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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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4 ή μ ε ρ η  ε κ δ ρ ο μ ή 
Βερολίνο – Δρέσδη κ.λπ.

Τιμή κατ΄άτομο: 625 € (σε δίκλινο)
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

• Μεταφορές/ξεναγήσεις/εκδρομές (Δρέσδη)
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίου

Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean
  Aναχ. 14/06 Αθήνα – Βερολίνο 08.30-10.25

 Επιστρ. 17/06 Βερολίνο – Αθήνα  11.15-15.00

Εξαιρετικά σημαντικό:
Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί αυ-
στηρά σειρά προτεραιότητας με την κατάθεση 
της προκαταβολής (200€) έως τις 14 Μαΐου 
2019, ώρα 14.00.

 Τηλ. επικοινωνίας: 210 9885006 – 210 9211965

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Παρασκευή 14 - Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

Στις σελ. 26-31 
παρουσιάζονται 
οι Υποψήφιοι στις 
εκλογές της 26ης 
Μαϊου 2019, ευρωεκλογών, Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού μέλη 
του ΠΟΛΚΕΟΑ και πρώην εργαζόμενοι 
στην Ολυμπιακή Αεροπορία ή πρώτου 
βαθμού συγγενών αυτών, που 
απάντησαν θετικά στην ανακοίνωση του  
ΠΟΛΚΕΟΑ για καταχώρηση.
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Χρήστος Καπάταης
Aντιπεριφερειάρχης 

Νοτίου Τομέα Αθηνών

EDITORIAL

ΣΥΝΕΔΡΑΜΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ
(Διαγραφή προστίμου • Μουσείο • Νέα γραφεία • Μετεγκατάσταση)

Γιάννης Κωνσταντάτος 
Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Ανδρέας Κονδύλης 
Δήμαρχος Αλίμου 

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος 
Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

Γιώργος Παπανικολάου 
Δήμαρχος Γλυφάδας

Διονύσης Χατζηδάκης
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΚΕΟΑ
στο Υπουργείο Πολιτισμού για χαρακτηρισμό των αεροσκαφών

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός των ιστορικών αεροσκαφών για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Σχετ. 
1. Την υπ΄αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/555518/370882/1764/1

19.01.2019 απάντησή σας

2. Την υπ΄αρ.πρωτ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/14192/9578/70/8
21.01.2019

Κυρία Υπουργέ,

Σε συνέχεια της επιστολής μας από 12.07.2018 (Αρ.Πρωτ.
Φ33/2572), καθώς και των ως άνω σχετικών (1-2) απαντήσε-
ών σας, θα θέλαμε επιπροσθέτως να τονίσουμε τα κάτωθι:
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπο-
ρίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), στα 30 χρόνια παρουσίας του, έχει να 
επιδείξει ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, τόσο στα ζητήματα 
πολιτισμού (προγράμματα εταιρικής, κοινωνικής ευθύνης 
αλλά και δράσεις για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύ-
θερου χρόνου των μελών του), σχετικά με την πολυσχιδή 
του δράση στην κοινωνία (Συν.1).
Κυρίαρχος στόχος του ΠΟΛΚΕΟΑ τα τελευταία χρόνια είναι η 
δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Είμαστε ο φορέας, που έμελε να κληθούμε και να διαχειρι-
στούμε την προώθηση της ιστορικότητας του χώρου και του 
ΟΡΑΜΑΤΟΣ για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αερο-
πορίας. Δεσπόζουσα θέση στον χώρο των αερομεταφορών 
είχε για 60 περίπου χρόνια η Ολυμπιακή Αεροπορία.

Στην κατεύθυνση αυτή:
•  Καταθέσαμε επίσημα τον Απρίλιο του 1997 στην Πολιτεία 

το αίτημά μας για δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αερο-
πορίας (ΟΡΣΑ).

•  Το 2001, μετά την μετεγκατάσταση στο νέο αεροδρόμιο στα 
Σπάτα, εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειές μας σε όλα τα επίπε-
δα, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα αυτή στο Ελληνικό.

•  Το 2003, με την οικονομική στήριξη των 4.500 μελών 
του ΠΟΛΚΕΟΑ, αγοράστηκαν το B727-200 (νηολογίου 
SX-CBA) Β737-200 (νηολογίου SX-BCA) και το Β747-200 
(νηολογίου SX-OAB) που όδευαν προς καταστροφή και 
πώληση ως scrap (κατσαρόλες).

•  Πήραμε έγκριση, μετά από αίτημά μας, από τον Οργανι-
σμό Ρυθμιστικού Αθήνας (13/01/2003 – Α.Π.75) για παρα-
μονή των  ιστορικών αεροσκαφών στον χώρο του πρ.Ανα-
τολικού Αεροδρομίου Ελληνικού.

•  Στις 22 Απριλίου 2004, συμμετείχαμε στην ημερίδα του Τε-
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χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), με θέμα «Αεροδρό-
μιο Ελληνικού – Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου», όπου 
παρουσιάστηκε η πρότασή μας για δημιουργία Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας, στα πλαίσια του Μητροπολιτικού 
Πάρκου στο Ελληνικό.

•  Τον Μάιο του 2004 καταθέσαμε στο Υπ.Πολιτισμού (Εφο-
ρεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής) αίτημα για τον χαρα-
κτηρισμό ως νεωτέρων μνημείων, κτιριακών εγκαταστά-
σεων στο πρ.αεροδρόμιο του Ελληνικού.

α. Αίθουσες αφίξεων και αναχωρήσεων εξωτερικών 
γραμμών πρ. Δυτικού Αεροδρομίου.
β. Πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών Ολυμπι-
ακής Αεροπορίας
γ. Αγγλικό υπόστεγο (ΠΑΓΟΔΑ) που βρίσκεται στο Ελλη-
νικό (περιοχή ΧΑΣΑΝΙ).

•  Τον Απρίλιο του 2007, το ΠΟΛΚΕΟΑ, με αφορμή τα 50 
χρόνια από την ίδρυση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, 
παρουσιάζει για πρώτη φορά το πολυτελές λεύκωμα 300 
σελίδων, με τίτλο «1957 – 2007: Μισός αιώνας στους ου-
ρανούς». Στόχος, να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση της 
Κοινωνίας για την αναγκαιότητα δημιουργίας Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας.

•  Το 2008, το ΠΟΛΚΕΟΑ συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευ-
ση του ΥΠΕΧΩΔΕ, για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνι-
κό και τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.

•  Στις 27 Μαΐου 2019, υπογράφεται η σύσταση Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος υπό τον τίτλο «Μουσείο Πολιτικής Αε-
ροπορίας» (Συμβολαιογραφική πράξη)

•  Τον Ιούλιο του 2009 (22/07/2009) το ΠΟΛΚΕΟΑ καταθέτει 
στο Υπουργείο Οικονομικών αίτημα για τη σύσταση Κοι-
νωφελούς Ιδρύματος, με τίτλο «Μουσείο Πολιτικής Αερο-
πορίας».

•  6 Απριλίου 2011: Τέσσερα (4) χρόνια μετά την έκδοση του 
λευκώματος, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του προσω-
ρινού εκθετηρίου του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας 
με τον τίτλο «ΈΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ», στην αίθουσα 
αναχωρήσεων του Δυτικού Αεροδρομίου Ελληνικού, στα 
πλαίσια προώθησης του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας. 
Παρουσιάζονται περίπου 8 χιλιάδες ιστορικά εκθέματα 
της Πολιτικής Αεροπορίας. 

•  Τον Δεκέμβριο του 2014 (08/12/2014), πραγματοποιείται 
αναπαράσταση της πρώτης πτήσης του BOEING 747 SX-
OAB, στον χώρο στάθμευσης των ιστορικών αεροσκαφών, 
στο πρ.Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνικού. Είναι το αερο-
σκάφος του Ωνάση. Κανένα μουσείο στον κόσμο έως τότε, 
δεν διέθετε BOEING 747!!

•  Στις 20 Απριλίου 2016, το ΠΟΛΚΕΟΑ, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Ν.3028/2002, κατέθεσε έκθεση – υπόμνημα 
(επιμέλεια της αρχιτέκτωνoς μηχανικού, κας Αριάννας Ραυ-
τοπούλου), στην οποία ζητούσαμε των χαρακτηρισμό ως 
νεώτερων μνημείων κτιριακών εγκαταστάσεων στο πρώ-
ην Αεροδρόμιο Ελληνικού και πιο συγκεκριμένα: α) Του 
κελύφους του αρχικού κτιρίου του Δυτικού Αεροσταθμού 
β) Του παλαιού πύργου ελέγχου του Αεροσταθμού γ) Του 
Αγγλικού υποστέγου δ) Του αρχικού πυρήνα του συγκρο-
τήματος του πρώην Αμερικάνικου Κολλεγίου Αθηνών.

•  Στις 13/10/2016, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 

BOEING 747-284B Olympic Eagle SX OAB

BOEING 737-284 Advanced Apollo SX BCA

BOEING 727-284 MOUNT OLYMPUS SX CBA

SX BAR BAC 1-11 HELLENIC AIR
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(ΚΑΣ) χαρακτηρίζει ως νεώτερα μνημεία ιστορικά κτίσμα-
τα στο Ελληνικό, τα οποία διασώθηκαν για πάντα.

•  Τον Μάιο του 2016 (26/05/2016) το ΠΟΛΚΕΟΑ καταθέτει 
νέο αίτημα στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων για τον χα-
ρακτηρισμό των ιστορικών κτιρίων.

•  Το ΠΟΛΚΕΟΑ, με αλλεπάλληλα διαβήματα, συναντήσεις 
και επιστολές προς την Εκκαθαρίστρια της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας, παρεμβαίνει για τη διάσωση ιστορικών αντι-
κειμένων του εθνικού μας αερομεταφορέα, καθώς και έπι-
πλα του Αριστοτέλη Ωνάση.

•  Στις 13 Οκτωβρίου 2016, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέ-
ρων Μνημείων, αποφασίζει τον χαρακτηρισμό του αγ-
γλικού υποστέγου «ΠΑΓΟΔΑ» ως νεώτερο μνημείο, απα-
ντώντας έτσι θετικά στο αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ αλλά πα-
ράλληλα, απέρριψε τον χαρακτηρισμό του κελύφους του 
Δυτικού Αεροσταθμού. Για το δε αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ για 
τον χαρακτηρισμό του πρώτου υποστέγου συντήρησης 
αεροσκαφών (κτίριο Ζώτου – ιδρυτή της ΤΑΕ) και μας πα-
ρέπεμψε σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
δεδομένου ότι ανήκει στα κινητά μέρη.

•  Στις 21 Μαρτίου 2017, καταθέσαμε πρόταση στην Εφορεία 
Νεωτέρων Μνημείων για χαρακτηρισμό ως νεώτερο μνη-
μείο το ΣΗΜΑ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, το οποίο 
βρίσκεται στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βου-
λιαγμένης, ως υπαίθρια εικαστική δημιουργία και σημαντι-
κό πολιτιστικό μνημείο – τοπόσημο.

•  Μάρτιος 2018: Χωροθετείται το Μουσείου Πολιτικής Αερο-
πορίας, Σχεδίο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μη-
τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρει-
ας Αττικής  με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ.35 – 01.03.2018)

•  Στις 12 Ιουλίου 2018, κατατίθεται αίτημα στο Υπ.Πολιτι-
σμού (Α.Π.Φ33/2572) για τον χαρακτηρισμό των ιστορι-
κών αεροσκαφών.

Τέλος, στη διάρκεια των παραπάνω χρόνων, καταφέραμε και 
συγκεντρώσαμε πάνω από 23.000 αντικείμενα, καθώς και 
επτά (7) μη πλόιμα αεροπλάνα.
Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα στην Ευ-
ρώπη που δεν διαθέτει παρόμοιο Μουσείο, παρά την πα-
ρουσία της χώρας μας επί 88 χρόνια στον χώρο των εμπορι-
κών αερομεταφορών.

ΑΙΤΗΜΑ

Αιτούμεθα τον χαρακτηρισμό των κάτωθι αεροσκαφών ως 
κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.1, εδαφ. Ε του 
Ν.3028/2002.
Παραθέτουμε σχετικό φάκελο, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
μας έχουν παρασχεθεί από την πλευρά σας, για την κήρυξη 
των αεροσκαφών ως νεώτερων κινητών μνημείων (Συν.2). 
Συν.:

1. Τετράπτυχο ΠΟΛΚΕΟΑ
2. Φάκελος με αναλυτική αποτύπωση, καταγραφή και 

ιστορική τεκμηρίωση των εννέα (9) αεροσκαφών. 

Επιμέλεια φακέλου: Μάρω Καχριμανίδη (Ιστορικός Τέ-
χνης – Μουσειολόγος)

Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ

SX APU CESSNA 411

SX APC PIPER AZTEC

SX HDI BELL206 JETRANGER HELICOPTER

SX AIS CESSNA 421

SX AAZ PIPER NAVAJO ATHENS AIR
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Παρακαλούνται τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), οι φίλοι της 
Ολυμπιακής, της Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και πολιτιστικές συλλογικότητες να ανταποκριθούν ΘΕΤΙΚΑ στο κάλεσμά 
μας για οικονομική ενίσυχη που έκτατα προέκυψε από την αδήριτη ανάγκη για κάλυψη των δαπανών για την ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
της συλλογής του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων και των αεροσκαφών (καθ ΄υπόδειξην του 
Υπουργείο Πολιτισμού) που προκύπτουν για ενέργειες σχετικά με τον φορέα.
Παρακαλούμε από το υστέρημά σας, να συμβάλλετε στη δυνατότητα διενέργειας της απογραφής που στοχεύει στην 
πραγματοποίηση του οράματός μας για την ίδρυση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα ΑΥΤΟΝΟΜΑ υπό την 
αιγίδα μας.
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

Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για τις ανάγκες του Μου-
σείου: 

•	 Παύλο Ιωαννίδη (550€)

•	 Βασίλη Τσατσαράγκο (300€)

•	 Ειρήνη Δέλιου (100€)

•	 Αναστασία Δανέζη (50€)

•	 Ελένη Διοσκουρίδου (50€)

•	 Γιάννης Καλλιάνο (50€)

•	 Γιώργο Λαμπρόπουλο (50€)

•	 Μάνο Σιλαμιανό (50€)

•	 Μαρίνα Τριανταφύλλου (50€)

•	 Ευφροσύνη Χέλμη (50€)

•	 Σπύρο Κωνσταντόπουλο (20€)

•	 Γιάννη  Μανιό (20€)

•	 Κωνσταντίνο Μηγιάκη (20€)

•	 Κώστα Ορφανουδάκη (20€)

•	 Δημήτριο Σίψα (20€)

•	 Ελένη Δημοπούλου (10€)

•	 Κατερίνα Λέκκα (10€)

•	 Εμμανουήλ Σίμο (10€)

•	 Πέτρο Σπίγγο (10€)

•	 Τρύφων Χρυσοστόμου (10€)

•	 Δήμητρα Γρανίτσα (5€)

•	 Παναγιώτη Καρκαλή (5€)

•	 Αντώνη Μανιδάκη (5€)

•	 Μαίρη Ματθαίου (5€)

•	 Ζέτα Πρίφτη (5€)

Συνεχίζεται η προαιρετική έκτατη οικονομική 
ενίσχυση για τις ανάγκες του Μουσείου
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εορτασμός της 
«Ημέρας Ολυμπιακής Αεροπορίας»

Με αφορμή την πρώτη πτήση της Ολυμπιακής Αε-

ροπορίας (6 Απριλίου 1957), που σηματοδοτού-

σε την έναρξη μιας αέναης πτήσης, ενός κορυ-

φαίου αερομεταφορέα στον κόσμο, πραγματοποιήθηκε το 

Σάββατο 6 Απριλίου 2019, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δή-

μου Αθηναίων «Μελίνα» (Θησείο), εκδήλωση, γιορτάζοντας 

την ημέρα ίδρυσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας, από τον 

Αριστοτέλη Ωνάση (6 Απριλίου 1957).

Η φετινή εκδήλωση περιλάμβανε δύο εκθέσεις φωτογρα-

φίας, μία αφιερωμένη στα 62 χρόνια και πλέον ιστορίας της 

Ολυμπιακής Αεροπορίας και μία για τα 30 χρόνια από την 

ίδρυση του ΠΟΛΚΕΟΑ (1η Ιουνίου 1989), καθώς και βραβεύ-

σεις.

Την εκδήλωση άνοιξε το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ, Άννα Δακτυ-

λίδη με ενημερωτικές ανακοινώσεις και στη συνέχεια, τον 

λόγο έλαβε ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του ΠΟΛΚΕΟΑ, 

Φίλιππος Περιμένης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρι-

Ο Παύλος Ιωαννίδης απευθύνει χαιρετισμό και μας θυμίζει την 
6 Απριλίου 1957.

Μερική άποψη των παρευρισκομένων στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
Δήμου Αθηναίνων «Μελίνα».

Ο πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ, Βασίλης Τσατσαράγκος, πλαισιωμένος 
από τα μέλη του Δ/Σ ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, 
αναφέρεται στη σημασία της ημέρας.

Η Άννα Δακτυλίδη, μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ – εθελόντρια, παρουσίασε το 
πρόγραμμα της ημέρας και τις ανακοινώσεις.



9 WWW.POLKEOA.GR

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και συνάδελφος, 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στον χαιρετισμό του.

Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος, συνάδελφος και πρ. Δήμαρχος Αγίας 
Παρασκευής, απευθύνει χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους.

Αναμνηστική φωτογραφία με τους Μάρω Καχριμανίδη, Φώτη 
Χριστοδούλου, Σπύρο Βαζούρα, Βασίλη Τσατσαράγκο, Σπύρο 
Γιάνκοβιτς και Τάκη Αδαμίδη.

Διακρίνονται από αριστερά Βασίλης Τσατσαράγκος, Φώτης 
Χριστοδούλου, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Σπύρος Γιάνκοβιτς, Τάκης 
Αδαμίδης.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο μετά το πέρας της εκδήλωσης, με μέλη 
του Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ, την καθηγήτρια της σχολής AST και τους 
σπουδαστές.

σκόμενους και προσφώνησε τους προσκεκλημένους. Στη 

συνέχεια, κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο, Βασίλη Τσατσα-

ράγκο για την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, για τη σημα-

σία της ημέρας, καθώς και για τον ρόλο που έπαιξε η Ολυ-

μπιακή Αεροπορίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 

αλλά και της κοινωνίας.

Χαιρετισμό απηύθυναν: ο κ. Παύλος Ιωαννίδης (Επίτιμος 

Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος «Ωνάση» και κυβερνήτης της 

πρώτης πτήσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας με προορισμό 

τη Θεσσαλονική), ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (Κυβ/της 

της Ο.Α. και Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης) και 

ο Βασίλης Γιαννακόπουλος (Ι/Φ και πρ. Δήμαρχος Αγίας 

Παρασκευής).

Η Γεν. Γραμματέας του ΠΟΛΚΕΟΑ, Κυριακή Καρακατσάνη, 

διάβασε τα βιογραφικά των βραβευθέντων, που για τη φε-

Ο γιατρός Γιάννης Μανιός, φίλος του ΠΟΛΚΕΟΑ και πάντα δίπλα μας, 
μαζί με τον πρόεδρο της ΕΣΧΙΜΠΑ, Γιώργο Γαβριηλίδη.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σπουδαστές, ανάμεσα στους Γρηγόρη Κωνσταντέλλο (κυβ/τη και 
Δήμαρχο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης), Δημήτρη Κλαψή (Έφορο 
Επιμελητείας ΠΟΛΚΕΟΑ) και την πρ Ι/Σ Κατερίνα Λέκκα (καθηγήτρια 
της σχολής AST) σε αναμνηστική φωτογραφία.

Η Γεν.Γραμματέας του ΠΟΛΚΕΟΑ, Κυριακή Καρακατσάνη, με 
την βραβευθείσα Μαργαρίτα Βελώνια-Μπίκου και τη Μαρίνα 
Τριανταφύλλου, η οποία παρέλαβε την τιμητική πλακέτα εκ μέρους 
της Άννας Βελισσαρίου.

Ομάδα πρώην Ι/Σ, σε αναμνηστική φωτογραφία.

Η Μαργαρίτα Βελώνια-Μπίκου, παραλαμβάνει την τιμητική πλακέτα 
από τον Φίλιππο Περιμένη, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του 
ΠΟΛΚΕΟΑ.

Διακρίνονται από αριστερά Η βραβευθείσα Μαργαρίτα Βελώνια-
Μπίκου, ο πρόεδρος της ΕΣΧΙΜΠΑ Γιώργος Γαβριηλίδης, ο Παύλος 
Ιωαννίδης και ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, συνάδελφος και Δήμαρχος 
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

τινή χρονιά ήταν οι κυρίες Άννα Βελισσαρίου, Μαργαρίτα 

Βελώνια – Μπίκου και Ρένα Σικιαρίδη, οι οποίες βραβεύ-

τηκαν για την επαγγελματική τους ευσυνειδησία (επέζησαν 

των αεροπορικών τραγωδιών των αεροσκαφών YS-11A-500 

SX-BBQ (21 Οκτωβρίου 1972) και FALCON 900B SX-ECH (14 

Σεπτεμβρίου 1999).

Ακολούθησε περιήγηση των καλεσμένων και παρευρισκο-

μένων στις εκθέσεις φωτογραφίας όπου εκτίθεντο σπάνιες 

ιστορικές φωτογραφίες.

Τέλος, δόθηκε σε όλους η ευκαιρία να απολαύσουν τα εδέ-

σματα – κέρασμα που πρόσφερε το ΠΟΛΚΕΟΑ, κουβεντιά-

ζοντας για τα παλιά.

Ήταν μία θαυμάσια ευκαιρία να θυμηθούμε τα παλιά και να 

ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον Απρίλιο του 2020.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα . Όταν αποφοίτησα από το Λύκειο,  ξεκίνησα 
να φοιτώ προγραμματισμό στην NCR/IBM και παράλληλα Λογιστική στο Saint 
George College. Ένα χρόνο μετά μόλις ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, μάλλον σαν 
αστείο, έδωσα εξετάσεις για αεροσυνοδός μαζί με μια φίλη μου, όπου και πέρασα 
στην Saudia. Άρχισα άμεσα εκπαίδευση και εργάστηκα για δυο χρόνια, με βάση 
την Αθήνα. Αυτός ήταν και ο λόγος που, το καλοκαίρι του ´83  ενημερώθηκα ότι, η 
Ολυμπιακή ζητούσε Ιπτάμενες συνοδούς με προϋπηρεσια δυο χρόνια! Τόσα όσα 
είχα ακριβώς ! Έδωσα εξετάσεις όπου πέρασα και κάπως έτσι,  ξεκίνησε ένα από 
τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ζωής μου. Έμεινα στην εταιρεία, μέχρι την ημέρα 
που είχα το δυστύχημα με το Falcon. Απέκτησα μια κόρη και δυο γιούς και είμαι 
παντρεμένη με τον Αντώνη Ευθυμίου,  Πιλότο στην τότε Ολυμπιακή. Σήμερα η ζωή 
μου μοιράζεται, μεταξύ  Πορτογαλίας, Ελλάδας και Αγγλίας όπου ζουν και εργάζονται 
τα μεγαλύτερα παιδιά και σπουδάζει ο μικρός μου γιος.

Γεννήθηκα στο Αργοστόλι-Κεφαλληνίας το 1953. Αποφοίτησα από το Γυμνάσιο-
Λύκειο των Αγίων Αναργύρων Αττικής. Μετά το Λύκειο σπούδασα στη σχολή A.S.T. 
(Airline service training) όπου και τελείωσα με επιτυχία. Ομιλώ Αγγλικά - Ιταλικά.
Το 1972 προσλήφθηκα στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως ιπταμένη συνοδός και 
ξεκίνησα την καριέρα μου επιτυχώς για μια 25ετία, μέχρι της συνταξιοδότησής μου 
το 1995. Προϊστάμενη Jumbo και διοικητικό στέλεχος ΤΠΘΕ.
Είμαι παντρεμένη και έχω δύο παιδιά. Κατοικώ στο Παλαιό Φάληρο, ασχολούμαι με 
διακόσμηση, ραπτική και το νοικοκυριό. Μου αρέσει το περπάτημα, η μουσική, ο 
χορός και το διάβασμα και φυσικά τα ταξίδια. 

Άννα Βελισσαρίου

Μαργαρίτα Βελώνια-Μπίκου

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ
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Το ΠΟΛΚΕΟΑ, με αντιπροσωπεία 30 συναδέλφων, 

πρώην εργαζομένων της Ολυμπιακής, πραγματο-

ποίησε στις 18 Απριλίου 2019 επίσκεψη μνήμης, στο 

σημείο πρόσκρουσης επί του όρους «ΠΑΝΕΙΟΝ» (Κερατο-

βούνι), στην περιοχή της Κερατέας.

Στο σημείο όπου βρίσκεται ένα πρόχειρο μνημείο, το ΠΟΛ-

ΚΕΟΑ τοποθέτησε μαρμάρινη πλάκα προς τιμήν των πέντε 

συναδέλφων (πλήρωμα του αεροσκάφους), καθώς και των 

85 επιβατών, που βρήκαν τραγικό θάνατο στις 8 Δεκεμβρίου 

1969.

Το αεροσκάφος της Ολυμπιακής που συνετρίβη στην παρα-

πάνω περιοχή ήταν DOUGLAS DC-6B SX-DAE.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο και στη συνέ-

χεια, επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας, όπου περισυνέ-

λεξε μερικά από τα εναπομείναντα μέρη του αεροσκάφους.

Η παραπάνω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη 

συμπλήρωση 50 χρόνων από την αεροπορική τραγωδία 

και την παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς και 

μνήμης.

Στην παραπάνω εκδήλωση, το ΠΟΛΚΕΟΑ είχε προσκαλέσει 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ στην Κερατέα
Επίσκεψη μνήμης στον χώρο της αεροπορικής τραγωδίας

Φωτογραφίες Χριστόφορος Στεφανίδης-Δημήτρης Νικολούλιας

Τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ φωτογραφίζονται στο μνημείο που έχει στηθεί προς τιμήν των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας.

50
χρόνια 

μετά
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ και κάτοικος της Κερατέας, Γιώργος Χατζής, 
οδήγησε τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ σε ένα από τα σημεία της 
αεροπορικής τραγωδίας.

Ανεβαίνοντας στο βουνό.

Τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ Γιώργος Χατζής και Βαγγέλης Παναγιωτίδης 
στα εναπομείναντα τμήματα του DC-6 (σκέλος).

Άλλο ένα εξάρτημα από τα συντρίμια.

Αριστερά ο συνάδελφος Νίκος Γιαννακόπουλος και μέλος του 
ΠΟΛΚΕΟΑ μετά της συζύγου της οποίας ο πατέρας (Ιωάννης Καδδάς)
επέβαινε του μοιραίου αεροσκάφους μαζί με άλλα τρία ξαδέλφια.

και τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρη Λουκά, ο οποί-

ος τελικά δεν παρέστη, προκειμένου να του διαβιβάσει την 

πρότασή του για την κατασκευή μονοπατιού, περίπου 200μ., 

παρέχοντας έτσι πρόσβαση στον χώρο, καθώς και τη συντή-

ρηση του μνημείου από τον Δήμο.

Η μαρμάρινη πλάκα που τοποθετήθηκε στο μνημείο.
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Της Χριστίνας Αυγερινίδου - Μέλος ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ / ΟΑ 411

Από τις μεγαλύτερες νοσταλγίες, η πτήση στη Νέα Υόρκη, τη στιγμή που ο ήλιος ξεμυτίζει δειλά πάνω από τους  
μονόχρωμους ουρανοξύστες για να δώσει τελικά τη θέση του σε ένα εκνευριστικό αλλά παρεϊστικο ψιλόβροχο.
Οι εποχές του χρόνου εναλλάσσονται μυστήρια  στο πολύχρωμο σκηνικό αυτής της πολύβουης Μητρόπολης που, 
εδώ και χρόνια, είναι το λιμάνι μου, μια σίγουρη αγκαλιά που ανταποκρίνεται σε κάθε μου προσδοκία. Ο ουρανός 
της,  φυγαδεύει σκέψεις και αμαρτίες που ανέμελα σεργιανίζουν στο μυαλό μου με απαραίτητη συνοδεία τη φωνή 
του  FRANK SINATRA, FLY ME TO THE MOON, τίποτα λιγότερο....απαραίτητο παρελκόμενο στην φευγαλέα μου από-
δραση.
Η επιβλητική αρχιτεκτονική των κτιρίων με το μονοκόμματο γκρίζο που μονοπωλεί το τοπίο - καμιά  φορά το γκρί-
ζο είναι ομορφότερο από το κόκκινο γιατί ενέχει λυρισμό - εξολοθρεύει περίτεχνα κάθε εμμονή, κάθε κόλλημα... 
Το Σύμπαν του Σύμπαντος κλεισμένο σε μια ασχημάτιστη φθινοπωρινή στιγμή...
Κάθε φορά που πατούσαμε το πόδι μας στην υποδοχή του ξενοδοχείου, αποκαμωμένοι από την δεκάωρη πτήση, 
η μεθυστική μυρωδιά από τα κρίνα , επιβεβαίωνε την άφιξή μας και άνοιγε την πόρτα στο μικρό όνειρο μιας εικο-
σάωρης διαμονής, αρκετής όμως να κλείσει μέσα της μία ζωή ακόμη...Μια μυρωδιά δυναμική σαν τυφώνας που σε 
παρασύρει, θα μπορούσε να είναι και γεύση ή ακόμα και αφή...μια μυρωδιά που  πήρα μαζί μου  για να μπορώ να 
αντέχω όλα τα «χωρίς» του παρακάτω μου...
Δύο τετράγωνα πιο έξω και δεξιά της Madison Avenue, το μάτι πέφτει  στο πιο ακαταμάχητο κομψοτέχνημα που 
γέννησε ποτέ η ζάχαρη, ένα κολασμένο cheesecake σε χρώματα πάθους και απόλαυσης, μιας γεύσης ανεξίτηλης 
που σου αιχμαλωτίζει, όχι μόνο τον ουρανίσκο, αλλά και το μυαλό. Δεν αντιστέκομαι ούτε στη σκέψη - άλλωστε οι 
πειρασμοί είναι που χρωματίζουν τη ζωή μας...
Η ζωή μου όλη, μια Νεοϋορκέζικη κορνίζα που κρέμεται σαν εικόνισμα εδώ και  χρόνια απέναντι από το κρεβάτι 
μου,  κάτι σαν ευχή,  η πρώτη εικόνα το πρωί και η τελευταία το βράδυ. Και μέσα της, εγκλωβισμένη  γεύση  φρε-
σκοψημένου μπισκότου με άρωμα από μενεξεδένια κρίνα σαν συντηρητικό αναμνήσεων,  ένα κάτι σαν έρωτας 
που δεν σβήνει ποτέ...

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.
Σπίτι, Απόδραση, Πατρίδα, Σταθμός.
 Σταθμός  ζωής και θεμέλιο συγγραφικής δημιουργίας.
Ανεπιτήδευτη και ανυπάκουη  φωνή  συνείδησης. Προκλητική  στη φωνή  λογικής. Χωρίς γιατί. Γιατί έτσι.
Γιατί πόθησα το «πολύ», το φευγάτο, το απλησίαστο  που όλοι το βλέπουν άπιαστο ενώ  για μένα είναι ΣΠΙΤΙ,  μάτι 
Θεϊκό  που βλέπει τον κόσμο όλο.  Τον δικό μου. Τον δικό μας.
Μέχρι που χάθηκε και έγινε ακτινογραφία στην μνήμη. Και τώρα δεν έχω πια απόθεμα να τη γεμίσω. Γιατί τα πήρες 
όλα. 
Εσύ. Ληστή που σκότωσες τις γαλάζιες μου μέρες.
Εσύ. Ασήμαντο περίγραμμα που έβαλες υποθήκη τα φτερά μου. 
Εσύ. Που τόσο Πανόραμα δεν άντεξες.

*Απόσπασμα από την συλλογή μου «ΚΑΠΟΤΕ ΗΜΟΥΝ ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΣ’’. Αφιερωμένο στους συναδέλφους που μοι-
ραστήκαμε τα πιο αέρινα όνειρα, αυτά που κάποιοι τα προσγείωσαν αναγκαστικά και απρόσμενα...



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

1989
Ίδρυση ΠΟΛΚΕΟΑ

1991
Πρώτο τεύχος περιοδικού 

«Άλλη Πτήση»

1991
Απόκτηση έδρας στο 
Δυτικό Αεροδρόμιο

1995
Συμπληρώνονται 1.000 μέλη 
στη δύναμη του ΠΟΛΚΕΟΑ

1995
Διάσωση κτιρίων στην 

Αλεξάνδρεια

1995
Στη μελέτη διεπιστημονικής ομάδας υπό 

τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. Βαισενχόφεν, 
γίνεται η πρώτη αναφορά για την 

αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας ενός 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας εντός του 

Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού.

1994
Εκδήλωση «Μέγας Αλέξανδρος» 

στο Μέγαρο Μουσικής, για τη 
Μακεδονία και τον Απόδημο 

Ελληνισμό και το ελληνικό 
Πανεπιστήμιο στην Αλεξάνδρεια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ



2001
27 Μαρτίου: Εγκαίνια του  

νέου αεροδρομίου  
«Ελευθέριος Βενιζέλος»

To ΠΟΛΚΕΟΑ αποκτά γραφεία και 
στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

2003
7-10 Ιουνίου: Επίσκεψη του ΠΟΛΚΕΟΑ στο ακριτικό 

νησί. Εκδήλωση με τοπικούς άρχοντες, για τη 
συμβολή της Ολυμπιακής Αεροπορίας σε όλα τα 

επίπεδα της ζωής των κατοίκων του νησιού.

2003
To ΠΟΛΚΕΟΑ αγοράζει τα πρώτα  

3 αεροσκάφη για το Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας  
(727 – 737 – 747)

2003
Τροποποίηση καταστατικού για 

δημιουργία Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας

1997
Πρόταση ΠΟΛΚΕΟΑ  δημιουργίας 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας

1997
H πρώτη ιστοσελίδα 

ΠΟΛΚΕΟΑ 



2008
Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΧΩΔΕ 

για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, δημιουργίας 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας

2009
Υπογραφή σύστασης του Κοινωφελούς Ιδρύματος,  

με τον τίτλο «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας»
(27/05/2009)

2008
Έκθεση εικαστικών  
“ART OF OLYMPIC”

2007
Έκδοση Λευκώματος  

αφιερωμένο στα 
50 χρόνια Ο.Α.

2007
Ντοκιμαντέρ για τα 

50 χρόνια Ο.Α.



2010
Ανάδειξη της συμβολής της Ο.Α. 

στην Περιφέρεια
Το ΠΟΛΚΕΟΑ οργανώνει 

εκδήλωση έκθεσης 
φωτογραφίας στη Ρόδο.

2011
«Ένα Μουσείο Γεννιέται»

Πανηγυρική έναρξη του εκθετηρίου στην 
αίθουσα αναχωρήσεων του πρ. Δυτικού 

Αεροδρομίου Ελληνικού

2009
29 Σεπτεμβρίου: Τέλος εποχής για 

την ΟΑ. Σχέδιο δράσης 
για την επόμενη μέρα.

Τελευταία άφιξη 
Τορόντο - Μόντρεαλ

2009
20 χρόνια ΠΟΛΚΕΟΑ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ καταθέτει αίτημα στο 
Υπ. Οικονομικών για τη σύσταση 
Κοινωφελούς Ιδρύματος με τίτλο 
«Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας»

(22/07/2009)



2015 
Εκδήλωση διαμαρτυρίας για 
τα λουκέτα της ντροπής» και 

την προσπάθεια αποβολής του 
ΠΟΛΚΕΟΑ από το Ελληνικό.

2015 
Ανάκτηση της συλλογής και εκθεμάτων του Μουσείου Πολιτικής 

Αεροπορίας, περιουσιακών στοιχείων του ΠΟΛΚΕΟΑ  

2015 
Πρώτο «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» του 

κόσμου της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας

2014 
25 Χρόνια ΠΟΛΚΕΟΑ

2011
Έκθεση εικαστικών και φωτογραφίας Ο.Α.

«Αέναη Πτήση»

2011
Εκδήλωση προς τιμήν των συγγραφέων της Ο.Α.

«Στους ουρανούς των συγγραφέων»



2016 
Κατάθεση αιτήματος στο Υπ. Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό ως 
νεώτερων μνημείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002, 
κτιρίων και τεχνικών εγκαταστάσεων του πρ. αεροδρομίου Ελληνικού:  
α) Του κέλυφους του αρχικού κτιρίου του Δυτικού Αεροσταθμού,  
β) Του παλαιού πύργου ελέγχου του Αεροσταθμού  
γ) Του Αγγλικού υπόστεγου (Παγόδα) και 
δ) Του αρχικού πυρήνα του συγκροτήματος του πρώην Αμερικάνικου 
Κολλεγίου Αθηνών  
ε) Πρώτο Υπόστεγο

2016 
Πετύχαμε τον χαρακτηρισμό ως νεώτερα 

μνημεία (13/10/2016) από το ΚΑΣ, 
ιστορικών κτισμάτων στο Ελληνικό, τα 

οποία διεσώθησαν για πάντα 

2016
Ασφαλιστικά μέτρα κατά του 

εκκαθαριστή της Ο.Α. 
Στόχος: η διάσωση ιστορικών 
αντικειμένων, επίπλων εποχής 

Ωνάση.

2015 
6η Απριλίου: Eπαναφέραμε και καθιερώσαμε τον εορτασμό της «Ημέρας 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας». Καθιερώνουμε τη βράβευση στελεχών, 
πρώην εργαζομένων της Ο.Α. και της Πολιτικής Αεροπορίας, που με τη 
δουλειά τους και από θέση ευθύνης, συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη 
της Πολιτικής Αεροπορίας στη χώρα μας.

2015 
Ντε γιούρε κατάτγηση του πρωτοκόλλου (Νοέμβριος 2013) 
που έδινε τη δυνατότητα να αμφισβητηθούν τα περιουσιακά 
στοιχεία του ΠΟΛΚΕΟΑ, που περιλάμβανε όλα τα εκθέματα και τα 
αεροσκάφη του Μουσείου.



2018 
ΕΦΕΤΕΙΟ. Δικαστικές εμπλοκές μετά από κατηγορία για καταπάτηση από το 
ΠΟΛΚΕΟΑ δημοσίου κτήματος (Ελληνικό), όχι γιατί κάναμε κάτι, αλλά γιατί 

υπερασπιζόμαστε το ΟΡΑΜΑ μας για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

2017 
Διαγραφή προστίμου 

(26/12/2017)
Ιστορική στιγμή για τη συνέχεια 

του ΠΟΛΚΕΟΑ, ύψους 24.430,16 

2017 
Συμφωνία με τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης για 

τη διάσωση του σήματος Ο.Α., πολιτιστικό τοπόσημο, στη 
συμβολή της Λεωφ.Βουλιαγμένης και Αλίμου, που όδευε 

προς καταστροφή. Επισκευάστηκε και επαναφωτίστηκε ως 
εικαστική υπαίθρια δημιουργία.

Προσφυγή στο Υπ.Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό του 
ως υπαίθρια εικαστική δημιουργία και τοπόσημου.

2018 
Χωροθέτηση  

Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας 
(Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης)
Πρ. Διάταγμα 01.03.2018 – ΦΕΚ35

2018 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ παραδίδει 

τον χώρο του πρ. Δυτικού 
Αεροδρομίου. Χώρος που 

φιλοξένησε το ΠΟΛΚΕΟΑ για 
29 χρόνια (07/06/2018)
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2018 
Κατατίθεται αίτημα στο Υπ. Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό των τριών 
ιστορικών αεροσκαφών για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
(12/07/2018) 

2018 
Σεπτέμβριος 2018: Εγκαίνια 

του νέου χώρου στέγασης των 
γραφείων του ΠΟΛΚΕΟΑ 

2019
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Βρέθηκε χώρος στέγασης για τα 

22.000 περίπου εκθέματα του Μουσείου

2019
10/4/2019: Κατάθεση ολοκληρωμένης και αναλυτικής 
αποτύπωσης των αεροσκαφών του Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας, με βάση τα διεθνή πρότυπα, σε συνεργασία 

με το Υπ. Πολιτισμού.  

2019
1η Ιουνίου 2019: 

Συμπλήρωση 30 χρόνων 
ΠΟΛΚΕΟΑ
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ΠΑΡΟΧΕΣ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ, στην προσπάθεια και στον στόχο του να διευρύνει τη συμμετοχή του συνόλου των μελών στα προγράμματα 
και τις παροχές και ιδιαίτερα της Περιφέρειας, σήμερα παρουσιάζει μία νέα συμφωνία με τον αξιόπιστο, δυναμικά ανερχόμενο 
Όμιλο Υγείας AFFIDEA, τον μεγαλύτερο πάροχο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 17 χώρες και 
246 μονάδες υγείας.
Τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ, μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις τους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το εκάστοτε 
κέντρο. Για να λάβουν τις συγκεκριμένες προσφορές, είναι απαραίτητη η επίδειξη της κάρτας μέλους του ΠΟΛΚΕΟΑ (να είναι 
εν ισχύει).

Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων AFFIDEA
Αττική

ΒΑΡΗ
Λ. Βάρης – Κορωπίου 40
Τηλ. 210 9655650

ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
Ακτή Μουτσοπούλου 58
Τηλ. 210 4282384

ΔΑΦΝΗ
Λ. Βουλιαγμένης 224
Τηλ. 212 1041003

ΨΥΧΙΚΟ
Αδριανείου 28
Τηλ. 210 6770200

ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ
Ακτή Μουτσοπούλου 60
Τηλ. 210 4280025

ΓΛΥΦΑΔΑ
Ζησιμοπούλου 1
Τηλ. 216 8009690

ΚΗΦΙΣΙΑ
Λ. Κηφισίας 190
Τηλ. 216 0009810

ΑΘΗΝΑ
Βεντήρη 1 & Βασ. Σοφίας
Τηλ. 210 7241416

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Θηβών 177
Τηλ. 210 5760345

Περιφέρεια

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πλ. Ελευθερίας 45
Τηλ. 2810 342500

ΧΑΝΙΑ
Ι. Χατζηδάκη 5
Τηλ. 28210 40976

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αρτέμιδος 17
Τηλ. 27210 94777

ΣΠΑΡΤΗ
Γκορτσολόγου 80
Τηλ. 27310 22136

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βασ. Γεωργίου 6
Τηλ. 2310 861500

ΚΑΒΑΛΑ
Εθν. Αντιστάσεως 4
Τηλ. 2510 250203

ΚΟΖΑΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟ
Μ. Δήμτσα 21
Τηλ. 24610 49164

ΚΟΖΑΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
Μοναστηρίου 40
Τηλ. 24610 24811

ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΠΑΘ/ΚΟ
Ιπποκράτους 3
Τηλ. 24610 37774

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βασ. Γεωργίου 8
Τηλ. 2316 003610

Νέες παροχές για τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ
Μία νέα σημαντική συμφωνία του ΠΟΛΚΕΟΑ για τους συναδέλφους μας και στην Περιφέρεια
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ΠΑΡΟΧΕΣ

Διαγνωστικό Εργαστήριο
ALPHA διάγνωση

Το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Alpha διάγνωση ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να παρέχει  υψηλού επιπέδου ιατρι-
κές υπηρεσίες προσιτές σε όλους τους κατοίκους της νότιας Αττικής  και όχι μόνο. Στόχος μας είναι να αποτελέσου-
με ένα  σημείο αναφοράς παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Το  Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Alpha διάγνωση διαθέτει τελευταίου τύπου μηχανήματα με χαμηλή ακτινοβολία 
για τις Μαστογραφίες, τον Ορθοπαντογράφο  και το Ακτινολογικό του και έχει στη διάθεσή του τρίτης γενιάς Αι-
ματολογικούς και Βιοχημικούς αναλυτές καθώς και τελευταίου τύπου μηχανήματα Υπερήχων σώματος και Triplex 
Αγγείων & Καρδιάς.
Η Alpha διάγνωση καλύπτει όλο το φάσμα των αιματολογικών ιατρικών εξετάσεων και έχει σύμβαση με τον ΕΟ-
ΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.
Τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ δεν θα πληρώνουν συμμετοχή (0%) στις εξετάσεις που έχουν να κάνουν με παραπεμπτι-
κό του ΕΟΠΥΥ. Για να λάβουν τις συγκεκριμένες προσφορές, είναι απαραίτητη η επίδειξη της κάρτας μέλους του 
ΠΟΛΚΕΟΑ (να είναι εν ισχύει).

Τμήματα τα οποία έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ:

Αιματολογικό 
Μικροβιολογικό 

Βιοχημικό 
Ορμονολογικό 
Ακτινολογικό 

Υπερήχων Σώματος (θυρεοειδή, Άνω κάτω κοιλίας κλπ) 
Υπερήχων Αγγείων (triplex) 

Μέτρηση Οστικής Μάζας 
Μαστογραφία 

Πανοραμικές Ακτινογραφίες

Διεύθυνση: Μ. Καραολή 1 & Παπαναστασίου 2
Δάφνη – 17235 (Στάση Μετρό: Δάφνη), Τηλ. 210 9707007

Προσφορά για τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ
Μαθήματα Ninjutsu – Jiu Jutsu – Krav Maga

Το ΠΟΛΚΕΟΑ, σε συνεργασία με τα την Αθλητική Ακαδημία 
Άμυνας & Ασφάλειας (Βοσπόρου 82, Καλογρέζα – Ν.Ιωνία, 
τηλ: 2110150221) προσφέρει στα μέλη του έκπτωση στα 
ομαδικά τμήματα Ninjutsu,  Jiu Jutsu και Krav Maga του 
Συλλόγου.
Για να παρακολουθήσει κάποιος θα μαθήματα της σχολής 
μας θα πρέπει να είναι υγιής και αρτιμελής και θα χρειαστεί 
να προσκομίσει χαρτί γιατρού παθολόγου η καρδιολόγου.

Προσφορά για τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ:
Δωρεάν εγγραφή και δελτίο αθλητή, καθώς και 20€ μηνιαία συνδρομή

Σημείωση: Η προσφορά ισχύει μέχρι και τον Αύγουστο 2019.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Μια νέα πόλη 25.000 κατοίκων ξεφυτρώνει

Μια νέα πόλη 25.000 κατοίκων ξεφυτρώνει στο Ελληνικό, χωρισμένη σε επτά γειτονιές, στις οποίες θα υπάρχουν διαφο-
ρετικά είδη κατοικιών.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα πρέπει να οργανωθεί ώστε να λειτουργεί σωστά, προκειμένου να αποκτήσει υποδομές 

και να καλύπτει βασικές ανάγκες της.
Οι μελέτες που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος από την LAMDA DEVELOPMENT, παρουσιάζουν την εικόνα της 
νέας πόλης στο Ελληνικό και στον Άγιο Κοσμά. Η εκτίμηση είναι ότι, στο Ελληνικό θα κατασκεαυστούν περίπου 10.000 κατοικίες, 
οι οποίες πρόκειται να φιλοξενούν περίπου 25.000 κατοίκους. 
Αυτή η νέα πόλη θα χωριστεί σε 7 γειτονιές, μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνεται και η γειτονιά της «Ολυμπιακής Αεροπορίας».
Η επιλογή του ονόματος (Ολυμπιακή Αεροπορία), έγινε λόγω της ιστορικής σύνδεσης της περιοχής με το παλιό αεροδρόμιο και 
την αεροπορική εταιρεία η οποία, είχε δεσπόζουσα θέση για 53 χρόνια περίπου ως αερομεταφορέας.
Θα περιλαμβάνει και τη Λεωφ.Ποσειδώνος, η οποία ενοποιείται με το παράκτιο μέτωπο, καθώς υπογειοποιείται σε μήκος περί-
που 1.200 μέτρων.
Η παλαιά Λεωφ. Ποσειδώνος, θα χρησιμοποιείται ως τμήμα τοπικής κυκλοφορίας εντός της παραπάνω γειτονιάς.
Η γειτονιά της Ολυμπιακής Αεροποράις, θα έχει έκταση 322 στρ. περίπου και θα την κατοικήσουν 3.500 άτομα.
Οι υπόλοιπες έξι γειτονιές, θα είναι:

•	 Η δυτική γειτονιά του πάρκου
•	 Η ανατολική γειτονιά του πάρκου
•	 Η γειτονιά του επιχειρηματικού κέντρου (Λεωφ.Βουλιαγμένης)
•	 Η γειτονιά του λόφου
•	 Η γειτονιά των Τραχώνων
•	 Η γειτονιά της παραλίας του Αγίου Κοσμά

Tο περιβάλλον
Κατά τη διάρκεια της μακράς κατασκευαστικής περιόδου, ο ανάδοχος του έργου θα καταρτίσει «σχέδιο περιβαλλοντικής διαχεί-
ρισης». Θα περιλαμβάνει πρόγραμμα διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών και διασφάλισης της ποιότητας του εδάφους, μέτρα για 
τη μείωση του θορύβου και δονήσεων, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή.
Το πάρκο
Στο κέντρο της έκτασης θα βρίσκεται το «μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού». Θα έχει έκταση 2.000 στρ. και εκτός από χώρους 
πρασίνου θα περιλαμβάνει πλήθος χρήσεων (τόσο εμπορικές όσο και αναψυχής), ώστε να αποτελεί λειτουργικό κομμάτι των 
χρήσεων της επένδυσης. Ο ανάδοχος πρέπει να ξεκινήσει άμεσα τη δημιουργία του.
Ανακύκλωση
Στο Ελληνικό θα κατασκευαστεί «κέντρο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών», μονάδα παραγωγής κομπόστ και σταθμός μετα-
φόρτωσης απορριμμάτων. Το κομπόστ που θα παράγεται από τη συλλογή και επεξεργασία βιοαποβλήτων θα χρησιμοποιείται 
για τις ανάγκες λίπανσης του μητροπολιτικού πάρκου.  

Σκίτσο από την «Καθημερινή» (8/4/2019)
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Συνήγορος Πολιτικής Αγωγής στη 
δίκη της Χρυσής Αυγής

Είναι Μαθηματικός, απόφοιτος του 

Πανεπιστημίου Πατρών με Μεταπτυ-

χιακές σπουδές  στα Εφαρμοσμένα 

Μαθηματικά αλλά και στη Μετεω-

ρολογία. Επί 14 συναπτά έτη εργά-

στηκε ως καθηγητής Μαθηματικών 

σε γνωστά ιδιωτικά σχολεία (Κολέγιο 

Αθηνών, Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζη-

ρίδη) αλλά και φροντιστήρια μέσης 

εκπαίδευσης. Τα τελευταία 10 χρόνια 

παρουσιάζει τον καιρό στην Ελληνική 

τηλεόραση (ΕΡΤ, ΕΨΙΛΟΝ, OPEN). Τα 

τελευταία 3 χρόνια υπήρξε Αναπλη-

ρωτής Γραμματέας Επιστημονικών 

Φορέων της Νέας Δημοκρατίας. Είναι 

40 ετών, κάτοικος Γλυφάδας και υπη-

ρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία 

με ειδικότητα Μετεωρολόγου Παρα-

τηρητή.  Είναι υποψήφιος Βουλευτής 

στο Νότιο τομέα της Β’ Αθηνών με τη 

Νέα Δημοκρατία.  

Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ανέλαβε 
τα καθήκοντα του Δημάρχου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης την 1 Σεπτεμ-
βρίου 2014 ενώ, στις εκλογές της 26ης 
Μαϊου θα είναι εκ νέου υποψήφιος για  
να ανανεώσει τη θητεία του και να συ-
νεχίσει το έργο που ξεκίνησε. 
Ασχολείται ενεργά με την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση από το 1990, σε ηλικία 23 
ετών και έχει διατελέσει Δημοτικός 
Σύμβουλος Βούλας 1990-94 και 2002-
10, Αντιπρόεδρος του ΔΣ. 1990-1994 
και Αντιδήμαρχος και αναπληρωτής 
Δημάρχου τα έτη 2007-2010. 
Εργάστηκε ως κυβερνήτης αεροσκα-
φών στην ΟΑ και διετέλεσε πρόεδρος 
επί σειρά ετών στην ΕΧΠΑ.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δημό-
σιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπι-
στημίου και κάτοχος ΜASTER στη Διοί-
κηση Αερομεταφορών από το Πανεπι-
στήμιο «CITY» του Λονδίνου. Είναι επί-
σης κάτοχος Διδακτορικού (Ph.D) στη 
Διοικητική Επιστήμη (INTERNATIONAL 
SCHOOL OF MANAGEMENT) (I.S.M) του 
Παρισιού. 
Είναι νυμφευμένος με την Κωνσταντί-
να Γιάτση και έχουν τρία παιδιά (την 
Αθηνά, την Πέλλη και τον Δημήτρη).

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής  

με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Υποψήφιος Βουλευτής  

Νοτίου Τομέα Β΄Αθηνών  
με τη Νέα Δημοκρατία

KΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος 

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ιπτάμενος Φροντιστής 
στην Ολυμπιακή

TZIMOΣ ANTΩNIOΣ
Υποψήφιος Δημοτικός 

Σύμβουλος Αλίμου, με τον 
συνδυασμό «Άνω Κάτω στο 

Καλαμάκι» του Κώστα Χαρίτου
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Ο Κώστας Χαρίτος είναι τριάντα ενός 
ετών, μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία και ζει 
στον Άλιμο. Είναι δικηγόρος και ερ-
γάζεται ως νομικός σύμβουλος στο 
Υπουργείο Πολιτισμού με αντικείμενο 
την ανάδειξη και προστασία των πο-
λιτιστικών αγαθών. Έχει αποφοιτήσει 
με διάκριση από τη Νομική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσα-
λονίκης, είναι κάτοχος δύο μεταπτυ-
χιακών τίτλων σπουδών της Νομικής 
Σχολής Αθηνών στους τομείς Αστικού 
Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου και 
αποφοίτησε με έπαινο. Είναι υποψή-
φιος διδάκτωρ στη Νομική Σχολή 
Αθηνών και εκπονεί δύο διδακτορικές 
διατριβές στον τομέα Αστικού Δικαίου 
και στον τομέα Ευρωπαϊκού Δικαίου. 
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. 
Εργάζεται από φοιτητής, έχοντας ολο-
κληρώσει τις προπτυχιακές και μετα-
πτυχιακές του σπουδές παράλληλα με 
την εργασία του. Έχει ασκήσει μάχιμη 
δικηγορία και έχει υπάρξει συνεργά-
της σε διεθνείς δικηγορικές εταιρίες. 
Έχει διατελέσει Επιστημονικός Συ-
νεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων. 
Ζει στον Άλιμο και έχει συνάψει σύμ-
φωνο συμβίωσης με τη δικηγόρο Αθη-
νών Αντιγόνη Παπαδάκη, η οικογένεια 
της οποίας διαμένει στον Άλιμο από το 
1938.

Τακτικό μέλος Επιτροπής Διαβού-
λευσης Περιφέρειας Αττικής μέχρι 
σήμερα. Μέλος του Δ.Σ. και Ε.Ε. του 
ΟΠΑΝΔΑ από 1/1/2011 μέχρι Απρί-
λιο του 2017. Εργάσθηκα για 20 χρό-
νια από τη θέση του ιπτάμενου Θ.Ε. 
στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Προϊ-
στάμενος σε όλους τους τύπους αε-
ροσκαφών. Εκπαιδευτής – Ελεγκτής 
πληρωμάτων Θ.Ε. Τομέα Ασφάλειας 
Πτήσεων της Ολυμπιακής Αεροπο-
ρίας. Επιθεωρητής στον Τομέα Εται-
ρικής Ποιότητας. Μέλος του Δ.Σ. 
και του Προεδρείου του Σωματείου 
Ιπταμένων Καμπίνας  (Ε.Ι.Σ.Φ.). – Εκ-
πρόσωπος των Ελλήνων Ιπταμένων 
στους Διεθνείς Οργανισμούς: I.T.F. – 
I.C.C.A. – I.L.O. – I.C.A.O-γραφειο με-
ταφορων ΕΕ.
Σπουδές: Πτυχίο Ιπταμένου ΘΕ από 
Υ.Π.Α.Πτυχίο Επιθεωρητή Συστη-
μάτων Ποιοτικού Ελέγχου από TUV 
CERT Austria / EN, ISO 9001 / Auditor.
Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρι-
σης πλήθους, μεταφορικών μέσων 
και τρόπου επικοινωνίας. Σεμινά-
ριο για τη Διαχείριση Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Σεμινάριο Business 
Administration and Marketing. Εκ-
παίδευση ΠΡΟΤΕΚΤΑ (Προστατεύω 
Τον Εαυτό μου Και Τους Άλλους).
Ε.Α.Π. στο Τμήμα Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων & Οργανισμών.

Γεννήθηκα στην Αρκαδία.
•   Σπούδασα στην Σχολή κινηματογρά-

φου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
κατέκτησα το 1ο βραβείο στο φεστι-
βάλ Δράμας το 1984.

•   Διετέλεσα πρόεδρος Κλωστοϋφα-
ντουργών Αττικής, Πρόεδρος εργα-
ζομένων και εκπρόσωπος στο Δ.Σ. 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

•   Εκπρόσωπος ομοσπονδίας στην ITF 
διεθνή μεταφορών στο Λονδίνο.

•   Εκλεγμένος στο Δημοτικό συμβού-
λιο Αγίας Παρασκευής για 25 συνεχή 
χρόνια 1994 – 2019.

•   Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής για 2 
δημαρχιακές θητείες.

•   Εκλεγμένο μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής της Περιφερειακής ένω-
σης Δήμων, εκλεγμένο μέλος της 
εκτελεστικής επιτροπής του ενιαίου 
συνδέσμου.

•   Μέλος στο Δ.Σ. ΤΕΔΚΝΑ
•   Μέλος στο Δ.Σ. ΠΕΤΑ θυγατρική εται-

ρεία πληροφόρησης της ΚΕΔΕ
•   Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στην ΟΚΕ
•   Μέλος Δ.Σ. του Κώδικα οδικής κυκλο-

φορίας
•   Μέλος προεδρείου στο Δ.Σ. της Ένω-

σης Δημάρχων Αττικής.

ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος

Αλίμου

ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Υποψήφιος Περιφερειακός 

Σύμβουλος Κεντρικού Τομέα 
Αττικής με την παράταξη 

«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση 
Αττικής» του Γιάννη Σγουρού

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός 
Σύμβουλος Βόρειου Τομέα 

Αττικής με την παράταξη 
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση 

Αττικής» του Γιάννη Σγουρού



28AΠΡΙΛΙΟΣ Ι ΜΑΪΟΣ Ι ΙΟΥΝΙΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Γεννήθηκα από Ποντίους γονείς, με-
γάλωσα και κατοικώ στην Καλλιθέα.

Επάγγελμα:Οικονομολόγος-Συγκοι-
νωνιολόγος 

Ειδικότητα: Αερομεταφορές

Εργασία: Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. 
(1981-2009), Association of European 
Airlines (Βρυξέλλες), Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή DGVII (Air Transport Division) 
(Βρυξέλλες), Οικονομικός Ταχυδρό-
μος (Ελεύθερο ρεπορτάζ)

Ανωτάτη Εκπαίδευση: Μassa-
chussets Institute of Technology 
(MIT) (USA), University of Birmingham 
(U.K.), Victoria University of Manches-
ter (U.K.), Ανωτάτη Σχολή Οικονομι-
κών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟ-
ΕΕ)

Μέλος: American Institute of Aero-
nautics & Astronautics,  Ελληνική 
Αεροπορική Ένωση (Ιδρυτικό μέλος 
/ Πρόεδρος/ Μέλος ΔΣ),  Σύλλογος 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Οικο-
νομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, 
University of Manchester Alumni As-
sociation in Greece (UMAAG), AIESEC 
Alumni Hellas, Σύλλογος Ποντίων 
“Αργοναύται Κομνηνοί”, Πολιτιστικός 
Όμιλος Ιλισσός

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Παλαιού 

Φαλήρου με τον συνδυασμό «Δημοτική 

συμπαράταξη Παλαιού Φαλήρου» του 

υποψήφιου Δημάρχου Νικολάου Κατσέ-

νη.

Γεννήθηκε στο Πειραιά και ζει στο Π. Φά-

ληρο από το 1980. Σπούδασε Διοίκηση 

Επιχειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις. Ερ-

γάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως 

Ιπταμένη Συνοδός και μετετάγει στο έδα-

φος όπου εξήντλησε όλες τις βαθμίδες 

της ιεραρχίας. Υπήρξε Γενική Γραμματέ-

ας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, μέλος 

της εταιρίας δημοσίων σχέσεων, μέλος 

του Δ.Σ του Συνδέσμου Συνταξιούχων 

Αεροπορικών Εταιριών για 4 χρόνια και  

περιφερειακή σύμβουλος  με τον Γιάννη 

Σγουρό.

•  Γεννήθηκα στην Ιεράπετρα Κρήτης 

και κατοικώ μόνιμα στη Γλυφάδα 

από το 1976.

•  Διετέλεσα πρόεδρος του ποδο-

σφαιρικού σωματείου «Οδυσσέ-

ας Γλυφάδας» και πρόεδρος του 

αθλητικού συλλόγου «Τερψιθέα 

Γλυφάδας»

•  Είμαι μέλος Δ.Σ. ΚΑΠΑΑ του δήμου 

Γλυφάδας.

•  Πρόεδρος του πολιτιστικού συλ-

λόγου Λασιθιωτών Γλυφάδας «Ο 

Βιτσέντζος Κορνάρος»

•  Υπεύθυνος εθελοντισμού της δρά-

σης του δήμου Γλυφάδας για τη 

συγκομιδή ελιάς και διανομή λα-

διού στους άπορους του δήμου.

ΑΔΑΜΙΔΗΣ 
(ΤΑΚΗΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 
Καλλιθέας με τον συνδυασμό 

«Προοπτική Ζωής», 
του πρ. Δημάρχου Καλλιθέας 

Κώστα Ασκούνη

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 

Παλαιού Φαλήρου, με τον 
συνδυασμό «Δημοτική 

Συμπαράταξη Παλαιού Φαλήρου» 
του υποψήφιου Δημάρχου 

Νικολάου Κατσένη

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός 
Σύμβουλος Γλυφάδας 

με τον συνδυασμό 
«Η Γλυφάδας μας» του 
σημερινού Δημάρχου 

Γιώργου Παπανικολάου
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Συνάδελφοι εργάστηκα στην ΟΑ 

στην οικονομική διεύθυνση και στη 

συνεχεία στις πωλήσεις Ελλάδος. 

Συνταξιοδοτήθηκα το 2009.

Συμμετεχ ω στο κρητικό πολιτιστι-

κό κίνημα ήμουν πρόεδρος Κρη-

των Αμαρούσιου περιφερειακός 

σύμβουλος μέλος της οικονομικής 

επιτροπής και πολιτισμού της Περι-

φέρειας Αττικής.

• Συνταξιούχος Υπάλληλος ΟΑ

• Μέλος Δ/Σ ΟΣΠΑ

•  Εκπρόσωπος εργαζομένων στο 

Δ/Σ της Ο.Α.

• Μέλος του Ε.Κ.Α.

•  Γραμματέας ΟΝΕΔ Αγ.Μαρίνας 

Ηλιούπολης

• Πρόεδρος Β2 ΝΟ.Δ.Ε.

•  Ιδρυτικό μέλος Συλλόγου Αιμο-

δοτών και συμμετοχή σε διάφορες 

δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός 

Σύμβουλος Βόρειου Τομέα Αττικής 
με την παράταξη «Ανεξάρτητη 

Αυτοδιοίκηση Αττικής» 
του Γιάννη Σγουρού

ΚΟΚΟΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Υποψήφιος Περιφερειακός 

Σύμβουλος Κεντρικού Τομέα 
Αττικής συνδυασμό 

«Νέα Αρχή για την Αττική» 
του Γιώργου Πατούλη

Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη τον Φε-
βρουάριο του 1968 από πατέρα από την 
Ανώπολη Σφακίων και μητέρα   απο το 
Διαβατό Βέροιας με καταγωγή απο Νι-
κομήδεια Πόντου. Όντας μισή Κρητικιά 
-μισή Πόντια, λατρεύω την λύρα. Μεγά-
λωσα στην Ν. Σμύρνη όπου πήγα σχολείο 
στην θρυλική ΛΑΝΣ. Παντρεμένη από 
το 1989 με τον Παντελή Λούρα Μηχανι-
κό Αεροσκαφών OA , με 4ης υπέροχους 
γιους, ο ένας μηχανικός αεροσκαφών 
στην skyexpress. Είμαι από υπερπολύ-
τεκνη οικογένεια από τους γονείς μου (7 
παιδιά). Απόφοιτος Λυκείου με σπουδές 
στην  ΕΕΔΕ διοίκηση επιχειρήσεων, man-
agement, μιλώ Αγγλικά και λίγα Αραβικά. 
Χρόνια σε σχολικές επιτροπές, διατέ-
λεσα πολλές φορές σε Σύλλογο Γονέων 
& Κηδεμόνων   πρόεδρος, γραμματέας,   
ταμίας και στην  Ένωση γονέων και κη-
δεμόνων   Καλλιθέας μέλος ΔΣ. Στην Το-
πική ΠΑΣΟΚ Καλλιθέας   και   στο   Κίνημα 
δημοκρατών σοσιαλιστών ως υποψήφια 
βουλευτής στη Β' Αθήνας. Είμαι μέλος 
του ΔΣ της ΕΝΕΟΝ Καλλιθέας. Εργάζομαι 
στην ALPHA BANK στη δ/νση πληρωμών, 
εκπροσωπώ το σύλλογο προσωπικού 
ALPHA BANK στην ΟΤΟΕ και στο Ε.Κ.Α. Τα-
κτικό μέλος σε επιτροπές παρακολούθη-
σης έργων στην Περιφέρεια Αττικής και 
στην επιτροπή διαβούλευσης πολιτών.
  «ΘΕΛΩ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ..πορευ-
ομαστε...με ΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ...ΤΩΡΑ 
ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ..ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΡΓΟ... ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΗ...ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ με σεβασμο 
και αγαπη.

ΔΑΝΕΖΗ-ΛΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Υποψήφια Περιφερειακή 

Σύμβουλος Νοτίου Τομέα Αττικής 
με την παράταξη 

«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση 
Αττικής» του Γιάννη Σγουρού
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Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και 
Δημόσια Διοίκηση στo Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο. Στα φοιτητικά του χρόνια 
εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και ει-
δικότερα σε εμπορικές και τουριστικές 
επιχειρήσεις. 
Στη συνέχεια στην Ολυμπιακή Αερο-
πορία ως Ιπτάμενος Φροντιστής. Απο-
χώρησε  το 2003 (Ν.3185/ 2003) με το 
βαθμό του ΥΘΕ (Υπευθύνου Θαλάμου 
Επιβατών) και CHECK (ελέγχου – αξιο-
λόγησης πληρωμάτων).Υπήρξε μέλος 
πληρωμάτων VIP πτήσεων.
Υπήρξε μέλος του Δ.Σ της Ένωσης 
Ιπταμένων Συνοδών και Φροντιστών 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας(Ε.Ι.Σ.Φ) 
για 15 χρόνια(1989 -2004).Διετέλεσε 
μεταξύ των άλλων και Πρόεδρός της. 
Επίσης διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της  
Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτικής Αε-
ροπορίας(ΟΣΠΑ)  για 9 χρόνια(3 θητεί-
ες) . Από τον Ιανουάριο του 2011 είναι 
Πρόεδρος του Συνδέσμου των Συντα-
ξιούχων όλων των Αεροπορικών Επι-
χειρήσεων(ΣΣ ΕΑΠΑΕ). Ήταν Εκδότης 
του εντύπου «Αναταράξεις» και σήμε-
ρα εκδίδει «Τα Δικά μας Φτερά».
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος(Ο.Ε.Ε), του Συλλόγου 
Πτυχιούχων του Παντείου Πανεπιστη-
μίου «Ο  Αριστοτέλης»,  και του Πανιω-
νίου Γ.Σ.Σ.

Είχα την τύχη να συνεργαστώ ως 

ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ (SCCM ) με 

τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟ, τόσο 

ως κυβερνήτη αεροσκαφών, για 23 

χρόνια στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟ-

ΡΙΑ, όσο και τα τελευταία 5 χρόνια ως 

Τοπικός Σύμβουλος της Δημοτικής 

Κοινότητας Βάρης και ως Υπεύθυνος 

Επίβλεψης Τεχνικών Έργων, και των 

Τεχνικών Συνεργείων της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης Βούλας 

Βουλιαγμένης.

Προτάσσοντας τη συλλογική δράση 

και τον εθελοντισμό, αποφάσισα να 

ξανά συμμετάσχω στον εκλογικό στί-

βο ως Υποψήφιος Σύμβουλος της Δη-

μοτικής Κοινότητας Βάρης Βάρκιζας, 

πιστεύοντας ότι μπορώ να συνεχίσω 

να βοηθώ με τις δυνάμεις μου, για την 

επιτυχή αναμόρφωση του ωραιότε-

ρου Δήμου της Ελλάδας.

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 
Νέας Σμύρνης, με τον συνδυασμό 

«Νέα Σμύρνη Πόλη Πρότυπο» 
του σημερινού Δημάρχου, 

Σταύρου Τζουλάκη

ΛANAΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός 

Σύμβουλος Βάρης με τον 
συνδυασμό «Πόλη για να ΖΕΙΣ» 

του σημερινού Δημάρχου 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Γεννήθηκε στον Τριπόταμο Μεγα-

λοπόλεως  και  από 5 ετών ζει στον 

Άλιμο, οικογενειάρχης πλέον, μέχρι 

σήμερα.

Εργάσθηκε στην Ολυμπιακή Αεροπο-

ρία (Δ.Ε.Α.Μ)  και  συμμετείχε στην 

ομάδα που ανέλαβε την μετεγκατά-

σταση της Ο.Α. στο νέο  Διεθνή Αερο-

λιμένα Αθηνών. Διετέλεσε αντιπρόε-

δρος του  ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ και τώρα είναι 

υπεύθυνος επιμέλειας ύλης και διορ-

θώσεων κειμένων του περιοδικού « 

Άλλη Πτήση». Ασχολείται δραστήρια 

με τα κοινά στον δήμο ΑΛΙΜΟΥ, (τα-

κτικό μέλος των ΔΣ του Θ.Ο.Π.Α.Α.  και 

της Σχολικής  επιτροπής πρωτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης). Συμμετέχει στην 

προσπάθεια διάσωσης & ανάδειξης 

των αρχαιοτήτων του δήμου του.

ΠΑΥΛΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υποψήφιος Δημοτικός 
Σύμβουλος Αλίμου με τον 
συνδυασμό «ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ 

ΑΛΙΜΟ» του (νυν) δημάρχου 
Ανδρέα Κονδύλη
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Η Μαρίνα Τριανταφύλλου γεννή-
θηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον 
Άγιο Νικόλαο Κάντζας από το 2000.
Είναι μητέρα ενός 10χρονου αγοριού.   
Εργάστηκε για μερικά χρόνια στο εξω-
τερικό σαν Ιπταμένη Συνοδός & συνέχι-
σε την πορεία της μαζί μας στην Ολυ-
μπιακή Αεροπορία έως το 2009 όπου 
υπήρξε ενεργό μέλος της ΕΙΣΦ (‹Ενωσης 
Ιπταμένων Συνοδών & Φροντιστών).   
Μετά από αρκετά χρόνια στον Οικο-
νομικό & Επενδυτικό κλάδο πολυεθνι-
κής Ασφαλιστικής εταιρίας, εργάζε-
ται ως Ειδική Σύμβουλος σε θέματα 
Μarketing, Δημοσίων Σχέσεων & Επι-
κοινωνίας σε μεγάλο Τουριστικό Όμιλο. 
Όπως λέει η ίδια: «Η ενασχόλησή μου 
με τα κοινά, πολιτιστικά & εξωραιστι-
κα, ο εθελοντισμός & η προσφορά στο 
συνάνθρωπο είχε πάντα ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον & ήταν για εμένα τρόπος ολο-
κλήρωσης».
Από το 2002 ήμουν ενεργό μέλος του 
ΔΣ του Πολιτιστικού & Εξωραιστι-
κού Συλλόγου «Αγιος Νικόλαος» στην 
Κάντζα Παλλήνης & τον Απρίλιο του 
2010 ανέλαβα τα καθήκοντα Προέδρου 
του Συλλόγου για μια θητεία.
Την ίδια χρονιά ήμουν υποψήφια Δη-
μοτική Τοπική Σύμβουλος για την Παλ-
λήνη.
Η θεωρία του Αριστοτέλη υποστηρίζει 
ότι «η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια, 
ώστε μόνο σε μια πόλη μπορεί αυτός να 
επιτύχει την ολοκλήρωσή του. Εκείνος 
δε που ζει εκτός πολιτικής κοινωνίας.. 
είναι είτε θηρίο είτε θεός».

Η Ευφροσύνη Χέλμη γεννήθηκε, με-

γάλωσε και κατοικεί  στο Βύρωνα. 

Είναι Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ε.Μ.Π. Ειδικεύτηκε στην Τεχνολογία 

Στροβιλομηχανών και Management 

στο CIT GB. Απέκτησε ΜSc inEnergy 

από Heriot-Watt-University G.B. Είναι 

κάτοχος MBΑ Ε.Μ.Π με ειδίκευση «Δι-

οίκηση Οργανισμών και Επιχειρηματι-

κότητα», από Σχολή Η.Μ.&Μ.Υ., καθώς 

και Σχολή Οικονομικών, Επιχειρημα-

τικών & Διεθνών Σπουδών ΠΑ.ΠΕΙ. με 

ειδίκευση «Μοντελοποίηση Πολιτικής 

και Λήψη Αποφάσεων».

Έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστη-

μονικά συνέδρια, όπου παρουσίασε 

πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες 

της. 

Έχει εργασθεί στην Τ.Δ. της Ο.Α. 20 

έτη, ενώ τώρα υπηρετεί στην Γ.Γ.Ε.Τ 

του Υ.Π.Ε.Θ, τομέα Διεθνών Σχέσεων 

για Ε&Τ. 

Είναι μέλος ΤΕΕ, ΠΣΜΔΗ, ΕΛΙΝΑΑΣ κ.α.

Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 

Παλλήνης με τον συνδυασμό 
«Άλλη Πόλη» της Ραχήλ Μακρή

ΧΕΛΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος 

Βύρωνα με τον συνδυασμό 
«Δύναμη αλλαγής για τον Βύρωνα» 

του Αλέξη Σωτηρόπουλου

XΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Υποψήφιος Δημοτικός 

Σύμβουλος Ηλιούπολης με 
τον συνδυασμό «Η Πόλη που 

θέλω» του Γαβριήλ Αραμπατζή

•    Γεννήθηκα στην Ελληνική Αλεξάν-

δρεια Αιγύπτου και αποφοίτησα 

από τη Νομική Σχολή Αθηνών, παίρ-

νοντας άδεια Δικηγόρου.

•    Σταδιοδρόμησα στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ σαν διοικητικό στέλε-

χος.

•    Συμμετείχα σε Δ.Σ. πολιτιστικών, πο-

λιτικών και τοπικών Συλλόγων από 

νεαρά ηλικία.

•    Ταξίδεψα σε δεκάδες  χώρες Δύσης 

και Ανατολής με πλείστες εμπειρίες

•    Αντ/δρος Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Ηλιούπολης επί Δημαρχίας ΓΙΑΝΝΗ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ. 

•    Ενεργός πολίτης με πολλαπλά εν-

διαφέροντα και παρεμβάσεις στα 

πολιτικά και δημοτικά δρώμενα της 

Πόλης μας.
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