Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία του ΠΟΛΚΕΟΑ
1989 I Ίδρυση ΠΟΛΚΕΟΑ
1991 I Πρώτο τεύχος περιοδικού «Άλλη Πτήση»
1994

1991
To ΠΟΛΚΕΟΑ
αποκτά τα
πρώτα του
γραφεία

12.09.1994: Κορυφαία εκδήλωση «Μέγας
Αλέξανδρος» στο Μέγαρο Μουσικής, για τη
Μακεδονία, τον Απόδημο Ελληνισμό και το
ελληνικό Πανεπιστήμιο στην Αλεξάνδρεια
1.000 μέλη στη δύναμη
1995 I Συμπληρώνονται
του ΠΟΛΚΕΟΑ

1995 I

1995

Στη μελέτη διεπιστημονικής ομάδας υπό
τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. Βαισενχόφεν,
γίνεται η πρώτη αναφορά για την
αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας
ενός Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας εντός
του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ συγκεντρώνει το
ποσό των 4.300.000 δρχ. και
διασώζει υπέρ της ελληνικής
κοινότητας στην Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου, τα κτίρια του
Αβερώφειου Γυμνασίου και
το «Μάνα» (Φοιτητική Εστία),
η οποία με τα χρήματα αυτά
ανακαινίσθηκε πλήρως.

1997
Πρόταση
ΠΟΛΚΕΟΑ
δημιουργίας
Μουσείου
Πολιτικής
Αεροπορίας
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1999 I Η πρώτη ιστοσελίδα ΠΟΛΚΕΟΑ
2001 I

2003
Το ΠΟΛΚΕΟΑ
αγοράζει
τα πρώτα 3
αεροσκάφη
για το Μουσείο
Πολιτικής
Αεροπορίας
(727-737-747) και
διασώζει από την
καταστροφή των

2003

27 Μαρτίου:
Εγκαίνια του νέου
αεροδρομίου «Ελ.
Βενιζέλος»
Το ΠΟΛΚΕΟΑ
αποκτά γραφεία και
στο «Ελ.Βενιζέλος»

Τροποποίηση καταστατικού
για δημιουργία Μουσείου
Πολιτικής Αεροπορίας

2004
Ημερίδα του Τ.Ε.Ε. με θέμα
«Αεροδρόμιο Ελληνικού –
Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου».
Στην ημερίδα συμμετείχε το ΠΟΛΚΕΟΑ
με την πρόταση για δημιουργία
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.

2003
7-10 Ιουνίου:
Επίσκεψη του
ΠΟΛΚΕΟΑ
στο ακριτικό
Καστελόριζο.
Εκδήλωση
με τοπικούς
άρχοντες, για
τη συμβολή της
Ολυμπιακής
Αεροπορίας σε
όλα τα επίπεδα
της ζωής των
κατοίκων του
νησιού.

2007
Έκδοση
λευκώματος,
αφιερωμένο
στα 50 χρόνια
Ο.Α.

2007
Ντοκιμαντέρ για τα 50 χρόνια Ο.Α.

2008
Έκθεση Εικαστικών
“Art of Olympic”
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2008
Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση
του ΥΠΕΧΩΔΕ για το Μητροπολιτικό
Πάρκο στο Ελληνικό, δημιουργίας
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας

2009

2010

29 Σεπτεμβρίου:
Τέλος εποχής για
την ΟΑ. Σχέδιο
δράσης για την
επόμενη μέρα.
Τελευταία
άφιξη Τορόντο Μόντρεαλ

Ανάδειξη της συμβολής
της Ο.Α. στην Περιφέρεια
Το ΠΟΛΚΕΟΑ οργανώνει
εκδήλωση έκθεσης
φωτογραφίας στη Ρόδο.

2011
Έκθεση εικαστικών
και φωτογραφίας
Ο.Α. «Αέναη Πτήση»

2011
«Ένα Μουσείο Γεννιέται»
Πανηγυρική έναρξη του
εκθετηρίου στην αίθουσα
αναχωρήσεων του πρ.Δυτικού
Αεροδρομίου Ελληνικού

2011
Εκδήλωση προς τιμήν
των συγγραφέων της Ο.Α.
«Στους ουρανούς
των συγγραφέων»

2009
Υπογραφή
σύστασης του
Κοινωφελούς
Ιδρύματος, με τον
τίτλο «Μουσείο
Πολιτικής
Αεροπορίας»
(27/05/2009)

2009
20 χρόνια
ΠΟΛΚΕΟΑ
Το ΠΟΛΚΕΟΑ
καταθέτει
αίτημα στο
Υπ.Οικονομικών
για τη σύσταση
Κοινωφελούς
Ιδρύματος με
τίτλο «Μουσείο
Πολιτικής
Αεροπορίας»
(22/07/2009)
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2014 I 25 Χρόνια ΠΟΛΚΕΟΑ
2015 I

2015
Πρώτο
«ΑΝΤΑΜΩΜΑ»
του κόσμου της
Ολυμπιακής
Αεροπορίας

2015

2015

Εκδήλωση
διαμαρτυρίας για τα
λουκέτα της ντροπής»
και την προσπάθεια
αποβολής του
ΠΟΛΚΕΟΑ από το
Ελληνικό.
Ανάκτηση της
συλλογής και
εκθεμάτων του
Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας,
περιουσιακών
στοιχείων του
ΠΟΛΚΕΟΑ

6η Απριλίου: Eπαναφέραμε τον
εορτασμό της «Ημέρας της Ολυμπιακής
Αεροπορίας».
Καθιερώνουμε τη βράβευση στελεχών,
πρώην εργαζομένων της Ο.Α. και της
Πολιτικής Αεροπορίας, που με τη δουλειά
τους και από θέση ευθύνης, συνέβαλαν
σημαντικά στην εξέλιξη της Πολιτικής
Αεροπορίας στη χώρα μας.

2015 I

Ντε γιούρε
κατάργηση του
πρωτοκόλλου
(Νοέμβριος 2013)
που έδινε τη
δυνατότητα να
αμφισβητηθούν
τα περιουσιακά
στοιχεία του
ΠΟΛΚΕΟΑ από
την ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΕ. Περιλάμβανε
όλα τα εκθέματα
στο Δυτικό,
καθώς και τα επτά
αεροσκάφη του
Μουσείου.

2016 I
Ασφαλιστικά μέτρα κατά του εκκαθαριστή της Ο.Α.
Στόχος: η διάσωση ιστορικών αντικειμένων,
επίπλων εποχής Ωνάση, με προορισμό το Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας
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2016

2017
Διαγραφή
προστίμου με
νόμο (26/12/2017)
ύψους 244.143,50.
Ιστορική στιγμή
για τη συνέχεια
του ΠΟΛΚΕΟΑ

Κατάθεση αιτήματος στο
Υπ.Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό
ως Νεώτερα Κινητά Μνημεία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3028/2002, κτιρίων και τεχνικών
εγκαταστάσεων του πρ.αεροδρομίου
Ελληνικού: α) Του κέλυφους του
αρχικού κτιρίου του Δυτικού
Αεροσταθμού, β) Του παλαιού
πύργου ελέγχου τους Αεροσταθμού
γ) Του Αγγλικού υπόστεγου
(Παγόδα) και δ) Του αρχικού πυρήνα
του συγκροτήματος του πρώην
Αμερικάνικου Κολλεγίου Αθηνών
ε) Πρώτο Υπόστεγο

2017
Συμφωνία με τον Δήμο Ελληνικού
– Αργυρούπολης για τη διάσωση
του σήματος Ο.Α., πολιτιστικό
τοπόσημο, στη συμβολή της Λεωφ.
Βουλιαγμένης και Αλίμου, που όδευε
προς καταστροφή. Επισκευάστηκε
και επαναφωτίστηκε ως εικαστική
υπαίθρια δημιουργία.
Προσφυγή στο Υπ.Πολιτισμού για
τον χαρακτηρισμό του ως υπαίθρια
εικαστική δημιουργία και τοπόσημου.

2016
Πετύχαμε τον
χαρακτηρισμό ως
νεώτερα μνημεία
(13/10/2016)
από το ΚΑΣ
των ιστορικών
κτισμάτων
στο Ελληνικό.
Διεσώθησαν για
πάντα

2017
28.11.2017:
Εκδίκαση κλητήριο
θεσπίσματος για
δήθεν καταπάτηση
δημοσίου κτήματος.
Κατηγορούμενος,
ο πρόεδρος του
ΠΟΛΚΕΟΑ, Βασίλης
Τσατσαράγκος.
Πρωτόδικη
καταδίκη με 12
μήνες φυλάκισης
στην οποία
ασκήθηκε έφεση.
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2018
2018
31.07.2018:
Έκθεση Βίαιης
Αποβολής του
ΠΟΛΚΕΟΑ από το
πρώην Ανατολικό
Αεροδρόμιο
Ελληνικού, εντός
του οποίου
βρίσκονται
τα ιστορικά
αεροσκάφη με
προορισμό το
Μουσείο Πολιτικής
Αεροπορίας.

ΕΦΕΤΕΙΟ. Δικαστικές
εμπλοκές μετά
από κατηγορία για
καταπάτηση από το
ΠΟΛΚΕΟΑ δημοσίου
κτήματος (Ελληνικό),
όχι γιατί κάναμε
κάτι, αλλά γιατί
υπερασπιζόμαστε το
ΟΡΑΜΑ μας για Μουσείο
Πολιτικής Αεροπορίας.
Μάρτυρας κατηγορίας
η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ

2018
Το ΠΟΛΚΕΟΑ παραδίδει
τον χώρο του πρ. Δυτικού
Αεροδρομίου.
Χώρος που φιλοξένησε
το ΠΟΛΚΕΟΑ για 29 χρόνια
(07/06/2018)

2018
Χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας
(Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης)
Πρ.Διάταγμα 01.03.2018 – ΦΕΚ35

2018 I
Κατατίθεται αίτημα στο Υπ.Πολιτισμού για τον
χαρακτηρισμό των τριών ιστορικών αεροσκαφών
για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
(12/07/2018)
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2019
09.10.2019:
ΕΦΕΤΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ. Το
ΠΟΛΚΕΟΑ
αθωώνεται και
απαλλάσσεται
από την
κατηγορία της
καταπάτησης
δημοσίου
κτήματος στο
Ελληνικό.

2018

2018

Σεπτέμβριος 2018:
Εγκαίνια του νέου χώρου
στέγασης των γραφείων
του ΠΟΛΚΕΟΑ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Βρέθηκε χώρος στέγασης
για τα 22.000 περίπου
εκθέματα του Μουσείου

2018

10/4/2019: Κατάθεση
ολοκληρωμένης και αναλυτικής
αποτύπωσης των αεροσκαφών
του Μουσείου Πολιτικής
Αεροπορίας, με βάση τα διεθνή
πρότυπα, σε συνεργασία με το
Υπ.Πολιτισμού.

2018 I
1η Ιουνίου 2019:
Συμπλήρωση
30 χρόνων ΠΟΛΚΕΟΑ

