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Σχεδιάσαμε έγκαιρα την επόμενη μέρα. Πετύχαμε τη χωροθέτηση Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό (Προεδρικό Διάταγμα 01.03.2018). 
Πραγματοποιήσαμε με απόλυτη επιτυχία την μετεγκατάσταση, σε χώρο που μας 
παραχωρήθηκε από τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. 
Διασφαλίσαμε τα περιουσιακά στοιχεία και σώσαμε τα 23.000 αντικείμενα, που 
προορισμό έχουν το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. 
Τα παραπάνω είναι μόνο ένα μέρος των σημαντικών επιτυχιών του ΠΟΛΚΕΟΑ. Τα 
πετύχαμε αυτά με επίμονη δουλειά και σωστή οργάνωση.  
 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Το 2018 επίσης ήταν μία χρονιά με σημαντικές κοινωνικές διαστάσεις και 
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το ΚΙΝΗΜΑ συνταξιούχων που αναπτύχθηκε, 
κινητοποιήθηκε, πρόβαλε, διεκδίκησε και πέτυχε μερικώς αφενός να αντιστρέψει 
το κλίμα των περικοπών και να δημιουργήσει προϋποθέσεις διεκδίκησης 
αναδρομικών, αξιοποιώντας και  τους νομικούς αγώνες. Σε αυτό οφείλουμε να 
υπογραμμίσουμε τη σημαντική συμβολή του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΟΑ και 
ξένων αεροπορικών εταιρειών. 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ: 
Το 2019, το ΠΟΛΚΕΟΑ συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας, προωθώντας 
προγράμματα και δράσεις πολιτισμού και δημιουργικής αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου για τα μέλη μας. 
  
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΆΛΛΗ ΠΤΗΣΗ: 
Το περιοδικό μας «Άλλη Πτήση», από τον Ιούνιο του 2014, αναβαθμίστηκε 
ποιοτικά και επανήλθε στην τακτικότητα, προσφέροντας  ενημέρωση και 
επικοινωνία με τα μέλη του και τον κόσμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας. 
Παράλληλα, προβάλει μέσα από τις στήλες του πρωτοβουλίες και δράσεις των 
μελών του, σε όλες τις μορφές, σε θέματα που αφορούν τις Τέχνες, τα Γράμματα, 
την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας και γενικά τον πολιτισμό. 
Η επιμέλεια της έκδοσης του περιοδικού, συντονίζεται από συντακτική ομάδα 
(βλ.ταυτότητα ΠΟΛΚΕΟΑ) 
 
 

Το 2018 για το ΠΟΛΚΕΟΑ, ήταν μία χρονιά σταθμός 



 
 
 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ: 
Παρά τα ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα που είχαμε και έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε, το ΠΟΛΚΕΟΑ, μέσα από δεκάδες εκδηλώσεις σε ετήσια βάση, 
δίνει την ευκαιρία μέσα από αυτές να αναδεικνύει την ποιότητα, να προβάλει τον 
πολιτισμό αλλά και να αξιοποιούνται αυτές, να βρισκόμαστε, να βλεπόμαστε , να 
θυμόμαστε. 
  
ΜΟΥΣΕΙΟ: 
Τα τελευταία χρόνια, το ΠΟΛΚΕΟΑ, ενέταξε στις προτεραιότητές του το ζήτημα της 
διαγραφής του προστίμου, καθώς και τη χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας στο Ελληνικό.   
Με σχέδιο και με πείσμα στο ΟΡΑΜΑ, κατάφερε να παρακάμψει τα εμπόδια και 
τις υπονομεύσεις, ευτυχώς, ελαχίστων πρώην και να πετύχει τη χωροθέτηση 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να διαγράψει το πρόστιμο. 
Επίσης πέτυχε, τον χαρακτηρισμό ως νεώτερα μνημεία, ιστορικών εγκαταστάσεων 
εντός του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Ο αγώνας αυτός και η προσπάθεια, 
ήταν αποτέλεσμα δουλειάς αλλά και αξιοποίησης συμμαχιών σε όλα τα επίπεδα 
της κοινωνίας.  
Αξίζει εδώ να αναφέρουμε πως, η πολύ σκληρή στάση όσων υπονόμευαν αυτήν 
την προσπάθεια μας, αξιοποίησε δυστυχώς η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. με αποτέλεσμα το 
ΠΟΛΚΕΟΑ (ο νόμιμος εκπρόσωπός του) να κατηγορηθεί για καταπάτηση 
δημοσίου κτήματος παρά του ότι, είναι γνωστό της πάσοι ότι, το ΠΟΛΚΕΟΑ, 
νόμιμα βρισκόταν στους χώρους το πρώην Δυτικού Αεροδρομίου του Ελληνικού. 
Για την ιστορία. 
Ο αγώνας συνεχίζεται για την οριστική δικαίωση – αθώωση του ΠΟΛΚΕΟΑ από το 
Εφετείο Αθηνών. 
  
ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: 
Τα νέα γραφεία που φιλοξενούν το ΠΟΛΚΕΟΑ για τα επόμενα χρόνια βρίσκονται 
στην πάροδο Λεωφ. Βουλιαγμένης 602Α στην Αργυρούπολη. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



14 Ιανουαρίου 2018: 
Εκδίκαση ανακοπής για διοικητική 

αποβολή 

16 Ιανουαρίου 2018: 
Κοπή πίτας ΠΟΛΚΕΟΑ 

(Αθήνα) 

28 Ιανουαρίου 2018: 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ στην Αίγινα 

(ημερήσια περιήγηση ιστορικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος) 

Ιανουάριος 2018: 
Αγωγή Λώμη, Καπράλου κ.ά, με αίτημα τους της ακύρωση 

των εκλογών. 
Νομική παρέμβαση – απάντηση και δικαίωση του ΠΟΛΚΕΟΑ 

Ιανουάριος 2018: 
Επίσκεψη σπουδαστών Διπλαρείου Σχολής στο 

Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας 



7 Φεβρουαρίου 2018: 
Κοπή πίτας ΠΟΛΚΕΟΑ 

(Θεσσαλονίκη) 

11 Φεβρουαρίου 2018: 
Μουσική βραδιά στο bar «Άγιος».  

Γιορτάζουμε τη χωροθέτηση Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. 

21 Φεβρουαρίου 2018: 
Συνάντηση του ΠΟΛΚΕΟΑ με την 

Lamda Development 
Παραδόθηκε σχετικό υπόμνημα 

24 Φεβρουαρίου 2018: 
Επίσκεψη της Κυκλαδικής 

Φοιτητικής Εστίας της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σύρου  

στο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας 



26 Μαρτίου 2018: 
Εκδίκαση ανακοπής (αναβολή) 

18 – 19 Μαρτίου 2018: 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

2ήμερη εκδρομή 

29  Μαρτίου 2018: 
Επίσκεψη κλιμακίου 

Υπ.Οικονομικών στο Μουσείο 

Μάρτιος 2018: 
Έκδοση περιοδικού 
Άλλη Πτήση Νο92 

1η Μαρτίου 2018: 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ 

Δημοσιεύεται το Προεδρικό Διάταγμα που 
περιέχει την πρόταση του ΠΟΛΚΕΟΑ και 

χωροθετεί Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας στο Ελληνικό 



16 Απριλίου 2018: 
Πρόγραμμα συντήρησης αεροσκαφών 

Εργασίες από εθελοντές 

18 Απριλίου 2018: 
6η Απριλίου – Ημέρα Ο.Α. 

Γιορτάζουμε την Ημέρα της Ο.Α.  
στο πρ.Δυτικό Αεροδρόμιο για 
τελευταία φορά  

3 Μαΐου 2018 
Εφετείο. Μετά από προσφυγή μας, απορρίπτοντας την 
κατηγορία για «δήθεν» καταπάτηση δημοσίου 
κτήματος, ενώ υπερασπιζόμαστε το όραμά μας για 
δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας  

15 Μαΐου 2018:  
Ανακοπή ΠΟΛΚΕΟΑ κατά του Πρωτοκόλλου Διοικητικής 

Αποβολής 
- Παραιτηθήκαμε -  

Με την παραίτηση αυτή, συμβάλλαμε:  
Α. Στην απαλλαγή του Δημοσίου από περιττές δίκες 
Β. Στην άμβλυνση και ομαλοποίηση της σχέσης μας με τους 
εμπλεκόμενους φορείς για το Ελληνικό με την εξωδικαστική 
αποχώρησή μας.  
Αποδεικνύουμε για μια φορά ακόμα ότι δεν έχουμε βλέψεις για 
τον χώρο και ότι μοναδική μας προτεραιότητα είναι η διαφύλαξη 
των εκθεμάτων και η χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας. 
Αυτά επιτεύΧθηκαν!!! 
 



16 Μαΐου 2018: 
Γύρισμα εκπομπής  

«Η μηχανή του χρόνου» 
Προβολή της Ο.Α. Εποχής Ωνάση 

24 Μαΐου 2018: 
Το τμήμα Εικαστικών Τεχνών του 

ΠΟΛΚΕΟΑ πραγματοποίησε  
Έκθεση Εικαστικών 

25 – 29 Μαΐου 2018: 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ στην Πολωνία 

4ήμερη εκδρομή 

Μάιος 2018: 
Έκδοση περιοδικού  
«Άλλη Πτήση» Νο93 



8 Ιουνίου 2018: 
Μετά την ιστορική επιτυχία, αυτή της 
χωροθέτησης Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας στο Ελληνικό, τη διαγραφή 
του προστίμου, τη διάσωση των 
εκθεμάτων (ανακτήθηκαν) και μετά από 
29 χρόνια, το ΠΟΛΚΕΟΑ αποκτά νέα 
γραφεία. Όλα αυτά αφού διέσωσε το 
σύνολο των εκθεμάτων, τα οποία σε λίγα 
χρόνια θα βρουν τον χώρο τους για πάντα 
στο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. 

19 Σεπτεμβρίου 2018: 
- Γενική Συνέλευση 

- Εγκαίνια νέων γραφείων 

25 – 28 Σεπτεμβρίου 2018: 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ στη Νάξο 

4ήμερη εκδρομή 

30 Σεπτεμβρίου 2018: 
Πολιτιστικός περίπατος στον Λόφο 

του Φιλοπάππου 

Ιούνιος 2018: 
ΑΝΤΑΜΩΜΑ  

Δεν πραγματοποιήθηκε γιατί δεν μας παραχώρησαν τον χώρο 
Δυστυχώς, δεν μας δόθηκε η απαραίτητη γραπτή έκγριση, αν και είχε ζητηθεί 
έγκαιρα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη αυτή εκδήλωση.  



12 Σεπτεμβρίου 2018: 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ με επιστολή του προς 
το ελληνικό κοινοβούλιο ενημέρωσε 
τους αντιπροσώπους του Έθνους 
σχετικά με την επένδυση – 
αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου 
Ελληνικού και 

Σεπτέμβριος 2018: 
Έκδοση περιοδικού  
«Άλλη Πτήση» Νο94 

και ζητά την στήριξή τους, στην αποτροπή της πώλησης ως scrap ή 
άλλη εμπορική χρήση και ιδιωτικοποίηση των ιστορικών 
αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ιδιοκτησίας του 
ΠΟΛΚΕΟΑ, που αποκλειστικό προορισμό έχουν το Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας.  

8  Οκτωβρίου 2018: 
ΤΟ ΠΟΛΚΕΟΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

Κατάθεση ερώτησης στη Βουλή, από τον 
βουλευτή Αττικής του «Ποταμιού», Γιώργο 
Μαυρωτά, σχετικά με την αξιοποίηση – 
διάσωση των ιστορικών αεροσκαφών του 
ΠΟΛΚΕΟΑ για την ίδρυση Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας. 
Στόχος, η διασφάλιση, συντήρηση και φύλαξη των αεροσκαφών, 
προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή διάλυσή τους … !!! 

1η Οκτωβρίου: 
Έναρξη τμημάτων ΠΟΛΚΕΟΑ 



16 Οκτωβρίου 2018: 
Θεατρική παράσταση 

«Μενεξέδες και ζουμπούλια»  

2 – 5 Νοεμβρίου 2018: 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ στη ΡΩΜΗ 

4ήμερη εκδρομή 

16 Νοεμβρίου 2018: 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ στην Ορεινή Αρκαδία 

Μονοήμερη εκδρομή 
Βυτίνα – Στεμνίτσα - Δημητσάνα 

18 Νοεμβρίου 2018: 
Θεατρική παράσταση  
«Ο ήχος του όπλου» 

24 Νοεμβρίου 2018: 
Μονοήμερη εκδρομή Τατόι (Β) 

17  Οκτωβρίου 2018: 
Μήνυση ΠΟΛΚΕΟΑ κατά παντός υπευθύνου για 
χρήση περιβάλλοντος χώρου του Β747, 
αυτοκινούμενης σκάλας κ.λπ. (περιουσιακών 
στοιχείων του ΠΟΛΚΕΟΑ), με αφορμή την 
πραγματοποίηση γυρίσματος video clip, γεγονός 
για το οποίο το ΠΟΛΚΕΟΑ δεν ήταν ενήμερο  



5 Δεκεμβρίου 2018: 
Θεατρική παράσταση «Το τίμημα»  

7 Δεκεμβρίου 2018: 
Παγκόσμια ημέρα Μουσείων 

Πολιτικής Αεροπορίας 

8 Δεκεμβρίου 2018: 
Πρώτη πτήση Β747 

Δεκέμβριος 2018: 
Έκδοση περιοδικού  
«Άλλη Πτήση» Νο95 

Νέα περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση 
του περιοδικού μας 

Άλλη μία χρονιά κερδισμένη 

18 Νοεμβρίου 2018: 
«Πρόσκληση στην πρόληψη» 

Νέες δράσεις με στόχο την πρόληψη 



Συνεχίζεται η προαιρετική  
έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες του Μουσείου  

Παρακαλούνται τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας 
(ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), οι φίλοι της Ολυμπιακής και της Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και πολιτιστικές 
συλλογικότητες να ανταποκριθούν ΘΕΤΙΚΑ στο κάλεσμά μας για οικονομική ενίσχυση που 
έκτακτα προέκυψε από την αδήριτη ανάγκη για την κάλυψη των δαπανών, για την ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
της συλλογής του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων και των 
αεροσκαφών (καθ ΄υπόδειξην του Υπουργείο Πολιτισμού), που προκύπτουν για ενέργειες 
σχετικά με τον φορέα. 
Παρακαλούμε από το υστέρημά σας, να συμβάλλετε στη δυνατότητα διενεργείας της 
απογραφής που στοχεύει στην πραγματοποίηση του οράματός μας για την ίδρυση Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα ΑΥΤΟΝΟΜΑ υπό την αιγίδα μας. 
  

Διάρκεια οικονομικής ενίσχυσης:  έως 30 Ιουνίου 2019 
Προϋπολογισμός:  30.000 ευρώ  

  
Σας καλούμε όπως, με το υστέρημά σας, συμβάλετε στην επιτυχία του ιδιαίτερα σημαντικού 
αυτού στόχου. Είναι έναν ακόμη βήμα στο ΟΡΑΜΑ για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. 

Καταθέσεις: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

IBAN: GR94 0171 0360 0060 3604 0031 444 
Αιτιολογία: 

Μουσείο + ονοματεπώνυμο 
 

Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση, 
για τις ανάγκες του Μουσείου:  

 Παύλο Ιωαννίδη (550€) 
 Ειρήνη Ευαγγέλου (100€) 
 Ιωάννα Γιαννιτσοπούλου (50€) 
 Αναστασία Δανέζη (50€) 
 Γιάννης Καλλιάνος (50€) 
 Μαρίνα Τριανταφύλλου (50€) 
 Σπύρο Κωνσταντόπουλο (20€) 
 Γιάννη  Μανιό (20€) 
 Δημήτριο Σίψα (20€) 
 Όλγα Αναγνωστοπούλου (15€) 
 Θεοδόση Σιλβέστρο (15€) 
 Κατερίνα Λέκκα (10€) 
 Πέτρο Σπίγγο (10€) 
 Δήμητρα Γρανίτσα (5€) 
 Μαίρη Ματθαίου (5€) 
 

 Βασίλη Τσατσαράγκο (300€) 
 Αντώνη Μπάρτζα (100€) 
 Ελένη Διοσκουρίδου (50€) 
 Κώστα Πάσχο (50€) 
 Ιωάννη Καρακατσάνη (20€) 
 Κωνσταντίνο Μηγιάκη (20€) 
 Κώστα Ορφανουδάκη (20€) 
 Γιάννη Τσίμπα (20€) 
 Θεόφιλο Διαμαντάτο (15€) 
 Ελένη Δημοπούλου (10€) 
 Θεόδωρο Παλαιολόγου (10€) 
 Τρύφων Χρυσοστόμου (10€) 
 Παναγιώτη Καρκαλή (5€) 
 Αντώνη Μανιδάκη (5€ 
 Ζέτα Πρίφτη (5€) 

  


