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Editorial

Η έναρξη της νέας σεζόν  για το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι μία 

σημαντική στιγμή. Η φετινή αφετηρία συμπίπτει 

με την ανάπτυξη των δράσεών μας και με νέο 

Δ/Σ που πρόσφατα εξελέγη (22 – 23 Ιουνίου 2020).

Επιστρέφοντας στην καθημερινότητά μας, αισθανόμαστε αι-

σιόδοξοι, παρά το δύσκολο και διαφορετικό καλοκαίρι που 

περάσαμε λόγω Covid-19.

Η ζωή όμως συνεχίζεται και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΠΟΛΚΕΟΑ, μέσα σε ένα νέο και πρωτόγνωρο περιβάλ-

λον λόγω κοροναϊού, καλείται να προσαρμοστεί και να επι-

λέξει δράσεις και προγράμματα, κάτω από τις συγκεκριμένες 

συνθήκες που επικρατούν. 

Όλοι οι άνθρωποι του ΠΟΛΚΕΟΑ «στέκονται» λοιπόν στην 

αφετηρία, τα φώτα ανάβουν.

Η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές αποτέλεσαν για το ΠΟΛ-

ΚΕΟΑ μεγάλη πρόκληση, προκειμένου να διεξαχθούν επιτυ-

χώς αυτές οι καταστατικές διαδικασίες, τηρώντας αυστηρά 

τις οδηγίες της Πολιτείας και ιδιαίτερα του ΕΟΔΥ.

Και από αυτήν τη διαδικασία, συνολικά, το ΠΟΛΚΕΟΑ βγήκε 

ενισχυμένο, αποδεικνύοντας πως στα δύσκολα ανταποκρί-

νονται επιτυχώς.

Μεσούντος του καλοκαιριού, όπως όλοι γνωρίζουμε, ξε-

κίνησαν οι εργασίες (τα γκρεμίσματα) στο αεροδρόμιο του 

Ελληνικού, ένα ζήτημα που από εδώ και πέρα θα μας απα-

σχολεί τακτικά, δεδομένου ότι το Ελληνικό συμβολίζει την 

ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα.

Στο μέλλον, το Ελληνικό δεν θα υπάρχει στην παλαιά του 

μορφή. Το Ελληνικό ξεκινά τη νέα του πορεία. Άλλωστε το 

παλαιό αεροδρόμιο, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκατο-

ντάδες δημιουργούς όλων των μορφών των τεχνών: συγ-

γραφείς, ποιητές, εικαστικοί, φωτογράφοι, παραγωγοί σκη-

νοθέτες και άλλοι πολλοί.

Σημαντικό ρόλο στην αποτύπωση – διάσωση των εικό-

νων της δεκαετίας του ’50, ’60 και ’70 έπαιξε ο 

ελληνικός κινηματογράφος. 

Όλο αυτό το ιστορικό υλικό, το ΠΟΛΚΕΟΑ το έχει συγκε-

ντρώσει μαζί με άλλα 23.000 ιστορικά αντικείμενα που δια-

τρέχουν το σύνολο της ιστορίας της Πολιτικής Αεροπορίας, 

μαζί με τα ιστορικά αεροσκάφη.

Στόχος είναι, το συντομότερο δυνατό, αυτό το ιδιαίτερα 

σημαντικό υλικό που με τόσο κόπο έχει συγκεντρωθεί, να 

βρει την οριστική του θέση στον φυσικό του χώρο που είναι 

το Ελληνικό.

«Το Ελληνικό, είναι κατοικημένο από εκατοντάδες χιλιάδες 

ιστορίες και εικόνες», έγραφε πρόσφατα στην «Καθημερινή» 

η Μαρία Κατσουνάκη.

Η μεγάλη πρόκληση για τη Lamda Development, που 

είναι ιδιοκτήτρια και επενδυτής αυτού του μεγάλου οικο-

πέδου, είναι να προσεγγίσει την επένδυση, όχι μόνο με την 

κουλτούρα του χρήματος και ανεξάρτητα από την κοινωνία.

Η οικονομία πρέπει να προσαρμόζεται στην κοινωνία και 

όχι το αντίθετο. Υπενθυμίζουμε πως η πανδημία αλλάζει τα 

πλάνα των μεγάλων επιχειρήσεων. Επενδυτές, ακαδημαϊκοί, 

άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, πιέζουν για να γί-

νουν περισσότερο ευαίσθητες, κοινωνικά, οι εταιρείες.

Ως εκ τούτου, η Lamda Development καλείται μέσω αυτής 

της μεγάλης επένδυσης του Ομίλου της, να παρέχει αντα-

ποδοτικά στην κοινωνία, διαφορετικά θα εκπέμψει ΛΑΘΟΣ 

ΜΗΝΥΜΑ.

Λάθος μήνυμα αποτελεί το «τυφλό» γκρέμισμα ιστορι-

κών εγκαταστάσεων. Παρά το ότι ο νόμος της παρέχει αυτήν 

τη δυνατότητα, η ίδια καλείται να ξαναπροσεγγίσει με ιδιαί-

τερη ευαισθησία και να επιδείξει τον απαιτούμενο σεβασμό 

στην ιστορία ενός χώρου που άφησε το πολιτισμικό αποτύ-

πωμα της στην ευρύτερη περιοχή.

Όλοι στην αφετηρία για το νέο ξεκίνημα.

Στην αφετηρία 
με Covid-19

Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο
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Όταν έπεφτε το σούρουπο, σαν μαγική εικόνα, ξε-
πρόβαλαν οι σκιές των αεροπλάνων και των ελι-
κοπτέρων και ένα ένα έπαιρναν τη θέση τους στην 

πίστα. Ο αέρας έφερνε στα αυτιά την ηχώ από τα μεγάφωνα, 
να ανακοινώνουν αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων. Μισο-
κλείνοντας τα μάτια, μπορούσες να δεις τις σκιές των επιβα-
τών να προχωρούν με γρήγορα βήματα προς την αίθουσα 
αφίξεων και αναχωρήσεων. Τους συγγενείς και φίλους που 
περίμεναν να τους υποδεχτούν.
Τώρα όλα αυτά χάθηκαν. 
Το κτήριο αφίξεων και αναχωρήσε-
ων κατεδαφίστηκε.
Σβήστηκαν τα πατήματα του Αρι-
στοτελη Ωναση, της Μαρίας Κάλ-
λας, της Sophia Loren, του Omar 
Sharif, της Jackie Kennedy Onassis, 
του Stephen Hawking και τόσων 
άλλων που ταξιδευαν με την Ολυ-
μπιακή.
Απέναντι, στο υπόστεγο της Ολυ-
μπιακής Αεροπλοΐας, σκιές του 
παρελθόντος, ο Γιάννης Τούντας, ο 
Τάκης Αθανασόπουλος, ο Γιαννης 
Κόπιτσας, ο Γιώργος Μαρτάκης, ο 
Ιάκωβος Τσισκάκης και όλοι οι κα-
λοί συνάδελφοι τεχνικοί και μηχα-
νικοί, παραδίνουν στους Κυβερνή-
τες μας, τα επιμελώς ηλεγμένα και 
άριστα συντηρημένα πτητικά μέσα 
της εταιρίας, πανέτοιμα για ασφα-
λείς πτήσεις.
Τώρα χάθηκαν και οι σκιές τους!!
Η διεθνώς πιστοποιημένη τεχνική 
βάση συντήρησης, το ιστορικό υπόστεγο της Ολυμπιακής 
Αεροπλοΐας, δεν υπάρχει πια.
Κατεδαφίστηκε!! Το πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκα-
φών. Το υπόστεγο του Στέφανου Ζώτου.
Αριστερά του υπόστεγου, το κεντρικό διώροφο  κτήριο της 
Ολυμπιακής Αεροπλοΐας.
Ολη η ιστορία της Αεροπλοίας εδω γράφτηκε. Ο πρώτος της 
πρόεδρος: ο Αλέξανδρος Ωνάσης. 
Εδώ στο ισόγειο, εγκαταστάθηκε η πρώτη επαγγελματική 
σχολή εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων και ελικοπτέ-
ρων στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Το φυτώριο 
των επίδοξων ιπτάμενων χειριστών!! Μέσα από την ομίχλη 
του παρελθόντος διακρίνονται  να αποφοιτούν και οι πρώ-
τοι αξιωματικοί χειριστές της Ε.Λ.Α.Σ και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας. 

Τεχνογνωσία και Εκπαίδευση συνώνυμο της Ολυμπιακής Αε-
ροπλοΐας.
Εδώ στον δεύτερο όροφο, αποφασίστηκε η δημιουργία Βά-
σης στη Ρόδο, με την εγκατάσταση αεροσκάφους Dornier 
228 προκειμένου η Κάσος και το Καστελόριζο να έχουν άμε-
ση πρόσβαση με την Αθήνα.
Εδώ εκπονήθηκε το νέο επιχειρησιακό σχέδιο 1998-2003, 
που  μετέτρεψε την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα σε διεθνή περιφε-

ρειακό μεταφορέα.  Με την έντα-
ξη των πρώτων  jet αεροσκαφων  
B717 -200 , την απευθειας συνδεση 
της Θεσσαλονικης με 8 ευρωπαικές 
πρωτεύουσες και την δημιουργία 
της πρώτης Τεχνικής Βάσης Συντή-
ρησης jet αεροσκαφών, το Hub της 
Θεσσαλονίκης είναι γεγονος.
Εδώ, εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε 
το προγράμμα των άγονων γραμ-
μών. Η διαρκής αεροπορική σύν-
δεση των προορισμών της άγονης 
γραμμής με την ηπειρωτική Ελλά-
δα. Εδώ σχεδιάστηκε και έγινε πρά-
ξη , η άρση της απομόνωσης της 
περιφέρειας από το κέντρο. Από 
εδώ  η Κάσος, η Κάρπαθος, το Κα-
στελοριζο, η Ικαρία, η Αστυπάλαια, 
η Σητεία, η Λέρος, η Μήλος, τα Κύ-
θηρα, «βρέθηκαν» σε απόσταση 
αναπνοής από την πρωτεύουσα. 
Αυτό ίσως είναι και η μεγαλύτερη 
προσφορά της Ολυμπιακής Αερο-
πλοΐας στο κοινονικό σύνολο.
Το κεντρικό κτήριο της Ολυμπια-

κης Αεροπλοΐας δεν υπάρχει πια. Κατεδαφίστηκε!! 
Μπάζα, κατεδαφισμένα κτήρια, εκσκαφείς, μπουλντόζες, άν-
θρωποι ξένοι στο αεροπορικό περιβάλλον, άγνωστες σκλη-
ρές φωνές που δίνουν εντολές για ακόμη περισσότερες κα-
τεδαφίσεις. Σκόνη. Πολύ σκόνη!!
Δεν έμεινε τίποτα που να θυμίζει ότι εδώ, ήταν κάποτε το Δι-
εθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ο Κρατικός Αερολιμένας 
Αθηνών!!
Η μήπως όχι?
Ίσως, οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου, μέσα σε ένα από τα 
κτήρια που θα αναγερθούν, σε κάποιο σημείο, θελήσουν να 
αναπαραστήσουν τον χώρο του Δυτικού Αεροδρομίου, με 
μία ασπρόμαυρη εκτύπωση ή με ένα graffiti.

Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες τιμάμε το παρελθόν μας!!

ΔΥΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Της Κατερίνας Χατζηκωνσταντή
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Παρουσίαση της «Ολυμπιακής Επιθεώρησης», για τα 

τότε καινούργια κτήρια του Δυτικού Αεροσταθμού.

Τεύχος Φθινοπώρου του 1986, όπου παρουσιάζεται 

ο Δυτικός Αεροσταθμός όπως ήταν πριν την 

ανακατασκευή - αλλαγή του χώρου (άνω μέρος 

φωτογραφιών). Στις φωτογραφίες, στο κάτω μέρος 

του άρθρου, βλέπουμε τα κτήρια που γνωρίζουμε και 

ορισμένα εξ αυτών βρίσκονται ακόμα υπό κατασκευή. 

Αύγουστος 2020. Η κατεδάφιση ξεκίνσε. Τίποτα πια 

δεν θυμίζει το Δυτικό Αεροδρόμιο της… Ολυμπιακής! 

Να θυμίσουμε ότι η Ολυμπιακή Επιθεώρηση εκδίδετο 

από τον τομέα ασφάλειας 

πτήσεων εδάφους (ΤΑΠΕ), 

για να παρέχει ενημέρωση 

στο προσωπικό που 

ασχολείτο με το 

επιχειρησιακό έργο 

της Ολυμπιακής σε 

συμβουλευτική βάση, 

για την ασφαλή και πιο 

επωφελή λειτουργεία του φορέα στο 

πτητικό τομέα της εταιρείας.

ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Στην πατρίδα μας 

φαίνεται πως, ενί-

οτε, δεν αγαπάμε 

την ιστορία μας.

Ο ιστορικός του μέλλοντος, θα 

δυσκολευτεί να πει την αλήθεια 

στους επισκέπτες του πρώην Αεροδρομί-

ου του Ελληνικού.

Πώς αλήθεια θα περιγράψει τη μανία για κέρδος; Γρήγορο 

κέρδος και έλλειμμα σεβασμού για το κτίριο και την ιστορία 

του, για την ιστορικότητα του χώρου, τις Μνήμες!!

Συνήθως οι ιστορικοί στην περιγραφή τους μιλάνε για σει-

σμούς, πυρκαγιές, κανιβαλισμούς και άλλες φυσικές κατα-

στροφές ή παρεμβάσεις του ανθρώπου που συνετέλεσαν 

στην καταστροφή των κτιρίων. Στην περίπτωση του Ελλη-

νικού και της καταστροφής του πρώτου υπόστεγου συντή-

ρησης αεροσκαφών στην Ελλάδα, που το έφερε ο Στέφανος 

Ζώτος από την Κέρκυρα (Γουβιά) τη δεκαετία του ’30, πώς θα 

καταγράφεται από τον ιστορικό του μέλλοντος;

Πέρασαν 16 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (2004), 

χρόνο όμως δεν βρήκαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πο-

λιτισμού να ασχοληθούν! Υπενθυμίζουμε πως η πρόταση 

διατήρησης είχε κατατεθεί από το ΠΟΛΚΕΟΑ από το 2004, 

συνοδευόμενη από σχετι-

κό φάκελο, καθώς και όλα 

τα στοιχεία που μας ζητή-

θηκαν (* βλ. αλληλογραφία 

με Υπ. Πολιτισμού).

Επιπλέον της σχετικής αλληλο-

γραφίας, πραγματοποιήθηκαν και συ-

ναντήσεις για το ίδιο θέμα, με τους κατά καιρούς 

Υπουργούς Πολιτισμού, αλλά και με υπηρεσιακά στελέχη 

του Υπουργείου.

Στην προφορική απάντηση του Υπουργείου ότι «… εκεί γί-

νεται οδικός κόμβος και βυθίζεται η Ποσειδώνος…», αντι-

προτείναμε το Hangar να αποσυναρμολογηθεί και να μετα-

φερθεί στο σημείο του χωροθετημένου Μουσείου Πολιτικής 

Αεροπορίας. Άλλωστε, αυτό έγινε για να μεταφερθεί από την 

Κέρκυρα, τη δεκαετία του 1930.

Δεκαεννέα χρόνια και έξι μήνες μετά το κλείσιμο του Αερο-

δρομίου του Ελληνικού και ενώ ήταν ένα σημαντικό ιστο-

ρικό υπόστεγο που υπηρέτησε για 90 χρόνια την Πολιτική 

Αεροπορία (ΤΑΕ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ), γκρέμισαν αυτό το ιστορικό Hangar.

ΛΑΘΟΣ ΜΗΝΥΜΑ

Η πύλη εισόδου του Δυτικού Αεροδρομίου 
στο Ελληνικό.

Το πρώτο υπόστεγο συντήρησης 
αεροσκαφών στην Ελλάδα. Hangar  

Στέφανου Ζώτου.

Γκρέμισαν το HANGAR
του Στέφανου Ζώτου στο Ελληνικό 

Το πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών στην Ελλάδα
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Ενέργειες του ΠΟΛΚΕΟΑ για τη 
διάσωση ιστορικών κτισμάτων

(Αλληλογραφία με Υπ. Πολιτισμού):

(ΠΟΛΚΕΟΑ-10.05.2004 «Χαρακτηρισμός ως νε-

ώτερων μνημείων, κτιριακών εγκαταστάσεων στο 

πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού», 

ΠΟΛΚΕΟΑ – 02.02.2007 «Μουσείο Πολιτικής Αε-

ροπορίας στο Ελληνικό», 

ΠΟΛΚΕΟΑ-20.04.2016 «Χαρακτηρισμός ως νεώ-

τερων μνημείων, κτιριακών εγκαταστάσεων στο 

πρ.Αεροδρόμιο Ελληνικού, 

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-04/08/2016 «Εισήγηση Δ/

νσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και 

Σύγχρονων Μνημείων, 

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-11.10.2016 «Πρόσκληση στη 

Συνεδρίαση του ΚΣΝΜ για τον χαρακτηρισμό ή 

μη ως μνημείων κτιρίων και τεχν.εγκαταστάσεων 

του πρ.αεροδρ.Ελληνικού», 

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-14.12.2016 «Μη χαρακτηρι-

σμός ως μνημείων κτιρίων και τεχνικών εγκατα-

στάσεων του πρ.αεροδρ.Ελληνικού», 

ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-13.04.2017 «Αναπομπή για 

επανεξέταση της υπ.αποφ. που αφορά τον μη χα-

ρακτηρισμό», 

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-03.05.2017 «Ανάκληση εγ-

γράφου αναπομπής για επανεξέταση», 

ΠΟΛΚΕΟΑ-22.12.2017 «Χαρακτηρισμός ιστορι-

κών εκθεμάτων Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας», 

ΠΟΛΚΕΟΑ-11.07.2018 «Χαρακτηρισμός του πρώ-

του υπόστεγου συντήρησης αεροσκαφών στην Ελ-

λάδα», 

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-24.07.2018 «Σχετ.με τον χα-

ρακτηρισμό του πρώτου υπόστεγου συντήρησης 

αεροσκαφών στην Ελλάδα», 

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-25.07.2018 «Σχ. με το πρώτο 

υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών στην περιοχή 

του Ελληνικού», 

ΠΟΛΚΕΟΑ-18.02.2020 «Υπόμνημα»).
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5.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟ-
ΤΑΣΗΣ Σ.Ο.Α.
Ενότητα 10. Περιοχές ειδικού ενδι-
αφέροντος

Το Μουσείο Αεροπορίας και συ-
ναφών πολιτιστικών χρήσεων στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο.
Η ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας 
είναι μέρος της τεχνολογικής προ-
όδου της χώρας μας. Τα ιστορικά 
υπόστεγα δεν θα διατηρηθούν και 
αναδειχθούν μόνο για την αρχιτεκτο-
νική και ιστορική τους αξία, αλλά θα 
αξιοποιηθούν για να στεγάσουν μέσα 
στους χώρους τους το πρώτο μουσείο 
Αεροπορίας (Πολιτικής Αεροπορίας) 
στην Ελλάδα μαζί με άλλες συναφείς 
Πολιτιστικές χρήσεις. Το μουσείο θα 
είναι προσβάσιμο από το Πάρκο, αφε-
νός με μέσα μαζικής μεταφοράς όπως 
η νέα γραμμή του τραμ, και αφετέρου, 
εναλλακτικά με ποδήλατο ή με τα πό-
δια, μέσω του κεντρικού μεγάλου πε-
ζόδρομου του Πάρκου.
Συμπερασματικά, το Μουσείο Αερο-
πορίας και συναφών πολιτιστικών 
χρήσεων είναι μεγάλο πλεονέκτημα 
του σχεδιασμού καθώς θα εμπλουτί-
σει το πολιτιστικό τοπίο της Αθήνας, 
διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο 
στη διατήρηση της βιομηχανικής και 
μηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα 
και θα τύχει παγκόσμιας αναγνώρι-
σης ως ένα από τα λιγοστά μουσεία 
εξερεύνησης που βρίσκεται στο αφε-
ντικό περιβάλλον του. Περαιτέρω, θα 
συμβάλει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, 
ως ένα μέρος Όπου οι μαθητές και οι 
επισκέπτες εν γένει θα μπορούν να 
μαθαίνουν για τις πτήσεις, τα αεροπο-
ρικά ταξίδια και το πώς αυτά έφεραν 
τους λαούς πιο κοντά. Μία τέτοια δρα-

στηριότητα είναι σε θέση να προσελ-
κύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες 
κάθε χρόνο, με σημαντικά οικονομικά 
οφέλη για το δημόσιο

5.3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΣΤΟ-
ΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα
Αυτή επιτυγχάνεται στο Σ.Ο.Α μέσω 
της βιώσιμης διαχείρισης των περι-
βαλλοντικών πόρων (φυσικών και 
ανθρωπογενών), της επανάχρησης 
αξιόλογων κτιρίων (το διατηρητέο 
τερματικό κτίριο του διάσημου αρχι-
τέκτονα Eero Saarinen θα ζωντανέψει 
ξανά ως χώρος για εκθέσεις, εμπο-
ρικές συναντήσεις και άλλες εκδη-
λώσεις τα ιστορικά υπόστεγα δεν θα 
διατηρηθούν και αναδειχθούν μόνο 
για την αρχιτεκτονική τους αξία αλλά 
θα χρησιμεύσουν επίσης για να στε-
γαστεί εντός τους το πρώτο Mουσείο 
Πολιτικής Aεροπορίας στην Ελλάδα 
(Iστορικό Aεροπορικό Mουσείο και 
άλλες συναφείς χρήσεις) και της ανά-
πτυξης χρήσεων και δραστηριοτήτων 
με όρους «πράσινης ανάπτυξης».

Ο ανατολικός αεροσταθμός του πρώ-
ην Αεροδρομίου του Ελληνικού, κατά 
πολύ μικρότερος από τους δύο προ-
ηγούμενους, μελετήθηκε το 1961 και 
η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 
1969. 

Όσον αφορά τα δύο από τα υπόστεγα 
της αεροπορίας χρονολογούνται πε-
ρίπου στα 1938. Το καθένα αποτελεί-
ται από κυρίως υπόστεγο ορθογώνιας 
ενιαίας κάτοψης με τοξωτή στέγη και 
περιμετρικά συνεργεία, ανάλογα με 
τις λειτουργικές απαιτήσεις. Ο σκελε-
τός τους είναι από οπλισμένο σκυρό-
δεμα και η στέγη από μέταλλο. Οι δια-
στάσεις τους είναι 41Χ100Χ17 (ύψος) 
μ. και 45Χ75Χ14 (ύψος) μ. αντίστοιχα. 
Το τρίτο υπόστεγο χρονολογείται περί 
το 1950, έχει διαστάσεις 60Χ60Χ15 
(ύψος) μ. και είναι εξολοκλήρου με-
ταλλική κατασκευή.
Επιπρόσθετα, το υπόστεγο που επο-
νομάζεται «Παγόδα» από την ιδι-
αίτερη μορφή της πρόσοψης του 
χρησιμοποιήθηκε ως αποθηκευτικός 
χώρος. Το υπόστεγο έχει κατασκευα-
στεί  από καμπύλους ξύλινους φορείς 
και υποστυλώματα που σχηματίζουν 
έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα εσωτε-
ρικό χώρο.

Τα 3 υπόστεγα της Πολιτικής 
Αεροπορίας ‐ Υ.Α. αρ. ΥΠΠΟ/
ΔΝΣΑΚ/41429/1057/05.06.2009 
(ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/24.06.2009) και 
ΥΠΠΟ/ΔΣΝΑΚ/41429/1057 (ΦΕΚ 
400/ΑΑΠ/13.08.2009)
«Χαρακτηρίζουμε ως μνημεία, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 
1γ του νόμου 3028/2002, τα 3 υπόστε-

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό

Παρουσίαση αποσπασμάτων του Σ.Ο.Α. και υποχρεώσεις που απορρέουν 
από αυτό σχετικά με το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

Εικόνα 2-11: Ανατολικός Αεροσταθμός 1970 

Εικόνα 2-14: Υπόστεγα Αεροπορίας
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γα Α,Β,Γ της Πολιτικής Αεροπορίας στο 
πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού (Χασάνι), 
φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δη-
μοσίου μαζί με τα προσκτίσματά τους 
τα οποία ανήκουν στον αρχικό σχεδια-
σμό του συγκροτήματος και έχουν συ-
νάρτηση με τη στατική λειτουργία των 
κυρίως κτηρίων όπως αυτά σημειώνο-

νται στο τοπογραφικό διάγραμμα του 
ΓΕΑ της 10.12.2008, διότι αποτελούν 
ειδικές κατασκευές ιδιαίτερης τεχνικής 
σημασίας με ιδιαίτερα βιομηχανικά και 
τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι ση-
μαντικά για τη μελέτη της ιστορίας της 
βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στη χώρα 
μας. Επίσης η αδιάλειπτη λειτουργία 
τους μέχρι σήμερα είναι συνδεδεμένη 
με την ιστορία της Ελληνικής Αεροπορί-
ας, στην οποία θα είναι αφιερωμένο και 
το Ιστορικό Μουσείο της Αεροπορίας 
που θα στεγάσει σε αυτά».

4. Το αγγλικό υπόστεγο Πα-
γ ό δ α ‐ Υ Π Π Ο Α / Γ Δ Α Μ Τ Ε /
ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566 
(14.12.2016)
«Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφω-
να με το άρθρο 6 παρ. 1γ. του Αγγλικού 

υπόστεγου (Παγόδα), όπως δηλώνεται 
με το στοιχείο υπ΄αριθμ. 105 στο από-
σπασμα του συνημμένου τοπογραφι-
κού της ΟΑ (20‐1‐1995), διότι πρόκειται 
για ένα μοναδικό κτίσμα αυτής της μορ-

φής και της κατασκευής για τον ελληνι-
κό χώρο».

8. Η διατήρηση των σημείων ανα-
φοράς της πρότερης χρήσης της πε-
ριοχής (τμήμα από τους διαδρόμους 
προσγείωσης – απογείωσης, Ολυμπι-
ακό συγκρότημα, κτήριο Ανατολικού 
Αερολιμένα «Eero Saarinen», μαρίνα, 
χαρακτηρισμένα μνημέια – υπόστεγα 
Αεροπορίας).
Ο σχεδιασμός σέβεται την ιστορία του 
τόπου και τη συλλογική μνήμη που 
αυτός παράγει.
Στο πλαίσιο αυτό, αξιόλογα κτήρια 
και υποδομές έχουν διατηρηθεί και 
επαναχρησιμοποιούνται, οι πρώην 
διάδρομοι έχουν ενσωματωθεί στο 
τοπίο και
προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ως 
στοιχεία και μονοπάτια που παρέχουν 
σύνδεση με τις εγκαταστάσεις του 
Πάρκου.

ΙV.Γ. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασί-
νου και Αναψυχής
Μία ισχυρή ιδέα που χαρακτηρίζει 
το Πάρκο αποτελεί η διατήρηση της 
μορφής και της μνήμης του κεντρικού 
διαδρόμου προσγείωσης, με αφαιρε-
τικό τρόπο και η μετατροπή του σε 
πεζόδρομο. Ο δευτερεύων διάδρο-
μος που τον τέμνει υπό γωνία αντιμε-
τωπίζεται παρόμοια, και μαζί με έναν 
τρίτο, νέο άξονα κίνησης πεζών που 
ενώνει τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 
στα ανατολικά με την παραλία, περι-
γράφουν τον Κόμβο του Πάρκου, ένα 
τρίγωνο, στο οποίο βρίσκεται το υφι-
στάμενο σύμβολο των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004, και χωροθετείται 
μία μεγάλη Πλατεία. Κατά μήκος του 
νέου πεζόδρομου ρέει ένα δυναμικό 

επίμηκες στοιχείο νερού. Παράλλη-
λα, σε δεύτερο επίπεδο, κάθετα προς 
τον κεντρικό διάδρομο, ξετυλίγεται 
ένας δεύτερος ελικοειδής διάδρομος 
κίνησης οδικού άξονα, με τη μορφή 
"φιδιού", ο οποίος αντιδρά, στη μο-
νοτονία της γραμμικής κίνησης του 
διαδρόμου προσγείωσης, προσφέρο-
ντας την δυνατότητα συνεχώς διαφο-
ροποιούμενης πορείας, αλλά κυρίως 
σηματοδοτεί (μαζί με τον πεζόδρομο 
"ποταμό"), την εγγύτητα και τη νοητή 
σύνδεση του Υμηττού με τον Σαρωνι-
κό (βουνό - θάλασσα).

3. Περιοχή Εκθέσεων Ελληνικού
Η Περιοχή Εκθέσεων διαμορφώνει και 
αξιοποιεί τις υφιστάμενες συνθήκες 
ώστε οι μελλοντικές γενιές να μπο-
ρούν να έρθουν κοντά με την ιστορι-
κότητα του τόπου, το μέγεθος και τη 
δύναμη των διαδρόμων προσγείω-
σης- απογείωσης. Η τοπογραφία επι-
τρέπει την άμεση οπτική επαφή με 
τη στενή επιμήκη ζώνη του διαδρό-
μου που παραμένει και συνδέει κατά 
το μήκος του όλες τις ενότητες και 
τις κύριες τυπολογίες του τοπίου του 
πάρκου. Τα εναπομείναντα στο χώρο 
επιβατικά αεροσκάφη προτείνεται 
να παραμείνουν στην περιοχή σαν 
διαδραστικά σημεία αναφοράς στο 
τοπίο και ως μέρος της ιστορίας του 
αεροδρομίου. Αντίστοιχα, το κτήριο 
του Πύργου Ελέγχου βρίσκεται επίσης 
σε αυτό το τμήμα και αποτελεί ένα 
ενεργό κέντρο, το οποίο, αν και όχι 
προσβάσιμο στο κοινό, αποτελεί ένα 
σύνολο μαζί με τον αεροσταθμό και 
τα εναπομείναντα αεροσκάφη.

4. Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών 
Η περιοχή του πρώην εργοστασίου 
αεροσκαφών του Ελληνικού αποτελεί 
ένα πολιτιστικό σύμβολο και έναν ση-
μαντικό πόλο αναψυχής του Πάρκου. 
Τα ιστορικά υπόστεγα συντήρησης 
θα στεγάσουν το νέο Αεροπορικό 
Μουσείο και συναφείς πολιτιστικές 
χρήσεις.

Εικόνα 2-15: Υπόστεγο Παγόδα. Κρίθηκε δι-
ατηρητέο με ενέργειες του ΠΟΛΚΕΟΑ
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Εισαγωγή (απόσπασμα, σελ.1)
Για πάνω από έξι δεκαετίες, το αεροδρόμιο του Ελληνικού 
αποτέλεσε έναν τεράστιο οργανισμό ο οποίος άφησε 
το αποτύπωμα του στις περιοχές του Ελληνικού και της 
Γλυφάδας. Το ζητούμενο της εργασίας ήταν οι ποικίλες 
επιρροές και επιδράσεις του αεροδρομίου στη ζωή των 
κατοίκων και ο τρόπος με τον οποίο η συγκεκριμένη σχέση 
εγγράφηκε στη συλλογική μνήμη τους. Το αεροδρόμιο από 
την εποχή της δημιουργίας του αποτέλεσε μία απόλυτη 
σταθερά στον εξελισσόμενο αστικό ιστό της ευρύτερης 
περιοχής. Αυτή του η παρουσία προσέδωσε, όπως θα έλεγε 
ο Halbawachs, στους κατοίκους του Ελληνικού και της 
Γλυφάδας μία αίσθηση σταθερότητας και κυριαρχίας του 
στην καθημερινότητά τους. Αυτή η πραγματικότητα από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1940 έως την παύση της λειτουργίας 
του το 2001 συνέβαλε δραστικά στη φυσιογνωμία και τον 
χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής.

Εισαγωγή (απόσπασμα, σελ.4)
Μεγάλο κεφάλαιο στη διαχείριση της μνήμης του 
αεροδρομίου στο σήμερα διαδραματίζει το Πολιτιστικό 
Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας, το οποίο με 
τη συνολική του δράση προσπαθεί να διασώσει ένα μεγάλο 
μέρος αρχείων και αντικειμένων που σχετίζονται με την 
Πολιτική Αεροπορία στη χώρα. Παράλλληλα, επιδιώκει την 
ίδρυση του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο χώρο του 
πρώην αεροδρομίου  ώστε να εγγράψει χωρικά τις μνήμες 
και την ιστορικότητα του αεροδρομίου στο Ελληνικό στο 
παρόν και στο μέλλον της περιοχής. Η ενότητα αυτή κλείνει 
με το πώς αποτυπώνεται η μνήμη από το αεροδρόμιο 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο μέσα 
από πρωτοβουλίες που λαμβάνουν επαγγελματίες και 
ερασιτέχνες δημοσιογράφοι και ιστορικοί. Στο πλαίσιο του 
διαδικτύου παρουσιάζονται και οι πρωτοβουλίες απλών 
κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του παρελθόντος 
των περιοχών τους, στο οποίο αναπόσπαστο κομμάτι του 
διατέλεσε για αρκετές δεκαετίες και το αεροδρόμιο.

Συμπεράσματα (απόσπασμα, σελ.55)
Ένα άλλο σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ο τρόπος 
με τον οποίο σήμερα επιχειρείται να εγγραφεί στο χώρο η 

ιστορικότητα και το παρελθόν του αεροδρομίου. Κυρίαρχο 
ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια έχει η δράση του ΠΟΛΚΕΟΑ, 
καθώς τα μέλη του με μία σειρά από πρωτοβουλίες έχουν 
διασώσει τόσο υλικό από την Ο.Α., σχετίζοντάς την με την 
ίδια την πορεία της Πολιτικής Αεροπορίας όσο και τοπόσημα 
εντός και εκτός αεροδρομίου, τα οποία σηματοδοτούν 
στο παρόν τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου 
κατά το παρελθόν. Με δεδομένη τη μεταβολή του πρώην 
αεροδρομίου στο άμεσο μέλλον, η συλλογικότητα των 
πρώην εργαζομένων της Ο.Α., που εκφράζεται κυρίαρχα από 
το ΠΟΚΕΟΑ, διεκδικεί την εγγραφή του αεροδρομίου στη 
δημόσια μνήμα της περιοχής. Η επιδίωξη ίδρυσης Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας και η διάσωση του σήματος της 
Ο.Α. στη Β΄ είσοδο της Αργυρούπολης είναι δηλωτικές 
του τρόπου με τον οποίο μία συλλογικότητα με αφετηρία 
την πολυεπίπεδη σχέση της με το πρώην αεροδρόμιο του 
Ελληνικού επιχειρεί να εγγράψει υλικά στον αστικό χώρο του 
Ελληνικού τη μνήμη του αεροδρομίου.
Το αεροδρόμιο στην περιοχή του Ελληνικού είναι έντονα 
χαραγμένο στις μνήμες των παλαιών κατοίκων και 
εργαζομένων της Ο.Α. ενώ η λειτουργία του επέδρασε 
στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Κάποιοι κάτοικοι του 
Ελληνικού και της Γλυφάδας αντιμετωπίζουν με νοσταλγία 
το πάλαι ποτέ αεροδρόμιο, ενώ άλλοι τονίζουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά τους. Από την άλλη 
πλευρά πρώην υπάλληλοι της Ο.Α. θεωρούσαν σαφώς ότι ο 
ρόλος του αεροδρομίου ήταν μόνο θετικός για την περιοχή.
Η ύπαρξη του αεροδρομίου διαμόρφωσε τον χαρακτήρα 
της περιοχής και επίσπευσε τους κοινωνικούς και 
οικονομικούς μετασχηματισμούς που θα παρατηρούνταν 
αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές τόσο της Αθήνας 
και των περιχώρων της όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Η 
οποιαδήποτε μελλοντική του αξιοποίηση με τις όποιες 
ενδεχομένως επιχειρηματικές δραστηριότητες φιλοξενήσει 
ο πρώην χώρος του αεροδρομίου δεν αντιστρατεύεται 
απαραίτητα τη συλλογική προσπάθεια για τη διατήρηση της 
μνήμης της περιοχής. Η διάθεση χώρου από την πολιτεία για 
τη μελλοντική δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, 
αλλά και η διάσωση ιστορικών μνημείων σχετιζόμενων με το 
αεροδρόμιο θα συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικότητας 
του αεροδρομίου στον χώρο και για τις επόμενες γενιές. 

Διπλωματική εργασία
(αποσπάσματα)

Λαθούρος Γεώργιος
Το αεροδρόμιο του Ελληνικού και η εγγραφή του στη συλλογική μνήμη 

των κατοίκων της περιοχής και των εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας
Φεβρουάριος 2020
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Τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020, ημέρα γενεθλίων του 

ΠΟΛΚΕΟΑ, πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογι-

στική Γενική Συνέλευση του σε ανοιχτό χώρο, λόγω 

COVID-19 και τηρουμένων όλων των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Παρά τα περιοριστικά μέτρα και τις αντίξοες καιρικές συν-

θήκες (βροχή), ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική η συμμετοχή. 

Οι εργασίες της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν σε ανοι-

χτό χώρο, διαψεύδοντας 

«μουρμουρητά» που προ-

σέβλεπαν πενιχρή συμμε-

τοχή.

Στην τοποθέτησή του, ο 

πρόεδρος του Δ/Σ, Βασί-

λης Τσατσαράγκος, ευχα-

ρίστησε όλους τους πα-

ρευρισκόμενους για την 

παρουσία τους, ζήτησε το 

θερμό χειροκρότημα για τα γενέθλια του ΠΟΛΚΕΟΑ που εί-

ναι την 1η Ιουνίου 1989 και τόνισε: 

«Είχαμε άλλη μία κερδισμένη χρονιά. Σε αυτήν την 30χρονη 

πετυχημένη διαδρομή του ΠΟΛΚΕΟΑ, δεν ήρθαν όλα αυτά 

εύκολα. Το ΠΟΛΚΕΟΑ, αντιμετώπισε στην πορεία του ιδιαί-

τερα σημαντικά προβλήματα. Χωρίς αμφιβολία όμως, το ξε-

κίνημα υπήρξε ελπιδοφόρο. 

Οι πιο κρίσιμες στιγμές ήταν:

•	 Η ίδρυση του

•	 Η πρώτη θητεία (1989 – 1992)

•	 Η μετεγκατάσταση της Ο.Α. (2001) στα Σπάτα

•	 Το κλείσιμο της Ο.Α. (2009) και ο σχεδιασμός για τη νέα 

εποχή

•	 Το πρόστιμο

•	 Η μετεγκατάσταση του ΠΟΛΚΕΟΑ

•	 Η δικαστική περιπέτεια με την κατηγορία της «καταπά-

τησης δημόσιας περιουσίας». Μάρτυρας κατηγορίας, η 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

•	 Η αθώωση του Βασίλη Τσατσαράγκου και κατ΄επέκταση 

η δικαίωση του ΠΟΛΚΕΟΑ.

Οι τρεις δεκαετίες, χωρίζονται σε τρεις σημαντικούς σταθ-

μούς.

- Η πρώτη δεκαετία αφο-

ρούσε την εδραίωση – 

ανάπτυξη

- Η δεύτερη δεκαετία δια-

κρίνεται από την επιθετική 

παρουσία, με προγράμμα-

τα πολιτισμού και δράσεις 

αθλητισμού.

- Η τρίτη δεκαετία προκρί-

νει και προωθεί το ΟΡΑΜΑ για Μουσείο Πολιτικής Αερο-

πορίας.

Το 2014 (Ιούνιος), ως νέο Δ/Σ, κινηθήκαμε με ταχύτητα, με 

σχέδιο και πάνω απ΄όλα με ΟΡΑΜΑ. Αναλάβαμε πρωτοβου-

λίες, πήραμε μέτρα και ΠΕΤΥΧΑΜΕ:

•	  Προωθήσαμε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με τον Σύν-

δεσμο Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ.

•	  Ανακτήσαμε τα περιουσιακά στοιχεία του ΠΟΛΚΕΟΑ (εκ-

θέματα Μουσείου και αεροσκάφη) και άνοιξε και πάλι το 

Μουσείο στο Ελληνικό.

•	  Παραμείναμε άλλα πέντε χρόνια στο Ελληνικό.

•	  Καταργήσαμε ντε γιούρε το Πρωτόκολλο – Ιδιωτικό Συμ-

φωνητικό που παραχωρούσε στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. τα αε-

ροσκάφη και όλα τα εκθέματα του Μουσείου.

Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση ΠΟΛΚΕΟΑ

Περίοδος Covid-19



12ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

TA NEA MAΣ

•	  Διαγράψαμε το πρόστιμο, ύψους 250.000 ευρώ

•	  Προωθήσαμε και πετύχαμε τον χαρακτηρισμό κτιρίων 

εντός του πρώην Αεροδρομίου στο Ελληνικό

•	  Επαναλειτουργήσαμε το Μουσείο Πολιτικής Αεροπο-

ρίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να το 

επισκεφθούν.

•	 Χτίσαμε νέες συμμαχίες και όλοι μαζί προβάλαμε την 

αναγκαιότητα της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αε-

ροπορίας στο Ελληνικό.

•	 Συγκεντρώσαμε πάνω από 23.000 αντικείμενα ιστορικής 

σημασίας για την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στην 

Ελλάδα.

•	 Διεκδικήσαμε την ιστο-

ρικότητα του χώρου. 

Πείσαμε, γι΄αυτό και το 

Προεδρικό Διάταγμα 

(ΦΕΚ 35 – 01.03.2018) 

για Μουσείο Πολιτικής 

Αεροπορίας στο Ελλη-

νικό είναι γεγονός.

•	 Προωθήσαμε και πε-

τύχαμε τον χαρακτηρι-

σμό των τριών ιστορι-

κών αεροσκαφών της 

Ο.Α. (747 – 737 – 727) 

ως νεώτερα ΚΙΝΗΤΑ μνημεία.

•	 Διασώσαμε και αναδείξαμε το «Σήμα της Ο.Α.», το οποίο 

ανακατασκευάστηκε και φωτίστηκε και πάλι το οποίο 

πλέον ενεργεί σαν τοπόσημο στν περιοχή.

•	 Βρήκαμε νέο χώρο στέγασης και την ασφαλή φύλαξη 

των εκθεμάτων του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.

•	 Το εξαιρετικά δύσκολο, επίπονο και κοστοβόρο εγχείρη-

μα της μετεγκατάστασης τον Ιούνιο του 2018, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

•	 Αθώωση – δικαίωση με ομόφωνη απόφαση του Τριμε-

λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (09.10.2019)

Τέλος, η αθώωση – δικαίωση ήρθε ως επιστέγασμα μιας 

συνεπούς πολιτικής, βασισμένης σε αρχές. Η συμβολή του 

ΠΟΛΚΕΟΑ στην ενίσχυση του πολιτιστικού, πνευματικού και 

μορφωτικού επιπέδου, αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική 

και πετυχημένη. Ανέδειξε τη θετική πλευρά της συλλογικής 

εικόνας του κόσμου της ΟΑ καθώς και τη συμβολή της Ολυ-

μπιακής Αεροπορίας στην κοινωνία και στην οικονομία της 

χώρας μας. Ιστορικά, στο ΠΟΛΚΕΟΑ έμελλε να πέσει η ευ-

θύνη της διαχείρισης – διάσωσης της ιστορίας της Ολυ-

μπιακής Αεροπορίας. 

Η δεσπόζουσα θέση της ΟΑ στο Μουσείο Πολιτικής Αερο-

πορίας και η συμβολή της στην εξέλιξη της Πολιτικής Αερο-

πορίας στην Ελλάδα θα ξεχωρίζει. Σύντομα ως επισκέπτες 

με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, θα αντικρύζουμε την 

πρόσφατη ιστορία μας. 

ΕΝΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το 2014, από αυτό εδώ το 

βήμα, είχαμε υποσχεθεί 

ότι το ΠΟΛΚΕΟΑ δεν θα 

κλείσει και ο κόσμος του 

θα είναι περήφανος ως 

μέλος αυτής της Κοινότη-

τας.

Δουλέψαμε σκληρά, 

υπεύθυνα, με πίστη στο 

ΟΡΑΜΑ και ήρθαν τα αποτελέσματα.

Το ΠΟΛΚΕΟΑ εισέρχεται με αισιοδοξία στο νέο περιβάλλον. 

Μετά από την ιστορική επιτυχία, σχετικά με το Μουσείο Πο-

λιτικής 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
- Την αθώωση του Βασίλη Τσατσαράγκου και κατ΄επέκτα-

ση τη δικαίωση του ΠΟΛΚΕΟΑ.

- Τη διαγραφή του προστίμου

- Την ακύρωση του Πρωτοκόλλου (Νοέμβριος 2013), το 
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οποίο έδινε τη δυνατότητα να αμφισβητηθούν τα περι-

ουσιακά στοιχεία του ΠΟΛΚΕΟΑ και όλα τα εκθέματα και 

αεροσκάφη του Μουσείου.

- Τον χαρακτηρισμό ως νεώτερα μνημεία, ιστορικών κτι-

σμάτων στο Ελληνικό, τα οποία διεσώθησαν για πάντα.

- Την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων, όπως εκθέ-

ματα του Μουσείου, που είχαν εγκαταλειφθεί.

- Την χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, 

που με πρόταση του ΠΟΛΚΕΟΑ, εισήχθη στο Νόμο 

4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελλη-

νικού  - Πρόγραμμα 

Ήλιος» (Έγκριση Σχε-

δίου Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης – Αρ.Φύλ-

λου 35 / 01.03.2018)

- Να βρούμε γραφεία 

στέγασης του ΠΟΛΚΕ-

ΟΑ

- Να βρούμε χώρο για 

τα 22.000 περίπου εκ-

θέματα του Μουσείου 

- Σώσαμε τη συλλογή 

του Μουσείου και συ-

νεχίζεται 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 χρό-

νο, 4 φορές, στις δικαστικές αίθουσες, όχι γιατί κάναμε 

κάτι, αλλά γιατί υπερασπιζόμαστε το ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ για 

Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

- Την αγωγή Λώμη, Καπράλου κ.ά, για ακύρωση των εκλο-

γών. 

- Την παράδοση του χώρου (7 Ιουνίου) του πρώην Δυτικού 

Αεροδρομίου, χώρος που φιλοξένησε το ΠΟΛΚΕΟΑ για 

29 χρόνια.

- Τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αυξημένων οι-

κονομικών υποχρεώσεων (μετεγκατάσταση – Μουσείο – 

νέα γραφεία). Η προσπάθεια συνεχίζεται.

- Καθιερώσαμε και πάλι τηην 6η Απριλίου, «Ημέρα της 

Ο.Α.», την οποία γιορτάζουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα.

Καθιερώσαμε βράβευση στελεχών και πρώην εργαζομένων 

της Ο.Α. και της Πολιτικής Αεροπορίας, για όσους με τη συμ-

βολή τους συνέβαλαν σημαντικά στην εξέλιξη της Πολιτικής 

Αεροπορίας στη χώρα μας.

Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να ανταπο-

κριθούμε στις προγραμματισμένες δράσεις του ΠΟΛΚΕΟΑ 

για τα μέλη μας.

Παράλληλα, καλούμαστε 

να διεκπεραιώνουμε την 

καθημερινότητα, η οποία 

ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΑΣ είναι ιδι-

αίτερα επίπονη και απαι-

τητική.

Έως τώρα βγήκαμε νικη-

τές από όλους τους αγώ-

νες

1. Απογραφή

2.  Μετακίνηση αερο-

σκαφών

3.  Άμεση λειτουργία 

Μουσείου

4. Έκδοση βιβλίου

5.  Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων

6.  Προβολή της ιστορίας της Ο.Α., άρθρα, βίντεο, συνεντεύ-

ξεις, εκπομπές στην TV, ντοκιμαντέρ.

8.  Έκδοση ημερολογίου με την 30χρονη ιστορία του ΠΟΛ-

ΚΕΟΑ και της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

9.  Συνεργασία με κορυφαίο Πανεπιστήμιο για την ιστορία 

της Ο.Α.

10.  Προγράμματα για τα μέλη στις νέες συνθήκες λόγω 

Covid-19.

Όταν έχεις όνειρα παλεύεις να τα 
προστατεύσεις. 

Αξίζει να κάνουμε περισσότερα
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NEO Δ/Σ ΠΟΛΚΕΟΑ 
2020-2023

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., 
που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 22ας και 23ης Ιουνίου 
2020 και έπειτα από τη συνεδρίαση του την 1η Ιουλίου 
2020 και ώρα 11.00 σύμφωνα με το καταστατικό και με 
αποκλειστικό θέμα «συγκρότηση σε σώμα και κατανομή 
αξιωμάτων» είναι: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  Π Ο Λ Κ Ε Ο Α
22 & 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 Ιουνίου 2020 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και  Ελεγκτικής Επιτροπής του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.:

 Ψήφισαν: 750     Έγκυρα: 720     Άκυρα – Λευκά: 30
Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί τα μέλη του για την ανταπόκριση και τη 
συμμετοχή τους στις εκλογές (22-23 Ιουνίου 2020) καθώς και για 
την τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ (COVID-19). 



15 WWW.POLKEOA.GR

TA NEA MAΣ

Τα 4 νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ευάγγελος 
Στρουμπούλης
Μέλος

Ευάγγελος 
Βασιλαράς
Μέλος

Παναγιώτης
Κώσταλος
Αν. Γεν. Γραμματέας

Γιώργος
Σαρηγιάννης
Έφορος Επιμελητείας

Εργάστηκα στη μαμά Ολυμπιακή Αεροπορία 

από το 2002 μέχρι το 2015, έπειτα στην Olympic 

Handling και μετά στην Skyserv. Τώρα, έχω κάνει 

ατομική επιχείρηση με 2 ταξί και μίνι λεωφορείο 

και ασχολούμαι μέσω γραφείων με τον τουρισμό. 

Είμαι παντρεμένος με την Κυριακή Παπαδοπούλου. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου 

δείξατε και θα προσπαθήσω να τα καταφέρω.

Γενικός Εκπρόσωπος και διευθύνων διευθυντής του Flight 
Center στη Ρόδο Ελλάδα. Ιούνιος 2001-εως σήμερα. 
Είμαι πολύ ειδικευμένος στις επίγειες υπηρεσίες εδά-
φους. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μου στη ζωή και 
όλα αυτά τα χρόνια το Handling μου το έκανε η Ολυ-
μπιακή αεροπορία στις εταιρίες που εκπροσωπώ για 
παράδειγμα Check in, στην πίστα, στα gates στο αε-
ροδρόμιο της Ρόδου. Γενικός Εκπρόσωπος της Ελλά-
δας για πολλές αεροπορικές εταιρείες στα ελληνικά 
αεροδρόμια όπως Σκιάθος, Μύκονος, Σαντορίνη, Κως, 
Ηράκλειο, Ζάκυνθος, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, 
Άραξος, Κάρπαθος κ.α.

Έτος γέννησης: 1961
Οικ. κατάσταση: έγγαμος πατέρας δύο παιδιών
Σπουδές: Management, χειριστής αεροσκαφών
Το 1979 προσελήφθη στην Ολυμπιακή Αεροπορία. 
Υπηρέτησε στα τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας, 
Handling, Ιπτάμενος. Αποχώρησε από την Ολυμπιακή 
το 2003, με υποχρεωτική συνταξιοδότηση.
Εργάστηκε στο αεροδρόμιο του Μιλάνο, σε εταιρεία 
Handling. Διατέλεσε επί δύο θητείες πρόεδρος της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΙΣΦ. Διατέλεσε επί έξι 
χρόνια υπεύθυνος τροφοδοσίας αεροσκαφών (sales). 
Μιλάει Αγγλικά.

Γεννήθείς στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου. Πτυχιούχος Στατιστικής 
Σχολής Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιώς. Ξένη γλώσσα: Αγγλικά. 
1979–1981: OA EAST A/P: COORDINATION Dpt 
1981–1990: OA WEST A/P: RAMP AGENT- 
1990–1992: OC  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
1992–1994: OA ΔΥΤ. Α/Σ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ STACO 
1994–1997: OA ΔΥΤ. Α/Σ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ (ΤΕΑΦ) 
1997–2002: OA ANAT. Α/Σ STATION CONTROL
2002–2005: TΔΠκΠΕ Ο.Α. –Ξ.Α.Ε
2005–2009: ΠΕΡΙΦ. ΔIΕΥΘΥΝΤΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕ-
ΡΟΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΤ. & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθλητισμός:  Κολύμβηση, Τένις, Ιστιοπλοΐα σε επίπεδο Πρωτα-
θλητισμού – μέλους ΔΣ Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας.
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Αθήνα, 8 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣ: LAMDA DEVELOPMENT

κ. Οδυσσέα Αθανασίου

Δ/νοντα Σύμβουλο LAMDA DEVELOPMENT

Αξιότιμε κ. Δ/νοντα Σύμβουλε,

Ευχόμαστε, με αφορμή τις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, το καλύτερο για εσάς και τους 

συνεργάτες σας.

Σε συνέχεια της σύσκεψης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσία του Υπουργού κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του 

Υφυπουργού κ. Νίκου Παπαθανάση, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, το ΠΟΛΚΕΟΑ δεσμεύ-

τηκε να καταθέσει έως τις 16.03.2020 σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, που αφορά τη μετακίνηση των 

ιστορικών αεροσκαφών και που προορισμό έχουν το Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη σας την κοινοποιήσαμε όπως συμφωνήσαμε και παρακαλούμε όπως 

προγραμματίσετε σχετική συνάντηση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχετικές 

λεπτομέρειες του όλου εγχειρήματος και να θέσουμε σχετικά χρονοδιαγράμματα προκειμένου να πετύ-

χουμε την καλύτερη δυνατή οργάνωση του παραπάνω project.

           Με εκτίμηση

           Για το Δ/Σ

Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των συναντήσεών μας, της αλληλογραφίας μας και ιδιαίτερα της συσκέψεως που πραγματοποιήθη-

κε στο Υπουργείο σας στις 14.02.2020 παρουσία όλων των εμπλεκομένων και με θέμα τη μετακίνηση των ιστο-

ρικών αεροσκαφών, που προορισμό έχουν το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, αναλάβαμε μετά από πρόταση 

της Lamda Development  να καταθέσουμε σχετική οικονομοτεχνική μελέτη έως τις 16.03.2020.

Ανταποκριθήκαμε εμπρόθεσμα και παραδώσαμε τη σχετική μελέτη στη Lamda Development την οποία σας 

κοινοποιήσαμε.
Δεδομένων των θετικών εξελίξεων από την πανδημία (COVID-19) και της σταδιακής επιστροφής στην κανο-

νικότητα, σας γνωρίζουμε πως από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την προεργασία για την 

πραγματοποίηση της σχετικής επιχείρησης.

Υπογραμμίζουμε πως, το παραπάνω εγχείρημα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον δεδομένου ότι στη χώρα μας αυτό 

γίνεται για πρώτη φορά.

Ως εκ τούτου, για λόγους οργανωτικούς και προγραμματισμό του όλου project, παρακαλούμε όπως ενημερω-

θούμε έγκαιρα για την πραγματοποίησή του.

Με εκτίμηση,
Για το Δ/Σ

12/05/2020
ΠΡΟΣ: Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ)
Αγαπητέ κ. Τσατσαράγκο,
Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σας.
Επίσης, ευχαριστούμε πολύ για τα στοιχεία που μας προωθήσατε σε συνέχεια της συνάντησης που πραγμα-τοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2020 υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μελετήσαμε λεπτομερώς τα στοιχεία αυτά και έχουμε ήδη ενημερώσει την Ελληνική Κυβέρνηση για τη θέση μας.Η Ελληνική Κυβέρνηση και η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για το ζήτημα αυτό, όπου και θα πρέπει να απευθυνθείτε.

Με εκτίμηση και θερμές ευχές για καλή υγεία,
Οδυσσέας Αθανασίου

Δ/νων Σύμβουλος
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Αθήνα, 30.06.2020
ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
κα Σουλτάνα Σπυροπούλου
Πρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διάσωση πινακίδων και ιστορικών αντικειμένων»

Κυρία Πρόεδρε,
Με την παρούσα, παρακαλούμε όπως μας δοθεί η δυνατότητα – κατόπιν εγκρίσεώς σας – να επισκεφθού-με τον χώρο του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου στο Ελληνικό, με στόχο τη διάσωση πινακίδων και άλλων ιδιαίτερα χρήσιμων αντικειμένων, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.

Με εκτίμηση
ΠΟΛΚΕΟΑ

(απάντηση δεν λάβαμε ποτέ)

27.07.2020
ΠΡΟΣ: LAMDA DEVELOPMENT
κ. Γιώργο Χοζό

Εκτιμούμε πως, στην παρούσα φάση, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να προσπαθήσουμε να διασωθούν 
πινακίδες εντός του κελύφους του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου και κάποια ιστορικά αντικείμενα.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Αναμένοντας την απάντησή σας και προσβλέποντας σταθερά στη μελλοντική μας συνεργασία. 

Με εκτίμηση, 
Βασίλης Τσατσαράγκος

Πρόεδρος ΠΟΛΚΕΟΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
28.07.2020

Κύριε Τσατσαράγκο,
 Σε απάντηση του κατωτέρω ηλεκτρονικού μηνύματος σας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:  

 Ο χώρος του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου μας παραδόθηκε πολύ πρόσφατα από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., η 

οποία τον διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια, για τη διενέργεια των εργασιών κατεδάφισης που προβλέπο-

νται στον νόμο.
 Με δική μας πρωτοβουλία, προβήκαμε πριν τις εργασίες κατεδάφισης, σε λεπτομερή έλεγχο των κτηρίων, 

και ο Εργολάβος έχει αφαιρέσει προσεκτικά όσες πινακίδες και σήματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση, 

προκειμένου να αποθηκευτούν σε χώρο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου και να αξιοποιηθούν καταλλή-

λως σε μελλοντικό χρόνο, όπου και όπως αυτό αποφασισθεί σχετικά.

Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη δυνατότητα να δώσουμε πάλι ζωή στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου,

 
Με Τιμή,

Χοζός Γιώργος
Lamda Development
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•	 Πολιτισμός (1): Προκαλεί θλίψη 
το γεγονός πως ο προϋπολογι-
σμός της χώρας μας αντιμετωπί-
ζει τον πολιτισμό ως τον φτωχό 
συγγενή.

•	 Πολιτισμός (2): Μόλις το 1,7% του 
συνόλου των κρατικών εσόδων 
πάει για τον πολιτισμό και μάλι-
στα όχι αυτοτελές, δεδομένου ότι 
στον ίδιο κωδικό συμπεριλαμβά-
νονται η αναψυχή και η θρησκεία.

•	 Υπουργείο Ανάπτυξης (1): Το 
ΠΟΛΚΕΟΑ, στις 27.07.20 πραγ-
ματοποίησε συνάντηση με τον 
αρμόδιο Υπουργό, σχετικά με το 
Ελληνικό. Θέσαμε στον Υπουργό 
τις εκκρεμότητες και την ανάγκη, 
το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορί-
ας να φιλοξενήσει το σύνολο της 
συλλογής μας το συντομότερο 
δυνατό.

•	 Υπουργείο Ανάπτυξης (2): Επίσης, 
το ΠΟΛΚΕΟΑ έθεσε σειρά προτά-
σεων για δράσεις και εκδηλώσεις 
στην παρούσα φάση.

•	 Υπουργείο Ανάπτυξης (3): Πραγ-
ματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη, 
παρουσία του Υπουργού και 
Υφυπουργού  του Υπ. Ανάπυξης, 
της Lamda Develpment, της ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και του ΠΟΛΚΕΟΑ, 
σχετικά με τη μετακίνηση των αε-
ροσκαφών μας.

•	 Υπουργείο Ανάπτυξης (4): Κατα-
τέθηκε οικονομοτεχνική μελέ-
τη μετακίνησης των αεροσκα-
φών του ΠΟΛΚΕΟΑ στη Lamda 
Develpment και κοινοποιήθηκε 
στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη. Το ΠΟΛΚΕΟΑ, 
σε συνεργασία με την ATHENS 
AEROSERVICES, είναι έτοιμο να 
πραγματοποιήσει τη μετακίνηση 
των αεροσκαφών πέριξ του χω-
ροθετημένου Μουσείου Πολιτι-
κής Αεροπορίας. Το όλο εγχείρη-
μα προκάλεσε και το ενδιαφέρον 
του Τύπου, διότι είναι κάτι που θα 
γίνει για πρώτη φορά στη χώρα 
μας.

Ο Δήμαρχος Αλίμου  Ανδρέας 
Κονδύλης  και το ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ

Για την επένδυση στον Μητροπολιτικό πόλο Ελ-
ληνικού-Αγίου Κοσμά,  την ανάπτυξη στην νότια 
Αθήνα και την θετική επίδραση των έργων στο 
περιβάλλον, μίλησε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέ-
ας Κονδύλης  στην εκπομπή του Αχιλλέα Τόπα 
«Πρωινή ενημέρωση» στον ΣΚΑΪ στις 9/8/2020. 
Μεταξύ άλλων, απαντώντας σε σχετική ερώ-

τηση, αναφέρθηκε στα αεροσκάφη που βρίσκονται στον Ανατολικό αερο-
λιμένα Αθηνών, τα κηρυχθέντα διατηρητέα  κτίρια από το 2012 από τον 
τότε Υπ. Πολιτισμού  Αντώνη Σαμαρά και την χωροθέτηση του Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας. Τόνισε δε ότι «μεταξύ άλλων υπάρχει και το ΠΟΛ.
ΚΕ.ΟΑ που έχει διατηρήσει και έχει στην διάθεση του σημαντικό υλι-
κό, όπως το γραφείο του Ωνάση και άλλα πολλά σπουδαία αντικείμενα 
μεγάλης συναισθηματικής και ιστορικής αξίας για την Πολιτική αερο-
πορία.  Όλα αυτά θα αναπτυχθούν στο μουσειακό χώρο που προβλέ-
πεται».

Παύλος Παπαδημητρόπουλος

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ  «ΑΛΛΗ ΠΤΗΣΗ»

Κατά την διάρκεια ενός «σερφαρίσματος» 
σε ιστοσελίδες δημοπρασιών που εκτός 
των άλλων δημοπρατούν και αεροπορικά 
αντικείμενα, είχαμε μια ευχάριστη έκπλη-
ξη : Σε ανοιχτή δημοπρασία ήταν  το πε-
ριοδικό «Άλλη ΠΤΗΣΗ» - τεύχος Νο 59 
(ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2009) με τιμή εκκίνησης 
τα 22 € !! Η περιγραφή :  {Magazine «Άλλη 
πτήση». With rich photographic material 
from the last flights of OA at the new 

international airport of Athens)
(Θυμίζουμε πως το τεύχος αυτό, είχε ρεπορτάζ και εντυπωσιακές 
φωτογραφίες όταν το ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ. υποδέχθηκε σύσσωμο μαζί με 
πολυπληθή αντιπροσωπεία ιπταμένων της εταιρίας την άφιξη των 
δυο τελευταίων υπερατλαντικών πτήσεων της ΟΑ από Ν. Υόρκη 
και Μόντρεαλ. Πρόσφερε λουλούδια στα πληρώματα και φωτο-
γραφήθηκε μαζί τους με σημαίες της Ολυμπιακής. Ηταν έντονα 
φορτισμένες στιγμές που τα φλας των φωτογράφων κατέγραψαν 
και που άφησαν βαθειά χαραγμένες στις μνήμες όλων μας).
«Άλλη ΠΤΗΣΗ» Το περιοδικό της ΟΑ και του πολιτισμού ! 
Το περιοδικό μας!!
    (Παύλος Παπαδημητρόπουλος)

Τ Α ΝΕΑ ΜΑΣ
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Σύντομες ειδήσεις

•	 Ελληνικό (1): Αρχές καλοκαιριού, εγκαινι-
άστηκαν και ξεκίνησαν οι εργασίες (γκρε-
μίσματα) των κτισμάτων (918 τον αριθ-
μό) που δεν έχουν χαρακτηρισθεί από το 
Υπ.Πολιτισμού.

•	 Ελληνικό (2): Είναι γνωστό πως το επεν-
δυτικό σχήμα αξιοποίησης του Ελληνικού 
είναι η Lamda Development.

•	 Ελληνικό (3): Το Ελληνικό συμβολίζει την 
ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στην 
Ελλάδα και αυτό δεν θα πρέπει να διαφεύ-
γεις της προσοχής κανενός. 

•	 Lamda Development (1): Το master plan 
σχετικά με τις πρόδρομες εργασίες του 
κυρίως έργου ανάπτυξης, περιλαμβά-
νουν καζίνο, ξενοδοχείο, ουρανοξύστες, 
γραφεία, εμπορικά κέντρα και πάνω από 
10.000 νέες κατοικίες.

•	 Lamda Development (2): Το πολιτιστικό 
αποτύπωμα του παλιού αεροδρομίου του 
Ελληνικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό και η 
Lamda Development καλείται αν επιδείξει 
τον απαιτούμενο σεβασμό.

•	 Καθημερινή (1): Πραγματοποιήθηκε στις 
08.09.20 επίσκεψη στα γραφεία του ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ από δημοσιογραφική ομάδα της 
«Καθημερινής» και του ένθετου «Τέχνες 
και Γράμματα», προκειμένου  να παρου-
σιαστεί στην εφημερίδα η ανάγκη ενός 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελ-
ληνικό και όσο το δυνατόν η συντομότερη 
λειτουργία του.

•	 Καθημερινή (2): Στο κυριακάτικο φύλλο 
της «Καθημερινής» (16.08.20) επικροτεί-
ται το ΠΟΛΚΕΟΑ και η συμβολή του στη 
διάσωση ανεκτίμητου υλικού και αντικει-
μένων γύρω από την Πολιτική Αεροπορία.

•	 Έγινε ανάρπαστο το επετειακό - συλλεκτι-
κό ημερολόγιο του ΠΟΛΚΕΟΑ για το 2020 
που, μέσα από τις σελίδες του, ξεδιπλώ-
νεται η ιστορία 6 περίπου δεκαετιών της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας και εκδόθηκε με 
αφορμή τα 30 χρόνια του ΠΟΛΚΕΟΑ

ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί θερμά τα μέλη και 
φίλους του ΠΟΛΚΕΟΑ και του Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας που συνεχίζουν να συμβάλουν στην οι-
κονομική ενίσχυση του Μουσείου Πολιτικής Αερο-
πορίας.

Από τον Ιανουάριο του 2020 προσέφεραν:

•	 Ευαγγελία Κωνσταντάκου (100€)
•	 Γιώργος Κανελάκης (70€)
•	 Ιωάννα Δημητρακοπούλου (60€)
•	 Νεοκλής Δαλαμάγκας (50€)
•	 Ευστάθιος Σαχίνης (50€)
•	 Όλγα Χριστοβασίλη (50€)
•	 Ευαγγελία Δαμανάκη (20€)
•	 Δημήτρης Νίκου (10€)

Προσφορά υλικού για το 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας

•	 ΕΣΧΙΜΠΑ 
 (ιστορικό υλικό αεροσκαφών Ο.Α. – manual 

αεροσκαφών και computers)
•	 Νίκος Φαλδαμής 
 (διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα Ο.Α.)
•	 Χριστίνα Θέου 
 (στολή και αξεσουάρ Ι/Σ)

Το μελλοντικό Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΛΚΕΟΑ 2020
Τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ επιβεβαίωσαν με την ψήφο τους 
την επιτυχημένη πορεία του και ανανέωσαν την εντολή

Οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν 22 και 23 Ιουνίου 2020 για το Δ/Σ του ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ, ανέδειξαν το νέο Δ/Σ για την τριετία 2020 – 2023.

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες για το αμέσως επόμενο διάστημα τέθηκαν στην 
πρόσφατη Γενική μας Συνέλευση (1η Ιουνίου 2020). 

Βασική προτεραιότητα, η ιστορικότητα του χώρου (Ελληνικό) και η διάσωση της 
ΜΝΗΜΗΣ.

Εμείς, οι εργαζόμενοι του Ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας, έχουμε ευθύ-
νη να διασώσουμε τη μεγαλειώδη ιστορία της Ο.Α., καθώς και να αναδείξουμε τη 
συνεισφορά της στην εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας στη χώρα μας και τα 53 
χρόνια δεσπόζουσας θέσης. Τα 23.000 εκθέματα που έχουμε διασώσει, καθώς και τα αεροσκάφη, πρέπει σύντομα να είναι στη 
διάθεση των Ελλήνων πολιτών.

Δύο – τρεις φωνασκούντες, αυτοπροσδιοριζόμενοι ως «Αναγεννητές», εθισμένοι στα fake news μέσα από τα social media, εξα-
πέλυσαν λυσσώδη πόλεμο, με εμφανή πρόθεση να διχάσουν τον κόσμο και να υπονομεύσουν το Μουσείο!!! Άλλωστε το είχαν 
παραδώσει, γιατί να το θέλουν τώρα; (!!)

ΑΠΕΤΥΧΑΝ. Τα ίδια έκαναν και το 2017. Αποτέλεσμα, δεν εξελέγη ο μοναδικός «Αναγεννητής». 

Επανήλθαν το 2020. Ηττήθηκαν και αυτήν τη φορά με έτερο «αναγεννητή» υποψήφιο. Είναι εμφανές πως δεν μετέχουν 

για να συμβάλουν θετικά με ιδέες ή δουλειά. Όχι. Μόνιμη επωδός τους η συκοφαντία. Έκαναν επάγγελμα τη συκοφαντία και 
το ψέμα παντού. Φαίνεται πως την πολιτισμένη και αξιοπρεπή μας στάση την εξέλαβαν ως… αδυναμία. Εμφανίζονται κάθε τρία 
χρόνια στις εκλογές, πετάνε το «βιτριόλι» τους και αφού ηττηθούν, αποσύρονται στην ασφάλεια του καναπέ και ενίοτε του κριτή 
των πάντων. 

Τα ίδια έκαναν και το 2014. Υπενθυμίζουμε πως τότε ήταν Διοίκηση. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως, ο «Αναγεννητής», 
για χρόνια ήταν σε θέση ευθύνης στο Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ και με μνημόνιο που υπέγραψε με την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., εγκατέλειψε τα 
περιουσιακά στοιχεία του ΠΟΛΚΕΟΑ, τα αεροσκάφη και έδωσε τα κλειδιά του Μουσείου στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Εγκατέλειψε το Μουσείο, φόρτωσε το ΠΟΛΚΕΟΑ με πρόστιμο 250.000 ευρώ, ενέπλεξαν σε δικαστικές περιπέτειες το ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ με τον ΣΣ ΕΑΠΑΕ, καθώς και τον πρόεδρο του Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ.
Παραθέτουμε απόσπασμα Πρωτοκόλλου που υπέγραψε:
«…iii) Θέτει στη διάθεση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» όλα τα αεροσκάφη που βρίσκονται στην ως άνω (υπό 2.) έκταση προκειμένου, μετά 
την ανάδειξη του Επενδυτή για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της, και εφόσον κριθεί επιθυμητό και σκόπιμο, από την 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ», να αξιοποιηθούν/χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία, στο πλαίσιο και προς όφελος της αξιοποίησης και εκμετάλ-
λευσης του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού…».

Αυτό υπέγραψε.

Αυτοί δεν πονάνε το ΠΟΛΚΕΟΑ, θέλουν το κακό του.

Την απάντηση την πήραν για 3η φορά στην κάλπη από τα μέλη μας. Καταψηφίστηκαν και πάλι.

Το 2017, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με αίτημα ακυρότητας των εκλογών, με τα ίδια επιχειρήματα που επικαλέστηκαν και φέ-
τος και έχασαν! Επιδικάσθηκε δε εις βάρος τους η καταβολή στο ΠΟΛΚΕΟΑ των δικαστικών εξόδων, τα οποία οφείλουν ακόμη!  

Το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι φορέας πολιτισμού, με δράσεις και πρωτοβουλίες που τιμούν τα μέλη του και το σύνολο των πρώην εργαζομένων 
του εθνικού αερομεταφορέα. Υπερασπίζεται την ιστορία της Ο.Α., της Πολιτικής Αεροπορίας και προβάλει διεθνώς το μεγαλείο της.

Σε αυτήν την εξαιρετικά πετυχημένη του πορεία συνέβαλαν τα χιλιάδες μέλη, φίλοι, εθελοντές, αλλά και εκατοντάδες συναδέλ-
φων που υπηρέτησαν τον φορέα από τη θέση ευθύνης, ως μέλη του Δ/Σ.
Καλούμε όλους τους καλοπροαίρετους, να μετέχουν και να συμβάλουν σε αυτήν την προσπάθεια ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Στατιστικά στοιχεία
Το 2020 ψήφισαν συνολικά 752 (με περιοριστικά μέτρα λόγω Covid-19)

To 2017 ψήφισαν συνολικά 870 
Το 2014 ψήφισαν συνολικά 670 
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ΣΤΟΧΟΙ:
Έως σήμερα βγήκαμε νικητές από 

όλους τους αγώνες
•	 Άμεση επαναλειτουργία του Μουσείου 

Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, 
παρέχοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες 
πολίτες να το επισκέπτονται.

•	 Μετακίνηση αεροσκαφών στον χώρο 
του χωροθετημένου Μουσείου.  Η 
οικονομοτεχνική μελέτη κατατέθηκε.

•	 Μελέτη και απογραφή. 

•	 Χρηματοδοτικά «εργαλεία» για όλα τα 
παραπάνω.

•	 Προβολή της ιστορίας της Ο.Α. 

•	 Συνεργασία με κορυφαίο πανεπιστήμιο 
για την καταγραφή της ιστορίας της Ο.Α.

•	 Παροχές στα μέλη και προγράμματα 
δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου 
χρόνου, νέα τμήματα.

•	 Προγράμματα για την Περιφέρεια.

•	 Ταξιδιωτικά προγράμματα «Γνωρίζοντας 
την Ελλάδα».

•	 «Πολιτιστικοί Περίπατοι στην Αττική».

•	 «Πολιτιστικές αποστολές» στο εξωτερικό.

•	 ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ. 
Προγράμματα για τα μέλη, στις νέες 
συνθήκες λόγω Covid-19.

ΣΤΟΧΟΣ μας είναι να συσπειρώσουμε 
όλον τον κόσμο κάτω από τους 

κύκλους του πολιτισμού της Ο.Α.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

Παραλειπόμενα

•	  Γεν. Συνέλευση (1): Τηρώντας απόλυτα τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ, πραγματοποιήθηκε η 
Γεν.Συνέλευση του ΠΟΛΚΕΟΑ σε ανοιχτό 
χώρο.

•	  Γεν. Συνέλευση (2): Η συμμετοχή ιδιαίτερα 
ικανοποιητική. Έγινε ο απολογισμός, κατα-
τέθηκαν προτάσεις, προσβλέποντας στο 
μέλλον με αισιοδοξία.

•	  Γεν. Συνέλευση (3): Τα τελευταία 30 χρόνια 
πετύχαμε πολλά. Ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια, το όραμα για Μουσείο παίρνει σάρ-
κα και οστά.

•	  Εκλογές ΠΟΛΚΕΟΑ (1): Ψήφισαν το 2020 
(752 μέλη) – 2017 (870 μέλη) – 2014 (670 
μέλη). Κι όμως κάποιοι, ελάχιστοι συκοφά-
ντες, προέβλεπαν αποτυχία.

•	  Εκλογές ΠΟΛΚΕΟΑ (2): Πραγματοποιήθη-
καν με απόλυτη επιτυχία, τηρώντας τις οδη-
γίες του ΕΟΔΥ και δεν παρουσιάστηκε το 
παραμικρό απρόοπτο.

•	  Εκλογές ΠΟΛΚΕΟΑ (3): Αρνητική εξαίρεση 
αποτέλεσαν οι κραυγές – υστερία ελάχι-
στων αυτοπροσδιοριζόμενων ως «Αναγεν-
νητές», που μονίμως τα τελευταία χρόνια, 
μέσα από συκοφαντικές προσεγγίσεις, επι-
διώκουν την απαξίωση του ΠΟΛΚΕΟΑ. Βρί-
σκονται σε μία κατάσταση «Almodovar». 

•	  Εκλογές ΠΟΛΚΕΟΑ (4): Η ώρα ήταν 22.30 
και η καταμέτρηση της σταυροδοσίας δεν 
είχε ξεκινήσει!!! Κι όμως, έκαναν ανάρτη-
ση δύο ώρες πριν, επικαλούμενοι ψευδώς 
ότι δεν τους επετράπη η παρουσία στην 
καταμέτρηση. Πρόκειται για συκοφαντία 
και προσπάθεια αλλοίωσης της αλήθειας. 
Πέταξαν ένα χαρτί κάτω από την πόρτα και 
έφυγαν σαν… Ψεύτες για άλλη μία φορά. 
Ψάχναν για άλλοθι… Αυτοί δεν πονάνε το              
ΠΟΛΚΕΟΑ, θέλουν το κακό του.

•	  Εκλογές ΠΟΛΚΕΟΑ (5): Αν τους αρέσει η 
τσιρίδα κανένα πρόβλημα. Μπορούν να 
τσιρίζουν όσο θέλουν. Αλλά αν δεν αποδί-
δει η τσιρίδα, αυτό δεν είναι πρόβλημα των 
άλλων, Δικό τους είναι.



22ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΒΙΒΛΙΟ

Στην παρουσίαση, την οποία συντόνισε ο 
δημοσιογράφος Γιάννης Ανδρουλιδάκης, μίλησαν: 
ο συγγραφέας και Βουλευτής Επικρατείας Βασίλης 
Βασιλικός, ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας 
Χρήστος Βρεττάκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πειραιά 
και εκπαιδευτικός, Θανάσης Διαβολάκης, η δικηγόρος 
και συνήγορος της οικογένειας Φύσσα, Χρύσα 
Παπαδοπούλου ενώ, χαιρετισμό απηύθυνε η Μάγδα 
Φύσσα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκτός των άλλων η 
Μίνα Κασιμάτη, Βουλευτής Β’ Πειραιά, ο Νικόλαος 
Σούτας, Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
της Ελληνικής Λύσης, ο Γιώργος Γαβρίλης, πρώην 
Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, και ο Χρήστος 
Καραγιαννάκης, πρώην Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-
Δραπετσώνας και το ΠΟΛΚΕΟΑ.

Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Παπαδάκη, 

νομικού συμβούλου του ΠΟΛΚΕΟΑ, με τίτλο 

«ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ» ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ή ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΞΑΝΑ;

Κώστας Παπαδάκης

ΤΟ «ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ» ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ:
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ή ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΞΑΝΑ;
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ΠΡΟΦΙΛ βιβλίου      Αφήγημα -Ψυχιστόρημα
Παρομοιάζει τη ζωή μας σαν αεροπορικό ταξίδι, με αφετηρία το πώς ξεκινάμε τη ζωή μας  
από τη γεννησή μας, την προετοιμασία,τις αποσκευές κατά περίπτωση, τους ενδιάμεσους 
προγραμματισμένους και μη  σταθμους,την  πορεία, τις αναταράξεις ,την προσγείωση ,το τέ-
λος διαδρομής για να αρχίσει μετά μια άλλη, τις αναζητήσεις,τις περιπλανήσεις,τις εμπειρίες! 
Εμπνευση από εναν αεράνθρωπο, την συγγραφέα,έχοντας βιώσει έναν πολυετή κύκλο αε-
ροπορικής εμπειρίας με επάγγελμα αεροσυνοδού -καθηγητριας, υπευθύνου  επί 25 χρόνια 
στην Ολυμπιακή Αεροπορία, καθηγήτρια και μετά την σύνταξη ως επιχειρηματίας αεροπο-
ρικής σχολής, επαγγελματία πολλών επαγγελμάτων γύρω από τη φιλοξενία και τον άνθρωπο 
και ως σύμβουλος ζωής ,γράφοντας άρθρα, βιβλία και με εκπομπή διαδικτυακή.
Το βιβλίο, διανθίζεται και από  εμπειρίες και ενδιαφέρουσες ιστορίες και άλλων αερανθρώ-
πων συναδελφων γύρω από δρομολόγια και ταξίδια ζωής από εμπειρίες που εχουν βιώσει, είναι ένα ανθολόγιο αφηγημάτων, αρωμάτων 
ζωής γύρω από αυτό που λέμε ζωή,οδηγός ζωής εκπονημένος και με την πολύτιμη συμβολή πάνω σε έννοιες, αξίες, πιστεύω και απόψεις 
όπως εκφράστηκαν  προσωπικά, διαχρονικά και παγκόσμια. Η ζωή και τα ταξίδια δεν τελειώνουν είναι μιά αέναη ενέργεια. 
Αφιερώνεται σε όλους τους αερανθρώπους που υπηρέτησαν και υπηρετούν αυτό το μαγικό δύσκολο επάγγελμα στον αέρα αλλά και στη γή 
για την προετοιμασία του, αλλά και σε ανήσυχους ταξιδιάρηδες ζωής, καθώς  επίσης σε ταξιδιώτες επιβάτες καθημερινών ταξιδιών με κάθε 
μεσο , που μπορούν και εκείνοι να αναλογίζονται και να καταγράφουν  και να αφηγούνται σε κάθε ευκαιρία πολύτιμες ενδιαφέρουσες ιστο-
ρίες που τους άφησαν κάποιο μήνυμα ζωής και που τους δίνει ενδιαφέρον να συνεχίσουν να κάνουν και άλλα ταξίδια.

Ετος 1970. Ενα προπληρωμένο εισι-
τήριο Αθήνα-Γενεύη -Αθήνα ήταν  ένα 
μαγικό δωρο  και έμελλε να είναι το 
παρθενικό αεροπορικό μου ταξίδι, 
αλλά και πρώτο ταξίδι στο όνειρο,στο 
άπιαστο, και στη ιδιωτικότητα! έτσι 
ξαφνικά, απρόσμενα,όπως αρχίζει και 
η ζωή μας!
 Εφτανε η ημέρα για το πολυπόθητο 
ταξίδι με αεροπλάνο που ονειρευό-
μουνα, όπως όλοι τότε, αφού δεν είχα 
μπεί ποτέ μέχρι τα 17 μου χρόνια, με-
γαλωμένη την δεκαετία  55-65.
Ακόμη τότε, ούτε την τεχνολογία γνω-
ρίζαμε , η τηλεόραση στα σπάργανα, 
πουθενά δεν είχαμε δει αναλυτικά τι 
γίνεται για να πετάξει ένα αεροπλάνο, 
καλά καλά δεν ξέραμε τι είναι το τερά-
στιο ομοίωμα που πετούσε μιμούμε-
νο το πέταγμα ενός πουλιού  στον ου-
ρανό, απλά αμυδρά είχαμε την εικόνα 
του, από έργα αμερικάνικα κυρίως. Η 
αγωνία μου μεγάλη, γιατί δεν ήξερα 
τι θα πεί ακριβώς και πώς γίνεται να 
πάμε έξω από τη γή, πετώντας στον 
αέρα.
Κατεβαίνοντας από την λεωφόρο 
Συγγρού, πηγαίνοντας στο αεροδρό-
μιο κοντά στη Γλυφάδα που για τις γε-

νιές μας αντιπροσώπευε την διασκέ-
δαση ήδη μου φαινόταν ότι έμπαινα 
σε άλλη διάσταση ζωής. Αντικρύζο-
ντας το μικρό αλλά μαγευτικό και για 
τους ταξιδιώτες ακόμη, της Ολυμπια-
κής μας μοναδικό τότε αεροδρόμιο 
της Αθήνας, που έμελλε να γίνει το 
μετέπειτα αρχοντικό μας σπίτι, φυσικά  
δεν φανταζόμουνα ότι έμελλε να γίνει 
το δεύτερο σπίτι μας  και ότι απο 
εκεί θα ταξιδεύαμε σε όλο τον κό-
σμο σε 5 ηπείρους εμας, τη ζωή μας, 
τους ταξιδιώτες μας,τους αποβάτες 
μας!ποιός να φανταζότανε ότι εκεί 
θα  άρχιζε και εκει θα τελείωνε η καρ-
ριέρα 25χρόνων ως αεροσυνοδός!
Μετά από τις ταξιδιωτικές όπως κα-
τάλαβα διαδικασίες, το αεροπλάνο 
μας, άρχισε να κινείται στην πίστα. 
Τότε, άρχισε να τρέχει, να τρέχει, όλο 
και πιο γρήγορα, όλο και πιο γρήγορα 
και μετά σιγά σιγά να ξεκολλάει από 
τη γή, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει,να 
ανεβαίνει και μαζί αισθανόμουνα ότι 
παίρνει και το μυαλό μου,την καρδιά 
μου, αισθανόμουνα μέσα και έξω να 
πετάω, να φεύγω, να ξεφεύγω, να πλη-
σιάζω στα όνειρά μου!!
25 χρόνια επαγγελματικής πτήσης, 

μετά από άλλα 20 ιδιωτικών πτήσεων, 
μετά από 12.000 ώρες πτήσης  το πώς 
αισθάνομαι στην ώρα της τροχοδρό-
μησης (τώρα πιά χρησιμοποιώ αε-
ροπορικό όρο), αισθάνομαι ακριβώς 
το ίδιο. Το ξεκόλλημα απο τη γη, για 
εμένα είναι πάντα ίδιο με το ξεκόλ-
λημα της καρδιάς μου στο άπειρο, 
στο άγνωστο, όλα από κάτω γίνονται 
μικρότερα, μικρότερα, ασήμαντα τα 
προβλήματα μας φαίνονται εξαφα-
νισμένα,είναι η φάση όπου ο εαυτός 
μας φεύγει,δραπετεύει, το σκάει με 
τον άνθρωπο που ταξιδεύει και ορίζει 
τον εαυτό του και για αυτό χαίρεται, 
χαίρεται πολύ!
Ποτέ δεν φανταζόμουνα ότι το ταξίδι 
το αεροπορικό παρομοιάζεται τόσο 
πολύ με την ίδια μας τη ζωή!.
Επιθυμία σφοδρή, προετοιμασία, 
ψάξιμο, αποσκευές, αεροδρόμιο,πί-
στα, αεροπλάνο, φυγή της ψυχής, 
του νου και της καρδιάς, απογείω-
ση, πορεία ομαλή και με σκαμπα-
νεβάσματα, ενδιάμεσοι σταθμοί 
προγραμματισμένοι ,αλλά και απρο-
γραμμάτιστοι κύκλοι ζωής, τέλος δι-
αδρομής,προσγείωση και στο αερο-
πορικό ταξίδι, αλλά και στη ζωή μας.

ΒΙΒΛΙΟ

Απόσπασμα από το βιβλίο της 

Η ZΩΗ ΜΑΣ ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Η ζωή μας, η μαγεία ενός αεροπορικού ταξιδιού

Γιοχάννα Καλαφούτη
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Βρισκόμαστε στο έτος 1866. Ο Θεόδωρος Κομνηνός, 
αγοράζει τα τσιφλίκια Άνω και Κάτω Τραχώνων (στον 
σημερινό Άλιμο). Ο Θ. Κομνηνός ήταν γιος του πρω-

τομάστορα Χ. Κομνηνού, που το 1810 ανοικοδόμησε τον 
Πανίερο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου,( που είχε κατα-
στραφεί από πυρκαγιά) στα Ιεροσόλυμα. Ο ίδιος, έκτισε το 
1877 τον μικρό ναό του Αγίου Νικολάου στην Γλυφάδα, στην 
Λεωφ. Βουλιαγμένης, που σώζεται μέχρι σήμερα. Το ίδιο 
έτος, την 1η Μαρτίου 1877, ξεκίνησε το κτίσιμο ενός ακόμα 
ναού, (άγνωστου μέχρι και σήμερα)  σχεδόν ίδιο από άπο-
ψης μεγέθους και αρχιτεκτονικής, στην κορυφή του λόφου 
του σημερινού «κτήματος Γερουλάνου» τον οποίο αφιέρωσε 
στον Άγιο Παντελεήμονα. Σήμερα, από αυτόν τον ναό σώζο-
νται μόνο τα θεμέλια και ο μαρμάρινος θεμέλιος 
λίθος, στον οποίο αναφέρεται:
«Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΡΑΧΩΝΕΣ 
ΧΩΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ Α΄ΜΑΡΤΙΟΥ 1877 ΑΩΟΖ 
ΥΠΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 
ΥΙΟΥ Χ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΚΑΛΦΑ ΚΤΗΤΟΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ {….} 1810 
ΑΩΙ»
Για το εκκλησάκι αυτό εικάζουμε ότι είτε δεν απο-
περατώθηκε ποτέ, καθώς ο Θ. Κομνηνός πέθανε 
το 1883, είτε κτίσθηκε και ενδεχομένως να γκρε-
μίστηκε από κάποιο σεισμό και να μην αναστηλώθηκε ποτέ. 
Ο Γιώργος Γερουλάνος στο βιβλίο του «Το κουταλάκι όμως 
δεν έσπασε», (έζησε τα παιδικά του χρόνια σε αυτό το κτή-
μα στο οποίο η οικογένειά του ήρθε το 1918), αναφέρει ότι 
ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος ήταν ήδη ερείπια εκείνη 
την εποχή. Ίσως Αλιμιώτες του 20ού αιώνα (ή και συγγενείς 
του Θ. Κομνηνού) θέλησαν να δώσουν ζωή στο «άτυχο» εκ-
κλησάκι –που δεν σώθηκε όπως αυτό του Θ. Κομνηνού στην 
Γλυφάδα- και έκτισαν πάλι στην κορυφή άλλου λόφου στο 
Άνω Καλαμάκι , την σημερινή εκκλησία του Αγίου Παντελεή-
μονος Άνω Καλαμακίου. Τέλος, ο Θ. Κομνηνός αφιέρωσε μία 
φορητή εικόνα της Θεοτόκου, που σώζεται σήμερα στον Ι. 
Nαό των Εισοδίων της Θεοτόκου στους Τράχωνες.
Αξίζει να συμπληρώσουμε πως ο  ναός των Εισοδίων, είναι 
το μοναδικό ακέραια σωζόμενο βυζαντινό μνημείο στα νότια 
προάστια της Αθήνας. Χρονολογείται πιθανώς στον 13ο αι. 
μ. Χ και είναι βέβαιο πως κτίστηκε στα θεμέλια προγενέστε-
ρης παλαιοχριστιανικής σταυρόσχημης εκκλησίας (Αρχαιο-
λογικό δελτίο 27,197,Β΄1, 186). Ο ναός, με βάσει την άποψη 
χρονολόγησης που τον τοποθετεί στον 13ο αιώνα, ιστορικά 
συνδέεται με την ταραχώδη εποχή της φραγκοκρατίας στην 
Ελλάδα, που αρχίζει το 1204 με την άλωση της Πόλης από 

τους Φράγκους. Η Αττική και η Βοιωτία κυριεύονται από τον 
Βουργούνδιο (Γάλλο) Οθωνα ντε λα Ρος (de la Roche), που 
ιδρύει  το Δουκάτο των Αθηνών. Μαρμάρινο υπέρθυρο στην 
σημερινή είσοδο του ναού, χρονολογείται γύρω στον 6ο αι. 
μΧ και βρίσκεται σε δεύτερη χρήση, δηλαδή ξαναχρησιμο-
ποιήθηκε.
Το κτήμα Τραχώνων (πρώην Γερουλάνου και νυν της εται-
ρείας Σκλαβενίτης), βρίσκεται στο Άνω καλαμάκι στον Άλι-
μο. Σήμερα έχει έκταση 100 στρεμμάτων περίπου  και βρί-
σκεται βόρεια του π. Αερολιμένα Ελληνικού. Σύμφωνα με 
τα αρχαιολογικά ευρήματα κατοικήθηκε από την Πρώιμη 
εποχή του Χαλκού, δηλαδή γύρω στο 3.000 π.Χ Στο χώρο 
αυτό σύντομα αναπτύχθηκε ένας οικισμός, ο οποίος συνέχι-

σε να υπάρχει σε όλη την αρχαιότητα και όλη τη βυ-
ζαντινή εποχή, κάτι που είναι μοναδικό φαινόμενο 
για την ιστορία όχι μόνο του Αλίμου και των νοτίων 
προαστίων, αλλά για όλη την Αττική. Στην αρχαιό-
τητα, η περιοχή Άνω Καλαμάκι, ονομαζόταν Δήμος 
Ευωνύμου, ενώ το Κάτω Καλαμάκι Δήμος Αλιμού-
ντος, όπου γεννήθηκε γύρω στο 460 π.Χ. ο μέγας 
ιστορικός Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος. Αρχαι-
ολόγοι της Β” Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων τοποθετούν εντός του κτήματος το 
κέντρο του αρχαίου Δήμου Ευωνύμου. Τα αρχαιο-
λογικά ευρήματα του κτήματος είναι ατέλειωτα και 

εντυπωσιακά. Έχουν ανασκαφεί ομάδες τάφων, λείψανα σπι-
τιών, ίχνη αρχαίου τείχους, νομίσματα και αμέτρητα αγγεία. 
Όλα αυτά προέκυψαν από πρόχειρες και επιφανειακές 
ανασκαφές, διότι ακόμη δεν έχουν γίνει συστηματικές 
ανασκαφές μέσα στο κτήμα, που θα αποκαλύψουν ολό-
κληρη την αρχαία πόλη που κρύβεται εκεί μέσα. Λίγο έξω 
από τα σημερινά όρια του κτήματος βρίσκεται το αρχαίο θέ-
ατρο Ευωνύμου (Τραχώνων) το μοναδικό με τετράγωνη ορ-
χήστρα και ένα από τα αρχαιότερα που έχουν αποκαλυφθεί. 
Ο οικισμός αυτός μέσα στο κτήμα Γερουλάνου συνέχισε να 
ζει και στη βυζαντινή εποχή, που καλύτερα θα ήταν να την 
ονομάζουμε ρωμαίικη εποχή. Στο κτήμα έχουν εντοπιστεί 30 
πρωτογεωμετρικοί τάφοι του 11ου π.Χ αιώνα και υπάρχουν 
ίχνη τειχών του 8ου π.Χ αιώνα. Στη νοτιοδυτική πλευρά του 
κτήματος υπάρχει περίβολος μυκηναϊκής εποχής. Υπάρχουν 
μέσα στο κτήμα, υπέροχα μαρμάρινα ανάγλυφα του 6ου αι. 
μΧ., που ίσως να ανήκαν σε κάποια εκκλησία που έχτισαν οι 
χριστιανοί μέσα στο κτήμα εκείνη την περίοδο.
(Ευχαριστούμε την «Εταιρία προστασίας και αξιοποίησης αρχαιο-
τήτων Αλίμου/Εισόδια-Τράχωνες» για την παραχώρηση των στοι-
χείων και  πληροφοριών)

Από τον Παύλο Παπαδημητρόπουλο

Ο γράφων με τον 
θεμέλιο λίθο

ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
τριών εκκλησιών

Αποκλειστικότητα
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο Γιάννης Πουλόπουλος γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου  
1941 στο Καρδαμύλι της Μεσσηνιακής Μάνης και 
πέθανε στις 23 Αυγούστου 2020 από καρδιακή προ-

σβολή, σε ηλικία 79 ετών.
Από μικρός είχε κλίση στο τραγούδι, αλλά εύρισκε κλειστές 
πόρτες. Έτσι, άρχισε να δουλεύει ως ελαιοχρωματιστής και 
οικοδόμος ενώ συγχρόνως, έπαιζε ποδόσφαιρο στον Άγιο 
Ιερόθεο και στον Ατρόμητο Περιστερίου, φοιτώντας ταυ-
τόχρονα στη νυχτερινή σχολή «Ντήζελ», με ειδικότητα ηλε-
κτρολόγου.
Κάποια στιγμή, έγινε επί τέλους δεκτός σε ακρόαση στην 
Κολούμπια. Την επιτροπή αποτελούσαν οι Μίκης Θεοδωρά-
κης, Απόστολος Καλδάρας, Βασίλης Τσιτσάνης και Γιάννης 
Παπαιωάννου. Ο Θεοδωράκης τότε, ενθουσιάστηκε και του 
είπε: «Εγώ θα σε κάνω τραγουδιστή». Ήταν δε ο μόνος που 
πέρασε από αυτήν την ακρόαση. Έτσι αρχίζει η καριέρα του 
Πουλόπουλου ως τραγουδιστή. Ο Θοεδωράκης του δίνει να 
πει τρία τραγούδια, στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπα-
νέλλη «Η γειτονιά των αγγέλων», που εκείνη τη χρονιά (1963) 
ανεβαίνει στο θέατρο «Ρεξ», από τον θίασο Τζένης Καρέζη 
– Νίκου Κούρκουλου. Είναι τα τραγούδια «Δόξα τω Θεώ» και 
«Το ψωμί είναι στο τραπέζι». Αρχίζει δε παράλληλα να εμ-
φανίζεται σε νυχτερινά κέντρα όπως τα «Ξημερώματα» στα 
Άνω Πατήσια. 
Η συνέχεια, βρίσκει τον Πουλόπουλο να τραγουδάει σε αρ-
κετές μπουάτ στην Πλάκα, συνεργαζόμενος με τη δισκογρα-
φική εταιρεία «Λύρα», τραγουδώντας πάλι τρία τραγούδια 
του Θεοδωράκη, «Βράχο βράχο τον καημό μου», «Βρέχει στη 
φτωχογειτονιά», «Καημός» και κάποια άλλα.
Το 1965 τραγουδάει τέσσερα νέα τραγούδια, όλα του Μάνου 
Λοίζου. Είναι η εποχή του Νέου Κύματος, το οποίο ο Πουλό-
πουλος ακολουθεί, γράφει και συνθέτει δικά του τραγούδια 
και συνεργάζεται με τον Γιάννη Σπανό.
Το 1969, είναι μία σημαντική χρονιά. «Ο δρόμος», δισκο-
γραφικό άλμπουμ του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Πα-
παδόπουλου, όπου ο Πουλόπουλος ερμηνεύει 10 από τα 12 
τραγούδια, θα γίνει ο πρώτος ελληνικός χρυσός δίσκος, το 
πιο πετυχημένο σε πωλήσεις άλμπουμ, φτάνοντας τα 3 εκατ.
αντίτυπα, ρεκόρ ακατάρριπτο μέχρι σήμερα. 
Μετά την ανεπανάληπτη αυτή επιτυχία, ο Πουλόπουλος γί-
νεται το μεγαλύτερο όνομα του ελληνικού τραγουδιού.

Τον Μάιο του 1977, εμφανίζεται στην βραδιά των Καλλιστεί-
ων, σε γνωστό κοσμικό κέντρο μαζί με τον Δάκη και την Ελ-
πίδα και τραγουδάει γνωστές του επιτυχίες. Να αναφέρουμε 
για την ιστορία ότι, Σταρ Ελλάς εκλέχθηκε η Μαρία Σπαντι-
δάκη. 
Μεγάλη ήταν επίσης η συνεργασία του με τον Μίμη Πλέσσα, 
ιδίως στις του ελληνικού κινηματογράφου, στα μιούζικαλ της 
Φίνος Φιλμς.
Ας δούμε τα κυριότερα:
«Οι θαλασσιές οι χάντρες» όπου τραγουδάει δύο τραγού-
δια «Απόψε κάποιος θα χαθεί» και «Πίσω από το παράθυρο».
«Γοργόνες και μάγκες»: «Θα πιω απόψε το φεγγάρι» και 
«Καμαρούλα».
«Μία κυρία στα μπουζούκια»: «Μη του μιλάτε του παιδιού» 
και «Απόψε κλαίει ο ουρανός».
«Η ωραία του κουρέα» (1969): «Πάμε για ύπνο Κατερίνα»
«Η Παριζιάνα»: «Όταν μιλάς για χωρισμό»
«Κάτι κουρασμένα παλικάρια»: «Μην κλείσεις το παράθυ-
ρο»
«Δυο πόδια σε ένα παπούτσι»: «Το φουστάνι το καλό» κ.ά.
Φεύγοντας, από τη ζωή ο Γιάννης Πουλόπουλος, άφησε ένα 
δυσαναπλήρωτο κενό στο ελληνικό τραγούδι. Είναι βέβαιο 
ότι θα μας λείψει πολύ.

Γιάννης Πουλόπουλος
Νέο κύμα -  ελληνικός κινηματογράφος

Από τον Κώστα Δάφνο
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εδώ και μερικά χρόνια, σε ένα υπόστεγο λίγο έξω από 
τη Φλώρινα, ο Γιώργος Ηλιόπουλος, ένας επίμονος 
λάτρης της αεροπορικής ιδέας βαδίζει τον δικό του, 

μοναδικό δρόμο δημιουργίας αεροσκαφών.
Αυτόν του σχεδιασμού, της πρωτότυπης κατασκευής και 
της εξέλιξης αεροσκαφών. «Τα αεροσκάφη που έχω φτιάξει 
όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ανήκουν στην κατηγορία των 
υπερ-ελαφρών αεροσκαφών ή αλλιώς αεροσκαφών για χρή-
ση σπορ ή recreational (σ.σ ψυχαγωγίας)», εξηγεί, μιλώντας 
στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο Γιώργος 
Ηλιόπουλος, δημιουργός, κατασκευαστής και -κυρίως- λά-
τρης αεροσκαφών.
Αυτό τον καιρό, όπως απο-
κάλυψε, ετοιμάζεται για ένα 
τροποποιημένο μοντέλο του 
«Άρχοντα», του καινοτόμου 
αεροσκάφους που εδώ και με-
ρικά χρόνια έχει δοκιμάσει με 
επιτυχία. Ένα μοντέλο που θα 
εξαχθεί, μάλιστα, σε έναν μα-
κρινό τόπο… «Αυτή τη στιγμή 
κατασκευάζω ένα διθέσιο μο-
ντέλο του «Άρχοντα» για πε-
λάτες στην Αυστραλία. Ήδη, 
ο σημερινός μονοθέσιος «Άρ-
χοντας» είναι ένα μοναδικό, 
ειδικό στον κόσμο μοντέλο, 
που όμοιό του δεν υπάρχει. 
Διθέσιο μοντέλο του αρχικού σχεδίου δεν υπήρχε όμως και 
αυτό που κατασκευάζεται τώρα είναι μια εξέλιξη του μο-
ντέλου που σήμερα πετά. Είναι, μάλιστα, σημαντικό πως τα 
έξοδα της έρευνας και της εξέλιξης τα πληρώνουν οι ίδιοι οι 
πελάτες, οι Αυστραλοί που έκαναν την παραγγελία», εξηγεί ο 
δημιουργός αεροσκαφών από τη Φλώρινα.
Εφόσον όλες οι φάσεις κατασκευής και δοκιμών τελειώσουν 
με επιτυχία, ο κ. Ηλιόπουλος θα αποστείλει το αεροσκάφος 
σε μορφή κιτ, «πακέτου» εξαρτημάτων προς συναρμολόγη-
ση, και το αεροσκάφος θα μοντάρουν οι πελάτες, μια πρακτι-
κή πώλησης κοινή για πάρα πολλά μοντέλα της συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας αεροπλάνων.
Ο κ. Ηλιόπουλος ξεκίνησε τη μελέτη των μηχανολογικών 
και λοιπών δεδομένων για τη δημιουργία αεροσκαφών στα 
τέλη της δεκαετίας του ‘80, ολοκλήρωσε τη δημιουργία του 

πρώτου, πλήρως λειτουργικού και φτιαγμένου από ξύλο αε-
ροσκάφους του, το 1994. Έκανε όμως το μεγάλο άλμα, όταν 
ετοίμασε το καινοτομικής σχεδίασης μοντέλο «Άρχων» μετά 
το 2000, τολμώντας κάτι διαφορετικό. Κι αυτό καθώς «ο 
«Άρχοντας» είναι ένα μοναδικό στη σχεδίαση αεροσκάφος», 
ένα αεροσκάφος που έχει την προπέλα στο πίσω μέρος και 
αεροδυναμικά δανείζεται στοιχεία από τον σχεδιασμό γνω-
στών μαχητικών αεροσκαφών.
«Ξεδιπλώνοντας» στο «ΠρακτορείοFM» τη δημιουργική του 
πορεία, ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε και σε κάποια διαδι-
καστικά ζητήματα, που τον οδήγησαν στο να αιτηθεί και να 
πετύχει τη νηολόγηση του αεροσκάφους στην Ιταλία και όχι 
στην Ελλάδα. «Το αεροσκάφος θα πάει στην Αυστραλία με 

ιταλικά χαρτιά. Ο κάθε πελά-
της που ενδιαφέρεται με ρω-
τάει για ποιο λόγο έχει γίνει 
στη Ιταλία η νηολόγηση και 
όχι στην Ελλάδα. Είναι κρίμα 
γιατί η συγκεκριμένη είναι 
μια τεράστια βιομηχανία σε 
όλο τον κόσμο και μπορεί να 
φέρει και στη χώρα μας ση-
μαντικά έσοδα», επισημαίνει 
ο κατασκευαστής υπερ-ελα-
φρών αεροσκαφών.
Οι υποδομές είναι το κύριο 
«αγκάθι» στα μελλοντικά σχέ-
δια του κ. Ηλιόπουλου. «Θα 
υπήρχαν σημαντικότερες δυ-

νατότητες για να κατασκευάζονται περισσότερα αεροσκάφη 
σε πιο ανθρώπινες συνθήκες, εάν είχα στη διάθεσή μου έναν 
καλύτερο χώρο. Ένας απλός βιοτεχνικός χώρος αρκεί για να 
μπορώ να έχω τα υλικά και τα εργαλεία μου όπως χρειάζε-
ται», εξηγεί. Ωστόσο, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει 
και πως σε κάθε περίπτωση δεν το βάζει ποτέ κάτω, ενώ στο 
ερώτημα ποιο θα ήταν το σημαντικότερο αίτημά του, απα-
ντά δίχως δεύτερη σκέψη: «Τα χαρτιά από την Ελλάδα. Είχα 
καταφέρει να αποκτήσω προσωρινό νηολόγιο από την Ελλά-
δα, θα ήταν ευχής έργον να το έχω κάποια στιγμή». Με αυτή 
την ευχή επιστρέφει στη δουλειά του, στην ανάπτυξη του 
νέου διθέσιου «Άρχοντα», που ετοιμάζεται ώστε στο προ-
σεχές μέλλον να ταξιδέψει -καλώς εχόντων των πραγμάτων- 
από τη Φλώρινα μέχρι τη μακρινή Μελβούρνη.

Πηγή: iefimerida.gr

ΤΙ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος
Ένας μηχανικός, σε ένα υπόστεγο στη Φλώρινα, 

φτιάχνει αεροσκάφη και τα στέλνει στην Αυστραλία

 «Τα αεροσκάφη που έχω φτιάξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ανήκουν 
στην κατηγορία των υπερ-ελαφρών αεροσκαφών ή αλλιώς αεροσκα-
φών για χρήση σπορ ή recreational (σ.σ ψυχαγωγίας)», εξηγεί ο Γιώργος 
Ηλιόπουλος
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AEΡΟΠΟΡΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Από τον Παύλο Παπαδημητρόπουλο

ΘΥΜΑ ΤΟΥ COVID-19
Στο μακρύ κατάλογο των αεροπορι-
κών εταιρειών που τις “γονάτισε” ο κο-
ρωνοϊός προστέθηκε η Virgin Atlantic 

Airways, (εταιρεία που κατά 51% που 
ανήκει στην Virgin Group του Richard 
Branson και κατά 49% στην αμερικανι-
κή αεροπορική Delta AirLines) η οποία 
υπέβαλε αίτημα προστασίας από τους 
πιστωτές στις ΗΠΑ.

ΜΠΟΡΕΙ, ΤΟ ΕΚΑΝΕ, ΕΔΩΣΕ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα 
που προέκυψαν στις αερομεταφορές 
από την πανδημία του Covid – 19 εί-
ναι οι αποζημιώσεις των επιβατών 
από τις ακυρώσεις των δρομολογίων. 
Η Emirates ανακοίνωσε στις 7 Σε-
πτεμβρίου ότι επέστρεψε 1,4 δισ. 

δολάρια στους πελάτες της έπειτα 
από ακυρώσεις πτήσεων εξαιτίας 
της πανδημίας.
“Περισσότερα από 1,4 εκατ. αιτήματα 
για επιστροφή χρημάτων αντιμετω-
πίστηκαν από τον Μάρτιο, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το 90% του συνό-
λου των αιτημάτων”, ανέφερε η εται-
ρεία του Ντουμπάι.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, στις 
4 Σεπτεμβρίου, πρόταση σύστασης 
του Συμβουλίου προκειμένου να δια-
σφαλιστεί ότι τα τυχόν μέτρα περιο-
ρισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 
συντονίζονται και γνωστοποιούνται 

με σαφήνεια σε επίπεδο ΕΕ. Η πρότα-
ση της Επιτροπής καθορίζει 4 βασικούς 
τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργάζονται στενότερα:

-  Κοινά κριτήρια και κατώτατα όρια για 
τη λήψη αποφάσεων από τα κράτη 
μέλη σχετικά με τη θέσπιση ταξιδιωτι-
κών περιορισμών

-  Αποτύπωση των κοινών κριτηρίων με 
χρήση συμφωνημένου χρωματικού 
κώδικα

-  Κοινό πλαίσιο για τα μέτρα που εφαρ-
μόζονται στους ταξιδιώτες που προέρ-
χονται από περιοχές υψηλού κινδύνου

-  Σαφής και έγκαιρη ενημέρωση του κοι-
νού σχετικά με τυχόν περιορισμούς. 

Ο φορέας για τα αεροδρόμια της Ευ-
ρώπης, το ACI EUROPE παρότρυνε 
έντονα όλα τα κράτη της ΕΕ και όχι 
μόνο, να υποστηρίξουν αυτό το πλαί-
σιο και να το ακολουθήσουν.

ΝΕΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Στην ίδρυση της αεροπορικής εται-
ρείας Panellenic Airlines προχώρη-
σε ο επιχειρηματικός όμιλος Καρά-
τζη, επιχειρώντας στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του ανάπτυξης, να 
εκμεταλλευτεί την γεωμετρική αύ-
ξηση του ενδιαφέροντος για ιδιω-
τικές πτήσεις, λόγω κορωνοϊού ο 
οποίος έχει έδρα στο Ηράκλειο της 
Κρήτης.
Η νέα αεροπορική εταιρεία θα δρα-
στηριοποιηθεί στις ιδιωτικές/VIP 
πτήσεις, με στόλο αεροσκαφών 
Cessna Citation Bravo.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΙ Η ΟΣΥΠΑ ΤΟ ΝΟ-
ΜΟΣΧΕΔΙΟ 
Μετά την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας 
Κυκλοφορίας και τον Πανελλήνιο Σύλ-
λογο Αερολιμενικών, η ΟΣΥΠΑ, μετά το 
Διοικητικό Συμβούλιο της 03.09.2020, 

αποφάσισε την πλήρη απόρριψη 
του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών το οποίο 
έχει τεθεί σε διαβούλευση μέχρι την 
09.09.2020, με τίτλο «Σύσταση, λειτουρ-
γία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής 
Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».
Η ΟΣΥΠΑ εκφράζει ενστάσεις σε αρκε-
τές διατάξεις του νομοσχεδίου, τονίζο-
ντας ότι η νέα Αρχή «θα διοικεί και την 
ΥΠΑ».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΜΕ-
ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Στην τροποποίηση των συμβάσεων 
εκμετάλλευσης άγονων γραμμών 

της Olympic Air και της Sky Express 
προχώρησε το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών, με ισχύ έως τα τέλη 
του έτους. Συγκεκριμένα, το υπουρ-
γείο αποφάσισε την τροποποίηση 
των συμβάσεων μεταξύ της ΥΠΑ και 
α) της εταιρείας OLYMPIC AIR για την 
παραχώρηση του δικαιώματος απο-
κλειστικής εκμετάλλευσης των τακτι-
κών αεροπορικών γραμμών   Αθήνα 
– Σκύρος / Ρόδος – Καστελόριζο 
/  Αθήνα – Λέρος / Θεσσαλονίκη – 
Καλαμάτα   και β) της εταιρίας SKY 
EXPRESS για τις γραμμές Αθήνα – 
Αστυπάλαια / Ρόδος – Κάρπαθος 
– Κάσος/ Αθήνα – Σύρος/ Αθήνα – 
Κάλυμνος
Στις αεροπορικές αυτές γραμμές 
έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παρο-
χής δημόσιας υπηρεσίας ενώ ανακοι-
νώθηκε ότι τροποποιήσεις θα επέλ-
θουν και σε άλλες άγονες γραμμές.
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ΜΟΥΣΕΙΑ
Από τον Σπύρο Κωνσταντόπουλο

Το αυτοκρατορικό πολεμικό μουσείο (I.W.M.) του Ηνω-
μένου Βασιλείου (UK) διαθέτει πέντε μουσεία, εκ των 
οποίων τα τρία εις την πόλη του Λονδίνου.

1. Imperial War Museum
2.  HMS BELFAST (καταδρομικό πλοίο) εις τον ποταμό Τάμεση
3. Churhil Museum και Cabinet War Rooms
4.  Το αεροπορικό Μουσείο του Duxford πλησίον της πόλης 

του Cambridge
5. Imperial War Museum στην πόλη του  Manchester
Το αεροδρόμιο του Duxford βρίσκεται 80χλμ. Βόρεια του 
Λονδίνου και η επίσκεψη γίνεται οδικώς ή σιδηροδρομικώς. 
Ιδρύθηκε το 1917 και από το έτος 1977 λειτουργεί και σαν 
μουσείο.
Διαθέτει 7 υπόστεγα εις τα οποία φιλοξενούνται πάνω από 
150 αεροσκάφη, μαχητικά και πολιτικά, όπως επίσης πολεμι-
κά πλοία, οχήματα, άρματα μάχης και διοράματα. 
Αρκετά από τα αεροσκάφη είναι πλόιμα και μετέχουν σε δι-
άφορες επιδείξεις (AIR SHOW) και σε τουριστικές πτήσεις με 
επισκέπτες (με εισιτήριο). Η προέλευση των αεροσκαφών 
είναι από τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, λάφυρα των 
πολέμων, αλλά και διάφορες δωρεές.
Τα αεροσκάφη τα οποία ευρίσκονται σε υπόστεγα αφορούν 
τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο, τη μάχη της Βρετανίας (1940 – 
1945), την απόβαση στη Νορμανδία (D.DAY – OVERORD), τον 
ψυχρό πόλεμο, τις αποικίες, τη μάχη των Falklands.
Μαχητικά αεροσκάφη AVROVULCAN, B-LANCASTER, 
SPITFIRE, HURRICANE, HARRIER, MESSERSHMITT, ZERO, 
VICTOR, SUNDERLAND, V1, SHACKLETON, MIG21, TORNADO, 
EUROFIGHTER, JUNKERS κ.ά.
Σε ξεχωριστό υπόστεγο φιλοξενούνται από το 1997 και τα 
μαχητικά αεροσκάφη των Η.Π.Α. όπως Β-17G, B-24M, B-29A, 
B-52D, F-111, F-100, F-4M, F-15A, SR-71, A-10, U-2C, C47A, 
MUSTANG κ.ά.
Βέβαια η συλλογή είναι πλούσια και με τα πολιτικά αερο-
σκάφη, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι βρετανικής 
κατασκευής όπως: CONCORDE, SUPER VC-10, TRIDENT (το 
οποίο προηγουμένως πετούσε με τα χρώματα της CYPRUS 
AIRWAYS), BAC 1-11, BRITANIA – VISCOUNT, COMET 4.
Το μουσείο λειτουργεί από τον Σύλλογο Αεροπορίας του 
Duxford και το Συμβούλιο της επαρχίας του Cambridgehire, 
συντηρείται από τα εισιτήρια των επισκεπτών, τις πωλήσεις 
μικροαντικειμένων, τις αεροπορικές επιδείξεις, την οικονο-
μική βοήθεια των μελών του Συλλόγου και κυρίως από τους 
εθελοντές, οι οποίοι πραγματοποιούν και τις… συντηρήσεις 
των αεροσκαφών.
WE NEED YOUR HELP!! και HOW CAN YOU HELP? γράφουν σε 
πινακίδες, το έτος 2018 επισκέφθηκαν το Μουσείο – αερο-
δρόμιο του Duxford 394.045 άτομα!!!
Εκτός από το Duxford η Αγγλία, η Σκωτία, η Ουαλία και η Β. 
Ιρλανδία διαθέτουν πάνω από 60 αεροπορικά μουσεία, σε 

συνεργασία βέβαια με τη RAF, όπως:
1.  Aerospace Museum του Cosford πλησίον του Birmigham 

με τρία θερμενόμενα… υπόστεγα και 80 πολιτικά και μα-
χητικά αεροσκάφη από το 1919.

2. Midland Air Museum στο Coventry.
3. Το Royal Air Force Museum στο Λονδίνο.
Σχεδόν όλα τα μουσεία βρίσκονται σε εν λειτουργία αερο-
δρόμια και επειδή η συντήρησή τους έχει υψηλό κόστος, 
διαθέτουν τα υπόστεγα για ιδιωτικές συνεστιάσεις, χορούς, 
γάμους, κάτω από τα φτερά  των αεροσκαφών.

DUXFORD
Imperial  Museum
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Παραλειπόμενα

•	 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Στην καρδιά του καλοκαιριού, 

δόθηκε το πράσινο φως να ξεκινήσουν οι κα-

τεδαφίσεις 900  και πλέον κτισμάτων.

•	 Το ξεκίνημα έγινε από το δυτικό άκρο του 

πρώην Αεροδρομίου.

•	 Το Κολέγιο γκρεμίστηκε. Το Υπ. Πολιτισμού 

απέρριψε το αίτημα και δεν το ενέταξε στα 

διατηρητέα!

•	 Το κέλυφος πρώην Δυτικού Αεροδρομίου. 

Πρώτες αίθουσες εξυπηρέτησης επιβατών 

ισοπεδώθηκαν.

•	 Χωρίς ίχνος φαντασίας και σεβασμού στην 

ιστορία. Αλήθεια, δεν θα μπορούσαν ένα μι-

κρό τμήμα από το κέλυφος (6 – 10m2) να πα-

ραμείνει για να θυμίζει την ιστορικότητα του 

χώρου;

•	 To Hangar Ζώτου γκρεμίστηκε. Το ΠΟΛΚΕΟΑ 

είχε ζητήσει τον χαρακτηρισμό του. Ήταν το 

πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών 

στην Ελλάδα.

•	 Το Ελληνικό ήταν η πύλη της Ελλάδας για 63 

χρόνια. 

•	 Η Lamda Development δεν επέδειξε τον 

απαιτούμενο σεβασμό στην ιστορικότητα του 

χώρου και το ξεκίνημά της εκπέμπει ΛΑΘOΣ 

ΜΗΝΥΜΑ.

•	 Το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού είναι 

«κατοικημένο» από χιλιάδες ιστορίες και εικό-

νες, όπως εύστοχα έγραψε στην «Καθημερι-

νή» η Μαρία Κατσουνάκη.

•	 Ελληνικό. Η ιστορικότητα του χώρου επιδιώ-

κεται να τεθεί εν αμφιβόλω;

Το «σήμα κατατε-

θέν» της πόλης   του 

Ελληνικού  να χαρα-

κτηριστεί διατηρητέο 

αποτελεί την αξίωση 

των κατοίκων μακράν 

πέρα από πολιτικές 

και κομματικές σκο-

πιμότητες. Οι κάτοικοι της περιοχής με επικεφαλής τον Βασίλη 

Καρακώντη (Επίτροπος της πρωτοβουλίας σχεδίου διάσωσης και 

διατήρησης του υδατόπυργου Ελληνικού) ενεργούν ως δημότες. 

Έχουν ξεκινήσει μια σειρά από ενέργειες διατήρησης του υδα-

τόπυργου στο Ελληνικό, από τη πλευρά κατοίκων της περιο-

χής, καθώς και ημών, διότι έπειτα της παραχώρησης του τέως 

αεροδρομίου στην LAMDA Λάτση, τοποθετηθήκαμε δημόσια 

αναφορικά με την διατήρηση των τεχνικών έργων, όπως εί-

ναι ο υδατόπυργος, καθώς επίσης, και για μια σειρά άλλων 

εγκαταστάσεων, υποδομών, κ.α. τα οποίο κάλλιστα μπορούν 

να συνυπάρξουν με οτιδήποτε θα υλοποιηθεί μελλοντικά. 

Με αιτήσεις προς το Υπουργείο Πολιτισμού, και συγκε-

κριμένα την υπηρεσία μνημείων και τεχνικών έργων, κά-

τοικοι του Ελληνικού αξιώνουν την διατήρησή του. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ο συγκεκριμένος υδατόπυργος έχει ύψος 36 μέτρα και η δεξαμενή 

που βρίσκεται στην κορυφή του έχει ύψος 5,5 μέτρα, διάμετρο 8,2 

μετρά και αποτελείται από 6 χαλύβδινους πυλώνες. 

Είναι τύπου των αεροδρομίων, καθώς φέρει ερυθρόλευκο χρώμα, 

είχε κόκκινο φανό στην κορυφή του καζανιού που το βράδυ φώ-

τιζε για τα αεροπλάνα, εχει ιδιαίτερη άξια καθώς θεωρείται ως ενα 

βιομηχανικό αρχιτεκτονικό μνημείο της νεότερης περιόδου στο σύ-

στημα υδρορροών, ο υδατόπυργος ήταν ενταγμένος στα συστήμα-

τα ασφάλειας των διαδρόμων των αεροσκαφών και της βάσης, και 

κατασκευάστηκε το 1952.

O υδατόπυργος
Ελληνικό: 

Αιτήσεις και ενέργειες για την 
διατήρηση του υδατόπυργου 

στην πρώην Αμερικανική βάση από τη πλευρά 
κατοίκων της περιοχής.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

‘’Θα πεθάνω, Θάνατε , όχι όταν θε-
λήσεις εσύ, αλλά όταν εγώ θα θε-
λήσω››.
Πριν από λίγες μέρες έφυγε από 
κοντά μας ο Αχιλλέας Χριστοδου-
λίδης, ο αγαπητός μας ARCHIE, για  
όσους  Ιπτάμενους  είχαμε την τύχη 
να τον γνωρίσουμε από κοντά κάθε 
φορά που φτάναμε αποκαμωμέ-

νοι, από την πτήση 105, στο HOTEL 
MICHELANGELO του Γιοχάνεσμπουργκ.
Το δρομολόγιο της  Αφρικής ήταν επί χρόνια συνδεδε-
μένο με εκείνον τον πρόσχαρο και ευγενικό άνθρωπο 
που μας υποδεχόταν με ένα αβίαστο χαμόγελο όταν κα-
τεβαίναμε από το σταφάκι και μπαίναμε στο lobby του 
ξενοδοχείου. 
Ευθυτενής και περιποιημένος  μέσα στην αψεγάδιαστη 
στολή του με  τα εμβλήματα στο πέτο του σακακιού του, 
μας καλωσόριζε εγκάρδια όπως ο οικοδεσπότης  τους 
καλεσμένους του. Ο ίδιος μας θεωρούσε  παιδιά του,  ένα 
κομμάτι  Ελλάδας που τόσο είχε στερηθεί. Κι εμείς στο 
πρόσωπό του βλέπαμε έναν πατέρα που, με την αγάπη 
του, έκανε το επιβλητικό ξενοδοχείο να μοιάζει με σπίτι.
Κάθε φορά που ταξίδευαν μαζί μας συγγενείς, αναλάμ-
βανε την οργάνωση αξέχαστων αποδράσεων στα πιο 
ιδανικά μέρη  νοικιάζοντάς μας ταξί και βανάκια που 
οδηγούσαν γνωστά του αξιόπιστα άτομα. Από ολοήμε-
ρες εκδρομές στο Sun City  και συναρπαστικά σαφάρι 
στην Αφρικανική ύπαιθρο μέχρι προστατευμένες περι-
ηγήσεις στις παραγκουπόλεις του Σοβέτο όπου ξυπνού-
σαν οι μνήμες του απαρτχάιντ. 
 Δεν υπήρξε μία φορά που να νιώσουμε την απειλή του 
κινδύνου αφού, φρόντιζε με τόση επιμέλεια για την 
ασφάλειά μας. Ένιωθε ότι είχε την ευθύνη μας, έκανε τα 
πάντα με αγάπη γι αυτό κι εμείς τον είχαμε εντάξει άτυπα 
στην ευρύτερη οικογένεια της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Ο Archie έδινε προτεραιότητα στα πληρώματα της Ολυ-
μπιακής εξασφαλίζοντας  μια ευχάριστη και ξένοιαστη  
διαμονή. Ήταν κοντά μας σε κάθε  πρόβλημα βρίσκοντας  
πάντα  τη  λύση. Από τα απλούστερα - την κράτηση σε 
ένα εστιατόριο, ως τα σημαντικότερα - την διευθέτηση  
παραβίασης  safe box σε δωμάτιο  κάποιου από εμάς.
 Ήταν η ψυχή του ξενοδοχείου. MICHELANGELO χωρίς 
Archie ήταν χωνάκι δίχως παγωτό. Άριστος επαγγελμα-
τίας και έμπειρος στο χώρο των Τουριστικών Επιχειρή-
σεων είχε καταφέρει να αποσπάσει σωρεία τιμητικών 
διακρίσεων. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε το επικοινωνιακό 
του χάρισμα και η πηγαία του ευγένεια. 
Για τον Archie, η δουλειά του ήταν εξάρτηση, μεράκι, 
έρωτας. Πιστός και τελειομανής στα καθήκοντά του, κέρ-
διζε τους επισκέπτες οι οποίοι τον εξυμνούσαν  ποικιλο-
τρόπως στο βιβλίο εντυπώσεων του ξενοδοχείου κατά 
την αναχώρησή τους. Καθένας είχε να γράψει από έναν 
καλό λόγο για μια τόσο ξεχωριστή φυσιογνωμία  που 
αναμφισβήτητα αποτελούσε το ‹›κεφάλαιο›› της Επιχεί-
ρησης. 
Πριν από λίγους μήνες το ξενοδοχείο διέκοψε υποχρε-
ωτικά την λειτουργία του εξ αιτίας της Παγκόσμιας Υγει-
ονομικής κρίσης. Μέσα σε ένα κλίμα κατάρρευσης και 
ξεριζωμού  κάθε εργαζόμενος δοκίμαζε τις αντοχές του. 
Ανθρώπινες αντιδράσεις, άλλες ήπιες, άλλες έντονες, άλ-
λες ακραίες.
 Ο Archie, επέλεξε τις τελευταίες. Με την έσχατη, ολική 
του πράξη ξεγέλασε την παντοδυναμία του θανάτου και 
μπήκε στη γη αφ’ εαυτού και αυτοθέλητα. Έγινε το δικό 
του. Με την τόλμη του απέδειξε την υπεροχή της Ελευ-
θερίας του ανθρώπου  πάνω στην ανάγκη  Νίκης της φύ-
σης.  
Καλό σου ταξίδι Αχιλλέα. Σε αγαπήσαμε και μας αγάπη-
σες. Καλή αντάμωση Archie.
 ‘’Σκιάς όναρ ο άνθρωπος’’

Άνθης Ιωάννης

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 
02/09/1940 όπου και έζησε τα παι-
δικά του χρόνια. Εργάστηκε για 
την εταιρεία KODAK στην Αθήνα 
και εν συνεχεία στη Λωζάνη της 
Ελβετίας όπου και σπούδασε οι-

κονομικά αλλά γνώρισε και την γυναίκα της ζωής του, 
Ιολάνδα. Έχοντας ήδη 3 κόρες επέστρεψε στην Ελλάδα 
όπου και γεννήθηκαν και οι δύο γιοί του. Εργάστηκε 
στην Ολυμπιακή Αεροπορία από το 1987 εώς και το 
2003 όπου και συνταξιοδοτήθηκε από το γραφείο της 
Κέρκυρας αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Αγα-
πημένος συνάδελφος και οικογενειάρχης απεβίωσε 
στις 17/03/2020.

Μάνος Κουμάντος

Ο Μάνος Κουμάντος εργάστηκε στην 
Ολυμπιακή Αεροπορία για πολλά 
χρόνια από το 1972 σε διάφορα πό-
στα, αυτοδημιούργητος, ξεκινώντας 
από τεχνικός, συνεχίζοντας ως ιπτά-
μενος φροντιστής και για το μεγαλύ-

τερο μέρος της θητείας του ως Ιπτάμενος Χειριστής. 
Έφυγε ως Κυβερνήτης και συνέχισε την καριέρα του σαν 
σύμβουλος στην ΥΠΑ και αργότερα, ως Γενικός διευθυ-
ντής και ιδρυτής της Athens Airways. 
Τα χνάρια του ακολούθησε και ο γιος του Παναγιώτης, 
ως κυβερνήτης και υπεύθυνος εκπαίδευσης σε VVIP 
jets, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Ην. Αραβικά Εμιρά-
τα μέχρι σήμερα.

Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ARCHIE
Της Χριστίνας Αυγερινίδου
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Μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

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 

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
➦	 	Επικοινωνία

Αποκτώντας την κάρτα μέλους του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α., έχεις τη δυνατότητα για:
➦	 	Διαγνωστικές εξετάσεις με τιμές δημοσίου, σε μια σειρά συμβεβλημένων 

διαγνωστικών κέντρων και νοσοκομείων (βλ. ιστοσελίδα ΠΟΛΚΕΟΑ).
➦	 	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)

Με ένα ευρώ το μήνα

Μ η ν  ξ ε χ ά σ ε ι ς  ν α  α ν α ν ε ώ σ ε ι ς  τ η ν  κ ά ρ τ α  τ ο υ  Π Ο Λ Κ Ε Ο Α

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

νέα μας.

ΠΑΡΟΧΕΣ



ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠAΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602Α

16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ο ιστορικός φίκος στέκει αγέρωχος στο πρώην 
Αεροδρόμιο του Ελληνικού, ανάμεσα στα χαλάσματα.
Φυτεύτηκε το 1969. Χτυπήθηκε το 2004 από το χιονιά. 

Ξαναζωντάνεψε για να θυμίζει την ελπίδα. 
Η σκιά του κρύβει αμέτρητες ιστορίες αγάπης, 

αποχαιρετισμούς, συγκινήσεις, κλάμα, γέλιο και χαρά. 

ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ!


