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ΝΕΜΕΑ

Σάββατο 25 Απριλίου 2020

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

Μονοήμερη εκδρομή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ Παύλος Παπαδημητρόπουλος
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ τηλ.: 6947 405597
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Bασίλης Τσατσαράγκος
Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Κώστας Δάφνος
Χριστόφορος Στεφανίδης

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Παρασκευή 8-Κυριακή 10 Μαΐου 2020

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Σπηλιοπούλου Χρυσούλα

3ήμερη εκδρομή

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.
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

ΌΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ

Σάββατο 21 Μαρτίου 2020
Μονοήμερη εκδρομή

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ
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ΕDITORIAL

Π

100 τεύχη "ΆΛΛΗ ΠΤΗΣΗ"

έρασαν κιόλας 39 χρόνια από εκείνο τον Γενάρη του 1991 που η πρώτη συντακτική ομάδα αποτελούμενη από τους Β. Τσατσαράγκο, Λάμπρο Καράβα, Αλεξία Σκουλάκη-Ξηρουχάκη και Στάθη
Πράπα, ανέλαβε να σχεδιάσει και να κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος του περιοδικού του ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ
«Άλλη Πτήση». Από τότε άλλαξαν πολλές ομάδες. Και η κάθε μία προσπαθούσε να συνεχίσει το έργο
των προηγούμενων και να πάει τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Με κινητήρια δύναμη την αγάπη για την ΟΑ
και τον πολιτισμό. Με αγώνα για πληρότητα ύλης, ποικιλία, καλαισθησία των σελίδων και εικόνων. Ο
πολιτιστικός μας πλούτος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το περιοδικό των συναδέλφων της εταιρίας που
αγαπήσαμε. Με τις ευχές μας για μια πετυχημένη πορεία προς το 200ό τεύχος.

Δεν μπορεί τίποτα να γίνει χωρίς αγάπη!
Η συντακτική ομάδα

Κώστας Δάφνος

Βασίλης Τσατσαράγκος
Παύλος Παπαδημητρόπουλος

Χριστόφορος Στεφανίδης

Το ΠΟΛΚΕΟΑ στα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
3ήμερη εκδρομή 8,

9 και10 Μαΐου

θα επισκεφθούμε τα Τζουμέρκα και ορισμένα από τα 47 ιστορικά χωριά τους
(Γέφυρα Πλάκας, Καταρράκτη, Άγναντα, Πράμαντα, Μελισσουργοί, Καλαρρύτες, Μονή Κηπίνας).
Η επιστροφή θα γίνει μέσω Ιωαννίνων – Ελληνικό (Μουσείο γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη) – Φιλιππιάδα.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται προαιρετικό περπάτημα περίπου 4,5 Km.
Τόπος διαμονής το Συρράκο.

Λόγω υπερπληθώρας ύλης, κείμενα – θέματα που δεν στάθηκε δυνατό να συμπεριληφθούν,
θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος.
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Το ΠΟΛΚΕΟΑ προσέφυγε στο
Συνήγορο του Πολίτη για το Ελληνικό
Θέμα: η μη απάντηση σε αίτημά μας για την περιήγηση εντός του
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού (κτίρια – αεροσκάφη) την Κυριακή
08.12.2019, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρα
Μουσείων Πολιτικής Αεροπορίας.
Αθήνα, 03 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣ:
ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Α

Πάροδος Λεωφ.Βουλιαγμένης 602
16452 – Αργυρούπολη
ράγκος
Πληροφορίες: Βασίλης Τσατσα

E-mail: press@synigoros.gr

Τηλέφωνο: 6944363214
E-mail: polkeoa0@gmail.com
Web-site: www.polkeoa.gr

Αξιότιμες κυρίες – κύριοι,
ορίας (Υ.Π.Α.),
ση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπ
Θέτουμε υπόψιν σας πως, η Διοίκη
σε ποτέ σε
Υποδομών, Μεταφορών, δεν απάντη
γείου
Υπουρ
του
σία
Υπηρε
ια
δημόσ
αίτημά μας.
27.11.2019
ονική μας επικοινωνία στις
Πιο συγκεκριμένα, με ηλεκτρ
στον Πύργο Ελέγχου
άδεια εισόδου στις 08.12.2019
αμε
ζητούσ
και
με
υνθήκα
απευθ
επίσκεψης κού, για την πραγματοποίηση
του πρώην αεροδρομίου Ελληνι
ση δεν πήραμε
τις οχλήσεις μας, γραπτή απάντη
περιήγησης των μελών μας. Παρά
ίηση της
ατοπο
εσμα να εμποδίσουν την πραγμ
ποτέ. Αυτό είχε ως αποτέλ
Παγκόσμια
πραγματοποιείτο με αφορμή την
οποίας
της
μέρος
μας,
σής
εκδήλω
ορίας.
Ημέρα Μουσείων Πολιτικής Αεροπ
Αναμένοντας την παρέμβασή ή

την απάντησή σας.

Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ
Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ

Η παρέμβαση του
Συνήγορου του
Πολίτη προς την
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
και την Υ.Π.Α.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ
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Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Πάροδος Λεωφ.Βουλιαγμένης 602Α
16452 – Αργυρούπολη
Πληροφορίες: Βασίλης Τσατσα
ράγκος
Τηλέφωνο: 6944363214
E-mail: polkeoa0@gmail.com
Web-site: www.polkeoa.gr

ΠΡΟΣ:
ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
E-mail: press@synigoros.gr

Αξιότιμες κυρίες – κύριοι,
Θέτουμε υπόψιν σας πως, για
πολλοστή φορά, η Διοίκηση της
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.,
φορέας ειδικού σκοπού που ιδρύθη
κε στις 31 Μαρτίου 2011 για διοίκησ
η, διαχείριση
και ανάπτυξη του ακινήτου, των
εγκαταστάσεων και των υποδο
μών
του πρώην
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
στο Ελληνικό (Ν.3943/2011, Άρθρο
42),
αρνείται να
απαντήσει εγγράφως όπως οφείλε
ι, σε αιτήματά μας.
Πιο συγκεκριμένα, με επιστο
λή μας από τις 08.11.2019
(Αρ.Πρωτ.Φ33/2641)
απευθυνθήκαμε και ζητούσαμε
άδεια εισόδου σε κτίρια και αεροσκ
άφη του πρώην
αεροδρομίου Ελληνικού, για την
πραγματοποίηση επίσκεψης περιήγησης των
μελών μας στο πρώην αεροδρόμιο
του Ελληνικού. Απάντηση δεν
πήραμ
ε ποτέ, με
αποτέλεσμα να εμποδίσουν
την πραγματοποίηση της εκδήλω
σής μας, που
πραγματοποιείτο με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Μουσε
ίων Πολιτικής
Αεροπορίας, την πρώτη ιστορικ
ή πτήση (411) του Boeing 747 SX-OAB
, καθώς και την
ημέρα μνήμης των θυμάτων της
αεροπορικής τραγωδίας στις 8
Δεκεμβρίου 1969
στην Κερατέα.
Επίσης, επιθυμούμε να θέσουμ
ε υπόψιν σας πως, εντός του
πρώην Αεροδρομίου
Ελληνικού (νοτιοανατολικό άκρο),
βρίσκονται αεροσκάφη, περιου
σιακά στοιχεία του
Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζο
μένων Ολυμπιακής Αεροπορίας
(ΠΟΛΚΕΟΑ), με
προορισμό το Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας.
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Συνάντηση του προεδρείου του ΠΟΛΚΕΟΑ
με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη
Στις 14.02.2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του υπουργείου Ανάπτυξης με τον Υπουργό, κ.Άδωνι
Γεωργιάδη και του προεδρείου του ΠΟΛΚΕΟΑ, με κύριο θέμα το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Επίσης, συζητήθηκε η υπόδειξη χώρου, προκειμένου να μετακινηθούν τα αεροσκάφη, ιδιοκτησίας του ΠΟΛΚΕΟΑ – Μουσείου στο χωροθετημένο κτίριο του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας. Υπενθυμίσαμε στον Υπουργό πως τα αεροσκάφη αυτά, ιδιοκτησίας του ΠΟΛΚΕΟΑ, χαρακτηρίστηκαν στις
03.07.2019 με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων
Μνημείων ως νεώτερα κινητά μνημεία και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Επιπλέον, στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τέθηκε
το ζήτημα της πρόσβασης στα αεροσκάφη, προκειμένου να πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εργασίες από εθελοντές του ΠΟΛΚΕΟΑ σε
αυτά, άδεια για την πραγματοποίηση
τριών περιηγήσεων ιστορικού ενδιαΤο προεδρείο του ΠΟΛΚΕΟΑ σε αναμνηστική φωτοφέροντος στον χώρο του πρώην Αε- γραφία με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιροδρομίου Ελληνικού (πριν μπουν οι άδη. Διακρίνονται από αριστερά, Βασίλης Τσατσαμπουλντόζες), εκδήλωση στον χώρο ράγκος, (Πρόεδρος), κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Κυριακή
των αεροσκαφών, αφιερωμένη στην Καρακατσάνη (Γεν. Γραμματέας), Φίλιππος Περιμένης
(Υπ. Δημ. Σχέσεων).
«Ημέρα Ολυμπιακής Αεροπορίας»,
καθώς και η πραγματοποίηση της καθιερωμένης εκδήλωσης «ΑΝΤΑΜΩΜΑ του κόσμου της Ολυμπιακής», στον περιβάλλοντα χώρο των αεροσκαφών.
ουαρίου 2020

Αθήνα, 14 Φεβρ

ΚΕΝΤΡΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Α
Βουλιαγμένης 602
Πάροδος Λεωφ.
16452 – Αργυρούπολης Τσατσαράγκος
Βασίλη
:
Πληροφορίες
3214
Τηλέφωνο: 694436 ail.com
E-mail: polkeoa0@gm .gr
olkeoa
Web-site: www.p

ΠΡΟΣ:
ΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ιάδη
κ. Άδωνι Γεωργ
υξης και Επενδύσεων
Υπουργό Ανάπτ

ΥΠΟΜΝΗΜ

Α

ργέ,
Αξιότιμε κύριε Υπου

σημερινής μας
θεμάτων της
την ατζέντα των
αμέριστη στήριξή
Σας καταθέτουμε
δοκώντας στην
πιστώντας και προσ
λειτουργίας του
συνάντησης, ευελ
διαδικασία της
η
εί
ευσθ
ου να επισπ
σας, προκειμέν
στο Ελληνικό.
τικής Αεροπορίας
ερά
Μουσείου Πολι
που προωθεί σταθ
είναι ο φορέας
του
ότι, το ΠΟΛΚΕΟΑ
μα το κλείσιμο
Υπενθυμίζουμε
οινώθηκε επίση
ια (αφότου ανακ
χώρου. Έχει στην
του
τα
εδώ και 25 χρόν
ικότη
ιστορ
Ελληνικού) την
του
η.
ίου
σκάφ
δρομ
αερο
είμενα και αερο
0 ιστορικά αντικ
σης
κατοχή του 23.00
ση της χωροθέτη
τερα θετική έκβα
Διάταγμα
έλεσμα, την ιδιαί
νικό (Προεδρικό
Αυτό είχε ως αποτ
πορίας στο Ελλη
Αερο
τικής
Μουσείου Πολι
).
ΦΕΚ35 – 01.02.2018
οργανισμοί, η
όλοι οι πολιτικοί
ια,
ά μας το στήριξαν
μόνο, η Περιφέρε
Το παραπάνω αίτημ
τομέα και όχι
μάτων
ηση του νοτίου
τον χώρο των Γραμ
τοπική αυτοδιοίκ
από
ωπα
πρόσ
σημαίνοντα
φορείς, καθώς και
του Πολιτισμού.
και των Τεχνών,

Συνάντηση του ΠΟΛΚΕΟΑ με τον
Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού
κ. Γιώργο Διδασκάλου
1

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου

Αρ.Πρωτ. Φ33/2639
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠ
602Α
Πάροδος Λεωφ.Βουλιαγμένης
16452 – Αργυρούπολη
Τσατσαράγκος
Πληροφορίες: Βασίλης
Τηλέφωνο: 6944363214
gmail.com
E-mail: polkeoa0@
Web-site: www.polkeoa.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Πάροδος Λεωφ.Βουλιαγμέν
ης 602Α
16452 – Αργυρούπολη
Πληροφορίες: Βασίλης
Τσατσαράγκος
Τηλέφωνο: 6944363214
E-mail: polkeoa0@gmail.c
om
Web-site: www.polkeoa.gr
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ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤ
ΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
κα Λίνα Μενδώνη
Υπουργό Πολιτισμού

Στις 18.02.2020, μετά από αίτημά μας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα Πολιτισμού,
κ. Γιώργο Διδασκάλου, στα γραφεία του υπουργείου
Πολιτισμού.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ κατέθεσε σχετικό υπόμνημα με την ατζέντα των θεμάτων στον Γεν. Γραμματέα του υπουργείου,
επισημαίνοντας την ιδιαίτερα καλή συνεργασία ιστορικά με το υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με το Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας. Ενημερώσαμε τον Γεν. Γραμματέα πως το υπουργείο Πολιτισμού ήταν αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια, που στόχευε στην ιστορικότητα
του χώρου, με ένα Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας που
σηματοδοτεί ιστορικά την περιοχή.
Ζητήσαμε άμεσα την επαναλειτουργία του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, προκειμένου αφενός τα
23.000 αντικείμενα, καθώς και η έκθεση συνολικά, να δύναται να την επισκέπτονται οι ενδιαφερόμενοι.
Θέσαμε υπόψιν του το αίτημά μας και τη θετική στάση των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με
τη διάσωση του πρώτου υποστέγου συντήρησης αεροσκαφών στην Ελλάδα (Hangar Ζώτου – πρώην υπόστεγο
Aviation).
Επίσης, ζητήσαμε από τον Γεν. Γραμματέα να μας δοθούν αντίγραφα των πρακτικών και ο σχετικός φάκελος του
χαρακτηρισμού των ιστορικών αεροσκαφών μας ως νεώτερα κινητά μνημεία και καλέσαμε συνολικά το υπουργείο
να στηρίξει, ως ο καταξοχήν αρμόδιος φορέας την επίσπευση των διαδικασιών, προκειμένου το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας να είναι διαθέσιμο και επισκέψιμο για τους πολίτες της χώρας μας, αλλά και τους τουρίστες.
κα Λίνα Μενδώνη
Αθλητισμού
Υπουργό Πολιτισμού και

ς Αεροπορίας εντός του
ιτουργία του Μουσείο Πολιτική
ΘΕΜΑ: «Άμεση επαναλε
Περιφέρειας Αττικής»
Ελληνικού – Αγίου Κοσμά
Μητροπολιτικού Πόλου
,
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ

Ολυμπιακής
ικό Κέντρο Εργαζομένων
το 2011 (06.04), το Πολιτιστ
Αεροδρόμιο
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καθώς και τηλεοπτ
και ο ξένος Τύπος,
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στην
ελληνικό
και
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καθώς
Επίσης,
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αφιερώματα με αναφορ
ίας.
στην
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κής
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.Ο.Α., ως όφειλε, παρέδω
ΠΟΛ.Κ.Ε
το
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Ιουνίου
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ιο έκλεισε.
ση του
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και το εκθετήρ
τη μελέτη για την αξιοποίη
Πρωθυπουργός ανέθετε
τότε
ο
του
που
ση
στιγμή
παρέμβα
Από την πρώτη
φεν, το ΠΟΛΚΕΟΑ, με
ύ στον καθηγητή Βάσενχο
πρώην Αεροδρομίου Ελληνικο
υ
τητα του χώρου.
τη δημιουργία Μουσείο
μίλησε για την ιστορικό
Διάταγμα συμπεριέλαβε
η Μαρτίου 2018, το Προεδρικό
Την 1
(Σχετ.1)
Μουσείο Πολιτικής
Πολιτικής Αεροπορίας.
μόνη χώρα που δεν διαθέτει
η
είναι
Ελλάδα,
η
Είναι σε γνώση σας πως,
την ουσιαστική
Αεροπορίας.
του φορέα μας, αλλά και
από πολύχρονο αγώνα
Πολιτικής
Επίσης, γνωρίζετε ότι, μετά
χωροθετήθηκε Μουσείο
Υπουργείου Πολιτισμού,
βοήθεια ιδιαίτερα του
.
Αεροπορίας στο Ελληνικό
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κ. Γιώργο Διδασκάλου
Γεν.Γραμματέα Πολιτισμ
ού

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμοι,

Σας καταθέτουμε την
ατζέντα των θεμάτων
της σημερινής μας συνάντη
ευελπιστώντας και προσδο
σης,
κώντας στην αμέριστη
στήριξή σας, προκειμένου
επισπευσθεί η διαδικασία
να
της λειτουργίας του Μουσεί
ου Πολιτικής Αεροπορίας
Ελληνικό.
στο
Υπενθυμίζουμε ότι, το ΠΟΛΚΕΟ
Α είναι ο φορέας που προωθε
ί σταθερά εδώ και 25
χρόνια (αφότου ανακοιν
ώθηκε επίσημα το κλείσιμ
ο του αεροδρομίου του
την ιστορικότητα του χώρου.
Ελληνικού)
Έχει στην κατοχή του 23.000
ιστορικά αντικείμενα και
αεροσκάφη.
Αυτό είχε ως αποτέλε
σμα, την ιδιαίτερα θετική
έκβαση της χωροθέτησης
Μουσείου Πολιτικής Αεροπο
ρίας στο Ελληνικό (Προεδρ
ικό Διάταγμα ΦΕΚ35 –
01.02.2018).
Το παραπάνω αίτημά
μας το στήριξαν όλοι
οι πολιτικοί οργανισμοί,
αυτοδιοίκηση του νοτίου
η τοπική
τομέα και όχι μόνο, η
Περιφέρεια, φορείς, καθώς
σημαίνοντα πρόσωπα από
και
τον χώρο των Γραμμάτων
και των Τεχνών, του Πολιτισ
μού.
ΘΕΜΑΤΑ
- Άμεση επαναλειτουργ
ία του Μουσείου Πολιτικ
ής Αεροπορίας εντός
Μητροπολιτικού Πόλου
του
Ελληνικού – πρώην Αεροδρ
όμιο Ελληνικού.
- Χαρακτηρισμός του
πρώτου υπόστεγου συντήρ
ησης αεροσκαφών στην
Ελλάδα (εκκρεμεί σχετικό
αίτημά μας).
Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ

WWW.POLKEOA.GR

TA NEA MAΣ

Επιστολή του
ΠΟΛΚΕΟΑ στη ΓΣΕΕ
Απάντηση ΓΣΕΕ: Από το γραφείο του
προέδρου της ΓΣΕΕ, σε τηλεφωνική
επικοινωνία με το ΠΟΛΚΕΟΑ, δυστυχώς η
απάντηση ήταν αρνητική στο αίτημά μας για
την αγορά εκατό συλλεκτικών ημερολογίων,
με στόχο την οικονομική ενίσχυση του
μουσείου, επικαλούμενο την προσυνεδριακή
διαδικασία της ΓΣΕΕ και πως κωλύεται τυπικά,
λόγω διορισμένης Διοίκησης.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020
Αρ.Πρωτ. Φ9/2646

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Πάροδος Λεωφ.Βουλιαγμένης 602Α
16452 – Αργυρούπολη
Πληροφορίες: Βασίλης Τσατσαράγκος
Τηλέφωνο: 6944363214
E-mail: polkeoa0@gmail.com
Web-site: www.polkeoa.gr

ΠΡΟΣ:
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΕ)
-

κ. Ιωάννη Παναγόπουλο
Πρόεδρο
Διοικητικό Συμβούλιο

Δωρεά του Ελληνοιαπωνικού
Πολιτιστικού Κέντρου Αργυρούπολης
στο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Τ

η Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020, το ΠΟΛΚΕΟΑ συναντήθηκε με το Ελληνοιαπωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Αργυρούπουλης όπου μέσω των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, σε μία λιτή τελετή παράδοσης, προσέφερε αντικείμενα
της Ολυμπιακής Αεροπορίας που είχε συγκεντρώσει για το εκθετήριο του θεσμοθετημένου Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας
και τον εμπλουτισμό των εκθεμάτων του.
Η παράδοση έγινε από τον Γεν. Γραμματέα του Ελληνοιαπωνικού Πολιτιστικού Κέντρου, Νίκο Αναστασίου, ο οποίος, στη συζήτηση που ακολούθησε τόνισε το αμοιβαίο ενδιαφέρον συνεργασίας και μετέφερε τον χαιρετισμό του προέδρου (Sensei), κ.
Μάνου Δασκαλάκη:
«Το Ελληνοιαπωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Αργυρούπολης χαιρετίζει την αποψινή εκδήλωση και δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση και συμμετοχή του σε κάθε προσπάθεια που θα έχει αίσια αποτελέσματα στην κατανόηση της αδελφοσύνης των λαών
της Ελλάδας, της Ιαπωνίας μα και ολόκληρης της Οικουμένης».

Αγαπητέ Πρόεδρε,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.),
είναι ο φορέας ο οποίος, επί σειρά ετών, προωθεί και υλοποιεί προγράμματα
και δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Τα τελευταία χρόνια, μετά το ιδιαίτερα σημαντικό «χτύπημα» που δεχθήκαμε,
με το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, συνεχίζουμε ακούραστοι την
αέναη προσπάθεια, προσφέροντας προγράμματα δημιουργικής αξιοποίησης
του ελεύθερου χρόνου, για τα 5.000 περίπου μέλη μας.
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της τελευταίας 20ετίας για εμάς,
είναι το ΟΡΑΜΑ της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο
Ελληνικό.
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επίτευξη αυτού του στόχου, αφού έχει
χωροθετηθεί Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, στα πλαίσια του
επενδυτικού project για την περιοχή (Πρ.Διατ. ΦΕΚ35 – 01.03.2018). Είναι μία
εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, που τιμά τους εργασιακούς φορείς στο σύνολό
τους.
Όλα αυτά δεν ήρθαν εύκολα και είναι προφανές πως το αντιλαμβάνεστε ως
πρόσωπα που μετέχετε – προωθείτε θέματα κοινωνικά – εργασιακά.

Από αριστερά Μάνος Δασκαλάκης (Δάσκαλος-Διοικ. Στέλεχος Ελληνοιαπωνικού Κέντρου), Γιώργος Λαμπρόπουλος (Ταμίας ΠΟΛΚΕΟΑ), Βασίλης
Τσατσαράγκος, Νίκος Αναστασίου (Γ.Γ. Ελληνοιαπωνικού Κέντρου) και Αικατερίνη Κουτσουλιέρη (Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Ελληνοιαπωνικού Κέντρου).

Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν
διαθέτει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, παρά την 90χρονη παρουσία της
στον χώρο των εμπορικών αερομεταφορών.
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Προσφορές για το
Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας
Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί για την προσφορά
τους:
•Χ
 ρυσούλα Βέμου
(Ετήσιες εκθέσεις Ολυμπιακής Αεροπορίας)
•Κ
 ώστα Μεσολογγίτη
(Μαχαιροπίρουνα – αντικείμενα σερβιρίσματος)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ

H δωρεά του Ελληνοιαπωνικού Πολιτιστικού Κέντρου Αργυρούπολης στο
Μουσείο.
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Η μνήμη του Ελληνικού
Ιστορική περιήγηση στο
πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

της Κυριακής Καρακατσάνη

Η ομάδα της ξενάγησης φωτογραφίζεται πίσω από το κτίριο Αφίξεων - Αναχωρήσεων του πρ.
Δυτικού Αεροσταθμού.

Μ

ε 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, οργάνωσε την Κυριακή
8 Δεκεμβρίου 2019 ξενάγηση – περιήγηση στο πρώην Αεροδρόμιο του
Ελληνικού ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ, για τα μέλη
και τους φίλους της Ολυμπιακής και
Πολιτικής Αεροπορίας.
Είδαμε ίσως για τελευταία φορά τις
εγκαταστάσεις λόγω της επικείμενης

έναρξης των εργασιών στο Ελληνικό.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε περιήγηση στο Δυτικό Αεροδρόμιο (πρώτες
αίθουσες επιβατών, πρώτο υπόστεγο
συντήρησης αεροσκαφών, Hangar
Τεχνικής Διεύθυνσης), στάση στο
Σήμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας και
στη συνέχεια, εξωτερικά του Ανατολικού Αεροδρομίου (κτίριο Saarinen,
πρώην σταθμός charter, πύργο ελέγχου, αεροσκάφη Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας). Οι περιηγήσεις θα συνεχίστουν πριν μπουν οι μπουλντόζες.

Στο σήμα της Ολυμπιακής, στη συμβολή της
Λεωφ. Αλίμου με Βουλιαγμένης.

Δυστυχώς, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μας ΕΜΠΟΔΙΣΕ να
μπούμε μέσα στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου.
Για το λόγο αυτό το ΠΟΛΚΕΟΑ προσέφυγε στο
Συνήγορο του Πολίτη (βλέπε σελ. 4).
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Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019,
το ΠΟΛΚΕΟΑ επισκέφτηκε το
Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού στο Αιγάλεω, έναν πανέμορφο χώρο που φιλοξενεί
μνήμες από τις αλησμόνητες
πατρίδες.
Στις δύο αίθουσες του Μουσείου εκτίθενται κειμήλια, φωτογραφίες, έγγραφα, βιβλία και
γενικά εκθέματα καθημερινότητας του Ιδιωτικού αλλά και του
Δημόσιου βίου, που μαρτυρούν
την ιστορία του Ελληνισμού
στην αντίπερα όχθη.
Η ξενάγηση μας από τον κ.
Γιάννη Κουτούλια ήταν υπέροχη γιατί δημιούργησε σε εμάς
τους επισκέπτες του ΠΟΛΚΕΟΑ μια πραγματική αίσθηση
περιπλάνησης στην Ιωνία, την
Καππαδοκία και τον Πόντο, στις
χαμένες Πατρίδες, μια ξενάγηση
που κρατά ζωντανές τις μνήμες
της προσφυγιάς.
Τα μέλη που συμμετείχαν, εκδήλωσαν την επιθυμία να επαναλάβουμε την επίσκεψη και να
δώσουμε την ευκαιρία και σε
άλλους φίλους να ζήσουν αυτή
την εμπειρία.
WWW.POLKEOA.GR

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Φωτογραφίες Χριστόφορος Στεφανίδης

Κοπή πίτας ΠΟΛΚΕΟΑ
ΑΘΗΝΑ

Μια όμορφη εκδήλωση

Ο Γιάννης Καλλιάνος, βουλευτής της ΝΔ στο
Τον Δήμο Γλυφάδας εκπροσώπησε ο
Νότιο Τομέα Β' Αθηνών απήυθυνε χαιρετισμό. Αντιδήμαρχος Γιώργος Αγγελόπουλος.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ Σ.Σ. ΕΑΠΑΕ,
Γιώργος Σταύρου.

Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος,
Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Γιάννης Βέργης, Εντ. Δημ.
Το μουσικό μέρος κάλυψε το μέλος
Σύμβουλος για τη Δημ.
του ΠΟΛΚΕΟΑ Μαρία Τσαπάλου.
Αστυνομία στο Δήμο Αλίμου

- Ηλίας Ιορδανίδης, Πρόεδρος Ένωσης Ποντίων Αργυρούπολης.
Τα φλουριά της πίτας των μελών κέρδισαν οι: Ηλίας Καρακατσάνης και Γιάννης Γκριόγλου και της πίτας του Δ/Σ ο
Βασίλης Γιαννακόπουλος, μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ, πρώην
Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής και Αντιπεριφερειάρχης για
θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτο για την
δωρεάν διάθεση του χώρου.

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η
καθιερωμένη κοπή της πίτας του ΠΟΛΚΕΟΑ για τα μέλη
και τους φίλους του, στον χώρο όπου στεγάζονται τα
γραφεία του, στην Αργυρούπολη.
Σε μία κατάμεστη αίθουσα ξαναβρεθήκαμε και ανταλλάξαμε
ευχές, να πορευθούμε με αισιοδοξία το 2020.
Για ακόμη μία χρονιά, η βραδιά συνεχίστηκε κάτω από τους
μουσικούς ήχους και την ερμηνεία του μέλους μας, Μαρίας
Τσαπάλου και του μαέστρου Τάσου Ρουμπέκα, τσουγκρίζοντας τα ποτήρια μας.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν:
- Γιάννης Καλλιάνος, βουλευτής Ν.Δ. Νοτίου Τομέα Β΄ Αθήνας.
- Βασίλης Γιαννακόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.
- Τον Δήμαρχο Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη, εκπροσώπησαν
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Στέφανος Διαμαντής και ο Γιάννης Βέργης, εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος για τη Δημοτική Αστυνομία και πρόεδρος της
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
- Τον Δήμαρχο Γλυφάδας, κ. Γ. Παπανικολάου, εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος, κ. Γιώργος Αγγελόπουλος.
- Το Δ/Σ του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο, Γιώργο Σταύρου και τους Βαλίνα Κατσιούλα, Ελένη Παπαδημητρίου, Γιώργο Βενέτη, Μιχάλη Τσιμιδόπουλο, Ανδρέα Σπυρόπουλο.
- Γιώργος Γαβριηλίδης, Πρόεδρος ΕΣΧΙΜΠΑ
- Γιώργος Κοτσαντής: Πρόεδρος Συλλόγου Ηπειρωτών
Αργυρούπολης
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ

Τον Δήμο Αλίμου εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Στέφανος Διαμαντής.

ΡΟΥΛΑ ΣΤΑΘΗ
Την εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία της, η παγκοσμίως
γνωστή σχεδιάστρια μόδας,
Ρούλα Στάθη, η οποία το 1977
κέρδισε τον διαγωνισμό για τις
νέες στολές της Ολυμπιακής
Αεροπορίας. Είναι η πρώτη
στολή που η επιλογή σχεδιαστή έγινε από διαγωνισμό. Η
στολή που σχεδίασε για την ΟΑ
(ταγιέρ) συνδυάζει το αμπιγιέ με το casual, το σοβαρό
με το παιχνιδιάρικο. Στο πνεύμα της εποχής, λίγο hippie,
θα τη λέγαμε retro. Χαρακτηριστικό της το σαρακατσάνικο σχέδιο στο πουκάμισο, φουλάρι, τσάντα, αλλά και
το λογότυπο της Ο.Α. στις μπλούζες και τα κουμπιά.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

Μερική άποψη της αίθουσας που
πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας.

Ο πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ με την
οργανωτική επιτροπή της Θεσσαλονικης:
από αριστερά, Πόπη Καλημέρη, Έφη
Καραμπουρούνη, Κατερίνα Γουσοπούλου.

Για 6η συνεχόμενη χρονιά το ΠΟΛΚΕΟΑ, σε συνεργασία
με την Οργανωτική Επιτροπή (Κατερίνα Γουσοπούλου,
Πόπη Καλημέρη, Κώστα Χατζηευαγγέλου) έκοψε την πίτα
του μαζί με τον φίλους και μέλη του στη Θεσσαλονίκη, την
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, στην ταβέρνα «Λαδάδικα».
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ, με την μικρή αντιπροσωπεία του,

Πανοραμική άποψη από τον χώρο της εκδήλωσης.

παραβρέθηκε και χαιρέτησε την εκδήλωση, αντάλλαξε
ευχές και ενημέρωσε με έναν σύντομο απολογισμό για τα
τρέχοντα και έθεσε τους βασικούς στόχους του ΠΟΛΚΕΟΑ,
για την χρονιά που τρέχει.
Οι τυχερές της βραδιάς που κέρδισαν το φλουρί ήταν οι:
Κατερίνα Γουσοπούλου και η Γεωργία Τσοκάνου.

Για πρώτη φορά, 10 χρόνια μετά από το κλείσιμο της Ολυμπιακής,
το ΠΟΛΚΕΟΑ έκοψε την πίτα του και για τα μέλη του
στη ΡΟΔΟ και στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

ΡΟΔΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

στο bar-εστιατόριο “La Terraza”

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
στην ταβέρνα «Αμέθυστος»

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Φωτογραφικά
στιγμιότυπα από την
κοπή της πίτας στη
Ρόδο.

Η τυχερή της χρονιάς που της "έπεσε"
το φλουρί ήταν η Ελένη Σουρανάκη.

Τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ εν δράσει πάνω στην
πίστα.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
9
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
29 - 30 Νοεμβρίου 2019

Τ

ο ΠΟΛΚΕΟΑ, στα πλαίσια των ταξιδιωτικών του εξορμήσεων, με στόχο να γνωρίσουμε καλύτερα την Ελλάδα,

πραγματοποίησε τη δεύτερη εξόρμησή του για την τρέχουσα σεζόν 2019 – 2020.
Έτσι, βρεθήκαμε στα Καλάβρυτα, έναν ιδιαίτερα κοντινό
προορισμό, με εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Επισκεφθήκαμε το Διακοφτό και το Μουσείο τρένου.
Επιβιβαστήκαμε στον ιστορικό Οδοντωτό, ακολουθώντας

Μέρος του γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ φωτογραφίζεται κάτω από την
ταμπέλα του Δ. Παπαπαγιαννόπουλου στο Διακοφτό που είναι το
χωριό του.

μία από τις ομορφότερες διαδρομές της χώρας μας (Διακοφτό – Καλάβρυτα), διασχίζοντας το φαράγγι του Βουραϊκού
ποταμού, με ένα από τα πιο σπάνια οδοντωτά τρένα του κόσμου, που αποτελεί μοναδικό αξιοθέατο για την Ελλάδα.
Περιηγηθήκαμε στα πανέμορφα Καλάβρυτα και επισκεφθήκαμε το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, όπου και
ξεναγηθήκαμε από τον εκπρόσωπο του Μουσείου. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα τραγική στιγμή της ιστορίας της χώρας
μας, αποκαλυπτική της θηριωδίας των Ναζί. Ο περιβάλλων
χώρος του Μουσείου χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος.

Μουσείο Τρένου

Σε αυτό το συμβολικό κτίριο, οι κάτοικοι της πόλης των Καλαβρύτων γνώρισαν και υπέστησαν τη βαναυσότητα της
ναζιστικής θηριωδίας: υπήρξε ο κατά τρόπο παραπλανητικός χώρος της συγκέντρωσής τους, του απάνθρωπου διαχωρισμού των οικογενειών, του οδυνηρού αποχωρισμού,
του φρικτού εγκλεισμού των γυναικόπαιδων και του βίαιου
απεγκλωβισμού τους. Ποτέ πια ξανά…
Επισκεφθήκαμε επίσης το Μέγα Σπήλαιο με την ξεχωριστή,

Μουσείο Τρένου

δυναμική ιστορική παρουσία του.
Τα σπήλαια Λιμνών όπου περιηγηθήκαμε στο εσωτερικό
τους. Το γραφικό και καταπράσινο χωριό Πλανητέρο, με τα
τρεχούμενα νερά και το όμορφο πλατανόδασος.
Τέλος ανεβήκαμε σε ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας (Καλαβρύτων), δυστυχώς χωρίς χιόνι.
Η διαμονή μας – διανυκτέρευση, έγινε στο εξαιρετικό ξενοδοχείο “KALAVRITA CANYON HOTEL & SPA”

Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ στην ΞΑΝΘΗ

Η

21 – 23 Φεβρουαρίου 2020

τρίτη εξόρμηση για τη σεζόν 2019-2020, στα πλαίσια
των ταξιδιωτικών εξορμήσεων του ΠΟΛΚΕΟΑ και με
στόχο τη γνωριμία με τις ομορφιές της Ελλάδας, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέροχη πόλη της Ξάνθης.
Η Ξάνθη είναι πόλη της Θράκης στη Βόρεια Ελλάδα. Αποτελεί
την πρωτεύουσα της ομώνυμης Περιφερειακής Ενότητας και
την έδρα του ομώνυμου Δήμου. Υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο πληθυσμός
της ανέρχεται σε 56.122 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την
Απογραφή του 2011. Βρίσκεται κτισμένη στις παρυφές του
Αχλαδόβουνου και τη διαρρέει ο ποταμός Κόσυνθος.
Περιπλανηθήκαμε στα ιδιαίτερα σοκάκια της και απολαύσαμε
την εξαιρετική της αρχιτεκτονική. Απολαύσαμε τους εξαιρετικούς μεζέδες στις ταβέρνες και τα τσιπουράδικα της περιοχής,
καθώς και τη ζωηρή και έντονη παρουσία του φοιτητόκοσμου
στα μπαράκια της παλιάς πόλης.
Η Κομοτηνή και τα Πομακοχώρια ήταν ο δεύτερος σταθμός
μας. Ακολουθώντας τη γραφική οδό Ιωαννίνων, βρεθήκαμε
στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ερμού με τα διάφορα μικρομάγαζα όπως εργαστήρια λευκοσιδήρου και χαλκού, παλαιοπωλεία, καφεκοπτεία, στραγαλάδικα και τα ζαχαροπλαστεία με τα
τοπικά γλυκά.
Στην επιστροφή μας προς Αθήνα, επισκεφθήκαμε το Πόρτο
Λάγος, έναν εξαιρετικό βιότοπο όπου είχαμε την ευκαιρία να
δούμε το μαγευτικό Αγειορίτικο μετόχι, με το μεταβυζαντικό
ναό του Αγίου Νικολάου μέσα στη Λίμνη Βιστωνίδα. Εκεί, διαβιούν πολλά είδη σπάνιων πουλιών και η περιοχή προστατεύεται από τη Διεθνή σύμβαση Ramsar.
Πομακοχώρια: Μοναδικοί τόποι με μοναδικό παρελθόν30
Τα Πομακοχώρια, τα ορεινά γραφικά χωριά με πομακικό πληθυσμό, συναντιούνται στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και
Έβρου. Όντας αρκετά περιθωριοποιημένα και αποξενωμένα
διατηρούν τον δικό τους χαρακτήρα, παράδοση και πολιτισμό. Αυτός ο πολιτισμός διεκδικείται τόσο από Βούλγαρους
όσο και από Τούρκους, ενώ ένα σημαντικό μέρος του κατοικεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ξάνθη. Ο συνολικός
πληθυσμός των Πομάκων ανέρχεται στις 350.000, ωστόσο
με βάση την απογραφή του 1991, μόνο οι 36.000 κατοικούν
στην Ελλάδα, από τους οποίους οι 23.000 στο νομό Ξάνθης,
οι 11.000 στο νομό Ροδόπης και οι οι 2.000 στο νομό Έβρου.
Χαρακτηριστικά χωριά είναι ο Εχίνος, η Σμίνθη, η Πάχνη, ο
Κένταυρος, η Γλαύκη, το Ωραίο, η Κοτύλη, οι Σάτρες και οι
Θέρμες. Οι περισσότεροι Πομάκοι κατοικούν στην Βουλγαρία.
Αυτός ο ιδιαίτερος πολιτισμός φαίνεται, ότι διατηρεί και την
δική του ιδιαίτερη γλώσσα, την Πομακική. Μπορεί πλέον να
μιλιέται μόνο από τους παλαιότερους της περιοχής εξαιτίας
της κυριαρχίας της τουρκικής, ωστόσο αποτελεί χαρακτηριστικό των Πομάκων. Πρόκειται για μία γλώσσα παλαιοσλαβική, με δάνεια στο λεξιλόγιο από την τουρκική και την ελληνική, ενώ εμφανίζει πολλές ομοιότητες με τις νοτιοσλαβικές
γλώσσες και είναι κυρίως προφορική.
Η προέλευση του ονόματος
Η προέλευση του ονόματος εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον

Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ φωτογραφίζεται στο χωριό Έχινος.

Στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής.

Επίσκεψη και φαγητό στο
Πομακοχώρι Σμύνθη

Στη λίμνη Βιστωνίδα - Πόρτο
Λάγος με φόντο τον Άγιο Νικόλαο.

καθώς διατυπώθηκαν πολλές απόψεις. Αρχικά, οι Βούλγαροι
αποδίδουν την λέξη “Πομάκοι” στο ρήμα “pomagam” που σημαίνει βοηθώ, με την έννοια ότι ήταν βοηθοί, υποτελείς και
δούλοι. Σύμφωνα με την Ελληνική εκδοχή, η λέξη προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ιππομάχος, δηλαδή τα άτομα που
απάρτιζαν το ιππικό του Μ. Αλεξάνδρου. Ενώ έχει υποστηριχθεί ότι προέρχεται από το ελληνικό “πόμαξ” (πότης), λόγω
του ότι παλαιότερα οι Θράκες έπιναν πολύ. Ωστόσο οι ίδιοι οι
Πομάκοι, θέλουν να αποκαλούνται “Αχριάν” ή “Αγριάνες”, όνομα αρχαίας θρακικής φυλής, που συμβολίζει τους επιδέξιους
ακοντιστές.
Αντιλαμβανόμαστε έτσι, ότι οι Πομάκοι είναι απόγονοι των
αρχαίων Θρακών. Την άποψη, ότι προέρχονται από αρχαία ελληνική φυλή, παρουσίασαν το 1946 στον ΟΗΕ οι ίδιοι και εξέφρασαν την επιθυμία τους σαν Έλληνες να ενταχθούν στην
Ελλάδα.
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ΠΡΟΣΩΠΑ

Στάθης Βατανίδης
Ζωγράφος

Ο αγαπητός συνάδελφος Στάθης Βατανίδης, αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης που έχει παρουσιάσει ένα μεγάλο έργο τα τελευταία 30 χρόνια, με
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, μας
κάνει όλους περήφανους στη μεγάλη
οικογένεια της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Είναι ιδρυτικό μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ και εκλεγμένος στην πρώτη Διοικούσα, πενταμελή Επιτροπή.
Με αφορμή την προσεχή ατομική του
έκθεση, παρέθεσε συνέντευξη στο
περιοδικό μας.
Α.Τ.: Σε επηρέασαν ρεύματα ή καλλιτέχνες;
Σ.Β.: Ανήκοντας στον δυτικό πολιτισμό, όλες οι επιρροές μου προέρχονται από καλλιτεχνικά ρεύματα, ιδιαίτερα των τελευταίων δεκαετιών π.χ.

ο Πολωνός Μπαλτίς, o Αμερικανός
Κιτάζ.
Α.Τ.: θυμάσε κάτι χαρακτηριστικό στη
διαδρομή σας στην Ολυμπιακή Αεροπορία;
Σ.Β.: Στα δρομολόγια της Νέας Υόρκης, τα πρωινά στο γνωστό café.
Πολλοί συνάδελφοι γνωρίζοντας την
αδυναμία μου στις τέχνες, δήλωναν
συμμετοχή στις πρωινές μου επισκέψεις στα Μουσεία. Ήταν ευχάριστα,
συναδελφικά συναισθήματα, ανακατεμένα με τέχνες.
Α.Τ.: Σε τι βαθμό σε επηρέασε η Ολυμπιακή;
Σ.Β.: Η Ολυμπιακή Αεροπορία έπαιξε
καθοριστικό ρόλο, διότι μου έδωσε
ευκαιρίες να έρθω σε επαφή με καλλιτεχνικά μουσεία, καλλιτεχνικά ρεύμα-

τα και καλλιτέχνες.
Α.Τ.: Πες μας κάτι σχετικά με το ύφος
που εργάζεσαι στα έργα σου.
Σ.Β.: Το ύφος μου είναι καθαρά ανθρωποκεντρικό. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος καθ΄ευατού φέρει ένα δραματικό
στοιχείο, οι κυριαρχούσες γραμμές
καμπυλώνουν τα σχέδια, δίνοντας
τους μία στιβαρότητα.
Έργα του Στάθη Βατανίδη βρίσκονται
στο Μουσείο Γουλανδρή, Μουσείο
Πιερίδη, Συλλογή Βογιατζόγλου, Μουσείο Βορρέ.

Από τον Αντώνη Τζίμο
Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει τον Μάρτιο του 2020 την έκθεση ζωγραφικής του Στάθη Βατανίδη με
τίτλο «Επ’ Αυτοφώρω», που εγκαινιάζεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 20:00 και θα διαρκέσει μέχρι και το
Σάββατο 28 Μαρτίου.
Ο Στάθης Βατανίδης, έχοντας πάντα ως κεντρικό άξονα της δουλειάς του τον ίδιο τον άνθρωπο, παρουσιάζει εικόνες
καθημερινές, πιάνοντας «επ’αυτοφώρω» τους πρωταγωνιστές τους.
Με αφορμή την επέτειο της 30χρονης (1990-2020) παρουσίας του στα εικαστικά δρώμενα της χώρας, ο Στάθης
Βατανίδης εκθέτει εκτός των άλλων έργων και 30 επετειακά έργα διαστάσεων 30x30 cm, τεχνικής λάδι σε καμβά,
προστατευμένα από πλέξιγκλας.
Ωράριο:
Tρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 11:00-14:30 & 17:30-20:30
Τετάρτη, Σάββατο: 11:00 – 16:00
Κυριακή, Δευτέρα: Ανοικτά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άνοιξε το
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Τ

ο νέο Εθνικό Μουσείο Σύγ-

ρια πρόσφερε ως δωρεά το Ίδρυμα

Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Στις 28

χρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) υπο-

Σταύρος Νιάρχος τον Ιούλιο 2018

Φεβρουαρίου ξεκίνησε για το κοινό

δέχθηκε στις 24 Φεβρουα-

για τον εξοπλισμό του και την εφαρ-

και θα είναι με ελεύθερη είσοδο για

ρίου 2020 τους δημοσιογράφους, ενώ

μογή εγκεκριμένων μελετών για τη

έναν ολόκληρο μήνα. Η συλλογή του

για το κοινό ανοίγει στις 28

μουσείου αριθμεί πάνω από

Φεβρουαρίου, με ελεύθερη εί-

1.000 έργα, τα οποία καλύ-

σοδο για έναν μήνα, μετά από

πτουν τομείς όπως «ζωγρα-

16 χρόνια.

φική και τρισδιάστατα αντι-

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης

κείμενα», «φωτογραφία και

Τέχνης (ΕΜΣΤ) στεγάζεται στο

νέα μέσα», «αρχιτεκτονική

πρώην εργοστάσιο ζυθοποιίας

και

ΦΙΞ στη λεωφόρο Συγγρού,

σμός». Στις αίθουσες της μό-

που γειτνιάζει με τα ιστορι-

νιμης συλλογής παρουσιάζο-

κά γραφεία της Ολυμπιακής

νται 172 έργα 78 Ελλήνων και

Αεροπορίας. Ξεκίνησε τη λει-

ξένων καλλιτεχνών με τρεις

τουργία του το 2000. Στόχος

κατευθύνσεις:

ήταν, να εγκαινιασθεί το 2004

μνήμης - Διεκδικήσεις - Πο-

στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

λιτικές αφηγήσεις», «Όρια και

Η ανακατασκευή του ολοκλη-

διελεύσεις» και «Ετεροτοπί-

ρώθηκε τον Φεβρουάριο του

ες - Μυθολογίες του οικείου

βιομηχανικός

σχεδια-

«Αναφορές

2014 - το κτίριο καταλαμβάνει 18.142

λειτουργία της μόνιμης συλλογής.

- Νέες προοπτικές». Στην έκθεση της

τ.μ. σε οικόπεδο επιφάνειας 3.123 τ.μ.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα

μόνιμης συλλογής αναδεικνύονται

Παρότι πολλές φορές εξαγγέλθηκαν

μέρος της συλλογής εγκαταστάθηκε

τάσεις και θεματικές ενότητες που δί-

τα εγκαίνιά του, αναβάλλονταν δι-

με την εγκεκριμένη μουσειολογική

νουν έμφαση σε έργα κοινωνικού και

αρκώς, με αποτέλεσμα να παραμέ-

μελέτη της Κατερίνας Κοσκινά. Το

πολιτικού χαρακτήρα και συνδέονται

νει κλειστό. Το ΥΠΠΟΑ έχει διαθέσει

ΕΜΣΤ άνοιξε τις πύλες του αρχικά για

με τη διεθνή συγκυρία, την κατάστα-

περισσότερα από 40 εκατομμύρια

τους δημοσιογράφους με αφορμή

ση στη Μεσόγειο και, φυσικά, με την

ευρώ για το έργο, ενώ 3 εκατομμύ-

τη συνέντευξη Τύπου της υπουργού

Ελλάδα.
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ΤΕΥΧΗ

Η

συμπλήρωση σήμερα των 100 τευχών του

επόμενο έτος συγκεντρώνεται, με τεράστια προσπάθεια,

περιοδικού μας «ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ››, αποτελεί

σημαντικό χρηματικό ποσό με το οποίο γίνεται η διά-

αφορμή να θυμηθούμε τόσο την Ιστορική

σωση των κτιρίων του Αβερώφειου Γυμνασίου υπέρ της

του διαδρομή, όσο και την προσφορά του στην ευρύτε-

Ελληνικής Κοινότητας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

ρη οικογένεια της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

Παράλληλα, μέσω του περιοδικού, γίνεται η πρώτη ανα-

Η «ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ›› ξεκίνησε να εκδίδεται σε τριμηνιαία

φορά στην αναγκαιότητα ίδρυσης Μουσείου Πολιτικής

βάση, με πρωτοβουλία του ΠΟΛΚΕΟΑ το 1991, χρονιά

Αεροπορίας εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελ-

που απέκτησε τα πρώτα του γραφεία στο Δυτικό Αερο-

ληνικού, με έμφαση στην Ιστορικότητα του χώρου. Αυτό

δρόμιο του Ελληνικού. Χωρίς κανένα έσοδο από διαφη-

είναι εξάλλου το όραμα των εργαζομένων στην ΟΑ και

μίσεις και με μοναδική υποστήριξη τις συνδρομές των

του ευρύτερου κόσμου της Πολιτικής Αεροπορίας, δεδο-

μελών του, αποτέλεσε ένα εργαλείο ενημέρωσης και επι-

μένου ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που

κοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων όλων των Υπηρεσι-

στερείται Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

ών της Ο.Α. Με αμιγώς πολιτιστικό και μη κερδοσκοπικό

Στο σημείο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η

ή συνδικαλιστικό χαρακτήρα, το περιοδικό, συντέλεσε

λειτουργία του περιοδικού «ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ» ως δίαυλος

στην κοινοποίηση των δράσεων του ΠΟΛΚΕΟΑ σε κορυ-

ενότητας και επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και

φαία πολιτιστικά γεγονότα ακόμη και έξω από τα σύνορα

των μελών του ΠΟΛΚΕΟΑ που βρίσκονται στην Περιφέ-

της Ελλάδας.

ρεια και αποκτούν πρόσβαση στα εκάστοτε τεκταινόμε-

Έτσι, το 1994 οργανώνει την εξαιρετικής σημασίας εκδή-

να στην εταιρία.

λωση «Μέγας Αλέξανδρος›› στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-

Μετά από χρόνιες αμφισβητήσεις και δικαστικές διαμά-

νών για την Μακεδονία και τον Απόδημο Ελληνισμό . Το

χες εκ μέρους του Δημοσίου, ο ΠΟΛΚΕΟΑ απαλλάσσεται

29 χρόνια συνεχούς παρουσίας
από την κατηγορία της καταπάτησης δημοσίου κτήμα-

κινητήρες νέας γενιάς χαμηλών ρύπων.

τος στο Ελληνικό και εγκαθίσταται στα νέα του γραφεία.

Σήμερα η «ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ» διανέμεται ταχυδρομικά στα

Από την στιγμή αυτή και με την συγκυριακή συμπλήρω-

μέλη της αλλά και σε πολιτικούς και πολιτιστικούς φο-

ση των 30 χρόνων από την ίδρυσή του, το 2019, ξεκινά

ρείς, πρόσωπα των γραμμάτων και των τεχνών, απαριθ-

η διαδικασία για τη δημιουργία του Μουσείου Πολιτικής

μώντας περίπου 7.000 αποδέκτες. Αξίζει να σημειωθεί,

Αεροπορίας που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη με την

ότι χωρίς καμία χρηματοδότηση, εκδίδεται επί 29 συνα-

προοδευτική στέγαση χιλιάδων εκθεμάτων.

πτά έτη από μη επαγγελματίες δημοσιογράφους και κάθε

Η «ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ››, εκτός από την συμβολή στην συνέ-

έκδοση αποτελείται από 10.000 τεύχη. Από το 2000, είναι

χιση της παρακαταθήκης που κληρονομήσαμε από την

επίσης προσβάσιμη και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα

ΟΑ, αναδεικνύει ιδιαίτερα ταλέντα των εργαζομένων ως

του ΠΟΛΚΕΟΑ.

προς την συγγραφή, τα εικαστικά, τη φωτογραφία και

Μετά από μια δεκαετία από το λουκέτο της ΟΑ, το περι-

οργανώνει εκδηλώσεις για κάθε μορφή τέχνης. Παράλ-

οδικό είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος μεταξύ των

ληλα, παρέχει ιδέες αλλά και δράσεις για την αξιοποίηση

πρώην εργαζομένων και αποτελεί θύλακα αντίστασης

του ελεύθερου χρόνου των μελών της, με τη δημιουργία

και ισορροπίας απέναντι στην οργανωμένη εγκατάλειψη

τμημάτων γυμναστικής, χορού και άθλησης. Η αποστο-

της Εταιρίας. Όλοι εμείς που εργαστήκαμε και θεωρή-

λή της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΟΛΚΕΟΑ στο πρω-

σαμε την ΟΑ ως δεύτερο σπίτι μας, νιώθουμε σίγουρα

τάθλημα των αεροπορικών εταιριών στο Μόναχο και σε

ευγνωμοσύνη απέναντι σε όσους ξεκίνησαν αυτή την

άλλες πόλεις, αλλά και η συμμετοχή της ομάδας αντι-

προσπάθεια και προσπαθούμε να συνδράμουμε με κάθε

σφαίρισης σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, προβάλουν

τρόπο στην συνέχισή της.

την ενεργή σύμπραξη των συναδέλφων μας στα διεθνή

Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να κληροδοτήσουμε τις

αθλητικά δρώμενα.

αναμνήσεις και τα βιώματά μας στις επόμενες γενιές που

Τα τελευταία χρόνια το περιοδικό, δίνοντας έμφαση στο

δεν είχαν την τύχη να ταξιδέψουν με τα φτερά και τους

θέμα της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλει με την δράση

κύκλους της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

του στο κίνημα των αεροπορικών εταιριών για την αντι-

Της δικής μας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ.

κατάσταση των παλαιών κινητήρων των αεροσκαφών με

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΟΥ
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ού
ητισμ
Αθλ
και
ού
ιτισμ
Πολ
μός
ανισ
πάντα αρωγοί
σας. Ο «Θουκυδίδειος Οργ
πεια πολλούς όμοιους στόχους. Ήμασταν
συνέ
κατά
και
ό
ιτισμ
Πολ
τον
είο
στοιχ
και βεβαίως θα συνεχίσουμε να
Αεροπορίας» έχουν σαν κοινό τους
την θεατρική σκηνή Αλίμου «Κ. ΚΟΥΝ»
σατε
ζητή
ε
όποτ
τας
ρών
αχω
παρ
,
σας
οι εκδόσεις του περιοδικού σας.
στις προσπάθειες
χεια και καλή χρονιά. Καλοτάξιδες όλες
συνέ
ή
καλ
ς
όλου
σε
ι
ομα
Εύχ
σία.
ργα
επιδιώκουμε άριστη συνε
Με εκτίμηση
Νίκος Αλβανός
ς Θ.Ο.Π.Α.Α.
Δημοτικός Σύμβουλος Αλίμου-Πρόεδρο

Μας ευχήθηκαν...
ρικής Ασφάλισης
Σύνδεσμος Συνταξιούχων Επικου
ρήσεων
Προσωπικού Αεροπορικών Επιχει
(Σ.Σ. ΕΑΠΑΕ)

ΟΑ «Η ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ»
100η έκδοση του περιοδικού του ΠΟΛΚΕ
Το Δ.Σ του Συνδέσμου μας χαιρετίζει την
ρονικά στις στήλες του περιοδικού
τα του ΠΟΛΚΕΟΑ έχει αποτυπωθεί διαχ
ιότη
στηρ
δρα
λική
συνο
Η
!!
άσει
χιλι
τα
και εύχεται να
δραστηριοτήτων πολλών
ις ενός μεγάλου αριθμού πολιτιστικών
ύψε
καλ
ές
αφικ
ογρ
φωτ
και
ζ
ρτά
ρεπο
του. Γεγονότα,
αδοχή ταυτίστηκε με την θετική
Πτήση». Το περιοδικό κατά γενική παρ
λη
«Άλ
στην
τα
ρότη
πλη
με
φεί
γρα
ετών έχουν κατα
ά του με κυριότερο την προβολή
εύστοχα τους στόχους του και τα οράματ
τας
λον
βάλ
προ
ΟΑ
ΛΚΕ
ΠΟ
του
εία
πολύχρονη πορ
ς διαχρονικούς συντάκτες και
Απονέμουμε τα εύσημα στο Δ.Σ και στου
ίας.
πορ
αερο
ς
ιτική
πολ
σείο
Μου
το
για
του αιτήματος
την «ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ».
συντελεστές έκδοσης που καταξίωσαν
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
		
Το Δ.Σ του ΣΣ ΕΑΠΑΕ
		

Γιάννης Τσεκλένης
Σχεδιαστής Μόδας

Αγαπητοί φίλοι,
εκατοντάδες τεύχη,
την έκδοση της «Άλλης Πτήσης» για
Οι εγκάρδιες ευχές μου να συνεχίσετε
πορίας.
ιστορία της ένδοξης Ολυμπιακής Αερο
γνωρίζοντας σε ερχόμενες γενιές την
Με εκτίμηση,
Γιάννης Τσεκλένης
ών αεροσυνοδών που σχεδίασα το 1971.

των στολ
παρουσίασης στον Αστέρα της Γλυφάδας
Υ.Γ. Η φωτογραφία είναι από το φινάλε της
"φύγει".
Οι ευχές στάλθηκαν λίγες ημέρες πρίν

Ρούλα Στάθη

Σχεδιάστρια Μόδας

η Πτήση" και
μου για το περιοδικό του ΠΟΛΚΕΟΑ "Άλλ
ς
ευχέ
τις
θέτω
κατα
και
ετίζω
χαιρ
ση
Με ιδιαίτερη συγκίνη
τερα συγκινητική η τιμή που
μου με το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι πρόσφατη και ιδιαί
εύχομαι δημιουργική συνέχεια. Η γνωριμία
Ολυμπιακής Αεροπορίας (1976).
μου έκανε, ως σχεδιάστρια της στολής της

Ελληνική Αεροπορική Ένωση

ελεί ένα πολύ σημαντικό
μπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ) επιτ
Ολυ
ν
μένω
αζο
Εργ
τρο
Κέν
ικό
ιτιστ
Πολ
Το
ση (ΕΑΕ)
αεροπορίας. Η Ελληνική Αεροπορική Ένω
ς
ιτική
πολ
της
ο
χώρ
στο
ο
έργ
τικό
πολιτιστικό και επιμορφω
οδικού «Άλλη
λοφορία του 100ου τεύχους του περι
κυκ
την
ρμή
αφο
με
και
ή
αυτ
τα
ιότη
χαιρετίζει τη δραστηρ
ακόμα. Η ΕΑΕ είναι
ει την έκδοση αυτή για πολλά χρόνια
εχίσ
συν
ς
όπω
ΟΑ
ΛΚΕ
ΠΟ
στο
εται
Πτήση» εύχ
ίας στην Ελλάδα.
κοντά τον κόσμο της πολιτικής αεροπορ
πιο
ει
φέρν
που
ος
ματ
ορά
και
ς
υλία
αρωγός κάθε πρωτοβο
			
				

Για το ΔΣ της ΕΑΕ
παθεοδώρου
Ο Πρόεδρος Καθηγητής Ανδρέας Πα

Ιπταμένων
Ένωση Συνταξιούχων Χειριστών

ς

Μηχανικών Πολιτικής Αεροπορία

(Ε.Σ.Χ.Ι.Μ.Π.Α.)

ΠΟΛΚΕΟΑ, που
των 100 τευχών του περιοδικού της
Η Ε.Σ.Χ.Ι.Μ.Π.Α με αφορμή την επέτειο
συνεχίσει το πολύ
στηριότητες του σωματείου, εύχεται να
δρα
τις
όλες
για
του
η
μέλ
τα
νει
ερώ
ενημ
τικό έργο του.
ερω
ενημ
και
ό
καλ
Ο πρόεδρος
ργο
Γιώ ς Γαβριηλίδης

Εφημερίδα των Συντακτών

		

η του
yn.gr σας εύχονται να χιλιάσετε τα τεύχ
Η Εφημερίδα των Συντακτών και η efs
σας.
τα καλή ενημέρωση στους αναγνώστες
περιοδικού σας και να προσφέρετε πάν
Τις καλύτερες ευχές μας!

Κατερίνα Αντωνοπούλου
δημοσιογράφος

ταθλήματα!
έντο και ομαδική εργασία κερδίζουν πρω
ταλ
ς
όμω
ς,
ώνε
…αγ
ίζει
κερδ
έντο
ταλ
Το
χαρά να συνεργαστώ
Πτήσης” για τα 100 τεύχη! Είχα την
Συγχαρητήρια στην ομάδα της “Άλλης
εκπομπές μου:
ς πρώην εργαζόμενους της ΟΑ για 2
με τον Βασίλη Τσατσαράγκο και πολλού
τελεσμα! Εσείς
ενθουσιασμό όλων για το καλύτερο απο
τον
ώ
ξεχν
Δεν
”.
411
ίλερ
-Θρ
ήση
“Αλέξανδρος Ωνάσης” και “Πτ
ς! Ευχαριστούμε!
ζωντανή την ιστορία της Ολυμπιακή
τε
τήσε
κρα
να
ρά”
“φτε
σας
δικά
τα
πετύχατε κάτω από
Κατερίνα Αντωνοπούλου
μπής ερευνών “Σε Πρώτο Πλάνο
Δημοσιογράφος - παρουσιάστρια εκπο

Dr. Ειρήνη Καραμουρούζη

ory, University of Sheffield
Senior Lecturer in Contemporary Hist
ional Studies, Oxford University
Research Associate, Centre for Internat
network
Co-Director, Cultures of the Cold War
porary History
tem
Con
of
Book Review Editor, Journal

το οποίο συνεχίζει να
τελεστές του περιοδικού "Άλλη Πτήση"
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους του συν
ιας αεροπλοΐας. Η
άς στο χώρο της ελληνικής και παγκόσμ
σφορ
προ
ο
λίκν
ί
τελε
απο
και
ά,
οδικ
ενημερώνει άρτια και διεξ
ς σημαντικότερους πυλώνες
τών και απόψεων αποτελεί ένα από του
μελε
ν
μένω
τατω
ερισ
εμπ
και
νών
εκτε
οτάξιδο στα χρόνια
παρουσίαση
ν Αερογραμμών. Καλές πτήσεις και καλ
ιακώ
υμπ
Ολ
των
ς
ομιά
ρον
κλη
ικής
βιωσιμότητας της πολιτιστ
του μέλλοντος.

Στάθης Βατανίδης
Ζωγράφος

δείξουν, να
αδέλφων φίλων αποφασισμένων να ανα
συν
δας
ομά
ηση
άντ
συν
μια
ν
ήτα
Η αφετηρία
περιμέναμε αυτήν
και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Δεν
προβάλουν, να υλοποιήσουν πολιτιστικές
λφων όλα αυτά τα
συμπάθεια από το σύνολο των συναδέ
την ανταπόκριση, τη συμμετοχή και τη
κού Συμβουλίου
να εξάρουμε την προσπάθεια του Διοικητι
ία
βεβα
πει
Πρέ
ερα.
σήμ
και
έως
νια
χρό
ειακό κλείσιμο ενός κύκλου και
όν αίσιος το 100 τεύχος, σαν ένα επετ
λοιπ
Να
ου.
άγκ
τσαρ
Τσα
ίλη
Βασ
του
και ειδικά
ός εξυπηρετεί την αναγκαιότητα
, για τον πολιτισμό, μιας και ο πολιτισμ
ίως
κυρ
ά
αυτ
Όλα
.
όρου
ιδοφ
ελπ
υμε σε πείσμα της
αρχής ενός νέου
αση ή ψευδαίσθηση όλων μας να ζήσο
έκφρ
ική
ιτισμ
πολ
του,
γό
ιουρ
δημ
τον
ει
του ανθρώπου να πλησιάσ
φθοράς του χρόνου.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ
		
Βατανίδης Στάθης
		

Μας ευχήθηκαν...
Πάνος Παπαζάχος
Ζωγράφος

μου στο γνωστό
τη ατομική έκθεση συμβολικών έργων
πρώ
την
σα
άνω
oργ
5,
197
του
ιο
Τον Ιούν
σχετικά μεγάλου
ΟΣ» με 97 πρωτοποριακούς πίνακες
ιστορικό πολιτιστικό κέντρο «ΠΑΡΝΑΣΣ
παρουσία τους,
ακτήρα. Στα εγκαίνια με τίμησαν με την
μεγέθους, συμβολικού οικολογικού χαρ
ης (Διευθυντής
ΟΡΙΑΣ, οι θανόντες Καπετανάκης Χάρ
ΟΠ
ΑΕΡ
Σ
ΙΑΚΗ
ΥΜΠ
ΟΛ
της
ποι
όσω
ιοδικού των
σαν εκπρ
εύθυνος διαφήμισης και εκδότης του περ
(υπ
ος
ντίν
νστα
Κω
ος
λάμ
Μα
),
εων
δημοσίων σχέσ
ΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ».
α/φών δρομολογίων εξωτερικού «ΑΕ
της έκθεσης.
γνωστούς ζωγράφους και επισκέπτες
από
ν
υσα
άκο
και
ν
είδα
όσα
με
οι
οριακός
Όλοι έμειναν ενθουσιασμέν
υ αναγνωρίστηκα διεθνών σαν πρωτοπ
όπο
ς
όρκη
Ν.Υ
της
ν
χνώ
λιτε
καλ
ρο
αναφερθέντες διευθυντές μου
Ακολούθησαν εκθέσεις μου στο κέντ
μου. Μετά από αυτή την έκθεση οι προ
πίες
οτρο
τεχν
τότε
τρεις
με
ς
χνη
λιτέ
καλ
περιοδικό σαν πολιτιστική
συμβολιστής
για να τις δημοσιεύσουν στο ανωτέρω
μου
ων
έργ
ς
αφίε
ογρ
φωτ
και
μου
και Σίδνεϋ υπό
ζήτησαν το βιογραφικό
ς, Σαν Φρανσίσκο, Σικάγο, Μελβούρνη
ζελε
Άντ
Λος
στο
μου
σεις
εκθέ
ν
θησα
διαφήμιση της εταιρίας. Ακολού
αναφέρθηκε στις εφημερίδες τα
ικών προξενείων και με μεγάλη επιτυχία
γεν
εκεί
των
και
Σ
ΙΑΚΗ
ΥΜΠ
ΟΛ
της
ικό της εταιρείας. Αυτός ήταν
την αιγίδα
Έτσι έγινα γνωστός τόσο στο προσωπ
Ε.
ΤΙΜ
ό
ιοδικ
περ
νές
διεθ
στό
γνω
το
ζήτησε να συναντηθούμε
περιοδικά όπως και
Τσατσαράγκος μου τηλεφώνησε και μου
ίλης
Βασ
ς
φίλο
ο
9
198
του
μέρα
και μετά
και ο λόγος που κάποια
εργαζομένων της Ολυμπιακής. Δέχτηκα
των
ρου
κέντ
ικού
ιτιστ
πολ
ενός
γία
του ΠΟΛΚΕΟΑ.
για να συζητήσουμε για τη δημιουρ
λυτα στο ξεκίνημα για τη δημιουργία
από
με
ήσα
φων
συμ
μου
ι
σπίτ
στο
μας
την συνάντησή

Χρυσηίδα Δημουλίδου
Συγγραφέας

εύει πάντα με την ίδιο
ενδιαφέρον περιοδικό, να μας συντροφ
κο
ιάρι
πησ
αγα
τόσο
το
ό
αυτ
σ’
ι
ομα
Εύχ
ά που το βρίσκω
αγαπημένων συναδέλφων. Κάθε φορ
ες
στήλ
τις
από
μέσα
ρον
αφέ
ενδι
ό
αναγνωστικ
εται από πολύ αγαπημένο
ίτερη χαρά, μοιάζει με γράμμα που έρχ
στο ταχυδρομείο μου, νοιώθω μια ιδια
της παλιάς μου
πρώτο που διαβάζω, μαθαίνω τα νέα
το
ι
είνα
ικά
Φυσ
ο.
σωπ
πρό
ό
ειακ
γεν
οικο
αλλοίμονο, δεν
ώ τα όμορφα χρόνια μιας εποχής, που
πολ
ανα
μετά
και
ημα
άσχ
και
ά
καλ
,
τα εκτιμάς
οικογένειας
όμως δεν γίνεται πάντοτε; Τα ωραία
Έτσι
επε.
έπρ
όσο
ησα
εκτίμ
δεν
ώς
τυχ
κράτησε πολύ, δυσ
λό μας δροσερές, ακούραστες
μνήσεις μένουν να χορεύουν στο μυα
ανα
οι
ς
όμω
εις…
χάσ
τα
ν
ότα
ο
μόν
όπως τους αξίζει,
δεν έχουν γηρατειά, αιώνια
να δακρύζουμε. Και οι εικόνες αυτές
και να μας κάνουν να χαμογελάμε ή
νέες ισορροπούν το χθες με το σήμερα…
!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Χρυσηίδα Δημουλίδου

Μαρία Κακαβογιάννη
Συγγραφέας

τις 100
σίγουρη για τον εαυτό της γιορτάζει
αίκα
γυν
νέα
τη
σαν
,
νων
χρό
30
όν
Η άλλη πτήση σχεδ
όσους αγαπήσαμε
στε πολλοί όταν οι κινητήρες σίγησαν,για
εκδόσεις !!!! Για όσους πικράθηκαν κι είμα
και της ψυχής μας
ΠΤΗΣΗ" σε κάποια γωνιά του σπιτιού
Η
"ΑΛΛ
η
ς,
ιακή
υμπ
Ολ
της
εια
γέν
το σήμερα
την οικο
νήμα αόρατο ένωνε και ενώνει το χτες
σαν
,
ΟΑ
ΛΚΕ
ΠΟ
το
από
μέσα
της
ό
με τον πολιτισμ
και με ευχή καρδιάς. Το αύριο.

Γεράσιμος Καρέλος
Συγγραφέας

ού μας "Άλλη
σης του 100ου τεύχους του περιοδικ
έκδο
της
ιρία
ευκα
την
με
και
νο
χρό
το Δ.Σ.
Για το νέο
ΥΓΕΙΑ και στο προεδρείο αλλά και σε όλο
υς
λφο
αδέ
συν
ς
του
υς
όλο
σε
ηθώ
Πτήση" θέλω να ευχ
η γι΄ αυτό που κάνετε,
ρίνει και που εκτιμώ: ειλικρίνεια και πίστ
να διατηρήσει ό,τι μέχρι τώρα σας διακ
τελεσματικότητα,
ότητα και σεμνότητα, στόχευση και απο
λφικ
αδε
συν
,
ητα
ικότ
γητ
ενερ
και
ια
ζωντάν
, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,
ΠΟΛΛΑ με ΥΓΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΝΙΑ
ΧΡΟ
,
ΝΙΑ
ΧΡΟ
Η
ΚΑΛ
ση.
δρά
και
αισιοδοξία
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ και ΠΡΟΟΔΟ
Γεράσιμος Καρέλος

Βάσω Παπάκου
Συγγραφέας

σή εποχή
ιστορία, οι αναμνήσεις όμως από τη χρυ
στην
λού
πολ
προ
άσει
περ
έχει
να
Μπορεί η Ο.Α
Ο.Α ομορφαίνουν ακόμη τη ζωή μας.
που ζήσαμε εμείς οι εργαζόμενοι στην
νεύει αυτές τις ωραίες
λη πτήση»του ΠΟΛΚΕΟΑ ξαναζωντα
Η τακτική έκδοση του περιοδικού «άλ
αφορμή την
εια της ΟΑ που τόσο αγαπήσαμε. Με
γέν
οικο
στην
ά
κοντ
πιο
ει
φέρν
μας
για πολλά
στιγμές της νιότης μας και
ψυχα να συνεχίσει να μας συντροφεύει
ολό
αι
χομ
»εύ
σης
πτή
λης
«άλ
της
κυκλοφορία του 100ου τεύχους
πολλά χρόνια ακόμη....
συνοδός
Με εκτίμηση η συνταξιούχος ιπταμένη
ου
Βάσω Παπάκ

Φώτης Σιμάτος
Συγγραφέας

πάντων… Εκατό
ορόσημο σημαδιακό στην ύπαρξη των
Πιάστηκε και το ορόσημο του εκατό… Ένα
ιος, το όριο της ηλικίας
σεις, η ευχή των γενεθλίων… Αιωνόβ
χρόνια, ένας αιώνας… Να τα εκατοστί
τώρα πάμε, φουλ,
τα τεύχη της «Άλλης Πτήσης»… Και
και
100
…
ζην
του
ύ
πολ
το
ύει
αδε
, όμορφου,
που σημ
στους συντελεστές αυτού του δικού μας
μου
άβο
μπρ
τα
και
τό
Εκα
ό…
εκατ
για τα επόμενα
περιοδικού…

Γιάννης Σχίζας
Συγγραφέας

τεύχη, με την
είναι εδώ, μετά 30 χρόνια και μετά 100
που
ση»
πτή
λη
«Άλ
την
με
ζου
ρετί
Χαι
και προκοπή
διαρκή αγώνα για πολιτιστική ανάταση
τον
με
,
ΟΑ
ΛΚΕ
ΠΟ
της
ων
ρώπ
ανθ
δράση των
όμαστε μακροημέρευση
Τιμούμε την παρουσία της και της ευχ
ολόκληρου του αεροπορικού χώρου !
μό και στις δικές μας πτήσεις
ύμε ή έχουμε ανάγκη σε μεγάλο βαθ
υμο
επιθ
που
ητες
ιδιότ
οι
ι
Είνα
:
αλλά και ποιότητα
στους ουρανούς της φαντασίας.
– είτε είναι πραγματικές είτε γίνονται

Ελένη Φωτίου
Συγγραφέας

η του για
περιοδικό, να συνεχίσει να εκδίδει τα τεύχ
ριστό
ξεχω
το
ό
αυτ
σε
,
ση»
Πτή
λη
Εύχομαι στην «Άλ
αεροπορικής μας
«Άλλη Πτήση» ξεφυλλίζουμε σελίδες της
πολλά χρόνια ακόμα. Ξεφυλλίζοντας την
μέχρι τώρα και θα μετρήσει
συνήθεια που μετρήθηκε σε εκατό τεύχη
στική
γνω
ανα
ένη
πημ
αγα
Μια
ς.
ζωή
ακτική ομάδα του
αριστούμε το ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ και την συντ
Ευχ
ε.
ξαμ
πετά
που
ς
ανό
Ουρ
ο
και
ν
άπειρα ακόμα, όσος άπειρος ήτα
εκδοτική επιτυχία.
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Koπή πίτας ΕΣΧΙΜΠΑ

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Με αφορμή τη συγκρότηση σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΚΕΟΑ
εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο σας, προσδοκώντας στην ενίσχυση των
σχέσεων συνεργασίας.
Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνταξιούχων Χειριστών και Ιπταμένων Μηχανικών Πολιτικής
Αεροπορίας.
ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΜΑΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος
ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Ταμίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέλος

Το Δ/Σ της Ε.Σ.Χ.Ι.Μ.Π.Α στις
13 Φεβρουαρίου 2020 έκοψε
την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο
ξενοδοχείο Amalia της πλατείας Συντάγματος. Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Γαβριηλίδης ευχήθηκε στα μέλη Χρόνια Πολλά και
Αισιοδοξία για ένα καλύτερο
χρόνο. Το φλουρί κέρδισε ο παλαίμαχος κυβερνήτης Λουρδής
Ευάγγελος.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Γαβριηλίδης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ

Για το Δ/Σ της Ε.Σ.Χ.Ι.Μ.Π.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Ανδρέας Παπαθεοδώρου
Αντιπρόεδρος: Σωτηριάδης Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Σταυλάς
Ταμίας: Χαρίδημος Αργύρης
Μέλος: Τάκης Αδαμίδης
Μέλος: Καλόφωνος Αντώνης
Μέλος: Κέπετζης Δημήτρης
Αναπληρωματικό μέλος: Δέσποινα Τσούκα
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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Από τον Αθανάσιο Σβόλη

Πολιτικό αεροδρόμιο
Αγρινίου

Σ

τις 4 Μαΐου 1930 ο Διευθυντής του Υπουργείου

λύψει τις ανάγκες των επιβατών.

Αεροπορίας, ύστερα από ενέργειες του Δημάρχου

Η Εταιρία ανέστειλε κάθε δραστηριότητα με την είσοδο των

Ανδρέα Παναγόπουλου και του τότε εμπορικού και

Ναζιστικών Στρατευμάτων στη χώρα.

επιχειρηματικού κόσμου έφθασε στο Αγρίνιο και διάλεξε
τον χώρο που ορίζεται μεταξύ ελαιοστασίου Σαμιώτη, Α/ΝΑ

Β.Π.Π.

ο δρόμος προς Γιανούζι και Βοϊδολίβαδου Δοκιμίου προς τα

Κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το Αεροδρό-

Δ/ΒΔ ο δρόμος προς Δοκίμι – Καλύ-

μιο χρησιμοποιήθηκε ως βάση των

βια για κατασκευή διαδρόμου προ-

αεροσκαφών της R.A.F. γι’ αυτό δέ-

σγείωσης αεροπλάνων. Αυτό ήταν.

χθηκε και έξι χτυπήματα από βόμ-

Είχε ριφθεί ο κύβος για τη δημιουρ-

βες (σημάδια που είναι ορατά μέχρι

γία ενός εκ των παλαιοτέρων πολι-

και σήμερα) από τις δυνάμεις του

τικών αεροδρομίων της χώρας μας

άξονα

αλλά και στο χώρο της Ευρώπης.
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ Β.Π.Π.

Μεταπολεμικά η Εταιρία ακολούθη-

Ο Πολιτικός Αερολιμένας Αγρινί-

σε με το όνομα ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟ-

ου στο Δοκίμι πρωτολειτούργησε

ΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΕΛ.Α.Σ.)

το 1931 με πτήσεις της Ελληνικής

που σύντομα μετατράπηκε σε Τ.Α.Ε.

Εταιρίας Εναέριων Συγκοινωνιών

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕ-

(Ε.Ε.Ε.Σ.) στον χωμάτινο διάδρομο,

ΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ) αντικαθιστώντος της

τότε στρωμένο με μεταλλικά φιλέτα

ΕΕΕΣ στις επιβατικές πτήσεις από

P.S.P. κυρίως ως ενδιάμεσος σταθμός

και προς το Αγρίνιο.

της γραμμής ΑΘΗΝΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ – ΙΩ-

Το 1957 ο Αριστοτέλης Ωνάσης

ΑΝΝΙΝΑ ή ΑΘΗΝΑ – ΑΓΡΙΝΙΟ – ΚΕΡ-

ιδρύει την Ολυμπιακή Αεροπορία.

ΚΥΡΑ.

Τα δρομολόγια για το Αγρίνιο συνε-

Η πρώτη πτήση έγινε το Νοέμβριο

χίστηκαν στην μεταπολεμική περίο-

του 1931 με προορισμό τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ και ενδιάμεσο σταθμό

δο ως την κρατικοποίηση της Ο.Α. στη δεκαετία του ’70. Το

το Αγρίνιο που ήταν μετά τη Θεσσαλονίκη. Η 2η Αεροπορική

Αεροδρόμιο σταμάτησε να δέχεται επιβατικά δρομολόγια

Σύνδεση της Εταιρίας και παράλληλα της Ιστορίας των ΕΛ-

με τελευταίο αεροπλάνο που εκτέλεσε αυτά το ιαπωνικό 70

ΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

θέσεων YS-11 το 1977.

Οι πτήσεις πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο γινόταν με τα
4 αεροπλάνα Junkers – 24 (JU-24) της Ε.Ε.Ε.Σ. που έφεραν τα

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ονόματα «ΑΘΗΝΑ», «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», «ΠΑΤΡΑ» και «ΙΩΑΝΝΙ-

Το Αεροδρόμιο συνέχισε μετά το 1977 να χρησιμοποιείται

ΝΑ» με αριθμό Νηολογίου το SX-ACA έως ACD.

και να φυλάσσεται αποκλειστικά από την ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΓΡΙ-

Λίγα χρόνια αργότερα ξεκίνησε η επίστρωση του διαδρόμου

ΝΙΟΥ, ύστερα από την διορατική σκέψη του Αείμνηστου

με τσιμέντο που ολοκληρώθηκε το 1940 και δημιουργήθηκε

Ιδρυτή της, Βασιλείου Κοντογεώργου (πτέραρχου ε.α. της

και ένας μικρό κτίριο στον Αεροσταθμό προκειμένου να κα-

Π.Α.) και της παραχώρησής του από το Κ.Α.Α.Γ. έως σήμερα.
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AEΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ
Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι
Έτοιμο εντός πενταετίας
Το «Νέον Ηράκλειον», όπως θα ονομαστεί το νέο αεροδρόμιο που θα
ανοικοδομηθεί στο Καστέλλι Ηρακλείου Κρήτης με τη σύμπραξη της
ΕΤΕπ, θα έχει μεγαλύτερο διάδρομο,
ικανότητα εξυπηρέτησης περισσότερων επιβατών, περισσότερες θέσεις
στάθμευσης για αεροσκάφη και υποδομές υψηλού επιπέδου. Η ολοκλήρωση του θα διπλασιάσει τη δυναμικότητα υποδοχής επιβατών στο Ηράκλειο μέσω αεροπλάνου.
Σχεδόν 8,1 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου το 2018,
αριθμός που είναι πολύ μεγαλύτερος
από αυτόν που αναμενόταν όταν κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο. Επίσης, με βάση τον αριθμό των διακινούμενων επιβατών, το υφιστάμενο
αεροδρόμιο Ηρακλείου κατατάσσεται
στη δεύτερη θέση της χώρας, μετά
τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.
Εγκαίνια εργασιών του νέου
διεθνούς αεροδρομίου στο
Καστέλλι
Στα εγκαίνια εργασιών του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι,
παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 8 Φεβρουαρίου 2020. «Σε πέντε χρόνια από
τώρα αυτό το στολίδι θα είναι έτοιμο
να υποδεχθεί τους νέους του επισκέπτες», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως «το αεροδρόμιο
Καστελλίου θα είναι το καλύτερο της
χώρας, φιλικό προς το περιβάλλον».
Η μελέτη για το «Νίκος Καζαντζάκης»
θα τρέξει άμεσα και θα συμμετάσχουν
οι τοπικοί φορείς», υπογράμμισε, τονίζοντας πως, μετά από 35 χρόνια και
το τέλος της παραχώρησης σε ιδιώτες, το νέο αεροδρόμιο θα περάσει

στο Δημόσιο και η αξία του θα είναι
γύρω στα 2 δισεκατομμύρια. Το νέο
αεροδρόμιο θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κρήτης, καθώς και την οικονομία του νησιού, με
περίπου 7.000 νέες θέσεις εργασίας.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ

Εγκαίνια νέων εγκαταστάσεων
Διεθνής Αερολιμένας Καβάλας
Νέα σελίδα στην πολύχρονη λειτουργία του γύρισε ο διεθνής αερολιμένας
της Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος», με
τα εγκαίνια των αναβαθμισμένων και
πλήρως ανακαινισμένων εγκαταστάσεών του, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πλάνου της Fraport Greece για

τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
των συνολικά 14 περιφερειακών αεροδρομίων, τα οποία διαχειρίζεται.
Εκπρόσωποι των ΟΤΑ της Καβάλας
και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και του
επιχειρηματικού κόσμου, παρευρέθησαν στην τελετή αγιασμού στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων.
Ζημιές 19 δισ.δολ. για Boeing
από το 737 MAX
Ετήσιες ζημιές για πρώτη φορά από
το 1997 εμφάνισε η Boeing, καθώς το

κόστος από την καθήλωση των 737
MAX διαμορφώθηκε στα 19 δισ.δολ.,
ξεπερνώντας ακόμα και τις πιο δυσοίωνες εκτιμήσεις. Οι λειτουργικές
ζημιές της Boeing ανήλθαν σε 2,53
δισ. και πλέον η εταιρεία προχωρεί
σε μείωση της παραγωγής του 787
Dreamliner, που αποτελεί τη βασική
πηγή εσόδων της.
Άγονα αεροπορικά δρομολόγια
Διαγωνισμός
Στη διατήρηση του καθεστώτος επιδότησης αεροπορικών γραμμών προχωρεί το υπουργείο Μεταφορών, θέτοντας ωστόσο αυστηρότερα κριτήρια. Με δεδομένο το πρόσφατο λουκέτο στην Astra Airlines τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία είχε αναλάβει
την εκτέλεση δύο άγονων δρομολογίων και άφησε εκτεθειμένους τους επιβάτες των γραμμών Αθήνα – Κοζάνη –
Καστοριά και Θεσσαλονίκη – Λήμνος
– Ικαρία, το υπουργείο Μεταφορών
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προχωρεί στην επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού για το σύνολο των επιδοτούμενων αεροπορικών γραμμών,
που καθορίστηκαν σε 12, θέτοντας
παράλληλα προϋποθέσεις. Μπορεί
τα δύο δρομολόγια της Astra Airlines
που έμειναν «στον αέρα» να ανέλαβε
άλλος αερομεταφορέας, ωστόσο μέχρι το οριστικό λουκέτο της εταιρείας
οι επιβάτες βίωσαν σημαντικές αναταράξεις και ανακολουθίες στο πτητικό έργο της, γεγονός που είχε προκαλέσει και την παρέμβαση της ΥΠΑ
(Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας).
Οι 12 άγονες γραμμές (Αθήνα – Σκιάθος, Αθήνα – Ικαρία, Αθήνα – Σύρος,
Αθήνα – Λέρος, Αθήνα – Αστυπάλαια,
Αθήν α- Κάλυμνος, Αθήνα – Σκύρος,
Θεσσαλονίκη – Σάμος, Θεσσαλονίκη

– Χίος, Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα, Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος και Ρόδος –
Καστελλόριζο) θα ανατεθούν από την
1η Οκτωβρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και θα επιδοτηθούν με
24,6 εκατ. Ευρώ, ποσό που αναλογεί
στη σχετική πίστωση του υπουργείου
Μεταφορών.
Το ακριβότερο ιδιωτικό
αεροσκάφος στον κόσμο
Για τους περισσότερους από εμάς
τους λάτρεις του αεροπλάνου, το ταξίδι μας με αυτό ισούται με ένα εισιτήριο. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις
που το ταξίδι για πολύ λίγους συνδυάζεται με την υπερ-πολυτέλεια. Πρόκειται για Κροίσο πρίγκιπα όπου το
ιδιωτικό του αεροπλάνο AIRBUS A380
κόστισε 500 εκατ USD. Περιλαμβάνει
τρεις ορόφους, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα δεξιώσεων, VIP σουίτες,
γυμναστήριο, σάουνα, γκαράζ, αίθουσα προσευχής με χαλάκια ηλεκτρονικά που εντοπίζουν την κατεύθυνση
της Μέκκας, αλλά και playroom. Αυτές οι αποδράσεις στον αέρα με το
ακριβότερο αεροπλάνο στον κόσμο,
παραπέμπουν σε ιπτάμενο ανάκτορο.
Εμείς, ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο
και… πού ξέρεις, μπορεί και να πετάξουμε!!!

AEΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Από τον Παύλο Παπαδημητρόπουλο
ΧΤΥΠΗΣΕ (ΚΑΙ) ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ Ο KOVID-19
Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών
((ΙΑΤΑ) προειδοποίησε για ισχυρό πλήγμα στα έσοδα των διεθνών αεροπορικών εταιριών, που μπορεί να φτάσει
συνολικά έως και τα 30 δισ. δολάρια τη
φετινή χρονιά, καθώς η τουριστική κίνηση λόγω του κορωναϊού , θα κινηθεί
πτωτικά για πρώτη φορά εδώ και έντεκα χρόνια ενώ τόνισε πως η εναέρια κυ-

κλοφορία παγκοσμίως θα μειωθεί κατά
4,7% φέτος. Η παγκόσμια βιομηχανία
αεροπορικών μεταφορών ήδη διανύει
μία δύσκολη περίοδο και η ευχή όλων,
είναι να σταματήσει σύντομα η διάδοση
του ιού.
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΝ Δ.Α.Α «ΕΛ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
Έκτακτα μέτρα λαμβάνει ο διεθνής αερολιμένας Αθηνών για τον κορωναϊό
και την ανίχνευση ύποπτων κρουσμάτων του ιού.
Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυτά ενισχύουν
την ήδη υπάρχουσα διαδικασία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ταξιδιωτών τα οποία περιλαμβάνουν:
1. Θερμομέτρηση με τη χρήση θερμομέτρων υπερύθρων, των επιβατών
καθώς και του πληρώματος των αεροσκαφών επιλεγμένων πτήσεων
2. 
Ενημέρωση των ταξιδιωτών με
αφίσες (σε δύο γλώσσες) που έχουν
τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία

στον χώρο αφίξεων και αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα
3. 
Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου
με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην Κινεζική γλώσσα.

ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ Η ΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΩΛ
Πρωτοποριακές κινήσεις για συνεχώς
πιο «πράσινες» πτήσεις κάνει ο εθνικός
αερομεταφορέας της Νέας Ζηλανδίας Air New Zealand που δοκιμάζει
ένα νέο, βρώσιμο ποτήρι για καφέ
από φυτικά υλικά που είναι εξίσου νόστιμα και οικολογικά, με απώτερο σκοπό τη μείωση των απορριμμάτων που
παράγονται την ώρα της πτήσης ενώ

παράλληλα ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να σερβίρει τις σως από τις σαλάτες
της σε μικρά επαναχρησιμοποιούμενα
μπωλ αντί για ατομικά πλαστικά πακέτα.
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΙΣ !
Σύμφωνα με έρευνα που εγινε από
ομάδα επιστημόνων, σε ελληνικά
αεροδρόμια και που δημοσιεύθηκε
στο περιοδικό « Climate Change» τα
αεροπλάνα στην Ελλάδα χρειάζονται
πλέον μακρύτερους διαδρόμους για
να απογειωθούν, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της θερμοκρασίας, καθώς ο ολοένα θερμότερος αέρας και οι άνεμοι με μικρότερες
ταχύτητες χαμηλά στο έδαφος δυσκολεύουν τα αεροσκάφη να σηκωθούν
από το έδαφος. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε στοιχεία για τις απογειώσεις
από δέκα ελληνικά αεροδρόμια δύο
τύπων αεροσκαφών, του τυπικού μέσου επιβατικού Airbus A320 και του
μικρότερου Havilland DHC8-400. Οι

αεροπορικές μεταφορές συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές των
«αερίων του θερμοκηπίου» και η νέα
έρευνα δείχνει ότι, με τη σειρά της, η
κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιπτώσεις
στις πτήσεις, κάτι που θα γίνει ακόμη
πιο αισθητό στο μέλλον.
ΝΕΑ LOW COST ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
VOLOTEA
Η Volotea ενισχύει την παρουσία της
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στην Ελλάδα με νέα low cost δρομολόγια για το καλοκαιρινό της πρόγραμμα
το 2020, ανακοινώνοντας την έναρξη
της δραστηριότητας της στο αεροδρό-

μιο της Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» με
δύο νέα δρομολόγια που θα συνδέουν
τη Θεσσαλονίκη με το Ηράκλειο αλλά
και τη Μύκονο. Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις, του Ηρακλείου με
τη Μύκονο, κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Tο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμών για επιδότηση σε 12 άγονες
αεροπορικές γραμμές, ορίζοντας τις
μέγιστες τιμές του ναύλου ανάλογα
με την περίοδο εκτέλεσης του δρομολογίου καθώς και ελάχιστη συχνότητα
εκτέλεσης πτήσεων. Πρόκειται για τις
γραμμές (Αθήνα – Σκιάθος, Αθήνα
– Ικαρία, Αθήνα – Σύρος, Αθήνα –
Λέρος, Αθήνα – Αστυπάλαια, Αθήνα – Κάλυμνος, Αθήνα – Σκύρος,
Θεσσαλονίκη – Σάμος, Θεσσαλονίκη – Χίος, Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα, Ρόδος – Κάρπαθος – Κάσος και
Ρόδος – Καστελόριζο), οι οποίες θα
ανατεθούν από την 1η Οκτωβρίου
2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και
η επιδότηση προβλέπεται να φτάσει
τα 24.608.000 € (πλην ΦΠΑ).
Lufthansa: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις
θα έχει η διακοπή των πτήσεων της
Lufthansa προς την ηπειρωτική Κίνα
έως τα τέλη Μαρτίου λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα
να εξετάζεται το ενδεχόμενο αναστολής νέων προσλήψεων και η επέκταση των αδειών άνευ αποδοχών σε μια
προσπάθεια να εξοικονομήσει τα κόστη
προσωπικού καθώς και η λήψη μέτρων
εξοικονόμησης με μειώσεις αποδοχών,
δήλωσε μέλος του ΔΣ της εταιρίας σε
συνέντευξη του στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.
WWW.POLKEOA.GR

ATΗΕΝS FLYING WEEK
Επιμέλεια - Φωτογραφίες Χριστόφορος Στεφανίδης

ΘΡΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
DOUGLAS DC-6B
Για τις ανάγκες του ετήσιου airshow “Athens Flying Week” που
γίνεται κάθε Σεπτέμβρη στην Τανάγρα, ήρθε στην Αθήνα το
τετρακινητήριο Douglas DC-6 της Red Bull όπου έλαβε μέρος
εκτελώντας από-προσγειώσεις στην διάρκεια των δυο ημερών του airshow.
Το συγκεκριμένο DC-6 κατασκευάστηκε το 1958, πέταξε για
λογαριασμό της Γιουγκοσλάβικης JAT, μετατράπηκε σε πρωθυπουργικό για λογαριασμό του προέδρου Τίτο μέχρι το 1975
όπου πωλήθηκε στον πρόεδρο της Ζάμπιας! Μετά πέταξε για
ιδιωτικές εταιρείες σε Αγκόλα, Νότια Αφρική, Ναμίμπια κτλ.
Το 2000 οι υπεύθυνοι της Red Bull το αγόρασαν, το μετέφεραν
στην Αυστρία για συντήρηση που κράτησε 3 χρόνια και από
τότε είναι το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον στόλο της Red Bull
η οποία διατηρεί αρκετά ιστορικά αεροπλάνα όλα σε πτητική
κατάσταση.

Το DC-6 της Red Bull λίγο πριν την απογείωση του από το Ελευθέριος
Βενιζέλος με προορισμό το αεροδρόμιο της Τανάγρας.

SHORTS SKYVAN
Επίσης για τις ανάγκες φωτογράφισης των συμμετεχόντων
του airshow, για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφανίστηκε μετά
από πολλά χρόνια στους ελληνικούς ουρανούς ενα Skyvan!
Πέρα από το αεροδρόμιο της Τανάγρας, το Shorts Skyvan της
αυστριακής Pink Aviation έκανε φωτογράφιση πάνω από την
Αθήνα με διάφορους συμμετέχοντες του airshow με φόντο
την Ακρόπολη, αλλά και σε άλλες τοποθεσίες. Να σημειωθεί
ότι ένα από τα Skyvan που έχει στον στόλο της η εταιρεία είναι το δικό μας SX-BBN «Νήσος Μύκονος» της Ολυμπιακής
Αεροπλοΐας το οποίο συνεχίζει να πετάει και αυτό ακόμα και
σήμερα!

Το Shorts Skyvan φωτογραφίζει το ακροβατικό σμήνος της Γαλλικής
Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Αθήνα

DOUGLAS DC-3 DACOTA
Τέλος στις 12 Νοεμβρίου πέρασε από το αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" της Αθήνας, μια ειδικά διαμορφωμένη 75
ετών! (έτος κατασκευής 1944) «Ντακότα», για την ακρίβεια
πλέον Basler BT-67 καθώς το αεροπλάνο έχει υποστεί αναβάθμιση με την τοποθέτηση νέας τεχνολογίας κινητήρων στην
θέση των κλασσικών εμβολοφόρων. Το αεροπλάνο αφιχθεί
από την Λυών της Γαλλίας στην Αθήνα, για ανεφοδιασμό καυσίμων, και συνέχισε το ταξίδι της για κάποια αποστολή στην
Αφρική. Η ειδικά διαμορφωμένη «Ντακότα» της καναδικής
εταιρείας, εκτελεί πτήσεις έρευνας έχοντας στην καμπίνα της
τον απαραίτητο ειδικό εξοπλισμό.

Η Ντακοτα στην τελική του διαδρόμου 03R του αεροδρομίου της
Αθήνας.

Τρεις ιστορικοί τύποι αεροπλάνων με ιστορία στους ελληνικούς ουρανούς μιας και η Ολυμπιακή Αεροπορία τα χρησιμοποιούσε για πολλά χρόνια, συνεχίζουν να πετούν στις μέρες
μας ομορφαίνοντας τους ουρανούς και σε μερικούς ίσως ξυπνούν αναμνήσεις όπως σε εμένα βλέποντας την χαρακτηριστική απογείωση του DC-6 με τον χαμηλό βαθμό ανόδου ή το
Skyvan πάνω από τον Αττικό ουρανό όπως όταν εκτελούσε
την πτήση από το Ελληνικό για Σκύρο ή Σκιάθο και πέρναγε
ακριβώς από πάνω από την πόλη της Αθήνας!
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Από τον Κώστα Δάφνο

Άβα Γκάρτνερ
(Β΄Μέρος)

Η

Άβα έκανε τρεις γάμους στη
ζωή της. Στον πρώτο της γάμο
παντρεύτηκε το γνωστό ηθοποιό Μίκι Ρούνεϊ (ίσως για να μοιραστεί τη φήμη του και να ακουστεί).
Παντρεύτηκαν το 1942 και χώρισαν
μετά από ένα χρόνο, το 1943.
Μετά από 2,5 χρόνια, παντρεύεται για
δεύτερη φορά, τον τραγουδιστή Άρτι
Σόου το 1945, αλλά χωρίζει και από
αυτόν μετά από ένα χρόνο, το 1946.
Ακολούθησαν αρκετοί εφήμεροι έρωτες μέχρι το 1951, οπότε η ιδιωτική
της ζωή αναστατώθηκε με το θυελλώδη δεσμό της με τον Φρανκ Σινάτρα,
με τον οποίο τελικά ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 1951 (ήταν ο τρίτος
και τελευταίος της σύζυγος). Ο γάμος

αυτός διήρκεσε 6,5 χρόνια (το 1957
χώρισαν). Ο δεσμός της με τον Φρανκ
Σινάτρα είχε φοβερές εντάσεις, καυγάδες, ζήλιες εκ μέρους του και πέρασε από φοβερές διακυμάνσεις μέχρι
τον χωρισμό τους και μπορεί να συγκριθεί σε πάθος μόνο με τον δεσμό
και τους δύο γάμους του Ρίτσαρντ
Μπάρντον και της Ελίζαμπεθ Τέιλορ ή
του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
Όταν η Άβα παντρεύτηκε τον Φρανκ
Σινάτρα (1951), εκείνος βρισκόταν
στη χειρότερη περίοδο της καριέρας
του. Γι΄αυτό του δάνειζε συχνά χρήματα για να μπορεί να αγοράσει δώρα
στα παιδιά του.
Αντίθετα με τον Σινάτρα, από το 1951

η καριέρα της Άβα Γκάρντερ είναι σε
συνεχή άνοδο, καθ΄όλη τη διάρκεια
της 10ετίας του ’50.
Παίζει στις ταινίες «Πανδώρρα και ο
Ιπτάμενος Ολλανδός» με τον Τζέιμς
Μέισον, «Μοναχικό Αστέρι» με τον
Κλαρκ Γκέιμπλ, «Τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο» (του Έρνεστ Χέμινγουεϊ) με
τους Γκρέγκορι Πεκ, Σούζαν Χέιγουροντ και Χιλντεργκαρντ Νεφ, «Μογκάμπο» με τους Κλαρκ Γκέιμπ και Γκρέις
Κέλλι (η ταινία αυτή ήταν ένα ριμέικ
της παλαιότερης επιτυχίας της Τζην
Χάρλοου «Κόκκινη Σκόνη « το 1932. Ο
σκηνοθέτης της ταινίας, Τζον Φορντ,
ανέδειξε το ταλέντο της σε αυτήν την
ταινία και το αποτέλεσμα ήταν η Άβα
να είναι υποψήφια για Όσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου το 1953. Τελικά όμως
το έχασε από την Ωντρεϊ Χέπμπορν
στο «Διακοπές στη Ρώμη», που είχε
έναν ωραίο και χαρακτηριστικό ρόλο
πρωτο εμφανιζόμενη.
Το 1954 γνώρισε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, παίζοντας τη Μαρία Βάργκας στην ταινία
«Ξυπόλυτη Κόμισα», με τον Χάμφρεϊ
Μπόγκαρντ. Την ίδια χρονιά γύρισε
και τους «Ιππότες της στρογγυλής
τραπέζης» με τους Ρόμπερτ Τέιλος και
Μερ Φέρερ, παίζοντας τη βασίλισσα
Γκουίνεβιρ. Στη συνέχεια, το 1956,
συνεργάζεται με τον διάσημο σκηνοθέτη Τζον Κιούκορ, ο οποίος ανέδειξε
και αυτός το ταλέντο της στην ταινία
«Το μελαμψό ρόδο της Ανατολής»,
μία περιπέτεια γυρισμένη στις Ινδίες,
με συμπρωταγωνιστή τον Στιούαρτ
Γκρέιντζερ, ενώ τον επόμενο χρόνο
παίζει στη «Μικρή καλύβα» με τους
Στιούαρτ Γκρέιντζερ και Ντέιβιντ Νίβεν, από το θεατρικό έργο του Αντρέ
Ρουσσέν, που έπαιξε στην Ελλάδα η
Άννα Φόνσου.
Το 1957, ερμήνευσε τη Λαίδη Μπρετ
Άσλεϊ, στην ταινία «Ο ήλιος που ανατέλλει ξανά», του Έρνεστ ΧέμινγουεΪ,
με τους Τάιρον Πάουερ, Έρολ Φλιν και
Μελ Φερέρ. Είναι το τρίτο και τελευταίο έργο του Χέμινγουεϊ στο οποίο
παίζει, μετά τις ταινίες «Οι δολοφόνοι»
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και «Κιλιμάντζαρο».
Μετά τον χωρισμό της με τον Φρανκ
Σινάτρα, η Άβα εγκαταστάθηκε στην
Ισπανία όπου οι εφημερίδες έγραφαν
για το ειδύλλιό της με τον διάσημο
Ισπανό ταυρομάχο Λουίς Μιγκουέλ
Ντομιγκουίν και με τον Ιταλό ηθοποιό
Βάλτερ Κιάρι.
Από το 1960 και μετά, η καριέρα της
άρχισε λίγο λίγο να πέφτει. Γύρισε τις
ταινίες «Η γυμνή ματιά», «55 μέρες
στο Πεκίνο» (μία πολυδάπανη παραγωγή με τους Τσάρλτον Ίστον και
Ντέιβιντ Νίβεν), «Η νύχτα της Ιγκουάνα» του Τενεσσί Γουίλιαμς, με τους
Ρίτσαρντ Μπάρτον και Ντέμπορα Κερ,
ενώ κράτησε πλέον μικρούς ρόλους
ως guest star.
Η Άβα δεν απέκτησε παιδιά. Οι ρόλοι
που ενσάρκωσε στην οθόνη ήταν χαρακτήρες έντονου πάθους και ερωτισμού, κυρίως δε, μιας γυναίκας μοιραίας και κυνικής.
Από το 1968 μετακόμισε στην Αγγλία,
όπου έζησε τα υπόλοιπα 22 χρόνια
της. Υπέστη πνευμονικό οίδημα, εισήχθη στο νοσοκομείο και στις 25
Ιανουαρίου του 1990 έφυγε αθόρυβα
από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 68 ετών.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της
στο νοσοκομείο, όλα τα έξοδα νοσηλείας της τα πλήρωσε ο Φρανκ Σινάτρα (όπως τον στήριξε κάποτε και
εκείνη) και ο οποίος δεν έπαψε ποτέ
να είναι ερωτευμένος μαζί της.
Πολλοί θαυμαστές της υποστηρίζουν
ακόμα και σήμερα ότι η Άβα Γκάρντερ
θεωρείται αναμφησβήτητα η ωραιότεραη ηθοποιός στην ιστορία
του
κινηματογράφου.
WWW.POLKEOA.GR

ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Κείμενο Χριστόφορος Στεφανίδης

HOTEL TWA

Το γνωστό σήμα της TWA με φοντο το terminal του Eero Saarinen.

Σ

τις 15 Μάιου 2019 άνοιξε
ξανά για το κοινό το θρυλικό
terminal της TWA στο αεροδρόμιο JFK (John F. Kennedy) της
Νέας Υόρκης, αυτή την φορά όχι για
να εξυπηρετήσει κάποια άφιξη η αναχώρηση πτήσης, αλλά με την νέα του
ιδιότητα σαν ξενοδοχείο και μουσείο
της πασίγνωστης αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας TWA Trans World
Airlines.
Το ιδιαίτερης ομορφιάς αυτό κτήριο
σχεδιάστηκε από τον γνωστό Φινλανδό αρχιτέκτονα Eero Saarinen
(γνώριμο και στην Ελλάδα, με την
κατασκευή του Ανατολικού terminal
του αεροδρομίου του Ελληνικού), για
λογαριασμό της TWA που ήθελε ένα
μοντέρνο φουτουριστικό - διαφορετικό terminal αφιερωμένο στη τότε νέα
εποχή των πρωτοεμφανιζόμενων jet
αεροπλάνων στα τέλη της δεκαετίας
του 1950.
Άνοιξε το 1962 και χρησιμοποιήθηκε από την TWA μέχρι το 2001 που
η εταιρεία συγχωνεύθηκε με την
American Airlines. Το 1994 τόσο το
εσωτερικό του όσο και το εξωτερικό
κέλυφος του κτηρίου ανακηρύχθηκε
ως ορόσημο της πόλης της Νέας Υόρκης που το γλίτωσε από την κατεδάφιση του, ενώ το 2005 μπήκε στην λίστα
με τα Εθνικά Ιστορικά μνημεία ως διατηρητέο. Ακόμα και η πρεσβεία της
Φιλανδίας στην Αμερική, βοήθησε για
να προστατέψει την κληρονομιά του
Φιλανδού αρχιτέκτονα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ

Μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας,
αποφασίστηκε το 2015 το κτήριο να
μετατραπεί σε ξενοδοχείο και μέρος
του να γίνει μουσείο με την ιστορία
της TWA. Χρειάστηκαν 4 χρόνια εργασιών και 300 εκατομμύρια δολάρια,
για να παραδοθεί στους Νεοϋορκέζους, στους ταξιδιώτες και φίλους της
TWA αυτό το στολίδι στην νέα του
μορφή.
Τώρα διαθέτει: Ξενοδοχείο με 512
κλίνες,(με μοντέρνα αλλά και ρετρό
δωμάτια) όπου μπορείς να μείνεις για
μέρες η ακόμα έχεις την επιλογή για
λίγες ώρες ύπνου, αν είσαι transit ταξιδιώτης στο αεροδρόμιο JFK και αναζητάς λίγες ώρες χαλάρωσης μεταξύ
2 πτήσεων. Τα έπιπλα, η διακόσμηση
είναι ακριβώς όπως όταν άνοιξε το
1962.
Υπάρχουν αίθουσες για συνέδρια, πισίνα στην οροφή του κτηρίου με θέα
την πίστα του αεροδρομίου, εστιατόρια και κοκτέιλ μπαρ μεταξύ αυτών
και το πολύ γνωστό Paris café που
ήταν για την εποχή του σημείο αναφοράς της Νέας Υόρκης. Το φαγητό
που σερβίρεται προέρχεται από ιστορικά inflight μενού της TWA!
Το μουσείο της TWA διαθέτει 2000
αντικείμενα όπως τα μενού των πτήσεων, παιχνίδια που χάριζαν στις
πτήσεις σε παιδιά, στολές αεροσυνοδών σχεδιασμένες από πασίγνωστους μόδιστρους της εποχής εκείνης
(Valentino-Balmain-Star Herman κ.α.)
από την λαμπερή ιστορία μιας από τις
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σημαντικότερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες.
Σημαντικότερο έκθεμα δεν θα μπορούσε να μην είναι παρα ένα αεροπλάνο! Έτσι την οροφή του κτηρίου
κοσμεί ένα τετρακινητήριο ελικοφόρο Constellation το οποίο άνηκε στην
TWA από το 1958 έως το 1960. Μετα
από πολλά χρόνια πτήσεων από την
Αλάσκα ως μεταγωγικό cargo έως την
Λατινική Αμερική που περιλάμβανε
μέχρι και ρίψεις μαριχουάνας από χαμηλό ύψος! Μετα την απόσυρσή του
χρησιμοποιήθηκε και ως πηγή ανταλλακτικών για να σωθούν και να μπορούν να πετάνε άλλα αεροσκάφη του
ιδίου τύπου, ανακατασκευάστηκε,
βάφτηκε και μεταφέρθηκε στην παρούσα θέση του αφού πρώτα πέρασε
μέσα από την Times square!
Μόνο μπράβο μπορεί να πει κανείς
για την ιδέα να αξιοποιηθεί με τέτοιο
τρόπο ένα άδειο -εγκαταλειμμένο
αλλά τόσο σημαντικό έργο του Eero
Saarinen, που αναβίωσε μέσα από
αυτό την TWA και την πλούσια ιστορία της ενώ ταυτόχρονα βρήκε νέα
ζωή.

“Now Boarding Gate No1” Σαν τον παλιό
καιρό...

Το Constellation μέσα στην πόλη της Νέας
Υόρκης κατά την μεταφορά του

Άποψη του εσωτερικού χώρου με θέα το
αεροπλάνο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Από την Άννα Δακτυλίδη

Αποχαιρετώντας έναν θρύλο της μόδας

Γιάννης Τσεκλένης

«Η ομορφιά δεν κοστίζει, αξίζει»

Έ

νας σπουδαίος Έλληνας
έφυγε, στις 29 Ιανουαρίου
2020. Ο Γιάννης Τσεκλένης,
δεν ήταν μόνο θρύλος της ελληνικής
μόδας. Υπήρξε καλλιτέχνης,
επιχειρηματίας, με όραμα να
φτάσει την ελληνική
μόδα στα πέρατα του
κόσμου. Πολυπράγμων, φιλόδοξος, πρωτοπόρος, διορατικός,
δούλευε μέχρι την τελευταία στιγμή.
Γεννημένος στην Αθήνα, το Νοέμβριο του
1937, φοίτησε στο
Κολλέγιο Αθηνών και
στη Σχολή Μωραϊτη.
Στα 15 του, εργάζεται
στην επιχείρηση υφασμάτων του πατέρα
του. Έτσι έμαθε την
τεχνική εκτύπωσης
σχεδίου σε ύφασμα.
Έμφυτο ταλέντο στη
ζωγραφική, εκθέτει
πίνακες και σχέδια.
Ταυτόχρονα, ασχολείται με τη διαφήμιση και τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, την ιστιοπλοϊα και την οδήγηση σε αγώνες.
Το 1960, παντρεύεται την Άσπα Πετμαζόγλου, με την οποία αποκτά τον
γιο του, Κωνσταντίνο. Το 1965, γνωρίζει τη μούσα του, Miss Ελλάς 1954,
μοντέλο και ηθοποιό, Εύη Μελά, την
οποία παντρεύεται αργότερα.
Η οικογενειακή επιχείρηση περνάει
στα χέρια του το 1965. Τότε, σχεδιάζει
τα υφάσματα για τη συλλογή του Ντίμη Κρίτσα, την οποία παρουσιάζουν

στην Αμερική. Η επιτυχία είναι τεράστια.
Από εκεί και πέρα, αρχίζει και ο ίδιος
να σχεδιάζει δικές του συλλογές μό-

δας, οι οποίες είναι όλες θεματικές.
Εμπνέεται από την παράδοση και την
παγκόσμια ιστορία. Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αγγεία, βυζαντινά
χειρόγραφα, έργα ζωγράφων, είναι
μερικές από τις πηγές έμπνευσής του.
Σχεδιάζει συλλογές για τον άνδρα, το
παιδί, το σπίτι. Η φίρμα TSEKLENIS,
κοσμεί σχολικές ποδιές, στολές της
Ελληνικής Αστυνομίας, υφάσματα
διακοσμητικά και πολλά άλλα. Ομορφαίνει τα πάντα, ακόμα και το εσωτερικό αεροσκαφών της Ολυμπιακής
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(1988) και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Το 1971, χαρίζει στην Ο.Α. maxi φορέματα με πλεγμένους τους κύκλους
της, προκειμένου να φορεθούν από
τις αεροσυνοδούς
της πρώτης θέσης.
Τότε, ο Ωνάσης, του
αναθέτει να σχεδιάσει όλες τις στολές.
Ο Τσεκλένης, ξέφυγε
από την τυπική στολή και δημιούργησε
ολόκληρη
γκαρνταρόμπα: φόρεμα,
κοστούμι σε στυλ
σαφάρι, αξεσουάρ
με τα διακριτικά της
Ο.Α., λευκές ελαστικές μπότες, φουλάρι
με φωτεινά χρώματα.
Από το 1965 έως το
1991 που ασχολήθηκε με τη μόδα, είχε
προωθήσει τα προϊόντα του σε 30 χώρες.
Είχε κάνει την Ελλάδα
μόδα.
Ο σχεδιασμός και η
ανακαίνιση ξενοδοχείων ήταν η επόμενη ασχολία του.
Έργα τέχνης θα λέγαμε τα φουλάρια
που σχεδίαζε τελευταία, σε παλιότερα
σχέδιά του και κατασκευασμένα από
ελληνικό μετάξι. Η μυθιστορηματική
του ζωή περιλάμβανε διαλέξεις στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο και διάφορα ιδρύματα, καθώς και πλήθος διακρίσεων.
Το σύνολο των συλλογών του το έχει
δωρίσει στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου».
WWW.POLKEOA.GR

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ
75η Επέτειος από την απελευθέρωση του Άουσβιτς
Στις 27 Ιανουαρίου 2020,
πραγματοποιήθηκε η 75η επέτειος
από την απελευθέρωση του Άουσβιτς,
στην οποία παραβρέθηκε για πρώτη φορά
και η ελληνική κυβέρνηση.

1

2

θαλάμους αερίων και στο κρεματόριο ή στο
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1. Η
 πύλη εισόδου του τρένου, που με τα
βαγόνια για τα ζώα, έφερναν ανθρώπους
στο Άουσβιτς.
2. Αμέσως μετά την άφιξη, έκαναν
διαχωρισμό, για άμεση εξόντωση στους
στρατόπεδο όπου, με τις συνθήκες ζωής,
δεν θα άντεχαν πολύ. Με αυτόν τον τρόπο
στήθηκε μία τεράστια βιομηχανία θανάτου.
3. Τα κρεματόρια δούλευαν 24 ώρες. Συνολικά
Μετά την εκδήλωση για την 75η επέτειο, όλοι
οι πρόεδροι και πρωθυπουργοί, κατέθεσαν
ένα καντήλι ειρήνης μπροστά από το μνημείο
κάθε χώρας. Στη φωτογραφία διακρίνεται ο
πρωθυπουργός της Ελλάδας, μπροστά από το
ελληνικό μνημείο.

ήταν τέσσερα. Τα δύο μεγάλα, με 1.440
24ωρο και 2 μικρά, με
768 νεκρούς το καθένα
να καίνε.
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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί
με τη σύζυγό του, καταθέτει στεφάνι στον
«Τοίχο του Θανάτου», όπου εκτελούσαν τους
κρατούμενους δια πυροβολισμού.

Στις 7 Οκτωβρίου 1944, Έλληνες Εβραίοι, στη
μεγάλη εξέγερση η οποία έλαβε χώρα στο
«Κρεματόριο 4», πέθαναν τραγουδώντας τα
λόγια του Εθνικού μας Ύμνου. Στις προσωπικές
τους μαρτυρίες, οι οποίες διασώθηκαν, έγραψαν
ότι πεθαίνουν ευχαριστημένοι, διότι η πατρίδα
τους είναι ήδη ελεύθερη.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ
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4. Αφαιρούσαν από τον κόσμο όλα τα
προσωπικά αντικείμενα, κούρευαν τις
γυναίκες για να φτιάξουν μαξιλάρια και
στρώματα και αφαιρούσαν από τους
νεκρούς τα χρυσά δόντια.
5. Όποιος δεν άντεχε τις ακραίες συνθήκες
ζωής, έπεφτε στα καλώδια ρεύματος για να
αυτοκτονήσει.
6. Φωτογραφίες, μετά την απελευθέρωση του
Άουσβιτς από τον Κόκκινο Στρατό.

6

6

6

7
 πρόεδρος της Γερμανίας
Ο
με την Μπρονισλάβα
Χόροβιτς που διεσώθει με
τη λίστα του Σίντλερ.

3

νεκρούς το καθένα ανά

7

7. Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, διακρίνουμε τους
αιχμαλώτους να βγαίνουν από την πύλη εισόδου με
8
την επιγραφή «ARBEIT MACHT FREI» («Η εργασία σε
απελευθερώνει»), μετά την απελευθέρωση, στις 27
Ιανουαρίου 1945, με τη βοήθεια του Κόκκινου Στρατού.
8. Ο
 διοικητής του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς – Μπιρκενάου,
απαγχονίζεται στις 16.04.1947 μέσα στο στρατόπεδο, μετά την καταδίκη του.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

AEGEAN

Mε καθαρούς κινητήρες νέας γενιάς

Σ

τις 19 Δεκεμβρίου 2019, παρουσία των Διοικήσεων
AEGEAN και AIRBUS, παρελήφθει το πρώτο αεροσκάφος A320neo, στην έδρα της AIRBUS, στην Τουλούζη.
Συνολικά, η AEGEAN πρόκειται να παραλάβει 46 νέα αεροσκάφη της οικογένειας Α320neo και Α321neo.
Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εκπαίδευσης και προετοιμασίας υποστήριξης για τα
νέα αεροσκάφη, με στόχο την ένταξή τους στον στόλο της
εταιρείας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα πρώτα
τους δρομολόγια στα μέσα Φεβρουαρίου. Έως τον Ιούλιο
του 2020, η εταιρεία θα παραλάβει συνολικά έξι αεροσκάφη
νέου τύπου.
Τα νέα αεροσκάφη Α320neo είναι εξοπλισμένα με την νέα
γενιά κινητήρων GTF της Pratt & Whitney, συμβάλλουν ση-

μαντικά στη μείωση των εκπομπών ρύπων ανά πτήση και
ανά επιβάτη, ενώ περιορίζουν ιδιαίτερα σημαντικά και το
αποτύπωμα θορύβου. Παράλληλα, με τη μειωμένη κατανάλωση καυσίμων, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας, αλλά και αυξάνουν την εμβέλεια πτήσης, με δυνατότητα πρόσβασης σε νέους προορισμούς.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Το ΠΟΛΚΕΟΑ, σε συνεργασία με το Ελληνοιαπωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Αργυρούπολης, προγραμματίζει παρουσίαση,
με αντικείμενα τις υπηρεσίες σώματος και ιαπωνικής ευεξίας, με σκοπό την ένταξη μίας ή μερικών εξ αυτών στα τμήματα του ΠΟΛΚΕΟΑ. Αυτές είναι:
1. Yawara / Σύνθετος Μέθοδος Αυτοαμύνης
2. Toyo Igaku / Σύστημα Φυσικής Εξισορρόπησης
3. Seiki Jutsu / ειδική Γυμναστική 3ης ηλικίας
4. Hatha Yoga
5. Tsubo / Ιαπ. Χειροπραξία
Παρακαλούνται τα μέλη που ενδιαφέρονται όπως το δηλώσουν στο ΠΟΛΚΕΟΑ (τηλ. 2109885006 – 2109211965).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για δημιουργία νέου τμήματος η συμμετοχή τουλάχιστον 15 ατόμων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Βασίλης Μπάνης
Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ
Έφυγε ο Βασίλης Μπάνης
Το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ και συνάδελφος, Βασίλης Μπάνης, έφυγε ξαφνικά
από τη ζωή στις 18.10.2019, σε ηλικία
68 ετών, ο οποίος εργάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως Προϊστάμενος στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία».
«Το αντίο στον Βασίλη ήταν βαρύ από όλους εμάς που τον συνοδεύσαμε στην τελευταία πράξη της ζωής του, συντροφεύοντας στον πόνο τους, τα αγαπημένα του πρόσωπα. Λένε ότι
ένας άνθρωπος πεθαίνει όταν ξεχαστεί. Σίγουρα ο Βασίλης δεν
θα πεθάνει ποτέ, γιατί τον έχουμε πάντα στην καρδιά, στην
ψυχή και στο μυαλό μας. Στο καλό Βασίλη»
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Κουνιό Αντώνης
Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑΕθελοντής
Πρόσφατα, αποχαιρετήσαμε τον συνάδελφο και μέλος του
ΠΟΛΚΕΟΑ,
Κουνιό
Αντώνη, που αποτέλεσε επί σειρά ετών δραστήριο μέλος της πολιτιστικής μας κοινότητας.
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να τονίσουμε την προσφορά του προς το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας ιστορικών αντικειμένων της ΟΑ και
εγγράφων.
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ΜΠΕΣΣΥ
ΑΡΓΥΡΑΚΗ

Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στα τηλέφωνα:
Ερμού 1, Βουλιαγμένη

210 9885006 - 210 9211965

ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠAΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602Α
16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

