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Ιούλιος Ι Αύγουστος Ι Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφία από την άφιξή του στο Ελληνικό μετά την πτώση της χούντας

Το ΠΟΛΚΕΟΑ αποχαιρετά την κορυφαία
προσωπικότητα του 20ου αιώνα
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Δευτέρα 15 Νοεμβρίου
έως Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021
4ήμερη εκδρομή

θα επισκεφθούμε τα Τζουμέρκα και ορισμένα από τα
47 ιστορικά χωριά τους
(Γέφυρα Πλάκας, Καταρράκτη, Άγναντα, Πράμαντα,
Μελισσουργοί, Καλαρρύτες, Μονή Κηπίνας).
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται προαιρετικό
περπάτημα περίπου 4,5 Km.
Τιμή κατά άτομο από 260€
Δηλώσεις συμμετοχής εώς 7 Οκτωβρίου 2021
Κυκλοφορεί αναλυτικό πρόγραμμα
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΚΕΟΑ
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, λόγω
των συνθηκών που επικρατούν σχετικά
με τον Covid-19 και τα μέτρα που έχει
επιβάλλει ο ΕΟΔΥ, τα τμήματα του ΠΟΛΚΕΟΑ
θα λειτουργήσουν με το νέο χρόνο.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν
να λάβουν μέρος σε αυτά
• LATIN
• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
• PILATES-YOGA
• ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
να το δηλώσουν τηλεφωνικά στην γραμματεία
του ΠΟΛΚΕΟΑ στο τηλ.: 210 9885006
(Δευτ. - Παρ. 08.30 - 15.00)
με νεότερη ανακοίνωσή μας και
όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές
συνθήκες θα επανέλθουμε.

Δηλώστε
συμμετοχή!
Έναρξη
Ιανουάριος
2022
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Επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένων αρκεί να αναγράφεται
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Editorial
Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

Αποχαιρετώντας

την κορυφαία προσωπικότητα
του 20ού αιώνα
Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.45
του εξωτερικού, για να πουν το τελευταίο αντίο.
πήγα στην Μητρόπολη Αθηνών, εκπληρώνοντας
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα αυτός ο άντην ιερή μου υποχρέωση, όπως την ένιωθα, όχι
θρωπος μας πρόσφερε, μας χάρισε.
μόνο ως Έλληνας πολίτης αλλά και ως πρόεδρος
Το ΠΟΛΚΕΟΑ και εγώ προσωπικά, είχα την ιδιαίτετου Πολιτιστικού μας Κέντρου, για να αποχαιρετήρα τιμητική ευκαιρία να τον συναντήσω τρεις φοσω έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες του
ρές, να συνομιλήσω μαζί του. Θυμάμαι το ιδιαίτε20ού αιώνα, τον Μίκη Θεοδωράκη.
ρο ενδιαφέρον που έδειξε όταν του διηγήθηκα ότι
Η προσέλευση του κόσμου ατελείωτη. Εκατοντάείμαι παιδί πολιτικών προσφύγων. Με ρωτούσε να
δες χιλιάδες ανθρώπων έσπευσε να τιμήσει και να
μάθει λεπτομέρειες για τη ζωή μας, για τα βιώμααποχαιρετήσει μία
τά μας. Όταν του
κορυφαία προσωείπα ότι τα πρώπικότητα, διεθνούς
τα μουσικά μου
εμβέλειας. Η σειρά
ακούσματα ήταν
αναμονής ξεπερνά
τα τραγούδια του
το ένα χιλιόμετρο.
αλλά και του ΤσιΟ κόσμος, υπομοτσάνη συγκινήθηνετικά, στοιχίζεται
κε.
και περιμένει να
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, το
«ακουμπήσει» τον
2001, πραγματομεγάλο
Έλληνα
ποίησε εκδήλωση
του Πολιτισμού.
στο Κολλέγιο ΑθηΞαφνικά, μία μικρή
νών, παρουσιάζοΕλληνικό 1966. Από αριστερά Λ. Καρνέζης, Κ. Παπαδόπουλος, Δ. Μητροπάνος, Γ.
Πουλόπουλος, Μ. Θεοδωράκης, Ε. Ροδά, Γ. Αιδίλης και Μ. Φαραντούρη.
παρέα, αρχίζει να
ντας έργα του και
σιγοψιθυρίζει το «Όμορφη πόλη». Η παρέα μεγασυνθέσεις για πιάνο, με σολίστ την Τατιάτα Παπαλώνει και η «συγκέντρωση ανάβει και όλα είναι συγεωργίου, στο κατάμεστο θέατρο του Κολλεγίου.
νειδητά». Αποχαιρετούν τον Μίκη τους με το έργο
Μετά την εκδήλωση το ΠΟΛΚΕΟΑ βράβευσε τον
του. «Αθάνατος, αθάνατος», αντηχεί η βροντερή
Μίκη Θεοδωράκη ως τον κορυφαίο δημιουργό
φωνή του λαού. Θυμήθηκα το τραγούδι του Μάτης χώρας μας.
νου Λοϊζου «Στην παρέα σε είδα γελαστό».
Στην πορεία συνάντησα ανθρώπους που ήρθαν
Καλό ταξίδι Μίκη
από πολύ μακριά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και
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Πολεμάμε περήφανα για Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας και διάσωση αεροσκαφών
στις 5/5/2021 και είχε οδηγήσει στην αναβολή της υπόθεσης, δεκάδες ανθρώπων, παραγόντων της δίκης που
δεν χωρούσαν να καθίσουν σε έδρανα, και ακροατών,
μελών του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., φίλων του Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας, βουλευτών, δημοσιογράφων και παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης που με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν την τρίωρη και πλέον δίκη,
εκφράζοντας την συμπαράσταση τους στον αγώνα μας.
Η προσπάθειά τους αυτή, καθώς και η αίσθηση ασυλίας
και ασυδοσίας λόγω της εξουσίας που διαθέτουν, έγινε
αισθητή και στην δίκη, όπου παράγοντες και δικηγόροι
των αντιδίκων μας διέκοπταν κατ’ επανάληψη τους μάρτυρες που κατέθεταν και τους δικηγόρους μας, ενώ με
πολλούς τρόπους έδειξαν ότι τους ενοχλεί η παρουσία
του ακροατήριου.
Στην διαδικασία, εκτός από το ΠΟΛΚΕΟΑ που παρέστη
με τον νομικό του σύμβολο δικηγόρο Κώστα Παπαδάκη, παρενέβησαν προσθέτως υπέρ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και
κατά της αίτησης ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ

Σ

(δικηγόρος Τάκης Παπαδημητρίου), ο Σύλλογος Φίλων
υζητήθηκε στις 26 Μαΐου 2021 στο Ειρηνοδικείο

Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας (δικηγόρος Έφη Μου-

Αθηνών η αίτηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.»

γκαράκη), η «Ενωση Συνταξιούχων Χειριστών και Μη-

εναντίον του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. (Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζο-

χανικών Πολιτικής Αεροπορίας» (δικηγόρος Ευαγγελία

μένων Ολυμπιακής Αεροπορίας), με την οποία ζητά να

Ξυπνητού), ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

βγουν σε πλειστηριασμό τα ιστορικά αεροσκάφη της

(δικηγόρος Κωνσταντίνος Γιατράς).

Ολυμπιακής Αεροπορίας. Η αιτούσα εταιρεία, καθώς

Μάρτυρες εξετάστηκαν από την πλευρά των αιτούντων

και το ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. που παρενέβη υπέρ της, είχαν φροντί-

ο γενικός διευθυντής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και μόνιμος

σει να δημιουργήσουν από πριν κλίμα μεροληψίας και

διώκτης, μάρτυρας κατηγορίας και καταγγέλλων το

δυσπιστίας στην Διοίκηση του Ειρηνοδικείου εναντίον

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. και τον Βασίλη Τσατσαράγκο, ο Ευάγγε-

του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., αποτέλεσμα του οποίου ήταν αφενός

λος Πέρπερας και από την πλευρά των υπερασπιστών

η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων από το

των αεροσκαφών οι Βασίλης Τσατσαράγκος (πρόεδρος

πρωί λόγω της φήμης ότι «υπάρχει κίνδυνος να γίνουν

ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), Σπύρος Γιάνκοβιτς (Κυβερνήτης, μηχανο-

έκτροπα» και αφετέρου η απόφαση του Ειρηνοδικείου

λόγος, εκτιμητής αεροσκαφών), Στάθης Γκότσης (αρχαι-

Αθηνών να στριμώξει σε μία μικρή αίθουσα, παρά το

ολόγος, μέλος Δ.Σ. υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού)

αντίθετο αίτημα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. που είχε γίνει δεκτό

και ο ίδιος ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
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Υπάρχει ιστορικότητα
Το Μουσείο θα την αναδείξει
και μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Γρηγόρης Κωσταντέλλος.
Αποδείχθηκε ότι η ύπαρξη
των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο δεν συνιστά κατάληψη του χώρου και δεν εμποδίζει την επένδυση ούτε νομικά, ούτε τεχνικά. Η μετακίνησή τους με ρυμούλκηση για
διαδρομή 1.970 μέτρα πέριξ
του χώρου των διατηρητέων
κτιρίων, όπου πρόκειται να
στεγαστεί το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας είναι εύκολη και το κόστος της σχετικά
μικρό, ενώ κάθε άλλη λύση
οδηγεί σε καταστροφή των
αεροσκαφών, κινδύνους για
το περιβάλλον και απώλεια
σημαντικών

πολιτιστικών

στοιχείων, που έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνημεία σε Εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων
Μνημείων.

“Το ΠΟΛΚΕΟΑ όλο αυτό το διάστημα
αγωνίζεται με νύχια και με δόντια
να σώσει τα ιστορικά αεροσκάφη
και να δεσμευτεί ο επενδυτής ότι
θα γίνει το Μουσείο στον φυσικό
του χώρο, που είναι το Ελληνικό.
Κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
Τους καλούμε να σταματήσουν να
διώκουν έναν φορέα πολιτισμού και
να τον «τρέχουν» στα δικαστήρια
για να του πάρουν τα αεροσκάφη,
υποβάλλοντας τον παράλληλα
σε υπέρμετρα μεγάλες δαπάνες,
προκειμένου να αντιμετωπίσει
αυτόν το λυσσώδη πόλεμο.
Κι όμως, παρά του ότι η άλλη πλευρά
είναι ο «Γολιάθ», έχουμε πετύχει έως
σήμερα το ακατόρθωτο.
Καλείται η Κυβέρνηση να πάρει
καθαρή θέση για το Μουσείου.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ δεσμεύεται με δικά του
έξοδα να μετακινήσει τα ιστορικά
αεροσκάφη στο πρώην εργοστάσιο
του ΚΕΑ (χαρακτηρισμένο) που
προορίζεται για Μουσείο„

εγγράφων, τα οποία θα κατατεθούν την Δευτέρα μαζί με τα
σχετικά υπομνήματα, αναδεικνύεται ότι με τα δεδομένα, τα
οποία αποδείχθηκαν, η Ελληνική Δικαιοσύνη οφείλει να σταθεί στο ύψος της και να απορρίψει την κρινόμενη αίτηση,
παρά τις αναμφισβήτητες και
απροκάλυπτες πολιτικές πιέσεις που υφίσταται.
Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. ευχαριστεί
όλους όσους του συμπαραστάθηκαν και τους λειτουργούς του τύπου για την ανταπόκριση τους και θα συνεχίσει
τον αγώνα του εξαντλώντας
κάθε νόμιμο μέσο για την αποτροπή της καταστροφής των
ιστορικών αεροσκαφών και
την εκπλήρωση των καταστατικών του στόχων, δηλαδή την
δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και αυτοί που της συμπαραστέκονται είναι υπαίτιοι για αυτήν την προσπάθεια, κα-

θώς επίσης και για το γεγονός ότι τα υπόλοιπα 24.000 και
πλέον κινητά εκθέματα που ανήκουν στο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
έχουν πάψει εδώ και τρία χρόνια να βρίσκονται στην
διάθεση του κοινού εξαιτίας της βίαιης έξωσης του
ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. από τον χώρο του Δυτικού Αεροδρομίου,
ενώ η κρινόμενη αίτηση αποτελεί το αποκορύφωμα της
προσπάθειάς τους να σφετεριστούν και τα αεροσκάφη,

Το Boeing 747-284B SX-OAB "OLYMPIC EAGLE" μετέ-

προκειμένου να ιδιοποιηθούν την λειτουργία του Μου-

φερε την ελληνική αποστολή των ολυμπιακών αγώνων

σείου Πολιτικής Αεροπορίας.

της Ατλάντα το 1996, καθώς και σημαντικές πολιτικές

Από το σύνολο των μαρτυρικών καταθέσεων και των

προσωπικότητες από το 1973 έως το 1999.
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Διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου
του ΠΟΛΚΕΟΑ για τη διάσωση
των αεροσκαφών

Την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, παραμονή της διαδικασίας του αναγκαστικού, ηλεκτρονικού πλειστηριασμού το
ΠΟΛΚΕΟΑ παραχώρησε διαδικτυακή Συνέντευξη Τύπου
στα ΜΜΕ σχετικά με την προσπάθεια ακύρωσης του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αυτό σαφώς μνημονεύεται στο ΣΟΑ (ΑΠΠ/ΦΕΚ35,_01.03.2018) και τον αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 9 Ιουλίου 2021 (ώρα 14.00).
Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου που δήλωσαν συμμετοχή και
τους παρουσίασε τα ιστορικά δεδομένα, την αναγκαιότητα για την ανάδειξη της ιστορικότητας του χώρου στο Ελληνικό μέσα από ένα Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας και
το παράδοξο της προσπάθειας της Lamda Development,
της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. κ.ά, να παρακάμψουν νόμους και αποφάσεις της Πολιτείας, ισχυριζόμενοι πως «δεν δεσμεύονται».
Στη Συνέντευξη Τύπου το ΠΟΛΚΕΟΑ μίλησε για την αξία
και τη σημασία των 24.000 εκθεμάτων, για τη μη ασφαλή
– λόγω των οικονομικών αναγκών που απαιτούνται – φύλαξη αυτών και για την πρεμούρα του αναγκαστικού πλειστηριασμού, ιδιαίτερα των 3 ιστορικών αεροσκαφών της
Ο.Α. όταν, ένα από αυτά και συγκεκριμένα το B747, είναι
ένα από τα έξι σε όλο τον κόσμο που σώζονται ως εκθέματα Μουσείου.
Το νομικό μέρος της Συνέντευξης Τύπου ανέπτυξαν οι
δικηγόροι μας, Κώστας Παπαδάκης και Ευαγγελία Ξυπνητού.
ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ
Στον πλειστηριασμό των αεροσκαφών της 9ης Ιουλίου 2021
είχαν δηλώσει συμμετοχή οι παρακάτω πλειοδότες:
- Ανώνυμη εταιρεία
- Lamda Estate Development
- Νικήτας Καϊάφας (Πολιτιστικό Κέντρο)
- Μαρία Φλώρου (Πολιτιστικό Κέντρο)
- Νικόλας Παραχαρίδης
- Αναστάσιος Πάλλης (Πολιτιτιστικό Κέντρο)
- Καλλιόπη Φιλλιποπούλου (Πολιτιστικό Κέντρο)
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ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΚΕΟΑ
ΑΚΥΡΩΣΑΜΕ
ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ
ΤΩΝ Α/ΦΩΝ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ
Με την από 9/7/2021 προσωρινή διαταγή της κ. Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, ανεστάλει η διενέργεια του πλειστηριασμού που επρόκειτο να
διεξαχθεί στις 09 Ιουλίου 2021 στις 14.00, με αντικείμενο την εκποίηση των επτά ιστορικών αεροσκαφών της
Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το ζήτημα της νομιμότητας
του πλειστηριασμού και των όρων διεξαγωγής του θα
κριθεί από το Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 01-09-2021,
οπότε και εκδικάζεται η ανακοπή του ΠΟΛΚΕΟΑ κατά
του πλειστηριασμού, τον οποίον ως γνωστόν επισπεύδει η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», δηλαδή στην ουσία ο
επενδυτής, που πλέον είναι ο μοναδικός της μέτοχος.
Πρόκειται για μια ανέλπιστη και ιστορική επιτυχία του
ΠΟΛΚΕΟΑ, που εξακολούθησε μέχρι την υστάτη στιγμή να δίνει αταλάντευτα τη μάχη για τον Πολιτισμό, τη
νεότερη πολιτιστική μας κληρονομιά, την ιστορικότητα του χώρου. Η ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας
είναι συνυφασμένη με αυτήν της χώρας μας στον 20ο
αιώνα. Αυτά πρέπει να παραδοθούν στις επόμενες γενιές, μέσα από ένα Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ είχε να αντιμετωπίσει ένα μπλοκ δυνάμεων τεραστίων συμφερόντων (επενδυτής, ΤΑΙΠΕΔ και
δυστυχώς το Ελληνικό Δημόσιο) απέναντι στους οποίους το ΠΟΛΚΕΟΑ, χωρίς την παραμικρή κερδοσκοπική
και ιδιοτελή πρόθεση, επέλεξε το δρόμο της υπεράσπισης του πραγματικού δημοσίου συμφέροντος.
Αξίζουν συγχαρητήρια στη δικαστική λειτουργό που
εξέδωσε την απόφαση, διότι επέδειξε το σθένος να
διαπιστώσει τις ακυρότητες της διαδικασίας και να
αποτρέψει μια ανεπανόρθωτη αδικία. Το ΠΟΛΚΕΟΑ,
ευχαριστώντας όσους του συμπαραστάθηκαν, συνεχίζει τον αγώνα για τη διάσωση των αεροσκαφών με
κάθε νόμιμο μέσο, και καλεί όλους τους αρμόδιους
κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, και ιδίως την κυβέρνηση, να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους.
Η μετακίνηση των αεροσκαφών σε απόσταση 1970
μέτρων δίπλα στα διατηρητέα ακίνητα του ΚΕΑ είναι
η μόνη ενδεδειγμένη λύση όχι μόνο για τη σωτηρία
των αεροσκαφών, αλλά και για την ένταξή τους στο
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας που θα στεγαστεί στα
κτήρια αυτά.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Πολιτισμός και Περιβάλλον οι μεγάλοι χαμένοι;
Στις 28 Ιουνίου 2021, το
ΠΟΛΚΕΟΑ απάντησε με προσφυγή στον Άρειο Πάγο συνεχίζοντας τον αγώνα του για
τη διάσωση των ιστορικών
αεροσκαφών που προορισμό
έχουν το Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας.
Το αίτημά μας, η αναίρεση
καθώς και η αναστολή του
πλειστηριασμού.
Η εκδίκαση της προσφυγής
έγινε στο Ειρηνοδικείο, στις
26 Μαΐου 2021 και η απόφαση εκδόθηκε στις 18 Ιουνίου
2021. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου μπορεί να χαρακτηρισθεί αναμενόμενη, εφόσον δεχτούμε
πως υπηρετεί τον «ισχυρό». Δεν έλαβε όμως υπόψιν του το ύψιστο αγαθό, αυτό της υπεράσπισης του Πολιτισμού. Για αυτό και απευθυνόμαστε στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας ζητώντας δικαίωση. Η Ελλάδα
που σήμερα δεν έχει σχετικό Μουσείο στον φυσικό του χώρο και δύναται εκ του νόμου να αποκτήσει στα χαρακτηρισμένα κτίρια του ΚΕΑ,
οφείλει να διαφυλάξει την ιστορικότητα του χώρου, τη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά και να την παραδώσει όλα αυτά στις επόμενες γενιές.
Μένουμε πιστοί στο όραμά μας. Δεν αποδεχόμαστε το άδικο. Θα υπερασπιστούμε με συνέπεια την πρότασή μας για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, τη διάσωση των αεροσκαφών, που κινδυνεύουν ακόμα και
με διάλυση μετά τις 9/7/2021.
Καλούμε τα μέλη μας, τους κοινωνικούς μας συμμάχους, τους φίλους,
τους φορείς, να υπερασπιστούμε τον Πολιτισμό, τη νεότερη πολιτιστική μας κληρονομιά, την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας που φέτος
συμπλήρωσε 90 χρόνια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΚΕΟΑ, σε συνέχεια των αποφάσεων
της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου διαμόρφωσε
πλαίσιο δράσεων για το επόμενο διάστημα, βασισμένο σε έξι ενότητες:
1. Δραστηριοποίηση των μελών μας
2.

Ενεργοποίηση των συμμάχων μας

3.

Νομικές ενέργειες

4.

Πολιτικές ενέργειες

5.

Επικοινωνία

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ
17.03.2021

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό
"ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ"
19.03.2021
Επιστολή ΠΟΛΚΕΟΑ προς Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για στήριξη δημιουργίας
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας
13.04.2021
Απάντηση Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
05.05.2021
Ασφαλιστικά μέτρα (πετύχαμε
αναβολή)
22.05.2021
Προβολή από το τηλεοπτικό κανάλι
OPEN (Η ιστορία της Ολυμπιακής μέσα
από τα μάτια μιας αεροσυνοδού)
22.05.2021
Παρουσίαση-αφιέρωμα του Up-Stories
για το Μουσείο και α/φη
26.05.2021
Εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων
27.05.2021
Δημοσίευμα της εφημερίδας
"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" για τα
ασφαλιστικά μέτρα

28.05.2021
Συνέντευξή μας στον ραδιοφωνικό
σταθμό ARΤ FM (90,6)

6. Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Στόχος, η ανάκληση του πλειστηριασμού, η διάσωση των ιστορικών αεροσκαφών. Η Κυβέρνηση επικαλείτο την ανάγκη της μεταβίβασης των
μετοχών από το ελληνικό δημόσιο στον «Ε» και την είσπραξη των 300
εκατ. ευρώ.
Αυτό έγινε στις 25.06.2021 άρα εξέλειπαν οι λόγοι του πλειστηριασμού
των αεροσκαφών. Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει το Μουσείο;
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30.05.2021
Προβολή από το τηλεοπτικό
κανάλι OPEN (Η προσπάθεια των
εργαζομένων της Ολυμπιακής να σωθεί
η πολιτιστική κληρονομιά)

WWW.POLKEOA.GR

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

1η Σεπτεμβρίου 2021
Ο αγώνας συνεχίζεται
στο Ειρηνοδικείο Αθηνών

31.05.2021
Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων
στο Ειρηνοδικείο
01.06.2021
Συνεχίζεται η προβολή των θέσεών
μας σε έντυπο και ηλεκτρονικό
Τύπο.
02.06.2021
Ψήφιση τροπολογίας σχετικά με
κατεδαφιστέα και διατηρούμενα κτίρια
στο Ελληνικό (Ψηφίστηκε μόνο με
ψήφους της Κυβέρνησης)
02.06.2021
Συμμετέχουμε (ως εισηγητές) στην
πανελλαδική τηλεδιάσκεψη για το
Ελληνικό
08.06.2021
Κατάθεση στη βουλή ερώτησης
από την βουλευτή Φωτεινή
Μπακαδήμα (ΜΕΡΑ25) για
τη διάσωση των αεροσκαφών.
Προηγήθηκε επίκαιρη ερώτηση του
βουλευτή Πάνου Σκουρολιάκου
(ΣΥΡΙΖΑ)
15.06.2021
Επίσκεψη στα αεροσκάφη μας με
μεταφορέα για cowling κινητήρων,
σκάλες κ.λπ.
16.06.2021
Αίτημα βουλευτή Γιάννη Μουζάλα
για επίσκεψη στα γραφεία μας
17.06.2021
Γύρισμα στο Boeing 747 για τηλεοπτ.
εκπομπή "Happy Day" του ALPHA
18.06.2021
Aπόφαση ασφαλιστικών μέτρων,
η οποία κάνει δεκτό το αίτημα
της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ΤΑΙΠΕΔ
και Δημοσίου για αναγκαστικό
πλειστηριασμό των α/φων

Μετά την επιτυχή προσπάθεια
και την μεγάλη κινητοποίηση
του ΠΟΛΚΕΟΑ για τη διάσωση
των αεροσκαφών που προορισμό έχουν το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορία, στις 9 Ιουλίου
2021 πετύχαμε ακύρωση από
το Ειρηνοδικείου του πλειστηριασμού που είχε ξεκινήσει
(ώρα 14.00) και το οποίο καλούσε την άμεση αναστολή
του, όπως και έγινε.
Την 1η Σεπτεμβρίου 2021 εκδικάστηκε νέα διαδικασία στο
Ειρηνοδικείο Αθηνών (αρ.
πιν.7), με κύριο θέμα το ύψος
της αξίας των αεροσκαφών του ΠΟΛΚΕΟΑ σχετικά με την απαίτηση
για αναγκαστικό πλειστηριασμό.
Οι δικηγόροι του ΠΟΛΚΕΟΑ, Κώστας Παπαδάκης και Ευαγγελία
Ξυπνητού, υπερασπίστηκαν και ανέδειξαν ιδιαίτερα επιτυχώς τις
θέσεις του ΠΟΛΚΕΟΑ σχετικά με το θέμα. Μάρτυρας υπεράσπισης
του ΠΟΛΚΕΟΑ ήταν το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ, Σπύρος Γιάνκοβιτς, ο
οποίος για λογαριασμό του ΠΟΛΚΕΟΑ αντέκρουσε την επιχειρηματολογία της άλλης πλευράς.
Οι νομικοί σύμβουλοι της άλλης πλευράς προσπάθησαν να παρουσιάσουν τα τρία αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας ως παλιοσίδερα, ο δε μάρτυρας από την πλευρά της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., κ. Ε.
Πέρπερας, υποστήριξε πως δεν υπάρχει Μουσείο, ούτε εκθέματα.
Χαρακτηριστικά ο κ. Ε. Πέρπερας - εμφανώς εκνευρισμένος από
τις ισχυρές και τεκμηριωμένες θέσεις του ΠΟΛΚΕΟΑ – χάνοντας την
ψυχραιμία του είπε: «Είναι φωλιές τα αεροσκάφη» (!!)
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε την φράση κυρίας
εις εκ των νομικών της άλλης πλευράς που τόνισε πως το ΠΟΛΚΕΟΑ
ανεβάζει την εκτίμησή του κοντά στο 1 εκατ. ευρώ αναρωτώμενη:
«Αν αυτό γίνει αποδεκτό, πόσοι θα έρθουν να κάνουν προσφορά;».
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Τεχνική έκθεση
από τον Σπύρο Γιάνκοβιτς
Στην ακροαματική διαδικασία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ
επιχείρησε να απαξιώσει την αξία των ιστορικών αεροπλάνων προκειμένου να επιτύχει ένα
γρήγορο πλειστηριασμό για σκραπ, χρησιμοποιώντας «Τεχνική Έκθεση» εταιρίας Συμβούλων. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον Σπύρο Γιάνκοβιτς εκ μέρους του ΠΟΛΚΕΟΑ ήταν:
1) Η Polyeco είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη ελληνική επιχείρηση που εξειδικεύεται
στους τομείς διαχείρισης και τελικής διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων. Από πού
προκύπτει όμως ότι διαθέτουν τεχνογνωσία
στη διάλυση και αξιοποίηση παροπλισμένου αεροπορικού υλικού?
2) Κ
 άνουν μια μελέτη σκοπιμότητας του κατά
πόσον συμφέρει η διάλυση των τριών μεγάλων ιστορικών αεροπλάνων και καταλήγουν
ότι το κέρδος του εργολάβου κυμαίνεται
από +89000 ευρώ ως -1800 ευρώ. Υπάρχει
δηλαδή μια τεράστια απόκλιση που δείχνει
ότι η εκτίμησή τους δεν βασίζεται σε κάποια
ποσοτική/μαθηματική προσέγγιση αλλά
είναι απλά η υποκειμενική γνώμη κάποιου
συνεργάτη τους χωρίς εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου.
3) Α
 ναφέρουν ότι το απόβαρο του Β747 επί παραδείγματι είναι 130 τόνοι αλλά ένα μεγάλο
ποσοστό αυτού του βάρους είναι πλαστικά,
ταπετσαρίες, λάστιχα, υδραυλικά υγρά κλπ
που δεν είναι αξιοποιήσιμα και συνεπώς
το καθαρό βάρος του προς πώληση αλουμινίου είναι πολύ μικρότερο. Εδώ φαίνεται
ότι δεν έχουν διαβάσει την πραγματογνωμοσύνη μας που βασισμένη στα εγχειρίδια
συντήρησης της κατασκευάστριας εταιρείας υπολογίζει επακριβώς το ποσοστό του
απόβαρου που αντιστοιχεί σε καθαρό αλουμίνιο και το ποσοστό σε άλλα υλικά.
4) Η
 εταιρεία σύμβουλος αγνόησε επιδεικτικά
τις δευτερεύουσες χρήσεις που μπορούν να
έχουν οι άτρακτοι των ιστορικών αεροπλάνων όπως:
α)	η χρήση τους για ασκήσεις αντιτρομοκρατικών ασκήσεων από τα ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική ή την Αστυνομία
β)	Η χρήση της ατράκτου από τα πληρώματα
αεροπορικών εταιρειών για ασκήσεις σωστικών μέσων, ασκήσεις συνθηκών έκτακτης
ανάγκης (φωτιά, προσθαλάσσωση κλπ), καθώς και για εκπαίδευση των πληρωμάτων
θαλάμου επιβατών στην εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού.

Παραλειπόμενα
• Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας: Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, προσθέτουμε μουσειακά αντικείμενα.
• Ο πόλεμος κατά του ΠΟΛΚΕΟΑ τα τελευταία 7 χρόνια για να μας
πάρουν τα 23.000 εκθέματα και τα αεροσκάφη είναι παροιμιώδης. Αντιστεκόμαστε.
• Με αφορμή τον λυσσώδη πόλεμο που κήρυξαν με «μπροστινό»
την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. εναντίον του ΠΟΛΚΕΟΑ και του οράματός
του για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, τίθενται
τα εξής ερωτήματα: Ποιος ο λόγος; Τι θέλουν; Ποιος είναι ο στόχος; (Σχόλιο: Σίγουρα δεν είναι το ΠΟΛΚΕΟΑ ως φορέας).
• Απειλές για αυτόφωρα.
• Προσπάθεια εκδίωξης από τα γραφεία μας στο Δυτικό Αεροδρόμιο με πρόσχημα την εγκατάσταση στον χώρο μεταναστών.
• Για πρώτη φορά η Ελλάδα με την Ο.Α. μπήκε στον παγκόσμιο
χάρτη των αερομεταφορών.
• Το ΠΟΛΚΕΟΑ παίρνει θέση και αγωνίζεται για να σώσει την ιστορία ενός χώρου. Μία ιστορία ενός αερομεταφορέα.
• Υποθετικά: Το δικαστήριο, ακόμη και αν αποφανθεί υπέρ του
αναγκαστικού πλειστηριασμού των αεροσκαφών οι ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε., ο Επενδυτής και η Κυβέρνηση θα βγουν ηττημένοι.
• Δεν βγάζετε σε πλειστηριασμό σπίτι
• Ενδεικτικά, πώς γίνεται, πριν ακόμη υπάρξει απόφαση, να φέρνουν scrapάδες;
• Εμείς ως ΠΟΛΚΕΟΑ δεν έχουμε τα απαιτούμενα χρήματα για ειδικούς μελετητές. Τα κάνουμε μόνοι μας και μάλιστα ιδιαίτερα
επιτυχώς.
• Το σύνθημά μας: Υλοποιείστε το όνειρό μας.
• Ο μουσειακός θησαυρο πρέπει να βρει το σπίτι του.
• Η Ελλάδα είναι μία χώρα με ιδιαίτερα πλούσια (σημαντική) παρουσία στον πολιτισμό.
• Το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας είμαστε βέβαιοι πως θα αγαπηθεί από τους Έλληνες και θα το τιμήσουν οι επισκέπτες της
χώρας μας.
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Lamda στο Ελληνικό
σχεδιάζει συνεργασία με ξενοδοχειακούς Ομίλους που θα αναλάβουν τη διαχείριση δύο συγκροτημάτων για το παραλιακό
μέτωπο.
• Αυτό σημαίνει πως η Lamda μπαίνει και στον τουρισμό. Το Μουσείο που προτείνει το ΠΟΛΚΕΟΑ δεν είναι τουρισμός; Ποιος είναι ο στόχος, με την εμμονή τους, να προωθήσουν διαδικασίες
πλειστηριασμού των αεροσκαφών;
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ΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ
18.06.2021
Aπόφαση ασφαλιστικών μέτρων,
η οποία κάνει δεκτό το αίτημα
της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ΤΑΙΠΕΔ
και Δημοσίου για αναγκαστικό
πλειστηριασμό των α/φων
22.06.2021
Σύσκεψη με νομικό μας σύμβουλο
23.06.2021
Δ/Σ ΠΟΛΚΕΟΑ για κατάθεση
αναίρεσης - αναστολής στον
Άρειο Πάγο
25.06.2021
Μεταβίβαση μετοχών από το ελληνικό
δημόσιο στην LAMDA

Η κοινωνία στηρ
Μετά τις ερωτήσεις
και παρεμβάσεις των
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ
για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας και τη διάσωση των
αεροσκαφών, η βουλευτής Β΄ Πειραιώς
του Μέρα25, Φωτεινή Μπακαδήμα, κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή προς τους
υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα τη
διάσωση των αεροσκαφών ιδιοκτησίας του ΠΟΛΚΕΟΑ και
την ανάδειξη τους προκειμένου να αποτελέσουν εκθέματα
του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό όπως
προβλέπεται από το Σχέδιο
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης
(ΣΟΑ), αξιοποιώντας γι΄αυτόν
τον σκοπό τα χαρακτηρισμένα υπόστεγα (κτίρια του 1938)
του ΚΕΑ.
Μεταξύ άλλων, οι παραπάνω
υπουργοί ερωτήθηκαν από
την κα Φωτεινή Μπακαδήμα
για ποιόν λόγο δεν υπογράφηκε η γνωμοδότηση του
ΚΣΝΜ από το σχετικό υπουργείο, ποια είναι η θέση του
ΥΠΠΟΑ σχετικά με τον χαρακτηρισμό των εν λόγω αεροσκαφών, ποια είναι η θέση
του ελληνικού Δημοσίου, με
ποιο κριτήριο τα συγκεκριμένα αεροσκάφη αποτελούν
άχρηστα αντικείμενα και πρέπει να απομακρυνθούν καθώς
εμποδίζουν την εξέλιξη της επένδυσης, ποιες οι επιπτώσεις
στο κύρος του ΚΣΝΜ ως θεσμικού οργάνου σε περίπτωση
εκποίησης ή κατάτμησης των αεροσκαφών, ποια θα είναι
τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ενδεχόμενη πρόκληση έκλυσης ραδιενέργειας στην
περίπτωση κατάτμησής των, ποιες είναι οι προθέσεις της
κυβέρνησης σχετικά με τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας εντός των ορίων του Μητροπολιτικού Πάρκου
και με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι τα διατηρητέα κτίρια εντός του πρώην αερολιμένα θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες διάσωσης και ανάδειξης της Νεώτερης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Πολιτισ
μού

και Αθλητισμού
τον Υπουργό Περιβάλλοντο
ς και Ενέργειας
τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Θέμα: «Διάσωση και ανάδειξ
η των 7 αεροσκαφών
της Ολυμπιακής
Αεροπορίας»

30.06.2021
Eκδίκαση αναίρεσης και
αναστολής (Αεροπαγίτης:
Παναγιώτης Αθανασόπουλος).
Δόθηκε αναβολή για 06.07.2021
(ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30)

06.07.2021
Εκδίκαση εξ αναβολής
αναστολής (ώρα 11.00)

07.07.2021
Κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων
στο Ειρηνοδικείο για ακύρωση
πλειστηριασμού

08.07.2021
(ώρα 10.30) Συζητήθηκε στο
Ειρηνοδικείο το αίτημά μας
για ακύρωση πλειστηριασμού.
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ (ώρα 14.00)

TEYΧOΣ 104 Ι ΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 10

Η εταιρεία Ελληνικό Α.Ε.,
έχοντας την υποστήριξη του
ΤΑΙΠΕΔ, προτίθεται να
εκποιήσει 7 μη πλόιμα αεροσκ
άφη της Ολυμπιακής Αεροπο
ρίας (δύο Boeing
737-284, ένα Boeing 737-200
, ένα Cessna 411, ένα Cessna
340, ένα Piper
Navajo PA 31-310, ένα Hellenic
Bac One Eleven και τέσσερα
μέρη κινητήρα
Boeing 737-284), καθώς
και 23.000 αντικείμενα
(όργανα, εξοπλισμός
αεροσκαφών, εξομοιωτής
πτήσεων, γραφεία Αριστοτ
έλη Ωνάση, ψηφιδωτά κ.ά)
που ξεπερνούν σε αξία το
ένα εκατομμύριο ευρώ. Τα
εν λόγω αεροσκάφη και
αντικείμενα που βρίσκονται
στην περιοχή του πρώην
αερολιμένα των Αθηνών
στο Ελληνικό, αγοράστηκαν
από το Πολιτιστικό Κέντρο
Εργαζομένων
Ολυμπιακής Αεροπορίας
(ΠΟΛΚΕΟΑ), το οποίο αποτελε
ίται από 7200 μέλη,
ως επί το πλείστον πρώην
εργαζόμενους της Ολυμπι
ακής Αεροπορίας και η
δράση του ξεπερνάει τα 30
έτη. Στόχος του ΠΟΛΚΕΟΑ
είναι να δημιουργηθεί
στον χώρο του Μητροπολιτικού
Πάρκου, Μουσείο Πολιτική
ς Αεροπορίας που
θα φιλοξενεί τα εν λόγω αεροσκ
άφη και τα 23.000 αντικείμ
ενα, προβάλλοντας
την ιστορική σημασία τους.
Όπως το ίδιο το ΠΟΛΚΕΟΑ
υποστηρίζει «είναι ο
μοναδικός φορέας που προωθε
ί εδώ και 26 χρόνια τη δημιουρ
γία Μουσείου
Πολιτικής Αεροπορίας στο
Ελληνικό και δεν χρηματ
οδοτείται από πουθενά.
Έχει διασώσει και συγκεντ
ρώσει με δικό του προσω
πικό κόστος και
προσφορές πάνω από 23.000
εκθέματα και επτά μη πλόιμα
αεροσκάφη που
διατρέχουν την 90χρονη
ιστορία της Πολιτικής Αεροπο
ρίας στην χώρα μας,
χωρίς να επιβαρύνουμε την
Πολιτεία με ούτε ένα ευρώ».

ΔΡΑΣΕΙΣ

ίζει το Μουσείο
Gmail - Παροπλισμένα

https://mail.google.com/m

αεροσκαφη ΟΑ

ail/u/0?ik=d1367f7884&

oa0@g
ΠΟΛΚΕΟΑ <polke

σκαφ
Παροπλισμένα αερο

η ΟΑ

view=pt&search=a...

Gmail - Re: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΧ_ Ταπεινωτική ήττα υπέστη η ΕΛΛΗ...

mail.com>

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=d1367f7884&view=pt&search=a...

ΠΟΛΚΕΟΑ <polkeoa0@gmail.com>

28 Απριλίου 2021 -

9:51 π.μ.

Re: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΧ_ Ταπεινωτική ήττα υπέστη η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. από το
ΠΟΛΚΕΟΑ

<gtvoula@gmail.com>
a@gmail.com>
Manos Protonotarios
Protonotarios <gtvoul
ail.com>
Απάντηση-Προς: Manos
ail.com" <polkeoa0@gm
Προς: "polkeoa0@gm

Αγαπητο ΠΟΛΚΕΟΑ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ

Nikos Zardalidis <nickzardal@yahoo.gr>
Προς: ΠΟΛΚΕΟΑ <polkeoa0@gmail.com>

5 Ιουνίου 2021 - 5:34 μ.μ.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥ ΧΑΡΑ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΑΣ.
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ ΣΚΕΨΕΙΣ: ΑΓΑΠΗΤΟΙ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΥΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΚΑΙ
ΕΓΩ ΥΠΗΡΞΑ ΜΕΛΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΕΙΜΑΙ 75 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΛΥΠΑΜΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΖΗΣΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΜΑΣ. ΒΛΕΠΕΤΕ
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΜΑΚΡΥΝΟ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ,
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 1976. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΟΜΩΣ, ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΑΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑ ΚΙ' ΕΓΩ ΤΙΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΤΕΝΟΜΕΝΑ Σ'ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ.
ΠΑΝΤΑ ΠΙΣΤΕΥΑ ΠΩΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΛΥΤΑ Ή ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ
ΔΥΣΕΠΙΛΥΤΑ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟ.
ΠΩΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΝΕΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΛΥΣΟΥΝ.
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΠΩΣ Ο
ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ
ΕΞΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ Η ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Δ Ε Ν Ε Ι Ν Α Ι Η Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α Κ Ο Μ Μ Α Τ Ι Α Υ Τ Η Σ
Τ Η Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ; ΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΝΑ ΤΙΣ ΔΕΧΤΕΙ. ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΟΣΜΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ 'ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε.'
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ.
ΖΑΡΔΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ/ΟΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
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αεροσκαφών της Ολυμπιακής

[Κρυμμένο ανεφερόμενο κείμενο]

Αεροπορίας
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Εμμ Πρωτονοταριος
M.Sc. Aerospace Engine

ering
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6 Ιουλίου 2021 - 9:04 μ.μ.

Καλησπέρα!
Ονομάζομαι Μαλλές Ιωάννης.
Ως Έλληνας λάτρης της αεροπορίας
βαθιά κατάπληξη που μου
, απευθύνομαι σε εσάς για
προκάλεσαν τα πρόσφατα
να εκφράσω τη
δημοσιεύματα σχετικά με τη
παλαιών αεροσκαφών της
δημοπράτηση των επτά
Ολυμπιακής Αεροπορίας που
μέχρι τώρα διατηρούνταν στο
Ελληνικού, υπό την αιγίδα
παλιό αεροδρόμιο του
σας. Είναι ένα ζήτημα που
με απασχολεί ιδιαιτέρως και
σκέψεις μου για αυτού.
θα ήθελα να εκφράσω τις
Πρώτα από όλα, δεν μπορώ
παρά να αναφέρω το γεγονός
στο συγκεκριμένο θέμα. Η
ότι
συμμερίζομαι πλήρως τις απόψεις
στάση της Κυβέρνησης είναι
σας πάνω
εγκληματική και ατιμάζει τόσο
όσο και τη βαθιά ιστορική
τον κόπο και τον ιδρώτα σας
σημασία της Ολυμπιακής για
τον τόπο μας. Κανενός είδους
όπως στην περίπτωση του
ανάπτυξη (ή ανάπλαση,
Ελληνικού) δεν θα έπρεπε
να πραγματοποιείται σε βάρος
μας, στην οποία ανήκουν και
της κληρονομιάς του τόπου
οι Ολυμπιακές Αερογραμμέ
ς.
Για να μη μακρηγορώ, ο λόγος
που σας απευθύνω το μήνυμα
ποια θα είναι η κατάληξη των
αυτό είναι για να σας ρωτήσω
αεροσκαφών αυτών μετά την
αν γνωρίζουμε
εύρεση αγοραστή ή αγοραστών.
λογικό, αυτό θα εξαρτηθεί
αποκλειστικά από το ποιοι
Φυσικά, όπως είναι
θα είναι οι τελικοί αγοραστές
Παρ' όλα αυτά, θα ήταν πολύ
και ποιες οι προθέσεις τους.
σημαντικό να γνωρίζαμε αν
θα καταλήξουν για scrapping
ως εκθέματα σε κάποια άλλη
ή αν θα χρησιμοποιηθούν
τοποθεσία. Δυστυχώς, το
πρώτο μοιάζει πιθανότερο
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω
από το δεύτερο...
ότι έχετε την αμέριστη στήριξη
χώρας μας. Θα είμαστε στο
ολόκληρης της αεροπορική
πλευρό
ς κοινότητας της
προστατεύσουμε την αεροπορική σας σε ό,τι κι αν μας χρειαστείτε, ούτως ώστε να μπορέσουμε
κληρονομιά της πατρίδας
να
μας!
9/13/2021, 12:22 PM
Με εκτίμηση
Μαλλές Ιωάννης

9/13/2021, 12:23 PM

08.07.2021
(ώρα 11.00) Διαδικτυακή συνέντευξη
Τύπου για τη διάσωση των α/φων
08.07.2021
(ώρα 12.00) Επικοινωνία
με συμβολαιογράφο
πλειστηριασμού κα Δήμητρα
Αγγελή-Καραχάλιου
09.07.2021
Νέα αγωγή για ακύρωση
πλειστηριασμού και εξώδικο στη
συμβολαιογράφο

1 of 3

Αύριο βράδυ που
θα είναι ξημερώματα της 26ης, θα
κάνω παράκληση
στην Παναγία και
στον Αρχάγγελο
Μιχαήλ για να φέρουν τα αποτελέσματα που θέλουμε, όχι μόνο να σωθούν τα ιστορικά
αεροσκάφη αλλά για να γίνει και το
Μουσείο και να γίνει όπως μπορούμε
με δωρητές, από τα καλύτερα στον
κόσμο. Η σκέψη μου είναι μαζί σας
αυτές τις δύσκολες ώρες και ησυχάζω που σε έχουμε εσένα πρόεδρο του
ΠΟΛΚΕΟΑ γιατί πραγματικά από τόσα
χρόνια που σε ξέρω, η καρδιά σου είναι πράγματι αφιερωμένη σε αυτό και
το ξέρω ξεκάθαρα εσύ ήσουν η αιτία
που έχουμε αυτούς τους θησαυρούς
από τις έρευνές σου!!! Ό,τι χρειαστείς
από εδώ είμαι δίπλα σου, να το ξέρεις!

09.07.2021

1 of 1

9/13/2021, 12:20 PM

(ώρα 11.30) Απόφαση Ειρηνοδικείου
Αθηνών για ΑΚΥΡΩΣΗ του
πλειστηριασμού των αεροσκαφών
μας

09.07.2021
Διαδικασία πλειστηριασμού
(14.00-18.00) των αεροσκαφών
ιδιοκτησίας ΠΟΛΚΕΟΑ.
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

01.09.2021
Eκδίκαση στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών της νομιμότητας του
πλειστηριασμού καθως και των
όρων διεξαγωγής του

Ο διεθνής παράγοντας
στο πλευρό του ΠΟΛΚΕΟΑ

15.09.2021
Εκδίκαση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών
του αιτήματος του ΠΟΛΚΕΟΑ
για ακύρωση του αναγκαστικού
πλειστηριασμού των αεροσκαφών
(6μηνη παράτασή του)
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τι έγινε η συλλεκτική Mercedes του Αλέξανδρου Ωνάση

Εκδήλωση διαμαρτυρίας για την πώληση αντικειμένων του Αλ. Ωνάση στις 22.02.2017.

Η

συλλεκτική Mercedes automatic
– 250/08 μοντέλο του 1972, είναι
το αυτοκίνητο που αγόρασε η Ολυμπιακή Αεροπορία, προκειμένου να
αποτελέσει το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Αλέξανδρου Ωνάση ο οποίος,
πριν λίγο καιρό ανέλαβε πρόεδρος
του Δ/Σ της Αεροπλοΐας. Μετά το αεροπορικό δυστύχημα και τον θάνατό
του, φυλάχτηκε με τα υπόλοιπα προσωπικά του αντικείμενα σε αποθήκη
στο Ελληνικό.
Η πολυτελέστατη για την εποχή
Mercedes, με τα λευκά δερμάτινα καθίσματα, τα ηλεκτρικά παράθυρα, τον
κλιματισμό, το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και την επένδυση από ξύλο
τριανταφυλλιάς, αποκτήθηκε με το
αστρονομικό για την εποχή ποσό των
250.000 δρχ.
Το 1994, η Διεύθυνση Μεταφορών

(ΔΕΑΜ), αποφάσισε να καταδικαστεί
και να πουληθεί ως scrap. Με παρέμβαση του ΠΟΛΚΕΟΑ στον τότε υπουργό Μεταφορών, Χάρη Καστανίδη,
διασώθηκε και παραχωρήθηκε στο
ΠΟΛΚΕΟΑ μαζί με άλλα προσωπικά
αντικείμενα του Αλέξανδρου Ωνάση
(γραφείο, έπιπλα, φωτιστικά), προκειμένου να αποτελέσουν εκθέματα του
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Για την ιστορία, οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης της Ο.Α., την «αφαίρεσαν – έκλεψαν» από το ΠΟΛΚΕΟΑ και την πούλησαν για ψίχουλα σε ιδιώτη (37.000
ευρώ), παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες του ΠΟΛΚΕΟΑ. Το ΠΟΛΚΕΟΑ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον
ιδιώτη, κ. Γιάννο Γραμματίδη ο οποίος
μας ενημέρωσε ότι η Mercedes έχει
μεταφερθεί στη Γερμανία προκειμένου να επισκευαστεί ώστε να προ-
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Η Mercedes του Αλέξανδρου Ωνάση.

σεγγίζει την περίοδο της κυκλοφορίας της. Επίσης, μας ενημέρωσε πως
η Mercedes του Αλέξανδρου Ωνάση
θα πουληθεί από τον ίδιο σε κάποιον
οίκο δημοπρασιών.
Αυτό πέτυχαν οι εκκαθαριστές της
ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας…!!!
Ένα ιστορικό έκθεμα, ενός από τα
κορυφαία πρόσωπα του παγκόσμιου
επιχειρείν, να φύγει από την Ελλάδα
και να αποτελέσει έκθεμα άλλης χώρας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η εκκαθάριση επιμένει αντί...πολιτιστικά

Ξανά στο «σφυρί» ακίνητα και γραφεία του Αλέξανδρου Ωνάση
Προς εκποίηση για μία ακόμη φορά βγαίνουν ακίνηπερίπτωση αυτή σημαντικότερη είναι η πρώτη ομάτα και κινητά περιουσιακά στοιχεία της Ολυμπιακής
δα με τα έπιπλα γραφείου, γραφεία, καρέκλες κ.τ.λ.
Αεροπορίας, στα οποία μάλιστα περιλαμβάνεται
που χρησιμοποιούσε ο Αλέξανδρος Ωνάσης. Ο Αλέκαι εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε ο Αλέξανδρος
ξανδρος Ωνάσης ήταν γιος του Αριστοτέλη Ωνάση,
Ωνάσης.
του ιδρυτή της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας την οποία
Η Εθνική Τράπεζα, με τον ρόλο της ειδικής εκκαθαμεταβίβασε το 1975 στο ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό
ρίστριας προχωρά σε νέα διαδιτης εγγύησης για τα συγκεκρικασία- τη 14η επαναληπτική- για
μένα αντικείμενα έχει οριστεί
εκποίηση με ελεύθερη διαπραγαπό την εκκαθαρίστρια στα
μάτευση περιουσιακών στοιχεί5.000 ευρώ. Επιπλέον εκποιείων της εταιρείας «Ολυμπιακή
ται μηχανολογικός εξοπλισμός
Αεροπορία- Υπηρεσίες Α.Ε.». Η
ιδιοκτησίας της εταιρείας, όπως
πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δύο
π.χ. παλαιό ανυψωτικό όχημα,
ακίνητα στο δήμο Ελληνικούπροσομοιωτής πτήσεων κ.α..
Αργυρούπολης, αξίας …κάποιων
Η ημερομηνία για την υποβολή
εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται
των προσφορών από τους ενγια το τετραώροφο κτίριο επιδιαφερομένους έχει οριστεί για
φάνειας άνω των 6.000 τ.μ., το
τις 13 Οκτωβρίου.
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης με το γιο του Αλέξανδρο.
πρώην Μηχανογραφικό Κέντρο,
Σχόλιο: Είναι λυπηρό το γεγονός
καθώς και όμορο οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο,
ότι η Εθνική Τράπεζα (ως εκκαθαρίστρια της Ο.Α.) για
επιφάνειας 1.278 τ.μ. για τα οποία το ποσό της εγγύηπολλοστή φορά αγνοεί τις επίσημες προτάσεις του
σης έχει οριστεί στο 1 εκατ. ευρώ. Τα εν λόγω ακίνητα
ΠΟΛΚΕΟΑ και τις εκκλήσεις για τη διάσωση ιστοριβγαίνουν …σταθερά σε διαγωνισμούς προς εκποίηκών αντικειμένων, προκειμένου να αποτελέσουν
ση στη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών και ακόεκθέματα του Μουσείου. Όλοι τους κρίνονται με τη
μη ένα κατάστημα 164 τ.μ. στην Αλεξανδρούπολη
στάση τους έναντι της ιστορίας και τον ρόλο τους
(Κωλέττη και Ελλης 6).
στην «εκκαθάριση» της ιστορίας της Ολυμπιακής ΑεΤέλος, προς εκποίηση βγαίνει για πολλοστή φορά και
ροπορίας.
κινητός εξοπλισμός ιδιοκτησίας της εταιρείας. Στην

Ποιος έχασε από το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας;

Οι εχθροί της Ολυμπιακής Αεροπορίας στοχοποιούν
το ΠΟΛΚΕΟΑ. Το ΠΟΛΚΕΟΑ, σταθερά μέσα από
την δράση του όλα αυτά τα χρόνια, αναδεικνύει
τη συνεισφορά του εθνικού αερομεταφορέα στις
εμπορικές αερομεταφορές, στην κοινωνία.
Οι εχθροί της Ολυμπιακής Αεροπορίας θέλουν να
«διαγράψουν» την ιστορία της. Το ΠΟΛΚΕΟΑ με το
Μουσείο σώζει την ιστορία της Ο.Α., τη συμβολή
της στην εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας και στην
ανάπτυξη της χώρας. Οι εχθροί της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
δεν θέλουν Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Θέλουν
να την διαγράψουν από τη συλλογική μνήμη.
Ξέρουν πως θα εγερθούν ερωτήματα:
Το κενό που δημιουργήθηκε από το κλείσιμο της Ο.Α.
ποιος το καρπώθηκε; Έντεκα χρόνια μετά το κλείσιμό
της, το κενό που δημιουργήθηκε παραμένει. Το

κλείσιμό της έβγαλε την Ελλάδα από τον παγκόσμιο
χάρτη των αερομεταφορών. Ποιος κέρδισε από αυτό;
Όχι η Ελλάδα.
Πόσες θέσεις εργασίες χάθηκαν; Το Hangar στο
«Ελευθέριος Βενιζέλος», το Hangar της Ο.Α. γιατί
παραμένει κουφάρι; Υπενθυμίζουμε πως το υπόστεγο
αυτό στοίχισε στον Έλληνα φορολογούμενο πάνω
από 110 εκατ. ευρώ. Προορισμός του να γίνει
διεθνές επισκευαστικό κέντρο αεροσκαφών, που
θα υποστηριζόταν από ένα άριστα εκπαιδευμένο
και έμπειρο προσωπικό, το οποίο θα έφερνε πολλά
εκατομμύρια ευρώ ετησίως και θα έδινε μία πολλή
καλή δουλειά στα Ελληνόπουλα.
Ποιος κέρδισε από την απώλεια του NowHow της
Ολυμπιακής; Πάντως η Ελλάδα έχασε.
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ΤΑΞΙΔΙΑ

4ήμερη
εκδρομή
ΠΟΛΚΕΟΑ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Δευτέρα 15 – Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

Πυκνά δάση, ορμητικά νερά παραδοσιακά χωριά και γεφύρια,
πραγματικά άνθη της πέτρας,
μοναστήρια σε μέρη απρόσιτα
σωστές αητοφωλιές. Αυτή είναι
η ταυτότητα της περιοχής των
Τζουμέρκων. Η ομορφιά του τόπου διαμόρφωσε τους ανθρώπους κι αυτοί με την σειρά τους ομόρφηναν τον τόπο με
τα έργα τους. Εμείς θα τα γνωρίσουμε στην καλύτερη εποχή
του χρόνου έχοντας εξασφαλίσει την διαμονή μας στο γραφικότατο χωριό, τα Πράμαντα και στα δύο πολυτελέστατα
ξενοδοχεία της περιοχής!
1η ΗΜΕΡΑ: 15.11.21 ΑΘΗΝΑ-ΜΕΝΙΔΙ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ- ΠΡΑΜΑΝΤΑ. Αναχώρηση στις 7.30 από τα γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ
(Παρ.Λεωφ.Βουλιαγμένης 602Α, Αργυρούπολη) για τα ΑΘΑΜΑΝΙΚΑ ΟΡΗ (ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ) στη Νότια Πίνδο μεταξύ των
νομών Ιωαννίνων, Άρτας και Τρικάλων, με ενδιάμεσες στάσεις
για φαγητό και χαλάρωση. Η διαδρομή μέσω Ρίου-Αντιρρίου
θα μας φέρει στο Μενίδι όπου και θα γευματίσουμε ελεύθερα
πλάι στην θάλασσα. Θα επισκεφθούμε τους καταρράκτες του
ομώνυμου χωριού Καταρράκτης. Βόλτα στο μονοπάτι των
καταρρακτών. Στάση για καφέ στο τουριστικό περίπτερo. Τακτοποίηση στα ξενοδοχεία μας στο χωριό Πράμαντα.
2η ΗΜΕΡΑ: 16.11.21 ΜΑΤΣΟΥΚΙ-ΜΟΝΗ ΚΗΠΙΝΑΣ-ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ -ΣΥΡΡΑΚΟ. Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με τοπικές
εξορμήσεις στις γύρω ελατοσκέπαστες πλαγιές των Τζουμέρκων. Προαιρετική πεζοπορία για το Συρράκο στο παλιό μονοπάτι που ένωνε τα δυο μεγάλα Βλαχοχώρια, κατηφορίζοντας
την πλαγιά για τον Χρούσια και ανηφορίζοντας με συνεχόμενα
καγκέλια (στροφές) και στενά και απότομα σκαλιά λαξευμένα
στο βράχο. Η προαιρετική πορεία, περίπου 4,5 χιλιομέτρων, είναι
μεγάλης δυσκολίας και διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών. Οι υπόTEYΧOΣ 104 Ι ΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 14

λοιποι άφιξη με το πούλμαν στο
Συρράκο. Φαγητό στην πλατεία
του χωριού και επιστροφή στα
ξενοδοχεία μας στα Πράμαντα.
3η ΗΜΕΡΑ: 17.11.21 ΠΡΑΜΑΝΤΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ-ΑΓΝΑΝΤΑ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ. Θα επισκεφτούμε το μεγαλειώδες Σπήλαιο της Ανεμότρυπας και τα χωριά Άγναντα
και Μελισσουργοί όπου στην πλατεία του θα επισκεφτούμε
την ολόγραφη εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στα
ξενοδοχεία μας
4η ΗΜΕΡΑ: 18.11.21 ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ-ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ-ΑΡΤΑ-ΑΘΗΝΑ. Στην επιστροφή μας προς
Αθήνα, θα σταματήσουμε στον Άραχθο και την ιστορική
Πλάκα όπου αγέρωχο στέκει ξανά το αναστυλωμένο Γεφύρι
της Πλάκας. Μία ακόμα στάση μας θα είναι η Άρτα και το θρυλικό της γεφύρι. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βραδάκι.
Κόστος συμμετοχής κατ΄άτομο:
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΒΑΣΗ (4*): 260€ (επιβάρυνση μονόκλινου: 85€)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (5*): 290€ (δεν διατίθεται μονόκλινο)
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (έως 7 Οκτωβρίου): 150€
Στην τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία ΑΝΑΒΑΣΗ 4* ή ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 5* με πρωινό / περιηγήσεις με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν/ Έμπειρο συνοδό/ συνοδευτικά έντυπα, χάρτης/ Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ
Η ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
COVID-19: Βεβαίωση εμβολιασμού ή Βεβαίωση νόσησης ή
Αρνητικό αποτέλεσμα PCR Test 72 ωρών ή Αρνητικό αποτέλεσμα Rapid Test 48 ωρών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Από την Ελισάβετ Παπαγεωργίου (Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ)

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
O Μ ΕΓΑΣ

Τ

ον πρωτοσυνάντησα το

ζείτε;

ότητα, μας χαρακτήρισαν νέα παιδιά

1996, ψηλός, αγέρωχος, με

«Θα ήθελα να είχα πεθάνει στα Δε-

κομμουνιστές , τι νομίζεις τόσα νέα

βροντερή φωνή, καθηλω-

κεμβριανά, όταν έχασα όλους μου

παιδιά για την πατρίδα πολεμούσαν

τικός, χαμογελαστός, ορμητικός, μια

τους φίλους», μου είπε. «Δεν ήθελα

και βρέθηκαν στα ξερονήσια… για

δίνη γύρω του, στην όψη, στα χέρια,

να ζησω».

τον κομμουνισμό πολεμούσαν… που

στα μαλλιά του, σε αυτά που

ξέρανε τι είναι κομμουνισμός»

έλεγε, σε αυτά που ζητούσε,

Τα μάτια του σκοτείνιαζαν …

για την πολιτική, για την σχέ-

θυμόταν σκηνές, παιδιά να τα

ση της Ελλάδας με τους συμ-

στοιβάζουν σε βάρκες για την

μάχους , για τα έργα του, τα

Ικαρια, την Γιάρο, για την Μα-

συμφωνικά, για τις εκδόσεις

κρόνησο… και μετά χαμογε-

στο εξωτερικό, για την ανε-

λούσε, προσέθετε αστεία αν-

ξαρτησία της χώρας για το

θρώπινα περιστατικά με τους

πλούσιο υπέδαφος της χώ-

φύλακες και μετά ξανασκοτεί-

ρας, για τους συμμάχους, για

νιαζε.

την αριστερά.

Τον τελευταίο καιρό τον απα-

Διηγήσεις για γεγονότα ιστο-

σχολούσε πολύ η πορεία της

ρικά, νότες αναμεσά σε σφαί-

χωράς, θύμωνε. Πολεμήσαμε,

ρες , συλλήψεις, κυνηγητά

έλεγε, για την ανεξαρτησία της

από την εποχή της κατοχής,

Ελλάδας, δώσαμε το αίμα μας.

συλλήψεις από Ιταλούς, δι-

«Ποιος είναι αυτός ο Παπα-

ηγούνταν πως τον πήγαιναν
για εκτέλεση οι Ιταλοί πάνω

Το ΠΟΛΚΕΟΑ βράβευσε το 2001 τον Μίκη Θεοδωράκη και
παρουσίασε έργα του με σολίστ την ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

κωνσταντίνου που μας έβαλε
στο μνημόνιο; Που ήταν αυτός

σε ένα καμιόνι και ξαφνικά η ανα-

Άπλωνε τα βασανισμένα από την

όταν πολεμούσαμε για την ελευθε-

τροπή και ξαφνικά διέφευγε… ως εκ

φάλαγγα πόδια του σε ένα σκαμπό,

ρία της πατρίδας; Για να έρθει αυτός

θαύματος!

μπροστά του, «τους Ιταλούς τους

και η παρέα του να την παραδώσουν

Πόσες φορές έγινε αυτό το θαύμα

καταλάβαινα να μας κυνηγάνε , τους

σε μια κόλλα χαρτί… στους ξένους »

τον ρωτούσα …πως καταφέρατε και

Γερμανούς, ακόμη και αυτή την αθλι-

Επί χούντας «γιατί με βασάνιζαν, για-
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τί στην Μπουμπουλίνας» αυτό ήταν

Στο τέλος είπε ευτυχώς που με μελο-

δουλειά του, απαιτητικός, τα ήθελε

μια σκέψη που τον πλήγωνε βαθιά .

ποίησες Μίκη Θεοδωράκη και έμαθε

όλα τώρα! Τώρα το θέατρο, τώρα η

Έλληνες βασάνιζαν εμένα τον Έλλη-

ο κόσμος ότι είναι ποιητής .

πρόβα , τώρα η αφίσα, δεν δεχόταν

να, γιατί; Και δίπλα μου σε μια ταρά-

Με τον Βασίλη Τσιτσάνη μιλούσαμε

το όχι, το δεν μπορούμε, το δεν μας

τσα έκαναν πάρτι…

κάθε μέρα, μου έλεγε, «αυτός τέλειω-

δίνουν άδεια να μπούμε στον χώρο

Στις διηγήσεις του, ανακατευόταν ο

νε από το μαγαζί πολύ αργά το πρωί,

νωρίτερα…ετοιμοπόλεμος. Ο Μί-

Σεφέρης, διηγούνταν πως έγραψε

κοιμόταν και κατά τις 1.30 το μεσημέ-

κης Θεοδωράκης ήταν αγέρας, χεί-

την μουσική για το Περιγιάλι το Κρυ-

ρι σηκωνόταν, κάθε μέρα ο Βασίλης,

μαρρος, διέλυε οτιδήποτε στεκόταν

φό μέσα στο αεροπλάνο και πήγε να

με έπαιρνε τηλέφωνο, κάθε μέρα τον

μπροστά του και πρόβαλε αντίστα-

του το παίξει δειλά δειλά, στο πιάνο

περίμενα,

ση.

του σπιτιού, «Αυτός δεν μίλαγε… σι-

που έγραφε, για τις πίκρες του… για

Τον ενδιέφερε ο λαός. Για ποιον τα

ωπή… εγώ τον κοίταζα δεν θα του

την αμφισβήτηση που δεχόταν…

γράψατε αυτά όλα τον ρώτησα, είχα-

αρέσει σκέφτηκα … φώναξε μετά

«κουνούσε το κεφάλι του ο Μίκης

τε σκεφτεί ότι είναι τόσο μεγαλειώ-

την γυναίκα του …μπορείς να μου το

Θεοδωράκης…πως γινόταν αυτό το

δη, ότι θα μείνουν στην ιστορία; «Για

ξαναπαίξεις, μου είπε… και αυτή δεν

απλό παιδί από τα Τρίκαλα να γράφει

τον λαό τα έγραψα, μου είπε. Τίποτα

μίλαγε… σιωπή …περίμενα… έλεγε

τέτοια αριστουργήματα και την μου-

δεν είχα σκεφτεί, σε μια στιγμή τα

ο Μίκης Θεοδωράκης χαμογελαστός.

σική και τους στίχους; «Νερομάνα

έγραφα… όποιος γραφεί έργα για

«Ξέρεις ο Σεφέρης ήταν ένας διπλω-

της ελληνικής μουσικής» τον αποκα-

να μείνουν στην ιστορία δεν αφορά

μάτης στο Λονδίνο … με ωραίο σπίτι

λούσε, τον παραδεχόταν ως μουσικό

κανέναν αυτά που γράφει… και είναι

…εγώ νέος πολύ τότε!

του πατέρα.

αποτυχημένος εκ προοιμίου»

Ε μετά είπε μου αρέσει, προχωρήστε.

Ευγενικός πολύ, αυστηρός με την

Ξέρεις η Μυρτώ όταν ήμασταν στο

Η Ελισάβετ Παπαγεωργίου με τον Μίκη Θεοδωράκη
το 1998 σε μια από τις πρώτες τους συνεργασίες στο
Ηρώδειο.

να μιλήσουμε για αυτά

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τις πρόβες συναυλίας στην ΕΡΤ το 2010.
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Παρίσι αργούσε να κατέβει από

χομαι μου είπε» τον περίμεναν

το διαμέρισμα όταν επρόκειτο

όλοι, κάμερες …στο αεροδρό-

να πάμε κάπου… πήγαινα στο

μιο στημένες δεν αποκάλυπτε

αμάξι πρώτος και περίμενα,

.. πως θα έρθει.. «Δεν θέλω να

τι να κάνω… τι να κάνω… μια

πεις τίποτα , μου είπε με πλοίο

μέρα στο πιάνο επάνω βρισκω

έφυγα από την Κρήτη παιδί με

έναν φάκελο «Επιτάφιος», μου

πλοίο θα έρθω …και στο τε-

τον είχε στείλει παράνομα ο

λευταίο ταξίδι πάλι με πλοίο….

Γιάννης Ρίτσος, τον παίρνω

θα πάω στην Κρήτη ...»

μαζί μου και όπως καθόμουν

Αποθέωση…τραγουδήστε δυ-

στο τιμόνι άρχισα να τον διαβά-

νατά να σας ακούσουν και στα

ζω, εκεί πάνω στο τιμόνι έβγα-

Χανιά , είπε όταν έπιασε το μι-

λα ένα χαρτί άρχισα να ακούω

κρόφωνο , οι Κρητικοί παραλη-

την μελωδία …έτσι γράφτηκε

ρούσαν

ο Επιτάφιος …έλεγε και γελού-

Νόμιζα ότι ήταν αθάνατος δεν

σε…
Μίκης, Μιχάλης Θεοδωράκης,

Ελισάβετ και Τατιάνα Παπαγεωργίου φωτογραφίζονται με τον
Μίκη Θεοδωράκη πριν τη συναυλία του στο Λονδίνο το 1999.

τον ακουμπούσε η φθορά , ο
χρόνος, ο σωματικός πόνος, η

μέγεθος που όσο και να το ζού-

αυτό το στάδιο, έχω μάθει από τα αε-

παρακμή γύρω του, ήταν φω-

σες δεν απομυθοποιούνταν, έζησα

ροδρόμια του έλεγα, ταχύτητα , ακρί-

τεινός πολύ, γεμάτος ενέργεια, τον

δίπλα του 25 χρόνια, συνομίλησα

βεια το αεροσκάφος είναι έτοιμο για

κοίταζες και έπαιρνες την δύναμη

μαζί του ώρες ολόκληρες και συνερ-

απογείωση…γελούσε …

του, και έτρεχες, είχε στοίχημα με την

γάστηκα ως διοργανώτρια στα μεγά-

Πείτε μου πόσες χιλιάδες θεατών

υπέρβαση και σε αυτό μας παρέσυρε

λα έργα Canto General, Άξιον Εστί,

θέλετε και θα τους φέρω…του είπα

όλους.

Συμφωνικός Θεοδωράκης Ηρώδειο,

«10.000 θεατές, μου απάντησε θέλω

Άδειασε η Επιφανούς, άδειασαν οι

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τέλος

στην Κρήτη» . Εντάξει του είπα, άμα

δρόμοι...για εμένα είναι εδώ...παρών.

στο Καλλιμάρμαρο.

τους έχετε θα κατεβείτε; θα είστε πα-

Με φώναζε «γεμίστρα θεάτρων» για-

ρών στην συναυλία; «Nαι θα έρθω…

τί τα γέμιζα όπως έλεγε, (εκείνος τα

προχώρα».

γέμιζε βέβαια, όχι εγώ) έχω μάθει

Έκατσα ένα μήνα στην Κρήτη, έμαθα

από την Ολυμπιακή του έλεγα, τους

Κρητικά και τον κατάλαβα, ήταν Κρη-

θεατές μου ξεφευγε και τους έλεγα

τικός... ήταν και Κρητικός…τον πήρα

επιβάτες και γελούσε… Πως τα κα-

στο τηλέφωνο φτάσαμε τους 10.000

ταφέρνεις μου έλεγε, πως το ελέγχεις

του είπα σε 3 ημέρες η συναυλία. «Έρ-
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Πτήση στον χρόνο με το Boeing 747-200
του Ωνάση και VIP αεροσυνοδό

Η ομάδα Up Stories παρουσίασε στο
πτήση με την Ο.Α., στις 08/12/1973
άδια κάθε παραθύρου της καμπίνας
YouTube ένα βίντεο αφιέρωμα για
(Αθήνα – Νέα Υόρκη). Εκτελούσε
(180 στο σύνολο), είχε τυπωθεί η εικόέναν από τους πιο εμβληματικούς
υπερατλαντικές πτήσεις, προς ΗΠΑ,
να ενός έργου τέχνης από την αρχαία
οργανισμούς στην σύγχρονη ιστορία
Καναδά και Αφρική μέχρι το 1999. ΣήΕλλάδα. Με κλεισμένα τα σκιάδια, το
της Ελλάδας. Ο λόγος για την Ολυμερα βρίσκεται στην ιδιοκτησία του
αεροπλάνο μετατρεπόταν σε ένα ιδιμπιακή Αεροπορία. Την πάλαι ποτέ
Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων
ότυπο, ιπτάμενο μουσείο διαχρονικής
διάσημη σε ολόκληρο τον κόσμο ναυΟλυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ),
ελληνικής τέχνης και ομορφιάς. Μεαρχίδα του Ελληνικού τουρισμού και
ναυαρχίδα στην προσπάθεια του Ποτέφερε την ελληνική αποστολή των
συνάμα κρατικό αερομεταφορέα της
λιτιστικού Κέντρου για την αναγνώριΟλυμπιακών Αγώνων στην Ατλάντα
χώρας μας.
ση και επίσημη λειτουργία Μουσείου
το 1996 καθώς και σημαντικές πολιτιΗ ιστορία της Ολυμπιακής ΑεροποΠολιτικής Αεροπορίας στον ιστορικό
κές προσωπικότητες από το 1973 έως
ρίας άρχισε να γράφεται στις αρχές
χώρο του παλιού αεροδρομίου.
το 1999. Αποτέλεσε αεροναυπηγικό
του 1956, όταν ο τότε πρωθυπουρΤο εσωτερικό του αεροπλάνου, μαρθαύμα στις εμπορικές αερομεταφογός Κωνσταντίνος Καραμανλής κάτυρά ακόμα και σήμερα την αρχοντιά
ρές. Μετέφερε 500 άτομα (επιβάτες
λεσε τους μεγαλοεφοπλιστές
και πλήρωμα) και είχε χωρητιΑριστοτέλη Ωνάση και Σταύρο
κότητά καυσίμων 150 τόνους.
Νιάρχο να επενδύσουν στους
Συνέδεε την Αθήνα με το πιο
τομείς των ναυπηγείων και των
απόμακρο σημείο του πλανήτη
αεροπορικών συγκοινωνιών. Ο
εντός 22 ωρών.
Ωνάσης προτίμησε να επενδύΣτις 9 Αυγούστου 1978, το θησει στις αεροπορικές συγκοιριώδες τζάμπο της Ολυμπιακής
νωνίες εξαγοράζοντας την χρεμε 422 επιβάτες και 21 μέλη
ωκοπημένη ΤΑΕ, που είχε περιπληρώματος, παραλίγο να πέέλθει υπό κρατικό έλεγχο. Τις
σει στο κέντρο της Αθήνας, λίγα
διαπραγματεύσεις με τον Ωνάμόλις λεπτά μετά την απογείωΤο εσωτερικό του ιστορικού Β-747. Στο βάθος διακρίνεται η
ση ανέλαβε ο τότε υπουργός
ση του. Η αεροπορική τραγωδία
Βάσω Παπάκου.
Συγκοινωνιών Γεώργιος Ράλαποφεύχθη χάρη στον έμπειρο
λης. Οι δύο πλευρές ήλθαν γρήπιλότο Σήφη Μιγάδη (με συγκυγορα σε συμφωνία και στις 30
βερνήτη τον Κώστα Φικάρδο), ο
Ιουλίου υπογράφτηκε η σχετική
οποίος κατάφερε να κρατήσει
σύμβαση για την αποκλειστική
στον αέρα το αεροσκάφος. Το
εκμετάλλευση των αεροποριεπίτευγμα του διδάσκεται στα
κών συγκοινωνιών της χώρας.
σεμινάρια της Boeing, καθώς νίΈνα από τα προβλήματα που
κησε τους νόμους της φυσικής,
επιζητούσαν λύση ήταν η χρήπετώντας σε εξαιρετικά χαμηλό
ση των πέντε των ολυμπιακών
ύψος και με ελάχιστη ταχύτητα.
Τα τρια ιστορικά αεροσκάφη του ΠΟΛΚΕΟΑ.
κύκλων στα φτερά των αεροΤο γεγονός ότι δεν συνετρίβη
θεωρείται «θαύμα» ενώ σε όλες τις
πλάνων της νέας εταιρείας, που αποκαι την πολυτέλεια που ένα 747 πρόπροσομοιώσεις που έχουν γίνει το αετελούσαν κατοχυρωμένο σήμα από
σφερε σε όλους του τους επιβάτες. Το
ροπλάνο πάντα πέφτει. Η κατασκευατην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο
να πετάς με ένα τέτοιο αεροπλάνο,
στική εταιρεία έχει χαρακτηρίσει εκείΩνάσης το παρέκαμψε με χαρακτηήταν από μόνο του μια εμπειρία μονανο το αεροσκάφος «lost» και το θεωρεί
ριστική ευκολία «Δεν υπάρχει θέμα»,
δική. Ένα από τα στοιχεία που έκαναν
πεσμένο, παρόλο που ο πιλότος της
είπε, «Θα προσθέσουμε ένα έκτο κύτο Olympic Eagle να ξεχωρίζει, είναι
Ολυμπιακής, Σήφης Μιγάδης, κατάφεκλο».
τα έντονα αρχαιοελληνικά στοιχεία
ρε να το προσγειώσει.
Ήταν το αεροπλάνο του Αριστοτέλη
στο εσωτερικό του, ακριβώς όπως το
Ωνάση. Το αεροπλάνο, με νηολόγιο
επιθυμούσε ο Αριστοτέλης Ωνάσης.
Το video της παρουσίασης μπορείτε
SX-OAB, SERIAL NBR 20825 και LINE
Η καμπίνα επιβατών του αεροπλάνου
να το δείτε στο YouTube (Ολυμπιακή
NBR 223, δηλ. το διακοσιοστό εικοστό
ήταν χωρισμένη σε τέσσερις ζώνες,
Αεροπορία. Πτήση στον χρόνο με το
τρίτο αεροπλάνο της BOEING, παρακαθεμιά από τις οποίες είχε όνομα
Boeing 747-200 του Ωνάση και VIP
δόθηκε στην Ολυμπιακή στις 7 Δεκεμαπό την Ακρόπολη των Αθηνών (π.χ.
αεροσυνοδό)
βρίου 1973 και έκανε την πρώτη του
Ερέχθειο, Προπύλαια), ενώ στα σκιTEYΧOΣ 104 Ι ΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 18

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Από τον Παύλο Παπαδημητρόπουλο
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΤΡΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
Ιστορία «έγραψε» η SpaceX. του Elon
Musk όταν στις 20:00 τοπική ώρα της
16/9/21 ο πύραυλος Falcon 9 που μετέφερε την κάψουλα Dragon εκτοξεύτηκε
από το Κέντρο Κένεντι της NASA στη
Φλόριντα εκτελώντας την πρώτη επιτυχημένη τουριστική διαστημική αποστολή με το όνομα Inspiration4 στέλνοντας τέσσερις απλούς αστροτουρίστες
σε ταξίδι στο διάστημα, σηματοδοτώ-

ντας το πιο φιλόδοξο άλμα που έχει γίνει
μέχρι τώρα στον διαστημικό τουρισμό.
Πρόκειται για το πρώτο διαστημικό ταξίδι χωρίς κανέναν επαγγελματία αστροναύτη. Το πλήρωμα της αποστολής
αποτελείτο από τον δισεκατομμυριούχο
επιχειρηματία, Jared Isaacman, που είναι εκπαιδευμένος πιλότος και ιδρυτής της εταιρείας Shift4Payments. Ο
Isaacman επέλεξε - και πλήρωσε για να
τον συντροφεύσουν – τον γεωεπιστήμονα και πρώην υποψήφιο αστροναύτη
της NASA, Sian Proctor, την Hayley
Arceneaux, 29χρονη βοηθό νοσηλεύτρια και επιζήσασα από καρκίνο και
τον Christopher Sembroski, μηχανικό
δεδομένων της Lockheed Martin.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΤΟΥΣ «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΞΙΑΣ» ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΩΝ
Σύμφωνα με τον ιστότοπο σύγκρισης
τιμών διακοπών TravelSupermarket,
οι καλύτεροι “προορισμοί αξίας” τον
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο για τις

διακοπές των Βρετανών, με βάση τις
μέσες διαφορές τιμών σε σύγκριση
με το 2019, είναι τα ισπανικά θέρετρα, η Ζάκυνθος, το Αλγκάβρε και η
Κέρκυρα.Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στο γεγονός στο γεγονός ότι άλ-

λοι δημοφιλείς εκτός θερινής σεζόν
ηλιόλουστοι προορισμοί, όπως το
Κανκούν, η Δομινικανή Δημοκρατία
και η Τουρκία παραμένουν στην κόκκινη λίστα.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) ανακοίνωσε την αναβάθμιση
της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην
Επιτροπή για την προστασία του περι-

βάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO
(ICAO CAEP), από το καθεστώς του παρατηρητή (Observer) σε πλήρες μέλος
(Member) με δικαίωμα ψήφου. Ειδικότερα, η ΥΠΑ εκπροσωπεί την Ελλάδα με
αδιάλειπτη και εποικοδομητική παρουσία στην Επιτροπή ICAO Committee in
Aviation Environmental Protection
(CAEP) από το 2010.
ΤΟ 2014 ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΤΟ 2019
Το 2020, ο αριθμός επιβατών στις
αερομεταφορές, λόγω της Covid-19
μειώθηκε κατά 60% στα 1,8 δισ.,
σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Αερομεταφορών, ΙΑΤΑ, η οποία
χαρακτήρισε τη χρονιά αυτή ως τη
χειρότερη στην ιστορία της βιομηχανίας με απώλειες 126 δισ. δολαρίων. Oπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος
μάρκετινγκ της εταιρείας Boeing, η
βιομηχανία των αερομεταφορών
θα επανέλθει σε επίπεδα προ πανδημίας από τα τέλη του 2023 μέχρι
τις αρχές του 2024
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΕΣ
Με στόχο να καλυφθούν τα κενά μεταξύ χωρών με κακή ή καθόλου συνδεσιμότητα, να εισαχθούν νέοι προορισμοί
στις αγορές και να καθιερωθεί ως η
ηγετική αεροπορική εταιρεία που συν-
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δέει την Ευρώπη με τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής
και της Αφρικής χρησιμοποιώντας την
Αθήνα ως κόμβο , η Ελληνική εταιρία
Air Mediterranean παρέχει ταξίδια βασισμένα στη φιλοσοφία της value for
money εξασφαλίζοντας ένα συνδυασμό ασφάλειας, ασφάλειας και ποιοτικών υπηρεσιών, με «μεσογειακό αέρα
και φιλοξενία»
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ VTOL UAV
Η ΕΑΒ με την άριστη τεχνογνωσία της
και την υψηλή κατάρτιση του προσωπικού της μπαίνει δυναμικά στην
κατασκευή του ελληνικού drone σε
συνεργασία με επιστήμονες των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Θράκης

και Θεσσαλίας που έχουν αναλάβει
την έρευνα και την ανάπτυξη του
πρώτου ελληνικού μη επανδρωμένου αεροχήματος μεγάλων διαστάσεων και με δυνατότητα κάθετης απο/
προσγείωσης. Το έργο αφορά το
πρόγραμμα “ΑΡΧΥΤΑΣ”, για την σχεδίαση και κατασκευή του VTOL UAV(*)
(*) Double-Ducted Vertical Take-off
and Landing (VTOL) / Unmanned
Aerial Vehicles (UAV)
THOMAS COOK : 200% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Με την Ελλάδα να συνεχίζει να είναι ο
πιο περιζήτητος προορισμός των πελατών της εταιρίας, η Thomas Cook καταγράφει αύξηση 200% στις κρατήσεις
για διακοπές τον Οκτώβριο, έναντι των
επιπέδων του Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται η περαιτέρω ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης των Βρετανών
για ταξίδια στο εξωτερικό με την αναμενόμενη ανακοίνωση για απλοποίηση
του συστήματος χρωματικής κωδικοποίησης (Η αξιολόγηση των χωρών σε
σχέση με την ασφάλεια τους σε επιδημιολογική βάση).
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ΒΙΒΛΙΟ
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Γιοχάννα Καλαφούτη
«Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ»
Το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ Γιοχάννα Καλαφούτη, αεροσυνοδός επί 25 χρόνια και
εκπαιδεύτρια ιπταμένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία από την χρυσή εποχή
του Αριστοτέλη Ωνάση, και σύμβουλος
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής,
παρουσίασε το νέο της βιβλίο με τίτλο
«Η ζωή μας αεροπορικό ταξίδι» την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο “Acropolis Select”.
Για το βιβλίο και την Γιοχάννα Καλαφούτη μίλησαν ο πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ, Βασίλης Τσατσαράγκος και ο
Κυβερνήτης, Σπύρος Γιάνκοβιτς.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πρ. συνάδελφοι της Γιοχάννας,
κύρια από τον χώρο των ιπταμένων. Την εκδήλωση τίμησε με
την παρουσία του και ο συνάδελφος, Κυβερνήτης και Δήμαρχος
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.
Αεροπορικό ταξίδι, η άλλη διάσταση που αποκτάς πετώντας!
Ταξίδια, δρομολόγια, βιωματικές εμπειρίες και αφηγηματικά
κομμάτια ζωής από μια μακρά αεροπορική πορεία 50 χρόνων.
• Αεροπορικό επάγγελμα, η μαγεία στη ζωή μας
• Αεράνθρωποι – ποιοι είναι στ΄αλήθεια;
• Ιπτάμενοι (και μη) αφηγούνται
• Δύσκολες μέρες στα αεροπορικά μας χρόνια
• Ολυμπιακή, το δεύτερο σπίτι μας

Μαρία Κακαβογιάννη
μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ

«Οι διαδρομές των αστεριών»
Την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, στον εξωτερικό
χώρο του Fouzer, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου βιβλίου
του πρ. μέλους του Δ/Σ
του ΠΟΛΚΕΟΑ, Μαρίας
Κακαβογιάννη.
Για το βιβλίο μίλησαν ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης (ευρωβουλευτής – δημοσιογράφος),
ο Αλέξης Μητρόπουλος (Πρ. πρόεδρος
Βουλής – Συνταγματολόγος), Ο Γιώργος Πατούλης
(Περιφερειάρ-

• Παρομοίαση της ζωής μας με αεροπορική ταξίδι

χης

• Ταξίδια ζωής στο συναίσθημα, με ώθηση τη θύμηση

– Ιατρός), η

• Προετοιμασία για ένα καινούριο ταξίδι ζωής, ώστε να έχουμε
νέα εισοδήματα σε κάθε ηλικία, σε κάθε φάση

Πένυ

Όταν ξεκινάμε ένα ταξίδι, πρέπει να φτάνουμε μέχρι το τέλος
της διαδρομής. Και πρέπει πάντα να συνεχίζουμε με ένα νέο ταξίδι και μια καινούργια διαδρομή. Το ταξίδι είναι ζωή, και η ζωή
είναι ταξίδι!
Αφιερωμένο εξαιρετικά, με πολλή αγάπη και
όραμα την ανοδική πορεία της ζωής μας, σε
όλους τους αερανθρώπους, ταξιδιώτες, ταξιδευτές, επιβάτες.

Ιδιοκτητών

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν το βιβλίο μπορούν να επικοινωνούν με τη συγγραφέα στο τηλέφωνο 6937788855 ή στο
email:johannakalafouti@gmail.com

Η εκδήλωση έκλεισε με συνοδεία μουσικής.

Σπύρος Γιάνκ
οβιτς
Γιοχάννα Καλαφούτη
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Αττικής
Καλύ-

βα (Γεν. Γραμ
Περιοδικού
Τύπου – Δημοσιογράφος). Υπεύθυνος
για τον συντονισμό της εκδήλωσης ήταν ο
Γιάννης Πολίτης (Καθηγητής Παντείου – Δημοσιογράφος) ενώ αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η Ιωάννα Κολλινάτη (Δικηγόρος
– Στιχουργός).

ΒΙΒΛΙΟ
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΝΑ Α. ΘΕΟΧΑΡΗ
«ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΣΥΓΓΝΩΜΗ»

ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΥ

«Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ»
Το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ,
Ελένη Φωτίου, παρουσίασε

Τέσσερις φίλοι. Τέσσερις κολλη-

το νέο της βιβλίο με τίτλο

τοί, συνεχιστές της φιλίας των

«Ο χορός των αγγέλων»

γονιών τους. Τέσσερις διαφορετι-

(εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ) το Σάβ-

κοί χαρακτήρες, με διαφορετικές

βατο 17 Ιουλίου 2021 στο

επιλογές, συμπορεύονται στην

Αραχ τοπωλ είο

Αθήνα του σήμερα.

στον Αυλαίμωνα.

Η φιλία τους, δύναμη, συνδετικός ιστός και σωτήρια

Για το βιβλίο μί-

ασπίδα της ομάδας τους, μέχρι που έρχεται απρό-

λησαν ο Τάκης

κλητος ο έρωτας. Απρόσμενος, καταλυτικός, επίμο-

Θεοφανόπουλος,

νος και σαρωτικός, ανατρέπει όλες τις ισορροπίες και

τ.

διασπά τη συνοχή.

εκπρόσωπος

της Ελλάδας σε

Πόσα είναι αποφασισμένοι να κρατήσουν και πόσα

ευρωπαϊκούς και

να χάσουν; Τι θα συμβεί όταν ο καθένας θα πρέπει

διεθνείς

οργα-

να πάρει τις αποφάσεις του και να ανοίξει τα χαρτιά

νισμούς - φιλα-

του; Πόσα μπορούν ν’αντέξουν η φιλία και ο έρωτας

ναγνώστης

στον χρόνο;

και

ο Κοσμάς ΜεΗ Άννα Θεοχάρη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθή-

γαλοοικονόμος,

να. Σπούδασε πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες

ιατρός και συγ-

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ για είκοσι πέντε χρό-

γραφέας. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η

νια προσέφερε τις υπηρεσίες της στην Ολυμπιακή

Δέσποινα Φριλί-

Αεροπορία, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε ως Δι-

γκου, εμπειρική

ευθύντρια Διοίκησης.

ηθοποιός.

Πλέον τα ταξίδια της
γίνονται με τα φτερά
της φαντασίας, ενώ
ο γιος της υπήρξε
πηγή έμπνευσης για
τα παραμύθια της,
ανέκδοτα

ακόμα.

Το παρόν είναι το
πρώτο της μυθιστόρημα που εκδίδεται.
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Από τον Κώστα Δάφνο

Εννέα κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου
τότε και τώρα
B' ΜΕΡΟΣ

Πόπη Λάζου
Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα το 1937.
Συνεργάστηκε με την Φίνος Φιλμς 3
χρόνια (1960 – 1962). Γύρισε 25 ταινίες
και έχει παίξει σε πολλές θεατρικές
επιθεωρήσεις. Σήμερα είναι 84 ετών.

Μίρκα Παπακωνσταντίνου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947.
Έχει παίξει σε θεατρικά έργα και έχει
γυρίσει 7 ταινίες. Συμμετείχε σε πολλές
τηλεοπτικές σειρές. Έχει κάνει δύο
γάμους και είναι σήμερα 74 ετών.

Μίρκα Καλαντζοπούλου
Γεννήθηκε το 1945. Σε ηλικία 9 ετών
γύρισε την πρώτη της ταινία. Γύρισε
συνολικά 42 ταινίες, έκανε έναν γάμο
και είναι σήμερα 76 ετών.

Μαριάνα Κουράκου
Γεννήθηκε το 1941. Είναι μία
πανέμορφη κοπέλα με πράσινα μάτια
και είναι απορίας άξιο γιατί δεν έκανε
μεγάλη καριέρα στον κινηματογράφο.
Ίσως διότι δεν γύρισε ταινίες με τον
Φίνο, όπως και κάποιες άλλες που
είχαν ατυχώς την ίδια τύχη (Μέμα
Σταθοπούλου, Ντίνα Τριάντη). Γύρισε
24 ταινίες, έκανε έναν γάμο, έχει τρία
παιδιά και σήμερα είναι 80 ετών.

Ελένη Προκοπίου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940.
Ήταν αρχικά χορεύτρια και μετά
χορογράφος και ηθοποιός. Χόρευε επί
χρόνια ζευγάρι παρτενέρ του Βαγγέλη
Σειληνού. Γύρισε 23 ταινίες, έκανε έναν
γάμο, έχει μία κόρη και είναι σήμερα
81 ετών.

Νέλλη Γκίνη
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1949. Υπήρξε ηθοποιός και
τραγουδίστρια. Έπαιξε σε επιθεωρήσεις, γύρισε 23 ταινίες,
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έχει ένα παιδί και σήμερα είναι 72
ετών.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες της ενζενί
και του παιδιού θαύματος: Ενζενί είναι
η όμορφη, συνεσταλμένη κοπέλα
που αρχίζει να κάνει τα πρώτα της
βήματα στην οθόνη. Παιδί θαύμα είναι
η ηθοποιός γεννημένη με έμφυτο
ταλέντο και από την παιδική της ηλικία
γυρίζει ταινίες και υπόσχεση για ένα
λαμπρό μέλλον στον κινηματογράφο,
χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι
αυτό το πιο λαμπρό μέλλον είναι πάντα
εξασφαλισμένο διότι εξαρτάται πάντα
από πολλούς, εξωγενείς παράγοντες
και συγκυρίες της εποχής.
Να δούμε μερικές χαρακτηριστικές
περιπτώσεις στον ελληνικό και ξένο
κινηματογράφο:
Ενζενί
Ελληνίδες: Σμαρούλα Γιούλη, Νάντια
Χωραφά, Χλόη Λιάσκου, Νόρα
Βαλσάμη.
Ξένες: Νάταλι Γουντ, Σάντρα Ντι, Κόνι
Στίβενς, Σιού Λάιον («Λολίτα», «Η νύχτα
της Ιγκουάνα» του Τενεσί Γουίλιαμς).
Αμερικανίδες: Μαριγέτ Μπορντό
(πριν καταστεί το σύμβολο του σεξ
από τον Ροζέ Βαντίμ), Πασκάλ Πετί
«Οι ζαβολιάρηδες» χαρακτηριστική
εκπρόσωπος του γαλλικού «nouvel
vague».
Παιδιά θαύματα
Ελληνίδες
–
Έλληνες:
Μίρκα
Καλαντζοπούλου και ο αδερφός της
Γιάννης Καλαντζόπουλος, Βασίλης
Καϊλας.
Ξένες: Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Σίρλει Τέμπλ,
Σίρλει Νάιτ, Χέιλι Μιλς (κόρη του Τζον
Μιλς), Τάτουμ Ο Νηλ (κόρη του Ράιαν Ο Νηλ, πρωταγωνιστή
στο αξέχαστο “Love story” του 1970).

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η κρατική ενίσχυση της Aegean φέρνει αντιδράσεις
Ryanair vs Κομισιόν και Aegean

Ο ιρλανδικός αερομεταφορέας χαμηλού κόστους ζητεί την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η κρατική
ενίσχυση της ελληνικής κυβέρνησης ύψους 120 εκατ. ευρώ.
Η υπόθεση T-340/21 «Κρατική ενίσχυση υπέρ της Aegean Airlines
στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19» από πλευράς του ιρλανδικού
αερομεταφορέα χαμηλού κόστους κατά της Επιτροπής εισήχθη στο
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ryanair ζητεί ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου την ακύρωση της
απόφασης της Επιτροπής.
Υπενθυμίζουμε για την ιστορία πως, η Ryanair και η Aegean στο παρελθόν είχαν «τρελάνει» την Ολυμπιακή Αεροπορία με τις προσφυγές τους στην Κομισιόν. Σημαντικό στοιχείο αυτής της κρατικής ενίσχυσης που έτυχε η Aegean
ήταν ότι το ελληνικό δημόσιο δεν πήρε μετοχές ύψους 120 εκατ. ευρώ στα πρότυπα της Γερμανίας που ενίσχυσε την
Lufthansa, βάζοντας στα ταμεία του γερμανικού κράτους του ιδίου ύψους μετοχές.

49 χρόνια πριν

21 Οκτωβρίου 1972 το YS-11 «πέφτει» στη Βούλα
Έφταιγε το σύννεφο: Η μοναδική αεροπορική τραγωδία στην Ελλάδα
με επιζώντες και καμία απόδοση ευθυνών
Το Σάββατο της 21ης Οκτωβρίου του 1972, το NAMC
YS-11A της Ολυμπιακής Αεροπορίας, απογειώθηκε
στις 19.55 από την Κέρκυρα, με προορισμό την Αθήνα
και το αεροδρόμιο του Ελληνικού.
Λίγο πριν την πτώση του, ο κυβερνήτης του YS-11 επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και έλαβε οδηγίες
για την προσγείωσή του. Έγινε αναφορά για την κακοκαιρία που επικρατούσε στην περιοχή. Η διαδικασία
προσγείωσης είχε ξεκινήσει, ήταν ήδη πολύ χαμηλά,
και ο πύργος ελέγχου έχασε τα ίχνη του αεροπλάνου
και σήμανε συναγερμό. Στην περιοχή επικρατούσε
πυκνή νέφωση.
Το αεροπλάνο κατέπεσε στη θάλασσα της Βούλας
στις 21.34, γεμίζοντας την θύματα. Το YS-11 μετέφερε 56 επιβάτες, εκ των οποίων τετραμελές πλήρωμα.

Έχασαν τη ζωή τους 37 (36 επιβάτες και 1 μέλος πληρώματος) και διασώθηκαν 19 (16 επιβάτες και 3 μέλη
πληρώματος, ανάμεσά τους και ο πιλότος). Στο σημείο
της τραγωδίας έσπευσαν διασωστικά συνεργεία. Αρκετοί επιβάτες έφτασαν στην ακτή κολυμπώντας.

ΝΤΑΚΟΤΑ
Πρόσφατα στο φωτογραφικό αρχείο του ΠΟΛΚΕΟΑ προστέθηκε η φωτογραφία αυτής της Ντακότας. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη μεταξύ 1972 – 1977 μετά την
απόσυρση του SX-BBE από τις επιβατικές πτήσεις. Εδώ την βλέπουμε στα χρώματα
της Ολυμπιακής αλλά με τίτλους WEATHER ENGINEERING. Αν κάποιος συνάδελφος
- αναγνώστης μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το αεροπλάνο
αυτό και τι πτήσεις εκτελούσε θα μας ήταν πολύ χρήσιμο για το αρχείο μας!
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«ΠΑΓΩΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ» ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Από τον Παύλο Παπαδημητρόπουλο

Το έργο του Ελληνικού, σύμφωνα με όσα εξαγγέλονται, αποτελεί την
μεγαλύτερη αστική ανάπλαση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην
Ευρώπη. Εξ αρχής θεωρούνταν ένα εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο
έργο που θα απαιτούσε χρόνο και επίπονες προσπάθειες , ενώ η πανδημία
ήλθε να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Προς το παρόν, ο
χρόνος «εχει παγώσει» στο Ελληνικό λόγω των επιπτώσεων της Covid-19,
αλλά από ότι φαίνεται η εξέλιξη αυτή μάλλον βολεύει τους βασικούς παίκτες του Project , ελπίζοντας
ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η κανονικότητα.
Το χρονοδιάγραμμα της
Lamda Development αναφέρει ότι σταδιακά από το
2022 και μετά θα ξεκινήσουν έργα συνολικής αξίας
1,4-1,8 δις. ευρώ, ενώ τα
έργα υποδομής που θα αρχίσουν να υλοποιούνται την προσεχή διετία
υπολογίζονται σε 400-500 εκ.ευρώ. Το 2023 θα ξεκινήσουν να κατασκευάζονται τα δύο εμπορικά κέντρα (Vouliagmeni Mall και Marina Galleria),
ο πύργος κατοικιών Marina Tower που θα αποτελεί το υψηλότερο παραθαλάσσιο κτήριο στη Μεσόγειο, με 45 ορόφους και 200 διαμερίσματα που
θα έχουν όλα θέα στη θάλασσα, τα μοναδικής αρχιτεκτονικής ξενοδοχείων πέντε αστέρων εντός του χώρου της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά και
ενός δεύτερου κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, το κτίριο γραφείων
της Τρ. Πειραιώς και άλλες κτιριακές υποδομές. Πιθανόν το 2023 να ξεκινήσει η υλοποίηση του οργανωμένου κτιριακού συγκροτήματος με καζίνο,
είτε με το υφιστάμενο σχήμα των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Mohegan είτε από την ίδια
την Lamda Development αυτόνομα ή με νέο εταίρο. Το κόστος προϋπολογίσθηκε στο 1 δις.ευρώ. Στο παράκτιο μέτωπο θα δημιουργηθεί, μεταξύ
άλλων, μία νέα αμμώδης παραλία μήκους 1 χλμ., ελεύθερης πρόσβασης,
όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης θα μπορούν να κολυμπήσουν, να αθληθούν και να ψυχαγωγηθούν. Στα έργα εντάσσεται, επίσης, η
ανάπλαση της μαρίνας του Αγίου Κοσμά, η οποία θα αναβαθμιστεί τόσο
από πλευράς χωρητικότητας όσο και υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία
δύο υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακών μονάδων. Το παράκτιο μέτωπο θα συνδέεται με το Μητροπολιτικό Πάρκο και τις υπόλοιπες περιοχές
του Ελληνικού, μέσα από ένα δίκτυο 50 χλμ., που θα περιλαμβάνει διαδρομές περιπάτου, ποδηλάτου και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Στόχος της
Lamda Development είναι η ανάδειξη του Ελληνικού και της Αθηναϊκής
Ριβιέρας σε παγκόσμιο ποιοτικό προορισμό, που θα προσφέρει αξία στους
όμορους δήμους, την Αττική και τη χώρα και θα δώσει στους πολίτες νέους ανοιχτούς όμορφους χώρους για να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν, να
χαλαρώσουν στο πράσινο με θέα τη θάλασσα.
Ευχή όλων μας είναι, οι επικεφαλής της Lamda Development να σκεφθούν ότι ο παραπάνω στόχος θα ηταν πολύ πλουσιότερος αν συμπεριλάβουν και τον πολιτισμό, την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας και τη
διάσωση των αεροσκαφών με τη δημιουργία Μουσείου στο Ελληνικό.
Έτσι, θα δημιουργηθεί ένας πολιτιστικός πόλος έλξης, στοχασμού και ενημέρωσης της ιστορίας της Πολιτικής Αεροπορίας (που φέτος συμπλήρωσε
90 χρόνια παρουσίας) για τις τωρινές και μελλοντικές γενιές.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
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Το Ελληνικό της
χλωρίδας και της πανίδας

Φέτος τον Μάρτιο, συμπληρώθηκαν 20
χρόνια από τότε που το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού έριχνε αυλαία. Ο
χρόνος, οι δεντροφυτεύσεις και η φύση
έκαναν την δουλειά τους και σήμερα το
πράσινο έχει αναπτυχθεί περαιτέρω,
συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της
άγριας ζωής στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.
Σήμερα παρουσιάζονται σκαντζόχοιροι, αλεπούδες, χελώνες, σκίουροι,
γλάροι, γεράκια, καθώς και μεγάλη
ποικιλία μεταναστευτικών πουλιών,
για τα οποία θα πρέπει οι φορείς που
υπερασπίζονται την άγρια ζωή να συμβάλλουν στην διάσωσή τους και στους
όρους συνέχισης της παραμονής τους
στα πρότυπα μεγάλων πάρκων της Ευρώπης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο πλανήτης σου δίνει ζωή, οφείλεις να τον προστατεύσεις
Χρήστος Ζερεφός - Νταν Ραμπίνοβιτς

Δύο κορυφαίοι επιστήμονες προειδοποιούν
Χρήστος Ζερεφός:

Νταν Ραμπίνοβιτς

«Ας σταματήσουμε να κάνουμε τους νταήδες απέναντι στη φύση»
(Ακαδημαϊκός,
φυσικός.
Γεννήθηκε στο Κάιρο της
Αιγύπτου, ζει στο Ντράφι
Αττικής. Το 2007 η Διακυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία συμμετείχε ως μέλος, τιμήθηκε με
το Νόμπελ Ειρήνης)
«Στη χώρα μας η άνοδος της θερμοκρασίας τα τελευταία
εκατό καλοκαίρια έχει αγγίξει τους δυόμισι βαθμούς Κελσίου. Το κλίμα θα ευνοήσει την εξάπλωση ασθενειών και τα
επόμενα χρόνια ο μισός πλανήτης προβλέπεται να υποφέρει
από επικίνδυνες περιόδους καύσωνα.
Για παράδειγμα, περιοχές όπου ενδημούσε η ελονοσία αναμένεται να λειτουργήσουν ως διαβιβαστές νοσημάτων και
ασθενειών, όπως η ελονοσία, εξαιτίας των κουνουπιών του
γένους «Anopheles».
Επίσης, η Μεσόγειος είναι μια περιοχή ευάλωτη στην εμφάνιση ακραίων καιρικών καταστάσεων. Η αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας έχει δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για
την εισβολή ψαριών από τη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα.
Πρόκειται για μια κατηγορία επικίνδυνων θαλάσσιων ειδών,
η οποία, σε συνδυασμό με την υπεραλίευση και τη διαρκή
άνοδο της στάθμης των υδάτων, προκαλεί σημαντικές συνέπειες στο οικοσύστημα.
Όλα αυτά οφείλονται στην ανθρωπογενή παρέμβαση που
έχει αρχίσει να επηρεάζει την πορεία εξέλιξης αυτών των
ακραίων καταστάσεων και τις κάνει να εμφανίζονται ολοένα
και συχνότερα, επηρεάζοντας άμεσα την αγροτική παραγωγή, τους παράκτιους πληθυσμούς και την ευμάρεια πολλών
χωρών.
Η τελευταία παγετώδης εποχή εμφανίστηκε πριν από τριάντα χιλιάδες χρόνια. Η επόμενη ψυχρή εισβολή αναμένεται
μετά από 15.000 χρόνια. Τώρα ζούμε μια μεσοπαγετώδη
θερμή περίοδο.
Ο άνθρωπος, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα πρέπει να
μπορέσει να προσαρμοστεί στα νέα είδη κλίματος και να μάθει να ζει με αυτά. Όπως συνέβη παλιότερα με τους σεισμούς,
με τους οποίους μάθαμε να ζούμε, έτσι πρέπει να γίνει και
τώρα, που χρειάζεται να μάθουμε να προστατευόμαστε από
τη βαθμιαία αλλαγή του κλίματος, η οποία θα χειροτερεύει
όλο και περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες.
(Πηγή: LIFO.gr)

(Καθηγητής Κοινωνιολογίας και
Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ και πρόεδρος
του ισραηλινού Συλλόγου Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης)
Σε συνέντευξη που έδωσε στην
«Καθημερινή» και στον δημοσιογράφο Παύλο Παπαδόπουλο,
μίλησε για την κλιματική κρίση και τα μέτρα που πρέπει να
πάρουμε ώστε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις στο κλίμα.
Πιο συγκεκριμένα δήλωσε:
«Η συζήτηση για τα οικόπεδα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μια συζήτηση του
χθες. Έχουμε μπει στην εποχή των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας λόγω των μεγάλων εξελίξεων στην τεχνολογία
που σημειώθηκαν γύρω στο 2018. Το φυσικό αέριο που όλοι
γιόρταζαν πριν από 10 χρόνια ανήκει πλέον στο παρελθόν.
Είναι σαν να προσπαθείς να μεγαλώσεις ένα δεινόσαυρο.
Γίνεται επίσης πολλή συζήτηση για την ενεργειακή σκακιέρα
της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ νέες τριβές με την Τουρκία
σχετικά με τα όρια της υφαλοκρηπίδας έχουν να κάνουν με
τη φιλοδοξία να βρεθεί πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σίγουρα
θα είναι μία ξεπερασμένη συζήτηση σε λίγα χρόνια. Υπάρχει
παρόμοια συζήτηση στο Ισραήλ, αλλά απλώς καθοδηγείται
από τις εταιρείες ενέργειας. Έχουν επενδύσει πολλά χρήματα στα σχετικά έργα. Ωστόσο, το παιχνίδι έχει τελειώσει πριν
αρχίσει. Χάνουν τον χρόνο τους. Αντ’ αυτού, πρέπει να επενδύσουν στην ηλιακή ενέργεια.
Ακόμη και αν σταματήσουμε να καίμε αύριο υδρογονάνθρακες, το διοξείδιο του άνθρακα που υπάρχει ήδη στην ατμόσφαιρα θα παραμείνει εκεί για 80 έως 100 χρόνια. Επομένως,
πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσουμε τις εκπομπές ρύπων
το συντομότερο δυνατόν.
Σε άλλο σημείο τόνισε πως:
«Πρέπει να ανησυχούμε πάρα πολύ. Η μετανάστευση από
την Αφρική προς τα βόρεια μέσω του Μαρόκου, της Αλγερίας, της Τυνησίας και της Λιβύης στη Μεσόγειο και στη συνέχεια με πλοία προς την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και
την Ισπανία, έχει σίγουρα και μια κλιματική διάσταση. Οσο
βαθαίνει η κλιματική κρίση, τεράστιος αριθμός ανθρώπων
δεν θα έχει κανένα μέλλον στους τόπους όπου ζει σήμερα.
(Πηγή: Καθημερινή)
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Η Lamda Development
εγκαινίασε το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας

Ο

Αρνείται (;) όμως να γίνει
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό

ι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαιότητα αντανακλούν τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων.
Αν και ανήκουν σε μια άλλη εποχή,
έδωσαν την έμπνευση για την καθιέρωση των σημερινών Ολυμπιακών
Αγώνων. Σήμερα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μακράν το κορυφαίο διαπολιτισμικό γεγονός στον κόσμο.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες πραγματοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός που αποτελεί μεγάλη τιμή για
τους Έλληνες, αφού το ολυμπιακό
ιδεώδες που γεννήθηκε στην Ελλάδα
προωθεί το πνεύμα της πίστης στον
άνθρωπο, στη σωματική του αλκή και
στην ηθική του καταξίωση, τη δημοκρατική ισότητα, την πανανθρώπινη
συναδέλφωση, και την παγκόσμια ειρήνη και αγάπη.
Οι Ολυμπιακοί αγώνες και η αρχαία
Ελλάδα γενικότερα αποτέλεσαν
έμπνευση και για τον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση ο οποίος χρησιμοποίησε στο νέο brand “OLYMPIC”
(«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ») το γνωστό σε όλον
τον κόσμο logo που παρέπεμπε στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, δημιουργώντας την «εταιρεία των πέντε ηπείρων» και φέρνοντάς την πιο κοντά
στην παγκόσμια κοινότητα.
Σύμφωνα με τα κείμενά τους, το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Lamda
Development S.A. με βάση τα διεθνή
πρότυπα. Το Μουσείο τελεί υπό την
αιγίδα της Ελληνικής και της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων.
Για την τεκμηρίωση των Εκθεμάτων, η
μουσειολογική ομάδα συνεργάστηκε
με περισσότερους από 40 Εθνικούς
και Διεθνείς Πολιτιστικούς φορείς.

Ανάμεσά τους κορυφαία διεθνή μουσεία όπως το Βρετανικό Μουσείο, το
Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της
Νέας Υόρκης (The Met), το Ερμιτάζ της
Αγίας Πετρούπολης (State Hermitage
Museum), το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο της Νάπολης και η Κρατική
Αρχαιολογική Συλλογή του Μονά-

χου (Staatliche Antikensammlungen
München), και ελληνικά μουσεία
όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο της
Ολυμπίας, το Μουσείο Μπενάκη, καθώς και αρχεία όπως το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο κ.ά.
Παράλληλα, ανεκτίμητη ήταν η συμβολή των δωρητών, ξεκινώντας από
τους Έλληνες Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες που πρόσφεραν μετάλλια και προσωπικό εξοπλισμό (Πύρρος Δήμας, Σπύρος Γιαννιώτης, Σοφία
Μπεκατώρου, Αιμιλία Τσουλφά, Λεωνίδας Κόκκας, Πέτρος Γαλακτόπουλος,
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Δημήτρης Μούγιος, Δημοσθένης Ταμπάκος κ.ά.). Το ίδιο έκαναν και μέλη
της Ολυμπιακής Οικογένειας (Σπύρος
Καπράλος, Άρτεμις Ιγνατίου), ιδιώτες συλλέκτες και δωρητές (Παύλος
Γερουλάνος, Οικογένεια Καυταντζόγλου) αλλά και συλλογές (Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, Φιλοτελική
Διεύθυνση ΕΛΤΑ).
Κατασκευαστικά, όλη η αρχιτεκτονική
προσέγγιση και η κτηριακή φιλοσοφία του Ολυμπιακού Μουσείου Αθηνών, έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να
είναι αντάξια στην ανάδειξη της κουλτούρας και της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνεται πλήρως με τις σύγχρονες
περιβαλλοντικές επιταγές. Συνδέεται
δε με το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
Αθηνών «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α.)
με πεζογέφυρα δίνοντας έτσι στο επισκέπτη άλλη μία ευκαιρία να ζήσει μία
ξεχωριστή βιωματική εμπειρία, ταξιδεύοντας στην 28η Ολυμπιάδα, της
Αθήνας 2004.
Εμείς, το ΠΟΛΚΕΟΑ, χαιρετίζουμε αυτήν την πολύ σημαντική πολιτιστική
παρέμβαση και ελπίζουμε πως σύντομα και το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό θα είναι γεγονός. Το
απαιτεί η 90χρονη ιστορία των εμπορικών αερομεταφορών στην Ελλάδα,
το απαιτεί το σύνολο της κοινωνίας,
το ζητούν οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη χώρα.
Εμείς, οι άνθρωποι της αεροπορίας,
κάναμε το καθήκον μας, συγκεντρώσαμε 24.000 εκθέματα που διατρέχουν την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στη χώρα μας, σώσαμε τα
ιστορικά αεροσκάφη, δημιουργήσαμε το πλαίσιο.
Κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας.

ΜΟΥΣΕΙΑ
Επιμέλεια Χριστόφορος Στεφανίδης

Εκθέματα της Ολυμπιακής σε ξένη χώρα
Οι ξένοι τιμούν την Ολυμπιακή, η Ελλάδα...σκέπτεται

Κ

ι όμως υπάρχει αεροπορικό μουσείο που έχει στα εκθέματά του την Ολυμπιακή! Βρίσκεται στον πλανήτη
Γη, σε μια πολιτισμένη χώρα με μεγάλη παράδοση
στην αεροπορία και σίγουρα με σεβασμό στην ιστορία.
Ο λόγος για το International Helicopter Museum, το μεγαλύτερο μουσείο ελικοπτέρων στον κόσμο με πάνω από 90 διαφορετικούς τύπους στην συλλογή του, η οποία και συνέχεια
αυξάνεται. Στολίδι του μουσείου αποτελεί το SUPER FRELON
στα χρώματα της Ολυμπιακής!
Το μουσείο βρίσκεται στην πόλη Weston Super Mare νότια
της του Bristol. Η ιστορία ξεκινά το 1958 αλλά καθιερώθηκε
το 1989 όταν εγκαινιάσθηκε από τον πρίγκιπα Andrew, τον
δευτερότοκο γιο της Βασίλισσας Ελισσάβετ. Το 1978 παραχωρήθηκε στο μουσείο μια μικρή έκταση του αεροδρομίου μαζί με κάποια παλιά κτίρια του Β Παγκοσμίου πολέμου
όπως υπόστεγο συντήρησης, οπλοστάσιο και καταφύγιο
αεροπορικών επιδρομών. Διαθέτει πάρα πολλά μοναδικά
πρωτότυπα ελικόπτερα τα οποία συντηρούνται συνεχώς
πάλι από εθελοντές αποκλειστικά στις ελεύθερες ώρες τους
για να εκτεθούν στο κοινό. Για τον λόγο αυτό πήρε και το
Βραβείο της Βασίλισσας για εθελοντική εργασία (Queens
award for Voluntary Service) το 2014 και αποτελεί μέλος του
Aviation Heritage του Ηνωμένου Βασιλείου.
Στολίδι του μουσείου αποτελεί το SUPER FRELON στα
χρώματα της Ολυμπιακής! Είναι το δικό μας Sud Aviation
SA321F SUPER FRELON του Ωνάση. Υπήρξε το ένα και μοναδικό ελικόπτερο του συγκεκριμένου τύπου διαμορφωμένο
για την πολιτική αεροπορία. Κατασκευάστηκε το 1967 (s/n
116 No1). Η Ολυμπιακή Αεροπορία το ενοικίασε τον Ιούλιο
του 1968 για πτήσεις στα κοντινά νησιά και μετα πάλι το
καλοκαίρι του 1969. Διέθετε 36 θέσεις επιβατών, βάφτηκε
στα χρώματα τις εταιρείας και πήρε το όνομα “Ερμής” διατηρώντας το γαλλικό νηολόγιο F-OCFM της κατασκευάστριας
Aerospatiale. Δοκιμάστηκε από την Ολυμπιακή σε διάφορους προορισμούς όπως Ύδρα, Σπέτσες, Μύκονο και Σκιάθο, αλλά τελικά κρίθηκε ασύμφορο για τις ανάγκες της, καθώς λειτουργικά ηταν πολυ ακριβό και η εμβέλεια του μικρή.
Στη συνέχεια το συγκεκριμένο ελικόπτερο χρησιμοποιήθηκε από την Aerospatiale για διαφήμιση - προώθηση σε αναζήτηση παραγγελιών από διάφορες αεροπορικές εταιρείες

χωρίς όμως επιτυχία. Το 1991 δωρηθηκε στο μουσείο όπου
για να στεγάσει το τεράστιο τρικινητήριο ελικόπτερο κατασκεύασε ένα μεγαλύτερο υπόστεγο για να το χωραει! Ανακατασκευάστηκε και ξανά βάφτηκε στα χρώματα της Ολυμπιακής όπως το 1968 !
Έτσι λοιπόν σώζεται σήμερα αυτό το μοναδικό πρωτότυπο
ελικόπτερο διαφημίζοντας την Ελλάδα και την Ολυμπιακή....
αλλά σε μια ξένη χώρα.

Έντυπο με τα δρομολόγια ελικοπτέρων για το 1969.

Ο Ερμής σήμερα στο υπόστεγο του μουσείου ανοικτό στο κοινό

Διαφημιστικό της Ολυμπιακής του 1968 για την έναρξη πτήσεων
ελικοπτέρων
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Παραλειπόμενα
• Στο υπερταμείο, όπως όλοι γνωρίζουμε,
έχει μεταφερθεί όλη η δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Θα ρωτήσετε πού το
θυμηθήκατε τώρα!
• Προσέξτε, η περιουσία των εργαζομένων της Ο.Α. - που η Ομοσπονδία μας
(ΟΣΠΑ) απέκτησε στην ιδιαίτερα σημαντική της διαδρομή – κινδυνεύει να πάει
στο υπερταμείο.
• Η αξία της (σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα όπως εκτιμάται) ίσως ξεπερνάει
τα 10 εκατ. ευρώ!! (γραφεία ΚΕΑΠΟΑ,
κτίριο ΟΣΠΑ, οικόπεδο στο Ελληνικό).
• Μαθαίνουμε πως η περιουσία της ΟΣΠΑ
μπαίνει σε εκκαθάριση.
• Δηλαδή, η περιουσία της ΟΣΠΑ (των
πρώην εργαζομένων της Ο.Α.) θα οδεύσει προς το υπερταμείο, πολύ απλά
υπέρ των δανειστών μας.
• Όπερ συνεπάγεται ότι οι εργαζόμενοι
της Ο.Α. και μέλη της ΟΣΠΑ.
• FACEBOOK και ΠΟΛΚΕΟΑ: Είναι αλήθεια πως, τα κοινωνικά δίκτυα (FB)
συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση και ενημέρωση των δράσεων του
ΠΟΛΚΕΟΑ προς τα μέλη μας. Σήμερα
το ΠΟΛΚΕΟΑ έχει περίπου 4.000 φίλους
και αυτό μας βοηθά αφενός στην άμεση
και επίσημη ενημέρωση των μελών μας
και των φίλων μας αφετέρου στην προβολή του έργου μας και το όραμά μας
για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
• Το τελευταίο διάστημα, διαπιστώνουμε
πως αρκετοί κάνουν χρήση του ακρωνυμίου «ΠΟΛΚΕΟΑ», χωρίς προηγουμένως να έχουν ενημερώσει το ΠΟΛΚΕΟΑ.
Είναι ένα θέμα που καλείται το ΠΟΛΚΕΟΑ να αντιμετωπίσει.
• Είναι γνωστό πως το τελευταίο διάστημα, το FB κλείνει όλο και πιο πολλούς
λογαριασμούς με στοιχεία διακίνησης
κακόβουλων πληροφοριών καθώς και
ψεύτικων – παραπλανητικών λογαριασμών. Γι΄αυτό ενημερώνουμε τα μέλη
και τους φίλους του ΠΟΛΚΕΟΑ πως, σε
ό,τι αφορά το ΠΟΛΚΕΟΑ, η ενημέρωση
παρέχεται μόνο από την επίσημη σελίδα του (Polkeoa Politistiko Kentro).

Το Hangar της Ολυμπιακής
εμβολιαστικό κέντρο
Αρχές της δεκαετίας του 1960, ο Αριστοτέλης Ωνάσης, μετά από αλλεπάλληλες εισηγήσεις του Περικλή Αλάμαρα, αποφάσισε να προχωρήσει στην κατασκευή ενός νέου υποστέγου για βαριά συντήρηση
των νεοαποκτηθέντων αεροσκαφών JET, που είχαν εισέλθει στον
στόλο της Ο.Α.
Μέχρι τότε, η συντήρηση των αεροσκαφών της Ολυμπιακής γινόταν
στο πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών στην Ελλάδα, που
είχε έρθει από την Κέρκυρα από τον Στέφανο Ζώτο, ιδρυτή της ΤΑΕ.
Για την ιστορία, το hangar του Ζώτου γκρεμίστηκε τον Ιούλιο του
2020 από το νέο ιδιοκτήτη του αεροδρομίου του Ελληνικού. Υπενθυμίζουμε πως το ΠΟΛΚΕΟΑ, προσπάθησε να σώσει το πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών στην Ελλάδα, καταθέτοντας σχετικό
φάκελο με την
πρότασή του για
τον χαρακτηρισμό ως νεώτερο
κινητό μνημείο.
Δυστυχώς το αίτημά του απορρίφθηκε.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του 2004 στην Αθήνα, το hangar της Ολυμπιακής φιλοξένησε τους
αγώνες ξιφασκίας. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε., που είχε τη διαχειριστική ευθύνη του Ελληνικού από το 2011, το
παραχωρούσε έναντι αμοιβής (;) σε εταιρείες για εκθέσεις και άλλες
δράσεις.
Η πανδημία έφερε τον εμβολιασμό. Το υπόστεγο της Ολυμπιακής και
του Αριστοτέλη Ωνάση αποτέλεσε MEGA Εμβολιαστικό Κέντρο, στο
οποίο εμβολιάστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.
Πρόσφατα, μέσα στο καλοκαίρι του 2021, ξαφνικά, το υπόστεγο της
Ο.Α. βγήκε από το πρόγραμμα του εμβολιασμού των πολιτών. Έτσι
απλά και γρήγορα, αφαιρέθηκαν πινακίδες, σημάνσεις και ο χώρος
«σφραγίστηκε».
Όπως μαθαίνουμε, το υπόστεγο της Ολυμπιακής, θα αποσυναρμολογηθεί και θα βρεθεί στα Γιάννενα. Στόχος, να εξυπηρετήσει ανάγκες
της Περιφέρειας της Ηπείρου.

Κωνσταντίνα Δήμου - Το νέο μέλος του Δ.Σ.
Το νέο πρόσωπο που εισέρχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΚΕΟΑ, μετά την απώλεια του συναδέλφου και Α΄Αντιπροέδρου Δ/Σ,
Αντώνη Τζίμου.
Γεννήθηκε στην Κρανέα Πρεβέζης. Προσλήφθηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία το 1985 και εργάστηκε ως διοικητική υπάλληλος (Supervisor
και Senior Supervisor). Συνταξιοδοτήθηκε το
2009 με το κλείσιμο της εταιρείας. Σπούδασε στο ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ και στο Institut Francais d' Athenes. Σπουδάζει BSc
Psychology στο Canterbury Christ Church University. Καλή θητεία!
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ΠΑΡΟΧΕΣ
Aνανέωσε τώρα την κάρτα μέλους του ΠΟΛΚΕΟΑ

Με ένα ευρώ το μήνα

Μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Παροχές προς τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.:
➦ Περιοδικό «Άλλη Πτήση», κάθε 3μηνο, αποστολή στο σπίτι.
➦ Συμμετοχή σε δράσεις πολιτισμού – αθλητισμού.
➦ Συμμετοχή σε προγράμματα δημιουργικής αξιοποίησης του
ελεύθερου χρόνου
➦ Ταξίδια – εκδρομές
➦ Εθελοντισμός
➦ Με βήμα σε συναδέλφους συγγραφείς, ζωγράφους,
εικαστικούς, καλλιτέχνες φωτογράφους, αθλητικές επιτυχίες
➦ Επικοινωνία - Προβολή

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

Ο κάτοχος κάρτας μέλους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχει επίσης τη δυνατότητα
με τιμές δημοσίου για:
➦ Δ
 ιαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία (βλ.
ιστοσελίδα ΠΟΛΚΕΟΑ-Παροχές).
➦ Αγορές στα Πρατήρια του Ναυτικού (Π.Ο.Ν.)
➦ Αγορές 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 - εκπτωτικό κουπόνι 5% σε κάθε παραγγελία από το ηλεκτρονικό
ανθοπωλείο με theflorist.gr

Επικοινωνία 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
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια των προσφερώμενων υπηρεσιών του
ΠΟΛΚΕΟΑ προς τα μέλη του, ο συνάδελφος ,φίλος και μέλος μας Λάμπρος Βλιώρας και
η New Security προσφέρει έκπτωση 50% στα συστήματα ασφαλείας όπως και 6μηνη
Δωρεάν σύνδεση στο μοναδικό επανδρωμένο Mirroring Κέντρο Λήψης Σημάτων και
Εικόνας Συναγερμού στην Ελλάδα.
Οι συνδρομητές του ΠΟΛΚΕΟΑ έχουν 25% έκπτωση και 3μηνη δωρεάν σύνδεση.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
Τηλ. επικοινωνίας: 210995239 - 6944844410
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Αντώνης Τζίμος

Α΄ Αντιπρόεδρος Δ/Σ ΠΟΛΚΕΟΑ
Αποχαιρετίσαμε έναν αγωνιστή,
έναν αγαπημένο φίλο, έναν πολυτιμότατο συνεργάτη, που υπηρέτησε
με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια το
ΠΟΛΚΕΟΑ και υπερασπίστηκε τις
αρχές του με συνέπεια, θέτοντας
ως προτεραιότητα πάντα την ενότητα.
Η εξώδιος ακολουθία έγινε από το Κοιμητήριο Π. Φαλήρου, την 1η Ιουλίου 2021.
Πριν προσληφθεί στην Ολυμπιακή Αεροπορία, σπούδαζε ιατρική σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. Αποφάσισε
και επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα και να προσληφθεί το
1973 ως ιπτάμενος φροντιστής. Συνταξιοδοτήθηκε το
1998.
Δραστήριο μέλος της κοινότητας και της μεγάλης οικογένειας της Ολυμπιακής, πρωτοστάτησε μετά την πτώση
της Χούντας στην αναδιοργάνωση των Συνδικάτων του
χώρου μας, μετέχοντας ενεργά.
Εκλεγόταν μέλος του Δ/Σ της Ε.Ι.Σ.Φ. επί σειρά ετών,
συμβάλλοντας στο συλλογικό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους στη Ολυμπιακής. Ανέπτυξε πολιτική δράση,
την οποία υπηρέτησε με συνέπεια.
Ο πολιτισμός πάντα ήταν στις προτεραιότητές του. Ο
ίδιος ζωγράφιζε, με μία μεγάλη συλλογή έργων του που
θα μας τον θυμίζουν για πάντα. Με αυτήν την ευαισθησία σε θέματα πολιτισμού, του δόθηκε η δυνατότητα,
ως μέλος του Δ/Σ, και μέσα από διάφορα αξιώματα, να
υπηρετήσει και να μετέχει ενεργά έως και την τελευταία
στιγμή από τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου του ΠΟΛΚΕΟΑ.
Ο Αντώνης ήταν παντρεμένος με την Μαρία και απέκτησαν δύο παιδιά: τον Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο.
Εξαίρετος οικογενειάρχης, ανιδιοτελής συνάδελφος,
πρακτικός, αποτελεσματικός, αποφασιστικός και συνεπής στις θέσεις του, πάντα με την καλή κουβέντα.
Το τελευταίο διάστημα, στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που προέκυψε, έδειξε χαρακτήρα, έδωσε τη μάχη
με αξιοπρέπεια. Συμμετείχε ενεργά στους κοινωνικούς
αγώνες ως την τελευταία στιγμή.
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγό του Μαρία και στα παιδιά του Κωνσταντίνο και Αλέξανδρο.
Αντίο Αντώνη
Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας φίλε
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Βάσω Παπάκου

Ιπτάμενη Συνοδός - Συγγραφέας
Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ
Η Βάσω Παπάκου γεννήθηκε το
1948 στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσε
το λύκειο στην Αθήνα και αμέσως
προσλήφθηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως αεροσυνοδός. Επί σειρά ετών διετέλεσε προϊσταμένη πληρώματος υψηλών
προσώπων (V.I.P.) και με την παρουσία της τίμησε την
Ολυμπιακή Αεροπορία.
Ενώ εργαζόταν στην Ολυμπιακή Αεροπορία κατάφερε
συγχρόνως να σπουδάσει Πολιτικές επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Μητέρα δύο αγοριών, μιλούσε τρεις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Στα Γράμματα εμφανίστηκε
το 1984 με το πρώτο της βιβλίο «Η Αεροσυνοδός».
Το 2009 ήταν υποψήφια για το βραβείο «Γυναίκα της
Χρονιάς» του περιοδικού «Life and Style» με το βιβλίο
της «Ο Εραστής του Σαββατοκύριακου». Είχε εκδώσει
συνολικά 15 βιβλία.
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Σταματόπουλος
Χαράλαμπος

Προϊστάμενος Τομέα Συντήρησης
Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ
Ο Σταματόπουλος Χαράλαμπος
του Δημητρίου απεβίωσε στις 11
Μαίου 2021 από έμφραγμα, σε ηλικία 87 ετών.
Διορίστηκε στις 16 Απριλίου 1969 στην Ολυμπιακή Αεροπορία και συνταξιοδοτήθηκε στις 30 Ιουνίου 1996.
Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελληνικού εργάστηκε για 27
χρόνια.
Δούλεψε Εργοδηγός στο τμήμα Οικοδομικών Εργασιών
και αργότερα αναβαθμίστηκε σε Προϊστάμενος Τμήματος Οικοδομικών Εργασιών του τομέα Συντήρησης από
το 1993 ως 1996.

Σταυρόπουλος Σταύρος
Μηχανικός αεροσκαφών
Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ

Ο συνάδελφος Σταύρος Σταυρόπουλος έφυγε από κοντά μας στις 12 Μαίου 2021.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα ειλικρινή
του συλληπητήρια στους οικείους του.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ετήσια ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Καλείστε στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία, λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών (Covid-19) θα
πραγματοποιηθεί ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19.00. Είναι η 3η κατά σειρά, σύμφωνα
με το καταστατικό και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε με όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή και παρευβρεθούν.
1.

Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικός Απολογισμός – Οικονομικός Ισολογισμός –
Προϋπολογισμός – Πρόγραμμα Δράσης).

2.

Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

3.

Συζήτηση και κριτική επί των παραπάνω θεμάτων

4.

Έγκριση του απολογισμού (Διοικητικού και Οικονομικού) καθώς και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

Διαδικασία Συμμετοχής στην ετήσια Γενική Συνέλευση
του ΠΟΛΚΕΟΑ εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης
Η Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.
Παρακαλούνται τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση
να γνωστοποιήσουν ή/και να επικαιροποιήσουν την διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail)
τηλεφωνικά στο 2109885003 ή στο email: polkeoa0@gmail.com , για την ταυτοποίησή τους και την αποστολή
της σχετικής πρόσκλησης και των οδηγιών.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί για την προσφορά τους:
* Φώτη Χριστοδούλου (Κυβερνήτης)
(διάφορα αντικείμενα, εγχειρίδια και έντυπα της Ολυμπιακής Αεροπορίας)
* Αντιγόνη Γρηγοριάδου (Διοικητική υπάλληλος)
(Κλασέρ από εκτυπώσεις σωματείων και εγχειριδίων Ολυμπιακής Αεροπορίας)
* Στάθη Αναδιώτη (Τεχνικός)
(Αρχείο με φωτογραφίες και βίντεο από Τεχνική Διεύθυνση και Ολυμπιακή Αεροπορία)
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ΧΡΟΝΙΑ

30 χρόνια ανελλιπώς κοντά σας!

ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠAΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602Α
16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

