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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 93
ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ- 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

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

4ήμερη εκδρομή 

στη Νάξο
2ήμερη εκδρομή 

στις Σπέτσες

13-14
Οκτωβρίου 2018

25-28
Σεπτεμβρίου 2018
(Αγία Άννα - Πλάκα)

Τιμή κατ' άτομο 130 €

Το ΠΟΛΚΕΟΑ 
στην Ρώμη

2-5 Νοεμβρίου 
2018

4ήμερη εκδρομή

Τιμή: 435 ευρώ

ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
Μονοήμερη εκδρομή

ΤΑΤΟΪ Β
Μονοήμερη εκδρομή

16 Νοεμβρίου 2018 Παρασκευή 
19 Οκτωβρίου 2018

Το ΠΟΛΚΕΟΑ σας εύχεται

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη

Καλό Καλοκαίρι

Δηλώστε το ενδιαφέρον – συμμετοχή σας στα τηλέφωνα του ΠΟΛΚΕΟΑ
2109211965 – 2109885006 - 2109234583

AΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

Τιμή: 25€
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EDITORIAL

Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την αξιοποίηση της έκτα-
σης 6.500 χιλιάδων στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου 
του Ελληνικού, μετά την πώληση της έκτασης στη Lamda 
Development, υποχρεώνουν όλους τους φορείς (περίπου 34) 
που εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της παραπάνω έκτα-
σης,  να αποδεσμεύσουν τους χώρους και να τους παραδώ-
σουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Πολλά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μεταξύ του οποίου 
και το ΠΟΛΚΕΟΑ, υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας, Αστυνο-
μία, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, ΟΑΣΑ, Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και άλλοι πολλοί, κλήθηκαν από το Υπουργείο Οικο-
νομικών, με την απειλή της διοικητικής αποβολής, να παρα-
δώσουν τους χώρους έως 30 Ιουνίου 2018.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, σαν έτοιμο από καιρό και αφού πέτυχε στο ακέ-
ραιο τους βασικούς τους στόχους που ήταν: 
• ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
•  ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΠΡΟΕ-

ΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΚΕΟΑ, ΤΟ 2013

•  ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΚΘΕ-
ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

• ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ που εξελέγη τον Ιούνιο του 2014 (καθώς 
και το νέο Δ/Σ που εξελέγη τον Μάιο του 2017),  με σχέδιο,  με 
όραμα, με πίστη και πείσμα, διόρθωσε αφενός τα λάθη που 
είχαν γίνει από την προηγούμενη διοίκηση και αφετέρου δι-
αμόρφωσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επόμενη 
μέρα. Η δουλειά μας έφερε τα αποτελέσματα και οδήγησε το 
ΠΟΛΚΕΟΑ, τα μέλη του, καθώς και τον κόσμο της Πολιτικής 
Αεροπορίας στην μεγάλη επιτυχία. Εκεί που κάποιοι απέτυχαν 

οικτρά, αυτό το συμβούλιο, μετά από 5 χρόνια πρόσθετης πα-
ραμονής και έχοντας διαμορφώσει ισχυρά ερείσματα παραμέ-
νοντας στο Ελληνικό, διαπραγματεύτηκε αποτελεσματικά και 
έτσι αποχωρούμε ΝΙΚΗΤΕΣ.
Μεταφέραμε εν ασφαλεία όλα τα εκθέματα του Μουσείου. Με-
ταφέραμε όλα τα έπιπλα, γραφεία, αρχεία, περιουσιακά στοι-
χεία του ΠΟΛΚΕΟΑ στα νέα γραφεία που μας παραχώρησε ο 
δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης. Έδρα του ΠΟΛΚΕΟΑ πα-
ραμένει το Ελληνικό!!! 
Είμαστε στην επόμενη μέρα, χάρη στη δουλειά του κόσμου του 
ΠΟΛΚΕΟΑ.
Πραγματοποιήσαμε επιτυχώς ένα εξαιρετικά μεγάλο εγχείρη-
μα. Η μετεγκατάσταση έγινε μέσα σε λίγες μέρες.  
22.000 και πλέον εκθέματα (αρχεία, αντικείμενα αεροπορικά, 
στολές, φωτογραφίες, έργα τέχνης, έπιπλα εποχής Ωνάση) και 
άλλα πολλά αντικείμενα της συλλογής του Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας μεταφέρθηκαν ασφαλώς. 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί:
•  Τον Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κωνστα-

ντάτο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
•  Τον δήμαρχο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρη 

Κωνσταντέλλο 
•  Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
για την παραχώρηση χώρου για τις ανάγκες του ΠΟΛΚΕΟΑ, 
καθώς και του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.

ΜΑΖΙ με τους συμμάχους μας
ΜΑΖΙ με τον κόσμο της αεροπορίας
ΜΑΖΙ με τον κόσμο του ΠΟΛΚΕΟΑ
    ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΠΗ του ΠΟΛΚΕΟΑ
κατά του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής

Με δεδομένη την απόφαση εμπρόθε-

σμου αποχώρησης από τον χώρο του 

πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό, 

που ήδη δρομολογείται και την αδυ-

ναμία συνεννόησης των συναρμοδίων 

υπηρεσιών για τη νομική διευθέτηση 

της διαφοράς, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. απο-

φάσισε  να μην εμμείνει στην εκδίκα-

ση της ανακοπής του – παρά τη βασι-

μότητά του – κατά του Πρωτοκόλλου 

Διοικητικής Αποβολής και προέβη σε 

σχετική δήλωση παραίτησης ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

νών κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, 

σήμερα 15/05/2018.

Με την παραίτηση αυτή, συμβάλλα-

με στην απαλλαγή του Δημοσίου από 

περιττές δίκες, στην άμβλυνση και 

ομαλοποίηση της σχέσης μας με τους 

αρμόδιους φορείς για το Ελληνικό και 

την εξωδικαστική αποχώρησή μας. 

Αποδεικνύουμε για μία φορά ακόμα 

ότι δεν έχουμε βλέψεις για το χώρο και 

ότι μοναδική μας προτεραιότητα ήταν η 

διαφύλαξη των εκθεμάτων και η δημι-

ουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορί-

ας.  Από τη στιγμή που αυτό επιτεύχθει 

εξέλιπαν οι λόγοι.

Υπενθυμίζουμε τη συνεισφορά μας 

στην προστασία του χώρου που μας 

φιλοξενούσε όλα αυτά τα χρόνια, προ-

στατεύοντας παράλληλα και τη Δημό-

σια Περιουσία. Πιο συγκεκριμένα, στις 

10 Ιουλίου 2005, μεγάλη πυρκαγιά κα-

τέστρεψε ένα μεγάλο μέρος των κτιρι-

ακών εγκαταστάσεων του πρώην Δυτι-

κού Αεροδρομίου, μεταξύ των οποίων 

και τα γραφεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.. Το 

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., αποκλειστικά με δικά 

του έξοδα αποκατέστησε αυτές τις ζη-

μιές. Μια δαπάνη ιδιαίτερα μεγάλη, 

μιας και η πυρκαγια είχε καταστρέψει 

σχεδόν ολοσχερώς τον χώρο. 

Τέλος, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μαζί με τον 

Σύνδεσμο Συνταξιούχων Ο.Α., είχε εκ-

φράσει την επιθυμία του να αποχαιρε-

τήσει το Ελληνικό μετά από 40 χρόνια, 

με μία μεγάλη εκδήλωση ΑΝΤΑΜΩ-

ΜΑΤΟΣ, στις 13 Ιουνίου 2018.  Δυστυ-

χώς μαζί συνεχίζει τον αγώνα πλέον 

για την λειτουργία του Μουσείου Πολι-

τικής Αεροπορίας.

Έχοντας πια εκπληρώσει τις υποχρεώ-

σεις του απέναντι στην Πολιτεία, ανα-

μένει πλέον με αξιώσεις τις δικές της.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της κοινής εκδήλωσης «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» των 
ΣΣ ΕΑΠΑΕ και ΠΟΛΚΕΟΑ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, μέλη και φίλοι των ΣΣ ΕΑΠΑΕ 
και ΠΟΛΚΕΟΑ
Το 2015, οι δύο Σύλλογοι, αποφάσισαν την πραγματοποίηση 
ετήσιου «Ανταμώματος», με στόχο την ενίσχυση ενότητας του 
κόσμου της Ο.Α. και των ξένων αεροπορικών εταιριών. 
Επί τρία χρόνια, οι δύο σύλλογοι, οργάνωναν από κοινού το 
«ΑΝΤΑΜΩΜΑ» όλων των πρώην εργαζομένων στην ΟΑ και 
στις ΞΑΕ, στον χώρο του πρώην ανατολικού αεροδρομίου που 
βρίσκονται τα παροπλισμένα αεροσκάφη.
Δυστυχώς φέτος, αν και θα ήταν ίσως το τελευταίο – αποχαιρε-
τιστήριο «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» στον συγκεκριμένο χώρο με αυτήν τη 
μορφή, δεν κατορθώθηκε  να μας δοθεί η απαραίτητη γραπτή 

άδεια, από τους  εμπλεκόμενους  φορείς, μεταξύ αυτών και η 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε, αν και τους είχε ζητηθεί έγκαιρα, προκειμέ-
νου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή. Εκτιμούμε πως, η 
αδυναμία συνεννόησης των αρμοδίων, είχε αυτό το αρνητικό 
αποτέλεσμα. 
Η εξέλιξη αυτή μας οδήγησε στην παραπάνω απόφαση, αφαι-
ρώντας από τον κόσμο της Ολυμπιακής, των ΞΑΕ  και το σύ-
νολο του κόσμου της Πολιτικής Αεροπορίας τη δυνατότητα να 
αποχαιρετίσουν το Ελληνικό!!!
Τα δύο Διοικητικά Συμβούλια δηλώνουν, παρά την εμπλοκή 
αυτή, ότι θα συνεχίσουν την αγαστή συνεργασία τους για το 
καλό όλων, μελών και μη μελών των δύο συλλόγων.

                                          Για τα Διοικητικά Συμβούλια

Αυτό απαγόρευσε η «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» να γίνει.

Για το ΣΣ ΕΑΠΑΕ                                                                 

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Σταύρου

Η Γεν. Γραμματέας
Βαλίνα Κατσιούλα

Για το ΠΟΛΚΕΟΑ

Ο Πρόεδρος
Βασίλης Τσατσαράγκος

Η Γεν. Γραμματέας 
Κυριακή Καρακατσάνη 
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Είναι γνωστό πως, το Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αερο-
πορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), σε όλην τη δι-
άρκεια της ύπαρξής του, υπερασπίζε-
ται με σθένος την προώθηση της ιστο-
ρικότητας του χώρου και δημιουργίας 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, στο 
πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και στα 
πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου, 
που αποτελεί πρωταρχικό, καταστατικό 
του σκοπό.
Όλα αυτά τα χρόνια, αποτελούσε προ-
τεραιότητα το παραπάνω όραμά μας. 
Δουλέψαμε σκληρά, με σχέδιο, με πεί-
σμα και ήρθε το αποτέλεσμα.
Ούτε μία στιγμή δεν δειλιάσαμε και δεν 
παραιτηθήκαμε από τον κορυφαίο στό-
χο που είχε θέσει το ΠΟΛΚΕΟΑ και ο 
κόσμος της Πολιτικής Αεροπορίας.
Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να γνωστοποιούμε πως η Ελλάδα, μετά 
από 87 χρόνια παρουσίας στις εμπορι-
κές αερομεταφορές, μέσα στην επό-
μενη 5ετία, θα διαθέτει ένα υπερσύγ-
χρονο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας 
και μάλιστα θα είναι ίσως η μοναδική 
χώρα στην Ευρώπη που το Μουσείο 
αυτό θα στεγάζεται εντός αεροδρομίου.
Το σύνολο της συλλογής εκθεμάτων 
που συγκεντρώθηκαν από το ΠΟΛΚΕ-
ΟΑ – Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας 
είναι πάνω από 23.000 αντικείμενα. 
Αρχεία που, το καθένα, αλλά και όλα 
μαζί παρουσιάζουν το σύνολο της ιστο-
ρίας της Πολιτικής Αεροπορίας στην 
Ελλάδα. 
Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 2.500 
συσκευές, 7 αεροπλάνα, 2 εξομοιωτές 
πτήσεων, δεκάδες όργανα και στολές, 
ψηφιδωτό Ωνάση (μοναδικό στον κό-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετεγκατάστασης  
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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σμο), ιστορικές φωτογραφίες, έργα 
τέχνης, αρχεία, έγγραφα, διαφημιστικό 
υλικό εποχής και καθημερινά η συλλο-
γή συμπληρώνεται με νέα εκθέματα.
Η συλλογή εκτείνεται χρονικά από το 
1931 και στόχος μας είναι να συμπλη-
ρώνεται και από νεότερους αερομετα-
φορείς της χώρας μας (Aegean  κ.ά.). 
Σήμερα, μετά από την ιδιαίτερα εποι-
κοδομητική συνεργασία με Πολιτεία, 
Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση και δεκά-
δες Φορείς, η χωροθέτηση Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας, με το Προεδρι-
κό Διάταγμα (ΦΕΚ35/AAΠ/1.03.2018), 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, προ-
κειμένου το ΠΟΛΚΕΟΑ να ξεκινήσει τη 
διαδικασία της παράδοσης του χώρου 
στον επίσημο φορέα που τον διαχειρί-
ζεται (ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.).
Μέριμνά μας είναι η μεταφορά – απο-
θήκευση της παραπάνω συλλογής και 
του συνόλου των εκθεμάτων σε χώρο 
ασφαλή, μέχρι που ο χώρος που θα 
στεγάσει το Μουσείο Πολιτικής Αερο-
πορίας (Σ.Ο.Α.) θα είναι έτοιμος.
Αυτό το μεσοδιάστημα είναι κρίσιμο 
και ζητάμε τη βοήθεια της Πολιτείας, 
προκειμένου όλα αυτά τα ιστορικά 
αντικείμενα να μην κανιβαλιστούν,     
λεηλατηθούν, κλαπούν.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, όπως επίσημα είχε δια-
βεβαιώσει την Πολιτεία πως:
Α.  Μετά τη διαγραφή του προστίμου
Β.  Χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής 

Αεροπορίας 
θα παραδώσει τον χώρο, ενόψει του 
επενδυτικού project για την αξιοποίη-
ση του Ελληνικού.
Η διαδικασία αυτή, της μεταφοράς 
– μετεγκατάστασης, ολοκληρώθηκε 
εντός χρονοδιαγράμματος που είχαμε 
θέσει.

Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Σε συνέχεια της συναντήσεώς μας, από 
21/02/2018, εκφράζουμε με την πα-
ρούσα την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας 
και σας αποστέλλουμε, όπως συμφω-
νήσαμε, το παρόν υπόμνημα που ανα-
φέρεται στις δράσεις μας. Στην ουσία, 
αποκαλύπτουμε εν συντομία ποια είναι 
η ταυτότητά μας, ελπίζοντας ασφαλώς 
σε μία άριστη και ευδόκιμη συνεργασία 
και επικοινωνία. 

1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατ΄αρχήν, είμαστε ένα Ν.Π.Ι.Δ. (Σω-
ματείο του Α.Κ.), μέλη του οποίου, σε 
μεγάλο ποσοστό, είναι πρώην εργα-
ζόμενοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας 
(σήμερα συνταξιούχοι), εργαζόμενοι 
στον χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας, 
σε ξένες αεροπορικές εταιρείες, καθώς 
και σε υπηρεσίες Ground Handling. Η 
Ολυμπιακή Αεροπορία, ενόσω λει-
τουργούσε ήταν και η μοναδική χο-
ρηγός μας, με κύριο και αποκλειστικό 
σκοπό τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης 
της εταιρείας, η αλληλεγγύη μεταξύ 
των μελών της και ΚΥΡΙΩΣ και ΒΑΣΙΚΑ 
η ίδρυση ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕ-
ΡΟΠΟΡΙΑΣ και η οροθέτηση του εντός 
του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ, που συνδέεται άριστα με την 
ιστορικότητα του χώρου και τις μνήμες 
των μελών του. 
Κατά τη συνάντησή μας, σας ενημερώ-
σαμε και επαναλαμβάνουμε ότι:
α)  Διαθέτουμε 23.000 περίπου εκθέ-

ματα, που συγκεντρώθηκαν με πολύ 
κόπο και αρκετά χρήματα την τε-
λευταία 20ετία και όλα πιστοποιούν 
και αναδεικνύουν την ιστορία της 
Πολιτικής Αεροπορίας εν γένει στην 
Ελλάδα.

β)  Επισημαίνουμε ότι, μεταξύ των εκ-
θεμάτων, περιλαμβάνονται χιλιάδες 
αεροπορικά αντικείμενα, επτά (7) 

μη πλόιμα αεροσκάφη (μεταξύ των 
οποίων ένα Β727, ένα Β737 και το 
ιστορικό Β747 του Αριστοτέλη Ωνά-
ση – είμαστε σε επαφή με το Υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας για να παρα-
λάβουμε άλλα δύο αεροσκάφη, ένα 
YS-11, που ήταν μέρος του στόλου 
της Ο.Α., καθώς και μία Dacota), δύο 
(2) εξομοιωτές πτήσεων, δεκάδες 
όργανα, στολές εργαζομένων, που 

καλύπτουν όλη την χρονική περίο-
δο, ψηφιδωτό Ωνάση (μοναδικό στον 
κόσμο), ιστορικές φωτογραφίες πτή-
σεων με σημαντικά πρόσωπα, έργα 
τέχνης, αρχεία, έγγραφα, διαφη-
μιστικό υλικό της εποχής, γραφείο 
Ωνάση και υιού Αλέξανδρου και 
διάφορα έγγραφα, καθώς και έπιπλα 
της περιόδου Ωνάση.

Εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι – θα 
συμφωνήσετε μαζί μας – όλο το πα-
ραπάνω ιστορικό εκθεσιακό υλικό 
προσδίδει μεγάλη δυναμικότητα στο 
Μουσείο και ασφαλώς θα αποτελέσει 
πρόκληση για την επισκεψιμότητα από 
το ελληνικό και διεθνές κοινό.
Επισημαίνουμε ότι, είμαστε βαθιά γνώ-
στες της ιστορίας όλων των εκθεμά-
των, αλλά και εν συνόλω της ιστορίας 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Πολιτι-
κής Αεροπορίας και επομένως, είναι 
σκόπιμο να αποτελέσουμε τα πρόσωπα 
που θα στελεχώσουν το Μουσείο.

Στόχος, ένα δυναμικό,  
διαδραστικό Μουσείο

2.  ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Στο σημείο αυτό, προτείνουμε το ΠΡΩ-
ΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣ-
ΚΑΦΩΝ (Hangar Στέφανου Ζώτου), να 
αποσυναρμολογηθεί ασφαλώς από το 
σημείο που βρίσκεται, λόγω και των 
αλλαγών που θα προκύψουν στην πε-
ριοχή του πρώην Δυτικού Αερολιμένα 
και να επιλεγεί με ευθύνη σας χώρος 
που θα μεταφερθεί προκειμένου να 
αποτελέσει ένα τμήμα από το σύνολο 
της ιστορικότητας του χώρου, που έχει 
σχέση με την ιστορία της Πολιτικής 
Αεροπορίας στην Ελλάδα. Σήμερα βρί-
σκεται στο νοτιοδυτικό άκρο (συν1)

Το ΠΟΛΚΕΟΑ συναντήθηκε με τον Δ/νοντα Σύμβουλο  
της Lamda Development, κ. Οδυσσέα Αθανασίου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Οδυσσέας Αθανασίου Διευθύνων Σύμβουλος  
Lamda Development
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

3.  ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ΣΤΟ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ

Για όλους τους παραπάνω λόγους, 
αλλά και για λόγους ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥΣ, 
θα πρέπει το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. να παρα-
μείνει και να έχει έδρα των γραφείων 
του, ασφαλώς με τη δική σας συναίνε-
ση, εντός τους χώρου του Ανατολικού 
Αεροδρομίου, με απαιτούμενο στεγα-
σμένο χώρο για τις υπηρεσίες του, πε-
ρίπου 300τ.μ. (κτίριο Saarinen). 

4.  ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Έχουμε συστήσει Ν.Π.Ι.Δ. με την επω-
νυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», με στόχο τη διαχείριση 
του Μουσείου και την προβολή του.
Πρέπει επομένως, η παραπάνω σημα-
ντική συλλογικότητα, να στεγαστεί σε 
χώρο που θα φιλοξενήσει το ΜΟΥΣΕΙΟ.

5. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μετά την αποχώρηση 
της Αμερικάνικης Βάσης, επί 25 συνα-
πτά έτη, διαχειρίζεται τρία (3) γήπεδα 
τένις για τα μέλη του στον υπόψη χώρο. 
Δεν γνωρίζουμε τον γενικότερο σχε-
διασμό σχετικά με τις εγκαταστάσεις 
ήπιων αθλητικών δράσεων. Ελπίζουμε 
και θα παρακαλούσαμε, σε περίπτωση 
πρόβλεψης ήπιων αθλητικών εγκατα-
στάσεων (γήπεδα τένις), τα μέλη μας να 
έχουν πρόσβαση, με τήρηση του σχετι-
κού κανονισμού.

6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΜΑΣ
Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών, θα 
παρακαλούσαμε να συνεχίσουμε να 
έχουμε πρόσβαση στα ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 
ιδιοκτησίας μας, που βρίσκονται στον 
χώρο του πρώην Ανατολικού Αερολι-
μένα.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, 
ως φορέας και ιδιοκτήτες των εκθεμά-
των, έχουμε συμφωνήσει με την Πο-
λιτεία να παραδώσουμε τον χώρο που 
βρίσκεται σήμερα και εκτίθεται η συλ-
λογή, στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιου 
Ελληνικού.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να αναζη-
τήσουμε από κοινού χώρο, μέχρι την 
οριστική τοποθέτηση του Μουσείου, σε 
χώρο στον οποίο θα μεταφερθούν με 
ασφάλεια όλα αυτά τα εκθέματα, προ-
κειμένου να προστατευθούν με ευθύνη 
μας από πιθανές λεηλασίες και κλοπές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σας κάνουμε γνωστό ότι, έχουμε κα-
θιερώσει ετήσιες εκδηλώσεις των με-
λών μας και των φίλων της Πολιτικής 
Αεροπορίας, στους υπόψη χώρους με 
ημερομηνίες ως κάτωθι:

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Εορτασμός εντός του Μουσείου με 
βραβεύσεις, ομιλίες, προβολές, για τη 
σημασία της ημέρας και τη συμβολή εν 
γένει της Ολυμπιακής Αεροπορίας και 
των εμπορικών αεροπορικών μετα-
φορών γενικότερα στην ανάπτυξη της 
χώρας (η ημερομηνία είναι συμβολική 
διότι είναι η ημέρα της πρώτης πτήσης 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας).

ΙΟΥΝΙΟΣ: ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Καθιερωμένη γιορτή με τίτλο «ΑΝΤΑ-
ΜΩΜΑ» όλου του κόσμου της Ολυμπι-
ακής Αεροπορίας και των ξένων αερο-

πορικών εταιρειών, που γίνεται μέχρι 
τώρα στον χώρο στάθμευσης του Β747 
και των άλλων έξι αεροσκαφών. 

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 
Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας ΜΟΥ-
ΣΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 
Εορτασμός Πρώτης Πτήσης Β747 
(08/12/1973), στον χώρο των αεροσκα-
φών.

ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 
Προγραμματίζονται θεατρικές παρα-
στάσεις κ.λπ εντός του Β747.

Οι παραπάνω δράσεις στους χώρου 
του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, 
συμβάλουν στην ανάπτυξη της ιστορι-
κότητας του χώρου, στην εξοικείωση 
με τον χώρο και στη διαμόρφωση «συ-
νήθειας» του επισκέπτη.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

29 Σεπτεμβρίου 2019, συμπληρώνο-

νται 10 χρόνια από το κλείσιμο ενός 

από τους κορυφαίους αερομεταφορείς 

της Ευρώπης. Έκλεισαν την εταιρεία 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. 

Με τις υπ’ αριθμ. 5714 - 5716/2009 

αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, η 

Ολυμπιακή Αεροπορία και οι θυγα-

τρικές της εταιρίες τέθηκαν σε καθε-

στώς ειδικής εκκαθαρίσεως, από της 

δημοσιεύσεως των δικαστικών απο-

φάσεων (ήτοι 2/10/2009) με εκκαθαρί-

στρια εταιρία την ανώνυμη εταιρία με 

την επωνυμία «Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ 

Διαχειρίσεως Ενεργητικού και Παθη-

τικού», ενώ στις 15/12/2009 καταγγέλ-

θηκαν όλες οι εργασιακές συμβάσεις 

του προσωπικού τους.

Η Ολυμπιακή Αεροπορία, που ίδρυσε ο 

Αριστοτέλης Ωνάσης το 1957 (6 Απριλί-

ου) έμελε σε λίγα μόλις χρόνια από την 

ίδρυσή της, να γίνει ο αερομεταφορέας 

των 5 ηπείρων. Η μικρή Ελλάδα, χάρις 

την Ολυμπιακή Αεροπορία, για πρώτη 

φορά στην ιστορία της, «έφερνε» την 

υφήλιο πολύ πιο κοντά της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Ελλάδα αποκτούσε ξαφνικά τη δυ-

νατότητα, σε λιγότερο από 24 ώρες, να 

μπορεί να επικοινωνεί με όλον τον κό-

σμο. Ο απόδημος Ελληνισμός ξαναπο-

κτούσε επαφή με την πατρίδα του.

Ο διάσπαρτος Ελληνισμός, έβλεπε και 

πάλι την ελληνική σημαία και τα χρώ-

ματα της Ελλάδας στα πέρατα του κό-

σμου. Η Ελλάδα, έφερε τον κόσμο πιο 

κοντά της. 

Τώρα πια, είχαν ένα πρόσθετο λόγο να 

έρχονται και στην πατρίδα.

Η Ελλάδα, μία χώρα μικρή, που όταν 

όλη η Ευρώπη έκλεινε τις πληγές της 

από έναν καταστροφικό Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, βίωνε για άλλη μία πενταε-

τία περίπου έναν εμφύλιο πόλεμο. Το 

1950, μόλις η Ελλάδα, βαθιά πληγωμέ-

νη, τραγικά διχασμένη, είχε την ανάγκη 

από την γρήγορη επούλωση των τραυ-

μάτων της , είχε ανάγκη από οικονομι-

κή ανάπτυξη. Χάρη στις δημιουργικές 

πρωτοβουλίες των Ελλήνων στον το-

μέα της ναυτιλίας και του Αριστοτέλη 

Ωνάση με την Ολυμπιακή Αεροπορία, η 

ανάπτυξη ξεκίνησε.

Σημαντική ώθηση, σε αυτά τα δύσκολα 

χρόνια της δεκαετίας του 1950  για την 

ανάπτυξη της χώρας, έδωσε η Ολυμπι-

ακή Αεροπορία. Όταν η Ελλάδα «έχα-

νε» τα παιδιά της στην ξενιτιά και μά-

ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ;

Α' ΜΕΡΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο.Α.
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τωνε περισσότερο η χώρα μας, έρχεται 

να συμβάλει καθοριστικά στο άνοιγμα 

της χώρας, βοηθώντας έμπρακτα στην 

προώθηση της εμπορικής πολιτικής 

της Ελλάδας, στην επικοινωνία.

Στο εσωτερικό της Ελλάδας, η Περι-

φέρεια, η υπόλοιπη Ελλάδα είναι απο-

κομμένη από το Κέντρο, αποκομμένη 

από την επικοινωνία. Η εσωτερική 

μετανάστευση εξελίσσεται σε μαζική 

φυγή από την ύπαιθρό, με κατεύθυνση 

τα αστικά κέντρα.

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, η Ολυ-

μπιακή Αεροπορία, με το δίκτυό της 

στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί 

νέα, θετικά δεδομένα για ανάπτυξη.

Η καθημερινή σύνδεση της Περιφέ-

ρειας με την Αθήνα είναι ένα ιστορικό 

γεγονός. Η επιχειρηματικότητα βλέπει 

πίσω από αυτήν την εξέλιξη ευκαιρίες. 

Στοιχειώδη αγαθά φτάνουν πλέον σύ-

ντομα στους πολίτες. Οι κοινωνικές δο-

μές της χώρας, αποκτούν δυνατότητες 

έγκαιρης παρέμβασης στους έχοντας 

αυτές τις ανάγκες.

Η επίσημη Πολιτεία, αποκτά μία νέα 

δυνατότητα. Να προωθεί την εμπορική 

πολιτική της χώρας, μέσα από διακρα-

τικές συμφωνίες, προωθώντας ελληνι-

κά προϊόντα. Ιδιαίτερα, τα ευπαθή προ-

ϊόντα, βρίσκονταν σε λίγες ώρες στις 

αγορές της Ευρώπης.

Αυτήν τη δυνατότητα, για επίσπευση 

των αναπτυξιακών πολιτικών, την προ-

σέφερε στη χώρα η Ολυμπιακή Αερο-

πορία.

Η Συμβολή της Ολυμπιακής Αεροπορί-

ας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπε-

δο είναι ανεκτίμητη!!!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Και όχι μόνο αυτό. Η Ελλάδα, χάρις την 

Ολυμπιακή, μπαίνει δυνατά στο κάδρο 

ως τουριστικός προορισμός.

Η Αθήνα πλέον κατακτά στη Νοτιο-

ανατολική Ευρώπη, μία σημαντική 

πρωτοπορία στον χώρο των αερομε-

ταφορών.. Το αεροδρόμιο της Αθήνας 

γίνεται HUB.

Η Ολυμπιακή Αεροπορία, σε συνεργα-

σία με τον Ε.Ο.Τ., κάνουν την Ελλάδα 

μεγάλη δύναμη, στην ανερχόμενη βι-

ομηχανία του τουρισμού. Η παρουσία 

της Ολυμπιακής στις πέντε ηπείρους, 

επισπεύδει την τουριστική ανάπτυξη 

και συμβάλει στην αναβάθμιση του 

προϊόντος.

Υπενθυμίζουμε πως, η εταιρεία των 

πέντε ηπείρων είχε τις καλύτερες χρο-

νοθυρίδες ανά τον κόσμο, συνώνυμο 

των υψηλών, ποιοτικών υπηρεσιών.

Η δεκαετία του 1970, βρίσκει την Ολυ-

μπιακή πανέτοιμη ως αερομεταφορέα 

για το μεγάλο άλμα της χώρας, με τα 

υπερσύγχρονα αεροπλάνα που πλέον 

διαθέτει, αναβαθμίζει συνολικά το προ-

ϊόν της, κατακτώντας ένα δύσκολο και 

ιδιαίτερο απαιτητικό επιβατικό κοινό 

την περίοδο αυτή.

Η Ολυμπιακή Αεροπορία επιλέγεται 

και από τους celebrities, που πετούν 

με την εταιρεία του Αριστοτέλη Ωνάση. 

Όχι, αυτό δεν ήρθε από μόνο του, αλλά 

μετά από μία προσεκτική και κοπια-

στική προσπάθεια που καταγράφηκε 

ιστορικά ως η χρυσή εποχή του Ωνάση!

Είναι η εποχή που το επιβατικό κοινό 

της πρώτης θέσης απολάμβανε service 

μοναδικό, ιδιαίτερα υψηλών προδια-

γραφών, κολακεύοντας έτσι ένα δύ-

σκολο, απαιτητικό επιβατικό κοινό, 

όπως οι αστέρες του Χόλιγουντ, της 

ροκ και ποπ μουσικής, του ευρωπαϊ-

κού κινηματογράφου, οι μεγάλοι μό-

διστροι, οι celebrities της εποχής και 

της show biz. Όλοι αυτοί επιλέγουν την 

Ολυμπιακή Αεροπορία.

                                Β.Τ.
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Επίσκεψη κλιμακίου 
Υπουργείου 
Οικονομικών

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, τον εκθεσιακό 

χώρο του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορία, 

επισκέφθηκε κλιμάκιο του Υπουργείου Οι-

κονομικών όπου ξεναγήθηκε στα εκθέματα 

και εξέφρασε την συμπαράστασή του στην 

προώθηση του στόχου δημιουργίας Μουσεί-

ου Πολιτικής Αεροπορίας, στα πλαίσια του 

Μητροπολιτικού Πάρκου  στο Ελληνικό.

ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ
«ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ MOYΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ελένη Καλογεράκη (σάκος διακίνησης αλληλογραφίας Ο.Α.)
Τζένη Κουτσουρή (διάφορα αναμνηστικά είδη και αντικείμενα Ο.Α.)

Ποτήρη Ειρήνη (Στολές και αξεσουάρ Ι/Σ)

Πριν από λίγες μέρες, μου ζητήθηκε από τον πρόεδρο του 
ΠΟΛΚΕΟΑ, να γίνουν κάποια γυρίσματα για την εκπομπή 
«Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» του δημοσιογράφου, Χρήστου 
Βασιλόπουλου.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 16 Μαΐου, 
στον χώρο του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελλη-
νικό, χώρο τον οποίο όλοι έχουμε αγαπήσει και σε λίγο και-
ρό θα παραδοθεί στην LAMDA DEVELOPMENT.
Θέμα της εκπομπής: «Τουρισμός και η συμβολή της Ολυ-
μπιακής Αεροπορίας»
Στα γυρίσματα συμμετείχαν, καταθέτοντας τις εμπειρίες 
τους και τις απόψεις τους σχετικά με το θέμα οι:
•  Βασίλης Τσατσαράγκος, Τεχνικός – Πρόεδρος ΠΟΛΚΕΟΑ
•  Μαρίζα Οικονόμου, Διευθύντρια Τμήματος Διαφήμισης 

Ο.Α. και Αντιπρόεδρος Hellenic Aviation Society
•  Φίλιππος Περιμένης, Ιπτάμενος Μηχανικός - Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων ΠΟΛΚΕΟΑ
•  Κατερίνα Λέκκα, Ιπταμένη Συνοδός Ο.Α.,
                                                                                                 Κατερίνα Λέκκα
       Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ - Ιπταμένη Συνοδός Ο.Α.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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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
➦	 	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

www.polkeoa.gr
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ… ΣΤΑ γΡΗγΟΡΑ

Επιμέλεια:  Παύλος Παπαδημητρόπουλος

ΝΕΑ ΠΤΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ
«Η αεροπορική εταιρεία Ryanair ανακοί-
νωσε στις 13 Ιουνίου, μια νέα διαδρομή 
Κέρκυρα – Λονδίνο, από και προς το αε-
ροδρόμιο Southend, με δρομολόγια δύο 
φορές την εβδομάδα.
Οι νέες αυτές πτήσεις, σύμφωνα με την 
αεροπορική εταιρεία, θα ξεκινήσουν τον 
Απρίλιο του 2019, ενόψει της επόμενης 
τουριστικής σεζόν.

Έτσι οι επισκέπτες της Κέρκυρας θα μπο-
ρούν από τον ερχόμενο χρόνο, να απο-
λαύσουν πλέον δύο συνδέσεις από και 
προς τα δύο αεροδρόμια του Southend 
και του Stansted.

ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ  SKY 
EXPRESS AIRLINES 
Σε  εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 
14 Ιουνίου, από τη Fraport Greece στα 
Χανιά, παρουσία των Τοπικών Αρχών, 
εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέ-
ρωσης και των τουριστικών παραγό-
ντων της Κρήτης, και με κεντρικό σύν-
θημα το “We are here”, ανακοινώθηκε 
το νέο δρομολόγιο της Sky Express, 
Αθήνα-Χανιά-Αθήνα. Συγκεκριμέ-
να, από 1η Νοεμβρίου η Sky Express 
θα εξυπηρετεί καθημερινά με τρεις 
πτήσεις το δρομολόγιο Αθήνα-Χανιά, 
αναπτύσσοντας ακόμα περισσότερο το 
δίκτυο της καθώς και την παρουσία της 
σε όλη την Κρήτη, την οποία συνδέει με 
πολλά μέρη της Ελλάδας.

ΠΡΑΓΑ- ΠΑΡΟΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ! 
Εντυπωσιακή υποδοχή  επεφύλαξε η Δη-
μοτική αρχή της Πάρου την Παρασκευή 8 
Ιουνίου, στον Κυβερνήτη, το προσωπικό 
και στους πρώτους επισκέπτες από την 
Πράγα . Παράλληλα ευχαρίστησε την εκ-
πρόσωπο της Εταιρείας TRAVEL SERVICE 
για την εμπιστοσύνη στις προοπτικές που 
έχει ο τόπος  και την παρουσία τους στο 
νησί. Τα εποχιακά δρομολόγια από τη 

πόλη της Πράγας αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν στις 02 Οκτωβρίου με τις πτήσεις 
να πραγματοποιούνται κάθε 11 ημέρες 

(Τρίτη ή Παρασκευή) ενώ  το επόμενο 
δρομολόγιο  είναι προγραμματισμένο για 
τις 19 Ιουνίου.
Οι απευθείας πτήσεις charter θα γίνο-
νται με αεροπλάνα τύπου Boeing737 της 
SMARTWINGS που ανήκει στην μεγα-
λύτερη αεροπορική εταιρεία της Τσεχίας 
Travel Service. Είναι χωρητικότητας 120 
ατόμων και θα διακινεί τουρίστες από 4 
τσέχικα τουριστικά γραφεία με προορισμό 
την Πάρο και τη Νάξο.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ EGYPTAIR
Σε νέα προσφορά για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, 35% έκπτωση στα 
ναύλα των εισιτηρίων σε όλες τις κατη-
γορίες θέσεων και για όλους τους προ-
ορισμούς του δικτύου της, στις πτήσεις 
από Αθήνα και με ενδιάμεση στάση το 
Κάιρο προχωρεί η  Egyptair, προσφέ-
ροντας υπό προϋποθέσεις, δυνατότητα 
δωρεάν διανυκτέρευσης σε δωμάτιο 
ξενοδοχείου πέντε αστέρων, δωρε-
άν ημερήσιας χρήσης δωματίου σε 
ξενοδοχείο πέντε αστέρων ή δωρεάν 
ξενάγηση στο Κάιρο, τον Νείλο και τις 
Πυραμίδες (στην περίπτωση που η επί-
σκεψη πραγματοποιηθεί εκτός ωραρί-
ου λειτουργίας, παρέχεται δωρεάν γεύ-
μα με θέα τον χώρο των Πυραμίδων), 
δωρεάν μεταφοράς δύο αποσκευών 
(23 kg η κάθε μία) . Για περισσότερες 
πληροφορίες στο www.egyptair.com

Fraport: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΝΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Την υλοποίηση του επιχειρηματικού στό-
χου για ανάπτυξη της κίνησης, εφαρμό-
ζοντας πρόγραμμα κινήτρων, διάρκειας 
2 ετών, αρχής γενομένης από τον χειμώ-
να του 2018 – 2019 αποφάσισε η εταιρεία 
διαχείρισης των 14 περιφερειακών αερο-
δρομίων Fraport Greece. με παροχή κι-
νήτρων με στόχο την εισαγωγή νέων δι-
εθνών δρομολογίων και κατά τη διάρκεια 
των χειμερινών μηνών. Πιο συγκεκριμέ-

να, αποφάσισε να παράσχει εκπτώσεις 
στα αεροναυτιλιακά τέλη της τάξεως του 
50%, διευρύνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις 
προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης των 
14 αεροδρομίων και ενδυναμώνοντας τις 
συνεργασίες με τις αεροπορικές εταιρείες. 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 
ΜΟΙΡΑΙΟΥ NORATLAS
Με το αρματαγωγό του ελληνικού πο-
λεμικού ναυτικού «Χίος» μεταφέρθη-
κε στην Κύπρο αποσυναρμολογημένο 
πιστό αντίγραφο του μεταγωγικού 
αεροσκάφους Noratlas Στην συνέχεια 
μεταφέρθηκε στον Τύμβο της Μακεδο-
νίτισσας, όπου θα τοποθετηθεί (αφού 
συναρμολογηθεί από τεχνικούς της 
Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας) στο 
σημείο όπου τα ξημερώματα της 22ας 
Ιουλίου 1974 καταρρίφθηκε, το με-
ταγωγικό αεροσκάφος της ελληνικής 
πολεμικής αεροπορίας που μετέφερε 
καταδρομείς και απογειώθηκε από το 
Μάλεμε της Κρήτης.
Το αεροσκάφος Noratlas 52-133 «ΝΙ-
ΚΗ-4»το οποίο συμμετείχε στην επι-
χείρηση ΝΙΚΗ για την αερομεταφορά 
της 1ης Μοίρας Καταδρομών, με σκο-
πό την αντιμετώπιση της τουρκικής ει-
σβολής, καταρρίφθηκε από φίλια πυρά, 
με αποτέλεσμα το θάνατο του τετραμε-
λούς πληρώματος του και όλων των 
καταδρομέων της διμοιρίας που επέ-
βαινε σε αυτό πλην ενός του Θανάση 
Ζαφειρίου.
Το αεροσκάφος μαζί με 16 από τους 
πεσόντες καταδρομείς, τάφηκε κάτω 
από χώματα στην περιοχή όπου αργό-
τερα ανεγέρθη ο τύμβος της Μακεδονί-
τισσας. Τα συντρίμμια αποκαλύφθηκαν 
κατά τις εκσκαφές που πραγματοποι-
ήθηκαν πριν από δυο χρόνια στην πε-
ριοχή για ανεύρεση των οστών των 
πεσόντων καταδρομέων και η αποκα-
τάσταση του τύμβου ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα. Η αποκάλυψη του Noratlas 
θα πραγματοποιηθεί κατά τις εκδήλω-
σης μνήμης και τιμής που θα διοργα-
νωθούν τον επόμενο μήνα για την μαύ-
ρη επέτειο της εισβολής.
 (σημείωση: Ο γράφων  «έζησε ζωντα-
νά» τα συγκλονιστικά γεγονότα από το 
ΒOC της 155 Π.Μ. στο αεροδρόμιο Χα-
νίων όπου υπηρετούσε).
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2ήμερη εκδρομή 

ΖΑΡΟΥΧΛΑ 
ΑΧΑΪΑΣ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ, μέσα από το πρόγραμ-
μα των δράσεών του και τις πολύ πε-
τυχημένες εκδρομές που οργανώνει 
τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό της 
χώρας, ταξίδεψε τα μέλη του σε ένα 
πανέμορφο χωριό, τη Ζαρούχλα Αχα-
ϊας, σε μία διήμερη εκδρομή (18 – 19 
Μαρτίου 2018).
Η Ζαρούχλα, είναι ένα πανέμορφο χω-
ριό, κυριολεκτικά βυθισμένο στα πρά-
σινο που μας χαλάρωσε και μας ανα-
ζωογόνησε.
Τα καταπράσινα έλατα, οι καστανιές, η 
ομιχλώδης ατμόσφαιρα και οι μυρω-
διές από τα αναμμένα τζάκια, δημιούρ-
γησαν ένα ειδυλλιακό κλίμα και ένα 
χαλαρωτικό συναίσθημα.
Περπατήσαμε στο φημισμένο δάσος 
της Ζαρούχλας, στο μουσείο φωτογρα-
φίας και γνωρίσαμε την αρχιτεκτονική 
της με τα πέτρινα σπιτάκια και τους 
όμορφους καλοστημένους ξενώνες 
της, καθώς και τον μεσαιωνικό Πύργο 
της και ακούσαμε το κελάρυσμα του 
ποταμού Κράθι που πηγάζει από τον 
Χελμό και διασχίζει το χωριό.
Επισκεφθήκαμε την μαγευτική λίμνη  
Τσιβλού και θαυμάσαμε τις φυσικές 
πηγές που υπάρχουν εκεί. 
Στην επιστροφή μας, δεν παραλείψαμε 
να επισκεφθούμε τα γραφικά Καλά-
βρυτα, όπου και απολαύσαμε τον καφέ 
μας και την βόλτα μας, πριν επιστρέ-
ψουμε πίσω στην Αθήνα με τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις.
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Η Πολωνία είναι μία από τις μεγαλύτε-

ρες χώρες της Ευρώπης και έχει μα-

κρά και πολύπαθη ιστορία. Με με τα 

ενδιαφέροντα αξιοθέατα, τις όμορφες 

πόλεις και τις φυσικές ομορφιές, αλλά 

και την πολυχρωμία πολιτισμών και 

εικόνων, περίμενε το ΠΟΛΚΕΟΑ και τα 

μέλη του να την εξερευνήσουμε σε μία 

5ήμερη εκδρομή που πραγματοποιή-

θηκε 25 – 29 Μαΐου 2018.

Η Πολωνία είναι μία χώρα που έχει 

επιβιώσει για αιώνες από συγκρού-

σεις και προβλήματα και έχει «ανα-

δυθεί» πλέον ως μια περήφανη, ανε-

ξάρτητη χώρα, έτοιμη να αναλάβει τον 

νέο ρόλο της στη σύγχρονη ιστορία. 

Κι όσοι την επισκέπτονται ανακαλύ-

πτουν αυτά που οι ντόπιοι γνωρίζουν 

εδώ και καιρό: πρόκειται για μια χώρα 

πλούσια σε πολιτισμό, φυσικές ομορ-

φιές και ενδιαφέροντα ιστορικά μνη-

μεία.

Η  Βαρσοβία, η πρωτεύουσα της Πολω-

νίας ήταν η πρώτη μας στάση σε αυτό 

το ταξίδι. Ξεναγηθήκαμε στην ιστορική 

αυτή πόλη η οποία περιβάλλεται από 

παλιές οχυρώσεις και βρίσκεται στον 

κατάλογο την πανανθρώπινης πολι-

τιστικής κληρονομιάς της UNESCO, 

αποτελώντας σημαντικό πόλο έλξης 

για τους συντηρητές μνημείων ανά τον 

κόσμο.

Είδαμε μεταξύ άλλων την κεντρική 

πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανά-

κτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρ-

χιτεκτονικής που τώρα λειτουργεί σαν 

Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, 

το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου 

Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία 

Τ ο  Π Ο Λ Κ Ε Ο Α  σ τ η ν  Π ο λ ω ν ί α

Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ μπροστα από το παλάτι Πολιτισμού στη Βαρσοβία.

Φωτο από το Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στη Βαρσοβία.

Στο πάρκο της Βαρσοβίας.



που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλα-

πα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού 

και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη 

Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, 

που στεγάζει την όπερα και το μπαλέ-

το, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που 

θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια 

της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, 

το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας 

Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με 

Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ 

Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του 

ανακτόρου Λαζιένσκι. 

Επόμενη μας στάση η Κρακοβία, η 

αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας με 

βασικότερη την επίσκεψη στον μου-

σειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, 

από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συ-

γκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν 

τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα 

κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου 

Πολέμου. 

Την επόμενη μέρα, επισκεφθήκαμε 

το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο 

λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό, το  

πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη 

μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία 

Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. 

Στη μέση της πλατείας δέσποζε το ανα-

γεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιέ-

νιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν 

το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα 

στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα με 

σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής 

Πολωνών ζωγράφων.

Επίσης εντυπωσιακή, η ξενάγησή μας 

στην περιοχή της Βιελίτσκα όπου τα 

αλατωρυχεία της αποτελούν μοναδικό 

κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. 

www.polkeoa.gr 17

ΤΑΞΙΔΙΑ

Βαρσοβία - Κρακοβία

Έξω από το παλάτι στη Βαρσοβία.

Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ μπροστά από το μνημείο του Σοπέν.

Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ στο Άουσβιτς. Το παλάτι Πολιτισμού.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., πραγματοποίησε με 

εξαίρετη επιτυχία εκδήλωση – γιορτή, 

με αφορμή την ημέρα ίδρυσης από τον 

Αριστοτέλη Ωνάση της Ολυμπιακής Αε-

ροπορίας στις 6 Απριλίου 1957.

Η γιορτή έγινε την Τετάρτη 18 Απρι-

λίου 2018 στο πρώην Δυτικό Αερο-

δρόμιο του Ελληνικού, έναν χώρο 

ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικά, που σε 

λίγο καιρό δεν θα υπάρχει. Είναι σε 

γνώση μας το project για το Ελληνικό. 

Οι αίθουσες αφίξεων – αναχωρήσεων 

του Δυτικού Αερολιμένα Ελληνικού 

θα γκρεμιστούν. Στον ίδιο χώρο που 

στις 6 Απριλίου 2011 εγκαινιάστηκε το 

Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας με το 

γενικό τίτλο «Ένα Μουσείο Γεννιέται», 

χώρος που φιλοξενεί επί μία 30ετία το 

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Η βραδιά περιλάμβανε ομιλίες, βρα-

βεύσεις, προβολή ντοκιμαντέρ και 

πολλά νέα εκθέματα.

Όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο του 

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. «…Η «Ημέρα της Ολυ-

μπιακής» καθιερώθηκε στις 6 Απριλί-

ου 2011. Είμαστε χαρούμενοι γι΄αυτό, 

γιατί είναι μία γιορτή πολιτισμού. Η Ελ-

λάδα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη 

χωρίς Μουσείο Πολιτικής Αεροπορί-

ας. Φέτος, συμπληρώθηκαν 87 χρό-

Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία
η γιορτή για την «Ημέρα Ολυμπιακής»

«Ημέρα Ο.Α.»
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

νια από την εισαγωγή της χώρας μας 

στον χώρο των εμπορικών αερομετα-

φορών, εκ των οποίων τα 53 χρόνια 

δεσπόζουσα θέση είχε η Ολυμπιακή 

Αεροπορία.

Είμαστε επίσης χαρούμενοι γιατί, 1η 

Μαρτίου 2018, στην εφημερίδα της Κυ-

βέρνησης, δημοσιεύεται το προεδρικό 

Διάταγμα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.), που περιλαμβάνει 

τη χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής 

Αεροπορίας στο Ελληνικό. Μία ιστορι-

κή στιγμή για την Πολιτική Αεροπορία, 

μία ιστορική στιγμή για τη χώρα μας.

Το όραμα για τη δημιουργία του Μου-

σείου, ξεκίνησε από μία πολύ μικρή 

ομάδα. Η πίστη στο όραμα και η δου-

λειά έφεραν το αποτέλεσμα.

Σήμερα, το σύνολο της συλλογής των 

εκθεμάτων που συγκεντρώθηκαν είναι 

περίπου 23.000 αντικείμενα. Αρχεία 

που, το καθένα, αλλά και όλα μαζί πα-

ρουσιάζουν το σύνολο της ιστορίας της 

Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 2.500 

συσκευές, 7 αεροπλάνα, 2 εξομοιωτές 

πτήσεων, δεκάδες όργανα και στολές, 

ψηφιδωτό Ωνάση (μοναδικό στον κό-

σμο), ιστορικές φωτογραφίες, έργα 

τέχνης, αρχεία, έγγραφα, διαφημιστικό 

υλικό εποχής, μία νταλίκα μεταφοράς 

επιβατών εντός αεροδρομίου, αυτοκι-

νούμενη σκάλα του Β747, σκάλες αε-

ροσκαφών, καρότσια ρυμουλκούμενα 

μεταφοράς αποσκευών κ.λπ.

Η συλλογή εκτείνεται χρονικά από το 

1931 και στόχος μας είναι να συμπλη-

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και η Μαρίζα Οικονόμου, Μέλος 
του ΠΟΛΚΕΟΑ και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης.

Ο Αντισμήναρχος, Δημήτριος Ελένης μαζί με τα κορίτσια της Σχολής Ι/Σ Α.Σ.Τ. 

Αναμνηστική φωτογραφία των Ι/Φ και Ι/Σ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ρώνεται και από νεότερους αερομετα-

φορείς της χώρας μας (Aegean κ.ά.).

Ο κύριος όγκος αποκτήθηκε μέσω δω-

ρεών, αλλά και αγορών π.χ. τα αερο-

σκάφη και αντικείμενα Ο.Α. Όλα αυτά 

συγκεντρώθηκαν με δουλειά 20 ετών.

Ακόμη, διεκδικούμε τη Mercedes του 

Ωνάση, το αερόστατο, το γραφείο του 

Αλέξανδρου Ωνάση και τα Simulator 

Boeing 737 και Boeing 747.

Καθημερινά, προστίθενται στο Μου-

σείο και νέα εκθέματα.

Αυτά όλα πρέπει να βρουν τον χώρο 

τους.

Τα τελευταία χρόνια, κάποιοι παραιτή-

θηκαν της κυριαρχίας του χώρου.

Καταφέραμε όμως και ανακτήσαμε τα 

περιουσιακά μας στοιχεία. Καταργήσα-

με ντε γιουρε το Πρωτόκολλο – Ιδ.Συμ-

φωνητικό. Διαγράψαμε το πρόστιμο 

που είχε επιβληθεί για καταπάτηση 

δημοσίου κτήματος και παραμείναμε 

στον φυσικό μας χώρο (στο Ελληνικό) 

για άλλα τέσσερα χρόνια, προκειμένου 

να υπερασπιστούμε το όνειρό μας από 

καλύτερη θέση!!

 

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ
 

Προστατέψαμε τα εκθέματα και τα αυ-

ξήσαμε στον αριθμό, χάρη στη δική σας 

συγκινητική προσφορά.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται ίσως 

για τελευταία φορά στον φυσικό μας 

χώρο, σε μία ιστορική αίθουσα που ξυ-

πνά μνήμες.

Αυτήν τη στιγμή, στο ΠΟΛΚΕΟΑ γίνεται 

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απευθύνει χαιρετισμό.

Μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ από αριστερά Τάσος Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Καρκαλής, Θοδωρής Πουλό-
πουλος, Γιάννης Παπαγεωργίου, Σπύρος Χυτήρης, Μάνος Σιλαμιανός, Χάρης Κουμάντος.

Το Μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Φίλιππος Περιμένης. Πίσω διακρίνεται το Μέ-
λος του ΠΟΛΚΕΟΑ και στέλεχος των Μακεδονικών Αερογραμμών, Θανάσης Παναγής.
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ένα είδος Επανάστασης. Το καταπλη-

κτικό είναι ότι συνεχίζεται η πολυσχι-

δής δράση. Υπάρχει πολλή ενέργεια 

και πραγματική πίστη σε αυτό που κά-

νουμε.

 

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρό-

σωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης, δεκάδες πρώην στελέχη 

της Ο.Α. και της Υ.Π.Α. καθώς και εκ-

πρόσωποι των συνδικάτων της Αθήνας 

και Πολιτιστικών Κέντρων, σύσσωμο 

το Δ/Σ του Συνδέσμου Συνταξιούχων 

ΕΑΠΑΕ και πλήθος κόσμου, φίλων της 

Ολυμπιακής Αεροπορίας, της Πολιτι-

κής Αεροπορίας και του ΠΟΛΚΕΟΑ. 

Την γιορτή άνοιξε με σύντομο χαιρε-

τισμό ο Δήμαρχος Βούλας – Βάρης 

– Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνστα-

ντέλλος. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε 

ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιού-

χων, Γιώργος Σταύρου.

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ευχαριστεί ιδιαίτερα 

όλους τους εθελοντές, που δούλεψαν 

για αυτήν τη μεγάλη γιορτή και ιδιαίτε-

ρα τους: Άννα Δακτυλίδη, Κώστα Ορ-

φανουδάκη (ήρθε από τα Χανιά), τον 

Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης και 

τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κρη-

τικό, τον Χριστόφορο Στεφανίδη, την 

Μαίρη Ματθαίου, την Κατερίνα Λέκκα 

(Σχολή AST) και τον Τάκη Κώσταλο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διακρίνονται από αριστερά Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, 
Γιώργος Σταύρου, Πρόεδρος Σ.Σ. ΕΑΠΑΕ, Αντισμήναρχος Δημήτριος Ελένης και ο πρ. Πρόεδρος της 
ΟΣΠΑ, Σαββίδης Αθανάσιος

Ο Πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ τόνισε τον χαρακτήρα του εορτασμού της Ημέρας της Ο.Α.
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ΑΡΘΡΑ

Κάθε άνθρωπος κρατάει φυλαγμένο 
στην καρδιά, ένα κομμάτι της ζωής του 
που πιστεύει πως πλησίασε λίγο παρα-
πάνω το όνειρό του, άρα και τον εαυ-
τό του. Άλλος τα παιδικά του χρόνια, 
άλλος τις σπουδές του, άλλος κάποια 
άλλη ιδιαίτερη περίοδο. 
Για μένα καλύτερα ήταν εκείνα τα 
πρώιμα χρόνια εργασίας στην εταιρεία. 
Τόσον καιρό απέφευγα να βρεθώ στις 
εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου, 
μάλλον από τον φόβο του πώς θα νιώ-
σω. 
Και θα έκανα το ίδιο και σήμερα αλλά 
μια φράση που διάβασα :»σύντομα τα 
κτίρια θα κατεδαφιστούν», με έκανε να 
αλλάξω γνώμη και πήγα... Εξήντα χρό-
νια από την ίδρυσή της, το 1957.
Πάτησα το πόδι μου δειλά δειλά στο κα-
τώφλι της αίθουσας των εξωτερικών 
γραμμών, όπου το Μουσείο. Έψαξα 
τότε να δω χαραγμένα τα νεανικά μου 
βήματα. Είχα χαλάσει παπούτσια πάνω 
κάτω, πάνω κάτω.. 
Transit, κυρία Βροντάκη, η φωνή της 
προϊσταμένης μας.... 1973. Άναρχος ο 
κόμπος στον λαιμό... 
Πρώτα συναντώ κάποια κορίτσια που 
έχουν την τότε ηλικία μου και «τιμής 
ένεκεν» φορούν την στολή μου. Για 
δες... Πάνε στην ίδια σχολή που πήγαι-
να κι εγώ (AST), κάνουν τα ίδια όνειρα 
με μένα. Θυμάμαι ακόμη το συνολάκι 
που αγόρασα, δίνοντας τις οικονομίες 
μου από την πρώτη μου δουλειά για να 

περάσω την πολυπόθητη συνέντευξη. 
Όμως δεν ξεκίνησα να γράψω ένα προ-
σωπικό αφήγημα. Για τα 23.000 αντι-
κείμενα του Μουσείου Πολιτικής Αερο-
πορίας θέλω να πω. Κάθε αντικείμενο 
όμως, κάθε ταμπέλα, κάθε φωτογραφία 
είναι μία παραπομπή στα σαραντα τόσα 
χρόνια πριν, όταν πίστευα -όπως όλοι 
στην ηλικία μου -πως θ' αλλάζαμε τον 
κόσμο. Δεν τον αλλάξαμε βέβαια, αλλά-
ξαμε ωστόσο εμείς...
Γνωστά πρόσωπα τριγύρω, μα ποιος 
είναι ποιος; 
Δύσκολα μονοπάτια οι ρυτίδες.... Ανε-
ξιχνίαστα μάτια πίσω από γυαλιά όρα-
σης... Κάπου σε ξέρω, αλλά από που; 
Ο χώρος πρόσφερε συγκίνηση και 
νοσταλγία. Μας έγιναν γνωστά κά-
ποια πράγματα: Το Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας θα εξακολουθήσει να 
υπάρχει και στα νέα σχέδια της Λάμδα 
Development. Του αναγνώρισαν - μετά 
από μακρόχρονους αγώνες του Προέ-
δρου του Βασίλη Τσατσαράγκου - την 
ανάγκη να υφίσταται για να διηγείται 
την πρόσφατη Ιστορία. 
Την προσωπική επιτυχία ενός ανθρώ-
που του Αριστοτέλη Ωνάση και της ερ-
γασίας του προσωπικού της εταιρείας 
του, που έστειλαν την ΟΑ στις πέντε 
Ηπείρους. 
Τι τύχη να έχω υπάρξει ένας ελάχιστος 
τροχός στην πολύτιμη άμαξα! 
Μπροστά μου η κίτρινη στολή που πά-
γωνε στο πολικό ψύχος της πίστας. Και 

οι μετέπειτα της Ρούλας Στάθη και του 
Μπιλυ Μπο. Τα υπέροχα μαντήλια με 
τους κύκλους. Οι ταμπέλες. Οι ιμάντες 
αποσκευών. Οι φωτογραφίες. Η σκάλα 
για το Station Control.  Το Skyvan, το 
YS11. Το γραφείο του Αλέξανδρου. Το 
γραφείο του Ωνάση. 
Σε κάθε γωνιά κι εγώ. Ένα κοριτσό-
πουλο που βρέθηκε εκεί μετά από 
εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) 
και χωρίς ούτε έναν «γνωστό». Απόψε 
ξαναγύρισα σ' εκείνη την αφετηρία. Κι 
είδα την ίδια νοσταλγία στα μάτια των 
ανθρώπων που γέμισαν το κτίριο. 
Ένα κτίριο που σύντομα θα κατεδαφι-
στεί, παίρνοντας μαζί και τις αναμνή-
σεις μας. 
Ας μείνει τουλάχιστον το Μουσείο 
να 'χουν να μαθαίνουν οι πιο νέοι ότι 
κάποτε αυτή η Χώρα διέθετε έναν 
Εθνικό Αερομεταφορέα, που την τί-
μησε στα πέρατα του κόσμου, ευερ-
γέτησε τον Τουρισμό της και πρόσφε-
ρε αδιαμφισβήτητο κοινωνικό έργο.  
Ύστερα οι Ιούδες και οι Εφιάλτες της 
έκοψαν τα φτερά, σταματώντας δια 
παντός κάθε τι καλό που θα μπο-
ρούσε και σήμερα να προσφέρει.  
Νικήθηκε τότε το όνειρο από 
την γνωστή πολιτική ανομβρία.  
Όμως κι αυτούς - να είναι βέβαιοι - κά-
ποτε θα τους γράψει - αλλά με μελανά 
γράμματα - η Ιστορία....

Λίλη Τριάρχη
μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ

Η τελευταία ευκαιρία: 18/4/2018

Σπουδαστές της Σχολής Α.Σ.Τ. Παιδιά συναδέλφων Μελών ΠΟΛΚΕΟΑ.
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KINHMATOγΡΑΦΟΣ

Ήταν Βρετανός και γεννήθηκε στο Λονδίνο, στις 13 Αυγούστου 
1899. Το 1924 αρχίζει να γράφει σενάρια και από το 1925 σκη-
νοθετεί. Θεωρήθηκε δίκαια ο βασιλιάς του θρίλερ, ο μαιτρ του 
σασπένς, της αγωνίας και του μυστηρίου, πάντα όμως συνοδευ-
μένα από στοιχεία σεξ, βίας και χιούμορ. Ήταν ο σημαντικότερος 
σκηνοθέτης στο είδος του. 
Εκτός όμως από σκηνοθέτης, ήταν συγγραφές, σεναριογράφος 
και παραγωγός. Επηρέασε πολλούς νεώτερους σκηνοθέτες, 
κυρίως Γάλλους, όπως τους Φρανσουά Τρυφώ, που έγραψε 
και βιβλίο - προτύπου συνέντευξης - για τον Χίτσοκ, Κλοντ Σα-
μπρόλ, Ρομέρ Μπογκντάνοβιτς και άλλους.
Η επιλογή του να εκφρα-
στεί κυρίως με την εικόνα 
και όχι με τον διάλογο, τον 
οδήγησε σε πιο περίπλοκα 
τεχνικά επιτεύγματα. Ο κι-
νηματογράφος του Χίτσκοκ 
είναι το τελειότερο παρά-
δειγμα του ονομαζόμενου 
κλασσικού κινηματογρά-
φου και ταυτόχρονα, ένας 
μαγικός καθρέπτης που 
μας επιτρέπει να διεισδύ-
ουμε μέσα στους μηχανι-
σμούς αυτού του κινημα-
τογράφου και να δούμε την 
ενδότερη λειτουργία και 
λογική του.
Οι ταινίες του Χίτσκοκ, δια-
κρίνονται ανάλογα με τον χρόνο που γυρίστηκαν, σε δύο μεγά-
λες περιόδους. 
1.  Την αγγλική περίοδο, η οποία υποδιαιρείται σε α) βουβή (9 

ταινίες) και β) ομιλούσα (13 ταινίες)
2.  Την αμερικανική περίοδο (37 ταινίες).
Συνολικά, γύρισε 59 ταινίες μέσα σε 54 χρόνια, περίπου μία ται-
νία τον χρόνο. Στην αγγλική περίοδο, δύο είναι οι κυριότερες 
ταινίες του ομιλούσες α) «Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά» 
(ασπρόμαυρη), ξαναγυρίστηκε το 1956 έγχρωμη και β) «Τα 39 
βήματα»
Η αμερικανική περίοδος είναι η σημαντικότερη . Ερχόμενος στις 
ΗΠΑ  το 1940, ο Χίτσοκ, γύρισε στην ουσία μία τυπική αγγλική 
ταινία, την «Ρεβέκκα», που βασίζεται στο βιβλίο της Δάφνης Ντι 
Μωριέ και έπαιζαν οι Λώρενς Ολίβιε και Τζόαν Φοντέιν. Μπο-
ρούμε να αναφέρουμε εδώ και κάποια άλλα έργα της Δάφνης 
Ντι Μωριέ όπως «Το λιμάνι των στεναγμών» (Τζοάν Φοντέιν), 
«Η ταβέρνα της Τζαμάικα» (του Άλφρεντ Χίτσκοκ με τον Τσάρλς 

Λότον), «Η αδερφή μου η Ραχήλ» με τους Ρίτσαρντ Μπάρτον  
και Ολίβια Ντε Χάβαλλαντζ. Η ίδια συγγραφέας έγραψε κάποιες 
ιστορίες μυστηρίου και φόβου, λεγόμενες “gothic” οι οποίες έγι-
ναν ταινίες.
Το 1941, ο Χίτσκοκ γυρίζει την «Έκσταση» ή «Νύχτα αγωνίας» 
(“Spellbound”) ένα ψυχολογικό θρίλερ, αρχίζοντας τη συνεργα-
σία του με την τριλογία που θα επακολουθήσει με την Ίνγκριντ 
Μπέργκμαν που και μόνο για την ερμηνεία της αυτή αξίζει κα-
νείς να δει την ταινία. Η Μπέργκμαν ήταν η καλύτερη ερμηνεύ-
τρια του Χίτσκοκ, μαζί με την Γκρέις Κέλλυ, η οποία και αυτή 
γύρισε τρεις ταινίες μαζί του.

Το 1946, γυρίζει το «Νοτό-
ριους», πάλι με την Ίνγκριντ 
Μπέργκμαν και τον Κάρι 
Γκριντ. Η ταινία είχε ακό-
μα μεγαλύτερη επιτυχία και 
θεωρήθηκε η καλύτερη 
ασπρόμαυρη ταινία του. Και 
τούτο διότι, ενώ ο Χίτσκοκ 
μας διηγείται μία από τις 
ωραιότερες και συναρπα-
στικότερες ιστορίες της με-
ταπολεμικής περιόδου, η 
ταινία είναι και ένα μάθημα 
αρχιτεκτονικής δόμησης και 
τεχνικής δεξιοτεχνίας. Έναν 
μικρό ρόλο παίζει και ο Αλέ-
ξης Μινωτής.
Ακολουθούν το 1947, το δι-

καστικό «Υπόθεση Πάραντάιν» (The Paradine Case) με τους 
Γκρέκορι Πεκ, Τσαρλς Λότον (Όσκαρ β΄ ανδρικού ρόλου) και 
δύο πρωτοεμφανιζόμενους τότε ηθοποιούς, τον Γάλλο Λουί 
Τζόρνταν και την Αλίντα Βάλι και το 1949 το «Στον αστερισμό του 
Αιγόκερω» ή «7 χρόνια χωρισμού», το τρίτο και τελευταίο φιλμ 
με την Ίνγκριντ Μπέργκμαν και τον Τζόζεφ Κόττεν.
Το 1952. Γυρίζει μία εξαιρετική ταινία, την «Εξομολόγηση» με 
τον Μοντγκόμερι Κλιφτ που υποδύεται τον ιερέα/πατέρα Λό-
γκαν και τον εξαίρετο Γερμανό ηθοποιό Ότο Χάσε.
Το 1954, εγκαινιάζει τη συνεργασία του με την Γκρέις Κέλλυ, 
με την ταινία «Τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως» (Dial 
for merder), με πρωταγωνιστή τον Ρέι Μιλάντ. Η ταινία έγινε 
ριμέικ στο σινεμά το 2000, με τίτλο «Ένας τέλειος φόνος» με τους 
Μάικλ Ντάγκλας και Γκουίνεθ Πάλτροου. 
Ακολουθεί την ίδια χρονιά το «Σιωπηλός μάρτυς», πάλι με την 
Γκρέις Κέλλυ και τον Τζέιμς Στιούαρτ. Θεωρείται μία από τις κα-
λύτερες ταινίες του.

γράφει 
o Κώστας Δάφνος

Ο Σερ Άλφρεντ Χίτσκοκ
(α΄ μέρος)

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκ-
θεση των μαθητών του τμήματος Εικαστικών 
Τεχνών του ΠΟΛΚΕΟΑ. Τα 150 και πλέον έργα 
ζωγραφικής, μεικτών τεχνικών και γλυπτικής 
στόλισαν την αίθουσα του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης  
στην πρώην Αμερικάνικη Βάση Ελληνικού.
Το φιλότεχνο κοινό είχε την ευκαιρία να 
θαυμάσει μία ευρεία γκάμα από εικαστικές 
δημιουργίες και να συνομιλήσει με τους 30 
δημιουργούς. Βασικό χαρακτηριστικό της 
έκθεσης, ήταν η πολυμορφία των θεμάτων 
και των τεχνικών, το άρτιο αποτέλεσμα και 
το άριστο κλίμα συνεργασίας και συμπόρευ-
σης. Στο σύνολό της, η έκθεση εισέπραξε δι-
θυραμβικές κριτικές και απέδειξε έμπρακτα 
τη συστηματική διδασκαλία που γίνεται στο 
εργαστήριο και τις δεξιότητες και εικαστική 
παιδεία που απέκτησαν οι μαθητές.
Η έκθεση τέλος, αποτέλεσε παράδειγμα και 
τεκμήριο για την μελλοντική στήριξη και 
συνέχιση της λειτουργίας του εργαστηρίου 
και γενικότερα επισήμανε τη σημασία της 
καλλιτεχνικής παιδείας και του πολιτισμικού 
εξευγενισμού, σε μία στιγμή δύσκολη για την 
χώρα, το Ελληνικό και το ΠΟΛΚΕΟΑ.
Σημειώνεται πως υπάρχει τεράστιο ενδια-
φέρον συμμετοχής στα μαθήματα από τους 
νυν και νέους μαθητές και ελπίζουμε πως, η 
χωροθέτηση του Μουσείου Πολιτικής Αερο-
πορίας θα αποτελέσει τη νέα στέγη του εργα-
στηρίου για επέκεινα δημιουργία, έμπνευση 
και καλλιτεχνική καλλιέργεια.

Ο διδάσκων Εικαστικών Τεχνών
Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος

Επ.Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Έκθεση Εικαστικών Τεχνών ΠΟΛΚΕΟΑ

24 Μαΐου - 1η Ιουνίου 2018
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΑ

Αναλυτικά η νέα σύνθεση του 9μελούς  Δ.Σ του Συνδέσμου που προέκυψε από τις εκλογές, που διε-
ξήχθησαν στις 28 και 29 Μαρτίου 2018 έχει ως εξής:
Σταύρου Γεώργιος: Πρόεδρος, Κουντουριώτης Στυλιανός: Αντιπρόεδρος, Κατσιούλα Βαλίνα: Γεν. 
Γραμματέας, Κορνιλάκης Χάρης: Ταμίας, Βενέτης Γεώργιος: Αν.Γεν.Γραμματέας, Τσιμιδόπουλος 
Μιχάλης: Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Παπαδημητρίου Ελένη: Μέλος, Πολιτοπούλου Σοφία: 
Μέλος, Σπυρόπουλος Ανδρέας: Μέλος
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο Δ/Σ και στο δύσκολο έργο του, καθώς και στην 
περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας των δύο φορέων.

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Συνταξιούχων Ε.Α.ΠΑ.Ε., κάλεσε τα 
μέλη και τους φίλους του να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια  
κατά του πολυνομοσχεδίου ή πιο ακριβέστερα 4ου μνημονίου, 
που ψηφιζόταν στην Βουλή με την πρακτική του κατεπείγο-
ντος. Ισοπεδώνοντας το εισόδημα μισθωτών και συνταξιού-
χων και επιτείνοντας ακόμη περισσότερο την φτωχοποίηση 
του Ελληνικού λαού.
Με το πολυνομοσχέδιο αυτό επαναβεβαιώνεται το τσεκούρω-
μα των συντάξεων από 01/01/19 και η μείωση του αφορολό-
γητου από 01/01/2020.

Δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς μπροστά σε αυτή την κα-
τάσταση
Αγωνιζόμαστε για:
Κατάργηση όλων των αντιλαϊκών μέτρων και των τριών μνη-
μονίων.
Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμο Κατρούγκαλου για τις συ-
ντάξεις.
Συντάξεις αξιοπρέπειας.
Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Τέρμα η φοροεπιδρομή.

Οι συνταξιούχοι και πάλι στους δρόμους
Έστω και η ελάχιστη περαιτέρω μείωση στις συντάξεις

οδηγεί στην εξαθλίωση

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

To νέο Δ/Σ του Συνδέσμου Συνταξιούχων Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Ε

Ο αγώνας είναι υπόθεση όλων μας
Η συμμετοχή μας είναι η μοναδική εγγύηση προκειμένου  

να υπερασπιστούμε το στοιχειώδες δικαίωμα  
στην αξιοπρέπεια, στη ζωή
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Θα ήθελα να μνημονεύσω με τον γρα-

πτό μου αυτό λόγο έναν πιλότο της 

Ολυμπιακής Αεροπορίας ο οποίος ήταν 

πραγματικά ένας ήρωας βάσει του 

σπουδαίου επιτεύγματος του. Ποιος 

μπορεί να ήταν ο ήρωας; Είναι εκείνος 

που άκουγε στο όνομα Ιωσήφ Μιγάδης 

ο οποίος έσωσε από βέβαιο θάνατο 

επιβάτες, πλήρωμα και σαφώς τον ίδιο 

του τον εαυτό. Ήταν θερινή περίοδος 

και το ημερολόγιο έγραφε 9 Αυγού-

στου 1978. Ένα από τα πέντε Τζάμπο 

747-200 του εθνικού μας αερομετα-

φορέα ονομαζόμενο «Ολύμπιος Ζεύς», 

πτήσης 411, θα εκτελούσε το (απευθεί-

ας) δρομολόγιο Αθήνα - Νέα Υόρκη. Οι 

400 επιβάτες εκ των οποίων στην πλει-

ονότητα ήταν Αμερικανοί τουρίστες, 

επέστρεφαν χαρούμενοι και κεφάτοι 

στην πατρίδα τους από τις διακοπές 

τους. Κανείς όμως δε θα μπορούσε να 

φανταστεί τι θα συνέβαινε από την μία 

στιγμή στην άλλη γιατί ως γνωστόν όσα 

φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. 

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος ξεκινάει 

την τροχοδρόμηση του για να πάρει την 

τελική θέση και από εκεί να απογειω-

θεί για τον προορισμό του. 

Καθώς αύξανε ταχύτητα ο κυβερνήτης 

κ. Μιγάδης με τον συγκυβερνήτη κύριο 

Φικάρδο, λίγα δευτερόλεπτα πριν αφή-

σουν οι ρόδες το έδαφος, ακούγεται 

ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Ο τρίτος 

από τους τέσσερις κινητήρες κατεστρά-

φη ύστερα από έκρηξη πράγμα που 

ήταν εξαιρετικά δύσκολο ένα τέτοιο 

μεγαθήριο (όπως αποκαλείτο) να εκτε-

λέσει μία τόσο μεγάλη πτήση επιτυχώς. 

Την στιγμή που ακούστηκε ο θόρυβος, 

ο κυβερνήτης δεν είχε το περιθώ-

ριο να ακυρώσει την διαδικασία της 

απογείωσης και ήταν αναγκασμένος 

να την υλοποιήσει όπως και να είχε.  

Ο κατεστραμμένος πλέον κινητήρας δεν 

επέτρεπε σε καμία δύναμη να πάρει το 

αεροπλάνο το απαραίτητο ύψος παρά 

επέτρεπε να πετάει επικίνδυνα χαμηλά 

τόσο σε ύψος όσο και με ταχύτητα. Για 

τα εφιαλτικά αυτά λεπτά οι τρεις πιλό-

τοι ένιωσαν ότι είδαν στην κυριολεξία 

το χάρο με τα μάτια τους. Ήταν σχεδόν 

δεδομένο ότι πλήρωμα και επιβάτες θα 

ήταν νεκροί από στιγμή σε στιγμή. Όμως 

ο κ. Μιγάδης δεν το έβαλε κάτω. Έκα-

νε τα αδύνατα δυνατά να το φέρει στο 

αεροδρόμιο του Ελληνικού και να το 

προσγειώσει με ασφάλεια. Αρχικά πέ-

ρασε πολύ χαμηλά πάνω από το Λόφο 

Πανί στον Άλιμο και μη μπορώντας να 

κάνει ελιγμούς και ό,τι άλλο σχετικό, η 

ανώδυνη λύση ήταν να το κατευθύνει 

στο όρος Αιγάλεω, στην περιοχή του 

Σκαραμαγκά, η οποία ήταν ακατοίκητη 

μήπως το έριχνε πιθανόν εκεί κάτι που 

ευτυχώς αποφεύχθηκε διότι ο ιπτάμε-

νος μηχάνικος της πτήσης μπόρεσε να 

βελτιώσει έγκαιρα την κατάσταση των 

κινητήρων και μετά από παράβαση των 

κανόνων ασφαλείας που έκανε ο ίδιος 

ο κυβερνήτης, πέτυχε να το κρατήσει 

στον αερά σταθερά (ύστερα από την 

αυξομείωση του ύψους που εξαρτάτο 

φυσικά από τις άσχημες συνθήκες). 

Μέχρι να φτάσει και να γυρίσει από 

το όρος Αιγάλεω, ο δυνατός θόρυβος 

κάλυπτε τις περιοχές του λεκανοπεδί-

ου από το Χαϊδάρι και τον Κορυδαλ-

λό μέχρι την Καλλιθέα και τον Άλιμο. 

Πάμπολλοι Αθηναίοι πετάχτηκαν έξω 

από τα σπίτια τους και μαζί με πλήθος 

περαστικών παρατηρούσανε με έντονη 

ανησυχία τι ακριβώς συνέβαινε κα-

θώς βλέπανε το αεροπλάνο να περνάει 

ξυστά από τις ταράτσες των κτηρίων 

και των πολυκατοικιών. Από την άλλη 

πλευρά οι Αμερικανοί επιβάτες έβγα-

ζαν φωτογραφίες τα κτήρια της Αθήνας 

και δεν κατάλαβαν απολύτως τίποτα. 

Παρά την οδύσσεια του κ. Μιγάδη κα-

τόρθωσε να το προσγειώσει πίσω στο 

αεροδρόμιο της Αθήνας χωρίς κανένας 

από τους επιβάτες και το πλήρωμα να 

πάθουν το παραμικρό!!! 

Είχε τότε ήδη συμπληρώσει 32 χρόνια 

στο επάγγελμα και χάρις στο θάρρος, 

στην ευστροφία, την εμπειρία και την 

παλλικαρίσια ψυχή του νίκησε τους 

φόβους αποκλείοντας κάθε πιθανότητα 

να συμβεί αυτό που σχεδόν έμελλε να 

γίνει. 

ΗΡΩΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ

Από τον Γιώργο Δημουλάκη
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Στο αεροδρόμιο εν τω μεταξύ όλοι πε-

ρίμεναν με αγωνία να μάθουν ποια θα 

ήταν η τύχη του αεροπλάνου και όπως 

το βλέπανε να εισέρχεται φωνάζανε 

από τη χαρά τους και παράλληλα ξε-

σπάγανε σε χειροκροτήματα!!! Ολόκλη-

ρο το ανθρώπινο δυναμικό ήταν πλημ-

μυρισμένο από χαρά και συγκίνηση, μη 

μπορώντας ακόμη να γίνει πιστευτό ότι 

οι εκατοντάδες επιβάτες κατέφτασαν 

σώοι και αβλαβείς!!! Ανάμεσα στους 

παρώντες ήταν η σύζυγος και οι δύο 

κόρες του οι οποίες ενημερώθηκαν 

και ήρθαν στον δυτικό αεροσταθμό συ-

νοδεύομενες από έναν ξάδερφο του. 

Τις επόμενες μέρες βούϊζε ο ελληνικός 

τύπος!!! Όλες οι εφημερίδες έγραφαν 

με κεφαλαία γράμματα στην πρώτη 

σελίδα και με αναλυτική αναφορά για 

την παρολίγον τραγωδία που θα αφά-

νιζε εκατοντάδες ψυχές που σώθηκαν 

στο παρά ένα και για τις οποίες η τριαν-

δρία του αεροσκάφους ήταν η σωτηρία 

τους!!! 

Η έκρηξη που έπληξε τον κινητήρα 

σύμφωνα με έρευνες εμπειρογνωμό-

νων οφειλόταν σε υπερθέρμανση στο 

σύστημα ψύξης. Ένα δεύτερο αίτιο 

(όπως αποκαλύφθηκε) για το οποίο το 

αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος και 

ταχύτητα, ήταν που ο ιπτάμενος μη-

χανικός έθεσε τους υπόλοιπους κινη-

τήρες εκτός λειτουργίας και αυτό για 

λόγους ασφαλείας μέχρι ο κυβερνήτης 

να το φέρει στα ίσα του. Ο πανικός και 

ο τρόμος που επικρατούσε στο Τζάμπο 

μέχρι να γυρίσει πίσω διήρκησε 15 λε-

πτά. Αξίζει να σημειωθεί εν πρώτοις 

ότι η καταγωγή του ήταν από τα Χανιά 

και σε ηλικία 17 χρονών έλαβε μέρος 

στη μάχη της Κρήτης!!!! Αν υπήρχε 

σήμερα η Ολυμπιακή θα ήταν τιμητικό 

για εκείνον ένα από τα Τζάμπο που θα 

είχε (747-400) να έφεραν το όνομα του 

ως «Ολύμπιος Ήρωας»!!! Εν δευτέροις 

το <<Ολύμπιος Ζεύς>> ήταν το πρώτο 

Τζάμπο που αγόρασε ο Ωνάσης το 1973 

με πρώτη υπερατλαντική πτήση την 

Νέα Υόρκη, πλην όμως μετά από δώ-

δεκα χρόνια πωλήθηκε σε ξένη εται-

ρεία και αργότερα συνετρίβη. Το 1994 

ο κύριος Μιγάδης, έχοντας πλέον απο-

συρθεί από την ενεργό δράση μίλησε 

στο Μέγκα και την εκπομπή «Μία στις 

χίλιες» για αυτή την πρωτόγνωρη και 

συνταρακτική εμπειρία. 

Τον Μάρτιο του 2015 η εκπομπή του 

Αντ1 και της Κατερίνας Αντωνοπού-

λου «Σε πρώτο πλάνο» έκανε αναφορά 

για εκείνο το σημαντικό γεγονός που 

απασχόλησε την Ελλάδα. Δύο από τα 

άτομα που εξηγούσαν λεπτομερώς 

το σκηνικό ήταν ο πρώην μηχανικός 

αεροσκαφών και νυν πρόεδρος του 

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α κύριος Βασίλης Τσατσα-

ράγκος και η πρώην αεροσυνοδός και 

μέλος του μοιραίου πληρώματος κυρία 

Λουκία Σιάχου η οποία εδήλωσε πως 

μία συνάδελφος και μέλος της ίδιας 

πτήσης έπαθε τέτοιο σοκ που πήρε την 

απόφαση (χωρίς δεύτερη σκέψη) να 

μην ξαναπετάξει... 

Στις 25 Ιουλίου 2000 επαναλήφθηκε η 

ίδια ιστορία αλλά με δυσάρεστο τέλος 

όταν το κακότυχο Κόνκορντ της Air 

France (πτήσης 4590) με πιλότους τον 

κυβερνήτη Κριστιάν Μαρτύ και συγκυ-

βερνήτη τον Ζαν Μαρκότ, δεν κατάφε-

ραν δυστυχώς να το προσγειώσουν και 

αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βρουν 

τραγικό θάνατο 113 άτομα ήτοι 109 

επιβάτες και πλήρωμα και 4 ένοικοι 

του ξενοδοχείου στο οποίο κατέπεσε. 

Η προσπάθεια αυτή για την Ολυμπια-

κή μας Αεροπορία ήταν μια περίτρανη 

απόδειξη για την αμέριστη ασφάλεια 

των επιβατών σε κάθε γωνιά της Ελλά-

δος και του κόσμου!!! 

Το μεγάλο λάθος της αμερικάνι-

κης παραγωγής «Mayday air crash 

investigation» ήταν που δεν έχει κά-

νει μέχρι τώρα αναφορά στο εν λόγω 

συμβάν. Παραδόξως αναφέρθηκε στο 

δυστύχημα της Helios Airways πτή-

σης 522 που κατέπεσε στο Γραμμα-

τικό στις 14 Αυγούστου το 2005. Γιατί 

λοιπόν αυτή η εξαίρεση; Τέλος, ήταν 

και μένα κάποτε η επιθυμία μου να 

δούλευα ως ιπτάμενος φροντιστής 

αλλά μονάχα στην Ολυμπιακή υπη-

ρετώντας την με μεράκι και σεβασμό, 

σε μία εταιρεία η οποία πέρα από το 

ότι ήταν ο κρατικός μας αερομετα-

φορέας, πέρα από την ασφάλεια που 

μου παρείχε στις μεταφορές μου, με 

ενέπνεε το όνομα και το λογότυπο!!!  

Αιωνία η μνήμη σας κύριε Μιγάδη
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Μια προς μια οι μεγάλες αεροπορικές 
εταιρείες λένε αντίο στον γίγαντα των 
αιθέρων το Boeing 747.
 Εταιρείες όπως η AIR FRANCE, 
CATHAY PACIFIC, SINGAPORE 
AIRLINES, SOUTH AFRICAN AIRWAYS, 
AIR NEW ZEALAND, AIR CANADA και 
JAPAN AIRLINES (κάποτε ο μεγαλύτε-
ρος χρήστης του τύπου) , οι περισσότε-
ρες των οποίων χρησιμοποιούσαν τον 
τύπο για πολλές δεκαετίες, ακόμα και 
από τις αρχές του 1970 όταν το 747 ήταν 
για την εποχή του κάτι το εξωπραγμα-
τικό, έκριναν πλέον πως το τετρακινη-
τήριο αεροπλάνο είναι αντιοικονομικό 
σε σχέση με τα νέας γενιάς δικινητήρια 
αεροπλάνα. Έτσι σιγά σιγά αποσύρουν 
από τον στόλο τους τα γνωστά Jumbo. 
Πιο πρόσφατα παραδείγματα στα τέλη 
του 2017 η Delta Airlines (Δεκ2017) και 
η United Airlines(Οκτ2017) αφήνοντας 
πια την Αμερική χωρίς καμία εταιρεία 

προγραμματισμένων πτήσεων με 747.
Η United Airlines μια από τις μεγαλύ-
τερες εταιρείες παγκοσμίως, με δίκτυο 
πάνω από 4.500 πτήσεις ημερησίως 
σε 338 αεροδρόμια και στόλο 748 αε-
ροσκάφη, διάλεξε ένα πρωτότυπο 
τρόπο, για μας το ΠΟΛΚΕΟΑ γνώριμο, 
να πει αντίο στο 747. Πραγματοποίη-
σε αναπαράσταση της πρώτης πτήσης 
της εταιρείας με 747 στο ίδιο δρομο-
λόγιο, την ίδια ώρα 47 χρόνια μετα. 
Στις 7 Νοεμβρίου 2017 εκτέλεσε την 
πτήση από Σαν Φρανσίσκο προς Χονο-
λουλού όπως είχε γίνει στις 23 Ιουλί-
ου του 1970. Για την περίσταση αυτή, 
έβαψε στο αεροπλάνο τους τίτλους τις 
τότε εποχής, προσωπικό της εταιρείας 
παλαιοί και νέοι συνάδελφοι ντύθηκαν 
με τις στολές της εποχής εκείνης και 
υποδέχτηκαν τους επιβάτες σε αυτήν 
την ιστορική πτήση. Το μενού που τους 
δόθηκε ηταν και αυτό ακριβώς όπως 

της πρώτης πτήσης. 374 θέσεις πωλή-
θηκαν αστραπιαία στο διαδίκτυο προς 
$550 εκάστη καθώς η ζήτηση ήταν 
πολύ μεγάλη και αρκετοί ήταν εκείνοι 
που ήθελαν να ξανανιώσουν την μονα-
δική αυτή εμπειρία. Παλιοί υπάλληλοι 
της United, επιβάτες, φίλοι της αερο-
πορίας ανάμεσα τους και ο γενικός 
διευθυντής της εταιρείας κος. Oscar 
Munoz. Μέχρι και θετική απάντηση 
σε πρόταση γάμου έγινε ανάμεσα σε 
δυο επιβάτες! Φτάνοντας στο νησί της 
Χαβάης καλωσορίστηκε από αψίδες 
νερού των πυροσβεστικών οχημάτων 
του αεροδρομίου καθώς και με ένα 
από τα γνωστά λουλουδινα τοπικά στε-
φάνια.
Και η Delta Airlines πραγματοποίησε 
ειδική πτήση στις 20 Δεκεμβρίου 2017 
με ανάλογο ενδιαφέρον με το αερο-
πλάνο της να κάνει και στάση στο αε-
ροδρόμιο Everett της Washington, στο 

Επιμέλεια: Χριστόφορος Στεφανίδης

AΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΟ BOEING 747 
ΠΕΤΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΥΣΗ
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εργοστάσιο όπου και κατασκευάζονταν 
τα 747 με εκατοντάδες υπαλλήλους της 
Boeing να βγαίνουν στην πίστα να το 
αποχαιρετίσουν.
Περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν τα δεδο-
μένα. Κάποτε οι εταιρείες αγόραζαν  το 
Boeing 747 για το γόητρο τους. Ηταν 
η κορωνίδα του στόλου κάθε αερο-
πορικής εταιρείας. Το αεροπλάνο που 
έφερε την επανάσταση στις αερομε-
ταφορές. Η σιγουριά για κάθε επιβάτη 
πετώντας πάνω από ωκεανούς με 4 
κινητήρες. Να όμως που παρότι η βα-
σίλισσα των αιθέρων παράγεται ακόμα 
ως 747-8 έχει πολύ λίγες παραγγελί-
ες ειδικά στην επιβατική έκδοσή του. 
Τώρα πλέον γνώμονας είναι η οικο-
νομία (καύσιμα -συντήρηση) και μόνο, 
για μια καλύτερη θέση σε κάποιο πίνα-
κα ανταγωνισμού...
Όλα τα παραπάνω όμως δείχνουν τη 
νοσταλγία χιλιάδων θαυμαστών της 
αεροπορίας για ένα αεροπλάνο θρύλο 
που κοσμεί ήδη τα μεγαλύτερα αερο-
πορικά μουσεία ανά τον κόσμο. (Ολ-
λανδία, Γερμανία, Γαλλία, Αμερική) 
γιατί λοιπόν όχι και στην Ελλάδα?
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Τα κατορθώματα άξιων και γενναίων 
πιλότων και τα «προϊόντα» σπουδαίων 
μηχανικών και σχεδιαστών αεροπο-
ρίας εκτίθενται στα καλύτερα μουσεία 
αεροπορίας στον κόσμο.
Ας γνωρίσουμε μερικά, μέσα από μια 
λίστα που παρουσίασε σε πρόσφατο 
δημοσίευμά του το CNN:

1. Palm Springs Air Museum (Καλι-
φόρνια, ΗΠΑ)

Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο, 
όμως το πλεονέκτημά του είναι ότι οι 
επισκέπτες μπορούν να σκαρφαλώ-
νουν στα εκθέματα, να μιλήσουν σε 
έναν πιλότο, ή να απολαύσουν μια βόλ-
τα με ένα διπλάνο.

2. Central Museum of the Air Forces 
(Monino, Ρωσία)
Βρίσκεται λίγο έξω από τη Μόσχα και 
θεωρείται το καλύτερο που υπάρχει 
στη Ρωσία. Στα εκθέματα περιλαμ-
βάνονται αεροσκάφη της δεκαετίας 
του ’60 και ’70, όπως και στρατιωτικά 
Mikoyans (MiGs), Tu-142, Tu-22 και 
ένα υπερηχητικό επιβατικό Tu-144.

3. Royal Flying Doctor Service 
Museum (Alice Springs, Αυστραλία)
Στεγάζεται εκεί που κάποτε υπήρχε το 
ραδιοφωνικό «σπίτι» του RFDS. Οι επι-
σκέπτες μπορούν να μπουν στο εσωτε-
ρικό ενός Pilatus PC12, καθώς επίσης 
να δουν τον εξοπλισμό που χρησιμο-
ποιούνταν εκείνη την εποχή από τους 
«ιπτάμενους γιατρούς».

4. Red Bull Hangar-7 (Σάλτσμπουργκ, 
Αυστρία)
Ανήκει στον ιδρυτή –δισεκατομμυ-
ριούχο πια- της Red Bull, Dietrich 

Mateschitz. Το Red Bull Hangar-7 εί-
ναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μου-
σεία αεροπορίας στον κόσμο.
Στο κεντρικό κτίριο –που έχει κατα-
σκευαστεί από 1.200 τόνους ατσάλι και 
380 τόνους γυαλί- υπάρχει ο στόλος 
της των αεροπλάνων επίδειξης Flying 
Bull, ένα σπάνιο Cessna C337, ένα 
Boeing PT-17 (γνωστό ως η «Harley 
Davidson» των αιθέρων), καθώς επί-
σης και μια συλλογή από αυτοκίνητα 
F1, μηχανές και… σπάνια δέντρα και 
φυτά.

5. Canada Aviation and Space 
Museum (Οτάβα, Καναδάς)
Φιλοξενεί περισσότερα από 130 αε-
ροσκάφη από όλον τον κόσμο με απο-
κορύφωμα ένα τμήμα από το Avro 
Canada CF-105 Arrow, καθώς επίσης 
και έναν εξομοιωτή πτήσης.
Το καλοκαίρι οι επισκέπτες μπορούν 
να πετάξουν με ένα διπλάνο Waco 
UPF-7 του 1939.

6. China Aviation Museum (Πεκίνο)
Διαθέτει περισσότερα από 200 αερο-
σκάφη, συμπεριλαμβανομένων κινε-
ζικών μαχητικών, ένα αντίγραφο του 
«Wright Flyer» και ένα που κάποτε 
χρησιμοποιούσε ο Μάο για τις μεταφο-
ρές του.

7. Polish Aviation Museum (Κρακο-
βία, Πολωνία)
Το μουσείο διαθέτει μια τεράστια συλ-
λογή από αεροσκάφη. Βρίσκεται στο 
Rakowice-Czyzny, ένα από τα αρχαιό-
τερα στρατιωτικά αεροδρόμια της Ευ-
ρώπης. Τη δεκαετία του 1920 η βάση 
αυτή λειτουργούσε ως εκπαιδευτήριο 
πιλότων, και προς το τέλος της είχε 
γίνει ήδη η δεύτερη μεγαλύτερη αερο-
πορική βάση της Πολωνίας.

8. Pima Air & Space Museum (Αρι-
ζόνα, ΗΠΑ)
Το Pima Air & Space Museum είναι το 
μεγαλύτερο μουσείο αεροπορίας στις 

ΗΠΑ, που δε χρηματοδοτείται από την 
αμερικανική κυβέρνηση.
Στα εκθέματά του περιλαμβάνονται ένα 
SR-71 Blackbird (το πιο ταχύ κατασκο-
πευτικό αεροσκάφος στον κόσμο), ένα 
Β-29 Superfortress και το μικρότερο 
διπλάνο του κόσμου.

9. State Aviation Museum of Ukraine 
(Κίεβο, Ουκρανία)
Το μουσείο αυτό φιλοξενεί μία από τις 
μεγαλύτερες συλλογές αεροπορικής 
τεχνολογίας στον κόσμο. Το πανεπι-
στήμιο National Aviation University της 
Ουκρανίας πραγματοποιεί εκεί την εκ-
παίδευση και πρακτική εξάσκηση των 
φοιτητών του.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματά 
του είναι ένα Tupolev-104.

10. French Air and Space Museum 
(Le Bourget, Γαλλία)
Διαθέτει 19.595 εκθέματα, ορισμένα 
από τα οποία χρονολογούνται πίσω στο 
16ο αιώνα.
Ανάμεσα σε αυτά είναι ένα κομμάτι 
από το L’Oiseau Blanc, το αεροσκάφος 
που χρησιμοποίησαν οι Nungesser και 
François Coli στην απόπειρά τους να 
πραγματοποιήσουν το πρώτο υπερατ-
λαντικό ταξίδι από το Παρίσι στη Νέα 
Υόρκη το 1927, δύο εβδομάδες μετά 
την επιτυχημένη δοκιμή (στην αντίθετη 
κατεύθυνση) που είχε πραγματοποιή-

σει ο Charles Lindbergh. Αναχώρησαν 
από το Παρίσι, αλλά δεν τους είδε ποτέ 
ξανά κανείς.
Στο μουσείο μπορεί να δει κανείς 
να στέκονται δίπλα δίπλα και δύο 
Concorde.

Τα καλύτερα μουσεία αεροπορίας στον κόσμο
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΑντίο Καιτούλα

Αποχαιρετήσαμε την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 η φίλη και συνάδελφό μας Καίτη 
Τσαγκαράκη, που τόσο γρήγορα έφυγε από κοντά μας.
Δεν είχα γράψει κάτι από το σπίτι μου, για το τελευταίο "αντίο" της Καιτούλας 
μας. Όταν όμως κατάλαβα ότι κανείς από αυτούς που την αγάπησαν δεν θα έλεγε 
δυο λόγια χαιρετισμού, έγραψα, έτσι πρόχειρα, δύο κουβέντες να πω σαν ύστερο 
"Αντίο".
Αγαπήθηκες από τους φίλους σου, τους συναδέλφους σου, την οικογένειά σου.
Ανέβηκες τα σκαλιά της ιεραρχίας από απλή υπάλληλος και με το ήθος σου, τις 
γνώσεις σου, το θάρρος σου, την υπομονή σου, κατόρθωσες να φτάσεις πολύ 
ψηλά, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, της μεγάλης μας Ολυμπιακής Αε-
ροπορίας.
Όπως όμως ξεκίνησες, γελαστή, χαρούμενη, άξια έφτασες και στα υψηλότατα 

αξιώματα. ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕΣ. Παρέμεινες φίλη αληθινή, άριστη και άξια Συνάδελφος.
Πάντοτε προσπαθούσες να ακούσεις τα προβλήματά μας, να μας συμβουλεύσεις, να μας προτείνεις, χωρίς ποτέ να 
αγανακτείς. Είχες υπομονή, σύνεση, καλοσύνη.
Σε δύσκολες στιγμές, στάθηκες ανδρίκια δίπλα στον άνδρα σου, τον Γιώργο και την οικογένεια της αδερφής σου. 
Μάνα δεν έγινες σε δικά σου παιδιά, παιδιά σου όμως αισθάνθηκες και σε αισθάνθηκαν τα ανηψια σου.
Παιδιά σου αισθανόμαστε πολλοί συνάδελφοί σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Δίνε υπομονή και κουράγιο, όπως έκανες πάντα σε αυτούς που αφήνεις 
πίσω σου, από εκεί ψηλά που μας βλέπεις.

     ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙΤΟΥΛΑ, ΣΕ ΑΓΑΠΑΜΕ.

      Λίτσα Οικονομίδου

Το Sky Museum, όπως ονομάζεται το 
μουσείο της γνωστής αεροπορικής 
εταιρείας JAPAN AIRLINES (JAL) βρί-

σκεται στο κεντρικό υπόστεγο συντή-
ρησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο 
Χανέντα του Τόκιο.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να 
ξεναγηθούν στην ιστορία της JAL, να 
δουν εκθέματα όπως σύγχρονους και 
παλαιούς θαλάμους χειριστών (κόκ-
πιτ), να γνωρίσουν από κοντά το έργο 
των πληρωμάτων και του προσωπικού 
εδάφους, να παρακολουθήσουν σεμι-
νάριο για την ιστορία της αεροπορίας, 
να δουν εργασίες συντήρησης αερο-
σκαφών της εταιρείας. Μπορούν ακό-
μα και να γίνουν για λίγο πιλότοι και 
αεροσυνοδοί φορώντας τις ανάλογες 
στολές!
Η είσοδος στο μουσείο είναι δωρεάν.

Διεύθυνση: JAL Maintenance Center 
1, JAL M1 Building, 3-5-1 Haneda 
Airport, Ota-ku.

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ JAPAN AIRLINES
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