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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
ΠΟΛΚΕΟΑ 

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 

Γραφεία ΠΟΛΚΕΟΑ
(Πάροδος Λεωφ.Βουλιαγμένης 602Α)

Ώρα: 18.00

"ΠΟΡΙΑ"

Ρ Ε Μ Π Ε Τ Ι Κ Ο  Γ Λ Ε Ν Τ Ι

ΧΟΡΟΣ ΠΟΛΚΕΟΑ
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 

2023

Σπύρου Πάτση 60 
& Αγ. Πολυκάρπου 1, Βοτανικός

Ώρα: 13.30

ΑΚΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ώρα: 21:00

Πειραιώς 175 & Λαμίας 2, 
Ταύρος

Μονοήμερη εκδρομή στο 
ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 
2023

Ωρωπός
Το άγνωστο μαντείο της 

Αττικής

Διήμερη εκδρομή στην
ΥΠΑΤΗ - ΠΑΥΛΙΑΝΗ

Moνοήμερη 
εκδρομή 

στο ΛΑΥΡΙΟ

Κυριακή 5 Μαρτίου 
2023

Σάββατο 25-Κυριακή 26 
Μαρτίου 2023

Οίτη-Παύλιανη-Πηγές Ασωπού

θα κυκλοφορήσει αναλυτικό πρόγραμμα

Παρασκευή 7 Απριλίου 
2023

Moνοήμερη εκδρομή στην 

ΑΓΟΡΙΑΝΗ - ΑΡΑΧΩΒΑ

Ταξίδι στη
Σ Κ Ω Τ Ι Α  -  Ε Δ Ι Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο

Μαϊος 2023
θα κυκλοφορήσει 

αναλυτικό πρόγραμμα
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Editorial
Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

2022
Το αποτύπωμα του ΠΟΛΚΕΟΑ 

Πολλοί αυτά τα 
θεωρούν αυτονόητα 

και δεδομένα! 
Δεν είναι έτσι. 

Δόθηκαν μάχες πολύ 
σημαντικές γι' αυτά.

Σε ένα γενικότερο περιβάλλον αστάθειας και 
υποχώρησης της επιρροής των φορέων και την 

επέλαση της τεχνολογίας που αμφισβητεί τις υπάρ-
χουσες ιδεολογίες, το ΠΟΛΚΕΟΑ, σε αυτό το περιβάλ-
λον αβεβαιότητας, καταφέρνει να κινείται και να αφή-
νει το αποτύπωμά του ως πολιτιστικός φορέας.
Η αβεβαιότητα είναι το στίγμα της εποχής. Ζούμε μία 
περίοδο μετάβασης. 

Η προσαρμογή του ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ σε αυτό το περι-

βάλλον, εκπέμποντας καθαρό 
στίγμα στο όραμά του, βρήκε 
το δικό του σκοπό. Αφού υπη-
ρέτησε με συνέπεια, μέσα από 
προγράμματα δράσης, την 
εταιρική κοινωνική ευθύνη 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας, 
αλλά και με δράσεις δημιουργικής αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου των μελών του, κλήθηκε να ΥΠΕ-
ΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ένα πολιτισμικό μέλλον. 

Στόχος η διάσωση της ιστορικότητας του Ελλη-
νικού ως διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών για επτά 

δεκαετίες, μέσα από ένα Μουσείο Πολιτικής Αεροπο-
ρίας στο Ελληνικό. 

Η διάσωση της ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπο-
ρίας, ενός ιστορικού εμπορικού αερομεταφορέα 

με δεσπόζουσα θέση στην ιστορία της Πολιτικής Αε-
ροπορίας στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι, η 
Ολυμπιακή Αεροπορία του Ωνάση έβαλε την Ελ-

λάδα στον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών. 
Στην μετά-Ολυμπιακή εποχή, η Ελλάδα είναι εκτός 

παγκοσμίου χάρτη. Η Ολυμπιακή Αεροπορία έφερε 
την Ελλάδα πιο κοντά με τον υπόλοιπο κόσμο και η 
Περιφέρεια της χώρας μας είδε την ανάπτυξή της να 
επισπέδευεται. Ο τουρισμός γίνεται η βαριά βιομηχα-
νία της χώρας μας, χάρη στην Ολυμπιακή Αεροπορία.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ με τη δου-
λειά του και τη στήριξη 

του κόσμου της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας, καταφέρνει και 
διασώζει την ιδιαίτερα σημα-
ντική συνεισφορά της Ολυ-
μπιακής στην κοινωνία, μέσα 
από τις στήλες του περιοδικού 
μας «Άλλη Πτήση», το ιστορι-
κό λεύκωμα, καταγράφοντας 
την ιστορία της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας και της Πολιτικής 

Αεροπορίας.
Η συγκέντρωση πάνω από 25.000 εκθεμάτων που 
διατρέχουν την 90χρονη ιστορία της Πολιτικής Αε-
ροπορίας, μαζί με τα ιστορικά αεροσκάφη της Ο.Α., 
αποτελούν το πολιτιστικό απόθεμα που πρέπει να πα-
ραδοθεί στις επόμενες γενιές.

Όλα αυτά, επιτεύχθηκαν μετά από πολύχρονη και 
διαρκή μάχη υπεράσπισης του οράματός μας. 

Το πεδίο μάχης δόθηκε σε όλα τα επίπεδα. Ακόμη και 
στις υστερόβουλες πράξεις και σκέψεις ανθρώπων 
που υπηρέτησαν την Ολυμπιακή Αεροπορία.

Το τοπόσημο στο νέο ταξίδι του Ελληνικού, θα εί-
ναι το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

Δεν θα μας κλέψουν τα όνειρα. 
Με μυαλό, ενθουσιασμό, φαντασία και αυτοπε-

ποίθηση, προχωράμε.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Μια δυσάρεστη εξέλιξη είχαμε το Νοέμβριο, σε σχέση 

με τη μάχη που δίνει το ΠΟΛΚΕΟΑ για τη διάσωση των 

εκθεμάτων, καθώς και των αεροσκαφών, για το Μου-

σείο Πολιτικής Αεροπορίας.

Όπως σας ενημερώσαμε με ανακοίνωσή μας τον 

Οκτώβριο και μέσα από το περιοδικό πρόσφατα:

1. Ανοίγονται προοπτικές για το Μουσείο στο Ελλη-

νικό και αισιοδοξούμε, ο μακροχρόνιος αγώνας 

του κόσμου της Ολυμπιακής με το ΠΟΛΚΕΟΑ αρ-

χίζει να δίνει καρπούς.

2. Σχετικά με τα αεροσκάφη, αποτρέψαμε τον ανα-

γκαστικό πλειστηριασμό των αεροσκαφών και 

ξεκίνησε διάλογος με την Lamda Development 

για την αξιοποίηση των αεροσκαφών ως μουσει-

ακά εκθέματα εντός του Ελληνικού. Ξεκίνησε μία 

νέα περίοδος και αισιοδοξούμε πως, μέσα από 

τον διάλογο θα φτάσουμε στην υλοποίηση του 

ΟΡΑΜΑΤΟΣ μας για Μουσείο Πολιτικής Αεροπο-

ρίας στο Ελληνικό, με όποιο συμβολισμό αυτό θα 

έχει.

3. Πριν από λίγες μέρες (03 Νοεμβρίου 2022), λάβα-

με εξώδικο από τον Μιχάλη Τσιμιδόπουλο ο οποί-

ος, δηλώνοντας ότι είναι εκκαθαριστής της περι-

ουσίας των εργαζομένων της Ολυμπιακής Αερο-

πορίας που ιδιοκτήτης ήταν η ΟΣΠΑ, με το οποίο 

εξώδικο μας καλεί ως ΠΟΛΚΕΟΑ εντός δέκα (10) 

ημερών να πάρουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία 

(αντικείμενα για το Μουσείο), που βρίσκονται στα 

πρώην γραφεία του ΚΕΑΠΟΑ, επί της οδού Φρα-

ντζή 7.

Εδώ έχουμε ένα μείζονος σημασίας ηθικό ζήτημα. Η 

σχέσεις μας με τον συνάδελφο, Μιχάλη Τσιμιδόπουλο, 

είναι άριστες. Ενώ υπήρχε επικοινωνία μαζί του, ξαφ-

νικά, μας αποστέλλει εξώδικο – τελεσίγραφο!

Α. Παρά τις άριστες σχέσεις, και ενώ πληρώναμε 

Μια δυσάρεστη εξέλιξη
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

- και πληρώνουμε - όλες τις οικονομικές υποχρε-

ώσεις του παραπάνω διαμερίσματος, δεν μας 

επιτρέπει την είσοδο για να να πάρουμε πράγμα-

τα που θέλουμε και χρειαζόμαστε ή να μπούμε 

για να γίνει η απογραφή των εκθεμάτων για την 

ανάγκη της πιστοποίησης της συλλογής για να 

κατατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Β. Μείζον ηθικό ζήτημα προκύπτει, ενώ γνωρίζει 

τον αγώνα που δίνουμε για το Μουσείο στο Ελ-

ληνικό, για τη διάσωση των 25.000 εκθεμάτων, 

τις διώξεις που δεχθήκαμε για τα ιστορικά αε-

ροπλάνα της Ολυμπιακής Αεροπορίας τα οποία 

ανήκουν στην κυριότητά μας, ξαφνικά, να απο-

στέλλεται εξώδικο – τελεσίγραφο.

Άλλωστε, η προαγωγή του οράματος του Μουσείου, 

δεν είναι εκτός των ορίων των καταστατικών σκοπών 

της ΟΣΠΑ.

Όλοι όσοι υπηρέτησαν στην Ολυμπιακή Αεροπορία, 

αλλά και στους συνδικαλιστικούς φορείς της οφεί-

λουν με αίσθηση σεβασμού απέναντι στην ιστορία 

της Ολυμπιακής Αεροπορίας και στην προοπτική της 

δημιουργίας του Μουσείου της, να σεβαστούν τα εκ-

θέματα αυτά και τον φορέα χάρη στον οποίο μέχρι 

σήμερα διασώζονται όλα αυτά, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η προοπτική δημιουργίας Μουσείου.

Ελπίζουμε να μην αντιλαμβάνεται μόνο τον ρόλο 

του ως εκκαθαριστή ή ως λογιστικό διεκπεραιωτή 

του υπολοίπου των συναλλαγών της ΟΣΠΑ, αλλά και 

ως συνεχιστή της παράδοσής της που και αυτή, ως 

εκφραστής δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, είχε ως 

σημαντικό πεδίο παρέμβασης την πολιτιστική δρα-

στηριότητα και την ανάδειξη της ιστορίας της Ολυ-

μπιακής Αεροπορίας - Πολιτικής Αεροπορίας στην 

Ελλάδα.

Τέλος, με εξώδικη απάντησή μας, του επισημαίνουμε 

τα παραπάνω και τον προσκαλούμε να μας στείλει τα 

νομιμοποιητικά του έγγραφα και να σεβαστεί όλα τα 

παραπάνω, να απέχει από οποιαδήποτε άλλη όχληση 

για απομάκρυνση των αντικειμένων από εκεί και να 

μας δοθεί πρόσβαση ώστε να συνεχίσουμε την απο-

γραφή των εκθεμάτων του Μουσείου και να συμβά-

λει και ο ίδιος στην ολοκλήρωση του οράματός μας 

για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Προσφορές για το Μουσείο
Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί θερμά για την προσφορά τους:

Aποστολάκη Δέσποινα 
(μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ)

Διάφορες στολές συνοδών εδάφους, 
μαντήλια, τσάντες, φουλάρια, ζώνες, 

έγγραφα Δ/νσης εξυπηρέτησης εδάφους, 
κάρτες Ο.Α., ευχετήριες κάρτες κ.λπ.

Ροζόπουλο Θεόδωρο
(μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ)

Δημοσιεύματα για το Ελληνικό

Ζαφειρίου Αλεξάνδρα
(μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ)

Διάφορα αντικείμενα του πατέρα της, 
Αλέξανδρου Ζαφειρίου όπως τσάντα 
πιλότου, εγχειρίδια, Flight Manuals, 

Training Manuals κ.λπ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε νέα περιπέτεια «οδηγείται» η Mercedes του Ωνά-
ση. Είναι γνωστό πως, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο 
διασώθηκε την τελευταία στιγμή όταν, το 1994,  η 
Διοίκηση της Ο.Α. αποφάσισε 
να το πουλήσει ως scrap έναντι 
250.00 δρχ.
Η παρέμβαση του ΠΟΛΚΕΟΑ 
και του τότε Υπουργού Μετα-
φορών απέτρεψε την παραπά-
νω εξέλιξη και η Mercedes του 
Ωνάση παραχωρήθηκε στο 
ΠΟΛΚΕΟΑ με στόχο να φιλοξε-
νηθεί στο Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας που θα γινόταν 
στο Ελληνικό.
Το 2009, ο εκκαθαριστής της Ολυμπιακής Αεροπο-
ρίας «δέσμευσε» το συγκεκριμένο αυτοκίνητο γιατί 
«βρισκόταν σε χώρο (υπόστεγο Ο.Α.) ευθύνης της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας», και πεισματικά αρνείτο 
να μας το παραχωρήσει. Παρά την απόφαση της 
Διοίκησης της Ο.Α. να παραχωρηθεί στο ΠΟΛΚΕΟΑ, 

αποφάσισε να το βγάλει σε πλειστηριασμό.
Το ίδιο έκανε και με τα αντικείμενα που μας παρα-
χώρησε η Διοίκηση της Ο.Α. και ο Εταιρ.Διευθυντής 

Μονάδας Πληροφορικής, Δι-
ονύσης Χαρδαλιάς. (Πρακτ.
Συνεδρ.Νο999_09.10.2008)
Έτσι, σήμερα, η Mercedes, 
οδηγείται σε μία ακόμη νέα 
περιπέτεια, με στόχο το κέρ-
δος...
Μεγάλη ευθύνη καταλογίζε-
ται στους εκκαθαριστές της 
Ο.Α. για την απώλεια σημα-
ντικών, ιστορικών αντικειμέ-

νων, μεταξύ των οποίων και το γραφείο του Ωνάση.
Υπενθυμίζουμε πως, στην εκκαθαρίστρια συμμετεί-
χαν αρκετά πρώην στελέχη της Ο.Α. και εργαζόμε-
νοι.
Αναφορά στην Mercedes του Ωνάση έκανε το ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ στο περιοδικό «Άλλη Πτήση», στο τεύχος 
Νο104 (σελ.12).

Σε νέα περιπέτεια η  Mercedes του Ωνάση

Η Αθηνά Ωνάση μπορεί να μην ενδιαφέρεται ιδιαίτε-

ρα να έχει καμία σχέση με τον παππού της και τα όσα 

εκείνος κληροδότησε στην οικογένειά του, αλλά έχει 

καταφέρει να του μοιάσει... επιχειρηματικά.

Η τελευταία απόγονος της θρυλικής οικογένειας, που 

είχε τον τρόπο να υπερασπιστεί το δίκιο της στο δι-

αζύγιο με τον Αλβάρο, αυξάνει τη μυθική περιουσία 

που πέρασε στα χέρια της και η οποία υπολογίζεται 

στο 1 δισ. ευρώ, επενδύοντας σε άλογα επίδειξης.

Διατηρώντας χαμηλό προφίλ, η εγγονή του μεγιστά-

να Ωνάση λατρεύει τα άλογα και πρόσφατα ήρθε 

πάλι στην επικαιρότητα έπειτα από μια αγοραπωλη-

σία, η οποία εκτιμάται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. 

Πρόσφατα, στην πολύτιμη συλλογή της Ωνάση προ-

στέθηκε ο Fellow Castlefield, 9 ετών, ένα από τα δια-

σημότερα άλογα Γκραν Πρι στον κόσμο, με την τιμή 

του, σύμφωνα με τις φήμες, να φτάνει στα 10 εκατ. 

ευρώ. Το καινούργιο απόκτημα της Αθηνάς φιλοξε-

νείται στους στάβλους της στο Φάλκενσβααρντ της 

Ολλανδίας και προέρχεται από την ολλανδική βασι-

λική ράτσα αλόγων κούρσας.

Αθηνά Ωνάση
Στα βήματα του παππού;

Πηγή: Athensmagazine
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ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο καταδυτικός τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα 

των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συ-

γκεκριμένα του θαλάσσιου τουρισμού με σημαντικά 

περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας. Αφορά ένα αρκετά μεγά-

λο σύνολο ατόμων το οποίο αποτελείται από τουρίστες  με ένα 

κοινό ενδιαφέρον, την εξερεύνηση του βυθού των θαλασσών.  

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ποιοτική μορφή τουρισμού επειδή 

ελκύει ως επί το πλείστον άτομα υψηλότερου μορφωτικού επι-

πέδου αλλά και υψηλότερου 

εισοδήματος. Αυτό σημαίνει 

ότι διαθέτουν μεγαλύτερες οι-

κονομικές δυνατότητες για την 

πραγματοποίηση των διακο-

πών τους.

Με βάση διεθνείς μελέτες που 

έχουν πραγματοποιηθεί υπάρ-

χουν περίπου 25 εκατομμύρια 

πιστοποιημένοι δύτες Παγκο-

σμίως  εκ των οποίων τα πέ-

ντε είναι ευρωπαίοι σύμφωνα 

με  τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Τουρισμού (World Tourism 

Organization). 

Με τον νόμο  4688 του 2020 

διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο και 

δημιουργήθηκαν οι προϋποθέ-

σεις για την ανάπτυξη, ανάδειξη 

και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού και στην Ελλάδα, με 

ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας, διατήρησης και αξιο-

ποίησης του φυσικού και πολιτιστικού υποθαλάσσιου περιβάλ-

λοντος της Χώρας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό επιτρέπεται, η χωρίς αντάλλαγμα πόντιση σε 

θαλάσσιους χώρους, πλοίων, παραδοσιακών πλοίων, ναυαγίων, 

πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών ή έρ-

γων τέχνης για τον εμπλουτισμό της υποθαλάσσιας χλωρίδας 

και πανίδας ή/και την εν γένει βελτίωση της ελκυστικότητας του 

υποβρύχιου τοπίου με τη διαμόρφωση καταδυτικών αξιοθέα-

των.

Με στόχο την ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα 

μας,  σχεδιάζεται ένα υποβρύχιο αεροσκάφος αξιοθέατο – εγκα-

τάσταση τέχνης, με σκοπό να αναδειχθεί η σημασία και η αξία 

του φυσικού υποβρύχιου περιβάλλοντος, να προβληθεί ο πολι-

τισμός, να παρουσιαστούν έργα τέχνης, εικαστικές δημιουργίες 

και εφαρμογές, δημιουργώντας 

ταυτόχρονα ένα φυσικό κατα-

φύγιο για την πανίδα της περι-

οχής και ενισχύοντας τα τοπικά 

αλιευτικά αποθέματα.

Το ποντισμένο αεροσκάφος θα 

φωτιστεί με ειδικό υποβρύχιο 

φωτισμό και θα αποτελεί ένα 

αξιοθέατο – «σήμα/σημείο κα-

τατεθέν» για τον καταδυτικό 

τουρισμό στην χώρα μας και 

στην ανατολική Μεσόγειο. Το 

αεροσκάφος θα είναι ορατό 

από την στεριά, τον αέρα και 

φυσικά την θάλασσα. Το εσω-

τερικό του αεροσκάφους θα 

αξιοποιηθεί και σαν γκαλερί 

για την παρουσίαση έργων που 

θα απεικονίζουν τον ελληνικό 

βυθό και το υποβρύχιο φυσικό περιβάλλον.

Οι ελεύθερες ή αυτόνομες καταδύσεις αναψυχής και η επιφα-

νειακή παρατήρηση του βυθού στα ελεύθερα τεχνητά υποβρύ-

χια αξιοθέατα είναι ελεύθερες για όλους και δεν επιτρέπεται να 

εισπράττεται αντάλλαγμα για την είσοδο και χρήση του θαλάσ-

σιου χώρου, όπου ευρίσκονται.

Πολλοί είναι οι ταξιδιώτες που αγαπούν τις καταδύσεις και επι-

σκέπτονται μακρινές χώρες ώστε να απολαύσουν τις διακοπές 

Καταδυτικός τουρισμός
Μία νέα και ιδιαίτερα ποιοτική μορφή τουρισμού
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τους κάνοντας παράλληλα το αγαπημένο τους χόμπι. Έτσι πολ-

λές χώρες δημιουργούν θαλάσσια πάρκα βυθίζοντας αχρησιμο-

ποίητα παλιά αεροπλάνα-και όχι μόνο-ώστε να προσελκύσουν 

τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Γι’ αυτό το σκοπό, μετά την Τουρκία και στην Ιορδανία, βυθίστη-

κε από τις αρχές της πόλης Άκαμπα ένα εμπορικό αεροσκάφος, 

στο πλαίσιο ενός  οικολογικού τουριστικού προγράμματος  με 

στόχο την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή και την προ-

ώθηση της ανάπτυξης της θάλασσας.

Το αχρησιμοποίητο αεροπλάνο  Lockheed L-1011 TriStar ήταν 

σταθμευμένο στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Hussein για αρκετά 

χρόνια. Αγοράστηκε πρόσφατα από την Αρχή Ειδικής Οικονομι-

κής Ζώνης της Aqaba (ASEZA) για να βυθιστεί και στη συνέχεια 

να αποσυναρμολογηθεί, ώστε να μεταφερθεί στο κύριο λιμάνι 

της Aqaba.

Δεν είναι όμως το μόνο αεροπλάνο που θα βρίσκεται στο 

βυθό της Aqaba.Υπάρχει εκεί και ένα  στρατιωτικό  αεροσκά-

φος Hercules C-130 που βυθίστηκε το 2017 καθώς και διάφορα 

άλλα στρατιωτικά οχήματα που βυθίστηκαν στην θάλασσα και 

είναι υποβρύχια αξιοθέατα που αποτελούν μέρος του  υποθα-

λάσσιου στρατιωτικού μουσείου της Aqaba.

Το Hercules C-130 έχει ήδη αποδειχθεί πολύ δημοφιλές στους 

δύτες και τους περίεργους ψαράδες. Ωστόσο οι επισκέπτες θα 

πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον έξι μήνες για να δώσουν 

στη θαλάσσια ζωή αρκετό χρόνο, ώστε να δημιουργηθούν στο 

χώρο τεχνητοί κοραλλιογενείς ύφαλοι για να φιλοξενήσουν ψά-

ρια και άλλες θαλάσσιες ζωές σύμφωνα με το περιοδικό Scuba 

Diver.

Αλλά και το Μπαχρέιν, έχοντας σκοπό να προσελκύσει δύτες 

από όλο τον κόσμο στον Περσικό Κόλπο, δημιουργεί ένα νέο 

“υποβρύχιο θεματικό πάρκο” σε έναν χώρο καταδύσεων έκτα-

σης 100.000 τετραγωνικών μέτρων με πρωταγωνιστή ένα… βυ-

θισμένο Boeing 747.

Αλλά  και στην Ελλάδα περισσότερα από 1.500 ναυάγια διαφό-

ρων εποχών μπορεί κάποιος να εξερευνήσει στους ελληνικούς 

βυθούς αλλά και πολλές βυθισμένες πολιτείες από τα προϊστο-

ρικά χρόνια. Στην Τζια, στη Μεσσηνία, στην Αλόννησο και στον 

Παγασητικό υπάρχουν αρκετά καταδυτικά κέντρα αλλά ο με-

γαλύτερος αριθμός καταδυτικών κέντρων και κέντρων εκπαί-

δευσης βρίσκεται στην Κρήτη, στην Κέρκυρα και στον Πειραιά. 

Στην Κρήτη υπάρχουν  38 τεχνητοί ύφαλοι με βάρκες που βυ-

θίστηκαν. Αποτελεί έναν παράδεισο την καρδιά της Μεσογείου 

περιτριγυρισμένο από κρυστάλλινα νερά.

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ με τίτλο 
«Ελληνικό – Αργυρούπολη: Πόλεις... από του Πόντου την ψυχή»
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, σε μια συγκινητική βραδιά, παρουσία εκατο-
ντάδων κατοίκων του Ελληνικού και της Αργυρούπολης, έγινε η πρώτη 
δημόσια προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Ελληνικό-Αργυρούπολη: 
Πόλεις από του Πόντου την ψυχή».
Πρόκειται για μια συνεργασία της Cosmote TV με το Δήμο Ελληνικού-
Αργυρούπολης, καθώς αφορά τη διαδρομή των Πόντιων κτητόρων της 
περιοχής.
«Αποτελεί την ανάδειξη του πολιτισμού μας, τη σπουδαία ιστορία μας και 
είναι για τις επόμενες γενιές ένα κειμήλιο ιστορικής αξίας. Άλλο ένα πε-
τραδάκι στην προσπάθεια διαιώνισης της ιστορίας της πόλης μας» δήλω-
σε ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.
Στην κατάμεστη δημοτική θεατρική σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» το πα-
ρών έδωσε και η δημοσιογράφος και δημιουργός του ντοκιμαντέρ Δέ-
σποινα Σωτηροπούλου, αλλά και οι Ενώσεις Ποντίων Σουρμένων και 
Αργυρούπολης.
Στο ντοκιμαντέρ, εκτός των άλλων, έγινε εκτενής αναφορά και για το αε-
ροδρόμιο του Ελληνικού και την Ολυμπιακή Αεροπορία. Η σχετική πα-
ρουσίαση έγινε με συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΟΛΚΕ-
ΟΑ, Βασίλης Τσατσαράγκος στο κανάλι της Cosmote TV.

Ο Φορέας Διαχείρησης Ελληνικού ειναι ο υπεύθυνος και 
αρμόδιος φορέας για τις υποδομές, τα έργα και τον εξο-
πλισμό εντός του ακινήτου στο χώρο της επένδυσης του 
Ελληνικού. Ο νέος φορέας προέκυψε μετά από τη μεταβί-
βαση των μετοχών του ελληνικού Δημοσίου στην Lamda 
Development και την κατάργηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ.
Σκοπός του είναι:
•	Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 

σε όλη την έκταση της επένδυσης.
•	Ο συντονισμός της περισυλλογής, 

της μεταφοράς και της διάθεσης 
απορριμματοφόρων.

•	Η παροχή ηλεκτροφωτισμού σε ολό-
κληρη την περιοχή.

•	Η εγγύηση της απρόσκοπτης πρό-
σβασης στους κοινόχρηστους χώ-
ρους και της διαχείρισης των οδικών 
υποδομών.

•	Όραμα του φορέα είναι, μέσα από 
τις ενέργειές του, να καθορίσει την 
ποιότητα ζωής των επόμενων γενε-

ών και το μέλλον των παιδιών μας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα άτομα και 
αποτελεί το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων του Φο-
ρέα. Πρόεδρός του είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυ-
ρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος και μέλη του είναι οι:
•	Γρηγόρης Κωνσταντέλλος (Δήμαρχος Βάρης – Βού-

λας – Βουλιαγμένης)
•	Γιάννης Φωστηρόπουλος (Δήμαρ-

χος Παλαιού Φαλήρου)
•	Φώτης Ιασωνίδης (Δικηγόρος)
•	 Δημήτρης Παπαγεωργίου (Δημο-
τικός Σύμβουλος Ελληνικού – Αργυ-
ρούπολης)
•	 Θεόδωρος Χαύτης (Δημοτικός Σύμ-
βουλος Ελληνικού – Αργυρούπολης)
•	 Κωνσταντίνος Κλωνής (Υπουργείο 
Οικονομικών)
•	 Ιωάννης Κυριαζόπουλος (Υπουρ-
γείο Εσωτερικών)
•	 Ευάγγελος Πέρπερας (LAMDA 
DEV.)

Φορέας Διαχείρησης Ελληνικού

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA DEV., 
Οδυσσέας Αθανασίου και ο Δήμαρχος 
Ελληνικού-Αργυρούπολης Γιάννης 
Κωνσταντάτος
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Eπιμελείται ο Παύλος Παπαδημητρόπουλος

ΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΤΗΣ ΟΑ ΣΤΗΝ AEGEAN
Στη μίσθωση του μεγάλου υποστέγου 
της  επί δεκαετίας και πλέον αδρανής 
Τεχνικής Βάσης της παλαιάς Ολυ-
μπιακής Αεροπορίας προχωρά η 
AEGEAN. Το υπόστεγο είχε περιέλθει 
στην κυριότητα του ΔΑΑ, ο οποίος το 
μισθώνει έως το 2046 στην AEGEAN, 
που σχεδιάζει την δημιουργία μιας με-
γάλης τεχνικής βάσης αεροσκαφών, 
με στόχο την κάλυψη ίδιων αναγκών, 
αλλά και αναγκών τρίτων.

ΘΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΑ 
ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ?
Έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια 
από τον νόμο που έβαλε τις «βά-
σεις» για την ανάπτυξη υδατο-
δρομίων στην Ελλάδα και η χώρα 
διαθέτει έως σήμερα 2,5 άδειες 
υδατοδρομίων. Από τη ψήφιση του 
νόμου 4146/2013, πλήρως αδειο-
δοτημένα υδατοδρόμια είναι της 

Κέρκυρας, των Παξών,  τα οποία 
αδειοδοτήθηκαν με τον νόμο του 
2013 και στη συνέχεια έλαβαν «βε-
βαίωση συμμόρφωσης», σύμφωνα 
με τις μεταβατικές διατάξεις του 
νόμου 4663/2020, ενώ η «βεβαί-
ωση συμμόρφωσης» εκκρεμεί για 
το υδατοδρόμιο της Πάτρας. Δυο 
εταιρείες εμφανίζονται διατεθειμέ-
νες να ξεκινήσουν πτήσεις,  αυτές 
είναι η Grecian Air Seaplanes και 
η Hellenic Seaplanes Στο πτητικό 
κομμάτι, η Grecian Air Seaplanes 
ολοκλήρωσε  τη συμφωνία με την 
Viking για τα δυο πρώτα δικινητή-
ρια υδροπλάνα (σχετική φωτογρα-
φία), με στόχο την άφιξή τους το 
επόμενο διάστημα.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από 
τέσσερις κοινοπραξίες (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 
ΑΚΤΩΡ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και Fraport) 
προσέλκυσε ο διαγωνισμός για την 
παραχώρηση του αεροδρομίου της 
Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κων-
σταντακόπουλος». Η αξιοποίηση του 

αεροδρομίου της Καλαμάτας θα δώ-
σει ισχυρή ώθηση στον τουρισμό, 
όχι μόνο της πόλης, αλλά και της κε-
ντρικής και νότιας Πελοποννήσου, 
καθώς θα διευρύνει και αναβαθμίσει 
την αεροπορική σύνδεση της Καλα-
μάτας με σημαντικές ταξιδιωτικές 
αγορές του εξωτερικού. Αντίστοιχα, ο 
υποψήφιος επενδυτής που θα πλειο-
δοτήσει στον διαγωνισμό αναμένεται, 
όπως και στις υπόλοιπες παραχωρή-
σεις αεροδρομίων της Ελλάδας, να 
καρπωθεί ένα ισχυρό cash flow, αλλά 
και κέρδη / μερίσματα. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΕΡΟΛΙΜΕ-
ΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του νο-
μοσχεδίου «Ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Παροχής Ανακουφιστικής 
Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και την 
προστασία της δημόσιας υγεί-
ας και άλλες επείγουσες ρυθμί-

σεις», ισχύ νόμου αποκτά η συμ-
φωνία εκτέλεσης συμπληρωματι-
κών εργασιών για την αναβάθμιση 
του νέου διεθνούς αεροδρομίου 
Ηρακλείου Κρήτης «Ν. Καζαντζά-
κης». Όπως επισημαίνεται, οι συ-
μπληρωματικές εργασίες κρίνονται 
απαραίτητες, καθώς «στόχος είναι 
η κατασκευή του  πλέον σύγχρο-
νου και δεύτερου μεγαλύτερου 
διεθνούς αερολιμένα της χώρας, 
με ουσιώδη οφέλη στην οικονομι-
κή ανάπτυξη της Κρήτης, αλλά και 
ευρύτερα της χώρας».

OPEN DAYS ΑΠΟ ΤΗΝ EMIRATES
Υποψηφίους/ες για να ενταχθούν 
στην πολυεθνική ομάδα του πλη-
ρώματος καμπίνας της αναζητά η 
Emirates. Η αεροπορική πραγματο-
ποιεί Open Day πρόσληψης νέων 
μελών για το πλήρωμα καμπίνας 
την  3η  Ιανουαρίου 2023, στις 9:00 
π.μ., στο Divani Caravel Hotel στην 
Αθήνα, καθώς και την 27η Ιανουαρί-

ου 2023, στις 9.00 π.μ., στο Holiday 
Inn Thessaloniki στη Θεσσαλονίκη. 
Η εταιρεία αναζητά άτομα που ενδι-
αφέρονται για την παροχή υψηλού 
επιπέδου υπηρεσιών φιλοξενίας, με 
στόχο τη δημιουργία αξιομνημόνευ-
των στιγμών στους επιβάτες της. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τις απαιτήσεις για τη διαδικασία επι-
λογής είναι διαθέσιμες στη διεύθυν-
ση  emirates.com/careers. Οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να είναι προετοιμα-
σμένοι να περάσουν όλη την ημέρα 
στους χώρους διεξαγωγής του Open 
Day, ενώ όσοι επιλεγούν θα ενημερώ-
νονται για τον χρόνο των περαιτέρω 
αξιολογήσεων και συνεντεύξεων την 
ίδια ημέρα.

ΝΕΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ WIZZ Air 
Τρία ultra-χαμηλού κόστους δρο-
μολόγια από το αεροδρόμιο της 
Αθήνας προς το Βουκουρέστι στην 
Ρουμανία, το Τελ Αβίβ στο Ισραήλ 
και προς τα Τίρανα στην Αλβανία 
ανακοίνωσε η Ουγγρική εταιρία 
Wizz Air.Τα εισιτήρια είναι ήδη δια-
θέσιμα μέσω του wizzair.com ή του 
mobile app της εταιρείας, με τιμές 

που ξεκινούν από 19,99 ευρώ. 
(Τιμή απλής μετάβασης, συμπεριλαμ-
βανομένων φόρων, διαχείρισης και 
άλλων μη προαιρετικών χρεώσεων. 
Περιλαμβάνεται μία χειραποσκευή 
(μέγ.: 40x30x20cm). Η τσάντα τρό-
λεϊ και κάθε παραδοτέα αποσκευή 
υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις. 
Η τιμή ισχύει μόνο για κρατήσεις 
που γίνονται στο wizzair.com και στο 
WIZZ mobile app.) Οι νέες πτήσεις 
ξεκίνησαν από τον Διεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών  στις 2 Δεκεμβρίου, 
με την εγκαινίαση του νέου δρομο-
λογίου προς την πρωτεύουσα της 
Ρουμανίας, το Βουκουρέστι και δύο 
ακόμα νέων δρομολογίων, προς το 
Τελ Αβίβ και προς τα Τίρανα στις 12 
Δεκεμβρίου. Μαζί με τις νέες πτή-
σεις, η Wizz Air πλέον προσφέρει 
από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθη-
νών 12 δρομολόγια σε 11 χώρες.
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ΦΟΡΕΙΣ

Έκθεση εικαστικών 
και βιβλίου από 
τον Σύνδεσμο 

Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ

Στις 14, 15  και 16 Οκτωβρίου 2022, ο Σύνδεσμος Συντα-
ξιούχων ΕΑΠΑΕ άνοιξε την πολιτιστική αυλαία της σεζόν 
με την Έκθεση Εικαστικών και Βιβλίου στην αίθουσα πο-
λυχώρου στο Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου όπου, οι 
συνάδελφοι που συμμετείχαν, παρουσίασαν τις δημιουρ-
γίες τους.
Την ευθύνη της παρουσίασης είχαν η Πρόεδρος του Δ/Σ, 
Βαλίνα Κατσιούλα και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, 
Ελένη Παπαδημητρίου.
Στην έκθεση μετείχαν 68 συγγραφείς, εικαστικοί και ζω-
γράφοι.

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου2022, μέλη και φίλοι του 
συλλόγου μας διέσχισαν την εκπάγλου ομορφιάς Κοι-
λάδα των Τεμπών εποχούμενοι του «Δρεζινοσυρμού» 
που, με κόπους και μεράκι, δημιούργησαν παλαιοί και 
εν ενεργεία σιδηροδρομικοί της Λάρισας, μέλη όλοι 
του «Πολιτιστικού Κέντρου Σιδηροδρομικών Λάρισας». 
Το σωματείο αυτό, πέραν του Δρεζινοσυρμού, «έστη-
σε», οργάνωσε και διαχειρίζεται, ένα αξιόλογο «Σιδη-
ροδρομικό Μουσείο», τοποθέτησε δε προ του Σιδη-
ροδρομικού Σταθμού της Λάρισας, αλλά και στο πα-
ρακείμενο αυτού «Πάρκο των Σιδηροδρόμων», με την 
άδεια και την βοήθεια του Ο.Σ.Ε., αλλά και του Δήμου 
Λάρισας, ως στατικά εκθέματα, παλαιές ατμομηχανές 
και άλλα παλαιά και αξιόλογα σιδηροδρομικά χρηστικά 
αντικείμενα. Η ψυχή αυτού του ζωντανού οργανισμού 
είναι σήμερα ο Πρόεδρος του Γιάννης Μάνθος, τον 
οποίο και ευχαριστούμε για τους κόπους του και την 
βοήθεια που μας παρέσχε για να περάσουμε μερικές 
αξέχαστες ώρες, τόσο στα Τέμπη, όσο και στη Λάρισα. 
Οφείλουμε όμως πολλές ευχαριστίες και στον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Σ.Ε. κ. Κλέαρχο-Σπύρο 
Πατέρα στον Προϊστάμενο ΔΙΣΥΓ του Ο.Σ.Ε. κ. Ε. Χριστο-
γιάννη στην Προϊσταμένη της ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ του Ο.Σ.Ε. 
κ. Ε. Καλαμπόκη, στην Προϊσταμένη ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΛΑΡ 
κ. Α. Παπακωνσταντίνου, στην Προϊσταμένη Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων του Οργανισμού αυτού κ. Νατάσα 
Ανωγιάτη που μετά από αίτηση του «Συλλόγου Φίλων 
του Σιδηροδρόμου» της Αθήνας, εκτιμώντας το έργο 
του και την σοβαρότητα των ενεργειών του, επέτρεψαν 
την κυκλοφορία αυτού του Δρεζινοσυρμού στην πα-
λαιά σιδηροδρομική γραμμή που διέρχεται μέσα από 
την Κοιλάδα των Τεμπών.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     Π. Ράλλης                    Φ. Λυκομήτρος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Μία πρόταση για τα Τέμπη
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Παραλειπόμενα
Εκκαθαριστής ΟΣΠΑ

•	Μου είναι δύσκολο να κατανοήσω πως, κάποιος 
που εργαζόταν στην Ολυμπιακή και ήταν μέλος της 
ΟΣΠΑ, θα μπορούσε να δεχθεί να είναι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣ-
ΤΗΣ της ακίνητης περιουσίας της ΟΣΠΑ!

•	Δηλαδή, θα συμβάλω ως πρωταγωνιστής, η περιου-
σία των εργαζομένων της Ο.Α. να εκκαθαριστεί για 
να πάει στο υπερταμείο!!!

•	Αλλά ακόμη πιο δυσνόητο είναι, αυτό το πρόσωπο 
να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκκα-
θάριση της περιουσίας της ΟΣΠΑ, ενώ διετέλεσε και 
συνδικαλιστής της.

•	Ως συνδικαλιστής της ΟΣΠΑ, κλήθηκε να υπερα-
σπίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της, μεταξύ άλ-
λων, σύμφωνα με το καταστατικό της. Μείζον ηθικό 
ζήτημα.

Εκκαθαριστής ΟΑ
•	Το ΠΟΛΚΕΟΑ, από την πρώτη στιγμή που εγκατα-

στάθηκε ο εκκαθαριστής (το 2009), κατέθεσε εγ-
γράφως αίτημα για διάσωση των ιστορικών αντικει-
μένων, με προορισμό αυτών το Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας.

•	Μεταξύ αυτών ήταν: Το αερόστατο, το γραφείο 
Ωνάση, η Mercedes Ωνάση, δεκάδες έργα τέχνης 
της Ο.Α., αλλά και πολύτιμα αντικείμενα με το λο-
γότυπο της Ο.Α. που το ΠΟΛΚΕΟΑ αγωνίστηκε να 
διασωθούν.

•	Σε αυτό όμως, με διάφορα προσχήματα, η εκκαθά-
ριση όχι μόνο δεν βοήθησε, αλλά ως «βασιλικότερη 
του βασιλέως», με διάφορα τερτίπια, αρνιόταν να 
μας παραχωρηθούν. 

•	Θυμίζουμε πως, στην εκκαθάριση της Ο.Α., καίρια 
πόστα κατείχαν ανώτερα στελέχη της Ο.Α.!!

•	Τα ονόματα τα γνωρίζετε.

•	Πέρασαν 14 χρόνια από το κλείσιμο της Ολυμπια-
κής και ουδεμία επίσημη ανακοίνωση υπάρχει σχε-
τικά με την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχεί-
ων της.

•	Μήπως κάποιο Κόμμα θα έπρεπε να καταθέσει σχε-
τική ερώτηση στη Βουλή, σχετικά με το πού βρίσκε-
ται η εκκαθάριση της Ο.Α.;

•	 Ίδρυμα Ωνάση: Το ΠΟΛΚΕΟΑ εδω και καιρό κατέ-
θεσε στο ίδρυμα Ωνάση, πρόταση να πάρει επάνω 
του το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. ΑΡΝΗΘΗΚΕ.

•	Πικρόχολα σχόλια των μονίμως πολέμιων του ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ, είναι παρακολούθημα της χάλιας ζωής τους.

•	Συμμετέχει στην άσκηση πίεσης, προωθώντας τις 
απόψεις των εχθρών του Μουσείου και διχάζει τον 
κόσμο της Ο.Α.

29 Ιανουαρίου 
2023  

Ώρα: 13.30

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ 
ΓΛΕΝΤΙ

με τον Γιώργο Τζώρτζη
στο μουσικό κουτούκι 

"ΠΟΡΙΑ"

Σπύρου Πάτση 60 
& Αγ. Πολυκάρπου 1, 

Βοτανικός
Τηλέφωνο κρατήσεων: 

210 9885006
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ήταν ήδη Δεκέμβριος του 1972 και ο Αριστοτέλης Ωνάσης 
θα πήγαινε, ως συνήθως, με τη θαλαμηγό του “Christina” 

για διακοπές στην Καραϊβική. Πάνω στη θαλαμηγό έμπαινε 
και το Piaggio P-136-L2, αμφίβιο αεροπλάνο, το οποίο χρησι-
μοποιούσε για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων των προ-
σκεκλημένων του και του ίδιου. Η θαλαμηγός βρισκόταν στον 
Σκορπιό και το Piaggio έπρεπε να πετάξει μέχρι εκεί για να 
φορτωθεί στο κατάστρωμα.
Κυβερνήτης του Piaggio ήταν ο D.McGregor, πεπειραμένος 
Άγγλος χειριστής, του οποίου 
όμως το πτυχίο είχε λήξει και δεν 
είχε ανανεωθεί για λόγους υγείας. 
Έτσι, έπρεπε να βρεθεί επειγόντως 
αντικαταστάτης. Η Ολυμπιακή 
Αεροπλοϊα δημοσίευσε σχετική 
αγγελία σε αμερικανικά αεροπο-
ρικά περιοδικά. Μεταξύ των αιτή-
σεων που έφτασαν ήταν κι εκείνη 
του Αμερικανού D.F.McCusker, με 
εντυπωσιακό ιστορικό μηχανικού-
δοκιμαστή πιλότου και με πολυετή 
πείρα και σε αμφίβια αεροπλάνα. 
Αποφασίστηκε η πρόσληψή του 
και η Ολυμπιακή Αεροπλοϊα τον 
κάλεσε στην Αθήνα.
Ο Αλέξανδρος Ωνάσης, ο οποίος 
είχε ενημερωθεί για την αγγελία 
που είχε δημοσιευτεί προς ανεύρε-
ση αντικαταστάτη του McGregor, 
μου τηλεφώνησε ότι θα έφτανε 
στην Αθήνα το βράδυ της 21ης Ια-
νουαρίου 1973. Την επομένη, 22 
Ιανουαρίου, επρόκειτο να συναντήσει τον McCusker και να πε-
τάξει μαζί του προκειμένου, ως εξουσιοδοτημένος εξεταστής 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), να του επεκτείνει 
το πτυχίο στο Piaggio P-136-L2.
Τον πήρα από το αεροδρόμιο και πήγαμε να φάμε στου Αντω-
νόπουλου, έξω από τα «Αστέρια» της Γλυφάδας. Μου παραπο-
νέθηκε ότι ο πατέρας του επέμενε να πάρει και το Piaggio στην 
Καραϊβική, έστω και χωρίς κυβερνήτη.
-	 Του λέω από καιρό να το αντικαταστήσει με ένα δικινητήριο 
ελικόπτερο, αλλά δε συμφωνεί. Επιμένει στο Piaggio, μου είπε.
Μιλήσαμε και για διάφορα θέματα της εταιρείας και στο τέλος 

μου ζήτησε να πάω μαζί του στην πτήση της επόμενης μέρας 
για να αξιολογήσουμε από κοινού τον McCusker. 
-	 Φυσικά και θα έρθω, του απάντησα.
-	 Εντάξει. Θα περάσω να σε πάρω στις τρεις από τα γραφεία 
για να κατεβούμε μαζί στο αεροδρόμιο.
Τον πήγα με το αυτοκίνητό μου στο “Hilton”, όπου κρατούσε 
μονίμως μια μικρή σουίτα.
Την επομένη, πέντε λεπτά πριν από τις τρεις, μου τηλεφωνεί 
και μου λέει:

-	 Είμαι ήδη στο αεροδρόμιο. Θα 
έρθεις;
-	 Ναι. Κλείνω τα χαρτιά μου και 
έρχομαι. Μου είχε πει όμως ότι θα 
περνούσες από δω και θα κατεβαί-
ναμε μαζί.
-	 Ναι, έχεις δίκιο. Έλα τώρα.
-	 Εντάξει, έρχομαι.
Αμέσως, μου ξανατηλεφωνεί και 
μου λέει:
-	 Είναι ο McGregor εδώ και θα 
τον πάρω μαζί μου. Θα σε δω στο 
αεροδρόμιο όταν γυρίσω. Δεν θα 
αργήσω.
Βιαζόταν, διότι ήθελε να προλάβει 
να φύγει για το εξωτερικό το ίδιο 
απόγευμα. Ήταν η τελευταία φορά 
που μίλησα μαζί του.
Στις 22 Ιανουαρίου 1973 το Piaggio 
παραδόθηκε απο τους τεχνικούς 
της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας στον 
Αλέξανδρο Ωνάση για πτήση. Κυ-
βερνήτης του Piaggio ήταν ο Αλέ-

ξανδρος, ο οποίος κάθισε στη δεξιά θέση, του συγκυβερνήτη, 
ενώ ο McCusker κάθισε στην αριστερή θέση, του κυβερνήτη, 
ο δε McGregor στη θέση πίσω από τον McCusker.To Piaggio 
απογειώθηκε από το διάδρομο 33 στις 15.20. Συγχρόνως με 
την αποκόλληση απο το διάδρομο το αεροσκάφος έκλινε δε-
ξιά, λόγω του ελαφρού ανέμου από αριστερά (2400/6-8 ν.μ.), 
και ο McCusker διόρθωσε σωστά, δίνοντας αριστερή κλίση 
στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα η δεξιά κλίση να αυξηθεί 
περισσότερο και ο δεξιός πλωτήρας και εν συνεχεία το δεξιό 
ακροπτερύγιο να έρθουν σε επαφή με το διάδρομο. Σε δύο 
έως τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση του Piaggio 

50 Χρόνια από το δυσ τύχημα
Αλέξανδρος Ωνάσης

Η τραγωδία
Το δυστύχημα και οι δραματικές στιγμές, όπως τις εξιστορεί ο Παύλος Ιωαννίδης 

στο βιβλίο του με τίτλο «Κι αν δεν είσαι, θα γίνεις...»:

Ο Παύλος Ιωαννίδης μαζί με τον Αλέξανδρο μπροστά στο 
ρωσικό αεροσκάφος YAK-40
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

βρέθηκε πλέον σε μία θέση εκτός ελέγχου, δηλαδή μη ανα-
στρέψιμη, και τελικά συνετρίβη. Το αεροπλάνο στροβιλιζόταν 
από το δεξιό φτερό στη μύτη του αεροπλάνου και από εκεί 
στο αεριστερό φτερό και πίσω στην ουρά, βοηθούντων των 
κινητήρων, που ήταν σε ισχύ απογείωσης. Απίθανη, τραγική 
περίπτωση.
Η ώρα ήταν 15.35 όταν χτύπησε το τηλέφωνο και έμαθα τα 
τρομερά νέα. Μου είπαν για τη συντριβή του Piaggio και για 
το σοβαρό τραυματισμό των επιβαινόντων, ειδικά του Αλέξαν-
δρου. Ένα ασθενοφόρο τον είχε μεταφέρει στην αμερικανική 
βάση, από όπου ένας αξιωματικός με πληροφόρησε ότι ο Αλέ-
ξανδρος έφερε σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι και ότι με-
ταφερόταν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, στην Κηφισιά. Συγκλονισμέ-
νος, έφυγα αμέσως για το ΚΑΤ. Εκεί ήταν όλοι σε κατάσταση 
συναγερμού και μόνο όταν δήλωσα 
την ιδιότητά μου με ενημέρωσαν 
για την απελπιστική κατάσταση του 
Αλέξανδρου.
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης βρισκόταν 
στη Νέα Υόρκη όταν ειδοποιήθηκε 
για το τραγικό συμβάν. Τον ενημέ-
ρωσαν ο Κώστας Κονιαλίδης και ο 
Στέλιος Παπαδημητρίου. Εγώ δεν 
ήρθα σε επαφή μαζί του. Επικοι-
νώνησε με τους γιατρούς του ΚΑΤ 
μέσω ενός γνωστού Αμερικάνου 
νευροχειρουργού για να πληροφο-
ρηθεί την πραγματική κατάσταση 
του Αλέξανδρου. Οι πληροφορίες 
ήταν απογοητευτικές: Ο Αλέξαν-
δρος ήταν διασωληνωμένος, με μη-
χανική υποστήριξη.
Ο Ωνάσης έφτασε στην Αθήνα την 
επομένη το μεσημέρι, συνοδευό-
μενος από την Τζάκι και από δύο 
Αμερικανούς γιατρούς, ένα νευρο-
χειρούργο και έναν καρδιολόγο. 
Επίσης, έφτασε από το Λονδίνο και ο Άγγλος νευροχειρούργος 
Alan Richardson. Ο Ωνάσης προσπαθούσε να φαίνεται δυνα-
τός, αλλά ήταν συντετριμμένος. Έβλεπε να φεύγει η γη κάτω 
από τα πόδια του. Έχανε τον Αλέξανδρο, που πάντοτε τον κα-
μάρωνε, άσχετα αν δεν το έδειχνε. Έχανε το διάδοχο και συ-
νεχιστή της αυτοκρατορίας του.Πήγε κατευθείαν στο δωμάτιό 
του και έκανε το σταυρό του. Εικόνα συνταρακτική.
Έφτασε και η Χριστίνα, η αδελφή του Αλέξανδρου. Ήταν απελ-
πισμένη και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της. Την 
ίδια μέρα έφτασε από το εξωτερικό και η μητέρα του Αλέξαν-
δρου, η Τίνα, με τον Σταύρο Νιάρχο. Ξέροντας από τον Αλέ-
ξανδρο ότι δεν είχε μιλήσει με τη μητέρα του για πάρα πολύ 
καιρό - για περισσότερο από έναν χρόνο -, καταλάβαινα πόσο 
τρομερό ήταν για αυτή να δει το παιδί της σε αυτήν την κατά-
σταση. Ήρθε και η Fiona von  Thyssen, φίλη του Αλέξανδρου. 
Πολύ διακριτική, στεκόταν σε μία γωνιά σιωπηλή, φανερά συ-

ντετριμμένη. Επίσης, ήρθαν όλοι οι συγγενείς του Αριστοτέλη 
Ωνάση, οι διευθυντές και τα στελέχη των επιχειρήσεων του. 
Φυσικά, έφτασαν και πολύ δημοσιογράφοι, Έλληνες και ξένοι, 
για να καλύψουν το τραγικό συμβάν.
Έγιναν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις και διάφορα ιατρικά συμ-
βούλια με τη συμμετοχή και των τριών αλλοδαπών καθηγη-
τών. Όλοι συμφώνησαν ότι η κατάσταση του Αλέξανδρου δεν 
ήταν αναστρέψιμη. Πήγα κι εγώ κάποια στιγμή μόνος μου στο 
δωμάτιό του. Ήταν σκεπασμένος με ένα σεντόνι και μόνο το 
κεφάλι του ήταν έξω, μπανταρισμένο με άσπρους επιδέσμους. 
Τον σκέπασα και έμεινα κατάπληκτος βλέποντας πως δεν είχε 
κανένα τραύμα στο σώμα του. Υποστηριζόταν με μηχανικά 
μέσα, ανέπνεε και η καρδιά του λειτουργούσε. Λόγω όμως των 
σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, απ'ότι κατάλαβα, οι 

γιατροί τον θεωρούσαν κλινικά νε-
κρό. Η κατάσταση αυτή μπορούσε 
να διατηρηθεί, χωρίς όμως να είναι 
αναστρέψιμη. Ο Αλέξανδρος θα πα-
ρέμενε φυτό.
Η επομένη ήταν η μέρα της μεγάλης 
απόφασης: να αποσυνδεθεί η μηχα-
νική υποστήριξη, με αποτέλεσμα ο 
Αλέξανδρος να καταλήξει. Την από-
φαση αυτή την πήρε προσωπικά ο 
Αριστοτέλης Ωνάσης το πρωί της 
24ης Ιανουαρίου 1973.
Πιστεύω ότι ήταν η πιο δύσκολη και 
οδυνηρή απόφαση που πήρε ποτέ 
στη ζωή του. 
Η αρχική ιδέα του Ωνάση ήταν να 
βρεθεί ένα εκκλησάκι στην περιοχή 
της Γλυφάδας - Ελληνικού προκει-
μένου να ενταφιαστεί εκεί η σορός 
του Αλέξανδρου. Επειδή η έρευνα 
αυτή μπορεί να απαιτούσε μερικές 
μέρες, ο Ωνάσης ζήτησε να τα ταρι-
χευτεί η σορός του γιου του. Κλήθη-

καν δύο ειδικοί από την Αγγλία για αυτόν το σκοπό.
Την επομένη το πρωί, 25 Ιανουαρίου 1973, μου είπε να πάω 
σπίτι του. Όταν έφτασα, με περίμενε μαζί με τη Χριστίνα στο 
σαλόνι και τότε γύρισε και της είπε: 
- Αυτός είναι ο κύριος Ιωαννίδης που ήθελες να γνωρίσεις. 
Μάλλον της είχε μιλήσει ο Αλέξανδρος αλλά και ο ίδιος ο πα-
τέρας της για μένα. 
Ήταν η πρώτη φορά που συναντούσα από κοντά την αδελφή 
του Αλέξανδρου. Πήγαμε μαζί και είδαμε ένα μικρό εκκλησά-
κι, της Κοίμησης της Θεοτόκου, το οποίο βρίσκεται στο δρόμο 
που περνάει μπροστά από το γήπεδο του γκολφ. Στη συνέ-
χεια, είδαμε την πέτρινη εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η 
οποία βρίσκεται στο χώρο του Ανατολικού Αεροδρομίου. Τε-
λικά αποφασίστηκε ο Αλέξανδρος να ενταφιαστεί στον Σκορ-
πιό, σε ένα χώρο που κατασκευάστηκε μέσα σε δύο μέρες και 
επικοινωνούσε με το Παρεκκλήσι της Παναγίτσας.

Παύλος Ιωαννίδης και Αλέξανδρος Ωνάσης.
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Είχα ακούσει πολλές φορές και από διακεκριμένους μά-
λιστα Συναδέλφους, ότι οι εκδρομές που διοργανώνει 
το ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. είναι μοναδικές και ανεπανάληπτες, 

όχι μόνο για τους ιδιαίτερους προορισμούς και την άψογη 
οργάνωση, αλλά και για το πνεύμα συναδελφικότητας που 
επικρατεί σε αυτές, πλούσιο σε χαρά και ζεστές αναμνήσεις, 
μέσα από τις στενές «παρέες» που αναγεννιούνται μετά από 
πολλά χρόνια αφυπηρέτησης από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟ-
ΠΟΡΙΑ, η οποία για εμάς συνεχίζει να υπάρχει και δεν έχει 
σβήσει από την καρδιά μας.
Παρά τα ακούσματα αυτά, που αποδεικνύονται απολύτως 
αληθή και ταυτίζονται με την νοσταλγία και τις εμπειρίες μου 
από την Ο.Α. των 5 Ηπείρων, δυστυχώς δεν είχα την ευχέρεια 
μέχρι πριν την τελευταία διοργανωθείσα από το ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. 
εκδρομή στην Ιταλία της Magna Grecia, να απολαύσω αυτές 
τις αλήθειες, μέχρι να τις βιώσω πρόσφατα και να αναλογι-
στώ πόσα έχασα τόσα χρόνια μετά.
Έχοντας όμως γνώση και ηλεκτρονική πληροφόρηση για τα 

τεκταινόμενα και τις δράσεις του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α., από 30-ετίας 
τουλάχιστον, οφείλω να απευθύνω θερμά συγχαρητήρια στο 
παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και στα προηγούμενα, 
εκφράζοντας παράλληλα εγκάρδιες ευχαριστίες προς τον 
σημερινό Πρόεδρο κ. Βασίλη Τσατσαράγκο και τα Μέλη του 
ΔΣ για την λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου, με δυναμι-
σμό, αγάπη και αξιοπρέπεια και κυρίως με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για τους συναδέλφους, ως μια προσπάθεια διατήρησης 
στη μνήμη μας των «έξι κρίκων», το έμβλημα δηλαδή που 
υπηρετήσαμε και συνεχίζει να επισκιάζει ιστορικά κάθε δρα-
στηριότητα της General Aviation παγκοσμίως.
Εν προκειμένω όμως, θα επιθυμούσα να ξεδιπλώσω τις πρό-
σφατες και έντονες αναμνήσεις μου από την καταπληκτική 
εκδρομή που οργάνωσε το ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. στην Ιταλία της Με-
γάλης Ελλάδας. Χωρίς το παραμικρό ίχνος υπερβολής, ήταν 
το καλύτερο ταξίδι που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. 
Χαρούμενα πρόσωπα με πολύχρωμο dress code και ένας 
χαμογελαστός ήλιος, έξω από τα γραφεία του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. 

Οκτώ μέρες με τον ελληνικό πο  λιτισμό στη Μεγάλη Ελλάδα
Κ Α Τ Ω  Ι Τ Α Λ Ι  Α  -  Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α

Φωτογραφίες Β. Τ. - Γράφει: Βασιλική Κόκκορη (μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ) vip/general aviation service manager 

Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ φωτογραφίζεται στον ναό της Λακινίας Ήρας στον Ακράγαντα.
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Οκτώ μέρες με τον ελληνικό πο  λιτισμό στη Μεγάλη Ελλάδα
Κ Α Τ Ω  Ι Τ Α Λ Ι  Α  -  Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α

το μεσημέρι της 15ης Οκτωβρίου 2022, προμηνύουν ένα αξέ-
χαστο συναδελφικό ταξίδι στο παρελθόν, στο παρόν, στην 
Ιστορία, στη συνέχεια της ζωής μας με φόντο την Ο.Α.   Πρώ-
τος παρών στο Rendez-vous Point ο Πρόεδρός μας και επό-
μεθα προϊούσης της ώρας όλοι οι συμμετέχοντες. Ξεκινάμε 
με διάθεση καλύτερη και από την καλύτερή μας, και επιβι-
βάζονται στη διαδρομή μας και άλλοι Συνάδελφοι αλλά και 
απλοί Φίλοι του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. Τυχεροί όλοι μας για τον ιδιο-
κτήτη του Ταξιδιωτικού Γραφείου «ΜΕΜΝΩΝ» τον κύριο Δη-
μήτρη Γουναρά, ο οποίος με την ευγένεια, την οργανωτική 
ευθύνη, τις ιστορικές του γνώσεις και την υπομονή του στα 
δύσκολα του ταξιδιού, μας συντόνιζε, μας κατηύθυνε και μας 
ενημέρωνε για να γίνει το ταξίδι ευχάριστο, ψυχαγωγικό και 
εποικοδομητικό. 
Μέσα σε μια απαλή μουσική ατμόσφαιρα του ιταλικού και 
ελληνικού ρεπερτορίου και ύστερα από μια στάση ξεκούρα-
σης και αναψυχής, φτάνουμε απογευματινές ώρες στο λιμάνι 
της Πάτρας, όπου μετά από μικρο-αγορές στο εκεί duty free, 
επιβιβαζόμαστε  στο σύγχρονο ferry boat SUPERFAST II  και 
απολαμβάνουμε ξεκούραση, φαγητό, συζήτηση μετά οινο-
«πνευμάτων» και μια ήρεμη, ονειροδεμένη με τη θάλασσα, 
διανυκτέρευση σε πολυτελείς και καθαρές εγκαταστάσεις.
Πρωί της επόμενης ημέρας μας καλωσορίζει ένας ζεστός 
και μάλλον καλοκαιρινός παρά φθινοπωρινός καιρός στο 
ωραίο Bari (το αρχαιοελληνικό Βάριον), από όπου ξεκινάει 
το πραγματικό μέρος και νόημα της εξαιρετικής εκδρομής, 
μετά από επιτυχημένες κυκλοφορικές «τρίπλες» στο κέντρο 
της Πόλης, του επιδέξιου, πεπειραμένου και ιδιαίτερα ευγε-
νικού οδηγού μας. 
Διασχίζοντας την Πόλη θαυμάζουμε το διατηρούμενο στις 
μέρες μας baroque style στα κτίρια όχι μόνο του 17ου αιώ-
να αλλά και στα νεώτερα, ενώ στη συνέχεια διασχίζοντας τα 
γραφικά σοκάκια της παλιάς Πόλης on foot, μας εντυπωσιά-
ζουν: τα καθολικά εικονοστάσια του Αγίου Νικολάου με τα 
τάματά τους, σε πολλές γωνιές, που αποτελούσαν κάποτε 
και προκάλυψη για καταβολή «φόρου προστασίας» στην 
μαφία, στα πρώιμα χρόνια της δραστηριότητάς της, η καθη-
μερινότητα των ανθρώπων με τις έντονες συζητήσεις και τις 
μπουγάδες σε μπαλκόνια και αυλές, οι υπαίθριες αγορές, τα 
γεμάτα μικρά καφέ-μπαρ και η χαρακτηριστική Βασιλική του 
Αγίου Νικολάου όπου φυλάσσεται σε ειδική κρύπτη που επι-
σκεφθήκαμε, τμήμα των λειψάνων του.
Επόμενη επίσκεψη η Πόλη Matera σε μία από τις νότιες πε-
ριοχές της Ιταλίας. Αρμονική συνύπαρξη με ήπια εναλλαγή 
χρωμάτων από το ύφος της σύγχρονης πόλης σε εκείνο των 
παλιών συνοικιών, οι οποίες (συνοικίες) κατοικούνται από 
την παλαιολιθική εποχή. Αποτελεί ένα μοναδικό θέαμα συν-
δυασμού λαξευμένων σπηλιών με έντονα σημάδια της αρ-

Πανοραμική θέα της πόλης Ματέρα (τρωγλοδυτικές κατοικίες).

Επίσκεψη στο ελληνικό υπόγειο ελαιοτριβείο του 1500 στην πόλη 
Στερνατία.

Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ στην πολή Ματέρα.

Απόσπασμα από τον "Διάλογο" του Δ. Σολωμού στην είσοδο του πολι-
τιστικού συλλόγου στη Στερνατία.
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χέγονης ζωής, συμπληρωμένων  σταδιακά στους μετέπειτα 
χρόνους, μέχρι τις μέρες μας, με εξωτερικούς ψαμμόλιθους 
για να συγκροτήσουν μεμονωμένα το καθένα, ένα πλήρες 
ενιαίο οίκημα. Η ομορφιά που εκπέμπουν οι παραδοσιακές 
γειτονιές βλέποντάς τες αφ’ υψηλού σε ένα βαθύ και μακρύ 
φαράγγι δίνουν την αίσθηση μιας ζώσας κοινωνίας 2000 
χρόνια πριν.
Αναχώρηση για το Μεταπόντιο, την ελληνική αποικία των 
Αχαιών που ιδρύθηκε τον 7ο αι. πχ. Εκεί επισκεπτόμαστε τον 
δωρικού ρυθμού Ναό της Ήρας  στη θέση του οποίου υπήρ-
χε παλαιότερα, πριν 100 ακόμα χρόνια άλλος ναός (μάλλον 
του Απόλλωνα). Ότι και να πει κανείς μένει άναυδος από το 
κάλος της θέσης και των αρχαίων ερειπίων που αποπνέουν 
έντονο ελληνισμό από τα βάθη των αιώνων.
Τελευταία διαδρομή της ημέρας και «χορτασμένοι» από τις 
υπέροχες διαδρομές και επισκέψεις των αξιοθέατων που 
ανέφερα, καταλύουμε αργά τη νύχτα στο αρχαίο Ιππόνιο 
(σημερινό Vibo Valentia) για δείπνο, σύντομη ψυχαγωγική 
παρέα και ανάπαυση. Το νοστιμότατο φαγητό που παρετέ-
θη, συνοδεύτηκε από γευσιγνωσία τοπικών οίνων, ευγενική 
προσφορά του συνταξιδευτή μας, και ιδιοκτήτη του ταξιδιω-
τικού γραφείου «ΜΕΜΝΩΝ», με το καλοσυνάτο πρόσωπο και 
την θετική διάθεση για επίλυση κάθε δύσκολου. Η ξεκούρα-
ση στη συνέχεια πολύ σύντομη για να χωρέσουμε στον χρό-
νο των επόμενων επισκέψεων την επαύριο.
Αφύπνιση χαράματα και μετά την ανάλογη προετοιμασία και 
ένα καλό breakfast ξεκινάμε για να περάσουμε τα στενά της 
Σκύλλας και της Χάρυβδης που οι μυθοπλάστες τα πήραν 
από το Βόσπορο και τα έβαλαν στο στενό πέρασμα Καλα-
βρίας – Σικελίας.
Πρώτος σταθμός η Αρχαιοελληνική Μεσσήνη, αποικία Χαλ-
κιδέων από 725 π.Χ., χωρίς όμως αρχαιολογικά ευρήματα. 
Γνωρίσαμε ένα μικρό μέρος της πόλης στους γύρω δρόμους 
από τον Μητροπολιτικό Ναό με την κρήνη Orion και παρακο-
λουθήσαμε τις κινούμενες μεταλλικές μορφές στο baroque  
style καμπαναριό του με κύριο θέμα τον λέοντα προστάτη 
της πόλης που βρυχάται.
Επόμενη σημαντική, από αρχιτεκτονική παραδοσιακή ομορ-
φιά και άγριο φυσικό μεγαλείο Πόλη, η Κεφαλού, που ιδρύ-
θηκε από έλληνες αποίκους, αν και δεν πρέπει να κατοικήθη-
κε από τους πρώτους χρόνους από την εμφάνιση των αποί-
κων, πέραν δηλαδή της αμυντικής θωράκισης που εξασφάλι-
ζε τότε, ο επιβλητικός και απόκρημνος βράχος που δεσπόζει 
της Πόλης. Επισκεπτόμαστε τον παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς καθεδρικό ναό που κτίστηκε την αυγή του 12ου 
αιώνα με τη θαυμαστή ψηφιδωτή ιερά κόγχη, απεικονίζουσα 
σε βυζαντινή τεχνοτροπία τον «παντοκράτορα», κρατούντα 
το ευαγγέλιο στα ελληνικά και στα λατινικά «…ἐγώ εἰμι τὸ 
φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν 
τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς…».  Περπατάμε στα 
σοκάκια του όμορφου ψαροχωριού προς τα παραδοσιακά 
πλυντήρια με νεροτριβές και ακολούθως στα στενά καλντε-
ρίμια γεμάτα μικρά μαγαζιά, πλανόδιους πωλητές και πλή-
θος κόσμου.
Τελευταίος σταθμός της δεύτερης περιηγητικής ημέρας, η 
πρωτεύουσα της Σικελίας, το γνωστό σε όλους Παλέρμο. 
Γνωρίσαμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά του περπατώντας 

Η Μητρόπολη του Αγίου Νικολάου στο Μπάρι.

Ο καθεδρικός ναός στο Παλέρμο.

Βραδιά έκπληξη για το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ στη Στερνατία.
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σούρουπο στον κεντρικό ιστορικό δρόμο Via  Maqueda, από 
το Θέατρο Massimo μέχρι την Fontana Pretoria και στη συνέ-
χεια στον καθεδρικό Ναό με την πολυπολιτισμική αρχιτεκτο-
νική, όπως και την παλαιά πύλη της πόλης felice μέσα από το 
πούλμαν (φτάσαμε βλέπετε αργά στο Παλέρμο). Πόλη πολύ-
βουη με επισκέπτες και κατοίκους «μωσαϊκής προέλευσης» 
και άπειρα αξιοθέατα πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέρο-
ντος.
Ξεκούραση και διασκέδαση στο Ξενοδοχείο San Paolo 
Palace και έγερση χαράματα ως συνήθως την επιούσα.
Άκρως ενδιαφέρων προορισμός η επόμενη επίσκεψή μας 
στον αρχαιολογικό χώρο του Agrigento, αρχαία ελληνική 
πόλη που εποικίστηκε τον 5ο και 6ο αιώνα π.Χ., όπου μας 
συνόδευσε η εκεί κατοικούσα ελληνίδα ξεναγός κα Άννα 
Παπουτσάκη. Ένα αρχαιολογικό κέντρο που θεωρείται προ-
ορισμός μεγάλης ιστορικής σημασίας εκπάγλου περιβαλ-
λοντολογικής ομορφιάς. Αφού περάσαμε και σταματήσαμε 
για πολύ λίγο στην πόλη του Ακράγαντα, καταλήξαμε στην 
ακρόπολη και θαυμάσαμε αχόρταγα αρχιτεκτονικά αρι-
στουργήματα της αρχαίας Ελλάδας, Δωρικού Ρυθμού από 
ψαμμόλιθους με πιο αντιπροσωπευτικά τον Ναό του Ηρα-
κλή και τον Ναό της Ομόνοιας, όπως και τους θολωτούς λα-
ξευτούς παλαιοχριστιανικούς τάφους στα αρχαία τείχη της 
κοιλάδας των Ναών.
Επόμενη και τελευταία επίσκεψη της ημέρας οι ξακουστές 
Συρακούσες. Κορινθιακή αποικία και πόλη στρατηγικής ση-
μασίας, μεγάλη ναυτική δύναμη στον αρχαίο κόσμο που δεν 
απέφυγε πολλούς πολέμους και διαδοχικές κατακτήσεις από 
ξένους επιδρομείς, μη εξαιρουμένων και των Ελλήνων, με 
τελική υποταγή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το 212 π.Χ. Επι-
σκεπτόμαστε αρχικά το αρχαιολογικό πάρκο με κύρια αξιο-
θέατα, λόγω χρόνου, το εκπληκτικά διατηρούμενο Ελληνικό 

Θέατρο, τον βωμό του Ιέρωνος Τύραννου των Συρακουσών 
μέχρι το 215 π.Χ., καθώς και τα τεράστια αρχαία λατομεία με 
γιγάντιο μέγεθος που προκαλεί δέος. Στη συνέχεια με του-
ριστικό «τρενάκι», κάνουμε μικρή διαδρομή στη πόλη των 
Συρακουσών και περιδιαβαίνουμε το εκπληκτικό νησάκι 
της Ορτυγίας, όπου έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε 
στα μοναδικά σοκάκια με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και να 
θαυμάσουμε τον παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κα-
θεδρικό ναό κτισμένο πάνω στον αρχαίο ελληνικό ναό της 
Θεάς Αθηνάς τον 5ο αι. π.Χ., ενσωματώνοντας αρχιτεκτονικά 
και τους αρχαίους κίονες δωρικού ρυθμού, όπως επίσης να 
απαθανατίσουμε την κρήνη της Αρτέμιδος και της Αρετού-
σας. Επιστροφή για κατάλυση στο Ξενοδοχείο Caesar Palace 
στην παραλιακή κωμόπολη Τζιαρντίνι – Νάξος, την πάλαι 
ποτέ αρχαιότερη ελληνική αποικία στη Σικελία από τους 
Χαλκιδέους.
Χαλαρά κάπως την επόμενη ημέρα ως προς τον χρόνο, ξε-
κινάμε για να επισκεφθούμε το ενεργό και επιβλητικό ηφαί-
στειο της Αίτνας παίρνοντας μαζί μας μικρά πετρώματα 
λάβας για ενθύμιο και στη συνέχεια αναχωρούμε για την 
μοναδική σε ομορφιά - και πανοραμικότητα λόγω θέσης σε 
λόφο ύψους 200 μ. - Ταορμίνα (Ταυρομένιο στα ελληνικά), 
απ’ όπου βλέπεις σαν από αεροπλάνο μεγάλο μέρος της ανα-
τολικής ακτής και της θάλασσας προς την πλευρά του Ιονίου 
πελάγους, σημαντική αποικία που δημιούργησαν οι Έλληνες 
της Σικελικής Νάξου. Δρομάκια γεμάτα κόσμο, εκπληκτικής 
περιποίησης και ομορφιάς μικρά κυρίως σπίτια, καταστήμα-
τα αναμνηστικών, παραδοσιακών ντόπιων προϊόντων και 
ταβερνών τοπικής γευσιγνωσίας θαλασσινών, και ένα σημα-
ντικό αρχαιολογικό μνημείο, το Ελληνικό Θέατρο, που λόγω 
χρόνου είχαμε την ευκαιρία να το δούμε μόνο εξωτερικά. 
Επιστροφή για ψυχική και σωματική αναπτέρωση στο ίδιο 

Ο "Ικαρος" στην κοιλάδα των ναών στον Ακράγαντα.
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Ξενοδοχείο της Νάξου.
Η Ταορμίνα, η μαγική πόλης της Σικελίας με το περίφημο αρ-
χαίο ελληνικό θέατρο  Teatro Antico, αποτελεί ήδη από τη δε-
καετία του ’50 πόλο έλξης για τους αστέρες της σκηνής, της 
μικρής και της μεγάλης οθόνης. Ένα από τα πιο αγαπημένα 
τους στέκια και πολυφωτογραφημένα σημεία της περιοχής, 
το ιστορικό ξενοδοχείο «San Domenico Palace». Το άλλοτε 
μοναστήρι του 14ου αιώνα, το οποίο απέκτησε ξανά ζωή ως 
resort της διακεκριμένης αλυσίδας Four Seasons τον Ιούλιο 
του 2021, έχει φιλοξενήσει, μεταξύ αμέτρητων άλλων σταρ, 
τη Σοφία Λόρεν, την Όντρεϊ Χέπμπορν, τον Τρούμαν Καπότε 
και την Γκρέτα Γκάρμπο. Ο Λικ Μπεσόν γύρισε σκηνές από 
το «Απέραντο Γαλάζιο» εδώ και ο Φράνσις Φορντ Κόπολα το 
επιλέγει για τη διαμονή του στη διάρκεια του Φεστιβάλ Κιν/
φου της Ταρμίνα.
Στο ίδιο μοτίβο της πρωινής έγερσης, αναχωρούμε νωρίς 
για να περάσουμε πάλι μέσα από τα στενά της Σκύλλας στον 
κύριο κορμό της Ιταλίας με κατεύθυνση προς τα νοτιοανα-
τολικά μέρη και αξιοθέατα. Πρώτη στάση το μοναδικό, με 
αρχαιολογικά ευρήματα μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής 
αξίας των ελληνιστικών χρόνων, Μουσείο του Ρέτζιο της Κα-
λαβρίας. Μπορούμε να πούμε απλά ότι ο επισκέπτης μένει 
άναυδος από το πλήθος των εκθεμάτων την κατάσταση που 
αυτά διασώθηκαν και την οργάνωση του Μουσείου. Τελευ-
ταία στάση της ημέρας για επίσκεψη, στον Τάραντα, την 
μοναδική αποικία των Σπαρτιατών τον 8ο αι. π.Χ. Περπατάμε 
για λίγο στον παραλιακό δρόμο για να δούμε το κάστρο του 
San Angelo χτισμένο πάνω σε αρχαία ελληνική οχυρωματι-
κή θέση, καθώς και επιβλητικά διατηρητέα κρατικά κτήρια. 
Κλείσιμο της ημέρας για περιηγήσεις αλλά όχι και τέλος των 
δραστηριοτήτων μας, με μια μοναδική έκπληξη γεμάτη Ελ-
λάδα και περηφάνια. Θα το πούμε στη συνέχεια.
Απόθεση αποσκευών λοιπόν στο Grand Hotel Tiziano e dei 
Congressi του Lecce και ταχεία αναχώρηση για τον προορι-
σμό της μεγάλης έκπληξης που μας επιφύλασσε ο Πρόεδρος 
του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. και το Ταξιδιωτικό Γραφείο «ΜΕΜΝΩΝ».
Επίσκεψη μέσα στη νύχτα αλλά όχι απαγορευτικά αργά, σε 
ένα από τα 9 πλέον μόνο, ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιτα-

λίας την Στερνατία. Εκεί μας περιμένει ήδη στην πλατεία του 
χωριού ο κύριος Τζιόρτζιο Φιλιέρι, καθηγητής ελληνικών 
για την συνέχιση και διάσωση της μητρικής γλώσσας με τον 
ιδιωματισμό «Γκρίκο» και καλλιτέχνης παραδοσιακής - τοπι-
κιστικής ελληνικής μουσικής, που ασχολείται χρόνια με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού για την διάδοση και διατή-
ρηση της παραδοσιακής κληρονομιάς.
Περπατάμε για λίγο στα στενά σοκάκια του χωριού, δίπλα 
στη εκκλησία, που δεν θυμίζουν βέβαια Ελλάδα, αλλά μυρί-
ζουν έντονα σύγχρονο και αρχαίο πολιτισμό από την εποχή 
της MAGNA GRECIA μέχρι τις μέρες μας και επισκεπτόμαστε 
το μοναδικό ίσως υπόγειο ελαιοτριβείο του 1500, ένα είδος 
μεγάλης φυσικής κάβας, λαξευμένο στον βράχο, όπου σε 
σταθερές θερμοκρασίες 16-17ο C δούλευαν πολλοί άνθρω-
ποι και ζώα για τη σύνθλιψη της ελιάς και την εξαγωγή του 
ελαιολάδου, του υγρού «πρασινόξανθου χρυσού». Στη συ-
νέχεια μεταβαίνουμε στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού για 
να ενημερωθούμε για την ίδρυση και τις δράσεις του Συλ-
λόγου των ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας, να ακούσουμε 
παραδοσιακά γνωστά τραγούδια σε γλώσσα «Γκρίκο», να 
περιεργαστούμε τα σπάνια χωριάτικα οικιακά σκεύη της 
καθημερινότητας που χρησιμοποιούνταν την παρελθούσα 
100-ετία και βέβαια να δούμε αμέτρητα εκθέματα φωτογρα-
φιών, ιστορικών χειρόγραφων εγγράφων και αναμνήσεων, 
σε ένα χώρο που υποκλίνεσαι για την αναβλύζουσα αγάπη 
και την αφοσίωση του κόσμου που αυτός εκπροσωπεί, στη 
μητέρα «Ελλάδα». Συγκίνηση, θαυμασμό και υπερηφάνεια 
προκαλεί στον επισκέπτη, η σε περίοπτη θέση, ανάρτηση 
αποσπάσματος από το ατελές κείμενο του εθνικού μας ποιη-
τή  Διονύσιου Σολωμού, «Διάλογος», ο οποίος εκτυλίσσεται, 
όπως προκύπτει από την δημοσίευσή του, από τον ίδιο, κά-
ποιον φίλο του και άλλον ένα σοφολογιότατο συνομιλητή… 
αναγράφεται λοιπόν το παρακάτω αξιοσημείωτο μέρος του 
διαλόγου: «μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία 
και γλώσσα;»
Όμως η έκπληξη και η συγκίνηση δεν είχε μόνο το ιστορικό 
και πολιτιστικό της μέρος, αλλά και το ψυχαγωγικό, εξίσου 
ενδιαφέρον, χαρούμενο και συναρπαστικό με έντονη οσμή 

Οι ασβεστωμένοι trulli του Αλμπερομπέλο με την κλασσική κωνική 
στέγη.

Η κοιλάδα των ναών στον Ακράγαντα. Η πλατεία στην Κεφαλού.
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«Ελλάδας». Στη συνέχεια της ίδιας επίσκεψης, που είχε κρα-
τήσει ως έκπληξη το ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α., μεταβήκαμε στο εξοχικό 
κέντρο «Sapori Nosci», όπου μας επιφυλάχτηκε μια άνευ 
ταξιδιωτικού προηγουμένου διασκεδαστική βραδιά. Προ-
σκεκλημένοι σε αυτό το γιορταστικό και χορευτικό δείπνο 
- εκτός ημών των εκδρομέων - και το Προεδρείο του Πολι-
τιστικού Συλλόγου της Στερνατία, μαζί με τοπικό μουσικο-
χορευτικό συγκρότημα γνωστών ελληνικών παραδοσιακών 
τραγουδιών της «Γκρίκο», με μεθυστικούς χορούς περιστρε-
φόμενης «ΤΑΡΑΝΤΕΛΛΑΣ». Παρά το πλουσιότατο δείπνο συ-
νοδευόμενο με τοπικό κόκκινο κρασί, αδιάκοπης ροής στις 
κανάτες και στα ποτήρια, με έντονους μάλιστα  ρυθμούς 
«πήγαινε - έλα», η ψυχική μας παρόρμηση ήταν τόσο πηγαία 
και έντονη που δεν έμεινε σχεδόν κανείς να μην χορέψει «ΤΑ-
ΡΑΝΤΕΛΛΑ» με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής από ελληνό-
ψυχες φωνές και με την βοήθεια της ταλαντούχας χορεύτρι-
ας του συγκροτήματος.
Το κέφι αστείρευτο που μας «πέρασε» χρονικά χωρίς να το 
καταλάβουμε, στις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέ-
ρας και δεν θα σταμάταγε αν δεν έμπαινε πλέον  φρένο φυσι-
κής αντοχής της ενιαίας ελληνο-ιταλικής παρέας με το αστεί-
ρευτο πάθος για αγωγή ψυχής, σώματος και πνεύματος.
Αρκετά κουρασμένοι σωματικά, αλλά ανανεωμένοι ψυχικά 
επιστρέψαμε στο Ξενοδοχείο του Λέτσε για επανάκτηση των 
φυσικών βιολογικών μας ρυθμών. Το ξημέρωμα θα σήμαινε 
την τελευταία μας ευκαιρία στα αξιοθέατα της Ιταλίας.
Αρκετά χαλαρά την επόμενη ημέρα, ξεχυνόμαστε ομαδικά 
σε μια δελεαστική και εντυπωσιακή περιήγηση στην παλιά 
πόλη του Λέτσε με τα πόδια. Πολυάριθμα κτίρια baroque 
style σε όλη την πόλη σε σημείο τέτοιο που ίσως να ήταν 
και η μοναδική επίσκεψη που προσέξαμε ιδιαίτερα την πε-
ρίτεχνη και βαριά αρχιτεκτονική. Αντιπροσωπευτικό δείγμα 
αυτού του αριστοκρατικού ρυθμού, η Βασιλική Santa Croce. 
Άλλα αξιοθέατα που εντυπωσιάζουν, από τη μία το άριστα 
διατηρημένο αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο και από την άλλη 
η Porta di Napoli του 1548.
Αναχωρούμε από το πανέμορφο Λέτσε για τον τελικό και τε-
λευταίο προορισμό μας, προς τη γραφικότατη μικρή πόλη 

Αλμπερόμπελο. Τα καλοδιατηρημένα και εντυπωσιακά πα-
λιά σπίτια, χαρακτηρίζονται πέρα του μικρού μεγέθους τους, 
από την κάλυψη της οροφής με κωνικό τρούλο πετροσκε-
πούς τεχνικής, με πλάκες και χωρίς συνεκτικό υλικό (ξερολι-
θιά), τόσο δε πρωτοφανούς ανθεκτικής δόμησης σε όλη την 
Ευρώπη που κρίθηκε στις μέρες μας ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Τα ανισόπεδα γραφικά δρομάκια του, γεμάτα 
κόσμο που επισκέπτεται το χωριό από όλα τα μέρη της γης 
και οι γειτονιές σε μια αδιάκοπη και έντονη εμπορική κίνηση 
προσφέροντας αναμνηστικά, τοπικά προϊόντα  και σύντομη 
ξεκούραση στα αρκετά καφέ και σνακ μπαρ.
Με πλήρη ικανοποίηση από τις ανείπωτες περιηγήσεις, επι-
σκέψεις και εμπειρίες από τα αξιοθέατα που περιδιαβήκαμε, 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής προς το Μπάρι όπου 
φθάνουμε σούρουπο για να επιβιβαστούμε στο πλοίο προς 
την Ελλάδα.
Κυριαρχούν συζητήσεις, αναφορές στους τόπους και στη 
σημασία της εκδρομής, ανταλλαγές φωτογραφιών και άλλα 
πολλά. Έπεται η ώρα της ανάπαυσης και μεσημέρι της επό-
μενης μέρας καταφθάνουμε στο λιμάνι της Πάτρας. Στον 
δρόμο προς την επιστροφή ανταλλάσουμε ευχές, χαμόγε-
λα και χαιρετισμούς με όσους αποβιβάζονται καθ’ οδόν και 
καταλήγουμε περιχαρείς και πλήρως ικανοποιημένοι στο 
αρχικό σημείο αναχώρησης, έξω από το ΠΟΛ.ΚΕ. Ο.Α, όπου 
αποχαιρετιζόμαστε όλοι εγκαρδίως.
Μετά τα όσα θυμήθηκα, κατέγραψα και σας εξέθεσα κάπως 
γλαφυρά πιο πάνω, νομίζω πλέον ότι δεν χρειάζεται καμία 
απολύτως προσπάθεια για να πείσω τον κάθε αναγνώστη 
και συμμετέχοντα στην ανεπανάληπτη αυτή δράση του Πο-
λιτιστικού Κέντρου μας, ότι η εκδρομή αυτή πέρα από την 
άψογη προετοιμασία και οργάνωση μας «γύρισε» στα σπίτια 
μας περήφανους και ευγνώμονες για την Ιταλία της MAGNA 
GRECIA. Ένα θερμό και μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους 
συντελεστές της εκδρομής και ένα ακόμη μεγαλύτερο στο 
ταξιδιωτικό γραφείο «ΜΕΜΝΩΝ» και στο ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
Φύγαμε από εδώ απλά σαν Έλληνες και επιστρέψαμε Πανέλ-
ληνες με την «Μεγάλη Ελλάδα» βαθ ιά μες την ψυχή μας !!!

Η πλατεία στην Κεφαλού. Το γκρουπ του ΠΟΛΚΕΟΑ στο αρχαίο θέατρο της Ταορμίνας.
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Στη σχετική ανακοίνωση του Βα-
τικανού, η κίνηση του Πάπα να 
επιστρέψει τα τρία θραύσματα πε-
ριγράφεται ως «δωρεά» του προς 
τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, κα-
θώς και σαν ένα «χειροπιαστό δείγ-
μα της ειλικρινούς επιθυμίας του 
να ακολουθήσει το οικουμενικό 
μονοπάτι της αλήθειας». 
Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί 
σε σύντομο χρονικό διάστημα και 
απευθείας στο Μουσείο της Ακρό-
πολης, όπως ορίζει ο νόμος.
O Εντ Βέιζι, πρώην υπουργός Πο-

λιτισμού της Βρετανίας και πρόε-
δρος του Parthenon Project, της 
πρωτοβουλίας για την επανένωση 
των Γλυπτών του Παρθενώνα στη 
βάση μιας αμοιβαία επωφελούς 
συμφωνίας, δήλωσε: «Η είδηση 
μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο 
να δούμε τα Γλυπτά του Παρθενώ-
να στην Αθήνα, επανενωμένα σαν 
ένα έργο τέχνης, που ήταν πάντοτε 
και το ζητούμενο. Πλέον υπάρχει 
για το Βρετανικό Μουσείο μια χρυ-
σή ευκαιρία να πετύχει μια εξίσου 
μεγαλόψυχη συμφωνία, που να 

ωφελεί και τις δύο πλευρές. Είμα-
στε βέβαιοι ότι υπό την προεδρία 
του Τζορτζ Οσμπορν κάτι τέτοιο 
θα είναι εφικτό».

ΓΛΥΠΤΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Η δωρεά του Βατικανού πιέζει τη Βρετανία

Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης

Οι άγνωστες ιστορίες και η πορεία του

Ο αείμνηστος καθηγητής Μανόλης Ανδρόνικος το αποκάλεσε 
«Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Βορείου Ελλάδος» και δεν 
είχε άδικο. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης κατέληγαν 
οι θησαυροί συγκλονιστικών ανασκαφών του περασμένου αιώνα 
από την Κομοτηνή, την Oλυνθο, το Δερβένι, τη Σίνδο, την Aκανθο, 
την Κατερίνη. Στο χρηματοκιβώτιό του φυλάχθηκαν τα πολύτιμα 

ευρήματα του τάφου 
της Βεργίνας, όπως 
η χρυσή λάρνακα με 
τα οστά και το χρυσό 
στεφάνι του Φιλίπ-
που Β΄, που μετέφερε 
με μυστική αποστολή 
ο Ανδρόνικος τη νύ-
χτα της 10ης Νοεμ-

βρίου 1977. Στην αυλή του είχαν κατασκηνώσει οι υπάλληλοι του 
μουσείου για να προστατεύσουν τις αρχαιότητες, να αποκαταστή-
σουν τις ζημιές από τον καταστρεπτικό σεισμό της 20ής Ιουνίου 
1978 και να προετοιμάσουν τη μεγάλη έκθεση «Αριστουργήματα 
της αρχαίας Μακεδονικής Μεταλλοτεχνίας» με πρωταγωνιστές 
τους θησαυρούς της Βεργίνας.
Αυτά και πολλά άλλα γεγονότα συνθέτουν το άλμπουμ της 60χρο-
νης διαδρομής του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, το 
οποίο όμως ξεκίνησε την πορεία του πολύ νωρίτερα, από το 1925 
στο Γενί Τζαμί όπου φιλοξενήθηκε μέχρι το 1962.

Εγκαινιάστηκε το κτίριο 
του Πολυκεντρικού Μουσείου 

των Αιγών

Εγκαινιάστηκε το κτίριο του Πολυκεντρικού 
Μουσείου των Αιγών με έκθεση γλυπτών, νο-
μισμάτων και σύγχρονων έργων.
Το νέο μουσείο, ένα επίμηκες κτίριο από πω-
ρόλιθο 7.000 τ.μ. με εκθέσεις σε αίθριες και 
κλειστές αίθουσες, προϊδεάζει τον επισκέπτη 
και καθορίζει τις πολιτιστικές διαδρομές στο 
Πολυκεντρικό Μουσείο, όπως βαφτίστηκε το 
αρχαιολογικό πάρκο των Αιγών, όπου βρίσκο-
νται διάσπαρτοι θύλακες της αρχαίας πόλης, 
παραπέμποντας στο πολεοδομικό πρότυπο 
των Αιγών με την ευρύτατη οικιστική διασπο-
ρά.
Τους αριθμούς των επισκεπτών που έρχονται 
σε σημαντικούς τόπους ελληνικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς φιλοδοξεί να απογειώσει το 
Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών, που αγκα-
λιάζει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και δη-
μοφιλή μνημεία της UNESCO.
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Το «Γερμανικό Μουσείο» της 
Γερμανίας, περιλαμβάνει πέ-
ντε διαφορετικά μουσεία, εκ 

των οποίων τέσσερα παραρτήμα-
τα – μουσεία στη Βαυαρία, τα δύο 
στην πόλη του Μονάχου, ένα στο 
Schleissheim, ένα στη Νυρεμβέργη 
και ένα στη Βόννη (πρωτεύουσα της 
Δυτικής Γερμανίας μέχρι το 1990).
Το Museuminsel (το μουσείο βρί-
σκεται σε νησί στον ποταμό Isar που 
διασχίζει την πόλη του Μονάχου), 
δημιουργήθηκε από τον Oskar Miller 
το 1911 και περιέχει τα σπουδαιότε-
ρα και πλέον σημαντικά επιτεύγματα 
του 20ου και 21ου αιώνα. Διαθέτει τη 
μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στη Γερμα-
νία και το σημαντικότερο αρχείο των 
φυσικών επιστημών στην Ευρώπη.
Οι στεγασμένοι χώροι του μουσείου 
είναι 25.000 τετρ.μέτρα, με 18.000 
εκθέματα και διοράματα, τοποθετη-
μένα σε 50 διαφορετικά τμήματα.
Το δεύτερο μουσείο του Μονάχου 
αφορά τα Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς (Verkehrszentrum – 1908), 
στεγασμένους χώρους (πλησίον 
του Oktoberfest) με 4.500 εκθέμα-
τα όπως οχήματα, τροχιόδρομους 
(τραμ), σιδηροδρομικούς συρμούς, 
μετρό, άμαξες, κ.λπ.
Στο αεροδρόμιο του Oberschleiss-
heim ευρίσκεται το Flugwerft 
Schleissheim, λίγα χιλιόμετρα βόρεια 
του Μονάχου, το οποίο κατασκευά-

στηκε το 1912 και από το 1918 ήτα 
έδρα της βαυαρικής βασιλικής αε-
ροπορίας, κατόπιν της Luftwaffe και 
μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο του 
USARMY.
Το έτος 1992, μετά την ένωση των 
δύο Γερμανιών, το αεροδρόμιο (BRD 
– DDR), το αεροδρόμιο παραχωρή-
θηκε στο Deutsches Museum, οπότε 
τα περισσότερα αεροπορικά εκθέμα-
τα από το Museuminsel μεταφέρθη-
καν στον φυσικό τους χώρο.
Σε 8.000 τετρ.μέτρα στεγασμένα – 
θερμενόμενα υπόστεγα, θαυμάζου-
με ιστορικά αεροπλάνα των τελευ-
ταίων 130 ετών όπως πολιτικά και 
μαχητικά όλων τον πολέμων, μέχρι 
το TORNADO και το EUROFIGHTER, 
ελικόπτερα, υδροπλάνα και πάσης 
φύσεως πτητικές συσκευές από δια-
φορετικές χώρες.
Συνοτικά, 75 αεροσκάφη και 40 κινη-
τήρες αεροσκαφών ανταποκρίνονται 
πλήρως στα ενδιαφέροντα των επι-
σκεπτών. Ορισμένα από τα εκθέματα 
βρίσκονται σε πτητική κατάσταση 
και με παρουσιάσεις – πτήσεις είναι 
αφιερωμένες στα παιδιά, αλλά και σε 
κάθε φίλο της αεροπορίας. 
Τα μουσεία της Νυρεμβέργης και της 
Βόννης παρουσιάζουν τη σύγχρονη 
επιστήμη, έρευνα και τεχνολογία στη 
Γερμανία και τα αριστουργήματα των 
βραβείων Nobel του 20ου και 21ου αι-
ώνα, αλλά και του μέλλοντος.

Deutsches 
Museum

Kείμενο-Φωτογραφίες Σπύρος Κωνσταντόπουλος
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Οι Έλληνες του κόσμου
Επιστήμονες από την χώρα μας που συγκαταλέγονται στη διεθνή «ελίτ» και ανήκουν 

στους πιο επιδραστικούς ανθρώπους πάνω στο αντικείμενό τους, προβάλλοντας με το έργο τους την πατρίδα μας. 
Το ηχηρό εθνικό «παρών» τους από την Ιατρική και τις Θετικές Επιστήμες, μέχρι την εξερεύνηση του Διαστήματος.

Ευάγγελος Γραγουδάς (Χάρβαρντ)
Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 100 
κορυφαίους οφθαλμιάτρους του κόσμου. 
Έχει κερδίσει το βραβείο Champalimaud 
Vision Award 2014, το οποίο θεωρείται το 
Νόμπελ στην έρευνα για την όραση.

Γεώργιος Παξινός 
(Παν/μιο της Νέας Νότιας Ουαλίας)
Έχει καταξιωθεί διεθνώς για την προσφορά 
του στην Ιατρική και για τις μοναδικές 
παγκοσμίως χαρτογραφήσεις του 
εγκεφάλου. 

Ιωσήφ Πεδιαδιτάκης (Χάρβαρντ)
Το αποκαλούμενο «Human Brain-Chip» 
που δημιούργησε επελέγη ως μία από τις 
δέκα σημαντικές καινοτομίες για το 2021 
από το περιοδικό «The Scientist».

Γεώργιος Ντάγκας 
(Mount Sinai School of Medicine)
Είναι καθηγητής Ιατρικής στο Mount 
Sinai School of Medicine και διευθυντής 
Καρδιαγγειακής Καινοτομίας στο 
Καρδιαγγειακό Ινστιτούτο του Mount 
Sinai Medical Center της Νέας Υόρκης.

Γιώργος Παυλάκης (Παν/μιο Syracuse)
Ο Δρ. Παυλάκης έχει εστιάσει την έρευνά 
του στη βιολογία και παθογένεια των 
ανθρώπινων ρετροϊών, ειδικότερα 
του HIV-1. Η επιστημονική του ομάδα 
επικεντρώνεται αυτή την περίοδο στην 
ανάπτυξη εμβολίων και ανοσοθεραπειών 

για το AIDS και τον καρκίνο.Ιωάννης Ταρνανάς (Altoida Inc)
Ασχολείται με την τεχνολογία της 
εικονικής πραγματικότητας και 
από το 2006 την εφαρμόζει σε 
άτομα με εγκεφαλικές παθήσεις ή 
νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις. Ανέδειξε 
την καινοτόμο μέθοδο του AltoidaAR 

που εντοπίζει τα πρώτα νευρολογικά συμπτώματα της 
νόσου του Alzheimer με ακρίβεια 94% και έξι χρόνια 
πριν αυτά να εμφανιστούν..

Κωνσταντίνος Λυκέτσος 
(Παν/μιο Johns Hopkins)
Είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς 
στην έρευνα για την ασθένεια του 
Αλτσχάιμερ και καθηγητής στο περίφημο 
Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στη 
Βαλτιμόρη. 

Βασίλης Ντζιανχρήστος 
(Παν/μιο του Μονάχου)
Ο τομέας της έρευνας του περιλαμβάνει 
την ανάπτυξη νέων μεθόδων και 
συσκευών για την βιολογική και ιατρική 
απεικόνιση εστιάζοντας σε καινοτόμες 
μη επεμβατικές προσεγγίσεις που 

απεικονίζουν τις μέχρι τότε αθέατες φυσιολογικές και 
μοριακές διαδικασίες των ιστών.

Στυλιανός Αντωναράκης 
(Παν/μιο της Γενεύης)
Η έρευνα του επικεντρώνεται στη σχέση 
μεταξύ γονιδιωμάτων και φαινοτυπικών 
μεταβολών, ειδικότερα στη λειτουργική 
ανάλυση του γονιδιώματος, στην 
επίδραση της ανθρώπινης γενετικής 

ποικιλομορφίας στην φαινοτυπική ποικιλομορφία, στη 
μοριακή παθογένεση του συνδρόμου Down και των 
πολυγενικών φαινοτύπων.Γεώργιος Βέλμαχος (Χάρβαρντ)

Ο Γιώργος Βέλμαχος είναι καθηγητής 
Χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ και θεωρείται ένας από 
τους κορυφαίους στο αντικείμενο του 
παγκοσμίως. Επίσης, είναι επικεφαλής 
του Κέντρου Τραύματος και Επείγουσας 

Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης 
στη Βοστώνη.

Γιατροί και Ερευνητές σε ΗΠΑ και Ευρώπη:
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Νίκος Κυρπίδης (Joint Genome Institute)
Είναι βιολόγος, ερευνητής, επικεφαλής από 
το 2010 του μεγαλύτερου Προγράμματος 
Προκαρυωτικής Γονιδιωματικής και 
Μεταγονιδιωματικής παγκοσμίως στο 
Joint Genome Institute του υπουργείου 
Ενέργειας των ΗΠΑ. 

Εμμανουήλ Μπριλάκης 
(Ινστ. Καρδιάς Μινεάπολης)
Είναι διευθυντής του Κέντρου Σύνθετων 
Στεφανιαίων Επεμβάσεων στο Ινστιτούτο 
Καρδιάς της Μινεάπολης και πρόεδρος 
του Κέντρου Στεφανιαίας Νόσου στο 
Ιδρυμα Καρδιολογικού Ινστιτούτου της 
Μινεάπολης

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης (MIT)
Αποτελεί δίχως αμφιβολία ένα από 
τα πλέον φωτεινά μυαλά της εποχής 
μας, καθώς είναι αυτός που επέλυσε 
μακροχρόνια προβλήματα σχετικά με 
την υπολογιστική πολυπλοκότητα της 
περίφημης Ισορροπίας Νας. 

Sir Μενέλαος Πάγκαλος 
(AstraZeneka)
Χρισμένος με τον τίτλο του Sir από 
τη βασίλισσα Ελισάβετ για την 
προσφορά του στη βρετανική επιστήμη, 
βρίσκεται πίσω από το εμβόλιο κατά 
του κορωνοϊού του φαρμακευτικού 

κολοσσού AstraZeneca. Δικό του επίτευγμα θεωρείται 
το βιοχημικό campus της AstraZeneca που θα λειτουργεί 
στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Μανώλης Κέλλης (MIT)
Καθηγητής Πληροφορικής στο ΜΙΤ και 
μέλος του Broad Institute των MΙΤ και 
Χάρβαρντ. Εστιάζει την έρευνά του στη 
μελέτη της μοριακής βάσης σοβαρών 
ασθενειών, ώστε να μπορέσουν να 
χτυπηθούν στη ρίζα τους.

Νίκος Λογοθέτης 
(Ινστ. Max Planck Γερμανίας)
Είναι Ελληνας βιολόγος και 
νευροεπιστήμονας. Από το 1997 
εντάχθηκε στο δυναμικό του Ινστιτούτου 
Max Planck, με τις έρευνές του γύρω από 
τις εγκεφαλικές λειτουργίες να αποτελούν 

σημείο αναφοράς παγκοσμίως, ενώ το 2003 τιμήθηκε με 
το Βραβείο Βιοϊατρικής Louis-Jeantet.

Ιωσήφ Σηφάκης 
(Παν/μιο της Γκρενόμπλ)
Τιμημένος το 2007 με το Βραβείο 
Τούρινγκ, το Νόμπελ της Πληροφορικής, 
ανήκει στην ομάδα των λίγων που με το 
έργο τους άλλαξαν τα δεδομένα διεθνώς 
σε κρίσιμους τομείς. 

Μιχαήλ Μπλέτσας (MIT)
Ηταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της One 
Laptop Per Child, μιας μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας που σχεδίασε και κατασκεύασε 
ένα laptop πολύ χαμηλού κόστους με 
στόχο να βοηθήσει στη μόρφωση των 
παιδιών όλου του κόσμου.

Ευθύμιος Καξίρας (Χάρβαρντ)
Απόφοιτος του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές 
σπουδές στα Πανεπιστήμια του Μίσιγκαν 
και το Κάλτεκ και μεταδιδακτορικό από 
το Στάνφορντ. Η ερευνητική δουλειά του 
στη Μηχανική περιλαμβάνει τις πρώτες 
εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πέτρος Κουμουτσάκος  (Χάρβαρντ)
Η ερευνητική δουλειά του στη Μηχανική 
περιλαμβάνει τις πρώτες εφαρμογές 
Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Νικόλας Χρηστάκης 
(Παν/μιο Yale)
Γνωστός για την έρευνά του στα Κοινωνικά 
Δίκτυα και τους Κοινωνικοοικονομικούς, 
Βιολογικούς και Εξελικτικούς Παράγοντες 
της Συμπεριφοράς, της Υγείας και της 
Μακροζωίας.

Δημήτρης Νανόπουλος 
(Κέντρο Προχωρημένων Ερευνών –HARC)
Διευθύνει ερευνητικό τμήμα του World 
Laboratory, που εδρεύει στη Λωζάνη. 
Το κύριο ερευνητικό του έργο ανήκει 
στο πεδίο της σωματιδιακής φυσικής 
(ή φυσική υψηλών ενεργειών) και της 

κοσμολογίας, ενώ στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
ανήκουν και η δημιουργία μιας ενοποιημένης θεωρίας 
όλων των δυνάμεων της φύσης, η θεωρία του Παντός, η 
υπερσυμμετρία, η υπερβαρύτητα, οι θεωρίες υπερχορδών 
και η βιοφυσική.
Έχει συγγράψει πάνω από 680 πρωτότυπες εργασίες και 
τον Νοέμβριο 2001 βρέθηκε ότι είχε τον 4ο υψηλότερο 
h-index στον κόσμο ανάμεσα στους θεωρητικούς 
φυσικούς, σε κατάταξη που έγινε από το Πανεπιστήμιο 
του Στάνφορντ.

Έλληνες επιστήμονες σε άλλα ακαδημαϊκά 
και ερευνητικά πεδία:
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Χρύσα Κουβελιώτου 
(Παν/μιο Τζορτζ Ουάσινγκτον)
Μια σπουδαία κυρία της Αστροφυσικής, 
την οποία το περιοδικό «Time» έχει 
κατατάξει στα «25 Πρόσωπα με τη 
Μεγαλύτερη Επιρροή Διεθνώς στο Πεδίο 
της Ερευνας του Διαστήματος». 

Αθηνά Κουστένη 
(Εθν. Κέντρο Επιστ. Έρευνας – CNRS)
Η κορυφαία αστροφυσικός της Γαλλίας, 
που περιλαμβάνεται και στο top 10 των 
επιστημόνων της ΝΑSA.
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα 
εστιάζονται στην πλανητολογία, στη 

μελέτη των γιγάντιων πλανητών του ηλιακού μας 
συστήματος.

Φωτεινή Αγραφιώτη 
(RBC Research Borealis Al.)
Είναι η νέα γυναίκα που μόλις στα 25 
της, ως διδακτορική φοιτήτρια του 
Πανεπιστημίου του Τορόντο, επινόησε 
την τεχνολογία πιστοποίησης καρδιακού 
παλμού HeartID. 

Ελίζα Κοινοφάγου 
(Κολούμπια της Νέας Υόρκης)
Καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής του 
Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας 
Υόρκης και μέλος της Εθνικής Ακαδημίας 
Ιατρικής των ΗΠΑ. Οσοι γνωρίζουν τις 
έρευνές της προσδοκούν ότι θα φέρουν 

επανάσταση στον χώρο της Ιατρικής.

Οι Ελληνίδες της επιστήμης και της 
τεχνολογίας

Ταξίδι στη
Σ Κ Ω Τ Ι Α  -  Ε Δ Ι Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο

Μαϊος 2023
θα κυκλοφορήσει αναλυτικό πρόγραμμα

Πηγή: Πρώτο Θέμα
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ΚΑΡΕΛΟΣ
Γεράσιμος

ΔΥΣΒΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Αρχές του 2023 θα κυκλοφορήσει το νέο βιβλίο του 
συναδέλφου και μέλους του ΠΟΛΚΕΟΑ, Γεράσιμου 
Καρέλου, με τίτλο «Δύσβατα Μονοπάτια», από τις εκδόσεις 
«Ωκεανίδα».

Ο Μιλιάδης και η αδερφή του είχαν την ατυχία ο πατέρας τους  
να είναι ένα ανήθικος και αδίστακτος άνθρωπος. Ο Πατρινός 
γόης με το αγριωπό πρόσωπο και τη διαπεραστική ματιά, που 
κάποτε είχε βρεθεί στον δρόμο της μάνας τους, αποδείχτη-
κε ένα μανιοκαταθλιπτικό και εγωκεντρικό άτομο. Στο παλιό 
αρχοντικό εισέβαλε σαν κατακτητής. Το πρώτο θανατικό, που 
χτύπησε την οικογένεια, φάνηκε σαν ατύχημα. Τα δραματι-
κά γεγονότα άρχισαν να διαδέχονται το ένα το άλλο. Σε όλα 
εμπλεκόταν μια διαταραγμένη προσωπικότητα. Μάρω την 
έλεγαν και ήταν η θεία τους. Η ίδια, μερικά χρόνια αργότερα, 
μέσα από τον τάφο της, αποκάλυψε την τρομερή αλήθεια, με 
μία επιστολή που είχε αφήσει πίσω της.
Ο Μιλτιάδης, από μικρός στα βάσανα, μεγαλώνοντας ανα-
γκάστηκε να συγκρουστεί με τον πατέρα του. Το «ευ αγωνίζε-
σθαι», το οποίο είχε κάνει κτήμα του μέσα από ωραίους αθλη-
τικούς αγώνες, πίστευε πως έπρεπε να ισχύει και στη ζωή. Το πνεύμα της μαχητικότητας και του δυναμισμού που είχε 
καλλιεργήσει μέσα στους αθλητικούς στίβους, το χρειάστηκε για να αντιμετωπίσει και τις δυσκολίες της ζωής.
Οι εφιάλτες και τα βιώματα από το παρελθόν συνέχισαν να τον καταδιώκουν μέχρι το τέλος της ιστορίας μας. Ένοχα 
μυστικά, που φαίνονταν καλά κρυμμένα και καταχωνιασμένα στο αραχνιασμένο εκείνο ντουλάπι της ιστορίας όπου 
αποθηκεύονται κρυφές πράξεις, ανείπωτα προσωπικά βιώματα και επτασφράγιστα μυστικά, φανερώθηκαν με την 
απόλυτη, αλλά... εκκωφαντική σιωπή της μάνας του. Και τότε...

Βιογραφικό
Ο Γεράσιμος Καρέλος γεννήθηκε στην Κατοχή Μεσολογγίου. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Πάντειο 
Ανωτάτη Σχολή, καθώς και δημοσιογραφία. Εργάστηκε στην Ολυμπική Αεροπορία ως επιμελητής πτήσεων. 
Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Εκτός από το γράψιμο, ασχολείται με πάθος με τον αθλητισμό και 
είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων – μαραθωνοδρόμος, με δεκατρείς συμμετοχές στον αυθεντικό μαραθώ-
νιο της Αθήνας, με τελευταίον το έτος 2022.
Άλλα έργα του:
1.	 «Η Φθινοπωρινή Μελαγχολία των Ονείρων», εκδόσεις «Εμπειρία Εκδοτική»
 (Οκτώβριος 2010, δεύτερη έκδοση: Φεβρουάριος 2017)
2.	 «Το χαμόγελο του Φεγγαριού», εκδόσεις «Ιβίσκος»
 (Φεβρουάριος 2013)
3.	 «Το πέμπτο μεροκάματο», εκδόσεις «Ωκεανίδα»
 (Ιούλιος 2018)

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ
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Ψήγματα ιστορίας
B΄ ΜΕΡΟΣ

Γνωρίζετε ότι...
Η διαστρέβλωση της ιστορίας ήταν πάντα ένα από τα μεγάλα ζητούμενα για τους 
ιστορικούς και όπλα πολλών κυβερνήσεων σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου, 
σε όλες τις περιόδους. Η ιστορία ξαναγράφεται, συχνά με πολιτικές σκοπιμότητες 
και όχι μόνο. Οι Βούλγαροι διεκδίκησαν την πατρότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
ως εθνικός ήρωας και πρόγονός τους. Είναι γνωστό πως ήταν ιλλυρικά και σλαβικά 
φύλα που κατέβηκαν από τις άγριες στέπες του Βορρά, όπως οι Ρουμάνοι και οι 
Σέρβοι. 
Η οθωμανική αυτοκρατορία ήταν ένα υπόδειγμα πανσπερμίας εθνών: Κούρδοι, 

Άραβες, Αιγύπτιοι, Έλληνες, Εβραίοι, Σύριοι, Αρμένηδες… Οι Τούρκοι μέσα στην αυτοκρατορία δεν είχαν απαραιτήτως 
την περίοπτη θέση. Τούρκος σήμαινε κατά βάση άνθρωπος αμόρφωτος, άξεστος, απολίτιστος, ανίκανος για σοβαρή 
εργασία. Γι΄αυτό οι σουλτάνοι χρησιμοποιούσαν τους Φαναριώτες για πολιτικούς ηγεμόνες. 
Όταν η αυτοκρατορία κατέρρευσε και ο Κεμάλ Ατατούρκ με το κίνημα των Νεότουρκων ανέλαβε την εξουσία, το εθνι-
κιστικό κίνημα ήθελε απεγνωσμένα μία νέα ιστορία. Την ξανάγραψαν από την αρχή. Οι αμόρφωτες μάζες της Ανατολής 
έμαθαν ξαφνικά ότι πρόγονοί τους είναι ο Αττίλας, ο Τζέκινς Χαν, οι Ίωνες που μεγαλούργησαν σε όλα τα παράλια της 
Μικράς Ασίας. Τι σχέση είχαν οι Μογγόλοι του Τζέκινς Χαν, οι Ίωνες της Μιλήτου, Περγάμου, Εφέσσου, Αλικαρνασσού με 
τους Τούρκους του Ατατούρκ; Οι Τούρκοι ξεκίνησαν ως νομάδες, βοσκοί, από την Κεντρική Ασία τον 6ο αιώνα μ.Χ και ξαν-
φικά έμαθαν το 1930 ότι οι ένδοξοι πρόγονοί τους είχαν δημιουργήσει παγκόσμιους πολιτισμούς, όπως τον Ασσυρίων, 
Βαβυλωνίων, Αιγυπτίων. Μόνο οι πολιτισμοί των Μάγια και τον Ίνκας γλίτωσαν τον εκτουρκισμό από τους ιστορικούς του 
Κεμάλ. Μπορεί αυτά να είναι ανεδαφικά και ιστορικώς ανυπόστατα, αλλά ο απλός λαός ακούγοντας τους δασκάλους και 
ιμάμηδες τα πίστευε, όπως εντυπωσιάζονται οι αδαείς τουρίστες με τους Τούρκους ξεναγούς, που εξηγούν τα ιστορικά 
μνημεία σύμφωνα με την εκδοχή των ιστορικών του Κεμάλ. 
Αυτή κι αν είναι διαστρέβλωση της ιστορίας και δεν σταματούν εδώ, συνεχίζουν να προκαλούν, έχοντας βλέψεις στο 
Αιγαίο μας και στα νησιά μας. Αυτό κι αν είναι θράσος!

Το 1957, κρεμάστηκαν στις πλατείες της Λευκωσίας, δημοσίως, προς παραδειγματισμό, 
δεκάδες Κύπριοι αγωνιστές της ανεξαρτησίας. Η Κύπρος τότε ήταν υπό αγγλική κατοχή. 
Δημόσιος κατήγορος, εισαγγελέας δηλαδή του βρετανικού στέμματος, ήταν ένας 
Τουρκοκύπριος δικηγόρος, ονόματι Ραούφ Ντεκτάς. 
Ταυτόχρονα, 7 Νοεμβρίου 1957, την ίδια μέρα, γίνονται διαδηλώσεις στο Λονδίνο από 
διάφορες φιλοζωικές οργανώσεις διότι πέθανε η Λάικα, το διασημότερο σκυλί του 
πλανήτη, από έλλειψη οξυγόνου. Οι Ρώσοι είχαν στείλει τον δορυφόρο «Σπούτνικ», 

με επιβάτη μία σκυλίτσα. Οι Εγγλέζες αντιτάχθηκαν στον βάναυσο θάνατο του ζώου, αλλά έμειναν αδιάφορες στα 
κρεμασμένα κορμιά που άφηνε ο στρατός τους! Τι φιλοζωία και αυτή…

Όταν οι Ευρωπαίοι «Κονκισταδόρες» αποβιβάστηκαν το 1653 στην Κεντρική 
Αμερική, διέλυσαν τα πάντα, ψάχνοντας για χρυσό. Σκότωναν με πυροβόλα όπλα και 
άλογα που δεν υπήρχαν στην Αμερική, όχι μόνο με τα όπλα, αλλά και με τα βακτήρια 
και μικρόβια που αποδείχθηκαν χειρότεροι εχθροί για τους ντόπιους πληθυσμούς. 
Οι Ευρωπαίοι έφεραν χολέρα, τέτανο, λέπρα, τερηδόνα, εντερικά αφροδίσια, 
ευλογιά, τράχωμα, τύφο. Οι ιθαγενείς δεν είχαν τέτοιου είδους αντισώματα στους 
οργανισμούς τους, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν σε ελάχιστο χρόνο μόλις έρχονταν 
σε επαφή με τους λευκούς. Ειδικοί ανθρωπολόγοι υπολογίζουν ότι πέθαναν από 
επιδημίες 25 εκατομμύρια Ινδιάνοι, σε διάστημα 3-5 ετών. 

Από την Ντορίνα Καψή - Αρχαιολόγος - Ιστορικός Πανεπιστημίου Αθηνών - Συνταξιούχος Ο.Α.
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Το 1660, ο βασιλιάς της Αγγλίας, Κάρολος Β΄, έβγαλε διαταγή κατά την οποία οι σκλάβοι 
που ζούσαν στις αγγλικές αποικίες έπρεπε να διδαχθούν ανάγνωση και γραφή, ώστε να 
γίνει δυνατός ο εκχριστιανισμός τους μέσω θρησκευτικών βιβλίων. Οι ιδιοκτήτες των 
φυτειών αντέδρασαν: «Ένας σκλάβος εγγράμματος είναι επικίνδυνος και επιρρεπής 
σε ανατρεπτικές ιδέες περί ισότητας και ελευθερίας». Τελικά, η διαταγή του Καρόλου 
δεν εφαρμόστηκε. Σύμφωνα με την νομοθεσία που ίσχυε στον αμερικανικό Νότο και 
Καραϊβική, ο σκλάβος που συλλαμβανόταν να προσπαθεί να μάθει ανάγνωση και 

γραφή, μαστιγωνόταν. Αν συλλαμβανόταν να διαβάζει ή να διδάσκει σε άλλους, η τιμωρία ήταν κρεμάλα.
Μην ξεχνάμε πως, στη Ρωσία, το 1917, μετά την εκθρόνιση του τσάρου και την ανάληψη της ηγεσίας από τους 
μπολσεβίκους, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας καταργήθηκε για πολλά έτη. Όποιος αποκαλυπτόταν ότι μαθαίνει 
αγγλικά, ήταν ύποπτος για κατασκοπεία ή προδοσία…

Όλες οι κυβερνήσεις και ιδιαιτέρως τα απολυταρχικά καθεστώτα, έχουν υπόψιν 
τους ότι, ένα πλήθος αμαθών και αστοιχείωτων υπηκόων, κυβερνάται και χειρα-
γωγείται ευκολότερα από έναν λαό που διαβάζει. Η απαγόρευση των βιβλίων και 
η λογοκρισία είναι σύνηθες φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία. Το 411 π.Χ. ήταν 
στην Αθήνα τα έργα του Πρωταγόρα. Πυρπολήθηκε η βιβλιοθήκη της Περγάμου, οι 
Ιουδαίοι έκαψαν την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ο Καλιγούλας διέταξε να καούν 
όλα τα βιβλία του Ομήρου, του Βιργιλίου και του Λίβιου. 
Σε μια πλατεία του Βερολίνου, ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ, έβγαλε λόγο ενώπιον εκατοντάδων Βερολινέζων: 
«Από τούτες τις στάχτες θα αναδυθεί ο φοίνικας του πνεύματος…». Έτσι, έριξαν στην πυρά τον Τζον Στάινμπεκ, τον Εμίλ 
Ζολά, τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ, τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, τον Μαρσέλ Προυστ, τον Φραντς Κάφκα, τον Τομας Μαν, τον Μπερ-
τολτ Μπρέχτ και τον Σίγκμουντ Φρόυντ. 
Ο Αουγούστο Πινοσέτ, μόλις έριξε τον Σαλβαδόρ Αλιέντε το 1973, το πρώτο βιβλίο που απαγόρευσε στην χώρα του ήταν 
ο «Δον Κιχώτης» του Μιγκέλ Ντε Θερβάντες. Τι του έφταιγε ο καημένος ο Δον Κιχώτης; Η βλακεία, ο φανατισμός και ο 
μάταιος κόπος να καταργήσουν το παρελθόν απέβη τελικώς μπούμερανγκ που έρχεται στο μέλλον καταπάνω τους.

Η ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ελλάδα ήταν καταδικαστέα δια νόμου. Οι κίναιδοι (ομο-
φυλόφιλοι) τύγχαναν κοινωνικής περιφρόνησης και ποινικής διώξεως. Πολλοί ομοφυ-
λόφιλοι δυσφήμησαν τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Αχιλλέα, ακόμα και τον Σωκράτη για 
ομοφυλοφιλία. 
Ιστορικά αποδεδειγμένο, ο Μέγας Αλέξανδρος, πέραν της Ρωξάνης, συσχετίστηκε με 
πολλές γυναίκες. Γνωστή είναι η έριδα μεταξύ του Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα για την 
Χρυσηίδα και Βρισηίδα. Όσο για τον πατέρα της φιλοσοφίας, Σωκράτη, αυτός θαύμα-
ζε τόσο το κάλλος του Αλκιβιάδη, όσο και τα στρατιωτικά του χαρίσματα. Αυτή η παρεξηγημένη σχέση στην ουσία ήταν 
μία φιλία που ο Σωκράτης, ως ο μόνος άνθρωπος που ασκούσε επιρροή πάνω στον Αλκιβιάδη, προσπαθούσε πάντα να 
τον νουθετήσει, να τον οδηγήσει, να τον συνετίσει και να τον αποτρέψει από τον θυελλώδη βίο που διήγαγε ο Αλκιβιάδης. 
Εξάλλου, ό,τι αφορά τον Σωκράτη με τους νόμους (ήταν πάντα νομοταγής – απόδειξη ο θάνατος που αντιμετώπισε και 
δεν θέλησε να δραπετεύσει) και με τις ηθικές αρχές που δίδασκε, αντιτίθενται στις τάσεις ομοφυλοφιλίας που θέλησαν 
ορισμένοι κακοήθεις να του προσάψουν.

Ο Μέγας Ναπολέων ήταν Έλληνας. Καταγόταν από την Ήπειρο και ονομαζόταν Λεω-
νίδας Καλόμερος. Οι γονείς του, που δεν ήταν πολύ εύποροι, τον έστειλαν σε ηλικία 
δώδεκα ετών στον θείο του που έμενε στην Κορσική και λεγόταν Στεφανόπουλος. Ο 
Λεωνίδας μετέβη στο Παρίσι όπου σπούδασε σε στρατιωτική σχολή. Εκεί, άλλαξε το 
όνομά του σε Ναπολέων Βοναπάρτης (Napoleon Bonaparte). Σώζεται η αλληλογρα-
φία που είχε με την πρώτη του ξαδέρφη Μεντρεσέ στα ελληνικά. Στις μέρες μας, η 
οικία Στεφανόπουλου, όπου έμεινε τα πρώτα νεανικά του χρόνια ο Ναπολέων, έγινε 

μουσείο. Ο διακαής πόθος του Ναπολέοντα ήταν να βοηθήσει την ελληνική επανάσταση του 1821, αλλά δεν πρόλαβε 
γιατί εξορίστηκε στην νήσο Αγία Ελένη το 1806 και απεβίωσε την ημέρα της επαναστάσεως, το 1821.
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ΧΟΡΗΓΟΣ

Ευχαριστούμε την 
ATHENS AEROSERVICES 
και τον Γιάννη Σαμιώτη 
(Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ) για 
την ευγενική χορηγία.



 Από το 1998 φροντίζουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, έχοντας δίπλα μας μια 
εξαιρετική ομάδα ανθρώπων που αγαπούν αυτό που κάνουν και μοιράζονται το όραμά μας να εξελισσόμαστε και να 
κάνουμε την Maintenance Master όλο και καλύτερη.

 Η εταιρία μας με προσανατολισμό στις B2B υπηρεσίες, σας εγγυάται μια ξεκάθαρη και επαγγελματική εικόνα συνερ-

γασίας, έχοντας ως σημαντικότερο σκοπό την απόλυτη εμπειρία του πελάτη και των προσδοκιών του, προσφέροντας μια 
γκάμα υπηρεσιών βασισμένη στις δικές σας ανάγκες.
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ΧΟΡΗΓΟΣ

Ευχαριστούμε την ΜΑΙΝΤΕΝΑNCE MASTER και τον Αργύρη Αργυρόπουλο (Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ) για την ευγενική χορηγία.



ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠAΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602Α

16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ώρα προσέλευσης: 21.00

Κρατήσεις στο τηλέφωνο: 
2109885006 ή στο 

email:polkeoa0@gmail.com
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ΧΟΡΟΣ ΠΟΛΚΕΟΑ
με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου


