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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 95
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Το τελευταίο εξώφυλλο του 
περιοδικού της Ο.Α. (Motion) 

με έδρα το Ελληνικό

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
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KOΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΑΘΗΝA
Τετάρτη 30 
Ιανουαρίου 
2019

Στα νέα 
γραφεία 
του 
ΠΟΛΚΕΟΑ

Ώρα 18:00

Παρασκευή 8 
Φεβρουαρίου  

2019

(Η ώρα και  
ο χώρος θα 

προσδιοριστούν  
με νεότερη 

ανακοίνωση)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4ήμερη εκδρομή

Παρασκευή 15
εώς Δευτέρα 18 
Φεβρουαρίου 

2019
175€ το άτομο με πρωϊνό

4ήμερη εκδρομή
Θα κυκλοφορήσει σύντομα 

αναλυτικό πρόγραμμα

Καϊκμάκτσαλάν
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΝΥΜΦΑΙΟ-ΒΕΡΓΙΝΑ

Κωνσταντινούπολη
Παρασκευή 15

εώς Δευτέρα 18 
Μαρτίου 2019
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EDITORIAL

Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

Το 2018 για το ΠΟΛΚΕΟΑ, ήταν μία χρονιά σταθμός: Σχεδιά-
σαμε την επόμενη μέρα, πετύχαμε τη χωροθέτηση Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό (ΣΟΑ…. Πρ.διατ), πραγ-
ματοποιήσαμε με απόλυτη επιτυχία την μετεγκατάσταση, σε 
χώρο που μας παραχωρήθηκε από τον Δήμο Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης, διασφαλίσαμε τα περιουσιακά στοιχεία και σώ-
σαμε 23.000 αντικείμενα, που προορισμό έχουν το Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας.
Τα παραπάνω είναι μόνο ένα μέρος των σημαντικών επιτυχι-
ών του ΠΟΛΚΕΟΑ χάρη στην επίπονη δουλειά και τη σωστή 
οργάνωση. 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Το 2018 επίσης ήταν μία χρονιά με σημαντικές 
κοινωνικές διαστάσεις και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ΚΙΝΗ-
ΜΑ συνταξιούχων που αναπτύχθηκε, κινητοποιήθηκε, πρό-
βαλε, διεκδίκησε και πέτυχε μερικώς αφενός να αντιστρέψει 
το κλίμα των περικοπών και να δημιουργήσει προϋποθέσεις 
διεκδίκησης αναδρομικών, αξιοποιώντας και  τους νομικούς 
αγώνες. Σε αυτό οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημαντική 
συμβολή του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΟΑ και ξένων αερο-
πορικών εταιρειών.
ΠΟΛΚΕΟΑ: Το 2019, η χρονιά που μας ξημερώνει, το ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας, προωθόντας προ-
γράμματα και παροχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 
δράσεις δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΆΛΛΗ ΠΤΗΣΗ: Το περιοδικό μας «Άλλη Πτήση», 
από τον Ιούνιο του 2014, αναβαθμίστηκε ποιοτικά και επανήλθε 
στην τακτικότητα, προσφέροντας  ενημέρωση και επικοινωνία 
με τα μέλη του και τον κόσμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Παράλληλα, προβάλει μέσα από τις στήλες του πρωτοβουλίες 
και δράσεις των μελών του, σε όλες τις μορφές, σε θέματα που 
αφορούν τις Τέχνες, τα Γράμματα, την ιστορία της Πολιτικής 
Αεροπορίας και γενικά τον πολιτισμό.
Η επιμέλεια της έκδοσης του περιοδικού, συντονίζεται από συ-
ντακτική ομάδα (βλ.ταυτότητα ΠΟΛΚΕΟΑ)
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ: Παρά τα ιδιαίτερα σημαντικά προ-
βλήματα που είχαμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ, μέσα από δεκάδες εκδηλώσεις σε ετήσια βάση, δίνει 
την ευκαιρία μέσα από αυτές να αναδικνύει την ποιότητα, να 
προβάλει τον πολιτισμό αλλά και να αξιοποιούνται αυτές, να 
βρισκόμαστε, να βλεπόμαστε , να θυμόμαστε.
Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 25 δράσεις τις οποίες συμμετεί-

χαν 1950 άτομα.
ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα τελευταία χρόνια, το ΠΟΛΚΕΟΑ, ενέταξε στις 
προτεραιότητές του το ζήτημα που αφορούσε τη χωροθέτηση 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.  Με σχέδιο και 
με πείσμα στο ΟΡΑΜΑ, κατάφερε να παρακάμψει τα εμπόδια 
και τις υπονομεύσεις, ευτυχώς, ελαχίστων πρώην και να πε-
τύχει τη χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο 
Ελληνικό.
Επίσης πέτυχε, τον χαρακτηρισμό ως νεώτερα μνημεία, ιστο-
ρικών εγκαταστάσεων εντός του πρώην αεροδρομίου του Ελ-
ληνικού. Ο αγώνας αυτός και η προσπάθεια, ήταν αποτέλεσμα 
δουλειάς αλλά και αξιοποίησης συμμαχιών σε όλα τα επίπεδα 
της κοινωνίας. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως, η πολύ σκλη-
ρή στάση όσων υπονόμευαν αυτήν την προσπάθεια αξιοποίη-
σε δυστυχώς η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. με αποτέλεσμα το ΠΟΛΚΕΟΑ 
(ο νόμιμος εκπρόσωπός του) να κατηγορηθεί για καταπάτηση 
δημοσίου κτήματος παρά του ότι, είναι γνωστό τοις πάσι ότι, το 
ΠΟΛΚΕΟΑ, νόμιμα βρισκόταν στους χώρους του πρώην Δυτι-
κού Αεροδρομίου του Ελληνικού. Για την ιστορία. Δυστυχώς, 
λάθη και παραλήψεις προηγούμενης διοίκησης αξιοποιήθη-
καν σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο αγώνας συνεχίζεται για την 
οριστική δικαίωση – αθώωση του ΠΟΛΚΕΟΑ από το Εφετείο 
Αθηνών που εκδικάζεται την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019.
ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Τα νέα γραφεία που φιλοξενούν το ΠΟΛΚΕΟΑ 
για τα επόμενα χρόνια βρίσκονται στην πάροδο Λεωφ. Βου-
λιαγμένη 602Α στην Αργυρούπολη.

                      Xρόνια Πολλά και Καλή Πρωτοχρονιά

Αποχαιρετώντας το 2018
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον    α) Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
    β) Υπουργό Οικονομικών
    γ) Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού

Θέμα: Ερωτήματα για την τύχη των εκθεμάτων από την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα, που βρίσκονται στο πα-
λαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού

Με πρωτοβουλία του «Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας» (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.) κατορθώθηκε να συλλεγεί και 
να διασωθεί ένας μεγάλος αριθμός αντικειμένων από την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας και του συνόλου της Πολιτικής Αε-
ροπορίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα σε χώρο του πρώην Δυτικού αεροδρομίου του Ελληνικού, με πρωτοβουλία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 23.000 εκθέματα όπως 2.500 συσκευές, 7 αεροπλάνα μεταξύ των οποίων και τα τρία ιστορικά αερο-
σκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας, εξομοιωτές πτήσεων, όργανα και στολές, ιστορικές φωτογραφίες, έργα τέχνης κ.ά. Αδιαμφι-
σβήτητα πρόκειται για ένα πλούσιο υλικό με ιστορική αξία το οποίο αξίζει να θεωρηθεί συλλήβδην ως πολιτιστικό στοιχείο και κατά 
συνέπεια να μπορεί να είναι επισκέψιμο από τους πολίτες και τους διάφορους επισκέπτες, αναδεικνύοντας έτσι μνήμες ενός πολύ 
σημαντικού μέρους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 
Με βάση το γεγονός ότι υπήρχε η πρόβλεψη για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας και λαμβάνοντας υπόψη τη λογική αδυναμία ενός 
μη κερδοσκοπικού φορέα όπως το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. να καλύψει μια δαπάνη τυχόν μεταφοράς όλου του συσσωρευμένου υλικού και 
ειδικά της μετακίνησης των αεροσκαφών,
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί: 

1)  Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να αξιοποιήσετε σε συνεργασία με το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., το πλούσιο υλικό και τα εκθέματα από την ιστορία 
της Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται στο πρώην Δυτικό αεροδρόμιο του Ελληνικού;

2)  Συνεχίζετε να εξετάζετε την εύλογη και ωφέλιμη προοπτική ίδρυσης ενός Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας; Σύμφωνα και με τα 
ισχύοντα στο Προεδρικό Διάταγμα 35/2018 «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής», ποιος χώρος θεωρείτε ότι θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα τέτοιο μουσείο;

3)  Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να διασφαλιστεί η συντήρηση και φύλαξη ειδικότερα των αεροσκαφών 
και να αποφευχθεί πιθανή διάλυσή τους;

                   Ο ερωτών βουλευτής 
                        Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΚΕΟΑ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΗΝΥΣΗ
κατά παντός υπευθύνου στις 17 Οκτωβρίου 2018 για:

Την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 ο πρόεδρος του ΠΟΛ-

ΚΕΟΑ, Βασίλης Τσατσαράγκος, επιστρέφοντας από 

εκδήλωση  (γκολφ Γλυφάδας) διαπίστωσε - εντός του 

χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (Ανατολικό), 

χώρος όπου βρίσκονται τα αεροσκάφη και επίγεια μέσα, 

ιδιοκτησίας ΠΟΛΚΕΟΑ – παρουσία πολλών ανθρώπων 

με φωτισμό μπροστά από το Β747, στην αυτοκινούμενη 

σκάλα του, καθώς και εντός του παλιού λεωφορείου με-

ταφοράς επιβατών της ΟΑ για την πραγματοποίηση γυ-

ρίσματος video clip, γεγονός για το οποίο το ΠΟΛΚΕΟΑ 

δεν ήταν ενήμερο.

Δεδομένου ότι όλα τα παραπάνω αντικείμενα αποτε-

λούν ιδιοκτησία του ΠΟΛΚΕΟΑ, είναι ιστορικά και έχουν 

προορισμό το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, υπέβαλε 

μήνυση κατά παντός υπευθύνου, για χρήση άνευ αδείας 

εντός των περιουσιακών στοιχείων του ΠΟΛΚΕΟΑ, κα-

θώς και φθορά ξένης περιουσίας.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο της 17ης Οκτωβρίου από τα τηλεοπτικά γυρίσματα.
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Έκκληση προς την κυβέρνηση σχε-
τικά με την τύχη του Μουσείου Πολι-
τικής Ιστορίας, στον χώρο του πρώην 
δυτικού αεροδρομίου στο Ελληνικό, 
απευθύνει το Πολιτιστικό Κέντρο Ερ-
γαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας 
(ΠΟΛΚΕΟΑ), σημειώνοντας ότι κινδυ-
νεύει με ματαίωση ένα έργο ετών.
Όπως καταγγέλλει το ΠΟΛΚΕΟΑ «η Δι-
οίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., σε συνερ-
γασία με την Κτηματική Υπηρεσία Πει-
ραιά, προχώρησαν στην απαράδεκτη 
ενέργεια να μας κοινοποιήσουν βίαιη 
αποβολή, απειλώντας με πλειστηρια-
σμό τα ιστορικά αεροσκάφη που προ-
ορισμό έχουν το Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας».
Κι αυτό, τονίζει το ΠΟΛΚΕΟΑ, «ενώ 
είναι γνωστό ότι το Σχέδιο Ολοκληρω-
μένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α., που δημο-

σιεύτηκε 1η Μαρτίου 2018, χωροθετεί 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας και 
μεταξύ άλλων προβλέπει «... τα ενα-
πομείναντα στον χώρο επιβατικά αε-
ροσκάφη προτείνεται να παραμείνουν 
στην περιοχή σαν διαδραστικά σημεία 
αναφοράς στο τοπίο και ως μέρος της 
ιστορίας του αεροδρομίου...»
«Η παραπάνω ενέργεια της ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Α.Ε. ουσιαστικά πιθανόν να ακυρώσει 
την προοπτική δημιουργίας Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας, δεδομένου ότι 
το ΠΟΛΚΕΟΑ δεν είναι διατεθειμένο να 
επιτρέψει κατ΄οποιονδήποτε τρόπο την 
πραγματοποίηση πλειστηριασμού και 
πώληση των ιστορικών αεροσκαφών», 
προειδοποιούν και υπενθυμίζουν ότι 
το ΠΟΛΚΕΟΑ και το Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας, μαζί με άλλους φορείς 
που βρίσκονταν νόμιμα στο Ελληνικό, 

παρέδωσε τον χώρο από τις 08 Ιουνίου 
2018, νωρίτερα από το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα που ετέθη από την 
Κυβέρνηση (30/07/2018).
«Καλούμε την Κυβέρνηση, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών και κάθε εμπλε-
κόμενο να «παγώσει» τη διαδικασία 
του πλειστηριασμού, προκειμένου να 
αποτραπεί η πώληση ως scrap ή άλλη 
εμπορική χρήση και ιδιωτικοποίηση 
των ιστορικών αεροσκαφών της Ολυ-
μπιακής - Πολιτικής Αεροπορίας, ιδιο-
κτησίας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. – Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας, που αποκλει-
στικό προορισμό για εμάς έχουν το 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας» τονί-
ζουν απ' το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Εξάλλου, όπως σημειώνουν, «η Ελλά-
δα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη 
που δεν διαθέτει Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας, παρά την έντονη δραστη-
ριοποίηση της χώρας μας επί 87 χρόνια 
στον χώρο των εμπορικών αερομετα-
φορών».
Για το θέμα έχουν στείλει επίσης σχε-
τική επιστολή προς τους βουλευτές, 
ενώ επίκαιρη ερώτηση είχε καταθέσει 
ο βουλευτής του Ποταμιού Γιώργος 
Μαυρωτάς.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. εγκαινίασε, το 2011, 
στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο του 
Ελληνικού το Μουσείο Πολιτικής Αε-
ροπορίας. Όπως αναφέρουν οι άνθρω-
ποί του, στη διάρκεια των παραπάνω 
χρόνων, καταφέραν και συγκέντρωσαν 
πάνω από 23.000 αντικείμενα, καθώς 
και 7 αεροπλάνα. «Τα παραπάνω αε-
ροσκάφη και αντικείμενα, μεγάλης 
ιστορικής σημασίας που συγκεντρώ-
θηκαν, ήταν αποτέλεσμα συλλογικό και 
για την απόκτησή τους το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
δεν επιχορηγήθηκε ούτε ένα ευρώ από 
Δημόσιο Φορέα», υπογραμμίζουν και 
προσθέτουν ότι στη διάρκεια των ίδιων 
ετών, χιλιάδες επισκέπτες, Έλληνες και 
ξένοι, εκπαιδευτικές αποστολές κ.ά., 
μπόρεσαν να δουν από κοντά τα εκθέ-
ματα, χωρίς εισιτήριο και οποιαδήποτε 
άλλη οικονομική επιβάρυνση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 
09.11.2018 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κινδυνεύει με ματαίωση  
το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σ Ω Θ Η Κ Ε  
Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ  
DACOTA SX-ECF

Νέο, προσωρινό σπίτι 
για τη Ντακότα

Λόγω της επικείμενης ανάπλασης του Ελ-

ληνικού και της υποχρέωσης να παραδο-

θεί ο χώρος, ενόψει της μεταφοράς των 

μετοχών για το Ελληνικό στην “Lamda 

Development”, έγινε επιβεβλημένη η 

αποχώρηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-

ροπορίας (Υ.Π.Α.), η οποία μεταφέρθηκε 

μέσα στο καλοκαίρι από την έδρα της στο 

Ελληνικό.

Παρελθόν πλέον αποτελούν τα ιστορικά 

γραφεία της Υ.Π.Α. επί της παραλιακής, 

κτίρια του πρώην Αμερικανικού Κολλεγί-

ου Αθηνών.

Μεταφορά όμως χρειαζόταν και η Ντακό-

τα, που κοσμούσε την είσοδο της Υπηρεσί-

ας, ένα εγχείρημα δύσκολο και απαιτητικό.

Μετά από προσεκτική δουλειά, ώστε να 

αφαιρεθούν οι πτέρυγες από το αεροπλά-

νο, να φορτωθεί με γερανό σε πλατφόρμα 

μεταφοράς, το αεροπλάνο βρήκε νέο «σπί-

τι», στο Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας, 

στο Τατόι. Μάλιστα, η συναρμολόγησή του 

έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα και το αε-

ροπλάνο ήταν ανάμεσα στα υπόλοιπα εκ-

θέματα, στην ετήσια γιορτή της Πολεμικής 

Αεροπορίας, στις αρχές του Νοέμβρη. Στο νέο της σπίτι στο Τατόι (φωτό: Σπύρος Κωνσταντόπουλος)

Η Ντακότα έξω από τα γραφεία της Υ.Π.Α. στο Ελληνικό (φωτό: Χριστόφορος Στεφανίδης)

Κατά την μεταφορά της τον Αύγουστο του 2018 (φωτό: Νάκης Ιωσηφίδης)
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 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το συγκρότημα των τριών υποστέγων, 
βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα 
του Ελληνικού, στην περιοχή Χασάνι, 
εντός της ζώνης ελέγχου του Υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας. Το Κ.Ε.Α., με-
ταφέρθηκε στο σημείο εκείνο, από το 
Φαληρικό Δέλτα, μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο.
Τα τρία υπόστεγα, μαζί με τον υπαίθριο 
χώρο τους, καταλαμβάνουν μία έκτα-
ση περίπου 2,2 στρεμμάτων. Χρονο-
λογούνται περίπου το 1938. Στέγαζαν 
το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροπλάνων, 
το οποίο μετακινήθηκε από το Παλαιό 
Φάληρο στο Ελληνικό. Έχουν γενικές 
διαστάσεις 41Μχ75μ, με μέγιστο ύψος 
14μ (εμβαδόν 4.200τμ), αντίστοιχα.
Τα υπόστεγα του Κ.Ε.Α., είναι αντί-
γραφα των αντιστοίχων υποστέγων 
του αεροδρομίου Ελευσίνας. Ανήκουν 
– όπως και μεταγενέστερα ο πύργος 
ελέγχουν του Δυτικού Αεροσταθμού 
Ελληνικού του 1948 – σε έναν γενικό 
τύπο, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα Θουκυδίδη Βαλεντή το 
1939, για τις ανάγκες πολλών αεροδρο-

μίων. Εφαρμόστηκε και στο Ελληνικό.
Από την 1η Ιανουαρίου 1938, έχοντας 
λήξει η ισχύς της σύμβασης με τους 
Άγγλους, το Εργοστάσιο περνά με τον 
Α.Ν. 1014/1937 στην πλήρη κυριότητα 
του ελληνικού Κράτους και καθισταται 
«Μονάς της Βασιλικής Αεροπορίας». 
Αποστολή του είναι η εκτέλεση εν και-
ρώ πολέμου ή ειρήνης επιθεωρήσε-
ων, επισκευών και τροποποιήσεων 
εργοστασιακού επιπέδου σε οπλικά 
συστήματα και μέσα της Αεροπορίας, 
η κατασκευή εξαρτημάτων – συστημά-
των για τις Μονάδες της και η παροχή 
τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης 
τόσο προς τις Μονάδες όσο και προς 
τρίτους. Σύμφωνα με το άρθρο 2, το 
«Κρατικόν Εργοστάσιον Αεροπλάνων», 
όπως μετονομάζεται, «έχει ως προορι-
σμόν την εις κατάστασιν πλήρους ενερ-
γείας διατήρησην και συμπλήρωσιν 
του υπάρχοντος εν υπηρεσία υλικού 
της Βασιλικής Αεροπορίας»
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, με τον  
συμπληρωματικό Α.Ν. 1289/1938, πα-
ρεχόταν στον αρμόδιο υπουργό το δι-
καίωμα να εγκρίνει την εκτέλεση από 
το ΚΕΑ εργασιών, επιθεωρήσεων και 
επισκευών αεροπλάνων και αερο-
πορικών ειδών που ανήκουν σε Αε-
ρολέσχες της χώρας, όπως και «την 
χορήγησιν αναγκαιούντων αυταίς αε-
ροπορικών υλικών, επί ειδικώ πλαττο-
μένω ή και δωρεάν προς ενίσχυσιν του 
έργου αυτών…».
Το ΚΕΑ ενισχύεται με επιπλέον υπαλ-

ληλικό προσωπικό, μηχανολόγους, 
χημικούς, τεχνικούς επιστήμονες 
Ανωτάτων Σχολών, αρχιμηχανικούς, 
επιμηχανικούς Α΄ και Β΄, τεχνικούς 
υπαλλήλους, δοκίμους, επιθεωρητές, 
σχεδιαστές και αντιγραφείς σχεδίων, 
διοικητικούς και δοκίμους υπαλλή-
λους, «ωρομέτρας» Α΄, Β΄, Γ΄και Δ’, 
αποθηκαρίους κ.ά., ενώ σε εφαρμο-
γή του Α.Ν.1846/1939 συντάσσεται ο 
νέος κανονισμός λειτουργίας και το 
νέο οργανόγραμμα του εργοστασίου. 
Ανανεωμένο, το ΚΕΑ, εκτελεί επισκευ-
ές αεροσκαφών διαφόρων τύπων, 
επισκευές αεροκινητήρων, επισκευή 
– κατασκευή εξαρτημάτων και παρελ-
κομένων τους και άλλες εργασίες.
Παράλληλα, το προσωπικό εργάζε-
ται για την εκτέλεση παραγγελιών του 
Υπουργείου Αεροπορίας, σχετικά με 
την κατασκευή βομβών, καπνογόνων, 
ανεμουρίων και άλλων αεροπορικών 
υλικών. Πέραν της κατασκευής των 
P.24F/G το 1939, στο κατασκευαστικό 
έργο του εργοστασίου συμπεριλαμ-
βανόταν και το φιλόδοξο σχέδιο της 
συναρμολόγησης των αεροσκαφών 
στρατιωτικής συνεργασίας Henschel 
Hs 126A-1, καθώς ο διαφαινόμενος 
πόλεμος στην Ευρώπη απειλούσε να 
καταστήσεις προβληματικής την εισα-
γωγή τους από τη Γερμανία. Τελικά, ο 
πόλεμος τους πρόλαβε.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ (Κ.Ε.Α.)
Ένα σύντομο ιστορικό

Το σχέδιο όψης του Θουκιδίδη Βαλεντή, του 1939, για τον γενικό τύπο του τριπλού στρατιωτικού 
υποστέγου. Το κτίριο κατασκευάστηκε στο Ελληνικό, λίγους μήνες πριν από το ξέσπασμα του πολέμου.
Διακρίνονται οι ημικυλινδρικοί θόλοι και οι επάλληλες συρόμενες μεγάλες θύρες. Το υπόστεγο είναι 
χρωματισμένο με στρατιωτικό καμουφλάζ.

Απόδοση τιμών στην πίστα αεροσκαφών κατά 
την άφιξη επισήμου προσώπου στο Ελληνικό, 
από την Προεδρική Φρουρά των Ευζώνων. Στο 
βάθος διακρίνονται τα διατηρητέα υπόστεγα της 
επισκευαστικής βάσης του ΚΕΑ.
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XΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ντυνόμουν στα μπλε, ακύρωνα τις λύ-

πες, έπαιρνα τα φτερά μου κι έφευγα...

Δεν είχε ποτέ σημασία ο προορισμός, 

αρκούσε η απόδραση. Το ξεκόλλημα 

από τα επίγεια  που, από ψηλά γίνονταν 

κόκκοι μιας ασημαντότητας.

Αλαζονικό συναίσθημα, θα  μου πεις, 

ειλικρινές ωστόσο...

Ποτέ δεν ξεκίνησα "για δουλειά", ξε-

κίνησα να ζήσω, να φωτογραφήσω το 

λυκαυγές της Σαντορίνης και το γαλά-

ζιο του Αιγαίου...Και ας μου πεφτε το 

κεφάλι πάνω στην τσουλήθρα από τη 

νύστα...Να πάρω μαζί μου το εμπριμέ  

της Νέας Υόρκης και την μουντάδα του 

Λονδίνου. Να αφουγκραστώ  το θόρυ-

βο της καταιγίδας στην άτρακτο  και ας 

ίδρωνα από το  φόβο μήπως δεν γυρί-

σω σπίτι. Να γεμίσω τα πνευμόνια μου 

κηροζίνη για να μπορώ να αναπνέω.

Δεν κλειδώθηκα στα τετράγωνα ενός 

γραφείου και ας υπήρχε ασφάλεια εκεί. 

Καφές και τηλεφωνική συσκευή έτοι-

μη για χρήση. Κάθε φορά που οι ρόδες 

ακουμπούσαν στο έδαφος κρυβόμουν 

μέσα στην τουαλέτα για να ανοίξω το 

κινητό και να μιλήσω στα παιδιά μου.... 

Δεν κανόνιζα εκδρομές Σαββατοκύ-

ριακα ούτε σχεδίαζα συναντήσεις με 

φίλους σε γιορτές και αργίες. Σχεδόν 

αντικοινωνική, δεν μπορούσα ακολου-

θήσω τους "κανονικούς" ανθρώπους 

σε μια "κανονική" ζωή. Ούτε να πάω 

διακοπές τον Αύγουστο μπορούσα, μια 

που ανέκαθεν ήταν ο μήνας της τουρι-

στικής αιχμής, απαγορευτικός για εμάς 

τους Ιπτάμενους. Τους "προνομιού-

χους που έκλεισαν την εταιρία".   Μια 

καραμέλα επικίνδυνα συκοφαντική για 

όσους την αναμασούσαν για να καλύ-

ψουν τα ανήθικα σχέδιά τους. 

Σαν σήμερα, πριν από εννέα χρόνια, 

δεν έκλεισε απλά μια εταιρία με ένα 

αφοσιωμένο επιβατικό κοινό. Έκλεισε 

μια εταιρία-θρύλος- με οπαδούς και 

όχι με πελάτες. Έκλεισε το σπίτι της 

Ομογένειας σε κάθε γωνιά του πλα-

νήτη. Απαγχονίστηκε ένα κεφάλαιο 

Ελληνισμού, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ όλων των 

Ελλήνων, από τους ίδιους της τους κύ-

κλους. Που, κάθε φορά που άγγιζαν τον 

ουρανό, ταξίδευαν την Ελλάδα μας στο 

Σύμπαν. 

Μαζί και όλους εμάς, τους Ιπτάμενους 

μαχητές που καταλήξαμε ξεσπιτωμένοι 

και  με τσακισμένα φτερά να ομολογού-

με ότι καμία δουλειά στον κόσμο δεν 

συγκρίνεται με το όνειρο που ζήσαμε....

Υ.Γ. Αφιερωμένο σε όλους τους συνα-

δέλφους  που τόσο πολύ μου λείπουν.

Kάποτε ήμουν ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ

Της Χριστίνας Αυγερινίδου
Μέλος ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Παρόλο που η Ολυμπιακή Αεροπορία 

πέρασε από  χίλια δύο κύματα μετά 

την αποχώρησή του Αριστοτέλη Ωνά-

ση, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη 

σπουδαία συμβολή της στην αισθητική 

υπεροχή της αεροπορίας στην Ελλάδα.

Η Ολυμπιακή Αεροπορία, εκτός από 

τις μικρές και μεγάλες πολυτέλειές της 

που προσέφερε στους επιβάτες κατά 

τη διάρκεια των πτήσεων, φρόντιζε 

επίσης καθημερινά τα κορίτσια της 

να γράφουν ιστορία, ακολουθώντας 

την τελευταία λέξη της μόδας. Όποιος 

έζησε εκείνες τις εποχές ως επιβάτης, 

γινόταν μάρτυρας της πιο εκλεπτυσμέ-

νης εποχής της αεροπορίας. Πίσω από 

την αίγλη και την πολυτέλεια, κρυβόταν 

φυσικά η αστείρευτη λαχτάρα του Αρι-

στοτέλη Ωνάση να ανεβάσει την «κο-

πελιά» του στην πρώτη θέση παγκο-

σμίως, να την αναδείξει και να αφήσει 

πίσω της μια λαμπρή εποχή. Ο Ωνάσης 

πίστευε στην αξία των ανθρώπων και 

η άριστη παρουσία και διαχείριση του 

προσωπικού του, ήταν πάντα για αυτόν 

η χαρακτηριστικότερη απόδειξη της 

επιτυχίας του.  

Στολές κομψές, φινετσάτες και λει-

τουργικές, άλλες φορές εντυπωσιακές, 

μερικές φορές… χωρίς γούστο, γεμά-

τες χρώματα και σχέδια, άλλοτε παρα-

δοσιακές και άλλες φορές μοντέρνες, 

όλες τους έδιναν το δικό τους στίγμα 

για τους ανθρώπους που εξυπηρετούν 

τους ταξιδιώτες, από την εποχή που 

ένα αεροπορικό ταξίδι ήταν εμπειρία 

ζωής μέχρι και σήμερα, που πολλές 

φορές, είναι απλώς μία… μετακίνηση.

Πρώτος σχεδιαστής των στολών της 

Ολυμπιακής, ήταν ο Jean Dessès (ή 

Γιάννης Ντεσσές, όπως ήταν το ελληνι-

κό του όνομα) από την Αλεξάνδρεια της 

Αιγύπτου, ο οποίος υπήρξε από τους 

σημαντικότερους σχεδιαστές μόδας 

των δεκαετιών 1940-1960. Ο «Βασιλιάς 

της Μουσελίνας», όπως ονομάστηκε 

στην πορεία της καριέρας του, πρότει-

νε για την Ολυμπιακή του Ωνάση ένα 

αυστηρό, μεσάτο ταγιέρ με έμφαση στο 

τότε New Look.

Στη συνέχεια τα σκήπτρα στα μοντε-

λάκια της Ολυμπιακής πήρε το 1966 η 

Coco Chanel. Εξίσου συντηρητικό αλλά 

και πολύ σικ, το ταγιέρ της Chanel φο-

ρέθηκε από τις ελληνίδες αεροσυνο-

δούς για περίπου τρία χρόνια, αφήνο-

ντας το δικό του αποτύπωμα χάρη στο 

πρωτότυπο, πιο φωτεινό του χρώμα. 

Το 1969 επιλέχθηκε από τον Αριστοτέ-

ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ;

Β' ΜΕΡΟΣ
ΣΤΟΛΕΣ

γράφει 
o Βασίλης Τσατσαράγκος
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

λη Ωνάση ο Pierre Cardin που έντυσε 

τις αεροσυνοδούς με μίνι φόρεμα και 

κάπα. Χαρακτηριστικό δείγμα της προ-

σωπικής του πινελιάς ήταν το πρωτό-

τυπο τύπου μπονέ καπέλο.

Από το 1972 έως το 1976 για την Ολυ-

μπιακή σχεδίασε ο Γιάννης Τσεκλέ-

νης. Επηρεασμένος από την ελληνική 

παράδοση ο Γιάννης Τσεκλένης πρό-

σφερε αρχικά στις αεροσυνοδούς της 

πρώτης θέσης τριάντα μάξι φορέματα, 

με σήμα τους πλεγμένους ολυμπια-

κούς κύκλους. Έπειτα, καινοτόμησε 

δημιουργώντας μία ολόκληρη σειρά 

με ρούχα και αξεσουάρ για τις αερο-

συνοδούς, και μάλιστα σε διάφορα 

χρώματα και όχι μόνο στο τυπικό μπλε. 

Μέχρι και ομπρέλες δημιούργησε για 

αυτές, αλλά και λευκές ελαστικές μπό-

τες -εντελώς hot εκείνη την εποχή- οι 

οποίες σε συνδυασμό με τα μίνι φορέ-

ματά του έδειχναν σούπερ σέξι.

Μετά το θάνατο του Ωνάση η Ολυμπι-

ακή περνάει στο ελληνικό δημόσιο 

και διοργανώνεται διαγωνισμός για 

την επιλογή του επόμενου σχεδιαστή 

των στολών. Το 1977 κερδίζει η Ρούλα 

Στάθη. Λίγο φολκλόρ, λίγο ρετρό, λίγο 

hippie, οι στολές της θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως εκκεντρικές, αλλά 

ίσως αυτός, μαζί με την ιδέα της για τα 

αρχικά ΟΑ, να είναι και ο λόγος που ξε-

χώρισαν.

Το 1981, το «χρυσό» αγόρι της ελ-

ληνικής μόδας, Billy Bo, εντυπω-

σιάζει με τα μοντέρνα και πρακτικά 

του σύνολα αλλά και με την επιβο-

λή του μπορντό, στις στολές των 

αεροσυνοδών της πρώτης θέσης. 

Η πενταετία 1987 έως 1992 είναι μάλ-

λον η πιο αδιάφορη όσον αφορά τις 

στολές της Ασπασίας Τζερέλ και της 

Τρουθ Κοντογιώργου. Στη συνέχεια 

ο Μάκης Τσέλιος, 1992 - 1999, άφησε 

τις καλύτερες εντυπώσεις με τα σεμνά, 

αλλά κομψά σύνολά του που χαρα-

κτηρίστηκαν από το πλέον ταξιδιάρικο 

αξεσουάρ: το φουλάρι. Ακολούθως 

τα ρούχα της Ολυμπιακής σχεδιάζει η 

εταιρία Artisti Italiani με στολές λιτές, 

«βιομηχανικές».

Με την επανα-ιδιωτικοποίηση της 

Ολυμπιακής, το 2009, αλλάζουν και οι 

στολές της. Ο νέος ιδιοκτήτης, Ανδρέας 

Βγενόπουλος, επιθυμεί να επαναφέρει 

την παλιά αίγλη της εποχής του Ωνάση, 

και προχωράει στη διεξαγωγή on-line 

διαγωνισμού προκειμένου να επιλε-

χθεί ο επόμενος σχεδιαστής των στο-

λών της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Από τον διαγωνισμό νικητές αναδεί-

χθηκαν οι Νίκος και Σήλια Κριθαριώ-

τη. Τα σχέδιά τους ξεχώρισαν για τον 

κομψό και κάπως ρετρό αέρα τους, 

ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο τους εί-

ναι οι χρωματικές αντιθέσεις του μπλε 

και του πράσινου, που αποτελούν έτσι 

κι αλλιώς τα επίσημα χρώματα του ομί-

λου της MIG.

Το 2013 η Ολυμπιακή «περνάει» στα 

χέρια της πρώτης ιδιωτικής αεροπο-

ρικής εταιρείας, της Aegean και πλέον 

το προσωπικό της εταιρείας από τον 

Απρίλιο του 2015 ντύνει η Ελληνίδα 

σχεδιάστρια Σοφία Κοκοσαλάκη, δί-

νοντας το αέρα Αριστοτέλη Ωνάση και 

θυμίζοντας την ένδοξη εποχή της Ολυ-

μπιακής Αεροπορίας.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ… ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

Επιμέλεια:  Παύλος Παπαδημητρόπουλος

“Sounds Greek to me”  στον Δ.Α.Α
Το “Fly me to the Moon 6 – Sounds Greek 
to me” στο αεροδρόμιο, συνεχίζει να προ-
σφέρει γεύση από την Ελλάδα στους ταξι-
διώτες «ξεναγώντας» τους, μαζί με τους 
τοπικούς εκπροσώπους, στις παραδόσεις 
και τους ανθρώπους των τιμώμενων πε-
ριοχών της χώρας μας  ξεδιπλώνοντας το 
φυσικό κάλλος, την πολιτισμική ταυτότητα, 
τη γαστρονομία, τα ήθη και τα έθιμα, τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και τη σύγχρο-

νη εικόνα κάθε περιοχής, Τον Νοέμβριο 
οι ταξιδιώτες  «ξεναγήθηκαν» στις φυσι-
κές ομορφιές της Ηπείρου , στις γεύσεις, 
και στην έκθεση  κοσμημάτων της  περί-
φημης παραδοσιακής αργυροτεχνίας και 
απόλαυσαν ηπειρώτικα  τραγούδια, ενώ 
τον Δεκέμβριο θα «ανακαλύψουν» την 
Κοζάνη. To «Fly me to the Moon» είναι 
μια συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών και της πολιτιστικής πλατφόρμας 
ελculture, που πραγματοποιείται για έκτη 
συνεχή χρονιά. Περισσότερες πληροφο-
ρίες στα www.aia.gr και www.elculture.
gr.

Η Cyprus Airways  εντάχθηκε στην ΙΑΤΑ.
Η Cyprus Airways έλαβε από τη Δι-
εθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA) 
πιστοποιητικό για την επιτυχή ένταξη 
της στην ΙΑΤΑ. Το πιστοποιητικό πα-
ραδόθηκε στη Cyprus Airways στις 14 
Νοεμβρίου σε τελετή στη Μαδρίτη κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης της IATA 
«Wings of Change Europe». Επίσης 
η εταιρία ανακοίνωσε ότι Αθήνα και 
Λάρνακα θα συνδέονται πλέον με κα-
θημερινά δρομολόγια.

Οι προοπτικές των αερομεταφορών στην 
Ελλάδα: 
Στις προοπτικές και προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι αερομεταφορές στην 
Ελλάδα αναφέρθηκαν σημαντικοί εκπρό-
σωποι της Πολιτείας και της Αγοράς, στο 
7ο European Aviation Conference, που 
διεξήχθη στην Αθήνα.
Οι ομιλητές στάθηκαν στην άνοδο της επι-
βατικής κίνησης που παρατηρείται τα τε-
λευταία χρόνια στα ελληνικά αεροδρόμια 

και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, 
υπογραμμίζοντας – ωστόσο – ότι αρκετά 
από τα ελληνικά αεροδρόμια χαρακτηρί-
ζονται από έντονη εποχικότητα και εξάρ-
τηση από τους επιβάτες εξωτερικού.

‘Fly Better’: Νέα καμπάνια της Emirates 
Με το νέο κεντρικό μήνυμα “fly better” 
και με μία “έξυπνη” διαφήμιση, που προ-
βάλει το βραβευμένο σύστημα ψυχαγω-
γίας ice της εταιρείας και την ποικιλία 
που προσφέρει, η Emirates υπόσχεται 
στους επιβάτες της σε όλο τον κόσμο μία 
ανεπανάληπτη εμπειρία ταξιδιού.
“Στις 25 Οκτωβρίου του 1985, η 
Emirates μετέφερε τους πρώτους πε-
λάτες της από το Ντουμπάι στο Καράτσι. 
Παρόλο που η εταιρεία έχει γιγαντωθεί 

από τότε, παραμένουμε πιστοί στην υπό-
σχεση προς τους πελάτες μας: να απο-
λαμβάνουν μία καλύτερη ταξιδιωτική 
εμπειρία όταν πετάνε με την Emirates”, 
είπε ο πρόεδρος της Emirates

Επίσκεψη στο Ραντάρ των Αγίων Δέκα
Με μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση του 

κερκυραϊκού κοινού, ολοκληρώθηκε την 
Κυριακή 11 Νοεμβρίου, η ανοικτή ημέρα 
επισκέψεων στο Radar των Αγίων Δέκα, 

που βρίσκεται στην Κέρκυρα, στα πλαίσια 
του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ηλεκτρονικού Ασφαλείας Εναέριας Κυ-
κλοφορίας. Με μεγάλη χαρά οι εργαζόμε-
νοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
υποδέχθηκαν οικογένειες, μεγάλους και 
μικρά παιδιά που εκμεταλλεύτηκαν μια 
πολύ ωραία ημέρα, απόλαυσαν τη δια-
δρομή και τη μοναδική θέα στην κορυφή 
των Αγίων Δέκα, παράλληλα με μια ξενά-
γηση στις εγκαταστάσεις του Radar. 

2.000 αεροσκάφη Boeing σε αεροπο-
ρικές εταιρίες της Κίνας.
Η Boeing ανακοίνωσε στην 12η διορ-
γάνωση της αεροδιαστημικής έκθεσης 
(12th China International Aviation 
and Aerospace Exhibition ότι θα πα-
ραδώσει το 2.000ό αεροσκάφος της 
στην Κίνα μέσα στο 2018.

Νέες πτήσεις εγκαινιάζει το 2019 η Volotea
Πτήσεις από Αθήνα προς Ρόδο, Ντου-
μπρόβνικ και Στρασβούργο θα εγκαινι-
άσει, το 2019, η ισπανική Volotea. Με 
συνολικά 10 δρομολόγια και τρεις νέους 
προορισμούς, η αεροπορική εταιρεία 
σκοπεύει, το 2019, να ενισχύσει περαι-
τέρω την παρουσία της στο αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», προχωρώντας 
στη στάθμευση και 2ου αεροσκάφους, 
- (την άνοιξη του 2018, η Volotea δημι-
ούργησε βάση στο «Ελ. Βενιζέλος», σταθ-
μεύοντας ένα αεροσκάφος, τύπου Boeing 
717) - απόρροια των υψηλών πληροτήτων 
που καταγράφονται.
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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.)
➦	 	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

Μ η ν  ξ ε χ ά σ ε ι ς  ν α  α ν α ν ε ώ σ ε ι ς  τ η ν  κ ά ρ τ α  τ ο υ  Π Ο Λ Κ Ε Ο Α

Ακολουθήστε μας και στο
Polkeoa Politistiko Kentro

ΠΟΛΚΕΟΑ@POLKEOA
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ΤΑΞΙΔΙΑ

Στα πλαίσια των φθινοπωρινών απο-

δράσεων του ΠΟΛΚΕΟΑ πραγματοποι-

ήθηκε 4ήμερη εκδρομή στην μαγευτι-

κή Ρώμη, 3 - 5 Νοεμβρίου.

Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ, συνοδεία 

ελληνόφωνου ξεναγού, γνώρισε την 

«αιώνια πόλη».  Ξεναγήθηκαν στις κα-

τακόμβες της Αγ. Καλλίστου, όπου θα 

θαυμάσανε τις κρύπτες των Πάππων 

και τους τάφους των πρώτων χριστια-

νών. Διασχίζοντας την Αππία οδό είδα-

νε τα πιο διάσημα Λουτρά (Θέρμες) του 

αυτοκράτορα Καρακάλλα που λειτουρ-

γούσαν πάνω από 300 χρόνια, πριν 

καταλήξουν στο πιο αντιπροσωπευτικό 

κτίριο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το 

επιβλητικό Κολοσσαίο & την αψίδα του 

Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια, 

περνώντας κάτω από το Καπιτώλιο, 

την τότε Ακρόπολη της αρχαίας Ρώμης 

και σημερινό Δημαρχείο της αιώνιας 

πόλης, κατέληξαν στη πιάτσα Βενέτσια, 

όπου δεσπόζει το Παλάτσο Βιτοριάνο 

κτίριο αφιερωμένο το Α’ Βασιλιά της 

Ιταλίας που ενσωματώνει και το μνη-

μείο του άγνωστου στρατιώτη, το Πα-

λάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι στο οποίο 

ανέβαινε ο Μουσολίνι και έβγαζε τους 

λόγους του και το Παλάτσο Βοναπάρτη 

στο οποίο έζησε τα τελευταία χρόνια η 

μητέρα του Ναπολέοντα. 

Το βράδυ, ακολούθησαν το Rome by 

Night, μια ξεχωριστή περιήγηση της 

πόλης ανάμεσα στα φωταγωγημένα 

κτίρια της, που εντυπωσιάζει με την 

διαφορετική  όψη της υπό το φώς των 

αστεριών. 

Εκτός βέβαια από την ξενάγηση της 

πόλης, υπήρξε άπλετος χρόνος για 

περπάτημα στους εμπορικούς δρό-

μους της, οι οποίοι είναι γεμάτοι από 

σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας 

κορυφαίων σχεδιαστών, με κυριότε-

ρες  τη Via Sistina και τις οδούς Via 

Condotti (την Πέμπτη λεωφόρο της 

Ρώμης) και την Via del Babuino, στην 

οποία η ανάμειξη προϊόντων υψηλής 

μόδας και αντικών την καθιστά από τις 

πιο κομψές οδούς της Ρώμης. 

ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ
To ΠΟΛΚΕΟΑ στη ΡΩΜΗ
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ΤΑΞΙΔΙΑ

Στα πλαίσια των φθινοπωρινών εξορ-

μήσεων του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., πραγμα-

τοποιήθηκε μονοήμερη εκδρομή  στη 

Βυτίνα, Στεμνίτσα και Δημητσάνα, την 

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.

Πρώτη μας στάση στη Βυτίνα, η οποία 

είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1.033 μ., 

σε μία κοιλάδα στους πρόποδες του 

Μαινάλου. Η Βυτίνα είναι ταυτισμένη 

με τις ομορφιές του φθινοπώρου και 

του χειμώνα και μας υποδέχθηκε για 

μία ξεχωριστή απόδραση στην Ορεινή 

Αρκαδία.

Έχει χαρακτηρισθεί ως το «στολίδι του 

Μαινάλου». Τα παλιά πετρόχτιστα σπί-

τια της έχουν μία ιδιαίτερη αρχιτεκτονι-

κή φυσιογνωμία, στην οποία δεσπόζει 

το περίφημο μαύρο μάρμαρο της περι-

οχής. Μέσα από μία βόλτα στα όμορφα 

στενά της και τα δεντροσκέπαστα δρο-

μάκια της, θαυμάσαμε τις ομορφιές 

που συναντά κανείς μόνο στην ελληνι-

κή ύπαιθρο.

Συνεχίσαμε για τη Δημητσάνα, την 

κυρά της Αρκαδίας, που μας ταξίδεψε 

στον χρόνο. Είδαμε τη βιβλιοθήκη που 

λειτουργεί από το 1764, επισκεφθήκα-

με το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης 

και ξεκουραστήκαμε απολαμβάνοντας 

το γεύμα μας σε τοπική ταβέρνα της 

περιοχής.

Επόμενη και τελευταία μας στάση στη 

Στεμνίτσα, με τους πιο φημισμένους 

μεταλλοτεχνίτες της Ελλάδος, μία πα-

ραδοσιακή συντεχνία που διατηρείται 

μέχρι και σήμερα. Περπατήσαμε στα 

πλακόστρωτα δρομάκια, είδαμε το 

καμπαναριό – ωρολογοστάσιο στην 

κεντρική πλατεία που χτίστηκε από τη-

νιακό μαρμαρά το 1877 και το Ναό του 

Αγίου Γεωργίου, με τοιχογραφίες του 

Φώτη Κόντογλου, ενώ απολαύσαμε 

τον καφέ μας και αγοράσαμε τοπικά 

προϊόντα. 

Ξεναγός μας, η διπλωματούχος κα 

Άννα Σμυρνούδη, με τις άριστες γνώ-

σεις της, μας μετέφερε τα ιστορικά και 

πολιτιστικά δεδομένα της περιοχής.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθή-

κες, αυτό δεν εμπόδισε σε τίποτα την 

πολύ μεγάλη συμμετοχή και την επι-

στροφή μας στην Αθήνα με τις καλύτε-

ρες εντυπώσεις.

Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
στην ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ

Βυτίνα - Στεμνίτσα -Δημητσάνα
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΔΕΚΕΛΕΙΑ
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο ΤΑΤΟΪ

Φέτος, συμπληρώθηκαν 5 χρόνια από 
την πρώτη επίσκεψη του ΠΟΛΚΕΟΑ 
στο Τατόι, μία επίσκεψη – γνωριμία με 
τον Σύλλογο Φίλων Κτήματος Τατοϊου.
Η πραγματοποίηση της εκδρομής αυ-
τής (Α και Β), έγινε μετά από αίτημα 
μελών του ΠΟΛΚΕΟΑ. Για την ιστορία, 
το κτήμα Τατοϊου έχει έκταση 42.000 
στρέμματα και αγοράσθηκε από τον 
Βασιλιά Γεώργιο Α’. Το πρώτο οίκημα 
ανεγέρθη το 1874, ενώ η ανέγερση της 
έπαυλης ξεκίνησε το 1884, μικρογρα-
φία των ανακτόρων του Τσάρου, στην 
Αγία Πετρούπολη. Η έπαυλη, πρωτο-
κατοικήθηκε το 1889.

Καταστροφικές πυρκαγιές:
1916: Μεγάλη πυρκαγιά έκαψε το με-
γαλύτερο μέρος του δάσους, καθώς 
και άγρια ζώα που ζούσαν στο κτήμα. 
Το 1945, με την παλινόρθωση της μο-
ναρχίας, το κτήμα άρχισε να αποκτά 
και πάλι ζωή. Την ίδια χρονιά εκείνης 
της περιόδου, ξεσπά και δεύτερη πυρ-
καγιά και το Τατόι καίγεται για δεύτερη 
φορά.  Το 1952, λίγα μόλις χρόνια μετά, 
αποκτά πάλι όψη μιας περιοχής με ζω-
ντάνια.
Συνεχίστηκε να χρησιμοποιείται ως 
κατοικία της βασιλικής οικογένειας, 
μέχρι το 1967 όπου ο τέως Κωνσταντί-
νος έφυγε από την Ελλάδα.
Η τρίτη πυρκαγιά  συνέβη το 1977.
Το κτήμα του Τατοϊου, πέρασε στην 
κυριαρχία του Δημοσίου τρεις φορές 
(1924, 1973, 1994). Τον Μάρτιο του 
2003, το κτήμα  (συνολικής έκτασης 
42.000 στρεμμάτων), περιήλθε ορι-
στικά στην κυριότητα του κράτους και 
κηρύχτηκε διατηρητέο από το ΚΑΣ ως 
νεώτερο μνημείο.

Σχόλιο: 
Η εικόνα που παρουσιάζει το κτήμα Τα-
τοϊου, είναι ντροπής και απογοήτευσης, 
σχετικά με την ικανότητα της χώρας 
μας να προστατεύει και να αναδεικνύει 
ιστορικά μνημεία. Για τη διάσωση του 
κτήματος, η συμβολή του Συλλόγου 
Φίλων Κτήματος Τατοϊου, είναι ιδι-
αίτερα σημαντική και καθοριστική. Η 
απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού 
(ΚΑΣ) να χαρακτηριστεί ως νεώτερο 

Στις 24 Νοεμβρίου 2018, σε μια 
τέλεια ηλιόλουστη φθινοπωρινή 
μέρα, πραγματοποιήθηκε άλλη μια 
επίσκεψη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. στο 
κτήμα Τατοϊου-Δεκέλειας, σε συ-
νέχεια της περσινής εκδρομής, μιας 
και η έκταση του κτήματος είναι τε-
ράστια ώστε να προλάβει κανείς να 
το επισκεφθεί άνετα ολόκληρο σε 
μια μέρα.
Με ξεναγό τον πρόεδρο του συλ-
λόγου «Φίλων κτήματος Τατοϊου», 
Βασίλη Κουτσαβλή, τον οποίον και 
ευχαριστούμε για την λεπτομερέ-
στατη και αναλυτικότατη ξενάγηση 
που μας έκανε ταξιδεύοντας πίσω 
στον χρόνο, επισκεφτήκαμε αυτήν 
την φορά την εκκλησία, το μαυσω-
λείο-βασιλικό κοιμητήριο και τους 
τάφους της βασιλικής οικογένειας 
(18 στον αριθμό), περνώντας ανά-
μεσα από πανέμορφη βλάστηση και 
μονοπάτια. Ένα πραγματικά όμορφο 

φυσικό περιβάλλον, μόλις 40 χιλιό-
μετρα απόσταση από τα γραφεία 
του ΠΟΛΚΕΟΑ.
Ο Βασίλης Κουτσαβλής, μας εξή-
γησε επίσης τον πολυετή αγώνα 
που κάνει ο σύλλογος τους για να 
καταφέρουν να αναδείξουν την 
ιστορικότητα του χώρου, προσπα-
θώντας να μετατρέψουν έναν ανεκ-
μετάλλευτο κομμάτι της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας σε ένα μουσείο 
και έναν χώρο που θα έχει μεγάλη 
επισκεψιμότητα, όχι μόνο από Έλ-
ληνες αλλά και τουρίστες από όλο 
τον κόσμο. Σίγουρα αναλογιστή-
καμε τις ομοιότητες που υπάρχουν 
με το ΠΟΛΚΕΟΑ και τον δικό μας 
αγώνα για την δημιουργία του μου-
σείου Πολιτικής αεροπορίας στο 
Ελληνικό.
Ακολούθησε γεύμα σε κοντινή τα-
βέρνα με φόντο την υπέροχη θέα 
της περιοχής.

Χ.Σ.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

Φωτογραφίες: Χριστόφορος Στεφανίδης
μνημείο, σφραγίζει τη διάσωση.
Ευθύνη της Πολιτείας να παρέμβει 
άμεσα και αυτό το φυσικό κόσμημα και 
ο ιστορικός χώρος της Δεκέλειας να 
αποδοθεί στους πολίτες και στους επι-
σκέπτες της χώρας μας. 
Συμπληρώνονται 15 χρόνια από τον 
χαρακτηρισμό. Απαίτηση της κοινωνί-
ας είναι άμεσα να σώσουμε ό,τι μπορεί 
να σωθεί.

Παράλληλες ιστορίες:
Το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι σε θέση να κατα-
νοήσει πολύ καλά την ιστορική περι-
πέτεια του χώρου. Το ίδιο βιώνει μία 
παράλληλη ιστορία, δίνοντας μία αέναη 
μάχη, σκληρή και άδικη από πλευράς 
της Πολιτείας, προσπαθώντας επί 22 
συναπτά έτη και αφού έχει συγκεντρώ-
σει πάνω από 23.000 αντικείμενα της 
Πολιτικής Αεροπορίας και 7 αεροσκά-
φη όλα αυτά να τα σώσει:
ΠΕΤΥΧΕ τον χαρακτηρισμό κτιρίων ως 
νεώτερα μνημεία στο Ελληνικό
ΠΕΤΥΧΕ τη χωροθέτηση Μουσείου Πο-
λιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ποινική δίωξη με 12μηνη 
φυλάκιση και 3.000 ευρώ πρόστιμο εις 
βάρος του νόμιμου εκπροσώπου του 
και σήμερα αντιμετωπίζει την απειλή 
του πλειστηριασμού  των ιστορικών 
αεροσκαφών που βρίσκονται στο ανα-
τολικό άκρο του πρώην αεροδρομίου 
Ελληνικού, από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 
και τα Δημόσια Κτήματα.
Καθήκον των πολιτών, των μελών, των 
ανθρώπων των Γραμμάτων και των 
Τεχνών είναι να υπερασπιστούν με 
κάθε τρόπο, μεταξύ άλλων, αυτές τις 
παράλληλες ιστορίες.
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ,, σε συνεργασία με το Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο  «Alpha διάγνωση», πρόσφερε στα μέλη του πακέτο διαγνω-
στικών εξετάσεων (έως 31/10/2018), το οποίο περιλάμβανε ένα πακέτο αιματολογικού, προληπτικού ελέγχου, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, 
με επίδειξη της κάρτας μέλους.
Το δωρεάν check up περιλάμβανε Γενική αίματος, ΤΚΕ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ.

ALPHA διάγνωση
Μ.Καραολή 1-3 & Λεωφ. Αλεξ. Παπαναστασίου 2, (Πλατεία Καλογήρων - Μετρό Δάφνης), Τηλ. 210 9707007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Άλλη μία δράση του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. πραγματοποιή-
θηκε με εξαιρετική επιτυχία, στα πλαίσια του προ-
γράμματος των παροχών του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. προς 
τα μέλη του.
Η συνεργασία με το ΙΑΣΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – Γε-
νική Κλινική Καλλιθέας και της Διευθύντριας αυ-
τού, κας Θεοτόκης (Τίτης) Ντολαπτσή, έδωσε την 
ευκαιρία σε πάνω από 100 συναδέλφισσες και 
συναδέλφους να ξαναθυμηθούν το διαγνωστικό 
μας κέντρο και να φρεσκάρουν την κουλτούρα της 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ που όλοι είχαμε κατακτήσει.
Η δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Νο-
εμβρίου, στον χώρο των νέων γραφείων του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στο ισόγειο, όπου στεγάζεται το 
ΚΑΠΗ Αργυρούπολης.
Οφείλουμε να εξάρουμε την άψογη οργάνωση 
του πολυμελούς ανθρωπίνου δυναμικού του Ιά-
σειου Θεραπευτηρίου. Γιατροί και νοσηλευτικό 
προσωπικό  της παραπάνω κλινικής, μας θύμισαν 
τις όμορφες μέρες του Διαγνωστικού Κέντρου της 
Ο.Α.
Υπενθυμίζουμε πως, η παραπάνω δράση, πραγ-
ματοποιήθηκε μετά από εισήγηση του μέλους του 
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Γιώργου Σαρηγιάννη.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., με την οργάνωση του και στην τε-
λευταία λεπτομέρεια, έφερε το θετικό αποτέλεσμα.
Στόχος, η παραπάνω δράση να συνεχιστεί και  να 
διευρυνθεί και στην Περιφέρεια.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Για τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΚΕΟΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
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ΘΕΑΤΡΟ

«Ο ήχος του όπλου»

Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου παρα-
κολουθήσαμε τη θεατρική παρά-
σταση «ο ήχος του όπλου», της 
Λούλας Αναγνωστάκη.
Το Θέατρο Σταθμός τιμά τη μνήμη 
της Λούλας Αναγνωστάκη ανεβά-
ζοντας, ένα χρόνο μετά το θάνατό 
της, το πιο γνωστό θεατρικό της 
έργο «Ο Ήχος του όπλου».
Ο Κάρολος Κουν, του οποίου ο 
«Ήχος του όπλου» έμελλε να είναι 
η τελευταία σκηνοθεσία του, ση-
μειώνει σχετικά:

«Τις προάλλες σκεφτόμουν πόσο 
κοντά είναι η δουλειά μου στον Ήχο 
του όπλου με τα κείμενα της τσεχο-
φικής δημιουργίας (..) 
Σίγουρα είναι ένα μεγάλο ελληνικό 
έργο, που χτίζεται από πολύ μικρά 
πράγματα. 
Διαθέτει, παράλληλα, ευαισθησίες 
άπειρες, ποίηση αλλά και κωμικά 
στοιχεία. 
Και μέσα από την ελαφράδα του 
ξυπνούν οι δραματικές καταστά-
σεις. Οι σκηνές δεν έχουν κλιμά-
κωση. Μοιάζουν με πλάνα που πη-
γαινοέρχονται, χωρίς καθορισμένο 
τελείωμα.Όλες, όμως, όπως, και το 
τέλος κλείνουν αναπάντεχα.».
Στη συνέχεια ο κορυφαίος σκηνο-
θέτης παρατηρεί: «Τέλμα, Αδιέξο-
δο. Όπως όλα τα πράγματα που μας 
περιτριγυρίζουν ασφυκτικά. 
Και η ανάγκη να αρπαχθείς από την 
άκρη ενός ονείρου και να επιζή-
σεις, ανύπαρκτη.

Η σοφία αποκτιέται, εξάλλου, όταν 
δεν είναι πια αναγκαία..».
Εξαιρετικές ερμηνείες, ειδικά από 
τα νεαρά άτομα.

«Μενεξέδες  
και ζουμπούλια»

Μια ιδιαίτερη θεατρική παράστα-
ση είδαμε στο θέατρο Θησείον, την 
Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018.
Η υπόθεση προσφιλής σε όλους 
εμάς που βρισκόμαστε σε ώριμη 
ηλικία,  και εργαστήκαμε σε αερο-
πορική εταιρεία- αφού διαδραματί-
ζεται στην αίθουσα αναμονής ενός 
αεροδρομίου. 
Οι συντελεστές της παράστασης 
συνεργάστηκαν με οργανισμούς 
και έκαναν έρευνα σε γηροκο-
μεία,  όπου ζήτησαν από τους αν-
θρώπους που φιλοξενούνται εκεί 
και βρίσκονται σε ανοικές καταστά-
σεις, να τους διηγηθούν προσωπι-
κές ιστορίες και σκέψεις. 
Αυτές τις ιστορίες μεταφέρουν στη 
σκηνή, και είναι αυτό που κάνει την 
παράσταση ακόμη πιο ενδιαφέ-
ρουσα.

Η παράσταση είναι δοσμένη με 
χιούμορ, αφήνει όμως μια γεύση 
γόνιμου προβληματισμού, αφυπνί-
ζει την κοινή γνώμη σχετικά με τις 
εκφυλιστικές ασθένειες και ευαι-
σθητοποιεί την κοινωνία απέναντι 
στην τρίτη ηλικία.

«Το τίμημα»

Την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, 
το ΠΟΛΚΕΟΑ παρακολούθησε τη 
θεατρική παράσταση «Το τίμημα» 
στο Θέατρο «Ιλίσια», ένα θεατρικό 
έργο του 1968, του Άρθουρ Μίλλερ. 
Οι διαχρονικές αλήθειες του έργου 
του μεγάλου Αμερικανού συγγρα-
φέα ζωντανεύουν και φωτίζονται 
από την ιδιαίτερη σκηνοθετική μα-
τιά της Ιωάννας Μιχαλακοπούλου

Το «Τίμημα» ήταν από τα αγαπημέ-
να έργα του Άρθουρ Μίλλερ, κα-
θώς είναι και το μόνο έργο που 
αποφάσισε να σκηνοθετήσει. Σκια-
γράφησε τους χαρακτήρες του πε-
ρίτεχνα να προσπαθούν να ισορρο-
πήσουν και να αναμετρηθούν με 
τον εαυτό τους, ενώ οι καταιγιστι-
κές αποκαλύψεις ξεδιπλώνονται 
με μαεστρία μπροστά μας. Οι ήρω-
ες καλούνται να αναθεωρήσουν 
όλες τις αποφάσεις τους μπροστά 
στην αναγκαστική εκποίηση της 
πατρικής περιουσίας τους. Ένα 
σωρό έπιπλα στοιβαγμένα για σχε-
δόν 30 χρόνια, ύστερα από την οι-
κονομική καταστροφή του πατέρα 
τους το 1929, «στοιχειωμένα» με τις 
επιλογές που καθόρισαν τις ζωές 
όλων.
Σκηνοθοθεσία: Ιωάν. Μιχαλακο-
πούλου
Ερμηνεύουν: Γ. Μιχαλακόπουλος, 
Γ. Σκιαδαρέσης, Ρ. Λουιζίδου, Χρ. 
Σαπουντζής
Σκηνικά.: Γ. Μουρίκης, 
Κοστούμια: Π. Κοκκορού, 
Φωτογραφία: Ν. Βλασόπουλος

Επιμέλεια:  Ανδριάνα Μυλωνά

Π ά μ ε  Θ έ α τρ ο
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ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

…το μαγευτικό ταξίδι των Χριστουγέν-
νων ξεκινά. Χαρούμενες παιδικές φω-
νές ψάλλουν τα κάλαντα στις γειτονιές, 
μεταφέροντας την χαρμόσυνη είδηση 
«Χριστός γεννάται σήμερον». Οι άγιες 
αυτές ημέρες λες και φωτίζονται με 
ένα τρόπο μαγικό. Δεν είναι μόνο τα 
πολύχρωμα στολίδια, ούτε τα φωτεινά 
λαμπιόνια και οι γιρλάντες. Δεν είναι 
απλώς οι στολισμένες βιτρίνες, ούτε οι 
λίστες με τα δώρα. Είναι η αγάπη, η ελ-
πίδα, η αγνή πίστη που σαν χρυσόσκονη 
απλώνονται στις καρδιές, απαλύνοντας 
τον πόνο και τις έννοιες. Είναι το αστέ-
ρι της Βηθλεέμ που φωτίζει τον δρόμο 
της συμπόνιας, της ειρήνης, της γενναι-
οδωρίας. Είναι  το πραγματικό νόημα 
και η μαγεία των Χριστουγέννων που 
κρύβεται στα μάτια και στα φωτεινά χα-
μόγελα των παιδιών. Είναι οι δικές μας 
αναμνήσεις που μας ταξιδεύουν στις 
μέρες της ξεγνοιασιάς και της αγνότη-
τας. Το στόλισμα του χριστουγεννιάτι-
κου δέντρου, το γράμμα στον Αϊ Βασίλη 
που κρύβει μέσα του τις επιθυμίες μιας 
ολόκληρης χρονιάς, η ταχυδρόμηση 
και η γλυκιά αγωνία να λάβει σύντομα 
ο Αϊ Βασίλης τον φάκελο, η προσμονή 
για το δώρο κάτω από το δέντρο ! Σε 
αυτές τις μαγικές στιγμές μας ταξιδεύει 
η Χριστουγεννιάτικη σειρά των Ελληνι-
κών Ταχυδρομείων, μέσα από  τέσσερα 
γραμματόσημα που θα συνοδέψουν την 
αλληλογραφία μας και θα μεταφέρουν 
το μήνυμα των Χριστουγέννων στα πέ-
ρατα της γης.

ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ
Παραλειπόμενα

• Στη Βουλή και πάλι το ΠΟΛΚΕΟΑ
  Ο βουλευτής Β΄Αθήνας από «Το Ποτάμι», Γιώργος Μαυρωτάς, με ερώτησή του 

προς τον Υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, θέτει το ερώτημα σχετι-
κά με την απειλή της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ και των Δημοσίων Κτημάτων για πλειστη-
ριασμό των αεροσκαφών του ΠΟΛΚΕΟΑ.

•  Το ΠΟΛΚΕΟΑ, μετά την κοινοποίηση επιστολής που έλαβε από την ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΑΕ και τα Δημόσια Κτήματα, προχώρησε σε διάφορες δράσεις – ενέργειες, 
προκειμένου να αποτρέψει την απειλή!!

  Μεταξύ άλλων, έστειλε επιστολή σε όλους τους βουλευτές προκειμένου, στα 
πλαίσια του Κοινοβουλευτικού τους ρόλου να παρέμβουν.

•  Το έκανε «Το Ποτάμι» με τον Βουλευτή Β΄ Αθήνας, Γιώργο Μαυρωτά.
•  Βέβαια, προκαλεί θλίψη η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη 

Τσακαλώτου, ο οποίος μας παραπέμπει στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. Σχόλιο ουδέν.
•  Για την ιστορία, το ΠΟΛΚΕΟΑ, είναι η τρίτη φορά που απασχολεί τη Βουλή. Η 

πρώτη το 1994, όταν με τροπολογία που ψηφίστηκε, προέβλεπε τη δυνατότητα 
παρακράτησης εισφοράς υπέρ του Συλλόγου. 

•  Η δεύτερη φορά, τον Δεκέμβριο του 2016, όταν με τροπολογία που έφερε, δι-
εγράφη το πρόστιμο των 235.000 ευρώ για καταπάτηση δημοσίου κτήματος, 
πρόστιμο που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη διοίκηση του ΠΟΛΚΕΟΑ

•  Δηλαδή, οι δύο προηγούμενες παρεμβάσεις μας στη Βουλή, στέφθηκαν από 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

•  Ελπίζουμε πως, θα τριτώσει και στην παρούσα Βουλή η επιτυχία μας.
•  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ. Συμπληρώθηκαν 9 χρόνια από το κλείσιμο της ΟΑ. Την ίδια 

περίοδο, σύμφωνα με το νόμο, μπήκε και ο εκκαθαριστής. Εννέα χρόνια μετά, 
ο εκκαθαριστής προσπαθεί να πουλήσει και τα «κατσαρολικά», εκκαθαρίζο-
ντας την ιστορία της ΟΑ.

•  Έχει αξία, μόλις τελειώσει αυτή η ιστορία (του χρόνο συμπληρώνονται 10 χρό-
νια), να κάνουμε μία αποτίμηση.

•  Πέραν από την αποτίμηση, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά… Τι έγινε με το αρ-
χείο της ΟΑ; Τι θα γίνει με τους φακέλους του προσωπικού και τα προσωπικά 
δεδομένα που περιλαμβάνουν;

•  ΕΛΛΗΝΙΚΟ LAMDA DEVELOPMENT: Τα έργα δεν ξεκινούν στο Ελληνικό αν δεν 
τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες, σύμφωνα με ανακοίνωση της “Lamda 
Development” στις 26/11/18. Πιο συγκεκριμένα: «Τα έργα στο Ελληνικό, θα 
ξεκινήσουν με την τακτοποίηση όλων των προβλεπόμενων εκκρεμοτήτων, οι 
οποίες και μόνο θα οδηγήσουν στη μεταβίβαση των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΕ από το Δημόσιο στην Εταιρεία».

•  «Αναγέννηση ΠΟΛΚΕΟΑ». Έτσι ξαφνικά, το ΠΟΛΚΕΟΑ «απέκτησε» και την Αναγέν-
νησή του!! Εκφραστής της ο Κώστας Λώμης; 

  Πριν 2 χρόνια, με ανάρτησή του, «αποχαιρετούσε» το ΠΟΛΚΕΟΑ. Ο λόγος; Δεν 
είχε εκλεγεί.

•  Αφού επέλεξε να μην είναι μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ, αρνούμενος να πληρώνει 
συνδρομή, σκαρφίστηκαν την «Αναγέννηση του ΠΟΛΚΕΟΑ». Η «Αναγέννηση», 
με μικρά γράμματα και το ΠΟΛΚΕΟΑ, με χτυπητά, μεγάλα γράμματα. 

 Γιατί άραγε;
  Θυμίζει τον γύφτο του Χάρι Κλιν, τη δεκαετία του ’70, όταν διαλαλούσε την πρα-

μάτεια του (καρπούζια) και η τιμή αναγραφόταν με ένα τεράστιο «2 ΔΡΧ» και 
ένα μικροσκοπικό 95 λεπτά!!!

•  Φαντάζει αστείο να θέλει να διοικήσει το ΠΟΛΚΕΟΑ και δεν ξέρει αν πληρώνει 
συνδρομή… !! Κανένα σχόλιο.
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Ανέβηκε στην κορυφή του Χόλιγουντ με 
την «Τζίλντα» και θάμπωσε με τη λάμ-
ψη της τους κινηματογραφόφιλους όλου 
του κόσμου. Οι πιο διάσημοι και πλού-
σιοι άνδρες του Χόλιγουντ, Χάουαρντ 
Χιουζ, Ντέιβιντ Νίβεν, Βίκτορ Ματσιούρ. 
Επίσης, έκανε και πέντε γάμους, εκ των 
οποίων οι δύο με διάσημους συζύγους, 
τον Όρσον Ουέλς – με τον οποίο απέ-
κτησε μία κόρη, τη Ρεβέκα και τον Αλή 
Χαν – με τον οποίο απέκτησε τη δεύτερη 
κόρη της, της Γιασμίν. Η ζωή της, γεμάτη 
έρωτες και πάθη, φοβίες, ανασφάλειες 
και δόξα, αντικατοπτρίζει τη μαγεία και 
την απόγνωση των πολλών αστέρων του 
Χόλιγουντ σε όλο τους το μεγαλείο.
Είχε καθιερωθεί σαν το ακαταμάχητο 
σύμβολο του σεξ της πρώτης μεταπο-
λεμικής περιόδου και ο τύπος της, κα-
θόρισε τα στάνταρ ομορφιάς της γενιάς 
της. Ήταν η αυθεντική «femm fatale», η 
μοιραία γυναίκα, η πρώτη σταρ του Χό-
λιγουντ που έγινε αληθινή πριγκίπισσα. 
Η προσωπική της ζωή, ήταν αναμφισβή-
τητα πιο συναρπαστική από τους ρόλους 
της στην οθόνη. Ο χαρακτηρισμός «Θεά 
του Έρωτα», είχε δοθεί κατά καιρούς και 
σε άλλες σταρ, αλλά περισσότερο από 
όλες ταίριαξε στη Ρίτα, διότι αυτή διέθετε 
αυτήν τη μοναδική γυναικεία παρουσία. 
Ένα περιοδικό έγραψε ότι, η Ρίτα, ήταν 
ένα ενδιαφέρον διάλειμμα μεταξύ της 
Τζην Χάρλοου και της Μέριλυν Μονρόε. 
Η Χέιγουορθ, ήταν εξαιρετικά φωτογενής 
και είχε έναν υπέροχο τρόπο να κινείται, 
να βαδίζει, να χορεύει και να εντυπωσι-
άζει.
Η Μαργαρίτα Κάρμεν Κασίνο (όπως ήταν 
το πραγματικό της όνομα) γεννήθηκε στις 
17/10/1918 στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς της 
ήταν χορευτές και ήταν φυσικό η ίδια να 
έχει τον ρυθμό του χορού μέσα της. Στα 
15 της χρόνια, ήταν επαγγελματίας χο-
ρεύτρια. Στα 17 της, η FOX την κάλεσε στο 
Χόλιγουντ και η Ρίτα υπέγραψε το πρώτο 
της επαγγελματικό συμβόλαιο, δια του 
πατέρα της, διότι ήταν ανήλικη. Η FOX, 
γρήγορα την δάνεισε στην COLUMBIA, 
με την οποία υπέγραψε επταετές συμβό-
λαιο. Αυτή η συνεργασία χάρισε και στις 
δύο πλευρές δόξα, πλούτη και φήμη.
Ξαφνικά, έπεσε σαν βόμβα η είδηση ότι 
ερωτεύτηκε και παντρεύεται τον αντι-

κομφορμιστή σκηνοθέτη, ηθοποιό, παρα-
γωγό και σεναριογράφο, Όρσον Ουέλς, ο 
οποίος βρισκόταν σε διαρκή διαμάχη με 
το Χόλιγουντ. Έτσι, έσμιξαν η ομορφιά με 
το πνεύμα, όπως αργότερα επαναλήφθη-
κε το ίδιο με τον γάμο Μέριλυν Μονρόε-
Άρθουρ Μίλλερ. Η ασυμφωνία όμως των 
χαρακτήρων τους, διέλυσε αυτόν τον 
γάμο μέσα σε πέντε χρόνια.
Οργίαζαν ήδη οι φήμες για το ειδύλλιό 
της με τον πρίγκιπα Αλή Χαν, γιο του 
Αγά Χαν, έναν από τους πλουσιότερους 
ανθρώπους του κόσμου, ενώ είχε ήδη 
απορρίψει τον αυτοκράτορα της Περσίας, 
Σάχη και τον Αριστοτέλη Ωνάση. Ο Αλή 

Χαν, την είχε γεμίσει δώρα και ως γα-
μήλιο δώρο, της πρόσφερε το βάρος της 
σε χρυσάφι. Έτσι, η Ρίτα έγινε η πρώτη 
ηθοποιός πριγκίπισσα – και όχι η Γκρέ-
ις Κέλι, όπως νομίζουν oι περισσότεροι. 
Άρχισαν όμως να διαρρέουν φήμες για 
ναυάγιο του γάμου τους. Η αλήθεια ήταν 
ότι, η Ρίτα, δεν ερωτεύθηκε ποτέ τον Αλή. 
Ο μεγάλος της έρωτας ήταν ο Όρσον Ου-
έλς. Έτσι, μετά από δύο χρόνια, τελείωσε 
και αυτός ο γάμος.
Η Ρίτα Χέιγουορθ, γύρισε περίπου 60 
ταινίες, τις περισσότερες βέβαια με την 
COLUMBIA. Το φιλμ όμως που την κα-
θιέρωσε αρχικά, ήταν το έγχρωμο «Αίμα 
και Άμμος» το 1939 με τους Τάϋρον Πά-

ουερ, Λίντα Νταρνέλ και τον ανερχόμενο 
τότε Αντονι Κουίν. Άρχιζε πλέον η χρυσή 
εποχή της. Ήταν η δημοφιλέστερη σταρ 
στην Αμερική μετά την Μπέτυ Γκρέϋμπλ. 
Και φτάνουμε το 1946, όπου γυρίζει την 
«Τζίλντα». Με την ταινία αυτή, η Ρίτα Χέ-
ιγουορθ, έφτασε στο απόγειο της δόξας 
της και στο αποκορύφωμα της καριέρας 
της (το όνομά της προφέρεται κανονικά 
«Γκίλντα» και όχι «Τζίλντα», όπως καθι-
ερώθηκε στην Ελλάδα).
Δυστυχώς, η καριέρα της δεν ξαναέφτα-
σε ποτέ στο επίπεδο που έφτασε με την 
Τζίλντα – με την οποία η Ρίτα ταυτίστη-
κε απόλυτα. Πανέμορφη, με πλαίσιο την 
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Λατι-
νικής Αμερικής, ερωτεύεται, θυμώνει, 
υποφέρει, λικνίζεται, τινάζει τα κυματιστά 
μαλλιά της  όλο φλόγα προς τα πίσω και 
τραγουδάει ντουμπλαρισμένη τα δύο πε-
ρίφημα τραγούδια της ταινίας «Put the 
Blame on Mame” και “Amando Mio”.
Ακολουθούν οι ταινίες «Η Κυρία από τη 
Σαγκάη», «Οι Έρωτες της Κάρμεν» και 
φτάνουμε στη «Σαλώμη» το 1953. Μεγα-
λοπρεπής ιστορική υπερπαραγωγή όπου 
χόρεψε ιδανικά τον χορό των επτά πέ-
πλων. Δίπλα της, οι δύο εξαιρετικοί Βρε-
τανοί ηθοποιοί, Στιούαρτ Γκραίηντζερ και 
Τσαρλς Λώτον. Ακολουθούν «Ο φιλαρά-
κος μου», με τους Φρανκ Σινάτρα και Κιμ 
Νόβακ, «Χωριστά τραπέζια», «Το μεγα-
λύτερο τσίρκο του κόσμου», «Οι γενναίοι 
της Κοντούρα» κ.ά. 
Καινούργιες όμως σταρ άρχισαν να ανα-
δεικνύονται μέσα στη δεκαετία του ’50, 
όπως η Άβα Γκάρντερ, η Ελίζαμπεθ Τέι-
λορ, η Μέριλυν Μονρόε και η Κιμ Νόβακ. 
Όταν κάποιος δημοσιογράφος την ρώτη-
σε πώς αισθάνεται, τώρα που οι νεότερες 
σταρ μπορεί να την αντικαταστήσουν, 
αυτή ατάραχη απάντησε έξυπνα: «Είμαι 
ευτυχής που χρειάστηκαν τέσσερις κυρί-
ες για να με αντικαταστήσουν!».
Στα τελευταία της χρόνια, κατέφυγε στο 
αλκοόλ και στα ναρκωτικά, ενώ γρήγορα 
προσβλήθηκε από την νόσο του Αλτζχάι-
μερ. Στις 15 Μαϊου του 1967, επήλθε ο 
θάνατός της. Το τέλος της πάντως ήταν 
τραγικό και όχι ανάλογο με τη δόξα της 
και την ομορφιά της. Η Τζίλντα, ήταν μο-
ναδική και ανεπανάληπτη και έτσι θα την 
θυμόμαστε όλοι πάντα.  

Ρ ί τ α

Χ έ ι γ ο υ ο ρ θ

γράφει 
o Κώστας Δάφνος
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Βιβλίο ενός ανθρώπου της δράσης, η 
αυτοβιογραφία του Παύλου Ιωαννίδη, 
καταγράφει λιτά, με γραμμές αδρές, 
το απόσταγμα μιας μακράς εμπειρίας 
ζωής, αγώνων και δοκιμασιών, ακού-
ραστης επιμονής και αταλάντευτης 
προσήλωσης στο καθήκον. 
Με τον σιβυλλικό τίτλο Κι αν δεν είσαι, 
θα γίνεις..., το έργο φωτίζει την νομο-
τέλεια μιας πορείας που αποδείχθηκε 
τόσο πλατιά όσο οι ανοικτοί ορίζοντες. 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά το επεισό-
διο: 
«Το πρωί μάς έφτιαξαν καφέ από ρε-
βίθια και μας έδωσαν κι ένα μικρό 
κομμάτι μπομπότα, το πιθανότερο από 
σκουπόσπορο. Η νοικοκυρά του σπι-
τιού ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που 
επέμενε να μας πει το φλιτζάνι. Το είπε 
πρώτα στον Mac και στον Bob. Μετά, 
απευθυνόμενη σ’ έμενα - που δεν είχα 
δείξει διάθεση να μάθω τι μου επιφύ-
λασσε το μέλλον - , είπε σε τόνο δια-
ταγής:
- Δώσ’ μου το φλιτζάνι σου!
Της το έδωσα, το αναποδογύρισε, το 
έστριψε αριστερά δεξιά και μετά, με 
πολύ σοβαρό ύφος, μου είπε:
- Εσύ είσαι αεροπόρος.
Τη διαβεβαίωσα ότι δεν είμαι. Αυτή 
επέμενε ότι είμαι, αλλά το ίδιο έκανα κι 
εγώ. Οπότε, εκνευρισμένη από την επι-
μονή μου, λέει:
- Εντάξει! Κι αν δεν είσαι, θα γίνεις!
Κι εγώ, επειδή ουδέποτε είχα σκεφτεί 
κάτι τέτοιο, δεν έλαβα καν υπόψη μου 
την πρόβλεψη του μέλλοντός μου».   
(σελ. 52)
Το βιβλίο χωρίζεται σε σαράντα ένα 
κεφάλαια - στο τέλος σχεδόν κάθε κε-
φαλαίου υπάρχουν φωτογραφίες που 

είναι ζωντανές μαρτυρίες - και ολο-
κληρώνεται με παράρτημα που περι-
λαμβάνει φωτοτυπίες πρωτότυπων 
εγγράφων και άλλα ντοκουμέντα. Το 
πρώτο κεφάλαιο είναι καθαρώς αυτο-
βιογραφικό, με πληροφορίες όμως για 
την προπολεμική Αθήνα και τους αν-
θρώπους της. Από το δεύτερο έως και 
το έβδομο κεφάλαιο καταγράφεται με 
κέφι, αυτοκριτική και σεμνότητα η δρά-

ση του συγγραφέα κατά την διάρκεια 
της γερμανικής Κατοχής: στην αρχή, 
με τους αντάρτες του Ε.Α.Μ. στα βουνά 
της Ρούμελης και, κατόπιν, με την ομά-
δα της Force 133 στην Ελλάδα και στην 
Μέση Ανατολή. Γράφει στην σελίδα 16: 
«Όμως στο τέλος του 1942, καθώς 
έβλεπα τους Γερμανούς να κυκλοφο-
ρούν ακόμη στο κέντρο της Αθήνας, 
αισθανόμουν τόσο άσχημα που κόντευα 
να τρελαθώ. Αποφάσισα ότι δεν ήταν 
καιρός για σπουδές ούτε για δουλειά, 
αλλά καιρός για αντίσταση. Έπρεπε να 
κάνω κι εγώ κάτι για τον τόπο μου».

Στο Κάιρο ο Παύλος Ιωαννίδης εντάσ-
σεται στην Αεροπορία και εκπαιδεύεται 
στην εξωτική Ροδεσία. Για την συμμε-
τοχή τους στην Αντίσταση, τιμήθηκαν 
από τον Βασιλιά Γεώργιο Ε΄ τόσο ο 
ίδιος με το μετάλλιο «King’s Medal for 
Courage» όσο και η μετέπειτα σύζυγός 
του Σύλβια Αποστολίδου με το «George 
Medal» της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, 
διακρίσεις τις οποίες και οι δύο επέ-
στρεψαν μετά τον απαγχονισμό του Κα-
ραολή και του Δημητρίου στην Κύπρο, 
με την ακόλουθη επιστολή:
«Η υμετέρα Κυβέρνησις μας είχεν απο-
νείμει κατά τον τελευταίον πόλεμον δι-
πλώματα τιμής και μετάλλια (GM, KMC) 
διά τας προς τον Συμμαχικόν αγώνα 
προσφερθείσας υπηρεσίας μας. Κα-
τόπιν όμως της εκτελέσεως των δύο 
Κυπρίων πατριωτών, οίτινες ηγωνί-
σθησαν διά τα αυτά ιδεώδη διά τα οποία 
και ημείς ηγωνίσθημεν και ετιμήθημεν 
υπό της ημετέρας Κυβερνήσεως, θεω-
ρούμεν πλέον τας ανωτέρω διακρίσεις 
ως στερουμένας οιασδήποτε αξίας, δι’ ο 
και σας τας επιστρέφομεν». (σελ. 107-8)
Αμέσως μετά τον πόλεμο, ο Παύλος Ιω-
αννίδης υπηρετεί στα ψεκαστικά αερο-
πλάνα, παραιτείται όμως από την Πολε-
μική Αεροπορία γιατί δεν συμβιβάζεται 
με το να εκτελεί, για την εποχή εκείνη, 
μόνο τις αρμοδιότητες του αξιωματικού 
ωνίων που του είχαν αναθέσει. Εντάσ-
σεται στην Πολιτική Αεροπορία, δημι-
ουργεί οικογένεια και αντιμετωπίζει με 
επιμονή και αισιοδοξία το πρόβλημα 
της κόρης του Ειρήνης, η οποία σε πολύ 
τρυφερή ηλικία έδειξε μεγάλη δύναμη 
και αντοχή. Στην Ολυμπιακή γίνεται 
σύντομα στενός συνεργάτης του αεί-
μνηστου εθνικού ευεργέτη Αριστοτέλη 

ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
«Κι αν δεν είσαι, θα γίνεις. . .»

Ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ            ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Στοιχεία από το Κοιν. Ίδρυμα «Αλ. Ωνάση»



www.polkeoa.gr 23

ΒΙΒΛΙΟ

ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ            ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ωνάση, ο οποίος σε λίγα χρόνια προσδί-
δει στην εταιρεία διεθνή λάμψη, στο επι-
βατικό κοινό ασυνήθιστες ανέσεις και 
στους   Έλληνες εθνική υπερηφάνεια. 
Η διεισδυτική κρίση του Παύλου Ιω-
αννίδη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφό-
σον με ενάργεια επισημαίνει τις αιτίες 
(ανευθυνότητα, μικροκομματισμός, πο-
λιτικάντικες  επιλογές) που από θεαμα-
τική πτήση κινδυνεύουν να οδηγήσουν 
την Ολυμπιακή σε ανώμαλη πτώση.  
Ο Παύλος Ιωαννίδης υπήρξε στενός 
συνεργάτης του Αριστοτέλη Ωνάση, 
επιστήθιος φίλος του Αλέξανδρου και 
ακλόνητος συμπαραστάτης της Χριστί-
νας σε προσωπικά και επιχειρηματικά 
θέματα, πρόεδρος όλων των εταιρειών 
της και εκ των εκτελεστών της διαθή-
κης της. Ισόβιο μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύ-
ματος που επρόκειτο να δημιουργηθεί 
σύμφωνα με την διαθήκη του αείμνη-
στου εθνικού ευεργέτη Αριστοτέλη 

Ωνάση, ο Παύλος Ιωαννίδης συνέβαλε 
με άλλους έμπιστους και άξιους αν-
θρώπους στην υλοποίηση της τελευταί-
ας βουλήσεώς του σε αντίξοες συνθή-
κες. Η ίδια η Χριστίνα είχε απαιτήσεις 
που κατέληξαν, προκειμένου τελικά να 
συσταθούν τα νομικά πρόσωπα (Επι-
χειρηματικό και Κοινωφελές),  στην δι-
αμόρφωση του αρχικού καταστατικού 
τους με όρους που παρέκκλιναν από 
την ρητά εκπεφρασμένη βούληση του 
διαθέτη. Η διαχείριση της περιουσίας 
του Ιδρύματος αποδείχθηκε εξαιρετικά 
απαιτητική και επίπονη υπόθεση, συγ-
χρόνως όμως πολύ επιτυχημένη, όπως 

δείχνουν η οικονομική ευρωστία του, 
αλλά και το μέγεθος της προσφοράς του 
στον άνθρωπο και τον πολιτισμό. 
Η δημιουργία του Ωνασείου Καρδιο-
χειρουργικού Κέντρου μέσα από απί-
στευτες συμπληγάδες - καθώς και η 

ματαίωση της επέκτασής του, που θα 
διπλασίαζε τον αριθμό των εξυπηρε-
τούμενων ασθενών - έδωσε στον ελ-
ληνικό λαό ένα υψηλότατου επιπέδου 
νοσοκομείο και στον συγγραφέα την 
πικρή διαπίστωση ότι «σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις είναι ευκολότερο να 
κερδίσεις χρήματα παρά να τα διαθέ-
σεις για κοινωφελή έργα και μάλιστα 
προς όφελος του ελληνικού λαού...»  
Μετά τον θάνατο της Χριστίνας και 
σύμφωνα με την διαθήκη της, ο Παύ-
λος Ιωαννίδης, μαζί με τον αείμνηστο 
Στέλιο Παπαδημητρίου, τον Απόστολο 
Ζαμπέλα και τον Θεόδωρο Γαβριηλίδη, 
αποτέλεσαν την ομάδα των τεσσάρων 
Ελλήνων διαχειριστών που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του Τιερύ 
Ρουσέλ, οι οποίες άλλωστε είχαν αρχί-
σει ζώσης της Χριστίνας, με αποκλειστι-
κό σκοπό να καρπωθεί ολόκληρη την 
περιουσία της ανήλικης θυγατέρας του 
Αθηνάς. Παρά το πνεύμα συνδιαλλαγής 
των τεσσάρων Ελλήνων, προκειμένου 
να κερδηθεί χρόνος και να μεγαλώσει 
όσο το δυνατόν περισσότερο η ανήλικη, 
ο Ρουσέλ ήταν πάντοτε ακόρεστος και 
έτσι η σύγκρουση αποδείχθηκε ανα-
πόφευκτη. Αλλεπάλληλοι δικαστικοί 

αγώνες κατέληξαν στην απομάκρυνση 
όλων από την διαχείριση της περιου-
σίας της Αθηνάς μέχρι την ενηλικίωσή 
της.
6 Ιουνίου 1994. Ο πρωθυπουργός Αν-
δρέας Παπανδρέου αναγγέλλει την 
απόφαση του Ιδρύματος Ωνάση για την 
επέκταση του Ω.Κ.Κ.
Χρέος, συνέπεια και απόδειξη αφοσί-
ωσης προς τον Αριστοτέλη Ωνάση ήταν, 
έστω και τριάντα χρόνια μετά, η τρο-
ποποίηση των καταστατικών των δύο 
ιδρυμάτων, ώστε τα νέα να καταστούν 
πλέον σύμφωνα προς τους όρους τους 
οποίους ο ίδιος ο εμπνευστής τους 
είχε θέσει με την διαθήκη του. Τέλος, 
ο Παύλος Ιωαννίδης ανήκει στην «πα-
λιά φρουρά», που διατηρώντας ρόλο 
συμβουλευτικό, παρέδωσε την σκυ-
τάλη της διοίκησης του Ιδρύματος σε 
ανθρώπους νέους, άξιους και ικανούς 
να συνεχίσουν το έργο του με επιτυχία.
Ιστορικά έγκυρο, δημοσιογραφικά 
επίκαιρο και αφηγηματικά θελκτικό, 
το βιβλίο του Παύλου Ιωαννίδη είναι 
σημαντικό διότι, για να θυμηθούμε τον 
Διονύσιο Σολωμό, είναι βαθιά αληθινό, 
ακόμη και αν μερικές αλήθειες είναι 
πικρές και κάποια διδάγματα απαιτούν 
αφοσίωση ασκητική.

Το βιβλίο του Π. Ιωαννίδη μπορείτε 
να το βρείτε από τις εκδόσεις Λιβά-
νη (Σόλωνος 98, Αθήνα) και από τα 
γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ.

19 Απριλίου 2004. Η θεμελίωση της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών. Διακρίνεται ο 
αείμνηστος Στέλιος Παπαδημητρίου ανάμεσα 
στους αντιπροέδρους Παύλο Ιωαννίδη και 
Απόστολο Ζαμπέλα.

24 Απριλίου 1960. Μιλώντας με τον Κώστα 
Κονιαλίδη, διευθύνοντα σύμβουλο της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας, μετά την προσγείωση 
του πρώτου Comet 4Β στην Αθήνα

Μαζί με τον Αλέξανδρο μπροστά στο ρωσικό 
αεροσκάφος ΥΑΚ-40
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Το συγκεκριμένο Β777 στα χρώματα της Βoeing.

Σαν κανονικό επιβατικό πέταξε για 18 χρόνια με την Cathay Pacific Airways

Μέρος των εκθεμάτων του Μουσείου.

Πανοραμική άποψη του Μουσείου και των εγκαταστάσεών του.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Άλλο ένα αεροπλάνο βρήκε τη θέση του σε ένα μουσείο. Πρό-
κειται για το πρωτότυπο BOEING 777, που πέταξε για πρώτη 
φορά πριν από 24 χρόνια, τον Ιούνιο του 1994.
Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία 
για την πιστοποίηση του τύπου, με εκατοντάδες ώρες πτητικών 
δοκιμών (1.729 ώρες) και έπειτα, σαν demonstrator για υπο-
ψήφιες αεροπορικές εταιρείες και σε εκθέσεις ανά τον κόσμο.
Από τον Δεκέμβριο του 2000 μέχρι και τον Ιούνιο του 2018, πε-
τούσε με τα χρώματα της γνωστής εταιρείας, με έδρα το Χονγκ 
Κονγκ, Cathay Pacific Airways.  Χρειάστηκαν περίπου 2 χρόνια 
για την Boeing για να το μετατρέψει από πρωτότυπο σε πλήρως 
επιβατικό, αλλάζοντας μέχρι και τους κινητήρες, για να παρα-
δοθεί σαν καινούργιο πλέον στην Cathay Pacific Airways, με 
λιγότερο από 2.000 ώρες πτήσης (κάτι σαν το δικό μας Boeing 
727-200 SX-CBF Mount Taygetus, για όποιον γνωρίζει και 
θυμάται). Στα 18 χρόνια υπηρεσίας με την εταιρεία, εκτέλεσε 
20.519 πτήσεις σε 49.687 ώρες.
Μέσα σε λίγους μόλις μήνες από την απόσυρση του αερο-
πλάνου από ενεργό υπηρεσία, η  αεροπορική εταιρεία Cathay 
Pacific Aw, μαζί με την κατασκευάστρια εταιρεία Boeing, έχο-
ντας ήδη αποφασίσει το αεροπλάνο να γίνει δωρεά στο γνωστό 
μουσείο που έχει έδρα το Tucson στην Αριζόνα των Ηνωμένων 
Πολιτειών, το Pima Air and Space Museum, έκαναν τις απαι-
τούμενες μετατροπές στην καμπίνα, βάψιμο της ατράκτου και 
γενική συντήρηση που χρειαζόταν.
Έτσι, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, απογειώθηκε για τελευταία 
φορά στις 12.20 ως CX3395 για να εκτελέσει την πτήση από το 
Χονγκ Κονγκ προς το Tucson, διάρκειας 14 ωρών περίπου.
Προσγειώθηκε στην στρατιωτική βάση Davis Mothan και από 
εκεί, ρυμουλκήθηκε στη θέση όπου και θα εκτεθεί στο κοινό.
Το μουσείο αυτό, είναι ένα από τα μεγαλύτερα, μη κυβερνητικά 
χρηματοδοτούμενα αεροπορικά και διαστημικά μουσεία στον 
κόσμο, με πάνω από 350 αεροπλάνα εκθέματα! Διαθέτει μέχρι 
και το νεότερο αεροπλάνο της Boeing το 787-8 Dreamliner!!! 
Σπάνιο, μαζί με το 777, που μόλις παρέλαβε να βλέπεις αερο-
πλάνα που κατασκευάζονται ακόμα να είναι και εκθέματα ενός 
μουσείου.
Ό,τι αξίζει λοιπόν, δεν πάει χαμένο!

ΤΟ ΠΡΩΤΟ BOEING 777 ΠΗΡΕ 
TH ΘΕΣΗ TOY ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ό,τι αξίζει, δεν πάει χαμένο

Επιμέλεια κειμένου-φωτογραφιών 
Χριστόφορος Στεφανίδης
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Το ένα και μοναδικό εμπορευματικό 
αεροπλάνο ANTONOV 225 MRIYA, επι-
σκέφθηκε την Αθήνα στις 30 Αυγού-
στου 2018, ως σταθμό ανεφοδιασμού 
καυσίμων. Εκτελούσε δρομολόγιο από 
την Αγγλία προς τη Βαγδάτη του Ιράκ.
Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από 
τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 
1980, με την πρώτη του πτήση να γίνε-
ται στα τέλη του 1988. Αρχικός του σκο-

πός, ήταν η μεταφορά των διαστημικών 
λεωφορείων BURAN. Παραγγέλθηκαν 
μόλις δύο, αλλά λόγω της κατάρρευσης 
της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, το δεύ-
τερο αεροσκάφος δεν ολοκληρώθηκε 
ποτέ και παραμένει ακόμα και σήμερα 
στο εργοστάσιο παραγωγής, ημιτελές.
Σε νέα πλέον καθήκοντα, το ιδιαίτερο 
αυτό αεροπλάνο με τους έξι κινητήρες, 
εκτελεί ναυλωμένες πτήσεις cargo, 

μεταφέροντας ό,τι δεν μπορούν όλα 
τα άλλα αεροπλάνα του κόσμου! Έχει 
δυνατότητα μεταφοράς φορτίων της 
τάξεως των 250 τόνων περίπου και μέ-
γιστο βάρος απογείωσης τους 640 τό-
νους. Συνήθως, μεταφέρει φορτία που 
ο όγκος τους είναι δύσκολο να χωρέ-
σει σε οποιοδήποτε άλλο αεροπλάνο. 
Με τα 84 μέτρα μήκος του, ξεπερνά το 
Boeing 747, καθώς και το Airbus A380!

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

60 χρόνια από την πρώτη  
υπερατλαντική πτήση με Jet αεροπλάνο

Αναστολή λειτουργίας  
της κυπριακής  COBALT AERO

Το ANTONOV 225 κατά την προσγείωσή του στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Αεροσκάφος COMET ίδιο σαν αυτό που εκτέλεσε την πρώτη πτήση. Τώρα  
σε Μουσείο στην Αγγλία.

Airbus A320 της Cobalt.
Στις 4 Οκτωβρίου, συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από την πρώτη 
υπερατλαντική πτήση. Τότε, το 1958, η βρετανική BOAC (με-
τέπειτα British Airways), εκτέλεσε την πρώτη πτήση με αερο-
σκάφος COMET. Εξήντα χρόνια μετά, περίπου 2.400 πτήσεις 
διασχίζουν καθημερινά τον Ατλαντικό. Να υπενθυμίσουμε πως 
η Ολυμπιακή χρησιμοποιούσε αεροσκάφη Comet από το 1960 
έως το 1969. 

Την αναστολή της λειτουργίας της ανακοίνωσε στις 18 
Οκτωβρίου 2018 η κυπριακή αεροπορική εταιρεία Cobalt 
Aero. Η εταιρεία είχε ξεκινήσει τις πτήσεις τον Μάιο του 
2016 και είχε στόλο 7 αεροσκάφη Airbus A319/A320. Πε-
τούσε καθημερινά σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, της 
Μέσης Ανατολής, καθώς και στην Ελλάδα.
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Μία διαφορετική αεροπειρατεία έλαβε χώρα στην πτήση 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας, από Αυστραλία προς Αθή-
να, στις 10 Νοεμβρίου 1995.
Μιας και η απαίτηση του αεροπειρατή ήταν να μιλήσει 
σε εκπρόσωπο του ΟΗΕ και να κάνει δηλώσεις στους 
δημοσιογράφους, μπροστά στις κάμερες, η σύλληψή του 
υπήρξε απευθείας τόσο σε βίντεο, όσο και σε φωτογρα-
φίες της εποχής. 
Αλλά ποιος θυμάται αλήθεια τα γεγονότα εκείνης της 
ημέρας;
Σίγουρα η συνάδελφός μας, αεροσυνοδός, μέλος του 
ΠΟΛΚΕΟΑ και όμηρος στην πτήση εκείνη, κα Σοφία Μα-
στέλλου.
Ευτυχώς, όλα κύλισαν ομαλά, χωρίς τραυματισμούς ή 
κάτι άλλο, μία μέρα σαν σήμερα, πριν 23 χρόνια!

Μπορείτε να διαβάσετε άρθρο από εφημερίδα της εποχής:
http://www.hyper.gr/makthes/951110/51110f17.html
ή να δείτε το σχετικό βίντεο στο youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=yHnlvn6oF2U

H αεροσυνοδός Σοφία Μαστέλλου υπό την απειλή του αεροπειρατή.

Πριν από 23 χρόνια
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 

ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ 747

Μια ώρα και τρία τέταρτα χρονικό 
διάστημα γεμάτο αγωνία και τρόμο 
έζησαν οι 114 επιβάτες και τα 21 
μέλη του πληρώματος το οποίο κα-
ταλήφθηκε χθες τα ξημερώματα από 
Αιθίοπα αεροπειρατή.
Ευτυχώς η αεροπειρατεία είχε αίσιο 
τέλος χωρίς αιματοχυσία και άλλες 
οδυνηρές συνέπειες. Ο Αιθίοπας 
αεροπειρατής, όπως αποκάλυψε 
αργότερα μετά την εξουδετέρωση 
και σύλληψή του, είναι αντικαθε-
στωτικός, ελεύθερος δημοσιογρά-
φος όπως αυτοχαρακτηρίστηκε και 
είπε ότι τον καταδιώκει το καθεστώς 
της χώρας του επειδή με άρθρα στις 
εφημερίδες που εργαζόταν στην 
Αντίς Αμπέμπα καυτηρίαζε τα κα-
κώς κείμενα.
Ο Αιθίοπας απελπισμένος όπως ήταν 

και ευρισκόμενος σε απόγνωση άρ-
παξε ένα μαχαίρι χθες τα ξημερώ-
ματα, ακινητοποίησε την αεροσυνο-
δό Σοφία Μαστέλλου, 35 χρόνων και 
απειλούσε ότι θα την σφάξει.
Οταν ο κυβερνήτης του αεροσκά-
φους κ. Μπούσιος τον ρώτησε τι ζη-
τούσε εκείνος απάντησε:
"Θέλω να έρθει εδώ εκπρόσωπος 
του ΟΗΕ και δημοσιογράφοι για να 
τους πω τα αιτήματά μου".
Αμέσως μετά την προσγείωση του 
αεροσκάφους που αυτή πραγματο-
ποιήθηκε στις 4.04, χθες τα ξημε-
ρώματα, ειδοποιήθηκαν δημοσιο-
γράφοι και εκπρόσωπος του ΟΗΕ.
Οταν άνοιξε η πόρτα μετά από εντο-
λή του αεροπειρατή μπήκαν μέσα οι 
δημοσιογράφοι. Ομως μαζί με τους 
δημοσιογράφους μπήκαν και αστυ-

νομικοί της ειδικής κατασταλτικής 
αντιτρομοκρατικής μονάδας (ΕΚΑΜ) 
που εξουδετέρωσαν τον αεροπειρα-
τή την ώρα που μιλούσε για το κα-
θεστώς της χώρας του που το κατη-
γορούσε ότι δεν είναι δημοκρατικό 
όπως θέλει να εμφανίζεται.
Τελικά συνελήφθη, απελευθερώθη-
κε η αεροσυνοδός όμηρος του και 
οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα 
απ' όπου λίγες ώρες αργότερα πα-
ραπέμφθηκε στον εισαγγελέα και 
άσκησε δίωξη σε βάρος του για πα-
ράνομη κατάληψη αεροσκάφους και 
διατάραξη ασφαλείας αεροσκαφών.
Πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι 
ο Μεκμπίμ Μελάκου, 32 χρόνων, 
δημοσιογράφος, τον οποίο τον απέ-
λασαν από την Αυστραλία.

AΦΙΕΡΩΜΑ

ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΟΠΕΡΕΤΑ
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Μία αεροπειρατεία με αίσιο, ευτυχές 
τέλος. Ένας δυστυχισμένος δημοσιο-
γράφος από την Αιθιοπία, προσπαθού-
σε να γλιτώσει τη ζωή του, ζητώντας 
άσυλο μακριά από την πατρίδα του, 
στην Αυστραλία. 
Μη έχοντας τα νόμιμα έγγραφα και 
αφού εξέτισε ποινή πέντε μηνών στη 
φυλακή, χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμη-
τος. Τον επιβίβασαν στο αεροπλάνο της 
Ολυμπιακής που τον μετέφερε στην 
Αυστραλία για να επιστρέψει εκεί από 
όπου ξεκίνησε.
Στον ενδιάμεσο σταθμό, στην Μπαν-
γκόγκ, άλλαξε το πλήρωμα. Εκεί επιβι-
βάστηκαν και εγώ και είχα καθήκοντα 
στο τελευταίο section του αεροπλάνου.
Ως γνωστόν ο πνιγμένος ή και ο απελ-
πισμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.  
Όταν το αεροπλάνο βρισκόταν πάνω 
από τη Χίο, περίπου 25 λεπτά πριν προ-
σγειωθεί, ο ΜMelaku Makebeb, καθώς 
περπατούσα από τον διάδρομο δίπλα 
του, με πιάνει από το λαιμό και ζήτησε 
να μιλήσει με τον κυβερνήτη. Περισσό-
τερο τρόμαξα παρά φοβήθηκα. 
Με κρατούσε τόσο σφιχτά, που δεν 
μπορούσα να μιλήσω .Κάποια στιγμή το 
κατάλαβε και χαλάρωσε το σφίξιμο και 
μπόρεσα να κάνω νόημα στο συνάδελ-
φο που περνούσε εκείνη τη στιγμή από 
τον άλλο διάδρομο και ειδοποιήθηκε ο 
κυβερνήτης.  Ο απελπισμένος, συνέχι-
σε να με κρατά με το αριστερό του χέρι 
από τη μέση και με το δεξί του από το 
λαιμό, κρατώντας παράλληλα ανάμεσα 
στα δάχτυλα του ένα μεταλλικό μαχαίρι 
που είχε κλέψει από τον δίσκο, σφίγγο-
ντας με.
Από το πιλοτήριο κατέβηκε ο Ιπτά-
μενος μηχανικός προσγείωσης, διότι 
βρισκόμασταν σε φάση προσγείωσης 
και δεν θα μπορούσε να κατέβει ο κυ-
βερνήτης. Ο επίδοξος αεροπειρατής, 
του ζήτησε να έρθουν δημοσιογράφοι 
μετά την προσγείωση.  Όντως μετά την 
προσγείωση, στην τελευταία πόρτα του 
αεροπλάνου, πλησίασε μία σκάλα με 

αληθινούς δημοσιογράφους, αλλά και 
αστυνομικούς που παρίσταναν τους 
δημοσιογράφους.
Ο αεροπειρατής άρχισε να κάνει δηλώ-
σεις και να είναι αφοσιωμένος σε αυτά 
που έλεγε. Τότε ήταν που παρενέβησαν 
οι αστυνομικοί και έπεσαν πάνω του, 
παρασύροντας με και εμένα στο έδα-
φος. Κάποιος με τράβηξε από τα πόδια 
και με έβγαλε από το ανθρώπινο σωρό.  
Ο συνάδελφος Κυριακίδης πρόφτασε 
την ώρα της πτώσης μας στο έδαφος 
και έβαλε το χέρι του ανάμεσα στο λαι-
μό μου και το χέρι του αεροπειρατή. 
Έτσι το μαχαίρι έκοψε το δάχτυλο του, 
αντί για το λαιμό μου. 
Η αλήθεια είναι ότι η στάση του αερο-
πειρατή απέναντί μου ήταν όσο πιο κα-
θησυχαστική μπορούσε. Αυτό που ήθε-
λε ήταν να γίνει γνωστή παγκοσμίως η 
κατάσταση που επικρατούσε στην Αιθι-
οπία και πόσο μεγάλο κίνδυνο διατρέ-
χει η ζωή του εάν επέστρεφε εκεί.  Όσο 
για μένα, όσο περνούσε η ώρα, έβλεπα 
ότι δεν είχα να κάνω με κάποιον τρομο-
κράτη. Δεν φοβόμουν ότι ο ίδιος ήθελε 
για κάποιους δικούς του λόγους να μου 
κάνει κακό και περισσότερο με ανησυ-
χούσε το πώς θα τελείωνε αυτή η ιστο-
ρία γιατί, σε τέτοιες καταστάσεις, ποτέ 
δεν ξέρεις πως θα καταλήξουν.
Προσπαθούσα να τον κρατήσω ήρεμο. 
Τον ρωτούσα για την οικογένειά του, 
για να τον συγκινήσω, λέγοντάς του ότι 
είχα και εγώ ένα γιο ενάμιση έτους τότε 
και προσπαθούσα να δείχνω χαλαρή 
και ήρεμη. Πίστεηυα ότι, από τη στιγμή 
που δεν είχα να κάνω με έναν φανατικό 
τρομοκράτη και βλέποντας τις προσε-
κτικές αντιδράσεις των υπολοίπων συ-
ναδέλφων του πληρώματος, στο τέλος 
θα πήγαιναν όλα καλά.
Η αλήθεια είναι ότι για αρκετό καιρό 
μετά το περιστατικό, σκεφτόμουν ότι αν 
γινόταν κάποιο λάθος από οποιαδήποτε 
πλευρά, το αποτέλεσμα μπορεί να ήταν 
πολύ δυσάρεστο. 
Περισσότερο αγχωνόμουν όταν ανακα-

λούσα στη μνήμη μου το περιστατικό, 
από όσο αγχώθηκα την ώρα που αυτό 
συνέβαινε. Ίσως να ήταν η αδρεναλίνη 
της στιγμής; τι να πω. Η αλήθεια είναι 
ότι, μπορεί να μην ήταν μία δραματική 
κατάσταση με τρομοκράτες. Μπορεί να 
ήταν ένας απελπισμένος άνθρωπος, 
αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι δυ-
νατόν για τον οποιονδήποτε λόγο κά-
ποιος να εκβιάζει κατά αυτόν τον τρόπο 
ένα ολόκληρο αεροπλάνο γεμάτο αθώ-
ους επιβάτες, να υποκύψει στις απαιτή-
σεις του. 
Έμαθα ότι ο άνθρωπος αυτός έμεινε 
στην Ελλάδα για λίγο διάστημα. Η δικαι-
οσύνη τον αντιμετώπισε κατά τον τρόπο 
που ξέρει και για αυτό δεν έχω να κάνω 
κανένα σχόλιο. Το μόνο που θέλω να 
προσθέσω, ιδίως προς τις νέες και τους 
νέους συναδέλφους που κάνουν αυτή 
τη δουλειά, είναι να γνωρίζουν ότι το 
πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέ-
χουν είναι η διατήρηση της ψυχραιμίας, 
γιατί πάντα υπάρχει κάτι να κάνεις για 
να βοηθήσεις ή να λύσεις μία δύσκολη 
κατάσταση ή ένα πρόβλημα.
Η εκπαίδευσή τους, πέραν από τους 
κανονισμούς και τους τρόπους αντί-
δρασης που διδάσκονται, τους βοηθάει 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστά-
σεων ή όπως τώρα τελευταία λέγεται, 
ασύμμετρων απειλών. Η σωστή εκπαί-
δευση πρωτίστως πρέπει να αποβλέπει 
στην διατήρηση της αυτοκυριαρχίας 
και της ψυχραιμίας, γιατί εκεί πάνω, 
στα 30.000 πόδια, μερικές εκατοντάδες 
επιβάτες, από εμάς και μόνο από εμάς, 
περιμένουν - εκτός από μία δροσερή 
πορτοκαλάδα και δύο μπισκότα -  την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών και την 
ασφαλή επιστροφή στα σπίτια τους. 
Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το 
ξεχνάμε. Εμείς ποτέ και οι επιβάτες θα 
πρέπει να το γνωρίζουν. 
Σε όλα τα νέα παιδιά από αυτή τη δύ-
σκολη εποχή είναι συνάδελφοί μας εύ-
χομαι καλές και ήσυχες πτήσεις.

Η Σοφία Μαστέλλου θυμάται
Νοέμβριος 1995 - Νοέμβριος 2018

23 χρόνια μετά
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑΚΗΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΝ και ΥΒΡΙΣΤΗΝ ΜΑΣ!

Αγαπητέ και άγνωστε Κύριε,

Κάποιος αναγνώστης του Περιοδικού Δ…Π…, αγανακτισμένος από το υβριστικό 
διά την ασημότητα μου κείμενό σας, είχε τη καλωσύνην να μου αποστείλει το 
υπ’ αριθμ. 94 τεύχος, όπου δημοσιεύεται το άρθρο σας με τίτλον: «Υπεύθυνοι 
και ανεύθυνοι…ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ» (σελ. 28-29), το οποίο και ανέγνωσα μετά 
πολλής προσοχής.
Αναφέρεσθε στην καταστρεπτική πυρκαϊά της Ραφήνας κλπ., αφιερώνετε δε ένα 
μεγάλο μέρος τους άρθρου σας στην ασημότητά μου, κατακρίνοντάς με και μά-
λιστα με περισσήν θρασύτητα.
Κατ΄αρχήν, παρακαλώ να δεχθήτε τις ευχαριστίες μου, καθ’ όσον οι ύβρεις των 
αναρμοδίων και θεολογικώς αμορφώτων ανθρώπων είναι ΠΑΡΑΣΗΜΑ και 
ΕΠΑΙΝΟΙ δια την ασημότητά μου.
Έπειτα σας ερωτώ: ποιά μορφωτικά θεολογικά εφόδια έχετε, ώστε να ασχολεί-
στε με θεολογικού περιεχομένου ζητήματα; Γράψτε για τις αεροπορικές πτή-
σεις, γράψτε για τα αεροπλάνα, γράψτε για τα αεροδρόμια, εφ’ όσον γράφετε 
άρθρα σε περιοδικό, που ασχολείται με τις αεροπορικές πτήσεις, ΑΛΛΑ ΜΗ 
ΓΡΑΦΕΤΕ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, εφ’ όσον δεν γνωρί-
ζετε θεολογίαν. Μάθετε να ερωτάτε τους αρμοδίους. Δεν είσθε παντογνώστης!
Μάθετε, επίσης να είσθε ευγενής ακόμη και όταν υβρίζετε κάποιον!  
Κάνετε λάθος, όταν γράφετε, ότι έγραψα, όσα έγραψα
1ον) «για να φανατίσω ένα τμήμα του λαού»,
2ον) «για να ικανοποιήσω το μίσος μου κατά συγκεκριμένων ανθρώπων και να στρέψω το λαό εναντίον τους»,
3ον) τα λόγια μου είναι «λόγια τρόφιμου του ψυχιατρείου»!
Αγαπητέ μου, είτε σας αρέσει, είτε όχι, θα το επαναλάβω πάλι σήμερα: Ναι, ο Θεός επέτρεψε την μεγάλη αυτή δοκιμασία στη Ραφήνα, 
το Μάτι κλπ. ως Παιδαγωγός και ως Φιλόστοργος Πατέρας. Δηλ. για να μας συνετίσει! Για να μας φρονηματίσει! Για να ξεφύγου-
με από την θανάσιμη αγκαλιά του Διαβόλου, στην οποία οδηγούν ολοταχώς τον Ελληνικό Λαό ο άθεος Πρωθυπουργός κ. Αλέξης 
Τσίπρας, ο αστοιχείωτος Υπουργός της α-Παιδείας κ.  Κωνστ. Γαβρόγλου και όλο αυτό το συνάφι των Πολιτικών, οι οποίοι μας κυ-
βερνούν με συνθημα ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ! Δηλ. ο Θεός, ως φιλόστοργος Πατέρας, θέλει να ξαναγυρίσουμε στην πατρική Του 
αγκάλη, ώστε να νοιώσουμε την αληθινή ευτυχία και εδώ στη γήϊνη πορεία μας, αλλά και την μέλλουσα μακαριότητα!
Να τι έγραψα τότε:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Το Άγιον Πνεύμα διά των όσων μας λέγει με τα παραπάνω χωρία της Καινής Διαθήκης μας οδηγεί στα εξής συμπεράσματα:    
1.   Σε καιρούς αποστασίας από τό δρόμο του Θεού θα εκδηλώνεται η οργή του Πανοικτίρμονος Θεού με διάφορα φυσικά καταστρο-

φικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα σεισμοί, πείνα, επιδημίες και αρρώστιες λοιμικές, αιματοχυσίες, εγκληματικότης, κατα-
στροφικές φωτιές, σύννεφα καπνού, που θα ανεβαίνουν μέχρι τον ουρανό!

2.   Ποιός, άραγε, να είναι ο υπεύθυνος για την απομάκρυνση  του Νεοέλληνα από τον δρόμο του Θεού;
3.  Ποιός άλλος; Ο άθεος Πρωθυπουργός κ. Αλέξιος Τσίπρας και οι Συνεργάτες του; Ιδού μερικά από τα κατορθώματά τους:
Κατάργηση του Θρησκευτικού  Όρκου στους Υπουργούς!
Αφαίρεση των Εικόνων του Χριστού μας και των Αγίων μας από τα Σχολεία, τα Γραφεία των Υπουργών, τις Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ.
Νομιμοποίηση του Γάμου των Ομοφυλοφίλων διά του Συμφώνου Συμβιώσεως.

Η επιστολή του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου προς τον εκδότη και διευθυντή της «Άλλης Πτήσης».



29www.polkeoa.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Παρελάσεις των Gays και γελοιοποίηση των Εικόνων με την ανάρτησή τους στα γεννητικά όργανα τους στις δημόσιες παρελάσεις τους.
Κατάργηση της της πρωϊνής προσευχής από τα Σχολεία.
Κατάργηση του εκκλησιασμού των Μαθητών.
Κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών από τα Δημόσια Σχολεία.
Περιφρόνηση του Μυστηρίου του χριστιανικού Γάμου, αφού ο Πρωθυπουργός συζεί αστεφάνωτος με την φιλενάδα του κα Μπέττυ 
ή Περιστέρα.
Περιφρόνηση του Μυστηρίου της Βαπτίσεως, αφού δεν έχει βαφτίσει τα παιδιά τους.
Εξάπλωση της εγκληματικότητος κατά την περίοδο της Πρωθυπουργίας του. Βλέπε και τον Ρουβίκωνα!
Εξάπλωση του γυμνισμού και εν γένει της ανηθικότητος στη σύγχρονη Κοινωνία μας.
Ο Υπουργός της α-Παιδείας κ. Γαβρόγλου θέλει να καταργήσει τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές Εξετάσεις στην Πανεπιστημιακή Βαθ-
μίδα, ώστε «τα παιδιά μας χωρίς αγωνία το Σάββατο το βράδυ να μπορούν νά πηγαίνουν στα μπαρ για ένα ποτό και για να μπορούν 
επίσης να ερωτεύονται»!!!!
Αυτά έγραφα στις 24 Ιουλίου. Σας ερωτώ: Που είναι το λάθος μου;
Ας έλθουμε τώρα και σε ένα άλλο σημείο. Γιατί αγνοείτε το επισφράγισμα του άρθρου μας στην ανάρτηση του Ιουλίου; Θα σας το 
υπενθυμίσω, μήπως και συνέλθετε από τον λήθαργο της αγνοίας και της αγνωσίας σας! 
Ιδού το επιστέγασμα των λόγων μου:
«Αδελφοί μου Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί,  
Καιρός να ξαναγυρίσουμε στο δρόμο του Χριστού μας όλοι μας:
Δεσποτάδες, Παπάδες και Διάκονοι!
Χριστιανοί, βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού!
Έγγαμοι και Άγαμοι!
Νέοι και Ηλικιωμένοι!
Άνδρες και  Γυναίκες!
Αγόρια και Κορίτσια!
Πρωθυπουργοί και Υπουργοί!
Βουλευτές και Πολιτικοί!
Δεξιοί, Κεντρώοι και Αριστεροί!
Πλούσιοι και Πένητες!
Επιστήμονες και Απαίδευτοι!
Ψηλοί και Κοντοί!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!
ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!
                                                                   
              Αμήν!

Αγαπητέ μου κ. Σαββάκη,
Επιστεγάζοντας αυτό το επιστολικό σημείωμά μου ΠΡΩΤΟΝ θα σας υπενθυμίσω τα λόγια του αρχαίου σοφού: «μη πέρα των πεδή-
λων!» Ψάξτε στο Internet για να βρείτε την ερμηνεία του. Και  ΔΕΥΤΕΡΟΝ θα σας πληροφορήσω, ότι επιβεβαίωση των λόγων μου 
μας έδωσε ήδη η Υπεραγία Θεοτόκος!
Το έγραψα στην 2η Ανοικτή Επιστολή μου προς τους «Αγαπούληδες», μεταξύ των οποίων εντάσσω και υμάς. Ιδού, λοιπόν, τι είπεν η 
Υπεραγία Θεοτόκος σε ένα ήρωα και ευσεβή χριστιανό-πολεμιστή στο μέτωπο της Αλβανίας στις 3 Μαρτίου 1941:
«…..Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ίνα γνωρίση ο κόσμος, ότι αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσίς του εκ της 
Χριστιανικής θρησκείας, καθ’ ηνύβριζεν, εβλασφήμει τα θεία και έρρεπε προς τον εκφυλισμόν και την ακολασίαν και ούτως συμ-
μορφωθή, ίνα μάθη ότι υπάρχει και προΐσταται ο Θεός. Τρανώτατα δε τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά θαύματα των 
Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού».
Περαστικά σας!

   Με την αγάπη και για την αγάπη του Χριστού μας!
   + Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
   Αίγιον, 1η Νοεμβρίου 2018 Α

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Τύπου, δημοσιεύεται η απάντηση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβροσίου 
από την Άλλη Πτήση προς τον υπογραφών του άρθρου (σελ. 28-29, αρ.τεύχους 94), Γιώργο Σαββάκη.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γρηγόρης Μαζαράκης 
Γρηγόρη καλή πτήση
Ο επιστήθιος φίλος και αεροπορικός συμμαθητής μου, Γρηγόρης Μαζαράκης.
Μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι, επειδή κάτι του έτυχε, θα πάει κατευθείαν 
στο αεροπλάνο και ότι εγώ να ετοιμάσω το σχέδιο πτήσης, να πάρω μετεωρο-
λογικό και την αναφορά καυσίμων.
Πράγματι, αφού πέρασα από την ΔΚΑ και στη συνέχεια από την ΔΠΕ, ενημέ-
ρωσα τον προγραμματισμό, υπέγραψα για λογαριασμό του Κυβερνήτη Γρη-
γόρη Μαζαράκη, ενημερώθηκα από τον επιμελητή Θανάση, τον μετεωρολόγο 

Λαγουδάκη και στη συνέχεια, πέρασα από τις κυρίες της γραμματείας, των σμηνών της ΔΠΕ, χαιρέτησα τη Τζένη Ιωαννίδη, 
χαιρέτησα επίσης τους συναδέλφους κυβερνήτες, συνοδούς, φροντιστές στο crew room και παίρνοντας τον φάκελο της 
πτήσης, πήγα στο αεροσκάφος Boeing 747, παρκαρισμένο έτοιμο για απογείωση στο δεξιό μέρος του διαδρόμου 33R.
Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους σε λίγο έφτασε. Μας χαιρέτησε, ως συνήθως εγκάρδια, κάθισε στη θέση του ρωτώντας 
με… «Οι επιβάτες είναι όλοι επάνω;», «Το check list έγινε;»
«Τα χαρτιά υπογράφτηκαν;» Του απάντησα καταφατικά .Παίρνοντας το μικρόφωνο, συνεννοούμενος με τους μηχανικούς 
εδάφους, άρχισε να βάζει μπρός τις μηχανές: «Stage No4», «Stage No3», «Stage No2», «Stage No1». Ομαλές εκκινήσεις. 
After starting. Check list και ο κυβερνήτης μου υπέδειξε «άδεια τροχοδρομήσεως και εξουσιοδοτήσεως» και, συμπλήρω-
σε, «… Σήμερα Χρήστο, δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια… clearance για τα επίπεδα πτήσεως. Όλα τα ύψη είναι δικά μας». 
Και συμπλήρωσε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ «Μάλλον όλα τα ύψη είναι δικά μου».
Τροχοδρόμησε το 747 στον διάδρομο 33 και ο Πύργος Ελέγχου μας έδωσε την άδεια για την απογείωση… «Να επαναλάβω 
τις διαδικασίες απώλειας κινητήρος κατά τη διάρκεια της απογείωσης;» «Ναι», μου απάντησε, αλλά αμέσως με χαμόγελο 
με καθησύχασε συμπληρώνοντας «άστο σήμερα, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα… ούτε τις ταχύτητες να μου υπενθυμί-
ζεις» (V1, VR, V2, κ.ο.κ.)
«Σήμερα», πρόσθεσε, «δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα… Απλώς, ζήτα άδεια από τον Πύργο Ελέγχου να μας αφήσει να 
πετάξουμε πάνω από την Αθήνα για να αποχαιρετήσω τα γνωστά μέρη που μεγάλωσα, που πήγα σχολείο, που πέταξα τις 
πρώτες πτήσεις στο Τατόι, να αποχαιρετήσω τα άλλα γνωστά μέρη, τα ραντεβού κ.τ.λ»
Πράγματι, ο Πύργος Ελέγχου μας εξουσιοδότησε για αυτήν τη χαμηλή πτήση πάνω από γνώριμα, νοσταλγικά μέρη της 
Αθήνας. Στη συνέχεια, ο Κυβερνήτης, Γρηγόρης Μαζαράκης, μου είπε ότι η εξουσιοδότηση για τον προορισμό είναι προς 
τα Ηλύσια Πεδία. «Ανεβαίνουμε στους ουρανούς κι εκεί κάπου, εγώ θα σας αποχαιρετήσω..  Θυμήσου Χρήστο που στην 
Αγγλία, όταν οι αστροναύτες του Apollo 11  πήγαιναν στη Σελήνη… Τότε μας διάβαζες – ήξερες αγγλικά καλύτερα από 
όλους μας – στον Θέμο, στον Δημήτρη, στο Νίκο, 
στον Κώστα και σ΄εμένα, το μυθιστόρημα του Ράσ-
σελ «Ο γλάρος». Ναι Γρηγόρη, θυμάμαι…
Περνώντας πάνω από την Κόρινθο, τους Δελφούς, 
τον Αμβρακικό Κόλπο. Πάντα προς τη Δύση κι 
έχοντας φτάσει όπως κι ο Αλέξανδρος τα 56.000 
πόδια είδαμε δεξιά μας να γυαλίζει ο Αχέροντας.
Εσύ, επειδή καθόσουν αριστερά, δεν τον έβλε-
πες καλά, γι΄αυτό έλυσες τη ζώνη σου για να τον 
κοιτάξεις. Στη συνέχεια, όταν εγώ γύρισα, έλειπες 
Γρηγόρη από το πιλοτήριο.  
Άρχισες με τα δικά σου φτερά το ταξίδι. 
Σου ευχήθηκα καλό ταξίδι και έστριψα το αερο-
πλάνο για να προσγειωθεί στον διάδρομο 33, εκεί 
όπου το ΠΟΛΚΕΟΑ έχει παρκάρει το Β747, για να 
συνεχίσουμε και εμείς το δικό μας ταξίδι, όταν έρ-
θει η ώρα μας.
Καλή πτήση Γρηγόρη.

  Χρήστος Κωνσταντόπουλος

Kostas Botsaris, Dimitris Kehayas, Themos Apostolopulos, Grigoris Mazarakis, 
Nikos Filipidis.
OXFORD AIR TRAINING SCHOOL - OA Special - September 1969.

φωτογραφικό αρχείο Δημήτρη Κεχαγιά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟ

Παρουσίαση βιβλίου

Ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα, 
με κοινωνικές, φιλοσοφικές και 
υπαρξιακές προεκτάσεις. 
Ένας ύμνος στη φιλία, στο μεγα-
λείο της φύσης και στον έρωτα, 
που όλες τις πληγές γιατρεύει 
και κάνει τους ανθρώπους να 
ισορροπούν.

Ο Γεράσιμος Καρέλος, γεννή-
θηκε στην Κατοχή Μεσολογ-

γίου. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Πάντειο Ανωτάτη 
Σχολή, καθώς και δημοσιογραφία. Εργάστηκε στην Ολυμπι-
ακή Αεροπορία ως επιμελητής πτήσεων. Είναι παντρεμένος 
και πατέρας δύο παιδιών. Εκτός από το γράψιμο, ασχολείται 
με πάθος με τον αθλητισμό και είναι δρομέας μεγάλων απο-
στάσεων – μαραθωνοδρόμος.
Άλλα έργα του:
1.  Φθινοπωρινή Μελαγχολία των Ονείρων
     (Εμπειρία Εκδοτική, Οκτώβριος 2010, 2η έκδοση, Φε-

βρουάριος 2017)
2. Το χαμόγελο του Φεγγαριού
    (εκδόσεις Ιβίσκος, Φεβρουάριος 2013)

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΕΛΟΣ
Το πέμπτο μεροκάματο Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 30 

Νοεμβρίου 2018, η παρουσίαση του 3ου βιβλίου του συνα-
δέλφου και μέλους του ΠΟΛΚΕΟΑ, Γεράσιμου Καρέλου, στο 
Αίθριο της Στοάς του Βιβλίου.
Για το βιβλίο και τον συγγραφέα μίλησαν η βουλευτής Β΄ Αθη-
νών και πρώην υπουργός, Σοφία Βούλτεψη και η συγγραφέας 
Ελένη Μπερτσάτου. Αποσπάσματα διάβασε η ηθοποιός Αθηνά 
Μυλωνά.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ εύχεται καλοτάξιδο το βιβλίο!

Εμμανουήλ Λαλαίος 
Έφυγε από τη ζωή, ο αγαπητός συνάδελφος και μέλος 
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., Εμμανουήλ Λαλαίος. 
Προσελήφθη στην Ο.Α. (16/10/1976) ως τεχνικός (ελα-
σματουργός) και εργάστηκε μέχρι την συνταξιοδότησή 
του (22/06/2001). Έκτοτε, έμενε μόνιμα με τη σύζυγό 
του Ειρήνη (Αϊρήν) στην Ερέτρια, όπου έγινε και η τε-
λευταία του κατοικία.
Τα ταξίδια του με τα φτερά της Ο.Α. ήταν όλη του η ζωή 
και η ενασχόλησή του με αυτά να τα ζωντανεύει, τα τελευταία χρόνια. 
Την 5η/10/2018, σε ηλικία 63 ετών, έφυγε για το μεγαλύτερό του ταξίδι.  
Το ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Καλό Παράδεισο φίλε Μάνο

Κώστας Μπακογιάννης
Έφυγε από τη ζωή στις 29/11 
ο συνάδελφος και μέλος του 
ΠΟΛΚΕΟΑ, Κώστας Μπα-
κογιάννης. Γεννημένος το 
1947 στο Ανθηρό Καρδίτσης, 
διετέλεσε τη θητεία του ως 
αστυνομικός και μετέπειτα 
προσελήφθη ως υπάλληλος 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας, 

στο τμήμα ασφαλείας, από το 1980 έως το 1998, 
από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.



ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠAΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602Α

16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Β727-200 
ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (1968 - 2018)

που σήμερα είναι στην κατοχή του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.  
και αγοράστηκε από τα μέλη του, με προορισμό 

το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

50 ΧΡΟΝΙΑ


