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Επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένων αρκεί να αναγρά-
φεται η πηγή προέλευσης

Επώνυμα κείμενα είναι δημοσιεύσιμα εφόσον κινού-
νται στα πλαίσια των αρχών του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. και της 
«Άλλης Πτήσης» και αυτά τα κείμενα δεν υπερβαί-
νουν τις 270 λέξεις.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

19 Νοεμβρίου 2017

Πάλι μαζί, με περισσότερη δράση,
προγράμματα και πολιτισμό!

Έναρξη τμημάτων ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - PILATES  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΤΕΝΙΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ! 

ΜΠΕΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ: «ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ»
ΠΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  «ΚΑΡΔΙΑ»

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ: «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ: «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ»

& ΠΑΤΑ  «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ»

ΓΙΝΕ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ- ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ
(Τράπεζα αίματος ΠΟΛ.Κ.Ε.ΟΑ)

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

3ήμερη 
    εκδρομή στο ΠΗΛΙΟ

"αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές στη σελ.13"

Δήλωσε άμεσα τη συμμετοχή σου στα τηλέφωνα 210 9834583 - 210 9885006 – 210 9211965

1η Οκτωβρίου 2017:
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EDITORIAL

Μετά από 2,5 χρόνια σκληρού αγώνα 

επίμονων και επίπονων προσπαθειών 

αυτού του Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. -  τόσο 

σε νομικό όσο και πολιτικό επίπεδο 

– πετύχαμε τη διαγραφή του «προστί-

μου», ύψους 250.000 ευρώ!

Με σειρά ανακοινώσεών μας από το 

2014 αλλά και πρόσφατα, σας ενημε-

ρώναμε σχετικά με την πορεία του όλου 

θέματος. Επίσης, μέσα από το περιοδι-

κό μας  «Άλλη Πτήση», με αφιέρωμα 

και ρεπορτάζ, πληροφορούσαμε τα 

μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για το πλαίσιο 

δράσεων σε νομικό και πολιτικό επί-

πεδο, αξιοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα 

για την απαλλαγή του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., 

από ένα τόσο δυσβάσταχτο πρόστιμο. Η 

αιτιολογία: «παράνομη χρήση δημοσίου 

κτήματος» (γραφεία ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο 

Ελληνικό), από το 2008 έως το 2013!!!  

Με σχέδιο, συνέπεια και επιμονή στο 

όνειρο, ΠΕΤΥΧΑΜΕ.

Είμαστε χαρούμενοι γιατί, σε αυτούς 

τους δύσκολους καιρούς, καταφέραμε 

να διασφαλίσουμε τη συνέχεια!!!

Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσο-

χής μας ότι, κάποιοι που αυτοπροσδιο-

ρίζονται ως «αναγεννητές», διανύοντας 

τον «Μεσαίωνά» τους - αφού δημιούρ-

γησαν το «χάος» - τόλμησαν να μας 

εγκαλέσουν ενώ ταυτίζονται απόλυτα 

με την «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»

Υπενθυμίζουμε πως, με ενέργειες 

του Γενικού Διευθυντή της «ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟ Α.Ε.», Ευάγγελου Πέρπερα, το 

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. με κλητήριο θέσπισμα 

δικάζεται 29 Μαϊου 2017. Η κατηγορία; 

Ότι διέπραξε ποινικό αδίκημα που βρί-

σκεται στο Ελληνικό..!! Ξεχνούν πως η 

τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή 

(21/12/2016) απαλλάσσει οριστικά το 

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. από κάθε ευθύνη!! Η αι-

τιολογική έκθεση αυτής έλεγε: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΈΚΘΕΣΗ

«…Τα άνω Ν.Π.Ι.Δ. είναι φορείς μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι χώ-

ροι τους έχουν παραχωρηθεί για την 

άσκηση των δραστηριοτήτων τους που 

περιλαμβάνονται στους σκοπούς των 

που ασφαλώς προάγουν τον Πολιτισμό 

μας.

Οι άνω φορείς έχουν εκπληρώσει συ-

στηματικά και σε βάθος χρόνου έκα-

στος τον σκοπό της ίδρυσής των και 

έχουν κάνει καλόπιστη, σωστή, επιμελή 

και κυρίως επωφελή για το Ελληνικό 

Δημόσιο χρήση των παραχωρηθέντων 

χώρων. 

Η δημιουργική πορεία συνεχίζεται

από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

Συνέχεια στη σελ. 
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Moυσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Στις 20 Ιουνίου 2017, το Εθνικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης, με επικεφα-
λής την κα Μαρίνα Τσέκου, το Φωτο-
γραφικό Εργαστήρι του «18 άνω» και 
η Σχολή Φωτογραφίας «FOCUS», που 
συνεργάζονται με το Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης, επισκέφθηκαν το Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας και τα αεροσκά-
φη αυτού.
Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(ΕΜΣΤ) συνεργάζεται με τη Σχολή Φω-
τογραφίας Focus και το Φωτογραφικό 
Εργαστήρι 18 Άνω και πραγματοποιεί 
από τον Μάιο του 2017 ένα Εκπαιδευτι-
κό Φωτογραφικό Πρόγραμμα με θέμα 
το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικό. 
Αφορμή της συνεργασίας και πηγή 
έμπνευσης για το πρόγραμμα αποτε-
λεί η ταινία του Naeem Mohaiemen, 
‘Tripoli Cancelled’ («Προς Τρίπολη: 
ακυρώθηκε», 2017), η οποία είναι γυ-
ρισμένη εξολοκλήρου στο Ελληνικό 
και παρουσιάζεται στην έκθεση της 
documenta 14 στο ΕΜΣΤ.
Οι δύο ομάδες παρακολούθησαν την 

ταινία, τη συζήτησαν και αντάλλαξαν 
σχετικές εμπειρίες, αναμνήσεις και συ-
ναισθήματα. Αντλώντας έμπνευση από 
τα θέματα που η ταινία πραγματεύεται 
και τα συναισθήματα που διακινεί, τόσο 
μέσα από την αφήγηση όσο και μέσα 
από τα πλάνα της, πέρασαν στη δεύτε-
ρη φάση του πρότζεκτ: τη δημιουργία 
δικών τους φωτογραφικών ή και βί-
ντεο πρότζεκτ στο πρώην αεροδρόμιο 
Ελληνικό.
Οι νεαροί φωτογράφοι επισκέφθηκαν 
τον χώρο του πρώην Δυτικού Αερο-
δρομίου Ελληνικού, όπου βρίσκεται 
και ο εκθεσιακός χώρος του Μουσείου, 
καθώς και τα αεροσκάφη που βρίσκο-
νται στον χώρο του πρώην Ανατολικού 
Αεροδρομίου. Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.  τους 
ξενάγησε στους χώρους και τους με-
τέδωσαν πολύτιμες πληροφορίες και 
εμπειρίες από την ιστορία του πρώην 
αεροδρομίου και της Ολυμπιακής Αε-
ροπορίας, οι οποίες θα αποτελέσουν 
περαιτέρω πηγή έμπνευσης για το 
έργο τους. 

Αναμένουμε με ανυπομονησία τη δου-
λειά τους, την οποία όταν ολοκληρωθεί 
θα μοιραστούμε μαζί σας.     

Ο σχεδιασμός και συντονισμός του 
Εκπαιδευτικού Φωτογραφικού Πρό-
τζεκτ είναι της Επιμελήτριας Εκπαί-
δευσης του ΕΜΣΤ Μαρίνας Τσέκου, 
με την πολύτιμη βοήθεια του Naeem 
Mohaiemen και της Μαρίας-Θάλειας 
Καρρά.
Τον συντονισμό των σπουδαστών της 
Σχολής Focus έχει ο Καθηγητής Φω-
τογραφίας της σχολής Γιάννης Βα-
σταρδής. Τον συντονισμό του Φωτο-
γραφικού Εργαστηρίου 18 Άνω έχει ο 
φωτογράφος Γιάννης Βασταρδής και ο 
Ειδικός θεραπευτής Ανδρέας Πλιάτσι-
κας.   
Ανάθεση του Ιδρύματος Sharjah Art 
και του Art Jameel, Ντουμπάι 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(ΕΜΣΤ), Αθήνα
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Επίσκεψη Αυστριακών καλλιτεχνών στο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
Μία ομάδα Αυστριακών καλλιτε-
χνών με επικεφαλής την κα Ελέ-
νη Μιχαηλίδη (ιστορικό τέχνης) 
και τον διεθνώς αναγνωρισμένο 
εικαστικό φωτογράφο, Markus 
Krottendorfer, υποδέχθηκαν και 
ξενάγησαν στους χώρους του 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορί-
ας, στις 6 Ιουλίου, ο πρόεδρος του 
ΠΟΛΚΕΟΑ, Βασίλης Τσατσαρά-
γκος και τα μέλη της Συντακτικής 
Ομάδας της «Άλλης Πτήσης», 
Παύλος Παπαδημητρόπουλος και 
Κώστας Δάφνος.
Το πρόγραμμα καλλιτεχνικής 
διαμονής «in ατhεns – Austrian 
Artist Residency» ιδρύθηκε από 
την επιμελήτρια Antonia Rahofer 

στις αρχές του 2017  και γίνε-
ται με τη στήριξη του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού της Αυστρίας και 
της Αυστριακής Πρεσβείας στην 
Αθήνα, και τη συνεργασία των 
οργανισμών Kunstverein Extra 
(Βιέννη) και Snehta Residency 
(Αθήνα). Μέσα από μια διαδικα-
σία επιλογής από κριτική επι-
τροπή, 4 Αυστριακοί καλλιτέχνες 
προσκαλούνται να ζήσουν στην 
Αθήνα για διάστημα 2 μηνών ο 
καθένας, και να δημιουργήσουν 
έργα εμπνεόμενοι από την πόλη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον της παραπά-
νω ομάδας αποτελεί το Ελληνικό, 
η ιστορικότητα του χώρου και το 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

Επίσκεψη του γερμανικού 
καναλιού ARD στο Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε γύρισμα ντοκι-
μαντέρ στους χώρους του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας 
και στα αεροσκάφη στο πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελλη-
νικού από το κρατικό γερμανικό κανάλι ARD. Το ντοκιμαντέρ 
ήταν αφιερωμένο στον Αριστοτέλη Ωνάση.
Η Κοινοπραξία Ραδιοτηλεοπτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου 
Δικαίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
(ARD) είναι μια κοινοπραξία τοπικών σταθμών που εκπέμπει 
το πρώτο πρόγραμμα της Γερμανικής κρατικής τηλεόρασης 
και έχει έδρα της την Φρανκφούρτη. 

Έκδοση βιβλίου για την  
Ολυμπιακή Αεροπορία

Ο κ.Graham Simons, αεροπορικός συγγραφέας από την Αγγλία, 
επικοινώνησε με το ΠΟΛΚΕΟΑ και ζήτησε τη βοήθεια μας για 
την έκδοση βιβλίου με την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορί-
ας. Αφού συναντήθηκε με το Δ/Σ και επισκέφθηκε το Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. τον έφερε σε επαφή με 
ανθρώπους που εργάστηκαν στην εταιρεία, ώστε να συλλέξει 
πραγματικά γεγονότα και πληροφορίες για την επίσημη ιστορία 
της εταιρείας.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Το χρονικό της εκκένωσης από τους μετανάστες  
της αίθουσας Schengen του Δυτικού Α/Σ

Ίσως η μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη επιχείρηση της Ελληνι-
κής Αστυνομίας. Με μία νέα καινοτομία, ένα σύστημα δορυφο-
ρικής κάλυψης και μετάδοσης της επιχείρησης προς τη ΓΑΔΑ 
και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο στήθηκε στη 
01.30 στον χώρο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Κατά τις 06.00 το πρωί, 10 κλούβες των ΜΑΤ, αποκλείσανε τις 
τρεις εισόδους – εξόδους του Δυτικού Α/Σ. Ο χώρος, έξω από 
τις αίθουσες, θύμιζε εμπόλεμη ζώνη. Δεκάδες περιπολικά και 
μοτοσυκλέτες της ΕΛ.ΑΣ., μαζί ασθενοφόρα και πυροσβεστικό 
όχημα.
Σε όλη την περίμετρο δεν μπορούσε να εισέλθει κανείς. Ακόμη 
και η γραμματέας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., για να περάσει, χρειάστηκε 
να δώσει τις απαραίτητες συστάσεις.
Οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ στην αρχή ήταν απο-
κλεισμένοι στην Λεωφόρο ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ.
Αργότερα, από κάποιο πέρασμα στα κάγκελα της ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, 
μπήκαν στον χώρο του PARKING απέναντι από την αίθουσα 
Schengen, αλλά και πάλι, μία διμοιρία των ΜΑΤ τους κράτησε 
μακριά από τον χώρο, με μοναδικό πλάνο την βεράντα 1ου ορό-
φου, που σε όλο το μήκος της, ήταν παρατεταγμένοι άνδρες των 
ΜΑΤ.
Με αργό αλλά σταθερό ρυθμό και χωρίς κανένα παρατράγουδο, 
έγινε η μεταφορά των μεταναστών .
Περίπου 180 άτομα με τουριστικά λεωφορεία μεταφέρθηκαν 
στην δομή της ΘΗΒΑΣ και οι υπόλοιποι, με λεωφορεία του 
ΟΑΣΑ, στο μεταγωγών, στο σύνολο τους σχεδόν 450 άτομα.
Κατά τις 09:30 το πρωί, επισκέφθηκαν τον χώρο ο Δήμαρχος Ελ-
ληνικού Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος και ο Υπουργός 
μεταναστευτικής πολιτικής Γιάννης Μουζάλας , για να δουν  από 
κοντά την όλη διαδικασία, αποχωρώντας λίγα λεπτά αργότερα.
Η διαδικασία της εκκένωσης ολοκληρώθηκε με αίσιο τέλος 
γύρω στις 12.00 το μεσημέρι.
Κατά τη δική μου εκτίμηση και την επιβεβαίωση των υπευθύ-
νων της ΕΛ.ΑΣ., στην επιχείρηση πήραν μέρος πάνω από 650 
άνδρες και γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ.
Θερμά συγχαρητήρια στην ηγεσία, τους άνδρες και τις γυναίκες 
της ΕΛ.ΑΣ.!!! για τον άψογο σχεδιασμό και την εκτέλεση της όλης 
επιχείρησης με ανθρώπινο, κοινωνικό πρόσωπο και τρόπο.
Υ.Γ όλο το ξενύχτι άξιζε τον κόπο, γιατί ήταν μία εμπειρία πρω-
τόγνωρη για μένα και τον φίλο μου, ταμία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
Γιώργο Λαμπρόπουλο, πού μοιραστήκαμε μαζί από τις 23:00 το 
βράδυ μία καρέκλα και έναν καναπέ.

Αντώνης Μπάρτζας
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Γλυφάδα, 2 Ιουνίου 2017 
                                                                                                             

Κοινή δήλωση των Δημάρχων Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη  
και Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου

 

Μ ε ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε ότι – με σχεδόν δύο χρόνια καθυστέρηση! – εκκενώθηκε ο χώρος του 
πρώην διεθνούς αεροδρομίου από τους πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν καταλύσει εκεί. Είχαμε τονί-

σει σε κάθε επίπεδο, από την πρώτη κιόλας στιγμή, ότι η πρόχειρη και ανοργάνωτη εγκατάσταση προσφύγων και 
μεταναστών στο χώρο του πρώην αεροδρομίου δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά. 
Δεν είναι δυνατόν όταν έχει υπάρξει η επιδότηση με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
για τη διαχείριση του προσφυγικού να συνεχίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να συνωστίζονται σε ένα χώρο 
που είναι παντελώς ακατάλληλος.
Υπενθυμίζουμε ότι με επιστολές μας στις αρμόδιες αρχές και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό στις 2 Μαρτίου, στις 
7 Απριλίου και στις 18 Απριλίου 2016, ζητούσαμε ενημέρωση για ζητήματα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, καθώς 
και για μια σειρά ακόμα θεμάτων που προέκυψαν από την αιφνίδια και άτακτη μεταφορά χιλιάδων προσφύγων και 
μεταναστών στο πρώην αεροδρόμιο. Ουδεμία απάντηση λάβαμε.
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι το Σεπτέμβριο του 2015, ο αρμόδιος Υπουργός κ. Γιάννης Μουζάλας είχε δεσμευτεί 
προσωπικά ότι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς (!) θα έκλεινε η προσωρινή «δομή» στο Ελλη-
νικό και ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες θα μεταφέρονταν σε μικρές, αξιοπρεπείς και αποκεντρωμένες μονάδες.
Το πρώην αεροδρόμιο είχε επί μακρόν μετατραπεί σε «αποθήκη ψυχών και σωμάτων», καθώς δεν πληρούσε 
καμία απολύτως προδιαγραφή για ανθρώπινη διαβίωση επί μακρόν. Είναι θετικό ότι έστω και με τόσο μεγάλη 
καθυστέρηση το ζήτημα επιλύθηκε.
Προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι στους νέους χώρους που οδηγούνται οι πρόσφυγες έχουν προβλεφθεί οι σωστές 
συνθήκες διαβίωσης, καθώς και ότι υπάρχει πρόνοια για όλα τα ζητήματα που επισημαίναμε επί δύο έτη αναφο-
ρικά με το Ελληνικό. 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 30 Σεπτεμβρίου 
2015, αποφάσισε, για λόγους αλληλεγγύης και ανθρωπιστικούς, να πάρει την 
πρωτοβουλία και να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμέ-
νου να συμβάλλει από τη μεριά του έμπρακτα στη στήριξη των προσφύγων που 
εγκαταστάθηκαν στο γήπεδο Χόκεϊ (εντός αεροδρομίου Ελληνικού). Τα μέλη 
του ΠΟΛΚΕΟΑ, ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα και η ανθρωπιστική βοή-
θεια που συγκεντρώθηκε, παραδόθηκε στους υπεύθυνους στις 8 Νοεμβρίου 
2015.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» από 

αίτια τα οποία δεν είναι ακόμη γνωστά, ούτε δηλώ-

νονται μέχρι σήμερα, καθώς και η εξάπλωση της 

πετρελαιοκηλίδας στο ευαίσθητο οικοσύστημα του 

Σαρωνικού Κόλπου και στις ακτές της Αττικής, καθι-

στούν αναγκαία την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών, 

την παραδειγματική τιμωρία όλων των υπευθύνων 

και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων, για να αποτραπεί 

ανάλογο καταστροφικό ατύχημα στο μέλλον.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υπεράνθρωπη προσπάθεια 

όλων των εμπλεκόμενων Δήμων, αλλά και εμάς των 

πολιτών, να συνδράμουμε όλους τους αρμόδιους και 

τα ειδικά συνεργεία απορρύπανσης και να επαναφέ-

ρουμε το συντομότερο δυνατό την παραλία μας στην 

πρότερη κατάσταση, αυτή που με τόσο κόπο κάποιοι 

Δήμοι πέτυχαν και κέρδισαν για πρώτη φορά τη γα-

λάζια σημαία.

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου και 

ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, κατέθεσαν 

από κοινού ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειο-

δικών Αθηνών, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός 

υπευθύνου σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση σε όλες 

τις προεκτάσεις της. Δήλωσαν χαρακτηριστικά:

«… Η προσπάθεια για να έχουμε και πάλι το παραλι-

ακό μέτωπο που μας αξίζει δεν θα σταματήσει σε όλα 

τα επίπεδα μέχρι να τα καταφέρουμε. Είναι λόγος τι-

μής έναντι όλων των συμπολιτών μας». 

Ο πολίτης καλείται σε επαγρύπνηση και σε αγώνα για 

την προστασία του περιβάλλοντος και συνολικά του 

οικοσυστήματος, γιατί είναι άρρηκτα αυτό συνδεδε-

μένο με την ποιότητα της ζωής, με την ίδια τη ΖΩΗ….

Η προστασία του περιβάλλοντος 
είναι υπόθεση όλων μας

Συνεργείο καθαρισμού της Γλυφάδας εν ώρα εργασίας.
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ΠΑΡΟΧΕΣ

Μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Στοιχεία επικοινωνίας ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Tηλ. 210 9234583, 210 9211965, 210 9885006, Fax. 210 9885045

E-mail: polkeoa0@gmail.com, Web site: www.polkeoa.gr 

Στα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. παρέχονται:
➦	 Το περιοδικό «Άλλη Πτήση», κάθε 3μηνο, με αποστολή στο σπίτι.
➦	 Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις πολιτισμού – αθλημάτων.
➦	 	Δυνατότητα συμμετοχής στα τμήματά του, αξιοποιώντας  

δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο
➦	 	Πανευρωπαϊκά meetings αθλητισμού και πολιτισμού  

ως μέλη της ASCA (Airlines Sport and Cultural Association)
➦	 Ταξίδια – εκδρομές 
➦	 Εθελοντισμός
➦	 	Προβολή – βήμα σε συναδέλφους συγγραφείς, ζωγράφους,  

εικαστικούς, καλλιτέχνες φωτογράφους, αθλητικές επιτυχίες
➦	 Τράπεζα αίματος (στάδιο σύστασης)

Αποκτώντας την κάρτα μέλους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχεις τη δυνατότητα για:
➦	 	Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές δημοσίου, σε μια σειρά διαγνωστικά κέντρα και 

νοσοκομεία.
➦	 	Αγορά στα Πρατήρια του Ναυτικού (Π.Ο.Ν.) και της Πολεμικής Αεροπορίας 

(Σ.Ε.Π.Α.). (βλ. ιστοσελίδα ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α./ Κάρτα ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.)
➦	 	Αγορά στο κατάστημα Duty Free Stuff στα Σπάτα
➦	 	Oμαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα (βλ. ιστοσελίδα ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.)
➦	 	Έκπτωση στο εστιατόριο του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης (2ος όροφος)
➦	 	Έκπτωση 20% στον έλεγχο ΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ (Λ. Φυλής 81, Καματερό)

Με ένα ευρώ το μήνα

Ακολουθήστε μας και στο
Polkeoa Politistiko Kentro

ΠΟΛΚΕΟΑ@POLKEOA
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Στη φωταγώγηση του ιστορικού σή-
ματος της Ολυμπιακής προχώρησαν 
ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης 
και το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθος 
κόσμου.
Μπροστά σε περίπου δύο χιλιάδες πο-
λίτες, ο πρόεδρος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., 
Βασίλης Τσατσαράγκος, τόνισε πως το  
“Βrand Name”, που βρίσκεται στην 54η 
θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ση-
μαίνει ότι ακόμα και σήμερα διαθέτει 
την αξία του και φωτίστηκε κάτω από 
τα χειροκροτήματα του κόσμου.
«Τίποτα δεν πεθαίνει αν δεν έχει σβή-

σει από τη μνήμη και την ψυχή των 
ανθρώπων που το αγάπησαν» τόνισε ο 
Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης 
λίγο πριν φωτιστούν και πάλι οι κύκλοι 
του θρυλικού σήματος.
Ο πρόεδρος του ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ. Βασίλης 
Τσατσαράγκος στο σύντομο χαιρετισμό 
του εξήρε την άψογη συνεργασία με 
το Δήμο στην ανακαίνιση και φωτα-
γώγηση του σήματος, ενώ ο Γεώργι-
ος Σταύρου, εκπρόσωπος των 20.000 
εργαζομένων στην Ο.Α. μίλησε για τη 
δυνατότητα αναβίωσης της Ολυμπια-
κής Αεροπορίας. «Αξίζει ένας τερά-
στιος έπαινος στον Δήμαρχο Γιάννη 

Κωνσταντάτο» είπε, «γιατί το σήμα που 
απόψε θα φωτιστεί σε λίγο καιρό θα 
κατέληγε παλιοσίδερα γιατί ήταν εντε-
λώς εγκαταλελειμμένο».
«Μεγάλο σχολείο» χαρακτήρισε την 
Ο.Α. ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - 
Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος ο οποίος υπήρξε για 23 χρόνια πι-
λότος του εθνικού μας αερομεταφορέα 
και ευχήθηκε να βρεθεί ο τρόπος, είτε 
από την πολιτεία, είτε από ιδιώτη, να 
ξαναζωντανέψει.
Παρόντες στην εκδήλωση ο Δήμαρχος 
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζη-
δάκης, εκπρόσωπος του Ιδρύματος 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Φωταγώγηση του ιστορικού σήματος της Ο.Α.

Χιλιάδες κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Ωνάση, βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και 
πολλοί εργαζόμενοι, συνταξιούχοι σήμερα, της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Τις ευχαριστίες του Δήμου απηύθυνε προς 
τους εργαζόμενους που εργάστηκαν σκληρά 
για την ανακαίνιση του σήματος, ο Δήμαρχος 
Γιάννης Κωνσταντάτος, στον Βασίλη Τσατσα-
ράγκο, στον Γεώργιο Σταύρο, την εταιρεία 
ΠΛΑΙΣΙΟ που βοήθησε στην ανακαίνιση της 
πλατείας, ειδικότερα όμως την εταιρεία ΠΟΛΙ-
ΤΗΣ που χρηματοδότησε τις εργασίες αποκα-
τάστασης του σήματος.
Η Ολυμπιακή Αεροπορία χάρη στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία έγινε η εταιρεία των 5 Ηπείρων 
και των 7 θαλασσών. Από σήμερα, πάλι χάρη 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην ευρύτη-
τα σκέψης του δημάρχου Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης, θα θυμίζει με τους φωτισμένους 
κύκλους της πως η Ελλάδα όταν θέλει μπορεί.

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ευχαριστεί θερμά όλους 
τους εθελοντές και τα παιδιά που φόρεσαν 
τις αυθεντικές στολές της Ολυμπιακής Αερο-
πορίας στην εκδήλωση:

Αποστολοπούλου Ασπασία
Δακτυλίδη Άννα
Θεοδώρου Αναστασία
Καλιαντάση Τάσο
Καρακατσάνη Χριστίνα
Καρακατσάνη Ηλία
Καρακατσάνη Κωνσταντίνο
Καραμαλάκη Μαρία Ειρήνη
Καρούσου Ειρήνη
Κορώση Αλεξάνδρα
Μπακούνη Ιωάννα
Παπαδημητροπούλου Αφροδίτη
Παπαδημητροπούλου Χριστίνα
Παρασκευόπουλο Τάσο
Παρασκευοπούλου Μαργαρίτα
Σπάθη Κάλλια 
Τζώρτζη Σταυρούλα
Φωτιάδη Λίνα
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 στις 20.00, στο Πολι-
τιστικό Κέντρο του Δήμου Ελληνικού – Αργυρού-
πολης, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα 
εγκαίνια της Έκθεσης Εικαστικών Τεχνών του Ερ-
γαστηρίου του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. παρουσία περίπου 230 
επισκεπτών. 
Στην έκθεση, που διήρκησε έως τις 16 Ιουνίου, πα-
ρουσιάστηκαν 150 έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και 
μικτών τεχνικών, από τους 35 μαθητές του εργαστη-
ρίου.
Η ετήσια έκθεση, που για 3η συνεχή χρονιά παρου-
σιάστηκε στο φιλότεχνο κοινό, ανέδειξε τα έργα που 
φιλοτεχνήθηκαν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 
2016 – 2017, με την καθοδήγηση του εικαστικού 
καλλιτέχνη, Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου και αποτε-
λεί πλέον θεσμό για τη λειτουργία του εργαστηρίου 
και του πολιτιστικού ρόλου που διαδραματίζει το 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Ιερή Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 
Ο Αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας είναι από τους σπουδαιότερους και 
πιο ενδιαφέροντες της Αττικής. Είναι ένας τόπος που αποπνέει σεβασμό 
και μυστήριο. Συνδέεται με την Αθήνα από την αρχαιότητα, μέσω της Ιεράς 
Οδού (λόγω των Ελευσίνιων Μυστηρίων).
Με καταρρακτώδης βροχή και τις αναμενόμενες καθυστερήσεις ξεκινήσα-

με στις 18 Μαΐου 2017 για τον ιερό χώρο της Ελευσίνας. Ωστόσο αποζημιωθήκαμε ασύλληπτα, από το υποβλητικό αυτό 
μέρος με την ιδιαίτερη αύρα. 
Η ξεναγός μας εκπληκτική όπως πάντα, ξεκίνησε την ξενάγηση από το πούλμαν!
Φτάνοντας συναντήσαμε έναν υπέροχο χώρο, που έλαμπε από φως, ενώ δεν είχε ήλιο (η βροχή είχε σταματήσει!). Περ-
πατώντας μεταφερθήκαμε νοητά, στις λατρευτικές τελετές προς τιμήν της Δήμητρας και της Περσεφόνης, και απορροφή-
σαμε σαν σφουγγάρι τα λόγια της ξεναγού μας , για τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Τα Μυστήρια ετελούντο κάθε χρόνο και προσέλκυαν ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, αλλά και αργότερα από τη Ρωμαϊ-
κή αυτοκρατορία. Η δια όρκου μυστικότητα των μυστών δεν μας επιτρέπει να έχουμε καθαρό φιλοσοφικό υπόβαθρο για 
τα Ελευσίνια Μυστήρια. Θεωρούμε ότι η μύηση αποσκοπούσε στη συμφιλίωση με τον θάνατο και την προσδοκία της με-
ταθανάτιας ζωής. Οι αρχαίοι συγγραφείς αποφεύγουν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς όποιος συμμετείχε 
στα Μυστήρια και αποκάλυπτε κάτι από την τελετή τιμωρείτο με θάνατο. 
Αξιολογότατος ο αρχαιολογικός χώρος, αλλά το ίδιο αξιόλογο και το μικρό μουσείο.
Επιστρέψαμε στην πόλη μας ευχαριστημένοι και βελτιωμένοι ηθικά, όπως οι μυημένοι στην αρχαιότητα, γεμάτοι ελπίδα 
και θαυμασμό και με την σκέψη ''πρέπει να επισκεφθούμε ξανά τον χώρο''.

Ανδριάνα Μυλωνά

Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο  
της Ελευσίνας

Έκθεση του εργαστηρίου εικαστικών τεχνών του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Φωτό: Νάκης Ιωσηφίδης
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ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/11/17: Αναχώρηση γύρω στις 07:00 από το Ελληνικό με κατεύθυνση τον Βόλο. Άφιξη γύρω στις 13:00, μετά 
από ενδιάμεσες στάσεις. Χρόνος ελευθερος στο κέντρο για φαγητό και τσίπουρο, σε κάποιο από τα πολλά τσιπουράδικα 
της περιοχής. Στις 16:30 περίπου θα αναχωρήσουμε για την Πορταριά, το πανέμορφο αυτό χωριό του Πηλίου, στο οποίο 
βρίσκεται και το ξενοδοχείο μας (Xenia Palace). Τακτοποίηση στα δωμάτιά μας και φαγητό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου 
(19:30-21:00). Όσοι επιθυμούν, μπορούν να κάνουν μία βόλτα στην πλατεία του χωριού με τα πόδια. Διανυκτέρευση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/17: Μετά το πρωινό μας, γύρω στις 10.30, θα αναχωρήσουμε για την Μακρυνίτσα. Αφού πιούμε τον καφέ 
μας και απολαύσουμε την βόλτα μας, θα μεταβούμε στα Χάνια για φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής. Γύρω 
στις 16.00, θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας, όπου θα έχουμε χρόνο για να ξεκουραστούμε μέχρι τις 19.30, όπου θα 
πάρουμε το δείπνο μας. Διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 21/11/17: Μετά το πρωινό μας, θα κάνουμε check out από το ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για τον παλιό γρα-
φικό σταθμό των Μηλιών. Θα ανέβουμε με τα πόδια στο χωριό, όπου θα γευτούμε τα παραδοσιακά γλυκά και θα πιούμε το 
καφεδάκι μας. Το μεσημέρι, θα μεταβούμε στον Βόλο, όπου θα κάνουμε στάση για φαγητό και μία τελευταία βόλτα. Γύρω 
στις 17.00 θα αναχωρήσουμε για την Αθήνα, όπου με τις απαραίτητες στάσεις, θα φτάσουμε, γύρω στις 22.30.

Κόστος συμμετοχής:
150€ / άτομο σε δίκλινο
190€ / άτομο σε μονόκλινο
130€ το 3ο άτομο σε τρίκλινο δωμάτιο

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
•	 2	διανυκτερεύσεις	στο	Ηotel	ΧΕΝΙΑ		PALACE		 
 με  πρωινό & βραδινό σε μπουφέ 
•	 Μεταφορές	–	περιηγήσεις	με	πούλμαν	 
 καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής
•	 Ασφάλεια	αστικής	και	επαγγελματικής	ευθυνής.
•	 Αρχηγός	-	συνοδός

19 Νοεμβρίου 2017

3ήμερη 
    εκδρομή στο ΠΗΛΙΟ
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ΕΚΛΟΓΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 2017

Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν  
στις 24 και 25 Μαΐου 2017 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και  Ελεγκτικής Επιτροπής του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.: 

  Ψήφισαν: 890
  Έγκυρα: 856 ,   Άκυρα - Λευκά: 34

ΈΛΑΒΑΝ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Για την Ελεγκτική Επιτροπή

ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 620 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 540

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 501 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 428

ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 472 ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 408

ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 438 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 282

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 426 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 214

ΤΖΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 418 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 144

ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 399

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 391

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 369

ΚΛΑΨΗΣ ΔΗΜΗΜΗΤΡΙΟΣ 355

ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 345

ΦΟΙΝΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 294

ΛΩΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 272

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 191

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 183

ΤΣΙΜΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 174

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 168

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 159

ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 133

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 129

ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 125

ΠΡΑΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 125

ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 120

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 120

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 74

(σε σειρά με τους περισσότερους ψήφους)

Μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ προσέρχονται για να ψηφίσουν.

Η εφορευτική επιτροπή.
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 24ης και 25ης Μαΐου, συγκροτήθηκε σε Σώμα.
Στις εκλογές του ΠΟΛΚΕΟΑ, φέτος, ψήφισαν 890 μέλη.
Στις εκλογές του 2014, είχαν ψηφίσει 677 μέλη, επομένως αυξημένη συμμετοχή 30%!
Η επιστολική ψηφοφορία, με συστημένη επιστολή στην Περιφέρεια, για πρώτη φορά, δεν ταλαιπώρησε τα μέλη και πραγματοποιή-
θηκε πολιτισμένα και με σεβασμό προς τα μέλη. Ευτυχώς, δεν εστάλησαν με ΕΛΤΑ, γιατί θα ψήφιζαν ελάχιστα μέλη.
Στο νέο Δ/Σ, τρία μέλη εκλέγονται για πρώτη φορά. Το νέο Δ/Σ  του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση 
στο κάλεσμα για ισχυρή εντολή.
Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στο Ελληνικό, σε ένα εξαιρετικά πολιτισμένο περιβάλλον. Εκατοντάδες συναδέλφισσες και συνάδελ-
φοι ξαναβρέθηκαν, ανταλλάσσοντας ευχές και ανανεώνοντας το ραντεβού τους για το «ΑΝΤΑΜΩΜΑ».
Η προσπάθεια μίας μικρής ομάδας, παραταξιακής προσέγγισης, δεν βρήκε έδαφος και τα μέλη έδωσαν δυνατή απάντηση: ΕΝΟΤΗΤΑ
Το νέο Δ/Σ, χωρίς αποκλεισμούς, καλεί όλα τα μέλη να προσφέρουν και να συμβάλλουν στην περαιτέρω δημιουργική πορεία του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για τη θητεία 2017-2020, το οποίο προέκυψε έπειτα από τη συνεδρία-
σή του στις 27 Μαϊου 2017 και με αποκλειστικό θέμα «συγκρότηση σε σώμα και κατανομή αξιωμάτων» των νεοεκλεγέντων συμβού-
λων στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 24 και 25 Μαϊου 2017.

Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ

Α΄ Αντιπρόεδρος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΜΟΣ

Β΄ Αντιπρόεδρος ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΥΛΩΝΑ

Γεν. Γραμματέας ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ταμίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έφορος Επιμελητείας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΑΨΗΣ

Δημόσιες Σχέσεις ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ

Μέλος ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΡΤΖΑΣ

Μέλος ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ

Μέλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
23 Μαΐου 2017

Αγαπητό ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την διαδικασία ψηφοφορίας των μελών της Περιφέρειας μέσω επιστολικής ψήφου 
υπάλληλος των ταχυμεταφορών έφερε στην πόρτα του σπιτιού μας την δυνατότητα συμμετοχής μας, για την ανάδειξη 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με εγκυρότητα και ταχύτατα. Σας αξίζει μεγάλο Μπράβο για όλους τους αγώνες που 
κάνετε για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας να διατηρηθεί ώστε να το βλέπουν και τα παιδιά μας, καθώς επίσης και για 
την δυνατότητα που δώσατε με την επιστολική ψήφο να συμμετάσχουμε και όλοι εμείς οι Συνάδελφοι της Περιφέρειας.  

 Με εκτίμηση 
ΜΑΡΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Α.Μ.17539) 
Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Με τη διαγραφή των βεβαιωθέντων 

ποσών στα πλαίσια της χρηστής διοίκη-

σης αναγνωρίζεται από την πολιτεία και 

η μεγάλη προσφορά αυτών των σωμα-

τείων στην ΦΥΛΑΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των παραχωρηθέ-

ντων ΧΩΡΩΝ και ΚΤΙΡΙΩΝ του Δημο-

σίου, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση 

θα είχαν λεηλατηθεί και πλήρως κατα-

στραφεί.

Επισημαίνεται ότι τέτοιου είδους απο-

ζημίωση για αυθαίρετη κατάληψη χώ-

ρων του Ελληνικού Δημοσίου, έχουν 

καταλογιστεί μόνο στους άνω φορείς 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Γιατί αλήθεια ασκήθηκε ποινική δίω-

ξη ΜΟΝΟ στο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.;

Ποιοι είναι αυτοί οι ανώνυμοι «κου-

κουλοφόροι» πληροφοριοδότες της 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»

Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν το κλεί-

σιμο του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.;

ΚΑΝΑΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑ-

ΝΩ…

•	  ΔΙΑΓΡΑΨΑΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΟΥ 

ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΑΝ.

•	 ΜΕΙΝΑΜΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

•	  Συνεχίζουμε για 3η χρονιά το ΑΝΤΑ-

ΜΩΜΑ, μαζί με τον Σύνδεσμο Συ-

νταξιούχων ΕΑΠΑΕ στο Ελληνικό, 

εντός της περιοχής των αεροσκα-

φών μας, εκπέμποντας μήνυμα 

ενότητας.

•	  Προσφύγαμε στο Υπουργείο Πολιτι-

σμού και σώσαμε την ΠΑΓΟΔΑ.

•	  Σώσαμε το πρώτο υπόστεγο συντή-

ρησης αεροσκαφών.

•	  Καταθέσαμε ασφαλιστικά μέτρα 

κατά του εκκαθαριστή της Ο.Α. με 

στόχο τη διάσωση ιστορικών αντι-

κειμένων για το Μουσείο Πολιτικής 

Αεροπορίας (Mercedes Ωνάση, Αε-

ρόστατο, έπιπλα Αλ.Ωνάση, κ.ά.). 

•	  Δημιουργήσαμε ισχυρές συμμαχίες 

για την αναγκαιότητα χωροθέτησης 

Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας 

στο Ελληνικό.

•	  Προωθήσαμε τη βαλτωμένη υπόθε-

ση του Μουσείου Πολιτικής Αερο-

πορίας και ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΕ-

ΡΙΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟ MASTER PLAN 

ΤΟΥ PROJECT  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, 

σηματοδοτώντας την ιστορικότητα 

του χώρου.

•	  Σώσαμε το σήμα της Ο.Α. στη συμ-

βολή Αλίμου και Λεωφ.Βουλιαγ-

μένης, σε συνεργασία με το Δήμο 

Ελληνικού – Αργυρούπολης. Η δι-

αμορφωθείσα πλατεία, με το σήμα 

της Ο.Α., προτείναμε να ονομαστεί 

«Πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας».

Το 2014, τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στις 

εκλογές του Ιουνίου, στο ερώτημα τι 

ΠΟΛΚΕΟΑ θέλουν, με την ψήφο τους 

απάντησαν. ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΣΑΜΕ.

Αναλάβαμε ως νέο Δ/Σ να διαχειρι-

στούμε μία πολύ δύσκολη κατάσταση 

και τα καταφέραμε. Δημιουργήσαμε 

προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα, 

εξασφαλίσαμε τη συνέχεια του ΠΟΛ-

ΚΕΟΑ.

Μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ φωτογραφίζονται μπροστά  
από την κάλπη.
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Το «Μνημόνιο», που με τόση θέρμη 
υπερασπίστηκε ο Κώστας Λώμης ως 
υπογράφων αυτού με την «ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ Α.Ε.», δημιούργησε τα πλείστα όσα 
προβλήματα. Δόθηκαν ιδιαίτερα σκλη-
ρές μάχες για να ανακτήσουμε τα περι-
ουσιακά στοιχεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. που 
εγκαταλείφτηκαν.
Δημιουργήσαμε συνθήκες για περαι-
τέρω ανάπτυξη, με στόχο το ΠΟΛΚΕΟΑ 
να γίνει κορυφαίος πολιτιστικός οργα-
νισμός στη χώρα μας, προκειμένου να 
καλλιεργηθεί μία ζωτικότητα ωφέλιμη 
σε όλους, ώστε να γίνουν πραγματικότη-
τα κάποιες ουτοπίες δίχως αυταπάτες…!
Η πορεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. είναι μία δι-
αρκής εξέλιξη και αυτό το εγγυόμαστε 
με τη δουλειά μας. 
Το 2016 για το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. έκλεισε με 
μία ακόμη εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία 

για το ίδιο και για τα μέλη του.

Οι ιστορικές επιτυχίες του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Μετά τις ιστορικές νίκες του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με τις προσφυγές μας στο 

Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Νεω-
τέρων Μνημείων, διασώζοντας έτσι:
Α. Παγόδα
Β.  Πρώτο υπόστεγο συντήρησης αερο-

σκαφών 
και την συμφωνία με Δήμο Αγίου Δη-
μητρίου, σχετικά με τον Ασύρματο, 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ την ιστορική διά-
σωση, μετά από πολύχρονο αγώνα, του 
ιστορικού σήματος της Ο.Α., στη συμ-
βολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και 
Αλίμου. Εγκαινιάσθηκε στις 10 Μαΐου 
2017, με την παρουσία πάνω από 3,5 
χιλ. κόσμου.
Αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα, προ-
έκυψε χάριν στη διαρκή επιμονή στο 
στόχο και την άψογη συνεργασία με 
το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, 
παρά την αρνητική στάση του πληρε-
ξούσιου εκκαθαριστή της Ο.Α.
Οφείλουμε να εξάρουμε τη σημαντική 
στάση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου 
Ελληνικού – Αργυρούπολης, η οποία 
έκανε αποδεκτό το αίτημά μας (από 
12/5/2015), απαντώντας σε σχετική επι-

στολή του ΠΟΛΚΕΟΑ (Αρ.Πρωτ.15473) 
και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε τη διατή-
ρηση, συντήρηση, αναπαλαίωση και 
φωτισμού του ιστορικού σήματος της 
Ο.Α. (Ημερ/νία:8/2/2017, Αρ.πρακτικού 
συνεδρ.2, αριθμός απόφασης: 42)

ΣΤΟΧΟΙ

	 Ο αγώνας για το Μουσείο συνεχί-
ζεται, επιδιώκοντας χωροθέτηση 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας 
στα πλαίσια του Μητροπολιτικού 
Πάρκου στο Ελληνικό.

	 Εισιτήρια FREE για όλον τον κόσμο 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

	 Ενδυνάμωση των προγραμμάτων 
για τα μέλη μας στην Περιφέρεια.

Στη ζωή, τίποτα δεν θα πρέπει  

να θεωρείται ως δεδομένο

Αυτό καλούμαστε όλοι ΜΑΖΙ  

να το εγγυηθούμε

Π Α Ν Τ Ο Υ    Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Δουλέψαμε σκληρά και τα αποτελέσματα ήρθαν!!!
Κάναμε πάλι περήφανα τα μέλη μας.

Κάναμε και πάλι το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ΜΕΓΑΛΟ με ΟΡΑΜΑ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στις 14 Ιουνίου 2017, πραγματοποι-
ήθηκε στο πρώην ανατολικό αερο-
δρόμιο Ελληνικού για τρίτη συνεχή 
χρονιά το ετήσιο «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» του 
κόσμου της Ολυμπιακής Αεροπορίας, 
σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από 
τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ 
και το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Η μεγάλη αυτή γιορτή, έτυχε για ακό-
μη μία φορά μεγάλης ανταπόκρισης. 

Ήταν μία βραδιά σύσφιξης των σχέσε-
ών μας και έκφρασης συναδελφικής 
αλληλεγγύης και ενότητας, σε έναν 
χώρο που ανακάλεσε σε όλους μας 
μνήμες ενός ένδοξου αεροπορικού 
παρελθόντος.
Η πρόσκληση περιλάμβανε ζωντανό 
μουσικό πρόγραμμα με την «Αθηναϊ-
κή Κομπανία» και υπηρεσίες catering 
υψηλού επιπέδου.
Ήταν για όλους μας ένα αξέχαστο 

βράδυ, γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία 
να ξαναβρεθούμε με αγαπητά μας 
πρόσωπα έπειτα από πολλά χρόνια.
Στο αντάμωμα απηύθυναν σύντομους 
χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Συνταξιούχων, Γεώργιος Σταύ-
ρου και ο Πρόεδρος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., 
Βασίλης Τσατσαράγκος.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκ-
δήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτί-
ου Τομέα Αττικής, Χρήστος Καπάταης, 

Αντάμωμα ΙΙΙ

του κόσμου της Ολυμπιακής Αεροπορίας
Ξεφάντωμα μέχρι το πρωί με την «Αθηναϊκή Κομπανία»
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Αντάμωμα ΙΙΙ

του κόσμου της Ολυμπιακής Αεροπορίας
Ξεφάντωμα μέχρι το πρωί με την «Αθηναϊκή Κομπανία»

ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Σταύρος Τζουλάκης, ο Δήμαρχος Ελ-
ληνικού – Αργυρούπολης, Ιωάννης Κωνσταντάτος, οι Αντιδήμαρ-
χοι Ελληνικού – Αργυρούπουλης, Λάζαρος Τογρίδης και Βασίλης 
Κρητικός, ο Αντιδήμαρχος Αλίμου, Στέφανος Κρητικός, ο πρώ-
ην Γεν.Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Γιώργος Ρωμανιάς, ο εκδότης του vima on line, Νικόλαος Κοντα-
ρίνης και ο δικηγόρος Λάμπης Δήμου.

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α ευχαριστεί θερμά όλους τους εθελοντές, τη 
σχολή AST STUDIES (κα Κατερίνα Λέκκα) και όλα τα παιδιά που 
παρουσίασαν τις αυθεντικές στολές της Ολυμπιακής Αεροπορίας 
στην εκδήλωση.

- Αγγελικάκη Χριστίνα

- Δακτυλίδη Άννα

- Δόμβρου Δανάη

- Ιβανόκ Λίλια

- Καλιαντάσης Τάσος

- Καντεράκη Ελένη

- Καρακατσάνη Χριστίνα

- Κληρονόμου Γεωργία

- Κοτρώτσιου Βάγκυ

- Κουρκίνα Ιουλία

- Κουστουλίδου Αναστασία

- Λίτσα Αντωνοπούλου

- Μαρτίνη Ειρήνη

- Ματθαίου Μαίρη

- Μίχας Κώστας

- Παπαδημητροπούλου Χριστίνα

- Παπαχρήστου Αναστασία

- Παρασκευοπούλου Μαργαρίτα

- Τζαφέρ Έρι

- Τσιλίκα Κατερίνα

Φωτογραφίες: Χριστόφορος Στεφανίδης – Δημήτρης Βλάχος

Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης 
Γιάννης Κωνσταντάτος απευθύνει χαιρετισμό.

Διακρίνονται από αριστερά ο πρόεδρος του ΣΣΕΑΠΑΕ Γιώργος 
Σταύρου, ο πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ Βασίλης Τσατσαράγκος,  
ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος,  
ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αττικής Χρήστος Καπάταης  
και ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΣΕΑΠΑΕ Γιώργος  
Σταύρου,καλωσορίζει τον κόσμο της Ο.Α.

Παρουσίαση των στολών της Ο.Α.



Έναρξη 
τμημάτων
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
PILATES
ΤΕΝΙΣ

Δήλωσε τώρα  
τη συμμετοχή σου  
στα τηλέφωνα  

210 9885006 - 210 9234583
e-mail: polkeoa0@gmail.com
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γράφει 
o Κώστας Δάφνος

Μετά την είσοδό του στον κινηματογράφο, έγινε πολύ σύντομα 
ένας από τους πιο περιζήτητους Αμερικανούς ηθοποιούς, 
διότι διέθετε αξιοπρέπεια, εμπιστοσύνη, εξυπνάδα και ηθική. 
Επέλεγε με πολύ προσοχή τους ρόλους του και ήταν ένας 
πιστός καθολικός Χριστιανός.
Διετέλεσε πρόεδρος της Ακαδημίας του κινηματογράφου και 
πρόεδρος του American Film Institut  (A.F.I.), το οποίο τον έχει 
κατατάξει 12ο στη λίστα με τους 25 μεγαλύτερους σταρ όλων 
των εποχών.
Παντρεύτηκε δύο φορές. Με την πρώτη του γυναίκα Γκρέτα, ο 
γάμος τους διήρκεσε 13 χρόνια (4 Οκτωβρίου 1942 – Δεκέμβριο 
1955), ενώ η δεύτερη γυναίκα του, η Γαλλίδα δημοσιογράφος 
Βερονίκ, έμεινε μαζί του από το 1956 έως το τέλος της ζωής 
του, το 2003. 
Ενδιάμεσα, είχε ένα δεσμό με τη Γερμανίδα ηθοποιό, που 
συμπρωταγωνίστησαν στο «Κιλιμάντζαρο», Χίλντεγκαρντ Νεφ.
Στις αρχές της 10ετίας του ’70, έγινε και παραγωγός, αλλά  
χρόνια αργότερα, επέστρεψε στα γυρίσματα των ταινιών. Η 
καριέρα του έφτασε στο αποκορύφωμά της στην ταινία «Σκιές 
σιωπής», όταν ερμήνευσε με αριστουργηματικό τρόπο τον 
δικηγόρο Άττικους Φίντς, έναν ήρεμο και πολιτικοποιημένο, 
φιλελεύθερο δικηγόρο, ο οποίος υπερασπιζόμενος έναν 
αθώο αφροαμερικανό για φόνο που δεν διέπραξε, μάχεται 
συγχρόνως για την διεύρυνση της Αμερικανικής Δημοκρατίας.
Για τον ρόλο του αυτό, κέρδισε επάξια το 1961 το Όσκαρ 
Α΄Ανδρικού ρόλου. Θα μπορούσε επίσης να το είχε πάρει 
στην ταινία «Ατσαλένιοι Αετοί» (“Twelve  O’Clock High”), 
όπου επίσης ήταν εξαιρετικός. Μέσα σε έξι χρόνια ήταν άλλες 
τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ στις ταινίες «Τα κλειδιά 

του Παραδείσου» (“The keys of the Kingdom”), «Συμφωνία 
κυρίων» (“Gentleman’s Agreement”), «Θρύλοι του Δάσους» 
(“The yearling”) και «Ατσαλένιοι Αετοί» (“Twelve O’Clock 
High”). Άλλες του ταινίες είναι «Μονομαχία στον Ήλιο», 
ουέστερν αριστουργηματικό με τους Τζένιφερ Τζόουνς, Τζόζεφ 
Κότεν, «Ματωμένοι ορίζοντες», του σκηνοθέτη Γουίλιαμ 
Γουάιλερ, με τους Τσάρλτον Ήστον, Τζιν Σίμονς, «Δύο γίγαντες 
συγκρούονται», με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ, «Αραμπέσκ» με τη 
Σοφία Λόρεν, ενώ αξέχαστες θα παραμείνουν οι ερμηνείες 
του στο «Νύχτα αγωνίας» του Άλφρεντ Χίτσκοκ με την Ίνγκριντ 
Μπέργκμαν, «Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο», με την Χίλντεγκαρντ 
Νεφ. Στην ταινία «Υπόθεση Παραντάιν» (“The Paradine case”), 
του Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο τελευταίος ήθελε αρχικά τον Λόρενς 
Ολίβιε, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Εδώ έπαιζε πάλι τον δικηγόρο, 
με συμπρωταγωνίστρια την Ιταλίδα, Αλίντα Βάλι.
Στον «Μεγάλο αμαρτωλό» (“White Heat”), έπαιξε πάλι δίπλα 
στην Άβα Γκάρντνερ, με σενάριο από το γνωστό βιβλίο του 
Ντοστογιέφσκι, στο βιβλικό «Δαυίδ και Βησθαβέε» (“David and 
Bathsheba”), ενώ ήταν πάλι δίπλα στη Σούζαν Χέικγουνρντ στο 
γουέστερν «Η κατάκτηση της Δύσεως», με πολλούς γνωστούς 
ηθοποιούς στα «Κανόνια του Ναβαρόνε», ένα πολεμικό έπος 
κατά την κατοχή, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Ρόδο, με 
τους Ντέιβιντ Νίβεν, Άντονι Κουίν, Άντονι Κουέιλ, Στάνλει 
Μπαίκερ και τη δική μας Ειρήνη Παππά και στο «Στρατηγός 
Μάκ Άρθουρ» όπου έπαιζε τον Αμερικανό Στρατηγό που 
νίκησε τους Ιάπωνες στη μάχη του Ειρηνικού και αργότερα 
έλαβε μέρος στον πόλεμος της Κορέας. Ο Γκρέγκορι Πεκ, θα 
παραμείνει πάντοτες μία ήρεμη δύναμη αξιοπρέπειας στον 
κόσμο τους κινηματογράφου.

ΓΚΡΕΓΚΟΡΙ ΠΕΚ
(β΄μέρος)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ… ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

All women crew και στην Air Mauritius!.
Μετά την Air India, Easyjet, και την Royal 
Brunei Airlines, ήταν η σειρά της Air 
Mauritius να πετάξει με All Female Crew. 
Δηλαδή το πλήρωμα καμπίνας αλλά και οι 
πιλότοι ήταν γυναίκες.

Πέρσι, πλήρωμα της Royal Brunei 
Airlines, που αποτελείτο μόνο από γυναί-
κες προσγειώθηκε στην Σαουδική Αρα-
βία, σε μια χώρα που στις γυναίκες απα-
γορεύεται ακόμη και να οδηγούν αυτοκί-
νητο. Επίσης, πρόσφατα πλήρωμα της Air 
India μόνο από γυναίκες έκανε τον γύρο 
του κόσμου. Οι κινήσεις των αεροπορι-
κών εταιρειών είναι μια σημαντική εξέ-
λιξη για τα γυναικεία δικαιώματα, καθώς 
τα κόκπιτ των αεροσκαφών ήταν ένα από 
τα τελευταία αντρικά οχυρά, ενώ μέχρι και 
πολύ πρόσφατα οι γυναίκες πιλότοι ήταν 
στις περισσότερες εταιρείες σε ποσοστό 
κάτω του 10%.

H Fraport Greece  αναζητά PR Specialist 
H Fraport Greece για την κάλυψη των 
δυνητικών της αναγκών αναζητά έναν 
φιλόδοξο PR Specialist (1-3 χρόνια 
προϋπηρεσία), με κύριες αρμοδιότη-

τες την διαχείριση των κοινωνικών 
μέσων ενημέρωσης, την προώθη-
ση δελτίων τύπου και την γενικότερη 
προώθηση - προβολή του brand της. 
Οι υποψήφιοι/ιες μπορούν να συμπλη-
ρώσουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον 
τους μέσω της ειδικής φόρμας που θα 
την βρείτε εδώ https://goo.gl/uRydYf
Καλή επιτυχία !!

Πρώιμες συζητήσεις Fraport Greece – DHL 
Σε πρώιμες συζητήσεις για την αναβάθ-
μιση του cargo στο αεροδρόμιο «Μα-
κεδονία» της Θεσσαλονίκης βρίσκονται 
Fraport Greece και DHL Express.

Επί του παρόντος, η DHL διερευνά, εφό-
σον αυξηθούν οι όγκοι, μεγαλύτερες και 
πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.
Αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, 

όπως την αναβάθμιση του αεροδρομίου, 
την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ, την σύνδεση 
με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και 
γενικότερα, την ενίσχυση των εμπορευ-
ματικών ροών και του εξαγωγικού χαρα-
κτήρα, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά 
της ευρύτερης περιοχής.

Nέες συνδέσεις της Ryanair από Αθή-
να προς Ιταλία και Ισπανία
Η Ryanair ανακοίνωσε την ένταξη 
17 νέων συνδέσεων από την Αθήνα, 
μέσω του αεροδρομίου Μπέργκαμο 
στο Μιλάνο. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη 
ενέργεια και με το αεροδρόμιο Φιουμι-
τσίνο της Ρώμης.
Οι συνδεόμενες πτήσεις, μέσω του 
Μιλάνο, είναι οι ακόλουθες: Αλικάντε, 
Βαλένθια, Βαρκελώνη, Ίμπιζα, Κάλιαρι, 
Κατάνια, Λαμέτζια, Λανθαρότε, Μαδρί-
τη, Μάλαγα, Μπάρι, Μπρίντιζι, Νάπολη, 
Παλέρμο, Πεσκάρα, Σαραγόζα και Τρά-
πανι.

Tα «αεροδρόμια του μέλλοντος»
Τη διοργάνωση, το φθινόπωρο, ενός 
διεθνούς συνεδρίου, με θέμα: “Ευφυή 
Συστήματα Διαχείρισης στα αεροδρόμια 
– Μια ευκαιρία για το περιβάλλον, την 
καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη”, το 
οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ανακοίνω-
σαν σήμερα το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων 
ΔΑΦΝΗ, το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό 
Γραφείο Αιγαίου και το δημοσιογραφικό 
portal Energypress.

Τα αεροδρόμια του μέλλοντος, καλούνται 
να ελαχιστοποιήσουν τις εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα και να ενσωματώ-
σουν στη λειτουργία τους νέες καινοτό-
μες τεχνολογίες που ήδη βρίσκονται στο 
μέτωπο των αναδυόμενων αγορών, στην 
Ευρώπη, στην Ασία και τις ΗΠΑ.
Ειδικά στην Ελλάδα, με την ανάληψη των 
14 περιφερειακών αεροδρομίων από τη 
Fraport, την δρομολόγηση του νέου αε-
ροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης και 
την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αερο-

δρομίου της Αθήνας, δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για ενσωμάτωση των νέων 
αντιλήψεων και λύσεων ήδη από τη φάση 
του σχεδιασμού.

Σταθερά Πρώτη η Aegean Airlines 
στην προτίμηση του παγκόσμιου επι-
βατικού κοινού για την ποιότητα των 
υπηρεσιών της.

Για έβδομη συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο 
των Skytrax World Airline Awards, ο 
επαγγελματισμός και η συμπεριφορά 
του προσωπικού της AEGEAN, καθώς 
και η συνολική εμπειρία πτήσης που 
παρέχει στον επιβάτη ξεχώρισαν στη 
βαθμολογία της εταιρίας ανάμεσα στις 
κατηγορίες υπηρεσιών, που οι επιβά-
τες κλήθηκαν να ψηφίσουν. Τα World 
Airline Awards είναι τα πιο πολυπόθη-
τα βραβεία ποιότητας του κλάδου των 
αερομεταφορών. Συχνά αναφέρονται 
ως τα «Όσκαρ του κλάδου των αερο-
μεταφορών» και αποτελούν παγκόσμιο 
σημείο αναφοράς για την αριστεία των 
αεροπορικών εταιρειών. Κάθε χρόνο, 
ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο συμμε-
τέχουν στη μεγαλύτερη έρευνα ικα-
νοποίησης επιβατών, προκειμένου να 
αποφασίσουν τους νικητές.

Επιμέλεια:  Παύλος Παπαδημητρόπουλος
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Σαν σήμερα, πριν από 28 χρόνια, μία μικρή ομάδα εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην περιοχή του 
Ελληνικού  αποφασίζει την ίδρυση του ΠΟΛΚΕΟΑ. Το ημερολόγιο έγραφε 1η Ιουνίου 1989.
Γιορτάζουμε τα 28 χρόνια του ΠΟΛΚΕΟΑ, μίας δημιουργικής πορείας, παρακάμπτοντας τα εμπόδια.
Σας ευχαριστούμε.
28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των Αερομεταφορών στον Πολιτισμό.
Χρόνια Πολλά!

Αναστασία Λυραντζάκη
Αρ Μητρωου  ΟΑ 16638   

Χανιά Κρήτης
Ένα ποίημα που μας θυμίζει την ΟΑ και την Κρήτη 

θα χαρώ να το δημοσιεύσετε 

Επιβάτις

Πρέπει να εγκαταλείψω 
αυτό το αεροπλανοφόρο 

με τις πορτοκαλιές 
πρίν γίνω η ακίνητη γοργόνα 

Στην πλώρη 
Ο Αχιλλέας 
Ο Νέστωρ

το όρος Πίνδος 
η Πήλιο
τρίζουν

φεύγουν και
επανέρχονται 

Ανεβαίνω πάντα
τις μεταλλικές βαθμίδες

Ποιός να ναι ο πιλότος  μου
Αυτή τη φορά; 

Διπρόσωπο το πλήρωμα 
Κι ο καπετάνιος 

Το ίδιο κι οι καιροί 
Πέντε γνώμες έχει ο ήλιος

ποιό το πρόσωπο του να πιστέψω ;

(Από το βιβλίο «ΤΗΛΕ» της Κρήσσας φίλης μου, ποιήτριας και καθηγήτρια Ειρήνης Σπανουδάκη)  
(Εκδ.ΔΙΑΤΤΩΝ – Αθήνα Ιούνιος 1995)

ΝΕΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

28 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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