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ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το ΠΟΛΚΕΟΑ
στην Ρώμη

4ήμερη εκδρομή

2-5 Νοεμβρίου
2018

Περιοδικό του πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας / Αρ. Τεύχους 94 / Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Τιμή: 435 ευρώ

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

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 94
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

2ήμερη εκδρομή
στις

Σπέτσες

Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 602Α
τ.κ. 164 52, Αργυρούπολη
τηλ.: 210 9885006, 210 9211965
Fax: 210 9885045
e-mail: polkeoa0@gmail.com

TOYΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Βασίλης Τσατσαράγκος, τηλ.: 6944 363214

23-25

ιστοσελίδα www.polkeoa.gr

Noεμβρίου 2018
Υπό την αιγίδα του Δήμου
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Δηλώσεις συμμετοχής στο ΠΟΛΚΕΟΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

13-14

Οκτωβρίου 2018

ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ-ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
Μονοήμερη εκδρομή

Τιμή: 25€

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Bασίλης Τσατσαράγκος
Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Κώστας Δάφνος
Χριστόφορος Στεφανίδης
Δημιουργικό
Σπηλιοπούλου Χρυσούλα, τηλ.: 6974 766 635

ΤΑΤΟΪ Β

Παρασκευή
16 Νοεμβρίου 2018

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
Παύλος Παπαδημητρόπουλος, τηλ.: 6947 405597

Μονοήμερη εκδρομή

Σάββατο
24 Noεμβρίου 2018

Έναρξη τμημάτων ΠΟΛΚΕΟΑ

1 Οκτωβρίου 2018

Παραδοσιακοί χοροί (Δευτέρα 18:30 - 20:00)
LATIN (Τετάρτη 19.00 - 20.00)
YOGA - PILATES (Πέμπτη 12.00 - 13.00)
στα νέα γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ
(Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 602Α)
Δηλώστε τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα 210 9885006 - 210 9211965

Εκτύπωση
Αργώ Εκτυπωτική, τηλ.: 210 571 7727

Επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένων αρκεί να αναγράφεται η πηγή προέλευσης
Επώνυμα κείμενα είναι δημοσιεύσιμα εφόσον κινούνται στα πλαίσια των αρχών του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. και της
«Άλλης Πτήσης» και αυτά τα κείμενα δεν υπερβαίνουν τις 270 λέξεις.

Δ.Σ. ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
Πρόεδρος: Βασίλης Τσατσαράγκος
Α’ Αντιπρόεδρος: Αντώνης Τζίμος
Β’ Αντιπρόεδρος: Ανδριάνα Μυλωνά
Γεν. Γραμματέας: Κυριακή Καρακατσάνη
Αν. Γεν. Γραμματέας: Κρυσταλλία Αλεξανδροπούλου
Ταμίας: Γιώργος Λαμπρόπουλος
Εφ. Επιμελητείας: Δημήτρης Κλαψής
Δημόσιες Σχέσεις: Φίλιππος Περιμένης
Μέλη: Aντώνης Μπάρτζας, Θεοδόσης Σιλβέστρος,
Δημήτρης Τριανταφύλλου

Ενυπόγραφα άρθρα δεν απειχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΠΟΛΚΕΟΑ
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EDITORIAL
Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2018

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την αξιοποίηση της έκτασης 6.500 χιλιάδων στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου
του Ελληνικού, μετά την πώληση της έκτασης στη Lamda
Development, υποχρεώνουν όλους τους φορείς (περίπου 34)
που εξακολουθούν να βρίσκονται εντός της παραπάνω έκτασης, να αποδεσμεύσουν τους χώρους και να τους παραδώσουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
Πολλά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μεταξύ του οποίου
και το ΠΟΛΚΕΟΑ, υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας, Αστυνομία, Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, ΟΑΣΑ, Πυροσβεστική
Υπηρεσία και άλλοι πολλοί, κλήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, με την απειλή της διοικητικής αποβολής, να παραδώσουν τους χώρους έως 30 Ιουνίου 2018.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, σαν έτοιμο από καιρό και αφού πέτυχε στο ακέραιο τους βασικούς τους στόχους που ήταν:
• ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
• ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΚΕΟΑ, ΤΟ 2013
• ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ KAI ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
• ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ που εξελέγη τον Ιούνιο του 2014 (καθώς
και το νέο Δ/Σ που εξελέγη τον Μάιο του 2017), με σχέδιο, με
όραμα, με πίστη και πείσμα, με προσήλωση στο στόχο διόρθωσε αφενός τα λάθη που είχαν γίνει από την προηγούμενη
διοίκηση και αφετέρου διαμόρφωσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα. Η δουλειά μας έφερε τα αποτελέσματα και οδήγησε το ΠΟΛΚΕΟΑ, τα μέλη του, καθώς και
www.polkeoa.gr

τον κόσμο της Πολιτικής Αεροπορίας στην μεγάλη επιτυχία.
Εκεί που κάποιοι απέτυχαν οικτρά, αυτό το Δ/Σ, μετά από 5
χρόνια πρόσθετης παραμονής, έχοντας διαμορφώσει ισχυρά
ερείσματα παραμένοντας στο Ελληνικό, διαπραγματεύτηκε
αποτελεσματικά και έτσι φεύγουμε ΝΙΚΗΤΕΣ.
Μεταφέραμε εν ασφαλεία όλα τα εκθέματα του Μουσείου. Μεταφέραμε όλα τα έπιπλα, γραφεία, αρχεία, περιουσιακά στοιχεία του ΠΟΛΚΕΟΑ στα νέα γραφεία που μας παραχώρησε ο
δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης. Έδρα του ΠΟΛΚΕΟΑ παραμένει το Ελληνικό!!!
Είμαστε στην επόμενη μέρα, χάρη στη δουλειά του κόσμου του
ΠΟΛΚΕΟΑ.
Πραγματοποιήσαμε επιτυχώς ένα εξαιρετικά μεγάλο εγχείρημα. Η μετεγκατάσταση έγινε μέσα σε λίγες μέρες.
22.000 και πλέον εκθέματα (αρχεία, αντικείμενα αεροπορικά,
στολές, φωτογραφίες, έργα τέχνης, έπιπλα εποχής Ωνάση) και
άλλα πολλά αντικείμενα της συλλογής του Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας μεταφέρθηκαν ασφαλώς.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί:
• Τ ον Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
• Τ ον δήμαρχο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γρηγόρη
Κωνσταντέλλο
• Τ ο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
για την παραχώρηση χώρου για τις ανάγκες του ΠΟΛΚΕΟΑ,
καθώς και του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
ΜΑΖΙ με τους συμμάχους μας
ΜΑΖΙ με τον κόσμο της αεροπορίας
ΜΑΖΙ με τον κόσμο του ΠΟΛΚΕΟΑ

				ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΠΗ του ΠΟΛΚΕΟΑ
κατά του Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής

4

Με δεδομένη την απόφαση εμπρόθε-

ομαλοποίηση της σχέσης μας με τους

κού Αεροδρομίου, μεταξύ των οποίων

σμου αποχώρησης από τον χώρο του

αρμόδιους φορείς για το Ελληνικό και

και τα γραφεία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.. Το

πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό,

την εξωδικαστική αποχώρησή μας.

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., αποκλειστικά με δικά

που ήδη δρομολογείται και την αδυ-

Αποδεικνύουμε για μία φορά ακόμα

του έξοδα αποκατέστησε αυτές τις ζη-

ναμία συνεννόησης των συναρμοδίων

ότι δεν έχουμε βλέψεις για το χώρο και

μιές. Μια δαπάνη ιδιαίτερα μεγάλη,

υπηρεσιών για τη νομική διευθέτηση

ότι μοναδική μας προτεραιότητα ήταν η

μιας και η πυρκαγια είχε καταστρέψει

της διαφοράς, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. απο-

διαφύλαξη των εκθεμάτων και η δημι-

σχεδόν ολοσχερώς τον χώρο.

φάσισε να μην εμμείνει στην εκδίκα-

ουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορί-

Τέλος, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μαζί με τον

ση της ανακοπής του – παρά τη βασι-

ας. Από τη στιγμή που αυτό επιτεύχθει

Σύνδεσμο Συνταξιούχων Ο.Α., είχε εκ-

μότητά του – κατά του Πρωτοκόλλου

εξέλιπαν οι λόγοι.

φράσει την επιθυμία του να αποχαιρε-

Διοικητικής Αποβολής και προέβη σε

Υπενθυμίζουμε τη συνεισφορά μας

τήσει το Ελληνικό μετά από 40 χρόνια,

σχετική δήλωση παραίτησης ενώπιον

στην προστασία του χώρου που μας

με μία μεγάλη εκδήλωση ΑΝΤΑΜΩ-

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθη-

φιλοξενούσε όλα αυτά τα χρόνια, προ-

ΜΑΤΟΣ, στις 13 Ιουνίου 2018. Συνεχί-

νών κατά τη συζήτηση της υπόθεσης,

στατεύοντας παράλληλα και τη Δημό-

ζει τον αγώνα πλέον για την λειτουργία

σήμερα 15/05/2018.

σια Περιουσία. Πιο συγκεκριμένα, στις

του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.

Με την παραίτηση αυτή, συμβάλλα-

10 Ιουλίου 2005, μεγάλη πυρκαγιά κα-

Έχοντας πια εκπληρώσει τις υποχρεώ-

με στην απαλλαγή του Δημοσίου από

τέστρεψε ένα μεγάλο μέρος των κτιρι-

σεις του απέναντι στην Πολιτεία, ανα-

περιττές δίκες, στην άμβλυνση και

ακών εγκαταστάσεων του πρώην Δυτι-

μένει πλέον με αξιώσεις τις δικές της.
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ΠΑΡΟΧΕΣ

Με ένα ευρώ το μήνα

Μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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)

Ακολουθήστε μας και στο
Polkeoa Politistiko Kentro
ΠΟΛΚΕΟΑ@POLKEOA

Αποκτώντας την κάρτα μέλους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχεις τη δυνατότητα για:
➦ Δ
 ιαγνωστικές 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)

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

www.polkeoa.gr
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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετεγκατάστασης
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Διασφαλίζοντας τα περιουσιακά μας στοιχεία
Είναι γνωστό πως, το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), σε όλην τη διάρκεια της ύπαρξής του, υπερασπίζεται με σθένος την προώθηση της ιστορικότητας του χώρου και δημιουργίας
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, στο
πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και στα
πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου,
που αποτελεί πρωταρχικό, καταστατικό
του σκοπό.
Όλα αυτά τα χρόνια, αποτελούσε προτεραιότητα το παραπάνω όραμά μας.
Δουλέψαμε σκληρά, με σχέδιο, με πείσμα και ήρθε το αποτέλεσμα.
Ούτε μία στιγμή δεν δειλιάσαμε και δεν
παραιτηθήκαμε από τον κορυφαίο στόχο που είχε θέσει το ΠΟΛΚΕΟΑ και ο
κόσμος της Πολιτικής Αεροπορίας.
Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση
να γνωστοποιούμε πως η Ελλάδα, μετά
από 87 χρόνια παρουσίας στις εμπορικές αερομεταφορές, μέσα στην επόμενη 5ετία, θα διαθέτει ένα υπερσύγχρονο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
και μάλιστα θα είναι ίσως η μοναδική
χώρα στην Ευρώπη που το Μουσείο
αυτό θα στεγάζεται εντός αεροδρομίου.
Το σύνολο της συλλογής εκθεμάτων
που συγκεντρώθηκαν από το ΠΟΛΚΕΟΑ – Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
είναι πάνω από 23.000 αντικείμενα.
Αρχεία που, το καθένα, αλλά και όλα
μαζί παρουσιάζουν το σύνολο της ιστορίας της Πολιτικής Αεροπορίας στην
Ελλάδα.
Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 2.500
συσκευές, 7 αεροπλάνα, 2 εξομοιωτές
πτήσεων, δεκάδες όργανα και στολές,
ψηφιδωτό Ωνάση (μοναδικό στον κό-
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Τα εκθέματα του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας
διασώθηκαν οριστικά
σμο), ιστορικές φωτογραφίες, έργα
τέχνης, αρχεία, έγγραφα, διαφημιστικό
υλικό εποχής και καθημερινά η συλλογή συμπληρώνεται με νέα εκθέματα.
Η συλλογή εκτείνεται χρονικά από το
1931 και στόχος μας είναι να συμπληρώνεται και από νεότερους αερομεταφορείς της χώρας μας (Aegean κ.ά.).
Σήμερα, μετά από την ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία με Πολιτεία,
Κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση και δεκάδες Φορείς, η χωροθέτηση Μουσείου
Πολιτικής Αεροπορίας, με το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ35/AAΠ/1.03.2018),
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, προκειμένου το ΠΟΛΚΕΟΑ να ξεκινήσει τη
διαδικασία της παράδοσης του χώρου
στον επίσημο φορέα που τον διαχειρίζεται (ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.).
Μέριμνά μας είναι η μεταφορά – αποθήκευση της παραπάνω συλλογής και
του συνόλου των εκθεμάτων σε χώρο
ασφαλή, μέχρι που ο χώρος που θα
στεγάσει το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.Ο.Α.) θα είναι έτοιμος.
Αυτό το μεσοδιάστημα είναι κρίσιμο
και ζητάμε τη βοήθεια της Πολιτείας,
προκειμένου όλα αυτά τα ιστορικά
αντικείμενα να μην κανιβαλιστούν,
λεηλατηθούν, κλαπούν.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, όπως επίσημα είχε διαβεβαιώσει την Πολιτεία πως:
Α. Μετά τη διαγραφή του προστίμου
Β. 
Χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας
θα παραδώσει τον χώρο, ενόψει του
επενδυτικού project για την αξιοποίηση του Ελληνικού.
Η διαδικασία αυτή, της μεταφοράς
– μετεγκατάστασης, ολοκληρώθηκε
εντός χρονοδιαγράμματος που είχαμε
θέσει.
Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
www.polkeoa.gr
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Το ΠΟΛΚΕΟΑ συναντήθηκε με τον Δ/νοντα Σύμβουλο
της Lamda Development, κ. Οδυσσέα Αθανασίου

Σε συνέχεια της συναντήσεώς μας, από
21/02/2018, εκφράζουμε με την παρούσα την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας
και σας αποστέλλουμε, όπως συμφωνήσαμε, το παρόν υπόμνημα που αναφέρεται στις δράσεις μας. Στην ουσία,
αποκαλύπτουμε εν συντομία ποια είναι
η ταυτότητά μας, ελπίζοντας ασφαλώς
σε μία άριστη και ευδόκιμη συνεργασία
και επικοινωνία.
1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Κατ΄αρχήν, είμαστε ένα Ν.Π.Ι.Δ. (Σωματείο του Α.Κ.), μέλη του οποίου, σε
μεγάλο ποσοστό, είναι πρώην εργαζόμενοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας
(σήμερα συνταξιούχοι), εργαζόμενοι
στον χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας,
σε ξένες αεροπορικές εταιρείες, καθώς
και σε υπηρεσίες Ground Handling. Η
Ολυμπιακή Αεροπορία, ενόσω λειτουργούσε ήταν και η μοναδική χορηγός μας, με κύριο και αποκλειστικό
σκοπό τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης
της εταιρείας, η αλληλεγγύη μεταξύ
των μελών της και ΚΥΡΙΩΣ και ΒΑΣΙΚΑ
η ίδρυση ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και η οροθέτηση του εντός
του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, που συνδέεται άριστα με την
ιστορικότητα του χώρου και τις μνήμες
των μελών του.
Κατά τη συνάντησή μας, σας ενημερώσαμε και επαναλαμβάνουμε ότι:
α) 
Διαθέτουμε 23.000 περίπου εκθέματα, που συγκεντρώθηκαν με πολύ
κόπο και αρκετά χρήματα την τελευταία 20ετία και όλα πιστοποιούν
και αναδεικνύουν την ιστορία της
Πολιτικής Αεροπορίας εν γένει στην
Ελλάδα.
β) Επισημαίνουμε ότι, μεταξύ των εκθεμάτων, περιλαμβάνονται χιλιάδες
αεροπορικά αντικείμενα, επτά (7)
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καλύπτουν όλη την χρονική περίοδο, ψηφιδωτό Ωνάση (μοναδικό στον
κόσμο), ιστορικές φωτογραφίες πτήσεων με σημαντικά πρόσωπα, έργα
τέχνης, αρχεία, έγγραφα, διαφημιστικό υλικό της εποχής, γραφείο
Ωνάση και υιού Αλέξανδρου και
διάφορα έγγραφα, καθώς και έπιπλα
της περιόδου Ωνάση.
Εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι – θα
συμφωνήσετε μαζί μας – όλο το παραπάνω ιστορικό εκθεσιακό υλικό
προσδίδει μεγάλη δυναμικότητα στο
Μουσείο και ασφαλώς θα αποτελέσει
πρόκληση για την επισκεψιμότητα από
το ελληνικό και διεθνές κοινό.
Επισημαίνουμε ότι, είμαστε βαθιά γνώστες της ιστορίας όλων των εκθεμάτων, αλλά και εν συνόλω της ιστορίας
της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Πολιτικής Αεροπορίας και επομένως, είναι
σκόπιμο να αποτελέσουμε τα πρόσωπα
που θα στελεχώσουν το Μουσείο.

Στόχος, ένα δυναμικό,
διαδραστικό Μουσείο
Οδυσσέας Αθανασίου Διευθύνων Σύμβουλος
Lamda Development

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

2. ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Στο σημείο αυτό, προτείνουμε το ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Hangar Στέφανου Ζώτου), να
αποσυναρμολογηθεί ασφαλώς από το
σημείο που βρίσκεται, λόγω και των
αλλαγών που θα προκύψουν στην περιοχή του πρώην Δυτικού Αερολιμένα
και να επιλεγεί με ευθύνη σας χώρος
που θα μεταφερθεί προκειμένου να
αποτελέσει ένα τμήμα από το σύνολο
της ιστορικότητας του χώρου, που έχει
σχέση με την ιστορία της Πολιτικής
Αεροπορίας στην Ελλάδα. Σήμερα βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο (συν1)
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3. ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Για όλους τους παραπάνω λόγους,
αλλά και για λόγους ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥΣ,
θα πρέπει το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. να παραμείνει και να έχει έδρα των γραφείων
του, ασφαλώς με τη δική σας συναίνεση, εντός τους χώρου του Ανατολικού
Αεροδρομίου, με απαιτούμενο στεγασμένο χώρο για τις υπηρεσίες του, περίπου 300τ.μ. (κτίριο Saarinen).
4. Φ
 ΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχουμε συστήσει Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», με στόχο τη διαχείριση
του Μουσείου και την προβολή του.
Πρέπει επομένως, η παραπάνω σημαντική συλλογικότητα, να στεγαστεί σε
χώρο που θα φιλοξενήσει το ΜΟΥΣΕΙΟ.
5. ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., μετά την αποχώρηση
της Αμερικάνικης Βάσης, επί 25 συναπτά έτη, διαχειρίζεται τρία (3) γήπεδα
τένις για τα μέλη του στον υπόψη χώρο.
Δεν γνωρίζουμε τον γενικότερο σχεδιασμό σχετικά με τις εγκαταστάσεις
ήπιων αθλητικών δράσεων. Ελπίζουμε
και θα παρακαλούσαμε, σε περίπτωση
πρόβλεψης ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα τένις), τα μέλη μας να
έχουν πρόσβαση, με τήρηση του σχετικού κανονισμού.
6. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΜΑΣ
Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών, θα
παρακαλούσαμε να συνεχίσουμε να
έχουμε πρόσβαση στα ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
ιδιοκτησίας μας, που βρίσκονται στον
χώρο του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα.
7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα,
ως φορέας και ιδιοκτήτες των εκθεμάτων, έχουμε συμφωνήσει με την Πολιτεία να παραδώσουμε τον χώρο που
βρίσκεται σήμερα και εκτίθεται η συλλογή, στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιου
Ελληνικού.
www.polkeoa.gr

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σας κάνουμε γνωστό ότι, έχουμε καθιερώσει ετήσιες εκδηλώσεις των μελών μας και των φίλων της Πολιτικής
Αεροπορίας, στους υπόψη χώρους με
ημερομηνίες ως κάτωθι:
6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Εορτασμός εντός του Μουσείου με
βραβεύσεις, ομιλίες, προβολές, για τη
σημασία της ημέρας και τη συμβολή εν
γένει της Ολυμπιακής Αεροπορίας και
των εμπορικών αεροπορικών μεταφορών γενικότερα στην ανάπτυξη της
χώρας (η ημερομηνία είναι συμβολική
διότι είναι η ημέρα της πρώτης πτήσης
της Ολυμπιακής Αεροπορίας).

πορικών εταιρειών, που γίνεται μέχρι
τώρα στον χώρο στάθμευσης του Β747
και των άλλων έξι αεροσκαφών.
7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:
Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:
Εορτασμός Πρώτης Πτήσης Β747
(08/12/1973), στον χώρο των αεροσκαφών.
ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Προγραμματίζονται θεατρικές παραστάσεις κ.λπ εντός του Β747.
Οι παραπάνω δράσεις στους χώρου
του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού,
συμβάλουν στην ανάπτυξη της ιστορικότητας του χώρου, στην εξοικείωση
με τον χώρο και στη διαμόρφωση «συνήθειας» του επισκέπτη.

ΙΟΥΝΙΟΣ: ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Καθιερωμένη γιορτή με τίτλο «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» όλου του κόσμου της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των ξένων αερο-
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ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ;
Α' ΜΕΡΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο.Α.

29 Σεπτεμβρίου 2019, συμπληρώνο-

νατότητα, σε λιγότερο από 24 ώρες, να

νται 10 χρόνια από το κλείσιμο ενός

μπορεί να επικοινωνεί με όλον τον κό-

από τους κορυφαίους αερομεταφορείς

σμο. Ο απόδημος Ελληνισμός ξαναπο-

της Ευρώπης. Έκλεισαν την εταιρεία

κτούσε επαφή με την πατρίδα του.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.

Ο διάσπαρτος Ελληνισμός, έβλεπε και

Με τις υπ’ αριθμ. 5714 - 5716/2009

πάλι την ελληνική σημαία και τα χρώ-

αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, η

ματα της Ελλάδας στα πέρατα του κό-

Ολυμπιακή Αεροπορία και οι θυγα-

σμου. Η Ελλάδα, έφερε τον κόσμο πιο

τρικές της εταιρίες τέθηκαν σε καθε-

κοντά της.

στώς ειδικής εκκαθαρίσεως, από της

Τώρα πια, είχαν ένα πρόσθετο λόγο να

δημοσιεύσεως των δικαστικών απο-

έρχονται και στην πατρίδα.

φάσεων (ήτοι 2/10/2009) με εκκαθαρί-

Η Ελλάδα, μία χώρα μικρή, που όταν

στρια εταιρία την ανώνυμη εταιρία με

όλη η Ευρώπη έκλεινε τις πληγές της

την επωνυμία «Εθνική Κεφαλαίου ΑΕ

από έναν καταστροφικό Β΄ Παγκόσμιο

Διαχειρίσεως Ενεργητικού και Παθη-

Πόλεμο, βίωνε για άλλη μία πενταε-

τικού», ενώ στις 15/12/2009 καταγγέλ-

τία περίπου έναν εμφύλιο πόλεμο. Το

θηκαν όλες οι εργασιακές συμβάσεις

1950, μόλις η Ελλάδα, βαθιά πληγωμέ-

του προσωπικού τους.

νη, τραγικά διχασμένη, είχε την ανάγκη

Η Ολυμπιακή Αεροπορία, που ίδρυσε ο

από την γρήγορη επούλωση των τραυ-

Αριστοτέλης Ωνάσης το 1957 (6 Απριλί-

μάτων της , είχε ανάγκη από οικονομι-

ου) έμελε σε λίγα μόλις χρόνια από την

κή ανάπτυξη. Χάρη στις δημιουργικές

ίδρυσή της, να γίνει ο αερομεταφορέας

πρωτοβουλίες των Ελλήνων στον το-

των 5 ηπείρων. Η μικρή Ελλάδα, χάρις

μέα της ναυτιλίας και του Αριστοτέλη

την Ολυμπιακή Αεροπορία, για πρώτη

Ωνάση με την Ολυμπιακή Αεροπορία, η

φορά στην ιστορία της, «έφερνε» την

ανάπτυξη ξεκίνησε.

υφήλιο πολύ πιο κοντά της.

Σημαντική ώθηση, σε αυτά τα δύσκολα
χρόνια της δεκαετίας του 1950 για την

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ανάπτυξη της χώρας, έδωσε η Ολυμπιακή Αεροπορία. Όταν η Ελλάδα «έχα-

Η Ελλάδα αποκτούσε ξαφνικά τη δυ-
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τωνε περισσότερο η χώρα μας, έρχεται

Η επίσημη Πολιτεία, αποκτά μία νέα

υπερσύγχρονα αεροπλάνα που πλέον

να συμβάλει καθοριστικά στο άνοιγμα

δυνατότητα. Να προωθεί την εμπορική

διαθέτει, αναβαθμίζει συνολικά το προ-

της χώρας, βοηθώντας έμπρακτα στην

πολιτική της χώρας, μέσα από διακρα-

ϊόν της, κατακτώντας ένα δύσκολο και

προώθηση της εμπορικής πολιτικής

τικές συμφωνίες, προωθώντας ελληνι-

ιδιαίτερο απαιτητικό επιβατικό κοινό

της Ελλάδας, στην επικοινωνία.

κά προϊόντα. Ιδιαίτερα, τα ευπαθή προ-

την περίοδο αυτή.

Στο εσωτερικό της Ελλάδας, η Περι-

ϊόντα, βρίσκονταν σε λίγες ώρες στις

Η Ολυμπιακή Αεροπορία επιλέγεται

αγορές της Ευρώπης.

και από τους celebrities, που πετούν

Αυτήν τη δυνατότητα, για επίσπευση

με την εταιρεία του Αριστοτέλη Ωνάση.

των αναπτυξιακών πολιτικών, την προ-

Όχι, αυτό δεν ήρθε από μόνο του, αλλά

σέφερε στη χώρα η Ολυμπιακή Αερο-

μετά από μία προσεκτική και κοπια-

πορία.

στική προσπάθεια που καταγράφηκε

Η Συμβολή της Ολυμπιακής Αεροπορί-

ιστορικά ως η χρυσή εποχή του Ωνάση!

ας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπε-

Είναι η εποχή που το επιβατικό κοινό

δο είναι ανεκτίμητη!!!

της πρώτης θέσης απολάμβανε service
μοναδικό, ιδιαίτερα υψηλών προδια-

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

γραφών, κολακεύοντας έτσι ένα δύσκολο, απαιτητικό επιβατικό κοινό,

Και όχι μόνο αυτό. Η Ελλάδα, χάρις την
Ολυμπιακή, μπαίνει δυνατά στο κάδρο
ως τουριστικός προορισμός.
Η Αθήνα πλέον κατακτά στη Νοτιοφέρεια, η υπόλοιπη Ελλάδα είναι απο-

ανατολική Ευρώπη, μία σημαντική

κομμένη από το Κέντρο, αποκομμένη

πρωτοπορία στον χώρο των αερομε-

από την επικοινωνία. Η εσωτερική

ταφορών.. Το αεροδρόμιο της Αθήνας

μετανάστευση εξελίσσεται σε μαζική

γίνεται HUB.

φυγή από την ύπαιθρό, με κατεύθυνση

Η Ολυμπιακή Αεροπορία, σε συνεργα-

τα αστικά κέντρα.

σία με τον Ε.Ο.Τ., κάνουν την Ελλάδα

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση, η Ολυ-

μεγάλη δύναμη, στην ανερχόμενη βι-

μπιακή Αεροπορία, με το δίκτυό της

ομηχανία του τουρισμού. Η παρουσία

στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί

της Ολυμπιακής στις πέντε ηπείρους,

νέα, θετικά δεδομένα για ανάπτυξη.

επισπεύδει την τουριστική ανάπτυξη

Η καθημερινή σύνδεση της Περιφέ-

και συμβάλει στην αναβάθμιση του

ρειας με την Αθήνα είναι ένα ιστορικό

προϊόντος.

όπως οι αστέρες του Χόλιγουντ, της

γεγονός. Η επιχειρηματικότητα βλέπει

Υπενθυμίζουμε πως, η εταιρεία των

ροκ και ποπ μουσικής, του ευρωπαϊ-

πίσω από αυτήν την εξέλιξη ευκαιρίες.

πέντε ηπείρων είχε τις καλύτερες χρο-

κού κινηματογράφου, οι μεγάλοι μό-

Στοιχειώδη αγαθά φτάνουν πλέον σύ-

νοθυρίδες ανά τον κόσμο, συνώνυμο

διστροι, οι celebrities της εποχής και

ντομα στους πολίτες. Οι κοινωνικές δο-

των υψηλών, ποιοτικών υπηρεσιών.

της show biz. Όλοι αυτοί επιλέγουν την

μές της χώρας, αποκτούν δυνατότητες

Η δεκαετία του 1970, βρίσκει την Ολυ-

Ολυμπιακή Αεροπορία.

έγκαιρης παρέμβασης στους έχοντας

μπιακή πανέτοιμη ως αερομεταφορέα

αυτές τις ανάγκες.

για το μεγάλο άλμα της χώρας, με τα

www.polkeoa.gr

Β.Τ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Πάρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 602Α
Αργυρούπολη, Τ.Κ.16452
Τηλ. 210 9885006, Fax. 210 9885045
e-mail: polkeoa0@gmail.com
Web-site: www.polkeoa.gr
Αρ.Πρωτ. Φ33/2582 Ελληνικό,
12 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Κύριε βουλευτά,
Επικοινωνούμε μαζί σας, λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής εξέλιξης, σχετικά με την επένδυση - αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.
Αφορά τον κίνδυνο ματαίωσης της προοπτικής δημιουργίας
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Η Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν διαθέτει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, παρά την έντονη δραστηριοποίηση της χώρας μας επί 87 χρόνια στον χώρο των
εμπορικών αερομεταφορών. Είναι γνωστοί οι αγώνες του
Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας
(ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), καθώς και των εργαζομένων – συνταξιούχων
της Πολιτικής Αεροπορίας και του συνόλου των εμπορικών
αερομεταφορών στη χώρα μας.
Με πίστη στο όραμά μας και μετά από προσπάθειες 23 χρόνων,
η Πολιτεία αποδέχθηκε το αίτημα για την ανάδειξη, στα πλαίσια
της αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, της
ιστορικότητας του χώρου, με την χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, ήταν η «Έγκριση Σχεδίου
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (Σ.Ο.Α) (ΦΕΚ 35
/ ΑΑΠ/01.03.2018).
Υπενθυμίζουμε πως, το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. το 2011, εγκαινίασε στο
πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Στη διάρκεια των παραπάνω χρόνων, καταφέραμε και συγκεντρώσαμε πάνω από 23.000 αντικείμενα,
καθώς και 7 αεροπλάνα. Τα παραπάνω αεροσκάφη και αντικείμενα, μεγάλης ιστορικής σημασίας που συγκεντρώθηκαν,
ήταν αποτέλεσμα συλλογικό και για την απόκτησή τους το
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. δεν επιχορηγήθηκε ούτε ένα ευρώ από Δημόσιο Φορέα.
Στη διάρκεια των ίδιων ετών, χιλιάδες επισκέπτες, Έλληνες
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Τα αεροσκάφη του ΠΟΛΚΕΟΑ που προορισμό έχουν το Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό

και ξένοι, εκπαιδευτικές αποστολές κ.ά., μπόρεσαν να δουν
από κοντά τα εκθέματα, χωρίς εισιτήριο και οποιαδήποτε άλλη
οικονομική επιβάρυνση.
Η επιτυχία αυτή δεν ήρθε από μόνη της. Αξίζει, στο σημείο αυτό
να αναφέρουμε πως, την αναγκαιότητα δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στήριξαν Φορείς του Δημοσίου, το
σύνολο των Κομμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Αθηνας (ΟΡΣΑ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ),
η Περιφέρεια Αττικής, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄βαθμού,
Συνδικάτα, Μουσεία της χώρας μας, Φορείς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Προσωπικότητες από τον χώρο των Γραμμάτων και
των Τεχνών, χιλιάδες πολίτες και η Κοινωνία στο σύνολό της.
Παρά τις άοκνες προσπάθειες μας και τη σοβαρή δουλειά που
έχει γίνει, με απόλυτα θεσμική στάση και σεβασμό στους νόμους, η διοίκηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», σε συνεργασία με
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά – Νήσων & Δυτικής Αττικής,
προώθησαν χωρίς λόγο διαδικασία βίαιης αποβολής, συνέταξαν σχετική έκθεση, παρότι το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., όπως είχε
υποσχεθεί στους αρμόδιους υπουργούς, είχε αποχωρήσει –
παραδώσει τους χώρους εντός των οριζόμενων προθεσμιών
(08/06/2018).
Η «Έκθεση βίαιης αποβολής και εγκατάστασης» ουσιαστικά
θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακινδύνευση της προοπτικής
της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Νόμο και τις νομικές πρωτοβουλίες
που δρομολόγησαν οι παραπάνω υπηρεσίες, συνεπάγεται ο
πλειστηριασμός μέρους των περιουσιακών μας στοιχείων και
κυρίως των αεροσκαφών (τα οποία έχουν τεθεί υπό μεσεγγύηση), εξαιτίας της γνωστής και ομολογημένης οικονομικής
μας αδυναμίας να τα μετακινήσουμε, να τα φυλάξουμε και να
τα εκθέσουμε.
Κάποιοι, εποφθαλμιούν να εκμεταλλευθούν αυτήν μας την
οικονομική αδυναμία. Συνεπώς, ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης
των αεροσκαφών και της ματαίωσης της προοπτικής δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό είναι
άμεσος.
Ενώ διάφοροι κύκλοι επιδιώκουν από καιρό την ποινικοποίηση της μέχρι τώρα παραμονής μας στον χώρο του πρώην
Δυτικού Αεροδρομίου του Ελληνικού, με την επίκληση της διάπραξης του αδικήματος της παράνομης κατάληψης δημοσίου
κτήματος εκ μέρους του προέδρου μας, Βασίλη Τσατσαράγκου και άλλων αδικημάτων με ανώνυμες ψευδοκαταγγελίες,
που δυστυχώς, υποστηρίζονται στα δικαστήρια από στέλεχος
της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», προφανώς για να κάμψουν αντιστάσεις
μας ενάντια στην παραπάνω μεθόδευση.
Και όλα αυτά, ενώ μέχρι πρότινος παράμεναν στον χώρο έως
και 69 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ενώ είναι αναμφισβήτητη η έλλειψη σκοπού καταπάτησης και γενικά, οποιασδήποτε
ιδιοτέλειας εκ μέρους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και των μελών του.
Όλα τα ιστορικά αντικείμενα συγκεντρώθηκαν με πολύ
κόπο. Απαιτήθηκαν πολλά χρήματα για την απόκτησή τους.
Ένα μέρος τους επίσης, προσφέρθηκε από εκατοντάδες
μέλη, φίλους της ιστορίας της Πολιτικής Αεροπορίας, που με
ιδιαίτερη αγάπη φρόντιζαν ως οικογενειακά κειμήλια και
τα εμπιστεύτηκαν στο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. για το υπό σύσταση

Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Εμείς, με μεράκι τα εντάξαμε στην έκθεση.
Κύριε βουλευτά
Αναγκαζόμαστε να προστρέξουμε στον κορυφαίο θεσμό του
δημοκρατικού μας πολιτεύματος, το ελληνικό Κοινοβούλιο και
σε εσάς προσωπικά και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας,
προκειμένου να αποτραπεί η πώληση ως scrap ή άλλη εμπορική χρήση και ιδιωτικοποίηση των ιστορικών αεροσκαφών
της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ιδιοκτησίας του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
που αποκλειστικό προορισμό για εμάς έχουν το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Αυτά πρέπει να βρουν τον χώρο τους προκειμένου να παραδοθούν στις επόμενες γενιές. Υπογραμμίζουμε πως, το σύνολο του υλικού που διαθέτει το ΠΟΛΚΕΟΑ και διατρέχει τη
δεκαετία του 1930 έως και σήμερα, είναι υλικό που αξιοποιείται τακτικότατα από επιστήμονες αεροναυπηγούς, ιστορικούς
σχετικά με την αεροπορία, πολίτες, φοιτητές για την εργασία
τους, καθηγητές Πανεπιστημίων, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
μαθητές, ερευνητές των εμπορικών αερομεταφορών κινηματογραφιστές, οι οποίοι προστρέχουν σε εμάς αναζητώντας
αρχειακό υλικό.
Είναι ιστορική ευθύνη όλων μας, από τη θέση μας, να υπερασπιστούμε τα παραπάνω, αλλά και άλλα πολλά που, λόγω
περιορισμένου χώρου, αδυνατούμε να αναπτύξουμε.
Έχουμε στη διάθεσή σας όλο το έγγραφο υλικό, από το οποίο
προκύπτουν τα προαναφερόμενα
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η γωνιά του Αριστοτέλη Ωνάση, ιδρυτή της Ο.Α.

www.polkeoa.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
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6η Απριλίου
«Ημέρα Ο.Α.»

Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία
η γιορτή για την «Ημέρα Ολυμπιακής»
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Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., πραγματοποίησε με

γνώση μας το project για το Ελληνικό.

βεύσεις, προβολή ντοκιμαντέρ και

εξαίρετη επιτυχία εκδήλωση – γιορτή,

Οι αίθουσες αφίξεων – αναχωρήσεων

πολλά νέα εκθέματα.

με αφορμή την ημέρα ίδρυσης από τον

του Δυτικού Αερολιμένα Ελληνικού

Όπως τονίστηκε από τον πρόεδρο του

Αριστοτέλη Ωνάση της Ολυμπιακής Αε-

θα γκρεμιστούν. Στον ίδιο χώρο που

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. «…Η «Ημέρα της Ολυ-

ροπορίας στις 6 Απριλίου 1957.

στις 6 Απριλίου 2011 εγκαινιάστηκε το

μπιακής» καθιερώθηκε στις 6 Απριλί-

Η γιορτή έγινε την Τετάρτη 18 Απρι-

Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας με το

ου 2011. Είμαστε χαρούμενοι γι΄αυτό,

λίου 2018 στο πρώην Δυτικό Αερο-

γενικό τίτλο «Ένα Μουσείο Γεννιέται»,

γιατί είναι μία γιορτή πολιτισμού. Η Ελ-

δρόμιο του Ελληνικού, έναν χώρο

χώρος που φιλοξενεί επί μία 30ετία το

λάδα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη

ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικά, που σε

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

χωρίς Μουσείο Πολιτικής Αεροπορί-

λίγο καιρό δεν θα υπάρχει. Είναι σε

Η βραδιά περιλάμβανε ομιλίες, βρα-

ας. Φέτος, συμπληρώθηκαν 87 χρόΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

νια από την εισαγωγή της χώρας μας
στον χώρο των εμπορικών αερομεταφορών, εκ των οποίων τα 53 χρόνια
δεσπόζουσα θέση είχε η Ολυμπιακή
Αεροπορία.
Είμαστε επίσης χαρούμενοι γιατί, 1η
Μαρτίου 2018, στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, δημοσιεύεται το προεδρικό
Διάταγμα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.), που περιλαμβάνει
τη χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας στο Ελληνικό. Μία ιστορική στιγμή για την Πολιτική Αεροπορία,
μία ιστορική στιγμή για τη χώρα μας.

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

Το όραμα για τη δημιουργία του Μουσείου, ξεκίνησε από μία πολύ μικρή
ομάδα. Η πίστη στο όραμα και η δουλειά έφεραν το αποτέλεσμα.
Σήμερα, το σύνολο της συλλογής των
εκθεμάτων που συγκεντρώθηκαν είναι
περίπου 23.000 αντικείμενα. Αρχεία
που, το καθένα, αλλά και όλα μαζί παρουσιάζουν το σύνολο της ιστορίας της
Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα.
Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 2.500
συσκευές, 7 αεροπλάνα, 2 εξομοιωτές
πτήσεων, δεκάδες όργανα και στολές,

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

ψηφιδωτό Ωνάση (μοναδικό στον κόσμο), ιστορικές φωτογραφίες, έργα
τέχνης, αρχεία, έγγραφα, διαφημιστικό
υλικό εποχής, μία νταλίκα μεταφοράς
επιβατών εντός αεροδρομίου, αυτοκινούμενη σκάλα του Β747, σκάλες αεροσκαφών, καρότσια ρυμουλκούμενα
μεταφοράς αποσκευών κ.λπ.
Η συλλογή εκτείνεται χρονικά από το
1931 και στόχος μας είναι να συμπληwww.polkeoa.gr

Αναμνηστική φωτογραφία των Ι/Φ και Ι/Σ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ρώνεται και από νεότερους αερομεταφορείς της χώρας μας (Aegean κ.ά.).
Ο κύριος όγκος αποκτήθηκε μέσω δωρεών, αλλά και αγορών π.χ. τα αεροσκάφη και αντικείμενα Ο.Α. Όλα αυτά
συγκεντρώθηκαν με δουλειά 20 ετών.
Ακόμη, διεκδικούμε τη Mercedes του
Ωνάση, το αερόστατο, το γραφείο του
Αλέξανδρου Ωνάση και τα Simulator
Boeing 737 και Boeing 747.
Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος απευθύνει χαιρετισμό.

Καθημερινά, προστίθενται στο Μουσείο και νέα εκθέματα.
Αυτά όλα πρέπει να βρουν τον χώρο
τους.
Τα τελευταία χρόνια, κάποιοι παραιτήθηκαν της κυριαρχίας του χώρου.
Καταφέραμε όμως και ανακτήσαμε τα
περιουσιακά μας στοιχεία. Καταργήσαμε ντε γιουρε το Πρωτόκολλο – Ιδ.Συμφωνητικό. Διαγράψαμε το πρόστιμο
που είχε επιβληθεί για καταπάτηση
δημοσίου κτήματος και παραμείναμε

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

στον φυσικό μας χώρο (στο Ελληνικό)
για άλλα τέσσερα χρόνια, προκειμένου
να υπερασπιστούμε το όνειρό μας από
καλύτερη θέση!!

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ
Προστατέψαμε τα εκθέματα και τα αυξήσαμε στον αριθμό, χάρη στη δική σας
συγκινητική προσφορά.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται ίσως
για τελευταία φορά στον φυσικό μας
χώρο, σε μία ιστορική αίθουσα που ξυΤο Μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Φίλιππος Περιμένης. Πίσω διακρίνεται το Μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ και στέλεχος των Μακεδονικών Αερογραμμών, Θανάσης Παναγής.
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πνά μνήμες.
Αυτήν τη στιγμή, στο ΠΟΛΚΕΟΑ γίνεται
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ένα είδος Επανάστασης. Το καταπληκτικό είναι ότι συνεχίζεται η πολυσχιδής δράση. Υπάρχει πολλή ενέργεια
και πραγματική πίστη σε αυτό που κάνουμε.
Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεκάδες πρώην στελέχη
της Ο.Α. και της Υ.Π.Α. καθώς και εκπρόσωποι των συνδικάτων της Αθήνας

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

και Πολιτιστικών Κέντρων, σύσσωμο
το Δ/Σ του Συνδέσμου Συνταξιούχων
ΕΑΠΑΕ και πλήθος κόσμου, φίλων της
Ολυμπιακής Αεροπορίας, της Πολιτικής Αεροπορίας και του ΠΟΛΚΕΟΑ.
Την γιορτή άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος Βούλας – Βάρης
– Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Επίσης, χαιρετισμό απηύθυνε
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων, Γιώργος Σταύρου.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ευχαριστεί ιδιαίτερα
όλους τους εθελοντές, που δούλεψαν

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

για αυτήν τη μεγάλη γιορτή και ιδιαίτερα τους: Άννα Δακτυλίδη, Κώστα Ορφανουδάκη (ήρθε από τα Χανιά), τον
Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης και
τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κρητικό, τον Χριστόφορο Στεφανίδη, την
Μαίρη Ματθαίου, την Κατερίνα Λέκκα
(Σχολή AST) και τον Τάκη Κώσταλο.

www.polkeoa.gr
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ΑΡΘΡΑ

Η τελευταία ευκαιρία: 18/4/2018
Κάθε άνθρωπος κρατάει φυλαγμένο
στην καρδιά, ένα κομμάτι της ζωής του
που πιστεύει πως πλησίασε λίγο παραπάνω το όνειρό του, άρα και τον εαυτό του. Άλλος τα παιδικά του χρόνια,
άλλος τις σπουδές του, άλλος κάποια
άλλη ιδιαίτερη περίοδο.
Για μένα καλύτερα ήταν εκείνα τα
πρώιμα χρόνια εργασίας στην εταιρεία.
Τόσον καιρό απέφευγα να βρεθώ στις
εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου,
μάλλον από τον φόβο του πώς θα νιώσω.
Και θα έκανα το ίδιο και σήμερα αλλά
μια φράση που διάβασα :»σύντομα τα
κτίρια θα κατεδαφιστούν», με έκανε να
αλλάξω γνώμη και πήγα... Εξήντα χρόνια από την ίδρυσή της, το 1957.
Πάτησα το πόδι μου δειλά δειλά στο κατώφλι της αίθουσας των εξωτερικών
γραμμών, όπου το Μουσείο. Έψαξα
τότε να δω χαραγμένα τα νεανικά μου
βήματα. Είχα χαλάσει παπούτσια πάνω
κάτω, πάνω κάτω..
Transit, κυρία Βροντάκη, η φωνή της
προϊσταμένης μας.... 1973. Άναρχος ο
κόμπος στον λαιμό...
Πρώτα συναντώ κάποια κορίτσια που
έχουν την τότε ηλικία μου και «τιμής
ένεκεν» φορούν την στολή μου. Για
δες... Πάνε στην ίδια σχολή που πήγαινα κι εγώ (AST), κάνουν τα ίδια όνειρα
με μένα. Θυμάμαι ακόμη το συνολάκι
που αγόρασα, δίνοντας τις οικονομίες
μου από την πρώτη μου δουλειά για να

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

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

Παιδιά συναδέλφων Μελών ΠΟΛΚΕΟΑ.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εγκαίνια νέων γραφείων ΠΟΛΚΕΟΑ

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο πρόεδρος του Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ, Βασίλης
Τσατσαράγκος, το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ κόβουν την κορδέλα, εγκαινιάζοντας τα νέα γραφεία που παραχωρήθηκαν από
τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

και Γενική Συνέλευση
Τα νέα γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ παραχωρήθηκαν από τον Δήμο

• Η ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων του ΠΟΛΚΕΟΑ

Ελληνικού – Αργυρούπολης, με πρωτοβουλία του Δημάρχου,

• Η
 ντε γιούρε κατάργηση του «Πρωτοκόλλου – Ιδιωτικού

Γιάννη Κωνσταντάτου και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-

Συμφωνητικού», που υπεγράφη το 2013 από τον τότε πρόε-

ου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

δρο και γενικό γραμματέα, χωρίς μάλιστα απόφαση Διοικη-

Τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό

τικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης.
• Η πρόσθετη παραμονή μας, 5 ετών, στο Ελληνικό

Άλλη μία ξεχωριστή βραδιά για το ΠΟΛΚΕΟΑ και τα μέλη του

• Η τακτική και συνεπής έκδοση της «Άλλης Πτήσης»
• Η
 πολυσχιδείς δράσεις πολιτισμού του ΠΟΛΚΕΟΑ (περίπου

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του ΠΟΛΚΕΟΑ, παρουσιάζοντας το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ τους σημαντικότερους σταθμούς απολογιστικά, που είναι:
• Η χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας
• Η διαγραφή του προστίμου
www.polkeoa.gr

30), με τη συμμετοχή 2.700 μελών μας
• Η
 διεύρυνση των παροχών μας προς τα μέλη, με το 1 ευρώ
μηνιαία συνδρομή.
• Η
 επικοινωνιακή πολιτική του ΠΟΛΚΕΟΑ, με επιτυχίες τόσο
στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
• Τ ο χτίσιμο συμμαχιών – φιλικών σχέσεων με φορείς και
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

πρόσωπα για την προώθηση των στόχων του
ΠΟΛΚΕΟΑ
• Τακτικότατα Διοικητικά Συμβούλια
• Ε
 νισχύουμε περαιτέρω τους δεσμούς με την
Περιφέρεια και τα μέλη μας
• Ε
 πισκευάσαμε και ξαναφωτίσαμε το «Σήμα
της Ο.Α.», Τοπόσημο, υπαίθρια εικαστική
δημιουργία που φωτίζει τους κύκλους του
Πολιτισμού
• Η
 σταθερή συνεργασία με τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ, χτίζοντας σχέσεις συΦωτογραφικό στιγμιότυπο του κόσμου που παραβρέθηκε στη Γενική Συνέλευση
του ΠΟΛΚΕΟΑ.

νεργασίας, αλληλεγγύης και ενότητας
Η Γεν. Γραμματέας του ΠΟΛΚΕΟΑ, Κυριακή
Καρακατσάνη, παρουσιάζει τον απολογισμό
δράσης του ΠΟΛΚΕΟΑ
Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Φίλιππος
Περιμένης, στην παρέμβασή του
Όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά, που για λόγους οικονομίας χρόνου δεν κατατίθενται, δεν
ήρθαν από μόνα τους, αλλά από τη σκληρή δουλειά του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛΚΕΟΑ, των εθελοντών, των φίλων του ΠΟΛΚΕΟΑ.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΚΕΟΑ;

Από αριστερά: Ο νομικός σύμβουλος του ΠΟΛΚΕΟΑ, Κώστας Παπαδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αττικής, Χρήστος Καπάταης και ο Βασίλης Τσατσαράγκος.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που στόχοι του είναι
Η προώθηση δράσεων πολιτισμού
Η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας
στο Ελληνικό
Προσφέρει προγράμματα δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., εδώ και 4 χρόνια περίπου
(μετά τη διαγραφή του προστίμου), δίνει μία
μάχη στο ποινικό μέρος του ζητήματος που

Ο πρόεδρος Βασίλης Τσατσαράγκος ενημερώνει τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ για τις τελευταίες
εξελίξεις.

20

προέκυψε από την υπογραφή της τότε Διοίκησης Γαλανού – Λώμη και καταδικάστηκε ο νυν

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στιγμιότυπο από την ομιλία του Αναπληρωτή
Γραμματέα του Συνδέσμου Συνταξιούχων
ΕΑΠΑΕ, Γιώργου Βενέτη.

Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων,
Φίλιππος Περιμένης, στην παρέμβασή
του

Ο Στέλιος Μανουσάκης, πρώην μέλος του Δ/Σ του Συνδέσμου
Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ

πρόεδρος, Βασίλης Τσατσαράγκος σε 12 μήνες φυλάκιση και 3.000 ευρώ πρόστιμο, δηλ. η τότε Διοίκηση
δήλωνε ότι θα αποχωρήσει από το Ελληνικό (εγκαταλείποντας μάλιστα όλα τα εκθέματα του Μουσείου και
τα περιουσιακά στοιχεία) με το πρόσχημα ότι δεν θα
μπει πρόστιμο στο ΠΟΛΚΕΟΑ εφόσον φύγουν.
Δυστυχώς, και πρόστιμο μπήκε και ευθύνες για τη
διαχείριση του προστίμου αυτού έπεσαν στις πλάτες
του νέου Δ/Σ, που εξελέγη τον Ιούνιο του 2014.
Πολύ απλά, ο πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ, Βασίλης Τσατσαράγκος, «ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ», όχι γιατί κάτι έκανε
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Η Γεν. Γραμματέας του ΠΟΛΚΕΟΑ,
Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ, Γιώργος
Κυριακή Καρακατσάνη, παρουσίασε τον
Σταύρου, στη σύντομη παρέμβασή του απολογισμό δράσης του ΠΟΛΚΕΟΑ

Πανοραμική άποψη τμήματος των νέων γραφείων του ΠΟΛΚΕΟΑ.

www.polkeoa.gr

εκείνος και το νέο Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ, αλλά για ενέργειες – πράξεις – παραλήψεις των Γαλανού – Λώμη.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση.
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ΤΑΞΙΔΙΑ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ στην Πολωνία

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

Φωτο από το Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στη Βαρσοβία.

Στο πάρκο της Βαρσοβίας.
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Η Πολωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης και έχει μακρά και πολύπαθη ιστορία. Με με τα
ενδιαφέροντα αξιοθέατα, τις όμορφες
πόλεις και τις φυσικές ομορφιές, αλλά
και την πολυχρωμία πολιτισμών και
εικόνων, περίμενε το ΠΟΛΚΕΟΑ και τα
μέλη του να την εξερευνήσουμε σε μία
5ήμερη εκδρομή που πραγματοποιήθηκε 25 – 29 Μαΐου 2018.
Η Πολωνία είναι μία χώρα που έχει
επιβιώσει για αιώνες από συγκρούσεις και προβλήματα και έχει «αναδυθεί» πλέον ως μια περήφανη, ανεξάρτητη χώρα, έτοιμη να αναλάβει τον
νέο ρόλο της στη σύγχρονη ιστορία.
Κι όσοι την επισκέπτονται ανακαλύπτουν αυτά που οι ντόπιοι γνωρίζουν
εδώ και καιρό: πρόκειται για μια χώρα
πλούσια σε πολιτισμό, φυσικές ομορφιές και ενδιαφέροντα ιστορικά μνημεία.
Η Βαρσοβία, η πρωτεύουσα της Πολωνίας ήταν η πρώτη μας στάση σε αυτό
το ταξίδι. Ξεναγηθήκαμε στην ιστορική
αυτή πόλη η οποία περιβάλλεται από
παλιές οχυρώσεις και βρίσκεται στον
κατάλογο την πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO,
αποτελώντας σημαντικό πόλο έλξης
για τους συντηρητές μνημείων ανά τον
κόσμο.
Είδαμε μεταξύ άλλων την κεντρική
πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό 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
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΑΞΙΔΙΑ

Βαρσοβία - Κρακοβία
που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού
και Επιστήμης, 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 Βασιλικούς Κήπους,
το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας
Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με
Νόμπελ και το άγαλμα του Φρεντερίκ
Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του
ανακτόρου Λαζιένσκι.
Επόμενη μας στάση η Κρακοβία, η
αρχαία πρωτεύουσα της Πολωνίας με
βασικότερη την επίσκεψη στον μουσειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου,
από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν
τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκ. άτομα
κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου
Πολέμου.
Την επόμενη μέρα, επισκεφθήκαμε
το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο
λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό, το
πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη
μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία
Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία.
Στη μέση της πλατείας δέσποζε το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν
το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα
στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα με
σουβενίρ και μια έκθεση ζωγραφικής
Πολωνών ζωγράφων.
Επίσης εντυπωσιακή, η ξενάγησή μας
στην περιοχή της Βιελίτσκα όπου τα
αλατωρυχεία της αποτελούν μοναδικό
κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων.
www.polkeoa.gr

Έξω από το παλάτι στη Βαρσοβία.

Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ μπροστά από το μνημείο του Σοπέν.

Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ στο Άουσβιτς.

Το παλάτι Πολιτισμού.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ στη Νάξο
25-28 Σεπτεμβρίου
Το ΠΟΛΚΕΟΑ μέσα από το πρόγραμμα
των δράσεών του, που διοργανώνει,
έφτασε και στη νήσο Νάξο ...
Παρακολουθούμε μια σύντομη καταγραφή του νησιού με τη ματιά ενός
επισκέπτη, από ένα οδοιπορικό του...
Μόλις περάσεις τα Ψαλίδια της Πάρου
φανερώνεται μπροστά σου ο ορεινός
όγκος της μεγαλονήσου των Κυκλάδων, της Νάξου,
που δεν σε κατακτά με την πρώτη ματιά. " Τι ξερότοπος είναι τούτος εδώ ; "
μονολογείς...
Μα όσο πλησιάζεις, ξεχωρίζεις τη μεγαλόπρεπη Πορτάρα, μέρος από τον
ημιτελή ναό προς τιμή του Θεού Απόλλωνα και ευθύς σου κλέβει τη ματιά
το μαρμάρινο παράστημα της που σε
καθηλώνει . Παρουσιάζεται σαν θείο
δώρο, σαν αντάλλαγμα , έτσι για να
πάρει πίσω την πρώτερη λανθασμέ-
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νη εντύπωση . Και αν καταφέρεις να
στρέψεις τη ματιά σου δεξιότερα, μια
δεύτερη ομορφιά σε κατακτά. Η μεσαιωνική Καστροπολιτεια του Μάρκου
Σανούδου! Βιάζεσαι τότε να βγεις από
το πλοίο και να τρέξεις να γνωρίσεις
όλες τις απόκρυφες ομορφιές αυτού
του τόπου . Ενας τόπος με πλούσια
χλωρίδα και πανίδα και με ορυκτό
πλούτο τα αλαβάστρινα μαρμαρένια
μπαλκόνια του, πασίγνωστα από τους
αρχαίους χρόνους καθώς και την περίφημη σμύριδα. Ένας τόπος αυτάρκης και γοητευτικός με την πλούσια
ιστορία του, η οποία ξεκινά από τους
πρωτοκυκλαδικούς χρόνους, για να
φτάσει στους Ελληνιστικούς με τους
περίφημους κούρους του. Κατόπιν
κατά τη Βυζαντινή περίοδο θ αποκτήσει αίγλη και θα διακοσμηθεί το νησί
με διάσπαρτες βυζαντινές εκκλησίες,

ειδικά στο λεκανοπέδιο της Δρυμαλίας,
που θα ονομαστεί , δικαίως , Μικρός
Μυστράς. Αργότερα κατά την Ενετική
περίοδο θα γίνει πασίγνωστο το νησί
με τη μεσαιωνική Καστροπολιτεία του
Μάρκου Σανούδου, ως πρώτος τοποτηρητής του και με τους πάμπολλους
ενετικούς πύργους του, για να συνεχίσει με την ιστορία των νεότερων χρόνων...
Χιλιάδες παραγωγικά αιγοπρόβατα
βόσκουν στις κατάφυτες πλαγιές των
γοητευτικών βουνών του, χαρίζοντας
τα ονομαστά Ναξιώτικα τυριά , που
έχουν τη δυνατότητα να παράγονται
από 5 τυροκομικές μονάδες . Ο θαλάσσιος διαμελισμός του με τις ασύγκριτες
παραλίες του, ξεμυαλίζει χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι βρίσκουν θαλπωρή
στα καταγάλανα πεντακάθαρα νερά του
και με τις εξωτικές αμμουδιές του να
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

διακοσμούνται από τους μοναδικούς κέδρους
που φυτρώνουν ανάμεσά τους.
Οι ελιές, η διάσημη πατάτα του, τα ντόπια κρασιά
του, καθώς το άφθονο μέλι και τα φρεσκότατα
λαχανικά και φρούτα του, το καθιστούν έναν χαρισματικό τόπο!
Νάξο! Μοναδική και απαστράπτουσα, μας γοήτευεσες οπτικά, γαστρονομικά , μα πάνω απ
όλα μας χάρισες αλησμόνητη ψυχική ευφορία ...
Γίναμε λάτρεις του φυσικού σου κάλλους ! Φεύγουμε, με την ψυχή γεμάτη , και υποσχόμαστε
ότι γρήγορα θα ξανανταμώσουμε ως θερμοί περιπατητές στην φιλόξενη αγκαλιά σου...!

ΝΑΞΟΣ
Βουνά μου, πόσες φορές στη ράχη σας
σαν άνεμος σκαρφάλωσα.
Επήρα χρώμα τ' ουρανού και στην ψυχή
τα κάλλη σας ζωγράφισα.
Τη χλόη σου, τ αρώματα φασκόμηλου,
του θυμαριού, της ρίγανης,
ηδονικά τ' ανάσανα.
Με τέρψη περισσή τα βράχια σας,
τα μάρμαρα τα χάιδεψα
κι αλαφιασμένη πάνω τους,
ειρηνικά ξαπόστασα.!
Βουνά των θρύλων σας ή λύρα αντηχεί,
στα πλάγια τα φιλόξενα, τα χιλιολατρεμένα!
Ταξίδι ονειρικό στο πέρασμα του χρόνου,
η αγκαλιά σας λύτρωση, από τα βάσανα του κόσμου.

Κείμενα - Ποιήμα
Λίλυ Βασιλάκη
Συγγραφέας-Ποιήτρια

www.polkeoa.gr
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Αεροπορικά νέα… στα γρήγορα
Επιμέλεια: Παύλος Παπαδημητρόπουλος

ΘΑ (ΞΑΝΑ)ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΤΑ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ?
Με την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο θα αποτελέσει το καθοριστικό βήμα για τη επαναδραστηριοποίηση των υδροπλάνων
στη χώρα και μετά από σχεδόν 15 χρόνια τα υδροπλάνα ετοιμάζονται να πετάξουν στην Ελλάδα την άνοιξη του 2019.
Το υπουργείο Μεταφορών, έστω και με
καθυστέρηση, δεδομένου ότι η δημόσια
διαβούλευση είχε ολοκληρωθεί στα τέλη
του 2016, κατέθεσε το σχετικό σχέδιο νόμου, με την ελπίδα ότι το νομοσχέδιο θα
αποτελέσει το καθοριστικό βήμα για τη
επαναδραστηριοποίηση των υδροπλάνων
στη χώρα. Στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιούνται δυο εταιρείες, η Ελληνικά
Υδατοδρόμια και η Hellenic Seaplanes,
οι οποίες έχουν καταφέρει, σύμφωνα με
δηλώσεις τους, να προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές και σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις, το πρώτο δίκτυο υδροπλάνων
θα δημιουργηθεί στο Ιόνιο Πέλαγος και τη
Δυτική Ελλάδα.
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ?
Ομάδα Κινέζων επενδυτών, μαζί με
αγγλική επενδυτική εταιρεία, επισκέφτηκε το λιμάνι της Ελευσίνας, με
σκοπό να δουν από κοντά τις υφιστάμενές εγκαταστάσεις του λιμανιού της
Ελευσίνας, καθώς και την προοπτική

ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής . Ο
επικεφαλής αντιπροσωπείας και πρόεδρος της εταιρείας (Petrichor Capital
Partners) ανέφερε στην διοίκηση του
Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας «ότι
η εταιρεία του θέλει να επενδύσει
στο Μητροπολιτικό Υδατοδρόμιο της
Ελευσίνας, με την προϋπόθεση όμως
να ξεκαθαρίσει το νομοθετικό περιβάλλον και να ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο και ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του βρίσκονται στην χώρα μας για
αυτό τον σκοπό, εξετάζοντας παράλληλα το υπόλοιπο δίκτυο υδατοδρομίων». Η ανάπτυξη ενός πανελλαδικού
δικτύου υδατοδρομίων μπορεί να δώσει ώθηση στα τουριστικά επαγγέλμα-
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τα, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να στηρίξει την εξυπηρέτηση
ασθενών με αεροδιακομιδές, τόσο για
τους Έλληνες όσο και τους τουρίστες
που επισκέπτονται την Ελλάδα. Τέλος,
το μητροπολιτικό υδατοδρόμιο είναι
μια επένδυση ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, η οποία εκτιμάται ότι θα
συμβάλει στην αναδιαμόρφωση της
περιοχής και θα αναπτυχθούν πολλές
νέες θέσεις εργασίας.
Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΙΔΡΥΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου είναι πλέον
γεγονός η ίδρυση του εθνικού αερομετα-

φορέα της Αλβανίας, καθώς την περασμένη εβδομάδα πραγματοποίησε την πρώτη
δοκιμαστική του πτήση. Η νέα αεροπορική προέκυψε μετά από την σύσταση joint
venture με την Turkish Airlines, και στόχος είναι να δραστηριοποιηθεί στο κομμάτι των επιβατικών και εμπορευματικών
μεταφορών. Κατά την τελετή των εγκαινίων, που έγιναν στο αεροδρόμιο των
Τιράνων, παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Edi Rama, ο πρέσβης
της Τουρκίας στα Τίρανα Murat Ahmet
Yöruk, υπουργοί της Αλβανίας, καθώς και
στελέχη της Turkish Airlines. Μιλώντας
στην εκδήλωση, ο Αλβανός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Air Albania αποτελεί ένα
στρατηγικό και μακροπρόθεσμο εγχείρημα, που φέρει τη στήριξη της Turkish
Airlines.Από την πλευρά του ο Τούρκος
πρέσβης, περιέγραψε το νέο αερομεταφορέα ως «γέφυρα» μεταξύ Τουρκίας – Αλβανίας και δήλωσε ότι οι κάτοικοι των δύο
χωρών θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδεύουν πιο γρήγορα και φθηνότερα.
«ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ» ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Μεγάλες επενδύσεις, ύψους 100 εκατ.
ευρώ, περιλαμβάνει το αναπτυξιακό πλάνο της Fraport Greece για το
αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στο πλάνο προβλέπονται η κατασκευή νέου
τερματικού σταθμού μήκους 34.033

τμ., η ανακαίνιση του υπάρχοντος, μήκους 24.000 τμ., η αύξηση κατά 47%
των σταθμών check-in και κατά 50%
του συνολικού αριθμού πυλών. Στις
19/9/18, διεξήχθη η εκδήλωση της
τελετής θεμελίωσης του νέου τερματικού σταθμού, ο οποίος έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίμηνο
του 2021, όπως και η αναβάθμιση του
υπάρχοντος. Σημειώνεται ότι, το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας προβλέπει
έργα, ύψους 415 εκατ. ευρώ, για την
αναβάθμιση των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων, που έχει στη διαχείρισή της, τα οποία θα ολοκληρωθούν
έως το 2021. Σε αυτό περιλαμβάνονται
5 νέοι αεροσταθμοί σε Θεσσαλονίκη,
Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κω και Μυτιλήνη, 5 επεκτάσεις σε Άκτιο, Μύκονο,
Σάμο, Σαντορίνη και Σκιάθο και 4 αναδιαμορφώσεις σε Ζάκυνθο, Καβάλα,
Ρόδο και Χανιά.
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ , δέχθηκε την νέα προσφορά που υπέβαλε η
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών»
ΑΕ για την επέκταση κατά 20 έτη της Σύμβασης Παραχώρησης του Διεθνούς Αε-

ροδρομίου της Αθήνας. Η προσφορά της
ΔΑΑ προβλέπει συνολικό τίμημα ύψους
1.382,6 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το καθαρό
έσοδο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ανέρχεται σε 1,115 δισ. ευρώ.
Ο φάκελος της επέκτασης της Σύμβασης
Παραχώρησης θα υποβληθεί το προσεχές
διάστημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον
προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο. Η
ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό
την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και τη Βουλή των
Ελλήνων.
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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Τα καλύτερα μουσεία αεροπορίας στον κόσμο
Τα κατορθώματα άξιων και γενναίων
πιλότων και τα «προϊόντα» σπουδαίων
μηχανικών και σχεδιαστών αεροπορίας εκτίθενται στα καλύτερα μουσεία
αεροπορίας στον κόσμο.
Ας γνωρίσουμε μερικά, μέσα από μια
λίστα που παρουσίασε σε πρόσφατο
δημοσίευμά του το CNN:
1. Palm Springs Air Museum (Καλιφόρνια, ΗΠΑ)

Μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο,
όμως το πλεονέκτημά του είναι ότι οι
επισκέπτες μπορούν να σκαρφαλώνουν στα εκθέματα, να μιλήσουν σε
έναν πιλότο, ή να απολαύσουν μια βόλτα με ένα διπλάνο.
2. Central Museum of the Air Forces
(Monino, Ρωσία)
Βρίσκεται λίγο έξω από τη Μόσχα και
θεωρείται το καλύτερο που υπάρχει
στη Ρωσία. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται αεροσκάφη της δεκαετίας
του ’60 και ’70, όπως και στρατιωτικά
Mikoyans (MiGs), Tu-142, Tu-22 και
ένα υπερηχητικό επιβατικό Tu-144.

Mateschitz. Το Red Bull Hangar-7 είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μουσεία αεροπορίας στον κόσμο.
Στο κεντρικό κτίριο –που έχει κατασκευαστεί από 1.200 τόνους ατσάλι και
380 τόνους γυαλί- υπάρχει ο στόλος
της των αεροπλάνων επίδειξης Flying
Bull, ένα σπάνιο Cessna C337, ένα
Boeing PT-17 (γνωστό ως η «Harley
Davidson» των αιθέρων), καθώς επίσης και μια συλλογή από αυτοκίνητα
F1, μηχανές και… σπάνια δέντρα και
φυτά.
5. Canada Aviation and Space
Museum (Οτάβα, Καναδάς)
Φιλοξενεί περισσότερα από 130 αεροσκάφη από όλον τον κόσμο με αποκορύφωμα ένα τμήμα από το Avro
Canada CF-105 Arrow, καθώς επίσης
και έναν εξομοιωτή πτήσης.
Το καλοκαίρι οι επισκέπτες μπορούν
να πετάξουν με ένα διπλάνο Waco
UPF-7 του 1939.
6. China Aviation Museum (Πεκίνο)
Διαθέτει περισσότερα από 200 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων κινεζικών μαχητικών, ένα αντίγραφο του
«Wright Flyer» και ένα που κάποτε
χρησιμοποιούσε ο Μάο για τις μεταφορές του.

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

7. Polish Aviation Museum (Κρακοβία, Πολωνία)
Το μουσείο διαθέτει μια τεράστια συλλογή από αεροσκάφη. Βρίσκεται στο
Rakowice-Czyzny, ένα από τα αρχαιότερα στρατιωτικά αεροδρόμια της Ευρώπης. Τη δεκαετία του 1920 η βάση
αυτή λειτουργούσε ως εκπαιδευτήριο
πιλότων, και προς το τέλος της είχε
γίνει ήδη η δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική βάση της Πολωνίας.

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

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

www.polkeoa.gr

ΗΠΑ, που δε χρηματοδοτείται από την
αμερικανική κυβέρνηση.
Στα εκθέματά του περιλαμβάνονται ένα
SR-71 Blackbird (το πιο ταχύ κατασκοπευτικό αεροσκάφος στον κόσμο), ένα
Β-29 Superfortress και το μικρότερο
διπλάνο του κόσμου.
9. State Aviation Museum of Ukraine
(Κίεβο, Ουκρανία)
Το μουσείο αυτό φιλοξενεί μία από τις
μεγαλύτερες συλλογές αεροπορικής
τεχνολογίας στον κόσμο. Το πανεπιστήμιο National Aviation University της
Ουκρανίας πραγματοποιεί εκεί την εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των
φοιτητών του.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματά
του είναι ένα Tupolev-104.
10. French Air and Space Museum
(Le Bourget, Γαλλία)
Διαθέτει 19.595 εκθέματα, ορισμένα
από τα οποία χρονολογούνται πίσω στο
16ο αιώνα.
Ανάμεσα σε αυτά είναι ένα κομμάτι
από το L’Oiseau Blanc, το αεροσκάφος
που χρησιμοποίησαν οι Nungesser και
François Coli στην απόπειρά τους να
πραγματοποιήσουν το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι από το Παρίσι στη Νέα
Υόρκη το 1927, δύο εβδομάδες μετά
την επιτυχημένη δοκιμή (στην αντίθετη
κατεύθυνση) που είχε πραγματοποιή-

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ….ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

Για τη μεγάλη τραγωδία των πρωτοφανών φονικών πυρκαγιών της ανατολικής Αττικής που χτύπησε κατάστηθα τον Ελληνικό λαό, είδαμε, ζήσαμε, διαβάσαμε και πολλοί από εμάς
βιώσαμε τα γεγονότα από κοντά. Οι γραμμές αυτές γράφονται
τρεις μέρες μετά το ολοκαύτωμα, όταν ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί ο ακριβής αριθμός των θυμάτων που τείνει προς
τον αριθμό της εκατοντάδας.
Πρωτοφανής καταστροφή σε ανθρώπους και περιουσίες στην
περιοχή Μάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που πλήττεται η ευρύτερη περιοχή και όπως φαίνεται, δεν θα είναι και η τελευταία
γιατί η ασύδοτη δόμηση σε δάση, σε παραλίες και σε μπαζωμένα ρέματα δεν μπορεί να καταργηθεί από τη μία στιγμή στην
άλλη. Έτσι σε παρόμοιες καταστάσεις θα θρηνούμε θύματα και
κυβερνήσεις και αντιπολιτεύσεις θα αλληλοκατηγορούνται για
το ποιος φταίει. Το σίγουρο είναι ότι πάντα ο λαός πληρώνει
σε παράλυτα κράτη, όπως το δικό μας, όπου το νόμο τον έχει
αντικαταστήσει το ρουσφέτι, η μίζα και το βύσμα.
Η πραγματική βιβλική καταστροφή και ασύλληπτη τραγωδία
συγκίνησε και ευαισθητοποίησε όλον τον κόσμο. Αναφερόμαστε ενδεικτικά στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μισέλ Μπαρνιέ ο οποίος είπε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας
αλλά και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι «το εθνικό πένθος που
ζει η Ελλάδα είναι στην ουσία Ευρωπαϊκό πένθος. Μια χώρα
μόνη της δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστροφές».
Ακόμη, ο Γιούνκερ και το ευρωπαϊκό ταμείο αλληλεγγύης αναφέρθηκαν σε αγορά πλοίων και αεροσκαφών για κοινή χρήση
όλων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διαπιστωμένη πλέον και η κλιματική αλλαγή, λόγω του βιασμού
της φύσης, κύρια από τα βιομηχανικά κράτη και το φαινόμενο
του θερμοκηπίου, που δυστυχώς δεν το αποφεύγουμε. Έτσι
η διεθνής συνεργασία και η συλλογική αντιμετώπιση απειλών
τέτοιας ή παρόμοιας μορφής είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. Αλλιώς οι φωτιές και οι πλημμύρες θα αναπληρώσουν
τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος….
Κι ενώ η παγκόσμια κοινότητα δείχνει την ευαισθησία της με
κάποιες εποικοδομητικές προτάσεις και προσφορές, έχουμε
στο εσωτερικό μας κάτι παρατράγουδα που προκαλούν τουλάχιστον αποστροφή και αναγούλα. Κάποιοι δημοσιογράφοι
λεηλατούν το πένθος του κόσμου και χτίζουν καριέρες πάνω
στα πτώματα, στα αποκαΐδια και στα χαλάσματα. Ένας αποτυχών πολιτευτής της Ν.Δ. (φωτογραφίες ναα στις εφημερίδες)
Αντύπας Καρίπογλου το όνομά του (ψηφοδέλτιο επικρατείας
2015) προτρέπει τους πολίτες να γυρίσουν την πλάτη στους
πυρόπληκτους και να μη τους συνδράμουν οικονομικά επειδή
την κρίση την διαχειρίζεται αυτή η Κυβέρνηση (!..) στο tweet
που ανάρτησε αναφέρει : «θα ανοιχτεί λογαριασμός για τους
πυροπαθείς, τον οποίο θα διαχειρίζονται Βούτσης, Σπίρτζης,
Τσακαλώτος. Αν προσφέρεις χρήματα για να βοηθήσεις συ-
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νανθρώπους σου, γίνεσαι συνεργός σε απάτη»(!..)
Αυτός ο πατριώτης αύριο θα είναι στη Βουλή των Ελλήνων,
χωρίς άλλα σχόλια. Κι έρχεται, στο καπάκι και ο «Άγιος» Καλαβρύτων Αμβρόσιος, τρείς μέρες μετά το ολοκαύτωμα και
πριν μιλήσει ούτε ένα πολιτικός, να δώσει ο ίδιος την εξήγηση και την αιτία της τραγωδίας. (Δεν έχουμε ανάγκη από τους
δορυφόρους παγκόσμια που φωτογράφησαν 23 ταυτόχρονους
εμπρησμούς στις περιοχές που κάηκαν): « ο θεός έστειλε τη
φωτιά επειδή έχουμε πρωθυπουργό τον άθεο Τσίπρα.. Η θεϊκή κατάρα ήρθε με τη μορφή πυρκαγιάς.. Με την αθεΐα τους
διεγείρουν την οργή του Θεού». Αυτά και άλλα γράφει στο blog
του ο … Άγιος πλήρους απασχόλησης , σε μια προσπάθειά του
να φανατίσει ένα τμήμα του λαού. Την Εκκλησία μόνο ρυπαίνει
και υβρίζει τον ίδιο το Θεό (για όσους πιστεύουν), εμφανίζοντάς τον ως εκδικητή, εμπρηστή, δολοφόνο αθώων υπάρξεων, τιμωρό του ανθρώπου, γεμάτο ελαττώματα, γεμάτο αδυναμίες, αυτόν που (όσοι διαβάζουν, όσοι πιστεύουν και όσοι
ξέρουν) είναι φιλεύσπλαχνος, πανάγαθος, στοργικός προς τα
παιδιά του, ιδίως τα απολωλότα. Είναι μόνο αγάπη. Δεν εκδικείται και μάλιστα αθώους, δεν τιμωρεί, δεν σκοτώνει. Μόνο
έτσι θα μπορούσε να είναι Θεός. Και μόνο κάποιος που δεν
τον πιστεύει θα μπορούσε να αμφισβητήσει ή να λοιδορήσει τις
ιδιότητες, τις δυνατότητες, τη μεγαλοσύνη του. Και έρχεται, για
λογαριασμό όλων των απίστων να παίξει αυτό το ρόλο ο ισόβιος (ελέω πολιτείας) Αμβρόσιος, ο «εκπρόσωπός του Θεού»
για να ικανοποιήσει το μίσος του κατά συγκεκριμένων ανθρώπων και να στρέψει το λαό εναντίον τους, αντί να τον ενώνει,
αν εκτελούσε την πραγματική του αποστολή. Έτσι εκθέτει και
την εκκλησία, πορευόμενος με το λάβαρο της φαιδρότητας,
της μισαλλοδοξίας, της μικρότητας, με αποτέλεσμα να γίνεται
«αστέρας» γνωστών ΜΜΕ και κάποιων εντύπων που μόνον
πλέον ο άνεμος καταδέχεται τη φυλλομέτρησή τους. Ευτυχώς
για την εκκλησία και ο αρχιεπίσκοπος αποδοκίμασε τους ρύπους του και κάποιοι ακόμη ιερωμένοι με δυναμικό τρόπο και
αποστομωτικό λόγο, τον καθήλωσαν.
Τέτοιες ώρες δεν σπεκουλάρουμε. Σωπαίνουμε, θρηνούμε
(όποιος μπορεί) ή αναλογιζόμαστε το φρικτό, το αφύσικο τέλος τόσων συνανθρώπων μας. Δεν ψάχνουμε για άλλα κέρδη, πολιτικά ή άλλα. Η τραγικότητα δεν είναι εμπόρευμα για τα
παγκάκια. Και ο Θεός δεν καίει αθώα παιδάκια και ανύποπτες
οικογένειες για να τιμωρήσει τον Πρωθυπουργό!..Δυστυχώς
αυτά δεν είναι λόγια τρόφιμου του ψυχιατρείου αλλά λόγια
πνευματικού ταγού, υποτίθεται. Τέτοια προϊόντα μισαλλόδοξων και νοσηρών εγκεφάλων είχαμε να διαβάσουμε από την
εποχή της παλαιάς διαθήκης.
Αφήστε τους πολιτικούς να δικαιολογούν ή να φορτώνουν σε
Συνέχεια στη σελ. 25
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ΑΡΘΡΑ

Συνέχεια από σελ. 24

άλλους τις ευθύνες τους. Οι ιερωμένοι να σέβονται το λαό,
να τον υπηρετούν, να τον καθοδηγούν, να τον διδάσκουν, να
αγαπά «τον πλησίον και τους εχθρούς του» όπως είπε και ο
Χριστός και όχι να παρουσιάζουν ένα Θεό με πιο πολλά ελαττώματα από τον χειρότερο άνθρωπο. Ο λαός έχει απαιτήσεις
από τους ιερωμένους. Η Ιερά Σύνοδος έχει ευθύνες μπροστά

σε τέτοια φαινόμενα σκοταδισμού.
Λίγος σεβασμός χρειάζεται από όλους προς όλους, σοβαρότητα, περισυλλογή και συμπόνια προς τον δοκιμαζόμενο λαό και
προς τα ανύποπτα θύματα που τα κυνήγησε ανελέητα ο θάνατος, σε στιγμές που απολάμβαναν αμέριμνα την οικογένειά
τους, την ξεκούραση, τη ζωή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
Κυριακή 18 Νοεμβρίου
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, στα πλαίσια της αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τα μέλη του
συνδέσμου μας, με χαρά δεχτήκαμε την πρόταση του συναδέλφου μας κ. Γιώργου Σαρηγιάννη, ο οποίος είχε την ιδέα και τον ευχαριστούμε
πολύ, να αναλάβει την δημιουργία και την υλοποίηση της σε συνεργασία με το Πολιτιστικό μας
Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας
(ΠΟΛΚΕΟΑ) και το Πολιτιστικό Σωματείο «Πρόσκληση στην Πρόληψη», το οποίο λειτουργεί
υπό την αιγίδα και ευγενή χορηγία του ΙΑΣΙΟΥ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ – Γενική Κλινική Καλλιθέας και της Διευθύντριας αυτού, κας Θεοτόκης
(Τίτης) Ντολαπτσή, και το οποίο διοργανώνει
Ιατρικές δράσεις με την ονομασία «Πρόσκληση
στην Πρόληψη», προσφέροντας ΔΩΡΕΑΝ προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.
Το δωρεάν προληπτικό ιατρικό εξεταστικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει:

www.polkeoa.gr

✓ Καρδιογράφημα
✓ Υπέρηχο θυροειδούς
✓ Μετρήσεις:
→ Οξυγόνου αίματος
→ Αρτηριακής πιέσεως
→ Χοληστερίνης
→ Τριγλυκεριδίων και Σακχάρου
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18
Νοεμβρίου
Οι ώρες που θα γίνει η δράση είναι από τις
10.00 – 14.00.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο που
στεγάζονται στα νέα γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ
(Παρ.Λεωφ.Βουλιαγμένης 602Α, Αργυρούπολη, 1ος όροφος).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις εξετάσεις πρέπει να είσαστε
ΝΗΣΤΙΚΟΙ 8 ώρες.
Σημείωση: Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
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ΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΑΣ Η ΧΩΡΑ (ΜΑΣ)
Ανεξάντλητη, γαλήνια η γοητεία,
ασπρο – κίτρινη από τις πέτρες της στεγνή,
Μεσογειακή χαρά, των ματιών μαγεία,
από τον Ήλιο ροδοκοκκινισμένη Γη.
Θέλημα ανθρώπου απλοϊκή ομορφιά,
καρποφόρα δέντρα, από γκρεμούς μακριά.
Η γη ζυμωμένη με αίμα ανθρώπινο,
δεν είναι δυνατόν ποτέ να ξεφορτωθώ!
Η θάλασσα, αριστερά, δεξιά, νοτία,
εις τα σωθικά της δεν κρατάει τη μνήμη,
ανανεωμένη, αμέριμνη, αιωνία,
τ΄αυλάκια της τ΄άνοιξαν καραβιών η πρύμνη.
Βουνά της μικρά μεγάλα αχνίζουν στο φως,
τοπίο που επιδρά στ΄ανθρώπου την ψυχή.
Θέαμα, η καρδιά δεν χορταίνει ασφαλώς,
στο σώμα, στους κρυφούς λογισμούς, σαν μουσική.
Από χώμα, πέτρα, νερό πρέπει ν΄αρχίσεις,
για Αρχαία Ελλάδα να έχεις αισθήσεις…
Φάρος πολιτισμού είναι αυτή η χώρα,
αντιπαρέρχεται κάθε δύσκολη μπόρα!...

Θεόφιλος Διαμαντάτος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ντόκος
Έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ο αγαπητός συνάδελφος και μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ,
Κώστας Ντόκος.
Εργάσθηκε στο ταμείο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ενώ παράλληλα συμμετείχε
συνδικαλιστικά για πολλά χρόνια στην ΕΕΑΕ, καθώς και στην ΟΣΠΑ και το ΕΚΑ,
Μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία, συμμετείχε ενεργά στον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ ως μέλος της διοίκησής του.
Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ναύπλιο.
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KINHMATOΓΡΑΦΟΣ
γράφει
o Κώστας Δάφνος

Ο Σερ Άλφρεντ Χίτσκοκ
(β΄ μέρος)

Στο δεύτερο ήμισυ της 10ετίας του 1950, ο Χίτσκοκ μας έδωσε τις καλύτερες ταινίες του. Το 1956 γύρισε το «Ο άνθρωπος
που γνώριζε πολλά» (το είχε γυρίσει και προπολεμικά μαυρόασπρο) με τους Τζέιμς Στιούαρτ και την Ντόρις Νταίη σε έναν
ασυνήθιστο για αυτήν, αλλά σημαδιακό ρόλο. Στο τέλος της ταινίας, τραγουδάει υπέροχα την μεγάλη επιτυχία της «Que sera
sera» στο Άλμπερτ Χωλ του Λονδίνου. Παίζει επίσης μαζί τους
ο Γάλλος ηθοποιός Ντανιέλ Ζελέν.
Ακολουθούν τα δύο αριστουργήματα του Χίτσκοκ (οι δύο
καλύτερες ταινίες του), το 1958 «Ο δεσμώτης του Ιλίγγου»
(“Vertigo”) ένα ψυχολογικό θρίλερ με τους Τζέιμς Στιούαρτ και
Κιμ Νόβακ στον σημαντικότερο ρόλο της καριέρας τους, όπου
παίζει θαυμάσια έναν διπλό ρόλο.
Το 1959 το «Στη σκιά των 4 γιγάντων» (“North by Northwest”)
με τους Κάρι Γκραντ, Τζέιμς Μέισον και Εύα Μαρί Σαίντ, ένα
υπέροχο κατασκοπικό – αστυνομικό φιλμ , με μερικά χιουμοριστικά στοιχεία.
Είχε ήδη το 1955 γυρίσει το τρίτο και τελευταίο του φιλμ με την
Γκρέις Κέλι «Το κυνήγι του κλέφτη» (“To catch a thief”) ένα
ωραιότατο αστυνομικό – αισθηματικό φιλμ με τον Κάρι Γκράντ.
Το 1960, γυρίζει το «Ψυχώ», μία αμφιλεγόμενη ταινία, καθαρά
ψυχολογική, με μεταφυσικά στοιχεία. Παίζουν οι Τόνι Κέρτις,
Τζάνετ Λι, Βέρα Μάιλς. Κλείνει ουσιαστικά την καριέρα του με
τα «Πουλιά» και το «Μάρνι». Και στα δύο φιλμ, παίζει η νέα
του αποκάλυψη (με πολλές ομοιότητες με την Γκρέις Κέλλυ),
Τίπι Χέντρεν (μητέρα της Μέλανι Γκρίφιθ). Στη δεύτερη ταινία
συμπρωταγωνιστεί ο Σον Κόννερι. ΟΙ δύο επόμενες ταινίες του
είναι ασήμαντες. Θα αναφέρουμε μόνο το «Σχισμένο παραπέτασμα» με τους Πολ Νιούμαν, Τζούλι Άντριους, που γυρίστηκε
το 19678.
Οι γυναίκες πρωταγωνίστριες του Χίτσκοκ
Ο Χίτσκοκ δεν φημιζόταν ποτέ για τις καλές του σχέσεις με το
γυναικείο φύλο. Οι γυναίκες πρωταγωνίστριες του στις ταινίες
του υπέφεραν τα πάνδεινα, σωματικά και ψυχικά. Ερώτηση
λοιπόν «είναι ο Άλφρεντ Χίτσκοκ μισογύνης;» Η απάντηση είναι «όχι βέβαια». Είχε κάποιο κόμπλεξ με τις γυναίκες, αλλά
δεν υπήρξε ποτέ μισογύνης. Αντίθετα, τις λάτρευε με τον δικό
του τρόπο. Ειδικά, είχε ως πρότυπο έναν τύπο ξανθιάς, ψυχρής καλλονής με αριστοκρατική εμφάνιση και λίγο μυστήριο,
που βρήκε την καλύτερη ενσάρκωση του στα πρόσωπα των
Ίγκριντ Μπέργκμαν, Γκρέις Κέλι και Τίπι Χέντρεν. Περισσότερο
απ΄όλα, λάτρευε τις αληθινές σταρ και όχι εκείνες που ήταν
κατασκευάσματα του μάρκετινγκ του Χόλιγουντ.
Συνεργάστηκε λοιπόν εξαιρετικά τρεις φορές με την Ίγκριντ
Μπέργκμαν και τρεις επίσης με την Γκρέις Κέλι, για τις οποίες
δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό του. Από δύο φορές συνερwww.polkeoa.gr

γάστηκε με την Τίπι Χέντρεν, την Τζόαν Φοντέιν
και την Βέρα Μάιλς και
από μία φορά με τις Μορίν Ο΄Χάρα, Μάρλεν Ντίντριχ, Αλίντα Βάλι, Σίρλει
Μακ Λέιν, Ντόρις Ντέι,
Κιμ Νόβακ, Εύα Μαρί
Σαίντ, Τζούλι Άντριους,
Τζάνετ Λι κ.ά. Ο ίδιος
έλεγε πάντα «Προσπαθώ να διαλέγω πάντα αξιόλογες ηθοποιούς. Ψάχνω για γυναίκες του καλού κόσμου και αληθινές
κυρίες».
Με κάποιες από αυτές τα πήγε περίφημα, με κάποιες άλλες
όχι. Ερωτεύθηκε την Γκρέις Κέλι και όταν αυτή παντρεύτηκε
τον Ρενιέ και εγκατέλειψε τον κινηματογράφο, ερωτεύθηκε
την Τίπι Χέντρεν, της οποίας προσπάθησε να γίνει ο Πυγμαλίωνας της, που θα την μεταμόρφωνε κατ΄εικόνα και ομοίωση
με τον πρότυπό του, την Γκρέις Κέλι, αλλά απέτυχε.
Η νεότερη γενιά ηθοποιών μάλλον δύσκολα θα μπορούσε να
εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Ίσως
όμως κάποιες ηθοποιοί θα μπορούσαν να παίζουν στις ταινίες του, όπως η Φαίη Ντάναγουέι, η Κατρίν Ντενέβ, η Όντρεϊ
Χέπμπουρν, η Μέριλ Στριπ, η Κάθλιν Τέρνερ, δύσκολα όμως
θα μπορούσαμε να βρούμε μία σημερινή σταρ που να έχει την
αριστοκρατική χάρη και τη φωτογένεια της Γκρέις Κέλι, την
αθωότητα της Ίνγκριντ Μπέργκμαν και την παγερή, μα τόσο
μυστηριακή σεξουαλικότητα της Κίμ Νόβακ.
Εκτός από τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, αστυνομικές ιστορίες που μεταφέρθηκαν στην οθόνη έγραψαν η Αγκάθα Κρίστι, ο Έντγκαρ
Ουάλλας, ο σερ Άρθρουρ Κόναν Ντόιλ ( ο δημιουργός του Σέρλοκ Χολμς), αλλά ο πρώτος που έγραψε αστυνομικά μυθιστορήματα ήταν ο Άγγλος Γουίλιαμ Γουίλκι Κόλινς.
Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ πέθανε στις 29 Απριλίου 1980, αφήνοντας
πίσω ένα αναπλήρωτο κενό, αλλά παραμένει πάντα ένας ζωντανός θρύλος στη μνήμη όλων μας, διότι υπήρξε μοναδικός.
Πολλοί προσπάθησαν να τον μιμηθούν, όπως π.χ. στις ταινίες
«Όχι δάφνες για τους δολοφόνους» (“The prize”) με τους Πολ
Νιούμαν, Έλκε Σόμερ, «Ραντεβού στο Παρίσι» με τους Κάρι
Γκράντ, Όντρει Χέπμπορν, «Αραμπέσκ» με τους Γκρέκορι Πεκ,
Σοφία Λόρεν, «Το ασημένιο τρένο», «Φράντικ» με τον Χάρισον
Φόρντ. Πολύ καλές ταινίες όλες αυτές, αλλά καμία δεν μπορεί
να συγκριθεί με το «Στη σκιά των 4 γιγάντων», την πιο απολαυστική ταινία που έδωσε ποτέ το Χόλιγουντ της χρυσής εποχής
των δεκαετιών του ΄50 και ΄60 και ο ασυναγώνιστος Άλφρεντ
Χίτσκοκ.
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Έναρξη τμημάτων ΠΟΛΚΕΟΑ

1 Οκτωβρίου 2018
Παραδοσιακοί χοροί
(Δευτέρα 18:30 - 20:00)

LATIN
(Τετάρτη 19.00 - 20.00)

YOGA - PILATES
(Πέμπτη 12.00 - 13.00)

στα νέα γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ

(Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 602Α)

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα

210 9885006 - 210 9211965

Το ΠΟΛΚΕΟΑ
στην Ρώμη

4ήμερη εκδρομή

2-5 Νοεμβρίου
2018

Τιμή: 435 ευρώ
Δηλώστε το ενδιαφέρον – συμμετοχή σας στα τηλέφωνα του ΠΟΛΚΕΟΑ
2109211965 – 2109885006 - 2109234583
www.polkeoa.gr
email: polkeoa0@gmail.com

ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

