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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

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 Πτή-
σης» και αυτά τα κείμενα δεν υπερβαίνουν τις 270 λέξεις.
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ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στα 

τηλέφωνα 6946398335 - 6944363214
ή στο email: polkeoa0@gmail.com

Τo ΠΟΛΚΕΟΑ στην
ΠΑΥΛΙΑΝΗ - ΑΓΟΡΙΑΝΗ
Παρασκευή 25 - Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 

3ήμερη εκδρομή

ΕΚΔΡΟΜΗ

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτά, να το 
δηλώσουν τηλεφωνικά στην γραμματεία του ΠΟΛΚΕΟΑ

Τηλ.: 210 9885006 ή στο email polkeoa0@gmail.com

Τμήματα ΠΟΛΚΕΟΑ

✓ Pilates-Yoga 
✓ Latin 
✓ Παραδοσιακοί 
✓ Μαθήματα Πληροφορικής

Μακέτα της "THE ELLINIKON" 
του χαρακτηρισμένου κτιρίου 
Saarinen

Πρόγραμμα:
YOGA - PILATES: Δευτέρα 12. 13.30
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Τρίτη 10.00 - 12.00

ΧΟΡΟΙ LATIN: Τρίτη 18.00 - 19.00
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ: Τετάρτη 18.00 - 19.00

Δ η λ ώ σ τ ε  σ υ μ μ ε τ ο χ ή !
Έπειτα από δύο χρόνια περιορισμών λόγω Covid-19,

τα τμήματα του ΠΟΛΚΕΟΑ θα λειτουργούν ξανά

Ξενοδοχείο "Το Μπαλκόνι της Αγόριανης"



Editorial
Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

Μία περίοδος, ιδιαίτερα σημαντική για το ΠΟΛΚΕΟΑ και τους στόχους του κό-

σμου της Ολυμπιακής Αεροπορίας ξεκίνησε. Είναι γνωστό πως, τα τελευταία 

χρόνια, κυρίαρχος στόχος μας αποτέλεσε και αποτελεί το Μουσείο στο Ελληνικό.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ αναδείχθηκε μία σταθερά για τη διάσωση της ιστορικότητας του 

Ελληνικού και της ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Μία ιστορία που είναι 

ταυτόσημη με την ιστορία της χώρας μας τον 20ο αιώνα.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ έγινε πεδίο δράσης ενός απρόβλεπτα πετυχημένου μοντέλου πο-

λιτιστικής παρέμβασης για τη διάσωση της ιστορικότητας του χώρου, διαφο-

ρετικά, θα παρέμεναν ένα άθροισμα περιστατικών και γεγονότων με αναπόφευκτη 

συνέπεια, τον σταδιακό αποχρωματισμό τους.

Από την άλλη, πόσο φτωχή θα φάνταζε η ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας 

στην Ελλάδα χωρίς Μουσείο, παρά την 90χρονη παρουσία της στις εμπορικές 

αερομεταφορές στη χώρα μας.

Φτάνει να σκεφτεί κάποιος, πόσο άφωνα θα παρέμεναν τα ιστορικά γεγονότα 

για το Ελληνικό ως αεροδρόμιο και την Ολυμπιακή Αεροπορία, αν δεν επενέ-

βαινε το ΠΟΛΚΕΟΑ, ώστε να συγκεκριμενοποιείται η υπόστασή τους και να κάνει τη 

μνήμη τους ευδιάκριτη.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ έδωσε ένα παράδειγμα. Ο κόσμος του, τώρα, σε αυτήν την νέα περί-

οδο που ξεκίνησε, καλείται σε μια πιο ενεργή, έμπρακτη στήριξη.

Συνεχίζουμε με αφοσίωση και ακούραστη διάθεση για την επίτευξη του στόχου.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ 
εισέρχεται σε μία νέα περίοδο
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Στις 05.09.2022 εκδόθηκε απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. 

Το μεγάλο κέρδος για το ΠΟΛΚΕΟΑ υπήρξε:
Α. Ο χρόνος που κερδίσαμε. 
Β. Η ακύρωση του πλειστηριασμού, χάρις στην «προσωρινή» διαταγή αναστολής της 9ης Ιουλίου 2021, που 
έμελλε να διαρκέσει μέχρι τις 05.09.2022.

Η αποτροπή του πλειστηριασμού της 9ης Ιουλίου 2021, με την απόφαση του Ειρηνοδικείου αποτελεί σταθ-
μό για την προοπτική του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, διατήρησε και απέτρεψε την απομάκρυνση ή 
ακόμα και την καταστροφή τους.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ έδωσε ένα παράδειγμα. Τίποτα δεν πάει χαμένο, όταν αγωνίζεσαι. 
Δώσαμε πολλές μάχες για την ιστορικότητα του Ελληνικού, την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας και της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας

ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΜΕ
ΔΕΝ ΛΙΠΟΨΥΧΗΣΑΜΕ
ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΑΜΕ

Το ότι δεν έγινε ο πλειστηριασμός και τα αεροπλάνα δεν χάθηκαν, έχουμε αλλαγή δεδομένων από τον χρό-
νο που κερδήθηκε και διαμορφώθηκε μία διαφορετική προοπτική. Ξεκινά μια νέα περίοδος. Συνεχίζουμε.

Ξεκινάμε δυνατά
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, ξεκινώντας η νέα σεζόν, σας ενημερώνει

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Μέσα στο καλοκαίρι, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η απομάκρυνση των τριών ελαφρών 
αεροσκαφών της Γενικής Αεροπορίας από το Ελληνικό. Τα τρία (3) ελαφρά αεροσκάφη, τα 
οποία κρίθηκαν ως μη επιθυμητά για το Μουσείο, παραχωρήθηκαν με χρησιδάνειο από το 
ΠΟΛΚΕΟΑ στις «Σχολές Ωμέγα» για εκπαιδευτικούς σκοπούς, συνεχίζοντας έτσι στην και-
νούργια τους ζωή και δεν κατέληξαν ως scrap σε χυτήριο! 
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ΠΟΙΗΣΗ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ, μετά από μία μακροχρόνια καθυστέ-

ρηση επίλυσης, απόδοσης των εισφορών των μελών 

μας υπέρ του ΠΟΛΚΕΟΑ και μετά από αλλεπάλληλες 

επιστολές μας προς τον ΕΦΚΑ για την επίλυση του πα-

ραπάνω θέματος, προχώρησε και ζήτησε με επιστολή 

τους προς τον Συνήγορο του Πολίτη, τη συμβολή του 

για τη λύση σε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα.

Οι ανωτέρω δυσλειτουργίες εντοπίζονται σε βάθος 

5ετίας και μετά από πολυάριθμα έγγραφα που έχουν 

αποσταλεί από το ΠΟΛΚΕΟΑ προς στις Υπηρεσίες του, 

ο ΕΦΚΑ δεν αμφισβητεί την ύπαρξη του προβλήματος 

(ότι είναι ένα τεχνικό πρόβλημα) και ότι θα το λύσει. Η 

λύση όμως ακόμη δεν έρχεται.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με επιστολή του προς τον 

ΕΚΦΑ στις 06.10.2022 και με θέμα:  “Υπενθυμιστική 

Επιστολή σχετικά με την απόδοση εισφορών υπέρ 

του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής 

Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ)”, του ζητά να προχωρήσει 

στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την πρακτική επίλυ-

ση ενός προβλήματος με κύριο λόγο τεχνικά χαρα-

κτηριστικά και πιο συγκεκριμένα: 

“Ωστόσο, έως σήμερα η ως άνω εμπλοκή εξακολου-

θεί να υφίσταται, ενώ παράλληλα ο Συνήγορος του 

Πολίτη δεν έχει λάβει σαφή και εμπεριστατωμένη 

απάντηση του φορέα σας επί του εξεταζόμενου 

ζητήματος, η οποία όμως είναι αναγκαία, σύμφω-

να με τη διάταξη του ν.3094/03, άρθρο 4&5, κατά 

την οποία: “όλες οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν 

να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την έρευνα” του 

Συνηγόρου του Πολίτη.

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξετασθεί και να 

διευθετηθεί το εν λόγω ζήτημα στο συντομότε-

ρο δυνατό χρόνο και για το λόγο αυτό απευθύ-

νουμε την παρούσα 

προς τις Υπηρεσίες 

σας, ώστε ο αναφε-

ρόμενος να λάβει μία 

σαφή και οριστική 

απάντηση στο αίτημά 

του και παράλληλα ο Συνήγορος του Πολίτη να λάβει 

γνώση των απόψεων και των ενεργειών σας ή ενδε-

χομένως της αρμοδιότητας τυχόν άλλου Τμήματος, 

για την οποία παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε 

στοιχεία επικοινωνίας”.

Παρέμβαση του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
υπερ του ΠΟΛΚΕΟΑ
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ΜΟΥΣΕΙΟ

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

Γούργουρα Ευθύμιο
- Τρόλεϊ μεταφοράς φαγητού και δίσκους σερβιρίσματος

- Πινακίδα με γραμματοσειρά “Olympic Airways”
- Πινακίδα με γραμματοσειρά “Olympic Airlines”

- Λογότυπο με κύκλους Ο.Α.
- Πινακίδα “Training Center”

Παναγιώτη Καρκαλή
- Σακάκι επόπτου διαχείρισης αεροπορικού υλικού Τεχνικής Διεύθυνσης
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EΛΛΗΝΙΚΟ

THE ELLINIKON EXPERIENCE CENTRE
Ανακαλύπτοντας την πόλη του μέλλοντος

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 

επισκεφθήκαμε τους χώρους 

του Experience Centre στο Ελληνικό 

και ταξιδέψαμε σε έναν κόσμο και-

νοτομίας, αειφορίας και φιλοδοξίας. 

Μέσα από πέντε θεματικές ζώνες με 

εντυπωσιακές εγκαταστάσεις και δι-

αδραστικές εμπειρίες, μάθαμε τους 

βασικούς στόχους, τη φιλοσοφία και 

τα χαρακτηριστικά του The Ellinikon. 

Το Experience Centre φιλοξενείται 

στο Υπόστεγο Γ’ της Πολεμικής Αερο-

πορίας, το οποίο χρονολογείται από 

το 1950. Έχει γίνει η αποκατάσταση  

εξ’ ολοκλήρου της μεταλλικής του 

κατασκευής ενώ, το 2009, κηρύχθηκε 

Νεότερο Μνημείο από το Υπουργείο 

Πολιτισμού “ως κατασκευή ιδιαίτερης 

τεχνικής σημασίας, καθώς εμφανίζει 

σημαντικά χαρακτηριστικά της βιο-

μηχανικής αρχιτεκτονικής ιστορίας 

της χώρας μας”.

Η ανάπτυξη του The Ellinikon πραγ-

ματοποιείται σε μία τοποθεσία, πλού-

σιας ιστορικής κληρονομιάς. Μέσω 

οπτικοακουστικής περιήγησης, ο 

επισκέπτης, ανακαλύπτει τα έργα και 

όλες τις λεπτομέρειες για τον πρω-

τοποριακό σχεδιασμό του, ο οποίος 

συνδυάζει τα ιστορικά ορόσημα του 

παρελθόντος με τα φιλόδοξα σχέδια 

του μέλλοντος.  Όλα αυτά, με τα πιο 

σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα που 

διαθέτει η τεχνολογία.

Δίπλα στην Αθήνα, το The Ellinikon, 

θα αποτελέσει μια νέα «έξυπνη» πόλη, 

τριπλάσια σε μέγεθος από το Μονακό, 

ανοιχτή σε όλους. Θα υποδεχτεί χιλιά-

δες μελλοντικούς κατοίκους και επι-

σκέπτες και θα ενσωματώσει εξαρχής 

προηγμένες τεχνολογίες και βασικές 

υπηρεσίες όπως σχολεία και υγειονο-

μική περίθαλψη. 

Το Πάρκο του Ελληνικού θα είναι 

στα 2.000 στρέμματα και αναμένεται 

να διπλασιάσει σχεδόν τον δημόσιο 

χώρο πράσινου που αναλογεί σε κάθε 

Αθηναίο. Θα προσφέρει έτσι ένα πο-

λυπόθητο περιβαλλοντικό όφελος 

στην πρωτεύουσα το οποίο θα απο-

λαμβάνουν τόσο οι κάτοικοι όσο και 

επισκέπτες από όλο τον κόσμο, όπως 

τόνισε και η ξεναγός μας.

Με την ολοκλήρωσή του, το έργο 

προβλέπεται να συμβάλει κατά 2,5% 

στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ τα φορολο-

γικά έσοδα που θα αποφέρει στο κρά-

τος θα υπερβούν τα 14 δισ. ευρώ.

Υπόστεγο αεροπορίας.

O πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ Β. Τσατσαράγκος 
και ο έφορος επιμελητείας, Γ. Σαρηγιάννης 
κατά τη διάρκεια της ξενάγησης.

Επίσκεψη του ΠΟΛΚΕΟΑ στο Experience 
Centre.
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MOYΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Το αίνιγμα με τα αεροπλάνα 
της Ολυμπιακής και του Ωνάση στο Ελληνικό

Τι θα γίνουν τα παλιά αεροπλάνα της Ολυμπιακής 

που υπάρχουν μέσα στον χώρο της επένδυσης 

του Ελληνικού, στο πρώην αεροδρόμιο; Ανάμεσά 

τους και το 747, που θεωρείται το αεροπλάνο που 

εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις του Αριστοτέλη 

Ωνάση. 

Ένα αίνιγμα για δυνατούς λύτες παραμένει έως και 

αυτή τη στιγμή η διευθέτηση του θέματος με τα πα-

λιά αεροπλάνα που βρί-

σκονται στο χώρο της 

επένδυσης που πραγμα-

τοποιεί η Ελληνικό Α.Ε. 

στο πρώην αεροδρόμιο 

του Ελληνικού.

Τα συγκεκριμένα αερο-

πλάνα, που ανήκουν στο 

ΠΟΛΚΕΟΑ, είχαν τεθεί 

σε διαδικασία πλειστη-

ριασμού, προκειμένου να διατεθούν σε νέο ιδιο-

κτήτη και κατ’ επέκταση να απομακρυνθούν από 

την εγκατάσταση που πλέον αναπτύσσει η Lamda 

Development. Ωστόσο, η διαδικασία πλειστηρια-

σμού των συγκεκριμένων αεροσκαφών έχει προς το 

παρόν διακοπεί μετά και από κινήσεις που πραγματο-

ποίησαν στο δικονομικό πεδίο στελέχη του Πολιτιστι-

κού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας 

(ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.) προκειμένου να ανακόψουν τις διαδι-

κασίες εκποίησής τους, με στόχο αυτά να ενταχθούν 

σε έναν χώρο μουσείου εντός της εγκατάστασης του 

Ελληνικού.

Αυτή τη στιγμή πάντως ένα σημαντικό μέρος της επι-

φάνειας που καταλαμβάνουν τα συγκεκριμένα αερο-

πλάνα συμπίπτει με την έκταση όπου πρόκειται κατά 

το προσεχές χρονικό διάστημα να δημιουργηθεί το 

πάρκο του Ελληνικού. Να σημειωθεί ότι από πλευράς 

τους τα στελέχη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. κατέθεσαν ασφαλι-

στικά μέτρα προκειμένου να ανακοπεί ο πλειστηρια-

σμός των αεροπλάνων, ο οποίος εν τέλει ακυρώθηκε 

στις 9 Ιουλίου του 2021 μετά από διαταγή που εξέδω-

σε το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Η πρόθεση από την πλευρά του ΠΟΛΚΕΟΑ είναι να 

φιλοξενηθούν μελλοντικά τα αεροπλάνα της Ολυμπι-

ακής Αεροπορίας στα διατηρητέα υπόστεγα του Ελ-

ληνικού και στο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας που, 

όπως υποστηρίζουν, 

πρόκειται να δημιουρ-

γηθεί εκεί.

Ανάμεσά τους βρίσκο-

νται τρία αεροπλάνα 

της Ολυμπιακής, ένα 

Boeing 727-284, ένα 

Boeing 747-284B και 

ένα Boeing 737-284. Το 

Boeing 727-284 είναι 

μάλιστα το πρώτο αεροσκάφος αυτού του τύπου που 

αγόρασε ο Αριστοτέλης Ωνάσης κατά τη δεκαετία 

του 1960. Πρόκειται για ένα από τα αεροπλάνα που 

συγκροτούσαν τον βασικό στόλο της Ολυμπιακής 

και υπηρετούσαν τις μεσαίες αποστάσεις. Αντίστοιχα 

το Boeing 747-284B τέθηκε στην κυκλοφορία στις 8 

Δεκεμβρίου του 1973, επίσης κατά την περίοδο ιδιο-

κτησίας του Ωνάση, ενώ το Boeing 737 αποτέλεσε το 

πρώτο αεροσκάφος που αποκτήθηκε την 1η Ιουνίου 

του 1975, ενώ η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε ήδη πε-

ράσει στην ιδιοκτησία του Δημοσίου. Μάλιστα το 747 

θεωρείται το αεροπλάνο που εξυπηρετούσε τις μετα-

κινήσεις του Ωνάση, ενώ διέθετε και ιδιωτικό πλήρω-

μα για την εξυπηρέτηση του εφοπλιστή.

Στη διαδικασία εκποίησης μέσω πλειστηριασμού 

βρέθηκαν ακόμα ένα αεροπλάνο τύπου BAC ONE – 

Eleven, το οποίο ανήκε σε αεροπορική εταιρεία και 

Από τoν Γιώργο Λαμπίρη 
(www.nou-pou.gr, τοπική εφημερίδα των νοτίων προαστίων)
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κατασχέθηκε από το Δημόσιο, παραμένοντας αναξι-

οποίητο. Σε αυτά συγκαταλέγονται επίσης ένα Cessna 

411, ένα Piper Navajo PA31-310, ένα Cessna 340, τα 

οποία στο σύνολό τους εγκαταλείφθηκαν για διαφο-

ρετικούς λόγους από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες 

τους. Έτσι ανέλαβε την προστασία τους το ΠΟΛΚΕΟΑ.

Τα τρία Boeing της Ολυμπιακής τέθηκαν προς αξι-

ολόγηση από πλευράς 

του Κεντρικού Συμβουλί-

ου Νεότερων Μνημείων. 

Αντικείμενο της αξιολό-

γησης αυτής ήταν εάν 

και κατά πόσο μπορού-

σαν να χαρακτηριστούν 

ως κινητά μνημεία. Ο 

επίμαχος φάκελος εξε-

τάστηκε 03.09.2019, 

ωστόσο δεν υπεγράφη 

σχετική υπουργική από-

φαση που να επικυρώ-

νει τον χαρακτηρισμό 

από την προηγούμενη 

ηγεσία του υπουργείου 

Πολιτισμού επί κυβέρνη-

σης ΣΥΡΙΖΑ. Ο φάκελος 

εξετάστηκε εκ νέου από 

το υπουργείο Πολιτισμού μετά την αλλαγή κυβέρ-

νησης, με την αρμόδια υπουργό, Λίνα Μενδώνη, να 

αναφέρει σε επιστολή της και σε απάντηση ερώτησης 

βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής πως: «διεπιστώθη 

ότι δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηρι-

ώνουν την ιδιαίτερη ιστορική σημασία των εν λόγω 

αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

4858/2021 και ως εκ τούτου ο φάκελος δεν επεστρά-

φη στην αρμόδια Διεύθυνση».

Τι συμβαίνει με το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Πεδίο διαπραγμάτευσης έχει καταστεί όμως και το 

Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας με τον πολεοδομι-

κό σχεδιασμό από πλευράς Δημοσίου να προβλέπει 

ότι θα φιλοξενηθεί σε ένα από τα ιστορικά υπόστεγα 

επισκευής αεροσκαφών, που βρίσκονται εντός της 

έκτασης του Ελληνικού και έχουν χαρακτηριστεί ως 

νεότερα μνημεία από το υπουργείο Πολιτισμού.

Η αρχική πρόβλεψη ανέφερε ότι η δημιουργία του 

συγκεκριμένου μουσείου θα γινόταν στο συγκεκριμέ-

νο χώρο. Ωστόσο πρόκειται για μία ακόμα συζήτηση, 

που δεν έχει βρει ορι-

στική κατάληξη έως και 

αυτή τη στιγμή.

Με τα σημερινά δεδο-

μένα τα δύο διατηρητέα 

υπόστεγα θα μπορού-

σαν να λειτουργήσουν 

ως χώροι πολιτιστικών 

δράσεων και εκδηλώ-

σεων και ενδεχομένως 

να φιλοξενήσουν θεμα-

τικές ενότητες κάποιας 

μουσειακής έκθεσης 

μελλοντικά, χωρίς όμως 

να αποκλείεται και η δη-

μιουργία μουσείου. Ζή-

τημα ωστόσο αποτελεί 

σε ποιον θα ανατεθεί 

η αρμοδιότητα διαχεί-

ρισης ενός ειδικού χώρου όπως είναι μία μουσειακή 

εγκατάσταση.

Ανάλογος προβληματισμός είχε προκύψει και πάλι 

για τη Lamda Development, όταν στον αρχικό πολε-

οδομικό σχεδιασμό του Golden Hall προβλεπόταν η 

λειτουργία δύο μουσείων, του Μουσείου Ολυμπιακών 

Αγώνων -που τελικά λειτουργεί αυτή τη στιγμή- και 

ενός Μουσείου Κλασικού Αθλητισμού, το οποίο όμως 

δεν υλοποιήθηκε. Κατά τον ίδιο σχεδιασμό η δημι-

ουργία των συγκεκριμένων χώρων επρόκειτο να γίνει 

στη νέα πτέρυγα του εμπορικού κέντρου που κατα-

σκευάστηκε, με την προοπτική ότι θα καταλάμβαναν 

το σύνολο του διαθέσιμου χώρου που υφίσταται σε 

αυτήν.
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 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Φωτογράφησα το Ελληνικό

Σε αυτήν την περιπλάνηση και εξε-
ρεύνηση του αεροδρομίου στου 

Ελληνικό, ακολούθησα ένα νήμα μνή-
μης. Βάδιζα σε ένα γνώριμο και οικείο 
περιβάλλον, όπου τα υπολείμματα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, όριζαν 
νέες, διαδρομές και οργάνωναν τον 
χώρο σε αυθαίρετες διατάξεις. Απο-
καλυπτόταν μπροστά μου ένα νέο 
δυναμικό περιβάλλον στο οποίο, η 
απουσία δραστηριότητας, το οριοθε-
τούσε πολύ διαφορετικά. 
Η πρόσβαση στην καρδιά του αερο-
δρομίου, στους χώρους που ως επιβά-
τες συνήθως δεν βλέπουμε, υπήρξε 
για εμένα σημαντικό κίνητρο σε αυτή 
την εργασία. Είναι κάποια περιέργεια 
που οδηγεί τις αποφάσεις μας πολλές 
φορές, μια ερώτηση που έρχεται και 
επανέρχεται ζητώντας απάντηση.   
Μέσα στα έξι συνολικά χρόνια, (2007-
2013), που επισκεπτόμουν το αερο-
δρόμιο, βρισκόμουν να σκοντάφτω, 
(μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά 
κάποιες φορές), πάνω σε γλυκόπικρα 
οράματα ενός άλλοτε γνώριμου δη-

μόσιου χώρου.
Σε αυτές τις διαδρομές, μύρισα, άκου-
σα, άγγιξα και φωτογράφισα τα θραύ-
σματα προσωπικών ιστοριών και τα 
σύμβολα μιας εποχής που τότε έμοια-
ζε να φτάνει στο τέλος της.  
Η πολυετής φωτογραφική τεκμηρίω-
ση, την ίδια στιγμή που, αναζητά στο 
βάθος της μνήμης τα προσωπικά μου 
βήματα στους χώρους του αεροδρο-
μίου, ταυτόχρονα συνομιλεί με τους 
ταξιδευτές που το Ελληνικό φιλοξέ-
νησε, απηχώντας τη σημασία επανει-
σαγωγής του ιστορικού νήματος ενός 
τόπου σύμβολο, στη διαδικασία μετα-
μόρφωσης του για μια νέα χρήση.
Σε αυτό το πλαίσιο, μου δίνει ιδιαί-
τερη χαρά το γεγονός ότι το 2014 το 
Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής και 
Διαστήματος, του ιδρύματος Σμιθσό-
νιαν στην Ουάσιγκτον, επέλεξε να συ-
μπεριλάβει είκοσι φωτογραφίες από 
το αεροδρόμιο του Ελληνικού, στην 
μόνιμη συλλογή τέχνης του ιδρύμα-
τος. 

Από τον Aλέξανδρο Λαμπροβασίλη - Φωτογράφο Visual Narratives
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Την Υπουργική Απόφαση για την κατανομή των κοινω-
φελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότη-
τας που εμπίπτουν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού – Αγίου Κοσμά θα υπογράψει αρχές Οκτώβρη 
ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Με την 
απόφαση αυτή καθορίζονται 
οι χώροι που θα παραχωρη-
θούν χωρίς αντάλλαγμα και 
κατά κυριότητα στους όμο-
ρους δήμους, δηλαδή στους 
Δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και 
Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι τρεις Δήμαρχοι 
Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Γλυφάδας, η 

Υπουργός και η Υφυπουργός Οικονομικών, καθώς και 
βουλευτές των κομμάτων του Νοτίου Τομέα.

Η μεγάλη συμφωνία των Δημάρχων

Απολογισμός Έργου 2019 – 2022
από τον Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Γιάννη Κωνσταντάτο
Απολογισμό έργου για τα έτη 2019 – 2022 έκανε 
ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης 
Κωνσταντάτος στις 08.10.2022 στο κατάμεστο 
αμφιθέατρο “Μίκης Θεοδωράκης”.
Ο Δήμαρχος, Γιάννης Κωνσταντάτος, μεταξύ άλ-
λων τόνισε:
“Από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκό-
ντων μου, τον Σεπτέμβριο του 2014, ως Δήμαρ-
χος Ελληνικού – Αργυρούπολης είχα υποσχεθεί 
ότι θα προχωρώ πάντα σε δημόσιο απολογισμό 
της δράσης μας προκειμένου, εσείς, οι συμπολίτες 
μου, να έχετε πλήρη γνώση στα όσα συντελού-
νται στις τοπικές μας κοινωνίες.
Παραμένοντας πιστός και σε αυτήν την δέσμευ-
ση, κατέγραψα όλα όσα έγιναν στον Δήμο μας 
κατά τη δεύτερη θητεία μας, από τον Σεπτέμβριο 
του 2019 έως και τον Σεπτέμβριο του 2022.
Διαπιστώσατε και εσείς πως οι αντιξοότητες που 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει για μία ακόμη φορά 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση δε μας λύγισαν, δεν μας 

πτόησαν. Αντιθέτως, υπό 
αρκετά δύσκολες συγκυ-
ρίες (βλ. πανδημία, πόλε-
μος Ουκρανίας - Ρωσίας, 
ακρίβεια, ενεργειακή κρί-
ση κ.ά.), εμείς σταθήκαμε 
όχι μόνο όρθιοι, αλλά και 
καταγράψαμε πρόοδο 
και εξέλιξη.
Σε καμία περίπτωση 
δεν μείναμε αδρανείς. 
Επιλέξαμε ως Δημοτική 
Αρχή, συνεχίζοντας στα 
θεμέλια, τις αρχές και τις 
αξίες της 1ης επιτυχημένης και αναγνωρισμένης 
από όλους εσάς θητείας μας, να ρίξουμε το βάρος 
στην καθημερινότητα, στις γειτονιές μας και σε 
κάθε τομέα αυτής. 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση του 1ου βαθμού πάντα 
βρίσκεται κοντά στον δημότη και σηκώνει το δύ-
σκολο φορτίο, επωμιζόμενη πολλές φορές το πο-
λιτικό κόστος.
Από την πλευρά μας, προχωρήσαμε επιφορτισμέ-
νοι με αυτόν τον δύσκολο ρόλο, δεν υπολογίσαμε 
πιθανό πολιτικό κόστος και εισπράξαμε από εσάς 
την αναγνώριση σε κάθε μας ενέργεια και κίνηση”.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Υπουργοί, Βου-
λευτές, ο Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι και εκπρό-
σωποι φορέων.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού-
Αργυρούπολης Γ. 
Κωσταντάτος

Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γ. Κωσταντάτος 
στην παρουσίαση του απολογισμού.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»
12 Σεπτεμβρίου 1994

28 χρόνια από την κορυφαία εκδήλωση του ΠΟΛΚΕΟΑ 
στο Μέγαρο Μουσικής

Διακρίνονται (από αριστερά):  ο πρόεδρος της Ολυμπιακής, 

καθηγητής, Γ. Σαμαράς και ο πρόεδρος της ΟΣΠΑ, Γ. 

Κουτσόγιαννος σε μία χαρακτηριστική του πόζα.

Διακρίνονται (από αριστερά): Γ. Κουτσόγιαννος, 

Α. Σπυρόπουλος, Β. Τσατσαράγκος, Γ. Βενέτης.

Μετά την εκδήλωση του 
ΠΟΛΚΕΟΑ, διακρίνονται 
(από αριστερά): Α. 
Καραβίας, Γ. Σαμαράς, 
Τ. Κουμαριανού, Κ. 
Λώμης, Μ. Πέρρος, 
Γ. Κουτσόγιαννος, 
Θ. Τσακιρίδης, Β. 
Τσατσαράγκος και Ν. 
Μαρκάτος

Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, 
Παρθένιος, παραδίδει τιμητική πλακέτα 
στον Δημήτρη Παντερμαλή, καθηγητή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διακρίνονται (από αριστερά): Γ. Γεωργόπουλος, Γ. Σαμαράς, Γ. 

Κουτσόγιαννος και Σπ. Ληναίος.

Διακρίνεται (από αριστερά): ο πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ, Βασίλης Τσατσαράγκος να συνομιλεί με τους: Γ.Γεωργόπουλο (Γεν.Γραμ.ΟΣΠΑ) , Γ.Κουτσόγιαννο (πρόεδρο ΟΣΠΑ) και Βίκυ Κεστεκίδου (ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ – «Leonidas Pralines»)
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Στην  Αττική  και συγκεκριμένα στο λιμένα Λαυρίου 
εγκρίθηκε το πρώτο  Υδάτινο Πεδίο που δίνει τη δυ-
νατότητα, βάσει νόμου, να πραγματοποιούνται μέχρι 
έξι ζεύγη πτήσεων  (προσθαλάσσωση – αποθαλάσ-
σωση), ανά αεροπορική εταιρεία υδροπλάνων, σε κα-
θημερινή βάση. Ακόμα, εκτός των προαναφερόμενων 
έξι ζευγών πτήσεων, θα επιτρέπεται να εκτελούνται και 
πτήσεις γενικής αεροπορίας, πτήσεις για αεροδιακομι-
δή, πυρόσβεση και έρευνα & διάσωση. 
Έτσι, θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες μετακίνησης του-
ριστών  αλλά και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής 
του Λαυρίου προς τα  νησιά,  κυρίως, των Κυκλάδων, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Επιπλέον, η λειτουργία του Υδάτινου Πεδίου θα συ-
ντελέσει στην πολύ θετική «συνεργασία»  κρουαζιε-
ροπλοίων με  υδροπλάνα, γεγονός που θα βοηθήσει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο Λαύ-
ριο καθώς θα παρέχεται η δυνατότητα περιηγητικών 
πτήσεων (Sightseeing flights) σε κοντινά νησιά των 
Κυκλάδων.

Η παροχή αυτής της υπηρεσίας θα καταστήσει το λι-
μάνι του Λαυρίου ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό 
για τα κρουαζιερόπλοια,  καθώς οι πελάτες τους θα 
έχουν τη δυνατότητα να δουν και να κρατήσουν στη 
μνήμη τους τα αξιοθέατα των διακοπών τους με ένα 
μοναδικό τρόπο, από αέρος.

Στο Λαύριο το πρώτο υδατοδρόμιο της Αττικής

Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, 

Παρθένιος, παραδίδει τιμητική πλακέτα στον μαέστρο 

Ι.Μπενάκη, ιδρυτή και διευθυντή της χορωδίας της 

Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Τα μέλη της οργα-
νωτικής επιτροπής

Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Παρθένιος, 
παραδίδει τιμητική πλακέτα στον Ι.Χατζηφώτη, εκπρόσωπο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Διάλειμμα στον χώρο του φουαγιέ.

 12 Σεπτεμβρίου 1994: Η χορωδία της Ο.Α. στο Μέγαρο 
Μουσικής.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τρέχουμε για τον πλανήτη
Η ελληνική διαδρομή του “Running Out of Time”

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη θα γίνουν 

αισθητές και θα επιβαρύνουν όλους μας, καθώς και τις μελλο-

ντικές γενιές. Η συλλογική φωνή και οι προτάσεις πρέπει να 

ακουστούν από τους παγκόσμιους ηγέτες στην COP27. 

H σκυταλοδρομία “Running Out of Time” είναι μια μονα-

δική, αδιάκοπη σκυταλοδρομία 7.767 χλμ. για την κλιμα-

τική αλλαγή,  από τη Γλασκόβη της Σκωτίας που φιλοξέ-

νησε την COP26 στο Sharm el-Sheikh της Αιγύπτου που 

θα φιλοξενήσει την COP27.

Θα είναι η μεγαλύτερη αδιάκοπη 

σκυταλοδρομία που έχει ποτέ πραγ-

ματοποιηθεί, με δρομείς και ποδηλά-

τες που θα μεταφέρουν τη σκυτάλη 

και μαζί της   ένα ηχηρό μήνυμα για 

την κλιματική αλλαγή από τη νέα γε-

νιά προς τους παγκόσμιους ηγέτες 

στην COP27.  Διοργανώτρια εταιρεία 

είναι η The World Relay Ltd. Η σκυτα-

λοδρομία  θα έχει διάρκεια   38 ημε-

ρών και θα περάσει από 18 χώρες. Η 

συνολική διαδρομή στην ξηρά χω-

ρίζεται σε 732 τμήματα των 10 χιλιομέτρων έκαστο, για τα 

οποία μπορούν να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι.

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος; Απαραίτητη προϋπό-

θεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι άνω των 18 ετών. Οι 

δρομείς θα πρέπει να μπορούν να κρατήσουν ένα μέσο όρο 

ταχύτητας 6 λεπτά 15 δευτερόλεπτα / χιλιόμετρο για τη δι-

άρκεια του τμήματός τους (δηλαδή να μπορούν να διανύ-

σουν 10 χλμ σε 60-70 λεπτά)

Ποιο είναι το κόστος; Το κόστος συμμετοχής στην Ελλάδα 

είναι 12€. Η διοργανώτρια θα δωρίσει τουλάχιστον το 30% 

της κάθε συνδρομής στις ΜΚΟ/Εταίρους της σκυταλοδρομί-

ας, FEE και Carbon Copy.

Η εναρκτήρια τελετή ξεκίνησε την 30η Σεπτεμβρίου 2022 

στη Γλασκόβη, κατά τη διάρκεια της οποίας το μήνυμα 

σφραγίστηκε στη σκυτάλη. Από εκεί, αλλάζοντας χέρια με-

ταξύ δρομέων, ποδηλατών και ιστιοπλόων θα ταξιδέψει σε 

Σκωτία, Ουαλία, Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, 

Αυστρία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, 

Μαυροβούνιο, Αλβανία, Ελλάδα (24 Οκτωβρίου 2022), Κύ-

προ, Ισραήλ και Αίγυπτο για να φτάσει στο Sharm el-Sheikh 

την 6η Νοεμβρίου, εγκαίρως για 

την COP27 που θα πραγματοποιη-

θεί από τις 6 έως τις 18 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της σκυταλοδρο-

μίας περίπου ένα εκατομμύριο μα-

θητές και μαθήτριες από όλο τον 

κόσμο θα συναντηθούν στην Ημέ-

ρα Δράσης των Σχολείων (Schools 

Action Day) στις 3 Νοεμβρίου. Πρό-

κειται για εντυπωσιακό εικονικό 

πρόγραμμα που προάγει λύσεις για 

την κλιματική αλλαγή ενώ παράλ-

ληλα ενδυναμώνει τους νέους να 

δημιουργήσουν ένα κόσμο με περιβαλλοντική συνείδηση 

μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Θέλουμε να μην λείψει κανείς από αυτή τη διοργάνωση, 

ακόμη κι αυτοί που δεν θα μπορέσουν να τρέξουν στη φυ-

σική διαδρομή. Όλοι καλούνται να μεταφέρουν τη σκυτάλη 

σε μια Παγκόσμια Εικονική Σκυταλοδρομία (Global Virtual 

Relay) στις 5 Νοεμβρίου  2022, η οποία αναμένεται να προ-

σελκύσει δεκάδες χιλιάδες συμμετοχές στο όνομα της κλιμα-

τικής δράσης.

Εγγραφές για συμμετοχή στην Ελλάδα: 

https://running-out-of-time.com/route/greece/ 
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Eπιμελείται ο Παύλος Παπαδημητρόπουλος

«USE  IT OR LOSE  IT»
Οι Ευρωβουλευτές επικαιροποίησαν 
τους κανόνες για τις χρονοθυρίδες 
(slots) ενώ διατήρησαν κάποιες εξαι-
ρέσεις -όπως μείωση εναέριας κυ-
κλοφορίας, λόγω  επιδημιολογικής 
κατάστασης ή ως άμεσο αποτέλεσμα 
του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ου-
κρανίας- που θεσπίστηκαν κατά την 
πανδημία, λόγω της ανάκαμψης της 
εναέριας κυκλοφορίας και τάχθηκαν 
υπέρ  της σταδιακής επιστροφής 
στον κανόνα της «χρήσης ή απώλει-
ας» («use it or lose it») σχετικά με την 
κατανομή των χρονοθυρίδων στους 
αερολιμένες της ΕΕ, οι οποίοι ανε-
στάλησαν από τον Μάρτιο του 2020 
έως τον Μάρτιο του 2021. Από τις 
30 Οκτωβρίου 2022, οι αεροπορικές 
εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποι-
ούν το  75% των προγραμματισμέ-
νων χρονοθυρίδων απογείωσης και 
προσγείωσης. Για τη θερινή περίοδο 
του 2023, θα ενεργοποιηθεί η  απαί-
τηση χρησιμοποίησης του 80%. 
(που ίσχυε πριν από την πανδημία)

Marathon Airlines  το νεότερο 
μέλος της ERA
H Marathon Airlines είναι μια ελ-
ληνική αεροπορική εταιρεία που 
ειδικεύεται σε πτήσεις ACMI 
(Aircraft, Crew, Maintenance and 
Insurance), charter και πτήσεις 
executive. Η εταιρεία απέκτησε 
το AOC (Air Operator Certificate) 
της τον Δεκέμβριο του 2020 και 
το 2021 ένα αεροσκάφος πραγ-
ματοποίησε πάνω από 1.100 ώρες 
πτήσης με τσάρτερ σε όλο τον κό-
σμο και αναμένει την παράδοση 
άλλων δύο E175 LR έως τις 15 
Νοεμβρίου 2022,  τα οποία θα εί-
ναι επίσης διαθέσιμα για ACMI και 
charter πτήσεις. Πρόσφατα η εται-
ρεία  κατέστη το νεότερο μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιφε-

ρειακών Αερογραμμών (ERA), στην 
οποία εντάσσονται πάνω από 55 
ακόμη αεροπορικές εταιρείες.

Απολύσεις στην Finnair
Η αεροπορική Finnair στη Φινλανδία 
ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τους 
εργαζόμενούς της για την κατάρτιση 
του πλάνου αναδιάρθρωσης της εται-
ρείας, το οποίο περιλαμβάνει απο-
λύσεις και αλλαγές έργου εργασίας. 
(εκτιμάται ότι θα υπάρξουν  περικο-
πές έως και 200 περίπου θέσεων ερ-
γασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς 
αυτό να αφορά πλήρωμα καμπίνας 
ή άλλους επιχειρησιακούς υπαλλή-
λους.) Ο διευθύνων σύμβουλος της 
Finnair, ανέφερε σε δηλώσεις του: «Η 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
και ο κλειστός ρωσικός εναέριος χώ-
ρος έχουν επηρεάσει σημαντικά την 
εταιρεία μας. Έτσι, εκτός από άλλες 
ενέργειες για την αποκατάσταση της 
κερδοφορίας της Finnair, πρέπει να 
συζητήσουμε μέτρα που είναι, δυστυ-
χώς, τα πιο επώδυνα για τους υπαλλή-
λους μας».

25 χρόνια Qatar Airways
Η Qatar Airways και ο Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών γιόρτασαν 
στις 29 Σεπτεμβρίου την επέτειο 
25 χρόνων πτήσεων της εταιρείας 
που  είναι ο επίσημος αεροπορικός 
συνεργάτης για το FIFA World Cup 
Qatar 2022, το οποίο ξεκινά στις 20 
Νοεμβρίου. Η εταιρεία υπήρξε μια 
από τις λίγες αεροπορικές που δι-
ατήρησαν τις πτήσεις προς και από 
την Ελλάδα κατά την πανδημία. 
Στην πιο δύσκολη περίοδο στην 
ιστορία της παγκόσμιας αεροπο-
ρικής ιστορίας, η Qatar Airways 
βραβεύτηκε ως «Αεροπορική 
Εταιρεία της Χρονιάς» για έβδομη 
φορά στα Skytrax World Airline 
Awards, το οποίο αποτελεί και ρε-
κόρ, ενώ  το Διεθνές Αεροδρόμιο 
Hamad (DOH), βραβεύτηκε ως 
το «Καλύτερο Αεροδρόμιο στον 
Κόσμο» για τα έτη 2021 και 2022.

FUTURE TRAVEL – ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ (?)
1- Γνωστό και ως Big Bird, το HSP 
Magnavem σχεδιάζεται ως ένα αε-

ροπλάνο που θα μπορεί να πιάνει 
τα 1.850 χλμ./ώρα, κάνοντας μέσα 
σε μόλις τρεις ώρες το ταξίδι από το 
Λονδίνο στη Νέα Υόρκη. Το πελώριο 
αεροσκάφος, διαθέτει δύο καταστρώ-
ματα: το πάνω για την πρώτη θέση και 
το κάτω για την τουριστική. Συνολικά 
500 άτομα θα μπορούν να ταξιδεύουν 
άνετα με τον τεράστιο αυτόν γίγαντα, 
μήκους 70 μ. και βάρους σχεδόν 200 
τόνων, με φτερά με μίνι αντιδραστή-
ρες σύντηξης, που θα βρίσκονται 
κάτω από τα καταστρώματα των 
επιβατών και θα τροφοδοτούν τους 
τέσσερις τεράστιους ηλεκτροκινητή-
ρες ramjet στο πίσω μέρος της ατρά-
κτου. Οι τελευταίοι θα ανεβάζουν 
το υπερηχητικό αεροσκάφος πρώτα 
σε ύψος άνω των 15.000 μέτρων και 
στη συνέχεια μέσω των πυρηνικών 
αντιδραστήρων θα πιάνουν ταχύτητα 
μεγαλύτερη του ήχου. Προς το παρόν, 
ωστόσο, λόγω της σύνεσης που υπα-
γορεύει η τρέχουσα συγκυρία, έχουν 
γίνει επαφές μόνον με ιδρύματα και 
πανεπιστήμια και μόνο για λόγους με-
λέτης.
2-Μέσα σε ένα τεράστιο FLYING 
HOTEL, διπλάσιου σε μέγεθος του 
Boeing 747,με ταχύτητα 460 mph,λί-
γα μέτρα επάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας θα ταξιδεύουν 3000 
χιλιάδες επιβάτες περίπου  και 1500 
τόνοι φορτίου. Το Aerocon Wingship, 
σύμφωνα με τους μηχανικούς που 
προέβλεψαν ότι το αεροσκάφος μα-
μούθ, σε αντίθεση με τα αεροπλάνα 
που πετούν χιλιάδες πόδια στον αέρα, 
αλλά κινούμενο από 20 κινητήρες πυ-
ραύλων, θα ταξιδεύει πολύ πιο γρήγο-
ρα και με μεγαλύτερη σταθερότητα 
από ένα . hovercraft .Η ιδέα είναι «πα-
λιά» και το σχέδιο σταμάτησε όταν το 
Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ,έκρινε 
εκείνη την εποχή ότι ο σχεδιασμός 
ήταν υψηλού κινδύνου και διέκοψε 
την χρηματοδότηση. Βεβαίως ποτέ 
δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί στο μέλ-
λον , δεδομένων των σεναρίων που 
θα μπορούσαν σύντομα να καταστή-
σουν απαρχαιωμένα τα αεροπορικά 
ταξίδια μικρών αποστάσεων (λόγω 
κόστους και ρύπανσης), το μέλλον 
των εμπορικών πτήσεων θα μπορού-
σε να είναι τα γιγαντιαία  αεροσκάφη.
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Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 η αεροπορική βιομηχανία 

προετοιμαζόταν για μια νέα επανάσταση στην αερο-

ναυπηγική, όχι για όλους, το δίχως άλλο, οπωσδήποτε όμως 

για όσους διέθεταν την οικονομική ευχέρεια. Το αεροπορικό 

ταξίδι αποτελούσε μεσο μεταφοράς κύρια της αστικής τά-

ξης. Το αεροπορικό ταξίδι ήταν συνώνυμο του glamour και 

η πελατεία του ταυτιζόταν με την ελίτ των πλούσιων και δι-

άσημων.

Το 1966, όμως, παράλληλα με τον σχεδιασμό του 737, ανά-

λογου σε μορφή και επιδόσεις του Concorde, η Boeing δρο-

μολόγησε την κατασκευή ενός μεγάλου υποηχητικού αερο-

πλάνου διπλάσιας χωρητικότητας σε θέσεις από τα μοντέλα 

που επικρατούσαν. Όταν στα τέλη του 1969 το Boeing 747 

βγήκε από την αλυσίδα παραγωγής, το μέγεθος, το καινο-

τόμο σχήμα και η εμβέλειά του έφεραν άμεσα τη ρήξη με 

το παρελθόν: το κόστος μεταφοράς μειώθηκε κατά 30%, οι 

τιμές των εισιτηρίων άρχισαν να πέφτουν και η εποχή των 

μαζικών πτήσεων για όλους ήταν πλέον γεγονός.

Την ίδια χρονική περίοδο ο Αριστοτέλης Ωνάσης, για λογα-

ριασμό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, παραγγέλνει από την 

Α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ  μ ό ς  σ τ ο  7 4 7

Ένα από τα τελευταία αεροσκάφη 747-8F της Boeing στην γραμμή 
παραγωγής. Πηγή: NSH Aviation
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ

Α π ο χ α ι ρ ε τ ι σ  μ ό ς  σ τ ο  7 4 7

Το Ισραήλ αποκλείει πτήσεις των Boeing 747 
και άλλων τετρακινητήριων αεροσκαφών

Η λειτουργία τετρακινητήριων αεροπλάνων θα επι-
τρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφό-

σον χορηγηθεί ειδική άδεια. 
Το Ισραήλ θα απαγορεύσει τα αεροσκάφη Boeing 747 
και παρόμοια τετρακινητήρια αεροσκάφη από τις 31 
Μαρτίου 2023, προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος και η 
ατμοσφαιρική ρύπανση, δήλωσε η αρχή αεροδρομίων 
της χώρας.
Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου που καταρτίζεται 
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, η αρχή δήλωσε ότι 
έχει ήδη ενημερώσει τις αεροπορικές εταιρείες ότι δεν 
θα μπορούν να προσγειώνουν μεγάλα αεροπλάνα στο 
αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ από τη θερινή 
περίοδο του 2023.
Η οδηγία ισχύει κυρίως για τα φορτηγά αεροπλάνα.
Η ναυαρχίδα του αερομεταφορέα El Al έχει ήδη παρο-
πλίσει το στόλο των 747 και χρησιμοποιεί δικινητήρια 
Boeing 777 και 787 σε δρομολόγια μεγάλων αποστά-
σεων. Οι ανταγωνιστές χρησιμοποιούν επίσης αυτά τα 
αεροσκάφη Boeing ή παρόμοια αεροσκάφη Airbus για 

πτήσεις προς Ben-Gurion, αν και τα 747 εξακολουθούν 
να χρησιμοποιούνται από ορισμένες αεροπορικές εται-
ρείες για εμπορευματικές μεταφορές.
Η λειτουργία τετρακινητήριων αεροπλάνων θα επιτρέ-
πεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον χο-
ρηγηθεί ειδική άδεια.

Boeing μία σειρά αεροσκαφών Boeing 

747, βάζοντας στο παγκόσμιο κάδρο 

την Ο.Α., η οποία παραλαμβάνει στις 

21.06.1973 το πρώτο της Boeing 747-

284Β (“OLYMPIC ZEUS” SX-OAA)   και 

στις 07.12.1973 το δεύτερο Boeing 

747-284B (“OLYMPIC EAGLE” SX-OAB). 

Έτσι, η Ολυμπιακή Αεροπορία γίνε-

ται η εταιρεία που μπαίνει στον χώρο 

των μαζικών μετακινήσεων με τα 747, 

ενισχύοντας μέσα από τον στόλο της 

την ανταγωνιστικότητα της, σμικρύ-

νοντας εντυπωσιακά τις αποστάσεις 

στις πέντε ηπείρους.

Πενήντα και κάτι χρόνια μετά, αφού 

εξελίχθηκε σε στυλοβάτη των πα-

γκόσμιων στόλων, έμβλημα της ποπ 

κουλτούρας και πιο αναγνωρίσιμο αε-

ροπλάνο του 20ού αιώνα, το «Jumbo 

Jet», τερματίζει ευδοκίμως τη θητεία 

του. Τα τέσσερα μεταγωγικά που κα-

τασκευάζονται αυτόν τον καιρό για 

λογαριασμό της αμερικανικής Atlas 

Air θα είναι ο επίλογος μιας λαμπρής 

σταδιοδρομίας.
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Το προτελευταίο Σαββατοκύ-

ριακο του Σεπτεμβρίου, το 

αεροδρόμιο της Τανάγρας, υπο-

δέχθηκε μία ακόμη εντυπωσια-

κή σειρά αεροπορικών επιδείξε-

ων, σφραγισμένη με την βούλα 

της απόλυτης διοργάνωσης της  

Athens Flying Week, σε συνεργα-

σία βέβαια με τις Ένοπλες Δυνά-

μεις μας.

Για 10η συνεχή χρονιά-με μία 

μόνο, λόγω covid, απουσία- το πο-

λυπληθές και κάθε ηλικίας, φύλου 

και φυλής, κοινό, έκθαμβο παρα-

κολούθησε, μοναδικούς καμβάδες 

να ζωγραφίζονται στον καταγάλα-

νο Βοιωτικό ουρανό, δονούμενο 

κυριολεκτικά από την ένταση των 

κινητήρων, αλλά και των συναι-

σθημάτων δέους και θαυμασμού 

που εξέπεμπαν.

Πτέρυγες από αεριωθούμενα μα-

χητικά, αλλά και ελικοφόρα κατά 

μόνας ή κατά ομάδες, από ελικό-

πτερα στρατιωτικά και μή, ακό-

μα και από μεγάλα επιβατικά και 

ανεμόπτερα, πρόσφεραν ακόμη 

μια φορά, τα μοναδικά συναισθή-

ματα που διεγείρει η πτήση στον 

άνθρωπο, έστω κι αν τα παρακο-

λουθεί από την σιγουριά του εδά-

φους.

Χειριστές τους, αεροπόροι από δι-

αφορετικά Έθνη, Γάλλοι,  Πολωνοί,  

Σαουδάραβες, Ιταλοί, Ιορδανοί, 

Ελβετοί, Γερμανοί, Αυστριακοί και 

βέβαια Έλληνες, συναγωνίστηκαν 

στην ανάδειξη των καλύτερων 

ακροβατικών και όχι μόνο, επιδό-

σεων τους, προς ένα κοινό που 

τους ατένιζε εκστασιασμένο, αδυ-

νατώντας να προλάβει στο τί να 

πρωτοθαυμάσει.

Την άψογη διοργάνωση στον 

αέρα, συμπλήρωνε ακόμη μια 

φορά,  η άψογη προσφορά υπη-

ρεσιών στο έδαφος, με την συμμε-

τοχή, εκτός των υπηρεσιών εστί-

ασης, των περιπτέρων σχολών, 

αλλά και άλλων αεροπορικών επι-

χειρήσεων, πωλήσεων αεροπορι-

κών ειδών, αναβιωτών με στολές 

και οπλισμό Β!Π.Π. ακόμη και εξει-

δικευμένων χώρων παρακολού-

θησης και φωτογράφισης και βέ-

βαια των στατικών αεροπορικών 

εκθεμάτων.

Η απόλυτη επιτυχία όλων αυτών 

και η απόλυτη ευχαρίστηση, ήταν 

αναμενόμενη για ένα κοινό, που 

δέκα χρόνια τώρα, εκπαιδεύεται 

από την  Athens Flying Week, στην 

βίωση της απόλυτης αεροπορικής 

εμπειρίας.

Εξάλλου, αυτός ήταν ο στόχος της 

μικρής, μα οραματιζόμενης ομά-

δας των 5-6 εραστών της αεροπο-

ρίας, προερχόμενων κυρίως από 

την Πολιτική Αεροπορία, αλλά και 

την Πολεμική, που αρχικά πλαι-

σίωσαν στο έργο του, τον Πάνο 

Ποδηματά, δέκα χρόνια πριν, 

συμβάλλοντας με τις γνώσεις, τις 

εμπειρίες και τις δεξιότητές τους,  

στην δημιουργία μιας σταθερά 

εξελισσόμενης διοργάνωσης, το-

ποθετώντας την τελικά, ανάμεσα 

στις καλύτερες και πλέον ασφα-

λείς διοργανώσεις στην Ευρώπη. 

Όλα αυτά έχουν τις ρίζες τους στο 

αεροδρόμιο Τατοΐου, όπου μέχρι 

και το 2014, λειτούργησε ως πει-

ραματικό εργαστήριο για όλη την 

προσπάθεια, ανέδειξε, λάθη, πα-

ραλείψεις και μειονεκτήματα και 

τα μετέτρεψε σε θέαμα και επιτυ-

χίες. 

Εκεί πρωτοαντίκρυσε το άμαθο ως 

τότε, Ελληνικό κοινό, την άψογη 

εκτέλεση ακροβατικών, τόσο από 

μικρά πολιτικά αεροσκάφη, αλλά 

και θηριώδη μαχητικά ή για πα-

ράδειγμα, παρακολούθησε αερι-

ωθούμενο επιβατικό αεροπλάνο, 

να πετά σε χαμηλή διέλευση ή και 

ATHENS FLYING WEEK AIR SHOW
17-18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Από τον Γιάννη Κ. Γκρίτση
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ

Για δέκατη χρονιά διοργανώθηκε 

και φέτος το Air Show του Athens 

Flying Week. 

Το σαββατοκύριακο 17-18 Σεπτεμ-

βρίου το κοινό είχε την ευκαιρία να 

δει από κοντά στο αεροδρόμιο της

114πτερυγας μάχης στην Τανάγρα, 

αεροπλάνα και ελικόπτερα από 

τους 3 κλάδους των ενόπλων μας 

δυνάμεων, όπως τα νεοαποκτη-

θέντα γαλλικά μαχητικά Rafale, το 

ιστορικό Spitfire! καθώς και μαχητι-

κά αεροσκάφη από ξένες 

χώρες οι οποίες έλαβαν μέρος  στο 

φετινό airshow τόσο σε πτητικές 

επιδείξεις όσο και σε στατική έκθε-

ση.

Φέτος, υπήρξαν συμμετοχές από 

την Ιορδανία, Ελβετία, Πολωνία, 

Σαουδική Αραβία, Γαλλία, Ιταλία, 

Αυστρία και Γερμανία.

Σε ένα πολύ ωραία διαμορφω-

μένο χώρο με διάφορα event για 

μικρούς και μεγάλους, λάτρεις 

της αεροπορίας και όχι μόνο, μπο-

ρούσες να δεις αεροπλάνα γενικής 

αεροπορίας, ελικόπτερα της αερο-

πορίας στρατού και του πολεμικού 

ναυτικού καθώς και το σύνολο των 

τύπων αεροσκαφών την Πολεμικής 

Αεροπορίας.

    

 Χριστόφορος Στεφανίδης

να προσγειώνεται μπροστά του, σε 

τόσο μικρού μήκους διάδρομο. 

Μία διοργάνωση, που ενέπλεκε 

ουσιαστικά για πρώτη φορά σε 

τέτοια ένταση, τις Ένοπλες Δυνά-

μεις, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δήμους, 

Εθελοντές και κοινό, σε έναν χορό 

σύμπραξης, στο ασφαλές θέαμα, 

με αεροπορική πανδαισία. 

Στο πέρασμα αυτών των χρόνων, 

χειριστές από διάφορες χώρες Ευ-

ρωπαϊκές, αλλά και άλλες πιο «εξω-

τικές», όπως την Αίγυπτο ή την Λι-

θουανία, ή ακόμη πιο μακριά, από 

την Αμερική ή την Σκανδιναβία, 

άφησαν άναυδο το κοινό τους.

Ακροβατικά σμήνη, όπως οι RED 

ARROWS  με τα Hawks, ή μεμονω-

μένα όπως το μοναδικό Βελγικό 

F-16 ή το Πολωνικό Mig29 και βέ-

βαια ο δικός μας «ΖΕΥΣ», ανάγκα-

σαν το κοινό να παραληρεί. Μονα-

δικοί ακροβάτες, όπως ο Γιούργκι 

Καΐρις ή ο Φραντσέσκο Φορνα-

μπάγιο, υπέγραψαν ανεξίτηλα τον 

Αττικό ουρανό.

Χωρίς αμφιβολία, το Athens Flying 

Week,  άλλαξε τον τρόπο έκφρα-

σης της Αεροπορικής Ιδέας, στην 

τόσο διψασμένη αλλά απαίδευτη σ 

αυτή, Χώρα μας και από αύριο και 

στα επόμενα χρόνια, υπόσχεται να 

της προσφέρει ακόμη περισσότε-

ρα. 
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“Εναέρια” γέφυρα πολιτισμού επι-

διώκει να στήσει το ΠΟΛΚΕΟΑ, σε 

συνεργασία με τα Συνδικάτα των 

αερομεταφορών του Ηνωμένου 

Βασιλείου (π.χ. British Airways), 

για την επιστροφή των γλυπτών 

του Παρθενώνα στην κοιτίδα τους. 

Επιδίωξή μας η άσκηση περαιτέρω 

πίεσης με όρους κοινωνίας προς 

την βρετανική κυβέρνηση και την 

ανάγκη επανένωσης των γλυπτών. 

Το ΠΟΛΚΕΟΑ, εδώ και πολλά χρό-

νια πραγματοποιεί καμπάνια και 

προβάλει τη θέση της χώρας μας 

για την επιστροφή των γλυπτών 

του Παρθενώνα. Η θέση της χώρας 

μας για την επιστροφή των κλεμ-

μένων γλυπτών συνεχώς 

βρίσκει υποστηρικτές σε 

όλον τον κόσμο.

Στο εσωτερικό της Αγγλίας, και 

σε πρόσφατη έρευνα, για πρώτη 

φορά, η πλειοψηφία των πολιτών 

υποστηρίζει την κίνηση να επι-

στρέψουν τα γλυπτά στην Ελλάδα 

και να πάρουν τη θέση τους στο 

Μουσείο της Ακρόπολης.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ, θέλοντας να συμ-

βάλει και εμπράκτως στον αγώνα 

αυτό, με επιστολή προς τα συν-

δικάτα που δραστηριοποιούνται 

στις αερομεταφορές ζητά με κοινή 

επιστολή (ΠΟΛΚΕΟΑ και Συνδι-

κάτα Αερομεταφορών), να απευ-

θυνθούμε στην Κυβέρνηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου, με αίτημα 

την επιστροφή των γλυπτών στην 

Ελλάδα.

Πρωτοβουλία του ΠΟΛΚΕΟΑ
για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Βρετανός ιστορικός 
ανακάλυψε έγγραφα 
του 19ου αιώνα που 
αποδεικνύουν ότι ο 
Έλγιν δεν πλήρωσε 

φόρο εκτελωνισμού, με 
κυβερνητική βοήθεια.

Αφιέρωμα του περιοδικού "ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ" (Τ. Νο11, Ιούνιος 1996) για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
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Αποχαιρετώντας την Ειρήνη Παπά

Η Ειρήνη Παπά είναι από τις λίγες Ελληνίδες ηθοποιούς 
που κατάφερε να κάνει και διεθνή καριέρα στο εξω-
τερικό. Έφυγε από κοντά μας στις 14.09.2022 και το 

κενό της έμεινε δυσαναπλήρωτο. Ήταν 96 ετών, όσο ακρι-
βώς και η βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας και το περίεργο 
είναι ότι, γεννήθηκε με μία εβδομάδα διαφορά από τη βασί-
λισσα και πέθαναν σχεδόν μαζί…
Η Ειρήνη Λελέκου, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, 
γεννήθηκε στο Χιλιομόδι της Κορινθίας, στις 3 Σεπτεμβρίου 
1926. Έκανε τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα σε ηλικία μό-
λις 15 ετών, ως τραγουδίστρια και χορεύτρια. Στη συνέχεια, 
σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού θεάτρου και 
ακολούθησαν συμμετοχές της σε διάφορους θιάσους. 
Το 1948, συνεργάστηκε με τον Αλέκο Σακελλάριο στην επι-
θεώρηση “Άνθρωποι, 
Άνθρωποι” και την ίδια 
χρονιά εμφανίστηκε 
για πρώτη φορά στον 
κινηματογράφο στην 
ταινία “Χαμένοι Άγγε-
λοι”, η οποία γυρίστηκε 
από την Φίνος Φιλμ, 
προβλήθηκε στο Φε-
στιβάλ των Καννών και 
η Ειρήνη Παπά έγινε 
πλέον γνωστή διεθνώς. 
Στη συνέχεια, συμ-
μετείχε στις ιταλικές, 
ιστορικές ταινίες “Θε-
οδώρα, η αυτοκράτει-
ρα του Βυζαντίου” και 
στον “Αττίλα, η μάστιξ 
του Θεού”, που πρω-
ταγωνιστούσαν ο Άντονι Κουίν, η Σοφία Λόρεν και ο Γάλλος 
Ανρί Βιντάλ. 
Το 1956, αντικατέστησε την Γκρέις Κέλι στο γουέστερν “Ελύ-
γισα για πρώτη φορά”. Το 1961, πρωταγωνίστησε ίσως στην 
καλύτερη διεθνή ταινία της, αμερικανικής παραγωγής “Τα 
κανόνια του Ναβαρόνε”, με μία πλειάδα γνωστών και μεγά-
λων ηθοποιών όπως Γκρέκορι Πεκ, Άντονι Κουίν, Ντέιβιντ 
Νίβεν, Άντονι Κουέιλ, Στάνλεϊ Μπέικερ, Τζία Σκάλα. Πρόκει-
ται περί μίας περιπετειώδους κατασκοπικής ταινίας, που 
διαδραματίζεται με διάφορα σαμποτάζ κατά των Γερμανών 
από τους συμμάχους, κατά τη διάρκεια του Β΄Παγκοσμίου 
Πολέμου.
Επίσης, εκείνη την εποχή, γύρισε και μερικές ελληνικές ταινί-
ας όπως την “Μπουμπουλίνα” και τη “Λίμνη των στεναγμών” 
ή “Κυρά Φροσύνη και ο Αλή Πασάς”, τον οποίο Αλή Πασά 
έπαιζε ο Ιταλός ηθοποιός, Φερνάντο Σάντσο.
Επίσης, γύρισε και τραγωδίες όπως το 1961 “Αντιγόνη”, “Ηλέ-
κτρα” “Τρωάδες”, “Ιφιγένεια” και το 1962 πάλι την “Αντιγόνη”. 
Υπήρξε η μούσα του σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη, που την 

εκτιμούσε αφάνταστα και απεριόριστα, διότι η Ειρήνη Παπά 
ήταν προικισμένη με μία μοναδική και σπάνια ομορφιά, που 
στη γοητεία της δεν μπορούσε να αντισταθεί κανένας. Θύμι-
σε έντονα αρχαία Ελληνίδα καρυάτιδα. Απόδειξη, ότι είχε μα-
κροχρόνιο δεσμό, τόσο με τον Άντονι Κουίν, όσο και με τον 
περίφημο και ασύγκριτο Μάρλον Μπάρντο. Ο δεσμός της με 
τον Μάρλον Μπράντον  διήρκησε αρκετό χρονικό διάστημα, 
αλλά δεν τον είχε μάθει κανείς, διότι είχε φροντίσει να μην 
κοινωνιολογεί την ιδιωτική της ζωή, ως πραγματική, σοβαρή 
κυρία που πράγματι ήταν. Πού αργότερα, είχε δηλώσει ότι, ο 
Μάρλον Μπράντο, υπήρξε ο μεγάλος της έρωτας και ο μονα-
δικός άνδρας στη ζωή της…
Τελικά, γύρισε 85 συνολικά ταινίες. Θα αναφέρουμε το “Ζ” 
(Ζήτα) του Γαβρά, που εξιστορεί τη δολοφονία του Γρηγό-

ρη Λαμπράκη τον Μάιο 
του 1963 και του “Αλέ-
ξη Ζορμπά” του Μιχά-
λη Κακογιάννη με τους 
Άντονι Κουίν, Άλαν 
Μπέιτς, Λίλα Κέντροβα 
(Όσκαρ Β΄ γυναικείου 
ρόλου) κ.ά.
Η Ειρήνη Παπά, όπως 
και η Κατίνα Παξινού, η 
Μελίνα Μερκούρη και 
η Ρίκα Διαλυνά, είναι 
οι διεθνείς Ελληνίδες 
ηθοποιοί που έχουν 
παίξει σε πολλές ξένες 
ταινίες. Υπάρχουν ίσως 
και άλλες, όπως η Έλλη 
Λαμπέτη, που τους 
προτάθηκε μία διεθνής 

καριέρα την οποία για διαφόρους λόγους (κακώς!!!) δεν απο-
δέχθηκαν, διότι είναι αναμφισβήτητο ότι θα έφταναν (όπως 
η Κατίνα Παξινού) μέχρι τα Όσκαρ και θα διαφήμιζαν τον ελ-
ληνικό πολιτισμό μας.
Η Ειρήνη Παπά έχει παίξει αρκετά και στο θέατρο, τόσο στην 
Ελλάδα (παλαιότερα βέβαια, στην αρχή της καριέρας της), 
όσο και στο εξωτερικό. Οι θεατρικές παραστάσεις της στην 
Ελλάδα ήταν: “Ηλέκτρα” και “Αντώνιος και Κλεοπάτρα”, ενώ 
στο εξωτερικό ήταν η “Μήδεια” και οι “Βάκχες”.
Μεταξύ των άλλων βραβεύσεών της, τιμήθηκε με το παρά-
σημο του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικα (1995), με τον 
τίτλο “Γυναίκα της Ευρώπης” (2000), με το ιταλικό βραβείο 
“Ρώμη” (2008) και με τον “Χρυσό Λέοντα” της Μπιενάλε / Θε-
άτρου Βενετίας (2009).
Μαζί με την Ειρήνη Παπά, με ελάχιστες ημέρες διαφορά, 
έφυγαν από τη ζωή άλλοι δύο σπουδαίοι και καταξιωμένοι 
ηθοποιοί, ο Κώστας Καζάκος, σύζυγος της Τζένης Καρέζη και 
η βασίλισσα των ταινιών μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη και 
της Φίνος Φίλμ, η πολυσύνθετη Μάρθα Καραγιάννη.

Από τον Κώστα Δάφνο
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Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δημήτρη Παντερμαλή το 1994 και συνεργάστηκα μαζί του, στην κορυφαία εκδήλωση του ΠΟΛΚΕΟΑ, 
που πραγματοποίθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, με τίτλο: «ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ», 
εκδήλωση για τη Μακεδονία, τον απόδημο ελληνισμό και τον ελληνικό Πανεπιστήμιο στην Αλεξάνδρεια. Ήταν συντελεστής και 
πρώτος εισηγητής («Αλέξανδρος ο Μέγας – Από τη Μακεδονία στην Αίγυπτο») σε αυτήν την ιστορική εκδήλωση που οργάνωσε 

το ΠΟΛΚΕΟΑ με κεντρικό στόχο την ενίσχυση της ιδέας για την ίδρυση του πρώτου ελληνικού Πανεπιστημίου 
«Μέγας Αλέξανδρος» στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Θυμάμαι με ιδιαίτερη συγκίνηση τον καθηγητή, Δημήτρη Παντερμαλή. 

Οι ανάγκες της εκδήλωσης μου έδωσαν την ευκαιρία, μέσα από τις πολύωρες συνεργασίες μας, να γνωρίσω 
έναν βαθιά φιλοσοφημένο άνθρωπο, επιστήμονα και να μάθω πολλά.

Το πάθος του για το έργο του και το όραμά του για το Μουσείο της Ακρόπολης, ενέπνευσε και συστράτευσε όλη την Ελλάδα. 
Ενέπνευσε και εμάς, για να συμπεριλάβουμε στους στόχους μας το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

        Β.Τ.

Δημήτρης Παντερμαλής
Βίος εθνικής προσφοράς

Ο καθηγητής Δημήτρης  Παντερμαλής απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών

Ο Δημήτρης Παντερμαλής 
εισηγητής στην εκδήλωση 
του ΠΟΛΚΕΟΑ που 
πραγματοποιήθηκε στις 
12 Σεπτεμβρίου 1994 στο 
Μέγαρο Μουσικής.

Παραθέτουμε μέρος άρ-
θρου του Νίκου Βατόπου-
λου στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 
(19.09.2022):
Ο Δημήτρης Παντερμαλής 
ενσάρκωσε αξίες και επέτυ-
χε στόχους που υπηρετούν 
το σύνολο της κοινωνίας. 
Αυτός ο εκπληρωμένος βίος 
είναι η μεγάλη παρακαταθή-
κη που αφήνει όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά και στη διε-
θνή κοινότητα, και όχι μόνο 
στους συγχρόνους του αλλά 
και στις επερχόμενες γενιές. 
Γιατί ο καθηγητής Δημήτρης 
Παντερμαλής υπήρξε ένας 
άνθρωπος συνετός και γεν-
ναιόδωρος, διαμόρφωσε ένα 
δημόσιο βλέμμα και επηρέα-
σε μια επόμενη γενιά αρχαιο-

λόγων και επιστημόνων γύρω από το περίπλοκο ζήτημα της 
εθνικής κληρονομιάς και της διαχείρισής της.
Ο θάνατός του, που τον βρήκε στα 82 του χρόνια, προκάλεσε 
συγκίνηση στο πανελλήνιο και όχι μόνο στην επιστημονική 
κοινότητα, καθώς ο Δημήτρης Παντερμαλής είχε ταυτιστεί 
με δύο, κυρίως, επιτεύγματα: την ανέλκυση και την ανάδειξη 
του αρχαιολογικού χώρου του Δίου στη Μακεδονία και το νέο 
Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο στήριξε με όλες του τις δυνά-
μεις.
Ο Δημήτρης Παντερμαλής ήταν ένας βαθιά φιλοσοφημένος 
άνθρωπος. Προσηλωμένος στους στόχους του και με γνώση 
της διεθνούς εμπειρίας, αξιοποιούσε τη μακρά θητεία του 
στις ανασκαφές, στη διδασκαλία και στην έρευνα προς όφε-
λος του δημοσίου συμφέροντος.
Οι δεκαετίες δουλειάς στο Δίον παράλληλα με την ακαδημα-
ϊκή πορεία του (διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας και κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου) τον είχαν προικίσει ακόμη 
περισσότερο με επιμονή και πίστη, ιδιότητες και χαρίσματα 
αναγκαία για να αντιμετωπίσει τις οδύνες τοκετού του νέου 
Μουσείου Ακρόπολης, στο οποίο διετέλεσε πρόεδρος. Η επι-
τυχής πορεία του μουσείου, παρά τις πολλές δυσκολίες, εγγε-
νείς αλλά και αχρείαστες, δικαίωσαν την προσήλωσή του στον 
στόχο και χάρισαν στην Αθήνα και στη χώρα μας ένα από τα 
δημοφιλέστερα μουσεία της Ευρώπης. Η λαμπρή, διεθνής πα-
ρουσία του μουσείου υπηρέτησε εξαρχής και το πάγιο εθνικό 
αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, θέμα 
σύνθετο, που ο Δημήτρης Παντερμαλής χειριζόταν πάντα με 
δεξιοτεχνία και νηφαλιότητα.
Η λειτουργία του νέου Μουσείου Ακρόπολης, υπό την καθο-
δήγησή του, τα πρώτα χρόνια της σταδιακής ενηλικίωσης, 
έθεσε, στερέωσε και έκανε ευρέως αποδεκτό και ένα νέο υπό-
δειγμα λειτουργίας δημοσίου μουσείου. Το ίδιο το μουσείο 
διαπαιδαγώγησε και νέες γενιές επισκεπτών καλλιεργώντας 
συνείδηση για το παλίμψηστο της αττικής γης, τη γλυπτική 
μέσα από τις συνδηλώσεις της και τη διάδραση με την ανοι-
κτή κοινωνία.
Εθεσε το παράδειγμα της εθνικής προσφοράς, της αφοσί-
ωσης στην επιστήμη του και της υπεράσπισης της μεγάλης 
αρετής να μπορείς να βλέπεις μακριά, τον τελικό στόχο και το 
μεγάλο κάδρο.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη Συνέντευξη Τύπου (5.9.1994) της 
εκδήλωσης «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Διακρίνονται από αριστερά: 
Βασίλης Τσατσαράγκος, Δημήτρης Παντερμαλής, Κώστας Κούσης, 
Ιωάννης Χατζηφώτης, Αντώνης Καραβίας.
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Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος ξεκί-
νησε  τη νέα εικαστική σεζόν με την 
ατομική έκθεση του Στάθη Βατανίδη 
«Το φανταστικό μου Μουσείο» σε επι-
μέλεια του ιστορικού τέχνης Μάνου 
Στεφανίδη. Η έκθεση διαρκεί από τις 
6 ως τις 29 Οκτωβρίου.
Ο Στάθης Βατανίδης δημιούργησε μια 
σειρά έργων αποτίοντας φόρο τιμής 
στους μεγαλύτερους Δημιουργούς 
της κλασσικής και σύγχρονης τέχνης. 
Μέσα από τη μακρά και πολυετή πο-
ρεία του στο χώρο της τέχνης επέλεξε 
σε αυτή την έκθεση να συνδιαλεχθεί 
με καλλιτέχνες που θαυμάζει και αγα-
πά, με ένα διαφορετικό και πολύ έξυ-
πνο τρόπο.
Οι επισκέπτες της έκθεσης κατά την 
περιήγηση τους θα παρατηρήσουν, 
να ξεπροβάλλουν μέσα από τα έργα 
οικείες φιγούρες και στοιχεία που 
μας παραπέμπουν σε γνωστά αρι-
στουργήματα. Οι χαρτοπαίκτες του 
Paul Cézanne, η Guernica του Pablo 
Picasso μία πισίνα του David Hockney, 
και όχι μόνο, μπλέκονται μέσα στο 
γνώριμο ζωγραφικό περιβάλλον του 
Στάθη Βατανίδη δημιουργώντας έτσι 
μία μοναδική έκθεση, ένα αφιέρωμα 
σε κλασσικά έργα που όλοι γνωρίζου-
με μέσα από την Ιστορίας της Τέχνης.

Ο ιστορικός τέχνης Μάνος Στεφανίδης 
στο κείμενο που συνοδεύει την έκθε-
ση του Βατανίδη αναφέρει μεταξύ άλ-
λων: «Τα τελευταία χρόνια, νομίζω, ο 
Βατανίδης έχει δημιουργήσει το opus 
magnum του. Κατ’ ουσίαν φιλοτεχνεί 
μίαν εικονογραφημένη ιστορία της τέ-
χνης ενσωματώνοντας στις δικές του 
συνθέσεις αρχετυπικές λεπτομέρειες 
από τα κλασικά αριστουργήματα, πα-
λαιότερα και νεότερα, που τα γνώρισε 
είτε ζωντανά είτε από βιβλία και τον 
συγκλόνισαν.
Κάνει δηλαδή αυτό που συνειδητά ή 
ασυνείδητα επιλέγει να πράξει ο κάθε 
δημιουργός μόνο που τώρα ο Βατα-
νίδης δεν διαχέει την επίδραση μέσα 
στην προσωπική του γραφή αλλά 
αντίθετα της δίνει ρόλο πρωταγωνι-
στικό. Άρα επιλέγει με ταπεινοφροσύ-
νη και αισθαντικότητα να διαλεχθεί με 
τους μεγάλους δασκάλους προσθέτο-
ντας όμως και τη δική του προσωπική 
ματιά σ’ εκείνα τα έργα που ούτως ή 
άλλως εξελίσσονται μέσα στην πορεία 
του χρόνου και ξαναζωντανεύουν μα-
γικά κάτω από κάθε καινούργιο βλέμ-
μα. Κάθε εποχής» και συνεχίζει λέγο-
ντας: «Ο Βατανίδης, ευρισκόμενος 
στην πιο ώριμη και την πιο παραγω-
γική στιγμή της σταδιοδρομίας του, 
μη θέλοντας τίποτε να αποδείξει και 
μην χρωστώντας εξηγήσεις σε κανέ-
να, καταθέτει εδώ τους εικαστικούς ή 
τους φυσικούς έρωτες του, διαπραγ-
ματεύεται τα φαντάσματα ή τα όνει-
ρά του και, παίζοντας όμως με τρόπο 
απόλυτα σοβαρό και υποψιασμένο, 
δημιουργεί μίαν ενότητα έργων τα 
οποία φιλοδοξούν να καταστήσουν 
τον κάθε θεατή, συμμέτοχο της μεγά-
λης τέχνης.
Είναι, δηλαδή, σαν να τον πιάνει από 
το χέρι ο Στάθης και με τη γνωστή του 
ευγένεια και απλότητα να τον ξεναγεί 
στα πιο μεγάλα μουσεία του κόσμου. 
Ψιθυρίζοντας του μάλιστα στο αυτί 

τα μυστικά του κάθε αριστουργήμα-
τος»…. «Κι όλα αυτά με το γνωστό, 
εκλαϊκευτικό ύφος αλλά και την άδο-
λη παιδικότητα που χαρακτηρίζει την 
έκφραση του Στάθη Βατανίδη. Ωριμό-
τητα μαζί και αθωότητα (naïveté). Τί 
άλλο καλύτερο θα μπορούσε να περι-
μένει κανείς;»

Το Φανταστικό Μουσείο του Στάθη Βατανίδη

Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος, Λεμπέση 12, metro Ακρόπολη
Εγκαίνια Έκθεσης: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, 18.00 – 22.00, Διάρκεια έκθεσης: 6 – 29 Οκτωβρίου 2022

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 11.00 – 14.30 & 17.30 – 20.30, Τετάρτη 11.00 – 17.00,  
Σάββατο: 11.00 – 16.00, Κυριακή, Δευτέρα: κλειστά

πληροφορίες: www.technohoros.org

Ο Στάθης Βατανίδης

Έργο του Στάθη Βατανίδη.

Έργο του Στάθη Βατανίδη.

Από την επίσκεψη του Στάθη Βατανίδη στα 
γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ τον Ιούνιο του 2022.
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Η Αρβελέρ φεύγει, ο Παναγιώτης Ροϊλός έρχεται

Ο καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός διαδέχεται τη διεθνούς κύ-
ρους ιστορικό Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ στη θέση του προέ-
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστι-
κού Κέντρου Δελφών.
Μετά από 29 χρόνια εξαιρετικού έργου, η Ελένη Γλύκατζη – 
Αρβελέρ, η διαπρεπής βυζαντινολόγος που υπήρξε η πρώτη 
γυναίκα πρύτανης στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, αποχω-
ρεί από τη θέση της ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. 
Στα 29 αυτά χρόνια, η ίδια επιτέλεσε ένα εξαιρετικά δημιουργικό έργο με την πραγματοποίηση πού σημαντικών προ-
γραμμάτων επιστημονικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, ενώ διευρύνθηκε η συνεργασία του Κέ-
ντρου με μεγάλες προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων και της πολιτικής. Πράγματι, η Ελένη Γλύκατζη – Αρβε-
λέρ άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη δράση και στη φυσιογνωμία του ΕΠΚεΔ, το οποίο θα συνεχίσει να υπηρετεί 
ως Επίτιμος Πρόεδρος του.
Τη σκυτάλη από εκείνη παίρνει ο Παναγιώτης Ροϊλός, καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών, κάτοχος της έδρας «Γιώργος 
Σεφέρης» και καθηγητής Συγκριτικής Κριτικής Θεωρίας και Γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

«Το χρέος που οφείλουμε στον Ρούσντι»
Πηγή: «ΤΑ ΝΕΑ» (20.08.2022)
Η Margaret Atwood γράφει στους “The Guardian” και στα «ΝΕΑ»:
«Ο Ρούσντι «εισέβαλε» στη λογοτεχνική σκηνή το 1981 με το δεύτερο μυθιστόρημά του 
«Τα παιδιά του μεσονυκτίου», το οποίο κέρδισε τότε το βραβείο το βραβείο Μπούκερ. Δεν 
ήταν να απορεί κανείς: Η εφευρετικότητα, το εύρος, η ιστορική οπτική και η γλωσσική δεξι-
οτεχνία σε κέρδιζαν αμέσως, ενώ παράλληλα άνοιγαν την πόρτα στις επόμενες γενιές συγ-
γραφέων, οι οποίοι μέχρι τότε πιθανότητα αισθάνονταν ότι η καταγωγή τους απέκλειε από 
την αέναη γιορτή της αγγλικής γλώσσας… Ένας μεγάλος αριθμός δημιουργών και αναγνω-
στών τού όφειλε επί χρόνια ένα μεγάλο χρέος. Και ξαφνικά, τού οφείλουν ένα ακόμη, κα-

θώς έχει υπερασπιστεί για πολύ καιρό την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης εξ ονόματος 
όλων των νέων συγγραφέων. 

Η Ακροδεξιά αποπειράθηκε να την οικειοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη για λιβέλους, ψεύδη και λόγο μίσους, ενώ η Ακρο-
αριστερά προσπάθησε να την πετάξει από το παράθυρο ικανοποιώντας το όραμά της για την επίγεια τελειότητα. Δεν 
χρειάζεται να μαντέψει κανείς ότι θα ακολουθήσουν πολλές διαμάχες πάνω στο ζήτημα όταν φτάσουμε στο σημείο να 
οργανώνουμε ορθολογικές συζητήσεις μεταξύ μας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρα-
σης δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα της δυσφήμησης, του δολερού και καταστροφικού ψεύδους όσον αφορά τα αυταπό-
δεκτα γεγονότα, της έκδοσης δολοφονικών απειλών ή της προσταγής σε φόνο. Όλα αυτά πρέπει να τιμωρούνται από το 
νόμο.
Όσο για εκείνους που ακόμη και τώρα λένε «ναι μεν, αλλά…» σχετικά με τον Ρούσντι – μια εκδοχή του γνωστού «έπρεπε 
κι αυτός να προσέχει», όπως στην πρόταση «κακός ο βιασμός, αλλά κι αυτή φορούσε πολύ αποκαλυπτική φούστα» - το 
μόνο που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι δεν υπάρχουν τέλεια θύματα. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν καν τέλειοι 
καλλιτέχνες και δεν υπάρχει τέλεια τέχνη. Οι φίλοι που τοποθετούνται εναντίον της λογοκρισίας πιάνουν τον εαυτό τους 
να υπερασπίζονται συχνά έργα που κατά τα άλλα μπορεί και να επέκριναν δηκτικά. Η υπεράσπιση, ωστόσο, είναι απαραί-
τητη, εκτός αν προτιμάμε να αφαιρέσουν από όλους μας τη φωνή. Αν δεν είσαι έτοιμος να στηρίξεις το δικαίωμα όλων 
των φωνών να ακούγονται, όπως συχνά έκανε ο Σαλμάν Ρούσντι, θα καταλήξεις να ζεις σε μια τυραννία. Ο Ρούσντι δεν 
σχεδίαζε να γίνει ο ήρωας του ελεύθερου λόγου, αλλά πλέον είναι. Όλοι οι απανταχού συγγραφείς – τουλάχιστον όσοι δεν 
«μισθώνονται» από το κράτος ή δεν του έχει γίνει πλύση εγκεφάλου – του οφείλουν μία ψήφο εμπιστοσύνης».
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Στις 5 Οκτωβρίου 1962 ηχογραφήθηκε ένα τρα-
γούδι που έμελλε να αλλάξει την ιστορία της πα-
γκόσμιας μουσικής. Πρόκειται για το «Love me 
Do», το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησαν οι 
Beatles και σηματοδότησε την αρχή της καριέρας 
τους.
Το «Love Me Do» ήταν το πρώτο σινγκλ των 
Beatles, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε στη Βρετα-
νία έφτασε αμέ-
σως το αριθμό 
17 στα Βρετανι-
κά charts αλλά 
έφτασε στην κο-
ρυφή στις ΗΠΑ. 
Το 1982 παρου-
σιάστηκε εκ νέου 
αγγίζοντας τον 
αριθμό 4.
Το διάσημο πια 
αυτό τραγού-
δι, αποτελεί μία 
πρώιμη σύνθεση των Λένον και 
ΜακΚάρτνεϊ και το έγραψαν την 
περίοδο 1958-1959, μία μέρα που 
είχαν κάνει κοπάνα από το σχολείο 
σε ηλικία 16 ετών.
Το «Love me Do» ηχογραφήθηκε 
από τους Beatles σε τρεις διαφορε-
τικές περιπτώσεις με τρεις διαφο-
ρετικούς ντράμερ στο στούντιο της EMI Studios 
στο Λονδίνο:
Στις 6 Ιουνίου 1962 με ντράμερ τον Πιτ Μπεστ. 
Αυτή η έκδοση που παλαιότερα θεωρούνταν χα-
μένη είναι διαθέσιμη στο Anthology 1.
Η πρώτη σωστή ηχογράφηση έγινε στις 4 Σεπτεμ-
βρίου 1962 . Τον Αύγουστο , ο Μπεστ είχε αντι-
κατασταθεί από τον Ρίνγκο Σταρ. Ο παραγωγός 

Τζορτζ Μάρτιν δεν ενέκρινε τη δουλειά του Μπέστ 
και θεωρούσε ότι δεν ήταν κατάλληλος για στού-
ντιο. Ετσι το συγκρότημα αναζήτησε έναν ντρά-
μερ που να μπορεί να εργαστεί σε στούντιο και 
τον βρήκε στο πρόσωπο του Σταρ.
Η δεύτερη ηχογράφηση έγινε στις 11 Σεπτεμβρί-
ου 1962 . Μία εβδομάδα αργότερα , οι Beatles επέ-
στρεψαν στο ίδιο στούντιο και έκαναν μια ηχογρά-

φηση του «Love 
Me Do» με τον 
Αντι Γουάιτ στα 
ντραμς, ενώ ο 
Σταρ έπαιζε ντέ-
φι. Ο ήχος από το 
ντέφι δεν υπάρ-
χει σχετικά στην 
ηχογράφηση της 
4ης Σεπτεμβρίου 
και αυτός είναι 
ο ευκολότερος 
τρόπος για να 

διακρίνει κανείς την ηχογράφηση 
του Σταρ από του Γουάιτ.
Οι αρχικές κασέτες της έκδοσης 
της 4ης Σεπτεμβρίου για το «Love 
Me Do» δεν έχουν βρεθεί. Η τυ-
πική διαδικασία στα Abbey Road 
Studios ήταν να διαγράψει το τις 
πρώιμες κασέτες για σίνγκλς που 

είχαν γίνει ήδη κύριες κασέτες. Αυτή ήταν η τύχη 
των δύο σίνγκλς των Beatles που περιλάμβαναν 
τέσσερα τραγούδια: Τα «Love Me Do», «PS I love 
you», «She Loves You» και «I’ll Get You»
Έτσι, για πολλά χρόνια τα μόνα σωζόμενα αντίγρα-
φα ηχογραφήσεων ήταν οι Parlophone 45ρηδες 
δίσκοι βινυλίου του 1962.

Όταν οι Beatles ηχογραφούσαν το πρώτο τους τραγούδι 
και άλλαζαν την ιστορία της παγκόσμιας μουσικής
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ΒΙΒΛΙΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής. 
Σπούδασε σχέδιο και ζωγραφική στη σχολή Α.Τ.Ο. ΔΟΞΙΑΔΗ 
έχοντας δασκάλους τον χαράκτη Τ. Κατσουλίδη και τον 
γλύπτη Παρμακέλη. Ασχολείται με τη ζωγραφική από το 1981. 
Εργάστηκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως 
διοικητικός υπάλληλος.
Έχει παρουσιάσει 4 ατομικές εκθέσεις.
Επίσης, έλαβε μέρος σε 10 ομαδικές 
εκθέσεις, καθώς και σε εκθέσεις 
ζωγραφικής του ΠΟΛΚΕΟΑ.

ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΣΑ

Τον έρωτα ζωγράφισα, 
πάνω στον καμβά μου.

Με σένα να έχω αγκαλιά,
ζωή μου και χαρά μου.

Τον έρωτα ζωγράφισα,
με το χαμόγελό σου.

Θέλω να σ΄έχω δίπλα μου, 
να είμαι ο σύντροφός σου.

Μία ζωγραφιά έκανα εγώ,
και πήρε τη μορφή σου.

Έτσι μπορώ να ονειρεύομαι,
πως βρίσκομαι μαζί σου.

Τόν έρωτα ζωγράφισα,
κοιτώντας τη μορφή σου.

Θέλω μέσα από το βλέμμα σου,
ν΄αγγίζω την ψυχή σου.

Με χρώματα από την καρδιά,
ζωγράφισα στον καμβά σου.

Τον έρωτα απεικόνισα, 
ψυχή μου, ομορφιά μου.

ΕΥΧΕΣ

Ντύσε τη νύχτα με τις ελπίδες σου,
ταξίδεψε με τα όνειρά σου.

Μοίρασε αγάπη και στοργή,
κι όλα να γίνουν δικά σου.

Μάθε να χαμογελάς 
με τα μάτια σου,

και την ψυχή σου.
Να μην αφήνεις ελπίδες 
κι όνειρα να διαλυθούν,

πάλεψε για στόχους στη ζωή σου.

Βρες τη δύναμη  να χαμογελάς,
κι ας κλαίει η ψυχή σου.

Όλα μπορούν να ξαναρθούν, 
μία μέρα στη ζωή σου.

Γέμισε την ψυχή σου με αρώματα,
που σε γαληνεύουν.

Και μόνο φεγγαροφώτιστα όνειρα,
να σε κυριεύουν.

Ντύσε τη νύχτα με όνειρα,
κέντησε με ελπίδες την καρδιάς 

σου.
Αξίες να χεις στη ζωή,

κι ότι ποθείς στην αγκαλιά σου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Συνταξιούχος της Ο.Α.
Έγγαμος. Πατέρας δύο παιδιών και 
παππούς δύο εγγονών.

Σπουδές:
Οικονομικές 
(Hotel Business Administration)

Θεολογικές 
(Πτυχιούχος Θρησκειολογίας)

Τεχνικές 
(Σχολή Μηχανικών Α/φών)

Καλλιτεχνικές 
(Αγιογράφος, Πτυχιούχος βυζαντινής 
μουσικής)

Καλός γνώστης Αγγλικής και Γαλλικής 
γλώσσας

Επαγγελματικά:
Εκπαιδευτής και προϊστάμενος στα 
Boeing 747 στην Ο.Α. και Δ/ντής των 
εκδόσεων «Πλατωνική Ουτοπία».

Γενικά:
Έφεδρος λοχαγός πεζικού

Βιβλία:
•	 «Το	Ευαγγέλιο	της	Σιγής»
•	 «Η	Επιστήμη	της	Θέωσης»
•	 «Συμμαχία	και	συνεργασία	για	
 την Ανώτερη 
 Γνώση»
•	 «Στοιχεία	
 επαγγελμα-
 τικής 
 αγωγής»

Σπύρος 
ΙωάννηςΒΑΡΟΤΣΗΣ
Τζηράς
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ΠΟΙΗΣΗ

Σε κάθε τεύχος, επιλέγονται στίχοι από το μεγάλο 
βιβλίο της ελληνικής ποίησης.

Σε αυτό το τεύχος, παρουσιάζουμε τον Μανόλη 
Αναγνωστάκη, με το ποίημά του “Φοβάμαι”

Φοβάμαι
Φοβάμαι

τους ανθρώπους που εφτά χρόνια

έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι

και μια ωραία πρωία –μεσούντος κάποιου Ιουλίου–

βγήκαν στις πλατείες με σημαιάκια κραυγάζοντας

«Δώστε τη χούντα στο λαό».

Φοβάμαι τους ανθρώπους

που με καταλερωμένη τη φωλιά

πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου.

Φοβάμαι τους ανθρώπους

που σου ‹κλειναν την πόρτα

μην τυχόν και τους δώσεις κουπόνια

και τώρα τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο

να καταθέτουν γαρίφαλα και να δακρύζουν.

Φοβάμαι τους ανθρώπους

που γέμιζαν τις ταβέρνες

και τα ‹σπαζαν στα μπουζούκια

κάθε βράδυ

και τώρα τα ξανασπάζουν

όταν τους πιάνει το μεράκι της Φαραντούρη

και έχουν και «απόψεις».

Φοβάμαι τους ανθρώπους

που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν

και τώρα σε λοιδορούν

γιατί, λέει, δεν βαδίζεις στον ίσιο δρόμο.

Φοβάμαι, φοβάμαι πολλούς ανθρώπους.

Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Μανόλης Αναγνωστάκης υπήρξε ένας από τους κορυ-
φαίους ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Ποιη-
τής με πολιτική συνείδηση, φυλακίστηκε και καταδικά-
σθηκε σε θάνατο για τις ιδέες του και χαρακτηρίστηκε 
ως ο «ποιητής της ήττας», καθώς με τους στίχους του 
εξέφρασε τη διάψευση των οραμάτων της Αριστεράς. 
Ο Μανόλης Αναγνωστάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
στις 9 Μαρτίου του 1925. Σπούδασε Ιατρική και ειδικεύ-
τηκε ως ακτινολόγος στη Βιέννη (1955-1956). Άσκησε 
το επάγγελμα του ακτινολόγου στη Θεσσαλονίκη και το 
1978 μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Πήρε μέρος στην Αντίσταση ως στέλεχος της ΕΠΟΝ στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για την πολιτική του δρά-
ση στο φοιτητικό κίνημα φυλακίστηκε στο διάστημα 
1948-1951, ενώ το 1949 καταδικάστηκε σε θάνατο από 
έκτακτο στρατοδικείο.
Εμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 1942 από το περιοδικό 
«Πειραϊκά Γράμματα». Εκτελώντας χρέη και αρχισυντά-
κτη, το 1944 συνεργάστηκε με το φοιτητικό περιοδικό 
«Ξεκίνημα» (1944), πόλο συσπείρωσης των προοδευτι-
κών νέων λογοτεχνών της πόλης, και το 1945 εξέδωσε 
με δικά του έξοδα την πρώτη του ποιητική συλλογή με 
τίτλο «Εποχές». Το 1979, σχεδόν 35 χρόνια μετά την πρώ-
τη έκδοση του βιβλίου του, τυπώνεται η συγκεντρωτική 
έκδοση των ποιημάτων του χωρίς δικά του έξοδα.
Ο Αναγνωστάκης είχε προαναγγείλει τη σιωπή του με 
τους στίχους:
Το θέμα είναι τώρα τι λες. 
Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε. 
Καλά τη φέραμε τη ζωή μας ως εδώ. 
Μικροζημίες και μικροκέρδη συμψηφίζοντας. 
Το θέμα είναι τώρα τι λες. (Στόχος, 1970)
Ποιήματά του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, γαλλικά, γερ-
μανικά, ιταλικά, ενώ μελοποιήθηκαν από συνθέτες, όπως 
ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Μιχάλης 
Γρηγορίου, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Πα-
παδημητρίου. Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 
(1986) και το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας (2002), ενώ 
αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Το πιο γνωστό του ποίημα ήταν το «Μιλώ», που μελοποί-
ησε ο Μίκης Θεοδωράκης.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
Μανόλης
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Ψήγματα ιστορίας
Α΄ ΜΕΡΟΣ

Γνωρίζετε ότι...
Οι κίναιδοι στην αρχαία Ελλάδα ήταν περιφρονητέοι και ποινικώς διωκόμενοι, δεν συ-
νέβαινε το ίδιο με τις πόρνες, οι οποίες αναγνωρίζονταν επισήμως από την πόλη και 
φορολογούνταν. Οι υψηλού επιπέδου πόρνες λέγονταν «εταίρες» και φημίζονταν για 
την ευφυΐα τους, για την εμφάνισή τους, για τη σαγηνευτική τους γοητεία και για την 
μόρφωσή τους. Δεν επιτρεπόταν όμως να εισέλθουν στους ναούς, παρά μόνο στο ναό 
της Αφροδίτης.

Η Ιστάρ λατρευόταν από τους Ασσύριους ως θεά του αγοραίου έρωτα και έκτιζαν να-
ούς προς τιμήν της. Στην αρχαία Ελλάδα, γνωστές εταίρες ήταν η Ασπασία του Περι-
κλή, η Τιμάνδρα του Αλκιβιάδη, μητέρα της γνωστής Κορίνθιας εταίρας, Λαϊδος. Η 

Θαΐς συνδέεται με τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά του θάνατό του, έγινε σύζυγος του βασιλιά της Αιγύπτου, Πτολεμαίου. Η 
Φρύνη, που καταδικάστηκε για ασέβεια, ήταν υπόδειγμα γλυπτικής του Πραξιτέλη και του Απελλή (αναδυόμενη Αφροδίτη).

Η γυναίκα όταν σφάδαζε από τους πόνους της γέννας, στο προσκεφάλι της, ο πατέρας 
της ιατρικής το μόνο που μπορούσε να κάνει για να την απαλύνει τον πόνο ήταν να 
της δώσει να μασήσει μερικές φλούδες από κορμό ιτιάς. Ο μεγάλος Ιπποκράτης, 
έδωσε στην έγκυο ό,τι δίνει σήμερα ένας σύγχρονος γιατρός: Ασπιρίνη. Από το 
βασικό συστατικό του κορμού της ιτιάς, το σαλικυλικό οξύ, γεννήθηκε η διάσημη 
ασπιρίνη. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. πέρασαν πολλοί αιώνες για να φτάσει το παυσίπονο 
όλων των εποχών και να πάρει την μορφή που όλοι γνωρίζουμε σήμερα.

Το 1894, ο περίφημος Γάλλος μηχανικός, Κόμης Φερδινάνδος Λεσσέψ, δημιούργησε τη 
διώρυγα του Σουέζ, που ενώνει την Ερυθρά θάλασσα με την Μεσόγειο. Ξεκινά το δεύτερο 
μεγάλο έργο της ζωής τους, τη διώρυγα του Παναμά στην Κεντρική Αμερική, που ενώνει 
τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό. Στο πελώριο εργοτάξιο, πέφτει φοβερή επιδημία: ο 
κίτρινος πυρετός που σκοτώνει τα δύο τρίτα των εργατών και αργότερα τον ίδιο τον Λεσσέψ. 
Το έργο θα το συνεχίσουν οι Αμερικανοί, μόνο όταν θα βρεθεί ο τρόπος να καταπολεμηθεί 
αυτή η επιδημία που μάστιζε την ανθρωπότητα.

Τα ανάκτορα της Κνωσσού στην Κρήτη είχαν πλήρες αποχετευτικό σύστημα (3.500 χρό-
νια π.Χ.) που θα ζήλευαν και οι Βερσαλλίες, όπου οι βασιλείς και οι κυρίες επί των τιμών 
ακόμα χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες τους τα… δοχεία!

Η διάσημη ποιήτρια Σαπφώ (612 π.Χ.) από την Μυτιλήνη, την οποία θαύμαζε όλος ο αρχαίος 
κόσμος, αναμίχθηκε και συμμετείχε στις επαναστάσεις κατά των δημοκρατικών. Οι Αθηναίοι 
δημοκράτες την εξόρισαν και την συκοφάντησαν ότι τάχα ήταν ομοφυλόφιλη και επειδή 
καταγόταν από τη Λέσβο, διέδωσαν τον όρο «λεσβία»!!

Από την Ντορίνα Καψή - Αρχαιολόγος - Ιστορικός Πανεπιστημίου Αθηνών - Συνταξιούχος Ο.Α.
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Με αφορμή τη δολοφονία του αρχιδούκα της Αυστρίας, Φραγκίσκου Φερδινάνδου και της 
συζύγου του Σοφίας, στις 28 Ιουνίου 1914 στο Σεράγιεβο, οδηγήθηκε η ανθρωπότητα στον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Το Σεράγιεβο ήταν τότε στην κατοχή της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, αλλά ο πληθυ-
σμός του αποτελούταν από Κροάτες, Σέρβους και Μουσουλμάνους με τουρκική συνείδηση. 
Μετά τη διπλή δολοφονία, η Αυστροουγγαρία επιτίθεται στη Σερβία, η Ρωσία εισέρχεται στον 
πόλεμο υπέρ της Σερβίας, η Γερμανία στο πλευρό των Αυστριακών, ενώ η Γαλλία και η Αγ-
γλία εναντίον των Γερμανών. Είκοσι εκατομμύρια νεκροί, άλλοι τόσοι τραυματίες, εφτάμιση 

εκατομμύρια αιχμάλωτοι. Αυτός ήταν ο τραγικός απολογισμός του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με αφορμή μία δολοφονία. 

Ο Αντουάν Λαβουαζιέ έμεινε στην ιστορία ως ο πατέρας της Χημείας για τις εξαιρετικές του ανακαλύ-
ψεις (διατύπωσε την περίφημη αρχή της διατήρησης της μάζας: «Στη φύση τίποτα δεν δημιουργείται εκ 
του μηδενός, τίποτα δεν καταστρέφεται, όλα μεταβάλλονται». Είχε την ευτυχία να διαθέτει ένα εκπληκτι-
κό επιστημονικό μυαλό, αλλά και την ατυχία να βρεθεί με το στρατόπεδο των ηττημένων. 
Ο Λαβουαζιέ οδηγήθηκε στην λαιμητόμο, στις 8 Μαϊου 1794, πέντε χρόνια μετά τη Γαλλική Επανάσταση. 
Ο Λαβουαζιέ βρέθηκε μέσα στη δίνη της πιο άγριας κοινωνικής επανάστασης, όπου η κοινή λογική δεν 
λειτουργούσε. Αντί αυτής, κυριαρχούσε ο φανατισμός, η εκδικητικότητα, η μικροψυχία και η στενοκεφα-
λιά. Ο Λαβουαζιέ δικάστηκε και καταδικάστηκε. Στο ακροατήριο απαρίθμησε τα επιτεύγματά του. Και η 

απάντηση από τον αγράμματο και φανατικό πρόεδρο ήταν: «Η δημοκρατία δεν χρειάζεται επιστήμονες. Θάνατος».

Το 1274, Κορεάτες και Κινέζοι συγκέντρωσαν στόλο για να κάνουν απόβαση στην Ιαπωνία, όταν 
ξαφνικός τυφώνας βούλιαξε τον στόλο. Οι Ιάπωνες ονόμασαν αυτόν τον τυφώνα «θείο άνεμο» 
στην γλώσσα τους «Καμικάζι». Έτσι ονομάστηκαν και οι περίφημοι πιλότοι αυτοκτονίας στον 
Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η Ρωσία, κατάφερε να νικήσει δύο φοβερούς εχθρούς με τη βοήθεια του παγετού (-30οC). Πρώτα 
τον Ναπολέοντα, το 1805, ο οποίος εισέβαλε στη Ρωσία με 400.000 στρατιώτες και επέστρεψε με 15.000 και δεύτερο τον 
Χίτλερ, ο οποίος αγνόησε τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Παρέδωσαν στο Στάλινγκραντ 250.000 Γερμανούς στρατιώτες. 

Η εκπληκτικότερη συσχέτιση μιας μεγάλης μάχης με τα καιρικά φαινόμενα είναι η απόβαση των Συμμάχων στη Νορμαν-
δία. Κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί μετεωρολόγοι, βεβαίωσαν τον αρχιστράτηγο Ρόμελ ότι δώδεκα μέρες 
ο καιρός δεν επέτρεπε καμία πολεμική επιχείρηση και γι' αυτό εφησύχασε και έφυγε για το Βερολίνο. Οι Αμερικάνοι και 
Βρετανοί μετεωρολόγοι ανακοίνωσαν διστακτικά στον στρατηγό Άιζενχάουερ μία μικρή ανάπαυλα πέντε ωρών μέσα στην 
κακοκαιρία. Ο Άιζενχάουερ τους εμπιστεύτηκε και τόλμησαν την απόβαση το ξημέρωμα της 6ης Ιουλίου 1944, κατά τη δι-
άρκεια της μικρής ανάπαυλας. Ο αιφνιδιασμός ήταν άμεσος αλλά και η επικινδυνότητα τεράστια. Τελικά, η μετεωρολογία 
και τα στοιχεία της φύσεως παίζουν και αυτοί τον ρόλο τους στην έκβαση της ιστορίας.

Στις 9 Δεκεμβρίου 1944, στην μεγαλοπρεπή αίθουσα του Κρεμλίνου στη Μόσχα, οι τρεις ηγέ-
τες του αντιφασιστικού μετώπου (Στάλιν, Ρούζβελτ και Τσώρτσιλ) συνεδριάζουν, όχι πώς θα 
νικήσουν τους Γερμανούς – αυτό είχε μπει σε τελική ευθεία – αλλά πώς θα μοιράσουν τον κό-
σμο που θα προκύψει από τα συντρίμμια του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, ερήμην εκατομμυρίων 
ανθρώπων. 
Γράφει τότε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ στα απομνημονεύματά του: «Η 
στιγμή είναι κατάλληλη για μπίζνες, λέω στον Στάλιν. Ελάτε να κανονίσουμε τι θα κάνουμε με 
τα Βαλκάνια», ενώ ο διερμηνέας μεταφράζει: «Ρουμανία: Ρωσία 90%, οι άλλοι 10%. Ελλάδα: Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες 
Πολιτείες 90%, Ρωσία 10%. Γιουγκοσλαβία – Ουγγαρία: 50% - 50%. Βουλγαρία: Ρωσία 75%, οι άλλοι 25%».

Στις αρχές του 20ου αιώνα, το γυναικείο κίνημα έφερε τα πάνω-κάτω στην Αγγλία, διεκδι-
κώντας δικαίωμα ψήφου. Οι γυναίκες ορμούσαν στη Βουλή, διέλυαν συνεδριάσεις, έκαι-
γαν δημόσια κτίρια, έβαζαν βόμβες σε τρένα. Ακολούθησαν οι Αμερικανίδες «Σουφρα-
ζέτες». Αυτές πάλι, διέλυαν προεκλογικές συγκεντρώσεις, έκαναν λαμπαδοφορίες και τις 
γνωστές παρελάσεις, στις οποίες έβγαζαν τον στηθόδεσμο τους. Όσο για τις Ελληνίδες, 
για πρώτη φορά στην ιστορία, πήραν εκλογικό βιβλιάριο στα χέρια τους το 1953. Ο Αρι-
στόφανης, το 414 π.Χ. σχετικά με το θέμα αυτό έγραψε την κωμωδία «Εκκλησιάζουσες» 
γιατί, για πρώτη φορά, γυναίκες ενδεδυμένες με ανδρικά ενδύματα εισήλθαν στην εκκλησία του Δήμου, απαιτώντας τη 
διακυβέρνηση της χώρας δια ψήφου. 
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ΤΑΞΙΔΙΑ

Υπηρεσίες για τους τετράποδους φίλους μας

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΠΟΛ-

ΚΕΟΑ προς τα μέλη του και τους τετράποδους φίλους τους, ο συνάδελφος, φίλος και μέλος 

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).

10% σε όλες 

τις υπηρεσίες

ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στα τηλέφωνα 6946398335 - 6944363214 ή στο email: polkeoa0@gmail.com

ΕΚΔΡΟΜΗ Τo ΠΟΛΚΕΟΑ στην
ΠΑΥΛΙΑΝΗ - ΑΓΟΡΙΑΝΗ

Παρασκευή 25 - Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 
3ήμερη εκδρομή

Ξενοδοχείο "Το Μπαλκόνι της Αγόριανης"
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ΠΑΡΟΧΕΣ

Μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

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 

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

Ο κάτοχος κάρτας μέλους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχει επίσης τη δυνατότητα 
με τιμές δημοσίου για:

➦  Διαγνωστικές 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)

Με ένα ευρώ το μήνα

A ν α ν έ ω σ ε  τ ώ ρ α  τ η ν  κ ά ρ τ α  μ έ λ ο υ ς  τ ο υ  Π Ο Λ Κ Ε Ο Α

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια των προσφερόμενων 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

Ακολουθήστε μας και στο
Polkeoa Politistiko Kentro

@POLKEOA
για να μαθαίνετε άμεσα τα 

νέα μας.



Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να λάβουν 
μέρος σε αυτά, να το δηλώσουν τηλεφωνικά 
στην γραμματεία του ΠΟΛΚΕΟΑ
Τηλ.: 210 9885006 ή στο 
email polkeoa0@gmail.com

Τμήματα ΠΟΛΚΕΟΑ

LATIN

MAΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισαγωγή στην ψηφιακή εποχή

PILATES-YOGA

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ

Πρόγραμμα:
YOGA - PILATES: Δευτέρα 12. 13.30
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Τρίτη 10.00 - 12.00

ΧΟΡΟΙ LATIN: Τρίτη 18.00 - 19.00
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ: Τετάρτη 18.00 - 19.00

Τ α  μ α θ ή μ α τ α  ξ ε κ ί ν η σ α ν
Δ η λ ώ σ τ ε  σ υ μ μ ε τ ο χ ή !

Έπειτα από δύο χρόνια περιορισμών λόγω Covid-19, τα τμήματα του ΠΟΛΚΕΟΑ λειτουργούν ξανά

ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠAΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602Α

16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ


