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Oκτώβριος I Νοέμβριος I Δεκέμβριος 2019

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Περιοδικό του πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας
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Τετάρτη 15
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2020

Γραφεία ΠΟΛΚΕΟΑ
Ώρα: 18:30

Oκτώβριος I Νοέμβριος I Δεκέμβριος 2019

Καλά
α
Χριστούγενν

ί
ά
αζ
M 020 ρονι
2 Χ
λή
Κα

Moντέλα με τις στολές του Pierre Cardin στο
Β747: Μαργαρίτα Ελένη Παρασκευοπούλου,
Χριστίνα Καρακατσάνη
Φωτογραφία: Χριστόφορος Στεφανίδης

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 99 Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος 2019

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρασκευή 24
Ιανουαρίου 2020

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
Ολυμπιακή Αεροπορία
Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 602Α
τ.κ. 164 52, Αργυρούπολη
τηλ.: 210 9885006,
210 9211965
210 9885045
e-mail: polkeoa0@gmail.com

ΡΟΔΟ

Παρασκευή 31
Ιανουαρίου 2020

ΕΚΔΟΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Βασίλης Τσατσαράγκος
τηλ.: 6944 363214
ιστοσελίδα www.polkeoa.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Παρασκευή 07
Φεβρουαρίου 2020

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ Παύλος Παπαδημητρόπουλος
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ τηλ.: 6947 405597

21 Φεβρουαρίου 2020

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Bασίλης Τσατσαράγκος
Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Κώστας Δάφνος
Χριστόφορος Στεφανίδης

3ήμερη εκδρομή στην ΞΑΝΘΗ (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Σπηλιοπούλου Χρυσούλα
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Αργώ Εκτυπωτική
τηλ.: 210 571 7727
Επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένων αρκεί να αναγράφεται
η πηγή προέλευσης.
Επώνυμα κείμενα είναι δημοσιεύσιμα εφόσον κινούνται στα
πλαίσια των αρχών του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. και της «Άλλης Πτήσης» και αυτά τα κείμενα δεν υπερβαίνουν τις 270 λέξεις.

4-10 Απριλίου 2020

7ήμερη εκδρομή ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ – ΣΙΚΕΛΙΑ
(θα κυκλοφορήσει αναλυτικό πρόγραμμα)

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

Δηλώστε το ενδιαφέρον – συμμετοχής σας
στα τηλέφωνα του ΠΟΛΚΕΟΑ

210 9211965 – 210 9885006 – 210 9885045
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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ΕDITORIAL
Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΚΕΟΑ
Εισήλθαμε στην 4η δεκαετία

Τ

• Σώσαμε το Σήμα της Ο.Α στη διασταύρωση των Λεωφ.Αλίμου και Βουλιαγμένης.
• Χτίσαμε νέες συμμαχίες και όλοι μαζί προβάλαμε την αναγκαιότητα της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
• Συγκεντρώσαμε πάνω από 23.000 αντικείμενα ιστορικής
σημασίας για την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στην
Ελλάδα.
• Διεκδικήσαμε την ιστορικότητα του χώρου. Πείσαμε,
γι΄αυτό και με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 35 – 01.03.2018).
Το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό είναι γεγονός.
• Προωθήσαμε και πετύχαμε τον χαρακτηρισμό των τριών
ιστορικών αεροσκαφών της Ο.Α. (747 – 737 – 727) ως νεώτερα ΚΙΝΗΤΑ μνημεία.
• Βρήκαμε νέο χώρο στέγασης των
γραφείων του ΠΟΛΚΕΟΑ
• Βρήκαμε χώρους για την φύλαξη
των εκθεμάτων του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
• Το εξαιρετικά δύσκολο, επίπονο
και κοστοβόρο εγχείρημα της μετεγκατάστασης του ΠΟΛΚΕΟΑ τον Ιούνιο του 2018, πραγματοποιήθηκε με
απόλυτη επιτυχία.
Τέλος η αθώωση – δικαίωση με ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (09.10.2019)
ήρθε ως επιστέγασμα μιας συνεπούς
πολιτικής, βασισμένης σε αρχές.
Η συμβολή του ΠΟΛΚΕΟΑ στην ενίσχυση του πολιτιστικού, πνευματικού και μορφωτικού επιπέδου, αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική και πετυχημένη. Ανέδειξε
τη θετική πλευρά της συλλογικής εικόνας του κόσμου της
ΟΑ, καθώς και τη συμβολή της Ολυμπιακής Αεροπορίας
στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας μας. Ιστορικά,
στο ΠΟΛΚΕΟΑ έμελλε να πέσει η ευθύνη της διαχείρισης διάσωσης της ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Η δεσπόζουσα θέση της ΟΑ στο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
και η συμβολή της στην εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας
στην Ελλάδα θα ξεχωρίζει. Σύντομα ως επισκέπτες με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα αντικρύζουμε την πρόσφατη
ιστορία μας.
ΈΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ

ον Ιούνιο του 2019, το ΠΟΛΚΕΟΑ συμπλήρωσε
30 χρόνια παρουσίας και δράσης στον πολιτισμό,
στον χώρο της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Η δημιουργία του ΠΟΛΚΕΟΑ (1989) ήρθε σε μία
εποχή που συντελούντο ιστορικές πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη, που συντάραξαν τον κόσμο.
Σε αυτήν την 30χρονη πετυχημένη διαδρομή του, όλα αυτά
δεν ήρθαν εύκολα. Το ΠΟΛΚΕΟΑ, αντιμετώπισε στην πορεία
του ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα. Χωρίς αμφιβολία
όμως, το ξεκίνημα υπήρξε ελπιδοφόρο.
Οι πιο κρίσιμες στιγμές ήταν:
• Η ίδρυση του
• Η πρώτη θητεία (1989 – 1992)
• Η μετεγκατάσταση της Ο.Α. (2001) στα Σπάτα
• Το κλείσιμο της Ο.Α. (2009) και ο σχεδιασμός για τη νέα
εποχή
• Το πρόστιμο
• Η μετεγκατάσταση του ΠΟΛΚΕΟΑ
• Η δικαστική περιπέτεια με την κατηγορία της «καταπάτησης δημόσιας περιουσίας»

Σε αυτήν την εξαιρετικά
πετυχημένη του πορεία,
συνέβαλαν τα χιλιάδες
μέλη και φίλοι του, αλλά και
εκατοντάδες συναδέλφων
που υπηρέτησαν τον φορέα
από τη θέση ευθύνης, ως
μέλη του Δ/Σ.

Οι τρεις δεκαετίες, χωρίζονται:
➡Η
 πρώτη δεκαετία αφορούσε την
Εδραίωση – Ανάπτυξη
➡Η
 δεύτερη δεκαετία διακρίνεται
από την σημαντική παρουσία, με
προγράμματα πολιτισμού και δράσεις αθλητισμού.
➡Η
 τρίτη δεκαετία προκρίνει και
προωθεί το ΟΡΑΜΑ για Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας.
ο 2014 (Ιούνιος), ως νέο
Δ/Σ, κινηθήκαμε με ταχύτητα, με σχέδιο και πάνω
απ΄όλα με ΟΡΑΜΑ. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες,
πήραμε μέτρα και ΠΕΤΥΧΑΜΕ:
• Προωθήσαμε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με
τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ.
• Ανακτήσαμε τα περιουσιακά στοιχεία του ΠΟΛΚΕΟΑ (εκθέματα Μουσείου και αεροσκάφη).
• Παραμείναμε άλλα πέντε χρόνια στο Ελληνικό.
• Καταργήσαμε ντε γιούρε το Πρωτόκολλο – Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
• Διαγράψαμε το πρόστιμο, ύψους 250.000 ευρώ.
• Προωθήσαμε και πετύχαμε τον χαρακτηρισμό ιστορικών
κτιριακών εγκαταστάσεων εντός του πρώην Αεροδρομίου
στο Ελληνικό.
• Επαναλειτουργήσαμε το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας,
δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να το επισκεφθούν.

Τ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
2020 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

Αθώωση Τσατσαράγκου-Δικαίωση ΠΟΛΚΕΟΑ

Α

θώος ομόφωνα κρίθηκε στις 9/10/2019 από το Ζ΄
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για το αδίκημα της κατάληψης δημοσίου ακινήτου την χρονική

περίοδο Ιουνίου 2014 – Οκτωβρίου 2016 ο πρόεδρος του
ΠΟΛΚΕΟΑ Βασίλης Τσατσαράγκος, που για την ίδια υπόθεση
πρωτοδίκως είχε κριθεί ένοχος και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή
3.,000 ευρώ.
Η «κατάληψη» συνίστατο στην καθυστέρηση αποχώρησης
του ΠΟΛΚΕΟΑ κυρίως από τον χώρο του πρώην Δυτικού
Αεροδρομίου Ελληνικού, η οποία όπως αποδείχθηκε οφειλόταν όχι φυσικά σε πρόθεση καταπάτησης η ιδιοποίησης
του χώρου, αλλά στην ανάγκη λειτουργίας της έκθεσης των

Στη φωτογραφία διακρίνονται από δεξιά Βασίλης Τσατσαράγκος,
πρόεδρος ΠΟΛΚΕΟΑ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης, Κώστας Παπαδάκης, Νομικός Σύμβουλος
ΠΟΛΚΕΟΑ, Χρίστος Σαββάκης, πρώην πρόεδρος ΟΣΠΑ και επί σειρα
ετών μέλος του ΔΣ ΣΣ ΕΑΠΑΕ. Στη πίσω σειρά διακρίνονται Στέφανος
Τσιριγωτάκης, Κατερίνα Λέκκα, Μαρία Γρανίτσα.

23.000 περίπου εκθεμάτων της Ολυμπιακής Αεροπορίας,
που προορίζονται για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Στη δίκη, που διεξήχθη σε μία κατάμεστη από μέλη του
ΠΟΛΚΕΟΑ αίθουσα αναδείχθηκε η πολύχρονη και καθορι-

δοκίμασε κάθε σκέψη απεμπόλησης του καταστατικού του

στική κοινωνική και πολιτιστική προσφορά του ΠΟΛΚΕΟΑ

σκοπού της δημιουργίας του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορί-

και η πολλαπλή αναγνώρισή της από την πολιτεία. Αναδεί-

ας. Και αποτελεί ισχυρό ράπισμα σε εκείνους που στο όνομα

χθηκε όμως και η σφοδρή αντιπαλότητα που οδήγησε το

της «νομιμότητας» έσυραν στα δικαστήρια το ΠΟΛΚΕΟΑ και

ΠΟΛΚΕΟΑ στις δικαστικές αίθουσες, όχι μετά από μήνυση

προσπάθησαν να το στιγματίσουν ηθικά.

κρατικού φορέα, αλλά από ψευδώνυμη καταγγελία κάποιου

Προχωράμε αταλάντευτα μέχρι την τελική πραγματοποίησή

«Περικλή Ανεμοδουρά», καθώς επίσης και η έντονη για ακό-

της λειτουργίας του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, κα-

μα μια φορά, ενάμισυ χρόνο μετά την αποχώρηση του ΠΟΛ-

ταγράφοντας δυστυχώς ότι επί ενάμισυ χρόνο με αποκλει-

ΚΕΟΑ προσπάθεια του μάρτυρα κατηγορίας – διευθυντή της

στική ευθύνη εκείνων που επέσπευσαν χωρίς ουσιαστικό,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ» - με συνεχείς παρεμβάσεις του σε όλη τη δι-

όπως ήδη έχει αποδειχθεί, λόγο την αποχώρηση του ΠΟΛ-

άρκεια της δίκης να επιτύχει τελεσίδικα την καταδίκη του Βα-

ΚΕΟΑ υπό την απειλή της ποινικής καταδίκης, ενώ ο χώρος

σίλη Τσατσαράγκου. Αυτή τη φορά όμως δεν τα κατάφερε.

παραμένει αναξιοποίητος, τα εκθέματα έχουν παύσει να βρί-

Σωρεία εγγράφων και φωτογραφιών, η κατάθεση του μάρ-

σκονται στη διάθεση του κοινού. Και η αποκατάσταση της

τυρα υπεράσπισης Φίλιππου Περιμένη, σε συνδυασμό με

ανάγκης αυτής αποτελεί άμεση προτεραιότητά μας. Το ΠΟΛ-

την απολογία του Β. Τσατσαράγκου και την εξαντλητική υπε-

ΚΕΟΑ ευχαριστεί όλους όσους στήριξαν αυτόν τον αγώνα.

ρασπιστική προβολή όλων των στοιχείων που αποδόμησαν

ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

πλήρως τις κατηγορίες, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ

Το σκεπτικό της αθωωτικής απόφασης δεν έχει ακόμα διατυπωθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία ωστόσο, ότι το αποτέλεσμα
παραδίδει τον κατηγορούμενο άσπιλο στην κοινωνία και δικαιώνει τους αγώνες του ΠΟΛΚΕΟΑ που ανυποχώρητα αποΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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ΔΡΑΣΕΙΣ

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙΣ;
Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για το
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ εώς 31/12/2019
Καταθέσεις: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR94 0171 0360 0060 3604 0031 444
Αιτιολογία: Μουσείο + ονοματεπώνυμο

Καλούνται τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., οι φίλοι της Ολυμπιακής, της Πολιτικής Αεροπορίας, Φορείς,
πολιτιστικές συλλογικότητες και πρόσωπα όπως ανταποκριθούν ΘΕΤΙΚΑ. Στόχος, η κάλυψη των δαπανών, για την ΑΠΟΓΡΑΦΗ της συλλογής του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, τη μελέτη, καθώς
και τη διάσωση των τριών ιστορικών αεροσκαφών.
Σε καλούμε όπως, από το υστέρημά σου, συμβάλεις σε αυτόν τόν αγώνα και σε πείσμα κάποιων, θα
κρατήσουμε την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας..
Προϋπολογισμός: 30.000 ευρώ
Σε ακούσαμε. Το κάναμε. Τώρα η σειρά σου.
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί θερμά όσους συνέβαλαν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παύλος Ιωαννίδης (550€)
Βασίλης Τσατσαράγκος (300€)
Σπύρος Γιάγκοβιτς (250€)
ΕΣΧΙΜΠΑ (200€)
Ειρήνη Ευαγγέλου (100€)
Αντώνης Μπάρτζας (100€)
Στέλλα Πανταζίδου (100€)
Κωνσταντίνος Μηγιάκης (80€)
Φώτιος Χριστοδούλου (60€)
Τάκης Αδαμίδης (50€)
Γιώργος Λαμπρόπουλος (50€)
Σπυρίδων Βαζούρας (50€)
Γιώργος Γιαννιτσόπουλος (50€)
Ιωάννα Γιαννιτσοπούλου (50€)
Αφροδίτη Γριντάκη (50€)
Αντιγόνη Γρηγοριάδου (50€)
Αναστασία Δανέζη (50€)
Ελένη Διοσκουρίδου (50€)
Γιάννης Καλλιάνος (50€)
Χριστίνα Καλλιόπη (50€)
Σπυρίδων Κατσιλέρος (50€)
Αντώνιος Κωνσταντάκος (50€)
Βασίλειος Λάναρης (50€)
Σπύρος Παπαδόπουλος (50€)
Κωνσταντίνος Πάσχος (50€)
Μελπομένη Σεϊτανίδου (50€)
Μάνος Σιλαμιανός (50€)
Μαρίνα Τριανταφύλλου (50€)
Ευφροσύνη Χέλμη (50€)
Ανώνυμος (25€)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Θεοδώρα Θεοδωράκη (20€)
Ιωάννης Καρακατσάνης (20€)
Κωνσταντίνος Κορνάρος (20€)
Σπύρο Κωνσταντόπουλο (20€)
Μαίρη Λίβερη (20€)
Γιάννης Μανιός (20€)
Ευαγγελία Μισυρλή (20€)
Κώστα Ορφανουδάκη (20€)
Δημήτριος Σίψας (20€)
Γιάννης Τσίμπας (20€)
Όλγα Αναγνωστοπούλου (15€)
Θεόφιλος Διαμαντάτος (15€)
Χαράλαμπος Μπελέσης (15€)
Θεοδόσης Σιλβέστρος (15€)
Πέτρος Σπίγγος (15€)
Θανάσης Βερεντζιώτης (10€)
Μιχάλης Βλατάκης (10€)
Ελένη Δημοπούλου (10€)
Κατερίνα Λέκκα (10€)
Θεόδωρος Παλαιολόγου (10€)
Εμμανουήλ Σίμος (10€)
Πέτρος Σπίγγος (10€)
Ιωάννης Τίγκας (10€)
Μιχάλης Τζανουλίνος (10€)
Τρύφων Χρυσοστόμου (10€)
Ιωάννα Γατοπούλου (5€)
Δήμητρα Γρανίτσα (5€)
Πηνελόπη Δούκα (5€)
Παναγιώτη Καρκαλή (5€)
Αντώνη Μανιδάκη (5€)
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•
•
•
•

Μαίρη Ματθαίου (5€)
Μανώλης Πιπεράκης (5€)
Ζέτα Πρίφτη (5€)
Ρίκα Σακκά (5€)

Προσφορές αντικειμένων για το
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας:
• Ιορδάνης Ιωσηφίδης
• (στολές Ο.Α.)
• Γιώργος Λιούτας
• (διάφορα αντικείμενα Ο.Α.)
• Ευαγγελία Παπαμιχαήλ
• (φουλάρια και διάφορα αντικείμενα Ο.Α.)

Το μελλοντικό Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας.

WWW.POLKEOA.GR
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Μ

ετά από 10 χρόνια, που το επί-

μας αποφάσιζε να αναλάβει την κατα-

Ευρώπη με 58 αεροδρόμια, σήμερα

σημο ελληνικό κράτος έκλεισε

σκευή τμημάτων αεροσκαφών για τις

είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευ-

την Ολυμπιακή Αεροπορία, οφείλου-

ανάγκες τόσο της Πολιτικής όσο και

ρώπης που δεν έχει Εθνικό Αερομετα-

με να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις

της Πολεμικής Αεροπορίας.

φορέα που να συνδέει τη χώρα μας με

στην κοινωνία και στην οικονομία της

Αυτή η τεχνογνωσία, δυστυχώς, χά-

τις πέντε ηπείρους!!!

χώρας μας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι τιμές

Το ημερολόγιο έδειχνε 29 Σεπτεμ-

των αεροπορικών εισιτηρίων σε πολ-

βρίου 2009 (παγκόσμια ημέρα καρ-

λούς προορισμούς εκτιμούμε πως εί-

διάς) και η τότε Κυβέρνηση «αφαι-

ναι μονοπωλιακές.

ρούσε ένα αγγείο» από την καρδιά

Στο εσωτερικό της χώρας μας, η

των Ελλήνων με τις υπ’ αριθμ. 5714

απουσία της Ολυμπιακής Αεροπορίας

- 5716/2009 αποφάσεις του Εφετείου

έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ζητήμα-

Αθηνών και έστειλε στην ανεργία χι-

τα που αφορούν την κοινωνική και οι-

λιάδες εργαζόμενους. Και δεν έφτανε

κονομική πολιτική.

μόνο αυτό.

Το κόστος για να κλείσουν την Ολυ-

Τους κορόιδεψε γιατί δεν κατέβαλε

μπιακή Αεροπορία επιβάρυνε τον

στους απολυμένους συναδέλφους

Έλληνα φορολογούμενο πάνω από 2

μας τις προβλεπόμενες νόμιμες απο-

δισ. ευρώ έως σήμερα, σύμφωνα με

ζημιώσεις τους.

δημοσιεύματα. Επίσημα στοιχεία δεν

Η Ελλάδα σήμερα, χωρίς την Ολυμπι-

γνωρίζουμε αν υπάρχουν.

ακή Αεροπορία είναι πιο φτωχή και

Έκλεισαν τα εκπαιδευτικά κέντρα των

πιο αδύνατη.

χειριστών, των τεχνικών και πουλάνε

Η Ολυμπιακή Αεροπορία, με τη δε-

τα simulators ως scrap!!!

σπόζουσα θέση της στον χώρο των

Έκλεισαν το Διεθνές Επισκευαστικό

αερομεταφορών και για συνεχή 53

θηκε για πάντα.

Κέντρο Αεροσκαφών που ο Έλληνας

έτη, κατέστησε το Διεθνές Αεροδρό-

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο

φορολογούμενος πλήρωσε 110 εκατ.

μιο της Αθήνας σε κόμβο – σταθμό

που η κρίση ήταν εδώ!

ευρώ για να φτιαχτεί!!!

HUB στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δέκα χρόνια μετά το κλείσιμο της

Γιατί;;;

Σήμερα αυτό χάθηκε και τη θέση που

Ολυμπιακής Αεροπορίας, η Ελλά-

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό, στην

είχε η Αθήνα, την πήρε η Κωνσταντι-

δα παραμένει εκτός του παγκόσμι-

εμπορική πολιτική της χώρας (δια-

νούπολη…

ου χάρτη των αερομεταφορών. Ένα

κρατικές συμφωνίες), έως σήμερα δεν

Η Ελλάδα μέσω της Ολυμπιακής Αε-

brand name που για δεκαετίες ήταν

έχουν μετρηθεί.

ροπορίας, κατέκτησε τεχνογνωσία

στα 100 πρώτα αναγνωρίσιμα, επέλε-

Ποιος πληρώνει για όλες τις ιδιαίτερα

με τεράστιες δυνατότητες, η οποία

ξαν να το απαξιώσουν.

σημαντικά αρνητικές, οικονομικές και

θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη αν η χώρα

Η Ελλάδα, η μοναδική χώρα στην

κοινωνικές επιπτώσεις στη χώρα μας;

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Στον αντίποδα, από τα χρήματα που
θα εξοικονομούσαν με το κλείσιμο
του Εθνικού μας Αερομεταφορέα, εί-

Σχόλιο του George Zios (μέσω Facebook)

Η

Ο.Α. είναι αντιπροσωπευ-

ζει το θάρρος των προσπαθειών

τική των εθνικών ερειπίων

μας. Και είναι σε αυτό το πλαίσιο,

ενός μελλοντικού παρελθόντος.

το γεγονός ότι σχολιάζω τις προ-

Λόγια που παρέμεναν στον αέρα,

Αλήθεια, αυτά (υλικά αντικείμενα

σπάθειες του ΠΟΛΚΕΟΑ.

γιατί στην πραγματικότητα ήταν

της κληρονομιά της Ο.Α, τα οποία

Είναι η τελευταία ανάμνηση του

το ΠΟΛKEOA έχει περισώσει από

πατέρα μου από την πατρίδα του,

τα απομεινάρια της εγκατάλειψης

όταν επιβιβάζονταν σε μία πτήση

του Ελληνικού) είναι ερείπια τα

της ΟΑ το 68, θέτοντας το εαυτό

οποία δεν πιάνουν υψηλή τιμή

του σε αυτοεξορία από τον φόβο

στην διεθνή τουριστική αγορά.

καταδίωξης για τις πολιτικές του

Αλλά εντούτοις είναι ανεκτίμητα

πεποιθήσεις. Εκείνη η πτήση συ-

αντικείμενα τα οποία παραγω-

νεχίζει να ξεχωρίζει στη μνήμη

χαμε τα βαρύγδουπα λόγια των πολιτικών της χώρας μας για ανέγερση
νέων νοσοκομείων και σχολείων.

φρικτά ψέματα.
Στις αρχές του 1956, ο τότε πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Καραμανλής, κάλεσε τους εφοπλιστές, Αριστοτέλη Ωνάση και Σταύρο Νιάρχο,
να επενδύσουν στην Ελλάδα, στους
τομείς των ναυπηγείων και των αε-

γικά ξυπνούν μνήμες διότι αντι-

του, όχι ως αντικείμενο θρήνου

ροπορικών συγκοινωνιών.

προσωπεύουν

κόμπους

αλλά κυρίως ως μελαγχολία.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, πέραν από

(πολιτικούς, οικονομικούς, κοινω-

Υπάρχει μία απώλεια σε αυτόν η

τους τομείς των ναυπηγείων, πήρε

νικούς) από τους οποίους εμείς

οποία είναι διττή η απώλεια της

το ρίσκο, παρέλαβε μερικές ιδιωτι-

ακόμα προσπαθούμε να λύσουμε

πατρίδας και μετά, χρόνια αργό-

κές αεροπορικές εταιρείες που φυ-

τους εαυτούς μας.

τερα, η απώλεια του «ομφάλιου

τοζωούσαν και ίδρυσε την Ολυμπια-

Σαν υλικά ίχνη ενός πρόσφατου

λώρου» προς αυτήν την πατρίδα.

κή Αεροπορία.

παρελθόντος, συνεχίζουν να μας

Και οι δύο απώλειες δεν μπορούν

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης πέτυχε να

στοιχειώνουν σε εκείνο το διά-

να αντισταθμιστούν διότι εξυπη-

εξελίξει τον Εθνικό Αερομεταφορέα

στημα μεταξύ του τι ήταν και τι

ρετούν σημεία σταθμούς στον

της χώρας μας, ώστε να ανταγωνί-

θα μπορούσε να υπήρχε. Το διά-

χρόνο. Του χρόνου μεταξύ τι ήταν

στημα το οποίο αυτές οι συντε-

και τι θα μπορούσε να είναι . Το

ταγμένες της ιστορικής αναγνώ-

θέμα ίσως είναι όχι να επιμένουμε

ρισης αντιπροσωπεύουν, είναι

στην ενότητα και τη συναίνεση

καθορισμένο από μία οικονομία

σαν μία οδό για να γεφυρώσουμε

εγκατάλειψης – οι πολιτικές προ-

αυτήν την απώλεια αλλά μάλλον

δοσίες, άλλοθι, οικονομικά ερεί-

να δείξουμε μία κοινή προθυμία,

πια, εκποιήσεις κ.λπ – η οποία συ-

να στοιχειωθούμε από αυτήν:

νεχίζει να διεκδικεί ένα χρέος, μία

να ανοίξουμε διάλογο με τα φα-

Αεροπορία με σκοπό να παραμείνει

αλήθεια που δεν μπορεί να βρε-

ντάσματα ενός μελλοντικού πα-

στην κορυφή και να πετά στις πέντε

θεί πουθενά. Είναι το πώς δου-

ρελθόντος. Άλλωστε, όπως είναι

ηπείρους…

λεύουμε με το έργο της μνήμης

ξεκάθαρο στα συναισθηματικά

ΑΦΟΥ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ

στην απουσία μιας καθοριστικής

σχόλια αυτού του κειμένου, το

2009… ΤΗΝ ΕΚΛΕΙΣΕ.

τελικής αλήθειας, με την ελπίδα

παρόν μας ανήκει και σε αυτά τα

της άφιξης αυτής, που καθορί-

φαντάσματα, επίσης.

ζεται κολοσσούς στον χώρο των αερομεταφορών, να πετάει στις πέντε
ηπείρους και έτσι να τον καταστήσει
ανάμεσα στις 10 καλύτερες αεροπορικές εταιρείες του κόσμου.
Στον αντίποδα, το 1975, το ελληνικό κράτος ανέλαβε την Ολυμπιακή

τους
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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΚΕΟΑ 2020
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την ίδρυσή του,
το ΠΟΛΚΕΟΑ παρουσιάζει ένα ιστορικό, ημερήσιο συλλεκτικό ημερολόγιο, με ένθετη με ένθετη
την 30χρονη ιστορία του, καθώς και τους σημαντικότερους σταθμούς της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Τιμή πώλησης: 10€

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
«1957 – 2007: Μισός αιώνας στους ουρανούς»
Το ΠΟΛΚΕΟΑ γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας του
και προσφέρει στα μέλη και στους φίλους τους το πολυτελές λεύκωμα με την ιστορία
της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Πολιτικής Αεροπορίας

Τιμή προσφοράς: 30€

(αντί 50€)

Προμηθευτείτε το ιστορικό ΛΕΥΚΩΜΑ
και αποκτήστε ΔΩΡΕΑΝ το ημερήσιο συλλεκτικό ημερολόγιο του ΠΟΛΚΕΟΑ για το 2020!
Προλάβετε! Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2019
(Δυνατότητα αποστολής και με αντικαταβολή. Έξοδα Courier: 5€)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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ΠΑΡΟΧΕΣ
Μην ξεχάσεις να ανανεώσεις την κάρτα του ΠΟΛΚΕΟΑ
Με ένα ευρώ το μήνα

Μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Στα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. παρέχονται:
➦ Το περιοδικό «Άλλη Πτήση», κάθε 3μηνο, με αποστολή στο σπίτι.
➦ Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις πολιτισμού – αθλημάτων.
➦	Δυνατότητα συμμετοχής στα τμήματά του, αξιοποιώντας
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο
➦ Ταξίδια – εκδρομές
➦ Εθελοντισμός
➦	Προβολή – βήμα σε συναδέλφους συγγραφείς, ζωγράφους,
εικαστικούς, καλλιτέχνες φωτογράφους, αθλητικές επιτυχίες
➦	Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας και στο
Polkeoa Politistiko Kentro
για να μαθαίνετε άμεσα τα
νέα μας.

Αποκτώντας την κάρτα μέλους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχεις τη δυνατότητα για:
➦	Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές δημοσίου, σε μια σειρά συμβεβλημένων
διαγνωστικών κέντρων και νοσοκομείων.
➦	Αγορά στα Πρατήρια του Ναυτικού (Π.Ο.Ν.)
➦	Αγορά στο κατάστημα Duty Free Stuff στα Σπάτα
➦	Έκπτωση στο εστιατόριο του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης (2ος όροφος)
➦	Έκπτωση 20% στον έλεγχο ΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ (Λ. Φυλής 81, Καματερό)
➦	Έκπτωση 20% για ανθοστολισμό γάμου-βάπτισης-διοργάνωση παιδικού πάρτυ
(floweroyal.com)

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

9

WWW.POLKEOA.GR

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
Η συμβολή των εθελοντών του ΠΟΛΚΕΟΑ στις δράσεις του, πέραν από το ότι είναι σημαντική αφενός, αφετέρου συμβάλλει στην
ανάπτυξη σχέσεων συλλογικότητας και είναι κάτι που θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε και να αναπτύξουμε.

EIΔΗΣΕΙΣ

Τ

α γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ επισκέφθηκε, έπειτα από πρωτοβουλία του,
ως υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. Νοτίου Τομέα, Τάσος Γαϊτάνης και

ζήτησε να ενημερωθεί για τις δράσεις του ΠΟΛΚΕΟΑ και τους στόχους του.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ τον ενημέρωσε σχετικά και ο ίδιος δεσμεύτηκε πως από
οποιαδήποτε θέση θα στηρίξει τη σημαντική – ιστορική πρωτοβουλία του
ΠΟΛΚΕΟΑ για τη δημιουργία Μουσείου
Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Σήμερα, ο Τάσος
Γαϊτάνης είναι υπεύ-

Ζητείται επειγόντως ένα
αυθεντικό μοντέλο
αεροσκάφους, περιόδου Ωνάση.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

θυνος Γραφείου Τύπου της Ν.Δ.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Από τον Παύλο Παπαδημητρόπουλο
ΣΕ 19 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 19 ΛΕΠΤΑ
Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη από τις
τρεις δοκιμαστικές πτήσεις της Qantas,
από τις μεγαλύτερες σε απόσταση και
διάρκειας, διαδρομής Λονδίνο- Σύδνεϋ,
διάρκειας 19 ωρών και 19 λεπτών με αεροσκάφος Β787 Dreamliner, καταρρίπτοντας όλα τα ρεκόρ. Στόχος του ταξιδιού

ήταν να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις σε πιλότους, πλήρωμα και επιβάτες,
και γιαυτό, όλοι ήταν συνδεδεμένοι με
ειδικές συσκευές, προκειμένου να καταγραφούν οι αντιδράσεις τους κατά την
διάρκεια του ταξιδιού. Βγαίνοντας από
το αεροσκάφος, το οποίο τον περασμένο μήνα πραγματοποίησε μια ανάλογη
πτήση από τη Νέα Υόρκη έως το Σύδνεϋ,
ο CEO της Qantas, είπε ενθουσιασμένος:“Είδαμε δύο φορές την ανατολή
του ήλιου”. Διόλου τυχαίο, άλλωστε,
το γεγονός ότι η Qantas έχει ονομάσει
το συγκεκριμένο πρόγραμμα “Project
Sunrise” Η πτήση αναμένεται να γίνει
εμπορική, σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες
προβλέψεις, μέχρι το 2023.
Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥ
Πριν από 178 χρόνια, το 1841,ο διορατικός επιχειρηματίας Thomas
Cook, προσέφερε μικρές εκδρομές
με τρένο, σε μέλη του κινήματος
κατά της κατανάλωσης αλκοόλ από
το Λέστερ στο Λάφπορο. Επινόησε
τα πακέτα διακοπών, τα εισιτήρια
πολλαπλών διαδρομών και τα ανταλλάξιμα κουπόνια. Ηταν η αρχή της
δημιουργίας του παλαιότερου τουριστικού κολοσσού στον κόσμο, που
διατηρούσε ξενοδοχεία, θέρετρα και
τέσσερις αεροπορικές εταιρίες. Το
2019 τέθηκε υπό καθεστώς αναγκαστικής ρευστοποίησης, αφήνοντας
«ξεκρέμαστους» 500 έως 600.000
τουρίστες. Στον όμιλο εργάζονταν
21.000 άνθρωποι, χωρίς να υπολογίζονται οι εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι
στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, στα
μικρά ταξιδιωτικά γραφεία, στα πρατήρια βενζίνης, στα καταστήματα

με τα σουβενίρ και σε όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με την
Thomas Cook, που είδαν την δουλειά τους να κινδυνεύει.
ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΠΤΗΝΑ, ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης
της πτήσης από το από το Χόμπαρτ προς
την Μελβούρνη ματαίωσε την απογείωση την τελευταία στιγμή. Ο λόγος; Ένα
σμήνος από ιπτάμενα μυρμήγκια πλησίασαν το αεροδρόμιο και οι κινητήρες του
αεροπλάνου ρούφηξαν ένα μέρος από
αυτό. Τα έντομα που έκαναν «έφοδο»
στο αεροδρόμιο ήταν τόσα πολλά που
έμοιαζαν με μαύρο σύννεφο. Καθώς δεν
ήταν γνωστό αν είχε προκληθεί κάποιο
πρόβλημα στους κινητήρες, η εταιρεία
έστειλε μηχανικούς με άλλο αεροπλάνο
από την Μελβούρνη για να κάνουν τον
έλεγχο. Με το αεροπλάνο αυτό ταξίδεψαν και οι άτυχοι επιβάτες μετά από 5
ώρες καθυστέρηση.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
Άμεσο αντίκτυπο της αναστολής των
πτήσεων της Astra Airlines ήταν η
διακοπή πραγματοποίησης πτήσεων

από και προς το αεροδρόμιο Καστοριάς “Αριστοτέλης”» από τις 10 Νοεμβρίου 2019. Η εταιρία πραγματοποιούσε τέσσερις πτήσεις την εβδομάδα, τις ημέρες Κυριακή – Δευτέρα
– Τετάρτη και Παρασκευή.
«ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ» ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οι «αναταράξεις» που αντιμετώπιζε η αεροπορική εταιρεία Astra Airlines με ματαιώσεις πτήσεων και σωρευμένα οικονομικά προβλήματα είχαν τον χειρότερο επίλογο. Εκτός αγοράς, σε «ξαφνικό θάνατο»
έθεσε η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών
(ΙΑΤΑ) την Astra Airlines, ειδοποιώντας τα
τουριστικά πρακτορεία, να σταματήσουν
να εκδίδουν εισιτήρια και να κάνουν κρατήσεις, για τη βορειοελλαδίτικη εταιρεία.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη κι αν
η Astra έβρισκε λύση στα οικονομικά της

11

προβλήματα δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την λειτουργία της και θα έπρεπε
να κάνει εξαρχής διαδικασία πιστοποίησης στην ΙΑΤΑ. Μία ημέρα μετά, η Astra
Airlines υπέβαλλε αίτημα στην ΥΠΑ
για την αναστολή πτητικού έργου για
6 μήνες προκειμένου να προχωρήσει
στην εξυγίανση της εταιρίας.
ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι τρεις βασικές αεροπορικές εταιρείες τσάρτερ της Γερμανίας Condor,
Eurowings και TUIfly επεκτείνουν το
πρόγραμμά τους σε ελληνικούς προορισμούς για την τουριστική σεζόν
του 2020,αυξάνοντας πτήσεις και χωρητικότητα, ακολουθώντας την υψηλή ζήτηση που καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός την τελευταία εξαετία.
Η ενίσχυση των πτήσεων από τη γερμανική αγορά, που για την Ελλάδα
αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εισερ-

χόμενου τουρισμού, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από τους επιχειρηματίες της αγοράς, μεταξύ άλλων λόγω
και του κενού στη μεταφορά τουριστών που άφησε η Thomas Cook.
ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
DRONES ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ
Η General Atomics Aeronautical
Systems ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα
της «τη διεξαγωγή σειράς επίδειξης δυνατοτήτων στην Ευρώπη» των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αναλυτικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε «ότι συνεργάζεται με την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία (HAF)» και πως στην Ελλάδα θα
«πραγματοποιήσει μια σειρά πτήσεων
επίδειξης για τις ευρωπαϊκές χώρες τον
Δεκέμβριο. Oι πτήσεις θα βασίζονται
στις εγκαταστάσεις της HAF στη Λάρισα
και θα χρησιμοποιούν το GA-ASI MQ-9
Guardian RPA για να παρουσιάσουν
δυνατότητες θαλάσσιας επιτήρησης,
καθώς και ένα σύστημα DAA που αναπτύχθηκε από την GA-ASI και επιτρέπει
στην RPA να πετάει με ασφάλεια πολιτικού εναέριου χώρου μαζί με επανδρωμένα αεροσκάφη». (πηγή larisanew.gr)
WWW.POLKEOA.GR
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Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019
Περιήγηση - Ξενάγηση
Ώρα 10.00 στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού
Το αεροδρόμιο του Ελληνικού σήμερα
Φωτογραφικό ρεπορτάζ από το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού

Τα τρία ιστορικά αεροσκάφη του ΠΟΛΚΕΟΑ, που
χαρακτηρίστηκαν ως νεώτερα κινητά μνημεία και σε λίγα
χρόνια θα κοσμούν και θα συναποτελούν εκθέματα του
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Μουσείων Πολιτικής Αεροπορίας
(07.11) και τον εορτασμό της πρώτης ιστορικής πτήσης (411) του Boeing
747 του Αριστοτέλη Ωνάση, το ΠΟΛΚΕΟΑ, προγραμματίζει ξενάγηση –
περιήγηση ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ στο πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού, καθώς και στα αεροσκάφη, που προορισμό έχουν το Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας. Ίσως θα δούμε πολλές από τις εγκαταστάσεις για τελευταία
φορά, δεδομένης της έναρξης των εργασιών στο Ελληνικό.
Διάρκεια ξενάγησης: 3 ώρες
Τιμή συμμετοχής:10€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
• Πρώτες αίθουσες επιβατών
• Πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών (κτίριο Ζώτου)
• Hangar Τεχνικής Διεύθυνσης στον Άγιο Κοσμά
• Σήμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας (Λεωφ. Βουλιαγμένης-Αλίμου)
• Κτίριο Saarinen
• Εγκαταστάσεις του χωροθετημένου Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας πρ. εργοστάσιο ΚΕΑ (εντός αεροδρομίου, εφόσον μας χορηγηθεί άδεια)
• Πρώην σταθμό charter
• Πύργο Ελέγχου (εφόσον μας χορηγηθεί σχετική άδεια εισόδου)
• Αεροσκάφη Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας
Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα του ΠΟΛΚΕΟΑ
210 9885006 – 210 9211965

Το κτίριο Saarinen που βρίσκεται στον Ανατολικό
Αερολιμένα, χαρακτηρίστηκε νεώτερο μνημείο και θα είναι
εκθεσιακός χώρος.

Η πρόσοψη της Παγόδας, που
χαρακτηρίστηκε νεώτερο μνημείο και
βρίσκεται στην περιοχή «Χασάνι».

Το πρώην εργοστάσιο του ΚΕΑ, κτίριο
του 1938, που χαρακτηρίστηκε ως
νεώτερο μνημείο και θα φιλοξενήσει
μελλοντικά το Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Ο Πύργος Ελέγχου, επιβλητικός, στέκει εκεί αγέρωχος και
παραπέμπει σε αεροδρόμιο.

Τα δύο Hangar της Τεχνικής Διεύθυνσης στο δυτικό άκρο
του Ελληνικού. Εκεί γράφτηκαν λαμπρές σελίδες στον Τομέα
της ασφάλειας των πτήσεων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Το πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών (κτίριο Ζώτου) που τη δεκαετία του
’40 αποσυναρμολογήθηκε από την Κέρκυρα και εγκαταστάθηκε στο σημείο που
βρίσκεται σήμερα. ΠΟΛΚΕΟΑ κατέθεσε αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού για τον
χαρακτηρισμό του ως νεώτερο κινητό μνημείο.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ
Αγωγές συνταξιούχων
Η νομική προσέγγιση

Μ

ε τις εν λόγω αγωγές διεκδικούνται αναδρομικά (σε βάθος 5ετίας από την κατάθεση) οι περικοπές που υπέστησαν οι κύριες
συντάξεις δια των νόμων 4051/2012, 4093/2012 στις οποίες περιλαμβάνονται δώρα (Χριστουγέννων και Πάσχα) και επιδόματα αδείας καθώς και η Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ του νόμου 3986/2011),
περικοπές που έχουν κριθεί αμετάκλητα ως αντισυνταγματικές.
Σε μεταγενέστερο χρόνο από την κατάθεση των ως άνω αγωγών και
αφού προηγήθηκε σχετική ενημέρωση από το γραφείο μας, κατατέθηκαν αγωγές που αφορούν μέλη του Συλλόγου σας σχετικά με τη
διεκδίκηση των περικοπών που αφορούν στα επικουρικά ταμεία. Η
εκδίκαση των αγωγών αυτών λαμβάνει χώρα μετά μία 3ετία περίπου
από την κατάθεσή τους (δηλαδή εντός του έτους 2021).
Προκειμένου να διασαφηνίσουμε τα όσα, κατά την επιστημονική
μας άποψη ισχύουν, σε σχέση με την ερμηνεία των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ και, ενόψει του ιδιαίτερα θολού τοπίου που επικρατεί στον απόηχό τους, παραθέτουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις μας :
1. Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ (Οκτώβριος 2019), ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ στις μνημονιακές περικοπές των νόμων 4051/12 και
4093/12, αλλά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο νόμο 4387/16 (ν. Κατρούγκαλου).
2. Ομοίως, η απαγόρευση της αναδρομικότητας των διατάξεων που
κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές με τις παραπάνω αποφάσεις,
ισχύει ΜΟΝΟ για τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και ΟΧΙ
για τις γνωστές μνημονιακές περικοπές.
3. Τα όσα έχουν κριθεί με τις αποφάσεις 2287-2290/2015, από την
Ολομέλεια του ΣτΕ, σχετικά με τον παράνομο χαρακτήρα των γνωστών μνημονιακών περικοπών στις κύριες και
στις επικουρικές συντάξεις, ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ, χωρίς να ανατρέπονται από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.
4. Αναμένεται άλλη απόφαση του ΣτΕ, η οποία θα κρίνει ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ το θέμα της αναδρομικότητας και του χρονικού ορίζοντα διεκδίκησης των περικοπών.
5. Ακόμη και εάν η κυβέρνηση επιστρέψει οικειοθελώς τα αναδρομικά για το χρονικό διάστημα του 10μήνου
(Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016) σε όλους τους συνταξιούχους, θεωρούμε ότι όσοι τα διεκδίκησαν με αγωγή για μεγαλύτερο διάστημα, με την εκδίκαση των αγωγών αυτών, θα επιτύχουν την επιστροφή και άλλων ποσών πέραν
αυτών του 10μήνου.
Οι Δικηγόροι
Μανώλης Κουτλής - Γιώργος Κωφόπουλος
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Σ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ στα Τρίκαλα

τα πλαίσια του προγράμματος δράσης, το ΠΟΛΚΕΟΑ
πραγματοποίησε 3ήμερη εκδρομή στα Τρίκαλα, 1η – 3
Νοεμβρίου 2019, καθώς και στο Μέτσοβο, στην Καρδίτσα και στη Λίμνη Πλαστήρα.
Τα Τρίκαλα, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού, είναι μια
όμορφη πόλη χτισμένη στη θέση της αρχαίας Τρίκκης (σύμφωνα με τη μυθολογία, η νύμφη Τρίκκη ήταν κόρη του Πηνειού) και πατρίδα του περίφημου γιατρού της αρχαιότητας,
Ασκληπιού. Η πόλη χρωστά σε μεγάλο βαθμό την ομορφιά
της στο γραφικό ποταμό Ληθαίο αλλά και στα ιστορικά της
μνημεία, την εξαιρετική ρυμοτομία, τις ευρύχωρες πλατείες,
τα πάρκα και τους πεζόδρομούς της.

Περπατήσαμε στις όχθες του Ληθαίου και τον κεντρικό πεζόδρομο της οδού Ασκληπιού, επισκεφθήκαμε το
Ρολόι, έμβλημα της πόλης που χτίστηκε τον 17ο αιώνα
π.Χ. και ξεναγηθήκαμε στο «Ασκληπιείο της Τρίκκης», το
«Κουρσούμ Τζαμί», στην κεντρική «Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου», το Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο, τη Δημοτική Πινακοθήκη, το Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού κ.ά.
Τη δεύτερη μέρα, επισκεφθήκαμε την ορεινή κωμόπολή του
νομού Ιωαννίνων, το Μέτσοβο, σε υψόμετρο 1.150μ. Ένας
παραδοσιακός οικισμός, κοντά στα όρια με τον νομό Τρικάλων, στις βόρειες πλαγιές, ανάμεσα στα βουνά της μεγαλύτερης οροσειράς της Ελλάδος, της Πίνδου, με 3.195 κατοίκους.
Σύμφωνα με μία άποψη, η ονομασία προέρχεται από τα σλαβικά «μέτσκα» (αρκούδα) και «όβο» (χωριό).
Στο Μέτσοβο που επισκεφθήκαμε και περιηγηθήκαμε εκεί,
έχουν χαρακτηρισθεί ως διατηρητέα μνημεία το μοναστήρι
της Θεοτόκου κ.ά.
Μία από τις χαρακτηριστικότερες προσλβαμβάνουσες παραστάσεις του πολιτισμού του Μετσόβου είναι η στενή του
σύνδεση με το φαινόμενο του ευεργετισμού. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, κάθε χρόνο, για πάνω από έναν αιώνα, τελείται πάνδημο μνημόσυνο 50 ευεργετών.
Η τρίτη και τελευταία μέρα της εκδρομής μας, περιλάμβανε επίσκεψη στην πανέμορφη Λίμνη Πλαστήρα. Είναι τεχνητή λίμνη που βρίσκεται στο οροπέδιο της Νεβρόπολης,
στο Νόμο Καρδίτσας και το επίσημο όνομά της είναι Λίμνη
Ταυρωπού. Σχηματίστηκε το 1959 με την ολοκλήρωση του
φράγματος στο νότιο άκρο της. Η χρηματοδότησή της έγινε
από χρήματα που χρωστούσε η Ιταλία στην Ελλάδα (πολεμικές επανορθώσεις) και την κατασκευή ανέλαβε γαλλική εταιρεία. Σήμερα, τη διαχείριση του φράγματος έχει αναλάβει η
ΔΕΗ. Περιέχει 400 εκατ.κυβικά μέτρα νερού, ενώ το μέγιστο
βάθος της είναι γύρω στα 60μ.
Η τελευταία μας στάση έγινε στη νεότερη από τις υπόλοιπες
τρεις θεσσαλικές πρωτεύουσες, την Καρδίτσα. Η πρώτη αναφορά για τον οικισμό γίνεται στην τουρκική απογραφή των
ετών 1454-1455, όπου αναφέρεται σαν ένα μικρό χωριό της
επαρχίας Φαναρίου με 160 κατοίκους.
Στις 11 Μαρτίου 1943 η Καρδίτσα γίνεται η πρώτη ελεύθερη πόλη της Ευρώπης με τη βοήθεια των αγωνιστών του
Ε.Λ.Α.Σ. ενώ κατά τη διάρκεια της αντίστασης στο οροπέδιο
της σημερινής λίμνης Πλαστήρα, λειτούργησε συμμαχικό
αεροδρόμιο.
Τον Δεκέμβριο του 1948, στην Καρδίτσα, συνέβη μία από τις
μάχες του εμφυλίου πολέμου.
Περιηγηθήκαμε στο Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο, τη δημοτική πινακοθήκη, το Πυροσβεστικό Μουσείο,
καθώς και το Αστυνομικό Μουσείο της Καρδίτσας και συνεχίσαμε την επιστροφή μας στην Αθήνα, με τις καλύτερες
εντυπώσεις.

Μέρος του γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ στο Μέτσοβο.

Περιήγηση στην πόλη των Τρικάλων (Μουσείο Τσιτσάνη κλπ.)

Φωτογραφία από τα Τρίκαλα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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2ήμερη εκδρομή
στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΑΕΙΘΑΛΗΣ ΜΝΗΜΗ
..για τον μέγιστο Αρκά, τον Γέρο του Μοριά !!

Παρασκευή 29
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

Α

κόμα μία φθινοπωρινή
εξόρμηση για τα μέλη
του, οργάνωσε το ΠΟΛΚΕΟΑ
στα Καλάβρυτα, 29 – 30 Νοεμβρίου 2019. Τα Καλάβρυτα
βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, στην καρδιά μιας περιοχής με παραμυθένια δάση, κρυστάλλινα ποτάμια που διασχίζουν
απόκοσμα φαράγγια, μυστηριακά σπήλαια, και χωριουδάκια σταματημένα στον χρόνο.
Περιηγηθήκαμε και ξεναγηθήκαμε στα όμορφα Καλάβρυτα και διασχίσαμε το φαντασμαγορικό φαράγγι του
Βουραϊκού με τον Οδοντωτό, σε μία από τις ωραιότερες
σιδηροδρομικές διαδρομές της Ελλάδας.
Επισκεφθήκαμε τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, η οποία
βρίσκεται σε έναν άγριο και απότομο βράχο ύψους
120μ, έχοντας στην κορυφή του έναν παμπάλαιο πύργο όπου εκεί φωλιάζει το «Μέγα Σπήλαιο», με μία θέα
μοναδική.
Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, που στεγάζεται στο κτίριο
του παλιού Δημοτικού Σχολείου, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Σ' αυτό
το συμβολικό κτήριο οι κάτοικοι της πόλης των Καλαβρύτων γνώρισαν και υπέστησαν τη βαναυσότητα της
ναζιστικής θηριωδίας.

Της μητέρας θείο δώρο π’ απέκτησε εσένα,
Ενδόξου Αρκαδικής Γής το γέννημα και θρέμμα,
Με την οικογενειακή ανατροφή αρίστη,
Για την πατρίδα και θρησκεία μεγάλη πίστη !
Στα εφηβικά χρόνια αμούστακο παλικάρι,
Πορευόσουν καθήμενος στου όνου το σαμάρι,
Ο δόλιος ο κατακτητής ηθέλησε να στα πάρει.
Στην φρίκη σου και την αμηχανία σου την μεγάλη,
Πηγαίνεις σ’ αρματολό με μαγκούρα στη μασχάλη..
Ζήτησες της ομάδας του μέλος να γενείς,
αλ’ αυτός αρνήθηκε γιατί ήσουν «ντελικανής»..
Ξαναπαρουσιάστηκες με ντουφέκι και μουστάκι,
Έγινες «δεξί χέρι» να πολεμήσεις με μεράκι….
Σε όλες τις μάχες ήσουνα πρώτος στην γραμμή,
Να εκδιωχθεί ο κατακτητής απ΄ την δική μας Γή.
Εις τον πόλεμο ήσουνα ο τρανός, πάντα εμπρός.
Προάχθηκε στον στρατό μας και έγινες στρατηγός.

Ανακοίνωση προς τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ

Στην πατρίδα χάρισες πολυπόθητη λευτεριά.
Εις την Εθνοσυνέλευση παρών ήσουν μια φορά,
Με την βροντερή φωνή σου βροντοφώνησες γοερά:
Να ξέρετε τα δανεικά κατεβάζουνε βρακιά !!!

Παρακαλούνται τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ όπως
ελέγξουν άμεσα την ανάλυση της πληρωμής με κωδ.
«Κρατήσεις υπέρ Συλλόγων» από το εκκαθαριστικό
της επικουρικής τους σύνταξης, προκειμένου να
διαπιστώσουν εάν γίνεται η παρακράτηση του
1€/μήνα (ήτοι 3€/3μηνο) υπέρ του ΠΟΛΚΕΟΑ. Σε
αντίθετη περίπτωση να έρθουν σε επαφή με το
ΠΟΛΚΕΟΑ και να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους
μέχρι τις 28/2/2020, προκειμένου να διατηρήσουν
την ιδιότητα του μέλους.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι σε ζήλευαν πολύ
και με σκευωρία σε κλείσανε στη φυλακή,
Η ένδοξη πατρίδα μας πάντα θα είναι εκεί,
Σαν παράδειγμα προς μίμηση να σε ευγνωμονεί…
Τι αν τα ιερά σου κόκκαλα είναι θαμμένα
Και σε τάφο ατημέλητο παρατημένα ?
Η ιστορία σου γέμισε χρυσές σελίδες
που γνήσιοι πατριώτες εμπνέονται ελπίδες..

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη εν όψει
της ετήσιας επικαιροποίησης του Μητρώου Μελών
του ΠΟΛΚΕΟΑ που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο
2020, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό του ΕΦΚΑ.
Για τα μέλη που έχουν ήδη παραληφθεί από
προηγούμενους επικαιροποιημένους καταλόγους
μελών ΠΟΛΚΕΟΑ απαιτείται επανεγγραφή με αίτησή
τους στο Δ.Σ.

Τα’ ένδοξο όνομα σου πάντα παιδιά μας θα υμνούν,
Όλοι μας και οι κληρικοί μας θα σε δοξολογούν
Θα ανακράζουν όλοι με σθεναρή καρδιά :
Ζήτω : Αθάνατος ο ένδοξος Γέρος του Μοριά ! ..
(Θεόφιλος Διαμαντάτος)
Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
Φωτογραφίες Σπύρος Κωνσταντόπουλος

Επίσκεψη του ΠΟΛΚΕΟΑ στο Τατοϊ

Η Αττική, ως γνωστόν, δεν φημίζεται
για τους πνεύμονες πρασίνου της.
Όμως, θα χρειαστείτε μόλις 20 χιλιόμετρα, από το κέντρο των Αθηνών, για
να φτάσετε σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον που όμοιό του δεν βρίσκει κανείς στα προάστια των περισσότερων
Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών.
Τα βασιλικά κτήματα έχουν μια έκταση 47.000 στρεμμάτων, αν και είναι
δυσδιάκριτό που αρχίζουν και που τελειώνουν, αφού υπάρχουν περιφράξεις και καγκελόπορτες, αφύλαχτες
πάντως.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ στα πλαίσια του προ-

γράμματος δράσης του και έπειτα
από αίτημα μελών του, επισκέφθηκε για ακόμη μία φορά το κτήμα του
Τατοΐου, το Σάββατο 19 Οκτωβρίου
2019 και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά μια αλλιώτικη, μια ζωογόνα πλευρά της πόλης μας.
Περιηγηθήκαμε σε ένα υπέροχο τοπίο, με δάση κυρίως, δρόμους και
μονοπάτια χωμάτινα, αλλά και κάποια
ξέφωτα, ιδανικά για παιχνίδι και πικ
– νικ. Αυτή είναι η καλή πλευρά του
κτήματος. Μέσα σε αυτό το αυθεντικό, φυσικό περιβάλλον συναντά κανείς, απ’ την άλλη και την ιστορία της
σύγχρονης Ελλάδας, όπως αυτή διαφαίνεται από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα πολλαπλά κτίρια, πέρα από
το θερινό ανάκτορο. Πρόκειται για
ένα ιστορικό μνημείο τοποθετημένο
στη καρδιά του Εθνικού Δρυμού της
Πάρνηθας. Εδώ ορκίστηκαν κυβερνήσεις, όπως του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου.
Ακόμα και τα βοηθητικά κτίρια, δημιουργούν ένα δέος και σε μεταφέρουν
σε παλιότερες δεκαετίες αφού και
λόγω της εγκατάλειψης τους, μπορείτε να δείτε αντικείμενα ακόμα και
προπολεμικά, όπως για παράδειγμα

Ο μύθος του Αριστοτέλη Ωνάση στη σκηνή
«Ωνάσης – Τα θέλω όλα»
Το ΠΟΛΚΕΟΑ και τα μέλη του παρακολούθησαν την εξαιρετική θεατρική παράσταση στο Θέατρο «Παλλάς», την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.
Η παράσταση του Σταμάτη Φασουλή αποτελούμενη από ένα θίασο
25 ηθοποιών, βασισμένη σε διεθνή βιβλιογραφία, δημοσιογραφική
έρευνα και προσωπικές μαρτυρίες, αποδίδει τη ζωή του Ωνάση με
όλα τα στοιχεία του γνήσιου θεάτρου.
Στο ρόλο του Αριστοτέλη Ωνάση ο Σταμάτης Φασουλής. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες της ζωής του, τη Τζάκι Κένεντι υποδύεται η Δήμητρα
Ματσούκα, την Μαρία Κάλλας, η Κατερίνα Παπουτσάκη και την Τίνα
Λιβανού, η Ευγενία Δημητροπούλου. Στο ρόλο του δαιμόνιου δημοσιογράφου που ερευνά και καταγράφει τη ζωή του, ο Μέμος Μπεγνής. Τον Ωνάση σε νεαρή ηλικία ερμηνεύει ο Αγησίλαος Μικελάτος.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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ένα φορτηγό που προφανώς θα χρησιμοποιούσε κάποιος κηπουρός ή
επιστάτης των ανακτόρων.
Το 1973 με δημοψήφισμα, το κτήμα
πέρασε στο δημόσιο και μετά από
ένα «πισωγύρισμα» δόθηκε και πάλι
στο δημόσιο το 1994 και οριστικά το
2002. Το κτήμα είναι πλέον περιουσία
όλων των Ελλήνων. Ας ελπίσουμε ότι
το κράτος θα την αξιοποιήσει κατά το
καλύτερο τρόπο για τον κόσμο, που
έχει ανάγκη από τέτοιες «ανάσες».

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕ ΤΩΡΑ
21 Φεβρουαρίου 2020

Σύντομες Ειδήσεις
• Εκκαθάριση Ο.Α.: 20 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε προφορική πλειοδοτική διαδικασία. Αφορούσε την πώληση αντικειμένων που
έως τώρα δεν έχουν πουληθεί.
• Εκκαθάριση Ο.Α. (2): Πληροφορηθήκαμε πως
μία σειρά αντικειμένων όπως cockpit ιδιοκατασκευής, Flight Simulator και ορισμένα άλλα,
«χτυπήθηκαν» από πρώην συνδικαλιστή της
Ολυμπιακής.
• Εκκαθάριση Ο.Α.(3): Το ΠΟΛΚΕΟΑ, κατ΄επανάληψη συμμετείχε τα τελευταία χρόνια και
προσπάθησε να αποκτήσει αντικείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος. Δυστυχώς, αδυνατούσε
να παρακολουθήσει τα ποσά με τα οποία «χτυπούσαν» αυτά τα αντικείμενα οι ιδιώτες (π.χ.
Mercedes Ωνάση, έπιπλα, Link Trainer κ.λπ.).
• Μηχανή του χρόνου: Μεγάλη επιτυχία γνώρισε η προβολή του αφιερώματος στην Ολυμπιακή Αεροπορία (04.11 και 11.11.2019) από την
Cosmote TV (συνδρομητικό κανάλι).
• Μηχανή του χρόνου (2): Το ΠΟΛΚΕΟΑ, τις σχετικές εκπομπές, τις παρακολούθησε με μεγάλη
εξέδρα σε γιγαντο-οθόνη σε Café.
• Μηχανή του χρόνου (3): Το ΠΟΛΚΕΟΑ αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένο για τη συμβολή
του και τη συμμετοχή του στο εξαιρετικά πετυχημένο αφιέρωμα στην Ολυμπιακή Αεροπορία,
περιόδου Ωνάση.
• Μηχανή του χρόνου (4): Ενημερώνουμε τον
κόσμο μας ότι, το αφιέρωμα στην Ολυμπιακή θα
συνεχιστεί με νεώτερη εκπομπή, που θα αφορά
την μετά-Ωνάση περίοδο.
• Υπόστεγο Στέφανου Ζώτου: Πρώτο υπόστεγο
συντήρησης αεροσκαφών στο Ελληνικό, μεταφέρθηκε τη δεκαετία του 1940 από την Κέρκυρα.
• Υπόστεγο Στέφανου Ζώτου (2): Το ΠΟΛΚΕΟΑ,
με νεότερο αίτημά του προς το Υπουργείο Πολιτισμού, προωθεί τον χαρακτηρισμό του και τη
διάσωσή του.
• Υπόστεγο Στέφανου Ζώτου (3): Για την ιστορία είναι η τρίτη φορά που κατατίθεται το αίτημά μας στο παραπάνω Υπουργείο.
• Πανεπιστήμια Sheffield και Kent: Τα παραπάνω πανεπιστήμια εξέφρασνα την επιθυμία και
ζήτησαν από το ΠΟΛΚΕΟΑ βοήθεια, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα – μελέτη για
την Ολυμπιακή Αεροπορία.
• Πανεπιστήμια (2): Το πανεπιστήμιο του
Sheffield ενδιαφέρεται και θέλει να καταγράψει
την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας από
επιστημονικής άποψης και τον ρόλο της στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

3ήμερη εκδρομή
στην ΞΑΝΘΗ (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
Προκαταβολή
εώς 30/12/2019

4-10 Απριλίου 2020
7ήμερη εκδρομή
ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ – ΣΙΚΕΛΙΑ
Προκαταβολή εώς 15/01/2020

(θα κυκλοφορήσει αναλυτικό πρόγραμμα)

Δηλώστε το ενδιαφέρον – συμμετοχής σας
στα τηλέφωνα του ΠΟΛΚΕΟΑ

210 9211965 – 210 9885006
210 9885045

Συνέχεια στη σελ. 30
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Μουσικό Σύνολο

Cloud Seven Ensemble

Δημιουργός: Κώστας Ραγκούσης (Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ)

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Βασίλη Τσατσαραγκο
και στους αφανείς ήρωες του ΠΟΛ.
ΚΕ.Ο.Α. για την απίστευτη προσπάθεια τόσων ετών να μείνει ζωντανή
η ιστορία της Ο.Α.
Σχεδόν 20 χρονια ως Ι/Φ της Ο.Α.
Νοιώθω μεγάλη τιμή που ανήκω
στην οικογένεια της.

Με την ευκαιρία αυτή, σας γνωρίζω
τους CLOUD SEVEN ENSEMBLE, ένα
μουσικό σύνολο που δημιούργησα
με πιάνο, βιολί, τσέλο, βιόλα, κοντραμπάσο, κρουστά και φωνή.
Τα μουσικά μας ταξίδια ξεκινούν
από την Ελλάδα με μελωδίες σημαντικών συνθετών και συνεχίζουν την μουσική περπλανηση
σε όλο τον κόσμο με ρυθμούς
Latin,Jazz,swing αλλά και διασκευ-

ές αγαπημένων θεμάτων από τον
παγκόσμιο κινηματογράφο.
Θα ήθελα να μοιραστώ αυτό το
ταξίδι με εσάς τους συναδέλφους
μου.
Ακολουθήστε μας στο Facebook:
cloud seven ensemble και στις εμφανίσεις μας.
Για τυχόν εκδηλώσεις επικοινωνήστε e-mail:cloudsevensemble@
outlook.com

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η – Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Σ Τ Η Μ Α Ι Ρ Η Λ Ι Ν ΤΑ
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
Συμετέχει το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ

Λένα Φίλιππα

Γιορτάστε τον ερχομό των Χριστουγέννων με μια ιδιαίτερα
ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στο σαλόνι δεξιώσεων ETAL
CLUB (ώρα 13:30), η οποία θα είναι αφιερωμένη στην κορυφαία ερμηνεύτρια, αγαπημένη μας Μαίρη Λίντα.
Την επιμέλεια του προγράμματος επιμελήθηκε ο μαέστρος
Σπύρος Παγιάτης και στην ορχήστρα θα συμμετέχουν επίσης
ο Γιάννης Μπέκας κιθάρα τραγούδι και ο Δημήτρης Σαββαϊδης μπουζούκι τραγούδι.
Γνωστά κι αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια θα ερμηνεύσει η
Μαίρη Λίντα, η Μπέσσυ Αργυράκη, η Κωνσταντίνα και το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ και συνάδελφος, Λένα Φίλιππα.
Το Σωματείο τέχνης και πολιτισμού “ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΡΑΜΑ” έχει
αναλάβει τη διοργάνωση της εκδήλωσης και τελεί υπό την
αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ).
Πληροφορίες και κρατήσεις στα τηλέφωνα 6934847327 και
6981087117 κα Κατσούλη.

ETAL CLUB

(Λεωφ.Βουλιαγμένης 120, ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Της Χριστίνας Αυγερινίδου - Μέλος ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

534
Κάποιος Νοέμβριος

Μ

ε βήμα νωχελικό και με κίτρινα φύλλα κολλη-

θεί σε αποθήκη όλων των ειδών. Από μεγάλες και μι-

μένα στα βρεγμένα παπούτσια του, έρχεται κάθε

κρές αποσκευές , από πορτοκαλάδες και κούτες με ξηρό

φορά ο Νοέμβριος να μου θυμίσει ένα συμβάν ανεξίτη-

πάγο, μέχρι κλουβιά με κατοικίδια που εύχεσαι να μην

λο στην μνήμη της ιπτάμενης ζωής μου.

είναι από αυτά που προκαλούν τέτοια δυσωδία, ώστε

Είναι ένα μουντό μεσημέρι. Από το πρωί ο ουρανός

κάνεις χαλαρά ακόμη και αναγκαστική προσγείωση.

κλαίει ακατάπαυστα καλυμμένος από φουρτουνιασμέ-

Το ATR παρόλα αυτά, προσφέρει μια οπτική πανδαισία

να σύννεφα που κάθε φορά τους δίνω με τη φαντασία

ανάλογη με το ελικόπτερο, όταν μάλιστα η θέση σου

μου όποιο σχήμα προστάζει η διάθεσή μου. Εκείνο το

είναι δίπλα στο παράθυρο. Πετάει σχετικά χαμηλά και

μεσημέρι λοιπόν τα σύννεφα με κάρφωναν απειλητικά

έχεις άμεση επαφή με τα πιο σπάνια ηπειρωτικά και

λες και ήθελαν να μου δώσουν ένα κακό οιωνό.

νησιωτικά τοπία, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι καθαρός.

Έχω φτάσει αρκετά νωρίτερα στο αεροδρόμιο όπως

Θυμάμαι κι εμένα να κάθομαι ''παρανόμως'' στην τελευ-

όταν έχει κακοκαιρία ή αλλιώς ''έκτακτα καιρικά φαινό-

ταία σειρά όταν ήταν άδεια, και να φορτώνω την μνήμη

μενα''. Η νεροποντή είναι τόσο ισχυρή που οι υαλοκα-

μου αεροφωτογραφίες...

θαριστήρες ακόμη και στην τρίτη σκάλα είναι άχρηστοι.

Σε εκείνη την πτήση προς Χανιά όμως το αεροπλανά-

Τα πόδια μου δεν καταφέρνουν να γλιτώσουν από τη

κι μου ήταν ασφυκτικά γεμάτο - απόλυτα αναμενόμενο

βουτιά στο ποταμάκι που κάθε φορά σχηματίζει η βρο-

για τον συγκεκριμένο προορισμό. Εξηνταοχτώ και τρία

χή στο πάρκινγκ του κτιρίου 57, ούτε βέβαια τα επι-

μωρά. Με το 18C κενό για την Ιπταμένη Αλεξάνδρα Ρ.

μελώς χτενισμένα μαλλιά μου αποφεύγουν το σύντομο

που έτυχε εκείνη την ημέρα να εκπαιδεύεται. Επίσης,

ντους. Πηγαίνω δύο εσωτερικά. Χανιά και μετά Καβά-

στην ίδια πτήση ταξίδευαν PAX τρεις χειριστές του Β737

λα, με ATR και τα δύο.

400 που πήγαιναν για SIMULATOR στα Χανιά.

Αεροπλάνο ελικοφόρο, μικρό και συμπαθητικό. Αγαπη-

Απογειωνόμαστε κανονικά χωρίς καθυστέρηση και γίνο-

τό στην αρχή, εκνευριστικό στην συνέχεια. Για δικούς

νται οι προγραμματισμένες αναγγελίες. Ήμουν βέβαιη

μου λόγους, μπορεί και αντικειμενικούς. Κάθε φορά που

ότι λόγω του υπερβολικού ανέμου και της καταιγίδας θα

πετούσα με αυτό, επαναστατούσε το θυμικό μου, με

παραμείνουμε δεμένοι και δεν θα σερβίρουμε. Η πτήση

έπιαναν τα νεύρα μου. Δεν είχε τις ανέσεις της καμπίνας

θα διαρκέσει περίπου 40 λεπτά.

των ''μεγάλων'', ούτε χώρο για να εξυπηρετηθούν επι-

Οι αναταράξεις είναι αρκετά ισχυρές και συνεχίζονται

βάτες και πλήρωμα. Κυρίως εμείς όμως, δεν βρίσκαμε

ακόμη και όταν το αεροπλάνο φτάνει σε ''ύψος ασφα-

χώρο να αφήσουμε τις τσάντες μας. Ένα περιορισμένο

λείας''. Ωστόσο η επιγραφή ''ΠΡΟΣΔΕΘΕΙΤΕ'' σβήνει ( όχι

cargo στο πίσω μέρος της καμπίνας είχε μεταμορφω-

από μόνη της ) και ξεκινάμε τη διαδικασία του σερβιρίΣυνέχεια στη σελ. 20

19

WWW.POLKEOA.GR

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Συνέχεια από σελ. 19

σματος, η συνάδελφός μου κι εγώ. (Δύο είμαστε cabin

χέρια του. Θέλω όσο τίποτα να δω τα παιδιά μου, η ματιά

crew στο ATR 72).

μου ξεφεύγει, το σώμα μου με αγκυλώνει και οι αισθή-

Είναι από τις ελάχιστες φορές που νιώθω ότι δεν πρέ-

σεις μου αγωνίζονται να παραμείνουν ζωντανές. Ψιθυ-

πει να σηκωθούμε αλλά να παραμείνουμε δεμένες. Και

ρίζω την προσευχή που μου έρχεται στο νου, τα χέρια

εμείς αλλά και οι επιβάτες. Έξω όλα σκοτεινιάζουν, σα

μου ιδρώνουν, φέρνω μπροστά μου τον Άγιο Ραφαήλ και

να έριξε ο Θεός ένα μαύρο τούλι, γίνεται ξαφνικά νύχτα

τον παρακαλώ να μας προστατέψει. Το γοερό κλάμα των

και ανάβουμε τα φώτα στο full bright. Η ταραχή συνεχί-

βρεφών, οι φωνές των μανάδων, ο πνιγμένος λυγμός του

ζεται εντονότερα, εφόσον όμως το ''FASTEN SEAT BELTS''

επιβάτη δίπλα μου και η ξέφρενη κάθοδος του αερο-

δεν είναι αναμμένο, υποχρεούμαστε να ακολουθήσουμε

πλάνου θα μπορούσαν αναμφισβήτητα να αποτελούν

τη διαδικασία και ξεκινάμε να σερβίρουμε από το πίσω

σκηνές από ταινία θρίλερ που με το κατάλληλο μοντάζ,

μέρος προς το μπροστινό. Με μπα-

θα έσπαγε ταμεία.

ράκι βέβαια, όχι με δίσκο. Προφανώς

Ως εκ του θαύματος το αεροπλάνο

ο Κυβερνήτης θα είχε εκτιμήσει ότι

σταθεροποιείται και αναβοσβήνουν

πρόκειται για παροδικό φαινόμενο

τα ''ΠΡΟΣΔΕΘΕΙΤΕ'' σαν ένδειξη προ-

που σε λίγο θα εξασθενήσει.

ετοιμασίας για συνήθη προσγείωση.

Δυστυχώς το ένστικτό μου επαλη-

Ξεκινώ αναγγελίες καταβάλλοντας

θεύεται όταν, αιφνιδιαστκά σκοτει-

προσπάθεια να ελέγξω τη φωνή μου.

νιάζει και στην καμπίνα και μια δέ-

Σε λίγα λεπτά προσγειωνόμαστε στα

σμη από κόκκινο φως διαπερνά το

Χανιά. Κατά την αποβίβαση στέκο-

εσωτερικό της, συνοδευόμενο από εκκωφαντικό κρότο.

μαι στην πίσω πόρτα και παρατηρώ ένα -ένα τα χλωμά

Κλασσικός συνδυασμός κρότου - λάμψης. Μας είχε μόλις

πρόσωπα των επιβατών με τα παγωμένα χείλη και τα

χτυπήσει κεραυνός. Το αεροπλάνο αρχίζει να χάνει από-

απορημένα βλέμματα. Η καμπίνα αδειάζει, μπαίνει ο κα-

τομα ύψος και η κλίση του ήταν τόσο βίαια καθοδική

θαρισμός και εμείς καθόμαστε στα τελευταία καθίσματα

που το μόνο που περιμέναμε όλοι ήταν η μοιραία πρό-

περιμένοντας τον Κυβερνήτη να βγει για να μας ενημε-

σκρουση στη θάλασσα. Ανάβουν τα ''ΠΡΟΣΔΕΘΕΙΤΕ'' ,

ρώσει.

ασφαλίζουμε αυτομάτως το galley και καθόμαστε αφού

Παραδόξως όμως, έμεινε με τον Συγκυβερνήτη μέσα στο

πρώτα τσεκάρουμε ταχύτατα τους επιβάτες. Οι κραυγές

cockpit και ακόμη τον περιμένουμε. Προφανώς έκρινε

τους συνθέτουν μια φάλτσα οιμωγή και τα βλέμματά

ότι δεν ήταν σκόπιμο να εξηγήσει τι συνέβη. Ούτε στους

τους στραμμένα στο πλήρωμα σα να εκλιπαρούν μια

επιβάτες αλλά ούτε και στο πλήρωμα.

λέξη παρηγοριάς, ένα ψίχουλο επιβεβαίωσης ότι είμαστε

Καλώς ή κακώς επιστρέφουμε στην Αθήνα. Η μόνη πλη-

ασφαλείς. Κάθομαι στο 18D και δένω τη ζώνη μου. Νιώ-

ροφορία που μας δόθηκε από τους χειριστές είναι το

θω τη ψυχραιμία μου να με εγκαταλείπει. Σφίγγω δυνατά

flight time που γράψαμε.

τον διπλανό επιβάτη στο παράθυρο, τόσο δυνατά που

Η 954, η βραδινή Καβάλα, με συγχώρεσε που τη νύχτα

ξεχνώ ότι φοράω στολή, ξεχνώ τα ''πρέπει'' και επιτρέπω

εκείνη δεν την τίμησα.

στο φόβο να με κουμαντάρει, να πάρει το παιχνίδι στα
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο βετεράνος της Κορέας
Η ιστορία του αεροσκάφους C-47 s/n 49-2622

Κ

ατασκευάστηκε στο εργοστάσιο της DOUGLAS, στο Long
Beach της California. Παραδόθηκε στη USAF, στις 7 Ιουνίου 1944 και
εντάχθηκε στην Πτέρυγα της Αλάσκας,
στη Διοίκηση Αεροπορικών Μεταφορών, με έδρα την Αεροπορική Βάση
Gore, στο Great Falls της Montana.
Κρίθηκε ως πλεονάζον των απαιτήσεων της USAF, στις 30 Ιουνίου 1946 και
μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Bush
Field στην Augusta της Georgia, όπου
εκποιήθηκε μέσω του Οργανισμού Διάθεσης Πολεμικού Υλικού (War Assets
Administration) στις 24 Ιουλίου 1946.
Δεν έχουμε πληροφορίες για την «πολιτική» υπηρεσία του, το βρίσκουμε
όμως να επανέρχεται στη δύναμη της
USAF στις 13 Ιουλίου 1949 και να αποστέλλεται για συντήρηση στην εταιρία
Aviation Maintenance Corporation,
στο Van Nuys της California.
Εκεί, μαζί με άλλα είκοσι εννέα C-47
και C-47A, μετονομάζεται σε C-47-DL,
με serial number 49-2622 και δίνεται
στην Ελλάδα, στις 17 Οκτωβρίου 1949.
Εντάσσεται στην 355 Μοίρα Μεταφορών, με έδρα την 112 Πτέρυγα Μάχης
στην Ελευσίνα.
Στις 26 Αυγούστου 1951, με κυβερνήτη το Σμηναγό Γεώργιο Λαμπρόπουλο,
συγκυβερνήτη τον Ανθυποσμηναγό
Κρικιγιάννη Σ., μηχανικό τον Υποσμηναγό Νιαρχάκο Γ., αεροναυτίλο τον
Ανθυποσμηναγό Τσαγκαράκη Ι., ασυρματιστή τον Ανθυποσμηναγό Λιάπη Β.,
και συνοδό τον Επισμηναγό Kasoun
της USAF, απογειώνεται σε σχηματισμό με το C-47B KJ 989, με προορισμό το αεροδρόμιο της Ashyia στην
Ιαπωνία, όπου φθάνουν μετά από 16
ημέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου 1951. Τα
δύο αεροσκάφη εντάσσονται στο 13ο
Σμήνος της Ε.Β.Λ., για αναπλήρωση
των δύο μέχρι τότε απωλειών, του 492617 και του 49-2612. Το 13ο Σμήνος
υπάγεται στην 21η Μοίρα Μεταφορών
(αργότερα μετονομάστηκε σε 6461η)
της USAF, τους περίφημους “Kyushu

Gypsies”.
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1951, μόλις μία
εβδομάδα μετά την άφιξή του, κατά
τη διάρκεια απογείωσης από το προωθημένο πεδίο απογείωσης στο νησάκι
Πάεγκ Γιογκ Ντο, με κυβερνήτη τον
Υποσμηναγό Τσούλια Ι. και συγκυβερνήτη τον Ανθυποσμηναγό Μακγλίνη
Κ., ο δεξιός τροχός βούλιαξε στην αργιλώδη επιφάνεια της παραλίας και το
49-2622 εκτράπηκε από την πορεία
του και κατέληξε να προσκρούσει με
δύναμη στη θάλασσα σταματώντας
σε αβαθή νερά, ευτυχώς χωρίς κανένα
τραυματισμό επιβάτη ή μέλους πληρώματος.
Εκατοντάδες Κορεάτες το ρυμούλκησαν με συρματόσχοινα στη στεριά και
ειδικευμένο συνεργείο Αμερικανών,
ύστερα από πρόχειρες επισκευές, το
κατέστησε ικανό για την πτήση μέχρι
την Αεροπορική Βάση της Ashyia στην
Ιαπωνία.
Από εκεί το παρέλαβε πλήρωμα της
DOUGLAS και το μετέφερε στην Αεροπορική Βάση Clark στις Φιλιππίνες,
όπου και υπέστη εκτεταμένες επισκευές.
Στις 15 Απριλίου 1952, παραλήφθηκε από ελληνικό πλήρωμα (Σμηναγός
Λαμπρόπουλος Γ., Υποσμηναγός Τσολάκης Α.) και ξαναεντάχθηκε στο 13ο
Σμήνος. Το αεροσκάφος στην Κορέα,
ως διακριτικά του, έφερε το γράμμα Ε,
τον αριθμό 9 και το όνομα «Ποσειδών
/ Neptune».
Στις 8 Μαϊου 1955, το 13ο Σμήνος αναχώρησε από την Ιαπωνία και προσγειώθηκε στην 112 Π.Μ., στις 23 Μαϊου
1955.
Το 49-2622 συνέχισε να πετά επιχειρησιακά με την 355 Μοίρα Μεταφορών,
ενώ είναι άγνωστο αν κάποια στιγμή
εντάχθηκε και στην 356 Μ.Μ. με έδρα
το ΣΕΔΕΣ.
Το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας τους
’70, εντάσσεται στο 355/1ο Σμήνος Τακτικών Μεταφορών, με έδρα το ΣΕΔΕΣ
της 113 Πτέρυγας Μάχης, στη Θεσσα-
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λονίκη.
Στις 22 Ιανουαρίου 2003, μετασταθμεύει στο Αεροδρόμιο της Μίκρας. Είναι ειδικά διαμορφωμένο για εκτέλεση
φωτογραφικών αποστολών, ενώ έχει
πετάξει πλήθος άλλων αποστολών,
όπως μεταφορά προσωπικού – υλικών, έρευνα – διάσωση, ρίψεις αλεξιπτωτιστών, ρίψεις εφοδίων κ.λπ.
Στις 31 Αυγούστου 2004, το 49-2622
προσγειώνεται στην Τανάγρα για να
περάσει από επιθεώρηση I.R.A.N. στην
Ε.Α.Β. Είναι το μοναδικό Dakota και το
ιστορικότερο αεροπλάνο που πετά σήμερα στην Πολεμική Αεροπορία.
Το αεροσκάφος έχει χαρακτηριστεί και
επίσημα πλέον ιστορικό και θα συμμετέχει (πέραν των πτήσεων ρουτίνας
του 355/1 ΣΤΜ) σε αεροπορικές εορταστικές εκδηλώσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.
WWW.POLKEOA.GR

ΠΡΟΣΩΠΑ

Ο Πατέστος της Ολυμπιακής Αεροπορίας
ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ: Πρόσφατα σε είδαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παρουσιάζεις το «Δέντρο Ζωής». Μίλησέ μας για αυτό.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΤΕΣΤΟΣ: Αγαπητoί Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον
και την ευαισθησία σας. Πράγματι συμβαίνει. Τι είναι όμως αυτό. Μου ζητήθηκε να σχεδιάσω και να κατασκευάσω το «Δέντρο Ζωής», το οποίο αποτελεί τον κορμό μιας καμπάνιας ευαισθητοποίησης κοινού, που τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρίας Ογκολόγων
Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ).

Α.Π.: 
Ποιος ο συμβολισμός αυτής
της δράσης;
Μ.Π.: Στη δράση «Δέντρο Ζωής» ο
πνεύμονας παραλληλίζεται με το δέντρο-δάσους, τον πνεύμονα της πόλης. Το δέντρο αυτό έχει ξεκινήσει να
τοποθετείται από τον Ιούλιο και θα
βρίσκεται σε χώρους υποδοχής μεγάλων νοσοκομείων, στο μετρό Συντάγματος και σε άλλους χώρους σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Στη διάρκεια
κάθε δράσης, το κοινό θα μπορεί να
προσθέτει φύλλα πάνω στο δέντρο,
δίνοντάς του συμβολικά ζωή. Στα
φύλλα αυτά, θα μπορεί κανείς να γράφει τα δικά του μηνύματα, εμψυχώνοντας και στηρίζοντας τους ασθενείς
με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
Η καμπάνια θα ολοκληρωθεί με μια
μεγάλη δράση αναδάσωσης που θα
πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου
2019, στην Πεντέλη, σε συνεργασία
με τον ΣΚΑΙ.

εισπράττω. Αλλά το πιο σημαντικό
κατά την ταπεινή μου άποψη είναι η
συστράτευση της κοινωνίας για να
αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο και ιδιαίτερα στην ψυχολογική υποστήριξη,
που είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας για την αντιμετώπισή του.
Α.Π.: 
Πώς συνδέονται ο Πατέστος
της Ο.Α. με τον Πατέστο στο
«Δέντρο Ζωής»;

Μ.Π.: Όντως και γι΄ αυτό ανταποκρίθηκα αμέσως. Και νοιώθω μεγάλη
ικανοποίηση για το εικαστικό αποτέλεσμα, γιατί έπρεπε να είναι μοναδικό και ιδιαίτερα ευαίσθητο και αυτό

Μ.Π.: Φίλοι του ΠΟΛΚΕΟΑ, είναι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος και εσύ γνωρίζεις καλύτερα απ’ όλους τις ευαισθησίες και τα ενδιαφέροντά μου. Εξάλλου
και τα καθήκοντά μου ως Πρόεδρος
τα υπηρέτησα με την ευαισθησία της
ύψιστης τιμής, να περιφρουρείς και
να υπηρετείς τα συμφέροντα των συναδέλφων σου και όχι ως επάγγελμα
ή ευκαιρία προσωπικής ανάδειξης.
Δυσκολεύτηκα πολύ να προσαρμοστώ μετά την αποχώρηση. Κρατάω το
κεφάλαιο Ο.Α. ως από τα πιο σημαντικά στη ζωή μου, αλλά οφείλουμε να
προσπαθούμε και να αισιοδοξούμε
στη ζωή μας. Θα ήθελα σε αυτό το
σημείο, να ευχαριστήσω και πάλι για
την ευκαιρία και γνωρίζοντας το δημιουργικό σου πνεύμα να σας προτείνω όλοι οι συνάδελφοι της Ο.Α. που
έχουν εικαστικές δυνατότητες, να συ-
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Α.Π.: Πολύ σημαντική και ευαίσθητη πρωτοβουλία.

νεργαστούμε και να εκφράσει ο καθένας με τον τρόπο του την ιστορία, τη
δυναμική, την προσφορά της Ο.Α. και
των ανθρώπων της διαχρονικά μέσα
από τους αγώνες τους στην Ελληνική
κοινωνία. Και αυτά τα έργα να γίνουν
περιουσία του ΠΟΛΚΕΟΑ και κατ’ επέκταση του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, όπου στο διηνεκές να αποτυπωθεί και με εικαστικό περιεχόμενο
του μεγαλείο της Ο.Α.

Ευχαριστώ για την τιμή
και την φιλοξενία.
Μανώλης Πατέστος
Μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Από τον Κώστα Δάφνο

Άβα Γκάρντνερ
Α΄Μέρος

Ε

ίναι η ηθοποιός και η σταρ, η οποία είχε κερδίσει στο
παρελθόν σε διαγωνισμό περιοδικού, τον τίτλο της
«πιο όμορφης γυναίκας του κόσμου» και δίκαια τα
‘λαγωνικά’ του Χόλυγουντ την αποκάλεσαν «το ωραιότερο
θηλυκό ζώο του κόσμου». Ήταν μία θεσπέσια γυναικεία παρουσία, με αρχοντική μορφή, γατίσια σμαραγδένια πράσινα
μάτια, σαρκώδη χείλη και αγαλματένιο σώμα. Απέπνεε μία
αισθησιακή και θυελλώδη γοητεία και μία απαστράπτουσα
ομορφιά. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της ήταν η ακαταμάχητη και ασύγκριτη αυτή ομορφιά της, προ της οποίας
δεν μπορούσε κανείς να αντισταθεί.
To AFI (American Film Institut) την είχε επιλέξει σαν μία από
τις μεγαλύτερες γυναικείες κινηματογραφικές παρουσίες
όλων των εποχών.
Το 1953, η Άβα, ήταν κατά σειρά η Τρίτη στο Box Office εκείνης της χρονιάς, μετά τους Γκάρυ Κούπερ και Μπίγκ Κρόσμπι,
ενώ προηγείτο των Τζον Γουέιν, Σούζαν Χέιγουορντ, Μέριλυν
Μονρόου, Μονγκόμερι Κλιφτ, Έστερ Γουίλιαμς κ.ά.
Την εποχή εκείνη η Metro Goldwyn Mayer, ήταν το υπ΄αριθμόν ένα στούντιο του Χόλυγουντ και κατεύθυνε την καριέρα
πολλών μεγάλων ηθοποιών και σταρ όπως των Κλαρκ Γκέιμπλ, Τζόαν Κρόφορντ και της μεγάλης Γκρέτα Γκάρμπο.
Κάποιες άλλες πάλι, που ήταν κι αυτές στη MGM, ήταν σχεδόν στο τέλος της καριέρας τους (όπως η Τζούντι Γκάρλαντ,
η Γκριρ Γκάρσον, η Μάργκαρετ Ο Μπράιαν) και σιγά σιγά η
MGM θέλησε να ανανεώσει το δυναμικό της. Και να που βρέθηκε σε εκείνο το χρονικό σημείο η Άβα Γκάρντνερ, η νέα σεξοβόμβα που έμελε να είναι το τελευταίο σύμβολο του σεξ
της Metro, με την οποία η Άβα είχε υπογράψει από την αρχή
συμβόλαιο 17 ετών (1941 – 1958).
Η Άβα Γκάρντνερ γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα (νότιες
πολιτείες), στις 24 Δεκεμβρίου 1922 και ήταν το έκτο παιδί
μιας φτωχής οικογένειας. Η μοίρα της όμως άλλαξε όταν το
μυθικό Χόλυγουντ την πήρε από τα βάθη του αμερικανικού
Νότου και τη μετέτρεψε σε σταρ.
Όταν πήγε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 18 ετών, ο φωτογράφος,
σύζυγος της αδερφής της, της έβγαλε μία σειρά από φωτογραφίες και τις τοποθέτησε στη βιτρίνα του φωτογραφείου
του. Εκεί τις είδε ένας κινηματογραφικός πράκτορας της
MGM και σε λίγο διάστημα η Άβα βρέθηκε στο Χόλυγουντ
και υπέγραψε αμέσως το συμβόλαιο συνεργασίας της. Η
φωτογένειά της ήταν αναμφισβήτητη, αλλά η προφορά του
Νότου την οποία είχε, δεν άρεσε στους ειδικούς και την υποχρέωσαν να κάνει ειδικά μαθήματα ορθοφωνίας.

Το 1946, η MGM την δάνεισε στη Universal, η οποία δεν
είχε και προσπαθούσε τότε να βρει μια μεγάλη σταρ. Ο δανεισμός της ήταν για 10 εβδομάδες, με 5.000 δολάρια την
εβδομάδα.
Η Άβα, αφού πρώτα έπαιξε στην Metro με έναν χαρακτηριστικό ρόλο, υποδυόμενη το κορίτσι του γκάντστερ στην ταινία «το κλαμπ των παρανόμων», γυρίζει με την Universal την
πρώτη της μεγάλη επιτυχία, παίζοντας στους «Δολοφόνους»
που ήταν μία μεταφορά στην οθόνη ενός διηγήματος του
Έρνεστ Χέμινγουαίη. Παρτενέρ της στην ταινία αυτή ήταν
ο πρωτοεμφανιζόμενος Μπάρτ Λάνγκαστερ, που και αυτός
καθιερώθηκε με την ίδια ταινία. Είχε γίνει πλέον γνωστή και
άρχισαν οι πρώτες της επιτυχίες.
Έτσι, με την Universal γυρίζει τη «Σιγκαπούρη» και το «Άγγιγμα της Αφροδίτης». Στη συνέχεια, η MGM τη δανείζει στη
RKO, με την οποία γυρίζει δύο ταινίες, την «Απαγορευμένη
ευτυχία» με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ και τον «Μεγάλο Αμαρτωλό» με τον Γκρέγκορι Πεκ.
Το παράδοξο είναι ότι, παρόλο το μακροχρόνιο συμβόλαιό
της με την Metro, λίγες από τις καλές της ταινίες γύρισε με
αυτήν τη εταιρεία.
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70 + 1 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Η πρώτη αεροπειρατεία στον κόσμο

Σ

τοδότησε μια σειρά από ανακρίσεις, από τον ίδιο τον υπουργό Αεροπορίας.
Ευθύνες επιρρίφθηκαν και στους πιλότους γιατί δεν κατάφεραν να παραπλανήσουν τους αεροπειρατές και να προσγειώσουν το σκάφος σε ελληνικό έδαφος. Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και προφυλακίστηκαν.
Οι έξι νεαροί που κατάφεραν να φτάσουν με τρένο στα Σκόπια, δικάσθηκαν ερήμην και κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάσθηκαν σε θάνατο. Διώξεις και φυλακές γνώρισαν και οι
οικογένειές τους οι οποίες δεν γνώριζαν τίποτα για τις προθέσεις των παιδιών τους.
Αποτέλεσμα της πρώτης αεροπειρατείας στον κόσμο ήταν η
εντατικοποίηση των ελέγχων στα αεροδρόμια και η λειτουργία τους στο εξής σε αυστηρότερο πλαίσιο.
Από τους έξι νεαρούς αεροπειρατές, ο πιο γνωστός στο κοινό έγινε αργότερα ο Αντώνης Βογιάζος. Ήταν ο σκηνοθέτης
που δημιούργησε ένα σημαντικό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ
για την ιστορία της εθνικής αντίστασης, ενώ έγινε γνωστός
και ως μεταφραστής του έργου του Λένιν στα ελληνικά.
Το 1987 οι κρίσιμες στιγμές από την πρώτη αεροπειρατεία
αναβίωσαν στη μεγάλη οθόνη από τον σκηνοθέτη Κώστα
Κουτσομύτη, στην ταινία «Ο Κλοιός»....

τις 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:15, έξι νεαροί θα επιβιβαστούν από το αεροδρόμιο του Ελληνικού σε ένα αεροσκάφος της TAE, (της πρώτης ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας – Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις), με δρομολόγιο
Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των ονομάτων των 21 επιβατών, ήταν και αυτό του βουλευτή Ιωάννη Αποστόλου.
Κατά τη διάρκεια της πτήσης κι ενώ το αεροπλάνο βρίσκονταν πάνω από τη Σκύρο, τέσσερις από τους νεαρούς εισέβαλαν στο πιλοτήριο και οπλισμένοι με σουγιάδες και ένα
μπουκάλι γκαζόζας, ζήτησαν από τον πιλότο να αλλάξει
προορισμό και να προσγειώσει το σκάφος στο Βελιγράδι.
Ακολούθησε συμπλοκή στο πιλοτήριο με το συγκυβερνήτη,
ενώ μέσα σε εκείνο το διάστημα ο ασυρματιστής πρόλαβε
να αναφέρει το συμβάν.
Η εντολή που έλαβε είναι να «επιστρέψει το αεροπλάνο πάση
θυσία αμέσως εις Θεσσαλονίκην». Ταυτόχρονα, απογειώθηκαν πολεμικά σκάφη τύπου SPITFIRE για να αποτρέψουν την
αεροπειρατεία, αλλά ήταν ήδη αργά.
Το επόμενο μήνυμα που εξέπεμψε ο ασύρματος ήταν «Είμεθα προσγειωμένοι Όφτσε Πόλε 60 χλμ. Νοτιοανατολικά
Σκοπίων».
Η επιστροφή του αεροσκάφους σε ελληνικό έδαφος σημαΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Eπιμέλεια Παύλος Παπαδημητρόπουλος

Μια ξεχασμένη ιστορία ελληνικού ηρωισμού πριν από 100 χρόνια

Ο
Το NC-4 μετά την επιστροφή του στις ΗΠΑ.

Το NC-4 στο Naval Aviation Museum,
Pensacola-Florida

Τα πληρώματα των NC-1,NC-3 και NC-4, λίγο
πριν την υπερατλαντική πτήση.

Η εμπρόσθια όψη του ρολογιού που δώρισε
ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Β. Πανά.

Η εγχάρακτη προσωπική αφιέρωση.

πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος μόλις είχε τελειώσει. Η Αμερική και
η Βρετανία ανταγωνίζονταν για να πετύχουν έναν τεχνολογικό άθλο, τόσο για
θέματα γοήτρου όσο και ουσίας. Ήθελαν να κατασκευάσουν αεροπλάνα που
να μπορούν να πετάξουν πάνω από τον
Ατλαντικό Ωκεανό χωρίς να πραγματοποιήσουν ενδιάμεση στάση. Το αμερικανικό ναυτικό που πρωτοπορούσε στον
τομέα αυτό, αποφάσισε να αποθαλασσώσει τέσσερα δικινητήρια υδροπλάνα
της εταιρίας Curtiss Company. Είχαν κωδική ονομασία NC-1, NC-2, NC-3 και NC4. {Η ονομασία NC προήλθε από την συνεργασία του Πολεμικού Ναυτικού (Ν) και
Curtiss (C) } Θα αποθαλασσώνονταν από
το Νιουφάουντ Λαντ και θα προσθαλασσώνονταν στις ευρωπαϊκές ακτές.
Οι κίνδυνοι ηταν τεράστιοι. Η επιστήμη της Μετεωρολογίας ήταν σε νηπιακό στάδιο και δεν υπήρχε δυνατότητα
ακριβών προβλέψεων για τον καιρό
Χρειαζόταν μεγάλη τόλμη από τους
πιλότους για να πάρουν μέρος σε ένα
τέτοιο επικίνδυνο εγχείρημα. Φυσικό
ήταν τα ΜΜΕ της εποχής να δείξουν τεράστιο ενδιαφέρον για την επικίνδυνη
πτήση κατά μήκος της οποίας δεκάδες
αμερικανικά αντιτορπιλικά είχαν παραταχθεί σε περίπτωση που χρειάζονταν
βοήθεια. Από τα υδροπλάνα μόνο ένα,
το ΝC-4, κατάφερε να φτάσει στη
Λισσαβώνα ύστερα από πτήση 19
ημερών, με στάσεις κατά μήκος της διαδρομής στη Μασαχουσέτη, Nova Scotia
(στην ηπειρωτική χώρα), Νέα Γη, και δύο
φορές στις Αζόρες Νήσους. ολοκληρώνοντας την πρώτη υπερατλαντική πτήση μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της
Ευρώπης και με δύο ακόμα πτήσεις από
Λισαβόνα στο Πλύμουθ της Αγγλίας,
ολοκλήρωσε την πρώτη πτήση μεταξύ
της Βόρειας Αμερικής και της Μεγάλης
Βρετανίας. Από τα υπόλοιπα τρία, το
NC-2 αποσύρθηκε λόγω βλάβης στον
κινητήρα του. Το ΝC-3 προσθαλασσώθηκε κοντά στις Αζόρες και χάθηκε αύτανδρο. Το ΝC-1 έπεσε στην ίδια
θαλάσσια περιοχή, αλλά δεν βούλιαξε. Το πλήρωμα επέζησε. Επικρατούσε όμως σφοδρότατη θαλασσοταραχή και οι έξι Αμερικανοί αξιωματικοί
κατέβαλαν τρομερές προσπάθειες να

25

κρατηθούν από το σκάφος που επέπλεε με ανενεργούς κινητήρες.
Στις 17 Μαΐου 1919, λίγο πριν δύσει ο
ήλιος, ο πλοίαρχος του ελληνικού καραβιού «Ιωνία», Βασίλειος Πανάς, διέκρινε το υδροπλάνο να επιπλέει στην
φουρτουνιασμένη θάλασσα. Έσπευσε
αμέσως για βοήθεια παρά τις εξαιρετικά δυσχερείς καιρικές συνθήκες.
Τα κύματα έφταναν τα 3,5 μέτρα και η
προσέγγιση του πλοίου ήταν πάρα πολύ
δύσκολη. Ο πλοίαρχος κατάφερε με
δεξιοτεχνία να κρατήσει το πλοίο
σε παράλληλη θέση με το υδροπλάνο και έτσι δημιουργήθηκε ένας χώρος ώστε να πλησιάσουν χωρίς να
συγκρουστούν. Έπειτα από έξι ώρες
όλοι οι Αμερικανοί βρίσκονταν σώοι
και αβλαβείς στο κατάστρωμα. Ο Β.
Πανάς κατάφερε να προσδέσει και το
υδροπλάνο, το οποίο όμως λόγω της κακοκαιρίας αποσυνδέθηκε και χάθηκε. Τις
ξημερώματα, το αντιτορπιλικό «Gridley»
προσέγγισε το «Ιωνία». Στόχος ήταν να
μάθει ο κυβερνήτης εάν το ελληνικό
πλοίο είχε δει κάποιο υδροπλάνο. Ο Β.
Πανάς τους ενημέρωσε ότι όλο το πλήρωμα είχε σωθεί. Ο κυβερνήτης του
NC-1 Patrick Ballinger και οι αξιωματικοί
ευχαρίστησαν τους Έλληνες και επιβιβάστηκαν στο αμερικανικό αντιτορπιλικό. Τους ανακοίνωσαν πως η ηρωική
τους πράξη είχε γίνει γνωστή στον
πρόεδρο των ΗΠΑ, T. Wilson, ο οποίος
τους προσκάλεσε στη Βαλτιμόρη για
να τους τιμήσει. Για την διάσωση ενημερώθηκε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος
που βρισκόταν στις Βερσαλλίες για τη
Διεθνή Συνδιάσκεψη, (όπου υπογράφτηκε η συνθήκη ειρήνης που τερμάτισε επίσημα τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο
ανάμεσα στην Αντάντ και την Γερμανική
αυτοκρατορία.)
Ο Βασίλειος Πανάς και το πλήρωμά
του (ανάμεσα στο οποίο τα αδέλφια
του Φώτης και Νικόλας) έφτασαν στις
ΗΠΑ και τιμήθηκαν από τον Thomas
Woodrow Wilson παρουσία αγήματος
από πληρώματα υδροπλάνων. Το αναμνηστικό δώρο του προέδρου των ΗΠΑ
προς τον πλοίαρχο ηταν ένα ρολόι με ειδική αφιέρωση από τον ίδιο.
(Πηγές: Εφημ «Καθημερινή», National
Geographic, Wikipedia)
WWW.POLKEOA.GR
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Επιμέλεια - Φωτογραφίες Χριστόφορος Στεφανίδης

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ

Concorde της British Airways με φόντο ένα ΒOEING747-400.

Α

ν ρώταγες οποιονδήποτε επιβάτη η μη, πριν λίγα

του ήταν το μεγαλύτερο, βαρύτερο και πιο ισχυρό αεροπλά-

χρόνια να σου πει ένα γνωστό αεροπλάνο πολιτι-

νο (ώση κινητήρων) πολιτικής αεροπορίας , ενώ το ταχύ-

κής αεροπορίας, η απάντηση σίγουρα θα ήταν το

τερο επιβατικό αεροπλάνο, το Concorde πέταξε για πρώτη

Jumbo Jet η το Concorde! Όλοι έχουμε ακούσει γι’ αυτά τα

φορά λίγες μέρες αργότερα στις 2 Μαρτίου 1969.

αεροπλάνα αν και κάποιοι από εμάς, κάποια στιγμή της ζωής

Και τα δυο ήταν παρόντα στην αεροπορική έκθεση του Πα-

μας ίσως να έχουμε πετάξει κιόλας.

ρισίου το καλοκαιρι του 1969 δίνοντας μια αίσθηση την επο-

50 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την πρώτη πτήση των

χή εκείνη, πόσο γρήγορα προχωρούσε η τεχνολογία μέσα σε

2 εμβληματικών αεροπλάνων της πολιτικής αεροπορίας, το

ελάχιστα χρόνια, από τα εμβολοφόρα ελικοφόρα της δεκα-

Boeing 747 και το Concorde. Δυο θρυλικά αεροπλάνα που

ετίας του 1950 στα υπερηχητικά jet στα τέλη της δεκαετίας

θα μείνουν για πάντα στην ιστορία της αεροπορίας όσα χρό-

του 1960!

νια και αν περάσουν, όσα αλλα αεροπλάνα και αν πετάξουν.

Σε αυτά τα 50 χρόνια πάνω από 1500 Β747 έχουν πετάξει και

Ήταν 9 Φεβρουάριου 1969 όταν έκανε την παρθενική του

η γραμμή παραγωγής παραμένει ακόμα ανοιχτή έχοντας να

πτήση ο “γίγαντας των αιθέρων”, το Boeing 747. Για τη εποχή

παραδώσει όμως πολύ λίγα ακόμη αεροσκάφη.

Face to face με το γιγάντιο Boeing 747

Japan Airlines. Κάποτε η εταιρεία με τα περισσότερα 747 παγκοσμίως.
Τώρα κανένα!

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Πρώτη εμπορική επιβατική πτήση με Boeing 747 εκτελέστηκε από την Pan American Airways στις 22 Ιανουάριου 1970
από την Νέα Υόρκη στο Λονδίνο.
Το Boeing747 είναι το αεροπλάνο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, το οποίο έφερε επανάσταση στη παγκόσμια
αεροπορία. Έκανε το ταξίδι προσιτό και άνετο για όλο τον
κόσμο.
To Concorde μπήκε σε υπηρεσία το 1976. Κατέχει αρκετά ρεκόρ ταχύτητας! Ένα παράδειγμα είναι η υπερηχητική πτήση
Νέα Υόρκη – Λονδίνο σε κάτι λιγότερο από 3 ώρες, σχεδόν
όσο χρειάζεται μια πτήση από Αθηνά για Λονδίνο σήμερα! Η
Κλασσική εικόνα ενός 747 σε gate αεροδρομιου.

ταχύτητα ταξιδιού ήταν τα 2.150 χιλιόμετρα ανά ώρα περίπου (Mach 2.02) και ικανό να πετάει στα 60.000 πόδια.
Το Concorde κατασκευάστηκε σε μόλις 20 μονάδες από τα
οποία μόνο τα 14 πέταξαν με τις δυο εταιρείες (Air France &
British Airways) που το χρησιμοποίησαν. Δυο άλλες αεροπορικές εταιρείες η αμερικανικη Braniff International Airways
και η Singapore Airlines νοίκιασαν για μικρό χρονικό διάστημα από ένα αεροπλάνο. Για διαφημιστικούς σκοπούς το
1996 είχε βαφτεί ακόμα και στα χρωματα τις Pepsi Cola ένα

Απογείωση ενός 747 της Iran Air

αεροπλάνο της Air France!
Μετα το δυστύχημα της Air France στις 25 Ιουλίου του 2000,
τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, την πρόθεση της
Airbus να σταματήσει την παραγωγή ανταλλακτικών και καθώς η επιβατική ζήτηση για τέτοιου είδους ταξίδια μειώθηκε, οι δυο αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν το 2003 ότι
θα αποσύρουν τα Concorde από τον στόλο τους, όπως και
H Αμερικανική εταιρεία Northwest Airlines ήταν από τους πρώτους
χρήστες 747 από το 1970 μέχρι και την συγχώνευση της το 2008 με την
Delta Airlines

έγινε λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του ιδίου έτους.
Το 1973, σε μια επίσκεψη του πρωτότυπου Concorde στην
Αθήνα, είχε προταθεί και στην Ολυμπιακή Αεροπορία η
αγορά 2 αεροσκαφών, παραγγελία όμως που δεν έγινε ποτέ
όπως και πολλών άλλων εταιρειών καθώς το κόστος χρήσης
ήταν υπέρογκο.
Σπάνιο να αποσύρετε ένα τόσο εξελιγμένο αεροπλάνο χωρίς
να έχει αντικατασταθεί από κάποιο άλλο νεότερο! Πάντος
ΟΛΑ τα Concorde αμέσως μετα την απόσυρση τους καταλήξανε σε μουσεία ανά τον κόσμο χωρίς ούτε ένα να πάει

Πάντα έντονο το ενδιαφέρον του κοινού για μια επίσκεψη σε ένα
Concorde.

χαμένο.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Επιμέλεια - Φωτογραφίες Σπύρος Κωνσταντόπουλος

Το Σιδηροδρομικό Μουσείο του Ο.Σ.Ε.

Π

Ιούνιος 1979 – Μάρτιος 2019

έρασαν 40 χρόνια από τα εγκαίνια του σιδηροδρομικού
μουσείου του Οργανισμού των Σιδηροδρόμων της Ελ-

λάδος (εφεξής ΟΣΕ).
Η ιστορία του μουσείου αρχίζει το 1973, όταν δύο υπάλληλοι
του ΟΣΕ, ο διοικητικός Γιώργος Νικάκης και ο μηχανικός Χριστόδουλος Χριστοδούλου, σκέφτηκαν τη δημιουργία ενός
μουσείου για τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς.
Αρχές της 10ετίας του 1970 εγκαταλείπεται η ατμοκίνηση

Ο οδοντωτός

του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα και οι ατμάμαξες παροπλίζονται.
Οπότε, ιδού η ευκαιρία για τη συγκέντρωση υλικού για το
μουσείο. Παρουσιάζονται ατμάμαξες κατασκευασμένες από
το 1884 μέχρι το 1912, με πλάτος γραμμών από 600mm –
750mm – 1000mm – 1435mm.
Διεσώθησαν μεταξύ των άλλων, το λάφυρο του ελληνικού
στρατού από τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο (1912), το βαγόνι –
καπνιστήριο με τα αραβικά στολίδια του Σουλτάνου Αβδούλ

Το μουσείο πριν την μετεγκατάσή του.

Αζίζ, με έτος κατασκευής το 1871 στη Γαλλία.
Το πολυτελές βασιλικό βαγόνι του Γεωργίου Α΄ του Χριστιανού, κατασκευασμένο από ελληνικά χέρια στον Πειραιά, το
1884 (χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα είδη ξύλου, τικ ερυθρόξυλο, σφένδαμος και καρυδιά, υπέρθυρα από σκαλιστό ελεφαντόδοντο, κρυστάλινοι πολυέλαιοι, χαρακτικά στα τζάμια και
σιδερότυπα φύλλα χρυσού στην εξωτερική επιφάνεια, που
σχηματίζουν το βασιλικό θυρεό, καθώς και βελούδινα καθί-

Το καπνιστήριου του Σουλτάνου.

σματα).
Πολύτιμο έκθεμα αποτελεί η ατμάμαξα και το θερινό βαγόνι
του εγκαινιασθέντος το 1896 οδοντωτού σιδηροδρόμου, μεταξύ του Διακοπτού και των Καλαβρύτων, σε γραμμή με πλάτος 750mm, τη στενότερη οδοντωτή γραμμή στην Ευρώπη.
Το ελληνικής κατασκευής (1938) τραμ της παραλίας του Πειραιά «ο καουμπόης» της Μελίνας Μερκούρη από την κινηματογραφική ταινία του Ζυλ Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή».
Το μουσείο, εκτός των λοιπών ατμομηχανών, διαθέτει ακόμη
ποδοκίνητες και χειροκίνητες δρεζίνες (τερεζίνια από γαλλι-

Η Ροτόντα του ΟΣΕ στον Πειραιά έγινε μουσείο.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
κό όνομα Τερεζίν), μικρά βαγονέτα για τη μεταφορά προσωπικού και υλικών, την επιθεώρηση των γραμμών κινούμενα με τα χέρια ή τα πόδια των
οδηγών τους.
Υπάρχουν επίσης και αμέτρητα σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος αντικείμενα, όπως χάρτες πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό, σχέδια μηχανικών, βαγονιών, γεφυριών, γαλαριών, μέχρι και σερβίτσια φαγητού από πορσελάνη.
Στην αυλή του σιδηροδρομικού μουσείου, το έτος 1983, ιδρύθηκε και ο
Χειροκίνητη δρεζίνα

Σύλλογος των Φίλων του Σιδηροδρόμου (εφεξής ΣΦΣ).
Μάρτιος του 2019, το μουσείο τερματίζει τη λειτουργία του επειδή, στον
χώρο του, θα εγκατασταθεί το εργοτάξιο για την υπογειοποιήση του νέου
τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου από το σιδηροδρομικό σταθμό
των Αθηνών (σταθμός Λαρίσσης) μέχρι την περιοχή Τρεις Γέφυρες.
Τα σιδηροδρομικά εκθέματα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νέο σιδηροδρομικό μουσείο, στις εγκαταλελειμμένες από το 2005 εγκαταστάσεις του
μηχανοστασίου του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ)

Το βασιλικό βαγόνι

στη Λεύκα (Καμίνια Πειραιά).
Σε αυτόν τον χώρο θα μεταφερθούν και άλλα εκθέματα σιδηροδρομικού
ενδιαφέροντος, τα οποία σήμερα «σαπίζουν» στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη…
Η όλη διαδικασία της μεταφοράς είχε αίσιο τέλος με τη συνεργασία του
ΟΣΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου του ΣΦΣ, του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς και του ελληνικού τμήματος της διεθνούς οργάνωσης για την
Ο καουμπόυς της Μελίνας

διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς (TICCIH).
Με τη λειτουργία του νέου Σιδηροδρομικού Μουσείου θα αναβαθμιστεί και
η υποβαθμισμένη περιοχή των Καμινίων, σύμφωνα με τη μελέτη του Ε.Μ.Π.
Κυρίως με την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και με τη συνδρομή του υπουργείου Πολιτισμού και της ΥΠΑ, παρότι η πατρίδα μας διαθέτει πολλά μουσεία που αφορούν την αρχαιότητα και το βυζάντιο, αλλά όχι για την ιστορία του 20ου αιώνα, είναι χρέος εκτός από το μουσείο των μέσων σταθερής
τροχιάς να αποκτήσει και το μουσείο της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας.
Υ.Γ.1: Άλλος ένας οραματιστής του σιδηροδρόμου, ο Ευθύμιος Κοντόπουλος (1928 – 2018), δημιούργησε και εγκαινίασε τον Ιούνιο του 2001, το σιδηροδρομικό μουσείο της Θεσσαλονίκης στην στρατιωτική βάση (1894),
πλησίον της Μαινεμένης.
Υ.Γ.2: Στην πόλη της Καλαμάτας, υπάρχει επίσης ένα ανοικτό σιδηροδρομικό μουσείο, με εκθέματα από δίκτυο της Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ).
Πηγή: Σιδηροτροχιά Τ.36/Δεκ.2009

Προοπτικό σχέδιο νέου Σιδηροδρομικού Μουσείου
στη Λεύκα.

Σπύρος Κωνσταντόπουλος
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Το αεροπλάνο ενοχοποιείται
για αντιπεριβαλλοντική
συμπεριφορά

Ο

ι ερευνητές εκτιμούν ότι, τα
αεροσκάφη
συμβάλλουν,
παράγουν στο σύνολο, στην εκπομπή των καταστροφικών για το
περιβάλλον εκπομπών ρύπων. Επισημαίνουν επίσης ότι, στο μέλλον,
το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί.
Είναι μία σημαντική αποκάλυψη
και χτυπάει καμπανάκι για τις κατασκευαστικές εταιρείες αεροσκαφών, άμεσα να προωθήσουν παραγωγές – κατασκευές αεροσκαφών με «καθαρούς» κινητήρες. Το
όλο θέμα πήρε διαστάσεις και το
παγκόσμιο περιβαλλοντικό κίνημα, καθώς και επιστήμονες, θέτουν
το παραπάνω ζήτημα.
Η ευθύνη είναι τεράστια, για κλάδους της βιομηχανίας που έως σήμερα δεν ενοχοποιήθηκαν και δεν
κλήθηκαν να δουλέψουν σε αυτήν
την κατεύθυνση.
Οι αερομεταφορές καλούνται να
δράσουν.
Η κλιματική αλλαγή ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ
ΕΔΩ.
Η αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται στο στόχαστρο, προκειμένου
να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Οι τεχνολογικές καινοτομίες σήμερα παρέχουν τη δυνατότητα να πετύχουν μείωση της ρύπανσης των
αεροσκαφών.
Εάν δεν παρθούν μέτρα στο μέλλον, θα αυξηθεί η συμμετοχή των

αεροσκαφών στην καταστροφή
του περιβάλλοντος.
Η IATA προβλέπει πως έως το 2037,
ο αριθμός των αεροπορικών επιβατών θα διπλασιαστεί και θα φτάσει τα 8,2 δισ. ετησίως!
Η Boeing-Airbus για την επόμενη
20ετία προβλέπει πως θα κατασκευάσει 42.700 νέα αεοσκάφη για
να καλυφθούν οι ανάγκες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει ήδη από την παγκόσμια αεροδιαστημική βιομηχανία να μειώσει
κατά 75% εκπομπές διοξειδίου άνθρακα και 90% του αζώτου, καθώς
και κατά 65% την ηχορύπανση.
Η παγκόσμια κοινότητα κινητοποιείται για την κλιματική αλλαγή
και 70 χώρες από όλον τον κόσμο
έχουν συμφωνήσει, κάτι το οποίο
προγραμματίζεται να τεθεί σε
εφαρμογή από το 2020.
Β.Τ.

Σύντομες Ειδήσεις
• Πανεπιστήμια (3): Η παραπάνω επιστημονική έρευνα θα
δημοσιευτεί σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Η.Π.Α.
• Έρευνες: Σημαντικός αριθμός
φοιτητών, καθηγητών, ιστορικών, αλλά και για το διδακτορικό, έρχονται σε επαφή με το
ΠΟΛΚΕΟΑ – Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας, προκειμένου να
αντλήσουν ιστορικά στοιχεία
σχετικά με τα θέματα που επιλέγουν και αφορούν τόσο τον
εθνικό αερομεταφορέα, όσο
και το Ελληνικό.
• Αγώνας για τη διάσωση ιστορικών αντικειμένων της Ο.Α.:
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, την τελευταία
5ετία, έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη έντεκα φορές κατά
ανωνύμων, για την αφαίρεση –
κλοπές που σημειώθηκαν.
• Διάσωση αντικειμένων (2): Τρεις
από αυτές τις αγωγές εντοπίστηκαν άτομα από την Αστυνομία και
καταθέσαμε ως μάρτυρες κατηγορίας – μηνυτές.
• Διάσωση αντικειμένων (3): Σε
μία περίπτωση, μας επεστράφησαν μάλιστα τα αντικείμενα.
•
Διάσωση αντικειμένων (4):
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα
μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ που προστρέχουν και παραδίδουν για
το Μουσείο αντικείμενα από
την προσωπική τους συλλογή.
• Ιστοσελίδα ΠΟΛΚΕΟΑ: Η
ιστοσελίδα του ΠΟΛΚΕΟΑ, μας
γεμίζει από χαρά και ικανοποίηση με την ιδιαίτερα μεγάλη
επισκεψιμότητά της. Σας προτρέπουμε, για να έχετε άμεση
ενημέρωση, να την επισκέπτεστε (www.polkeoa.gr).
• Λογαριασμός του ΠΟΛΚΕΟΑ
στο Facebook: Επίσης, σημαντικό ρόλο, στη γρήγορη
και άμεση ενημέρωση, έχουν
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολουθήστε μας στο
Facebook (Polkeoa Politistiko
Kentro).
Συνέχεια στη σελ. 31
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ENHMEΡΩΣΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τμήματα ΠΟΛΚΕΟΑ

Σύντομες Ειδήσεις

Τελευταία ειδοποίηση για συμμετοχή
στα παρακάτω τμήματα έως τη
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14.00
Το ΠΟΛΚΕΟΑ,
στην προσπάθειά του για δημιουργική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
για τα μέλη του, σας καλεί
να δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας
στα τμήματά μας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ:
Δευτέρα
18.30 - 20.00

• Ίδρυμα Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΚΕΟΑ, εντατικοποιεί (το τελευταίο διάστημα)
την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος και
προβαίνει σε ενέργειες για τη σύσταση του
Κοινωφελούς Ιδρύματος με τίτλο «Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας».
• Άλλη Πτήση: Σήμερα, έχετε στα χέρια σας
το 99ο τεύχος του περιοδικού μας, που με
συνέπεια και σταθερότητα εκδίδεται και σας
αποστέλλεται. Αισθητά αναβαθμισμένο, ποσοτικά και ποιοτικά.
•Ά
 λλη Πτήση (2): Το πρώτο 3μηνο του 2020,
θα κυκλοφορήσει το 100ο τεύχος της Άλλης
Πτήσης, μίας αδιάλειπτης παρουσίας και
επικοινωνίας με τα μέλη και τον κόσμο της
Ολυμπιακής Αεροπορίας.
•Ά
 λλη Πτήση (3): Με τη συμπλήρωση των
100 τευχών, η συντακτική ομάδα του ΠΟΛΚΕΟΑ θα προχωρήσει στη βιβλιοδεσία του
3ου τόμου.
•Η
 μερολόγιο ΠΟΛΚΕΟΑ (συλλεκτικό): Το
ΠΟΛΚΕΟΑ, με αφορμή τη συμπλήρωση των
30 χρόνων, εξέδωσε ημερήσιο συλλεκτικό
ημερολόγιο, με ένθετο την ιστορία του είναι
ένα θαυμάσιο δώρο.
•Η
 μερολόγιο ΠΟΛΚΕΟΑ (2): Επίσης, το συλλεκτικό ημερολόγιο, εμπεριέχει τους σημαντικότερους σταθμούς της ιστορίας της
Ολυμπιακής Αεροπορίας.
•Υ
 πουργείο Πολιτισμού: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΚΕΟΑ, συναντήθηκε πρόσφατα με το Υπουργείο Πολιτισμού και έθεσε υπόψιν της νέας Υπουργού, τα του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

YOGA-PILATES:

Πέμπτη 12.00 - 13.00

LATIN:

Τετάρτη 19.00 - 20.00

Με ΜΕΤΡΟ:
Στάση ΑΛΙΜΟΣ (προς Γλυφάδα)
Με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ:
Στάση "3η Αργυρουπόλεως"
(Γραμμή Α3) - προς Γλυφάδα

Γραφεία ΠΟΛΚΕΟΑ
Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 602Α
(1ος όροφος - πάνω από το Γ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης)
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9885006 - 210 9211965
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• Υπουργείο (2): Επίσης, έχει ζητήσει συνάντηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κ.Άδωνι Γεωργιάδη.
• Υπουργείο (3): Επίσης, έχει ζητήσει συνάντηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
• Κοπή πίτας: Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΠΟΛΚΕΟΑ, σε μία ακόμη προσπάθεια ενίσχυσης των δεσμών με την Περιφέρεια,
προγραμματίζει κοπή πίτας στη Ρόδο, καθώς και στο Ηράκλειο Κρήτης.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΚΕΟΑ 2020
Με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από την ίδρυσή του,
το ΠΟΛΚΕΟΑ παρουσιάζει ένα ιστορικό, ημερήσιο συλλεκτικό ημερολόγιο, με ένθετη με ένθετη
την 30χρονη ιστορία του, καθώς και τους σημαντικότερους σταθμούς της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Τιμή πώλησης: 10€

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
«1957 – 2007: Μισός αιώνας στους ουρανούς»
Το ΠΟΛΚΕΟΑ γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας του
και προσφέρει στα μέλη και στους φίλους τους το πολυτελές λεύκωμα με την ιστορία
της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Πολιτικής Αεροπορίας

Τιμή προσφοράς: 30€

(αντί 50€)

Προμηθευτείτε το ιστορικό ΛΕΥΚΩΜΑ
και αποκτήστε ΔΩΡΕΑΝ το ημερήσιο συλλεκτικό ημερολόγιο του ΠΟΛΚΕΟΑ για το 2020!
Προλάβετε! Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2019
(Δυνατότητα αποστολής και με αντικαταβολή. Έξοδα Courier: 5€)

ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠAΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602Α
16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

