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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

Ημέρα Ολυμπιακής Αεροπορίας

Πρώην 
Δυτικό Αεροδρόμιο

Ελληνικού

18 Απριλίου 2018

Γιορτάζουμε την

Ώρα: 19:00

5νθήμερη εκδρομή στην ΠΟΛΩΝΙΑ
25 - 29 Μαϊου 2018

Λεπτομέρειες 
στη σελίδα 19

Κόστος συμμετοχής 
σε δίκλινο 70€

Δείτε στη σελ. 18

2ήμερη εκδρομή στη ZAΡΟΥΧΛΑ                      
                       ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ18-19

Μαρτίου
2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

4ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ

12 Ιουνίου 2018
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EDITORIAL

Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Mαζί συνεχίζουμε

Μία νέα, ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία 
του ΠΟΛΚΕΟΑ, σε σχέση με τον στόχο 
για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας στο Ελληνικό, είχαμε αυ-
τές τις μέρες.
Οι εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπια-
κής, μαζί με τους φίλους αυτής και το 
σύνολο του κόσμου της Πολιτικής Αε-
ροπορίας, έχουν λόγους να είναι χα-
ρούμενοι.
Με μπροστάρη το ΠΟΛΚΕΟΑ, πετύχα-
με ένα άλλο βήμα. Το Σ.Ο.Α. (Σχέδιο 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης) για το 
Ελληνικό, συμπεριέλαβε το Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. 
Το 2018, συμπληρώνονται 87 χρόνια 
ιστορίας των εμπορικών αερομεταφο-
ρών στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 52 
χρόνια και 6 μήνες ανήκουν στην Ολυ-
μπιακή Αεροπορία. Είναι μία ξεχωρι-
στή στιγμή. Είναι μία σημαντική μέρα.
Πέρυσι, τέτοιες μέρες, μετά από 2,5 

χρόνια σκληρού αγώνα επίμονων και 
επίπονων προσπαθειών, τον Δεκέμ-
βριο του 2016, πετύχαμε με νόμο τη δια- 
γραφή του προστίμου. Είχε επιβληθεί 
στο ΠΟΛΚΕΟΑ το 2014, μετά από σειρά 
άστοχων – λανθασμένων ενεργειών 
της τότε διοίκησης του ΠΟΛΚΕΟΑ.
Είμαστε χαρούμενοι γιατί, άλλη μία 
χρονιά που φεύγει, προσθέτει θετικά 
αποτελέσματα. Άλλη μία κερδισμένη 
χρονιά. Όχι, δεν ήταν όλα εύκολα και 
χωρίς εμπόδια. Άλλωστε, συνεχίζουν 
να μπαίνουν εμπόδια, κυρίως από την 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και από κάνα δυο «φί-
λους» της στην Ο.Α.!!
Το 2017, εκτός από την πλούσια και 
πολυσχιδή δράση του ΠΟΛΚΕΟΑ, με 
προγράμματα για τη δημιουργική αξιο-
ποίηση του ελεύθερου χρόνου, κατα-
γράφεται με τους επιπλέον σημαντι-
κούς σταθμούς:
•  Τη διάσωση του σήματος της Ο.Α. και 

την εκδήλωση για τον φωτισμό του 
(10/5/17)

•  Τη διάσωση του πρώτου υποστέγου 
συντήρησης αεροσκαφών και της 
Παγόδας, μετά από την προσφυγή 
μας στο Υπουργείο Πολιτισμού.

•  Προωθήσαμε περαιτέρω την υπόθε-
ση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας 
και είμαστε σε διαπραγματεύσεις με 
την Πολιτεία και τους εμπλεκόμενους 
φορείς για την χωροθέτησή του.

Η δουλειά φέρνει αποτελέσματα και 
εμείς αυτό κάνουμε.
Με σχέδιο σαφές, ολοκληρωμένο, ικα-
νό να οδηγήσει στη σηματοδότηση της 
ιστορικότητας του χώρου.
Μαζί συνεχίζουμε
Με ενότητα, συσπείρωση, τούτην την 
πολύ σημαντική στιγμή.

                     MAZI ΣYNEXIZOYME

Ιστορικές στιγμές
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Mουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
Στο ΠΟΛΚΕΟΑ έμελλε να πέσει η ευθύνη να διαχειριστεί την 
ιστορία της Ο.Α. και της Πολιτικής Αεροπορίας.

ΣΤΟΧΟΣ:
Να σώσουμε
Να φυλάξουμε
Να παραδώσουμε
ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Στα 22 χρόνια προσπάθειας
• Ενώνουμε πολλές γενιές.
•  Ενώνουμε την ιστορία της Ο.Α. με αυτήν της Πολιτικής Αε-

ροπορίας

Αποτέλεσμα
• Να συγκεντρώσουμε πάνω από 23.000 ιστορικά εκθέματα.
• Να σώσουμε και να κατέχουμε σήμερα 7 αεροσκάφη.
•  Διεκδικούμε άλλα δύο, από το Υπ. Εθνικής Άμυνας (YS-11, DC3).
• Να διασώσουμε:

-  Το πρώτο Υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών
-  Την Παγόδα και
-  Το Σήμα της Ο.Α.

•  Επισκέπτονται πλέον πολλές εκατοντάδες το υπό σύσταση 
Μουσείο. 
-  Σχολεία
-  Φοιτητές
-   Δημοσιογράφοι έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τα Μ.Μ.Ε.
-  Ξένα Μέσα Ενημέρωσης
-  Παραγωγοί κινηματογράφου
-  Ερευνητές
-  Μεμονωμένοι πολίτες 

• Πυκνώνουν τα αιτήματα για να το επισκεφθούν 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ
Να συντονίσουμε για την πραγματοποίηση του κορυφαίου στό-
χου: Της ιστορικότητας του χώρου.
Πετύχαμε
Με ενότητα, μαχητικότητα

Σήμερα είναι γεγονός
Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), που είναι Νό-
μος τους Ελληνικού Κράτους, περιλαμβάνει Μουσείο Πολι-
τικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Με ενότητα του κόσμου της 
Ο.Α. και του συνόλου της Πολιτικής Αεροπορίας, προωθούμε 
το όνειρό μας.

Γιατί μαχόμαστε για το ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ!
Υπερασπιζόμαστε τα ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ!

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε:
-  Θέλουμε τους φίλους μας στο πλευρό μας
-  Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας

Συνεχίζονται οι προσφορές των μελών του ΠΟΛΚΕΟΑ για 
το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Ευχαριστούμε θερμά τους:

-   Μαρία Βασιλειάδου (στολές και αξεσουάρ Ι/Σ)

-  Αργύρη Εξαδάκτυλο (αρχειακό υλικό)

-   Μαρία Κουβούση (στολές Artisti Italiani και αρχειακό 
υλικό)

-  Αργυρώ Τασσόγλου  (Στολές Billy Bo)

-   Νέλλη Τοτόμη (στολές Τζερέλ, Billy Bo και αρχειακό 
υλικό)

-  Παναγιώτη Τουτουδάκη (Ρολόγια δεκαετίας ΄90)

-  Σπύρο Φλώρο (Συρραπτικό και πένα)

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι – συναδέλφισσες που δι-
αθέτουν και επιθυμούν να παραχωρήσουν υλικό για το 
Μουσείο, να επικοινωνήσουν με το ΠΟΛΚΕΟΑ στα τηλέ-
φωνα 210 9211965 – 210 9234583 – 210 9885006.

Ζητούνται προσφορές στολών για το Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας.

Γενικότερα, ζητάμε ό,τι μπορείτε να διαθέσετε. Ιδανικό-
τερα, αναζητάμε στολές Coco Chanel, Τσεκλένη, Ρούλας 
Στάθη (εδάφους), Ασπασίας Τζερέλ (εδάφους) και Μάκη 
Τσέλιου (εδάφους).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
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Λίγες αδρές πινελιές αλλά έντεχνες χρειάζονται ακόμα, για να 
δημιουργηθεί το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνι-
κό. Μετά τον πολύχρονο αγώνα του ΠΟΛΚΕΟΑ για την αξιο-
ποίηση της συλλογής αεροπορικών αντικειμένων, χώρων και 
αεροπλάνων, που βρίσκονται στις αίθουσες αφίξεων του Ελ-
ληνικού, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
Ανάμεσα σε δύο φυσικά στοιχεία τον Υμηττό και τον Σαρωνικό 
βρίσκονται κτήρια και χώροι με αναγνωρισμένη πολιτιστική 
αξία, πλέον. (Η παύση της λειτουργίας του αεροδρομίου και η 
ελλιπής συντήρηση αυτών, δημιουργούν εικόνες παρακμής). 
Ευτυχώς όμως χωροθετήθηκαν και θα αποτελέσουν ιστορικά 
δείγματα και πολιτιστικά σύμβολα συνδεδεμένα με την ιστορία 
της Ελληνικής Αεροπορίας.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ ο μόνος φύλακας και αρωγός των σημερινών 
φαντασμάτων των άλλοτε απαστραπτόντων κτηρίων γεμάτων 
ζωή και ιστορία.
Η μελέτη του ΣΟΑ ετοιμάστηκε και το μουσείο μας χωροθε-
τήθηκε. Η επιστημονική ομάδα έλαβε υπόψη της τα δεδομένα 
στο σχεδιασμό, και στις βασικές επιλογές περιλαμβάνεται και 
το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Επιπροσθέτως, ο σχεδι-
ασμός σεβόμενος την ιστορία και τη συλλογική μνήμη διατη-
ρεί  το κτήριο του Ανατολικού Αερολιμένα ‘’Eero Saarinen’’, 
τα διατηρητέα υπόστεγα της αεροπορίας (όπου προβλέπεται 

η στέγαση του μουσείου), την Παγόδα, τον Πύργο Ελέγχου, 
τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης του παλαιού αε-
ροδρομίου,(ως χώρων κίνησης πεζών) και τα παροπλισμένα 
αεροσκάφη μας, που με ‘’νύχια και με δόντια’’ και χρήμα το 
ΠΟΛΚΕΟΑ αγόρασε και προστάτεψε από την ορυμαγδοποίηση.
Συμπεριλαμβάνω αυτούσια την παράγραφο του ΣΟΑ που μιλά-
ει για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
«Η ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας είναι μέρος της τεχνο-
λογικής προόδου της χώρας μας. Τα ιστορικά υπόστεγα δεν 
θα διατηρηθούν και αναδειχθούν μόνο για την αρχιτεκτονική 
και ιστορική τους αξία, αλλά θα αξιοποιηθούν για να στεγάσουν 
μέσα στους χώρους τους το πρώτο Μουσείο Αεροπορίας (Πο-
λιτικής Αεροπορίας) στην Ελλάδα μαζί με άλλες συναφείς πο-
λιτιστικές χρήσεις… Συμπερασματικά το Μουσείο Αεροπορίας 
και συναφών πολιτιστικών χρήσεων…βρίσκεται στο αυθεντι-
κό περιβάλλον του…Μια τέτοια δραστηριότητα είναι σε θέση 
να προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, 
με σημαντικά οικονομικά οφέλη για το δημόσιο».
Ασφαλώς και αποτελεί πολιτιστικό σύμβολο το πρώην Αερο-
δρόμιο Ελληνικού και αυτό σημειώνεται στα κύρια συμπερά-
σματα και τις διαπιστώσεις του ΣΟΑ. Νιώθουμε όμως και εμείς 
υπερήφανοι (όσοι εργαστήκαμε στην Ο.Α και είμαστε τώρα 
μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου) που δεν εγκαταλείψαμε την 
ιδέα της δημιουργίας του Μουσείου και διαφυλάξαμε τα εκθέ-
ματα όλα αυτά τα χρόνια από τα χέρια των αρπάγων. 
Το Μουσείο πρέπει να δημιουργηθεί για διάφορους λόγους, 
όχι μόνο γιατί θα προσφέρει στην έρευνα, εκπαίδευση και ευ-
αισθητοποίηση σε θέματα αεροπορικής ιστορίας και τεχνολο-
γίας, που είναι από μόνοι τους σημαντικοί λόγοι και σκοποί, 
αλλά διότι θα διασώσει και θα προστατέψει μια αξιόλογη συλ-
λογή που θα αποτελεί πολιτιστικό και  εθνικό πλούτο. Επίσης 
θα διαφυλάξει μια αξιόλογη συλλογή όπου αναδεικνύονται 
ποικίλες πτυχές της Ελληνικής Αεροπορίας και ξεδιπλώνεται 
το όραμα του ιδρυτή της Ολυμπιακής Αεροπορίας Αριστοτέλη 
Ωνάση και αποδεικνύει περίτρανα πόσα χρωστά η Αεροπορία 
σε αυτόν τον διανοητή και πρωτοπόρο διεθνώς επιχειρηματία.
Αισιοδοξούμε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του νέου Μητρο-
πολιτικού Πάρκου Ελληνικού να είναι ένας ελεύθερος χώρος 
εύκολα προσβάσιμος και η υψηλή αισθητική του να προσελ-
κύσει πολλούς επισκέπτες.  Η χωροθέτηση του Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας στον αυθεντικό του χώρο πλεονεκτεί 
έναντι άλλων μουσείων ανά τον κόσμο και το ενδιαφέρον και η 
επισκεψιμότητα αναμένεται να είναι υψηλότερη.
Αναζητούσαμε τόσα χρόνια το παράθυρο για επιτυχή έκβαση, 
και το βρήκαμε. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να έχει ορθές γω-
νίες.-

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας

Επιμέλεια:  Ανδριάνα Μυλωνά 
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Επιστολή ΠΟΛΚΕΟΑ  
προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ελληνικό, 22 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑ-
ΤΟΣ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ιστορικών εκθεμάτων Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας»

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, παρακα-
λούμε όπως μας υποδείξετε τη διαδικασία, καθώς και τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό:

Α.  Των εκθεμάτων – συλλογή και των ιστορικών αεροσκα-
φών

Β.  Το πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών στην Ελ-
λάδα.

Απάντηση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 19.01.2018
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ & ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, που αφορά στο αίτη-
μά σας για το χαρακτηρισμό της συλλογής των εκθεμάτων 
καθώς και των ιστορικών αεροσκαφών, σας γνωρίζουμε 
ότι, προκειμένου η Δ/νση Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέ-
ματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς να εισηγηθεί 
τον χαρακτηρισμό τους ως κινητών μνημείων στο αρμό-
διο γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΠΟΑ, ώστε να υπαχθούν 
στο προστατευτικό καθεστώς του Ν. 3028/2002 «Για την 
Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς»:
1. Είναι απαραίτητο να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας ολο-
κληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση, καταγραφή και 
ιστορική/φωτογραφική τεκμηρίωση των προτεινόμενων 
αντικειμένων, καθώς και ταξινόμησή τους με βάση τα δι-
εθνή πρότυπα καταγραφής από ειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό, στο οποίο θα αναθέσετε τις παραπάνω εργα-

σίες. Για το σκοπό αυτό σας επισυνάπτουμε πρότυπα καρ-
τελών καταγραφής της Υπηρεσίας μας. Την καταγραφή και 
τεκμηρίωση των αεροσκαφών και τυχόν μηχανολογικής 
φύσης αντικειμένων θα πρέπει να κάνει ειδικός μηχανολό-
γος. Σκοπός της καταγραφής της συλλογής είναι να αναδει-
χθεί η ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας ως κομμάτι της 
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και ταυτόχρονα να καταδει-
χθεί η σημασία που είχε ο εθνικός αερομεταφορέας ως τη 
διάλυσή του το2009.
2. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία μας θα εξετάσει τη δυνατότητα 
επανέκθεσης μέρους της μοναδικής συλλογής πολιτικής 
αεροπορίας της χώρας με σύγχρονους μουσειογραφικούς 
και μουσειολογικούς όρους σε κατάλληλο και ασφαλές 
κτήριο που να πληροί τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές προ-
διαγραφές. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος του αιτήματός 
σας για το χαρακτηρισμό του πρώτου υπόστεγου συντήρη-
σης αεροσκαφών στην Ελλάδα, έχει διαβιβαστεί ήδη στην 
αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέ-
ρων και Σύγχρονων Μνημείων, προκειμένου να εξεταστεί.
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Επισκέψεις στο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Παραμονή Χριστουγέννων, μία ευχάριστη έκπληξη πε-
ρίμενε το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώην 
Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού.
60 μαθητές και τέσσερις καθηγητές που τους συνόδευαν 
από την Διπλάρειο Σχολή (με ειδικότητα Στελεχών Διοί-
κησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού) και 
επικεφαλής τον κ.Γαλάρη Αλέξανδρο και από το Δημόσιο 
ΙΕΚ Αργυρούπολης (με ειδικότητα Επιμελητές Πτήσεων) 
και επικεφαλής την κα Ράνια Φακιώλα, ξεναγήθηκαν για 
2,5 ώρες περίπου στο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, 
παρουσίαν του συνόλου σχεδόν των μελών του Δ/Σ του 
ΠΟΛΚΕΟΑ.
Η ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας είναι μέρος της τε-
χνολογικής προόδου της χώρας μας.
Φέτος, συμπληρώνονται 87 χρόνια από την είσοδο της 
χώρας μας στις εμπορικές αερομεταφορές. Η Ελλάδα 
είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν διαθέτει Μου-
σείο Πολιτικής Αεροπορίας, παρά την μακράν παρουσία 
της στον χώρο αυτό και το ΠΟΛΚΕΟΑ, εδώ και 22 χρόνια 
το προωθεί ως βασικό του στόχο, καθώς επίσης και τη 
διατήρηση της μορφής και της μνήμης της ιστορικότητας 
του τόπου.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Μια ακόμα σχολή η Κυκλαδική Φοιτητική Εστία Εν Αθήναις 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, επισκέφτηκε μετά από αί-
τημα της το ΠΟΛΚΕΟΑ, το Σάββατο 24 Φεβρουάριου, για να 
γνωρίσει μέσα από το εκθετήριο του Δυτικού αεροδρομίου 
την ιστορία της Ολυμπιακής και της πολιτικής αεροπορίας 
της Ελλάδας. Μέλη του συλλόγου μας πραγματοποίησαν την 
ξενάγηση στους χώρους του μουσείου και απάντησαν στις 
πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που είχαν να κάνουν 
οι σπουδαστές, μερικοί εκ των οποίων μας εξέπληξαν ευ-
χάριστα με τις γνώσεις τους πάνω στην ιστορία της ΟΑ. Τους 
μαθητές συνόδευαν ο πατήρ Μελέτιος Ζαχαρόπουλος, Δ/
ντής και Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος της Εστίας και ο κ. 
Αθανάσιος Χαμχούγιας, Γραμματέας της Φοιτητικής Εστίας.

Κυκλαδική Φοιτητική Εστία

Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων μας για την επίσκεψή μας στο Μουσείο. Περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ 
ωραία. Όλα τα εκθέματα έκαναν πολύ εντύπωση στα παιδιά, ιδιαιτέρως βέβαια οι στολές. 

      Με εκτίμηση ο Γραμματέας της Εστίας Θανάσης Χαμχούγιας
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, στον 

χώρο του Μουσείου Πολιτικής 

Αεροπορίας, καθώς και στα αε-

ροσκάφη του, πραγματοποιήθηκε 

επαγγελματική φωτογράφιση για 

τις ανάγκες γνωστού περιοδικού. 

Ένας από τους βασικούς στόχους 

των συντελεστών, η διατήρηση 

της ιστορικότητας μνήμης της 

Ολυμπιακής Αεροπορίας και η 

προσπάθειες του ΠΟΛΚΕΟΑ για 

χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής 

Αεροπορίας.

Φωτογράφιση στο Β747

Αποκαταστάθηκαν οι βανδαλισμοί στο αεροσκάφος και στην ιστορική νταλίκα μεταφοράς επιβατών στην πίστα από τον εθελοντή του 
ΠΟΛΚΕΟΑ, Γιώργο Μάναρη. Τον ευχαριστούμε δημόσια.
Ευχαριστούμε επίσης και όλους εσάς για τη συμπαράσταση σας στα απαράδεκτα φαινόμενα των graffiti.

ΠΡIN ΜΕΤΑ
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Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζο-

μένων Ολυμπιακής Αεροπορίας 

(ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), είναι ο φορέας που, στα 

πλαίσια λειτουργίας της Ολυμπιακής 

Αεροπορίας, προωθούσε προγράμ-

ματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Εκτός της προβολής του αερομεταφο-

ρέα, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., πρόσφερε μέσα 

από τα προγράμματά του τη δημιουρ-

γική αξιοποίηση του ελεύθερου χρό-

νου για το σύνολο των εργαζομένων. 

Τα τελευταία 20 χρόνια, προτεραιότητα 

του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. είναι το ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Στόχος, να 

σώσουμε, να φυλάξουμε, να παραδώ-

σουμε.

Στα 22 χρόνια προσπάθειας, ενώνου-

με πολλές γενιές. Ενώνουμε την ιστο-

ρία της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ με αυτήν της 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Σήμερα το 

Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, που 

εγκαινιάστηκε στις 6 Απριλίου 2011, δι-

αθέτει 23.000 ιστορικά εκθέματα και 7 

αεροσκάφη. Σύντομα θα αποκτήσουμε 

και άλλα δύο αεροσκάφη (ένα S-11 και 

ένα DC3). Διασώσαμε, εντός του Ελλη-

νικού το πρώτο υπόστεγο συντήρησης 

αεροσκαφών, την Παγόδα και το σήμα 

της Ο.Α. Επισκέπτονται το υπό σύσταση 

Μουσείο εκατοντάδες πολίτες (σχο-

λεία, φοιτητές, δημοσιογράφοι έντυπου 

και ηλεκτρονικού τύπου και τα Μ.Μ.Ε., 

παραγωγοί κινηματογράφου, ερευνη-

τές, μεμονωμένοι πολίτες) Ευθύνη μας 

η ιστορικότητα του χώρου. Πετύχαμε 

την χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής 

Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Η Ελλάδα, είναι η μοναδική χώρα στην 

Ευρώπη που δεν διαθέτει Μουσείο Πο-

λιτικής Αεροπορίας. Κι όμως, η Ελλάδα 

έχει ιστορία 87 χρόνων στο χώρο των 

εμπορικών αερομεταφορών. Μαχόμα-

στε για το ΟΡΑΜΑ μας Υπερασπιζόμα-

στε τα ΟΝΕΙΡΑ μας Σήμερα, όσο ποτέ 

άλλοτε θέλουμε τους φίλους μας στο 

πλευρό μας, θέλουμε τον κόσμο δίπλα 

μας. Για τη δημιουργία Μουσείου Πο-

λιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, στα 

πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Οι συντελεστές του project της ΟΑ εί-

ναι:

Πρακτορεία: 

GreekPassionModelsAgency & 

CyprusModelsAgency

Dress: Traditional Costumes of 

Olympic Airways

Photo: Natella Akhundova

MUA: Ganna Morchenko

Hair Styling: GeorgeXikis

Models: Giorgio Karantzas, Eudokia 

Achladi, Aimilia Malandraki, Kristy 

Alma, Iro Revenisiou, Catya Marinaki, 

Charitini Fitsalou, Elena Lazou.

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Ένα Μουσείο Γεννιέται
Εντυπωσιακή Καμπάνια για την δημιουργία  

Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό

LabelNews.gr

«Στόχος, 
να σώσουμε, 

να φυλάξουμε, 
να παραδώσουμε.»
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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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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Η πρώτη εκδρομή του ΠΟΛΚΕΟΑ για το 
2018, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική 
επιτυχία, τόσο από πλευράς συμμετο-
χής, όσο και από πλευράς οργάνωσης, 
την Κυριακή 28 Ιανουαρίου.
Ο καιρός συμμάχησε με το ΠΟΛΚΕΟΑ 

και έδωσε ένα αποτέλεσμα μίας πετυ-
χημένης «απόδρασης» από την όμορ-
φη Αθήνα στην μαγευτική Αίγινα.
Η πρώτη εκδρομή του έτους πραγμα-
τοποιήθηκε στα πλαίσια των μονοήμε-
ρων πολιτιστικών περιπάτων που έχει 

καθιερώσει το ΠΟΛΚΕΟΑ  τα τελευταία 
3 χρόνια, με πάρα πολύ καλή ανταπό-
κριση στο πρόγραμμα αυτό από τα μέλη 
μας.
Μία ώρα απόσταση από την Αθήνα, το 
νησί του Αργοσαρωνικού, αποτέλεσε 
ιδανικό προορισμό, προσφέροντάς μας 
απλόχερα την ομορφιά της και τον πο-
λιτισμό της.
Η Αίγινα, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 
νησί του Αργοσαρωνικού και οφείλει 
την ονομασία του, σύμφωνα με την ελ-
ληνική μυθολογία, στην κόρη του θεού 
Ασωπού,   Αίγινα, την οποία ερωτεύ-
τηκε ο Δίας και την απήγαγε στο νησί 
Οινώνη που μετονομάστηκε σε Αίγινα.
Η Αίγινα υπήρξε η πρώτη πρωτεύου-
σα της νεώτερης Ελλάδας στο διάστη-
μα από τον Ιανουάριο του 1828 ως τον 
Οκτώβριο του 1829. Στις 26-1-1828 
ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλεγμένος 
Κυβερνήτης στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση 
της Τροιζήνας (2-4-1827), ορκίστηκε 
στο Μητροπολιτικό ναό της Αίγινας, 
πρώτος Κυβερνήτης του νεοσύστατου 
Ελληνικού Κράτους.
Πρώτη μας επίσκεψη, μετά την αποβί-
βασή μας στο λιμάνι της Αίγινας, ήταν 
ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας, 
καθώς και το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Αίγινας που στεγάζεται εκεί. Το 
αρχαιολογικό είναι κτισμένο δίπλα 
στα ερείπια των διαδοχικών προϊστο-
ρικών οικισμών και την ακρόπολη 
των ιστορικών χρόνων. Τα εκθέματα 
προέρχονται κυρίως από τον αρχαιο-
λογικό χώρο της Κολώνας. Η συλλογή 
καλύπτει την περίοδο από την προϊστο-
ρική εποχή έως τους ρωμαϊκούς χρό-
νους. Στην αριστερή γωνιακή αίθουσα 
υπάρχουν δύο προθήκες με κεραμική 
της προϊστορικής εποχής (νεολιθική-
μυκηναϊκή εποχή). Μεγάλοι πίθοι της 
πρωτοελλαδικής και μεσοελλαδικής 

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στην ΑΙΓΙΝΑ

Φωτογραφίες: Νάκης Ιωσηφίδης
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

εποχής πλαισιώνουν της προθήκες. 
Στις δύο προθήκες της κεντρικής αί-
θουσας εκτίθεται κεραμική της γεωμε-
τρικής και αρχαϊκής εποχής. Η ποικιλία 
των εισαγωγών της κεραμικής (Άργος, 
Ρόδος, Κόρινθος, Αττική) αποδεικνύει 
την έντονη εμπορική δραστηριότητα 
των Αιγινητών κατά τους ιστορικούς 
χρόνους, η οποία μαρτυρείται και στα 
αρχαία κείμενα. Στην ίδια αίθουσα 
αντιπροσωπεύεται και η αιγινήτικη 
πλαστική (7ος -5ος αι. π.Χ.) με σειρά 
γλυπτών.
Στη συνέχεια, το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ 
επισκέφθηκε τον ιερό ναό της Αφαίας, 
που δεσπόζει στην κορυφή πευκόφυ-
του λόφου στο βορειοανατολικό μέρος 
της Αίγινας. Είναι το σπουδαιότερο 
μνημείο που σώζεται από το ιερό, το 
οποίο ήταν αφιερωμένο στη θεότητα 
Αφαία και φαίνεται ότι είχε ιδρυθεί σε 
χώρο όπου υπήρχε λατρευτική δρα-
στηριότητα ήδη από τη μυκηναϊκή επο-
χή. Ο ναός κτίσθηκε γύρω στο 500-490 
π.Χ. Τα γλυπτά των αετωμάτων και τα 
ακρωτήρια της στέγης ήταν από παρια-
νό μάρμαρο και έφεραν χρώματα. Το 
θέμα και των δύο αετωμάτων είναι οι 
μυθικές εκστρατείες στην Τροία, στις 
οποίες διακρίθηκαν Αιγηνίτες ήρω-
ες. Στο ανατολικό αέτωμα απεικονί-
ζεται η παλαιότερη εκστρατεία, με τον 
Ηρακλή κατά του βασιλιά της Τροίας 
Λαομέδοντα, στην οποία έλαβε μέρος 
ο Τελαμών, γιός του Αιακού. Στο δυ-
τικό αέτωμα απεικονίζεται η νεότερη 
εκστρατεία με τον Αγαμέμνονα κατά 
του Πριάμου, στην οποία διακρίθηκαν 
τρεις απόγονοι του Αιακού, ο Αίας, ο 
Τεύκρος και ο Αχιλλέας. Παρούσα και 
στις δύο εκστρατείες είναι η Αθηνά, ως 
η κεντρική μορφή κάθε αετώματος.
Μετά την εγκατάλειψή του το μνημείο 
παρέμεινε ορατό και εντυπωσιακό 
στο λόφο. Η πρώτη έρευνά του έγι-
νε το 1811 από τον αρχιτέκτονα Ch. 
R. Cockerell και το φίλο του βαρώνο 
von Hallerstein, που επισκέφθηκαν 
το χώρο και ανέσκαψαν τα γλυπτά των 
αετωμάτων, τα οποία μετέφεραν στην 
Ιταλία. Από εκεί το 1828 κατέληξαν στο 

Μόναχο, όπου βρίσκονται μέχρι σήμε-
ρα και εκτίθενται στη Γλυπτοθήκη.
Στη συνέχεια, δεν θα μπορούσαμε 
να παραλείψουμε μία επίσκεψη στο 
Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Στο 
χώρο που βρίσκεται σήμερα το Μονα-
στήρι, υπήρχε αρχικά στα χρόνια του 
Βυζαντίου, ένα άλλο, φιερωμένο στην 
Ζωοδόχο Πηγή. Το εγκαταλελειμμένο 
πλέον μοναστήρι αποφάσισε ο Άγιος 
Νεκτάριος στα 1904 να το   αναστυλώ-
σει και να στεγάσει τη Μονή της Αγίας 
Τριάδας. Οι εργασίες αναστύλωσης δι-
ήρκεσαν τρία χρόνια, από το 1904 έως 
και το 1907.
Το μεσημέρι, μεταβήκαμε στην Πέρ-

δικα, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι, 
όπου η μία της πλευρά είναι όλη ένα 
πλακόστρωτο υπερυψωμένο μπαλκόνι 
πάνω από τη θάλασσα και γευτήκα-
με ένα υπέροχο γεύμα σε μία από τις 
πασίγνωστες για τα φρέσκα ψάρια και 
θαλασσινά ταβέρνες της.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί θερμά την 
κα Ελένη Ζαχαρίου, ξεναγό, η οποία 
προσέφερε αφιλοκερδώς τις γνώσεις 
της στα μέλη μας. Τέλος, ευχαριστεί 
ιδιαίτερα το μέλος μας, Αριάννα Ραυτο-
πούλου για τη σημαντική οργανωτική 
συμβολή της στο άψογο αποτέλεσμα 
της εκδρομής.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας του 

ΠΟΛΚΕΟΑ στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, την Τρίτη 16 

Ιανουαρίου 2018.

Παρουσίαν 400 και άνω μελών και φίλων, γιορτάσαμε τον ερ-

χομό του 2018, ανταλλάξαμε ευχές και ανανεώσαμε το ραντε-

βού στις δράσεις του ΠΟΛΚΕΟΑ , στις εκδηλώσεις.

Σε έναν σύντομο απολογισμό, ο πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ, εκ 

μέρους του Δ/Σ, ευχαρίστησε τον κόσμο για την εντυπωσιακή 

συμμετοχή.

Ενημέρωσε για την πολύ σημαντική – εξαιρετική επιτυχία του 

ΠΟΛΚΕΟΑ και όλων των εργαζομένων της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ και 

της Πολιτικής Αεροπορίας , για την ιστορική εξέλιξη της χωρο-

θέτησης Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, μέσα 

από το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ).

Υπενθύμισε πως, τη χρονιά που πέρασε, με την υπευθυνό-

τητά του, με τη δουλειά του, το Δ/Σ, έσωσε επίσης το πρώτο 

υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών, την Παγόδα, το σήμα της 

Ολυμπιακής στη συμβολή των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και 

Αλίμου, που φωτίζει ξανά την Ελλάδα των πέντε ηπείρων.

Ο πρόεδρος του Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ τόνισε πως το 2014, αυτό 

το Δ/Σ, το παρέλαβε με πολλά προβλήματα τα οποία, μετά από 

επίπονη και κοπιαστική δουλειά, όχι μόνο  αντιμετωπίστηκαν, 

αλλά δημιουργήθηκαν και οι συνθήκες της περαιτέρω ανάπτυ-

ξης του ΠΟΛΚΕΟΑ όπως: Μείναμε στο Ελληνικό, ανακτήσαμε 

τα περιουσιακά μας στοιχεία, η Άλλη Πτήση εκδίδεται πλέον 

τακτικά, άνοιξαν ξανά όλα τα τμήματα, διαγράψαμε τα πρόστιμα 

που κληρονομήσαμε και γενικά το ΠΟΛΚΕΟΑ επέστρεψε στον 

πολιτισμό, στη δράση.

Ευχαρίστησε όλους τους φίλους – συμμάχους που στήριξαν 

και στηρίζουν το ΠΟΛΚΕΟΑ σε όλα τα επίπεδα. Απεύθυνε ένα 

ξεχωριστό ευχαριστώ στον Δήμαρχο , συνάδελφο και μέλος 

του ΠΟΛΚΕΟΑ, Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, που υπερασπίστηκε 

το ΠΟΛΚΕΟΑ στην ένδικη διαδικασία (κλητήριο θέσπισμα) από 

την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά όλους τους εθελοντές του ΠΟΛΚΕ-

ΟΑ για τη σημαντική συμβολή τους στις δράσεις του ΠΟΛΚΕ-

ΟΑ.

Φωτογραφίες: Χριστόφορος Στεφανίδης

Κοπή πίτας ΠΟΛΚΕΟΑ
Αθήνα
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν:

O Δήμαρχος Βούλας – Βάρης –  Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κων-

σταντέλλος, ο Διευθυντής του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη 

Νοτίου Τομέα Αθηνών, Λεωνίδας Μύαρης, η Μαρία Νερούτσου, 

Περιφερειακή Σύμβουλος Αθηνών, ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών και Εθελοντισμού του Δήμου Αλίμου, 

Στέφανος Διαμαντής, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος  και Πολι-

τικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, Βασί-

λης Κρητικός, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ με επικεφα-

λής τον πρόεδρό του, Γιώργο Σταύρου, οι νομικοί σύμβουλοι του 

ΠΟΛΚΕΟΑ, Κώστας Παπαδάκης και Λάμπης Δήμου, συνεργάτες 

του ΠΟΛΚΕΟΑ κ.κ. Γιώργος Φραγκουλάκης από την Brokers 

Union, Γιώργος Τζανετόπουλος από το DOT CONTROL και Γιώρ-

γος Μηλιαρέσης από την Cruises International Club.

 

Το φλουρί κέρδισαν φέτος, από την πίτα του Δ/Σ ο κ.Κώστας Πα-

παδάκης, νομικός σύμβουλος (Λεύκωμα 1957 – 2007: «Μισός 

αιώνας στους ουρανούς») και από την πίτα των μελών του ΠΟΛ-

ΚΕΟΑ, ο κ.Δημήτρης Πουρσαϊδης (χρυσή καρφίτσα Ο.Α.)

Φωτογραφικό στιγμιότυπο της αίθουσας

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

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ χαιρέτισε τους 
παρευρισκόμενους 

Η περιφερειακή σύμβουλος Νοτίου Τομέα Αθηνών κ. Μαρία Νερούτσου. Τον Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών Χρήστο Καπάταη 
εκπροσώπησε ο Διευθυντής του γραφείου του Λεωνίδας Μύαρης.

Το τμήμα Παραδοσιακών χορών του ΠΟΛΚΕΟΑ με την καθοδήγηση της 
δασκάλας Γιώτας Μπουραντώνη παρουσίασε μέρος της δουλειάς του.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Κοπή πίτας Θεσσαλονίκη

Για 4η συνεχή χρονιά, με εξαιρετική επιτυχία, πραγματοποιήθηκε 

η κοπή πίτας των μελών του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στη Θεσσαλονίκη.

Η ανταπόκριση του κόσμου και η συμμετοχή ήταν εξίσου πολύ 

καλή.

Από το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. παραβρέθηκαν ο πρόεδρος, Βασίλης Τσα-

τσαράγκος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος, Αντώνης Τζίμος, οι οποίοι ενη-

μέρωσαν τα μέλη για τις δράσεις του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Το Δ/Σ, κάλεσε τους συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη να μετέ-

χουν σε ειδικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

τους.

Επίσης, η αντιπροσωπεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ενημέρωσε τον κό-

σμο σχετικά με την πορεία του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας 

και τον ιδιαίτερα σημαντικό αγώνα που δίνουμε όλοι οι εργαζόμε-

νοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας, για να γίνει το Μουσείο πραγμα-

τικότητα στο Ελληνικό.

Τα ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα που έρχονται και καταγρά-

φονται υπέρ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., δεν προέκυψαν εύκολα.

Είναι προσπάθεια πολλών ετών, αγώνας για την πραγματοποίηση 

του στόχου μας, του οράματός μας και η πορεία αυτή δεν ήταν 

χωρίς εμπόδια και δυσκολίες. Δυστυχώς, σε αυτήν την πορεία, 

ελάχιστοι ευτυχώς, συμμάχησαν με αυτούς που επεδίωκαν την 

υπονόμευση της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας. 

Ο κόσμος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αυτήν την «παρεούλα» την 

απομόνωσε στις πρόσφατες εκλογές του ΠΟΛΚΕΟΑ και ήρθαν τα 

αποτελέσματα, ήρθαν οι επιτυχίες.

Στόχος μας είναι να σώσουμε, να φυλάξουμε να παραδώσουμε.

Είμαστε χαρούμενοι για αυτά τα σημαντικά, ιστορικά αποτελέσμα-

τα. Μαζί συνεχίζουμε με ευστοχία – συσπείρωση, τούτην την πολύ 

σημαντική στιγμή.

Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας, την οποία 

τιμητικά, έκοψε το μέλος και μάλιστα ένα από τα πιο ενεργά του 

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Πόπη Καλημέρη. Το φλουρί, κέρδισε η Θάνια Γιαν-

νούλη (ένα χρυσό σήμα Ο.Α.)

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ευχαριστεί θερμά την Οργανωτική Επιτροπή και 

πιο συγκεκριμένα τους Πόπη Καλημέρη, Έφη Καραμπουρούνη 

και Κώστα Χατζηευαγγέλου.

   ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η τυχερή της χρονιάς Θάνια Γιαννούλη. 

Ο πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ Βασίλης Τσατσαράγκος εκ μέρους του ΔΣ 
απευθύνει χαιρετισμό.

Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση 
του εξωνοσοκομειακού προγράμματος περίθαλψης που ξεκί-
νησε το ΠΟΛΚΕΟΑ σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία 
INTERASCO και Blue Aigaion για τα μέλη του.

Παρακαλούνται τα μέλη που δεν κατάφεραν να παραβρεθούν 
στην παρουσίαση και ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα, να επικοινωνήσουν με το ΠΟΛΚΕΟΑ και να το δηλώ-
σουν.

Το δικό μας πάρτυ

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου το ΠΟΛΚΕΟΑ βρέθηκε με  
τα μέλη και τους φίλους του, και γιορτάσαμε όλοι μαζί το 
ιστορικό γεγονός της χωροθέτησης Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Συνάδελφοι και φίλοι, διασκεδάσαμε μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες, στους ρυθμούς έντεχνης ελληνικής μουσι-
κής των δεκαετιών ‘60s, ‘70s και ‘80s.

Παρουσίαση εξωνοσοκομειακού προγράμματος ΠΟΛΚΕΟΑ

JJ και εφοδιασμός 
Πραγματοποίησαν και φέτος την ετήσια συνάντηση τους
Και του χρόνου 

Οι συνάδελφοι του JJ και του εφοδιασμού στην ετήσια καθιερωμένη 
συνάντησή τους. Και του χρόνου!!
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Η Ζαρούχλα είναι ένα πανέμορφο χω-
ριό κυριολεκτικά βυθισμένο στο πράσι-
νο που χαλαρώνει και αναζωογονεί τον 
επισκέπτη από την πρώτη κιόλας μέρα.  
Τα καταπράσινα έλατα, οι καστανιές, 

η ομιχλώδης ατμόσφαιρα και οι μυ-
ρωδιές από τα αναμμένα τζάκια δη-
μιουργούν ένα ειδυλλιακό κλίμα και 
ένα χαλαρωτικό συναίσθημα. Ελάτε 
με το ΠΟΛΚΕΟΑ σε αυτό το μαγευτικό 
2ήμερο, για να περπατήσουμε μαζί στο 
φημισμένο δάσος της Ζαρούχλας, το 
μουσείο φωτογραφίας, να γνωρίσου-
με την αρχιτεκτονική της με τα πέτρινα 
σπιτάκια και τους όμορφους καλοστη-
μένους ξενώνες της, καθώς και τον 
μεσαιωνικό ομώνυμο Πύργο της και 
να ακούσουμε το κελάρυσμα του ποτα-
μού Κράθι που πηγάζει από το Χελμό 
και διασχίζει το χωριό. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟ-
ΜΗΣ
1η ΜΕΡΑ: Κυριακή 18 Μαρτίου 2018
Συγκέντρωση στο πρώην Δυτικό Αε-
ροδρόμιο Ελληνικού και αναχώρηση 
με το πούλμαν στις 08.00. Μετά από 
στάση για καφέ  κατά τη διαδρομή μας, 
θα φτάσουμε στην λίμνη Τσιβλού, (απέ-
χει περίπου 15 χιλ. από την Ζαρούχλα), 
όπου θα κάνουμε τη βόλτα μας και 
αμέσως μετά, θα αναχωρήσουμε για το 
ξενοδοχείο μας «ΣΤΥΓΑ Mountain», με 
άφιξη περίπου 13.00 – 14.00. Το από-
γευμα (για όποιον επιθυμεί) θα περπα-
τήσουμε σε ένα από τα πολλά, υπέροχα 
μονοπάτια που προσφέρονται στους 
επισκέπτες της περιοχής. Ελεύθερο 
βράδυ. Διανυκτέρευση.  
 2η ΜΕΡΑ: Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018
Αμέσως μετά την λήψη του πλούσιου 
πρωινού μας, θα αναχωρήσουμε από 
το ξενοδοχείο μας (check out), με κα-
τεύθυνση την ιστορική και γραφική 
κωμόπολη των Καλαβρύτων. Στη δια-
δρομή μας για Καλάβρυτα, θα κάνουμε 
μία στάση στον τόπο Θυσίας (μνημείο) 
που είναι περίπου 500μ από τα Καλά-
βρυτα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
στάση και επίσκεψη (για όποιον επι-
θυμεί) στην ιερά Μονή Αγίας Λαύρας. 

Φτάνοντας στα Καλάβρυτα, θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για βόλτα και φαγητό 
στην πόλη.
Το απόγευμα, θα αναχωρήσουμε για 
την Αθήνα, με μία στάση καθ΄οδόν στο 
Μέγα Σπήλαιο (μισή ώρα από τα Καλά-
βρυτα). Όποιος επιθυμεί μπορεί να επι-
σκεφθεί το μοναστήρι, όσο οι υπόλοι-
ποι θα απολαμβάνουν τον καφέ τους.
Επιστροφή στην Αθήνα με τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις.
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: (κατ΄ άτομο σε 
δίκλινο): 70€, (μη μέλη ΠΟΛΚΕΟΑ): 
85€, επιβάρυνση μονόκλινου: 35€
Στην τιμή περιλαμβάνονται: Μεταφορά 
με πούλμαν, διαμονή στο ξενοδοχείο 
«ΣΤΥΓΑ Mountain», πρωινό, 
μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα
Στην τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
Προαιρετικά γεύμα στο ξενοδοχείο 
στις 18/03 (15€)
ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής: 
στα γραφεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
Τηλέφωνα: 210 9885006  και 210 
9234583 (Δευτ. – Παρ. 08.30 – 15.30)

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΖΑΡΟΥΧΛΑ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 
2ήμερη εκδρομή

Κυριακή 18 – Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018
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ΤΑΞΙΔΙΑ

Κυριακή  25  -  Πέμπτη 29  Μαϊου 2018
5ήμερη εκδρομή στην ΠΟΛΩΝΙΑ

ΒΑΡΣΟΒΙΑ- ΚΡΑΚΟΒΙΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ-ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ

1η μέρα : Αθήνα – Βαρσοβία
Αναχώρηση στις 15.45 με την πτήση Α3 
872 της Aegean για τη Βαρσοβία. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη 
Βαρσοβία. Τακτοποίηση στα δωμάτια 
μας. Πρώτη γνωριμία με τη πόλη. Διανυ-
κτέρευση. 

2η μέρα : Βαρσοβία
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τη 
ξενάγηση στην ιστορική πόλη της Βαρ-
σοβίας. Η πόλη περιβάλλεται από παλιές 
οχυρώσεις, βρίσκεται στον κατάλογο της 
πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονο-
μιάς της UNESCO και αποτελεί τον σημα-
ντικότερο πόλο έλξης για τους συντηρη-
τές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην πρωι-
νή ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων την 
κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλι-
κό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής, που τώρα λειτουργεί 
σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, 
το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου 
Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που 
σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το 
μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επι-
στήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, 
το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει 
την όπερα και το μπαλέτο, το μπαρόκ 
παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα 
ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασι-
λικούς Κήπους, και το Εβραϊκό Γκέτο, το 
σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που 
τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρε-
ντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους 

του ανακτόρου Λαζιένσκι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: Βαρσοβία – Άουσβιτς - Κρακοβία
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση 
οδικώς για την Κρακοβία, την αρχαία 
πρωτεύουσα της Πολωνίας. Ενδιάμεσα 
θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στο 
μουσειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, 
από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό 
θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα κατά την 
διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δεί-
πνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
Ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση. 

4η μέρα: Κρακοβία (ξενάγηση πόλης & 
Αλατορυχεία) 
Μετά το πρωινό μας θα κάνουμε ξενάγη-
ση στην πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό 
Βασιλικό Κάστρο στο λόφο Βάβελ, τον 
Καθεδρικό ναό, το  πανεπιστήμιο Γιαγκε-
λονιάν, τη μεγάλη μεσαιωνική πλατεία 
με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη 
στην Παναγία. Στη μέση της πλατείας δε-
σπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο 
Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακι-
νούνταν το εμπόριο των υφασμάτων και 
τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα 
με σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής 
Πολωνών ζωγράφων. Συνεχίζουμε για 
να επισκεφθούμε την περιοχή της Βιε-
λίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της αποτε-

λούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των 
ορυχείων. Οι υπόγειες στοές στις οποίες 
βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω 
στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες 
και τα ξύλινα υποστυλώματα των στοών 
τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα 
μαραγκών της παλιάς εποχής, προσ-
δίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία η 
οποία παρακινεί τους ανθρώπους από 
όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυ-
μάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύ-
θερος και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Κρακοβία – Τσεστοχόβα – 
Βαρσοβία - Αθήνα 
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για 
τη Βαρσοβία. Καθοδόν θα κάνουμε στά-
ση στη Τσεστοχόβα με το μοναστήρι της 
Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη 
επίσκεψη στο παρεκκλήσι της μονής. 
Πορεία για τη Βαρσοβία. Άφιξη το από-
γευμα στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας 
και επιστροφή στις 18.10 με την πτήση Α3 
873 της Aegean στην Αθήνα με τις καλύ-
τερες εντυπώσεις.

Τιμή κατ΄άτομο σε δίκλινο: Μέλη: 495€
Επιβάρυνση μονόκλινου: 165€

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
•  Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας 

πτήσεις της Aegean Airlines
•  4 διανυκτέρευσες σε ξενοδοχεία 4* 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά
• 1 δείπνο στη Κρακοβία
•  Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές 

βάσει προγράμματος 
•  Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Άουσβιτς, 

αλατωρυχεία
•  Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξι-

διωτική ασφάλιση έως 75 ετών
• Συνοδό

Δεν περιλαμβάνονται: 
•  Φόροι αεροδρόμιου & επίναυλος καυ-

σίμων (160€)
•  Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβα-

νόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό/
προτεινόμενο.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Επισκεφτήκαμε πρόσφατα το ιστορικό σκάφος “Hellas Liberty” στο λι-
μάνι του Πειραιά που εχει ανοίξει πλέον τις πόρτες του εδώ και μερικά 
χρόνια στο κοινό, ως πλωτό μουσείο.
Η κλαση Liberty, ενα πλοιο σχεδον 10.000 τονων κατασκευάστηκε σε 
περιπου 2700 μοναδες μεσα σε 4 χρονια στις Ηνωμενες Πολιτειες για 
τις ανάγκες του Β’ ΠΠ για την μεταφορα προμηθειων των συμμαχικών 
δυνάμεων στην Ευρωπη. Ηταν τετοια η αναγκη για μεταφορικα πλοια 
την περιοδο εκείνη, λογω των απωλειών απο τορπιλισμούς και αε-
ροπορικών επιδρομών του εχθρού, που απο την γραμμη παραγωγής 
έβγαινε τουλάχιστον ενα τετοιο πλοιο ημερησίως!
Καθως μετα την ληξη του πολεμου οι απώλειες του στόλου της ελ-
ληνικής ναυτιλίας ηταν τεράστιες, 100 περιπου τετοια πλοια αγορά-
στηκαν απο τους Ελληνες εφοπλιστές με την συνδρομη της ελληνικης 
κυβερνησης ως εγγυητή για την αποπληρωμη τους. Τα πλοια αυτα 
εμειναν στην ιστορια ως «Ευλογημένα» γιατι έδωσαν παλι την δυνα-
τότητα στην ελληνικη ναυτιλία να ανακαψει, ωστε να ειναι σημερα μια 
απο τις μεγαλυτερες παγκοσμιως και σιγουρα απετρεψαν την φυγη 
απο το επαγγελμα χιλιαδων Ελληνων ναυτικων.
Το συγκεκριμένο πλοιο αν και δεν ειναι ενα απο τα 100 που παραδό-
θηκαν στην Ελλαδα, κατασκευάστηκε το 1943 (με το ονομα Arthur M. 
Huddell) και ειναι ενα απο τα μόλις 3 εναπομείναντα στον κοσμο (Τα 
αλλα δυο βρίσκονται στην Αμερική). Δωρηθηκε απο την αμερικανικη 
κυβερνηση στην ελληνικη για να μετατραπει σε μουσειο. Ρυμουλκη-
θηκε απο την Αμερικη στην Ελλαδα το 2009 και μετα απο επισκευες 
στα ναυπηγεια του Σκαραμαγκα πηρε την θεση του ως πλωτο μουσειο 
στο λιμανι του Πειραια.
Ενα μπραβο στον Ομιλο φιλων Λιμπερτυ που ειχε την ιδεα να διασώ-
σει ενα πλοιο σύμβολο για την ελληνική ναυτιλία.
Για οποιον θελει, μπορει να το επισκεφθεί στην πυλη Ε2 του λιμανιου 
του Πειραια. 

«LIBERTY» ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Επιμέλεια: Χριστόφορος Στεφανίδης
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KINHMATOΓΡΑΦΟΣ

Η Όντρεϊ Χέπμπορν, έχει συγκεντρώσει συνολικά 21 βραβεία 
και υποψηφιότητες. Εκτός του Όσκαρ για τον ρόλο της στο 
«Διακοπές στη Ρώμη», είχε τέσσερις ακόμα υποψηφιότητες 
Όσκαρ για τους ρόλους της στις ταινίες «Γλυκιά μου Σαμπρί-
να» «Ιστορία μιας μοναχής», «Πρόγευμα στο Τίφανις», «Περί-
μενε μέχρι να νυχτώσει», δύο Χρυσές Σφαίρες και επτά ακόμα 
υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, τρία Ντονατέλο (το ιταλικό 
Όσκαρ), ένα Τόνυ, ένα Έμυ, ένα βραβείο της Γερμανικής Ακα-
δημίας και ένα βραβείο της Ένωσης Κριτικών Νέας Υόρκης.
Πρωταγωνίστησε σε είκοσι επτά ταινίες, σε διάστημα 40 ετών. 
Πριγκίπισσα στο «Διακοπές στη Ρώμη», χαμίνι στο «Γλυκιά 
μου Σαμπρίνα», μποέμ βιβλιοφάγος που μεταμορφώνεται σε 
τοπ μόντελ στο «Έξυπνο μουτράκι» από τον Φρέντ Αστέρ, ονει-
ροπαρμένη μαθήτρια που βρίσκεται στην αγκαλιά του Γκάρι 
Κούπερ στο «Αριάν», λαϊκή ανθοπώλης στο «Ωραία μου κυ-
ρία» με τον Ρεξ Χάρισον, Νατάσα Ροστόβα στο «Πόλεμος και 
Ειρήνη» του Τολστόι, αλλά και ποιος μπορεί ποτέ να ξεχάσει 
την Όντρεϊ να τραγουδάει το μελαγχολικό «Moonriver” του 
Χένρι Μαντσίνι στο «Τίποτα δεν είναι πιο ωραίο από την αγά-
πη» («Πρόγευμα στο Τίφανις») το 1961, ρόλο τον οποίο πήρε η 
Όντρεϊ, αφού αρνήθηκε η Μέριλιν Μονρόε.
Ακολούθησαν και μερικές άλλες ταινίες, όπως το «Καυτό 
Παρίσι», «Πώς να κλέψετε 1 εκατομμύριο», «Η ιστορία μιας 
μοναχής» με τον Πήτερ Φιντς, «Οι ασυγχώρητοι» με τον Κλιντ 
Ίστγουντ και άλλες. Ο ρόλος της όμως ως γαλήνιος λευκοντυ-
μένος άγγελος φώτισε την ταινία του Στίβεν Σπίλπμπεργκ «Για 
πάντα» και αποτέλεσε το πιο κατάλληλο κύκνειο άσμα μιας λα-

μπρής σταδιοδρομίας.
Η ίδια όμως είχε και εκείνη αρνηθεί σπουδαίους ρόλους, με-
ταξύ των οποίων τη «Ζιζή» (τον ρόλο πήρε η Λέσλι Καρόν), «Το 
πανδοχείο της 6ης ευτυχίας» (έπαιξε η Ίνγκριντ Μπέργκμαν), 
«Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» (εδώ αρνήθηκε τον ρόλο 
γιατί είχε υποφέρει τόσο πολύ στην κατοχή και δεν ήθελε να 
αναβιώσει τις κακές αυτές αναμνήσεις της), «Καλοκαίρι και 
καταχνιά» (πρωταγωνίστησε η Τζέραλντιν Πέιτζ) από το βι-
βλίο του Τένεσι Γουίλιαμς, «Κλεοπάτρα» (έπαιξε η Ελίζαμπεθ 
Τέιλορ), «Γουέστ Σάιντ Στόρι» (έπαιξε η Νάταλι Γούντ), έκλε-
ψε όμως τον ρόλο από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στο «Διακοπές 
στη Ρώμη». Λάτρευσε κυριολεκτικά το «Πρόγευμα με τους 
Τίφανις», που πήρε τον ρόλο, αφού του αρνήθηκε η Μέριλιν 
Μονρόε, πήρε μάλιστα και υποψηφιότητα για ‘Οσκαρ, αλλά το 
έχασε από την Σοφία Λόρεν, η οποία το κέρδισε στην ταινία «Οι 
2 γυναίκες» με συμπρωταγωνιστή τον τότε νεαρό Γάλλο υπο-
ψήφιο Ζαν Πωλ Μπελμοντό, 1961). Το «Πρόγευμα στο Τίφανις» 
θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες του κινηματογράφου, 
η οποία σημάδεψε τη δεκαετία του 1950 στις Η.Π.Α. Την ίδια 
δεκαετία και η Όντρεϊ Χέπμπορν βρισκόταν στην κορυφή της 
καριέρας της. Είχε μία τελείως διαφορετική γκάμα από την 
Γκρέις Κέλι και την Ντέμπορα Κερ. Για πολλά χρόνια αποτέ-
λεσε σύμβολο της μόδας, ενώ αφιέρωσε τα τελευταία της ζωή 
της σε ανθρωπιστικά έργα. Για τον λόγο αυτό, τιμήθηκε με το 
προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας. Θα παραμείνει πάντα σε 
όλους μας, ως το καλοσυνάτο κορίτσι, με το χαμογελαστό πρό-
σωπο και τα εντυπωσιακά μάτια.

γράφει 
o Κώστας Δάφνος

Πορτραίτα της μεγάλης οθόνης

Ό Ν Τ Ρ Ε Ϊ  ΧΕΠΜΠΟΡΝ
Μέρος δεύτερο
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ένα αεροπλάνο αλλιώτικο από τα άλλα, επισκέφθηκε την Αθή-
να  στις 16 Φεβρουαρίου 2018. Ο λόγος για το BELUGA Super 
Transporter της AIRBUS. Το αεροπλάνο σχεδιάστηκε πάνω 
στην άτρακτο του γνωστού μας Α300-600R και κατασκευά-
στηκε σε 5 μόλις αντίτυπα με σκοπό την μεταφορά τμημάτων 
αεροσκαφών από τα διάφορα εργοστάσια παραγωγής της 
AIRBUS προς την τελική γραμμή παραγωγής στην Τουλούζη 
της Γαλλίας. Ενίοτε χρησιμοποιείται και για μεταφορά μεγάλων 
φορτίων. Στην φωτογραφία μία μέρα μετά, κατά την απογείω-
σή του με φόντο το υπόστεγο της Ολυμπιακής.

Η «ΦΑΛΑΙΝΑ» ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ

Δύο γίγαντες της ιστορίας 
συναντιούνται

Η Ολυμπιακή Αεροπορία στη στεριά  
και το θωρικτό Αβέρωφ στη θάλασσα.

Φωτογραφία: Χριστόφορος Στεφανίδης

Φωτογραφία: Χριστόφορος Στεφανίδης

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ανανεώστε την κάρτα μέλους του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. προκειμένου να κάνετε 
χρήση των παροχών μας.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε 
με την γραμματεία στα τηλέφωνα 
210 9885006 – 210 9234583 – 210 
9211965.

 

 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Οι συνάδελφοι – μέλη του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. που δεν τους γίνεται 
η παρακράτηση  της συνδρομής του 
1€/μήνα από το ΕΦΚΑ ή τη μισθο-
δοσία τους ή δεν την έχουν ανανε-
ώσει για το 2018, παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με την γραμματεία 
του ΠΟΛΚΕΟΑ, ώστε να ενημερω-
θούν για τον τρόπο που μπορούν να 
ενεργοποιήσουν ή να ανανεώσουν τη 
συνδρομή τους.

 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΑΛΛΗΣ ΠΤΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι συνδρομητές της 
«Άλλης Πτήσης» που δεν έχουν τα-
κτοποιήσει τη συνδρομή τους για το 
2018, να επικοινωνήσουν με το ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ για να ενημερωθούν για τον 
τρόπου που μπορούν να την ανανεώ-
σουν, ώστε να συνεχίσουν να λαμβά-
νουν το περιοδικό και να τυγχάνουν 
των παροχών της κάρτας μέλους.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ… ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΑ
«Αναμένεται η έκδοση Προεδρικών δια-
ταγμάτων για τον διαχωρισμό της ΥΠΑ σε 
δύο υπηρεσίες» προανήγγειλε ο διοικητής 
της, Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, σε εκδή-
λωση στην Αλεξανδρούπολη, στην οποία 

επιστεγάστηκε η συνεργασία της ΥΠΑ με το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τις 
πιστοποιήσεις εργαζομένων στις αερομε-
ταφορές. «Στο επόμενο χρονικό διάστημα, 
η ΥΠΑ, με την έκδοση των Προεδρικών 
Διαταγμάτων, διαχωρίζεται σε δύο υπηρε-
σίες: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας που 
θα είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί το 
εποπτικό και το κανονιστικό έργο στο σύνο-
λο των αεροδρομίων της χώρας, και στην 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που είναι 
φορέας διαχείρισης των αεροδρομίων.»

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών, ανταποκρινόμενο στο αίτημα παρα-
γωγικών και Αυτοδιοικητικών φορέων 
των Ιωαννίνων αλλά και υλοποιώντας 
ένα συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης 
του ρόλου των Ελληνικών αεροδρομί-
ων και ενίσχυσης του τουριστικού προ-
ϊόντος, από το Μάιο του 2017, ξεκίνησε 
μεθοδικά και συστηματικά όλες τις απαι-
τούμενες διαδικασίες σε συνεργασία με 
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ), για την εκ νέου παροχή υπη-
ρεσιών αεροπορικών καυσίμων στον 
Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων «Βα-
σιλεύς Πύρρος». Ήδη στις 10/02/2018 
και μετά την ολοκλήρωση των έργων 
κατασκευής των εγκαταστάσεων του 
σταθμού έγινε παραλαβή και εκφόρτω-
ση καυσίμων JETA-1 και AVGAS 100LL 
στις δεξαμενές της ΒΡ.

ΝΕΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
Singapore Airlines (SIA )
Η SIA θα είναι η πρώτη αεροπορική εται-
ρεία, παγκοσμίως, που θα πραγματοποιή-
σει πτήσεις από τον Μάιο του 2018  με το 
Boeing787-10. Η SIA έχει παραγγείλει 49 
Boeing 787-10, το πρώτο εκ των οποίων θα 

της παραδοθεί στο εργοστάσιο παραγωγής 
Boeing North Charleston της Νότιας Κα-
ρολίνας, το Μάρτιο του 2018. Με μήκος 68 
μέτρα, το 787-10 είναι το αεροσκάφος με το 
μεγαλύτερο μήκος από τη σειρά αεροσκα-
φών Dreamliner της Boeing, τα οποία κα-
τασκευάζονται με τεχνολογικά προηγμένα 
ελαφριά υλικά.

Ο Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος»  ΒΡΑΒΕΥΣΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ολοκληρώθηκε ο 2ος διαγωνισμός και-
νοτομίας “THE DIGITAL GATE ΙΙ: Airport 
Innovation Challenge” και ο Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών βράβευσε για 
μία ακόμα φορά τις καλύτερες προτά-
σεις και εφαρμογές για νέες ψηφιακές 
υπηρεσίες και επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες με δυνατότητα υλοποίησης 
στο χώρο του αεροδρομίου! Τα βραβεία 
απονεμήθηκαν σε ειδική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Φε-
βρουαρίου, με περισσότερους από 100 
εκπροσώπους από τον ακαδημαϊκό και 
τον επιχειρηματικό χώρο. Οι ομάδες 
που ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν κατά 
τη διάρκεια της ειδικής τελετής είναι 
οι ακόλουθες: Η ομάδα HUBA (Human 
Behaviour Analysis System) του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής 
του ΕΚΕΤΑ,. Το HUBA επιτυγχάνει δι-
ακριτική ανάλυση της κίνησης και της 

ανθρώπινης δραστηριότητας μέσω 
αισθητήρων και καμερών βάθους. Η 
ομάδα bespot., έλαβε το 1ο βραβείο στην 
κατηγορία Retail Innovation. Η εφαρμο-
γή bespot. επιβραβεύει τους χρήστες 
κάθε φορά που επισκέπτονται ένα κα-
τάστημα. Η ομάδα MyLayover έλαβε το 
1ο βραβείο στην κατηγορία Travellers’ 
Experience. Το MyLayover στοχεύει 
στους transit επιβάτες που έχουν εν-
διάμεσο χρόνο παραμονής μεγαλύτερο 
ή ίσο των 6 ωρών και τους δίνει τη δυ-
νατότητα να γνωρίσουν την Αθήνα μέσα 
από ολιγόωρες συναρπαστικές εμπει-

ρίες. Η ομάδα Recytrust έλαβε το 1ο 
βραβείο στην κατηγορία Environmental 
Sustainability. H Recytrust επιβραβεύ-
ει το προσωπικό του αεροδρομίου που 
ανακυκλώνει προϊόντα μέσα από τους 
έξυπνους κάδους της.

Η Qatar Airways  ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 30 ΜΑΙΟΥ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΥΚΟΝΟ
Η Μύκονος, νησί του Αιγαίου στο σύμπλεγ-
μα των Κυκλάδων, είναι διάσημη για τα 
λευκά σπίτια και τα εκπληκτικά τυρκουάζ 
νερά της. Με την κοσμοπολίτικη και ζω-
ντανή της ατμόσφαιρα, το νησί αποτελεί την 
ιδανική επιλογή για να ξεκινήσει κάποιος 
το Island-hopping για τις καλοκαιρινές 
διακοπές του στην Ελλάδα. Ο Group Chief 
Executive της Qatar Airways, η αυτού εξο-
χότης κ. Akbar Al Baker, δήλωσε σχετικά: 
«Η Μύκονος ήταν πάντα ένας από τους πιο 
δημοφιλείς Ευρωπαϊκούς προορισμούς 
και αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι που 
είμαστε η πρώτη αεροπορική εταιρεία του 
Κόλπου που ξεκινά απευθείας πτήσεις για 
το νησί. Η κεντρική θέση της Μυκόνου στις 
Κυκλάδες την καθιστά εξαιρετικά ελκυστι-
κή επιλογή διακοπών. Ανυπομονούμε να 
προσφέρουμε στους ταξιδιώτες την άνεση 
της απευθείας πτήσης σε αυτό το συναρπα-
στικό νησί το καλοκαίρι.» 

ΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
«ATAIRON»!
Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, αν και δεν είναι αε-
ροναυπηγός, ούτε μηχανικός αλλά πρώην 
αστυνομικός, κατάφερε να κάνει το όνειρό 
του πραγματικότητα. «Προσπάθησα να σχε-
διάσω ένα αεροσκάφος χωρίς τα μειονεκτή-
ματα άλλων μοντέλων αυτής της κατηγορίας 
που έχουν καθιερωθεί στην αγορά. Θέλησα 
να του δώσω καλύτερες προδιαγραφές, να 
είναι πιο ευρύχωρο πιο αποδοτικό, οικονο-
μικό και όμορφο» εξήγησε ο κ. Ηλιόπου-
λος. Έτσι το “Atairon”, όπως ονομάζεται, 
τον Δεκέμβριο του 2017 άρχισε τις δοκι-
μαστικές πτήσεις. «Την άνοιξη μπορούν να 
ξεκινήσουν κανονικές πτήσεις και λογικά να 
βγει στο εμπόριο», ανέφερε ο δημιουργός 
του για να συμπληρώσει: «Το όνομά του, 
“Atairon”, έχει τη σημασία του, σημαίνει ότι 
δεν έχει ταίρι». «Η χώρα μας δεν έχει βιο-
μηχανική, βιοτεχνική και εξαγωγική οπτική, 
το βλέπει περίεργα το θέμα, χρειάστηκε να 
βγάλω άδεια νηολόγησης από την Ιταλία και 
όχι από τη χώρα μου» είπε χαρακτηριστικά.

Επιμέλεια:  Παύλος Παπαδημητρόπουλος
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΑ

Έπειτα από την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο 
διάστημα σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τους συνταξι-
ούχους διευκρινίζουμε τα παρακάτω:
1)   Περί λανθασμένης παρακράτησης 50€ στην επικουρική σύ-

νταξη. Το ποσό αυτό έπαψε να παρακρατείται από τα μέσα  
του 2017. Ελέγξτε την Ανάλυση πληρωμής Επικουρικής 
σύνταξης για το ενδεχόμενο λανθασμένης συνεχιζόμενης 
παρακράτησης. 

2)   Περί παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης στην επικουρι-
κή σύνταξη από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι και σήμερα.  
Ακολουθείστε την ίδια διαδικασία. Εάν τυχόν παρακρατείται 
εισφορά αλληλεγγύης και εφόσον το σύνολο των αποδοχών 
είναι κάτω των 300€ τότε κάνετε κλικ εδώ για να τυπώσετε 
και να συμπληρώσετε την αίτηση αυτή την οποία πρέπει να 
καταθέσετε στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) της διαμονής σας. 

3)   Όσον αφορά την λανθασμένη από την ΗΔΙΚΑ παρακράτηση 
του Ν. 4093/2012 και μετά τις περικοπές της επικουρικής 
σύνταξης του Ν. 4387/16 το Σεπτέμβριο του 2016, συστή-
νουμε σε όσους υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό των 
1.000€ (άθροισμα της Κύριας και Επικουρικής σύνταξης) να 
κάνουν κλικ εδώ για να τυπώσουν την αίτηση  και αφού την  
συμπληρώσουν να την υποβάλλουν στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) 
του τόπου διαμονής. 

Σας ενημερώνουμε τέλος, ότι το ΔΣ έχει ζητήσει εγγράφως 
συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ προκει-
μένου να θέσει τα θέματα  και να υπάρξει άμεση λύση, όπως 
έγινε και με το ζήτημα της επιστροφής των κρατήσεων υπέρ 
ασθενείας και δεν χρειάστηκε τελικά να υποβληθούν αιτήσεις  
προς το ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ). 

Διευκρίνιση
1) Σχετικά με την  παρακράτηση του Ν.4093/2012
Διαπιστώνεται, ότι υποβάλλονται αιτήσεις από συνταξιούχους 
του ΕΦΚΑ στα αρμόδια υποκαταστήματα του, χωρίς  οι αιτού-
ντες  να προβαίνουν σε προηγούμενο έλεγχο των Ενημερωτι-
κών Σημειωμάτων του ΕΦΚΑ, για να διαπιστώσουν εάν μετά 
την εφαρμογή του 4387/2016 εξακολουθούν οι περικοπές του 
Ν.4093/2012 όπως και πριν την αναπροσαρμογή.
Κατόπιν αυτού, ο Σύνδεσμός  μας με την Ανακοίνωσή του 
αυτή, επισημαίνει προς τα μέλη του όπως πριν προχωρήσουν 
σε υποβολή Αίτησης προς το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) του τόπου διαμονής 
τους να προβούν στον παραπάνω έλεγχο. Το ζήτημα αυτό το-
νίζουμε ότι δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, γι’ αυτό και 
επιβάλλεται ο έλεγχος αυτός.
2) Σχετικά με ενδεχόμενη παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς (Ει-
σφοράς Αλληλεγγύης) στην Επικουρική σύνταξη.
Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με την ενδεχόμενη αυτή παρα-
κράτηση  στην επικουρική σύνταξη. Εάν πράγματι διαπιστώ-
σουμε ελέγχοντας το Ενημερωτικό Σημείωμα  του ΕΤΕΑΕΠ, ότι 
μας παρακρατείται η εισφορά αυτή και μετά τον Σεπτέμβριο 
του 2016 και εφόσον το σύνολο αποδοχών είναι κάτω των 300 
ευρώ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ υποβάλλουμε Αίτηση προς το ΕΦΚΑ(ΙΚΑ) 
του τόπου διαμονής μας.
Σημείωση: Οι Αιτήσεις εφόσον κριθεί ότι πρέπει να γίνουν, θα 
πρέπει να υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο των Ταμείων και όχι 
στην Διεύθυνση συντάξεων και να ζητείται ο σχετικός αριθμός 
πρωτοκόλλου. Τα υποκαταστήματα των  Ταμείων βάσει νόμου 
είναι υποχρεωμένα να παραλαμβάνουν τις Αιτήσεις ,να χορη-
γούν πρωτόκολλο παραλαβής τους και να απαντούν εντός του, 
από το νόμο, προβλεπόμενου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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ΠΡΟΣΩΠΑ

Η φωτογραφία για μένα είναι πρω-

τίστως εργαλείο για εξερεύνηση και 

ανακάλυψη. 

Το ενδιαφέρον μου εστιάζεται στην 

οπτική αντίληψη, στους μηχανισμούς 

και τις διαδικασίες που συμβαίνουν 

πίσω από την κάμερα, στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο, όπου το νόημα δημιουργεί-

ται από όλα όσα βρίσκονται μπροστά 

στα μάτια μας. 

Αναπτύσσω την αφήγησή μου αναλογι-

ζόμενος τον ρόλο της φωτογραφίας στη 

συλλογική κατανόηση του κόσμου στον 

οποίο ζούμε.

“Σε τι βαθμό ανακαλύπτουμε τον κόσμο 

και πόσο το επαναλαμβάνουμε ως ένα 

οπτικό μάντρα;"

Αυτή η ερώτηση κυριαρχεί επανέρχε-

ται συχνά ως ζήτημα στη σχέση και στη 

δουλειά μου με το μέσον.

Έχω εργαστεί ως επαγγελματίας φω-

τογράφος εδώ και 17 χρόνια, συνερ-

γαζόμενος με καλλιτέχνες, συντάκτες 

και επιμελητές τέχνης στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, στην Ευρώπη και στην Ασία. 

Τον Οκτώβριο του 2017, ολοκλήρωσα 

μια ανάθεση απο το Εθνικό Μουσείο 

Αεροναυπηγικής και Διαστήματος στις 

ΗΠΑ, (στη συλλογή του οποίου φιλοξε-

νείται η εργασία για το Ελληνικό). 

Στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης εκ-

προσωπώ την Ελλάδα σε ένα έργο που 

θα αποτελέσει μόνιμη εγκατάσταση στο 

Μουσείο το 2023.

Σε ό,τι αφορά στην εργασία για το αε-

ροδρόμιο του Ελληνικού και τα κληρο-

δοτήματα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, 

αφορμή στάθηκε ένα πέρασμα τον Σε-

τέμβριο του 2007 όπου είδα τα αερο-

πλάνα να στέκουν και αισθάνθηκα την 

ανάγκη να βρεθώ δίπλα τους και να τα 

φωτογραφίζω, φέρνοντας στο νου ει-

κόνες και αναμνήσεις απο τη λειτουρ-

γία του αερολιμένα.

Οι αναμνήσεις και η περιέργεια οδη-

γούσαν τα βήματά μου σε μια παλλιν-

δρόμηση στο χρόνο και στο χώρο σε 

ένα ταξίδι το οποίο όταν ολοκληρωθεί 

θα μας φέρει σε ένα περιβάλλον νέο 

και έντονα διαφορετικό όπως άλλωστε 

συμβαίνει και με τις πτήσεις μακράς δι-

άρκειας, όπου ανοίγοντας η πόρτα του 

αεροσκάφους απλώνεται μπροστά μας 

ένας νέος τόπος.

Αλέξανδρος
Λαμπροβασίλης
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Στις αρχές του 1956, ο τότε πρωθυ-
πουργός Κων. Καραμανλής, κάλεσε 
τους εφοπλιστές Αριστοτέλη Ωνάση και 
Σταύρο Νιάρχο να επενδύσουν στην 
Ελλάδα, στους τομείς των ναυπηγείων 
και των αεροπορικών συγκοινωνιών.
Φυσικό θα ήταν, να προτιμήσουν τον 
τομέα των ναυπηγείων, δεδομένου ότι 
και οι δύο διέθεταν σημαντικούς στό-
λους στην ποντοπόρο ναυτιλία. Παρά 
ταύτα, ο Ωνάσης επέλεξε να επενδύ-
σει στις αεροπορικές συγκοινωνίες. 
Έτσι, στις 30 Ιουλίου 1956 
υπέγραψε τη σύμβαση εκ-
μετάλλευσης των ελληνικών 
αεροπορικών με την ελληνική 
κυβέρνηση, η οποία κυρώθη-
κε με το νομοθετικό διάταγμα 
35/6 στις 6 Οκτωβρίου του 
ίδιου χρόνου.
Με τη σύμβαση αυτή, ο 
Ωνάσης απέκτησε την ΤΑΕ 
(Τεχνικές Αεροπορικές Εκ-
μεταλλεύσεις), η οποία είχε 
περιέλθει στο ελληνικό Δη-
μόσιο μετά τη χρεοκοπία της. 
Ιδρυτής της ήταν ο Στέφανος 
Ζώτος, πρώην αξιωματικός του Πολε-
μικού Ναυτικού, ο οποίος μετατάχθη-
κε το 1925 στην Πολεμική Αεροπορία  
και, μετά την αποστρατεία του (1935), 
δημιούργησε την ΤΑΕ, με στόχο την 
εκπαίδευση ιδιωτών αεροπόρων και 
τις αερομεταφορές πέραν των προο-
ρισμών που εξυπηρετούσε η Ελληνι-
κή Εταιρεία Εναέριων Συγκοινωνιών. 
Έντεκα χρόνια αργότερα, ο Ζώτος, σε 
συνεργασία με την TWA, ίδρυσε την 
πρώτη μεταπολεμική πολιτική αερο-
πορική εταιρεία.
Το 1947 η κυβέρνηση θα επιτρέψει την 
ίδρυση και τη λειτουργία τριών ακόμη 
αεροπορικών εταιρειών. Έτσι, ιδρύθη-
καν οι εταιρείες ΕΛΑΣ (από τη συνερ-

γασία των μετοχικών ταμείων στρατού, 
ναυτικού, αεροπορίας και πολιτικών 
υπαλλήλων με την Scottich Aviation), 
Δαίδαλος και ΑΜΕ. Ουσιαστικά, αυτή 
η απόφαση ήταν μία τροχοπέδη στην 
προσπάθεια να αναπτυχθεί όχι μόνο η 
ΤΑΕ αλλά και οποιαδήποτε άλλη από 
τις τρεις εταιρείες. Βέβαια, λίγο πριν 
ψηφιστεί το Σχέδιο Μάρσαλ από το κο-
γκρέσο, ο Ζώτος εξασφάλισε για την 
ΤΑΕ – με την υποστήριξη της διοίκησης 
των αμερικανικών μεταφορών και της 

TWA – μακροχρόνιο δάνειο 2.840.000 
δολαρίων, βάσει του Σχεδίου Μάρσαλ.
Το δικό μου πρόβλημα τότε ήταν ότι 
ήμουν νέος και άπειρος για τα δεδο-
μένα της εποχής. Ήμουν 22 χρόνων 
και έλεγα: «Βάλτε με να πετάω και δεν 
θέλω να με πληρώνετε». Στο παρακα-
λετό. Τελικά, μετά από μία δοκιμαστική 
πτήση με ένα DC-3, με προσέλαβαν 
στην ΤΑΕ, στις Ιουνίου του 1947. Αρχι-
κά πετούσα ως συγκυβερνήτης, όμως 
μετά από 19 μήνες υπηρεσίες έγινα 
κυβερνήτης. Ως κυβερνήτης, το πρώτο 
μου δρομολόγιο το έκανα στις 4 Μαΐου 
1949, σε ηλικία 25 χρόνων. Αλλά και 
πάλι είχα πρόβλημα, γιατί θυμάμαι ότι 
πολλοί έλεγαν: «Τι σόι κυβερνήτης εί-

ναι αυτός, τόσο νέος;»
Θυμάμαι, όμως, και την πρώτη αερο-
πειρατεία στην ιστορία της ελληνικής 
πολιτικής αεροπορίας. Εκδηλώθηκε 
στις 12 Σεπτεμβρίου 1948, κατά τη δι-
άρκεια της πτήσης ενός DC-3 της ΤΑΕ, 
το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Αθή-
να για τη Θεσσαλονίκη. Τρεις από τους 
έξι αεροπειρατές μπήκαν στο πιλοτή-
ριο, χτύπησαν τον ασυρματιστή Φοίβο 
Ξάνθο στο κεφάλι με ένα μπουκάλι και, 
αφού τον έδεσαν, διέταξαν τον κυβερ-

νήτη Αθανάσιο Ηγουμενάκη 
να τους πάει στη Γιουγκο-
σλαβία. Ο κυβερνήτης, προ-
κειμένου να μην διακινδυ-
νεύσει την ασφάλεια των 
επιβατών, ακολούθησε τις 
εντολές τους. Μετά την απο-
βίβαση των αεροπειρατών 
σε ένα εγκαταλειμμένο βομ-
βαρδισμένο αεροδρόμιο, 80 
χιλιόμετρα νοτιοανατολικά 
από τα Σκόπια, το πλήρωμα 
επιθεώρησε το αεροπλά-
νο και απογειώθηκε για τη 
Θεσσαλονίκη.

Λίγα χρόνια αργότερα, το μέλλον των 
αεροπορικών μεταφορών άρχισε να 
φαίνεται σκοτεινό. Τις έπνιγαν ο αντα-
γωνισμός και η έλλειψη δανείων με 
ευνοϊκούς όρους. Ο ελληνικός ουρα-
νός ούτε τότε, ούτε τώρα μπορεί να 
συντηρήσει πολλές αεροπορικές εται-
ρείες. Έτσι η ΤΑΕ οδηγήθηκε στο τέλμα.
Οι αεροπορικές συγκοινωνίες ήταν 
εντελώς νέος τομέας για τον Αριστο-
τέλη Ωνάση όταν πήρε την ΤΑΕ. Τον 
οδήγησε σε αυτόν η έμφυτη τάση του 
να δημιουργεί και να πρωτοτυπεί επι-
χειρηματικά. Θα ήταν ο δεύτερος ιδι-
ώτης που θα είχε αεροπορική εταιρεία 
παγκοσμίως μετά τον Howard Hughes, 
ιδιοκτήτη της αμερικανικής TWA.

Η Ολυμπιακή του Αρ. Ωνάση
(από το Περιοδικό «Κ» της Καθημερινής, Φεβρουάριος 2018)

Του Παύλου Ιωαννίδη
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Υπουργός Συγκοινωνιών ήταν τότε 
ο Γεώργιος Ράλλης. Όταν είπαν στον 
Ωνάση, κατά τη διάρκεια των διαπραγ-

ματεύσεων, ότι δεν μπορούσε να χρη-
σιμοποιήσει τους πέντε ολυμπιακούς 
κύκλους – σήμα διεθνώς κατοχυρωμέ-
νο από την Ολυμπιακή Επιτροπή – στην 
ουρά των αεροσκαφών της εταιρείας, 
αντέδρασε ακαριαία: «Δεν υπάρχει 
θέμα. Θα βάλουμε και έναν έκτο κύ-
κλο». Όλοι οι παριστάμενοι έμειναν 
άφωνοι. «Κανένα άλλο πρόβλημα;», 
ρώτησε. Δεν πήρε καμία απάντηση.
Στις 6 Απριλίου 1957 ήμουν προγραμ-
ματισμένος να εκτελέσω το πρώτο 
δρομολόγιο της ημέρας με προορισμό 
τη Θεσσαλονίκη. Με μεγάλη έκπληξη 
αλλά και ενθουσιασμό βλέπω ένα αε-
ροπλάνο με τα χρώματα της Ολυμπια-
κής Αεροπορίας και με τους ολυμπι-
ακούς κύκλους στο κατακόρυφο της 
ουράς του αεροσκάφους. Όλοι ξέραμε 
ότι σύντομα θα ερχόταν αυτή η στιγμή, 
αλλά δεν γνωρίζαμε ακριβώς πότε. Ένα 
ήταν βέβαιο: Μία νέα σελίδα άνοιγε για 
τις αεροπορικές συγκοινωνίες της Ελ-
λάδας, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη 
την προσωπικότητα, το επιχειρηματικό 
δαιμόνιο, τη διορατικότητα και την οι-
κονομική δυνατότητα του Αριστοτέλη 
Ωνάση.
Εκείνο που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα 
είναι ότι από την πρώτη στιγμή η εται-
ρεία προχώρησε με ταχείς ρυθμούς 
στον προγραμματισμό της πρόσληψης 
και της εκπαίδευσης του απαιτούμενου 
προσωπικού και στη ναύλωση δύο αε-
ροσκαφών τύπου DC-6B από τη γαλλι-
κή Union Aeromaritime des Transport 
(UAT). Ακολούθησε η παραγγελία τρι-
ών DC-6B από το εργοστάσιο Douglas 

των ΗΠΑ, καθώς και η εκπαίδευση του 
ιπτάμενου και τεχνικού προσωπικού, 
αρχικά από την εταιρεία UAT και εν συ-
νεχεία από την ελβετική Swiss Air.
Η εταιρεία προχώρησε στην εξαγγελία 
νέων δρομολογίων σε πόλεις του εσω-
τερικού και του εξωτερικού και στην 
επέκταση και κατασκευή των απαιτού-
μενων κτιριακών και τεχνικών εγκατα-
στάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
για την ασφαλή και άνετη εξυπηρέτηση 
των επιβατών της.
Ο στόλος της ΟΑ τον Δεκέμβριο του 
1957 περιλάμβανε 17 αεροσκάφη  (ένα 
DC-4, δύο DC-6B και δεκατέσσερα 
DC-3) και εξυπηρετούσε 12 πόλεις του 
εσωτερικού και 9 του εξωτερικού. Το 
1957 μετέφερε 244.000 επιβάτες, ενώ 
το προσωπικό της ανερχόταν σε 931 
υπαλλήλους. Η Ο.Α., σχεδιάζοντας στο 
μελλοντικό της πρόγραμμα να αρχίσει 
υπερατλαντικά δρομολόγια, άνοιξε το 
πρώτο γραφείο πώλησης εισιτηρίων 
στη Νέα Υόρκη.
Στις 26 Απριλίου και στις 6 Μαΐου 
1959 οι εταιρείες SAS και Air France 
άρχισαν πτήσεις στην Ευρώπη με 
δικινητήρια τζετ τύπου Caravel της 
Aerospatiale, ενώ τον Σεπτέμβριο του 
1959 οι εταιρείες United και Delta άρχι-
σαν πτήσεις στο εσωτερικό δίκτυο της 
Αμερικής με τετρακινητήρια τζετ τύπου 
Douglas DC-8. Τον Ιούλιο της ίδιας 
χρονιάς ο Ωνάσης, θέλοντας πάντοτες 
να είναι μεταξύ των πρώτων, έσπευ-
σε να υπογράψει με το εργοστάσιο De 
Havilland της Αγγλίας την αγορά τεσ-
σάρων τζετ τύπου Comet 4B, καθώς 
και πρωτόκολλο συνεργασίας με την 
British European Airways (BEA) για 
την τεχνική υποστήριξη και την εκ-
παίδευση του ιπταμένου και τεχνικού 
προσωπικού της ΟΑ.
Ο στόχος του για την ΟΑ ήταν να επα-
ναλάβει αυτό που είχε πετύχει με τον 
εμπορικό του στόλο, δηλαδή να διασχί-
ζει τους ωκεανούς έχοντας στις «τσιμι-
νιέρες» τους ολυμπιακούς κύκλους.  
Ο νους του ήταν πώς να δώσει στον 
επιβάτη το καλύτερο δυνατό επίπεδο 
εξυπηρέτησης, για να γίνει άνετο και 

ευχάριστο το ταξίδι του, γεγονός που 
αναγνωρίστηκε από τους πάντες. Το 
τρίπτυχο της πτητικής εκμετάλλευσης 
ήταν, κατά σειρά: «ασφάλεια – άνεση 
– κόστος». Η εμφάνιση του αεροσκά-
φους ήταν συνδεδεμένη με την εμ-
φάνιση της Ελλάδος. Ο τρόπος με τον 
οποίον φερόταν το προσωπικό έπρεπε 
να αποπνέει το άρωμα της ελληνικής 
φιλοξενίας.
Με τη σειρά του όλο το προσωπικό της 
εταιρείας έκανε τα αδύνατα δυνατά 
προκειμένου να εκτελεστούν εγκαί-
ρως τα δρομολόγια και συγχρόνως 
να ολοκληρωθεί το απαιτούμενο εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα σε όλους τους 
τύπους αεροσκαφών, λόγω της αγοράς 
και της επικείμενης ένταξης στο δυνα-
μικό των Comet 4Β. Στην προσπάθεια 

αυτή έπρεπε να βοηθήσουμε κι εμείς 
οι τρεις – ο κυβερνήτης Π. Κυρτάτος, ο 
ιπτάμενος μηχανικός Α. Παπαγεωργί-
ου κι εγώ – εκτελώντας τα βράδια, μετά 
το σχολείο του Comet-4B, έκτακτες 
πτήσεις Λονδίνο – Παρίσι – Λονδίνο. 
Επιστρέφαμε το πρωί και τις περισσό-
τερες φορές πηγαίναμε κατευθείαν στο 
σχολείο. Όταν κάποια στιγμή το έμαθε 
ο W. Baillie, διευθυντής Πτητικής Εκ-
μετάλλευσης της BEA, είπε: «This is 
unbelievable!».
Πράγματι, ήταν πολύ κουραστικό, αλλά 
ο ενθουσιασμός και η ικανοποίηση ότι 
συμμετείχαμε ενεργά στην πρόοδο της 
εταιρείας και ότι είχαμε ξεφύγει από τις 
δυσκολίες και τη μιζέρια του παρελθό-
ντος, ήταν το μόνο που μετρούσε.
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Την ιδέα για ένα μουσείο για την 
DELTA Airlines είχε μια ομάδα συντα-
ξιούχων υπαλλήλων, που άρχισαν μια 

καμπάνια το 1990 για να εντοπίσουν 
ένα από τα 5 πρώτα DC-3 Dakota που 
είχε αγοράσει η εταιρεία στις αρχές του 
1940. Στάθηκαν τυχεροί και μετά από 
έρευνα βρήκαν το πρώτο Dakota της 
εταιρείας στο Πουέρτο Ρίκο να πετά 
ακόμα εκτελώντας πλέον εμπορευμα-
τικές πτήσεις. Η ομάδα αυτή αγόρασε 
το αεροπλάνο και έτσι δημιουργήθηκε 
το μουσείο πολιτιστικής κληρονομίας 
της Delta Airlines “Delta Air Transport 
Heritage Museum”. 
Χρειάστηκαν 4 χρόνια (1995-1999) οι 

μηχανικοί (ενεργοί και συνταξιούχοι 
γνώστες του DC-3) για να αποκαταστή-
σουν το αεροπλάνο στην αρχική του 
κατάσταση τόσο στα χρώματα του 1940 
όσο και στο εσωτερικό της καμπίνας 
κάνοντάς το ένα από τα καλύτερα δια-
τηρημένα DC-3 παγκοσμίως και βρα-
βευμένο το 2001 από το National Trust 
for Historic Preservation Organization 
ως το πρώτο.
Επίσης η αεροπορική εταιρεία βλέπο-
ντας ότι με την συνταξιοδότηση παλιών 
συναδέλφων χανόταν ένα σημαντικό 
κομμάτι της ιστορία της, ανέθεσε το 
1996 στο μουσείο να μπορεί να δια-
χειρίζεται τα αρχεία της, καθώς και τα 
αντικείμενα που αρκετοί υπάλληλοι 

δώριζαν και συνεχίζουν να δωρίζουν 
ακόμη, δημιουργώντας έτσι μια τερά-
στια συλλογή από πολύτιμα ιστορικά 
αεροπορικά αντικείμενα.
Στις 23 Μαΐου 1995, το Μουσείο Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς της Delta ενσω-

ματώθηκε στο πλαίσιο της νομοθεσίας 
της πολιτείας της Γεωργίας ως ανεξάρ-
τητο μη κερδοσκοπικό σωματείο που 
οργανώθηκε αποκλειστικά για δημό-
σιες φιλανθρωπικές χρήσεις και σκο-
πούς και είχε τα προσόντα του άρθρου 
501 του κώδικα εσωτερικών εσόδων 
της Αμερικής.
Έδρα του μουσείου είναι η πόλη της 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ! 

Έτσι γεννήθηκε ένα Μουσείο

Το ένα από τα δύο υπόστεγα του Μουσείου της 
Delta Airlines.

Το υπόστεγο της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας, που 
το ΠΟΛΚΕΟΑ προωθεί να κριθεί ως νεότερο 
μνημείο.

Το δικό μας ιστορικό 747

Το 747 κατά τη μεταφορά στην τελική θέση του 
Μουσείου της Delta Airlines

Στολές της Delta Airlines

Στολές της Ολυμπιακής στον εκθεσιακό χώρο 
του Δυτικού Αερολιμένα

Επιμέλεια: Χριστόφορος Στεφανίδης
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Ατλάντας  στην Αμερική, σε δυο παλιά 
διατηρημένα υπόστεγα συντήρησης 
αεροσκαφών της εταιρείας του 1940. 
Μέχρι το 2014 πρόσβαση υπήρχε μόνο 
για τους υπαλλήλους της Delta Al με 
επίδειξη της εταιρικής τους ταυτότητας 
και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο με 
προσυννενοηση (ραντεβού). Από τον 
Ιούνιο του 2014 και έπειτα το μουσείο 
είναι ανοιχτό και για το κοινό.
Τα δυο υπόστεγα φιλοξενούν πάνω από 
200.000 ιστορικές φωτογραφίες, 1000 
φιλμ, συλλογή από στολές, αεροπορική 
βιβλιοθήκη, simulators (ανοιχτά για το 
κοινό!), ατράκτους αεροσκαφών, αε-
ρόστατα και φυσικά πολλά αεροπλάνα 
και άλλα αντικείμενα αεροπορικής φύ-
σεως. 
Ένα από αυτά, το πρώτο Boeing 767-
200 της εταιρείας το οποίο στα πρώτα 
δύσκολα χρόνια της απελευθέρωσης 
των αερομεταφορών στην Αμερική 
αγοράστηκε από συνεισφορές εργαζο-
μένων και συνταξιούχων της εταιρεί-
ας για να την βοηθήσουν. Ιδέα τριών 
αεροσυνοδών για να ενισχύσουν τότε 
και να δείξουν την εκτίμηση τους στην 
εταιρεία! Το αεροπλάνο ονομάστηκε 
“Spirit of Delta” 
Από τότε κάθε φορά που η Delta Al 

αποσύρει κάποιο σημαντικό τύπο αε-
ροπλάνου αυτό παίρνει αμέσως την 

θέση του στο μουσείο. Πιο πρόσφατες 
προσθήκες ένα Mc Donnell Douglas 
DC-9-50, ένα Boeing 757-200, ακό-
μα και το πρώτο παραγωγής Βoeing 
747-400 το οποίο για να μεταφερθεί 
από το αεροδρόμιο Hartsfield Jackson 
International airport της Ατλαντα (το 
πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του 
κόσμου) στην τελική του θέση, χρειά-
στηκε να κλείσουν δρόμοι να αφαιρε-
θούν έστω και προσωρινά πυλώνες 
φωτισμού, φράχτες, να τοποθετηθούν 
χαλύβδινες πλάκες για να αντέξει το 
έδαφος το βάρος του Β747.
Το μουσείο σήμερα ξεπερνά πλέον τα 2 
υπόστεγα σε εκθέματα καθώς ο όγκος 
όλο και μεγαλώνει! Δέχεται μόνο φοι-
τητές διδακτορικού ή master για ερ-
γασίες - μελέτες. Έχει οργανωμένες 
περιηγήσεις με ξεναγούς, μπορείς να 
επισκεφτείς το DC-3 φορώντας ειδι-
κά γάντια και καλύμματα παπουτσιών. 
Διοργανώνει αεροπορικές εκδηλώ-
σεις, ομαδικές και σχολικές επισκέ-
ψεις. Έχει ειδικό τμήμα συλλογής 
αντικειμένων και από άλλες ιστορικές 
αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες. 
Στηρίζεται στους υπαλληλους της Delta 
Airlines, σε εθελοντές, ανθρώπους 
που αγαπάνε την αεροπορία, σε χορη-
γίες (μερικές εκ των οποίων: η Airbus, 
Coca Cola, American Express, Philips, 
Panasonic, Expedia και πάρα πολλές 
άλλες)
Για την ιστορία η Delta Airlines ξεκίνη-
σε να πετάει το 1929 μετα την εξαγορά 
μιας μικρότερης εταιρίας αεροψεκα-
σμών που είχε ιδρυθεί το 1924. Ένας 
εκ των ιδρυτών ο πρωτοπόρος για την 
εποχή του (1909) με αγάπη για την αε-
ροπορία Collett E. Woolman. 
Με σημερινούς αριθμούς η Delta 
Αirlines έχει προσωπικό 80.000 άτο-
μα, στόλο 857 αεροσκαφών και εκτελεί 
μαζί με τις θυγατρικές τις 5.400 πτήσεις 
ημερησίως σε 319 αεροδρόμια σε 54 
χώρες σε 6 ηπείρους.

Βρήκατε μήπως ομοιότητες?

Εκδήλωση της Delta Airlines στο υπόστεγο του 
Μουσείου.

Φωτογραφία από το ετήσιο αντάμωμα της 
Ολυμπιακής.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

          FACEBOOK

Σε γνωρίζω. Διονύσιος Σολωμός I recognize 
you. Dionysios Solomos

Σήμερα, -ημέρα των γενεθλίων μου - το 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.  (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ) - μου 
έκανε ένα από τα ωραιότερα δώρα της ζωής 
μου! Πρόκειται για ένα μοναδικό -κυριολεκτι-
κά ένα και μοναδικό -μουσειακό είδος το οποίο 
αιτήθηκα από το Δ.Σ για τις ανάγκες της παρά-
στασης Σε γνωρίζω... Διονύσιος Σολωμός και 
κατόπιν εγκρίσεως του, θα ταξιδεύει μαζί μας 
από την επόμενη Κυριακή. Θερμές ευχαριστί-
ες στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, κ. 
Βασίλη Τσατσαράγκο, τον κ. Θωμά Παπαστα-
θόπουλο, και στα (2011) μέλη του Πολιτιστι-
κού Κέντρου της Ολυμπιακής μας Αεροπορίας 
που κρατούν την ένδοξη μνήμη της άσβεστη! 
...Ήταν μια πολύ συγκινητική μέρα αφού οι μνή-
μες από τα πρώτα μου ταξίδια στο Λονδίνο (σαν 
φοιτητής της Δραματικής Σχολής) ξεπήδησαν 
από τους σταματημένους πίνακες ανακοινώ-
σεων και το γραφείο του Αριστοτέλη Ωνάση να 
μου θυμίζει τις πρώτες νότες της rock όπερας 
που ξεκίνησα να γράφω στο Λονδίνο, για τη 
ζωή του Έλληνα μεγιστάνα... Επί τη ευκαιρία, 
να σας ευχαριστήσω όλους για τις όμορφες 
ευχές σας και εύχομαι πάντα να βρίσκουμε 
τρόπους να εμπνεόμαστε, αφού η ζωή είναι 
αυτή που είναι and The Show Must Go On! 

Υ.Γ Το όνομα της κοπέλας στη γραμματεία που 
μου παρέδωσε το δελτίο διακίνησης υλικού 
ήταν... Ελευθερία! 
Θερμά ευχαριστώ τον Γιάννη Καραμπέκιο που 
μοιραστήκαμε μαζί αυτή την αξέχαστη εμπειρία. 
A! Ξέχασα να σας πω τι είναι αυτό το μουσειακό 
είδος που θα ταξιδεύει μαζί μας στην παράσταση 
κάθε Κυριακή! ... Σιγά μη σας πω! Σας το κρα-
τάω για έκπληξη!

              ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λέγομαι Μιχάλης και ήθελα από καιρού να επικοι-

νωνήσω μαζί σας. Μέσω του διαδικτύου βρήκα την 

ιστοσελίδα σας και τα στοιχεία επικοινωνίας. Από 

μικρό παιδί είχα πάντα μια συναισθηματική και στε-

νή σχέση με την Ολυμπιακή. Μεγάλωσα στη Γερμα-

νία, και η Ολυμπιακή μας ήταν πάντα ο συνδετικός 

κρίκος και το σήμα κατατεθέν για την Ελλάδα. Είμαι 

τελειόφοιτος νοσηλευτικής και εργάστηκα στο επάγ-

γελμα περίπου 9 χρόνια. Δεν ξέχασα όμως ποτέ την 

λατρεία που ειχα από παιδί για αεροπλάνα. Δουλεύω 

εδώ και 23 χρόνια στη Lufthansa ως προϊστάμενος 

φροντιστής (Purser). Αλλά όμως η λατρεία μου και 

η λαχτάρα ήταν πάντα άρρηκτα συνδεδεμένα με το 

όνομα και τους κύκλους της Ολυμπιακής, όπου 

κι αν έβλεπα τα αεροπλάνα της στα ταξίδια μου σε 

όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ και δεν θέλω να κρύψω 

πόσο στεναχωρήθηκα και αρκετές φορές δάκρυσα 

όταν παρακολουθούσα την εξέλιξη και το τέλος της 

Ολυμπιακής. Γι αυτό το λόγο θεωρώ πολύ σημα-

ντική τη δράση σας και κάθε προσπάθεια να μείνει 

ζωντανή η μνήμη της Ολυμπιακής. Θα ήθελα να συ-

νεισφέρω και να βοηθήσω πνευματικά, έμπρακτα 

και με ότι δυνατότητα έχω στο έργο σας. Νομίζω το 

ελάχιστο που θα έπρεπε να είχε κάνει η χώρα μας ως 

ένδειξη σεβασμού για τον αδικοχαμένο εθνικό αερο-

μεταφορέα, θα ήταν η προώθηση, η υποστήριξη και 

οι υποδομές για ένα μουσείο αεροπορίας. Θα χαρώ 

να ακούσω από σας και να σας συναντήσω.
      
           Με φιλικούς χαιρετισμούς 
      
                    Μιχάλης Καπάνταης



31www.polkeoa.gr

ΠΑΡΟΧΕΣ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ σε συνεργασία με την  Ασφαλιστική  εταιρία INTERASCO και τη Blue Aigaion, δημιουργήσαμε το ασφαλιστικό προϊόν 
πρωτοβάθμιας εξωνοσοκομειακής περίθαλψης «FAMILY HEALTH».
Το FAMILY HEALTH διατίθεται στην αγορά αποκλειστικά και μόνο σε πελάτες των εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης Brokers 
Union και New Life 
Θα παρέχουν στους ασφαλισμένους του ομαδικού προγράμματος, ανεξαρτήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορικού, Υπηρεσίες 
Υγείας μόνο μ’ ένα τηλεφώνημα στη γραμμή υποστήριξης των ασφαλισμένων μας, 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την Ελλάδα! 
FAMILY HEALTH, σας παρέχει

	Άμεση πρόσβαση στο δίκτυο των μεγαλύτερων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Διαγνωστικών Κέντρων, Πολυιατρείων, 
Ιδιωτικών Ιατρείων, όλων των ειδικοτήτων πανελλαδικά.

	Δωρεάν Ιατρικές Υπηρεσίες Πρόληψης-check up αιματολογικό, ουρολογικό, οδοντιατρικό.   

	Δωρεάν  πλήρες  οφθαλμολογικό ετήσιο  check up, με επιπλέον δωρεάν εξέταση και  κάλυψη γυαλιών οράσεως.

	Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις. Απορρόφηση 100% του κόστους  όλων  των  διαγνωστικών  εξετάσεων για  όλους τους 
ασφαλισμένους  στον ΕΟΠΥΥ με ηλεκτρονική  συνταγογράφηση, πλην των επεμβατικών. 

	Δωρεάν άμεση αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών. 

	Απεριόριστο αριθμό ιατρικών επισκέψεων  

	Κάλυψη σε Φυσιοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Θεραπείες Λόγου και ομιλίας για παιδιά        

	Ομοιοπαθητική και Βελονισμό, πανελλαδικά, με ελάχιστη συμμετοχή.  

FAMILY HEALTH, επιπλέον πλεονεκτήματα

	Κάλυψη από  την  πρώτη  ημέρα, άνευ χρόνου αναμονής.

	Επέκταση του ορίου ηλικίας των παιδιών έως το 30 έτος, με σκοπό την στήριξη ευαίσθητων ομάδων (άνεργοι νέοι)

	Μη υποχρεωτική οικογενειακή σχέση στους συμμετέχοντας στο ίδιο πρόγραμμα. 

	Χωρίς  ανώτατο όριο επανάληψης όλων των ιατρικών υπηρεσιών, καθ΄ όλην τη διάρκεια ισχύος του.

Περισσότερες πληροφορίες-Συμμετοχή στα τηλέφωνα του ΠΟΛΚΕΟΑ: 210 9885006 - 210 9234583

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΚΕΟΑ

FAMILY HEALTH  
                   

                    θωρακίστε την υγεία σας!                        
                             Ανεξαρτήτως Ηλικίας                

                                        και Ιατρικού Ιστορικού!



ΠΟΛΚΕΟΑ
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