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1η Οκτωβρίου 2019
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ:

Δευτέρα
18.30 – 20.00

Όλη η αλήθεια για
τα τρία ιστορικά
αεροσκάφη

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
Ολυμπιακή Αεροπορία
Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 602Α
τ.κ. 164 52, Αργυρούπολη
τηλ.: 210 9885006,
210 9211965
210 9885045
e-mail: polkeoa0@gmail.com

Τετάρτη
19.00 – 20.00
YOGA
PILATES:

ΕΚΔΟΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Βασίλης Τσατσαράγκος
τηλ.: 6944 363214
ιστοσελίδα www.polkeoa.gr

Πέμπτη
12.00 – 13.00

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ Παύλος Παπαδημητρόπουλος
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ τηλ.: 6947 405597

Δήλωσε τη συμμετοχή σου στα τηλέφωνα:

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Bασίλης Τσατσαράγκος
Παύλος Παπαδημητρόπουλος
Κώστας Δάφνος
Χριστόφορος Στεφανίδης

2109885006 – 2109211965

Επίσκεψη στο Τατόι
(βασιλικά ανάκτορα)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ Σπηλιοπούλου Χρυσούλα
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ΕΚΤΥΠΩΣΗ Αργώ Εκτυπωτική
τηλ.: 210 571 7727

Οκτωβρίου
2019

Επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένων αρκεί να αναγράφεται
η πηγή προέλευσης.
Επώνυμα κείμενα είναι δημοσιεύσιμα εφόσον κινούνται
στα πλαίσια των αρχών του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. και της «Άλλης
Πτήσης» και αυτά τα κείμενα δεν υπερβαίνουν τις 270 λέξεις.

Tριήμερη εκδρομή Διήμερη εκδρομή
στα Τρίκαλα στα Καλάβρυτα

Δ.Σ. ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α.
Πρόεδρος: Βασίλης Τσατσαράγκος
Α’ Αντιπρόεδρος: Αντώνης Τζίμος
Β’ Αντιπρόεδρος: Ανδριάνα Μυλωνά
Γεν. Γραμματέας: Κυριακή Καρακατσάνη
Αν. Γεν. Γραμματέας: Aντώνης Μπάρτζας
Ταμίας: Γιώργος Λαμπρόπουλος
Εφ. Επιμελητείας: Δημήτρης Κλαψής
Δημόσιες Σχέσεις: Φίλιππος Περιμένης
Μέλη: Θεοδόσης Σιλβέστρος, Δημήτρης
Τριανταφύλλου, Νίκος Φοινίτσης

Τέλη Νοέμβρη

(θα κυκλοφορήσει αναλυτικό πρόγραμμα)
ΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ήδη συμβαίνει
Δεν περιμένουμε να συμβεί
(σελ.3)

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 98 Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος 2019

LATIN:

1η-3η Νοεμβρίου 2019

Kλιματική
αλλαγή
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ΕDITORIAL
Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο - Φωτογραφίες Χριστόφορος Στεφανίδης

Η κλιματική αλλαγή υπόθεση και του Πολιτισμού

Επείγουσα προτεραιότητα

Η αεροπορική εταιρεία Hi Fly, υποστηρίζοντας την καμπάνια του Ιδρύματος Mirpuri παρουσίασε ένα από τα αεροσκάφη της (Airbus 380) με το σχετικό
θέμα. Από την μία πλευρά παρουσιάζεται ένας υγιής ωκεανός με όμορφη και πολύχρωμη ζωή και από την άλλη παρουσιάζονται κατεστραμμένα
κοράλια.

Η

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ο αντίκτυπος των φυσικών καταστροφών από ακραία φαινόμενα ισοδυναμεί με
απώλεια ετήσιας κατανάλωσης ύψους 520 δισ. δολαρίων.
Στην πραγματικότητα, η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε
να οδηγήσει 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάσταση
ακραίας φτώχειας έως το 2030. Όπως έχουν επισημάνει
ήδη πολλοί εμπειρογνώμονες, αν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, απλώς αναιρούμε τη
μέχρι τώρα ανάπτυξη.
Έχει αποδειχθεί ότι τα παραγωγικά μοντέλα μπορούν να εξελιχθούν. Όπως έχουν ανακαλύψει και οι κάτοικοι της Ισλανδίας και της Κόστα Ρίκα, διαπιστώθηκε ότι η μείωση των εκπομπών ρύπων είναι αποδοτική. Όλες οι χώρες, μικρές και
μεγάλες, μπορούν να προωθήσουν τις δικές τους λύσεις στις
περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Ωστόσο, εάν θέλουμε στ’ αλήθεια μια παγκόσμια μεταλλαγή,
δεν μπορούμε να περιμένουμε απ’ όλες τις χώρες να κάνουν
τις ίδιες ενέργειες και μάλιστα μόνες τους. Πρέπει να δεσμευτούμε όλοι μαζί για την υπεράσπιση του κοινού καλού
και την εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και των περιβαλλοντικών
αναγκών. Αυτή η συνέχεια έχει γίνει ένα μοιραίο μονοπάτι
εν μέσω της εκρηκτικής αύξησης των πληθυσμών, της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας και των επικίνδυνων καταναλωτικών μας συνηθειών. Η διεθνής συνεργασία, με πρωτοβουλίες όπως η Συμφωνία των Παρισίων και η Ατζέντα
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, παρέχει ένα πλαίσιο για τον
συντονισμό των προσπαθειών, την υποστήριξη των χωρών
που υστερούν και την υποβολή εναλλακτικών προτάσεων. Η
ΑΔΕΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

πεποίθηση πως η φύση είναι ένα «σταθερό δεδομένο»
στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, κυριαρχεί για πολύ
καιρό. Οι πιο ευαισθητοποιημένοι, όμως, έχουν συνειδητοποιήσει πως αυτή η αντίληψη είναι λάθος. Η προστασία του
περιβάλλοντος δεν είναι πια σε δευτερεύουσα θέση, είναι
προτεραιότητα. Στην πραγματικότητα, είναι επιτακτική
ανάγκη και οφείλει να κυριαρχεί σε όλα τα μελλοντικά ερωτήματα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Καθώς κράτη όπως η Βραζιλία και η Κίνα εκβιομηχανίζονται
συνεχώς και η μεσαία τάξη τους διευρύνεται (και μάλιστα
την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ απορρίπτουν τη Συμφωνία του
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή), είναι ζωτικής σημασίας
για τα μικρότερα κράτη και την κοινωνία, να κινητοποιηθούν
για την κλιματική αλλαγή.
Το καλά νέα είναι πως η κρίσιμη κατάσταση του περιβάλλοντος μας έχει ευαισθητοποιήσει. Τα κακά νέα είναι πως
έχουμε ήδη αργήσει. Είμαστε ίσως η τελευταία γενιά που
οι έγκαιρες ενέργειές της μπορούν να αποτρέψουν μια πλανητική καταστροφή. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα,
θα καθορίσουν αν το μέλλον μας θα έχει κλιματική σταθερότητα ή αν θα υπονομεύσουν την ασφάλεια και την επάρκεια
των τροφίμων, του νερού και της ενέργειας στις επόμενες
δεκαετίες.
Κάθε μέρα, νέες μελέτες αποδεικνύουν τις επιπτώσεις της
αδράνειάς μας: ξηρασίες, δασικές πυρκαγιές, έντονες καταιγίδες ή ακραίες βροχοπτώσεις, με έντονες επιπτώσεις στις
καλλιέργειες, την κτηνοτροφία ή τις υποδομές. Το κόστος
της κλιματικής αλλαγής είναι επίσης εμφανές στην αναγκαστική μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων και στα συστήματα δημόσιας υγείας, που ξαφνικά πιέζονται να ανταποκριθούν σε νέα επιδημιολογικά σενάρια.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Δυόμιση χρόνια προσπαθειών

πετύχαμε τον χαρακτηρισμό των τριών ιστορικών αεροσκαφών

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
κα Μυρσίνη Ζορμπά
Υπουργό Πολιτισμού

Αθήνα, 10 Απριλίου 2019
Αρ. Πρωτ. Φ10/2608
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός των ιστορικών αεροσκαφών για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
Σχετ.
1. Την υπ΄αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/555518/370882/1764/1
19.01.2019 απάντησή της
2. Την υπ΄αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/14192/9578/70/8
21.01.2019
Κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια της επιστολής της από 12.07.2018 (Αρ.Πρωτ.Φ33/2572), καθώς και των ως άνω σχετικών (1-2) απαντήσεών της, θα
θέλαμε επιπροσθέτως να τονίσουμε τα κάτωθι:
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), στα 30 χρόνια παρουσίας του, έχει να επιδείξει ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, τόσο στα ζητήματα πολιτισμού (προγράμματα εταιρικής, κοινωνικής ευθύνης αλλά και δράσεις για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών του), σχετικά με την πολυσχιδή του δράση στην κοινωνία
Κυρίαρχος στόχος του ΠΟΛΚΕΟΑ τα τελευταία χρόνια είναι η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Είμαστε ο φορέας, που έμελλε να κληθούμε και να διαχειριστούμε την προώθηση της ιστορικότητας του χώρου και του ΟΡΑΜΑΤΟΣ για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας. Δεσπόζουσα θέση στον χώρο των αερομεταφορών είχε για 60 περίπου
χρόνια η Ολυμπιακή Αεροπορία.
Στην κατεύθυνση αυτή:
- Καταθέσαμε επίσημα τον Απρίλιο του 1997 στην Πολιτεία το αίτημά της για δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας
(ΟΡΣΑ).
- Το 2001, μετά την μετεγκατάσταση στο νέο αεροδρόμιο στα Σπάτα, εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειές μας σε όλα τα επίπεδα,
αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα αυτή στο Ελληνικό.
ΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
-

-

-

-

-

Το 2003, με την οικονομική στήριξη των 4.500 μελών του ΠΟΛΚΕΟΑ, αγοράστηκαν το B727-200 (νηολογίου SX-CBA)
Β737-200 (νηολογίου SX-BCA) και το Β747-200 (νηολογίου SX-OAB) που όδευαν της καταστροφή και πώληση ως
scrap (κατσαρόλες).
Πήραμε έγκριση, μετά από αίτημά μας, από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Αθήνας (13/01/2003 – Α.Π.75) για παραμονή των
ιστορικών αεροσκαφών στον χώρο του πρ. Ανατολικού Αεροδρομίου Ελληνικού.
Της 22 Απριλίου 2004, συμμετείχαμε στην ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), με θέμα «Αεροδρόμιο Ελληνικού – Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου», όπου παρουσιάστηκε η πρότασή της για δημιουργία Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας, στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό.
Τον Μάιο του 2004 καταθέσαμε στο Υπ. Πολιτισμού (Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής) αίτημα για τον χαρακτηρισμό
ως νεωτέρων μνημείων, κτιριακών εγκαταστάσεων στο πρ.αεροδρόμιο του Ελληνικού.
α. Αίθουσες αφίξεων και αναχωρήσεων εξωτερικών γραμμών πρ. Δυτικού Αεροδρομίου.
β. Πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών Ολυμπιακής Αεροπορίας
γ. Αγγλικό υπόστεγο (ΠΑΓΟΔΑ) που βρίσκεται στο Ελληνικό (περιοχή ΧΑΣΑΝΙ).
Τον Απρίλιο του 2007, το ΠΟΛΚΕΟΑ, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, παρουσιάζει για
πρώτη φορά το πολυτελές λεύκωμα 300 σελίδων, με τίτλο «1957 – 2007: Μισός αιώνας της ουρανούς». Στόχος, να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας για την αναγκαιότητα δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Το 2008, το ΠΟΛΚΕΟΑ συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΧΩΔΕ, για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό και
τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Της 27 Μαΐου 2019, υπογράφεται η σύσταση Κοινωφελούς Ιδρύματος υπό τον τίτλο «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας» (Συμβολαιογραφική πράξη)
Τον Ιούλιο του 2009 (22/07/2009) το ΠΟΛΚΕΟΑ καταθέτει στο Υπουργείο Οικονομικών αίτημα για τη σύσταση Κοινωφελούς
Ιδρύματος, με τίτλο «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας».
6 Απριλίου 2011: Τέσσερα (4) χρόνια μετά την έκδοση του λευκώματος, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του προσωρινού
εκθετηρίου του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας με τον τίτλο «ΈΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ», στην αίθουσα αναχωρήσεων του
Δυτικού Αεροδρομίου Ελληνικού, στα πλαίσια προώθησης του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας. Παρουσιάζονται περίπου
8 χιλιάδες ιστορικά εκθέματα της Πολιτικής Αεροπορίας.
Τον Δεκέμβριο του 2014 (08/12/2014), πραγματοποιείται αναπαράσταση της πρώτης πτήσης του BOEING 747 SX-OAB, στον
χώρο στάθμευσης των ιστορικών αεροσκαφών, στο πρ.Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνικού. Είναι το αεροσκάφος του Ωνάση.
Κανένα μουσείο στον κόσμο έως τότε, δεν διέθετε BOEING 747!!
Της 20 Απριλίου 2016, το ΠΟΛΚΕΟΑ, σύμφωνα με της διατάξεις του Ν.3028/2002, κατέθεσε έκθεση – υπόμνημα (επιμέλεια
της αρχιτέκτων μηχανικού, κας Αριάννας Ραυτοπούλου), στην οποία ζητούσαμε των χαρακτηρισμό ως νεώτερων μνημείων
κτιριακών εγκαταστάσεων στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού και πιο συγκεκριμένα: α) Του κέλυφους του αρχικού κτιρίου
του Δυτικού Αεροσταθμού β) Του παλαιού πύργου ελέγχου του Αεροσταθμού γ) Του Αγγλικού υποστέγου δ) Του αρχικού
πυρήνα του συγκροτήματος του πρώην Αμερικάνικου Κολλεγίου Αθηνών.
Της 13/10/2016, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) χαρακτηρίζει ως νεώτερα μνημεία ιστορικά κτίσματα στο Ελληνικό, τα οποία διασώθηκαν για πάντα.
Τον Μάιο του 2016 (26/05/2016) το ΠΟΛΚΕΟΑ καταθέτει νέο αίτημα στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων για τον χαρακτηρισμό των ιστορικών κτιρίων.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, με αλλεπάλληλα διαβήματα, συναντήσεις και επιστολές της την εκκαθαρίστρια της Ολυμπιακής Αεροπορίας,
παρεμβαίνει για τη διάσωση ιστορικών αντικειμένων του εθνικού της αερομεταφορέα, καθώς και έπιπλα του Αριστοτέλη
Ωνάση.
Της 13 Οκτωβρίου 2016, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, αποφασίζει τον χαρακτηρισμό του αγγλικού υποστέγου «ΠΑΓΟΔΑ» ως νεώτερο μνημείο, απαντώντας έτσι θετικά στο αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ αλλά παράλληλα, απέρριψε τον
χαρακτηρισμό του κέλυφους του Δυτικού Αεροσταθμού. Για το δε αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ για τον χαρακτηρισμό του πρώτου
υποστέγου συντήρησης αεροσκαφών (κτίριο Ζώτου – ιδρυτή της ΤΑΕ) και της παρέπεμψε σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, δεδομένου ότι ανήκει στα κινητά μέρη.
Της 21 Μαρτίου 2017, καταθέσαμε πρόταση στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων για χαρακτηρισμό ως νεώτερο μνημείο
το ΣΗΜΑ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, ως
υπαίθρια εικαστική δημιουργία και σημαντικό πολιτιστικό μνημείο – τοπόσημο.
Μάρτιος 2018: Χωροθετείται το Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, Σχεδίο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ.35 – 01.03.2018)
Της 12 Ιουλίου 2018, κατατίθεται αίτημα στο Υπ.Πολιτισμού (Α.Π.Φ33/2572) για τον χαρακτηρισμό των ιστορικών αεροσκαφών.

Τέλος, στη διάρκεια των παραπάνω χρόνων, καταφέραμε και συγκεντρώσαμε πάνω από 23.000 αντικείμενα, καθώς και επτά (7)
μη πλόιμα αεροπλάνα.
Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν διαθέτει παρόμοιο Μουσείο, παρά την παρουσία της
χώρας της επί 88 χρόνια στον χώρο των εμπορικών αερομεταφορών.
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ΑΙΤΗΜΑ

Αιτούμεθα τον χαρακτηρισμό των κάτωθι αεροσκαφών ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.1, εδαφ. Ε του Ν.3028/2002.
Παραθέτουμε σχετικό φάκελο, σύμφωνα με της οδηγίες που της έχουν παρασχεθεί από την πλευρά της, για την κήρυξη των
αεροσκαφών ως νεώτερων κινητών μνημείων
Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ

Αθήνα, 07/05/2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Πρόταση χαρακτηρισμού ως κινητών μνημείων εννέα
αεροσκαφών από το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας.
BOEING 747-284B OLYMPIC EAGLE SX-OAB

Σε συνέχεια του ως άνωθεν υπ’ αρ. 1 σχετικού εγγράφου με το
οποίο της αποστείλατε δελτία καταγραφής εννέα αεροσκαφών,
της γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
Της της είχαμε ενημερώσει με το υπ. Αρ. 2 – 4 σχετικά έγγραφα της, και με κατ’ ιδίαν ενημερωτικές συναντήσεις, προκειμένου η Δ/νση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς να εισηγηθεί
τον χαρακτηρισμό των εν λόγω αεροσκαφών ως μνημείων στο
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΠΟΑ χρειάζεται να καταρτιστούν καρτέλες καταγραφής από εξειδικευμένο επιστήμονα
(αεροναυπηγό ή άλλο ειδικό μηχανολόγο), να υπάρχει φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση, πλήρης αναφορά της
κατάσταση της εκάστου αεροσκάφους και να προκύπτουν από
αρχειακό υλικό και επιστημονική τεκμηρίωση οι ιδιαίτεροι ιστορικοί ή άλλοι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την ανακήρυξή της
Tο εσωτερικό του Β 747.
ως νεότερα κινητά μνημεία.
Στις καρτέλες που τις αποστείλατε παρατηρούμε τα εξής :
α. Δεν αναφέρεται ο συντάκτης των δελτίων καταγραφής και η τεκμηρίωση της δεν προκύπτει ότι έχει γίνει από γίνει από εξειδικευμένο μηχανολόγο.
β. Εκτός από μια γενική φωτογραφία για κάθε αεροσκάφος, δεν υπάρχει φωτογραφική και σχεδιαστική τεκμηρίωση. Ωστόσο της
προκύπτει από της σύντομες περιγραφές των δελτίων πολλά από αυτά είναι αποσυναρμολογημένα και ελλιπή και σε κάποια
λείπει μεγάλο μέρος ή και το σύνολο του εσωτερικού εξοπλισμού.
γ. Δεν είναι σαφείς και τεκμηριωμένες με φωτογραφίες, η εξωτερική και εσωτερική κατάσταση διατήρησης και οι βλάβες των
συγκεκριμένων αεροσκαφών καθώς και οι δυνατότητες ή μη επισκευής αυτών των βλαβών. Η πλήρης καταγραφή της κατάστασης των αεροπλάνων κατά την πιθανή κήρυξη της είναι απαραίτητη καθόσον σύμφωνα με της διατάξεις του Ν. 3028/2002
ο κάτοχος κινητών μνημείων οφείλει να μεριμνά για την ασφάλεια και τη διατήρησή της και να αναλαμβάνει τα αναγκαία
μέτρα συντήρησης.
δ. Τα αεροσκάφη με αριθμούς ac 1 έως 3, τα οποία ανήκαν στον στόλο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, δηλώνεται τις καρτέλες ότι
σχετίζονται με σημαντικά ορόσημα της της ιστορικής εταιρείας, ωστόσο δεν επισυνάπτονται αρχειακό υλικό, σχετικά έγγραφα
ή βιβλιογραφία που να τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα.
ε. Για τα υπόλοιπα αεροσκάφη (με αρ. ac 7 έως 9) δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση της ιδιαίτερης ιστορικής, τεχνολογικής ή της
πολιτιστικής σημασίας της και επιπλέον δεν είναι σαφές το ιδιοκτησιακό της καθεστώς.
Της της είχαμε διευκρινίσει και στα προγενέστερα έγγραφά της, και σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 1ε του Ν. 3028/2002, για να
χαρακτηριστούν ως μνημεία κινητά πολιτιστικά αγαθά νεότερα των εκάστοτε 100 χρόνων πρέπει να προκύπτουν συγκεκριμένοι
λόγοι και να υπάρχει ενδελεχής τεκμηρίωση που να αποδεικνύει την ιδιαίτερη εθνολογική, κοινωνική, τεχνική, ιστορική βιομηΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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χανική ή επιστημονική αξία της. Τα δελτία καταγραφής που της αποστείλατε δεν τεκμηριώνουν τα παραπάνω και δεν έχουν
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και ώστε να μπορούμε να συγκροτήσουμε πλήρη φάκελο, να καταρτίσουμε σχετική εισήγηση στο
αρμόδιο Συμβούλιο και να καταστήσουμε σαφείς της ιδιαίτερους λόγους χαρακτηρισμού των αεροσκαφών ως μνημείων, στα
μέλη του Συμβουλίου.
Δεδομένων των παραπάνω παρακαλούμε να επανέλθετε με περισσότερα στοιχεία, διότι ο κατατεθειμένος φάκελος δεν πληροί
της προϋποθέσεις για χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων αεροσκαφών ως νεότερων κινητών μνημείων.
Παραμένουμε στη διάθεση της για κάθε επιπλέον πληροφορία.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
κα Μυρσίνη Ζορμπά
Υπουργό Πολιτισμού

Αθήνα, 04 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ. Φ10/2616
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόταση για τον χαρακτηρισμό ως κινητά μνημεία τριών (3) ιστορικών αεροσκαφών
Σχετ.
3. Την υπ΄αρ.πρωτ. Φ10/2608 10.04.2019 επιστολής μας
4. Την υπ΄αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΤ[ΜΛ,/199331/154765/836/100
07.05.2019 απάντησή σας
Κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια των παραπάνω, επανερχόμαστε και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να διασωθούν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη από πιθανό πλειστηριασμό ή πώλησή τους ως scrap.
Δεδομένου ότι, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. απειλεί με βίαιη αποβολή (βλ.σχετ.έγγραφο) λόγω του επενδυτικού project στο Ελληνικό, καθίσταται εξαιρετικά επείγον το Υπουργείο Πολιτισμού και η αρμόδια υπηρεσία, όπως μας γνωστοποιήσει εγγράφως ότι προωθείται η σχετική διαδικασία του χαρακτηρισμού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να αρθεί η απειλή της απώλειας των
παραπάνω αεροσκαφών.
ΣΑΦΩΣ από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε να προσκομίσουμε τα πρόσθετα στοιχεία που μας ζητούνται, προκειμένου να συμπληρωθεί και διαμορφωθεί ο φάκελος για τον χαρακτηρισμό των εννέα (9) αεροσκαφών ως κινητά μνημεία, που προορισμό
έχουν το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Είναι σε γνώση σας πως, με το Προεδρικό Διάταγμα (ΣΟΑ – 01.03.2018) χωροθετήθηκε Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό (πρώην Εργοστάσιο ΚΕΑ).
ΣΧΟΛΙΑ:
Με αφορμή την επιστολή σας από 07.05.2019 και την αναφορά σας ως προς την τεκμηρίωση και τις πρόσθετες απαιτήσεις σας,
θα επιθυμούσαμε να λάβετε υπόψιν σας τα κάτωθι:
α.	Είναι προφανές πως, η χώρα μας, δεν κατέχει σχετική εμπειρία – τεχνογνωσία για Μουσεία Πολιτικής Αεροπορίας, δεδομένου
ότι δεν υπάρχει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα, παρά την 88χρονη παρουσία της χώρας μας στις εμπορικές
αερομεταφορές, θα αποτελούσε σοβαρό σφάλμα, για γραφειοκρατικούς λόγους, να χαθούν οριστικά αεροσκάφη ή τμήματα
αυτών, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ για ένα Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
β. 	Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, από την επίσκεψή μας σε δεκάδες Μουσεία Πολιτικής Αεροπορίας στην Ευρώπη αλλά και
στην Αμερική πως, άλλο πράγμα είναι η διάσωση και άλλο πράγμα είναι η τελική μορφή που θα πάρει το έκθεμα στο Μουσείο.
γ. 	Τα τρία (3) που ζητάμε τον χαρακτηρισμό τους είναι απαραίτητο να διασωθούν, μιας και αυτά, με πρωτοβουλία ενός φορέα
αγοράσθηκαν, συγκεντρώθηκαν, φυλάχθηκαν, υπάρχουν και απεικονίζουν μέρος της εξέλιξης της Πολιτικής και Γενικής Αεροπορίας στη χώρα μας.
	Είναι προφανές πως, η εσωτερική κατάσταση των αεροσκαφών δεν θα πρέπει να αφορά το πρώτο στάδιο του χαρακτηρισμού,
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μιας και αυτή μεταβάλλεται. Παρά ταύτα, η κατάσταση των αεροσκαφών στο εσωτερικό τους είναι καλή έως πολύ καλή (π.χ
ΒOEING 747).
δ. 	Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι, τα αεροσκάφη αυτά ως εκθέματα είναι στατικά και δεν αναφερόμαστε σε
πλόιμα αεροσκάφη.
ε. 	Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα είναι το ΒOEING 724 – 284 SX-CBA. Όπως σας έχουμε γράψει στις καρτέλες, δεν υπάρχει άλλο παρόμοιο σε Μουσείο της Ευρώπης!
στ. Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε πως, σε άλλα Μουσεία της Ευρώπης, για να απεικονίσουν το εσωτερικό ενός αεροπλάνου, το
αποκαλύπτουν ως τομή στην άτρακτο ή στις πτέρυγες (επισυνάπτουμε φωτογραφίες Μουσείων Πολιτικής Αεροπορίας στην
Ευρώπη).
η. 	Επίσης, ένα καλό παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατα εγκαινιασθέν νέο Μουσείο Τρένων του ΟΣΕ στο Μηχανοστάσιο Πειραιά
(«Ροτόντα») και ο χαρακτηρισμός που επετεύχθη σε βαγόνια και τρένα, διασώζοντας έτσι οριστικά ένα κομμάτι της ιστορίας
που αφορά τους ελληνικούς σιδηροδρόμους.
Με εκτίμηση και αναμένοντας εναγωνίως τη σύντομη ανταπόκριση στο αίτημά μας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων
Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
κα Μυρσίνη Ζορμπά
Υπουργό Πολιτισμού

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ. Φ10/2618
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Επανακατάθεση αιτήματος για τον χαρακτηρισμό τριών
ιστορικών αεροσκαφών ως κινητά μνημεία»

Κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια των αλλεπάλληλων συνεργασιών με τα στελέχη του
Υπουργείου Πολιτισμού, επανακαταθέτουμε το αίτημα για τον
χαρακτηρισμό των τριών (3) ιστορικών αεροσκαφών. Θα θέλαμε BOEING 727-284 MOUNT OLYMPUS SX-CBA
επιπροσθέτως να σας παραθέσουμε ένα σύντομο ιστορικό των
προσπαθειών μας, για να αποκτήσει η Ελλάδα ένα εθνικό Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας, δεδομένου ότι είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει παρόμοιο Μουσείο, παρά την 88χρονη παρουσία της χώρας μας στις εμπορικές αερομεταφορές.
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), στα 30 χρόνια παρουσίας του, έχει να επιδείξει
ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, τόσο στα ζητήματα πολιτισμού
(προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δράσεις για τη
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών του
κ.λπ.), σχετικά με την πολυσχιδή του δράση στην κοινωνία.
Πρωταρχικός στόχος του ΠΟΛΚΕΟΑ τα τελευταία χρόνια είναι η
Το εσωτερικό του Β 727.
δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Είμαστε ο φορέας, που έμελε να κληθούμε και να διαχειριστούμε την προώθηση της ιστορικότητας του χώρου και του ΟΡΑΜΑΤΟΣ για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας. Δεσπόζουσα θέση στον χώρο των αερομεταφορών είχε για 60
περίπου χρόνια η Ολυμπιακή Αεροπορία.
ΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
- Το 1994, το ΠΟΛΚΕΟΑ παρεμβαίνει και προτείνει στην Ολυμπιακή Αεροπορία τη διάσωση ανταλλακτικών αεροσκαφών,
επίπλων εποχής Αριστοτέλη Ωνάση, καθώς και τη Mercedes του Ωνάση, επιτυχώς.
- Το 1995, ο καθηγητής Λουδοβίκος Βασενχόβεν, με εντολή της Κυβέρνησης, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης – πρότασης για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Το ΠΟΛΚΕΟΑ εισηγείται στον καθηγητή, σχετικά με την ιστορικότητα του χώρου, να
προβλεφθεί η δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
- Καταθέσαμε επίσημα τον Απρίλιο του 1997 στην Πολιτεία το αίτημά μας για δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας
(ΟΡΣΑ).
- Το 2001, μετά την μετεγκατάσταση στο νέο αεροδρόμιο στα Σπάτα, εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειές μας σε όλα τα επίπεδα,
αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα αυτή στο Ελληνικό
- Το 2003, με την οικονομική στήριξη των 4.500 μελών του ΠΟΛΚΕΟΑ, αγοράστηκαν το B727-200 (νηολογίου SX-CBA)
Β737-200 (νηολογίου SX-BCA) και το Β747-200 (νηολογίου SX-OAB) που όδευαν προς καταστροφή και πώληση ως
scrap (κατσαρόλες).
- Πήραμε έγκριση, μετά από αίτημά μας, από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Αθήνας (13/01/2003 – Α.Π.75) για παραμονή των
ιστορικών αεροσκαφών στον χώρο του πρ.Ανατολικού Αεροδρομίου Ελληνικού.
- Στις 22 Απριλίου 2004, συμμετείχαμε στην ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), με θέμα «Αεροδρόμιο
Ελληνικού – Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου», όπου παρουσιάστηκε η πρότασή μας για δημιουργία Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας, στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό.
- Τον Μάιο του 2004 καταθέσαμε στο Υπ. Πολιτισμού (Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής) αίτημα για τον χαρακτηρισμό
ως νεωτέρων μνημείων, κτιριακών εγκαταστάσεων στο πρ.αεροδρόμιο του Ελληνικού.
α. Αίθουσες αφίξεων και αναχωρήσεων εξωτερικών γραμμών πρ. Δυτικού Αεροδρομίου.
β. Πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών Ολυμπιακής Αεροπορίας
γ. Αγγλικό υπόστεγο (ΠΑΓΟΔΑ) που βρίσκεται στο Ελληνικό (περιοχή ΧΑΣΑΝΙ).
- Τον Απρίλιο του 2007, το ΠΟΛΚΕΟΑ, με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, παρουσιάζει
για πρώτη φορά το πολυτελές λεύκωμα 300 σελίδων, με τίτλο «1957 – 2007: Μισός αιώνας στους ουρανούς». Στόχος, να
βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση της Κοινωνίας για την αναγκαιότητα δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
- Το 2008, το ΠΟΛΚΕΟΑ συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΧΩΔΕ, για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό και
τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
- Στις 27 Μαΐου 2009, υπογράφεται η σύσταση Κοινωφελούς Ιδρύματος υπό τον τίτλο «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας» (Συμβολαιογραφική πράξη)
- Τον Ιούλιο του 2009 (22/07/2009) το ΠΟΛΚΕΟΑ καταθέτει στο Υπουργείο Οικονομικών αίτημα για τη σύσταση Κοινωφελούς
Ιδρύματος, με τίτλο «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας».
- 6 Απριλίου 2011: Τέσσερα (4) χρόνια μετά την έκδοση του λευκώματος, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του πρώτου Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας με τον τίτλο «ΈΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ», στην αίθουσα αναχωρήσεων του Δυτικού Αεροδρομίου Ελληνικού, στα πλαίσια προώθησης του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας. Παρουσιάζονται περίπου 8 χιλιάδες ιστορικά εκθέματα της Πολιτικής Αεροπορίας. Στα 7 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου, το επισκέφθηκαν χιλιάδες επισκέπτες από
την Ελλάδα και από άλλες 18 χώρες.
- Τον Δεκέμβριο του 2014 (08/12/2014), πραγματοποιείται αναπαράσταση της πρώτης πτήσης του BOEING 747 SX-OAB, στον
χώρο στάθμευσης των ιστορικών αεροσκαφών, στο πρ.Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνικού. Είναι το αεροσκάφος του Ωνάση.
Κανένα μουσείο στον κόσμο έως τότε, δεν διέθετε BOEING 747!!
- Στις 20 Απριλίου 2016, το ΠΟΛΚΕΟΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002, κατέθεσε έκθεση – υπόμνημα (επιμέλεια
της αρχιτέκτων μηχανικού, κας Αριάννας Ραυτοπούλου), στην οποία ζητούσαμε των χαρακτηρισμό ως νεώτερων μνημείων
κτιριακών εγκαταστάσεων στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού και πιο συγκεκριμένα: α) Του κέλυφους του αρχικού κτιρίου
του Δυτικού Αεροσταθμού β) Του παλαιού πύργου ελέγχου του Αεροσταθμού γ) Του Αγγλικού υποστέγου δ) Του αρχικού
πυρήνα του συγκροτήματος του πρώην Αμερικάνικου Κολλεγίου Αθηνών.
- Το ΠΟΛΚΕΟΑ, με αλλεπάλληλα διαβήματα, συναντήσεις και επιστολές προς την Εκκαθαρίστρια της Ολυμπιακής Αεροπορίας, παρεμβαίνει για τη διάσωση ιστορικών αντικειμένων του εθνικού μας αερομεταφορέα, καθώς και έπιπλα του Αριστοτέλη Ωνάση, τη Mercedes Ωνάση, το αερόστατο κ.λπ.
- Στις 13 Οκτωβρίου 2016, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, αποφασίζει τον χαρακτηρισμό του αγγλικού υποστέγου «ΠΑΓΟΔΑ» ως νεώτερο μνημείο, απαντώντας έτσι θετικά στο αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ αλλά παράλληλα, απέρριψε τον
χαρακτηρισμό του κέλυφους του Δυτικού Αεροσταθμού. Για το δε αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ για τον χαρακτηρισμό του πρώτου
υποστέγου συντήρησης αεροσκαφών (κτίριο Ζώτου – ιδρυτή της ΤΑΕ), μας παρέπεμψε σε άλλη υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισμού, δεδομένου ότι ανήκει στα κινητά μέρη.
- Στις 21 Μαρτίου 2017, καταθέσαμε πρόταση στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων για χαρακτηρισμό ως νεώτερο μνημείο
το ΣΗΜΑ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των Λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμένης, ως
υπαίθρια εικαστική δημιουργία και σημαντικό πολιτιστικό μνημείο – τοπόσημο.
- Μάρτιος 2018: Χωροθετείται το Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, Σχεδίο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπο-
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
λιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ.35 – 01.03.2018)
Στις 6 Ιουνίου 2018, κλείνει το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, λόγω του επενδυτικού project στο Ελληνικό.
Στις 12 Ιουλίου 2018, κατατίθεται αίτημα στο Υπ.Πολιτισμού (Α.Π.Φ33/2572) για τον χαρακτηρισμό των ιστορικών αεροσκαφών.
- 31 Ιουλίου 2018 το ΠΟΛΚΕΟΑ λαμβάνει Έκθεση Βίαιης Αποβολής και Εγκατάστασης (Αριθμός 2545)
Τέλος, στη διάρκεια των παραπάνω χρόνων, καταφέραμε και συγκεντρώσαμε πάνω από 23.000 αντικείμενα, καθώς και επτά (7)
μη πλόιμα αεροπλάνα.
ΟΛΑ ΑΥΤΑ, αποκτήθηκαν χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από οπουδήποτε. Το μεράκι, η δουλειά μας, η πίστη στο ΟΡΑΜΑ για
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα, έφερε αυτό το αποτέλεσμα, στηριζόμενοι αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις.
Το Υπουργείο Πολιτισμού, από την πρώτη στιγμή, διαχρονικά επέδειξε απέναντί μας τη δέουσα ευαισθησία και συνέδραμε
αποτελεσματικά στο ιστορικό αποτέλεσμα προώθησης της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν διαθέτει παρόμοιο Μουσείο, παρά την παρουσία της
χώρας μας επί 88 χρόνια στον χώρο των εμπορικών αερομεταφορών.
-

ΑΙΤΗΜΑ
Αιτούμεθα τον χαρακτηρισμό των κάτωθι αεροσκαφών ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.1, εδαφ. Ε του Ν.3028/2002.
Παραθέτουμε σχετικό φάκελο, σύμφωνα με τις οδηγίες που μας έχουν παρασχεθεί από την πλευρά σας, για την κήρυξη των
αεροσκαφών ως νεώτερων κινητών μνημείων.
Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ

Αθήνα, 28-6-2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ή μη ως κινητών μνημείων τριών (3) αεBOEING 737-284 ADVANCED APOLLO SX BCA
ροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ΒOEING 727-284 “Mount
Olympus” SX-CBA , BOEING 747-284B “Olympic Eagle” SX-OAB, BOEING
737-284 ADVANCED “Apollo” SX-BCA, φερόμενης ιδιοκτησίας του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ)»
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ Α 153/28-06-2002)
2. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-01-2004 Υ.Α. για την «Οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων του Ν.
3028/2002» (ΦΕΚ 70/Β/20-01-2004)
3. Την υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/482/05-04-2018 Υ.Α. «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ‘Με εντολή Υπουργού’
ή/και ‘Με εντολή Υφυπουργού’ κατά περίπτωση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας
Πολιτισμού), Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1298/Β/12-04-2018)
Παραπέμπουμε τον φάκελο της υπόθεσης που αναφέρεται στο θέμα προκειμένου να εισαχθεί στο Συμβούλιό σας για την κατά
Νόμο γνωμοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Στη συνέχεια παρακαλούμε να μας επιστρέψετε τον φάκελο με απόσπασμα του σχετικού πρακτικού.
Εάν ο ενδιαφερόμενος φορέας, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, επιθυμεί να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλείται να το δηλώσει στη Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου αυτού, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
Συν.: ο φάκελος της υπόθεσης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση για το
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Καταθέσεις: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR94 0171 0360 0060 3604 0031 444
Αιτιολογία: Μουσείο + ονοματεπώνυμο
Παρακαλούνται τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), οι φίλοι της
Ολυμπιακής και της Πολιτικής Αεροπορίας, Φορείς, πολιτιστικές συλλογικότητες, πρόσωπα, όπως ανταποκριθούν ΘΕΤΙΚΑ στο κάλεσμά μας για οικονομική ενίσχυση. Προέκυψε από την αδήριτη ανάγκη για την κάλυψη των δαπανών, για
την ΑΠΟΓΡΑΦΗ της συλλογής του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, τη μελέτη, καθώς και τα τρία ιστορικά αεροσκάφη.
Σας καλούμε όπως, από το υστέρημά σας, συμβάλλετε σε αυτήν την προσπάθεια για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Διάρκεια οικονομικής ενίσχυσης: έως 31 Δεκεμβρίου 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 στο Ελληνικό.
Απολογισμός:
Έως 30 Ιουνίου 2019 συγκεντρώθηκε το ποσό των 2.505€ που είναι μόλις το 10% του στόχου
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί θερμά όσους εως 30.6.2019 συνέβαλαν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παύλος Ιωαννίδης (550€)
Βασίλης Τσατσαράγκος (300€)
ΕΣΧΙΜΠΑ (200€)
Ειρήνη Ευαγγέλου (100€)
Αντώνης Μπάρτζας (100€)
Φώτιος Χριστοδούλου (60€)
Σπυρίδων Βαζούρας (50€)
Αντιγόνη Γρηγοριάδου (50€)
Αναστασία Δανέζη (50€)
Ελένη Διοσκουρίδου (50€)
Γιάννης Καλλιάνος (50€)
Σπυρίδων Κατσιλέρος (50€)
Αντώνιος Κωνσταντάκος (50€)
Βασίλειος Λάναρης (50€)
Κωνσταντίνος Πάσχος (50€)
Μελπομένη Σεϊτανίδου (50€)
Μαρίνα Τριανταφύλλου (50€)
Ευφροσύνη Χέλμη (50€)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κωνσταντίνος Μηγιάκης (40€)
Ανώνυμος (25€)
Θεοδώρα Θεοδωράκη (20€)
Ιωάννη Καρακατσάνης (20€)
Κωνσταντίνος Κορνάρος (20€)
Σπύρο Κωνσταντόπουλο (20€)
Μαίρη Λίβερη (20€)
Γιάννη Μανιό (20€)
Κώστα Ορφανουδάκη (20€)
Δημήτριο Σίψα (20€)
Γιάννης Τσίμπας (20€)
Όλγα Αναγνωστοπούλου (15€)
Θεόφιλος Διαμαντάτος (15€)
Θεοδόσης Σιλβέστρος (15€)
Πέτρος Σπίγγος (15€)
Θανάσης Βερεντζιώτης (10€)
Μιχάλης Βλατάκης (10€)
Ιωάννα Γιαννιτσοπούλου (10€)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ελένη Δημοπούλου (10€)
Κατερίνα Λέκκα (10€)
Θεόδωρος Παλαιολόγου (10€)
Εμμανουήλ Σίμος (10€)
Πέτρο Σπίγγο (10€)
Ιωάννης Τίγκας (10€)
Μιχάλης Τζανουλίνος (10€)
Τρύφων Χρυσοστόμου (10€)
Ιωάννα Γατοπούλου (5€)
Δήμητρα Γρανίτσα (5€)
Πηνελόπη Δούκα (5€)
Παναγιώτη Καρκαλή (5€)
Αντώνη Μανιδάκη (5€)
Μαίρη Ματθαίου (5€)
Ζέτα Πρίφτη (5€)
Ρίκα Σακκά (5€)

Προσφορές αντικειμένων για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας:
• Ελίνα Αφεντάκη (στολές Ο.Α.)
• Λίλυ Μισυρλή (1ο τεύχος «Μαγικά Φτερά» της Ο.Α.)
• Μαρία Αθανασούλια (φουλάρια Ο.Α.)
• Αντιγόνη Γρηγοριάδου (αντικείμενα)

Tα τρια ιστορικά αεροσκάφη (Β747-Β737-Β727).

Το μελλοντικό Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
ΟΧΙ στο «ΑΝΤΑΜΩΜΑ»

Για 2η συνεχή χρονιά η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. απορρίπτει το αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ και του Συνδέσμου Συνταξιούχων
ΕΑΠΑΕ για την πραγματοποίηση του καθιερωμένου «Ανταμώματος» του κόσμου της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Ελληνικό, 22 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ. Φ33/2602

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
κα Σουλτάνα Σπυροπούλου
Πρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
κ. Τάκη Τσιλιμίγκα
Εντεταλμένος Σύμβουλος Μετεγκαταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΑΜΩΜΑ»

Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., παρακαλεί όπως του παραχωρηθεί ο χώρος στο νοτιοανατολικό άκρο του πρώην
Αεροδρομίου του Ελληνικού, χώρος περιφραγμένος, εντός του οποίου βρίσκονται τα αεροσκάφη μας, με
χρέωση, για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης του κόσμου των αερομεταφορών, με τίτλο «Αντάμωμα».
Υπενθυμίζουμε πως, πέρυσι, δεν στάθηκε δυνατό να πραγματοποιηθεί η παραπάνω εκδήλωση. Δεδομένου
ότι, ο παραπάνω χώρος, σαφώς εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την ευθύνη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., εκτιμούμε πως, η παραπάνω εκδήλωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί φέτος.
Προτεινόμενη ημερομηνία: 12 Ιουνίου 2019
Τέλος, με την κατάθεση του παραπάνω αιτήματός μας, επιθυμούμε να λάβετε υπόψιν σας τη σφοδρή επιθυμία του κόσμου της Αεροπορίας να «αποχαιρετήσει» τον χώρο του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού με
την παρούσα μορφή, γεγονός που θα εμπεριέχεται στον χαρακτήρα της εκδήλωσής μας με τίτλο «Αποχαιρετώντας το Ελληνικό».
Όλοι γνωρίζουμε ότι, τα επόμενα χρόνια, το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού οριστικά θα αλλάξει εικόνα,
μορφή και χρήση.
Στην παραπάνω εκδήλωση (εφόσον εγκριθεί) θα κληθούν άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, του
Πολιτισμού, Κόμματα, Υπουργεία, Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, Φορείς και Οργανισμοί, καθώς και πλήθος
κόσμου που επί 30 και πλέον συναπτά έτη, εργάστηκαν σε αυτόν τον χώρο.
Σας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προκαταβολικά και αναμένουμε την απάντησή σας, το συντομότερο
δυνατό, προκειμένου να προχωρήσουμε στην οργάνωση της προτεινόμενης εκδήλωσης.
Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ
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Επιστολή διαμαρτυρίας του ΠΟΛΚΕΟΑ
προς την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Ελληνικό, 30 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ. Φ33/2615
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
κα Σουλτάνα Σπυροπούλου
Πρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο

ΘΕΜΑ: «Διαμαρτυρία»
Κυρία Πρόεδρε,
Υπενθυμίζουμε πως από την 22.03.2019 (Αρ.Πρ Φ33/2602) επιστολή μας, ζητούσαμε την έγκρισή σας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το καθιερωμένο ετήσιο ΑΝΤΑΜΩΜΑ του κόσμου της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Παρά τις αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις για τη θετική σας στάση στην επικοινωνία μας, υπέρ της πραγματοποίησης της καθιερωμένης εκδήλωσης, ύστερα μάλιστα από την αποδοχή όλων των όρων που μας θέσατε, ΧΘΕΣ,
29.05.2019, μόλις 13 μέρες πριν από την εκδήλωση, ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά το απόγευμα πως απορρίπτεται
για δεύτερη συνεχή χρονιά το αίτημά μας. Ελπίζουμε πως η καθυστέρηση και η μακρόχρονη αναμονή για την επίσημη απάντησή σας δεν ήταν ενταγμένη σε έναν σχεδιασμό δημιουργίας τετελεσμένων.
Είναι προφανές πως, η θετική σας στάση σε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές μας συνομιλίες που είχαμε, οδήγησε τους
οργανωτές σε προετοιμασίες όπως τύπωμα προσκλήσεων, διοικητικά συμβούλια, οργανωτικές επιτροπές, συμφωνίες με Catering, μουσικούς, μικροφωνικές (ήχο – φωτισμό), προκειμένου να είμαστε έτοιμοι έγκαιρα για την
επιτυχή πραγματοποίηση αυτής της πολύ σημαντικής για εμάς εκδήλωσης.
Πιστεύουμε, είναι κατανοητό σε εσάς πως, μία έγκαιρη από την πλευρά σας απάντηση, θα έδινε σε εμάς τη δυνατότητα του εναλλακτικού σχεδίου (plan B) που είχαμε ετοιμάσει.
Η επιλογή σας αυτή βλάπτει οικονομικά αλλά κύρια ηθικά το Πολιτιστικό μας Κέντρο, προκαλώντας μάλιστα δυσμενείς επιπτώσεις στα μέλη μας και στον κόσμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, σε κάτι που θεωρούσαν αυτονόητο
και αναμενόμενο να πραγματοποιηθεί.
Πέραν από τις ρήτρες που προκύπτουν εις βάρος μας, αναδεικνύεται μία αφερέγγυα στάση από την πλευρά σας
που, όχι μόνο γεννά προβληματισμό, αλλά δημιουργεί και διάφορες σκέψεις….
Η παραπάνω απόφασή σας είναι αντιληπτό πως, δεν εκθέτει μόνο εμάς ως ΠΟΛΚΕΟΑ έναντι των συνεργατών μας
και τον κόσμο, αλλά εκθέτει και τους πολιτικούς σας προϊσταμένους.
Εν αναμονή της επίσημης απάντησής σας.
Σας ευχαριστούμε για το «κέρασμα» αυτό και σας διαβεβαιώνουμε πως δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
Για το Δ/Σ

Απάντηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Αθήνα 30.05.2019
Προς: Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.)
Σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ33/2615-30.05.2019 ομόφωνης Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου,
αποφάσισε να εγκρίνει την πραγματοποίηση της εκδήλωσης του Σωματείου σας για το ΑΝΤΑΜΩΜΑ του κόσμου
της Ολυμπιακής Αεροπορίας υπό τον όρο της προηγούμενης εκκένωσης από τα αεροσκάφη, τα οποία παραμένουν στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, παρεμποδίζοντας την εκκίνηση της Επένδυσης από τον Ανάδοχο, η οποία τελεί υπό τον όρο πλήρωσης αναβλητικών αιρέσεων μεταξύ των οποίων είναι και η παράδοση του
Ακινήτου ελευθέρου από κατοχή τρίτων στο σύνολό του. Σας υπενθυμίζουμε δε ότι έχουν περάσει δέκα (10) μήνες
από την αναγκαστική εκτέλεση, στις 24 Ιουλίου 2018, του 132 / 26.06.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής
(ΠΔΑ) κατά του Σωματείου σας, και τα αεροσκάφη παραμένουν ακόμα στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, μολονότι έχετε κληθεί επανειλημμένα και εγγράφως από την Εταιρεία μας, να τα απομακρύνετε.
Τάκης Τσιλιμίγκας
Εντεταλμένος Σύμβουλος Μετεγκαταστάσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Σουλτάνα Σπυροπούλου
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Επανήλθαμε χωρίς απάντηση ακόμα
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
κα Σουλτάνα Σπυροπούλου
Πρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Ελληνικό, 28 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτ. Φ33/2622

ΘΕΜΑ: «ΑΝΤΑΜΩΜΑ IV»
Αξιότιμη κυρία πρόεδρε,
Το Δ/Σ του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., επανέρχεται και παρακαλεί όπως
του παραχωρηθεί ο χώρος στο νοτιοανατολικό άκρο του
πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού, χώρος περιφραγμένος, εντός του οποίου βρίσκονται τα αεροσκάφη μας,
για την πραγματοποίηση της ετήσιας καθιερωμένης
εκδήλωσης του κόσμου των αερομεταφορών, με τίτλο
«Αντάμωμα IV».
Υπενθυμίζουμε πως, πέρυσι, δεν στάθηκε δυνατό να
πραγματοποιηθεί η παραπάνω εκδήλωση.
Δεδομένου ότι, ο παραπάνω χώρος, σαφώς εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από την ευθύνη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε., εκτιμούμε πως, η παραπάνω εκδήλωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί φέτος.
Προτεινόμενη ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου 2019
Αρνούνται τη
ν είσοδο ακόμ
α και στην Ελ
Αστυνομία, σε
ληνική
θέματα εκπαίδ
ευσης.

Φέτος, τον Σεπτέμβριο του 2019, συμπληρώνονται
10 χρόνια από το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας αφενός και αφετέρου, με την κατάθεση του παραπάνω αιτήματός μας επιθυμούμε να λάβετε υπόψιν σας τη σφοδρή επιθυμία του κόσμου της Αεροπορίας να «αποχαιρετήσει» τον χώρο του
πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού με την παρούσα μορφή, γεγονός που θα εμπεριέχεται στον χαρακτήρα της
εκδήλωσής μας με τίτλο «Αποχαιρετώντας το Ελληνικό».
Όλοι γνωρίζουμε ότι, τα επόμενα χρόνια, το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού οριστικά θα αλλάξει εικόνα, μορφή
και χρήση (project Ελληνικού).
Στην παραπάνω εκδήλωση (εφόσον εγκριθεί) θα κληθούν άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, του Πολιτισμού, Κόμματα, Υπουργεία, Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, Φορείς και Οργανισμοί, καθώς και πλήθος κόσμου που
επί 30 και πλέον συναπτά έτη, εργάστηκαν σε αυτόν τον χώρο.
Σας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προκαταβολικά και αναμένουμε την απάντησή σας έως την Παρασκευή 12
Ιουλίου 2019 και ώρα 14.00, προκειμένου να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο και να προχωρήσουμε στην οργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης.
Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ
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Απάντηση στον ΣΚΑΪ TV
Η αλήθεια για τα τρία (3) ιστορικά αεροσκάφη

Μ

ε αφορμή το χθεσινό κεντρικό
δελτίο του ΣΚΑΪ και το ρεπορτάζ
σχετικά με τα τρία (3) ιστορικά αεροσκάφη και την τυχόν παρεμπόδιση
της επένδυσης, επανερχόμαστε και
τονίζουμε:
Πρώτο: Τα τρία (3) ιστορικά αεροσκάφη που χαρακτηρίστηκαν ως νεώτερα ΚΙΝΗΤΑ μνημεία από το Κεντρικό
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων
πρόσφατα, αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ που χωροθετήθηκε
στο Ελληνικό (Προεδρικό Διάταγμα
01.03.2018).
Δεύτερο: Τα τρία (3) ιστορικά αεροσκάφη, αλλά και άλλα που βρίσκονται
στον χώρο, είναι ΚΙΝΗΤΑ. Υπενθυμίζουμε πως το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., ο φορέας
που προώθησε τη σχετική διαδικασία
Α. Ιστορικότητα του χώρου
Β. Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
Γ. Χαρακτηρισμό των τριών (3) ιστορικών αεροσκαφών
έχει συγκεντρώσει πάνω από 23.000
ιστορικά αντικείμενα και εννέα (9) αεροσκάφη που διατρέχουν την 88χρονη ιστορία των εμπορικών αερομεταφορών στη χώρα μας.
Τρίτο: Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα
στην Ευρώπη που δεν διαθέτει ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, παρά
την παρουσία της χώρας μας επί 88
χρόνια στον χώρο των εμπορικών αερομεταφορών.
Τέταρτο: Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. έχει ενημερώσει
σχετικά την LAMDA DEVELOPMENT
(επενδυτή) και συνεργάζεται άψογα
– υπεύθυνα, χωρίς προσκόμματα και
εμπόδια σχετικά με την επένδυση.
Δηλαδή, επουδενί ο χαρακτηρισμός
ως νεώτερα κινητά μνημεία των τριών
(3) ιστορικών αεροσκαφών δεν επηρεάζει αρνητικά, παρά μόνο θετικά,
τον σχεδιασμό του επενδυτή.

Επιπροσθέτως, όπως έχουμε τονίσει
εγγράφως προς τον επενδυτή, η μετακίνηση των παραπάνω αεροσκαφών
θα γίνει με δαπάνες του Πολιτιστικού
Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής
Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.).
Πέμπτο: Είναι η πολλοστή φορά που,
μέσα από το ραδιόφωνο, αλλά και την
τηλεόραση του ΣΚΑΪ γίνεται σχετική
αναφορά χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στο ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., όχι μόνο να
αντικρούσει τις σχετικές αρνητικές
αναφορές (παρά τις τηλεφωνικές
οχλήσεις – αίτημα για παρέμβαση),
αλλά και να ενημερώσει υπεύθυνα
τους δημοσιογράφους αφενός και
αφετέρου τους πολίτες – ακροατές
του ΣΚΑΪ για την αλήθεια σχετικά με
το ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, καθώς και τα ιστορικά αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας που
θα αποτελούν εκθέματα αυτού.
Έκτο: Το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., στις 6 Απριλίου 2011, εγκαινίασε στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού, το
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
με περίπου 14.000 εκθέματα και τρία
(3) αεροσκάφη Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, λόγω της επένδυσης και της ανάγκης να απελευ-

θερωθούν οι χώροι προκειμένου να
ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασης των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ
– ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ στην LAMDA
DEVELOPMENT ανέστειλε τη λειτουργία του, απομάκρυνε και φύλαξε με
αποκλειστικά δική του ευθύνη και
δαπάνη τα 23.000 πλέον εκθέματα και
παρέδωσε τον χώρο αρμοδίως.
Έβδομο: Το αίτημα του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
για την αναγκαιότητα δημιουργίας
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
στο Ελληνικό στήριξαν εμπράκτως το
σύνολο των πολιτικών οργανισμών
της χώρας μας.
Όγδοο: Τέλος, καλούμε το σύνολο
των Μ.Μ.Ε. όπως προβάλλουν το σχετικό μας αγώνα για τη δημιουργία
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
στο Ελληνικό, γεγονός που περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα από
01.03.2018, αναδεικνύει την ιστορικότητα του χώρου, συμβάλλει θετικά
στην επένδυση αλλά και στη διεύρυνση των επισκεπτών λόγω της μεγάλη
ζήτησης για ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και υπενθυμίζουμε πως
δεν νοείται ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ χωρίς αεροσκάφη.

Η δημιουργία ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ στο Ελληνικό
είναι κορυφαία πράξη πολιτισμού
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ - ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
Παρέμβαση Μέσων Ενημέρωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών) για τα τρία ιστορικά αεροσκάφη και προβολή του χαρακτηρισμού
που πέτυχε το ΠΟΛΚΕΟΑ για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

26.07.2019
E-mail στο ΣΚΑΪ RADIO (εκπομπή Άρη Πορτοσάλτε)
Κύριε Πορτοσάλτε καλημέρα,
Επικοινωνώ μαζί σας με αφορμή
τη συνομιλία σας με τον Υπουργό
Ανάπτυξης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, την
Τρίτη 23.07.2019 και πιο συγκεκριμένα, στην αναφορά του Υπουργού
για «κουφάρια» στο Ελληνικό, που
χαρακτηρίστηκαν ως νεώτερα μνημεία. Επίσης, μετά τη συνέντευξη
της Υπουργού Πολιτισμού, κας Λίνας
Μενδώνη στις 26.07.2019, προβήκατε σε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς
σχετικά με τα ιστορικά αεροσκάφη
(Ωνάση) της Ολυμπιακής Αεροπορίας
και όχι μόνο.
Πρώτον: Το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι ο φορέας που προώθησε και πέτυχε την
ιστορικότητα του χώρου και τη χωροθέτηση στο Ελληνικό Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης – Προεδρικό Διάταγμα – 01.03.2018). Το αίτημά μας
το στήριξε το σύνολο των πολιτικών
οργανισμών.
Δεύτερον: Η Ελλάδα είναι η μόνη
χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει ΜουΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

σείο Πολιτικής Αεροπορίας παρά την
παρουσία της χώρας μας επί 88 χρόνια
στις εμπορικές αερομεταφορές. Υπενθυμίζουμε πως πάνω από 250.0000
τουριστών που επισκέπτονται τη
χώρα μας, ζητούν να επισκεφθούν
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Τρίτον: Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας χωρίς αεροσκάφη δεν μπορεί να
γίνει. Είμαστε ο φορέας που προωθεί
επί τρία χρόνια τον χαρακτηρισμό των
ιστορικών αεροσκαφών. Υπογραμμίζουμε πως, τα αεροσκάφη αλλά και τα
κτίρια που με δική μας πρωτοβουλία
χαρακτηρίστηκαν ως νεώτερα μνημεία, όχι μόνο δεν επηρεάζουν την
επένδυση αλλά και να μην υπήρχαν,
θα έπρεπε να μας εφεύρουν. Επιπροσθέτως, είμαστε σε επαφή με τον
επενδυτή (Lamda Development) και
ήδη έχουμε πραγματοποιήσει δύο
συναντήσεις.
Τέταρτον: Το Μουσείο εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2011, παρουσία
όλων των κομμάτων του ελληνικού
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Κοινοβουλίου. Έχουμε συγκεντρώσει
περίπου 23.000 αντικείμενα και επτά
(7) αεροσκάφη, τα οποία διατρέχουν
σχεδόν το σύνολο της ιστορίας της
Πολιτικής Αεροπορίας στη χώρα μας.
Εκτιμούμε πως, το παραπάνω project
(Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας) είναι μείζονος σημασίας και συνεισφοράς στον πολιτισμό. Όπως ο Σύλλογος Φίλων Τατοϊου αγωνίζεται επί μία
20ετία για τον χαρακτηρισμό και την
αξιοποίηση του Τατοϊου, έτσι και το
ΠΟΛΚΕΟΑ εδώ και 24 χρόνια επιδιώκει και προωθεί το όραμα της ιστορικότητας του χώρου στο Ελληνικό και
τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας, προκειμένου η ιστορία των 90 χρόνων της Ελλάδας στις
εμπορικές αερομεταφορές να στεγαστεί.
Τέλος, είναι προφανές πως είναι αδύνατο να αναφερθούμε σε περισσότερες πλευρές του όλου εγχειρήματος.
Τονίζουμε για άλλη μία φορά πως το
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας με

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
τα αεροσκάφη του, τα οποία είναι
νεώτερα κινητά μνημεία (έτσι χαρακτηρίστηκαν) δεν παρεμποδίζουν την
επένδυση.
Σημείωση: Το ΠΟΛΚΕΟΑ μάλιστα,
με επιστολή του προς τη Lamda
Development γνωστοποιεί πως αναλαμβάνει το κόστος της μετακίνη-

σης αυτών. Είναι προφανές πως η
παρουσία ενός Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας στον χώρο που έμελλε
να εξελιχθεί η Πολιτική Αεροπορία
στη χώρα μας, συμβάλει θετικά στην
επένδυση και η χώρα μας θα είναι σε
θέση σε λίγα χρόνια να υποδέχεται
εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που

θα επιθυμούν να δουν το Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Υ.Γ.: Κύριε Πορτοσάλτε, θα παρακαλούσαμε, μέσω της εκπομπής σας την
ερχόμενη εβδομάδα, να μπορούσαμε
να παρέμβουμε και να απαντήσουμε
σε ερωτήσεις σας σχετικά.

10.09.2019
Απάντηση στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά
Αξιότιμε κύριε Αυτιά,

Στο σχόλιό σας, στην Κυριακή
01.09.2019 και ώρα 08.03, τονίσατε:
«…Μακάρι σε λίγο χρονικό διάστημα
να έχουμε δει και το Ελληνικό. 70 χιλιάδες θέσεις εργασίας... Θα έπρεπε
εδώ και 10 χρόνια να έχει τελειώσει
αυτή η ιστορία... 70.000, ιδίως νέοι
άνθρωποι, θα είχαν βρει δουλειά και
εμείς καθόμαστε και κοιτάμε και λέμε
πάνω από το αεροπλάνο, κάτω από το
αεροπλάνο που είναι εκεί, τα δύο - αν
θέλετε - απολιθώματα αεροπλάνων
είχαν βρει και δάσος, και κάτω από το
δάσος είχαν βρει αρχαία… και καθόμαστε και κοιτάμε τα αεροπλάνα που
μπήκανε ξέρετε ποιοι και δεν άφησαν
τίποτα… Είναι ολόγυμνα και είναι λέει
ιστορικά αρχεία της πάλαι ποτέ Ολυ-

μπιακής η οποία δεν πουλήθηκε την
ώρα που έπρεπε τελικά έφτασε σε
αυτά τα χάλια…»
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας,
σας αποστέλλουμε το Δελτίο Τύπου
και παρακαλούμε όπως το ερχόμενο
Σαββατοκύριακο, μας δώσετε τη δυνατότητα να παρέμβουμε στην εκπομπή σας τηλεφωνικά, προκειμένου να
αποκατασταθεί η αλήθεια για τα τρία
ιστορικά αεροσκάφη και πως αυτά είναι ΚΙΝΗΤΑ, δεν παρεμποδίζουν την
επένδυση, απεναντίας συμβάλλουν
στην επισκεψιμότητα του χώρου, στα
πλαίσια του χωροθετημένου Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Είμαστε λοιπόν ο φορέας που προωθήσαμε και πετύχαμε τη χωροθέτηση
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Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο
Ελληνικό.
Είμαστε ο φορέας που προώθησε τη
σχετική διαδικασία του χαρακτηρισμού ως νεώτερα κινητά μνημεία, το
αεροσκάφος του Αριστοτέλη Ωνάση
και τα λοιπά, γιατί το Ελληνικό και
η ιστορικότητα αυτού του χώρου
είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη
των εμπορικών αερομεταφορών στη
χώρα μας.
Τέλος, είναι άδικο να στοχοποιούμαστε ως φορέας που παραμποδίζει την
επένδυση και σε αυτό οφείλετε να
αποκαταστήσετε την αλήθεια και από
την εκπομπή σας.
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Από τον Παύλο Παπαδημητρόπουλο
Ξαφνικά «κανόνια» για γνωστές αεροπορικές εταιρείες
Ι) Η ισλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους WOW AIR είχε καταφέρει από την ίδρυσή της το 2011 με προσφορές τελευταίας στιγμής και φθηνά
εισιτήρια, να ανανεώσει την αναιμική
ισλανδική οικονομία, ενώ μετά την πτώχευσή της τον Μάρτιο οδηγεί τη χώρα
σε ύφεση. Η πτώχευση της εταιρείας όχι
μόνο άφησε 900 υπαλλήλους άνεργους,

αλλά προκάλεσε επίσης σημαντική μείωση του τουρισμού, που ήταν η βασική
κινητήριος δύναμη της οικονομίας της
χώρας.
ΙΙ) Η Aigle Azur υπέβαλε πτώχευση τον
Σεπτέμβριο και ακύρωσε όλες τις πτήσεις της. Ο αρμόδιος για τις μεταφορές
δήλωσε ότι από το «λουκέτο» που έβαλε η εταιρεία, δεν επηρεάστηκαν μόνο
οι 1.150 εργαζόμενοι αλλά και χιλιάδες
ταξιδιώτες. «Υπάρχουν 13.000 άνθρωποι που αγόρασαν εισιτήρια και θα πρέπει να επαναπατριστούν. Από αυτούς οι
11.000 είναι στην Αλγερία, έξι στο Μάλι
και οι υπόλοιποι σε Λίβανο, Μόσχα και
Σενεγάλη» είπε σε συνέντευξη του στο
RMC.
Γενέθλια της Cyprus Airways στην
Αθήνα
Τα πρώτα της γενέθλια από την έναρξη πτήσεων από/προς την Αθήνα,

γιόρτασε η Cyprus Airways σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 με τη στήριΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
και με καλεσμένους εκπροσώπους
των ΜΜΕ. «Σήμερα γιορτάζουμε τα
πρώτα μας γενέθλια στο δρομολόγιο
Αθήνα- Λάρνακα και είμαστε περήφανοι που σε ένα χρόνο καταφέραμε
να επεκταθούμε με την εισαγωγή καθημερινών πτήσεων. Ευχαριστούμε
το επιβατικό κοινό και τα μέσα ενημέρωσης για τη στήριξή τους» δήλωσε
η Διευθύντρια Marketing της Cyprus
Airways.
Μπύρα που παρασκευάζεται στα
40.000 πόδια.
Η British Airways και η σκωτσέζικη ζυθοποιία χειροποίητης μπύρας,
BrewDog, συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν μια μπύρα IPA ( Ιndian Pale
Ale ) «που θα διασχίσει τον Ατλαντικό»,
ώστε να γιορτάσουν τα 100 χρόνια της
αεροπορικής εταιρείας, καθώς και την
πρώτη μπύρα στον κόσμο που παρασκευάζεται στα 40.000 πόδια. Η συνταγή παρασκευής είναι ειδικά σχεδιασμένη για να λειτουργεί τέλεια στον αέρα
και να προσαρμόζεται στη μείωση της
γεύσης και της ευαισθησίας της οσμής
σε μεγάλα υψόμετρα. Τα κουτάκια της
αποκλειστικής κατά παραγγελία μπύρας
IPA, που ονομάζεται Speedbird 100 θα
διατίθενται αποκλειστικά στους πελάτες
της British Airways από την 1η Μαΐου, σε
όλες τις πτήσεις μακρινών και κοντινών
αποστάσεων, καθώς και σε επιλεγμένες
αίθουσες αναμονής.
Ο διάδρομος που τρομάζει..
Μια τρομαχτική εμπειρία περιμένει
τους ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο
Matekane στο Λεσότο, στη Νότια
Αφρική. Τα αεροπλάνα απογειώνονται αφού «τρέξουν» προς το γκρε-

μό στην κορυφή ενός λόφου. Εάν
κάποιο αεροσκάφος δεν προλάβει
να πιάσει την ταχύτητα που χρειάζεται για να πετάξει, τότε πέφτει για
λίγο στο κενό μέχρι να αρχίσει να
ανεβαίνει. Οι περισσότερες πτήσεις
που πραγματοποιούνται μεταφέρουν
ιατρικό προσωπικό και μέλη φιλαν-
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θρωπικών οργανώσεων, ή ταξιδιώτες
που… αντέχουν τις προκλήσεις.
Ο πιλότος με το ρεκόρ Guinness
Πρωτοπέταξε το 1936 με ένα Taylor E-2
Cub. Τον Μάρτιο του 1992, η Alabama

Power Company απένειμε μια καρφίτσα
με τέσσερα διαμάντια σε αναγνώριση
των 40 χρόνων πτήσεων . Στο εσωτερικό εξώφυλλο του καθενός από τα δεκατρία ημερολόγια που τηρούσε προσεκτικά υπάρχει μια χειρόγραφη καταχώρηση «My motto: “Its better to be an
old pilot , than to be a bold pilot- Fly
Safe”. Ηταν ο John Edward Long, Jr.
(1915-1999) ο πιλότος που κατέχει
στο βιβλίο Guinness Book of World
Records το ρεκόρ για τον περισσότερο χρόνο πτήσης ως κυβερνήτης από
οποιοδήποτε άλλο άτομο στον κόσμο
(πάνω από 65.000 ώρες πτήσης)
O επιβάτης με το ρεκόρ Guinness
«Λόγω δουλειάς.
Έχω ταξιδέψει
περίπου 15 εκατομμύρια μίλια, και
έχω επισκεφθεί 139 χώρες, πολλές
περισσότερες από μία φορά. Στην
Κένυα έχω πάει πάνω από 600 φορές. Έχω και το ρεκόρ πτήσεων με το
Concorde, συνολικά 718 φορές. Μια
φορά χρειάστηκε να ταξιδέψω Νέα
Υόρκη - Λονδίνο τρεις φορές μέσα

σε μια μέρα για να υπογραφεί μια
σύμβαση .. Αυτό ήταν μόνο του ένα
ρεκόρ» δήλωσε μεταξύ αλλων σε συνέντευξη του ο Βρετανός Fred Finn,
που κατέχει το ρεκόρ Guinness
στην κατηγορία «επιβάτης με τα περισσότερα αεροπορικά μίλια»

ΔΡΑΣΕΙΣ

Γενική Συνέλευση ΠΟΛΚΕΟΑ

Σ

αλλά γιατί υπερασπιζόμαστε το ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ για Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας.
•  Την αγωγή Λώμη, Καπράλου κ.λπ., για ακύρωση των εκλογών
•  Την παράδοση του χώρου (7 Ιουνίου) του πρώην Δυτικού
Αεροδρομίου, που φιλοξένησε το ΠΟΛΚΕΟΑ για 29 χρόνια.
•  Τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων (μετεγκατάσταση – Μουσείο – νέα
γραφεία). Η προσπάθεια συνεχίζεται.
•  Καθιερώσαμε και πάλι την 6η Απριλίου, «Ημέρα της Ο.Α.»,
την οποία γιορτάζουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα.
•  Καθιερώσαμε την βράβευση στελεχών και πρώην εργαζομένων της Ο.Α. και της Πολιτικής Αεροπορίας, που με την
με την συμβολή τους συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη
της Πολιτικής Αεροπορίας στη χώρα μας.

τις 22 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του ΠΟΛΚΕΟΑ.
Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ),
Βασίλης Τσατσαράγκος, τόνισε:
«Δουλέψαμε σκληρά, υπεύθυνα, με πίστη στο ΟΡΑΜΑ»
Το ΠΟΛΚΕΟΑ εισέρχεται με αισιοδοξία στο νέο περιβάλλον.
Μετά από την ιστορική επιτυχία, σχετικά με το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας και την χωροθέτησή του στο Ελληνικό,
ατενίζει με αισιοδοξία την επόμενη μέρα.
Το 2018, ήταν μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά. Είχαμε οκτώ (8)
κρίσιμα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Τα φέραμε εις πέρας,
όλα επιτυχώς. Δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε εδώ.
Πιο συγκεκριμένα:
ΠΕΤΥΧΑΜΕ
•  Τη διαγραφή του προστίμου
•  Την ακύρωση του Πρωτοκόλλου (Νοέμβριος 2013), το
οποίο έδινε τη δυνατότητα να αμφισβητηθούν τα περιουσιακά στοιχεία του ΠΟΛΚΕΟΑ και όλα τα εκθέματα και αεροσκάφη του Μουσείου.
•  Τον χαρακτηρισμό ως νεώτερα μνημεία, ιστορικών κτισμάτων στο Ελληνικό, τα οποία διεσώθησαν για πάντα.
•  Την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων, όπως εκθέματα του Μουσείου, που είχαν εγκαταλειφθεί.
•  Την χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, που
με πρόταση του ΠΟΛΚΕΟΑ, εισήχθη στο Νόμο 4062/2012
«Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα Ήλιος» (Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης – Αρ.Φύλλου 35 / 01.03.2018)
•  Να βρούμε γραφεία στέγασης του ΠΟΛΚΕΟΑ
•  Να βρούμε χώρο για τα 22.000 περίπου εκθέματα του
Μουσείου
•  Σώσαμε τη συλλογή του Μουσείου και συνεχίζεται η απογραφή του.
•  Να κάνουμε τη μετεγκατάσταση με απόλυτη επιτυχία.
Και όλα αυτά, χωρίς να αναστείλουμε ούτε μία εκδήλωση
από το πρόγραμμα δράσης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
•  Τις δικαστικές περιπέτειες. Βρεθήκαμε μέσα σε έναν χρόνο,
4 φορές, στις δικαστικές αίθουσες, όχι γιατί κάναμε κάτι,
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ΤΑΞΙΔΙΑ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ στη Μάνη

Τ

ο ΠΟΛΚΕΟΑ, στα πλαίσια του προγράμματος δράσης, οργάνωσε τριήμερη εκ-

δρομή στη Μάνη, στις 17 Μαΐου 2019.
Πετρόχτιστα χωριά με εντυπωσιακά πυργόσπιτα μέσα στις φραγκοσυκιές, λαμπρές
καστροπολιτείες του παρελθόντος, εντυπωσιακά σπήλαια, βυζαντινές εκκλησίες,
πανέμορφες παραλίες και μοναδική γαστρονομία… Ταξιδέψαμε με το ΠΟΛΚΕΟΑ
αφεθήκαμε στη γοητεία που ασκεί η άγρια
ομορφιά του τοπίου όταν η πέτρα “φλερτάρει” με τη θάλασσα και χαρίζει αμέτρητες
προκλήσεις και μοναδικές προτάσεις περι-

Στα γραφικά σοκάκια στο Λιμένι.

ήγησης.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στην
όμορφη Μάνη, ξεναγηθήκαμε σε έναν τόπο
γεμάτο θρύλους και μύθους, που πηγάζουν
από την ιστορικότητα της περιοχής, τις πολιτιστικές και αρχιτεκτονικές παραδόσεις.
Μερικά από τα μέρη επισκεφθήκαμε ήταν
το ακρωτήριο Ταίναρο, η Πυργοπολιτεία της
Βάθειας, που η ιστορία της έχει ρίζες βαθιές
και ο επισκέπτης που βαδίζει στα σοκάκια
της νιώθει σαν να επισκέπτεται ανοιχτό μουσείο, γνωρίσαμε τη βραδινή ζωή της Μάνης,
στην ιστορική Αρεόπολη και Λιμένι και επι-

Σπήλαιο Διρού

σκεφθήκαμε τα σπήλαια Διρού, ένα από τα

Μυστράς

ομορφότερα λιμναία σπήλαια του κόσμου.
Στην ξενάγησή μας στην καρδιά της Μάνης,
με την ιδιαίτερα ξεχωριστή ιστορία της βοήθησε και συνέβαλε σημαντικά, να μάθουμε
περισσότερα για τον τόπο αυτό, το μέλος
του ΔΣ του ΠΟΛΚΕΟΑ και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Φίλιππος Περιμένης, που
κατάγεται από τα μέρη αυτά.

Γύθειο

ΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΤΑΞΙΔΙΑ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ στη Χαλκίδα

Μ

ία μικρή απόδραση από την Αθήνα στην όμορφη
Χαλκίδα, οργάνωσε το ΠΟΛΚΕΟΑ στα πλαίσια των

πολιτιστικών του περιπάτων, στις 26 Ιουνίου 2019.
Μία ώρα από την Αθήνα, έχει «ανακηρυχτεί» τα τελευταία
χρόνια νέο προάστιο της πρωτεύουσας. Ταβερνάκια με ούζα
και μεζέδες για κυριακάτικες εξορμήσεις, ωραίες παραλίες
προς Βορρά και Νότο με καθαρά νερά και αμμουδιές και μια
αίσθηση ότι η πόλη ζει σε ρυθμό μόνιμων διακοπών.
Είναι η πρωτεύουσα και ο κύριος λιμένας της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Βρίσκεται κτισμένη στις δύο πλευρές του Πορθμού του
Ευρίπου, όπου ένα μέρος της καταλαμβάνει τμήμα της νήσου
Ευβοίας, το δε άλλο έχει κτιστεί στη Στερεά Ελλάδα. Στην

πρώιμα βυζαντινά χρόνια η πόλη γίνεται η πρώτη επισκοπή

ηπειρωτική πλευρά της, στον λόφο της Κανήθου, δεσπόζει

που ανήκει στη δικαιοδοσία του μητροπολίτη της Αχαΐας,

το Οθωμανικό κάστρο του Καράμπαμπα το οποίο, μαζί με

όπως και διοικητικά ανήκει στην επαρχία της Αχαΐας. Η

τη Γέφυρα του Ευρίπου και το μοναδικό φαινόμενο αλλαγής

περίοδος των βυζαντινών χρόνων χαρακτηρίζεται από τη

της κατεύθυνσης των υδάτων ανά έξι ώρες και ενδιάμεσα

μεταφορά της πόλης πιο κοντά προς τη θάλασσα, στη θέση

(περίπου) ένα δεκάλεπτο στασιμότητας (παλίρροια του

που βρίσκεται σήμερα, με σημαντικό λιμάνι της εκείνο του

Ευρίπου), αποτελούν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά

Αγίου Στεφάνου.

γνωρίσματα της.

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας λόγω της επίκαιρης θέσης

Η σημερινή πόλη της Χαλκίδας απλώνεται στη μικρή

της κατέστη έδρα του Καπουδάν Πασά και το Πασαλίκι του

χερσόνησο της Κεντρικής Εύβοιας και έχει ως φυσικά της

Εγρίπου ήταν διοικητική διαίρεση που συμπεριελάμβανε

όρια μικρούς λόφους, οι οποίοι απλώνονται στα βόρεια,

όλη σχεδόν τη Στερεά Ελλάδα.

ανατολικά και νότια της πόλης. Βρίσκεται λοιπόν σε μια

Στα «τρελά νερά» του Ευρίπου, κρύβεται η γοητεία της. Η

θέση στρατηγική από κάθε άποψη και σε αυτό συντείνει

παράδοση θέλει το φιλόσοφο Αριστοτέλη να πέφτει στα

το γεγονός του ελέγχου του πορθμού του Ευρίπου. Αυτό

νερά του Ευρίπου, απογοητευμένος από την αδυναμία

το γεγονός το είχαν προσέξει οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης

του να εξηγήσει το φαινόμενο της παλίρροιας. Αυτός που

και προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν γιατί φαινόταν ότι

σίγουρα

θα προσπόριζε στην πόλη δύναμη και πλούτο. Τα πρώτα

την αγάπησε πιο

πολύ απ΄όλους

είναι ο

λογοτέχνης Γιάννης Σκαρίμπας. Πόλη με ιδιαίτερη μαγεία

ίχνη κατοίκησης της πόλης συναντώνται ήδη από την

και αρχοντιά λόγω του πανάρχαιου παρελθόντος της,

παλαιολιθική περίοδο, αλλά ο πρώτος σημαντικός οικισμός

υποδέχεται τους επισκέπτες της άλλοτε με μελαγχολική

της που μπορεί να χαρακτηριστεί ως πόλισμα έγινε γύρω

διάθεση και άλλοτε με ταξιδιάρικη.

στο 3000 π.Χ. κατά την αρχή της Νεολιθικής Περιόδου.
Με το τέλος των Ρωμαϊκών χρόνων και την είσοδο στα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Της Χριστίνας Αυγερινίδου - Μέλος ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Η ΑΔΕΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Κάθε τέλος και μια ελπίδα.

Όσο για τους υπόλοιπους, τους ''ευνοημένους''

Κάθε αποχαιρετισμός και μια υπόσχεση, μια προσ-

που στην πιο παραγωγική τους ηλικία υποχρεώ-

δοκία ίσως. Που όμως - νομοτελειακά - δεν τηρεί-

θηκαν να συνταξιοδοτηθούν και φυσικά να είναι

ται. Γιατί τίποτα δεν παραμένει ίδιο. Η ζωή εξελίσ-

και υπόχρεοι γι αυτό. Και ''χαρούμενοι'' που ανα-

σεται και μένουμε εμείς πίσω να συγκρίνουμε το

γκάζονται να πορεύονται αποδεχόμενοι την ανί-

ιδανικό ''τότε'' με το αδειασμένο ''τώρα''.

δεη και χαιρέκακη κοινή γνώμη που τους κατηγο-

Αυτό το Φθινόπωρο μνημονεύει δέκα χρόνια από

ρεί σταθερά ως προνομιούχους αργόμισθους.

το κλείσιμο της Ολυμπιακής μας. Πιο ακριβές θα

Εμείς λοιπόν που είχαμε την τύχη ( που όλοι ζήλε-

ήταν να πούμε από το ''θάνατό'' της, και ας ακού-

ψαν) να δουλεύουμε στην ΟΑ, που την πονέσαμε

γεται μελό.

σαν αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μας, που

''Υπερβολές''...''Προχωράμε μπροστά''...

μεγαλώσαμε στους κύκλους της, που δώσαμε

και άλλα θεραπευτικά στερεότυπα, φράσεις κλισέ

ψυχή στο αεροπλάνο, εμείς που στηρίξαμε και με-

και έωλες, κατασκευασμένες για να μας ''χρυσώ-

ταφέραμε τον Ελληνισμό σε κάθε γωνία της γης,

σουν το χάπι''.

με κομμένα φτερά και όνειρα που δεν πετάνε πια,

Αλήθεια, πώς μπορεί να πάει μπροστά αυτός που

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ.

έμαθε να βλέπει τον κόσμο από ψηλά; Αυτός που

Όχι. Ο χρόνος δεν γιατρεύει. Μας αναγκάζει

έπαιρνε δύναμη από τα φτερά του και εξουδετέ-

απλώς να συνηθίζουμε στο ''χωρίς'', στην απώλεια

ρωνε τα επίγεια; Πώς θα μπορέσουμε όλοι ΕΜΕΙΣ

και το κενό. Το δυσαναπλήρωτο. Να οδοιπορούμε

που ταξιδέψαμε την ΕΛΛΑΔΑ με τους κύκλους

με τις αναμνήσεις που μας άφησε ένα επάγγελμα

μας στα πέρατα του κόσμου, να προχωρήσουμε

που έγινε ΖΩΗ και ποτέ αγγαρεία. Πρόσφυγες σε

μπροστά και να ευχαριστήσουμε παράλληλα τους

τόπους ξένους και απόμακρους, χωρίς έμβλημα,

μασκαρεμένους δολοφόνους μας μια που είχαν

χωρίς ταυτότητα, άπτεροι και αδειασμένοι από

την ..... καλοσύνη να μην μας πετάξουν στο δρό-

όνειρα. Γεμάτοι ωστόσο από στιγμές και εμπειρίες

μο αλλά να μας καθηλώσουν στις καρεκλίτσες του

μοναδικές.

δημόσιου τομέα;

Και κάπως έτσι προχωράμε.....

ΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Από τον Κώστα Δάφνο

Μάρλον Μπράντο
Β' Mέρος

Σ

τη συνέχεια, παίζει τον Ναπολέοντα στην ταινία «Ντεζιρέ» στην
πρώτη του έγχρωμη ταινία σε σινεμασκόπ με συμπρωταγωνίστρια την
Τζήν Σίμμονς. Αμέσως μετά, ο Μάρλον Μπράντο πηγαίνει στο Τόκυο και
μετά την αριστουργηματική «Σαγιονάρα» (ίσως την καλύτερη ταινία του)
και ακολουθεί «Ο Χορός των Καταραμένων». Το επόμενο φιλμ είναι «Η Εκδίκηση Είναι Δική Μου» ένα υπέροχο
ουέστερν και το μοναδικό φιλμ που
σκηνοθέτησε ο ίδιος. Γυρίζει μετά τον
«Φυγά» και λίγο αργότερα την «Ναυτική Ανταρσία» ή «Ανταρσία του Μπάουντυ». Μπαίνοντας στην 10ετία του
60, η καριέρα του παρουσίασε κάμψη
με μέτριες ταινίες από τις οποίες η
μόνη που αξίζει να αναφερθεί είναι
«Η Κόμισσα του Χονγκ Κονγκ» όπου
έπαιξε με την Σοφία Λόρεν. Το 1972
όμως στην ταινία σταθμό «Ο Νονός»
εκτοξεύθηκε και πάλι στην κορυφή
αποδεικνύοντας τη μεγάλη γκάμα του
ταλέντου του Ο ρόλος του Δον Κορλεόνε, ήταν ο καλύτερος της καριέρας
του. Ήταν κυριολεκτικά ασύγκριτος
και σ’αυτό συνετέλεσε το τέλειο μακιγιάζ του. Για τον ρόλο στον «Νονό»

πήρε το δεύτερό του Όσκαρ, έχοντας
συγεντρώσει συνολικά οκτώ υποψηφιότητες. Μετά τον «Νονό», οι εμφανίσεις στα υπόλοιπα φιλμ της καριέρας του ήταν σποραδικές της τάξεως
του 5’-10’
Ας δούμε τώρα την αισθηματική του
ζωή! Ο Μπράντο είχε πάντα προτίμηση και αδυναμία στις εξωτικές
καλλονές κυρίως από την Κίνα, την Ιαπωνία, την Πολυνησία την Ταϊτή, της
Μπαχάμες, το Μεξικό κλπ. και όχι στις
διάσημες σταρ του Χόλυγουντ. Για το
λόγο αυτό αγόρασε το 1963 στο Νότιο Ειρηνικό ένα συγκρότημα νησιών
την «Τετιαρόα». Πολλά γνωστά ονόματα πάντως συνδέθηκαν αισθηματικά μαζί του, όπως η Σέλλεϋ Γουίντερς,
η Άννα Μαρία Περαντζέλι, η Έλεν
Άντλερ, η Ειρήνη Παππά αλλά και οι
εξωτικές Φρανς Νυγιέν, Μπάρμπαρα
Λούνα, Ρίτα Μορένο και Τίνα Πέλικαν.
Οι τελευταίες δύο, αποπειράθηκαν να
αυτοκτονήσουν όταν τις άφησε. Η
πρώτη κυρία Μπράντο, ήταν η ινδή
Άννα Κάσφι. Παντρεύτηκαν το 1957,
απέκτησαν ένα γιο τον Κριστιάν και
το 1959 χώρισαν. Το 1960 ο Μπράντο
παντρεύτηκε για δεύτερη φορά την
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Μεξικανή ηθοποιό Μοβίτα, έκαναν
ένα γιό και μια κόρη και χώρισαν το
1967. Ο τελευταίος μεγάλος του έρωτας ήταν η συμπρωταγωνίστριά του
στην «Ναυτική Αναρχία» Ταρίτα, από
την Ταϊτή, την οποία δεν παντρεύτηκε
μεν αλλά απέκτησε μαζί της ένα γιό
και μία κόρη (τη Σεγιέν) και καταδικάστηκε σε 10ετή φυλάκιση. Το 1966
όμως η Σεγιέν αυτοκτόνησε πράγμα
που κατέστησε τον Μάρλον Μπράντο
ψυχικό ράκος.
Ο Μάρλον Μπράντο υπήρξε και παραμένει πάντοτε ένας απαράμιλλος
θρύλος του κινηματογράφου παρά
τον απρόβλεπτο, ασυμβίβαστο, εκρηκτικό και ιδιόρυθμο χαρακτήρα του.
Ήταν όντως μοναδικός. Δίδαξε και
κατηύθυνε πολλούς νεότερους συναδέλφους του όπως τους Ρόμπερτ Ντε
Νίρο, Αλ Πατσίνο, Τζακ Νίκολσον, Τζόνι Ντεπ αλλά και τους παλαιότερους
Μοντγκόμερυ Κλιφτ, Τζέημς Ντην,
Πωλ Νιούμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ,
Καρλ Μάλντεν και άλλους. Θα μπορούσαμε να πούμε άφοβα οτι ο Μάρλον Μπράντο άλλαξε τον ρου της
ιστορίας του κινηματογράφου.
WWW.POLKEOA.GR

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Επιμέλεια Χριστόφορος Στεφανίδης

Πρωτότυπες ιδέες εναλλακτικού τουρισμού

Ά

λλη μια ενδιαφέρουσα χρήση για αεροπλάνα που
έχουν αποσυρθεί βρέθηκε τα τελευταία χρόνια.
Έχουμε δει αεροπλάνα να γίνονται μουσεία, να χρησιμοποιούνται για μπαρ-εστιατόρια, να μετατρέπονται σε κατοικίες
τώρα και για καταδύσεις!
Πρόσφατα στο Μπαχρέιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βυθίσαν ένα ολόκληρο Boeing 747 Jumbo jet ώστε να
γίνει τεχνητός ύφαλος και να φτιάξουν έτσι το μεγαλύτερο
υποβρύχιο θεματικό πάρκο. Σε μια έκταση 100.000 τετραγωνικών μέτρων με το Boeing 747 να είναι το κεντρικό υποθαλάσσιο έκθεμα. (www.divebahrain.com).
Στην Ιορδανία, άλλα δυο αεροπλάνα ένα στρατιωτικό μεταγωγικό C-130 και πιο πρόσφατα ένα τρικινητήριο επιβατικό
Lockheed Tristar, βρίσκονται στον βυθό κοντά στην παραθαλάσσια τουριστική πόλη της Άκαμπα στο πρώτο υποθαλάσσιου στρατιωτικό μουσείο! Ήδη το «μουσείο» έχει 19
εκθέματα όπως οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τανκς,
αντιαεροπορικά κανόνια, ένα επιθετικό ελικόπτερο Cobra
και άλλα!
Ακόμα και στην γειτονική Τουρκία, λίγο έξω από το Κουσαντασι (περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Σμύρνης) έχει γίνει
κάτι παρόμοιο με ένα Airbus A300B4 το οποίο δεν είναι άλλο
από το δικό μας αεροπλάνο της Ολυμπιακής, ο ΑΙΑΣ/AJAX
(SX-BEF) .
Μετα την απόσυρση του από την Ολυμπιακή Αεροπορία,
τότε ως επιβατικό, μετατράπηκε σε αεροσκάφος μεταφοράς
εμπορευμάτων (cargo) συνεχίζοντας να πετάει για διάφορες
εταιρείες για αρκετά χρόνια ακόμα. Τελευταία εταιρεία ήταν
η τουρκική ACT Cargo Airlines η οποία το απόσυρε το 2012.
Έκτοτε παρέμενε παρκαρισμένο μέχρι που έλαβε την τωρινή του θέση στο βυθό του Αιγαίου, για να γίνει ατραξιόν για
τουρίστες.
Φαίνεται να έχει αρκετή απήχηση η «μόδα» αυτή στην γειτονική χώρα και η προσπάθεια ενίσχυσης του τουρισμού
καταδύσεων, καθώς ένα ακομα αεροπλάνο, αυτή την φορά
ένα μεγαλύτερο Airbus, το A330-300 πήρε και αυτό την θέση
του στο βυθό, στον Κόλπο Ξηρού στην Ανατολική Θράκη,
στην χερσόνησο της Καλλίπολης, νοτιοανατολικά της Αλεξανδρούπολης.
Σε μια βιομηχανία όπως είναι ο τουρισμός, νέες, έξυπνες
ιδέες κάνουν την εμφάνιση τους και υλοποιούνται, στην
ανάγκη προσέλκυσης τουριστών προσπαθώντας να προσφέρουν κάτι το διαφορετικό από κοντινούς ανταγωνιστικούς προορισμους. Πρωτότυπες –διαφορετικές ασχολίες με
σκοπό να διαφέρεις ώστε να σε επιλέξει ο τουρίστας.

Το Boeing 747 ρυμουλκείται στον Περσικό κολπο.

Έξω από την πόλη Άκαμπα της Ιορδανίας βρίσκονται στον βυθό
2 αεροπλάνα. Το εικονιζόμενο TRISTAR και ένας Ηρακλής C-130.

Ο Αίαντας σε καλύτερες μέρες στα χρώματα της Ολυμπιακής
Αεροπορίας στο αεροδρόμιο του Ελληνικού λίγο πριν την απογείωσή
του από τον διάδρομο 33R.

Έδω ο Αίαντας λίγο πριν πάρει την τελική του θέση στο βυθό του
Αιγαίου.
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ΔΗΛΩΣΕ
ΤΩΡΑ
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
EDITORIAL
ΝΕΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Το ΠΟΛΚΕΟΑ,
στην προσπάθειά του για
δημιουργική αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου
για τα μέλη του, σας καλεί
να δηλώσετε έγκαιρα τη
συμμετοχή σας
στα τμήματά μας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ:
Δευτέρα
18.30 - 20.00

YOGA-PILATES:
Πέμπτη 12.00 - 13.00

LATIN:

Τετάρτη 19.00 - 20.00
Γραφεία ΠΟΛΚΕΟΑ
Πάροδος Λεωφ.Βουλιαγμένης 602Α
(1ος όροφος - πάνω από το Γ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης)
25
Τηλ. επικοινωνίας: 210 9885006 - 210 9211965

Με ΜΕΤΡΟ:
Στάση ΑΛΙΜΟΣ (προς Γλυφάδα)
Με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ:
Στάση "3η Αργυρουπόλεως"
(Γραμμή Α3) - προς Γλυφάδα
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

29 Σεπτεμβρίου 2009 - 29 Σεπτεμβρίου 2019

10 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ Ο.Α.

Α

υτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 10 χρόνια χωρίς την Ολυ-

μπιακή Αεροπορία. Για κάποιους
που δεν την αγάπησαν, ξεχάστηκε
ήδη. Για κάποιους που δεν ήταν
απλά μία καλή δουλειά, με καλό
μεροκάματο, αλλά μία ιδέα – αγάπη, παραμένει ζωντανή.
Σε ποιον άλλωστε δεν έχει λείψει
το χαμόγελο – ανθρωπιά των εργαζομένων συναδέλφων, στις τόσες ωραίες ή δύσκολες στιγμές,
σε μία ιστορία μισού αιώνα και
πλέον, που έληξε άδοξα;
Σε έναν κλάδο που μεταλλάσσεται διαρκώς, η απουσία της
Ολυμπιακής Αεροπορίας έχει αρνητικές

Άρθρο από το

επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα εις βάρος της χώρας. Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει αερομεταφορέα που να τη συνδέει με
ΙΟΥΛΙΟΣ Ι ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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περιοδικό «Ά
λλ

η Πτήση» (τ.Ν
ο59 – σελ.16-1

7)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
τον πλανήτη. Η Ελλάδα έχει απολέσει οριστικά το know how, σε
έναν προηγμένο και σταθερά εξελισσόμενο κλάδο.
Μετά από 10 χρόνια χωρίς την Ο.Α., που ένωνε τις πέντε ηπείρους, μεταφέροντας άρωμα και χρώμα Ελλάδας, δεν έχουμε δει
ούτε νέα σχολεία, ούτε νοσοκομεία να ανεγείρονται, που κατά τα
λεγόμενα ορισμένων (η Ο.Α.) εμπόδιζε οικονομικά την ανέγερσή
των.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ
που εξελέγησαν στις πρόσφατες αυτόδιοικητικές εκλογές

Βασίλης Γιαννακόπουλος
Περιφ. Σύμβουλος
Βορείου Τομέα Αθηνών

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Δήμαρχος
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Βασίλης Λάναρης
Δημοτικός Σύμβουλος Βάρης

NEEΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Μία νέα σημαντική συμφωνία του ΠΟΛΚΕΟΑ
για τους συναδέλφους μας και στην Περιφέρεια

Το ΠΟΛΚΕΟΑ, στην προσπάθεια και στον στόχο του να διευρύνει τη συμμετοχή του συνόλου των μελών στα
προγράμματα και τις παροχές και ιδιαίτερα της Περιφέρειας, σήμερα παρουσιάζει μία νέα συμφωνία με τον
αξιόπιστο, δυναμικά ανερχόμενο Όμιλο Υγείας AFFIDEA, τον μεγαλύτερο πάροχο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας στην Ευρώπη, με παρουσία σε 17 χώρες και 246 μονάδες υγείας.
Τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ, μπορούν να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις τους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με
το εκάστοτε κέντρο. Για να λάβουν τις συγκεκριμένες προσφορές, είναι απαραίτητη η επίδειξη της κάρτας μέλους
του ΠΟΛΚΕΟΑ (εν ισχύ).
Τμήματα τα οποία έχουμε σύμβαση
με τον ΕΟΠΥΥ:

Η Alpha διάγνωση καλύπτει όλο το φάσμα των αιματολογικών
ιατρικών εξετάσεων και έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και τα
λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.
Τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ δεν θα πληρώνουν συμμετοχή (0%)
στις εξετάσεις που έχουν να κάνουν με παραπεμπτικό του
ΕΟΠΥΥ.
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Αιματολογικό
Μικροβιολογικό
Βιοχημικό
Ορμονολογικό
Ακτινολογικό
Υπερήχων Σώματος(θυρεοειδή,
Άνω κάτω κοιλίας κλπ)
Υπερήχων Αγγείων (triplex)
Μέτρηση Οστικής Μάζας
Μαστογραφία
Πανοραμικές Ακτινογραφίες

ΠΑΡΟΧΕΣ
Μην ξεχάσεις να ανανεώσεις την κάρτα του ΠΟΛΚΕΟΑ
Με ένα ευρώ το μήνα

Μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Στα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. παρέχονται:
➦ Το περιοδικό «Άλλη Πτήση», κάθε 3μηνο, με αποστολή στο σπίτι.
➦ Δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις πολιτισμού – αθλημάτων.
➦ Δυνατότητα συμμετοχής στα τμήματά του, αξιοποιώντας
δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο
➦ Ταξίδια – εκδρομές
➦ Εθελοντισμός
➦ Προβολή – βήμα σε συναδέλφους συγγραφείς, ζωγράφους,
εικαστικούς, καλλιτέχνες φωτογράφους, αθλητικές επιτυχίες

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

Αποκτώντας την κάρτα μέλους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχεις τη δυνατότητα για:
➦ Δ
 ιαγνωστικές εξετάσεις με τιμές δημοσίου, σε μια σειρά διαγνωστικά κέντρα και
νοσοκομεία.
➦ Αγορά στα Πρατήρια του Ναυτικού (Π.Ο.Ν.)
➦ Αγορά στο κατάστημα Duty Free Stuff στα Σπάτα
➦ Έκπτωση στο εστιατόριο του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης (2ος όροφος)
➦ Έκπτωση 20% στον έλεγχο ΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ (Λ. Φυλής 81, Καματερό)
➦ Έκπτωση 20% για ανθοστολισμό γάμου-βάπτισης-διοργάνωση παιδικού πάρτυ
(floweroyal.com)

Στοιχεία επικοινωνίας 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
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Επιμέλεια Παύλος Παπαδημητρόπουλος

Πέρασαν είκοσι χρόνια

Μ

όλις μία εβδομάδα είχε περάσει από τον σεισμό της Πάρνη-

θας που είχε γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου
1999 και που άφησε πίσω του 143
νεκρούς, περίπου 2.000 τραυματίες,
καθώς και 50.000 άστεγους και μια
δεύτερη τραγωδία βύθισε ξανά την
Ελλάδα στο πένθος....
Το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου του
1999 επτά άνθρωποι χάνουν τη ζωή
τους σε ένα φοβερό αεροπορικό δυ-

Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος τύπου FALCON.

στύχημα. Το πρωθυπουργικό αερο-

αστυνομικός της προσωπικής ασφά-

σκάφος τύπου Falcon που μεταφέρει

λειας του υπουργού Νίκος Ασημακό-

τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερι-

πουλος και ο μηχανικός του αεροσκά-

κών Γιάννο Κρανιδιώτη και άλλα 12

φους Μιχάλης Παπαδόπουλος ενώ

άτομα στη Ρουμανία, πέφτει σε κενό

τραυματίστηκε σοβαρά ο Γρηγόρης

αέρος. Κατά τη διάρκεια της ανεξέ-

Παπαδόπουλος, διευθυντής του δι-

λεγκτης καθοδικής πορείας όσοι δεν

πλωματικού γραφείου του υπουργεί-

ήταν δεμένοι στις θέσεις τους χτυπού-

ου Εξωτερικών, ο οποίος παρέμεινε

σαν στα τοιχώματα του αεροπλάνου

σε κώμα, αλλά τελικά επέζησε.

και στα καθίσματα. «Κλυδωνίζονταν

Πιο ελαφρά, εκτός από τον Α. Βιτάλη,

σαν να βρίσκονταν μέσα σε αναδευ-

τραυματίστηκε η αεροσυνοδός Άννα

τήρα, προσέκρουαν στην οροφή, στα

Βελισσαρίου. Σοβαρό τραυματισμό

τοιχώματα, στο δάπεδο και στην επί-

δεν υπέστησαν η ιδιαιτέρα του υπουρ-

πλωση του αεροσκάφους», αναφέρε-

γού και σύζυγος του εκπροσώπου

ται στην απόφαση του Αρείου Πάγου

Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών,

με την οποία επιδικάστηκε αποζημίω-

Μαρία Μπεγλίτη και οι δύο πιλότοι. (

ση συγγενούς ενός εκ των θυμάτων.

Στις 6 Απριλίου 2019 στην εκδήλωση

Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο

που γίνεται κάθε χρόνο από το ΠΟΛ.

Γιάννος Κρανιδιώτης, ο 23χρονος γιος

ΚΕ.ΟΑ με αφορμή την πρώτη πτήση

του Νικόλας, οι δημοσιογράφοι της

της Ολυμπιακής Αεροπορία (6 Απριλί-

ΕΡΤ Δημήτρης Πανταζόπουλος και

ου 1957), μεταξύ άλλων βραβεύτηκε

Νίνα Ασημακοπούλου, ο εικονολή-

και η αεροσυνοδός Αννα Βελισσαρί-

πτης της ΕΡΤ Παναγιώτης Πούλος, ο

ου.(σχετικό ρεπορτάζ στο τεύχος 97).
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Πρωτοσέλιδο της εποχής.

Η Άννα
Βελισσαρίου (Ι/Σ)
που πρόσφατα
βραβεύτηκε από
το ΠΟΛΚΕΟΑ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ που έφυγαν από κοντά μας
Καλό τους ταξίδι

Πάνος Οικονόμου

Χαρά Παπαελευθερίου

Ο αγαπημένος μας πατέρας ήταν
ένας υπέροχος, γλυκός άνθρωπος και το μεγάλο του κληροδότημα σε εμάς τα παιδιά του είναι να
βαδίσουμε στη ζωή με το κεφάλι
ψηλά όπως εκείνος. Ο πατέρας μας
φεύγει από τη ζωή με τη συνείδηση καθαρή και την
καρδιά γεμάτη από αγάπη. Και μακάρι στο τέλος της
ζωής μας εμείς και τα παιδιά μας να μπορούμε να φύγουμε το ίδιο περήφανοι γνωρίζοντας ότι δεν αδικήσαμε κανέναν και δεν κρατήσαμε κακία σε κανέναν.
Καλή αντάμωση μπαμπά. Σε αγαπάμε πολύ.

Η εξόδιος ακολουθία στο Ναό του Αγίου Ιωάννη Γαργαρέττα στο Κουκάκι .
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, εκ μέρους της μεγάλης
οικογένειας της Ολυμπιακής, εκφράζει
τα πιο θερμά του συλλυπητήρια στους
οικείους της.

Μαρία Βασιλειάδου
Έφυγε από τη ζωή το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ και συνάδελφος Μαρία Βασιλειάδου, σε ηλικία μόλις 58 ετών.
Η συναδέλφισσα ήταν από τις πρώτες
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
ΠΟΛΚΕΟΑ και χάρισε διάφορα αντικείμενα και ρουχισμό για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία μνημονεύουν την Ολυμπιακή Αεροπορία.
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει στον σύζυγο και στα παιδιά της, τα πιο θερμά του συλλυπητήρια.

Παύλος Τουμανίδης
Έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Παύλος Τουμανίδης, διοικητικός υπάλληλος και συνδικαλιστικό στέλεχος της Ολυμπιακής Αεροπορίας επί σειρά ετών.
Υπηρέτησε το συνδικαλιστικό κίνημα
στο Πρωτοβάθμιο και στα Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα.
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια εκ μέρους της μεγάλης οικογένειας της Ο.Α. στους οικείους και στους φίλους του.
Καλό ταξίδι Παύλο…

Παπαδημητρίου Αντώνης
Έφυγε από τη ζωή ο συνάδελφος
και μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ, Αντώνης
Παπαδημητρίου, σε ηλικία 67 ετών.
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα
θερμά του συλλυπητήρια στους
οικείους του.

Καπεταγιάννης Παναγιώτης

		
Κωνσταντίνος Στάθης

Έφυγε από τη ζωή, ο συνάδελφος
Παναγιώτης Καπεταγιάννης, σε ηλικία 68 ετών.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ εκφράζει τα πιο θερμά
του συλλυπητήρια στους οικείους
του.

Το ΔΣ του ΠΟΛΚΕΟΑ εύχεται κουράγιο και εκφράζει τα
πιο θερμά του συλλυπητήρια στον συνάδελφο Βαγγέλη
Στάθη που έχασε τον γιο του Κωνσταντίνο σε ηλικία
μόλις 22 ετών.
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