες πτήσεις
κάνετε μετά;...». Εάν είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε όλες
τις σκηνές από τον επαγγελματικό
αποχαιρετισμό των χιλιάδων συναδέλφων μας σε όλους τους χώρους σίγουρα δεν θα μας
αρκούσαν όλες οι σελίδες του περιοδικού.
Στη ΔΕΑΜ, στην Αεροπλοΐα, στην
Τεχνική Βάση, στο Μηχανογραφικό
και Διαγνωστικό Κέντρο, στον Παιδικό Σταθμό, παντού όπου λειτουργούσε η επαγγελματική κυψέλη
της Ολυμπιακής, σίγουρα θα διαπιστώναμε ότι η κινητήρια δύναμη
που κράτησε όρθια, τόσα χρόνια
την εταιρεία - παρά τα προβλήματα, την υπόσκαψη και την απαξίωση που της δημιούργησαν οι
πολιτικές επιδιώξεις και συμφέροντα - ήταν η αγάπη του προσωπικού και η στήριξη του ελληνικού
λαού.
Το Πολιτιστικό Κέντρο
(ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), σε μία προσπάθεια
να καταγράψει αυτό το συναίσθημα, πήρε την πρωτοβουλία να υποδεχθεί σύσσωμο μαζί με
πολυπληθή αντιπροσωπεία ιπταμένων της εταιρίας, την άφιξη των
δύο υπερατλαντικών πτήσεων της
Ο.Α. από Ν. Υόρκη και Μόντρεαλ.
Πρόσφερε λουλούδια στα πληρώματα των πτήσεων και φωτογραφήθηκε μαζί τους με τις σημαίες της
Ολυμπιακής. Η συναισθηματική
φόρτιση ήταν έκδηλη, καθώς τα

φλας των φωτογράφων άστραφταν, καταγράφοντας τις στιγμές
που θα μείνουν βαθειά χαραγμένες
στις μνήμες όλων μας.
Μαζί μας δακρυσμένοι και οι τελευταίοι επιβάτες, ευχαριστούσαν το
πλήρωμα, αλλά παράλληλα, εκδήλωναν και την αγωνία τους για τις
μελλοντικές τους μετακινήσεις,
αφού τα υπερπόντια ταξίδια με ελληνικά φτερά θα είναι παρελθόν σύμφωνα και με τις επιθυμίες της
Ε.Ε. - για τους Έλληνες ταξιδιώτες.
Αξίζει να καταγράψουμε το διάλογο ενός υπέργηρου ζευγαριού, που
χαιρετούσε την προϊσταμένη της
πτήσης από Μόντρεαλ λέγοντας:
«... Εμείς για 30 χρόνια που ταξιδεύουμε προς την Ελλάδα, έχουμε
συνδυάσει τον ερχομό μας στην
πατρίδα με την Ολυμπιακή. Θα είναι μία απώλεια η απουσία της...
Κρίμα!!..°.
Καί σίγουρα αυτή η απώλεια θα καταγραφεί σύντομα και για όλους
εμάς που... χάσαμε τη δουλειά μας,
έστω αποζημιωμένοι, αλλά και για
την πατρίδα μας, που θα «μικρύνει»
γεωγραφικά, καθώς τα α/φη με τα
ελληνικά φτερά θεωρούνταν έδαφος ελληνικό για τους ταξιδιώτες
και γέφυρα επικοινωνίας με την πατρίδα. Μία πατρίδα που χρόνια
αθεράπευτα θέλει να πληγώνει τα
παιδιά της...

Οι επιβάτες της πτήσης από Μόντρεαλ χαιρετούν τις αεροσυνοδούς
της Ο.Α. που τις υποδέχονται με τη σημαία της Ο.Α.

Παιδικός σταθμός. Τελευταία φωτογράφιση των νηπιαγωγών
της Ο.Α.

Διευθυντικά στελέχη της τεχνικής βάσης φωτογραφίζονται στο
γραφείο συσκέψεων.

Η νεότερη γενιά μηχανικών α/φων της Ο.Α. σε ένα
χαρακτηριστικό στιγμιότυπο.

Τεχνική βάση Ο.Α. Τελευταία νυχτερινή βάρδυα στο υπόστεγο.

17
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Ωδή σε μια μεγάλη αγάπη
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί
σας, μέσω της «Άλλης Πτήσης», το παρακάτω κείμενο,
που είναι μια μικρή ιστορία
που σε λίγες αράδες νομίζω
πως λέει πολλά για την μεγάλη
αγάπη όλων, για την Ολυμπιακή μας. Νομίζω πως όλα όσα
γράφω είναι μια πικρή αλήθεια
και αυτό το κείμενο είναι το λιγότερο που κάνω για μια εταιρεία που προσέφερε τόσα
πολλά σε ΟΛΟΥΣ μας.
Εύχομαι σε όλους μας ό,τι καλύτερο για το μέλλον, μα πάνω
απ' όλα υγεία.
Λένε ότι κάποιος πεθαίνει όταν
τον ξεχνούν. Ας μην την ξεχάσουμε ΠΟΤΕ!!!
«...Κάποτε λοιπόν ήταν μία πολύ όμορφη κοπέλα, φινετσάτη,
γλεντζού και με λαμπρό μέλλον. Μα έπεσε σε λάθος χέρια.
Στο δρόμο της βρέθηκαν νταβατζήδες, άθλια υποκείμενα,
την «έβγαλαν στο κλαρί» και
την έκαναν πόρνη πολυτελείας. Και το μόνο που την ένοιαζε ήταν να της «τα παίρνουν».

Να γεύονται τις χαρές του
«αγοραίου έρωτα», ΤΖΑΜΠΑ!!!
Αυτοί, οι φίλοι της, τα παιδιά
της, οι κουμπάροι της, όλη αυτή η αλητεία και ο οχετός. Έδιναν και σε αυτήν κάτι πότε πότε, έτσι για να ξεχνιέται μέ-

σα στην άθλια ζωή της, μέσα
στην πουτανιά της. Έτσι απλά
να νομίζει, ποιος ξέρει τι. Ίσως
ότι η ουτοπία που ζούσε, ήταν
η όμορφη ζωή που ονειρεύτηκε. Η πόρνη κατρακυλούσε και
όλοι αυτοί γίνονταν μεγάλοι

και τρανοί. Και μόλις γέμιζαν
τα γουρουνίσια στομάτια της
έπαιρναν σειρά οι φίλοι, οι
κολλητοί. Και πάλι τα ίδια, και
ξανά τα ίδια.
Τα χρόνια πέρασαν, η κοπέλα
γέρασε και έγινε μια ξεπεσμένη γριά πόρνη. Και ήρθε η ώρα
του εξευτελισμού, η ώρα που
καμία πόρνη δεν θέλει να σκέπτεται. Η ώρα που τα μάτια
της είναι κενά και βουρκωμένα, για μια ζωή που χάθηκε.
Για μια ζωή που χάρηκαν μόνο
οι νταβατζήδες και οι αλήτες.
Και μόνη της παρηγοριά, όσοι
την αγάπησαν πραγματικά από
τα νιάτα της. Αυτοί οι λίγοι που
στάθηκαν δίπλα της όλα αυτά
τα χρόνια, αυτοί που της κρατούσαν το χέρι κι ας ήταν...
πόρνη... Απλά και μόνο, επειδή
κοντά της έμαθαν να αγαπούν,
να ζουν, επειδή κοντά της έμαθαν τον έρωτα. Τον πραγματικό, ΑΘΩΟ ΕΡΩΤΑ».
Γιάννης Φραγκούλης
Μηχανικός ΟΑ - Λάρνακα

Για τα βαρέα ένσημα
Ε

ίναι γεγονός ότι πάρα πολλοί
συνταξιούχοι της Ο.Α., έχουν
δεχθεί επιστολές του Ι.Κ.Α. ως
απάντηση σε σχέση με το χρονίζον ζήτημα των βαρέων ενσήμων. Άραγε, τι συμβαίνει;
Άρχισαν οι κρατικοί λειτουργοί
να ενδιαφέρονται για την επίλυση του δίκαιου αιτήματός της, ή
μήπως επιχειρούν να της... ρίξουν στάχτη στα μάτια; Όλοι τις
έχουμε τις απόψεις μας γι' αυτό
το θέμα. Ας μου επιτραπεί να
αναφερθώ στη δική μου περίπτωση.
Προσλήφθηκα στην Ο.Α. το
Μάρτη του 1973, με συμμετοχή
στις κρατήσεις του ΙΚΑ με 30.25
με χαρακτηρισμένα τα ένσημά
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μου ως ΒΑΡΕΑ. Στην πορεία, η
ονομασία άλλαξε από ΒΑΡΕΑ σε
κλάση Ν. 7/65, αλλά χωρίς να αλλάξει το ποσοστό.
Αποχώρησα το 1997 (Ν. 2271),
ενώ οι συνδρομές μου άγγιζαν
το 50%. Το ΙΚΑ, στη σύνταξή
μου, δεν υπολόγισε - και σε πολλούς άλλους - την προσαύξηση
του 20% των βαρέων που δικαιούμεθα. Από τότε, ξεκίνησε και
ο... μαραθώνιος των εντάσεών
μου, με κατάληξη σε αρμόδια
επιτροπή του ΙΚΑ που... τα είδα
όλα!!!
Τα επιχειρήματά της εντελώς
φαιδρά. Αρχικά, ισχυρίστηκαν ότι
πληρώναμε 2,5% για να αποχωρήσουμε νωρίτερα.

Κοιτάζοντας απορημένοι στο
ερώτημά μου «... για ποιο λόγο
πλήρωνα εισφορές 50%;».
Ισχυρίστηκαν ότι αποχώρησα
προνομιακά σε νεαρή ηλικία.
«Μα εγώ δεν έφυγα.... αλλά εντάχθηκα στο εξυγιαντικό νομοσχέδιο της εταιρείας που
αναγνώρισε μάλιστα και ένσημα
μη αεροπορικά για καταβολή σημαντικού ποσού, μετατρέποντάς
τα σε αεροπορικά, δηλ. ΒΑΡΕΑ προσωπικό ύψος 2.536.823 δρχ.
Επιπρόσθετα κατέβαλα και
503.280 δρχ. για την εξαγορά
της θητείας μου...».
Πάλι οι αρμόδιοι κοιτάζονταν
απορημένοι. Σίγουρα δεν πρέπει
να είμαι ο μοναδικός συνταξιού-

χος που έχει ταλαιπωρηθεί με το
ζήτημα των βαρέων ενσήμων.
Θεωρώ ότι είαι ένα δίκαιο αίτημα που πρέπει να επιλυθεί. Απαιτούνται συντονισμένες
προσπάθειεες, προκειμένου
συλλογικά να διεκδικήσουμε τη
λύση του προβλήματος αυτού.
Γιάννης Βασταρδής
Συν/χος μηχανικός α/φών
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΤΗΣΗ ΜΕ Ο.Α.

Μ

ε συγκίνηση και δάκρυα
στα μάτια έφτασαν στην
Ελλάδα με το α/φος «Δελφοί», στις 29 Σεπτεμβρίου 2009 το
πλήρωμα και οι επιβάτες της τελευταίας πτήσης της πάλαι ποτέ κραταιάς Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ήταν η
πτήση επιστροφής με αριθμό ΟΑ424
από Τορόντο-Μόντρεαλ για τον τελικό και τελευαταίο προορισμό της, την
Αθήνα.
Ο κυβ/της Ανδ.Ταξάκης και οι
συγκ/τες Κων/νος Ζιώβας και Ντ.Γιαννακούλιας, έδειξαν για μία ακόμα φορά τις δυνατότητες και δεξιότητες που
κατέχουν οι πιλότοι της Ολυμπιακής,
όταν ως ένδειξη συμβολισμού, που
έδειχνε την επιθυμία τους να μην σταματήσουν, κατά τη φάση της προσγείωσης του α/φους και φθάνοντας
είκοσι μέτρα από το διάδρομο προσγείωσης, μας απογείωσαν και πάλι
για να κάνουμε έτσι και εμείς μαζί
τους την τελευταία ιπτάμενη και αποχαιρετηστήρια βόλτα τους πάνω από
το διεθνή αερολιμένα της Αθήνας
«Ελευθερίος Βενιζέλος».
Το α/φος, το υποδέχθηκαν θερμά και
με μεγάλη συγκίνηση αντιπροσωπεία
του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.).
Είχα την τιμή να είμαι και εγώ επιβάτης της και συμμέτοχος θα έλεγα, της
τελετής αυτής, για μία εταιρεία που
μισό αιώνα υπηρέτησε και εξυπηρέτησε με σχεδόν απόλυτη ασφάλεια όλον
τον ελληνισμό απανταχού της γης. Ο
πατέρας μου, Νικόλαος Κωστόπουλος,
ήταν από τους πρώτους πράκτορες
στο Μόντρεαλ που συνεργάστηκε με
τον αείμνηστο Αριστοτέλη Ωνάση,
που είχε ως προτεραιότητα την ποιότητα εξυπηρέτησης και ασφάλεια των
επιβατών.
Το πρακτορείο μας στο Μόντρεαλ
«Diana Travel», εύχεται στη νέα εταιρεία OLYMPIC Air καλές δουλειές
και το ταχύτερο να μπορέσει να φέρει
την εταιρεία στη θέση που της αξίζει.
Εύχομαι και ελπίζω να δω μελλοντικά
τη νέα εταιρεία να προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες της στους επιβάτες
του Καναδά. Άλλωστε, εμεί οι Έλληνες του εξωτερικού, της πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, το αξίζουμε.

Το τέλος μιας εποχής

Αριστερά: Ο
κυβ/της της τελευταίας πτήσης
της Ολυμπιακής
από Μόντρεαλ, Α.
Ταξάκης λίγο μετά
την προσγείωση
της πτήσης
ΟΑ425 με την ανθοδέσμη που του
πρόσφερε το Δ/Σ
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Κάτω: Συγκινημένοι οι επιβάτες
της τελευταίας
πτήσης της Ο.Α.
από την υποδοχή
που τους επιφύλαξαν οι εργαζόμενοι της Ο.Α. και
τα μέλη του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «ΒΗΜΑ» του απόδημου Ελληνισμού στον Καναδά και
ευχαριστούμε τον εκδότη και Δ/ντή, κ.Χρήστο Μανίκη, καθώς και την κα Αναστασία Κωστοπούλου που υπογράφει το σχετικό ρεπορτάζ, που φιλοξενεί η παραπάνω εφημερίδα σχετικά
με την τελευταία πτήση ΟΑ424 από Τορόντο-Μόντρεαλ με προορισμό την Αθήνα.
Εμείς, σαν ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ευχόμαστε σύντομα τα φτερά της Ολυμπιακής Αεροπορίας να πετάξουν ξανά στον Καναδά.
Το ΔΣ του ΠΟΛΚΕΟΑ

Αναστασία Κωστοπούλου
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Πικρός αποχαιρετισμός
Τα α/φη Β-737-400 στο APRON της Τεχνικής Βάσης, ετοιμάζονται για μετακίνηση σε απόμακρους χώρους του «Ελ.Βενιζέλος».

Τη θέση τους πήραν τα νέα α/φη της Olympic Air, A-320.
Φωτό: Θ.Γαβαλάς

νάμικτα ήταν τα συναισθήματα στον αεροπορικό κόσμο
για την σκυταλοδρομία της Ολυμπιακής. Μία εταιρεία
έκλεισε τον κυκλο της στα βουβά και μία άλλη ξεκίνησε
τις δραστηριότητές της με εκκωφαντικό τρόπο.

χιλιάδων ανθρώπων αποδείχτηκε κρυμμένος χρυσός που τον
ανάδειξαν οι ιδιώτες επιχειρηματίες. Βίωσα την εναλλαγή με
μεγάλη πίκρα, καθώς εργαζόμουν στην Τεχνική Βάση, στην
τελευταία βάρδια και παρακολούθησα τα α/φη της παλιάς
εταιρείας να βγαίνουν από το υπόστεγο για να μπουν τα νέα,
φρεσκοβαμμένα Airbus και τα αποθανάτισα φωτογραφικά για
ιστορικούς λόγους.
Χαίρομαι για τη συνέχεια, όμως παράλληλα το συναίσθημα
της πίκρας με κυρίευε για το άδοξο τέλος της δημοσιοποιημένης εταιρείας που όλοι αγαπήσαμε.
Κρίμα, της άξιζε καλύτερη τύχη…
Θανάσης Γαβαλάς

Α

Συνδετικός της κρίκος, το όνομα, τα σύμβολα, οι χώροι δραστηριότητας. Και μπορεί η έναρξη των πτήσεων της νέας
εταιρείας να έχει τις ευχές όλων μας για να έχει καλές πτήσεις, όμως η ολοκλήρωση του κύκλου της δημόσιας Ο.Α.,
αφήνει μία πικρή γεύση σε όλους εμάς που χρόνια στηρίζουμε τις λειτουργίες της και τα νέα α/φη της Olympic αστράφτουν, οι νέες στολές εντυπωσιάζουν όμως και ο μόχθος
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Κόμικ
•Tου Μάριου Λώμη
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Σχόλια

Σχόλια - Γεγονότα - Απόψεις
Νέες αεροπορικές εταιρείες Στο εδώλιο για την «Ήλιος»
Η γέννηση νέων κρατών
ως συνέπεια του κατακερματισμού μεγαλύτερων οντοτήτων, έχει ως
συνέπεια και τη δημιουργία νέων αεροπορικών εταιρειών, αφού τα
νέα κράτη θέλουν να
διαθέτουν και τη δική
τους αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να προβάλουν το κράτος, αλλά και τα συμφέροντά τους.
Εκείνο που δεν γνωρίζουν οι πολίτες των νέων κρατών, είναι το
γεγονός ότι για να δημιουργήσουν αεροπορικές εταιρείες όλα
αυτά τα αδύναμα κράτη, «ξεπουλιούνται» σε ξένα συμφέροντα.
Παράδειγμα, η νέα εταιρεία “BH.AIR” (φωτό) της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όπου το 49% της εταιρείας ανήκει στην Turkish Airlines, καθώς η Τουρκία επιχειρεί μία σημαντική διείσδυση στα
Βαλκάνια με την κρατική αεροπορική της εταιρεία να εξυπηρετεί εθνικούς στόχους.
Ελπίζουμε να μην αγοράσει και την εταιρεία των Σκοπίων, που
βρίσκεται υπό κατάρρευση.

«Επίθεση» με λέιζερ
Η παραβατικότητα των νέων ανθρώπων και κυρίως ανήλικων παιδιών, φαίνεται πως λαμβάνει κοινωνικές διαστάσεις και δημιουργεί
προβλήματα στην κοινωνία.
Μετά την απαράδεκτη «επίθεση» εναντίον των σημάτων κυκλοφορίας που έχει γίνει πρόξενος ατυχημάτων και μετά την τύφλωση ποδοσφαιριστών στα γήπεδα, πρόσφατα δέχθηκαν «επίθεση» με
δέσμες λέιζερ χειριστές α/φών στη Ρόδο και στο Ηράκλειο, όπου νεαροί τύφλωναν την ώρα της προσγείωσης, και όταν τα α/φη βρίσκονταν σε χαμηλό ύψος, τους χειριστές των α/φών.
Στη Ρόδο, έγινε η σύλληψη νεαρών, καθώς προκλήθηκε ματαίωση
προσγείωσης. Οι δέσμες λέιζερ είναι ισχυρότατες, ειδικότερα τη νύχτα που οι χειριστές έχουν σβηστά τα φώτα στο πιλοτήριο, προκειμένου να παρακολουθούν τη λειτουργία των οργάνων του α/φους.
Η ισχυρότατα δέσμη, μπορεί να τυφλώσει πρόσκαιρα τον χειριστή
και να του αποσπάσει την προσοχή στην κρίσιμη φάση της προσγείωσης του α/φους. Μπορεί τα νέα παιδιά να έχουν έναν έντονο παρορμητισμό λόγω της ηλικίας τους, θα πρέπει να τους επισημανθεί
ότι «χάριν παιδιάς», είναι ανεπίτρεπτο να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές
των συνανθρώπων τους.

Σκοπιμότητες
Οι πτήσεις για Καλαμάτα που πραγματοποιούσε η Ολυμπιακή σταμάτησαν προ δεκαετίας κυρίως λόγω της βελτίωσης του οδικού δικτύου
της Πελοποννήσου.
Διαβάζουμε ότι η Aegean αποφάσισε την επαναλειτουργία της γραμμής ύστερα από απαίτηση των μετόχων της, που διαθέτουν το 7%
του κεφαλαίου της επειδή διαθέτει και σημαντικές μετοχές στο συγκρότημα COSTA NAVARINO.
Επί Ολυμπιακής την πολιτική των νέων προορισμών την είχε ο υπ. Συγκοινωνιών - όπου άνοιγε γραμμές στον τόπο καταγωγής του - και οι
βουλευτές στο νέο περιβάλλον την απόφαση λάμβαναν τα οικονομικά
και μόνο συμφέροντα. Πώς αλλάζουν οι καιροί...
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Τέσσερα χρόνια μετά την αεροπορική τραγωδία του «Ήλιος» στο
Γραμματικό (14 Αυγ. 2005), όπου έχασαν τη ζωή τους 121 άνθρωποι, οι συγγενείς των θυμάτων στην Κύπρο τελούν εκδηλώσεις μνήμης, ενώ η ελληνική και κυπριακή Δικαιοσύνη
ετοιμάζονται να αναλάβουν έργο. Στο εδώλιο του Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών κάθισαν ο διευθύνων σύμβουλος της
«Ήλιος», Δ. Πανταζής, ο διευθυντής πτητικής εκμετάλλευσης, Γ.
Κικκίδης, ο αρχιχειριστής Ι. Στοϊμένοφ και ο μηχανικός εδάφους,
Άλαν Ίργουϊν. Οι τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ενσυνείδητης ανθρωποκτονίας από
αμέλεια μαζί με τον τότε εκτελεστικό πρόεδρο της εταιρείας, Α.
Δράκο, παρουσιάστηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2009 ενώπιον του
Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Όσο για το Βρετανό μηχανικό, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι παρέλειψε να επαναφέρει τη βαλβίδα συμπίεσης του α/αφους στην αυτόματη θέση.
Όλα αυτά, αποδεικνύουν τη σημαντικότητα της λειτουργίας μιας
αεροπορικής εταιρείας και της κοινωνικής ευθύνης για την ανθρώπινη ζωή.

10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
Έχουν παρέλθει πλέον 10 χρόνια από τη μοιραία μέρα της 14ης
Σεπτεμβρίου 1999, όταν το υπουργικό α/φος FALCON που πετούσε με ευθύνη της Ο.Α., έπεφτε
σε… δελφινισμούς, με τραγικό αποτέλεσμα
την απώλεια 7 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων
ο υφ.Γ.Κρανιδιώτης με το γυιό του Νικόλα
και ο δικός μας άνθρωπος, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, μηχανικός α/φών της Ο.Α.
που συνόδευε την πτήση.
Η αεροπορική τραγωδία του FALCON, πέραν των ανθρώπινων ζωών που χάθηκαν, είχε και σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις
που απασχόλησαν για μεγάλο διάστημα την
κοινή γνώμη. Έχουν ήδη περάσει δέκα χρόνια και η υπόθεση εκκρεμεί ακόμα σε ό,τι
αφορά τις ευθύνες τις κατασκευάστριας εταιρείας DASSAVL, όμως εμείς, καταγράφουμε το
γεγονός ως παρακαταθήκη στη μνήμη του συν.
Μιχάλη Παπαδόπουλου, ενός εξαίρετου, σεμνού, εργατικού ανθρώπου, που χάθηκε τόσο άδοξα, υπηρετώντας το επαγγελματικό του καθήκον. Δεν σε ξεχνάμε φίλε Μιχάλη…

Η Aegean... στη Βουλή
Μπορεί να φαίνεται θετικό το αίτημα της Aegean να διαθέτει
και αυτή γραφεία στη Βουλή δίπλα - δίπλα από την Ο.Α. για την
εξυπηρέτηση των Ελλήνων βουλευτών, ύστερα από την αποκρατικοποίηση της Ο.Α.
Τι θα κάνει ο πρόεδρος της Βουλής αν του ζητήσουν γραφεία
και οι μικρότερες αεροπορικές εταιρίες ή του εξωτερικού,
αφού δεν είναι λίγα τα ταξίδια που πραγματοποιούν σε Ελλάδα
και εξωτερικό οι εθνοπατέρες της. Μήπως καλύτερο θα ήταν,
από το άνοιγμα γραφείων να ζητούσε η ελληνική βουλή βελτιωμένες τιμές στα εισιτήρια των βουλευτών μέσω μειοδοτικού
διαγωνισμού;
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∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿

Ταξίδια

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Από την ¶ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙÂ˜
Καππαδοκία
με αγάπη
ªÂÏ›Ó·
∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘

Σ

την αρχή του φετινού
καλοκαιριού, είχαμε την
ευκαρία να συμμετάσχουμε σε μία ακόμα καλά
οργανωμένη αποστολή του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στην όμορφη
γη της Καππαδοκίας. Μία περιοχή όπου η φύση οργιάζει
με τους κωνικούς πέτρινους
βράχους, τις υπόσκαπτες ποÂÓ·Û¯ﬁÏËÛËγεωÌÂ Ù·
λιτείεςÛ˘ÓÂ¯‹˜
και ταÌ·˜περίεργα
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ¿
Ì·˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È
φυσικά
φαινόμενα.
Ë Î·ıËÌÂÚÈÓﬁÙËÙ¿ Ì·˜, Ì·˜ ·ÔΗ
Καππαδοκία,
έχειÛÙÔÓ
μίαÂÚÁ·ÛÈ·Îﬁ
άγρια
¤ÌÂÈ
Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
ομορφιά
και είναιÎ·Èάρρηκτα
¯ÒÚÔ ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·
Î˘Ú›ˆ˜ ı¤Ì·Ù·
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.
συνδεδεμένη
με την Ελληνορ™›ÁÔ˘Ú· ﬁÌˆ˜,
·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜
˘¿Ú¯Ô˘Ó
θόδοξη
παράδοση,
όπως
μαρÔÏÏÔ› Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ô˘ Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¿Ï·τυρείται
από
πληθώρα
ÓÙÔÈ. ∞Í›˙ÂÈ ÏÔÈﬁÓ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘ÌÂ
γραπτών
πηγών, αλλά
καιÚÔÎÂÈαπό
·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ¤˜
ÙÔ˘˜,
τη
μορφή
που
παρουσιάζουν
Ì¤ÓÔ˘ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ¤˜
ÙÔ˘˜.
ŒÙÛÈ, È‰È·›ÙÂÚË
·Í›· ¤¯ÂÈ
Ë ÔÏ˘τα
μνημεία,
τα οποία
βρίσκοÛ¯È‰‹˜στο
ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹
ÙË˜ Û˘Ó·‰¤Ïνται
χώρο,‰Ú¿ÛË
αναπόσπαστα
ÊÈÛÛ¿˜ Ì·˜με
ÛÙÔÓ
∞/™γεωμορφολο£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜,
ενωμένα
την
ªÂÏ›Ó·˜ ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô
γία
του. ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘
‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
Τόπος
πουπÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
υποβάλλει
με την
¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜.
ιερατικότητά
είναι ηÂÎı¤ÛÂÈ˜
ΚαπŒ¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜της
ÛÂ ÔÌ·‰ÈÎ¤˜
παδοκία, με τον μυστικιστικό

·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ¿ÌÔÏÏ· ¤ÚÁ· ÙË˜
ÎÔÛÌÔ‡Ó ‰ËÌﬁÛÈ· ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈÎ›Â˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹
Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.
ŸÌˆ˜, Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁÙÂÚË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜
ÂÓ·Û¯ﬁÏËÛË Â›Ó·È Ë Ô›ËÛË Î·È Ë Â˙ÔÁÚ·Ê›·, ﬁÔ˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ﬁ Ù· Ì·ıËÙÈÎ¿ ÙË˜ ¯ÚﬁÓÈ·.
∏ ·Í›· ÙË˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓË, ·ÊÔ‡ ‚Ú·‚Â‡ÙËÎÂ ·ﬁ ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÏÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ ÌÂ ÙÔ 1Ô ‚Ú·‚Â›Ô ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÂ
·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌﬁ, ÂÓÒ ÚﬁÛÊ·Ù·,

¤Ï·‚Â ¤·ÈÓÔ ·ﬁ ÙËÓ ŒÓˆÛË
™˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ Î·È §ÔÁÔÙÂ¯ÓÒÓ.
¶ÔÏÏ¿ ÙË˜ ÔÈ‹Ì·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊıÂ›
ÛÂ ÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ·ÓıÔÏÔÁ›Â˜.
∆ËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
¤Î‰ÔÛË ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ ÔÈÔÙÈÎ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ÌÂ Ù›ÙÏÔ «¶ÔÈËÙÈÎ¤˜
∞ÓÙ·‡ÁÂÈÂ˜». ∂˘¯ﬁÌ·ÛÙÂ ÛÙË ªÂÏ›Ó·
Î·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÔÏ˘Ù¿Ï·ÓÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙË˜. ∂˘¯·Ú›ÛÙˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘ÌÂ
Î·È ÙÔ Ô›ËÌ· ÙË˜ «ªÔÓ·ÍÈ¿» ÛÙËÓ «ÕÏÏË
¶Ù‹ÛË», Ô˘ Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ.

∏

Φωτογράφιση για την «Άλλη Πτήση» από την εκδρομή του ΠΟΛΚΕΟΑ στην Καππαδοκία.

της χαρακτήρα και την πνευσίλειος της Καισαρείας, ο
ματικότητά της. Από τα χώμαΓρηγόριος ο Ναζιανζηνός και
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¤˜
·ÁÈÔÁÚ·Ê›Â˜οÙË˜
ªÂÏ›Ó·˜ ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘
τα αυτά¢‡Ô
κατάγονται
οι μεγάλοι
Γρηγόριος
ο Νύσσης, όπως
Πατέρες της Εκκλησίας, ο Βα- και πολλές Βυζαντινές οικογέ-

νειες. Σήμερα, η Καππαδοκία
ανήκει στην Τουρκία, δεν παύει όμως να διατηρεί την παλιά
ÔÓ·ÍÈ¿,
Ê›ÏË ÁÏ˘ÎÈ¿
της εκείνη
ελληνοχριστιανική
ταυτότητα,
ÌÔ˘ την οποία άμεσα
διαπιστώνει
ο επισκέπτης
της
¤Ï· Î¿ÙÛÂ ÛÙËÓ
Ô‰È¿ ÌÔ˘,
περιοχής
από
την
πρώτη
στιγÎ¤ÓÙËÛ¤ ÙË˜ ‰˘Ô ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·
μή..
Î›ÙÚÈÓ·
ÌÔ‚
‚ÂÏÔ‡‰·.
Στο
ταξίδιÎ·È
μας
στην
Καππαδοκία,
είχαμε
την
ευκαιρία
με την
ŒÏ· Ï¤ÍÂ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘
εξαίρετη ξενάγηση του Yuk·Î·ÓıÒ‰Ë ÌÔÓ·ÍÈ¿ ÌÔ˘,
sel,
να επισκεφτούμε υπόσκαﬁÓÂÛ¤
ÌÂ, Ì¿ÙˆÛ¤
ÌÂ,
πτες
εκκλησίες,
φυσικά
Î·È
Í·Ó¿
·Á¿ËÛ¤
ÌÂ.
γλυπτά, μοναστικές πολιτείες,
φαράγγια, κοιλάδες, νεραϊδο∆ËÓ „˘¯‹και
ÌÔ˘ναÛÙ¿ÌÓ·
Î¿ÓÂ
καμινάδες
έλθουμε
σε
ÈÂ˜
ÙËÓ
ﬁÏË,
¿‰ÂÈ·Û¤
ÙËÓ
επαφή με τους κατοίκους της
περιοχής
που
ÎÈ ‡ÛÙÂÚ·
ÌÂ αναμφίβολα
Ó¤Ô ‰¿ÎÚ˘ μας
εντυπωσίασαν.
ÛÙ¿Ï·, ÛÙ¿Ï· Á¤ÌÈÛ¤ ÙËÓ
Επιστρέφοντας
στην
Ελλάδα,
ˆ˜ ÙË˜ ¿ÏÏË Ì·˜
ÊÔÚ¿,
διαπιστώσαμε ότι διευρύναμε
Ô˘ ı· Î¿ÙÛÔ˘ÌÂ ·ÓÙ¿Ì·
σημαντικά τις γνώσεις μας για
ÌÂ ÌÈ·
ıÏ›„Ë
¤Ó· Ù¿Ì·
έναν
τόπο
που ÎÈακόμα
και σή¿ÏÏÔ˜
È· Ó· ÌË ÛÂ
μερα
παραμένουν
τα ÓÈÒÛÂÈ
χνάρια
του
Î·Èελληνισμού.
ÔÓ¤ÛÂÈ Î·È Ì·ÙÒÛÂÈ…

ªÔÓ·ÍÈ¿

ª

Λένα Χατζησταματίου

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

∂È‰ÈÎ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ √.∞.
ÌﬁÓÈÌÔ˘˜, ÂÔ¯È·ÎÔ‡˜, ÌÂ ÙÈ˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¤˜ ÙÔ˘˜
ñ ∞™º∞§∂π∞ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ - ª√∆√ ñ ∂π¢π∫∂™ ∆πª∂™ °π∞ ¶Àƒ√™ - ™∂π™ª√
∆√ µ∞™π∫√ ∆πª√§√°π√ ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡∂π

I¶¶√π

∂•∞ª∏¡∞ ∞™º∞§π™∆ƒ∞

4-6

∏ƒ

120,34 €

7-8

∏ƒ

133,00 €

9-10

∏ƒ

154,00 €

11-12

∏ƒ

164,00 €

13-14

∏ƒ

164,20 €

ñ ∞.∂. ™øª∞∆π∫∂™ µ§∞µ∂™. ...500.000
ñ ∞.∂. À§π∫∂™ µ§∞µ∂™ ............100.000
ñ √§π∫∏ ∫§√¶∏ ..................... 3.000
ñ ¶Àƒ√™ ................................. 3.000
ñ ∆ƒ√ª√∫ƒ∞∆π∫∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∂™ 3.000
ñ £∂√ª∏¡π∂™ ......................... 3.000
ñ ¡√ªπ∫∏ ¶ƒ√™∆∞™π∞
ñ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ∞∆ÀÃ∏ª∞
ñ ºƒ√¡∆π¢∞ ∞∆ÀÃ∏ª∞∆√™
ª∏ ¢π™∆∞™∂∆∂ ¡∞ ª∞™ ∆∏§∂ºø¡∏™∂∆∂ °π∞ ∫∞£∂ ∞¡∞°∫∏ ™∞™!

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

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

Φωτογραφικές εντυπώσεις
από το 2ο πολιτιστικό φεστιβάλ του Ε.Κ.Α.

Τ

ις τελευταίες μέρες
του Αυγούστου η φωτογραφική ομάδα του
ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ συμμετείχε
στην εικαστική ομαδική έκθεση του ΕΚΑ, που έλαβε
χώρα στη Τεχνόπολη στο
Γκάζι για δεύτερη χρονιά,
με τίτλο «Πολιτιστικό Καλειδοσκόπιο».
Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν εκπρόσωποι
πολιτικών κομμάτων, δήμων,
καθώς και σύσσωμο το Δ/Σ
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Στην έναρξη της εκδήλωσης, η πρόεδρος του ΕΚΑ,
συναδέλφισσα Στ. Σαλουφάκου, τόνισε την ανάγκη κατοχύρωσης του θεσμού που
ξεκίνησε το ΕΚΑ, ενώ ευχαρίστησε τα πολιτιστικά κέντρα - μεταξύ των οποίων
και το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. - για
την ουσιαστική συμπαράστασή του, στις προσπάθειες του ΕΚΑ. Ακολούθησε
παρουσίαση χορευτικών συγκροτημάτων, ενώ στις διπλανές αίθουσες,
παρουσιάστηκε πλήθος εικαστικών έργων και φωτο-

Η πρόεδρος του ΕΚΑ, Στ. Σαλουφάκου, στην έναρξη του 2ου
πολιτιστικού καλειδοσκοπίου του ΕΚΑ, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι (φωτό: Κ. Λώμης).

γραφιών που εντυπωσίασαν
τους προσκεκλημένους του
ΕΚΑ. Αξίζει να αναφέρουμε
ότι δύο μέρες πριν, μαζευτήκαμε για το στήσιμο της έκθεσης, το οποίο ήταν
αρκετά επίπονο και χρονοβόρο. Το θέμα με το οποίο
συμμετείχαμε ήταν «Τα
αγάλματα». Με τρεις φωτογραφίες για κάθε συμμετέχοντα, καλύψαμε την αρχαία
και τη σύγχρονη Ελλάδα,
την Κίνα του Μάο, καθώς και
μοντέρνα γλυπτική από την
Αμερική και Ευρωπαϊκή Ανα-

Ο πρόεδρος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Β.Τσατσαράγκος, με μέλη του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. που συμμετείχαν στην εικαστική έκθεση του ΕΚΑ,
φωτογραφίζονται για την «Αλλη πτήση».
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γέννηση. Το αποτέλεσμα
ήταν επίκαιρο και μοντέρνο
χάρη στην πολύτιμη στήριξη
του καλλιτεχνικού επιμελητή
που χρησιμοποίησε το ΕΚΑ.
Προσωπικά στη δική μου
διάθεση συνέβαλλε σημαντικά η μασκότ της ομάδας, ο
μικρός Αλκίνοος που δεν
έβγαλε κιχ τις ώρες που η
μαμά του τακτοποιούσε τις
καλλιτεχνικές ανησυχίες
της.
Οφείλω να παραδεχτώ ότι
κάθε φορά που βλέπω τις
φωτογραφίες της σε μία έκ-

θεση, νιώθω υπερήφανη για
το αποτέλεσμα και περιμένω
την επόμενη. Στην προκειμένη περίπτωση η επόμενη εκδήλωση είναι ο διαγωνισμός
της ASCA που θα ολοκληρωθεί σύντομα. Ήδη ξεκινίσαμε και τα μαθήματα
φωτογραφίας. Το πρόγραμμα θα το βρείτε στο site του
ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ και θέλουμε κι
άλλους να συμμετέχουν στο
τμήμα φωτογραφίας.
Αξίζει να αναφερθούμε και
για τους συναδέλφους στη
Ρόδο, που έχουν αναλάβει
την οργάνωση της φωτογραφικής έκθεσης με θέμα
«Δρόμοι του ουρανού της
Ρόδου» για την άνοιξη.
Η συν. Βούλα Κασσανή ζητάει απ’ όλους τις παλιές
φωτογραφίες από το παλιό
αεροδρόμιο των Μαριτσών
στο νησί. Οποιος έχει τη διάθεση να βοηθήσει και διαθέτει φωτογραφικό υλικό ή
γνωριμίες που θα μπορούσαν να της φανούν χρήσιμες, μπορεί να
επικοινωνήσει μαζί της μέσω
της ηλεκτρονικής της διεύθυνσης:
kassanidesho@hotmail.com.
Χριστίνα Λιβέρη

Εκπρόσωποι κομμάτων και δήμων παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού καλειδοσκοπίου, στο Γκάζι.
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Θέματα
ς και
Για εργαζόμενου
ς Ο.Α.
συνταξιούχους τη
Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ύστερα από
απόφασή του, συναντήθηκε με εκπροσώπους της διοίκησης της Olympic Air
(Α.Συμιγδαλά, Δ/νοντα Σύμβουλο και
Στ.Δαλιάκα, Εμπορικό Διευθυντή) όπου
καταρχάς τους ενημέρωσε για τη λειτουργία του, τις δράσεις του και τον
αριθμό των μελών που διαθέτει.
Ζητήσαμε από τους εκπροσώπους της
Olympic Air, να υπάρξει συνεργασία για
θέματ και δραστηριότητες που μπορούν
να συνεχίσουν να στηρίζονται από το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. όπως αθλητισμός, τέχνες, παροχές και μάλιστα σε διευρυμένη έκταση, καθώς επιθυμούμε να
ενταχθεί το σύνολο των εργαζομένων
στη νέα εταιρεία, πολλοί από τους
οποίους δεν εργάζονταν το προηγούμενο διάστημα στην Ο.Α.
Οι εκπρόσωποι της Olympic Air, διαπιστώθηκε ότι διάκεινται θετικά στις γενικές
δραστηριότητες
του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., τις οποίες δεσμεύτηκαν
να τις στηρίξουν.
Στις συζητήσεις, αναπτύχθηκαν και άλλα ζητήματα που αφορούν:
την παροχή πριμοδοτημένων πακέτων
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε
εργαζόμενους και συνταξιούχους.
τη συνέχιση της παροχής εισιτηρίων
FREE II και εκπτωτικών για οργανωμένες αποστολές του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
τη στήριξη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στη δημιουργία του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας και στη συντήρηση των παλιών
α/φών της Ο.Α., ώστε να μπορούν να είναι επισκέψιμα.
Στα ζητήματα αυτά, αντιμετωπίσαμε τη
θετική ανταπόκριση των εκπροσώπων
της Olympic.
Έτσι, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα υπάρξει συγκεκριμένη απάντηση εν ευθέτω χρόνο από τη M.I.G.,

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ

που διαθέτει αντίστοιχες δυνατότητες.
Για τη συντήρηση των α/φών, θα υπάρξει συνεργασία για την υλοποίηση της
προσπάθειας.
Για τα FREE II εισιτήρια, η αρχική άποψη
τους ήταν ότι, δεν θα ήθελαν να απασχολούν έναν μηχανισμό που απαιτεί
σημαντικό αριθμό υπαλλήλων και γραφειοκρατικές διαδικασίες και μας προτάθηκε να διαχειριστούμε εμείς τη
σχετική διαδικασία.
Αρχικά, απαντήσαμε θετικά, επειδή δίνουμε σημαντική βαρύτητα στη δυνατότητα συνέχισης του καθεστώτος της
χορήγησης εισιτηρίων FREE II σε όλους
τους συνταξιούχους της Ο.Α.. επειδή
αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι που
έμπρακτα στηρίζει την Ολυμπιακή. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένας σημαντικός
αριθμός προσώπων (συγγενείς, φίλοι
κ.ά.) που βρίσκονται γύρω από τους συνταξιούχους της Ο.Α. και που εν δυνάμει θα θεωρούνται ταξιδιώτες της
Olympic Air.
Η θετική ανταπόκριση των εκπροσώπων επισφραγίστηκε με τις εξαγγελίες
του προέδρου της M.I.G., Α.Βγενόπουλου, όπου στην έναρξη των πρώτων
πτήσεων, ανακοίνωσε ότι η Olympic Air
αποφάσισε να χορηγεί εισιτήρια FREE II
στους συνταξιούχους της Ο.Α. «… ως

ελάχιστη συμβολή στην πολύχρονη
προσφορά τους στη λειτουργία της
Ο.Α….».
Στους εκπροσώπους της Olympic Air,
δώσαμε τους ισχύοντες μέχρι σήμερα
κανονισμούς, καθώς και τη διαδικασία
με το σύστημα TEDA ή ZONAL (ξένες
αεροπορικές εταιρείες), ενώ αναμένονται και τα επίσημα στοιχεια (αρ.μητρώου, δικαιούχοι από τη διοίκηση
προσωπικού της Ο.Α.).
Αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική

διαδικασία, απλουστευμένη και όχι γραφειοκρατική. Προτείναμε σχετική διαδικασία, ιδιαίτερα απλή, με μία επίσκεψη
στα εκδοτήρια. αφού προηγουμένως
παραληφθούν και τα επίσημα στοιχεία
των δικαιούχων από τα αρχεία της παλιάς εταιρείας.
Επίσης, ζητήθηκε να μεριμνήσουν και
για τη χορήγηση εισιτηρίων εκπτωτικών, σε εποχή χαμηλής επιβατικής κίνησης, όπως και σε άλλα μεταφορικά
μέσα που ελέγχονται από τον όμιλο
M.I.G. (Super Fast κ.ά.).
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε σύντομο
διάστημα, παράλληλα με την οργάνωση
της νέας εταιρείας θα προωθηθούν και
τα ζητήματα παροχών που αφορούν εργαζόμενους στην Olympic Air και τους
συνταξιούχους της Ο.Α..
Σε ό,τι αφορά το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.,
βρίσκεται σε επικοινωνία με την ηγεσία
της Olympic Air για την ολοκλήρωση
των διαδικασιών και θα πληροφορήσει
άμμεσα όλους τους συναδέλφους μας.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλητική διάκριση στην Ταϊβάν
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών ενημερώνει ότι ο παγκοσμιονίκης ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, εργαζόμενος στην Ολυμπιακή Αεροπορία
και αθλητής της Εθνικής Ομάδας
Κωφών ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ έλαβε μέρος
στους 21ους Deaflympics (Ολυμπιάδα Κωφών) που διεξήχθησαν στο
Ταϊπέι της Ταϊβάν από 5 έως 15 Σεπτεμβρίου 2009 και κατέκτησε την
5η θέση στο άθλημα του Taekwondo
ανδρών στην κατηγορία 58-68 κιλά.
Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. εύχεται καλή συνέχεια στο Σταύρο Ρενιέρη.
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Νέος εκπαιδευτικός οργανισμός

Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός, είναι ο πρώτος ανεξάρτητος φορέας αεροπορικών εκπαιδεύσεων που απέκτησε πιστοποιητικό έγκρισης από την ΥΠΑ, σύμφωνα με τα πρότυπα JAA & EU OPS,και με διακριτικό τίτλο GR-FTO/TRTO-010.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικά
από τα ήδη εγκεκριμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα
του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού:
Embraer ERJ-145 Full Type Rating
(incl. MCC) and recurrent
B737 300-900 Full Type Rating
(incl. MCC) and recurrent
Β737 CL to NG Differences training
B757 Full Type Rating and recurrent
A320 Series Full Type Rating
(incl. MCC) and recurrent
A340 Full Type Rating and recurrent

TRE (A) / SFE (A) Specific on Type
Crew Resource Management (CRM)
Initial & Recurrent

A340 CCQ training to A320

Dangerous Goods Regulations (DGR)
Initial & Recurrent

A340 CCQ training to A330

ATPL (A) Integrated / Modular Course

Command Upgrade
(Removal of COPI restriction)

MCC (A)

TRI (A) / SFI (A) Core Course
or Specific on Type

άπας

ρ
Μιχάλης Π

PPL (A) Course
Cabin Crew Initial Safety Training

Οι ανωτέρω εγκεκριμένες εκπαιδεύσεις από την
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού JAA, πραγματοποιούνται,
όσον αφορά την θεωρητική εκπαίδευση (Ground
School), στο Εκπαιδευτικό Κέντρο μας
JETSTREAM στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Για την θεωρητική εκπαίδευση μας εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε άνετες αίθουσες και χρησιμοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας εκπαιδευτικά μέσα
μας CBT, διαδραστικούς (Interactive) πίνακες προβολής, υψηλής ευκρίνειας μεγάλου μεγέθους LCD
TV μας και Mock up Trainers πάντα υπό την επίβλεψη έμπειρων και εξουσιοδοτημένων
εκπαιδευτών,για κάθε τύπο αεροσκάφους.
Οι τιμές των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων είναι πολύ χαμηλότερες από οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό κέντρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εικαστικές παρεμβάσεις

Σ

ημαντική η παρουσία των
εικαστικών καλλιτεχνών
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο 2ο πολιτιστικό Καλειδοσκόπιο που
οργανώνει το Ε.Κ.Α.
Αξίζει να καταγράψουμε μεταξύ των άλλων και τη συμμετοχή του παλιού τεχνικού
Μιχάλη Πράπα, ο οποίος
ασχολείται εδώ και χρόνια με
τη δημιουργία ψηφιδωτών έργων τέχνης.
Είναι αυτοδίδακτος και πρωτοξεκίνησε την προσπάθειά
του το 1979 και ασχολούνταν
με τη ζωγραφική από το 1968.
Τις ψηφίδες (τετραγωνισμένες ή ασύμμετρες) που χρησιμοποιοεί, τις κατασκευάζει
μόνος του από κεραμικά πλακάκια, ενώ το συνδετικό υλικό
που έχει επιλέξει είναι από
τσιμέντο. Το χρώμα που
απλόχερα χαρακτηρίζει τα
πρώτα έργα του, περιορίστηκε στο κόκκινο - μαύρο άσπρο για να καταλήξει τελικά σε μια μαυρόασπρη λιτή
απεικόνιση προσεγγίζοντας
με το δικό του τρόπο τις διά-
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Ο Μιχ. Πράπας φωτογραφίζεται για την «Αλλη Πτήση» με φόντο τις εικαστικές του δημιουργίες.

φορες μορφές που πλάθει.
Εμπνέεται από έργα κλασικών
και Ελλήνων δημιουργών της
λαϊκής αλλά και της μοντέρνας τέχνης. Εχει λάβει μέρος
σε αρκετές πολιτιστικές εκδη-

λώσεις και εκθέσεις εικαστικών από το 1979 μέχρι σήμερα.
Στην τελευταία έκθεση που
έγινε στην Τεχνόπολη, στο
Γκάζι με το Εργατοϋπαλληλι-

κό Κέντρο Αθηνών, συμμετείχε με τέσσερα έργα βασισμένα στους Π. Τέτση, Α. Τάσσου
και δύο στο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.και
στο
Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Ε. (Ο.Α).
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Βιβλίο

«Ένας χρόνος θύελλα» στη Μυτιλήνη
Σ

ημαντική επιτυχία σημείωσε
η παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου της Μαρίας Κακαβογιάννη «Ενας χρόνος θύελλα».
Η παρουσίαση έγινε στο Επιμελητήριο Λέσβου, διοργανωμένη
από το βιβλιοπωλείο «Χατζηδανιήλ» και τις εκδόσεις «Ωκεανός», παρουσία φίλων της
συγγραφέως αλλά και φίλων της
λογοτεχνίας. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Β. Γιαννακόπουλος (δήμαρχος Αγ. αρασκευής),
ο Γ. Ματσίνος (καθ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η Κατ. Μαρούδα (ζωγράφος) και η
συγγραφέας του βιβλίου. Αποσπάσματα από το βιβλίο κατά τη
διάρκεια της παρουσίασης διάβασε η ηθοποιός Β. Μαρμαρινού, η οποία συντόνισε τη
συζήτηση.
ρχικά, το λόγο πήρε ο Β.
Γιαννακόπουλος. «Η Μ. Κακογιάννη, με αναφορές πάντα σ’
ένα καλαίσθητο lifestyle, ζει τη
στιγμή, δίνοντας αδιέξοδο στα
όνειρα και στα οράματα. Το ποτήρι για τη Μαρία είναι μισογεμάτ κι αυτό είναι που κάνει το
μυθιστόρημα της γοητευτικό. Η
θύελλα δεν καταστρέφει τα πά-

Α

Στο Ζάππειο

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Επιμελητήριο
της Λέσβου.

ντα, απλώς της αλλάζει θέση».
Ο Γ. Ματσίνος σημείωσε: «Το
βιβλίο της Μ. Κακαβογιάννη μιλά
για το πως εξελίσσονται οι σχέσεις κάτω από συνθήκες κρίσης.
Πρόκειται για ένα βιβλίο που σε
απελευθερώνει».
Η Κ. Μαρούδα, μιλώντας για το
βιβλίο, τόνισε: «Ολα τα παραμύθια τελειώνουν με το «έζησαν
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα»,
παντρεύτηκαν, δηλαδή, έκαναν
παιδιά... Η Μαρία λοιπόν της λέει σε αυτό το βιβλίο της τι γίνεται μετά απ’ αυτό».
Τέλος, η συγγραφέας αρκετά
συγκινημένη, αρκέστηκε να πει:
«Η αγάπη απαρνείται την αγάπη
για την αγάπη και καμιά της

Το εξώφυλλο του νέου βιβλίου
της Μαρίας Κακαβογιάννη από τις
εκδόσεις «Ωκεανός».

H φθινοπωρινή έκθεση βιβλίου

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
και φέτος το 38ο φεστιβάλ βιβλίου στο Ζάππειο, που ήταν αφιερωμένη στο περιβάλλον. Πολλοί
εκδότες παρουσίασαν τους νέους
τίτλους. Εμείς διακρίναμε μεταξύ
των άλλων και τις νέες εκδοτικές
προσπάθειες δύο παλαιών συναδέλφων, της Βάσως Παπάκου και
της Χρύσας Δημουλίδου που με
τους τίτλους «Ο εραστής του Σαββατοκύριακου» και το «Σταυροδρόμι των ψυχών» αντίστοιχα, τα
βιβλία τoyς πλασάρονται στα best
sellers του καλοκαιριού, με ιδιαίτερη αναγνωσιμότητα στο αθενές
φύλλο. Καλή συγγραφική συνέχεια
στις παλιές συναδέλφισες μας.
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μορφή δεν είναι λιγότερη δυνατή από την άλλη», ενώ τελειώνοντας, τόνισε: «Χαίρομαι πολύ
που βρίσκομαι σήμερα εδώ κι
αυτό γιατί ήθελα να συμπεριλάβω τη Λέσβο σ’ ένα βιβλίο μου
και να το παρουσιάσω εδώ».
Ακολούθησε συζήτηση με τη
συγγραφέα και τους παρευρισκομένους, αλλά και για την
υπόθεση του βιβλίου όπου «...Η
Αθηνά είναι μια επιτυχημένη
επαγγελματίας, μια γυναίκα καριέρας γεμάτη αυτοπεποίθηση,
παντρεμένη με τον έρωτα της
ζωής της, το Χρήστο, και μητέρα μιας κόρης. Κι ενώ όλα δείχνουν να κυλούν ήρεμα και
φυσιολογικά ακριβώς στην κρίσιμη καμπή της ζωής της, εκεί
που αρχίζει η μέση ηλικία κι η
λάμψη της νιότης έχει θαμπώσει, η πρώτη δυνατή καταιγίδα
χτυπά την πόρτα της Αθηνάς.
Η κόρη της επαναστατεί, επιλέγοντας να ζήσει κοντά στη γιαγιά της, στην παραδεισένια
Λέσβο, ενώ ο Χρήστος, έχοντας
βαρεθεί να ζει τα τελευταία χρόνια στη σκιά της, έχει αρχίσει να
βλέπει μια άλλη γυναίκα...».
Εφη Στραβοσκούφη
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Χοροεσπερίδα
ΠΟΛΚΕΟΑ

Ο τελευταίος τεχνικός δ/ντής της Ολυμπιακής, φωτογραφίζεται με αντιπροσωπεία μελών του Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. που τον επισκέφτηκε.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αισθάνομαι την ανάγκη, μέσα από τις στήλες της «Άλλης Πτήσης», να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για
την άψογη μέχρι τώρα συνεργασία που είχαμε και να αναγνωρίσω την υπευθυνότητα και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύεται ακόμη και σήμερα, κάτω από τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες των τελευταίων
ημερών.
Θα πρέπει να αισθάνεστε όλοι υπερήφανοι που απασχοληθήκατε όλα αυτά τα χρόνια στη Γ.Δ.Τ.Υ. της
ΟΑ με εξαιρετικά αποτελέσματα και παγκόσμια αναγνώριση στην αεροπορική αγορά αφενός, και αφετέρου που συμβάλατε στην ανάπτυξη και λειτουργία της εταιρείας, η οποία συνέδεσε το όνομά της με
τις ελπίδες και τα όνειρα της μεταπολεμικής Ελλάδας για πρόοδο, ανάπτυξη και ευτυχία.
Τέλος, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και να εξακολουθήσετε
να αντιμετωπίσετε τη ζωή με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια όπως μέχρι σήμερα.
Παν. Μακρής
Τεχνικός Διευθυντής

Η φετινή χοροεσπερίδα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
συμπίπτει με τη συμπλήρωση της 2ης δεκαετίας λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου μας στο χώρο της ΟΑ.
Ξεκινήσαμε δειλά δειλά πριν 20 χρόνια και
σήμερα έχουμε μετατραπεί στον αποκλειστικό οργανωτικό φορέα που προάγει τον
πολιτισμό, τις τέχνες, τον αθλητισμό και
συμβάλει στη συναδέλφωση των μελών.
Σημαδιακή αυτή η εκδήλωση συμπίπτει και
με την αναδιάταξη της λειτουργίας της
Ο.Α. που μεταπηδά στο ιδιωτικό καθεστώς
απ’ τις πολιτικές επιλογές και μεθοδεύσεις.
Ολοι εμείς που στηρίζουμε ουσιαστικά τη
λειτουργία της εθνικής εταιρίας παρά τις
όποιες εξελίξεις, πιστεύουμε ότι αποτελούμε μια σημαντική οντότητα και πρέπει
να κρατηθούμε σ’ επικοινωνία.
Μια τέτοια ευκαιρία είναι η χοροεσπερίδα
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α..Σας καλούμε όμως γιατί
όλοι έχουμε την ανάγκη επικοινωνίας και
το ΠΟΛΚΕΟΑ στη στήριξή σας.
Σας περιμένουμε
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«πέταξε» ο Γιάννης Καρατζάς
Ο Γιάννης Καρατζάς υπηρέτησε την
Ελλάδα με την Πολεμική Αεροπορίας στην Κορέα το 1954 και συνέχισε την καριέρα του στην Ο.Α.,
εξαντλώντας όλα τα σκαλοπάτια της
ιεραρχίας. Στις 25 Σεπτ. 2009, αποχαιρετήσαμε όλοι μας ένα καθαρό
μυαλό. Λένε πως δεν διαλέγουμε το
θάνατό μας. Όμως, ο Γιάννης Καρατζάς κατάφερε να πεθάνει όπως
ακριβώς έζησε. Δυνατά, επιβλητικά
και περήφανα. Η ασθένεια που τον
ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια
δεν στάθηκε εμπόδιο στις δραστηριότητες του, ούτε κατάφερε να τον
τρομάξει. Και αν τις τελευταίες μόνο
ημέρες της ζωής του είχε εξαντλήσει το σώμα του, το πνεύμα του παρέμεινε λαμπερό μέχρι το τέλος.
Όσοι ευτυχήσαμε να τον γνωρίσουμε και να αποτελέσουμε κομμάτι της
ζωής του, χάσαμε ένα αληθινό συμπαραστάτη, τον άνθρωπο που είχαμε δίπλα μας στα εύκολα και στα
δύσκολα, τον προστάτη και μέντορα, που ήξερε να μας ακούει όλους,
να μας συμβουλεύει σωστά, να χαίρεται με τις χαρές και να γαληνεύει
τις λύπες. Τι να πρωτοθυμηθώ από
το γεμάτο ζωντάνια μαθήματα του:

Μου έλεγε «Μην περιμένεις να πάρεις οντότητα από τη στολή. Εσύ
πρέπει να δίνεις οντότητα στη στολή
του αεροπόρου». «Αν επικριθείς δίκαια, δείξε ότι καταλαβαίνεις το λάθος σου. Αν σε αδικούν κατάφορα,
βγάλε το σπαθί σου ανοικτά και όχι
υπόγεια για να σε εκτιμούν φίλοι και
μη φίλοι».
Πολυταξιδευμένος, έμπειρος, κοσμποπολίτης και απίστευτα γενναιόδωρος
σε
όλους
όσους
βρισκόντουσαν κοντά του.
Κανένα πρόβλημα δεν ήταν άλυτο
για τον Γ.Καρατζά. Αληθινός
κυβ/της, ήξερε να χαράζει γρήγορα
τη σωστή πορεία και να προσγειώνεται με ασφάλεια στο στόχο.
Κι αν ταξίδεψε σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της γης, κι αν διένυσε εκατοντάδας χιλιάδες μίλια στους αιθέρες
δεν ξεγαλάστηκε ποτέ από προσωρινά μεγαλεία και σειρήνες. Ήξερε
πάντα πως το δέντρο για να ψηλώσει και να ζήσει χρόνια πολλά, στηρίζεται στις ρίζες του. Η πατρίδα
του, η Ζαχάρω, η σύζυγός του, Ευτυχία, η κόρη τους, Νεκταρία, που
με τόση αγάπη φρόντισε και στήριξε, τα αδέλφια του και τα ανίψια του,

…ΚΑΛΑ!!... ΕΣΥ ΠΕΤΑΞΕΣ ΝΩΡΙΣ…

Της 6 Σεπτεμβρίου η αεροπορική της οικογένεια έγινε φτωχότερη με την «τελευταία
πτήση» του κυβερνήτη Τάκη Κούρσου. Το
νέο δεν χωρούσε στο μυαλό της. Στα 46 του
χρόνια ο Τάκης της δεν θα είναι πια μαζί της
γιατί η μοίρα του έστησε ένα πολύ άσχημο
παιχνίδι την ημέρα ακριβώς που θα άνοιγε τα
φτερά του για μια καινούρια καριέρα στην
OLYMPIC AIR.
Ήταν χειριστής α/φών της το 1986 στην
Ολυμπιακή Αεροπλοία, υπήρξε δε ο νεότερος κυβερνήτης του ομίλου της Ο.Α., αναλαμβάνοντας στα 26 χρόνια καθήκοντα κυβερνήτη α/φών. Ο Τάκης είχε ιδιαίτερες
ικανότητες σε διοικητικά καθήκοντα, έχοντας διατελέσει διευθυντής τομέα εκπαίδευσης, αρχιχειριστής.
Ήταν πολύ αγαπητός συνάδελφος με την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και με το
χιούμορ που τον διέκρινε. Παράλληλα, ήταν και υπέροχος οικογενειάρχης. Το κενό
που άφησε στην αγαπημένη του σύζυγο Αιμιλία και τις δύο υπέροχες κόρες του, την
Έλενα και την Άννα Μαρία είναι ανυπέρβλητο. Η νέα εταιρία Olympic Air, της οποίας
ήταν μόλις δύο ημερών υπάλληλος, έδειξε το πλέον ανθρώπινο πρόσωπό της στην
οικογένεια του εκλιπόντος και δεν αδιαφόρησε για την πολύχρονη προσφορά του.
Τάκη θα της λείψεις, της είναι αυτό το ταξίδι σου γαλήνιο. Εμείς πάντα θα σε θυμόμαστε. Τα πλέον θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά σου.
Γιώργος Μαυροειδής - Κυβερνήτης
ης

Στο καλό Άντζελα
Με πόνο καρδιάς, αποχαιρετήσαμε όλοι μας την
καλήμας φίλη και συνάδελφο Αγγελική Χαρίτου.
Εργαζόταν στην Ο.Α. από το Δεκέμβριο του 2004,
στο τμήμα Συνοδών Εδάφους. Στην οικογένεια της
Αγγελικής εκφράζουμε την αγάπη και τη συμπαράσταση μας. Αντζελάκι, θα είσαι πάντα στη σκέψη
μας και στην καρδιάμας. Μας λείπεις πολύ…
Μαρία Σακκά
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ήταν για εκείνος οι απόλυτες προτεραιότητες.
Φίλε Γιάννη,
Πριν σου απευθύνω τον τελευταίο
αεροπορικό χαιρετισμό, θα σου πως
το στίχο που μου έλεγες για να δείξεις την αγάπη σου για την Ελλάδα
και τη Ζαχάρω σου:
Βροντάει ο Όλυμπος
Αστράφτει η Γκιώνα
Μουγκρίζουν τα Άγραφα
Σείεται ο Μοριάς
Σήμερα, μας ανάγκασε η ζωή να σε
αποχαιρετήσουμε για πάντα. Θα το
κάνουμε όμως σωστά, όπως μας
έμαθες. Στους αεροπόρους δεν λέμε καλό ταξίδι όταν απογειώνονται…
Σιδηροκέφαλος καπετάνιε μου στη
τελευταία σου πτήση για τον ουρανό!!!...
Αθανάσιος Κούτρας
Χειριστής α/φών

Πέθανε η Γιούλη
Λυμπεροπούλου

Απεβίωσε, ύστερα από πολύχρονη
ταλαιπωρία με την επάρατη ασθένεια, η αγαπητή μας συνάδελφος, Γιούλη Λυμπεροπούλου, που για χρόνια
εργαζόταν στις υπηρεσίες cargo της
εταιρείας.
Ο ευαίσθητος χαρακτήρας της, η ανθρώπινη υπόστασή της και κυρίως η
ευγένειά της, θα μας λείψουν.

Έφυγε ο Ι. Βλαχόπουλος
Με οδύνη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Γιάννη Βλαχόπουλου, παλιού τεχνικού της Ο.Α. Εξαίρετος
συνάδελφος, αδέκαστος άνθρωπος,
ήταν από τους στυλοβάτες της Τεχνικής Βάσης στα πρώτα βήματά της.
Στο γιο του, Δημήτρη Βλαχόπουλο,
που συνέχισε με επιτυχία το επάγγελμα του πατέρα του, εκφράζουμε
τα βαθιά μας συλληπητήρια.

• Το Νο 59 τεύχος
Κυκλοφόρησε 15 Νοεμβρίου 2009
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Διαφημίσεις

∆√ ¶√∆∞ªπ ÙË˜ ÔÚÁ‹˜
°¤ÌÈÛ·Ó
ÔÈ Ï·ÙÂ›Â˜ ÌÂ
·Á·Ó·ÎÙÈÛÌ¤ÓÔ˘˜
Ó¤Ô˘˜
Ó· «ÔÙ¿ÌÈ ÔÚÁ‹˜»,
ÏËÌÌ‡ÚÈÛÂ ÙËÓ
∞ı‹Ó· Î·È ﬁÏË ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ‡ÛÙÂÚ· ·ﬁ ÙË
‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÂÓﬁ˜ Ó¤Ô˘ ·È‰ÈÔ‡, Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛÂ
ﬁÏÔ˘˜ ¤ÎÏËÎÙÔ˘˜.
∏ ÔÚÁ‹ ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ
Û˘ÁÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ﬁÙ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·ﬁ
Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘
ÓÈÒıÔ˘Ó ·‰ÈÎËÌ¤ÓÔÈ.

Œ

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

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

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

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

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

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