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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

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 λέ-
ξεις.
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Bλέπε οπισθόφυλλο

6η Απριλίου 2019

«Η
μέ

ρα
 Ο

λυ
μπ

ια
κή

ς 
Α

ερ
οπ

ορ
ία

ς»
Π

ολ
ιτ

ισ
τι

κό
 Κ

έν
τρ

ο 
Δ

ήμ
ου

 Α
θη

να
ίω

ν 
«Μ

ελ
ίν

α»

Επίσκεψη στην Κερατέα
18 Απριλίου 2019

50 χρόνια μετά7€ Συμμετοχή

Στη μνήμη των θυμάτων της αεροπορικής 
τραγωδίας του 1969

3ήμερη εκδρομή στη ΜΑΝΗ 
17 – 19 Μαΐου 2019
στο ξενοδοχείο Alika Resort

(θα κυκλοφορήσει αναλυτικό πρόγραμμα)

(θα κυκλοφορήσει αναλυτικό πρόγραμμα)

130€ ανά άτομο σε δίκλινο

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
5νθήμερη εκδρομή

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
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EDITORIAL
Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

Το ΠΟΛΚΕΟΑ εισέρχεται με αισιοδοξία στο νέο περιβάλλον. Μετά από την ιστορική επιτυχία, σχετικά με το Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας και την χωροθέτησή του στο Ελληνικό, ατενίζει με αισιοδοξία την επόμενη μέρα.
Το 2018, ήταν μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά. Είχαμε εννέα (9) κρίσιμα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Τα φέραμε εις πέρας, όλα 
επιτυχώς.  Δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε εδώ.
Πιο συγκεκριμένα:

ΠΕΤΥΧΑΜΕ
- Τη διαγραφή του προστίμου
- Την ακύρωση του Πρωτοκόλλου (Νοέμβριος 2013), το οποίο έδινε τη δυνατότητα να αμφισβητηθούν τα περιουσιακά στοι-

χεία του ΠΟΛΚΕΟΑ και όλα τα εκθέματα και αεροσκάφη του Μουσείου.
- Τον χαρακτηρισμό ως νεώτερα μνημεία, ιστορικών κτισμάτων στο Ελληνικό, τα οποία διεσώθησαν για πάντα.
- Την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων, όπως εκθέματα του Μουσείου, που είχαν εγκαταλειφθεί.
- Τη χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, που με πρόταση του ΠΟΛΚΕΟΑ, εισήχθη στο Νόμο 4062/2012 «Αξιοποί-

ηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού  - Πρόγραμμα Ήλιος» (Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης – Αρ.Φύλλου 
35 / 01.03.2018)

- Να βρούμε γραφεία στέγασης του ΠΟΛΚΕΟΑ
- Να βρούμε χώρο για τα 22.000 περίπου εκθέματα του Μουσείου 
- Να σώσουμε τη συλλογή του Μουσείου (συνεχίζεται η απογραφή του).
- Να κάνουμε τη μετεγκατάσταση με απόλυτη επιτυχία.

Και όλα αυτά, χωρίς να αναστείλουμε ούτε μία εκδήλωση από το πρόγραμμα δράσης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ

- Τις δικαστικές περιπέτειες. Βρεθήκαμε μέσα σε έναν χρόνο, 4 φορές, στις δικαστικές αίθουσες, όχι γιατί κάναμε κάτι, αλλά 
γιατί υπερασπιζόμαστε το ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

- Την αγωγή Λώμη, Καπράλου κ.λπ., για ακύρωση των εκλογών 
- Την παράδοση του χώρου (7 Ιουνίου) του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου, χώρος που φιλοξένησε το ΠΟΛΚΕΟΑ για 29 χρόνια.
- Τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων (μετεγκατάσταση – Μουσείο – νέα γρα-

φεία). Η προσπάθεια συνεχίζεται.
- Επαναφέραμε τον εορτασμό της 6η Απριλίου, «Ημέρα ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», την οποία γιορτάζουμε κάθε χρόνο 

τέτοια μέρα.
- Καθιερώσαμε την βράβευση στελεχών και πρώην εργαζομένων της Ο.Α. και της Πολιτικής Αεροπορίας, για όσους με την 

δουλειά τους συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας στη χώρα μας.

Δουλέψαμε σκληρά, υπεύθυνα, με πίστη στο ΟΡΑΜΑ και ΠΕΤΥΧΑΜΕ
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Παρακαλούνται τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής 
Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), οι φίλοι της Ολυμπιακής, της Πολιτικής Αεροπο-
ρίας, πολιτιστικές συλλογικότητες, προσωπικότητες από τον χώρο των αερο-
μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις, άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών 
του πολιτισμού, να ανταποκριθούν ΘΕΤΙΚΑ στο κάλεσμά μας για οικονομική 
ενίσχυση. Η πρωτοβουλία αυτή  προέκυψε από την αδήριτη ανάγκη για την 
κάλυψη δαπανών, για την ΑΠΟΓΡΑΦΗ της συλλογής του Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των αεροσκαφών (καθ ΄υπόδειξην 
του Υπουργείο Πολιτισμού). Μετά από την ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία, αυτή 
της χωροθέτησης Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, καλούμαστε 
ΟΛΟΙ σε αυτήν τη φάση να στηρίξουμε την προσπάθεια. Η συλλογή που έχουμε 
συγκεντρώσει είναι περίπου 22.000 αντικείμενα και 7 αεροσκάφη. Αυτά πρέπει να βρουν τη θέση τους στην ιστορία, μέσα 
από το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Δίνοντας 5 ευρώ, συμμετέχεις και εσύ σε αυτήν την ιστορική πράξη.
Διάρκεια οικονομικής ενίσχυσης:  έως 30 Ιουνίου 2019, Προϋπολογισμός:  30.000 ευρώ 
Σας καλούμε όπως, με το υστέρημά σας, συμβάλετε στην επιτυχία του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού στόχου. Είναι ένα 
ακόμη βήμα στο ΟΡΑΜΑ για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Καταθέσεις: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  IBAN: GR94 0171 0360 0060 3604 0031 444
Αιτιολογία: Μουσείο + ονοματεπώνυμο
Τηλ.επικοινωνίας: 210 9885006 – 210 9885045 – 210 9211965.

οικονομική ενίσχυση
για τις ανάγκες του Μουσείου

Προαιρετική

Μ ετά από μία «ανάπαυλα» αρκετών μηνών, μία μι-
κρή ομάδα εθελοντών, για πολλοστή φορά, πραγ-

ματοποίησε σειρά εργασιών, κύρια προληπτικού χα-
ρακτήρα, όπως ασφάλιση παραθύρων και πορτών και 
καταγραφή αναγκαίων εργασιών, για τον προγραμματι-
σμό της επόμενης επίσκεψης σε αυτά.
Τέλος, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας 
στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. για τη συνεργασία.

Οι εθελοντές σε δράση
Και πάλι εργασίες στα αεροσκάφη με προορισμό  

το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Τ ο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΚΕΟΑ, ευχαριστεί όλες 
και όλους και τον καθένα ξεχωριστά για την εμπιστοσύ-

νη και συμβολή τους στην συγκέντρωση πολύτιμου υλικού, 
που προορισμό έχει το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

•	 ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(προσφορά συλλεκτικού ημερολογίου, αφιερωμένου 
στην Ολυμπιακή Αεροπορία)

•	 Ιωάννης Ευγενιτάκης (τεχνικός)
(ντοσιέ Ολυμπιακής και μεταλλικό κουτί καφέ που 
προσέφεραν στους επιβάτες)

Προσφορές  
για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ

AIR FRANCE – KLM

Απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να 
αποκτήσει μερίδιο 12,7% στο αεροπορικό 

όμιλο συμμετοχών προς δυσάρεστη έκπληξη 
των Γάλλων
Ο στόχος της ολλανδικής κυβέρνησης του 
πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε είναι ν’ αυξήσει 
το μερίδιό της στο 14,3%, όσο είναι και των 
Γάλλων, για να προστατευθούν τα συμφέροντα 
και οι θέσεις εργασίας των Ολλανδών, ιδιαίτερα 
στο αεροδρόμιο «Σίπχολ» του Αμστερνταμ. 
Πληροφορίες του BBC αναφέρουν πως και άλλα 
πολιτικά κόμματα ήταν σύμφωνα με την κίνηση 
αυτή. Το «Σίπχολ» είναι το τρίτο αεροδρόμιο με 
τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ευρώπη, 
μετά το «Χίθροου» στο Λονδίνο και το «Σαρλ ντε 
Γκωλ» στο Παρίσι.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άλλα δυο ιστορικά ονόματα αεροπορικών εταιρειών 
στον ευρωπαϊκό ουρανό ανέστειλαν πρόσφατα την  

λειτουργεία τους. 
Πρόκειται για την γερμανική αεροπορική εταιρεία 
GERMANIA η οποία ιδρύθηκε το 1978 και έκλεισε στις 
5 Φεβρουαρίου 2019. Πετούσε κυρίως πτήσεις charter 
από διάφορα γερμανικά αεροδρόμια για τουριστικούς  
προορισμούς σε Ευρώπη, Bόρεια Αφρική και Mέση Aνα-
τολή. 
Στις 16 Φεβρουαρίου 2019 και η Βρετανική BMI 
Regional, η οποία αρχικά ήταν θυγατρική την British 
Midland International (BMI) μέχρι το  2012 όταν η μητρι-
κή εταιρεία αγοράστηκε από την British Airways. Η BMI 
Regional από τότε συνέχισε να πετάει σαν ανεξάρτητη 
αεροπορική εταιρεία εκτελώντας τακτικά δρομολόγια 
σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, συνεχίζοντας ένα όνο-
μα το οποίο αν και πρωτοξεκίνησε το 1964 οι ρίζες τις 
εταιρείας φτάνουν πίσω στο 1938! 

Boeing737-700 της Germania φωτογραφημένο τον Αύγουστο του 2018 
στα επετειακά χρώματα, για τα γενέθλια των 30 χρόνων λειτουργίας 
της εταιρείας τα οποία έμελλε να είναι και τα τελευταία.

Το όμορφα βαμμένο Embraer  της BMI Regional τροχοδρομεί στο 
αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Η εταιρεία είχε στον στόλο της συνολικά 
17 αεροπλάνα αυτού του τύπου.

Η εταιρεία κρατήσεων ιδιωτικών τζετ “Private Fly”, παρουσιάζει 
κάθε χρόνο τα 10 πιο γραφικά αεροδρόμια. Στην ετήσια δημο-
σκόπηση της εταιρείας, που συμμετείχαν λάτρεις των ταξιδιών, 
ψηφίστηκαν οι καλύτεροι αερολιμένες στον κόσμο για το 2018, 
που προσφέρουν στους επιβάτες την καλύτερη θέα από ψηλά, 
ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν… θεαματικές προσγειώσεις.
Αυτοί είναι οι προορισμοί, για την καλύτερη φωτογραφία στο 
Instagram από το κάθισμά σας :
1. Donegal Airport, Ιρλανδία
2. Barra Airport, Σκωτία
3. Nice Cote d’Azur, Γαλλία
4. Queenstown Airport, Νέα Ζηλανδία
5. Juancho E. Yrausquin Airport, Σάμπα, Ολλανδία
6. Orlando Melbourne Airport, ΗΠΑ
7. Billy Bishop Toronto City Airport, Καναδάς
8. London City Airport, Λονδίνο, Βρετανία
9.  Princess Juliana International Airport,
 Φίλιπσμπουργκ, Άγιος Μαρτίνος, Ολλανδία
10. Miami International Airport, Μαϊάμι, Φλόριντα

Τα 10 πιο γραφικά
αεροδρόμια του κόσμου

Επιμέλεια Χριστόφορος Στεφανίδης
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Η μητέρα μου Ίρμα Μπογή απεβίωσε στις 
10/1/2019. Προσπαθώντας να τακτοποιήσω το 
διαμέρισμα στο οποίο ζούσε τα τελευταία περί-

που 38 χρόνια, βρήκα πολλές φωτογραφίες και κάποια 
αντικείμενα της αγαπημένης μας Ολυμπιακής. 
Όλα αυτά τα αναμνηστικά, τα προσφέρω στο ΠΟΛΚΕΟΑ 
διότι σίγουρα αυτό θα επιθυμούσε, με την παράκληση, όλα 
αυτά τα αντικείμενα να παραμείνουν στο Μουσείο Πολιτι-
κής Αεροπορίας.                                                                                                                                       
Η μητέρα μου Ίρμα γεννήθηκε στο Βόλο το 1931. Στα 
17 της χρόνια, γνώρισε τον 21χρονο τότε πατέρα μου 
Γιάννη Μπογή, ο οποίος εργαζόταν στην ΤΑΕ όπου είχε 
μετατεθεί. Το 1950 παντρεύτηκαν. Έκτοτε ακολουθούσε 
τον πατέρα μου σε σταθμούς όπου κάλυπτε τις ανάγκες 
της εταιρίας ΕΛ.ΛΑΣ, ΤΑΕ και μετά ΟΑ (Μυτιλήνη, Αθήνα, 
Κοζάνη, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ζυρίχη). Το 1967, προ-
σλήφθηκε στην Ο.Α ως Ground Hostess, όπου και εργά-
στηκε 6 χρόνια. Το 1973, αναγκάστηκε να παραιτηθεί   
διότι ……..δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση για εκείνη στην 
Θεσσαλονίκη όπου είχαν μετατεθεί ο σύζυγός της και 
πατέρας μου Ιωάννης Μπογής και η αδερφή μου Ελένη. 
Προτίμησε να μην αποχωριστεί την οικογένειά της παρά 
να μείνει εργαζόμενη στην ΟΑ Ηρακλείου μακριά μας.
*Ιωάννης Μπογής. Για την Ιστορία και επειδή θεωρώ 
ότι οι νεώτεροι θα έπρεπε να γνωρίζουν για τους πρω-
τοπόρους της ΤΑΕ-ΟΑ οι οποίοι κυριολεκτικά «έστησαν» 
τις αερομεταφορές στην Ελλάδα και βίωσαν τα πέτρινα 
χρόνια τους, σου παραθέτω και κάποια στοιχεία του πα-
τέρα μου Ιωάννη Μπογή,  τον οποίο μνημόνευαν με σε-
βασμό και αγάπη οι παλαιότεροι αλλά και οι νεώτεροι, 
οι οποίοι δεν τον γνώριζαν καν αλλά, τόσα καλά λόγια 
είχαν ακούσει. Στο αρχείο της μητέρας μου και τον προ-
σωπικό του φάκελο που βρήκα στο σπίτι της, διάβασα 
ευχαριστήριες επιστολές που απευθύνονταν προς εκεί-
νον. Από τις επιστολές αλλά και από όσα θυμάμαι και βί-
ωνα ως μικρό κοριτσάκι στα αεροδρόμια, κατάλαβα τη 
συνέπεια, το ήθος και τον επαγγελματισμό που είχε ως 
υπάλληλος αλλά και ως συνάδελφος.

Ο πατέρας μου μεγάλωσε στο Κάιρο όπου εκπαιδεύτηκε 
ως ραδιοτηλεγραφητής. Το 1947, ο Ιδιοκτήτης της ΕΛΛ.
ΑΣ και αργότερα ΤΑΕ,  Ζώτος, κάλεσε πιλότους οι οποίοι 
ζούσαν εκεί και κάποιοι από αυτούς υπηρετούσαν στην 
σειρά Κάμπριτ 1942(Aίγυπτος) όπως : Τουλουμτζόγλου, 
Δημόπουλος, Φικάρδος, Κιούσης, Ηγουμενάκης, μεταξύ 
αυτών και ο πατέρας μου ως ιπτάμενος ραδιοτηλεγρα-
φητής. Με αριθμό μητρώου 351, όταν καταργήθηκε η 
ειδικότητα του ιπτάμενου ραδιοτηλεγραφητή, κλήθηκε 
από την εταιρεία να αντικαταστήσει τον συνάδελφό του  
Ιακώβου για μία εβδομάδα και να οργανώσει τον σταθ-
μό του Βόλου. Η μία εβδομάδα έγιναν κάποια χρόνια, μέ-
χρι το 1951, όπου μετατέθηκε στην Μυτιλήνη. Το 1952 
ή ’53 μετατέθηκε ως τηλετυπίστας στο αεροδρόμιο του 
Ελληνικού στην Αθήνα. Το 1959, μετατίθεται στο αερο-
δρόμιο της Κοζάνης ως Station Manager. Ακολουθεί η 
μετάθεση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το 1961 έως 
το 1973. Ακολουθεί νέα μετάθεση στην  Θεσσαλονίκη, 
το 1985 στην Ζυρίχη Ελβετίας, πάντα στην θέση του 
Station Manager από όπου, το 1981, επέστρεψε στην 
Ελλάδα με σκοπό να συντα-
ξιοδοτηθεί.  Το 1995, μετά 
από μακροχρόνια ασθέ-
νεια, δυστυχώς, απεβίωσε  
σε ηλικία 70 ετών αλλά, 
ζει πάντα στις καρδιές της 
οικογένειάς του αλλά και 
όσων τον γνώρισαν.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς                                                                                                                        
Ειρήνη Δημητριάδη-
Μπογή

Υ.Γ.  Τα στοιχεία που ανα-
φέρω είναι από μαρτυ-
ρίες του πατέρα μου, 
της μητέρας μου αλλά και από τον προσωπικό  
φάκελό του.
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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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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η Ο.Α. δεν ήταν μια απρόσωπη, ψυχρή εταιρεία αλλά 
κυριολεκτικά ένας ζωντανός οργανισμός. Από την τη-
λεφωνήτρια έως την αεροσυνοδό και από τον οδηγό 

του λεωφορείου μέχρι τον τεχνικό και τον πιλότο, όλοι μαζί 
για 52 χρόνια και 7 μήνες συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
επιτυχία της εταιρείας. Γιατί πίσω από τις πρωτοποριακές 
ιδέες, τη θέληση, το μεράκι και την αγάπη του Ωνάση για το 
“δημιούργημά” του, υπήρχαν και υπάρχουν οι χιλιάδες αφα-
νείς ήρωες, που δεν είναι άλλοι από το προσωπικό της Ο.Α.
Είναι γενικά αποδεκτό και συνάμα εύκολο για μια μεγάλη 
εταιρεία να “αγοράσει” τη φυσική παρουσία κάποιων ανθρώ-
πων σ’ ένα ορισμένο χώρο και χρόνο. Αυτό που δε μπορείς 
να αγοράσεις και αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για 
να υπάρχει υψηλή παραγωγικότητα από την πλευρά των ερ-
γαζομένων είναι πίστη, ζήλος και αφοσίωση στα καθήκοντα 
τους. Αυτά τα τρία στοιχεία αποτέλεσαν από την ίδρυση της 
Ο.Α. μέχρι το τέλος, τα χαρακτηριστικά των χιλιάδων ανθρώ-
πων που εργάστηκαν (συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες), 
ίδρωσαν και μόχθησαν για την επιτυχία της εταιρείας.
ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Ολυμπιακή Αεροπορία, έμελε να παίξει έναν ξεχωριστό 
ρόλο στα εθνικά θέματα. Χωρίς να είναι στην πρόθεσή μας, 
μέσα από αυτό το σημείωμα, να εισέλθουμε σε λεπτομέρει-
ες, ξεχωρίζουμε το ζήτημα της γεωπολιτικής στρατηγικής 
της χώρας μας, την οποία κλήθηκε και υπηρέτησε επί μα-
κρόν η Ολυμπιακή Αεροπορία. 
Πετούσε όπου υπήρχε Ελληνισμός. Όλοι αντιλαμβανόμαστε 
τη σημασία αυτής της παραμέτρου.
Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η παρουσία της Ολυμπιακής, με την 
χρησιμοποίηση στο εσωτερικό της χώρας ορισμένων αερο-
δρομίων, που διέπονταν από το διεθνές δίκαιο.
Άλλο στοιχείο, είναι η διακρατικές συμφωνίες της χώρας 
μας, που καλείτο  κάθε τόσο η Ολυμπιακή να υπηρετήσει και 
το έκανε αυτό έως ότου την κλείσουν. Αυτό π.χ. αφορούσε το 

επιβεβλημένο, για εθνικούς λόγους, να πετάμε στα Τίρανα, 
ακόμη και χωρίς επιβάτες, είτε σε άλλους προορισμούς που 
δεν ήταν επιλογή του αερομεταφορέα, αλλά της Πολιτείας.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον πολύ σημαντικό ρόλο που 
κλήθηκε να παίξει το 1974 η Ολυμπιακή Αεροπορία, με την 
εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την μεγάλη εθνική 
περιπέτεια, που ήταν συνέπεια της άφρονος πολιτικής της 
Χούντας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Είναι γνωστό πλέον και στον τελευταίο πολίτη αυτής της χώ-
ρας, σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που έμελε να παίξει η 
Ολυμπιακή Αεροπορίας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, 
που και αυτό αποτελούσε τις περισσότερες φορές επιλογή 
της Πολιτείας.
Η κοινωνική πολιτική, περιελάμβανε πρώτα και κύρια τη 
σύνδεση του Κέντρου με την Περιφέρεια, την άγονη ζώνη, 
όχι με βάση οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας μίας 
γραμμής, αλλά πρώτα και κύρια με βάση την ανάγκη της 
τοπικής κοινωνίας και τις πολιτικές επιρροές που ασκούνταν 
για μία τέτοια πολιτική!! 
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως, για παράδειγμα, η μεταφορά 
του ημερήσιου και περιοδικού τύπου γινόταν με χαριστική 
πράξη (νόμο), γι΄αυτές τις υπηρεσίες η Ολυμπιακή δεν πλη-
ρωνόταν. 
Ένα ακόμη παράδειγμα (ακραίο), αξίζει να αναφέρουμε: Δή-
μαρχος της δεκαετίας του 1980, προχώρησε με την τοπική 
κοινωνία σε κινητοποιήσεις, απαιτώντας από της Πολιτεία 
να επιβάλει στην Ο.Α. τύπο αεροσκάφους της αρεσκείας του, 
που θα πετάει προς το νησί!!!
Ο αποκλεισμός ολόκληρων περιοχών, που προκαλούντο 
από ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, πλημμύρες, σει-
σμοί, επιστράτευση κ.λπ., η Ολυμπιακή ήταν εκεί για να συμ-
βάλει. 
Ακόμη και στην μεταφορά τροφίμων για τους αποκλεισμέ-
νους επιστρατευόταν!! Είναι προφανές πως δεν είναι δυνα-
τόν να καταγραφεί το συνολικό μέγεθος της συμβολής της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας στην κοινωνική παρέμβαση. 
52 χρόνια και 6 μήνες, η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε σημα-
ντικότατη προσφορά στην κοινωνική πρόνοια. Πρόκειται 
για συνεισφορά πολυποίκιλη, για κοινωνική προσφορά πο-
λυσχιδή. Πως θα μπορούσε άλλωστε, να είναι διαφορετικά 
τα πράγματα, όταν από την ίδρυση του, το 1957, ο Εθνικός 
μας Αερομεταφορέας είχε αποκλειστική έγνοια την ικανο-
ποίηση των ανθρώπινων αναγκών για απρόσκοπτη επικοι-
νωνία, γρήγορη ενημέρωση, ταχεία και ασφαλή μετακίνηση 
και –κυρίως- αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής.
Ολυμπιακή Αεροπορία: Μια οικοδέσποινα που συνδέει απ’ 
άκρη σ’ άκρη την  Ελλάδα. Ένας οικοδεσπότης που φιλοξενεί 

Ποιος έκλεισε την Ολυμπιακή Αεροπορία;
Γ΄ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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τους απανταχού Έλληνες, αλλά και –αδιακρίτως- κατοίκους 
και των πέντε ηπείρων στις επίγειες και εναέριες κατοικίες 
του. Μια οικοδέσποινα που συνδέει και φιλοξενεί τους αν-
θρώπους για 53 χρόνια. Γιατί από την ίδρυση της  τον Απρί-
λιο τον 1957 και από την πρώτη της πτήση προς τη Θεσσα-
λονίκη μέχρι να την κλείσουν, η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε 
υπομονετικά υφάνει έναν ιστό ανθρώπινης επικοινωνίας 
και –απ’ αυτή την πλευρά- αποτελεί κομμάτι του νεοελλη-
νικού πολιτισμού. Σωστότερα: Η Ολυμπιακή Αεροπορία και 
οι άνθρωποι της έχουν συνεισφέρει στη διαμόρφωση των 
σύγχρονων πολιτισμικών στάσεων και συμπεριφορών στον 
τομέα της επικοινωνίας και άρα της οικονομίας, του πολιτι-
σμού, του τουρισμού, δηλαδή της κοινωνικής πρόνοιας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΤΑΝ:
•  Η καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβάτη.
•  Ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση.
•  Ικανοποιητική και αναβαθμισμένη διαβίωση, υγεία και δι-

ατροφή.
• Συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία.
• Έργα στο Ελληνικό με δικά της έξοδα
•  Η μεταφορά φαρμάκων, εξοπλισμού και ιατρικού προσω-

πικού στα απομακρυσμένα σημεία της ελληνικής επικρά-
τειας, η μεταφορά βασικών ειδών διατροφής με χαμηλούς 
ναύλους, σε περιοχές όπου είναι δυσχερής η μεταφορά με 
τα συμβατικά χερσαία μέσα.

•  Η μεταφορά, επείγουσα σε πολλές περιπτώσεις ασθενών. 
•  Αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη στον επαγγελματισμό και 

στην αυταπάρνηση των πληρωμάτων, τεχνικών και γενι-
κώς των εργαζομένων στην Ο.Α., έχουν σωθεί από μοιραία 
κατάληξη - μέχρι το 2009 που την έκλεισαν - περισσότεροι 
από 1.000 ασθενείς και τραυματίες.

•  Οι χαμηλότεροι ναύλοι, στους οποίους αναφερθήκαμε 
ήδη, για κάποιους “αντιεμπορικούς” προορισμούς.

•  Η δημιουργία θέσεων εργασίας, σαν αποτέλεσμα της δι-
εύρυνσης του κύκλου εργασιών και του δικτύου προορι-
σμών της Ο.Α. Και από αυτή την άποψη, η συνεισφορά της 
Ο.Α. στην Κοινωνική Πρόνοια είναι σημαντική.

•  Τέλος, η επέκταση του δικτύου της Ο.Α. σε σχεδόν όλη την 
ελληνική επικράτεια,  αυτονόητο είναι ότι συνεισφέρει ση-
μαντικά από κοινωνικής και οικονομικής άποψης – και τα 
οφέλη από τον τουρισμό είναι μόνον η μία πλευρά.

6. Σε ότι αφορά, τέλος, στο ρόλο της Ο.Α. στον τομέα της Επι-
κοινωνίας των πολιτών εντός και εκτός συνόρων της χώρας 
μας, δηλαδή στο ρόλο της Ο.Α. ως πρεσβευτής της χώρας 
μας σε όλο τον κόσμο και αρωγός του Έλληνα πολίτη απα-
νταχού, σημειώνονται εδώ, σχεδόν τηλεγραφικά, τα εξής:
•  Τα αεροπλάνα της Ο.Α. εξυπηρετούν πολλαπλές ανάγκες 

μετακίνησης και άρα επικοινωνίας: ταξίδια αναψυχής, εκ-
παίδευσης, διαπολιτιστικών ανταλλαγών, ιατρικής φρο-
ντίδας, διακοπών. Συγκροτούν επομένως οι αεροπορικές 
μεταφορές ένα δίκτυο συνεχούς επικοινωνίας ανθρώπων, 
γλωσσών, ηθών, εθίμων.

•  Οι “μακρινοί προορισμοί” έχουν πάψει πλέον να προβάλ-
λουν σαν τόποι απροσπέλαστοι ή γοητευτικά ονειρώδεις.

•  Η ταχύτητα και ασφαλής επικοινωνία των ανθρώπων με-
ταξύ τους, των κοινωνιών, των λαών, έχει γίνει δικαίωμα 
αναφαίρετο. Από αυτήν την άποψη, οι έξι κύκλοι που ση-

ματοδοτούν την ευρύτατη διεθνή επικοινωνιακή στρατη-
γική των αερομεταφορών της Ο.Α. είναι η πιο εύγλωττη 
απόδειξη του ρόλου της στον τομέα της Κοινωνικής Πρό-
νοιας.

•  Η ίδρυση της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας το 1971 και η απο-
δέσμευση της σαν ανεξάρτητη εταιρεία το 1992. Τα ελα-
φρά αεροσκάφη και ελικόπτερα δεν χρησιμοποιούνται 
μόνο για prive ιδιωτικές μετακινήσεις και σαν αεροταξί 
αλλά – σε κάποιες περιπτώσεις κυριολεκτικά – σώζουν 
ζωές, εξυπηρετώντας επείγουσες ανάγκες.

•  Η συνεισφορά της Ο.Α. στη διαμόρφωση του νεοελληνι-
κού πολιτισμού.

Θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με δύο ακόμα δράσεις κοι-
νωνικής συμβολής:

Α. Η δυναμική ανάπτυξη της Ο.Α. έφερε για τη χώρα και 
άλλη μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Η Ελλάδα, με το διε-
θνές της αεροδρόμιο στην Αθήνα, μετατράπηκε σε HUB 
αεροσταθμό στο Νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, 
συνδέοντας Ασία – Αφρική – Μέση Ανατολή – Ευρώπη.

Β. Η εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες που 
προσέφερε η Ολυμπιακή Αεροπορία σε όλα τα επίπε-
δα, αποτέλεσμα μιας αδιάκοπης εκπαίδευσης, συνεχώς 
ανανεωμένης, ANEBΑΣΕ  την Ολυμπιακή Αεροπορία 
στην ΚΟΡΥΦΗ των αερομεταφορέων στην Ασφάλεια 
Πτήσεων.

Η συνεισφορά της Ο.Α. και των εργαζομένων σ΄ αυτή στην 
απρόσκοπτη επικοινωνία του απόδημου ελληνισμού με την 
Ελλάδα αλλά και γενικότερα η προσφορά του Εθνικού Αε-
ρομεταφορέα στη στήριξη των εθνικών θεμάτων. Η πρωτο-
βουλία του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων 
Ολυμπιακής Αεροπορίας) το 1994 “Για τη Μακεδονία, τον 
απόδημο ελληνισμό, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο της Αλεξάν-
δρειας”, εντεταγμένη στην προσπάθεια για την ίδρυση του 
πρώτου Ελληνικού Πανεπιστημίου εκτός Ελλάδος, στην Αλε-
ξάνδρεια της Αιγύπτου, ήταν μία πρωτοβουλία στην οποία 
συναίνεσε σύσσωμη η ελληνική πολιτική ηγεσία, αποδεικνύ-
ει σαφέστατα του λόγου το αληθές.   
   
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ανεξαρτήτως των πολιτικών πεποιθήσεων του καθενός, το 
κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας επηρέασε αρνητικά 
την περαιτέρω εξέλιξη της χώρας μας, στον δυναμικό κλά-
δο των αερομεταφορών. Αυτό δυστυχώς συνέβη σε μία ιδι-
αίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα. Όταν μπαίναμε σε 
οικονομική κρίση, κάποιοι αποφάσιζαν το κλείσιμο της Ο.Α.!
Οι μελέτες, παγκόσμια, δείχνουν ότι, τα επόμενα χρόνια, ο 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

κόσμος θα ταξιδεύει πολύ περισσότερο. Ο τουρισμός παγκό-
σμια εξελίσσεται σε πολύ σημαντικό παράγοντα για τις οικο-
νομίες των χωρών. Το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, 
επέφερε σοβαρό πλήγμα σε αυτήν την πορεία της χώρας.
Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει αερομεταφορέα που να πετάει 
στις πέντε ηπείρους.
Αποτέλεσμα, η διείσδυση στη χώρα μας ξένων αεροπορικών 
εταιρειών, αύξηση της ανεργίας και απώλειας του know how. 
Η επίπτωση στην οικονομία της χώρας έχει πολύ σοβαρά, 
αρνητικά αποτελέσματα. Χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας 
Ελλήνων, σε έναν κλάδο προηγμένης μάλιστα τεχνολογίας!!!
Χάθηκε το now how ενός κλάδου της οικονομίας. Το κενό 
αυτό – δυστυχώς – καλύφθηκε, όχι από εταιρείες εντός Ελ-
λάδος, αλλά από την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ναι, έτσι 
ακριβώς. 
Η συνεισφορά της τεχνικής βάσης της Ο.Α. για να διατηρεί-
ται ο εθνικός αερομεταφορέας ως ένας από τους ασφαλέ-
στερους παγκοσμίως, εξοικονομώντας επίσης εκατοντάδες 
εκατομμύρια σε πολύτιμο συνάλλαγμα, κάνοντας τη συντή-
ρηση των αεροσκαφών στην χώρα μας αντί του εξωτερικού. 
Πολυετής εμπειρία που εμπιστευόντουσαν, όχι μόνο ξένες 
αεροπορικές εταιρείες για τα αεροσκάφη τους, αλλά μέχει 
και η Boeing για να εκτελεί δομικές μετατροπές σε τύπους 
αεροσκαφών, παίρνοντας αργότερα τα εύσημα για την πολύ 
καλή δουλειά που εκτελέστηκε.
Απόδειξη αυτού, μετά το κλείσιμο της εταιρείας, η ζήτηση 
που είχαν οι τεχνικοί της Ο.Α., λόγω της εμπειρίας τους, του 
καλού ονόματος και του know how, σε επισκευαστικά κέ-
ντρα ανά τον κόσμο. Κοντινότερο παράδειγμα, οι τουρκικές 
αερογραμμές, με αρκετούς συναδέλφους να συνεχίζουν εκεί 
τη σταδιοδρομία τους. 
Ο HUB σταθμός πλέον χάθηκε από την Ελλάδα και είναι στην 

Κωνσταντινούπολη. Απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. 
Μία επένδυση 110 εκατ. ευρώ για Υπόστεγο (Hungar) επι-
σκευής αεροσκαφών – επισκευαστικό κέντρο στο «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος», σήμερα ένα κουφάρι. 110 εκατ. ευρώ πλή-
ρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος για την κατασκευή του. 
Στόχος, να εξυπηρετεί έναν HUB αεροσταθμό στην Αθήνα. 
Να γίνει ένα σύγχρονο επισκευαστικό κέντρο, που θα υπο-
στηρίζει την αυξανόμενη επιβατική κίνηση.
Να προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε έναν περιζήτητο 
τομέα. Αυτόν της ανεπτυγμένης τεχνολογίας που επέλεξαν 
χιλιάδες Ελληνόπουλα να σπουδάσουν και σήμερα αναζη-
τούν εργασία σε ξένες αεροπορικές εταιρείες, τίποτα από 
όλα αυτά σήμερα δεν ισχύει.
Ένα σύγχρονο, επισκευαστικό κέντρο στο «Ελ.Βενιζέλος», 
εδώ και πολύ καιρό παραμένει κουφάρι!!!
Η Ελλάδα, μέσω της Ολυμπιακής Αεροπορίας, για 53 και πλέ-
ον χρόνια, ΕΧΤΙΖΕ το know how.
Η Ολυμπιακή Αεροπορία έφερε το know how στον πιο ανε-
πτυγμένο τεχνολογικά τομέα, αυτόν των αερομεταφορών 
στην Ελλάδα. Το ανεπαρκές πολιτικό προσωπικό της χώρας 
απεμπόλησε αυτήν την κατάκτηση της χώρας….!
Η Κωνσταντινούπολη, μετά το κλείσιμο της Ο.Α., με σχέδιο 
και επιθετική πολιτική επαναπροσδιορισμού του ρόλου της, 
στον τομέα των αερομεταφορών, κατάφερε να:
Α. Να γίνει HUB το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, που 
έως χθες ανήκε στην ATH.
B. Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα χειριστών και τεχνικών της Ο.Α. 
που κυριαρχούσαν στην νοτιοανατολική Ευρώπη και μάλι-
στα ανάμεσα στα καλύτερα της Ευρώπης σήμερα, για ανα-
νέωση πτυχίων κ.λπ.

Για την αναβίωση
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Boeing 737MAX
Δια στόματος του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας 
(EASA), στον απόηχο της συντριβής του 
μοιραίου αεροσκάφους των Ethiopian 
Airlines, η Ευρώπη έκλεισε τον εναέριο 
χώρο της σε αεροσκάφη της Boeing τύ-
που 737-8 και 737-9 που θα πετούσαν 
προς, από και εντός της ΕΕ, είτε ανή-
κουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες ή προ-

έρχονται από τρίτες χώρες. Ιδία εικόνα 
σε Αυστραλία, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, 
Κίνα, Ινδονησία, Ομάν, Νότια Κορέα, 
Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κου 
βέιτ, Βραζιλία, Μεξικό, Αργεντινή, Νό-
τια Αφρική και Τουρκία καθώς έβγα-
λαν «κόκκινη κάρτα» στις πτήσεις των 
Boeing 737 Max 8, μέχρι οι αμερικανικές 
αρχές και η Boeing να διαβεβαιώσουν 
ότι «έλαβαν μέτρα για να εγγυηθούν με 
αποτελεσματικότητα την ασφάλεια των 
πτήσεων».

Η ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
H πιο γνωστή θυγατρική εταιρεία της 
Aegean Airlines είναι η Olympic Air, 
την οποία εξαγόρασε το 2013. Ωστό-
σο, η Olympic Air δεν είναι η μονα-
δική θυγατρική της Aegean Airlines, 

καθώς η τελευταία έχει προχωρήσει 
στην ίδρυση της Aegean Cyprus LTD 
στη Κύπρο. H θυγατρική αυτή εται-
ρεία παραμένει ανενεργή και δεν έχει 
φορολογητέα εισοδήματα. Σημειώνε-
ται ότι η Aegean Airlines έχει αξιοση-
μείωτο μερίδιο αγοράς στα δρομολό-
για Ελλάδας – Κύπρου, ενώ σύμφωνα 
με παλαιότερο δημοσίευμα της κυ-
πριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος» 
είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λο-
γότυπο της κρατικής Cyprus Airways.
(πηγή :metaforespress.gr)

TURKISH AIRLINES: ΝΕΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ  
H Turkish Airlines παρουσίασε τις και-
νούριες στολές πληρώματος καμπίνας 
σε επίδειξη μόδας στη Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού (ITB) που έλαβε χώρα στο 
Βερολίνο. Οι στολές σχεδιάστηκαν από 
τον Ettore Bilotta, έναν σχεδιαστή υψη-
λής ραπτικής που ζει στο Μιλάνο, ο 
οποίος συνεργάστηκε στενά με τα πλη-
ρώματα καμπίνας κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σχεδιασμού. . Εκτός από 
την αλλαγή των στολών της, η Turkish 
Airlines αλλάζει επίσης τον αεροπορικό 
της κόμβο, μεταφερόμενη στη νέα της 
βάση, το αεροδρόμιο της Κωνσταντι-
νούπολης. (πηγή : Greek Air News)

ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Στην έγκριση επειγουσών πρόσθε-
των εργασιών, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, 
στο έργο «Επέκταση διαδρόµου προ-
σαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 
(µετά παραλλήλου τροχοδρόµου) του 

αερολιμένα Θεσσαλονίκης “Μακεδο-
νία”», με ανάδοχο την κοινοπραξία 
«Αθηνά ΑΤΕ – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», προχώρη-
σε το υπουργείο Μεταφορών. Με το 
νέο διάδρομο, ενισχύονται σημαντι-
κά οι επιχειρησιακές δυνατότητες του 
αεροδρομίου «Μακεδονία», καθώς 
θα μπορεί να φιλοξενεί μεγαλύτερα 
αεροσκάφη και περισσότερες πτήσεις 
και το κυριότερο, θα επιφέρει ελαχι-
στοποίηση των ματαιώσεων πτήσε-
ων, λόγω ομίχλης ή άλλου έντονου 
καιρικού φαινομένου, λόγω περισ-
σότερων εναλλακτικών διαδρομών 
προσγείωσης / απογείωσης, δεδομέ-
νης της δυνατότητας χρήσης και του 

υπάρχοντος διαδρόμου (16-34).

ΓΙΟΡΤΑΣΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Το έναυσμα,  είχε δοθεί αιώνες πριν, με 
τη «Λυσικράτη» του Αριστοφάνη που 
γράφτηκε και διδάχθηκε το 411 π.Χ. να 
πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη «φεμινι-
στική» απεργία, προκειμένου να τελειώ-
σει ο πόλεμος των ανδρών. Η Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται  
σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης 

διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτί-
ου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋ-
φαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες 
ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασί-
ας. Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυ-
ναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρω-
τοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο χρόνια 
αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή. 
Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977 από 
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως 
Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα 
της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη. (στις 
φωτογραφίες η Amelia Earhart που πέ-
ρασε στην ιστορία ως μία πρωτοπόρος 
της αεροπορίας και της γυναικείας χει-
ραφέτησης).

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ…. 
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ !
Ένα βιβλίο πριν από την πτήση! Με 
μία ακόμη ξεχωριστή πρωτοβουλία 
συνεχίζει ο Δ.Α.Α.  για την ανάδειξη 
της Αθήνας σε προορισμό πολιτι-
σμού. Οι επιβάτες που αναχωρούν 
από την Αθήνα, βρίσκουν πλέον … 
«γειτονιές βιβλίου» στις αίθουσες 
αναχώρησης, για μια ξεχωριστή 
εμπειρία ανάγνωσης που ονομά-
στηκε “Athens as a Book”! Σπουδαία 
έργα της ελληνικής λογοτεχνίας, 187 
βιβλία – στην ελληνική γλώσσα ή σε 
μετάφραση στην αγγλική – έχουν το-
ποθετηθεί πλάι στα καθίσματα των 
ταξιδιωτών, οι οποίοι μπορούν πλέον 
να «ταξιδέψουν» για λίγο μέσα από 
τις σελίδες των μεγάλων Ελλήνων 
ποιητών και πεζογράφων, πριν από 
την αναχώρηση της πτήσης τους. 

Επιμέλεια Παύλος Παπαδημητρόπουλος
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Δεκαπέντε χρόνια πέρασαν 

περίπου από τότε που τα 

Boeing 737-200 αποσύρ-

θηκαν από τον στόλο της Ολυμπιακής 

συνεχίζοντας την καριέρα τους στην 

μακρινή Ινδονησία. Τα 9 αεροπλάνα που 

πουλήθηκαν ως πλόιμα (από σύνολο 

11 ιδιόκτητων αεροσκαφών  που είχε 

η εταιρεία στον στόλο της) πέταξαν με 

διάφορες  ινδονησιακές αεροπορικές 

εταιρείες : Η Bouraq Indonesian Airlines, 

χρησιμοποίησε από τις πρώτες τα συ-

γκεκριμένα 737 μέχρι την αναστολή της 

λειτουργίας της το 2005 αλλά, όλα συ-

νέχισαν να πετάνε με νέες τοπικές εται-

ρείες όπως η Sriwijaya Air (5), Express 

air αργότερα τo 2012  μετονομάσθηκε 

σε Xpressair (2) και Kartika Airlines (2) 

μέχρι και το 2013 από αποσύρθηκε από 

υπηρεσία το τελευταίο από τα γνώριμα 

μας 737-200.

Η ιστορία όμως δεν τελειώνει εδώ! Ψά-

χνοντας μετα από τόσα χρόνια τι απέγι-

ναν αυτά τα αεροπλάνα, ξαφνιαστήκαμε 

ευχάριστα όταν αντιληφθήκαμε ότι κά-

ποια από αυτά τα αεροπλάνα συνεχί-

ζουν να αξιοποιούνται με διαφορετικό 

τρόπο.

Ο “Ηρακλής” (SX-BCC) μεταφέρθηκε και 

βρήκε νέο σπίτι σε ένα μοναδικό πάρκο 

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ!!!!

BOEING 737-200.  Ένα από τα τρία αεροπλάνα της Ολυμπιακής για το Mουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Aπο τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ινδονησία η 
Bouraq Airways δραστηριοποιήθηκε απο το 1970 
εως το 2005 όπου και έκλεισε.

Το πρώην SX-BCF ΠΟΣΕΙΔΩΝ στα χρώματα της 
SRIWIJAYA AIR

 Η Kartika Airlines χρησιμοποίησε δυο από τα 737-
200 της Ολυμπιακης.

Επιμέλεια Χριστόφορος Στεφανίδης
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

με δραστηριότητες για τα παιδιά  στην 

δυτική Ιάβα, (The mountain recreation & 

education Park, Kuningan West Java), ο 

“Φοίβος” (SX-BCG) αποτελεί τουριστικό 

αξιοθέατο μερικά χιλιόμετρα έξω από 

την πόλη Palembang και τελευταίος και 

καλύτερος ο “Νηρευς” (SX-BCK) ο οποί-

ος είναι μέρος ενός τεράστιου και κατα-

πληκτικού μουσείου (Angkut museum, 

Malang, East Java) στο οποίο μπορείς να 

δεις από ποδήλατα μέχρι άμαξες, ελικό-

πτερα και γενικά τροχοφόρα όλων των 

ειδών και εποχών. Το 737 έχει βαφτεί στα 

κυβερνητικά χρώματα της Ινδονησίας 

(αν και ετσι δεν πέταξε ποτέ), ο επισκέ-

πτης μπορεί να μπει μεσα και να δει την 

τροποποιημένη καμπίνα με τα σαλόνια 

VIP, τα πολυτελή σερβίτσια, ενώ υπάρ-

χει πάντα προσωπικό του μουσείου που 

αποτελείται από “αεροσυνοδούς” για να 

απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία 

του κοινού. Μέρος της καμπίνας έχει 

παραμείνει με καθίσματα επιβατών στα 

οποια έχουν προστεθεί οθόνες στις πλά-

τες τους, ώστε ο επισκέπτης να κάθετε 

και να παρακολουθεί βίντεο-ντοκιμα-

ντέρ.

Τι να πει και ο δικός μας ο “Aπολλων” 

εδώ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού που 

θα βλέπει τα “αδερφάκια” του μέχρι και 

στην Ινδονησία να έχουν πετάξει περισ-

σότερα χρόνια από αυτόν, αλλά να αξιο-

ποιούνται και πιο γρήγορα, ενώ ο ίδιος 

που έχει αγοραστεί από το ΠΟΛΚΕΟΑ 

για να είναι μέρος του μουσείου Πολιτι-

κής Αεροπορίας στο Ελληνικό, να περι-

μένει ανεκμετάλλευτος υπομονετικά…!

Αφίσα που διαφημίζει πρώτο πρώτο το αεροπλάνο, 
το νέο απόκτημα του πάρκου.

Αναμνηστική φωτογραφία!

Οικογένειες επισκέπτονται το πάρκο για να 
δουν από κοντά το 737.

Ο Απόλλωνας, σήμερα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Νηολογιο ΟΑ Ονομα 
αεροσκαφους

Σειριακος 
αριθμος Τελευταιος Χρηστης Νηολογιο

SX-BCB ΕΡΜΗΣ 21225/464 SRIWIJAYA AIR PK-CJR
SX-BCC ΗΡΑΚΛΗΣ 21301/474 SRIWIJAYA AIR PK-CJL
SX-BCD ΗΦΑΙΣΤΟΣ 21302/475 EXPRESSAIR PK-TXF
SX-BCE ΔΙΟΝΥΣΟΣ 22300/674 SRIWIJAYA AIR PK-CJO
SX-BCF ΠΟΣΕΙΔΩΝ 22301/683 SRIWIJAYA AIR PK-CJA
SX-BCG ΦΟΙΒΟΣ 22338/691 KARTIKA AIRLINES PK-KAD
SX-BCH ΤΡΙΤΩΝ 22339/692 KARTIKA AIRLINES PK-KAO
SX-BCI ΠΡΩΤΕΥΣ 22343/695 SRIWIJAYA AIR PK-CJF
SX-BCK ΝΗΡΕΥΣ 22400/766 EXPRESSAIR PK-TXD

SX-BCA ΑΠΟΛΛΩΝ 21224/463 Σταθμευμενο στον 
Αερολιμενα Ελληνικου

SX-BCL ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ 22401/780
Σταθμευμενο στον  

Αερολιμενα Αθηνων  
Ελ. Βενιζελος
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ΤΑΞΙΔΙΑ

Τ ο ΠΟΛΚΕΟΑ, πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετικά 
επιτυχημένη απόδραση. Αυτήν τη φορά στον πιο δη-
μοφιλή ορεινό προορισμό της Δυτικής Μακεδονίας, 

στο Καϊμακτσαλάν, όπου οι εκδρομείς του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου διέμειναν στον  παραδοσιακό ξενώνα «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», 
του συναδέλφου κ. Γούση, στο πιο κοσμικό ορεινό χωριό της 
Μακεδονίας στο νομό Πέλλας, στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο.
Επισκεφθήκαμε τη Βεργίνα και ίσως έναν από τα ωραιότε-
ρα Μουσεία στον κόσμο, το Νυμφαίο και το Περιβαλλοντικό 
Κέντρο του Αρκτούρου και γνωρίσαμε το πανέμορφο αυτό 
παραδοσιακό χωριό. Περάσαμε υπέροχες, χαλαρωτικές 
στιγμές στις πηγές των Λουτρών Πόζαρ, στην Αριδαία, όπου 
υπάρχουν ιαματικές πηγές που αναβλύζουν νερό σε θερμο-
κρασία 370

, το οποίο έχει θεραπευτικές ιδιότητες.
Μαγευτήκαμε από τους καταρράκτες στην Έδεσσα και ξενα-
γηθήκαμε στα πιο ενδιαφέροντα αρχαιολογικά μουσεία και 

χώρους της περιοχής.

•	 Ανάκτορο	του	Φιλίππου	Β΄	στις	Αιγές
  Με έκταση 12.500 τ.μ., το ανάκτορο των Αιγών είναι το με-

γαλύτερο και ένα από τα σημαντικότερα κτήρια της Ελλά-
δας, αφού εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος  προετοίμασε τη θρυ-
λική του εκστρατεία. Το κτίσιμό του ολοκληρώθηκε από 
τον Φίλιππο Β΄ γύρω στο 336 π.Χ. και αποτελεί το μοναδικό 
σωζόμενο ανάκτορο της κλασικής Ελλάδας, με πολυτελή 
υλικά και θαυμάσια ψηφιδωτά.

•	 Αρχαιολογικό	Μουσείο	Πέλλας	
  Στο μουσείο εκτίθενται αντικείμενα που σχετίζονται με 

την καθημερινή και δημόσια ζωή των κατοίκων της Πέλ-
λας (ψηφιδωτά δάπεδα, αντικείμενα καλλωπισμού και έν-
δυσης, επιγραφές, νομίσματα), καθώς και ευρήματα από 
τα θρησκευτικά κτήρια και τα νεκροταφεία της περιοχής. 
Ξεχωριστή αίθουσα είναι αφιερωμένη στη μορφή και τις 

ΤO ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. 
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ - ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ - ΝΥΜΦΑΙΟ - ΒΕΡΓΙΝΑ

4ήμερη εκδρομή
Παρασκευή 15 - Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ στην είσοδο του Νυμφαίου
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λειτουργίες του ανακτορικού συγκροτήματος της Πέλλας, 
τη ζωή και το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

•	 Αρχαιολογικός	χώρος	Λόγγου	Έδεσσας. 
  Η αρχαία Έδεσσα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες πό-

λεις της Μακεδονίας. Στην άκρη του βράχου, ανάμεσα στα 
νερά των καταρρακτών, βρισκόταν η ακρόπολη, ενώ στους 
πρόποδες του απλωνόταν η αρχαία πόλη, από την οποία 
σώζεται το τείχος, οι κεντρικοί παλκοστρωμένοι δρόμοι, 
καταστήματα και κατοικίες. Κατά τους βυζαντινούς χρό-
νους, οι κάτοικοι, περιορίστηκαν μέσα στην ακρόπολη, 
που έγινε γνωστή ως το «θεοφρούρητο κάστρο των Βοδε-
νών».

•	 Αρχαιολογικός	χώρος	τάφων	Πέλλας
  Στην περιφέρεια της πόλης βρίσκονταν τα νεκροταφεία,. 

Το παλαιότερο, στην περιοχή της αγοράς, περιλαμβάνει 
κιβωτιόσχημους τάφους λαξευμένους στον φυσικό βράχο, 
ενώ αργότερα (β΄ μισό του 4ου αιώνα π.Χ.), εμφανίστηκαν 
και οι υπόγειοι θαλαμωτοί, καμαροσκέπαστοι, μακεδονι-
κοί τάφου, που καλύπτονταν με τύμβο. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν ο Μακεδονικός Τάφος Γ (300 π.Χ.) και ο 
Μακεδονικός Τάφος Δ (τέλη 4ου  αι.π.Χ.) για τις εξαιρετικές 
τους τοιχογραφίες.

•	 Βασιλικοί	τάφοι	των	Αιγών
  Οι μεγαλοπρεπείς τάφοι των μελών της βασιλικής οικογέ-

νειας της Μακεδονίας και ιδιαίτερα ο ασύλητος τάφος του 
Φιλίππου Β΄, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έφεραν 
στο φως μια ολοζώντανη εικόνα της μακεδονικής ζωής και 
τέχνης. Οι μοναδικές τοιχογραφίες, τα όπλα, τα κοσμήμα-
τα, τα πολυτελή μικροαντικείμενα, αλλά και οι επώνυμοι 
νεκροί που σημάδεψαν την ιστορία, κάνουν τους τάφους 
των Αιγών μνημείο μοναδικό. Οι τάφοι προστατεύονται 
κάτω από ένα τεχνητό κέλυφος, που μιμείται την εικόνα 
χωμάτινου τύμβου. 

Το	γκρουπ	του	ΠΟΛΚΕΟΑ	στον	Πλαταμώνα

Το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν

Σπήλαιο	καταρρακτών

Οι σκιερ του γκρουπ, Τζένη Κονίδη και 
Γιάννης Σεράτ

Λουτρά Πόζαρ Το	ΠΟΛΚΕΑ	στην	Έδεσσα
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Γ ια πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια, το ΠΟΛΚΕΟΑ, 

έκοψε την πίτα του στις 30 Ιανουαρίου 2019, στον 

χώρο των νέων του γραφείων.

Ο κόσμος της Ολυμπιακής και τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία 

να ξαναβρεθούν, να ανταλλάξουν ευχές και με αισιοδοξία, να 

πορευθούμε το 2019.

Παραβρέθηκαν πάνω από 300 συνάδελφοι. Την εκδήλωση 

άνοιξε ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Φίλιππος Περιμένης, 

ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, καθώς και 

τους προσκεκλημένους στην εκδήλωση.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος, εκ μέρους του Δ/Σ, Βασίλης Τσα-

τσαράγκος, ευχαρίστησε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν σε αυ-

τήν την όμορφη εκδήλωση χαράς και ελπίδας. «Η κοπή της 

πίτας αποτελεί την πρώτη εκδήλωση του χρόνου», τόνισε «και 

η μεγάλη συμμετοχή σας σε αυτή, προδιαγράφει μία χρονιά με 

εξίσου επιτυχίες του πολιτιστικού μας κέντρου» και αναφέρ-

θηκε στους βασικούς στόχους για το 2019.

Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του Δ/Σ και ευχήθηκε εκ μέρους 

του Δ/Σ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και καλή διασκέδαση για τη συνέχεια.

Στην εκδήλωση, παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό 

παραλαμβάνοντας το κομμάτι τους: 

•	 	Κυβερνήτης	Ο.Α.	–	Επίτιμος	Αντιπρόεδρος	Ιδρύματος	Ωνά-

ση, Παύλος Ιωαννίδης, 

•	 	σύσσωμο	 το	 Δ/Σ	 του	 Συνδέσμου	 Συνταξιούχων	 ΕΑΠΑΕ,	

όπου χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιώργος	Βενέτης, 

•	 	Αναπλ.	Γεν.	Γραμματέας,	ο	βουλευτής	Β΄Αθηνών	του	ΣΥΡΙΖΑ,	

 Γιάννης Μπαλάφας,  

•	 	ο	 Αντιπεριφερειάρχης	 Νοτίου	 Τομέα	 Αθηνών,	 Χρήστος  
Καπάταης, 

•	 	ο	 Δήμαρχος	 Ελληνικού	 –	 Αργυρούπολης,	 Γιάννης  
Κωνσταντάτος, 

•	 ο	Δήμαρχος	Αλίμου,	Ανδρέας Κονδύλης, 

•	 	ο	Αντιδήμαρχος	Αλίμου,	Στέφανος Διαμαντής, 

•	 	ο	μετεωρολόγος	και	υποψήφιος	βουλευτής	της	ΝΔ,	Γιάννης 
Καλλιάνος (γιος συναδέλφου μας), 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΟΛΚΕΟΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια στα νέα γραφεία

 Ο Γιάννης Μπαλάφας, 
βουλευτής	Β΄Αθηνών	ΣΥΡΙΖΑ

Από	αριστερά	Γιώργος	Βενέτης,	Γιάννης	Μπαλάφας,	Χρήστος	
Καπάταης,	Φίλιππος	Περιμένης.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού - 
Αργυρούπολης, Γιάννης 
Κωνσταντάτος

Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας 
Κονδύλης

Ο Παύλος Ιωαννίδης, παρέλαβε 
το κομμάτι του και απηύθυνε 
χαιρετισμό

Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 
του	ΠΟΛΚΕΟΑ,	Φίλιππος	Περιμένης,	
καλωσόρισε τους παρευρισκομένους

Ο	Γιώργος	Βενέτης,	παρέλαβε	το	
κομμάτι της πίτας του Συνδέσμου 
Συνταξιούχων, απευθύνοντας 
τον σχετικό χαιρετισμό.

Φωτογραφίες Χριστόφορος Στεφανίδης
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•	 ο	πρόεδρος	της	ΕΣΧΙΜΠΑ,	Γιώργος	Γαβριηλίδης, 

•	 	οι	πρ.	πρόεδροι	της	ΟΣΠΑ,	Χρήστος Σαββάκης, Μιχάλης 
Πέρρος και Νάσος Σαββίδης,  

•	 	ο	Λάμπρος	Δήμου,	
•	 ο	Κώστας	Παπαδάκης, νομικός σύμβουλος ΠΟΛΚΕΟΑ,

•	 	ο	Κυβερνήτης	της	Ο.Α.,	Σπύρος Κατσιλέρος και 

•	 	οι	 γιατροί,	 φίλοι	 του	 ΠΟΛΚΕΟΑ	 και	 της	 Ο.Α.	 Αντώνης	 
Τσαμπάσης και Αντώνης	Παλαμήδης.

Τα δύο φλουριά έτυχαν στην Κατερίνα Παπαδημητρίου, 

μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ και στην Κυριακή Καρακατσάνη, Γεν. 

Γραμματέα του ΠΟΛΚΕΟΑ.

Η βραδιά συνεχίστηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα που επιμε-

λήθηκε το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ, σε συνεργασία με το μέλος μας 

και τραγουδίστρια, Μαρία Τσαπάλου και τον μαέστρο, Τάσο 
Ρουμπέκα.

Η εκπληκτική ερμηνεία της Μαρίας Τσαπάλου (πρώην Ι/Σ) και 

τα τραγούδια που επέλεξαν με τον μαέστρο, έφεραν το κέφι 

στο απόγειό του.

    Και του χρόνου!

Η τυχερή της βραδιάς που 
κέρδισε το φλουρί και μία 
χρυσή καρφίτσα της Ο.Α., 
Κατερίνα Παπαδημητρίου

Ελένη Παπαδημητρίου, Βασίλης Τσα-
τσαράγκος, Μαρίζα Οικονόμου

Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ φωτογραφίζεται με τον κ.Παύλο Ιωαννίδη

Οι επίσημοι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης

Εκλεκτές γυναικείες παρουσίες Μέλη του τμήματος των παραδοσιακών 
χορών

Από αριστερά: Φίλιππος Περιμένης (Υπ.Δημοσίων Σχέσεων 
ΠΟΛΚΕΟΑ), Βασίλης Τσατσαράγκος (Πρόεδρος ΠΟΛΚΕΟΑ), Αριάνα 
Ραυτοπούλου (πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής ΠΟΛΚΕΟΑ), 
Τάκης Αδαμίδης (Μέλος Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης), Μαρίζα 
Οικονόμου (Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης)

Από αριστερά: Ανδρέας Κονδύλης (Δήμαρχος Αλίμου), Μαρία 
Νερούτσου (Περιφερειακή Σύμβουλος Νοτίου Τομέα Αθηνών), 
Γιάννης Κωνσταντάτος (Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης), 
Γιάννης Μπαλάφας (βουλευτής Β΄Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ), Κυριακή 
Καρακατσάνη (Γεν.Γραμματέας ΠΟΛΚΕΟΑ), Βασίλης Τσατσαράγκος 
(Πρόεδρος ΠΟΛΚΕΟΑ), Χρήστος Καπάταης (Αντιπεριφερειάρχης 
Νοτίου Τομέα Αθηνών).
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Για 5η συνεχή χρονιά την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 

2019, το ΠΟΛΚΕΟΑ, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 

των μελών του στη Θεσσαλονίκη και έτσι, βρεθήκαμε 

και φέτος όλοι μαζί στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιά-

τικης πίτας. 

Ο χώρος που φέτος φιλοξένησε την εκδήλωσή μας ήταν το 

«1930» στη Νέα Μηχανιώνα, του συνάδελφου Γιάννη Πορίδη, 

μέλους του ΠΟΛΚΕΟΑ.

Εξαιρετικός χώρος, σε κτίσμα χαρακτηρισμένο από το Υπουρ-

γείο Πολιτισμού.

Η φετινή γιορτή από πλευράς συμμετοχής ήταν μικρότερη, 

αλλά αυτό δεν επηρέασε το κέφι και την χαρά της ετήσιας συ-

νάντησης των εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας στη 

συμπρωτεύουσα.

Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ, με την μικρή αντιπροσωπεία του που 

παραβρέθηκε και χαιρέτησε την εκδήλωση, ενημέρωσε με 

έναν σύντομο απολογισμό για τα τρέχοντα και έθεσε τους βα-

σικούς στόχους για το ΠΟΛΚΕΟΑ, την χρονιά που τρέχει.

Για το 2018, το ΠΟΛΚΕΟΑ είχε θέσει 8 στόχους, τους οποίους 

και πέτυχε όλους.

•	 Διέσωσε το σύνολο των εκθεμάτων του Μουσείου 

Πολιτικής Αεροπορίας. Μετά από επίπονες διαπραγ-

ματεύσεις, πέτυχε την χωροθέτηση Μουσείου Πο-

λιτικής Αεροπορίας και αποδέσμευσε τον χώρο του 

πρ.Δυτικού Αεροδρομίου, δεδομένης της εξέλιξης 

της επένδυσης για το Ελληνικό.

•	 Πετύχαμε – βρήκαμε χώρο – χάρις την σκληρή δου-

λειά – για την μεταφορά και ασφαλή φύλαξη των 

πάνω από 22.000 εκθεμάτων, χάρις τη βοήθεια των 

φίλων και συμμάχων του ΠΟΛΚΕΟΑ.

•	 Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά μας στα νέα γραφεία 

και η μετεγκατάσταση έγινε με απόλυτη επιτυχία. 

   ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΟΛΚΕΟΑ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φωτογραφικά	στιγμιότυπα	από	την	κοπή	πίτας	στην	Θεσσαλονίκη
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Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, στο ξενοδο-
χείο "Αμαλία", το Δ/Σ της ΕΣΧΙΜΠΑ, πραγματο-

ποίησε με επιτυχία την καθιερωμένη κοπή της πίτας 
του.
Ο πρόεδρος, Γιώργος Γαβριηλίδης και το Δ/Σ, πραγ-
ματοποίησαν τον καθιερωμένο απολογισμό και στη 
συνέχεια, κάλεσαν στο βήμα τον πρόεδρο του ΣΣΕ-
ΑΠΕ, Γιώργο Σταύρου για έναν χαιρετισμό, καθώς και 
την ενημέρωση των μελών της ΕΣΧΙΜΠΑ σχετικά με 
τις διεκδικήσεις των συντάξεών μας, των Δώρων, κα-
θώς και των αναδρομικών.
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΣΧΙΜΠΑ, κάλεσε στο 
βήμα τον πρόεδρο του ΠΟΛΚΕΟΑ, Βασίλη Τσατσαρά-
γκο, για χαιρετισμό, καθώς και ενημέρωση των παρε-
βρισκομένων σχετικά με τις δράσεις του ΠΟΛΚΕΟΑ, 
αλλά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη σχετικά με 
το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Κοπή πίτας  
ΕΣΧΙΜΠΑ

Την Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιή-

θηκε Ημερίδα και Γενική Συνέλευση της «Ελληνικής Αε-

ροπορικής Ένωσης», στην αίθουσα τύπου του Δ.Α.Α. όπου 

έλαβε χώρα συζήτηση έξι ομιλητών, ειδικών σε θέματα  ασφά-

λειας πτήσεων σε panel, με συντονιστή το μέλος του Δ/Σ της 

ΕΑΕ, μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ, κυβερνήτη, Σπύρο Γιάνκοβιτς.

Καλεσμένοι ήταν οι: Χρίστος Πέτρου, Διευθύνων Σύμβου-

λος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αεροπορικής Εκπαίδευσης 

και Πρόεδρος του Flight Safety Mediterranean, Αθανάσιος 

Μπίνης, Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης 

Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, Σεραφείμ Πέτρου, 

Πρόεδρος του Συλλόγου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 

Ελλάδας, Ηλίας Μαραγκάκης, COO  Fraport Hellas, Γεώργι-

ος Τζαβάρας,   Διευθυντής Aviation Business Unit του Δ.Α.Α 

“Ελ. Βενιζέλος”, Κυπριανός Μπίρης, Πρόεδρος AOPA Hellas 

Το ΠΟΛΚΕΟΑ, εκπροσώπησε ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσε-

ων, Φίλιππος Περιμένης

Ημερίδα Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης

Κρατήθηκε	ενός	λεπτού	σιγή	στην	μνήμη	των	θανόντων	μελών	της	
ΕΣΧΙΜΠΑ

Διακρίνονται	οι	προσκεκλημένοι:	Γιώργος	Σταύρου,	πρόεδρος	του	
ΣΣ	ΕΑΠΑΕ,	Βασίλης	Τσατσαράγκος,	πρόεδρος	του	ΠΟΛΚΕΟΑ	καθώς	
και τα μέλη της ΕΣΧΙΜΠΑ
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1η Μαρτίου 2019, το ΠΟΛΚΕΟΑ πραγματοποίησε 

την ετήσια αποκριάτικη χοροεσπερίδα του, στο 

κέντρο «Λιθαρίτσια».

Μόλις μία μέρα μετά την Τσικνοπέμπτη, τα μέλη 

του ΠΟΛΚΕΟΑ είχαν την ευκαιρία να γλεντήσουν 

μαζί μας.

Παραβρέθηκε το Δ/Σ του Συνδέσμου 

Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο 

του, Γιώργο	Σταύρου	και τους Χάρη Κορνιλάκη, 

Γιώργο	 Βενέτη,	 Ελένη	 Παπαδημητρίου	 και 

Ανδρέα Σπυρόπουλο.

Η καταπληκτική ορχήστρα και οι τραγουδιστές 

του κένρου, γρήγορα ξεσήκωσαν τον κόσμο και το 

αποκριάτικο γλέντι άναψε για τα καλά.

Αποκριάτικη χοροεσπερίδα ΠΟΛΚΕΟΑ

Το χορευτικό τμήμα του ΠΟΛΚΕΟΑ σε δράση
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Το	τραπέζι	του	Δ.Σ.	του	Συνδέσμου	Συνταξιούχων.	Διακρίνονται	ο	πρόεδρός	του	Γεώργιος	Σταύρου,	η	Ελένη	Παπαδημητρίου,	ο	Αντρέας	
Σπυρόπουλος κ.α.

Το χορευτικό τμήμα του ΠΟΛΚΕΟΑ έτοιμο για την εμφάνισή του με 
Σκετς

Διακρίνονται αριστερά η Γεν. Γραμματέας του ΠΟΛΚΕΟΑ Κυριακή 
Καρακατσάνη	και	όρθιος	ο	Γιώργος	Λαμπρόπουλος

Πολλοί εκ των παρεβρισκομένων επέλεξαν 

ιδιαίτερα ευφάνταστες φορεσιές για την 

περίσταση της βραδιάς και αυτό συνέβαλε στην 

επιπλέον διαμόρφωση μιας ατμόσφαιρας χαράς 

και κεφιού.

Τη βραδιά άνοιξε το χορευτικό του ΠΟΛΚΕΟΑ. 

Η δασκάλα του χορευτικού μας, Γιώτα 

Μπουραντώνη, ετοίμασε για την περίσταση της 

βραδιάς, ένα όμορφο πρόγραμμα παραδοσιακών 

χορών από διάφορες περιοχές της χώρας. 

Το χορευτικό του ΠΟΛΚΕΟΑ, με ξεχωριστή 

εκτέλεση, παρουσίασε την παραπάνω δουλειά 

και καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο.  

Η πίστα έμεινε γεμάτη σχεδόν μέχρι τα χαράματα.

Τα πλούσια και πολλά δώρα της λαχειοφόρου 

αγοράς αποζημίωσαν περαιτέρω τους τυχερούς 

αυτής της όμορφης, αποκριάτικης βραδιάς.
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Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί τους χορηγούς

ΞΕΝΩΝΑΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»
Σπύρος Γούσης
Καιμάκτσαλάν

ΣΤΑΘΗΣ 
ΒΑΤΑΝΙΔΗΣ

Εικαστικός

1ο ΤΗΣ ΒΑΡΗΣ
Λευτέρης Μούντριχας

Πανός 6, Βλάχικα 

THE BEAUTY BAR
Αρτέμιδος 9, Γλυφάδα

ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΝΤΑΣ

25ης Μαρτίου 152
Πετρούπολη

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Γιώργος Λύκαρης
Ελ.Βενιζέλου 56

Αργυρούπολη

LYKOUDIS SPORT
Ειρήνης 46, 
Ηλιούπολη

KALAVRYTA 
KANYON

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

«LE PALACE»
Τσιμισκή 12
Θεσσαλονίκη

ΟΠΤΙΚΑ OPTION
Θουκυδίδου 45 

Καλαμάκι

«Τα Λιθαρίτσια»
Δημ.Γούναρη 42 

Γλυφάδα

Βασίλης Κοντοδήμας
Φιλολάου 15, Παγκράτι
(το κατάστημα διαθέτει και 

βεστιάριο αποκριάτικων στολών)
Φωτογραφικά	στιγμιότυπα	από	την	ετήσια	αποκριάτικη	χοροεσπερίδα	
του ΠΟΛΚΕΟΑ
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΟΥ

Λατρεύω το θόρυβο του αεροπλάνου. Για την ακρίβεια τον αχό του. Την ηχορύπανση των κινητήρων που στο άκου-
σμά τους  ξεδιπλώνουν τη ζωή μου σαν σκηνές από ταινία. Ένα ακρόαμα αναμνήσεων πασπαλισμένων με άρωμα 
κηροζίνης και γεύση από κόκκους καφέ.

Μια αμαζόνα με περιβολή στα χρώματα του ουρανού και της θάλασσας, έτοιμη να καλπάσω χωρίς όρια, να φτάσω στην 
άκρη του σύμπαντος  δίχως  να φοβάμαι την ασυμμετρία του. Δίπλα μου  και οι άλλες αμαζόνες, μαζί και οι κένταυροι,  σαν  
μια γροθιά, σε ταξίδια χωρίς επιστροφές.

Το	αγαπώ	το	αεροπλάνο
Μέσα στην άτρακτο, στην  μυρωδιά της κλεισούρας και της ανθρωπίλας,  έμαθα να γράφω. Έμαθα να αφουγκράζομαι και 
να παρατηρώ χαρακτήρες. Να ξεδιαλύνω τα καλά βλέμματα από τα κακά, να ενισχύω την έκτη αίσθηση.
Σε κάθε απογείωση , σε κάθε ξεκόλλημα  από τα επίγεια, παίρνω μαζί μου και αλήθειες.  Άλλοτε μισές, άλλοτε ολόκληρες. 
Τις ακουμπώ στα σύννεφα για να ξορκίσω τον πόνο και τις ντύνω με το κίτρινο του ήλιου και το διάφανο του απέραντου.

Το	αγαπώ	το	αεροπλάνο
Γιατί  μπορώ να δω τον κόσμο μέσα από τα μάτια μιας Ολύμπιας Θεάς  που μου δανείζει τα φτερά της χωρίς αντάλλαγμα, 
χωρίς ημερομηνία λήξης. Καταπίνω χιλιόμετρα με κεραυνούς και αστραπές, δεν με νοιάζει. Αρκεί που οι άνθρωποι φα-
ντάζουν μικροσκοπικοί, διαχειρίσιμοι, άυλοι σχεδόν.
Κι ΕΣΥ εκεί, μέσα σε αυτούς..
Εκμεταλλεύομαι το μέγεθός σου  και σε καθοδηγώ σαν προφητεία .  Σε εκδικούμαι  για τις αναμονές ή ακόμα σε συγχωρώ 
για τα λάθη σου.  Από τη θέση αυτή όμως δεν θα σου χαρίσω ούτε σταγόνα νίκης -  ποινή που δεν με διεκδίκησες....

Αγαπώ	το	αεροπλάνο
Γιατί έχω το δικαίωμα να χωράω στους προορισμούς του. Βρίσκω ευρύχωρα μια θέση στους αιθέρες, μια απλωσιά όπου 
ξεσπάω για το χώρο που δε βρίσκω στη ζωή σου. Μια θεϊκή παραχώρηση λοιπόν το αεροπλάνο..έτσι  σαν απωθημένο.  
Έχω τη δύναμη από εδώ να σε καταλύσω, να σε διατάξω, να σου στρογγυλέψω την σκέψη,  για να μην τραυματίζει τη δική 
μου. Ακόμη και να σε συντρίψω μπορώ,  για να κλάψω πάνω από την στάχτη σου στο τέλος κάθε πτήσης...

Πετάω
Δεν υποχρεώνομαι να σερβίρω απαντήσεις  στο «γιατί  είμαι στον κόσμο μου»... κάθε φορά.
Από εδώ ψηλά αντιγράφω τα φεγγάρια και τα πατικώνω στις λευκές σελίδες του βιβλίου μου, γίνονται λέξεις από νερό και 
μαζί τους βλασταίνω παπαρούνες να σκεπάσω τις πληγές σου. Έτσι απλά, να ξεγελιέται το κόκκινο.
Αγοράζω παράδεισο να σε χωρέσω, να σε ελευθερώσω από τα «όχι «. Γίνομαι μάρτυρας μιας ανομολόγητης κατασκοπεί-
ας , ντύνομαι τον  διττό ρόλο θύτη - θύματος.

Πετάω
Και μπορώ να αναποδογυρίζω την κλεψύδρα της ύπαρξης ξανά και ξανά. Να σε πεθαίνω και να σε ανασταίνω στις βασα-
νιστικές σιωπές σου. Να γίνομαι νεφέλωμα που θα  σε βρέχει  με χρησμούς  και οδηγίες ευτυχίας.  Πάχνη να σε κάνω και  
να διαλύομαι στο σχήμα σου.

Το	αγαπώ	το	αεροπλάνο
Είναι πάντα ο αμετακίνητος αντίπαλος κάθε μικρής ή μεγάλης αγάπης. Γιατί με κλέβει και με ψάχνεις. Μπορεί να  μη γυρί-
σω ποτέ και να με αιχμαλωτίσει στον κίνδυνο της γοητείας του.  Ο αδυσώπητος αντίζηλος είναι.  Ο γεραρός. Ο αήττητος.  
Με την συμμαχία του μπορώ να σε νικήσω. Μέσα του παίρνω το μέγεθος του ιδανικού και σε συντρίβω.

Το	αγαπώ	το	αεροπλάνο
Γιατί έχει ψυχή. Εκεί περνώ  μισή ζωή να σε κοιτώ από ψηλά και άλλη μισή να σε λατρεύω.
Ακονίζω τα σκήπτρα μου και συναρμολογώ το φιλί σου στο παζλ των χειλιών μου. Σε φτιάχνω να με ερωτεύεσαι, να με 
ελευθερώνεις και να ελευθερώνεσαι, να έχω τη δύναμη να πενθώ το θάνατο όταν σμίξω με τη γη.

Ξέρεις κάτι; Την σιχαίνομαι τη γη.
Γιατί δεν με αφήνει να σε ερωτεύομαι.

Τον αέρα μόνο λαχταρώ. 
Γιατί εκεί κατάφερα  ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ ΝΑ ΣΕ ΑΓΑΠΩ.

Της Χριστίνας Αυγερινίδου - Μέλος ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
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Το ΠΟΛΚΕΟΑ, φιλοξένησε στα νέα 
γραφεία, τον βετεράνο πιλότο της 
Ολυμπιακής, Χρήστο Κωνστα-

ντόπουλο, που γνώρισε τον Αριστοτέλη 
Ωνάση. Υπήρξε για πολλά χρόνια πιλό-
τος του και ήταν προσωπικός φίλος με 
τον γιο του Αλέξανδρο.
Το θέμα της διάλεξης – συζήτησης 
«Άκου Αθηνά…»
Την ομιλία του, που έκανε από καρδιάς, 
την μοιράστηκε με συναδέλφους και φί-
λους που αγαπάνε την Ολυμπιακή. Ξεδί-
πλωσε άνγωστες πτυχές της μυθικής δυ-
ναστείας και θυμήθηκε πολλά από όσα 
έζησε δίπλα στην οικογένεια, πετώντας 
μαζί τους.
Ξεκίνησε με το τραγικό περιστατικό της 
απώλειας του Αλέξανδρου:
Το ημερολόγιο έδειχνε 22 Ιανουαρίου 
του 1973. Εκείνη την ημέρα έμελλε να 
γραφτεί η πιο μαύρη σελίδα στην ιστο-
ρία της οικογένειας Ωνάση: ο μονάκρι-
βος γιος του Αριστοτέλη και διάδοχος 
της δυναστείας μία ημέρα μετά θα άφη-
νε την τελευταία του πνοή ύστερα από 
ένα αναπάντεχο αεροπορικό δυστύχη-
μα. Ο Αλέξανδρος, το «καλό παιδί» όπως 
τον έλεγαν οι φίλοι του, δεν τα κατάφερε 
και το χτύπημα που είχε δεχθεί στο μοι-
ραίο αμφίβιο Piaggio 136, έβαλε οριστι-
κό τέρμα στη ζωή του, κι έτσι γράφτηκε 
η αρχή του τέλους και για τον πατέρα 
του.
Ως άνθρωπος που έζησε από κοντά την 
ιστορία της οικογένειας Ωνάση, πιλότος 
στο learjet του Αριστοτέλη και πολύ φί-
λος με τον Αλέξανδρο, ο Χρήστος Κων-
σταντόπουλος διηγήθηκε πτυχές των 
μυθικών Ωνάσηδων.
«Δεν μάθαμε ποτέ τι συνέβη. Το μέγε-
θος του τραύματος του Αλέξανδρου δεν 
δικαιολογείτο από την πτώση του αε-
ροπλάνου. Ηταν μια περίοδος που είχε 
αρχίσει έντονος συνδικαλισμός στους 
πιλότους και είχαν έρθει από την Αμερι-

κή πιλότοι για δοκιμές αεροπλάνων».
Ο θάνατος του Αλέξανδρου του στοίχισε 
πραγματικά. Σχεδόν συνομήλικοι, είχαν 
αναπτύξει δυνατή φιλία, αφού πολλές 
φορές ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος πε-
τούσε με το learjet της οικογένειας μέ-
χρι τη Γενεύη, για να ζήσει ο Αλέξανδρος 
τον έρωτά του με την κατά 16 χρόνια με-
γαλύτερή του Φιόνα Κάμπελ-Τίσεν, στο 
Σεντ Μόριτζ. «Ο Αλέξανδρος ήταν παιδί. 
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης δεν κρατούσε 
πάνω του λεφτά, ούτε έκανε επίδειξη 
του πλούτου του. Για απλά πράγματα 
ζητούσε χρήματα από τους φίλους του, 
όπως ο νεαρός τότε Χρήστος Κωνστα-
ντόπουλος, που βρέθηκε να είναι προ-
σωπικός πιλότος του μετά από επιλογή 
του Γιώργου Ζαμπέλα. «Μου ζήταγε 
λεφτά για ψιλοπράγματα και μου έλεγε 
μετά να περάσω από το λογιστήριο να 
τα πάρω. Ηταν απλός άνθρωπος, βαθιά 
πληγωμένος από τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, και απλά είχε τη φιλοδοξία 
να πάει μπροστά. Πήγαινε στο καζίνο 
για πλάκα. Και πήγαινα για παρέα». Του 
άρεσαν τα μπουζούκια και η διασκέδα-
ση. Έβαζε μάλιστα τη Μαρία Κάλλας να 
ακούει τον Χρηστάκη και το «Έμαθα πως 
είσαι μάγκας». Το όνειρό του έλεγε πως 
ήταν να κάνει μια πανίσχυρη Ολυμπια-
κή: «Είχε σχέδιο να φτιάξει μια Ολυμπια-
κή πρότυπο παγκοσμίως και να επεκτεί-
νει τη γραμμή μέχρι Ναϊρόμπι, Γιοχάνε-
σμπουργκ, Ρίο ντε Τζανέιρο…».
Λίγο πριν παντρευτεί την Τζάκι Κένεντι, 
συνέβη ένα περιστατικό. Ο Ωνάσης, ερ-

χόμενος από τη Νέα Υόρκη και πριν κά-
νει παγκόσμιο πάταγο με τον γάμο του 
με την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, 
θέλησε να πάει στον Σκορπιό. Ο καιρός 
ήταν χάλια, αλλά το αεροπλάνο σηκώ-
θηκε κατ’ επιταγήν του. «Είχε τρομερό 
καιρό. Κατεβήκαμε στα 500 μέτρα στο 
Ιόνιο, αλλά έβρεχε καταρρακτωδώς. 
Τελικά προσγειωθήκαμε στην Κέρκυρα. 
Μετά από μερικές ώρες μας δίνει εντολή 
ο Ωνάσης να πάμε στην Αθήνα. Πάνω 
από τον Αμβρακικό αλλάζει γνώμη. 
“Στρίψε Ρώμη”. Εμείς δεν είχαμε καύσι-
μα. Ηταν ίσα-ίσα, ενώ είχαμε δώσει ανα-
φορά στην Κόρινθο. Έγιναν όλα πολύ 
επιπόλαια και, πλησιάζοντας τελικά τη 
Ρώμη, ήταν κλειστή από χιόνι. Καύσιμα 
όμως δεν υπήρχαν για αλλού. Τελικά, το 
προσγείωσα αναγκαστικά. Μπλόκαρε ο 
ένας τροχός και το αεροπλάνο άρχισε να 
κάνει στροφές. Φοβήθηκα γιατί, αν γινό-
ταν κάτι, θα ξεφτιλιζόμασταν παγκοσμί-
ως. Είχα μέσα την Τζάκι και τον Ωνάση. 
Με το που προσγειωθήκαμε, γύρισε και 
είπε η Τζάκι στον Ωνάση: “That’s why life 
flying with you is interesting”».
Ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος ξεχώρισε 
στις αναμνήσεις του τα καλοκαίρια στον 
Σκορπιό, όπου έπαιζε με τα παιδιά της 
Τζάκι: «Θυμάμαι ότι ο Τζον, που μετέπει-
τα πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα, 
είχε φοβηθεί πολύ με το ψαροντούφεκο. 
Και εγώ είχα τότε άγνοια κινδύνου. Δεν 
καταλάβαινα ότι έπαιζα με τα παιδιά της 
Τζάκι και το παραμικρό λάθος μπορεί να 
κόστιζε».

Διάλεξη - Συζήτηση
Με ιστορική αναφορά στην Ο.Α.

Φωτογραφίες Χριστόφορος Στεφανίδης
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Από τον Κώστα Δάφνο

Είναι κατά γενική ομολογία ο 

μεγαλύτερος ηθοποιός του πα-

γκοσμίου κινηματογράφου. Εκ-

κεντρικός, ιδιόρρυθμος, πεισματάρης, 

γοητευτικός, επιβλητικός, το σύμβολο 

του αρσενικου! Αυτός είναι ο περίφημος 

και μοναδικός στο είδος του, Μάρλον 

Μπράντο!

Γεννήθηκε στην Ομάχα της Νεμπράσκα 

στις 03/04/1924. Γρήγορα πήγε στη 

Νέα Υόρκη, όπου μπήκε στο εργαστήρι 

δραματικής τέχνης.  Εκεί τον ξεχώρισε η 

καθηγήτριά του Στέλλα Άντλερ και τον 

έβαλε να παιξει σε πολλά θεατρικά έργα 

με μεγάλη επιτυχία.  Εκεί, κάποια στιγ-

μή, γνωρίσθηκε με τον σκηνοθέτη Ελία 

Καζάν ο οποίος αμέσως τον πρόσεξε 

και τον έφερε στο Άκτορς Στούντιο, το 

οποίο μόλις τότε το 1947 είχε ιδρύσει ο 

ίδιος και στο οποίο ο Μπράντο παρακο-

λούθησε μαθήματα ηθοποιίας. Σ’αυτήν 

την περίφημη σχολή καθηγητές εκτός 

του Ελία Καζάν ήταν ο Λη Στρασμπεργκ 

και η Στέλλα Άντλερ, οι οποίοι εδίδα-

σκαν την πρωτοποριακή «μέθοδο».  

Στην ίδια σχολή φοίτησαν οι διασημότε-

ροι ηθοποιοί του Χόλυγουντ.

Το 1947 ήταν η χρονιά σταθμός για τον 

Μάρλον Μπράντο, ο οποίος έπαιξε στο 

θέατρο το έργο του γνωστού αμερικα-

νού συγγραφέα Τένεσσυ Ουίλλιαμς «Λε-

ωφορείο ο Πόθος» («A Streetcar Named 

Desire»).  Ήταν φυσικό, αμέσως μετά την 

επιτυχία του αυτή, να ενδιαφερθεί γι’αυ-

τόν ο κινηματογράφος για τον οποίο γύ-

ρισε 40 ταινίες.  Το πρώτο του φιλμ «Οι 

Άνδρες» ήταν ασήμαντο.  Το δεύτερο 

φιλμ ήταν η μεταφορά του «Λεωφορείο 

ο Πόθος» στο σινεμά με την Βίβιαν Λη 

στην θέση της Τζέσικα Τάντυ. Εξαιρετική 

και η Βίβιαν Λη, η οποία πήρε το δεύτε-

ρό της Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.  Ο 

Μάρλον Μπράντο ήταν υποψήφιος για 

Όσκαρ αλλά τελικά το έχασε από τον 

Χάμφρευ Μπόγκαρντ στην «Βασίλισσα 

της Αφρικής».  Η τρίτη του ταινία ήταν 

το «Βίβα Ζαπάτα» μία θαυμάσια βιογρα-

φία του Μεξικανού επαναστάτη «Εμι-

λιάνο Ζαπάτα».  Και πάλι υποψήφιος για 

Όσκαρ, που το παίρνει όμως ο Γκάρυ 

Κούπερ στο «Τραίνο θα Σφυρίξει 3 Φο-

ρές» με την Γκρέης Κέλλυ.  Ακολουθεί 

ο «Ιούλιος Καίσαρ» ένα περίφημο ιστο-

ρικό φιλμ (μεταφορά της τραγωδίας 

του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) όπου και πάλι ο 

Μάρλον Μπράντο είναι συγκλονιστικός 

ως Μάρκος Αντώνιος και υποψήφιος 

για Όσκαρ.  Το χάνει όμως για 3η φορά 

από τον Γουίλλιαμ Χόλντεν στο «Θά-

λαμος Εξοντώσεως 17».  Στη συνέχεια 

γυρίζει τον «Ατίθασο» όπου παίζει τον 

αρχηγό μιας συμμορίας. Συνεργάζεται 

πάλι με τον Ελία Καζάν και γυρίζουν το 

κοινωνικό αριστούργημα «Το Λιμάνι της 

Αγωνίας» όπου παίζει των αρχηγό του 

συνδικάτου των λιμενεργατών, οι οποί-

οι αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες 

δουλειάς και ζωής.  Η ερμηνεία του εδώ 

ήταν αριστουργηματική, πράγμα που 

είχε ως αποτέλεσμα με την 4η υποψη-

φιότητά του, να κερδίσει επιτέλους το 

πολυπόθητο πρώτο οσκαρικό αγαλμα-

τάκι.  Η ταινία κέρδισε συνολικά οκτώ 

βραβεία Όσκαρ.  

Μάρλον Μπράντο
A' Mέρος
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ΠΡΟΣΩΠΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Με-
λίσσια Αττικής. Απόφοιτος της Σιβιτανιδεί-

ου Σχολής, εργάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία 
σαν τεχνικός απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε το 2000. 
Είναι αυτοδίδακτος και άρχισε να ασχολείται με την τέ-
χνη ζωγραφίζοντας από το 1968. Η ενασχόληση του με 
τη δημιουργία ψηφιδωτών έργων άρχισε από το 1979. 
Τις ψηφίδες (τετραγωνισμένες ή ασύμμετρες) που χρησι-
μοποιεί, τις κατασκευάζει μόνος από κεραμικά πλακάκια, 
ενώ το συνθετικό υλικό που έχει επιλέξει είναι το τσιμέντο. 
Το χρώμα που απλόχερα χαρακτηρίζει τα πρώτα έργα του, 
περιορίστηκε στο κόκκινο-μαύρο-άσπρο, για να καταλήξει 
τελικά σε μια μαυρόασπρη λιτή απεικόνιση, προσεγγίζοντας 
με τον δικό του τρόπο τις διάφορες μορφές που πλάθει.
Εμπνέεται από έργα κλασσικών και Ελλήνων δημιουργών 
της λαϊκής αλλά και της μοντέρνας τέχνης. Έχει λάβει μέρος 

σε αρκετές πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις και 
εκθέσεις εικαστικών 
από το 1979 μέχρι 
σήμερα. Οι τελευταί-
ες εκθέσεις έγιναν 
στην αίθουσα Έργων 
και Τέχνης «ΑΚΤ-ΑΡΤ» 
το 2007, όπως και 
στην Τεχνόπολη στο 
Γκάζι στην αίθουσα «ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» το 2009.
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί θερμά το μέλος του, Μι-
χάλη Πράπα για την προσφορά του συλλεκτικού αυτού 
έργου (λογότυπο της Ο.Α. από κοντέινερ, σε πλαίσιο από 
ψηφιδωτό – 01.10.2011) για το Μουσείο Πολιτικής Αερο-
πορίας.

ΠΕΡΑΣΑΝ 44 ΧΡΟΝΙΑ...
15 Μαρτίου 2019: Πριν από 44 χρόνια, 
στις 15 Μαρτίου 1975, ο στο American 
Hospital of Paris στην Γαλλία, πεθαίνει 
ο διασημότερος «κροίσος» του 20ού 
αιώνα ο Αριστοτέλης Ωνάσης. 
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γεννήθηκε 
στις 15 ή 20 Ιανουαρίου του 1906 (είχε 
δηλώσει στις αρχές και το 1900 ως 
ημερομηνία γέννησης) σε αριστοκρα-
τική συνοικία  Σμύρνης. Γονείς του  οι  
Σωκράτης Ωνάση κ Πηνελόπη το γέ-
νος Δολόγλου (ή Ντολόγλου). Φοίτη-
σε στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, 
και το 1922 αναγκάστηκε να εγκατα-
λείψει μαζί με την οικογένειά του τη 
Σμύρνη εξαιτίας της Μικρασιατικής 
καταστροφής. Έτσι ήρθε ως πρόσφυ-
γας στην Ελλάδα και το 1923 μετανά-
στευσε στην Αργεντινή. 
Το 1932, αγόρασε το πρώτο του 
πλοίο, το οποίο ονόμασε Καλλιρρόη 
προς τιμήν της αδελφής του. Το 1946, 
παντρεύτηκε την κόρη του μεγαλοε-
φοπλιστή Σταύρου Λιβανού Αθηνά-
Τίνα και απέκτησε μαζί της δύο παι-
διά, τον Αλέξανδρο, που γεννήθηκε 
το 1948 στην Αθήνα και τη Χριστίνα, 
που γεννήθηκε το 1950 στην Νέα 
Υόρκη.  Πολύ γρήγορα ο Ωνάσης, 
χάρη στο ιδιοφυές επιχειρηματικό 
του ταλέντο, αναδείχθηκε σε έναν 

από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές 
του κόσμου, κυρίως στον τομέα των 
πετρελαιοφόρων. 
Το όνομά του έγινε συνώνυμο του 
μύθου όχι μόνο στους οικονομικούς 
κύκλους της παγκόσμιας κοινότητας 
αλλά και μεταξύ των απλών ανθρώ-
πων. Το 1956, ο Αριστοτέλης Ωνάσης 
αγόρασε από το ελληνικό Δημόσιο το 
προνόμιο εκμετάλλευσης των Ελληνι-
κών Αεροπορικών Συγκοινωνιών και 
ίδρυσε την Ολυμπιακή Αεροπορία. 

Η εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία 
της στις 6 Απριλίου 1957, με προδι-
αγραφές εξυπηρέτησης επιβατών 
που σήμερα θεωρούνται αδιανόητες 
λόγω κόστους. Πολύ γρήγορα άνοιξε 
τα φτερά της στις πέντε ηπείρους και 
αναδείχθηκε σε μία από τις ασφαλέ-
στερες αεροπορικές εταιρείες στον 
κόσμο. 
Στα τέλη του 1974 ο Ωνάσης κατήγ-
γειλε τη σύμβαση με το ελληνικό 

Δημόσιο και στις 4 Αυγούστου 1975, 
μετά τον θάνατό του, η Ολυμπιακή 
Αεροπορία μεταβιβάστηκε στο ελ-
ληνικό Δημόσιο. Το 1963, ο Ωνάσης 
αγόρασε τον Σκορπιό, ένα μικρό, 
άγονο και άνυδρο νησί στο Ιόνιο. Φύ-
τεψε χιλιάδες δέντρα και φυτά, έκτισε 
μικρούς ξενώνες και το μεταμόρφωσε 
σε ένα μικρό επίγειο παράδεισο. Εκεί 
συνήθιζε να περνά κάποιες μέρες των 
διακοπών του συντροφιά με διάση-
μους φίλους του, προβάλλοντας έτσι 
την Ελλάδα στα πέρατα της γης. 
Στις 24 Ιανουαρίου 1973, ο γιος του 
Ωνάση, Αλέξανδρος σκοτώθηκε σε 
αεροπορικό δυστύχημα, σε ηλικία 
μόλις 25 ετών. Ο πρόωρος θάνατός 
του επέφερε στον Αριστοτέλη Ωνάση 
βαρύ πλήγμα, από το οποίο δε συνήλ-
θε ποτέ. Πέθανε δύο χρόνια αργότε-
ρα, στις 15 Μαρτίου 1975. Σύμφωνα 
με την επιθυμία του, ετάφη δίπλα 
στο εκκλησάκι της Παναγίτσας, στον 
Σκορπιό, όπου αναπαύονταν ήδη ο 
γιος του και η αδελφή του Άρτεμις. 
Εκεί ετάφη αργότερα και η Χριστίνα, η 
οποία πέθανε στις 19 Νοεμβρίου 1988 
στην Αργεντινή. (πηγή Wikipedia) 

Για την απόδοση : Παύλος Παπαδημη-
τρόπουλος 

Μιχάλης Πράπας
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μία σημαντική πρωτοβουλία από τον Κώστα Αλεξόπουλο,  
μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ στο Μουσείο Αλή Πασά στα Ιωάννινα

«Είναι πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό 
για το μουσείο μας, όταν κάποιος ευαι-
σθητοποιείται από την προσπάθειά μας 
να εμπλουτίσουμε το μουσείο με εκθέ-
ματα που σχετίζονται με την επαναστα-
τική περίοδο του 19ου αιώνα. Όλα τα 
χρόνια της συλλεκτικής μου αναζήτη-
σης (46 χρόνια) που σχετίζονται με αυτή 
την περίοδο, στην μοναξιά της αναζή-
τησης και της προσπάθειας απόκτησης, 
με της μικρές οικονομικές μου δυνάμεις 
για την αγορά ενός κειμηλίου, συμβαίνει 
ξαφνικά να συναντήσω άγνωστους αν-
θρώπους (λίγους αλλά δεν έχει σημασία) 
να με κοιτάν με καλοσύνη στα μάτια! και 
να προσφέρουν το οικογενειακό τους 

κειμήλιο στο μουσείο μας! Εισπράττω 
αυτή την δωρεά! σαν εμπιστοσύνη και 
σαν ανταμοιβή της προσπάθειάς μου 
όλα αυτά τα χρόνια. Νιώθω ότι προσφέ-
ροντας στο μουσείο Α.Π.Ε.Π. Νησί Ιωαν-
νίνων το κειμήλιό τους, εκτιμούν ότι στο 
μουσείο μας θα πιάσουν τον τόπο που 
τους αξίζει. Τέτοια είναι και η δωρεά του 
κυρίου Κώστα Αλεξόπουλου από την 
Αρκαδία που με περίσσευμα καρδιάς, 
αυτός και η οικογένειά του, έκαναν πιο 
πλούσιο το μικρό μας μουσείο! Το δερ-
μάτινο σελάχι του 19ου αιώνα (ζώνη για 
τα όπλα) με την ανακαίνιση της αίθου-
σας της επαναστατικής περιόδου’ πήρε 
στην προθήκη την θέση που του πρέπει! 

Πολλές ευχαριστίες!»
Φώτης Ραπακούσης

Διευθυντής του Μουσείου Αλη Πασά 
και Επαναστατικής Περιόδου.
 http://museumalipasha.gr/

Φως στο βασίλειο της ανελευθερίας 
Από το ρεπορτάζ της Μαριλένας Γεραντώνη στο «ΒΗΜΑ της Κυριακής» 

Η μάχη της 18χρονης Ράχαφ αλ 

Κουνούν να μην εκδοθεί στη Σα-

ουδική Αραβία επανέφερε στο δι-

εθνές προσκήνιο τα πάθη των γυ-

ναικών	–	και	όχι	μόνο	–	στο	υπερ-

συντηρητικό	καθεστώς.

«Θα με σκοτώσουν γιατί δραπέτευ-

σα και γιατί δήλωσα άθεη. Με ανά-

γκαζαν να προσεύχομαι και να φο-

ράω μπούρκα και δεν το ήθελα. […] 

Δεν μπορώ να σπουδάσω στη χώρα 

μου, ούτε να δουλέψω. Θέλω να εί-

μαι ελεύθερη. […] Πρέπει οποιαδή-

ποτε χώρα να με προστατεύσει όσο 

πιο γρήγορα γίνεται. Χρειάζομαι 

άσυλο. Κινδυνεύει η ζωή μου».

Η στάση της Ταϊλάνδης

Ο πιο προφανής λόγος που η Ταϊ-

λάνδη έκανε πίσω είναι η παγκόσμια 

προσοχή που προσέλκυσε η νεα-

ρή στο Twitter, αναρτώντας βίντεο 

μέσα από το δωμάτιο του ξενοδο-

χείου, καταγράφοντας την άρνησή 

της να βγει έξω και να συναντήσει 

οποιονδήποτε, μεταξύ αυτών φυσι-

κά τον πατέρα και τον αδελφό της 

που πήγαν να τη βρουν και να την 

οδηγήσουν στη Σαουδική Αραβία.

Αν σταθεί τυχερή, η νεαρή Ράχαφ 

Μοχάμεντ αλ Κουνούν, ίσως απο-

δειχθεί η μοναδική περίπτωση, η 

ιστορία της οποίας θα έχει αίσιο τέ-

λος σε σχέση με ανάλογες υποθέσεις 

νεαρών κοριτσιών από τη Σαουδική 

Αραβία που επιχείρησαν να δραπε-

τεύσουν από το υπερσυντηρητικό 

βασίλειο.
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ΠΟΙΗΣΗ

Απόψε πώς θα κοιμηθώ, 
πρώτη φορά δεν είσαι εδώ…
Που κρύφτηκε ο ήλιος σου,
Που έσβησε ο ίσκιος σου.

Ποιος με βάφτισε σε θολό νερό
Και μου κάνει δώρο ξύλινο σταυρό,

Ποιος δεν ήθελε να χαμογελώ
Και τα δυο σου μάτια, να μην ξαναδώ…

Σου έστειλα με τον νοτιά,
Την αγκαλιά μου ζεστασιά,

Να μην κρυώνεις και να βρεις
Σημάδια της επιστροφής…!!!

Μαρία Μουγιακάκου…

Μαρία Μουγιακάκου

Ιπταμένη Συνοδός Ο.Α. από το 1976.  
Γράφω στίχους, οι οποίοι έχουν ερμηνευτεί  

από σημαντικούς καλλιτέχνες.  
Δημήτρης Μητροπάνος,  

Βίκυ Καρατζόγλου, Γιώργος Τενζεράκης,  
Μαριάντα Πιερίδη, Πάνος Κιάμος, κ.ά.,  

καθώς και με συνθέτες όπως Παντελής Θαλασσινός, 
Χρήστος Παπαδόπουλος, Τόλης Κόκκινος,  

Ευθύβουλος κ.λ.π.. 
Το τραγούδι μου «Κουμάντο κάνει η θάλασσα»,  

με μουσική Παντελή Θαλασσινού και ερμηνεύτρια  
Βίκυ Καρατζόγλου συνοδεύει μουσικά το φιλμάκι  

στο YOU TUBE  
(https://www.youtube.com/watch?v=egmzEBWfzf4)  
με τις βραβευμένς με ΠΟΥΛΙΤΖΕΡ φωτογραφίες του  

Γιάννη Μπεχράκη, για το προσφυγικό.
Ο αείμνηστος Δημήτρης Μητροπάνος, έχει ερμηνεύσει το 

τραγούδι «Ποιος με βάφτισε σε θολό νερό», με στίχους μου 
και μουσική Χρήστου Παπαδόπουλου.

ΣΤΑ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Συνέχεια των άλλων κάθε χρόνος
δεν έρχεται να φύγει δίχως λάθη.

Γιαυτό και δεν θα λείψει πάλι ο πόνος,
Ούτε θα σβήσουν εύκολα τα πάθη.

Ελπίδες θα γεμίζουν οι καρδιές μας
την κάθε μέρα που θα προσπερνάει.

Χαρές ζωής θα μοιάζουν οι βραδιές μας
αν ξέρουμε κανείς πως δεν πεινάει.

Οι μέρες μας να μην είναι ρουτίνα
και άξιο να κάνουμε τον χρόνο.

Με καθαρή συνείδηση θα την περνάμε φίνα
και τα κακά για τους κακούς ας είναι μόνο.

Αν νοιώθουμε σαν άνθρωποι αλήθεια
κι αν με χαμόγελο τα πάντα θα περνάμε,

θα μείνει κι η χαρά από συνήθεια,
αν με αγάπη εχθρούς και φίλους μας κερνάμε.

Ευχές αλλάζοντας για ευτυχισμένο χρόνο, 
ας προσπαθούμε με πράξεις να μιλάμε.

Ας απαλύνουμε των πιο φτωχών τον πόνο, 
τον δυστυχή και πονεμένο ας αγαπάμε.

Ο νέος χρόνος ήρθε αθώο βρέφος
και μας καλεί να τους χαρίσουμε ευτυχία.
Να αποβάλλουμε ζητά το μαύρο νέφος,

πούνε γεμάτο με κακίες και απληστία.

Ευχές δεν φτάνουνε που λέμε από συνήθεια,
αλλά να αλλάξουμε τον φαύλο εαυτό μας.
Ευαίσθητη καρδιά να βάλουμε στα στήθια

και κάθε τι άλλο να ναι σκοπός μας.

Την συμβουλή μου κράτησε αν θες σαν φυλαχτό
και στη ζωή μας τη πεζή κανένα μη μισήσεις.
Κάνε την αυτοκριτική σου φίλο σου διαλεχτό

και μη ξεχνάς, ο συ μπορείς εταίρο μη ποιήσεις…!!!

Πάνος Παπαζάχος
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ΣΤΙΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΗΝ ΘΡΥΛΙΚΗ, ΩΡΑΙΑ, ΑΣΦΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

 Τον πολύ Κόσμο γύρισα, αλλά αλλού δεν είδα
Αερο-εταιρία να μοιάζει  Ηλιο-αχτίδα.

Τα λαμπρά χρώματα της, άσπρο-ουρανογαλανά 
Και με τους Ολυμπιακούς κύκλους, ακτινοβολά !!!..

                              
Αφετηρία, ξεκίνημα της ήταν θρυλικό,

Με τον κοσμοπολίτη κυρ Ωνάση δημιουργό.
Εις τα Γής πέντε ηπείρους τα φτερά της έφτασαν,
Απ΄όλους τους απανταχού Έλληνες συνέταξαν…

Πρωτεία στο service και για ασφάλεια στην πτήση,
Παγκοσμίως ουδείς είχε αμφισβητήσει..

Να χαίρεστε όλοι, από όλα τις Διευθύνσεις,
Που προσφέρατε τις καλές εξυπηρετήσεις.

Μετά, εξ΄Ελληνκού Δημοσίου την αγορά,
Ταλαίπωρων Ελλήνων Ταγοί, της κόνταιναν φτερά,

Έγινε Ολυμπιακή εταιρία των δεινών.
Έρμαιο των διαχειριστικών ανωμαλιών.

Όχι ολίγοι, δυστυχώς, εξυπνάκηδες πολλοί,
«χορό στήσανε» στην κακομοίρα Ολυμπιακή…

Την παρομοίασαν σαν ένα βαρέλι με κρασί,
Που κάθε δούγα του έχει μεγάλη διαρροή,

Στο τέλος την πουλήσανε για παλιό ξινό κρασί…

Οι στίχοι είν΄αναφερόμενοι ένεκα τιμής,
Για συνετούς εργαζόμενους της Ολυμπιακής.

Αλλά με προσοχή, να μην πολλά ονειρεύονται,,,
(Δρυός πεσούσης, οι παριστάμενοι ξυλεύονται)

ΘΕΟΦΙΛΟΣ	ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ	2018

ΠΟΙΗΣΗ

ΝΙΚΟΣ Χ. ΖΑΡΔΑΛΙΔΗΣ

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ (ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ)
Ο ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ (ΤΟ ΤΕΛΟΣ)

… Όλα τούτα ο Ραδάμανθυς είχε την αίσθηση ότι τα έβλεπε μ΄ορθάνοιχτα τα μάτια. Στο πρώτο 
βλεφάρου παίξιμο όμως, άλλαξε η σκηνή. Είδε μπροστά του ν΄ανοίγεται ένας πανέμορφος κή-
πος. Πουλιά παραδείσια, με τεράστιες πολύχρωμες ουρές να πετούν ολόγυρα. Άνθηκ αδύνατο να 
τα περιγράψει ανθρώπου μάτι, με σχέδια και χρώματα και μυρωδιές εξωτικές. Και παντού, όλα 
να τα τονίζει ένα φως ονειρικό, ενός άλλου κόσμου. Ακτίνες απ΄αυτό το φως, λες κι έμοιαζαν φω-
τεινοί δρόμοι που σχηματίζονταν από τις δροσοστάλες που γέμιζαν τα πάντα, συνεκτικός ιστός 
αυτού του ουράνιου καμβά. Κι εκεί πάνω να γλυστρούν αμέτρητα χρυσά φωτάκια, άλλοτε σαν να 
πετούν από λουλούδι σε λουλούδι, μικροσκοπικές νεράϊδες, ναι, έβλεπε να πεταρίζουν τα φτερά τους… Που ήταν άραγε; 
Στη «ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΤΕ;» Στη  «NEVERLAND;” ¨Ηταν δυνατόν;… Φυσικά και ήταν. Έτσι δεν έλεγε εκείνος ο κατεργαράκος ο 
Πήτερ Παν; Μπορείς όποτε θέλεις να βρεθείς σε αυτήν τη νεραϊδοχώρα, αρκεί να το θελήσεις και να το πιστέψεις πολύ. 
Μόνο που για να γίνει αυτό πραγματικότητα, το μόνο που χρειάζεται, είναι τα μάτια της ψυχής. Κάθε βλεφάρου παίξιμο 
κι άλλη εικόνα, κάθε επιθυμία κι άλλη σκηνή. Το Σύμπαν είναι εκεί. Σκηνογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός. Κι εσύ ο 
πρωταγωνιστής.. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΑ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΗΣΕΙ Η ΨΥΧΗ ΣΟΥ…!!
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Στις 23 Ιουλίου το απόγευμα, ήμουν στο εξοχικό μου στο 
Μάτι. Ο καπνός έξω ήταν πολύ έντονος, γι’ αυτό άνοιξα 

το ραδιόφωνο σε κρατικό κανάλι για ενημέρωση, αλλά 
δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση. Επειδή η ατμόσφαιρα ήταν 

αποπνικτική, αποφάσισα να φύγω με το αυτοκίνητό μου, 
που ήταν σταθμευμένο κάτω από ένα φλεγόμενο πεύκο. 
Τότε, έτρεξα γρήγορα προς την θάλασσα πριν εκραγεί 
μπροστά μου. Ο αέρας ήταν πολύ δυνατός (11 μποφόρ) και 
αναμμένα κουκουνάρια έσκαγαν πάνω μου και με έκαιγαν. 
Μπήκα στη θάλασσα και κολυμπούσα 3 ώρες. Όταν κάηκαν 
όλα, βγήκα και μετά από μία ώρα ήρθαν εθελοντές με ένα 
φουσκωτό, που μετέφεραν εμάς τους εγκαυματίες στη Νέα 
Μάκρη, στο Ιατρικό Κέντρο και από εκεί στον Ευαγγελισμό. 
Νοσηλεύτηκα στο νοσοκομείο δύο μήνες και υπέστην 
τρία χειρουργεία. Η νοσηλεία συνεχίστηκε στο σπίτι και 
κάθε εβδομάδα επισκεπτόμουν τα εξωτερικά ιατρεία του 
νοσοκομείου. Μετά από επτά μήνες έκλεισαν οι πληγές 
στο σώμα μου, όμως συνεχίζω τη θεραπεία στο σπίτι μέχρι 
σήμερα. Αναπόφευκτα, η μέρα εκείνη θα μείνει ανεξίτηλα 
στη μνήμη μου.

Από την Γιάννα Γατοπούλου
Πρώην Ι/Σ Ο.Α.

ΜΑΤΙ
ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Τούτες τις μεγάλες μέρες, συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την απομάκρυνση 
των προσφύγων και μεταναστών από το Ελληνικό (02.06.2017).

Σύριοι, Ιρακινοί, Αφγανοί, Πακιστανοί κ.ά., από τις 26.02.2016 «φιλοξενήθηκαν» 
στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Συνθήκες, όχι καλές για να ζή-
σουν άνθρωποι.
Η διαβεβαίωση προς τους όμορους Δήμους, που εξέφρασαν την αντίθεσή τους 
στην εγκατάσταση στο Ελληνικό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών ήταν 
πως, θα παρέμεναν για 2-3 μήνες, προκειμένου να δοθεί ο χρόνος στην Κυβέρ-
νηση να αντιμετωπίσει ενός τέτοιου μεγέθους πρόβλημα.
Τελικά, χρειάστηκαν 2 ολόκληρα χρόνια για να αποχωρήσουν.

Συμπληρώθηκαν 2 χρόνια
από την αποχώρηση προσφύγων και μεταναστών από το Ελληνικό

Ανάμεσά τους και συνάδελφοί μας

Φωτογραφίες Χριστόφορος Στεφανίδης



31 WWW.POLKEOA.GR

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Αθανάσιος  
Παναγής
Το τελευταίο αντίο δόθηκε στις 27 Δεκεμ-
βρίου 2018 Νέο Κοιμητήριο Γλυφάδας. Ο 
Θανάσης Παναγής διετέλεσε κορυφαίο 
στέλεχος της Επιμελητείας Πτήσεων και των 

Μακεδονικών Αερογραμμών, με ιδιαίτερα σημαντική 
συμβολή στην εξέλιξη των παραπάνω τομέων.
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα θερμά του συλλυπη-
τήρια στους οικείους του.

Ευστάθιος Στρουμπούλης
Το ΠΟΛΚΕΟΑ αποχαιρέτησε το μέλος του 
και έναν από τους οδηγούς του Ωνάση, Ευ-
στάθιο Στρουμπούλη. Η εξόδιος ακολουθία 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5 Μαρτίου 
2019 στο Κοιμητήριο Νίκαιας.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στον γιο του, μέλος 
του ΠΟΛΚΕΟΑ, Βαγγέλη Στρουμπούλη.

Γιώτα	Χριστίδου
Στις 13/2/2019 έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. 
Εργαζόταν στην Διεύθυνση Εγκαταστάσε-
ων και μετέπειτα Εταιρική Μονάδα Εγκατα-
στάσεων, ως σχεδιάστρια. Από τις ενεργές 
συναδέλφους για την Μετεγκατάσταση της 

Ολυμπιακής Αεροπορίας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-
νών. 
Η κηδεία της έγινε την Παρασκευή 15/2/2019 στις 11:00 
στο νεκροταφείο του Βύρωνα.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ στέλνει τα πιο θερμά του συλλυπητήρια 
στους οικείους της.

Βασίλης Τσοπέης
Έφυγε από την ζωή το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ, 
Βασίλης Τσοπέης. Η εξόδιος ακολουθία θα 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Φεβρου-
αρίου 2019 στο Κοιμητήριο του Βύρωνα.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα θερμά του συλλυ-

πητήρια στους οικείους του.

Λίζα Μάρκου
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε της Τρίτη 29 
Ιανουαρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τράδος (πρώην Ανατο-

λικό Αεροδρόμιο).
Το ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα θερμά του συλληπητήρια στην 
οικογένειά της, για την απώλεια ενός μέλους της μεγάλης 
οικογένειας της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Δημήτρης Αντωνόπουλος
Έφυγε από την ζωή ο συνάδελφος και μέλος του ΠΟΛΚΕ-
ΟΑ, Δημήτρης Αντωνόπουλος, διευθυντικό στέλεχος της 
ΟΑ, σε ηλικία 83 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και στο Κοιμητήριο Ζωγρά-
φου (ιερός ναός Αγ. Κωνσταντίνου)
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Γιώργος Παντελίδης
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμ-
βρίου 2018 στο Κοιμητήριο Καισαριανής. Τα θερμά μας 
συλλυπητήρια στους οικείους του.

Βασίλης Αργύρης
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 
29/12/2018, στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών, στη 13.00. Τα 
θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Τάκης Ψύχας
Τεχνικός στην Ο.Α. και μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ. 
Η κηδεία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 
Δεκεμβρίου, στην Τίρυνθα Αργολίδας. 

Βασίλης Μπρέντας
Κυβερνήτης ΟΑ. Αποστρατεύθηκε το 1973 
- Σμήναρχος ΕΑ. 
Διετέλεσε διοικητής της 353 μοίρας στην 
Ελευσίνα (albatross) συνεργασίας με το πο-
λεμικό ναυτικό και ΝΑΤΟ 

Το 1974 μπήκε στην αεροπλοΐα και το 1976 στην ΟΑ
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 
Δεκεμβρίου, στο κοιμητήριο της Κηφισιάς.
Θερμά συλλυπητήρια στου οικείους του και ιδιαίτερα 
στην κόρη του. 
   Συλλυπητήρια 
        στους οικείους τους

Τα  μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ που έφυγαν από κοντά μας
Καλό τους ταξίδι
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