Περιοδικό του πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Τεύχος 105

Oκτώβριος Ι Νοέμβριος Ι Δεκέμβριος 2021

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

Χρόνια πολλά
Καλή Χρονιά

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Περιοδικό του πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Τεύχος 105

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Χ ρό ν ια π ολ λ ά
Κ α λ ή Χ ρο ν ιά

Oκτώβριος Ι Νοέμβριος Ι Δεκέμβριος 2021

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ

Χρόν ια πολλ ά
Καλ ή Χρον ιά

ΤΕΥΧΟΣ 105 Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος 2021
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 602Α
τ.κ. 164 52, Αργυρούπολη
τηλ.: 210 9885006,
210 9211965
210 9885045
e-mail: polkeoa0@gmail.com

Eυχετήρια κάρτα της Ολυμπιακής Αεροπορίας

ΖΗΤΑΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΤΟΛΕΣ, ΜΑΝΤΗΛΙΑ, ΖΩΝΕΣ,
ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Α.
ΣΤΟΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ, ΤΣΑΝΤΕΣ,

ΕΚΔΟΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Βασίλης Τσατσαράγκος
τηλ.: 6944 363214
ιστοσελίδα www.polkeoa.gr
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ Παύλος Παπαδημητρόπουλος
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ τηλ.: 6947 405597
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Bασίλης Τσατσαράγκος
Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Κώστας Δάφνος
Χριστόφορος Στεφανίδης

ΣΚΕΥΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΛΛΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Σπηλιοπούλου Χρυσούλα

ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Α.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΚΕΟΑ
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να λάβουν
μέρος στα τμήματα του ΠΟΛΚΕΟΑ
* LATIN
* ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
Tελευταία
* PILATES - YOGA
ειδοποίηση
* ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
να το δηλώσουν τηλεφωνικά
στη γραμματεία του ΠΟΛΚΕΟΑ,
στα τηλ. 2109885006 - 2109211965 ή στο
email: polkeoa0@gmail.com
(Δευτ - Παρ. 08.30 - 15.00)
έως τις 20 Ιανουαρίου 2022.

TEYΧOΣ 105 Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ Αργώ Εκτυπωτική
τηλ.: 210 571 7727
Επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένων αρκεί να αναγράφεται
η πηγή προέλευσης.
Επώνυμα κείμενα είναι δημοσιεύσιμα εφόσον κινούνται στα
πλαίσια των αρχών του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. και της «Άλλης Πτήσης» και αυτά τα κείμενα δεν υπερβαίνουν τις 270 λέξεις.
Δ.Σ. ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
Πρόεδρος: Βασίλης Τσατσαράγκος
Β’ Αντιπρόεδρος: Aντώνης Μπάρτζας
Γεν. Γραμματέας: Κυριακή Καρακατσάνη
Αν. Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Κώσταλος
Ταμίας: Γιώργος Λαμπρόπουλος
Εφ. Επιμελητείας: Γιώργος Σαρηγιάννης
Δημόσιες Σχέσεις: Φίλιππος Περιμένης
Μέλη: Ευάγγελος Βασιλαράς, Θεοδόσης (Τέο)
Σιλβέστρος, Ευάγγελος Στρουμπούλης, Kωνσταντίνα
Δήμου

2

9

δο
ο
ί
ρ
Πε

-1
d
i
ov
C
ς

Editorial
Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

Ό

πως διαπιστώνετε κρατώντας το τεύχος Νο105 στα

ση με το Μουσείο. Δουλεύουμε σκληρά, με σχέδιο αλλά και

χέρια σας, προωθούμε περαιτέρω την αισθητική

πίστη στο όραμα για τη διάσωση της ιστορίας της Ολυμπι-

αλλά και την ποιοτική βελτίωση
του περιοδικού μας αγκαλιάζοντας όλο το φάσμα των νέων σχετικά με την Πολιτική Αεροπορία,
καθώς και δράσεις πολιτισμού.
Η πρώτη αλλαγή είναι η προσθήκη του σήματος της Ο.Α. με τους
κύκλους του πολιτισμού στο εξώφυλλο. Η δεύτερη, αφορά συνολικά το στήσιμο του περιοδικού,
στην κατεύθυνση που προαναφέραμε.
Πέρα από την προσπάθεια για
την προβολή της ιστορίας της
Ολυμπιακής Αεροπορίας αλλά και
των μελών μας που ασχολούνται
με τις τέχνες, τα γράμματα, τον
πολιτισμό, τον αθλητισμό, καθιερώνουμε και μία νέα στήλη με
τίτλο «Αεροπορικό ημερολόγιο»,
καταγράφοντας ιστορικές στιγμές

ακής Αεροπορίας και συνολικά αυτή

“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„

της Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό
επιβάλει την ανάγκη για προβολή
και ενημέρωση μέσα από τις στήλες του περιοδικού μας, σχετικά με
το σύνολο των δράσεων που στόχο
έχουν τη διάσωση των αεροσκαφών
και τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Αυτή
είναι η βασική μας προτεραιότητα
τα τελευταία χρόνια και καθημερινά
προσθέτουμε.
Η Γενική μας Συνέλευση, που
πρόσφατα

πραγματοποιήθηκε

(04.10.21), έθεσε τις προτεραιότητες
που χρειάζονται, για να γίνει το όραμα πραγματικότητα.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι
ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη η ερώτηση που κατατέθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΙΝΑΛ και

και γεγονότα του ΠΟΛΚΕΟΑ, της Ο.Α. και της Πολιτικής Αε-

ειδικότερα των Μιχάλη Κατρίνη (κοινοβουλευτικό εκπρόσω-

ροπορίας, τόσο εντός της χώρας μας, όσο και εκτός αυτής.

πο) και Δημήτρη Κωνσταντόπουλου (υπεύθυνο τομέα πολι-

Επίσης, σημαντική πλευρά αποτελεί και η συνεχής προσπά-

τισμού), για τη διάσωση των αεροσκαφών και του Μουσείου

θειά μας για παροχές προς τα μέλη μας, σε όσους ανανεώ-

Πολιτικής Αεροπορίας (σελ. 4 – 5).

νουν την κάρτα μέλους, διατηρώντας έτσι και τον αριθμό
Μητρώου που είχαμε στην Ολυμπιακή.

Χρόνια Πολλά

Στη Γενική Συνέλευση του 2020 (Ιούνιος) είχα τονίσει ότι

Καλή Χρονιά

μπαίνουμε σε μία δύσκολη και καθοριστική περίοδο, σε σχέ-
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Το ΠΟΛΚΕΟΑ στη Βουλή

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Μ. Κατρίνης & Δ. Κωνσταντόπουλος:
«Σε εκκρεμότητα η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό»
Σε ερώτηση προς τους κ.κ.
Υπουργούς Πολιτισμού &
Αθλητισμού και Ανάπτυξης
& Επενδύσεων, την Τρίτη
7 Δεκεμβρίου 2021, προχώρησαν οι βουλευτές του
Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης και Δημήτρης
Δ. Κωνσταντόπουλος
Κωνσταντόπουλος για την
Βουλευτής ΚΙΝΑΛ
ανάγκη δημιουργίας ΜουΝ. Αιτολωακαρνανείας
σείου Πολιτικής Αεροπορίας κατ’ αναλογία των αεροπορικών μουσείων δεκάδων άλλων χωρών, στο πλαίσιο της διάσωσης του πολιτισμικού αποτυπώματος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, όπως και της διατήρησης στοιχείων της νεότερης
πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές.Το
Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αναγνωρισμένο πολιτιστικό φορέα,
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αριθμεί περί τα
7.200 μέλη, με δράση άνω των 30 ετών.
Επειδή η σχετική πρόβλεψη για τη δημιουργία του
Μουσείου υφίσταται ήδη από το 2018, χωρίς να έχει
υλοποιηθεί έως σήμερα, οι βουλευτές του Κινήματος
Αλλαγής ρωτούν τους συναρμόδιους κ.κ. Υπουργούς,
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αν συνηγορούν στην ανάγκη
δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, διασώζοντας έτσι το πολιτισμικό
αποτύπωμα του Ελληνικού
και της Ολυμπιακής Αεροπορίας, όπως και σε ποιες ενέργειες θα προβούν, προκειμέΜ. Κατρίνης
νου να υλοποιηθεί το σχετικό
Βουλευτής ΚΙΝΑΛ
Προεδρικό Διάταγμα.
Ν. Ηλείας
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας μέσα
στον χώρο του πρώην αεροδρομίου, έχει αποφασιστεί ήδη από το 2018 με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, χωρίς να διακυβεύεται η ίδια η επένδυση του
Ελληνικού. Αποτελεί δε, κεντρική στόχευση του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ).
Το ΠΟΛΚΕΟΑ συνιστά Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αναγνωρισμένο πολιτιστικό φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αριθμώντας περί τα 7.200
μέλη, με δράση άνω των 30 ετών.
Ο ανωτέρω φορέας έχει ως σκοπό του την ιστορικοποίηση τμήματος του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και της Ολυμπιακής Αεροπορίας, προκειμένου
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να διατηρηθούν ζωντανά στη συλλογική μνήμη, σηκάδες χώρες, χωρίς ωστόσο η χώρα μας να συμπεριμαντικά κομμάτια της νεότερης και σύγχρονης κληρολαμβάνεται σε αυτές.
νομιάς του τόπου. Μάλιστα, παρότι ο φορέας δεν επιΕπειδή τα 23.000 εκθέματα, τα οποία με κόπο συλλέβαρύνει την Πολιτεία με ούτε ένα ευρώ, έχει ωστόσο
χθηκαν και διατηρούνται από το ΠΟΛΚΕΟΑ βρίσκονται
διασώσει και συγκεντρώσει με δικό του προσωπικό
διάσπαρτα σε διάφορους χώρους αποθήκευσης και
κόστος και προσφορές, πάνω από 23.000 εκθέματα,
χωρίς την ασφάλεια που απαιτείται κινδυνεύουν.
καθώς και επτά μη πλόιμα αεροσκάφη που διατρέχουν
Επειδή τα τρία ιστορικά αεροσκάφη, παρότι έχουν χατην 90χρονη ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στην
ρακτηριστεί με εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου
χώρα μας.
Νεώτερων Μνημείων ως «κινητά νεότερα μνημεία»,
Επιδίωξη λοιπόν του ΠΟΛΚΕΟΑ, είναι να αποκτήσει η
ωστόσο, η αρμόδια Υπουργός Πολιτισμού καθυστερεί
χώρα μας ένα δυναμικό Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίνα την προσυπογράψει, θέτοντάς τα σε κίνδυνο πλειας στον φυσικό του χώρο, δηλαδή το πρώην αεροδρόστηριασμού.
μιο του Ελληνικού, όπου θα στεγάσει τις αεροπορικές
Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
μνήμες, θα παρουσιάζει την εξέλιξη της Πολιτικής ΑεΣε ποιες ενέργειες θα προβούν για την υλοποίηση του
ροπορίας, όπως και την ιδιαίτερα σημαντική συμβολή
Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπει τη δημιουρτης Ολυμπιακής Αεροπορίας στην εξέλιξη των αερομεγία ενός Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας μέσα στον
ταφορών στη χώρα μας.
χώρο του πρώην αεροΣε αυτό το πλαίσιο, ο
δρομίου,
φορέας ζητά τη μέριμνα,
Συνηγορούν στην ανάόπως και την έμπρακτη
γκη δημιουργίας Μουσυνδρομή της Πολιτείας
σείου Πολιτικής Αερογια:
πορίας, διασώζοντας
τη δημιουργία Μουσείέτσι το πολιτισμικό
ου Πολιτικής Αεροποαποτύπωμα του Ελληνιρίας εντός του πρώην
κού και της Ολυμπιακής
αεροδρομίου του ΕλληΑεροπορίας και παρανικού,
δίδοντας στις επόμενες
την άμεση και ασφαλή
γενιές στοιχεία της νεόστέγαση της τεράστιας
τερης πολιτιστικής κλησυλλογής αεροπορικών
ρονομιάς μας;
Φωτογραφία από επίσκεψη του ΠΟΛΚΕΟΑ στα πλαίσια του
αντικειμένων, τα οποία
Με ποιους συγκεκριμέπρογράμματος "Πολιτιστικοί περίπατοι στην Αττική".
προορίζονται για το Μουνους τρόπους προτίθεσείο Πολιτικής Αεροπορίας, στο Αγγλικό Υπόστεγο
νται να δράσουν ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουρ(‘’Παγόδα’’), που χαρακτηρίστηκε μετά από ενέργειές
γία και η λειτουργία ενός τέτοιου μουσείου, εντός του
του ΠΟΛΚΕΟΑ, ως μνημείο της νεότερης Ιστορίας μας,
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού;
τη διάσωση των επτά ανωτέρω αεροσκαφών, τρία εκ
Προτίθεται να δράσει άμεσα, υπογράφοντας τη σχετων οποίων έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως κινητά μνητική Υπουργική Απόφαση, ώστε να διασωθούν τα
μεία, με σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου Κεντριανωτέρω τρία αεροσκάφη από τον κίνδυνο πλειστηρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.
ασμού;
Κατόπιν τούτων κι επειδή η σχετική πρόβλεψη για τη
δημιουργία του Μουσείου υφίσταται ήδη από το 2018,
Οι ερωτώντες βουλευτές
χωρίς να έχει υλοποιηθεί έως σήμερα.
Μ. Κατρίνης – Ν. Ηλείας
Επειδή ανάλογα αεροπορικά μουσεία υπάρχουν σε δεΔ. Κωνσταντόπουλος – Ν. Αιτωλ/ίας

5

WWW.POLKEOA.GR

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ετήσια Διαδικτυακή Γενική Συνέλευση ΠΟΛΚΕΟΑ
Συνεχίζεται η μάχη για τη διάσωση
των αεροσκαφών για το Μουσείο

Μ

ετά από ένα θερμό καλοκαίρι λόγω των ενεργειών
επίσπευσης από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. για αναγκαστικό πλειστηριασμό των ιστορικών αεροσκαφών μας,
μπήκαμε και σε ένα ιδιαίτερα θερμό φθινόπωρο. Προφανώς
ενοχλημένοι από τη μεγάλη επιτυχία του ΠΟΛΚΕΟΑ να ακυρώσει τον πλειστηριασμό της 9ης Ιουλίου 2021, η Lamda
Development, που πλέον έχει τον πρώτο λόγο, αφού το Ελληνικό έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία της, συνεχίζει την πολιτική της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Έτσι, βρεθήκαμε 1η Σεπτεμβρίου, 15 Σεπτεμβρίου και 7
Οκτωβρίου 2021 να βρισκόμαστε και πάλι στις δικαστικές
αίθουσες για να υπερασπιστούμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, να
υπερασπιστούμε τη διάσωση των αεροσκαφών (τα οποία
υπενθυμίζουμε πως έχουν χαρακτηρισθεί από την Εφορεία
Νεωτέρων Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού ως κινητά νεώτερα μνημεία), το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Η απόφαση
αναμένεται.
Η Γενική μας Συνέλευση
Τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η ετήσια
Γεν. Συνέλευση του ΠΟΛΚΕΟΑ διαδικτυακά, λόγω Covid-19.
Στη Γενική μας Συνέλευση παρουσιάστηκε ο απολογισμός
και οι δράσεις συνολικά του ΠΟΛΚΕΟΑ, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα.
Επίσης, στη Γενική μας Συνέλευση, παρουσιάστηκε το πλάνο
των οικονομικών απαιτήσεων που καλείται το ΠΟΛΚΕΟΑ να
TEYΧOΣ 105 Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα και που είναι: η μετακίνηση των αεροσκαφών στο hangar του ΚΕΑ, η ενοικίασηδιαμόρφωση χώρου και μεταφορά των χιλιάδων εκθεμάτων
που σήμερα είναι διάσπαρτα και μη ασφαλή, τα δικαστικά
έξοδα και οι αμοιβές νομικών συμβούλων, απογραφή εκθεμάτων, μελέτη, ψηφιοποίηση αρχείων, ψηφιακό Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας, κ.λπ.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε έκτακτη εφάπαξ
οικονομική εισφορά, ύψους 10 ευρώ για την αντιμετώπιση
των ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς να προσδιορισθεί το πότε.
Ενώ το ΠΟΛΚΕΟΑ δίνει τις μάχες να υπερασπιστεί - τόσο
στις δικαστικές αίθουσες όσο και απέναντι σε αυτούς που
θέλουν να μας πάρουν τα αεροπλάνα και να υπονομεύσουν
το Μουσείο - και αγωνίζεται για τη διάσωση των ιστορικών
αεροσκαφών, του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας και της
ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας, οι εξελίξεις ανέδειξαν
και τους εσωτερικούς μας εχθρούς, οι οποίοι αντιμάχονται
όλα τα παραπάνω, ενισχύοντας έτσι τους νέους ιδιοκτήτες
του οικοπέδου του Ελληνικού στις επιδιώξεις τους, μεταφέροντας τα ψέματά τους στα μέλη μας.
Σημειώνουμε πως το ΠΟΛΚΕΟΑ, στην αναζήτηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για να προωθήσει το όραμά μας
(όπως τονίστηκε στη Γεν. Συνέλευση) θα αναζητήσει χορηγούς, μικρούς και μεγάλους αφενός και αφετέρου, θα επιδι-
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ώξει να «μπει» σε προγράμματα τόσο του Υπουργείου Πολιτισμού όσο
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τονίζουμε πως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάλεσμα για οικονομική αρωγή στους παραπάνω στόχους.
Τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ δεν πρόκειται να αιφνιδιαστούν. Δεν ήταν ούτε
είναι κάτι τέτοιο στις προθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θα ενημερώνονται όπως κάνουμε σταθερά, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία επικοινωνίας που έχουμε ήτοι: Το περιοδικό μας, την ιστοσελίδα
μας, ανακοινώσεις, δελτία τύπου, sms, Γεν. Συνέλευση, κ.λπ. Ο κόσμος
μας θέλουμε να είναι αρωγός των προσπαθειών μας που είναι το όραμα όλου του κόσμου της Ολυμπιακής και να συμπορευθούμε ενωμένοι
κάτω από τους κύκλους της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Κάνουμε ξεκάθαρο πως, τώρα θα προχωρήσουμε με αυτά τα λίγα έσοδα
που εισπράττουμε (1€/μήνα) αλλά ιδιαίτερα σημαντικά για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών του Πολιτιστικού μας Κέντρου.
Πρώτο μας μέλημα, η διάσωση της ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας
Το ΠΟΛΚΕΟΑ καθίσταται ο μοναδικός φορέας ιστορικοποίησης της Ολυμπιακής και ο μοναδικός παράγων ασκήσεως πιέσεων για τη διάσωση
της νεότερης και σύγχρονης κληρονομιάς του τόπου. Αποτιμώντας τον
μακρόχρονο αγώνα και όλα τα θετικά αποτελέσματα αυτού του αγώνα
με τη στήριξη του κόσμου της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Συνεχίζουμε.

Παραλειπόμενα
• Γ
ΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Για πρώτη
φορά (λόγω Covid-19) το ΠΟΛΚΕΟΑ
πραγματοποίησε τη Γενική του Συνέλευση μέσω ZOOM.
• Α
 υτό έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχουν μέλη μας από την Περιφέρεια.
• Σ
τη Γενική Συνέλευση συζητήσαμε
και για εφάπαξ έκτακτη εισφορά.
• Α
 ν δεν βρεθούν τα χρήματα από χορηγούς, το Υπ. Πολιτισμού και την
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειαστεί και
η συμβολή των μελών μας.

Η εταιρεία που υποστήριξε όλη τη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης
Η ψηφιακή ψηφοφορία διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία της Ελληνικής Εταρείας
Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών, electobox secure online voting (https://electobox.com).
Η ψηφιακή κάλπη electobox secure online voting έχει αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που ψηφίζουμε, προσφέροντας αξιόπιστα, ασφαλή και εύκολα στην χρήση συστήματα ηλεκτρονικών εκλογών και δημοψηφισμάτων. Χάρη
στην πρωτοποριακή τεχνολογία της εταιρείας η ψηφοφορία μέσω διαδικτύου έχει γίνει απόλυτα ασφαλής και προσβάσιμη σε όλους. Αυτό γιατί η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της electobox κατάφερε να συνδυάσει τους ισχυρότερους αλγόριθμους κρυπτογράφησης σε μία εύκολη και φιλική στην χρήση εφαρμογή.
Με αυτό τον τρόπο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί πλέον να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ψηφοφορία από όπου και αν
βρίσκεται, χρησιμοποιώντας είτε το κινητό του είτε τον υπολογιστή ή το tablet του. Η πρωτοποριακή κρυπτογραφία
που χρησιμοποιεί η εφαρμογή διασφαλίζει πως κανένας - ούτε το ίδιο το electobox - δεν είναι σε θέσει να διαβάσει
ή να αλλάξει την ψήφο κάποιου ψηφοφόρου. Μάλιστα, η τεχνολογία της ψηφιακής κάλπης electobox secure online
voting δίνει την δυνατότητα σε κάθε ψηφοφόρο να επαληθεύσει και να επιβεβαιώσει ο ίδιος πως η εκλογική διαδικασία ήταν αδιάβλητη και πως η ψήφος του υποβλήθηκε και καταμετρήθηκε επιτυχώς.
Ήδη οι μεγαλύτεροι οργανισμοί και φορείς της χώρας μας εμπιστεύονται την τεχνολογία της electobox για να διεξάγουν με ασφάλεια τις εκλογές τους ηλεκτρονικά. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Πειραιώς, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, οι Εμπορικοί Σύλλογοι
Αθηνών και Πειραιά, η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδος, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, σωματεία εργαζομένων όπως
το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών και το Σωματείο Εργαζομένων Υγείας Αττικής, διάφοροι
Δήμοι της χώρας κ.α.
Για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το electobox, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα
της εταιρείας: https://electobox.com
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Μεγάλη μάχη για τη διάσωση των αεροσκαφών
για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
Μεγάλης πολιτιστικής σημασίας εκθέματα αποτελούν τα τρία ιστορικά αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Αυτό υποστηρίχθηκε από Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) που αποφάσισε στις 3 Ιουλίου 2019 και
εισηγήθηκε να κηρυχθούν ως νεώτερα κινητά μνημεία.
Το Ελληνικό, στα περίπου 66 χρόνια λειτουργίας ως διεθνές αεροδρόμιο, συνέβαλλε στην εξέλιξη των εμπορικών
αερομεταφορών στην Ελλάδα, καθώς και στην ανάπτυξη των όμορων περιοχών. «Έβαλε» την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών και «φιλοξένησε» ιδιαίτερα σημαντικές ιστορικές στιγμές της νεότερης ιστορίας
της χώρας μας.
Θα είναι ντροπή για την χώρα, να μην μπορεί να σώσει την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας.
Είναι προσβλητικό, ενώ γιορτάσαμε τα 90 χρόνια από την πρώτη πτήση (17 Μαϊου 1931 με πρώτο επιβάτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο και δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη), τα τρία ιστορικά αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας
να οδεύουν για κατσαρόλες.
Είναι ευθύνη της Πολιτείας και ειδικά του Υπουργείου Πολιτισμού να διασφαλίσουν τη διάσωση και απόδοση αυτών
των ιστορικών αεροσκαφών στην ελληνική αλλά και στη διεθνή κοινότητα.
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, παρά την 90χρονη παρουσία της στις
εμπορικές αερομεταφορές.

Προσφορές για το Μουσείο
To ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί θερμά για την προσφορά τους:
• 
Δήμητρα Τορολοπούλου, κόρη του συναδέλφου,
ιπτάμενου μηχανικού, Αθανάσιου Τορολόπουλου
	(στολή, τσάντες, διάφορα εγχειρίδια, manuals και
αναμνηστικά Ο.Α.)
• Τίγκα Ιωάννη (χειριστής τυλετύπου – Ανατολικός Αερολιμένας)
	(έργο λαϊκού, ερασιτέχνη ζωγράφου που το ζωγράφισε εντός της του α/φους 747 κατά την επιστροφή
της ελληνικής αποστολής των Ολυμπιακών αγώνων
από την Αυστραλία το 2000).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο συνάδελφος βρήκε και διέσωσε
τον πίνακα από τα μπάζα και τα σκουπίδια κατά τη μετακόμιση από το Ανατολικό στα Σπάτα!
• Σωτήρη Αμπατζίδη
(ακουστικά επιβατών)
• Βιργινία Αποστολίδου – Τσέκερη (υπάλληλο ΕΛΤΑ
στον εμπορευματικό Ο.Α.)
	
(θήκες διακίνησης αλληλογραφίας, luggage tags,
boarding passes, διάφορα διαφημιστικά έντυπα αεροπορικών εταιρειών, card holders κ.λπ.)

TEYΧOΣ 105 Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στις 5 Οκτωβρίου 2021, είχαμε μία απρόσμενη επισκέπτρια στα γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ, που μας έδωσε μεγάλη χαρά με τις αφηγήσεις της στον εκδοτικό τομέα της
Ολυμπιακής και την ιστορία έκδοσης του περιοδικού
για τους επιβάτες «Κίνηση/Motion» καθώς και το πρόπλασμα του, που εκδιδόταν με τον τίτλο: «Πνοή ελληνικής γης». Το όνομά της Mairy McNeely, η οποία παρέδωσε στο ΠΟΛΚΕΟΑ και στο Μουσείο τα πρώτα τεύχη
των παραπάνω περιοδικών, καθώς και κείμενά της με
αφιέρωση. Την ευχαριστούμε θερμά.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ δάνεισε διάφορα αντικείμενα και στολές
που ζητήθηκαν από την παραγωγή για τις ανάγκες των
γυρισμάτων ταινίας μικρού μήκους μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με τίτλο «Φωτιά από στάχτη». Η παραγωγή
της ταινίας υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το σενάριο βασίζεται στο διήγημα
«Η δεξίωση» του συγγραφέα Σωτήρη Δημητρίου.
Καλούμε όλους όσοι έχουν ιστορικό υλικό να επικοινωνήσουν με το ΠΟΛΚΕΟΑ
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΚΕΟΑ
για τη διάσωση των ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν έχει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Το 2021
συμπληρώθηκαν (17.05.2021) 90 χρόνια παρουσίας της χώρας μας στις εμπορικές αερομεταφορές.
Με την επίπονη δουλειά μας, πετύχαμε να γίνει αποδεκτή η εισήγησή μας για τον χαρακτηρισμό κτιρίων, μεταξύ
των οποίων το πρώην εργοστάσιο του ΚΕΑ (κτίσμα του 1938) και να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης (ΣΟΑ_ΦΕΚ35_01.03.2018) χωροθετώντας έτσι το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Το πολιτισμικό αποτύπωμα του αεροδρομίου του Ελληνικού και της Ολυμπιακής Αεροπορίας είναι σημαντικό να
διασωθεί και να παραδοθεί στις νεότερες γενιές.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ έχει συγκεντρώσει και έχει στην κατοχή του πάνω από 23.000 αντικείμενα που διατρέχουν την ιστορία
της Πολιτικής Αεροπορίας από τη δεκαετία του ’30 έως και σήμερα και διαθέτει επίσης επτά αεροσκάφη, μεταξύ
των οποίων τα τρία ιστορικά αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας (Boeing 747 – Boeing 727 – Boeing 737) τα
οποία αποκτήθηκαν με χρήματα των μελών μας.
Εκπέμπουμε SOS για τη διάσωσή τους.
Υπενθυμίζουμε πως, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων,
με απόφαση – εισήγησή του (03.07.2019), έκανε δεκτό τον φάκελο
– αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ για τον χαρακτηρισμό των τριών ιστορικών
αεροσκαφών ως ΚΙΝΗΤΑ νεώτερα μνημεία. Πολύ απλά, έκρινε ότι, τα
αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας είναι μεγάλης πολιτιστικής
σημασίας. Η υπουργός, κα Λίνα Μενδώνη, δυστυχώς αρνείται να το
υπογράψει τη σχετική υπουργική απόφαση, θέτοντας σε κίνδυνο τα
αεροσκάφη, με αποτέλεσμα αυτά να απειλούνται με πλειστηριασμό.
Υπενθυμίζουμε, πρόσφατα καταθέσαμε στην Κυβέρνηση και στην Lamda Development οικονομοτεχνική μελέτη
μετακίνησης αυτών των αεροσκαφών εντός του αεροδρομίου, στο χωροθετημένο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας,
τη δε δαπάνη την αναλάμβανε εξ ολοκλήρου το ΠΟΛΚΕΟΑ. Αρνήθηκαν.
Η ταυτότητα του Ελληνικού είναι το αεροδρόμιο του, είναι η Ολυμπιακή Αεροπορία
Στο ΠΟΛΚΕΟΑ έπεσε η ευθύνη να διασώσει την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Διανύσαμε ένα επίπονο δρόμο και, παρά τα εμπόδια, φέραμε αποτελέσματα. Είναι η ώρα να επιταχύνουμε το βήμα μας προς τον στόχο.
Δεδομένου ότι οι πρόδρομες εργασίες στο Ελληνικό για την επόμενη 5ετία δεν περιλαμβάνουν το Μουσείο, το
ΠΟΛΚΕΟΑ καλείται σε χώρο που θα επιλέξει, να συγκεντρώσει όλα τα εκθέματα που είναι σήμερα διάσπαρτα και
μάλιστα μη ασφαλώς.
Υπενθυμίζουμε πως τον Ιούνιο του 2018, κατ΄ απαίτηση της Κυβέρνησης να αποχωρήσουμε μας από το Ελληνικό,
μεταφέρθηκαν όλα τα αντικείμενα σε διάφορα σημεία. Στόχος να διασωθούν και σε δεύτερο στάδιο να μεταφερθούν σε χώρο εντός του Ελληνικού (Παγόδα), προκειμένου να βρουν την οριστική τους θέση: Το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Η Κυβέρνηση δυστυχώς δεν μας παραχώρησε την Παγόδα προκειμένου όλα αυτά τα εκθέματα να πάνε εκεί.
ΣΤΟΧΟΣ
Το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι υποχρεωμένο να κάνει το χρέος του απέναντι στην ιστορία, να σώσει τα εκθέματα και να επαναλειτουργήσει άμεσα το Μουσείο, παρέχοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να το επισκέπτονται, σε χώρο
δικό του.
Η Πολιτεία οφείλει να επιτελέσει τον ιστορικό της ρόλο ΤΩΡΑ
Η Κυβέρνηση και η Lamda Development έχουν πλέον την ευθύνη.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Να σωθούν τα αεροσκάφη που απειλούνται με πλειστηριασμό και να μετακινηθούν στο hangar του ΚΕΑ.
4 Οκτωβρίου 2021
Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
Λάμπρος Βλιώρας

9

WWW.POLKEOA.GR

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα

Η

επιστροφή των γλυπτών του
Παρθενώνα ανεβαίνει στην
ατζέντα της χώρας μας στα θέματα πολιτισμού.
Η πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον
Μπόρις Τζόνσον στο Λονδίνο, έδωσε
την ευκαιρία στον Έλληνα πρωθυπουργό να αναδείξει ως πρώτη προτεραιότητα την επιστροφή των γλυπτών του
Παρθενώνα στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός τόνισε:
«Το αίτημά μας δεν είναι φωτοβολίδα.

Θα επιμείνουμε με μεθοδικότητα για
να χτίσουμε τα απαραίτητα ερείσματα
και στη βρετανική κοινή γνώμη για την
ανάγκη επανένωσης τους με τα Γλυπτά
του Μουσείου Ακροπόλεως. Είναι σημαντικό ζήτημα που αφορά τις διμερείς μας σχέσεις», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
μετά τη συνάντηση του με τον Βρετανό
ομόλογό του, Μπόρις Τζόνσον σχετικά
με το αίτημα για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της
Ακρόπολης σε συζήτησή του με τους
Έλληνες δημοσιογράφους, που καλύ-

Όπως δήλωσε η διακεκριμένη
επιστήμων, Ελένη Αρβελέρ, σε
συνέντευξή της στην εφημερίδα «Καθημερινή»:
«Η έννοια του Πολιτισμού και
της Δικαιοσύνης, αργά ή γρήγορα, θα τα φέρει στο Μουσείο της Ακρόπολης, που είναι
καλύτερα οργανωμένο από το Βρετανικό Μουσείο για
να τα υποδεχθεί.
Θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, ο Ελγιν δεν πήρε ποτέ
φιρμάνι. Ο σουλτάνος Σελίμ Γ΄ δεν έδωσε ποτέ επίσημο φιρμάνι για να πάρει ο Ελγιν αυτά που πήρε. Αυτό
δεν το λέω εγώ. Δύο Τούρκοι ακαδημαϊκοί, ερευνητές
των οθωμανικών αρχείων, η Ζεϊνέπ Εγκέν και ο Ορχάν
Σακίν, απέδειξαν ότι δεν υπήρχε φιρμάνι. Υπήρχε μόνο
μία δήθεν μετάφραση, ιταλική. Η επιχείρηση του Ελγιν
γίνεται έπειτα από δωροδοκία σε τοπικούς παράγοντες. Δεύτερον, ο Ελγιν παρήγγειλε αμέσως πριόνια,
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πτουν την επίσκεψή του στο Λονδίνο.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός εκτίμησε
δε, πως «δεν είναι κατά βάση ζήτημα
μόνο νομικό, είναι πρωτίστως ζήτημα
αξιακό και πολιτικό», ενώ διαβεβαίωσε πως «θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα
μέσα για να πετύχουμε το σκοπό μας».
Το παραπάνω, αποτελεί πλέον θέμα
υψηλού ενδιαφέροντος. Σε αυτήν την
κατεύθυνση κινητοποιούνται δυνάμεις
από όλο τον κόσμο που τάσσονται με
την ελληνική πλευρά και απαιτούν, τα
γλυπτά του Παρθενώνα, να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

και όταν τα παραλαμβάνει, ζητάει μεγαλύτερα, γιατί
αυτά που έλαβε δεν ήταν κατάλληλα για την αποψίλωση τόσων γλυπτών. Δηλαδή, δεν παίρνει μόνο αυτά
που ήταν πεσμένα κάτω, αλλά ήταν αποφασισμένος
να ξηλώσει τα πάντα. Μιλάμε για 200 μεγάλα κιβώτια,
που μεταφέρθηκαν με τουλάχιστον τρία πλοία, και
ένα από αυτά, ο «Μέντωρ», ναυάγησε στα Κύθηρα το
1802. Ηρθαν από την Κάλυμνο δύτες για να συλλέξουν
γλυπτά που βρέθηκαν στον βυθό. Ολα αυτά δείχνουν
ότι εκείνο που έκανε ο Ελγιν ήταν μια απατεωνιά, για
να μην πω τίποτα παραπάνω. Και μόνο αυτά αν μάθουν οι Αγγλοι, θα πρέπει να κοιτάξουν τα πράγματα
διαφορετικά».
Η ελληνική κοινότητα, οι άνθρωποι του Πολιτισμού,
των Γραμμάτων και των Τεχνών, ενώνουν τις δυνάμεις
τους, προτάσσοντας ως κορυφαίο ζήτημα πολιτισμού
την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Από τον Παύλο Παπαδημητρόπουλο
«ΙΣΧΥΡΟ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ» ΠΡΟΚΑΛΕΙ
Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ «OMICRON”
Η μετάλλαξη «Ο» δημιουργεί νέα μαύρα
σύννεφα στις αεροπορικές μετακινήσεις και το τι θα συμβεί στην συνέχεια
είναι άγνωστο να προβλεφθεί, αλλά η
γενίκευση νέων lockdown, πριν ακόμα
την εμφάνιση νέας μετάλλαξης, φανερώνει μια δύσκολη χειμερινή περίοδο,
την στιγμή που οι αερομεταφορές είχαν
αναθαρρήσει κάπως έπειτα από μία ικα-

νοποιητική θερινή περίοδο. Αρκετές αεροπορικές εταιρίες μάλιστα, εμφάνισαν
ισχυρή κερδοφορία το τρίτο τρίμηνο
του 2021, το οποίο ήταν το πρώτο τρίμηνο με κέρδη, έπειτα από την εκδήλωση
της πανδημίας και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Lufthansa,
η οποία κατάφερε να αποπληρώσει
τα κρατικά δάνεια που είχε λάβει για
βοήθεια.
«ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΤΑΙ» ΤΟ AIR CARGO
Η IATA δημοσίευσε τα στατιστικά
στοιχεία του Οκτωβρίου για τις παγκόσμιες αγορές αεροπορικών εμπορευμάτων, τα οποία δείχνουν ότι η
ζήτηση συνεχίζει να είναι πολύ πάνω
από τα προ – κρίσης επίπεδα και ότι
οι περιορισμοί χωρητικότητας μειώθηκαν ελαφρώς. Οι αρρυθμίες της
εφοδιαστικής αλυσίδας και οι καθυστερήσεις παραδόσεων έχουν οδηγήσει σε μεγάλους χρόνους παράδοσης φορτίων.

Αυτό συνήθως έχει ως αποτέλεσμα
οι συναλλασσόμενοι να χρησιμοποιούν τις αεροπορικές μεταφορές,
οι οποίες είναι ταχύτερες, για να
ανακτήσουν τον χρόνο που χάθηκε
κατά τη διαδικασία παραγωγής ενώ
η ανταγωνιστικότητα κόστους –
ανταγωνισμού του αεροπορικού

φορτίου σε σχέση με τη μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίων δια θαλάσσης
παραμένει ευνοϊκή.
STOP ΣΕ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (97) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε
τον κατάλογο των αεροπορικών που
υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας
ή περιορισμούς λειτουργίας εντός της
Ένωσης, καθώς δεν πληρούν τα διεθνή
πρότυπα ασφάλειας. Αναλυτικότερα, 97

αεροπορικές εταιρείες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις στον εναέριο
χώρο της ΕΕ εκ των οποίων:
 90 αεροπορικές εταιρείες που έχουν
πιστοποιηθεί σε 15 κράτη, λόγω ανεπαρκούς εποπτείας της ασφάλειας
από τις αεροπορικές αρχές των εν
λόγω κρατών,
 Επτά επιμέρους αεροπορικές εταιρείες, λόγω σοβαρών ελλείψεων ασφάλειας: Avior Airlines (Βενεζουέλα), Blue
Wing Airlines (Σουρινάμ), Iran Aseman
Airlines (Ιράν), Iraqi Airways (Ιράκ),
Med-View Airlines (Νιγηρία) Skol
Airline LLC (Ρωσία) και Air Zimbabwe
(Ζιμπάμπουε).
 Άλλες δύο αεροπορικές εταιρείες υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας
και επιτρέπεται να εκτελούν πτήσεις
προς την ΕΕ μόνο με συγκεκριμένους
τύπους αεροσκαφών: Iran Air (Ιράν)
και Air Koryo (Βόρεια Κορέα).
ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ GADGET ΤΟΥ JAMES
BOND - 007
Αυτό που μοιάζει ουτοπικό γίνεται πραγματικότητα, τη στιγμή που
ο πρόεδρος της Ελληνικής Λέσχης
Υδροπλάνων ενεργοποιεί ένα πανέμορφο «διαστημικό» πτυσσόμενο
υδροπλάνο! Πρόκειται για ένα αμφίβιο υδροπλάνο που ανήκει στην κατηγορία Light sport Aircraft, και έχει
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σχεδιαστεί και παράγεται από την
ICON AIRCRAFT στην Καλιφόρνια των
ΗΠΑ. Τέτοιο μέσο «ταιριάζει γάντι» σε
χώρες με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Το μέγιστο βάρος
απογείωσης είναι 685 κιλά, χωράει
δύο επιβάτες, έχει δεξαμενή 75 λίτρων, καίει αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτου ,με μέση ωριαία κατανάλωση 12-14 λίτρα -όσο ένα… SUV!- και
ταξιδεύει με 160-170 χλμ/ώρα μέχρι
και 800 χιλιόμετρα. «Ας σκεφτούμε
πως σε μια πτήση Αθήνα- Θεσσαλονίκη, η απόσταση είναι 285 χιλιόμετρα,
η πτήση διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά
και θα “καούν” 33 λίτρα. Συγκρίνετέ
το με ένα αυτοκίνητο και με όλα τα
έξοδα -καύσιμα, διόδια κλπ- και σκεφτείτε πως το υδροπλάνο θα σηκωθεί
από το νερό, π.χ στο Φάληρο, και θα
προσθαλασσωθεί κατευθείαν στην
Καλαμαριά για… καφέ, ενώ οι άλλοι
θα περιμένουν στα διόδια. Γίνεται
κάπως έτσι αντιληπτό πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει συνήθειες στις
μετακινήσεις και να δώσει μια ακόμη
επιλογή»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ
Σε τελική ευθεία φαίνεται να οδεύει η
έναρξη των πολυαναμενόμενων υδροπλάνων στην Ελλάδα, αφού με την βοήθεια όλων των κυβερνητικών παραγόντων καθώς και των πρωτοβουλιών

που λαμβάνονται σε δημοτικό επίπεδο
ολοκληρώνεται το επιχειρησιακό περιβάλλον για τον κλάδο των υδροπλάνων. Απτό παράδειγμα ο δήμος Αλίμου
ο οποίος με γρήγορα αντανακλαστικά,
αποφάσισε και ενήργησε άμεσα χωρίς
καθυστερήσεις στην υλοποίηση των
διαδικασιών για ίδρυση του πρώτου
υδατοδρομίου της Αθήνας όπου θα
αποτελέσει στρατηγικά ίσως το σημαντικότερο βήμα στην ανάπτυξη των
υδροπλάνων στην Ελλάδα. «Εν αναμονή ολοκλήρωσης της αδειοδότησης η
έναρξη άμεσης κατασκευής του υδατοδρομίου για να ενταχθεί στο δίκτυο
Νοτίου Αιγαίου Τήνο & Πάτμο» δηλώνει η Hellenic Seaplanes.
WWW.POLKEOA.GR

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παραλειπόμενα
• Ε ίχα τονίσει στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση ότι μπαίνουμε
σε μία δύσκολη και καθοριστική περίοδο σχετικά με το Μουσείο.

70km
Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ

• Τ ο ΠΟΛΚΕΟΑ, για τρίτη φορά βρέθηκε στις δικαστικές αίθουσες
μέσα σε 36 μέρες (1η Σεπτεμβρίου, 15 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου).
• Γ ιατί; Γιατί θέλουν να μας πάρουν τα αεροπλάνα; Τονίζουμε Μουσείο χωρίς αεροπλάνα δεν γίνεται.
• Τ ι κάνουμε; Αντιστεκόμαστε, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό και με
τα μέσα που διαθέτουμε.
• Για όλα αυτά, πέρα από τις δράσεις, απαιτούνται χρήματα.
• Η
 υπεράσπιση της άλλης πλευράς με τον αναγκαστικό πλειστηριασμό, απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου στο δικαστήριο
γιατί δεν δέχεται Μουσείο. Απάντησε πως δεν περιλαμβάνεται στο
business plan.
• Σας ενημερώνουμε ότι καμία δικαστική απόφαση δεν βγήκε ακόμα.
• Ό
 λα αυτά τα χρόνια, το ΠΟΛΚΕΟΑ, με τη φυσική του παρουσία στο
Δυτικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού, συντηρούσε και διαφύλαττε
τις εγκαταστάσεις από λεηλασίες και βανδαλισμούς που προκλήθηκαν και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.
• Σ
 α να μην έφταναν αυτά, πρώην συνδικαλιστής ζήτησε διαγραφή
με εξώδικο (!!) γιατί δεν θέλει να βοηθήσει τον στόχο του Μουσείου.
• Δ
 εν ήθελε όμως να είναι μόνος του. Προσπάθησε να βρει άλλους
10, από τους οποίους οι 2 δεν είναι καν μέλη και άλλοι δεν ήθελαν
διαγραφή…!!
• Δεν περιποιεί τιμή. Θα παραμείνει «κηλίδα».
• Ξέρουν ότι τα γραπτά μένουν…
• Εννοείται μαζί και ο «αναγεννητής» που μάλιστα δεν είναι μέλος.
• Κ
 άποιοι, ίσως, την πολιτισμένη μας στάση την εκλαμβάνουν ως
αδυναμία. Οι βίαιες λέξεις είναι όπλο αδυναμίας.
• Ό
 ταν ο πολιτισμός από ευγένεια σωπαίνει, ο απολίτιστος νομίζει
ότι τον αποστόμωσε.
• Ε υχαριστούμε τους «αρνητές» αυτούς που εχθρεύονται το ΠΟΛΚΕΟΑ γιατί, με την προσπάθειά τους να μας βάλουν τρικλοποδιές,
κινητοποίησαν πολλές δεκάδες κόσμου, με μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης στον στόχο του ΠΟΛΚΕΟΑ.
• Η φράση που κυριαρχεί: «Προχωρήστε».

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, από
τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, στόχος είναι
ένα μέτωπο 70Km.
Θα χωρίζεται σε δύο τμήματα:
Το πρώτο θα είναι μέχρι τη Βουλιαγμένη
και το δεύτερο μέχρι το Σούνιο.

Σύμφωνα με την περιγραφή,
το αστικό τμήμα μέχρι τη
Βουλιαγμένη, θα περιλαμβάνει
πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο.
Το έργο είναι μεγάλο και σύνθετο, λόγω
πολλών παραγόντων (ποτάμια, ρέματα,
μαρίνες, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).
Με την ολοκλήρωση του έργου αλλάζει
η όψη του παραλιακού μετώπου και η
«Ριβιέρα της Αθήνας» αναβαθμίζει συνολικά την Αττική. Το παραλιακό μέτωπο
του Ελληνικού, θα εξαιρείται από το πλά-

• Β
 εβαίως εμείς γνωρίζουμε πως, πίσω από τέτοιες αντιδράσεις πάντα υποκρύπτεται κάτι.

νο γιατί θα έχει δικό του σχεδιασμό που

• Σ
 τη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουν να περιορίσουν την ενδυνάμωση του ΠΟΛΚΕΟΑ. Υπενθυμίζουμε το παράδειγμα του Συλλόγου
Φίλων Τατοίου, που δεκαετίες τώρα μάχεται για Μουσείο. Σημαντική στιγμή στον αγώνα τους αποτέλεσε η συγκέντρωση χρημάτων
για να πληρώσουν τις μελέτες.

το νέο ιδιοκτήτη της έκτασης του αερο-
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απορρέει από νόμο και υλοποιείται από

δρομίου του Ελληνικού, από την Lamda
Development, του Ομίλου Λάτση.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σήμα της
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Παραλειπόμενα
• Το
 ΠΟΛΚΕΟΑ διανύει την τέταρτη δεκαετία, χρόνια γεμάτα δράσεις πολιτισμού. Συμβάλει στην ανάδειξη της θετικής εικόνας της μεγάλης οικογένειας της Ολυμπιακής.
• Π
 ρόσφατα, γιορτάσαμε τα 100 τεύχη του περιοδικού μας
«Άλλη Πτήση», διανύοντας πολλά χιλιόμετρα πολιτισμού.
• Η
 στρατηγική του ΠΟΛΚΕΟΑ στο ζήτημα της υπεράσπισης του στόχου για Μουσείο, μαζί με την Επιτροπή διάσωσης των αεροσκαφών, με το lobbing, την επικοινωνία, τους συμμάχους μας, έκανε γνωστό στο πανελλήνιο
τον αγώνα μας. Τι πετύχαμε;
• Κ
 ερδίσαμε χρόνο. Ο χρόνος αυτός αξιοποιήθηκε εντείνοντας τις παρεμβάσεις μας.

ΠΡΙΝ

Συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια (10.05.2017)
από τότε που το σήμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που βρίσκεται στη διασταύρωση των
Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης φωταγωγήθηκε ξανά.
Το σήμα της Ολυμπιακής που σώθηκε με ενέργειες του ΠΟΛΚΕΟΑ και την καθοριστική στάση του Δημάρχου Ελληνικού - Αργυρούπολης,
Γιάννη Κωνσταντάτου, σήμερα στέκει αγέρωχο
ως τοπόσημο και ως εικαστική υπαίθρια δημιουργία. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το
ΠΟΛΚΕΟΑ, ο δε φωτισμός του από την εταιρεία
POLITIS Group. Το ΠΟΛΚΕΟΑ επίσης κατέθεσε αίτημα στο Υπουργείο Πολιτισμού (ΚΣΝΜ),
προκειμένου να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο.

• Τ α Τζουμερκοχώρια. Στο Συρράκο, στην είσοδο της οικίας του ποιητή Κωνσταντίνου Κρυστάλλη: «ΠΑΤΡΙΣ καλώς
πράσσουσα τον τυχόντ΄αεί μείζω τίθησι, δυστυχούσα
δ΄ασθενή» (ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ)
Μετάφραση: ΌΤΑΝ οι πολίτες αγαπούν την πατρίδα, η
πατρίς ευημερεί και οι πολίτες ευτυχούν. ΟΤΑΝ οι πολίτες
αδιαφορούν δια την πατρίδα, η πατρίς περιπίπτει εις μαρασμόν και οι πολίτες εις δυστυχίαν)
• Ε ΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΟΑ. Είχαμε τονίσει σε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού μας πως θα σας κρατάμε ενήμερους
σχετικά.
• Η εκκαθάριση ακόμη δεν έχει περατωθεί…!!
• 13 χρόνια μετά!!
• Ο
 εκκαθαριστής δεν έχει επιδείξει τον απαιτούμενο σεβασμό έναντι μίας εταιρείας σύμβολο της Ελλάδας στις
πέντε ηπείρους.
• Μ
 ιας εταιρείας που η ιστορία της είναι ταυτόσημη με αυτήν της χώρας μας στον 20ο αιώνα.
• Ε κτός από τα παραπάνω, εγείρονται και ζητήματα που
αφορούν τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού.
• Πού θα πάνε οι φάκελοι του προσωπικού;
• Π
 ού βρίσκονται τα αρχεία της Ο.Α., όλων των διευθύνσεων;
• Τι έγιναν τα έργα τέχνης;

ΜΕΤΑ

• Γ ιατί βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο μεγάλες ποσότητες
αντικειμένων με το λογότυπο της Ο.Α. σε Μοναστηράκι,
Ρέντη, αλλά και στο e-bay;
• Όλα τα παραπάνω πρέπει να απαντηθούν.
• Ε πίσης, χρήζει απαντήσεως και η αρνητική στάση στα
δεκάδες αιτήματα και επιστολές του ΠΟΛΚΕΟΑ για να
παραχωρηθούν ή να αγορασθούν αντικείμενα ιστορικού
ενδιαφέροντος για το Μουσείο.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Η λίστα του 2021 με τα 10 καλύτερα τραγούδια
της μουσικής ιστορίας
Τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το δημοφιλές περιοδικό “Rolling Stone”
Το αμερικανικό περιοδικό “Rolling Stone”, αναθεωρώντας τη λίστα με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των
εποχών, δημοσιεύει τα 10 καλύτερα τραγούδια όλων
των εποχών. Η πρώτη λίστα είχε κυκλοφορήσει το
2004.
Στη σύσταση αυτής της λίστας του εν λόγω περιοδικού
έλαβαν μέρος περισσότεροι από 250 καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και προσωπικότητες της βιομηχανίας. Οι
ψηφοφόροι κλήθηκαν να υποβάλλουν ο καθένας τη λίστα με τα 50 αγαπημένα τους. Περισσότερα από 4.000
τραγούδια έλαβαν τουλάχιστον από μία ψήφο.
Τα συμπεράσματα που μπορεί να εξαγάγει κάποιος
από την ανάγνωση της νέας λίστας και πολύ περισσότερο έπειτα από την αντιπαραβολή της με αυτήν του
2004 είναι πολλά και διάφορα.

7. The Beatles, “Strawberry Fields Forever” (1967)
8. Missy Elliott, “Get Ur Freak On” (2001)
9. Fleetwood Mac, “Dreams” (1977)
10. OutKast, “Hey Ya!” (2003)

Το top 10 της λίστας του 2021:
1. Aretha Franklin, “Respect” (1967)
2. Public Enemy, “Fight the Power” (1989)
3. Sam Cooke, “A Change Is Gonna Come” (1964)
4. Bob Dylan, “Like a Rolling Stone” (1965)
5. Nirvana, “Smells Like Teen Spirit” (1991)
6. Marvin Gaye, “What’s Going On” (1971)

Μουσική διαδρομή σε βυζαντινά ίχνη
Μια μουσική διαδρομή με αφετηρία την αρχέγονη, βυζαντινοπρεπή μουσική της Κρήτης και την αποτύπωση της πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2021 στο Ηρώδειο. Με αρχή το Ριζίτικο τραγούδι, μνημείο της Κρητικής μουσικής που έχει τις ρίζες του στα
βυζαντινά χρόνια, στα Λευκά ‘Oρη και τον Ψηλορείτη, η συναυλία
παρουσιάσε ένα αριστουργηματικό ψηφιδωτό ήχων - τραγουδιών
και χορών - και ένωσε τον χρόνο και τις πηγές της μουσικής ελληνικότητας μετο παρών της ελληνικής μουσικής. Την έμπνευση
και τον σχεδιασμό της συναυλίας έχει η πιανίστα και μουσικολόγος
Τατιάνα Παπαγεωργίου, στενή συνεργάτιδα του Μίκη Θεοδωράκη, γνωστή για την αφοσίωση στο έργο του επί 25 χρόνια. Την
βραδιά σφράγισε ο εμβληματικός ερμηνευτής Βασίλης Σκουλάς
ενώ, το έργοτου Μίκη Θεοδωράκη παρουσίασε ο ερμηνευτής και
τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης. Παρουσία έκπληξη αποτέλεσε η ηθοποιός και Πρέσβειρα Πολιτισμού της Κρήτης Μαρία Τζομπανάκη και ειδική συμμετοχή είχε ο ιστορικός Ομιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Ηταν μία εκδήλωση με σημαντικό κοινωνικό μήνυμα
του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, καθώς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κοινού για την
TEYΧOΣ 105 Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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Παγκόσμια Ημέρα Κάκωσης Νωτιαίου Μυελού. Το
ΠΟΛΚΕΟΑ εκπροσώπησε στην εκδήλωση το μέλος
του Δ/Σ, Ντίνα Δήμου.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

To ΠΟΛΚΕΟΑ στα Τζουμέρκα
Δευτέρα 15 – Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021

Π

βρίσκεται το σπήλαιο της Ανεμότρυπας, το οποίο και επισκεφθήκαμε.
Τη δεύτερη μέρα βρεθήκαμε στις δυτικές πλαγιές τις Κακαρδίτσας, της ψηλότερης κορυφής των Τζουμέρκων στην Ήπειρο, στο χωριό Ματσούκι, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο
1.100 μέτρων. Το Ματσούκι είναι ένα από τα λιγοστά χωριά
της Ελλάδας, όπου οι κάτοικοι συνεχίζουν να μιλούν τη βλάχικη γλώσσα. Το χωριό ήταν για χρόνια απομονωμένο, καθώς
ήταν δύσκολα προσβάσιμο. Μία άγρια χαράδρα το χώριζε από τα υπόλοιπα χωριά των Τζουμέρκων. Μόλις το 1981
τοποθετήθηκε μία στρατιωτική γέφυρα τύπου Bailey για να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συγκοινωνίας. Θαυμάσαμε
το νερόμυλο (διατηρητέο μνημείο) και τους καταρράκτες
που καταλήγουν στον Ματσουκιώτικο ποταμό.
Συνεχίσαμε τη μέρα μας με την επίσκεψη σε ένα από τα πιο
εντυπωσιακά μοναστήρια της Ηπείρου, τη Μονή Κηπίνας.
Σκαρφαλωμένη στο βουνό, χτισμένη στο κοίλωμα ενός κατακόρυφου και απότομου βράχου, ο οποίος έχει λαξευτεί με
τέχνη ώστε να σχηματίζει ένα τέλειο θόλο, προκαλεί δέος και
θαυμασμό. Το μοναστήρι χτίστηκε περί το 1212 μ.Χ. και είναι
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
Το όνομα οφείλεται στους κήπους που καλλιεργούσαν κοντά
στη Μονή οι μοναχοί. Ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος φθάνει
ως τη βάση του βράχου κι από εκεί σε οδηγούν στο μοναστήρι ένα μονοπάτι σκαλισμένο στο βράχο και μια ξύλινη
γέφυρα.

υκνά 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. Το ΠΟΛΚΕΟΑ τa επισκέφτηκε στην καλύτερη εποχή του χρόνου και τα μέλη του απόλαυσαν τις ομορφιές του ξεχωριστού αυτού τόπου!
Πρώτη επίσκεψη για το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ το χωριό Καταρράκτης. Ο Καταρράκτης είναι μέρος του Δήμου Κεντρικών
Τζουμέρκων, έχει πληθυσμό 127 κατοίκους με υψόμετρο 800
μ.. και πήρε το όνομά του από τους δίδυμους καταρράκτες
που βρίσκονται μόλις 5 χιλιόμετρα βόρεια του χωριού.
Οι καταρράκτες αυτοί βρίσκονται σε υψόμετρο 1.300 μέτρων
και είναι από τους υψηλότερους της Ελλάδας. Πηγάζουν από
τις βορειοδυτικές κορυφές των Τζουμέρκων και τα νερά τους
καταλήγουν στον ποταμό Άραχθο. Την ημέρα που τα επισκεφθήκαμε, δυστυχώς, δεν υπήρχε ροή νερού λόγω της ξηρασίας.
Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ διέμεινε στο χωριό Πράμαντα που
βρίσκεται στο κέντρο των Τζουμερκοχωρίων Ιωαννίνων και
Άρτας, είναι η έδρα του δήμου Βόρειων Τζουμέρκων, στα ξενοδοχεία «Ορίζοντες» και «Ανάβαση». Τα Πράμαντα είναι χτισμένα αμφιθετρικά στις πλαγιές της Στρογγούλας. Στην πλατεία της στέκει επιβλητική η εκκλησία της Αγ. Παρασκευής
και η ξεχωριστή βρύση «Αράπης». Στο δρόμο προς το χωριό,
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Κατά την τουρκοκρατία, η ξύλινη γέφυρα ήταν κινητή και οι
Επόμενο σημείο ενδιαφέροντος ήταν το σπίτι του «Τραγουμοναχοί την ανέβαζαν με μοχλό, ώστε να προστατεύονται
διστή του χωριού και της στάνης», Κώστα Κρυστάλλη, το
από επιδρομές. Ο μικρός ναός της Μονής είναι γεμάτος με
οποίο σήμερα έχει γίνει μουσείο και στεγάζει και τη βιβλιαγιογραφίες του 17ου αιώνα.
οθήκη του χωριού, καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο που
Τελικός προορισμός της ημέρας μας, τα απόκρημνα δίδυμα
δημιούργησε και δώρισε μετά τον θάνατό της η Ερμηνεία
χωριά Καλαρρύτες και Συρράκο, τα μέρη του ποιητή Κώστα
Φωτιάδου. Από τον ενθουσιασμό με τον οποίο μας ξενάγηΚρυστάλλη. Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ επισκέφθηκε το σπίτι
σε ο υπεύθυνος του μουσείου καταλάβαμε πόσο αγαπούν το
του ποιητή, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως Μουσείο Λαϊκής
χωριό τους οι Συρρακιώτες.
Τέχνης.
Οι Καλαρρύτες και το Συρράκο είναι δίδυμα χωριά εκατέρωΗ δυσκολία στην πρόσβαση μας έκανε να αναρωτηθούμε
θεν του φαραγγιού, με βίους παράλληλους από τον 14ο αιώπώς το Συρράκο βρίσκεται σε τόσο καλή κατάσταση, με τη
να, όταν και ιδρύθηκαν από Βλάχους βοσκούς. Η μόνη εποχή
συντριπτική πλειονότητα των κτισμάτων του να είναι άριστα
που διαφοροποιήθηκε η μοίρα τους ήταν το 1881, όταν ως
συντηρημένη.
σύνορο του ελληνικού κράτους ορίστηκε το Φαράγγι του
Η όποια ταλαιπωρία της διαδρομής ξεχνιέται αυτομάτως τη
Χρούσια, με αποτέλεσμα το Συρράκο να μείνει «τουρκοχώστιγμή που αντικρίζει κανείς το Συρράκο: αγέρωχο, πέτρινο,
ρι» και οι Καλαρρύτες να γίνουν «ελληνοχώρι», όπως χαραγαντζωμένο σε μια κάθετη πλαγιά, προκαλεί θαυμασμό με
κτηριστικά μας είπαν. Η απόσταση που χωρίζει τα δυο χωριά
την πρώτη ματιά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος
είναι περίπου σαράντα λεπτά με τα πόδια.
που η ανθρώπινη θέληση κατάφερε να δαμάσει το τοπίο.
Συνεχίσαμε τη βόλτα μας στο χωριό Καλαρρύτες ένα πιο
Ένα παραμυθένιο χωριό με πέτρινα σπίτια, βρύσες, γεφύρια
«απλωτό» χωριό, με καλντερίμια λιγότερο επικίνδυνα για τα
και καλντερίμια με τόσο απότομη κλίση που η γκλίτσα είναι
υπομονετικά τετράποδα απ' ό,τι αυτά του Συρράκου, οπότε
απαραίτητο και καθόλου
οι μεταφορές δεν έπαψαν
φολκλόρ αξεσουάρ. Στο
να γίνονται με ζώα. Οι Καχωριό δεν μπαίνουν αυλαρρυτινοί ήταν διάσημοι
τοκίνητα. Η κεντρική του
για την ασημουργία τους,
είσοδος είναι μια πέτρινη
στην οποία και οφείλεται η
πύλη, η Λεύκα, με καλντεχρυσή εποχή του χωριού,
ρίμι που οδηγεί σε δυο
στα τέλη του 18ου αιώνα,
γεφυράκια και ύστερα
όταν οι έμποροι πουλούαπό λίγο περπάτημα στην
σαν την πραμάτεια τους
κεντρική πλατεία. Ρωτώσε ολόκληρη την Ευρώπη,
ντας, μάθαμε ότι δύο ήταν
ενώ υπάρχει Μουσείο Αροι παράγοντες που συνέγυροχρυσοχοΐας, το οποίο
βαλαν στην «ανάσταση»
δυστυχώς δεν κατέστη
του χωριού, το οποίο είχε
δυνατό να δούμε, καθότι
εγκαταλειφθεί σχεδόν μετά Μια απ' τις αίθουσες του Λαογραφικού Μουσείου στα Άγναντα.
κλειστό. Αρκεστήκαμε, λοιτον Εμφύλιο: η διάνοιξη του δρόμου και ο ερχομός των Αλπόν, στην πληροφορία ότι ο πασίγνωστος Bulgari κατάγεται
βανών στην Ελλάδα. Όπως μας εξήγησαν, οι μετανάστες από
από δω και πήγαμε να πιούμε καφέ στο άλλο... μουσείο του
την Αλβανία ανέλαβαν το δύσκολο έργο της μεταφοράς οιχωριού. Πρόκειται για το καφενείο «Άκανθος», ηλικίας 176
κοδομικών και άλλων υλικών στα απότομα καλντερίμια του
ετών, που λειτουργεί ασταμάτητα από το 1840. Ο Ναπολέων
χωριού. Οι ιδιοκτήτες έρχονται στο Συρράκο μόνο για καλοΖαγκλής αποφάσισε τη δεκαετία του ‹90 να εγκαταλείψει την
καίρι, κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν βρίσκεις κόσμο.
πολυεθνική όπου εργαζόταν και να αναλάβει το καφενείο
Τη βόλτα μας στο χωριό Συρράκο την ξεκινήσαμε από την
του προπάππου του – απ› ό,τι φαίνεται, δεν το έχει μετανιώκεντρική πλατεία, που ακόμα κι αυτή απλώνεται σε επίπεδα
σει καθόλου.
και διαθέτει τις απαραίτητες ταβέρνες για να φας και να πιείς.
Την τρίτη μέρα και σε απόσταση τριών χιλιιομέτρων από
Εκεί, κάτω από έναν εντυπωσιακό θόλο βρίσκεται και η πηγή
τα Πράμαντα, δυτικά της Στρογγούλας και σε υψόμετρο
Γκούρα, που, απ’ ό,τι φαίνεται, είναι και σημείο συνάντησης.
900 μέτρων, επισκεφθήκαμε το σπήλαιο «Ανεμότρυπα».
«Γκούρα» στα βλάχικα σημαίνει «στόμα».
Μοναδικά σμιλευμένοι χρωματιστοί σταλαγμίτες και τρεις
Στην πλατεία βρίσκεται ο Άγιος Νικόλαος με το ωραίο ξυλόλιμνούλες σε αποχρώσεις του γκρι, του ορείχαλκου και
γλυπτο τέμπλο και τον χρυσοΰφαντο ρωσικό επιτάφιο. Λάτου άσπρου, που έχουν σχηματιστεί με την πάροδο των
βετε υπόψη ότι αντίστοιχες εκκλησίες συναντάμε σε πολλά
χρόνων, συνθέτουν ένα ονειρικό περιβάλλον φανταστιορεινά της Ηπείρου, μια και οι κάτοικοί τους ασχολούνταν
κών προσώπων και αρχιτεκτονικών αριστουργημάτων.
με το εμπόριο και ταξίδευαν πολύ, οπότε χρειάζονταν και
Η ιστορία του σπηλαίου ξεκινάει κάπου στο 1960. Δύο νέοι
την ανάλογη προστασία. Οι Συρρακιώτες έμποροι, μάλιστα,
της εποχής, ο Αποστόλης Λάμπρης και ο Γεώργιος Κ. Καήταν τόσο δαιμόνιοι, που κατάφεραν να προμηθεύσουν με
ρακώστας, πήραν εντολή από τον τότε πρόεδρο της Κοιτις περίφημες αδιάβροχες κάπες από κατσικίσιο μαλλί που
νότητας να διανοίξουν μία σχισμή, από την οποία έβγαινε
φτιάχνονταν στο χωριό ακόμα και τον στρατό του Μεγάλου
δροσερός αέρας. Αργότερα μελετήθηκε και εξερευνήθηκε
Ναπολέοντα!
τμήμα του σπηλαίου μήκους 270 μέτρων περίπου, το οποίο
TEYΧOΣ 105 Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

16

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
αξιοποιήθηκε το 2000 και είναι προσβάσιμο σήμερα στους
επισκέπτες.
Το οδοιπορικό μας συνεχίζεται στο χωριό Άγναντα το οποίο
είναι μέρος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ηπείρου. Τα
Άγναντα είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Τζουμέρκων με πληθυσμό 283 κατοίκους και υψόμετρο 650μ. Επισκεφθήκαμε το κέντρο πληροφόρησης, τον μύλο, τη νεροτριβή και το Λαογραφικό Μουσείο Τζουμέρκων όπου μας
ξενάγησε η Κωνσταντίνα Χούμη.
Η ημέρα μας έκλεισε με επίσκεψη στο χωριό Μελισσουργοί,
χτισμένο σε υψόμετρο 870 m στις πλαγιές των Τζουμέρκων.
Είναι το βορειότερο χωριό του νομού και απέχει από την
πόλη της Άρτας 72 χλμ. Ο πληθυσμός του σύμφωνα με την
απογραφή του 2011 είναι 419 κάτοικοι, το χειμώνα όμως είναι ελάχιστος.
Μετά το σχέδιο Καλλικράτης και τις
ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές
2010 οι Μελισσουργοί ανήκουν στο
Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων ως ξεχωριστή δημοτική κοινότητα.
Η τελευταία μέρα της εκδρομής μας
είχε ως αφετηρία το αγέρωχο και
φημισμένο Γεφύρι της Πλάκας. Το Γεφύρι της Πλάκας, που πρόσφατα ξαναχτίστηκε, είναι μονότοξη πέτρινη
γέφυρα επί του ποταμού Αράχθου,
στα σύνορα των νομών Άρτας και
Ιωαννίνων. Με άνοιγμα τόξου 40,20
μέτρα, ύψος 21 μέτρα και πλάτος
καταστρώματος 3,20 μέτρα, είναι το
μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των
Βαλκανίων και αποτελεί έξοχο δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής και έχει χαρακτηρισθεί από το Υπ. Πολιτισμού
ως νεώτερο μνημείο.
Το 1860 καταστράφηκε η παλιά γέΤο Γεφύρι της Πλάκας.
φυρα από υπερχείλιση του ποταμού
Αράχθου. Το 1863 ξαναχτίστηκε από μαστόρους και πελεκητές της πέτρας από την Πυρσόγιαννη της Κόνιτσας, με
έξοδα του Κωνσταντίνου Αρβανιτογιάννη, που πρόσφερε
30.000 γρόσια για την κατασκευή του και χρησιμοποιήθηκε ως δρόμος εμπορίου, καθώς ένωνε τα Τζουμέρκα με την
υπόλοιπη Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Έπεσε και πάλι την ημέρα των εγκαινίων. Οι Τζουμερκιώτες αποφάσισαν να φέρουν
τον αρχιμάστορα Κώστα Μπέκα από τα Πράμαντα και το γεφύρι ξαναχτίστηκε το 1866 με έξοδα των Ιωάννη Λούλη από
Αετορράχη, Αναγνώστη Λύτρα και Ιωάννη Ρήγκα από τα
Πράμαντα και του Αναγνώστη Μάρου από τους Μελισσουργούς, ενώ η κοινότητα Αγνάντων προσέφερε την ξυλεία για
τις σκαλωσιές του οικοδομήματος.
Σύμβολο ενότητας και ομοψυχίας των αντιστασιακών δυνάμεων στη διάρκεια της Κατοχής, καθώς εκεί, στις 29 Φεβρουαρίου 1944, υπογράφηκε η συμφωνία της Πλάκας - Μυρόφυλλου για την κοινή δράση του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ κατά
των Γερμανών κατακτητών της χώρας.
Το γεφύρι βομβαρδίστηκε από γερμανικά αεροπλάνα, όμως
άντεξε με μικρές φθορές στη δεξιά του πλευρά. Οι κάτοικοι

της περιοχής το επισκεύασαν με τσιμέντο το 1943 και η γέφυρα έκτοτε λειτουργούσε χωρίς προβλήματα, μέχρι την 1η
Φεβρουαρίου 2015, οπότε κατέρρευσε λόγω της θεομηνίας,
που έπληξε την περιοχή.
Τον Ιούλιο του 2020, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή και
έγιναν τα εγκαίνια του γεφυριού της Πλάκας.
Συνέχεια στο οδοιπορικό μας είχε η Τεχνητή λίμνη Πουρναρίου. Aνάμεσα στην πόλη της Άρτας και τον ορεινό όγκο
των Τζουμέρκων, σε υψόμετρο 140 μέτρων, βρίσκεται η λίμνη Πουρναρίου. Είναι μια τεχνητή λίμνη, όγδοη κατά σειρά
στον κατάλογο των τεχνητών λιμνών της Ελλάδας.
Το φράγμα δόθηκε σε λειτουργία το 1981, έχει 450 μέτρα
πλάτος στη βάση του, 580 μέτρα μέγιστο μήκος και 107 μέτρα ύψος. Αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο φράγμα στην Ελλάδα (μετά
από αυτό του Μόρνου) και συγκρατεί τα νερά του Άραχθου, ελέγχοντας
και τη ροή του ποταμού, ο οποίος
και περνά μέσα από την πόλη της
Άρτας. Η λίμνη έχει επιφάνεια 18.3
τ.χλμ., μέγιστο μήκος τα 17.7 χλμ. και
μέγιστο πλάτος τα 7.3 χλμ. Επίσημες
αναφορές για το βάθος της λίμνης δεν
υπάρχουν. Κάναμε ακόμα μία στάση,
στη λίμνη Ζηρού η οποία αναφέρεται
και ως λίμνη Ζηρός και βρίσκεται στα
ανατολικά του νομού Πρέβεζας, αποτελώντας ένα μνημείο της φύσης, που
η ομορφιά του είναι εφάμιλλη λιμνών
της κεντρικής Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής.
Ένας ακόμη σταθμός μας επιστρέφοντας στην Αθήνα ήταν το θρυλικό
Γεφύρι της Άρτας. Το ιστορικό αυτό
γεφύρι αποτελεί το τοπόσημο της πόλης, έχει μήκος 145μ, πλάτος 3,75μ και
μέγιστο ύψος 12μ. όπου άλλοτε, ήταν
τα σύνορα του ελληνικού κράτους.
Από την παράδοση είναι γνωστό ότι, κτίστηκε στη σημερινή του μορφή στις αρχές του 7ου αι. με χρήματα του αρτινού
εμπόρου Γιάννη Θιακογιάννη. Οι διαφοροποιήσεις στην τοιχοδομία δείχνουν ότι το γεφύρι δέχτηκε αρκετές επιδιορθώσεις και ανακατασκευές, με τελευταία εκείνη του 17ου αι. Σε
αντίθεση με την ανωδομή, τα βάθρα είναι κατασκευασμένα
από μεγάλους λίθους και κατά μία άποψη ανήκουν στους
κλασικούς ή ελληνιστικούς χρόνους. Ωστόσο, νέα αρχαιολογικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι πιθανώς η κοίτη του ποταμού Αράχθου στην αρχαιότητα δε διερχόταν από το ίδιο
σημείο.
Μετά την απελευθέρωση της Άρτας το 1881 και ως τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912 – 1913, η ψηλότερη καμάρα
του γεφυριού αποτελούσε το σύνορο του τότε Ελληνικού
Βασιλείου με την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Τέλος, μία τελευταία στάση για φαγητό στην Κορωνησία και
στην ταβέρνα «Πατέντας». Η Κορωνησία είναι ένας μικρός,
ψαράδικος οικισμός με πληθυσμό που δεν ξεπερνά τους
350 κατοίκους.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κτίρια του Ομίλου
της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Αρχές Δεκεμβρίου, επισκεφθήκαμε τα
εναπομείναντα κτίρια, περιουσίας της
Ολυμπιακής Αεροπορίας, που βρίσκονται στην
περιοχή του Ελληνικού και που πρόσφατα η
εκκαθαρίστρια εταιρεία (Εθνική Τράπεζα), με
ανακοίνωσή της, ζητούσε προσφορές πώλησης
των παραπάνω κτιρίων, καθώς και διαφόρων
άλλων αντικειμένων.
Μαθαίνουμε πως, το κτίριο Simulator καθώς
και το Μηχανογραφικό Κέντρο της Ολυμπιακής
Αεροπορίας πουλήθηκαν.
Στο επόμενο τεύχος θα σας ενημερώσουμε
εκτενέστερα σχετικά με την εκκαθάριση της
Ολυμπιακής Αεροπορίας, 13 χρόνια μετά την
εγκατάσταση του εκκαθαριστή.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διάλογος ΠΟΛΚΕΟΑ με τη Lamda Development
Τον Απρίλιο του 2018 πραγ-

Ανάπτυξης, υπό την προεδρία του υπουργού, κ. Άδωνι

ματοποιήθηκε

Γεωργιάδη. Η Lamda Development, στις 6 Μαρτίου

επίσημη

Οδυσσέας Αθανασίου,
Διευθύνων Σύμβουλος
Lamda Development.

η

πρώτη

συνάντηση

του

2020, μας ζήτησε να της καταθέσουμε έως τις 16 Μαρ-

ΠΟΛΚΕΟΑ με την Lamda

τίου οικονομοτεχνική μελέτη για τη μετακίνηση των αε-

Development, στα γραφεία

ροσκαφών, από το σημείο που βρίσκονται στο hangar

της εταιρείας στο Μαρούσι.

του ΚΕΑ (απόσταση 2Km), κτίρια που είναι χαρακτη-

Επικεφαλής της ομάδας των

ρισμένα ως νεώτερα μνημεία. Η μελέτη παραδόθηκε

στελεχών της Lamda ήταν

εμπρόθεσμα, το δε κόστος της μετακίνησης των αε-

ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ.

ροσκαφών αναλάμβανε το ΠΟΛΚΕΟΑ.

Οδυσσέας Αθανασίου.

Η Lamda μετά από λίγους μήνες, απάντησε δια μέσου

Η συνάντηση είχε ως θέμα

του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. Έτσι, μας

το Μουσείο Πολιτικής Αε-

ζήτησε «να παραδώσουμε τα αεροσκάφη άνευ όρων».

ροπορίας στο Ελληνικό.

Πρόταση που το ΠΟΛΚΕΟΑ απέρριψε εγγράφως.

Στη συνάντηση αυτή ειπώθηκε η περίφημη φράση: «Και

Το τελευταίο διάστημα, το ΠΟΛΚΕΟΑ βρίσκεται σε έναν

να μην υπήρχατε, θα έπρεπε να σας εφεύρουμε».

άτυπο δημόσιο διάλογο. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, χαι-

Το ΠΟΛΚΕΟΑ, αφού ανέπτυξε τις θέσεις του και ενημέ-

ρετίζουμε τη δημόσια τοποθέτηση της Lamda για δρά-

ρωσε για τα αεροσκάφη που διαθέτει, το Μουσείο, τα

σεις που θα προστατεύουν το περιβάλλον, την άγρια

εκθέματα, τις απόψεις του για ένα δυναμικό Μουσείο

ζωή που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, τη δέσμευ-

που θα αναδεικνύει την ιστορικότητα του χώρου, ζήτη-

ση για τη διάσωση του Υδατόπυργου, αλλά ιδιαίτερα

σε από την Lamda να σταθεί αρωγός στο ΟΡΑΜΑ του.

μας χαροποιεί η ανακοίνωση της εταιρείας, που στέκε-

Ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου μας ζήτησε να του θέσουμε

ται θετικά πλέον ως προς το Μουσείο.

υπόψιν και εγγράφως τις θέσεις μας μέσω υπομνήματος

Τέλος, εκκρεμεί η απάντηση της Lamda για τη διάσω-

(03.04.2018, Αρ. Πρ. Φ33/2545). Έκτοτε, πραγματοποιή-

ση των ιστορικών αεροσκαφών. Ελπίζουμε πως και για

θηκαν άλλες δύο συναντήσεις στα γραφεία της Lamda.

αυτό το θέμα η εταιρεία θα απαντήσει θετικά, σεβόμενη

Με την εταιρεία βρεθήκαμε επίσης άλλες πέντε φο-

την ιστορία της περιοχής.

ρές, σε κοινές συσκέψεις – συναντήσεις στο υπουργείο
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Από τον Κώστα Δάφνο

Ντιέγκο Φερνάντο Μαραντόνα

Ένας χρόνος χωρίς τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή
Στις 25 Νοεμβρίου του 2020, έφυγε από τη ζωή ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής, ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Η Αργεντινή
αλλά και όλος ο κόσμος τον πένθησαν σαν εθνικό ήρωα.
Αν δεν υπήρχε ο Πελέ και ο Τζορτζ Μπέστ, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι ο Μαραντόνα ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη όλων των εποχών.
Ο Ντιέγκο Μαραντόνα γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1960.
Από μικρός έδειξε το
ταλέντο του στο ποδόσφαιρο. Ήταν ένα
“showman” των γηπέδων
με ακτινοβολία και ικανός να κερδίσει μόνος
του έναν αγώνα. Πρωτοέπαιξε στην Αργεντίνος
Τζούνιορς το 1976 και το
1981 αγοράστηκε από
την Μπόκα Τζούνιορς
όπου έπαιξε 1 ½ χρόνο.
Το 1982 μεταγράφηκε στην Μπαρτσελόνα και παρ΄όλο ότι
έπαθε ηπατίτιδα και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, πήρε
το Κύπελλο Ισπανίας το 1983. Το 1984, μεταγράφεται στη
Νάπολη όπου παραμένει για 5 χρόνια και λατρεύεται όσο κανένας, αφού κατάφερε να δώσει σε αυτήν τη φτωχή ομάδα
του Νότου δύο Πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και ένα Κύπελλο Ουέφα.
Στη συνέχεια, περνάει για 6 μήνες από τη Σεβίλλη και επιστρέφει στην Αργεντινή, όπου κλείνει την καριέρα του στην
«Νιούελς Όλντ Μπόις».
Έπαιξε σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα το 1982, το 1986
όπου έφτασε στο απόγειο της δόξας του στον αγώνα με την
Αγγλία, όπου έβαλε ένα γκολ με το χέρι και το δεύτερο, όταν
πέρασε όλη σχεδόν την αγγλική ομάδα, κερδίζοντας 2 – 1.
Στον τελικό, η Αργεντινή, με ήρωα τον ίδιο, κέρδισε τη Γερμανία 3 – 2 και πήρε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Συμμετείχε και
στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1990 όπου έφτασε με την Αργεντινή στον τελικό και στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1994 όπου
βρέθηκε θετικός στην εφεδρίνη και αποκλείστηκε από τους
υπόλοιπους αγώνες. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έκανε
TEYΧOΣ 105 Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατέστρεψε ολοκληρωτικά
τη ζωή του, γι΄αυτό και πέθανε τόσο νέος, σε ηλικία μόλις 60
ετών.
Είχε 91 συμμετοχές στην Εθνική Αργεντινής, είχε σημειώσει
34 γκολ, είχε παίξει σε 21 αγώνες σε Παγκόσμια Κύπελλα, στα
οποία είχε σημειώσει 8 τέρματα.
Υπήρξε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος, που κατέρριψε το
ρεκόρ της πιο ακριβής
μεταγραφής δύο φορές,
την πρώτη όταν έπαιξε
στη Μπαρτσελόνα για
3 εκατομμύρια αγγλικές
λίρες και τη δεύτερη,
όταν αγωνίστηκε στη
Νάπολι για 5 εκατομμύρια λίρες (ισοτιμίες
2013).
Αν και ξεκίνησε την καριέρα του ως επιθετικός, καθιερώθηκε
ως επιθετικός μέσος. Η διεισδυτικότητα του Μαραντόνα, η
εφευρετικότητα, οι πάσες του, οι εντυπωσιακές τεχνικές του
ικανότητες, η ταχύτητα, τα αντανακλαστικά και ο χρόνος
αντίδρασης συνδυάστηκαν με το μικρό του ανάστημα (1,65
μέτρα). Το χαμηλό κέντρο βάρους τον βοηθούσε στην κατοχή και τον χειρισμό της μπάλας. Γοήτευσε τους οπαδούς σε
όλο τον κόσμο σε μια καριέρα δύο δεκαετιών με ένα μαγευτικό τρόπο παιχνιδιού που ήταν καθαρά δικό του. Η παρουσία του στο γήπεδο είχε μεγάλη επίδραση στη γενική απόδοση της ομάδας του. Βάσει του απαράμιλλου ταλέντου του και
των ηγετικών του ικανοτήτων, έλαβε το προσωνύμιο El Pibe
de Oro (Το Χρυσό Αγόρι). Εξαιρετικά ιδιοφυής. Ο αγώνας
του Μαραντόνα με τον αυτοκαταστροφικό του χαρακτήρα
και τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ αμαύρωσε
την καριέρα του, αλλά παρ΄όλες τις αδυναμίες του, γοήτευσε
τους φίλους του αθλήματος για δύο δεκαετίες με τον τρόπο
παιχνιδιού του και έμεινε ευρέως σεβαστός, έχοντας προσφέρει στο άθλημα μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές
του.
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ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
Οι σκιές της Κλυταιμνήστρας

Το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, η Αλυσίδα Πολιτισμού IANOS και οι εκδόσεις Πατάκη
παρουσίασαν το νέο μυθιστόρημα του Μάνου Κοντολέων,
«Οι σκιές της Κλυταιμνήστρας».
Για το βιβλίο μίλησαν οι: Γιώργος Βέης (ποιητής) και
Νικόλαος Μπουμπάρης (φιλόλογος-ιστορικός, πρόεδρος του Συνδέσμου
Φιλολόγων Αργολίδας), Διάβασε ο ηθοποιός Γιάννης Βερβενιώτης, από
την oμάδα Bohème.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ΙΑΝΟ της Αθήνας και προβλήθηκε
ζωντανά στο κανάλι Youtube και στη σελίδα Facebook του ΙΑΝΟΥ.
Λίγα λόγια από το συγγραφέα:
«Θέλω, πριν από όλα, να διευκρινίσω πως αυτό το κείμενο
σχεδιάστηκε με τις προδιαγραφές ενός ψυχογραφικού, κοινωνικού και πολιτικού μυθιστορήματος και σχεδόν καθόλου
με τη διάθεση να διεκδικήσει τον χαρακτηρισμό «ιστορικό».
Οπότε ο αναγνώστης ας μην αναζητά ταύτιση πολλών από
όσα αφηγούμαι στις σελίδες του με όσα η επιστήμη της αρχαιολογίας έχει ανακαλύψει και με πολλή ή όχι σιγουριά μπορεί να μας διαβεβαιώσει για την ισχύ τους.
Θέλησα να δω τη σχέση Κλυταιμνήστρας και Ορέστη ως μια
σχέση μητέρας και γιου που, με μια τραγική παρέμβαση, από
τη μια της μοίρας και από την άλλη των αποφάσεων των
ίδιων των πρωταγωνιστών, οδηγήθηκε σε μια τραγωδία.
Θέλησα ακόμα να αφηγηθώ αυτά τα γεγονότα με τις αποχρώσεις μιας μεταφεμινιστικής ερμηνείας των ταυτοτήτων των
δύο φύλων.
Δίπλα στη σχέση Κλυταιμνήστρας-Ορέστη, άφησα να φανούν
και οι σχέσεις Κλυταιμνήστρας-Ελένης-Λήδας, Κλυταιμνήστρας-Ηλέκτρας, μα και ασφαλώς Κλυταιμνήστρας-Αγαμέμνονα, Κλυταιμνήστρας-Αίγισθου και Ορέστη-Αγαμέμνονα.
Η ιστορία της βασιλικής οικογένειας των Μυκηνών μπορεί να
αναλυθεί και ως παράλληλες αφηγήσεις τριπλών ή διπλών
σχέσεων.
Τα πρόσωπα που έχουν φτάσει ως εμάς από τα ομηρικά έπη
και, στη συνέχεια, από τις τραγωδίες καταφέρνουν να μας συνεπαίρνουν όχι τόσο από τα όσα έζησαν, αλλά κυρίως από
το πώς ο Όμηρος και οι τραγικοί ποιητές τα περιέγραψαν. Κι
αυτό το «πώς» είναι που τα κάνει σύγχρονα, πρόσφορα σε
πολλαπλές προσεγγίσεις και πηγή πολλών προεκτάσεων των
διαχρονικών ανθρώπινων παθών.
Άλλωστε, αυτή είναι και η αξία των μεγάλων πρωταγωνιστών
των μεγάλων και διαχρονικών θεατρικών έργων. Όχι μόνο η
Κλυταιμνήστρα, η Κασσάνδρα, ο Αγαμέμνων και ο Ορέστης,
αλλά και πολλοί ακόμα παρόμοιου βεληνεκούς χαρακτήρες
(ο Οιδίποδας, η Ιφιγένεια και η Μήδεια, για παράδειγμα, αλλά
και ο Άμλετ, ο Ληρ, όπως και η λαίδη Μακμπέθ ή η Γερτρούδη) έχουν τη δυναμική να διαπερνούν τους αιώνες και μπορούν να προκαλούν τη διάθεση να τους φωτίσουμε με νέες
αποχρώσεις.
Μέσα στην πενηντάχρονη συγγραφική μου πορεία, αρκετές
φορές στάθηκα απέναντι σε τέτοιους αθάνατους λογοτεχνικούς ήρωες και επιζήτησα να τους αφήσω να ενεργοποιή-

σουν το όποιο λογοτεχνικό μου ταλέντο για να υποστηρίξω
ιδεολογικές θέσεις.
Ως συγγραφέας που εν γένει με έχει απασχολήσει η γυναικεία
προσωπικότητα, σταδιακά οδηγήθηκα σε μια προσωπική
ανάπλαση του χαρακτήρα-συμβόλου της Κασσάνδρας (Η
Κασσάνδρα στη Μαύρη Άμμο, 2018), οπότε ήταν πλέον για
μένα ηθική υποχρέωση και συγγραφική πρόκληση να ζητήσω να αφουγκραστώ τη βασίλισσα των Μυκηνών.
Όπως οι περισσότεροι από εμάς, που μόλις ακούσουν τη λέξη
Κλυταιμνήστρα σκέφτονται έναν φόνο εκδίκησης, έτσι κι εγώ
αναζήτησα να μεταφέρω σε ένα δικό μου μυθιστόρημα την
ανάπτυξη του χαρακτήρα μιας γυναίκας που, για συγκεκριμένους λόγους, αποφασίζει να δολοφονήσει τον άνδρα της.
Μα πολύ σύντομα κατανόησα πως η μεγάλη στιγμή της Κλυταιμνήστρας, αυτή που την τοποθετεί στη θέση που κατέχει
μέσα στο πάνθεο των τραγικών ηρωίδων, δεν μπορεί να είναι
ο φόνος που διέπραξε, αλλά η δολοφονία της από τον ίδιο
της τον γιο.
Μια μάνα την ώρα που βλέπει το ίδιο της το παιδί να τη σκοτώνει – αυτή ήταν η Κλυταιμνήστρα που εγώ ήθελα να αναπλάσω.
Αλλά τότε δίπλα της ήρθε και στάθηκε αυτός ο γιος – ο Ορέστης. Και η μεγάλη στιγμή ενός άνδρα που δολοφονεί την
ίδια τη μάνα του.
Οπότε το μυθιστόρημά μου απέκτησε δυο κεντρικούς φορείς
ιδεών και δυο μεγάλες πηγές παθών. Μια όμως άποψη· μια
καταγγελία. Την καταδίκη της φυλετικής υφής του άρχειν.
Ασφαλώς και συμβουλεύτηκα αρχαιολογικές και ιστορικές
πηγές, πολιτικές μελέτες, ψυχαναλυτικές τοποθετήσεις, τραγωδίες και θεατρικές όσο και λογοτεχνικές διασκευές τους.
Δεν περιορίστηκα από πραγματολογικά στοιχεία. Πολύ συχνά η φαντασία μου έστηνε το δικό της σκηνικό και δημιουργούσε δικά της γεγονότα.
Στην ουσία αφέθηκα ελεύθερος να περιγράψω και να καταγράψω πράξεις της δικής μου Κλυταιμνήστρας και σκέψεις
του δικού μου Ορέστη.
Και στο τέλος να μείνω με μια πλούσια εμπειρία ανεξαρτησίας – αυτή που η επαφή με τα μεγάλα έργα και τους διαχρονικούς ήρωες προσφέρει».
Το μυθιστόρημα του Μάνου Κοντολέων "Οι σκιές της Κλυταιμνήστρας" κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη.
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Αεροπορικό Ημερολόγιο
Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

12.09.1948: Η πρώτη αεροπειρατεία στην Ελλάδα και
μία από τις πρώτες παγκοσμίως, έγινε από 6 νεαρούς
κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου.

21.10.1972: ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ: Ένα NAMC YS-11A της
Ολυμπιακής Αεροπορίας συνετρίβη στις ακτές της
Βούλας Αττικής. 37 επιβαίνοντες (36 επιβάτες και 1
μέλος πληρώματος) πνίγηκαν, ενώ 19 επιβαίνοντες
(16 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος, ανάμεσά τους ο
πιλότος) κατάφεραν να σωθούν φτάνοντας στην ακτή.
Η πτήση εκτελούσε τη διαδρομή Κέρκυρα – Αθήνα.

12.09.1994: Κορυφαία εκδήλωση του ΠΟΛΚΕΟΑ
«Μέγας Αλέξανδρος» στο Μέγαρο Μουσικής, για τη
Μακεδονία, τον Απόδημο Ελληνισμό και το ελληνικό
πανεπιστήμιο στην Αλεξάνδρεια
1995: Πρόταση του ΠΟΛΚΕΟΑ: Να μην καταστραφούν τα Β727 και να γίνει αεροπορικό Μουσείο ένα
από τα παροπλισμένα αεροσκάφη της Ο.Α.
29.09.2009: Τέλος εποχής για την Ο.Α. Σχέδιο δράσης για την επόμενη μέρα. Τελευταία άφιξη Τορόντο
– Μόντρεαλ της Ο.Α.
19.09.2018: Εγκαίνια των νέων χώρων γραφείων του
ΠΟΛΚΕΟΑ

13.10.2016: Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων αποφασίζει τον χαρακτηρισμό του αγγλικού
υπόστεγου «ΠΑΓΟΔΑ» ως νεώτερο μνημείο, απαντώντας θετικά στο αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ
09.10.2019: Εφετείο Αθηνών: Το ΠΟΛΚΕΟΑ αθωώνεται και ο Βασίλης Τσατσαράγκος ως ο νόμιμος εκπρόσωπός του και απαλλάσσεται από την κατηγορία
της καταπάτησης δημοσίου κτήματος στο Ελληνικό. Η
κατηγορία ήταν της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

29.11.2013: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ: Υπογράφεται «μνημόνιο» από τον τότε πρόεδρο και Γ.Γ. του ΠΟΛΚΕΟΑ
για αποχώρηση από το αεροδρόμιο Ελληνικού, εγκαταλείποντας όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και το
σύνολο των μουσειακών εκθεμάτων στο Ελληνικό.

Noέμβριος

Δεκέμβριος

23.11.1976: ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ: Ένα NAMC YS-11A της
Ολυμπιακής Αεροπορίας συνετρίβη κοντά στη Σερβία
του νομού Κοζάνης. Και οι 50 επιβαίνοντες (46 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος) σκοτώθηκαν. Η πτήση
εκτελούσε τη διαδρομή Αθήνα – Λάρισα – Κοζάνη.
Λόγω κακοκαιρίας δεν κατάφερε να προσγειωθεί στη
Λάρισα και συνέχισε προς Κοζάνη.

1957: Ο στόλος της Ολυμπιακής έχει δεκαεπτά αεροσκάφη, ένα DC-4, δύο DC-6B και τέσσερα DC-3. Σύνολο 596 θέσεων, με προορισμούς σε δώδεκα πόλεις
του εσωτερικού και εννέα του εξωτερικού. Εκείνη τη
χρονιά, η εταιρεία, με προσωπικό 931 υπαλλήλους, μετέφερε 244.000 επιβάτες.

10.11.1995: ΑΕΡΟΠΕΙΡΑΤΕΙΑ: 34χρονος δημοσιογράφος από την Αιθιοπία κάνει αεροπειρατεία με πλαστικό μαχαίρι, για να μην επιστρέψει στη χώρα του και
βρεθεί αντιμέτωπος με το καθεστώς. Παρά τον πανικό
που επικράτησε για λίγα λεπτά, ο κυβερνήτης Μιχάλης Μπούσιος προσγείωσε με ασφάλεια το αεροπλάνο και το οδήγησε στον ειδικό διάδρομο στην πλευρά
της λεωφόρου Αλίμου. Ο αεροπειρατής βγήκε από το
αεροσκάφος και στάθηκε μπροστά στην πόρτα, με
«ασπίδα» την αεροσυνοδό Σοφία Μαστέλλου, κρατώντας την σφιχτά από το λαιμό με το πλαστικό μαχαίρι
κολλημένο στο λαιμό της. Η «επιχείρηση» είχε αίσιο
τέλος μιας και μιλώντας προς τους δημοσιογράφους
δύο αστυνομικοί πετάχτηκαν μπροστά και τον αφόπλισαν.
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08.12.1969: Ένα Douglas DC-6 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συνετρίβη κοντά στην Κερατέα. Όλοι οι 90
επιβαίνοντες (85 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος)
σκοτώθηκαν. Η πτήση εκτελούσε τη διαδρομή Χανιά
– Αθήνα.
11.12.1971: Εγκαίνια του εργοστασίου επισκευής και
συντήρησης αεροσκαφών στο Ελληνικό.
26.12.2017: Διαγραφή προστίμου ΠΟΛΚΕΟΑ με
νόμο, ύψους 244.143,50 ευρώ. Ιστορική στιγμή για τη
συνέχεια του ΠΟΛΚΕΟΑ
08.12.2014: «40 + 1»: Εκδήλωση – αναπαράσταση της
πρώτης πτήσης του SX-OAB (08.12.1973, Αθήνα – Νέα
Υόρκη)
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ΥΜΗΤΤΟΣ

Ανάσα ζωής για όλη την Αττική
Μήνυμα του Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης
στην Ομάδα Δασοφύλαξης και Δασοπυρόσβεσης. Ό,τι
πιο σημαντικό έγινε στη θητεία μας ήταν η ομάδα αυτή,
το καμάρι του Δήμου μας.
Ακολουθώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, σε συνδυασμό με όλες τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει για τον
καθαρισμό του βουνού, την αποτελεσματική λειτουργία
των υδροβόλων, την προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος, την αντικατάσταση των δεξαμενών νερού, τη συντήρηση των παρατηρητηρίων προφύλαξης και φυσικά
με τη δημιουργία του Πυροφυλακίου που αποτελεί την
καρδιά της επιχειρησιακής λειτουργίας των εθελοντών
μας, έχουμε την προστασία του βουνού στις πρώτες μας
προτεραιότητες καθώς αποτελεί την πιο σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να αγκαλιάσετε τον
Υμηττό μας, να ανακαλύψετε τις υπέροχες ομορφιές
που κρύβει και να γίνετε μέλη της εθελοντικής ομάδας
δασοπροστασίας και πυρόσβεσης!

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στον
Υμηττό, το βουνό της καρδιάς μας!
Όλοι όσοι κατοικούμε στο Δήμο
Ελληνικού – Αργυρούπουλης είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που έχουμε
το βουνό τόσο κοντά στις γειτονιές
μας. Ο Υμηττός είναι η κοντινότερη
ανάσα για όλους τους κατοίκους της Αττικής, καθώς καλύπτει πάνω από 80.000 στρέμματα και εκτείνεται σε 11
Δήμους.
Το τελευταίο διάστημα οι επισκέπτες του βουνού πολλαπλασιάστηκαν. Μια κίνηση που μας δίνει μεγάλη
χαρά, καθώς πολλοί συμπολίτες μας γνώρισαν την υπέροχη φύση που βρίσκεται τόσο κοντά στην πόλη. Το μεγαλύτερο στοίχημα για όλους μας είναι να δημιουργήσουμε μια ασπίδα προστασίας και μέσα από μία σειρά
δράσεων να αναγεννήσουμε το βουνό μας.
Το 2015, όταν ως διοίκηση δημιουργήσαμε το Σώμα
Εθελοντών μας, δεν φανταστήκαμε ποτέ πως 6 χρόνια
μετά θα είχαμε μία από τις πιο εκπαιδευμένες ομάδες
δασοπυρόσβεσης στην Αττική και πως 500 παιδιά από
την πόλη μας και άλλες περιοχές θα έκαναν αίτηση αυτές τις μέρες να ενταχθούν στο Σώμα Εθελοντών μας και

Γιάννης Κωνσταντάτος
Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης
Πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας
& Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Παγκόσμια κινητοποίηση για να σωθεί η Γη
Τι καινούργιο έφερε η συμφωνία της Γλασκώβης

Η απόφαση και η συμφωνία που επετεύχθη στην
COP26, φέρνει κάποιες δράσεις που δημιουργούν αισιοδοξία για τη σταδιακή κατάργηση των
αποτελεσμάτων που επιβαρύνουν την
κατάσταση του κλίματος στη Γη.
Ωστόσο, η παραπάνω συμφωνία δεν
εμπεριέχει αποφάσεις και δράσεις που θα
βοηθούσαν σε καλύτερα αποτελέσματα
από το 2025 έως το 2030. Γενικά, η COP,
έθεσε μία φιλόδοξη ατζέντα την οποία θα
κρίνουμε στο τέλος της ημέρας.
Η διάσκεψη της Γλασκώβης ανέδειξε
επίσης της σύγκρουση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων των μεγαλύτερων
κρατών στον κόσμο. Αυτό εξ΄αντικειμένου δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς το
αποτέλεσμα.
Οι πρωτοποριακές χώρες που έχουν ψηλά στην ατζέ-

ντα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα, μαζί με τις κοινωνίες τους, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν όλο τον πληθυσμό της
Γης, για να διατηρηθεί ζωντανό το
σχέδιο για περιορισμό της θερμοκρασίας πάνω στη Γη.
Εμείς οι πολίτες, οφείλουμε να
εντάξουμε στις προτεραιότητές
μας τις κινητοποιήσεις μας για την
προστασία του εδάφους, του αέρα,
του νερού, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να περιορίσουμε τη
χρήση άνθρακα, καθώς και τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων.
Η συμφωνία της Γλασκώβης για το κλίμα υπογράφτηκε
από 200 χώρες και στοχεύει στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 οC.
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Διασώθηκε το ιστορικό αρχείο της ΑΕΠΙ
Μετά από κινητοποίηση ανθρώπων του πολιτισμού με
παρέμβασή του, το υπουργείο Πολιτισμού, κήρυξε ως νεώτερο μνημείο το σύνολο της συλλογής που αφορά ένα
μεγάλο μέρος της μουσικής ιστορίας της χώρας μας.
Η πρόσφατη παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού και
η ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) να κηρύξουν το αρχείο της ΑΕΠΙ
ως νεώτερο μνημείο, ουσιαστικά «πάγωσε» τον πλειστηριασμό της ιστορίας της μουσικής.
Πλέον το Δημόσιο θα προβάλει το δικαίωμα της πρώτης
προτίμησης για να αποκτήσει το αρχείο της ΑΕΠΙ που
όδευε προς πλειστηριασμό.
Υπενθυμίζουμε πως η ΑΕΠΙ που πτώχευσε το 2017, διέθετε ένα πραγματικά εντυπωσιακό αρχείο που είναι χρήσιμο
για την ελληνική κοινότητα, για τον πολιτισμό.
Η παραπάνω ενέργεια του υπουργείου Πολιτισμού αξίζει συγχαρητηρίων.
Θα κάνει το ίδιο και για τα τρία (3) ιστορικά αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας που κινδυνεύουν με αναγκαστικό πλειστηριασμό, ενώ έχουν χαρακτηρισθεί ως νεώτερα κινητά μνημεία από το ΚΣΝΜ στις 03.07.2019;

ΤΑΤΟΪ

Το 2025 Μουσείο

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη

Φωτογραφία από επίσκεψη του ΠΟΛΚΕΟΑ στο Τατόϊ τον Οκτώβριο
του 2019.

TEYΧOΣ 105 Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Σύμφωνα με δήλωση της Υπ.Πολιτισμού, κας Μενδώνη, μέχρι το τέλος του 2025 το Τατόι του ιστορικού πυρήνα του πρώην βασιλικού κτήματος θα είναι
έτοιμο να υποδεχθεί το κοινό. Ένα εμβληματικό έργο
με μεγάλη πολιτιστική αξία και σημασία.
Χρηματοδοτείται από τους χρηματοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και το ταμείο ανάκαμψης. Στόχος είναι, τα ιστορικά κτίρια (ανάκτορο) να
έχουν αποκατασταθεί μέχρι το τέλος του 2023.
Σημαντικό είναι επίσης ότι, το Κεντρικό Συμβούλιο
Νεωτέρων Μνημείων ενέκρινε τις μελέτες (Σύλλογος
Φίλων Τατοΐου) για να γίνει η δημοπράτηση του έργου, ύψους 14,3 εκατ. ευρώ.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, με εκατοντάδες μέλη του και σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Τατοΐου, έχει επανειλημμένα επισκεφθεί τα κτήματα στο Τατόι, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη
διάσωση της ιστορικότητας του χώρου.
Ο Σύλλογος Φίλων Τατοΐου έχει συμβάλει σημαντικά
στη διάσωση και προώθηση του Μουσείου. Επίσης,
έχει συγκεντρώσει χρήματα από δωρεές, απαραίτητες για να γίνουν οι μελέτες.
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Το «Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο»

Το 8ο θαύμα του κόσμου, που έκλεψαν οι Ναζί,
εξαφανίστηκε και το ψάχνουν μέχρι σήμερα....

Φ

ωτεινό και εύθραυστο υλικό, το κεχριμπάρι αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας στο πέρασμα των αιώνων.
Αυτή η απολιθωμένη ρητίνη προστατεύεται από τον Πρωσικό νόμο, που ξεκίνησε τον 13ο αιώνα. Το Amber Room
(Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο), μια σειρά από πάνελ [πίνακες ή
φατνώματα] κατασκευασμένα από έξι τόνους κεχριμπάρι,
τοποθετημένα σε τοίχους με φύλλα χρυσού και διακοσμημένο με ψηφιδωτά και καθρέφτες, ήταν ένας παιάνας για την
ομορφιά και το status του υλικού.
Το δωμάτιο, που σχεδιάστηκε για τους Βασιλείς στην Πρωσία και την Ρωσία, και λεηλατήθηκε από τους Γερμανούς
Ναζί κατά τη διάρκεια του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου
και τελικά αναγεννήθηκε σε
ένα παλάτι της Αγίας Πετρούπολης, παραμένει ένα μυστήριο τόσο μαγευτικό όσο και το
ίδιο το κεχριμπάρι….
Το Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο
σχεδιάστηκε αρχικά στις αρχές
του 18ου αιώνα ως ένας πολυτελής θάλαμος έκθεσης 16 τ. μ.
για τον Φρειδερίκο Α› της Πρωσίας. Το 1716 η αίθουσα δόθηκε στον Ρώσο Τσάρο Πέτρο τον
Μέγα και τελικά μεταφέρθηκε
στο Παλάτι της Αικατερίνης κοντά στην Αγία Πετρούπολη.
Ο Ιταλός αρχιτέκτονας Φραντσέσκο Μπαρτολομέο Ραστρέλι κλήθηκε, να επεκτείνει το δωμάτιο. Υπό την καθοδήγησή
του, τα αρχικά πάνελ ενσωματώθηκαν σε ένα δωμάτιο 55 τ.
μ. διακοσμημένο με περισσότερο κεχριμπάρι, κεριά, ψηφιδωτά και επιχρυσωμένες μορφές. Αυτό το Ρωσικό μπαρόκ
θαύμα έγινε γνωστό ως το «όγδοο θαύμα του κόσμου».

φεί από φωτιά.
«Δεν βρέθηκαν όμως ίχνη καψίματος κεχριμπαριού», δήλωσε ο Valuev. «Τελικά υπέθεσαν, ότι το δωμάτιο σώθηκε και
ήταν κρυμμένο στο υπόγειο του κάστρου ή ότι μεταφέρθηκε
κάπου αλλού».
Η αναζήτηση για το μυθικό Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο συνεχίστηκε. Το 1946, το Koenigsberg έγινε μέρος της Ρωσίας και
μετονομάστηκε σε: Kaliningrad.
Θα είναι το ίδιο επιβλητικό εάν βρεθεί;
Το κεχριμπάρι είναι ένα πολύπλοκο υλικό, είναι αρκετά εύθραυστο και αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.
Το 1979, η πρώην ΕΣΣΔ άρχισε
να ανακατασκευάζει το δωμάτιο με καθοδήγηση από δύο
εναπομείναντα
πρωτότυπα
αντικείμενα: ένα κιβώτιο λειψάνων από το δωμάτιο και 86
ασπρόμαυρες
φωτογραφίες
του χώρου, που τραβήχτηκαν
λίγο πριν από τον Β› Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Η ανασυγκρότηση χρειάστηκε 23 χρόνια, αλλά σήμερα
το αναπαλαιωμένο Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο εκτίθεται
στο Catherine’s Palace στο
Tsarskoye Selo State Museum and Heritage Site στην Αγία
Πετρούπολη. Με τους λαμπερούς του τοίχους σε πορτοκαλί
και χρυσό, αυτό το νέο Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο ζωντανεύει για άλλη μια φορά την αρχαία γοητεία της απολιθωμένης
ρητίνης...
Οι ελπίδες για εύρεση του Κεχριμπαρένιου Δωματίου
Νέες ελπίδες εγείρονται για τον εντοπισμό του Κεχριμπαρένιου Δωματίου, μετά την εύρεση του ναυαγίου του Γερμανικού ατμόπλοιου «Karlsruhe», το οποίο βυθίστηκε από ένα
υποβρύχιο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού το 1945.
Και τώρα, μια ομάδα 12 ατόμων της εταιρείας Baltictech
ετοιμάζεται να περάσει 10 ημέρες στη θαλάσσια περιοχή του
Gdansk της Πολωνίας, προκειμένου να κάνει έρευνες, μετά
από φωτογραφίες που αποκάλυψαν άγνωστους πίνακες και
άλλα αντικείμενα.

Το μυστήριο με την εξαφάνιση του Κεχριμπαρένιου Δωματίου
Όταν οι Ναζί εισέβαλαν στη Ρωσία το 1941, διέλυσαν το
Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο και το μετέφεραν στο κάστρο
Königsberg στο γερμανικό κράτος της Πρωσίας. Όταν ο
Κόκκινος Στρατός κατέλαβε την πόλη το 1945, δεν βρέθηκαν
ίχνη από το Κεχριμπαρένιο Δωμάτιο!
Κάποιοι πίστευαν, ότι το δωμάτιο μπορεί να είχε καταστρα-

25

WWW.POLKEOA.GR

Α
Ν
Ι
Ρ

Ο
ΝΤ

Η
Ψ
ΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η θεωρία περί Ινδοευρωπαίων
και η κατάρριψή της

Με θλίψη μου αναφέρω ότι, ακόμη στα σχολεία και πανεπι-

αποδείξει ότι: «Oύτε μια γρανίδα ελληνικού αίματος δεν

στήμια διδάσκεται ότι καταγόμεθα από τους Ινδοευρωπαί-

ρέει εις τας φλέβας μας» αλλά ότι καταγόμαστε από Σλά-

ους. Άλλο οι ασιατικές φυλές και οι Ινδοί και άλλο οι Ευρω-

βους, Κέλτες, Οθωμανούς, Γότθους και Οστρογότθους.

παίοι.

Είναι αλήθεια, αυτά τα φύλα αιχμαλώτισαν κατά καιρούς

α.	Δεν αναφέρεται κοιτίδα ινδοευρωπαϊκού πολιτισμού,

την Ελλάδα, αλλά η ελληνική φυλή, παρά τις επιδράσεις

από πού προέρχονται και πότε δημιουργήθηκε αυτός ο

και αλλοιώσεις που υπέστη, κατάφερε να διατηρήσει τη

πολιτισμός. Ποια ήτο η αφετηρία του.

γλώσσα της, τη θρησκεία της, τις παραδόσεις της και επι-

β. 	Δεν υπάρχει ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που θα μπορούσαν

βίωσε εις το διηνεκές των αιώνων.

αυτοί οι Ινδοευρωπαί-

Αντιθέτως, ο όρος GREC –

οι να επικοινωνούν

GREECE επικράτησε με την

μεταξύ

Ούτε

ρωμαϊκή κυριαρχία επί της

γραπτά συγγράμματα

Ελλάδος το 146 π.Χ., προέρ-

έχουμε από αυτούς.

χεται δε από το ελληνικότα-

γ.	
Δεν υπάρχει ινδοευ-

το «γραία» που σημαίνει γέ-

θρησκεία.

ρος, παλαιός. Η παλαιοτέρα

Ούτε θεούς, ούτε δαί-

λοιπόν, η αρχαιοτέρα χώρα

μονες, ούτε τελετουρ-

σε όλη την επικράτεια.

γικά γνωρίζουμε από

Ας θυμηθούμε ότι, η Ελλά-

ρωπαϊκή

τους.

αυτούς.

δα δεν περιορίζετο μόνο στην Αθήνα και τη Σπάρτη, αλλά

δ.	Δεν άφησαν κανένα μνημείο κτερίσματα (αρχαιολογικά

ξεκινούσε από τα παράλια της Μ.Ασίας, του Ευξείνου Πό-

ευρήματα), επιγραφές, που να μας πληροφορούν για την

ντου, της Κασπίας, τα παράλια της Βορείου Αφρικής, όλα τα

ύπαρξή τους.

Βαλκάνια και εκτείνετο μέχρι τις στήλες του Ηρακλέους, το

ε.	Ο όρος «Ινδοευρωπαίος», δεν απαντάται σε κανένα σύγ-

σημερινό Γιβραλτάρ. Αριθμούσε δε 250 εκατ. πληθυσμό!

γραμμα φιλολογικό ή ιστορικό της αρχαιότητας. Πρωτο-

Υπάρχει και όρος «γκρεκύλος» (GRECULUS). «Γκρεκύλους»

εμφανίζεται κατά τα μέσα του 17ου -18ου αιώνα με τη Γαλ-

ονόμαζαν αυτούς που δεν κατείχαν την ελληνική παιδεία και

λική Επανάσταση το 1789. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη

μόρφωση, αλλά συμπεριφέρονταν ως Έλληνες ως προς τον

φορά από έναν ιστοριοδίφη Γερμανό, ονόματι Γιάκομπ.

τρόπο ζωής και νοοτροπίας. Συνήθως, αναφέροντο εις τους

Επίσης, ο γνωστός, εβραϊκής καταγωγής, Γερμανός Φαλ-

Ρωμαίους. Είναι το αντίστοιχο σημερινό snob = sine nobilita

μεράιερ, κατανάλωσε όλη του τη ζωή προσπαθώντας να

= χωρίς τίτλους ευγενείας ή καταγωγής, συμπεριφέρονται
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κάποιοι ως ευγενείς.

ή έστω παραστάσεις όπως έχουμε Αιγυπτίων, Ασσουρίων,

Πρέπει πάντα να θυμάται η εξευγενισμένη Ευρώπη, κατά τη

Βαβυλωνίων, ώστε η ανθρωπολογία, έστω και από τις εικό-

διάρκεια της τουρκοκρατίας η Δύση βίωνε την Αναγέννηση

νες να τους περιγράψει. Κανείς γεωγράφος ή χαρτογράφος

και τον Διαφωτισμό, βίωνε την δική της επανάσταση στις

δεν αναφέρει τη χώρα των Ινδοευρωπαίων. Επιπλέον, την

επιστήμες, μεταφράζοντας τα ελληνικά συγγράμματα ιστο-

εποχή κατά την οποία υποτίθεται ότι διαβιούν οι Ινδοευρω-

ρίας, φιλοσοφίας, μαθηματικών, αστρονομίας, ιατρικής κ.τ.λ.

παίοι στην Κεντρική, Βόρεια Ευρώπη, Ρωσία, υψίπεδα Ιράν,

Ας επανέλθουμε εις το θέμα μας.

όλες αυτές οι περιοχές ήταν παγετώδεις. Επομένως και για

Το 1821, με την εθνεγερσία του ελληνικού λαού, πολλές χώ-

κλιματολογικούς λόγους ήταν αδύνατη η διαβίωση του πε-

ρες όπως η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία ευαισθητοποιήθηκαν

λώριου λαού των Ινδοευρωπαίων.

και στάθηκαν στο πλευρό μας με τα υπέρ και τα κατά τους.

Η μνημόνευση από την παράδοση και τη μυθολογία αποτε-

Αλλά και πολλοί, βλέποντας την επανάσταση της Ελλάδας

λεί ένδειξη, κάποιοι στοιχείο. Ούτε αυτό διαθέτουν οι Ινδο-

και τις εδαφικές διεκδικήσεις, υποφθαλμιούσαν τα ελληνικά

ευρωπαίοι.

δίκαια, αμφισβητώντας την ελληνικότητά μας και την κατα-

Η ομοιότητα μερικών λέξεων μεταξύ διαφόρων γλωσσών

γωγή μας. Αυτό συμβαίνει μέχρι των ημερών μας με τη γει-

δεν σημαίνει ότι οι λαοί που μιλούν αυτές τις γλώσσες προ-

τονική Τουρκία, η οποία αμφισβητεί την ελληνικότητα των

έρχονται εκ κοινών προγόνων. Οι Κονγκολέζοι που μιλούν

νησιών του Αιγαίου!

γαλλικά, δεν ανήκουν σε καμία κοινή φυλή με τους Γάλλους.

Μετά χαρά όμως κλείνω ότι, ο όρος Ινδοευρωπαίος είναι

Ποια ήταν η γλώσσα των Ινδοευρωπαίων, μας είναι άγνωστο

προφανώς συμβατικός και δεν αντιστοιχεί εις την πραγ-

αφού, κανένα ινδοευρωπαϊκό κείμενο ανευρέθη και είναι

ματικότητα, ούτε σε γλώσσα, ούτε σε φυλή, ούτε σε πο-

άξιον απορίας, ένας τόσο μεγάλος λαός όπως οι Ινδοευρω-

λιτισμό.

παίοι να μην έχουν αφήσει ίχνος πολιτισμού!

Διεθνώς κατερρήφθη η θεωρία περί δήθεν καθόδου από

Ένας λαός, όταν δεν γνωρίζει τις ρίζες του, την ταυτότητά

Βορρά Ινδοευρωπαίων. Ξένοι όπως ο Renjew, έδωσαν μάχη

του, είναι σαν να μην υπάρχει, σαν ένα τίποτα και σαν τίπο-

για την κατάρριψη αυτής της θεωρίας, καθώς και Έλληνες

τα δεν ξέρει τι πρέπει να διεκδικήσει και ποια είναι τα δίκαιά

καθηγητές πανεπιστημίων όπως οι Μερεντίτης, Μαρινάτος

του. Έτσι, αφήνουμε τους ξένους να νομίζουν ότι μας κάνουν

και άλλοι ακαδημαϊκοί. Μεταξύ άλλων και ο αείμνηστος

χάρη γι΄αυτό το μικρό κομμάτι γης που κατέχουμε – με αγώ-

πατέρας μου (δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω και ιστορικός),

να – πάνω στον πλανήτη, που ονομάζεται Ελλάδα.

Αντώνιος Καψής, στο Γ΄Διενθές Συνέδριο στο Άμστερνταμ

Μπορεί η χώρα μας να είναι μικρή σε έκταση, αλλά είμαστε

και στη Βιέννη (03.09.1980), καταθέτοντας ανακοίνωση με

μεγάλοι σε πνεύμα, παραδόσεις και πολιτισμό.

θέμα: «Αναθεώρηση της υποθέσεως περί Ινδοευρωπαίων»,

Ντορίνα Καψή
Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ
Αρχαιολόγος – Ιστορικός Πανεπιστημίου Αθηνών

η οποία ανετυπώθη στο περιοδικό «Θρακολογία», έργο της
Εταιρείας Θρακολογικών και Μακεδονικών Σπουδών και κυ-

Συνταξιούχος Ο.Α.

ριολεκτικώς συντρίβει την ψευδοθεωρία περί Ινδοευρωπαίων και παντελώς απουσιάζουν τα ανθρωπολογικά ευρήματα
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Τα μουσεία στο μέλλον

Ο Άνταμ Ριντ Ρόζαν, στέλεχος του Μουσείου Αμερικανικής Ιστορίας Smithsonian, σε παρέμβασή του CO
MUSEUM, μίλησε για το νέο ρόλο των μουσείων στο
μέλλον.
Η προσέγγισή του είναι ανθρωποκεντρική, πιστεύει
πως ευεξία δεν είναι προϋπόθεση μόνο για το άτομο
αλλά επιδρά θετικά στην κοινότητα.
Για παράδειγμα, μετά από μία κρίση, ποιοι θα αναλάβουν να σηκώσουν το πεσμένο ηθικό της κοινωνίας;
Ο Ρόζαν πιστεύει πως αυτό μπορεί να γίνει από τα
Μουσεία και την Τέχνη. Αυτά λειτουργούν θεραπευτικά μέσω της τέχνης. Είναι μεν μακριά, αλλά καλό είναι
να αρχίσουμε να το συζητάμε.
Η εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία του Βρετανικού Συμβουλίου και το Μουσείο Μπενάκη.

Αυτό το ιστορικό Caravelle θα ξαναλάμψει σύντομα.
Ένα ιστορικό Caravelle της Sud Aviation βρίσκεται εδώ και 47 χρόνια στο αεροδρόμιο της Αρλαντας(Σουηδία ). Έχει φθαρεί από τις καιρικές συνθήκες, αλλά βρέθηκε μια νέα αποστολή για αυτό:
Θα κοσμήσει το φρέσκοανακαινισμένο τέρμιναλ
του αεροδρομίου του Τούρκου (Φινλανδίας) .
Το αεροσκάφος Caravelle της Sud Aviation που λάμπει
μέχρι και σήμερα είναι ένα από τα ομορφότερα αεροσκάφη που έχουν κατασκευαστεί για πολλούς φίλους
της πολιτικής αεροπορίας. Κατασκευάστηκαν 282 αεροσκάφη αυτού του τύπου από το 1958 έως το 1972.
Ενα από αυτά είναι το "Sven Viking" με αριθμό νηολογίου SE-DAF, το οποίο κατασκευάστηκε τον Φεβρουάριο
του 1962 για την SAS, η οποία το χρησιμοποίησε για
πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων εντός Ευρώπης έως το 1974, το 1974 παροπλίστηκε. Από τότε βρίσκεται παροπλισμένο στον αερολιμένα της Ατλάντας.
Από την Σουηδία στην Φινλανδία
Υστέρα από 47 χρόνια ακινησίας , βρέθηκε η νέα αποστολή για το ιστορικό αεροσκάφος, δεν θα ξαναπετάξει κατά πασά πιθανότητα, αλλά θα μεταφερθεί 300 χιλιόμετρα για γίνει έκθεμα στο φρέσκο ανακαινισμένο
τέρμιναλ του αερολιμένα του Τούρκου.
Η μεταφορά και η ανακατασκευή του αεροσκάφους
Σύντομα θα γίνει προσεκτική μερική αποσυναρμολόγηση για να μεταφερθεί μέσω νταλίκας στο αεροδρόμιο του τουρκου. Η αποσυναρμολόγηση του δεν θα
δημιουργήσει προβλήματα , αντιθέτως, θα διευκολύνει
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την διαδικασία της ανακατασκευής στο αεροδρόμιο
του Tουρκου. Το αεροσκάφος θα βαφτεί στα χρώματα της Finnair για να θυμίσει της ένδοξες εποχές της
εταιρείας που χρησιμοποιούσε αεροσκάφη αυτού του
τύπου από το 1960 έως το 1980.
Μια Caravelle θα παραμείνει στο αεροδρόμιο της
αρλαντας
Μια άλλη Caravelle με αριθμό νηολογίου SE-DAI,η
οποία είχε εξαγοραστεί τα τέλη του 1990 από τον σύλλογο με το όνομα «Le Caravalle Club» θα παραμείνει
στο αερολιμένα της Aρλαντας. Ο σύλλογος την συντηρεί με στόχο να ξαναπετάξει, αυτό δεν συνέβη όμως
μέχρι στιγμής, λόγω της γραφειοκρατίας, για αυτό το
βάζουν να δουλεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα
κάνοντας Taxiing στους διάδρομους.
Βιντεο από το λειτουργικό αεροσκάφος τύπου
Caravelle :https://youtu.be/zEvTCktFYDA
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Η Dassault παραχώρησε δωρεάν το Falcon 7X
στην Πολεμική μας Αεροπορία
H Πολεμική Αεροπορία απέκτησε χωρίς επιβάρυνση
ένα αεροσκάφος τύπου Falcon. Το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας επισημαίνει ότι, η γαλλική αεροπορική εταιρεία
Dassault – που μεταξύ άλλων κατασκευάζει τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και Mirage- παραχώρησε δωρεάν
στην Ελλάδα ένα μεταχειρισμένο Falcon.
Οι ίδιοι παράγοντες τονίζουν ότι, η γαλλική εταιρεία
Dassault προκειμένου να υλοποιήσει την ανεκπλήρωτη
από το 2000 ως υποχρέωση ανοικτού συμψηφισμού της
Dassault ( σύμβαση Μιράζ 2000-5) σε Αντισταθμιστικά
Ωφελήματα, είχε καταθέσει πρόταση τροποποίησης της σύμβασης. Στην τροποποίηση αυτή περιλαμβάνονται προγράμματα παροχής εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις και υποκατασκευαστικό έργο, στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.
Στα προγράμματα παροχής εξοπλισμού στις ένοπλες δυνάμεις, περιλαμβάνεται πρόγραμμα παροχής στην Πολεμική
Αεροπορία ενός αεροσκάφους τύπου Falcon δίχως απολύτως κανένα κόστος.
Το Falcon παραχωρείται από την Dassault δωρεάν, μαζί με πλήρη υποστήριξη ενός έτους, εκπαίδευση τεχνικών και
πληρώματος και αποστολή τεχνικού της εταιρείας για την συντήρηση του αεροσκάφους στην Ελλάδα.

Και το δεύτερο Airbus A340-300 της Ολυμπιακής
που έφυγε πετώντας αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε
Το SX-DFC "ΜΑΡΑΘΩΝ" το τρίτο από τα τέσσερα Α340 της Ολυμπιακής, παρέμενε σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Αθήνας από
τον Σεπτέμβρη του 2009 έως τον Φεβρουάριο του 2017, οπότε και
αναχώρησε μαζί με το τέταρτο, το SX-DFD ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ για το Ιράν.
(ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ – ΤΕΥΧΟΣ 88, ΙΑΝ-ΜΑΡ 2017).
Η Επίδαυρος βρήκε γρηγορότερα νέο χρήστη, την ιρανική εταιρεία
Mahan Air και ξεκίνησε να πετά λίγους μόλις μήνες μετά που έφυγε.
(ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ - ΤΕΥΧΟΣ 91, ΟΚΤ-ΔΕΚ 2017).
Το "ΜΑΡΑΘΩΝ" παρέμενε σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης μέχρι τον Μάρτιο του 2020 και από τότε πετάει με τα χρώματα τις Syrian Air.
Αποτελεί ένα από τα μόλις 3 ενεργά αεροσκάφη της συριακής εταιρείας, καθώς, λόγω της κατάστασης που επικρατεί
στη χώρα, τα υπόλοιπα αεροπλάνα του στόλου της είναι καθηλωμένα στο αεροδρόμιο της Δαμασκού.
Να θυμίσουμε ότι τα δύο πρώτα από τα τέσσερα Α340-300 της Ολυμπιακής κόπηκαν για ανταλλακτικά - παλιοσίδερα
στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αντί να συνεχίσουν την καριέρα τους κάπου αλλού... ευτυχώς δεν είχαν την
ίδια κατάληξη τα υπόλοιπα δυο που προαναφέραμε.
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Χριστόδουλος Κάκκας
Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ

Γεννήθηκε το 1934 στη Θήβα. Σπούδασε μηχανικός αεροσκαφών. Εργάστηκε στο ΚΕΑ και κατόπιν προσελήφθη στη ΟΑ το 1959. Διετέλεσε προϊστάμενος στην Τεχνική Διεύθυνση της Ο.Α..
Η αγάπη και η αφοσίωση του στην ΟΑ ήταν ασύγκριτη και παροιμιώδης. Ήταν παρών σε όλους
τους αγώνες των εργαζομένων και πάντοτε στυλοβάτης στο πλευρό των συνάδερφων του. Πάλεψε μαζί τους, αγωνίστηκε μαζί τους, γέλασε κι έκλαψε μαζί τους. Ένας άνθρωπος λεβέντης,
που δεν υποχωρούσε, που δεν λύγιζε. Ένας άνθρωπος που ήξερε να αγαπά και να συγχωρεί.
Ήταν ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα. Ποτέ δεν σταματούσε καμιά προσπάθεια, μέχρι να νιώσει περήφανος για
το αποτέλεσμα. Υπηρέτησε μετά τη συνταξιοδότησή του από την Ο.Α. σαν αντιπρόεδρος στο Δήμο Σαρωνικού για
20 χρόνια. Είχε με τον κόσμο της Σαρωνίδας δεσμούς συντροφικούς, φιλίας και αδελφοσύνης. Έχοντας στο πλευρό
του πάντα την παλυαγαπημένη του σύζυγο Δήμητρα, απέκτησε μια κόρη, τη Μαρία και μια εγγονή, τη Δήμητρα. Η
αγάπη στην σύζυγό του (την Τούλα του) ξεπερνούσε κάθε όριο. Οι μεγαλύτεροι ποιητές δεν θα μπορούσαν να την
περιγράψουν. Έφυγε 3 μήνες μετά το θάνατό της. Δεν άντεξε την απώλεια της. Έφυγε όρθιος, με τα χέρια καθαρά.
Έντιμος, αξιοπρεπής και ακέραιος ως το τέλος.
											

Μαρία Κάκκα

Τουτουδάκης Τάκης
Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ

Η μεγάλη οικογένεια της Ολυμπιακής Αεροπορίας αποχαιρέτισε την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου
2021 στο Κοιμητήριο Νέας Ερυθραίας το συνάδελφο Τάκη Τουτουδάκη, ο οποίος εργάστηκε στην Τεχνική Διεύθυνση της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα ειλικρινή
συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του.

Υπηρεσίες για τους τετράποδους φίλους μας
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΠΟΛΚΕΟΑ προς τα μέλη του και τους τετράποδους φίλους τους, ο συνάδελφος, φίλος και μέλος

όλες
10% σε ίες
ρεσ
τις υπη

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛΚΕΟΑ, Βαγγέλης Στρουμπούλης, διαθέτει υπηρεσίες
TAXI και PET TAXI για τα αγαπημένα μας ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ, καθώς επίσης όλες τις υπηρεσίες που
έχουν σχέση με αυτά: μεταφορά κατοικιδίων σε οποιαδήποτε δραστηριότητα με ή και χωρίς
συνοδεία (φιλοξενία – μεταφορά σε κτηνίατρο) και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία χρειαστεί ο
αγαπημένος μας τετράποδος σύντροφος, εντός ή εκτός Αθηνών.
Βαγγέλης Στρουμπούλης
Τηλ. Επικοινωνίας: 6934918081
Επίσης διατίθενται υπηρεσίες taxi και mini bus για οποιαδήποτε είδους μετακίνηση-μεταφορά (και ασυνόδευτα).

TEYΧOΣ 105 Ι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Ι ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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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: 2109952390 - 6944844410

31

WWW.POLKEOA.GR

Το ΠΟΛΚΕΟΑ
σας εύχεται
Καλές Γιορτές!

ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠAΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602Α
16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

