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Kυκλοφορεί από το 
πρώτο 3μηνο του 1991
Αποδέκτες:
Μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ, 
Κοινότητα της Πολιτικής 
Αεροπορίας, Υπουργεία, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, 
Προσωπικότητες των Γραμμάτων και 
των Τεχνών.
Τιράζ: 7.500
Περιοχές: Πανελλαδικά (13 Περιφέρειες)

- Βήμα των μελών μας και προβολή 
των έργων των στα εικαστικά, 
ζωγραφική, φωτογραφία, ποίηση, 
λογοτεχνία, αθλητισμό κ.λπ.

Στόχοι:
- Το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

- Η διάσωση της νεότερης 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

- Η επικοινωνία και η ενημέρωση 
επί θεμάτων πολιτισμού και 
Πολιτικής Αεροπορίας.

Δράσεις:
- Προώθηση προγραμμάτων 

δημιουργικής αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου.

- Ταξιδιωτικά προγράμματα 
«Γνωρίζοντας την Ελλάδα», 
«Πολιτιστικοί περίπατοι στην 
Αττική» και «Πολιτιστικές 
αποστολές».

- Δράσεις των μελών μας στην 
Περιφέρεια.

- Περιβάλλον – Κλιματική αλλαγή.
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Editorial

Σύντομα το Ελληνικό, με τη μεταβίβαση των μετοχών 
από το ΤΑΙΠΕΔ και το ελληνικό Δημόσιο, περνάει στα χέ-

ρια του Ομίλου Λάτση.  Στο μέλλον το Ελ-
ληνικό δεν θα υπάρχει στην παλιά του μορ-
φή. Το Ελληνικό ξεκινά το νέο του ταξίδι.
Ο Σπύρος Λάτσης, σύμφωνα με το «ΒΗ-
ΜΑgazino» (πηγή: Bloomberg Billioners), 
συγκαταλέγεται στους πρώτους δέκα 
πλουσιότερους Έλληνες.
Από το αποτέλεσμα αυτού του εγχει-
ρήματος στο Ελληνικό από τη Lamda 
Development είναι βέβαιο πως θα βγει και 
ο ίδιος ενισχυμένος από ένα επιτυχημέ-
νο αποτύπωμα στο μεγαλύτερο ελεύθερο 
χώρο στην Ευρώπη. 
Η μεγάλη πρόκληση του συγκεκριμένου project  είναι να 
προσεγγισθεί η επένδυση όχι μόνο με την κουλτούρα του 
χρήματος και ανεξάρτητα από την κοινωνία.

Η οικονομία πρέπει να προσαρμόζεται στην κοινωνία και 
όχι το αντίθετο. Επενδυτές, ακαδημαϊκοί κ.λπ, πιέζουν για να 

γίνουν περισσότερο ευαίσθητες, κοινωνι-
κά, οι εταιρείες.
Η παγκόσμια αρχαιολογική κοινότητα 
μιλά πλέον για «βιομηχανική εποχή» τριών 
πυλώνων: της παραγωγής, της ενέργειας 
και των μεταφορών.
Θα κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση ο 
επενδυτής;
Η κλιματική αλλαγή και οι καθαρές μορ-
φές ενέργειας θα ενσωματωθούν  ως κουλ-
τούρα στο όλο project;
Το πολιτισμικό αποτύπωμα του Αερο-

δρομίου Ελληνικού, της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η ιστορι-
κότητα του χώρου θα διασωθούν μέσα από ένα Μουσείο;
Είναι ερωτήματα απλά και καθαρά που χρήζουν απαντήσεων.

  •   Στο Δ/Σ της Lamda Deve-

lopment εισήλθαν 2 νέα 

μέλη. Ιωάννα Παπαδοπού-

λου (μπισκότα) και Καλυψώ 

Νομικού (ναυτιλία).

    •    Τα υπόλοιπα μέλη του Δ/Σ:

Ευτύχης Βασιλάκης (Aegean)

Βασίλης Κάτσος (VNK Capital)

Γιώργος Γεράρδος (ΠΛΑΙΣΙΟ) 

Οδυσσέας Κυριακόπουλος

Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ο Όμιλος Λάτση και η Lamda Devedopment

«Μα ποιος θα έρθει να κρατήσει την ορμή μιας μπόρας που πέφτει;»

     Μανώλης Αναγνωστάκης

Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

"Η μεγάλη πρόκληση του 

συγκεκριμένου project είναι 

να προσεγγισθεί η επένδυση, 

όχι μόνο με την κουλτούρα 

του χρήματος και ανεξάρτητα 

με την Κοινωνία"

Η στάση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. έναντι του ΠΟΛΚΕ-
ΟΑ και της σφοδρής αντιπαράθεσης για Μου-
σείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό είναι 
βέβαιο πως θα απασχολήσει τον ιστορικό του 
μέλλοντος.
Οι ευθύνες της Κυβέρνησης είναι μεγάλες. Το 
ΠΟΛΚΕΟΑ, για άλλη μία φορά, καλείται ως 
φορέας να υπερασπιστεί τα αυτονόητα. Να 
υπερασπιστούμε το ΟΡΑΜΑ μας για Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας.
Δεν νοείται σε μία ευνομούμενη χώρα της 
Ε.Ε., η Πολιτεία να μην ενδιαφέρεται για τη 
διάσωση της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

ΝΕΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Συνεχίζεται ο λυσσώδης πόλεμος της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. κατά του ΠΟΛΚΕΟΑ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε 
τηλεδιάσκεψη με πρωτοβουλία 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων στην οποία συμμετείχαν: το 
ΠΟΛΚΕΟΑ, οι κ.κ. Άδωνις Γεωργιάδης 
(Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων), Νίκος Παπαθανάσης (Αναπλ.
Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και 
Ορέστης Καβαλάκης (Γεν.Γραμματέ-
ας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ), 
καθώς και τρεις εκπρόσωποι της ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.. Θέμα: «Μουσείο Πολιτι-
κής Αεροπορίας στο Ελληνικό και τα 
ιστορικά αεροσκάφη ιδιοκτησίας του 
ΠΟΛΚΕΟΑ που βρίσκονται στο νοτι-
οανατολικό άκρο του αεροδρομίου 
Ελληνικού».
Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση στις 29/1/2021 στο γραφείο του 
Υπουργού Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωρ-
γιάδη με το ίδιο θέμα και ακολούθησε 
επιστολή του υπουργού προς το ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ και απάντηση του ΠΟΛΚΕΟΑ.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ έθεσε υπόψη του 
Υπουργού, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τις 
θέσεις του για Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας στο Ελληνικό, την πολι-
τική ευθύνη της Κυβέρνησης για τη 
διασφάλιση του δημοσίου συμφέρο-

ντος με στόχο την ανάδειξη της ιστο-
ρικότητας του χώρου μέσα από ένα 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο 
Ελληνικό. 
Υπενθυμίζουμε πως, παρά την πρό-
βλεψη του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης για Μουσείο Πολιτικής Αε-
ροπορίας στο Ελληνικό, πρώην εργο-
στάσιο του ΚΕΑ (κτίσμα του 1938 χα-
ρακτηρισθέν ως διατηρητέο), για τον 
Επενδυτή δεν υπάρχει ρητή δέσμευ-
ση για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορί-
ας στο Ελληνικό. Επίσης, το ΠΟΛΚΕΟΑ 
τόνισε πως τα ιστορικά αεροσκάφη 
έχουν έναν και μοναδικό προορισμό: 
το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Δε 
νοείται Μουσείο χωρίς αεροπλάνα.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ τόνισε πως πρόκειται 
για ένα μεγάλο κεφάλαιο διαχείρισης 
της μνήμης του Αεροδρομίου και με 
τη συνολική του δράση, προσπαθεί 
να διασώσει την ιστορικότητα του 
χώρου επί 26 χρόνια. Τονίσαμε πως 
η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν 
διαθέτει Μουσείο Πολιτικής Αεροπο-
ρίας παρά το ότι, το 2021, συμπληρώ-
νονται 90 χρόνια από την είσοδο της 
χώρας μας στις εμπορικές αερομε-
ταφορές. Το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι ο μόνος 

φορέας, που 11 χρόνια μετά από τη 
διάλυση της Ολυμπιακής Αεροπορί-
ας, έχει διαμορφώσει την ύπαρξη και 
δράση του στη διάσωση και ανάδειξη 
των εκθεμάτων της (διαθέτει 23.000 
αντικείμενα-συλλογή που συνεχώς 
αυξάνεται) με εθελοντική εργασία και 
προσφορά των μελών του. Με κινδύ-
νους από λεηλασίες, καταστροφές, 
βανδαλισμούς, διοικητικές και ποι-
νικές διώξεις, ώστε σήμερα να είναι 
δυνατό να γίνεται λόγος για Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας. Ένα προφα-
νώς αναγκαίο εθνικό και πολιτιστικό 
στόχο, τον οποίο ουδείς άλλος φορέ-
ας έχει μέχρι σήμερα ενδιαφερθεί να 
υπηρετήσει τη διάσωση της νεότερης 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ με προσήλωση στον 
στόχο για Μουσείο Πολιτικής Αερο-
πορίας στο Ελληνικό, καλεί την Κυ-
βέρνηση - πριν την μεταβίβαση των 
μετοχών από το ελληνικό δημόσιο τη 
LAMDA DEVELOPMENT -  να διασφα-
λίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τη δημιουργία Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας στο Ελληνικό, καθώς και 
τη διάσωση των ιστορικών αεροσκα-
φών.

Συναντήσεις, τηλεδιάσκεψη, αλληλογραφία 
για το Μουσείο με το Υπ. Ανάπτυξης

Τα τρία ιστορικά αεροσκάφη του ΠΟΛΚΕΟΑ που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό άκρο του ανατολικού αερολιμένα.

Eπιστολή του Υπ. Ανάπτυξης Απάντηση του ΠΟΛΚΕΟΑ προς τον Υπ. Ανάπτυξης
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Δράσεις για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας
και τη διάσωση των αεροσκαφών 

Περίοδος Covid-19
Η ασέβεια προς τα μνημεία ισοδυναμεί με βανδαλισμό

και πολιτιστική καταστροφή

Στη Γενική μας Συνέλευση, 1η Ιουνίου 2020, τονίσαμε ότι η αμέσως 
επόμενη περίοδος είναι δύσκολη και κρίσιμη, σχετικά με το Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας. Χαράξαμε προτεραιότητες και σχέδιο δράσης.
Ο επενδυτής εκπέμπει ΛΑΘΟΣ ΜΗΝΥΜΑ, γκρεμίζοντας πρώτα – 
πρώτα ό,τι παρέπεμπε στην Ολυμπιακή Αεροπορία.
Είναι γνωστό σε όλους μας πως έχει χωροθετηθεί το Μουσείο Πολιτι-
κής Αεροπορίας. Είναι το εργοστάσιο του ΚΕΑ, κτίσμα του 1938, που 
χαρακτηρίστηκε ως μνημείο νεώτερου πολιτισμού.
Δεν θέλουν ένα Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας και την δεσπόζουσα 
θέση της Ολυμπιακής Αεροπορίας; Ξεχνούν πως από τα 90 χρόνια 
ιστορίας της Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα, τα 53 και πλέον χρό-
νια είναι της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Δεν θέλουν τα αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Μου-
σείο; Με την στάση τους δείχνουν να μην θέλουν στο Μουσείο την 
Ολυμπιακή Αεροπορία. Θέλουν να εξαφανίσουν την ιστορία της.
Το πολιτισμικό αποτύπωμα και η συνεισφορά της στην ανάπτυξη των 
εμπορικών αερομεταφορών στην χώρα μας, είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή και ουδείς μπορεί να τη διαγράψει.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι, σε αυτήν την περίπτωση, θα αναλάβουν και το 
πολιτικό κόστος για μία τέτοια ενέργεια. Η ασέβεια προς τα μνημεία 
ισοδυναμεί με βανδαλισμό και πολιτιστική καταστροφή.
Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ αποφάσισε σειρά δράσεων, καλώντας τα μέλη 
του, τους φίλους της Ολυμπιακής Αεροπορίας και του Μουσείου να 
σταθούν αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα. 
Οι δράσεις περιλαμβάνουν: 

-  Ενημέρωση των μελών μας, της αεροπορικής κοινότητας, των 
Μ.Μ.Ε. και της Πολιτείας. 

- Ανάπτυξη περαιτέρω των συμμαχιών μας
- Να επικοινωνήσουμε το θέμα μέσα από τα social media, να συλ-

λέξουμε ηλεκτρονικές υπογραφές, να ζητήσουμε εκ νέου συνάντηση 
με τον αρμόδιο Υπουργό, να απαιτήσουμε από την Υπ. Πολιτισμού κ. 
Λίνα Μενδώνη να παρέμβει. Η στάση της εώς τώρα χαρακτηρίζεται 
από μνημειώδη αδιαφορία. Να πραγματοποιήσουμε εκδήλωση δια-
μαρτυρίας στον χώρο των αεροσκαφών, μόλις οι συνθήκες – λόγω 
Covid – το επιτρέψουν. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να προστατέψει 
εμπράκτως την νεότερη πολιτιστική μας κληρονομιά. Να συμβάλλει 
στη διάσωση της ΜΝΗΜΗΣ καθώς και της νεότερης ιστορίας της χώ-
ρας μας. Η Κυβέρνηση να θέσει όρια στον επενδυτή.

Εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια

Ο αγώνας συνεχίζεται
Σώστε τα αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας

ΝΑΙ σε ένα δυναμικό ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Παραλειπόμενα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ

•	  Περίοδος Covid-19. Πλήττει του πάντες. 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ αναστέλλει τις δράσεις του.

•	  Κουράγιο. Σύντομα θα ξαναβρεθούμε. 
Προσοχή για το προσκλητήριο που θα 
ακολουθήσει. Να είμαστε όλοι παρόντες.

•	  Οι αερομεταφορείς προσγειώθηκαν. 
Απόρροια της πανδημίας.

•	  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υ.Π.Α. για το 
2020, η Ελλάδα επέστρεψε σε προ 30ετίας 
διακίνηση επιβατών.

•	  Δηλαδή, η αεροπορική κίνηση στην Ελλά-
δα γύρισε 30 χρόνια πίσω. 

•	  Η αναστολή λειτουργίας του ΠΟΛΚΕΟΑ 
όπως συνέβη και με το σύνολο των φορέ-
ων, έδωσε αφορμή να ασχοληθούμε πε-
ρισσότερο με οργανωτικά ζητήματα και 
μουσείο.

•	  Η οργάνωση του αρχειακού υλικού είναι 
μία παράμετρος.

•	  Προωθήσαμε επιπλέον παροχές προς τα 
μέλη.

•	  Εντάθηκε η αλληλογραφία μας με φορείς-
συμμάχους μας ιδιαίτερα η ηλεκτρονική.

•	  Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ είναι πλέον υπόθε-
ση της κοινωνίας συνολικά.

•	  Οι φορείς έχουν μία πρόσθετη ευθύνη να 
κινητοποιήσουν τα μέλη τους, την κοινω-
νία, για δράση τώρα.

•	  Αφιερώσαμε σχεδόν αποκλειστικά το διά-
στημα αυτό για τη διάσωση των αεροσκα-
φών μας.

•	 Έγινε πολύ δουλειά για το Μουσείο (δια-
βάστε περισσότερα στις διπλανές σελί-
δες).

•	  Ο "Σκορπιός" του Αριστοτέλη Ωνάση που 
πέρασε στα χέρια του Ρώσου μεγιστάνα 
Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ.

•	 Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε συμπεριλάβει 
στη διαθήκη του ως μία από τις πολλές 
επιλογές και το προσωπικό της Ο.Α. (κατα-
σκήνωση).
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Παραλειπόμενα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ

•	  Μετά βίας σώσαμε τον ιστορικό 
φύκο που φυτεύθηκε το 1969.

•	  Η Lamda έκανε στροφή στη στάση 
της. ΛΑΘΟΣ ΜΗΜΥΜΑ.

•	  Η εναρμόνησή της με την ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ Α.Ε. δεν αποτέλεσε για μας έκ-
πληξη. 

•	 Αυτό που πρέπει να εξηγήσει η 
Lamda είναι τι άλλαξε από την πρώ-
τη συνάντηση το 2018 και την θετι-
κή στάση της τότε για το Μουσείο;

•	  Τόσο πολύ ενοχλεί το όνομα της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας;

•	  Η Ο.Α. είναι ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

•	 Πάνω από τέσσερις χιλιάδες υπο-
γραφές συγκεντρώθηκαν, ενώνο-
ντας τη φωνή τους μαζί μας για 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

•	  Συνολικά, η Κοινωνία στηρίζει την 
ανάγκη, η Ελλάδα, να αποκτήσει 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

•	 Η Υπ. Πολ. κα Λίνα Μενδώνη επι-
δεικνύωντας μνημειώδη αδιαφορία 
αναλαμβάνει μεγάλη ιστορικά ευθύ-
νη με μια πιθανή καταστροφή των 
αεροσκαφών.

•	  Η μνήμη του Ελληνικού και η διά-
σωση των τεκμηρίων που με τόσο 
κόπο συγκέντρωσε το ΠΟΛΚΕΟΑ 
είναι ευθύνη της κυβέρνησης.

•	  Έκθετη η Κυβέρνηση με το εξώδικο 
της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ. που δεν θέλουν 
μουσείο στο Ελληνικό .

•	 Δεν σεβάστηκαν ούτε το αίτημά μας 
για να συγκεντρώσουμε διάφορες 
πινακίδες του αεροδρομίου και τα 
logo της Ο.Α.

•	  Το καλοκαίρι του 2020 ξεκίνησαν 
τα γκρεμίσματα στο δυτικό μέτωπο 
του αεροδρομίου. Εξαφάνισαν ό,τι 
θύμιζε Ολυμπιακή Αεροπορία.

Προς Υπουργείο Ανάπτυξης - Υπουργό 

και Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης

Προς Υπουργείο 
Πολιτισμού - 
Υπουργό Πολιτισμού

Προς Υπουργείο Πολιτισμού - Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΥ

Προς Υπουργείο 
Πολιτισμού - 
Υφυπουργό 
Σύγχρονου 
Πολιτισμού

Προς Υπουργείο 
Πολιτισμού - 
Υπουργό Πολιτισμού
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 
 

Αρ. πρωτ.: 72 

Αθήνα, 27-01-2021 

 
Προς : Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολσμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.), 

 
 
 
Θα θέλαμε να ζαρ ενημεπώζοςμε όηι οι πποηάζειρ ζαρ, ζσεηικά με ηην λειηοςπγία ηος 

Μοςζείος Πολιηικήρ Αεποποπίαρ, όπυρ εζηάληζαν εκ μέποςρ ζαρ ζηο Υποςπγείο Ανάπηςξηρ 

και Επενδύζευν, διαβιβάζηηκαν ζηην εηαιπεία LAMDA Development, πλην όμυρ δεν έγιναν 

αποδεκηέρ, καθόηι, καηά ηην άποτη ηηρ LAMDA Development, δεν βπίζκοςν έπειζμα ζηην 

ελληνική νομοθεζία και ζηην Σύμβαζη Αγοπαπυληζίαρ μεηοσών πος έσει ζςνάτει με ηο 

Ελληνικό Δημόζιο, ενώ και οι πποϋποθέζειρ πος θέζαηε κπίθηκαν από ηη LAMDA 

Development αζύμβαηοι με ηη θέζη ηηρ, όηι είναι  διαηεθειμένη να αποδεσθεί ηην παπαμονή 

ηυν αεποπλάνυν ενηόρ ηος Πόλος καηά ηο σπόνο απόκηηζηρ ηηρ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ από ηην 

HELLINIKON GLOBAL I, ςπό ηην πποϋπόθεζη όηι θα έσοςν ήδη πεπιέλθει ζηην ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΕ καηά κςπιόηηηα, συπίρ οποιονδήποηε πεπαιηέπυ όπο ή πποϋπόθεζη. 

 
Καηόπιν ηούηος ζαρ καλούμε, δια ηηρ παπούζηρ, όπυρ μαρ γνυζηοποιήζεηε, ηο 

απγόηεπο έυρ ηην 5η Φεβποςαπίος 2021, εάν πποηίθεζηε να μεηαβιβάζεηε ηην κςπιόηηηα ηυν 

αεποζκαθών, ηα οποία βπίζκονηαι ζηο σώπο ηος ππώην Αεποδπομίος Ελληνικού, ζηην 

εηαιπεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., πποκειμένος να ενηασθούν ζηο ππόγπαμμα αξιοποίηζηρ ηος 

Μηηποπολιηικού Πόλος Ελληνικού - Αγίος Κοζμά ή να πποβείηε άμεζα ζε όλερ ηιρ 

απαιηούμενερ ενέπγειερ πποκειμένος να απομακπύνεηε ηα αεποζκάθη από ηο σώπο ηος Ππώην 

Αεποδπομίος Ελληνικού, δεδομένος όηι επίκειηαι άμεζα η  έναπξη ηος αναπηςξιακού ζσεδίος 

αξιοποίηζηρ ηος Μηηποπολιηικού Πόλος Ελληνικού - Αγίος Κοζμά, ηο οποίο και ζςνιζηά 

ζκοπό ενηόνος δημοζίος ζςμθέπονηορ. 

 
 

 

 

Κοιν.: 

1. Υποςπγό Ανάπηςξηρ και Επενδύζευν, κ. Άδυνι Γευπγιάδη 

2. Αναπλ. Υποςπγό Ανάπηςξηρ και Επενδύζευν, κ. Νίκο Παπαθανάζη 

3. Γ. Γ. Ιδιυηικών Επενδύζευν και Σςμππάξευν Δημ. και Ιδ. Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), κ. Οπέζηη 

Παραλειπόμενα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ

•	  Ο Σκορπιός, μετά την πρόσφατη εγκρι-
ση της Κυβέρνησης, θα μετατραπεί 
σε «τουριστική μονάδα VIP Exclusive 
Club».

•	  Η σχετική επένδυση είναι ύψους 165 
εκατ. ευρώ.

•	  Πολύ απλά, ο Ριμπολόβλεφ αξιοποιεί το 
μύθο «Αριστοτέλης Ωνάσης» επενδύο-
ντας σε αυτόν και είναι βέβαιο πως τα 
αποτελέσματα γι΄αυτόν θα είναι πολύ 
καλά.

•	  Ίσως θα πρέπει το ΠΟΛΚΕΟΑ να απευθυν-
θεί στον Ριμπολόβλεφ για το Μουσείο. 

•	  Προτεραιότητα για το ΠΟΛΚΕΟΑ και για 
τους «Φίλους Μουσείου Πολιτικής Αε-
ροπορίας» είναι το Μουσείο.

•	  Την περίοδο Covid-19 που διανύουμε 
το ΠΟΛΚΕΟΑ έχει εντείνει τις προσπά-
θειες με τους συμμάχους του για να δε-
σμευτεί η Κυβέρνηση ότι το Μουσείο 
θα γίνει.

•	 Για το παραπάνω θέμα πραγματοποι-
ήθηκε τηλεδιάσκεψη του ΠΟΛΚΕΟΑ 
με τον Άδωνι Γεωργιάδη, Νίκο Παπα-
θανάση, Ορέστη Καβαλάκη και της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. καθώς και συνάντηση 
29/1/2021.

•	 Το ΠΟΛΚΕΟΑ δεσμεύτηκε να δώσει 
γραπτές προτάσεις. Έτσι και έγινε.

•	  Έκθετη η Κυβέρνηση. Ενώ βρισκόμα-
στε σε διάλογο η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. στέλ-
νει εξώδικο.

•	 Οι “insiders”  της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. έκαναν 
τη δουλειά τους!! ΑΞΙΟΜΕΜΠΤΕΣ.

•	  Επιδιώχθηκε η ναρκοθέτηση του ΠΟΛΚΕ-
ΟΑ και η υπονόμευση του Μουσείου…

•	  Κρίμα για όσους προσπαθούν να αυτο-
προσδιορίζονται από την δουλειά των 
άλλων.

•	  Υπενθυμίζουμε πως η Aegean έχει ανα-
κοινώσει στρατηγική συμφωνία με την 
Lamda για το Ελληνικό. Λέτε αυτό να 
έχει σχέση με την αλλαγή στάσης της 
Lamda απέναντι στο ΠΟΛΚΕΟΑ και το 
Μουσείο; 

1 

 

      

 

 
 

Ελληνικό, 12.10.2020 
 

Αρ.Πρωτ. Φ20/2688 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Πάροδος Λεωφ.Βουλιαγμένης 602Α 

16452 – Αργυρούπολη 
Πληροφορίες: Βασίλης Τσατσαράγκος 

Τηλέφωνο: 6944363214 
E-mail: polkeoa0@gmail.com  
Web-site: www.polkeoa.gr  
 

 
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε κίνδυνο το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό; 
 

   Το Ελληνικό, ως αεροδρόμιο, ήταν η πύλη της Ελλάδας για 63 και πλέον 

χρόνια. Σηματοδότησε την είσοδο της Ελλάδας στον χώρο των εμπορικών 

αερομεταφορών και την θεαματική εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας με 

δεσπόζουσα θέση αυτή της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η οποία έβαλε τη χώρα 

μας στον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών. 

   Το αεροδρόμιο του Ελληνικού αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκατοντάδες 

δημιουργούς όλων των μορφών τέχνης (συγγραφείς, ποιητές, εικαστικοί, 

φωτογράφοι, παραγωγοί, συνθέτες, σκηνοθέτες μέσα από τον ελληνικό 

κινηματογράφο). Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του (2011-2018) το Μουσείο 

προσέλκυσε το ενδιαφέρον χιλιάδων πολιτών, καθώς επίσης σχολείων, 

ιδιωτικών σχολών, φοιτητών, καθηγητών, Πανεπιστημίων, ερευνητών, 

ιστορικών, δημοσιογράφων, Μ.Μ.Ε, ξένου Τύπου κ.ά.  
 

Στο μέλλον, το Ελληνικό δεν θα υπάρχει στην παλιά του μορφή 

Το Ελληνικό ξεκινά τη νέα του πορεία, το νέο του ταξίδι 
 

   Το καλοκαίρι ξεκίνησαν οι εργασίες (γκρεμίσματος κτισμάτων). Μετά λύπης 

μας διαπιστώνουμε πως, με την παραπάνω παρέμβαση εκπέμπεται ΛΑΘΟΣ 

ΜΗΝΥΜΑ. Πιστεύουμε πως η οικονομία πρέπει να προσαρμόζεται στην 

κοινωνία και όχι το αντίθετο. Σε αυτήν την περίπτωση όμως δεν επιδεικνύεται 

ο απαιτούμενος σεβασμός στην ιστορικότητα του χώρου και η προσέγγιση 

αναδεικνύει κουλτούρα χρήματος, ανεξάρτητη από την κοινωνία. Αυτό είναι 

ευθύνη της Πολιτείας να το επιβάλει, εάν ο επενδυτής δεν επιδεικνύει την 

απαιτούμενη εταιρική, κοινωνική ευθύνη.  
 

   Για παράδειγμα: γκρεμίστηκε το κελύφος των πρώτων αιθουσών 

εξυπηρέτησης επιβατών στη δυτική πύλη του αεροδρομίου (δεκαετία ΄30), 

καθώς και το hangar του Στέφανου Ζώτου (πρώτο υπόστεγο συντήρησης 

αεροσκαφών στην Ελλάδα, το οποίο χρονολογείται από το 1931). Τα κτίρια 

αυτά εξαφανίστηκαν (συν.1) 
 

 
 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ 
ΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Aπό Ελληνικό ΑΕ - προς ΠΟΛΚΕΟΑ

Aπό ΠΟΛΚΕΟΑ - Υπουργό και Αναπλ. Υπουργό Ανάπτυξης, Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων

Προς Γενική 
Συνομοσπονδία 
Εργατών 
Ελλάδας Δελτίο Τύπου

Προς Υπουργείο 
Ανάπτυξης - 
Αναπλ. Υπουργό
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Η κοινωνία στηρίζει το Μουσείο
Το ΠΟΛΚΕΟΑ σε μια πυρετώδη επικοινωνιακή προσπάθεια 

ενημέρωσε το σύνολο του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου 
καθώς και τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης
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Ψήφισμα για τη διάσωση του Μουσείου

Με προσήλωση στον στόχο

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που δεν έχει 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Το 2021 συμπληρώ-

νονται 90 χρόνια παρουσίας της χώρας μας στις εμπορικές 
αερομεταφορές. 
Παρά του ότι έχει χωροθετηθεί Μουσείο Πολιτικής Αεροπο-
ρίας στο Ελληνικό και είναι το πρώην εργοστάσιο του ΚΕΑ 
(κτίσμα του 1938) που χαρακτηρίστηκε από το Υπουργείο 
Πολιτισμού (Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων), 
εκτιμούμε πως αυτό παραπέμπεται στο απώτερο, μακρινό 
μέλλον. 
Το πολιτισμικό αποτύπωμα του αεροδρομίου του Ελληνικού 
και της Ολυμπιακής Αεροπορίας είναι σημαντικό να διασω-
θεί και να παραδοθεί στις νεότερες γενιές. ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ έχει συγκεντρώσει και έχει στην κατοχή του 
πάνω από 23.000 αντικείμενα που διατρέχουν την ιστορία 
της Πολιτικής Αεροπορίας από τη δεκαετία του ’30 έως και 

σήμερα και διαθέτει επίσης επτά αεροσκάφη, εκ των οποίων 
τα τρία ιστορικά αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας 
(Boeing 747 – Boeing 727 – Boeing 737) τα οποία αποκτήθη-
καν με χρήματα δικά μας. Εάν συνεχιστεί αυτή η στάση της 
κυβέρνησης, κινδυνεύουν. 
Το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων, με πρόσφατη 
απόφαση – εισήγησή του, έκανε δεκτό τον φάκελο – αίτημα 
του ΠΟΛΚΕΟΑ για τον χαρακτηρισμό των τριών ιστορικών 
αεροσκαφών ως ΚΙΝΗΤΑ νεώτερα μνημεία. Η υπουργός, κα 
Λίνα Μενδώνη, δυστυχώς αρνείται να το υπογράψει, θέ-
τοντας σε κίνδυνο τα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα αυτά να 
απειλούνται με πλειστηριασμό. Υπενθυμίζουμε, πρόσφατα 
καταθέσαμε στην Κυβέρνηση και στην Lamda Development 
οικονομοτεχνική μελέτη μετακίνησης των αεροσκαφών 
εντός του αεροδρομίου, (χωροθετημένο Μουσείο Πολιτι-
κής Αεροπορίας). Τη δαπάνη αναλάμβανε εξ ολοκλήρου το 
ΠΟΛΚΕΟΑ. Αρνήθηκαν!!!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
1. ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

2.  Να σωθούν τα αεροσκάφη που απειλούνται με πλειστηριασμό.

3. Η Παγόδα (ως διατηρητέο κτίσμα) να φιλοξενησει άμεσα την πλούσια συλλογή του Μουσείου.

Η Πολιτεία οφείλει να επιτελέσει τον ιστορικό της ρόλο ΤΩΡΑ.
Η Κυβέρνηση έχει πλέον την απόλυτη ευθύνη.

Έχουμε συγκεντρώσει πάνω από 4.000 υπογραφές σε avaaz.ogr και social media!
Δώσε τη δική σου ψήφο και στήριξε τη διάσωση των τριών ιστορικών αεροσκαφών  της Ολυμπιακής Αεροπορίας:
www.avaaz.org/Σώστε τα τρια ιστορικά αεροσκάφη της Ολυμπιακής
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 Αθήνα, 1η Φεβρουαρίου 2021

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ      ΠΡΟΣ:
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ    Πρωθυπουργό της Ελλάδος
                     Κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη

  
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Επικαλούμενοι την αδιαμφισβήτητη ευαισθησία σας στα θέματα πολιτισμού και δεδομένου του «αδιεξόδου» που έχει 
δημιουργηθεί σχετικά με την προοπτική – δυνατότητα δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, 
απαιτείται άμεσα η παρέμβασή σας.
Το ζήτημα που προκύπτει είναι πως, η διάσωση της ιστορικότητας του χώρου (πρώην Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών) κα-
θώς και το πολιτισμικό αποτύπωμα αυτού μαζί με την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας, κινδυνεύουν. Φέτος, συμπλη-
ρώνονται 90 χρόνια από την είσοδο της Ελλάδας στις εμπορικές αερομεταφορές και 20 χρόνια που το Ελληνικό έκλεισε 
ως αεροδρόμιο. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι ο φορέας που επί 26 χρόνια προωθεί το ΟΡΑΜΑ για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
Έχει συγκεντρώσει πάνω από 23.000 αντικείμενα σημαντικής ιστορικής αξίας, αποθηκευμένα σε μη ασφαλείς χώρους, 
καθώς και επτά (7) αεροσκάφη τα οποία βρίσκονται στο Ελληνικό (μη πλόιμα), με προορισμό το Μουσείο.
Το Προεδρικό Διάταγμα (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) - 01.03.2018 – ΑΠΠ/ΦΕΚ35) προβλέπει τη δημι-
ουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Το  πρώην εργοστάσιο του ΚΕΑ (κτίριο του 1938) έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο από το Κεντρικό Συμβού-
λιο Νεωτέρων Μνημείων (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/41429/1057/05.06.2009, ΦΕΚ400/Β/13.08.2009). Το κτίριο αυτό προτεί-
νεται για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Το κηρυγμένο ως νεότερο μνημείο αγγλικό υπόστεγο «Παγόδα» επίσης. (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/
ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566_ΦΕΚ307-14.12.2016)
Ενώ αυτά τα θετικά έχουν συμβεί, η Κυβέρνηση, μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., με επιστολή της από 27.01.2021 μας ενη-
μερώνει πως η Lamda Development στην πρότασή μας απαντά πως «… δεν βρίσκουν έρεισμα στην ελληνική νομοθεσία 
και στην Σύμβαση Αγοραπωλησίας μετοχών που έχει συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο». (συν.1)
Επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, σε συνάντησή μας στις 29.01.2021 μας ενημέρωσε πως 
το επενδυτικό πλάνο της Lamda Development δεν περιλαμβάνει 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
 
Αξιότιμε κυριε Πρωθυπουργέ,

Το Ελληνικό σύντομα ξεκινά το νέο του «ταξίδι». Εκ των πραγμά-
των προκύπτει η ανάγκη, η ελληνική Κυβέρνηση να ανταποκριθεί 
στον ιστορικό της ρόλο.
Το καλό παράδειγμα του Τατοϊου, χάριν στη δουλειά λίγων ανθρώ-
πων και την αποφασιστική δική σας συμβολή, μπορεί να συνεχιστεί 
στα Νότια, στο Ελληνικό, με ένα Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας 
στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Προτείνουμε:
-        Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
-        Να σωθούν τα αεροσκάφη που απειλούνται με πλειστηριασμό.
-        Η Παγόδα (ως διατηρητέο κτίσμα) να φιλοξενησει άμεσα την 
πλούσια συλλογή του Μουσείου.

Με εκτίμηση
Για το Δ/Σ
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Το Ελληνικό,  ως αεροδρόμιο, ήταν η πύλη της Ελλάδας 
για 64 περίπου χρόνια. Σηματοδότησε την είσοδο της 

Ελλάδας στον χώρο των εμπορικών αερομεταφορών και την 
θεαματική εξέλιξη της Πολιτικής Αεροπορίας με δεσπόζου-
σα θέση αυτή της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η οποία έβαλε τη 
χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών.
Το αεροδρόμιο του Ελληνικού αποτέλεσε πηγή έμπνευσης 
για εκατοντάδες δημιουργούς όλων των μορφών τέχνης 
(συγγραφείς, ποιητές, εικαστικοί, φωτογράφοι, παραγωγοί, 
συνθέτες, σκηνοθέτες μέσα από τον ελληνικό κινηματογρά-
φο). Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του (2011-2018) το Μου-
σείο προσέλκυσε το ενδιαφέρον χιλιά-
δων πολιτών, καθώς επίσης σχολείων, 
ιδιωτικών σχολών, φοιτητών, καθηγητών, 
Πανεπιστημίων, ερευνητών, ιστορικών, 
δημοσιογράφων, Μ.Μ.Ε, ξένος Τύπος κ.ά. 
Στο μέλλον, το Ελληνικό δεν θα υπάρχει 
στην παλιά του μορφή
Το Ελληνικό ξεκινά τη νέα του πορεία, το 
νέο του ταξίδι
Το καλοκαίρι ξεκίνησαν οι εργασίες 
(γκρεμίσματος κτισμάτων). Μετά λύπης 
μας διαπιστώνουμε πως, με την παρα-
πάνω παρέμβαση εκπέμπεται ΛΑΘΟΣ 
ΜΗΝΥΜΑ. Πιστεύουμε πως η οικονομία πρέπει να προσαρ-
μόζεται στην κοινωνία και όχι το αντίθετο. Σε αυτήν την πε-
ρίπτωση όμως δεν επιδεικνύεται ο απαιτούμενος σεβασμός 
στην ιστορικότητα του χώρου και η προσέγγιση αναδεικνύει 
κουλτούρα χρήματος, ανεξάρτητη από την κοινωνία. Αυτό 
είναι ευθύνη της Πολιτείας να το επιβάλει, εάν ο επενδυτής 
δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη εταιρική, κοινωνική ευθύνη. 
Για παράδειγμα: γκρεμίστηκε το κελύφος των πρώτων αι-
θουσών εξυπηρέτησης επιβατών στη δυτική πύλη του αερο-
δρομίου (δεκαετία ΄30), καθώς και το hangar του Στέφανου 
Ζώτου (πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών στην Ελ-
λάδα, το οποίο χρονολογείται από το 1931). Τα κτίρια αυτά 
εξαφανίστηκαν.
Θα μπορούσαν να επιδείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό 
στην ιστορία και να διασώσουν ένα τμήμα του (π.χ. 5m2 στα 
πρότυπα του τοίχους του Βερολίνου)  σε ό,τι αφορά τις πρώ-
τες αίθουσες εξυπηρέτησης επιβατών και να μεταφέρουν 
το hangar στο χωροθετημένο Μουσείο Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (περιοχή εργοστασίου ΚΕΑ  χαρακτηρισμένο ως διατη-
ρητέο μνημείο: ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/41429/1057/05.06.2009, 

ΦΕΚ400/Β/13.08.2009), όπως ήδη είχε γίνει τη δεκαετία του 
‘30, όταν το υπόστεγο αποξηλώθηκε από την Κέρκυρα (Γου-
βιές -  αρχική χρήση ως υπόστεγο υδροπλάνων).
Υπενθυμίζουμε πως, το ΠΟΛΚΕΟΑ, είναι ο μόνος φορέας που 
ανέδειξε και προωθεί και σήμερα την ιστορική αναγκαιότητα 
για ίδρυση Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Πέτυχε τον χαρα-
κτηρισμό κάποιων κτισμάτων ως διατηρητέα. Προώθησε τη 
χωροθέτηση Μουσείου Πολιτικής  Αεροπορίας στο Ελληνικό 
(Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) - 01.03.2018 – 
ΑΠΠ/ΦΕΚ35).
Το ΠΟΛΚΕΟΑ διαθέτει μία ιδιαίτερα σημαντική και μεγάλη 

συλλογή αντικειμένων και αρχείων που 
διατρέχουν την 90χρονη ιστορία της 
Πολιτικής Αεροπορίας. Στόχος είναι να 
βρουν οριστικά τη θέση τους στο Ελ-
ληνικό και όλο αυτό το υλικό, μαζί με 
τα αεροσκάφη, να «προσγειωθεί» στον 
φυσικό του χώρο που είναι το Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας, προσβάσιμο σε 
κάθε πολίτη και ξένο επισκέπτη.
Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας 
ως προς την προοπτική της δημιουρ-
γίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, 
παρά τη χωροθέτησή του με νόμο από 

01.03.2018 (ΣΟΑ), δεδομένου ότι η Πολιτεία δεν δεσμεύει 
σχετικά τον επενδυτή για αυτό. Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα 
είναι η μόνη χώρα που δεν διαθέτει ανάλογο Μουσείο.
Η ανησυχία μας αυτή απορρέει από τις πρόδρομες εργασίες 
που ανακοινώνονται σχετικά με τις παρεμβάσεις, όπου διαπι-
στώνεται ότι συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σε ό,τι αφορά 
το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας δεν υπάρχει παρά το ισχυ-
ρό πολιτισμικό αποτύπωμα του αεροδρομίου στο Ελληνικό 
και της Ολυμπιακής Αεροπορίας. 
Η ανησυχία μας ενισχύθηκε και μετά από τις αλλεπάλληλες 
συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διά-
στημα με τα αρμόδια υπουργεία, τους εμπλεκόμενους φορείς 
και τη Lamda Development, παρά την (προφορική) θετική 
στάση του αρμόδιου υπουργού. Τονίζουμε πως τα ιστορικά 
αεροσκάφη – περιουσιακά στοιχεία του ΠΟΛΚΕΟΑ – έχουν 
έναν και μοναδικό προορισμό: το Μουσείο Πολιτικής Αερο-
πορίας!  Η παγκόσμια αρχαιολογική κοινότητα μιλά πλέον για 
«βιομηχανική εποχή» τριών πυλώνων: της παραγωγής, της 
ενέργειας και των μεταφορών. 

Σε κίνδυνο το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό
Απαιτείται ένα σαφές πλάνο δυναμικής παρουσίας της Πολιτείας

Τελευταίες ειδήσεις για το Ελληνικό:
Πρόσφατα μάθαμε πως εγκρίθηκε η μελέτη για τη διαμόρφωση τμήματος του Μητροπολιτικού Πάρκου. Πρόκειται για 
χώρο 75 στρεμμάτων που περιβάλλουν το πρώην εργοστάσιο του ΚΕΑ (κτίριο του 1938) που έχει χαρακτηρισθεί και έχει 
χωροθετηθεί για το Μουσείο. Τη μελέτη ενέκρινε το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ). Το ΠΟΛΚΕΟΑ αναζητεί τη 
σχετική μελέτη.

Δε νοείται σε μια 
ευνομούμενη χώρα μέλος 

της Ε.Ε. η Πολιτεία να 
μην ενδιαφέρεται για τη 

διάσωση της πολιτιστικής 
της κληρονομιάς
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Η ιδέα της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας 
μέσα στους χώρους του πρώην Αεροδρομίου Ελληνι-

κού είναι πρωταρχικός στόχος του Πολιτιστικού Κέντρου 
Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ) αλλά και 
πολλών ακόμα συναφών φορέων όπως o Σύλλογος «Φίλοι 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας», η Ελληνική Αεροπορική 
Ένωση, πολλών συλλόγων πρώην εργαζομένων της ΟΑ και 
όλων των φορέων που έζησαν και λειτούργησαν στα εβδο-
μήντα περίπου χρόνια λειτουργίας του αεροδρομίου στο 
Ελληνικό.
Μέσα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που θα δημιουρ-
γηθούν στο χώρο αυτό, θα είναι τεράστια πολιτιστική κλη-
ρονομιά να υπάρχει κάτι που να θυμίζει την ιστορική και 
μακρόχρονη λειτουργία του πρώην αεροδρομίου μέσα από 
τις δραματικότερες πτυχές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας 
όπως ο 2ος Π.Π, ο εμφύλιος, η δικτατορία, η μεταπολίτευση 
αλλά και η δημιουργία των πρώτων ελληνικών αεροπορικών 
εταιρειών με αποκορύφωμα την ίδρυση της εταιρείας του 
Αριστοτέλη Ωνάση που έμελλε να σφραγίσει την οικονομι-
κή ανάκαμψη και να κάνει την Ελλάδα γνωστή σε όλο τον 
κόσμο.
Ο σχεδιασμός του Ελληνικού θα περιλαμβάνει μητροπολι-
τικό πάρκο, χώρους εμπορικών κέντρων και ψυχαγωγίας, 
υψηλής ποιότητας οικιστική ανάπτυξη και κάποια εμβλημα-
τικά κτίρια που θα αποτελούν το σήμα κατατεθέν ως αξιοθέ-
ατα της πόλης των Αθηνών. Μέσα σε αυτό τον σχεδιασμό, η 
τεχνοκρατική γλώσσα των αριθμών δεν δικαιολογεί την πα-
ραχώρηση χώρου για την κατασκευή Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας. Είναι όμως έτσι;
Το καλύτερο θα ήταν να βασιστούμε στην διεθνή πρακτική. 
Ας δούμε λοιπόν τι έχουν κάνει οι άλλες χώρες στο θέμα της 
δημιουργίας Μουσείων Αεροπορίας.

Οι ΗΠΑ μια χώρα  340 
εκατομμυρίων κατοί-
κων με πολύ μεγάλη 
αεροπορική συνεί-
δηση έχει το Palm 
Springs Air Museum 
στη Καλιφόρνια, το 
Prima Air & Space 
Museum στην Αρι-
ζόνα, και βεβαίως 
το Smithsonian 
Aeronautics Institute 
στην Ουάσιγκτον. Εξ’ 
αυτών το Palm Springs  είναι σχετικά μικρό αλλά οι επισκέ-
πτες μπορούν να μπουν σε όλα τα εκθέματα, να μιλήσουν με 
πιλότους και να απολαύσουν μια πτήση με διπλάνα του 1ου 
Π.Π.  Το μουσείο της Αριζόνα είναι το μεγαλύτερο στις ΗΠΑ 
με εκατοντάδες σπάνια αεροπλάνα και το σημαντικότερο εί-
ναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο, δηλαδή τα έσοδα του 
μουσείου υπερκαλύπτουν τα έξοδά του. Και το Smithsonian 
επίσης αυτοχρηματοδοτούμενο διαθέτει τα σπανιότερα εκ-
θέματα συμπεριλαμβανομένου του πρώτου κατασκευασθέ-
ντος  αεροπλάνου των αδελφών Wright.
Αλλά ας δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες με μικρότερη αε-
ροπορική παράδοση από τις ΗΠΑ. Στο Monino της Ρωσίας 
υπάρχει το Central Air Museum of the Air Forces με εκθέματα 
όπως MiG, Tu-22, Tu-142 και το πρώτο επιβατικό υπερηχητι-
κό αεροπλάνο Tu-144.  Στο Κίεβο της Ουκρανίας υπάρχει το 
State Aviation Museum που εκτός από την τεράστια συλλο-
γή αεροπορικής τεχνολογίας συνεργάζεται με το τοπικό Πα-
νεπιστήμιο Αεροναυτικής για την εκπαίδευση και πρακτική 
εξάσκηση των φοιτητών.
Στο Le Bourget ένα προάστιο του Παρισιού υπάρχει ένα από 
τα μεγαλύτερα παγκοσμίως μουσεία το French Air & Space 
Museum με 19595 εκθέματα που χρονολογούνται από τον 
16ο αιώνα. Περιττό να τονιστεί ότι αυτό το μουσείο όχι απλά 
είναι αυτοχρηματοδοτούμενο αλλά δημιουργεί τεράστια 
κέρδη ετησίως από τις διεθνείς εκθέσεις και τις πολυπληθείς 
εκδηλώσεις που διοργανώνονται.
Υπάρχουν ακόμα το China Aviation Museum στο Πεκίνο, το 
Canada Aviation and Space Museum στην Οττάβα του Κανα-
δά, το Polish Aviation Museum στη Κρακοβία της Πολωνίας, 
και το Royal Flying Doctor Service Museum στο Alice Springs 
της Αυστραλίας.
Ας πάμε όμως και σε χώρες με μικρότερη αεροπορική παρά-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

στο Ελληνικό

Σπύρος Γιάνκοβιτς (Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ-
πρώην μέλος ΔΣ του ΠΟΛΚΕΟΑ).
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δοση και με μικρότερο πληθυσμό από την Ελλάδα όπως η 
Σερβία. Στο Βελιγράδι ιδρύθηκε το μουσείο Αεροπορίας το 
1957, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το διεθνές αεροδρόμιο 
Nikola Tesla και στη σημερινή του μορφή άνοιξε για το κοινό 
την 21/5/1989. Αποτελείται από ένα εξαιρετικό αρχιτεκτονι-
κά γυάλινο κτίριο με πολλά εκθέματα όπως πολιτικά και μα-
χητικά αεροπλάνα, αεροπορικούς  κινητήρες, διάφορα όρ-
γανα, πυραύλους, ραντάρ, τεχνικά ντοκουμέντα και 200.000 
φωτογραφίες αεροπορικού ενδιαφέροντος.
Το καλύτερο όμως δείγμα του πώς ένα αεροπορικό μουσείο 
μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και αύξησης τουριστικών 
εσόδων, μας το δίνει το Red Bull Museum στο Σάλτσμπουργκ 
της Αυστρίας. Να σημειωθεί ότι το Σάλτσμπουργκ είναι μια 
γραφική μεσαιωνική πόλη 160.000 κατοίκων, όλη δε η Αυ-
στρία έχει πληθυσμό μικρότερο της Ελλάδας, γύρω στα 
8.500.000 κατοίκους. Το μοντέλο του μουσείου στο Σάλ-
τσμπουργκ περιλαμβάνει ένα καλαίσθητο γυάλινο κτίριο 
σχήματος αεροτομής, με περιβάλλοντα χώρο με καφετέρι-
ες, εστιατόρια, μαγαζιά και παιδότοπους. Υπάρχουν φυσικά 
τα αεροπορικά εκθέματα αλλά υπάρχει επίσης πρόβλεψη 
για μετατροπή του κυρίως κτιρίου σε χώρο εκθέσεων, συνε-
δρίων ή κοινωνικών εκδηλώσεων. Με αυτό τον τρόπο εξα-
σφαλίζονται τα έσοδα του μουσείου σε τέτοιο βαθμό που η 
είσοδος των επισκεπτών είναι δωρεάν. Τα έσοδα έρχονται 
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ακολουθούν ενδεικτικά κά-
ποιες φωτογραφίες των χώρων του Μουσείου.  
Ένα τέτοιο επιχειρηματικό σχέδιο στη περίπτωση του πρώ-
ην αεροδρομίου του Ελληνικού θα ήταν όχι απλά βιώσιμο 
αλλά θα πρόσφερε επί πλέον κέρδη και κίνητρα στους επι-
σκέπτες να συνδυάσουν την παραμονή τους στο χώρο με 
μια επίσκεψη αεροπορικού, και όχι μόνον, ενδιαφέροντος.

Μουσείο χωρίς αεροσκάφη δε νοείται

Σπύρος Γιάνκοβιτς
Αεροναυπηγός Μηχ. B.Sc, M.Sc

Κυβερνήτης Α340 

Φωτογραφίες από την επίσημη ιστοσελίδα του Saltzburg Red Bull 
Museum www.hangar-7.com

Αθήνα 08.02.2021

Προς υπουργό Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνΚ.  Άδωνη Γεωργιάδη
Τηλ. 210 3332637 - 210 3332548Email: minister.sec@mnec.gr

Κοινοποίηση:
1. Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνΝίκο Παπαθανάση

Τηλ. 210 3332544
Email: d.secretary@mnec.gr

2. Βασίλη Τσατσαράγκο
Πρόεδρο ΠΟΛΚΕΟΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση, ως φορέας της μεγάλης αεροπορικής Κοινότητας, 
στηρίζει την πρόταση του ΠΟΛΚΕΟΑ για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση και ειδικότερα εσάς ως υπουργό, όπως λάβετε όλα
τα απαραίτητα μέτρα και συμβάλλετε με τις αποφάσεις σας στην καταγραφή της 
ιστορικότητας του χώρου και την ενενηντάχρονη ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας 
στην Ελλάδα, μέσα από ένα Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Μετά τιμής,

.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

                                                                                                                      
Καθηγητής Δρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου

 Γιάννης Σταυλάς 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Ε.)                                                  

Αρ. Απόφασης  Πρωτοδικείου 2284/76 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ 18 – 117 45 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ , ΑΘΗΝΑ – Τηλ : 210 9218885 – 210 9218638,  
fax : 2109228333  e-mail: info@sae.org.gr, website: www.sae.org.gr 

Αθήνα  29/01/2021 
Αρ.Πρωτ.6162/21 

Προς 

Γραφείο Υπουργού 
κου Άδωνη Γεωργιάδη 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

Θέμα: Δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Ο Σύνδεσμος μας εκπροσωπεί  τους συνταξιούχους πρώην εργαζομένους στις Αεροπορικές 
εταιρείες δηλαδή τους συνταξιούχους του ομίλου της Ολυμπιακής Αεροπορίας και τους 
συνταξιούχους που εργαζόταν σε Ξένες Αεροπορικές εταιρείες. Πολλά από τα μέλη μας είναι και μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων  Ολυμπιακής 

Αεροπορίας- ΠΟΛΚΕΟΑ  και έχουν  ως στόχο την εκπλήρωση του οράματος των πρώην 
εργαζομένων στην Ο.Α. και σημερινών συνταξιούχων, της δημιουργίας Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας 

Ως εκ τούτου ο Σύνδεσμός μας τα τελευταία χρόνια έχει τοποθετεί θετικά στις προσπάθειες του 
ΠΟΛΚΕΟΑ και όλων των πρώην εργαζομένων στις αερομεταφορές για δημιουργία Μουσείου 
Πολιτικής Αεροπορίας στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Θα θέλαμε, επομένως, να σας γνωρίσουμε ότι στηρίζουμε ενεργά το όραμα αυτό δημιουργίας του 

Μουσείου στο χώρο του οποίου θα στεγαστούν, τόσο τα 7 αεροπλάνα, όσο και  τα σημαντικά 
εκθέματα. 

Με εκτίμηση, 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί:



14ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ι ΜΑΡΤΙΟΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Προσφορές μελών μας για το Μουσείο:
Αλέξανδρος Φίσσερ: Αρχειακό υλικό

Βιργινία Τσέκερη: Διάφορα αναμνηστικά αντικείμενα Ολυμπιακής Αε-
ροπορίας (μπουφάν του συναδέλφου, τεχνικού της ΔΤΥ Κώστα Σαμπά-
νη, βιβλία, τουριστικό χάρτης έκδοσης Ο.Α. κ.ά).

Μάνος Σιλαμιανός: Σωστικό μέσο - τέντα προστασίας

Βασίλης Πιπίνος: Μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ στην Αμερική. Αρχειακό υλικό

Καλησπέρα σας,

Λυπάμαι πολύ που ακούω για 
αυτή την τροπη των πραγμάτων 
-αν και δεν εκπλήσσομαι με τη 
συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία 
και την έλλειψη αισθητικής και 
πολιτιστικου οράματος που τους 
διακατέχει. Θα σας προτεινα 
να προσπαθήσετε να βγάλετε 
την κατασταση στα καναλια 
και σίγουρα να οργανώσετε 
ενα ψήφισμα μέσω του AVAAZ.
ORG για να προστατευτεί η 
κληρονομια της Ολυμπιακής 
αεροπορίας και του αυθεντικού 
χώρου αυτής. 

  Με εκτίμηση,
            Βασιλης Ραλλάτος, 

                      φωτογράφος

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
αγαπητέ Βασίλη

Ο Βουλευτής μας έλαβε γνώση του ψηφί-
σματος και του σύντομου ιστορικού -που 
μας απεστάλη  από την ΠΟΛΚΕΟΑ με πρόσφατο ηλεκτρονικό μήνυμα- 
αναφορικά με τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.
Επίτρεψέ μου να πληροφορήσω ότι ο κ. Ι. Καλλιάνος είναι εξαιρετικά 
ευαισθητοποιημένος σε θέματα παιδείας και πολιτισμού. Έως σήμερα 
και από το ξεκίνημα της πρώτης βουλευτικής του θητείας έχει υπο-
βάλλει σχεδόν 90 ερωτήσεις, με αρκετές να αφορούν αυτά τα θέματα. 
Ενδεικτικά, ανάμεσά τους είναι και οι ακόλουθες που αφορούν στη δη-
μιουργία αρχαιολογικών ή θεματικών μουσείων στα Νότια Προάστια 
καθώς και στη διαμόρφωση τουριστικών δρομολογίων σε σημεία με 
πολιτιστικό ενδιαφέρον (όπου σε κάθε υπερσύνδεση κάτω από τον 
τίτλο περιλαμβάνεται το κείμενο της κάθε ερώτησης):

-Ίδρυση Μουσείου Ελληνικής Μυθολογίας στα όρια του Δήμου Καλ-
λιθέας
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-
8e0b-078e1bc7375a/11314971.pdf

-Ίδρυση Μουσείου Μετεωρολογίας σε χώρο των Νοτίων Προαστίων
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-
8e0b-078e1bc7375a/11285961.pdf

-Ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου Αλίμου
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-
8e0b-078e1bc7375a/11109938.pdf

-Διαμόρφωση πολιτιστικών διαδρομών λεωφορείων σε περιοχές αρ-
χαιολογικού ενδιαφέροντος Νοτίων Προαστίων
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-
8e0b-078e1bc7375a/11109936.pdf
Στο πλαίσιο αυτό, ο Βουλευτής μας επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι 
θα εντάξει το θέμα της ίδρυσης Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στις 
άμεσες προτεραιότητές του.

Ιωάννης Καλλιάνος
Βουλευτής Β3΄ 
Νότιου Τομέα Αθηνών

Αντιόπη Σαραχού
Διευθύντρια Πολιτικού Γραφείου

Ι. Καλλιάνου
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Το ΠΟΛΚΕΟΑ, το 2009, με την τότε διοίκηση της Olympic Air, τους κυρίους Αντώνη Σιμιγδαλά και Σταύρο 

Δαλιάκα εκ μέρους της εταιρείας, υπέγραψε συμφωνία – κανονισμό εισιτηρίων για τους πρώην εργαζό-

μενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Η συμφωνία προέβλεπε την συνέχιση χορήγησης εισιτηρίων FREE II από την Olympic Air προς τα μέλη 

μας, συνταξιούχους Ο.Α.

Μετά την εξαγορά της Olympic Air 

από την AEGEAN του κ. Βασιλάκη και 

ενώ είχε περάσει αρκετό χρονικό δι-

άστημα, μας ενημέρωσαν τηλεφωνι-

κά- όχι εγγράφως – ότι αναστέλλουν 

την χορήγηση εισιτηρίων FREE !!

Έκτοτε, με αλλεπάλληλες επιστολές 

μας αλλά και τηλεφωνικές οχλή-

σεις, επισκέψεις μας στην AEGEAN 

για το θέμα επαναχορήγησης των 

εισιτηρίων FREE II, ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑ-

ΝΤΗΣΗ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ.

Η ασυνέπεια που επιδεικνύει η 

AEGEAN απέναντι σε έναν κόσμο 

που η συμβολή του στην εξέλιξη 

της Πολιτικής Αεροπορίας είναι 

ανεκτίμητη, δεν έχει προηγού-

μενο.

Εισιτήρια FREE II
Η unfair στάση της AEGEAN

απέναντι στους πρώην εργαζόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας

Παρακαλούνται τα μέλη του ΠΟΛΚΕΟΑ που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση ηλεκτρονικά, να μας στεί-
λουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στο email του ΠΟΛΚΕΟΑ polkeoa0@gmail.com
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Διεθνοποιείται το θέμα του 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας

Ο κύριος  Graham Simons είναι Βρεττανός συγγραφέας αεροπορικών βιβλίων.  
Γοητευμένος από την λαμπρή ιστορία του εθνικού μας αερομεταφορέα και η αγάπη 
του για την Ελλάδα ήταν η αιτία πρόσφατα να εκδώσει ένα 320 σελίδων βιβλίο για την 
ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας με την συνδρομή του ΠΟΛΚΕΟΑ και αρκετών 
συναδέλφων.
Είναι επίσης ένας από τους ιδρυτές του παγκοσμίου φήμης αεροπορικού μουσείου 
του Duxford κοντά στο Cambridge της Αγγλίας και μέλος του Aviation Preservation 
Council της χώρας του, καθώς και υπεύθυνος στην αναπαλαίωση ενός αεροσκάφους 
De Havilland DH89 Dragon σε πτητική κατάσταση.
Από το 1987 έως και σήμερα έχει εκδώσει αρκετά βιβλία τόσο για την πολιτική όσο και 
για την πολεμική αεροπορία.

Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό

Civil Aviation Museum
My name is Graham M Simons; I am an English aviation historian and writer, with 
nearly sixty aviation titles in worldwide print. I have been associated with aviation 
museums since the creation of the collection at Duxford near Cambridge, United Kingdom 
in the early 1970s. I have sat on the British Aviation Preservation Council. I have provided 
data to Ray Funnell of the Royal Air Force Museum, to David Lee of the Imperial War 
Museum, the trustees of The Shuttleworth Collection and, in the USA, to Jeff Duford of the 
National Museum of the United States Air Force and Tom Brewer of the USAF Museum 
Foundation in Dayton Ohio and to Dr Harry Freidman of the 8th Air Force Museum in 
Savannah, Georgia amongst many others. 
I am writing to you to make you aware of the embryonic Hellenic Aviation Museum 
in Hellinikon, Athens, Greece. In historical terms, Greece has always been massively 
important in developing the world’s civil aviation network. It was both a crossroads and 
hub for air transport from Western Europe to the Far East and Africa. With the coming of 
its own national airline - Olympic Airways - in 1957 through the foresight and charisma 
of its founder Aristotle Onassis the airline soon became a world leader in travel reaching 
as far as Canada and the USA, and Australia.Olympic Airways was based at Ellinikon International Airport, Athens’ international 

airport, Greece for 64 years up until 27 March 2001, when it was replaced by the new 
Athens International Airport, Eleftherios Venizelos. The original airport was built and 
started operating in 1938. The Germans invaded Greece in 1941, and Hellinikon Airport 
- then known as ‘Hasani’ - was used as a Luftwaffe airfield during the occupation. After 
the liberation of Athens, Allied forces and especially the British Royal Air Force used 
Hellinikon in cooperation with Greek organisations until the country’s final liberation. 

Ονομάζομαι Graham Simons και είμαι Άγγλος ιστορικός αεροπορίας και συγγραφέας, με περίπου εξήντα 

τίτλους αεροπορικών βιβλίων παγκοσμίου κλίμακας. Συνεργάζομαι με μουσεία αεροπλοϊας από τη 

δημιουργία της συλλογής στο Duxford κοντά στο Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχες του 1970. 

Υπήρξα μέλος τους Βρετανικού Συμβουλίου Διαφύλαξης της Βρετανικής Αεροπλοίας. Παρείχα δεδομένα 

ως σύμβουλος στο Μουσείο Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (Royal Air Force), το Μουσείο Imperial War, 

τη Συλλογή Shuttleworth και στις Η.Π.Α., το Εθνικό  Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας Η.Π.Α. στο Dayton 

του Οχάιο και το 8ο Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας στο Barksdale της Λουιζιάνα.

Σας γράφω για να επιστήσω την προσοχή σας στο υπό σύσταση Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό, 

στην Αθήνα, Ελλάδα. Με ιστορικούς όρους, η Ελλάδα μπαίνει στο στίβο των εμπορικών αερομεταφορών 

το 1930 ανέκαθεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη του δικτύου πολιτικής αεροπορίας. 

Αποτέλεσε ταυτόχρονα σταυροδρόμι και hub σταθμός για τις εναέριες μεταφορές από το νοτιοανατολικό 

άκρο της Δυτικής Ευρώπης έως την Άπω Ανατολή και Αφρική για πολλά χρόνια. Με την ίδρυση - είσοδο 

της νέας αεροπορικής εταιρείας – της Ολυμπιακής  Αεροπορίας – το 1957 μέσα από την πρόβλεψη 

και το χάρισμα του ιδρυτής της, Αριστοτέλη Ωνάση, αυτή η αεροπορική εταιρεία έγινε ο παγκόσμιος 

ταξιδιωτικός ηγέτης φτάνοντας από τον Καναδά και τις Η.Π.Α. έως την Αυστραλία.

Η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε έδρα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού, Διεθνές Αεροδρόμιο Αθήνας στην 

Ελλάδα, για 64 χρόνια έως και τις 27 Μαρτίου 2001 που το Ελληνικό έκλεισε και αντικαταστάθηκε από 

το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το διεθνές αεροδρόμιο του Ελληνικού ξεκίνησε 

τη λειτουργία του το 1938. Οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Ελλάδα το 1941 και το 

αεροδρόμιο του Ελληνικού με το τοπωνύμιο «Χασάνι»  – που τότε ήταν έτσι 

γνωστό ως τοποθεσία – χρησιμοποιήθηκε ως βάση της Luftwaffe  την περίοδο 

της Κατοχής. Μετά την απελευθέρωση της Αθήνας οι συμμαχικές δυνάμεις 

και κύρια η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Αγγλίας χρησιμοποίησε το 

Ελληνικό σε συνεργασία με τις αντιστασιακές οργανώσεις της Ελλάδος μέχρι 

την τελική απελευθέρωση της Ελλάδος.  Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου, η ελληνική κυβέρνηση ήρθε σε συμφωνία με τις Η.Π.Α. για χρήση του 

αεροδρομίου από το 1945 έως το 1993. Το Ελληνικό είχε τρία terminals 

και λίγο πριν κλείσει απέκτησε και ένα τέταρτο για charters. Το διεθνές 

αεροδρόμιο Ελληνικού στη δυτική του πλευρά ήταν η βάση λειτουργίας του 

εθνικού αερομεταφορέα, της Ολυμπιακή Αεροπορίας. 

Το αεροδρόμιο το 1969 είχε δύο τερματικούς σταθμούς: τον Δυτικό 

τερματικό σταθμό της Ολυμπιακής Αεροπορίας και τον Ανατολικό τερματικό 

GRAHAM

SIMONS
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σταθμό για όλους τους υπόλοιπους αερομεταφορείς. 

Έναν ακόμη τερματικό σταθμό είχε για τις ανάγκες 

της αμερικάνικης βάσης και τη δεκαετία του 1990 

απέκτησε και ένα τέταρτο terminal στην Ανατολική 

του πλευρά για τις ανάγκες των charters.  Το 

κτίριο του Ανατολικού Αεροσταθμού σχεδιάστηκε 

μεταξύ του 1960 και 1969 από τον Φιλανδό 

αρχιτέκτονα Eero Saarinen.  Πριν το κλείσιμό 

του το 2001, το αεροδρόμιο κατέγραψε μία 

ανάπτυξη 15,6%  από τον προηγούμενο χρόνο, 

εξυπηρετώντας 13,5 εκατ. επιβάτες τον χρόνο και 

διαχειρίστηκε 57 αερομεταφορείς που πετούσαν σε 

87 προορισμούς. Η επίσημη ετήσια χωρητικότητα 

του αεροδρομίου ήταν 11 εκατ. επιβάτες το χρόνο.

Το τελευταίο αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ελληνικό ήταν 

ένα Boeing 737 της Ολυμπιακής Αεροπορίας  με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Μετά το κλείσιμο, το βόρειοδυτικό τμήμα του αεροδρομίου ανακατασκευάστηκε και εκεί δημιουργήθηκαν 

αθλητικές εγκαταστάσεις όπου φιλοξένησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αγώνες canoe και 

kayak slalom, field hockey, baseball και softball. Άλλες σχετικές ολυμπιακές αναβαθμίσεις περιλάμβαναν 

την επανατοποθέτηση ενός από τα hangars του Δυτικού όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες ξιφασκίας 

και ένα από τα μεγαλύτερα ολυμπιακά κλειστά στάδια μπάσκετ. 

Το 2005, μία ομάδα αρχιτεκτόνων, με επικεφαλής τους David Serero, Elena Fernandez και αρχιτέκτονα 

τοπίων Philippe Coignet, κέρδισαν στον διαγωνισμό σχεδιασμού ενός Μητροπολιτικού Πάρκου στον παλιό 

χώρο του αεροδρομίου, μεταξύ 300 περίπου άλλων ομάδων αρχιτεκτόνων. Ο διαγωνισμός ήταν μία 

χορηγία του UIA (International Union of Architects), το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον 

ΟΡΣΑ (Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας). Το εγχείρημα αναπτύχθηκε περαιτέρω το 2006 και 

2007  από εκείνη την ομάδα μέσω δύο αναπτυξιακών σχεδίων με ελληνικούς σχεδιαστικούς οργανισμούς. 

Έως το 2012, η κυβέρνηση μελετά την προσέλκυση επενδυτών και την εμπορική ανάπτυξη του χώρου 

χωρίς αναφορά στο προτεινόμενο πάρκο, αν και τοπικοί φορείς ένωσαν τις φωνές τους για την προτίμησή 

τους στη δημιουργία πάρκου. Υπήρχε επίσης έναν ακόμη σχέδιο, να μετατραπεί το αεροδρόμιο σε παραλιακό 

θέρετρο. Αρχές του 2020, πολυτελείς οικείες, ξενοδοχεία, ένα καζίνο, μία μαρίνα, καταστήματα και γραφεία 

πρόκειται να χτιστούν εκεί.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ εδώ και 26 χρόνια προωθεί τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Η 

Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων 

Ολυμπιακής Αεροπορίας, διατηρεί επτά αεροσκάφη μη πλόιμα στο χώρο και έχει συγκεντρώσει, διασώσει 

και καταγράψει πάνω από 23.000 αντικείμενα που σχετίζονται με την ιστορία της ελληνικής Πολτικής 

Αεροπορίας από το 1930 έως και σήμερα και που προορισμό έχουν το ελληνικό Μουσείο Πολιτικής 

Αεροπορίας. Όλα αυτά έχουν γίνει από μία μεγάλη ομάδα, κάτω από την επίβλεψη του προέδρου της, 

Βασίλη Τσατσαράγκου.
Πρόσφατα, έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου το Μουσείο χρειάζεται εξωτερική βοήθεια – τόσο οικονομική όσο 

και άλλου είδους – και έχει διατυπώσει ένα ρεαλιστικό, με συνοχή σχέδιο για να παρουσιάσει στους τοπικούς, 

εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ότι υπάρχει μία περιεκτική στρατηγική ώστε να καρποφορήσουν οι στόχοι 

και οι φιλοδοξίες τους. Το όραμά τους.

Μέρος αυτού του σχεδίου είναι να καταστήσει οργανισμούς όπως ο δικός σας ενήμερους  σχετικά με την 

προοπτική απώλειας της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς  μέρος της οποίας θα διατηρηθεί μέσα από 

ένα εμβρυονικό Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό δεν παίρνει μορφή  μόνο από τα αεροσκάφη και τα 

αντικείμενα αλλά και από τις υποδομές όπως κτίρια και υπόστεγα. Ήδη το 2020 ένα ιστορικό υπόστεγο το 

οποίο κατασκευάστηκε το 1930 από την Air France, κατεδαφίστηκε. Και άλλα κτίρια επίσης απειλούνται με 

κατεδάφιση.
Είμαι σίγουρος ότι το Μουσείο / ΠΟΛΚΕΟΑ θα συνδράμει από την πλευρά του στην δική σας προσπάθεια για 

διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Φωτογραφία από επίσκεψη του Graham Simons στα γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ στο Δυτικό πριν γκρεμιστούν, σε παλιότερη συνέντευξη για τις ανάγκες έκδοσης του βιβλίου του.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Tην ημέρα των Χριστουγέννων 2020, είχα την τιμή να επισκεφτώ 
το Boeing 727 της αγαπημένης μας Ολυμπιακής στο Portland/ 
Oregon. O ιδιοκτήτης ήταν πολύ καλός, και μας εξήγησε την 
ιστορία του SX-CBC που είχε πετάξει Ferry Flight από Ελληνικό 
αεροδρόμιο προς το αεροδρόμιο Hillsboro του Όρεγκον. Στη 
συνέχεις του έκοψαν τα φτερά και το μετέφεραν με φορτηγά στο 
δάσος όπου το συναρμολόγησαν και ο ιδιοκτήτης το έκανε σπίτι. 
Με αυτό το αεροσκάφος είχε μεταφερθεί η σορός του συγχω-
ρεμένου Αριστοτέλη Ωνάση από Παρίσι-Αθήνα, στην τελευταία 
του πτήση.

Βασίλειος Βασιλαράς  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020
Με το Βoeing 727 της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Portland των ΗΠΑ

ΕΚΕΙΝΟΙ  ΟΙ …..   ΚΟΙΝΟΙ
Γκάφα ολκής με ορθογραφικά λάθη σε επετειακό γραμματόσημο 
για τη μάχη των Θερμοπυλών

ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Ω ξειν, αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις 
κείνων ρήμασι πειθόμενοι» (Σιμωνίδης ο Κείος)
(Ξένε διαβάτη που περνάς, ανάγγειλε στους Λακεδαιμόνιους 
ότι θαφτήκαμε εδώ, έχοντας πειθαρχήσει στα προστάγματά 
τους)
Το γνωστό επίγραμμα της μάχης των Θερμοπυλών χρησιμο-
ποιήθηκε σε επετειακό γραμματόσημο των ΕΛΤΑ, μόνο που 
περιείχε δύο εξόφθαλμα ορθογραφικά λάθη.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται λάθος η μετοχή «πειθόμε-
νοι», η οποία αναγράφεται «πειθώμενοι», ενώ αντί της αντω-
νυμίας «κείνων» γίνεται η χρήση του επιθέτου «κοινών».
Το γραμματόσημο επρόκειτο να κυκλοφορήσει , στις 22 Σε-

πτεμβρίου, μαζί με την 
αναμνηστική σειρά 
γραμματοσήμων για 
τα 2.500 χρόνια από τη 
Ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Λίγο πριν κυκλοφορήσουν τα γραμματόσημα, με νεότερη 
ανακοίνωση τα ΕΛΤΑ έκαναν γνωστό ότι η διάθεση της σει-
ράς  αναβάλλεται «για τεχνικούς λόγους».... Όπου «τεχνικοί 
λόγοι» είναι τα ορθογραφικά λάθη (με τι κόστος άραγε…). 
Όσα διαφημιστικά φυλλάδια κυκλοφόρησαν πριν αποσυρ-
θούν επειγόντως και αυτά, έγιναν ανάρπαστα από τους φι-
λοτελιστές.

Από τον Παύλο Παπαδημητρόπουλο
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ΡΟΔΟΣ-Περίοδος Covid -19
Σύγκριση τουριστικής κίνησης Αεροδρόμιου 
Ρόδου έτη 2018-2020
Μετά από ενημέρωση σας επισυνάπτω τους παρακάτω πινάκες για 
την σύγκριση της τουριστικής σεζόν 2018-2020 (κίνηση αεροσκα-
φών και επιβατών στο αεροδρόμιο Διαγόρας). Σύμφωνα με τα στοι-
χεία:
Το 2018 μετακινηθήκαν 5.567,751 επιβάτες ενώ το 2019 μετακινηθή-
καν 5.542,223 επιβάτες μια πτώση 0,5% 
Κινήσεις αεροσκαφών το 2018 ήταν 38.660 ενώ το 2019 ήταν 37.464 
πτώση -3,1%..
Το 2019 οι επιβάτες που  μετακινηθήκαν ήταν: 5.485,510 ενώ το 2020 
και εν μέσω πανδημίας COVID 19 μετακινηθήκαν μονό 1.538,735 μια 
πτώση της τάξεως: 71,9%. 
Το 2019 οι πτήσεις ήταν 36.922 σε αντίθεση με το 2020 που ήταν 
14.472 λόγο της πανδημίας, μια πτώση στις  -60,8%. Ελπίζω όλα να 
πάνε καλά και να ανεβεί και πάλι η κίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Ευάγγελος Βασιλαράς 
Flight Center RHO 

Mέλος ΔΣ ΠΟΛΚΕΟΑ

Traffic Development Overview

Passengers

Month 2020 2019 %Δ 2020 2019 %Δ 2020 2019 %Δ

JANUARY 52.393 50.817 3,1% 11 20 -45,0% 52.404 50.837 3,1%

FEBRUARY 47.870 46.317 3,4% 1 14 -92,9% 47.871 46.331 3,3%

MARCH 26.982 54.129 -50,2% 250 219 14,2% 27.232 54.348 -49,9%

APRIL 1.558 63.375 -97,5% 1 165.904 -100,0% 1.559 229.279 -99,3%

MAY 7.898 69.957 -88,7% 2 530.569 -100,0% 7.900 600.526 -98,7%

JUNE 25.276 74.100 -65,9% 1 805.090 -100,0% 25.277 879.190 -97,1%

JULY 44.419 90.511 -50,9% 181.763 945.680 -80,8% 226.182 1.036.191 -78,2%

AUGUST 50.322 94.761 -46,9% 388.655 984.575 -60,5% 438.977 1.079.336 -59,3%

SEPTEMBER 37.450 78.217 -52,1% 316.368 809.114 -60,9% 353.818 887.331 -60,1%

OCTOBER 32.759 68.415 -52,1% 296.445 483.839 -38,7% 329.204 552.254 -40,4%

NOVEMBER 14.031 57.128 -75,4% 14.280 12.759 11,9% 28.311 69.887 -59,5%

TOTAL RHO 340.958 747.727 -54,4% 1.197.777 4.737.783 -74,7% 1.538.735 5.485.510 -71,9%

RODOS AIRPORT "DIAGORAS" - 2020 vs 2019

Domestic International Total

Source: 
FG Traffic Data Management (preliminary data)
2020 traffic statistics are provisional and subject to change.

MSF 8.50.4.10-11.1
Version: 01.00
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Traffic Development Overview

Passengers

Month 2019 2018 %Δ 2019 2018 %Δ 2019 2018 %Δ

JANUARY 50.817 58.488 -13,1% 20 198 -89,9% 50.837 58.686 -13,4%

FEBRUARY 46.317 53.263 -13,0% 14 8 75,0% 46.331 53.271 -13,0%

MARCH 54.129 62.885 -13,9% 219 10.149 -97,8% 54.348 73.034 -25,6%

APRIL 63.375 64.931 -2,4% 165.904 131.826 25,9% 229.279 196.757 16,5%

MAY 69.957 68.386 2,3% 530.569 563.787 -5,9% 600.526 632.173 -5,0%

JUNE 74.100 72.534 2,2% 805.090 787.816 2,2% 879.190 860.350 2,2%

JULY 90.511 91.162 -0,7% 945.680 961.753 -1,7% 1.036.191 1.052.915 -1,6%

AUGUST 94.761 93.213 1,7% 984.575 963.395 2,2% 1.079.336 1.056.608 2,2%

SEPTEMBER 78.217 82.341 -5,0% 809.114 835.805 -3,2% 887.331 918.146 -3,4%

OCTOBER 68.415 69.346 -1,3% 483.839 470.776 2,8% 552.254 540.122 2,2%

NOVEMBER 57.128 56.007 2,0% 12.759 12.034 6,0% 69.887 68.041 2,7%

DECEMBER 56.267 56.919 -1,1% 446 729 -38,8% 56.713 57.648 -1,6%

TOTAL RHO 803.994 829.475 -3,1% 4.738.229 4.738.276 0,0% 5.542.223 5.567.751 -0,5%

RODOS AIRPORT "DIAGORAS" - 2019 vs 2018

Domestic International Total

Source: 
FG Traffic Data Management (preliminary data)
2019 traffic statistics are provisional and subject to change.

MSF 8.50.4.10-11.1
Version: 01.00
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ

Πρόσφατα με το παράνομο άνοιγμα μέρος των κατε-
χόμενων της Κύπρου, που παραμένει κλειστή από την 
τουρκική εισβολή του 1974 από τουρκικά στρατεύ-
ματα, βρέθηκε να υπάρχει ακόμα ανέπαφη η παλιά 
επιγραφή του γραφείου της Ολυμπιακής Αεροπορίας 
στην Αμμόχωστο! Άθικτη 46 χρόνια μετά!

Φίλιππος Φιλίππου

ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο συνάδελφος και μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ Ηλίας Κορο-

μπίλης στο κτήμα του, στο χωριό Τολοφώνα έχει την 

Ελληνική σημαία αγκαλιά με αυτήν της Ολυμπιακής 

Αεροπορίας να κυματίζουν μαζί.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

«Ελεύθερο προς απογείωση» ήταν η 
φράση του τότε Πρωθυπουργού, στις 
27 Μαρτίου 2001, εγκαινιάζοντας το 
νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του 28 Μαρ-
τίου 2001 και ο κύριος αερομεταφο-
ρέας έως το 2009 ήταν η Ολυμπιακή 
Αεροπορία. Έως τότε το αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» και χάρη στη 
Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν HUB 
σταθμός της νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης.
Αυτό χάθηκε όταν έκλεισαν την Ολυ-
μπιακή Αεροπορία και τη θέση του 
πήρε το αεροδρόμιο της Κωνσταντι-
νούπολης.
Χάρη στην Ολυμπιακή Αεροπορία 
η Ελλάδα βρέθηκε επίσης στον πα-
γκόσμιο χάρτη των αερομεταφο-
ρών (στις πέντε ηπείρους). Σήμερα 
αυτό έχει παρέλθει.
Η κατασκευή ενός καινούργιου, μεγα-
λύτερου και σύγχρονου αεροδρομίου 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 
απασχόλησε την πολιτική ηγεσία της 
χώρας για πολλά χρόνια. Από το 1950 
ξεκίνησε για πρώτη φορά η συζήτηση 
για μεταφορά του αεροδρομίου του 
Ελληνικού σε άλλη περιοχή. Ωστόσο 
το 1957 και ύστερα από μελέτες και 
συζητήσεις αποφασίστηκε το αερο-
δρόμιο να μείνει στο Ελληνικό. 
Η συζήτηση ξεκίνησε πάλι από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’70 παράλ-
ληλα με την αλματώδη ανάπτυξη της 
Ο.Α. καθώς το Ελληνικό συγκρινόμε-
νο με άλλα διεθνή αεροδρόμια ήταν 
πολύ κατώτερο σε εγκαταστάσεις και 
υποδομές. Επιπλέον η έκταση που 
καταλάμβαναν τα διεθνή αεροδρό-
μια ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με 
τα 5.300 στρέμματα του Ελληνικού. 
Αποτέλεσμα ήταν να ανατεθεί μελέτη 
στις αμερικάνικες εταιρείες Airways 
Engineering Corp. και Burns & Roe Inc. 
για την ανάπτυξη του αεροδρομίου. 
Οι εταιρείες υπέβαλαν δύο προτάσεις. 

Η πρώτη αφορούσε την κατασκευή 
αεροδρομίου στα Σπάτα, στην περιο-
χή Ζαγάνι (στη σημερινή τοποθεσία) 
Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 1978 και 
στη συνέχεια αναλαμβάνει η τότε 
νεοϊδρυθείσα εταιρεία Αερολιμέ-
νας Αθηνών Α.Ε. με σκοπό την κατα-
σκευή του αεροδρομίου στα Σπάτα 
και συγκεκριμένα στην τοποθεσία 
που βρίσκεται σήμερα. Η κυβέρνηση 
απαλλοτρίωσε 16.420 στρέμματα (το 
90% ήταν καλλιεργήσιμη έκταση) και 
ξεκίνησαν χωματουργικές εργασίες, 
οι οποίες κράτησαν κάτι λιγότερο από 
δύο χρόνια. Από τότε πέρασαν αρ-
κετά χρόνια απραξίας, μέχρι το 1991 
που η τότε κυβέρνηση αποφασίζει να 
προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για 
την κατασκευή του έργου στον οποίο 
συμμετείχαν η γερμανική Hochtief, η 
αγγλική British Aerospace, η αμερικά-
νικη Lockheed και η γαλλική Societe 
Auxiliare D’ Enterprises (S.A.E.). Στις 
29 Ιουλίου 1993 η γερμανική Hochtief 
αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνι-
σμού. Ωστόσο τον Ιανουάριο του 1994 
η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση πραγμα-
τοποίησε καινούργιο διαγωνισμό με 
τροποποιημένο κείμενο, στον οποίο 
συμμετείχαν η Hochtief και η S.A.E. Τε-
λικά τον Οκτώβριο του ίδιου έτους θα 
ανακηρυχθεί νικήτρια ξανά η Hochtief 
και στις 31 Ιουλίου 1995 θα υπογραφεί 
η τελική συμφωνία με τους όρους κα-
τασκευής του καινούργιου αεροδρο-
μίου. Βάσει της συμφωνίας η εταιρεία 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) 
θα αναλάβει τη διαχείριση του αερο-

20 χρόνια 
«Ελευθέριος Βενιζέλος»

κΩΔΙκΟΣ : aTH

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το νέο 
αεροδρόμιο και τα εγκαίνια.

Η πρώτη πτήση από το αεροδρόμιο 
"Ελευθέριος Βενιζέλος" έγινε με 
αεροσκάφος της Ο.Α.

Τελευταία αναχώρηση προγραμματισμένης 
πτήσης από το Ελληνικό.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

δρομίου για 30 χρόνια από την ημέρα 
των εγκαινίων, ενώ το ελληνικό δημό-
σιο κατέχει το 55% των μετοχών του 
ΔΔΑ και η Hochtief με τις συνεργαζό-
μενες ιδιωτικές εταιρείες της κοινο-
πραξίας το 45% των μετοχών.
Η κατασκευή του αεροδρομίου ξεκί-
νησε στις 5 Σεπτεμβρίου 1996, ενώ 
για την κατασκευή του εργάστηκαν 
150 διαφορετικές εταιρείες για 51 μή-
νες. Η τοποθεσία που κατασκευάστη-
κε το αεροδρόμιο καλύπτει 16.800 
στρέμματα, δηλαδή τριπλάσια από 
το Ελληνικό (5.300 στρ.), ενώ 10.000 
στρέμματα γύρω από το αεροδρόμιο 
είναι απαλλαγμένα από κάθε είδους 
οικοδόμηση, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια των πτήσεων. Επιπλέον με 
αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ομα-
λή λειτουργία του αεροδρομίου από 
τις ισχυρότατες οικιστικές και πληθυ-
σμιακές πιέσεις που αναμένεται να δε-
χτεί η περιοχή τα προσεχή χρόνια. Για 
να αποφευχθούν δηλαδή τα λάθη που 
έγιναν στο Ελληνικό, το οποίο ενώ 
τη δεκαετία του ’30 που λειτούργησε 
για πρώτη φορά ήταν σε μια περιοχή 
αντίστοιχη με τη σημερινή των Σπά-
των, από τη δεκαετία του ’60 ασφυ-
κτιούσε περικυκλωμένο κυριολεκτικά 
από τη μεγάλη οικιστική ανάπτυξη 
των γύρω περιοχών. 
Ο εντυπωσιακός –ύψους 68 μέτρων- 
πύργος ελέγχου αποτελεί πραγματι-
κά το ορόσημο του αεροδρομίου. Το 
Κεντρικό Κτήριο του Αεροσταθμού 
(αφίξεις/αναχωρίσεις) περιλαμβάνει 
χώρους συνολικού εμβαδού 150.000 
τ.μ. σε τέσσερα επίπεδα. Το κτήριο 
του εμπορευματικού σταθμού (Cargo 
Terminal) μπορεί να εξυπηρετήσει τη 
διακίνηση 220.000 τόνων ετησίως, 
ενώ το Ελληνικό είχε δυνατότητα για 
135.000 τόνους. Το αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος διαθέτει δύο παράλληλους 
διαδρόμους προσγείωσης/απογεί-
ωσης και έχει τη δυνατότητα για 65 
κινήσεις (προσγειώσεις/απογειώσεις) 
την ώρα, σε σχέση με το Ελληνικό που 
είχε τη δυνατότητα για 32 την ώρα. 
Επιπλέον έχει σχεδιαστεί για να εξυ-
πηρετεί ετησίως 16.000.000 επιβάτες, 
με προοπτική να φτάσει τα 50.000.000 
στο τελικό στάδιο της ανάπτυξης του. 
Τέλος υπάρχει χώρος parking με χω-
ρητικότητα 3.187 αυτοκινήτων. 

Τον Οκτώβριο του 2000 το έργο είχε 
ολοκληρωθεί και τον ίδιο μήνα ξεκί-
νησε η πεντάμηνη περίοδος δοκιμα-
στικής λειτουργίας του αεροδρομί-
ου προκειμένου να πιστοποιηθεί η 
ασφάλεια και η αξιοπιστία όλων των 
συστημάτων, εξοπλισμών και υποδο-
μής, η οποία διαδραμάτισε καθοριστι-

κό ρόλο στην απόλυτα επιτυχημένη 
έναρξη στις 28 Μαρτίου του 2001. 

Βλέπε σελ. 28-29 

"Τάσος Μπιρσίμ" 
Ο σκηνοθέτης και παραγωγός της 
αποκλειστικής εικόνας που μεταδό-
θηκε σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Στις 23 Ιανουαρίου 1973 ο Αριστοτέλης Ωνάσης χάνει 
τον γιο του, Αλέξανδρο Ωνάση. Ο θάνατος του Αλέ-
ξανδρου έφερε δεύτερες σκέψεις για την επόμενη 

μέρα, για το "επιχειρείν". Χαμήλωσαν πολύ οι προσδοκίες.
Το μυαλό του «βούιζε». Δεν μπορούσε να πιστέψει στην ιδέα 
πως ο συνεχιστής του έργου του δεν υπάρχει πια.
Μόλις πριν από 3 χρόνια τον όριζε πρόεδρο της Ολυμπιακής 
Αεροπλοϊας, τον έριχνε στα βαθιά. Στόχος, να περάσει η Ολυ-
μπιακή Αεροπορία στα χέρια του Αλέξανδρου Ωνάση.
Ο Κυβερνήτης αεροσκαφών της Ο.Α., Σπύρος Κατσιλιέρος, 
σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Συνδέ-
σμου Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ «Τα δικά μας φτερά», γράφει:
«Μετά την καταγγελία της σύμβασης, το ελληνικό δημόσιο 
παρέλαβε 21 αεροσκάφη JET, 7 αεροσκάφη Turboprop, 7 αε-
ροσκάφη ελικοφόρα, 3 ελικόπτερα. Το προσωπικό ήταν 7.356 
άτομα. 
Σχετικά με τους λόγους που ανάγκασαν τον Ωνάση να εγκα-
ταλείψει την Ο.Α. φαίνεται ότι ο αείμνηστος ιδρυτής της Ο.Α. 
έχασε κάθε διάθεση για επιχειρηματική δραστηριότητα ύστερα 
από τον αδόκητο χαμό του γιού του Αλέξανδρου».
Να πως περιγράφει τις στιγμές αυτές ο στενός συνεργάτης 
του και συνεχιστής του έργου του, μετά το θάνατο του, Παύ-
λος Ιωαννίδης, στο βιβλίο του με τίτλο: «Κι αν δεν είσαι, θα 

γίνεις…»
«Φύγαμε από το 
Υπουργείο Συγκοινω-
νιών και περπατήσαμε 
στη Λεωφόρο Συγ-
γρού μέχρι τα γραφεία 
της εταιρείας, που 
ήταν σε απόσταση 
περίπου τριακοσίων 
μέτρων. Θα ήταν πολύ 
αργά, γιατί δε θυμάμαι 
να κυκλοφορούσαν 
αυτοκίνητα. Ήμασταν 
αμίλητοι. Μόνο σε μια 
στιγμή ο Ωνάσης είπε:
- Για κοίτα πού κα-
ταντήσαμε!
Την επομένη δεν 
ακούσαμε τίποτε από 

τους υπουργούς. 
Στο σημείο αυτό, ξέροντας περίπου πώς σκεφτόταν και πώς 
αντιδρούσε ο Ωνάσης – φυσικά όσο ήταν δυνατόν να τον ξέρει 
κανείς -, θα ήθελα να καταγράψω τι πίστευα ότι σχεδίαζε στο 
βάθος του μυαλού του, κάτι για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχω 
αλλάξει γνώμη. Ο Ωνάσης ήθελε κατ΄αρχάς να εξασφαλίσει 
την παραλαβή της διαχειρίσεως της εταιρείας από το Δημόσιο 
από την 1η Ιανουαρίου 1975, ώστε να αποφύγει την τρομερή 
οικονομική αιμορραγία των υπόλοιπων εκατόν εξήντα ημερών 
(η καταγγελία της σύμβασης έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 1974). 
Στη συνέχεια, γνωρίζοντας την αχίλλειο πτέρνα του Δημοσίου 
μετά την παραλαβή της εταιρείας βάσει του άρθρου 25 (α), θα 
διαπραγματευόταν με το Δημόσιο προσπαθώντας να κρατήσει 
την Ολυμπιακή. Πιστεύω ότι κατά βάθος δεν ήθελε να δώσει την 
Ολυμπιακή, παρά την κατά καιρούς πλήρη έλλειψη κατανόησης 
από όλες τις πλευρές. Τον κολάκευε να έχει μια αεροπορική εται-
ρεία. Την καμάρωνε. Ήταν το επίτευγμά του. Είχε παντρευτεί τη 
θάλασσα, αλλά η Ολυμπιακή ήταν η ερωμένη του. Όσα έβγαζε 
από τη θάλασσα τα έτρωγε με την ερωμένη του, έτσι λέγαμε 
τότε. 
Τα αισθήματα του Ωνάση για την Ολυμπιακή και το προσωπικό 
της, παρά την κατά καιρούς απαράδεκτη στάση της ΕΧΠΑ, κα-
τοπτρίζονται στο κείμενο της διαθήκης του, όπου, στο άρθρο 9, 
γράφει ότι, στην περίπτωση που η Χριστίνα και η Τζάκι δε θελή-
σουν να διατηρήσουν τα νησιά Σκορπιός και Σπάρτη για δική 
τους χρήση καλύπτοντας τα έξοδα συντήρησής τους, τότε ο μεν 
Σκορπιός θα δωριστεί στο ελληνικό Δημόσιο, για να χρησιμο-

45 + 1
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ο θάνατος του γιου του, Αλέξανδρου Ωνάση, παίζει καταλυτικό ρόλο

Το αεροδρόμιο του Ελληνικού (1962) 

Το βιβλίο του Παύλου Ιωαννίδη.
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Η ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας και 
της Πολιτικής Αεροπορίας μέσα από το 
πολυτελέστατο σκληρόδετο λεύκωμα του 
ΠΟΛΚΕΟΑ

Όσοι επιθυμούν να το αποκτήσουν 
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί 
μας στο τηλέφωνο 
210 9885006 ή στο polkeoa0@gmail.com

ποιείται ως θέρετρο από τον εκάστοτε αρχηγό του ελληνικού 
κράτους, με τον όρο ότι το Δημόσιο θα αναλάβει τα έξοδα συ-
ντήρησής του, η δε Σπάρτη θα δωριστεί στην Ολυμπιακή Αερο-
πορία για να χρησιμοποιείται ως θέρετρο για τους υπαλλήλους 
της Ολυμπιακής, και ιδίως ως παιδικές κατασκηνώσεις υπό την 
επωνυμία «Δωρεά Αλέξανδρου Ωνάση». Στην περίπτωση που 
το Δημόσιο αρνηθεί, τότε ο Σκορπιός και η Σπάρτη θα περιέλ-
θουν στην κυριότητα 
της Ολυμπιακής Αερο-
πορίας.
Θα μου πείτε ότι ο 
Ωνάσης εκείνη τη 
στιγμή ήξερε από τι 
ασθένεια έπασχε και 
πιθανόν να γνώριζε ότι 
δεν είχε και μεγάλα πε-
ριθώρια χρόνου. Ναι, 
αλλά ο άνθρωπος δεν 
χάνει ποτέ την ελπίδα 
του. Τελικά τον πρόδω-
σε η υγεία του. Πέθανε 
στο Παρίσι, στο Αμε-
ρικανικό Νοσοκομείο, 
στις 15 Μαρτίου 1975.
Μετά το θάνατό του, 
στις 21 Απριλίου 1975, το 
Δημόσιο υπέγραψε την απόφαση παραλαβής της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας από την 1η Ιανουαρίου 1975.
Στη συνέχεια, για να παρακαμφθεί η αχίλλειος πτέρνα, το γνω-
στό επακόλουθο της παραλαβής της εταιρείας βάσει του άρ-
θρου 25 (α) της σύμβασης, όπως είχε επισημανθεί, έπρεπε το 
Δημόσιο να αγοράσει ολόκληρο το πακέτο των μετοχών της 
Ολυμπιακής, το οποίο εν τω μεταξύ είχε μεταβιβαστεί σε μία πα-
ναμέζικη εταιρεία, τη Victoria Financiera SA, συμφερόντων του 
Αριστοτέλη Ωνάση, ενώπιον του γενικού πρόξενου της Ελλάδας 

στο Μοντεβίδεο της Ουρουγουάης Γρηγόρη Πανταζόγλου, ο 
οποίος ενεργούσε και ως συμβολαιογράφος. 
Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το πόσο αιφνιδιάστηκε 
και αντέδρασε το Δημόσιο, και ειδικότερα ο Παπαληγούρας, 
όταν πληροφορήθηκε ότι θα έπρεπε να αγοράσει τις μετοχές 
από μία παναμέζικη εταιρεία και όχι από μία ελληνική εταιρεία ή 
από Έλληνα εκπρόσωπο του Ωνάση. Τελικά αυτό παρακάμφθη-

κε με την υποβολή 
της σύμβασης στη 
Βουλή προς έγκριση 
πριν από την υπο-
γραφή της, ώστε να 
εξουσιοδοτηθεί το 
Δημόσιο να την υπο-
γράψει.
Η Βουλή έδωσε τη 
συγκατάθεσή της 
ψηφίζοντας την τρο-
πολογία και στις 26 
Ιουλίου 1975 δημο-
σιεύτηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνή-
σεως ο σχετικός νό-
μος 26/75. Μετά από 
μία εβδομάδα, στις 

4 Αυγούστου 1975, στο 
Υπουργείο Συντονισμού υπογράφηκε το συμβόλαιο αγοράς 
του συνόλου των μετοχών της Ολυμπιακής Αεροπορίας από το 
Δημόσιο. Ήμουν κι εγώ εκεί, τηρώντας την υπόσχεση που είχα 
δώσει στον Ωνάση. Ήταν το τέλος της Ολυμπιακής του Ωνάση, 
της εταιρείας που όλοι μας, Έλληνες και ξένοι, καμαρώναμε».
Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γεννήθηκε 20 Ιανουαρίου 1906 και  
πέθανε 15 Μαρτίου 1975 στο Αμερικανικό Νοσοκομείο του 
Παρισιού. Μαζί του τελείωσε και η χρυσή εποχή Ωνάση. 

Β.Τ.

Η πύλη του Δυτικού Αεροδρομίου πριν γκρεμιστούν τα γραφεία του ΠΟΛΚΕΟΑ.
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Στις 13 Σεπτεμβρίου 2020, έφυγε 
από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών η 
μεγάλη κυρία της υψηλής ρα-

πτικής, η ταλαντούχα σχεδιάστρια, 
που χάρη στο ταλέντο, το απαράμιλλο 
στιλ και τη φινέτσα της, κατόρθωσε να 
γράψει τη δική της ιστορία στο χώρο 
στο ελληνικής μόδας, με πολλά πρω-
τότυπα για την εποχή της δημιουργή-
ματα, εμπνευσμένα τόσο από τις σύγ-
χρονες ενδυματολογικές  τάσεις  όσο 
και από τη λαϊκή παράδοση.
Διαθέτοντας ακαταμάχητη γοητεία, 
ευχέρεια και καλλιέργεια στο λόγο, 
οξυμμένη αισθητική αντίληψη και ένα 
ιδιαίτερο χιούμορ-ακόμη και μέχρι τις 
τελευταίες ημέρες τη ζωής της-, απέ-
κτησε πολλούς θαυμαστές και φίλους, 
από όλους τους χώρους της Τεχνών 
και των Γραμμάτων, ζωγράφους, μου-
σικούς, λογοτέχνες, ηθοποιούς και 
σκηνοθέτες.

Ταλέντο και πίστη στο όνειρο
Η Σταυρούλα Παυλίδου- όπως ήταν το 
πατρικό της όνομα – γεννημένη στις 
14 Σεπτεμβρίου 1926 στη Θεσσαλο-
νίκη, βίωσε δύσκολα παιδικά χρόνια. 
Παιδί προσφύγων από την Ανατολική 
Θράκη, ήταν μόλις 6-7 χρόνων όταν 
χάνει την οικογενειακή θαλπωρή και 
φροντίδα λόγω σοβαρής ασθένειας 
του πατέρα της. Μαζί με τα άλλα τρία 
αδέρφια της- δύο αγόρια και ένα κορί-
τσι -μπαίνει στο ιστορικό ορφανοτρο-
φείο «Μέλισσα» της Θεσσαλονίκης, 
όπου περνά αρκετά χρόνια, μαζί με 
τα παιδιά της Μικρασιατικής κατα-
στροφής και του Ορφανοτροφείου 
Σμύρνης. Το ψυχικό τραύμα του απο-
χωρισμού από την οικογένεια προ-
σπαθούσε να επουλώσει η γιαγιά της, 
κ. Μαρία Μπιλδιρή. 
Η κατοχή βρίσκει την έφηβη πλέον 
Σταυρούλα στο σπίτι της οδoύ Λυσί-
ου, στα Κάστρα της Θεσσαλονίκης. 
Στη συνέχεια, φοιτά στην Οικοκυρική 
Σχολή της πόλης ενώ παράλληλα ερ-
γάζεται ως βοηθός μοδίστρας, κάνο-
ντας διαρκώς μεγάλα όνειρα για μια 

δική της δουλειά και πολύ περισσότε-
ρο έναν δικό της Οίκο Μόδας.
Παρά τις πολλές κατακτήσεις που είχε 
ως όμορφη, γοητευτική και εντυπωσι-
ακή παρουσία, η Ρούλα Στάθη δεν εν-
δίδει στη γρήγορη «αποκατάσταση» 
μέσω γάμου, όπως συνηθιζόταν την 
εποχή εκείνη.

Τα πρώτα βήματα στο αριστουργη-
ματικό Μέγαρο Λόγγου
Εργάζεται σκληρά, όχι μόνο για να βο-
ηθήσει την οικογένειά της, αλλά και να 
καλλιεργήσει το μεγάλο ταλέντο της 
στο ενδυματολογικό σχέδιο, ώσπου 
γνωρίζει, ερωτεύεται και παντρεύε-
ται τον Γιάγκο Στάθη, γόνο επιφανούς 
οικογένειας από την Καστοριά. Ο Γιά-
γκος, μορφωμένος, καλλιεργημένος, 
με πρότερη δράση στο χώρο της αρι-
στεράς, φέρνει την Ρούλα σε επαφή 
με τους πνευματικούς κύκλους της 
συμπρωτεύουσας αλλά και πιο κοντά 
στα όνειρά της. 
Νοικιάζουν τον πρώτο όροφο του εμ-

βληματικού “κόκκινου σπιτιού” στην 
Θεσσαλονίκη, γνωστού ως Μέγαρο 
Λόγγου και πολύ γρήγορα οι δημιουρ-
γίες της Ρούλας γίνονται εξαιρετικά 
δημοφιλείς τους εύπορους κύκλους 
της συμπρωτεύουσας. Υιοθετώντας 
το ύφος της ανάλαφρης ενδυμασίας, 
χωρίς κορσέδες και στηθόδεσμους, η 
Ρούλα Στάθη έφερνε μια επανάσταση 
στις ενδυματολογικές συνήθειες που 
επικρατούσαν εκείνη την εποχή στη 
μεταπολεμική Θεσσαλονίκη.
Στην αυγή της δεκαετίας του 60, η 
καρδιά όλης της χώρας δείχνει να 
χτυπά στην Αθήνα. Εκεί συντελείται 
πλέον η μεγάλη οικονομική δραστη-
ριότητα, συγκεντρώνεται η πολιτιστι-
κή ζωή, καταφτάνει ο τουρισμός, ανα-
πτύσσεται η ελληνική μόδα. Η Ρούλα 
Στάθη αμέσως αντιλαμβάνεται πως 
πρέπει να ανοίξει τα φτερά της κατε-
βαίνοντας στην Αθήνα. 
 
Στο ατελιέ της Λεωφόρου Αμαλίας 
και Σιμωνίδου.
Τις πρώτες ημέρες της άφιξής της 
στην Αθήνα το 1960, η Ρούλα και ο 
σύζυγός της Γιάγκος ανοίγουν το και-
νούργιο ατελιέ στο κέντρο της Αθή-
νας, στον πρώτο όροφο του αρχοντι-
κού των Νοταράδων, στην Λεωφόρο 
Αμαλίας 28 και Σιμωνίδου.
Η εντυπωσιακή επίπλωση του ατελιέ 
γίνεται σε χρόνο ρεκόρ από την ίδια 
τη Ρούλα Στάθη, δημιουργώντας μια 
μοναδική υποβλητική ατμόσφαιρα με 
άρωμα πολυτέλειας και υψηλού γού-
στου.

Η μακρά φιλία με την οικογένεια 
Ωνάση
Η Άρτεμις Γαρουφαλίδου, η Ρούλα 
Στάθη και ο Γιάγκος Στάθης.
Χωρίς να χάσει χρόνο ξεκινά τις επι-
δείξεις, αποκτώντας νέα πελατεία και 
διασυνδέσεις με τους κύκλους της κα-
λής κοινωνίας των Αθηνών.
Η επίσκεψη της κ. Καλλιρόης Πατρο-
νικόλα, ετεροθαλούς αδελφής του 
Ωνάση, σε μία από τις πρώτες επιδεί-

Ρούλα Στάθη
Η σχεδιάστρια που «έντυσε» την Ολυμπιακή Αεροπορία

Ρούλα Στάθη
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ξεις της Ρούλας Στάθη στο ατελιέ της 
λεωφόρου Αμαλίας, ήταν η αρχή της 
γνωριμίας με την οικογένεια του Έλ-
ληνα κροίσου.
Εκείνη την περίοδο, η καριέρα της 
Ρούλας Στάθη στο χώρο της υψηλής 
ραπτικής απογειώνεται, ενώ αναζη-
τεί διαρκώς νέες πηγές έμπνευσης, 
καθώς η ευρωπαΐκή μόδα κατακτά 
την Ελλάδα αλλά και η ελληνική μόδα 
αρχίζει να ταξιδεύει εκτός συνόρων. Η 
ίδια ταξιδεύει συχνά στο Παρίσι, ενίο-
τε μαζί με την κ. Γαρουφαλίδου, για να 
διαλέξει μόνη της τα υφάσματα που 
θα ραφτούν πάνω στα δικά της σχέ-
δια. Ταυτόχρονα ράβει όλα τα μέλη 
της οικογένειας Ωνάση και γίνεται η 
καλύτερη φίλη ολόκληρης της οικο-
γένειας. Μια φιλία που κρατά 20 ολό-
κληρα χρόνια μέχρι και το θάνατο της 
Άρτεμιδος Γαρουφαλίδου.

Ευρηματικότητα και εκπληκτικές 
ικανότητες στη διαμόρφωση του 
στυλ
Λίγο αργότερα η συνάντησή της με 
την ηθοποιό, χορογράφο και θιασάρ-
χη Δόρα Στράτου και τον λαογράφο 
Κίτσο Μακρή, ξυπνά μέσα της την 
ανάγκη να μελετήσει την ελληνική πα-
ραδοσιακή ενδυματολογία, που άλ-
λωστε είχε γνωρίζει με έναν άλλο τρό-
πο, στον αργαλειό της θρακιώτισσας 
γιαγιάς της. Έτσι εντάσσει πλέον στα 
σχέδια της, παραδοσιακά θρακιώτικα 
και σαρακατσάνικα μοτίβα.
Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέ-
ρος της συλλογής της δωρήθηκε εν 
ζωή στο Λύκειο των Ελληνίδων.
Μία από τις δουλειές της, για την 
οποία δήλωνε πολύ υπερήφανη ως 
το τέλος της ζωής της, ήταν ο σχεδι-
ασμός της στολής της Ολυμπιακής με 
το σαρακατσάνικο μοτίβο. Και αυτό, 
γιατί όπως έλεγε, είχε κερδίσει με το 
σπαθί της τον σχετικό διαγωνισμό 
(1976-1981), συμμετέχοντας με ψευ-
δώνυμο και αποκαλύπτοντας εκ των 
υστέρων το όνομά της.
Η Ρούλα Στάθη συνδέθηκε φιλικά και 
με μεγάλες προσωπικότητες της καλ-
λιτεχνικής ζωής της Ελλάδας και του 
εξωτερικού.
Η Μελίνα Μερκούρη, ο Γιάννης Τσα-
ρούχης, η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, 
ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η Χάρις 
Αλεξιου, η Ελένη Ροδά, ο Κίτσος Μα-

κρής, ο Κώστας Λούστας, ο Δημήτρης 
Ιατρόπουλος, η Κατερίνα Χέλμη, η 
Νίκη Κωστοπούλου συγκαταλέγονται 
ανάμεσα στους στενούς της φίλους.
Με συγκίνηση θυμόταν πάντα τη γνω-
ριμία της με τον Τσάρλι Τσάπλιν και 
το μοναδικό ταγκό που χόρεψε μαζί 
του σε κάποιο γάμο στην Ελβετία, κα-
λεσμένη της Εριέτας Λάτση, όπως και 
τον Ρούντολφ Νουρέγιεφ, τη Νάντια 
Ριζ και την Μαρία Κάλλας, την οποία 
υπεραγαπούσε.
Το 1980 πεθαίνει ο Γιάγκος Στάθης. 
Μια δεκαετία αργότερα, το 1996, οι-
κογενειακές υποχρεώσεις και οικονο-
μικές δυσκολίες την αναγκάζουν να 
κλείσει οριστικά το ατελιέ της. Αποσύ-

ρεται στο εξοχικό σπίτι της στην Ανά-
βυσσο. Τα τελευταία χρόνια, επιστρέ-
φει στην γειτονιά που τόσο αγάπησε, 
κατοικώντας στην οδό Θαλλού στην 
Πλάκα, κοντά στον παλιό Ατελιέ της, 
γεμίζοντας την ζωή των ανθρώπων 
γύρω της με τις ιστορίες της.
Τελευταία δημόσια της εμφάνισή της 
ήταν στην κοπή πίτας του  ΠΟΛΚΕΟΑ, 
στις 15 Ιανουαρίου 2020.
Η μεγάλη οικογένεια της Ολυμπιακής 
αποχαιρετά την ταλαντούχα σχεδιά-
στρια που «έντυσε» την Ολυμπιακή 
Αεροπορία από το 1976 έως το 1981.

Ελένη Λεοντίτση (Δημοσιογράφος)-
Τατιάνα Πούλου (Αρχαιολόγος)

Αριστερά: Η Άρτεμις Γαρουφαλλίδου, η Ρόυλα Στάθη και ο Γιάγκος Στάθης.

Δεξιά: Φωτογραφία από την τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ρούλας Στάθη στην κοπή πίτας του 
ΠΟΛΚΕΟΑ το 2020.

Οι στολές που σχεδίασε η Ρούλα Στάθη για την Ολυμπιακή Αεροπορία
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Έφυγε από τη ζωή στις 
29.12.2020 ο θρύλος της μό-

δας, ο Γάλλος σχεδιαστής και επι-
χειρηματίας Pierre Cardin. Πρωτο-
πόρος και οραματιστής, σημάδε-
ψε με το ταλέντο του τον κόσμο 
της μόδας για επτά δεκαετίες.
Γεννημένος τον Ιούλιο του 1922 
στο Τριβίζο της Ιταλίας, έζησε από 
το 1924 στη Γαλλία όπου μετακό-
μισε με την οικογένειά του. Στα 
17 του μαθήτευσε σε ράφτη, ενώ 
στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο εργά-
σθηκε εθελοντικά στον Ερυθρό 
Σταυρό. Σπούδασε αρχιτεκτονική 
επειδή ήταν όνειρο του πατέρα 
του και παράλληλα εργαζόταν 
σαν σχεδιαστής μόδας. Το 1950 
ανοίγει το δικό του οίκο στο Παρί-
σι. Ένα χρόνο αργότερα ξεχώρισε 
όταν σχεδίασε 30 κοστούμια για 
το «πάρτυ του αιώνα» στο Palazzo 
της Βενετίας.
Η καριέρα του εκτοξεύεται. Άνοι-
ξε την πρώτη του μπουτίκ και 
αργότερα την πρώτη μπουτίκ για 

άνδρες, δημιούργησε την πρώτη 
unisex συλλογή και έγινε ο πρώ-
τος σχεδιαστής ρούχων υψηλής 
ραπτικής που έφτιαχνε και ρούχα 
πρετ-α-πορτέ. Έφτασε μέχρι την 

Ιαπωνία και έκανε επίδειξη μόδας 
στο Σινικό Τείχος.
Γεωμετρικά σχήματα, επαναλαμ-
βανόμενα μοτίβα, απλές γραμμές, 
νέα υλικα χαρακτήριζαν τις συλλο-
γές του. Εμπνεύστηκε το bubble-

dress, το φόρεμα που η φούστα 
του είναι σαν φούσκα. 
Επηρεασμένη από τη Διαστημική 
εποχή ήταν η Space Age συλλο-
γή του, πολύ μπροστά από την 
εποχή. Άλλωστε είναι ο μόνος 
που δοκίμασε τη στολή του Niel 
Armstrong  όταν επισκέφτηκε τη 
NASA το 1970. Σχεδίασε ρούχα για 
παιδιά και έδωσε το όνομά του σε 
εκατοντάδες προϊόντα: είδη σπι-
τιού, έπιπλα, αξεσουάρ, αρώμα-
τα, καλλυντικά, σχεδόν τα πάντα. 
Ασχολήθηκε επίσης με ανακαίνιση 
κτιρίων και κάστρων. 
Το 1992 ήταν ο πρώτος σχεδια-
στής μόδας που του δόθηκε θέση 
στη γαλλική Ακαδημία Καλών 
Τεχνών. Ήταν πρέσβης καλής θε-
λήσεως της UNESCO. Το 2006 και 
2007 οργάνωσε επίδειξη μόδας 
στην Αθήνα για φιλανθρωπικό 
σκοπό. 
Ο Ωνάσης του είχε αναθέσει τη 
στολή της Ολυμπιακής (1969 – 
1971).

Pierre Cardin

«Πάντα εργαζόμουν 

με το δικό μου στυλ, 

που είναι διαφορετικό 

από των άλλων. 

Ήταν πάντα πρόθεσή μου 

να είμαι διαφορετικός, 

επειδή είναι ο μόνος τρόπος 

να έχεις διάρκεια»

Από την Άννα Δακτυλίδη

Pierre Cardin: ο διεθνούς φήμης μόδιστρος που 
έντυσε την Ολυμπιακή την χρυσή περίοδο Ωνάση.

O Pierre Cardin ανάμεσα σε αεροσυνοδούς της ΟΑ με στολές που σχεδίασε 
ο ίδιος και βρίσκονται στο ΠΟΛΚΕΟΑ για το Μουσείο.



27 WWW.POLKEOA.GR

Ένα συγκρότημα 18 κτηρίων που θα φι-
λοξενεί διαφορετικές εκθέσεις και μία 
περιοδική αφιερωμένη στα 200 χρόνια 
από την ελληνική επανάσταση, αποτε-
λεί το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού 
Πολιτισμου που δημιουργείται στο Μο-
ναστηράκι.
Η αποκατάσταση των κτηρίων που συν-
θέτουν το συγκρότημα των 18 κτηρίων, 
που συναποτελούν το Μουσείο Νεότε-
ρου Ελληνικού Πολιτισμού ολοκληρώ-
θηκε και παραδόθηκε οριστικά το 2018 
με χρηματοδότηση από το Περιφερεια-
κό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 
2007-2013. Ως συνεχιζόμενο έργο εντά-
χθηκε, το 2015, η υλοποίηση της έκθε-
σης του Μουσείου.
Από τον Μάϊο προγραμματίζεται να 
αποδοθούν στο κοινό το Τζαμί Τζιστα-

ράκη, το κτήριο Κ, το κτήριο Γ (1+2) και 
το κτήριο Ε. Στο Τζαμί θα παρουσιάζεται 
η ιστορία του Μουσείου, από την ίδρυ-
σή του, το 1918, με αντιπροσωπευτικά 

εκθέματα από το σύνολο των Συλλογών 
του Μουσείου.
Το κτήριο Κ θα ανοίξει την πύλη του με 
την φιλοξενία της πρώτης περιοδικής 
έκθεσης του Μουσείου αφιερωμένης 
στην επέτειο των 200 χρόνων από την 
ελληνική επανάσταση. Το κτήριο Γ1 θα 

φιλοξενεί την έκθεση για την ταυτότητα 
των Ελλήνων, ενώ στο Γ2 θα παρουσιά-
ζεται η ιστορία της Πλάκας και του οι-
κοδομικού τετραγώνου που συγκροτεί 
το Μουσείο. Στο κτήριο Ε, αφιερωμένο 
στην ψυχαγωγία της εποχής, θα παρου-
σιάζεται η μεγάλη συλλογή του Μουσεί-
ου από φιγούρες του Θεάτρου Σκιών. 
Τα 18 κτήρια συναποτελούν μία γει-
τονιά της Αθήνας, έτσι όπως ήταν δια-
μορφωμένη στο τέλος του 19ου-αρχές 
του 20ού αιώνα, με πολύ έντονα τα χα-
ρακτηριστικά της περιόδου εκείνης, η 
οποία, στην πραγματικότητα, αναβιώ-
νει μέσα από τις εκθέσεις και τις συλλο-
γές του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού 
Πολιτισμού.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στις 3 Δεκεμβρίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα Με Αναπη-
ρία, εγκαινιάστηκε ο νέος ανελκυστήρας πλαγιάς από τον πρωθυ-
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Παπαδημητρί-
ου. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο νέος ανελκυστήρας αλλά και οι 
διαδρομές σχεδιάστηκαν με πολύ μεγάλη φροντίδα, προκειμένου να 
καταστεί η Ακρόπολη προσβάσιμη σε όλες και σε όλους. Σε άτομα 
με κινητικές δυσκολίες, αλλά και σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας οι 
οποίοι θέλουν να απολαύσουν το σύμβολο του Δυτικού Πολιτισμού, 
χωρίς τη δυσκολία που συνεπάγεται η κλασική διαδρομή για να ανέ-
βει κανείς στο Βράχο της Ακρόπολης.
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Παπαδημητρίου, με 
δωρεά του οποίου έγινε το έργο, σημείωσε σε δήλωσή του: «Στην 
Ακρόπολη προβάλλονται οι αξίες στις οποίες πιστεύει το Ίδρυμα 
Ωνάση: ο σεβασμός της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο εκδημοκρατι-
σμός της γνώσης, η ελεύθερη πρόσβαση όλων στον πολιτισμό. Οι 
διαδρομές ατόμων με κινητικές δυσλειτουργίες κάθε είδους, όπως 
και ο λειτουργικός ανελκυστήρας πλαγιάς, τα οποία αναλάβαμε σε 
συνεργασία με την Πολιτεία, είναι ο κατάλληλος συμβολισμός σε μια 
περίοδο που χρειαζόμαστε περισσότερο φως. Όπως αυτό που εκπέ-
μπει ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης». 

Πλακάτ, αφίσες και άλλα εφήμερα αντικείμενα από 
τις διαδηλώσεις στο Καπιτώλιο της 6ης Ιανουαρίου 
συγκεντρώθηκαν για να οδηγηθούν στις συλλογές 
του National Museum of American History. 
Μέρος της αποστολής του μουσείου, που ανήκει 
στο δίκτυο του Smithsonian Institute, είναι η συλλο-
γή αντικειμένων και τεκμηρίων που αποτυπώνουν 
τις μεγάλες πολιτικές μεταβολές στην Αμερική. Το 
παλαιότερο τεκμήριο που βρίσκεται στη συλλογή 
του είναι η σημαία του Τό-
μας Τζέφερ- σον η οποία 
πιστοποιού- σε τη νίκη του 
έναντι του Τζον Ανταμς 
στις εκλο- γές του 1800 
και απο- τελεί σύμβολο 
της ομαλής μετάβασης της εξουσίας, κάτι που μάλ-
λον δεν συνέβη δύο αιώνες μετά.
Το μουσείο έχει δεκάδες επιμελητές που δουλεύουν 
πάνω σε διαφορετικά θέματα. Οταν γίνεται ένα με-
γάλο πολιτικό γεγονός θα συγκεντρώσουν αντικεί-
μενα. Πηγαίνουν σε διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις, 
συνέδρια, εκλογές κ.τ.λ., ενώ συνεργάζονται και με 
δωρητές που έχουν στην κατοχή τους αντικείμενα 
από το παρελθόν. Προσπαθούν να διαλέξουν αντι-
κείμενα που μπορούν να μιλήσουν στις επόμενες 
γενιές για το δικό μας παρόν σε αντίθεση με την Ελ-
λάδα που δεν θέλει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας 
στο Ελληνικό.

Νέος ανελκυστήρας πλαγιάς και 
αναβάθμιση φωτισμού στην Ακρόπολη από 

το Ίδρυμα Ωνάση

Νέο μουσείο ελληνικού πολιτισμού στο Μοναστηράκι με 18 κτήρια, σαν μία γειτονιά του 19ου αι.

National Museum 
of American History

Τα πλακάτ του σήμερα, ιστορία του αύριο

Πηγή: iefimerida.gr
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NEO B
IBΛΙΟ

ΒΙΒΛΙΟ

Η Γιοχάννα Καλαφούτη υπογράφει την σύλληψη 
της ιδέας, την συγγραφή και εκπόνηση του 

βιβλίου,  συμπληρώνοντας η ίδια φέτος 50 χρόνια 
ενεργής αεροπορικής καριέρας ως αεροσυνοδός, 
εκπαιδεύτρια αεροσυνοδών πιστοποιημένη από την 
Πολιτική Αεροπορία, ιδρύτρια σχολής αεροπορικών 
και τουριστικών στελεχών nobilisairgroup, 
σύμβουλος επικοινωνίας και επαγγελματική 
εικόνας, coach και συγγραφέας προσωπικής, κοινωνικής, 
επαγγελματικής ζωής, μέλος της association of executives 
aviation member. 

Το βιβλίο αναφέρεται στις ομοιότητες της ζωής μας με το 
αεροπορικό ταξίδι σε πολλές διαστάσεις, προσωπικές και 
βιωματικές αφηγήσεις, ιστορίες και αναφορές τόσο της ίδιας 
της συγγραφέως, όσο και αξιόλογων συναδέλφων του αε-
ροπορικού χώρου, αντανακλώντας την αγάπη, το μεράκι  το 
αεροπλάνο, το αεροδρόμιο, αλλά για τη ζωή και σε άλλες δι-
αστάσεις και παράλληλες επιτυχημένες πορείες.
Αεράνθρωποι,  σπουδαίοι και αξιόλογοι από τον αεροπορι-
κό κόσμο, υποστήριξαν με πολύ προθυμία την προσπάθεια 
αυτή  με κατάθεση δικής τους ψυχής και δουλειάς. Τίμησαν 
αυτό το  εγχείρημα με την παρουσία τους  στο βιβλίο ενδει-
κτικά: 
Ο  κυβερνήτης κ. Ακριβός Τσολάκης διευθυντής ΥΠΑ εμπει-
ρογνωμόνων διερεύνησης ατυχημάτων, κ. Βίκυ Σμυρλή, αρ-
χισυνοδός, ο αξιολογότατος πολύ γνωστός στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό ζωγράφος, παλαιός συνάδελφος κ. Στάθης Βα-
τανίδης που φιλοτέχνησε το εξώφυλλο, ο παλαιός συνάδελ-
φος, τέως δήμαρχος και νύν αντιπεριφεριάρχης Βασίλης Γιαν-
νακόπουλος, η καλή φίλη παλιά συνάδελφος διευθύντρια του 

κλάδου μας κ. Μαρία Κακαβογιάννη, ο παλιός καλός συνά-
δελφος συνδικαλιστής και πάντα έντονα πολιτικοποιημένος 
κ. Φώτης Σιμάτος, η δραστήρια πολιτιστικά κ. Μίκα Πάππα 
Σέβου.
Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε ο κ. Βασίλης Tσατσαράγκος, πρό-
εδρος ΠΟΛΚΕΟΑ που αποδείχτηκε χρήσιμος και πολύτιμος 
συνεργάτης αναλαμβάνοντας με μεγάλη προθυμία την υπο-
στήριξη, την επιμέλεια και την πρώτη ζωντανή παρουσίαση 
του βιβλίου.
'Αλλοι αεράνθρωποι και σπουδαστές της σχολής, μετέπειτα 
επιτυχημένοι επαγγελματίες  εξιστορούν τις δικές τους ιστο-
ρίες.
Κάθε εξιστόρηση προσωπικής εμπειρίας ή πορείας, αερο-
πορικής ανάμνησης, μπλέκεται με ένα μαγικό τρόπο με  μία 
άποψη ζωής , που καταλήγει να καταδείξει γιατί το ταξίδι και 
η ζωή είναι κεντημένα  με όμοιες μεταξωτές κλωστές.
Μέχρι το Μάρτιο  θα πρωτοκυκλοφορήσει αρχικά διαδικτυα-
κά και από το καλοκαίρι με ζωντανές παρουσιάσεις.
Σας εγγυόμαστε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον!!

Γιοχάννα Καλαφούτη
Η  ζ ω ή  μ α ς  έ ν α  α ε ρ ο π ο ρ ι κ ό  τ α ξ ί δ ι

Μ έ λ ο ς  Π ΟΛ Κ Ε ΟΑ

Το εξώφυλλο του βιβλίου φιλοτέχνησε το μέλος του ΠΟΛΚΕΟΑ Στάθης Βατανίδης.

Σε αποκλειστική σύντομη συζήτηση με τον Τάσο Μπιρσίμ, με αφορμή την 
συμπλήρωση 20 χρόνων από την ημέρα των εγκαινίων του νέου αεροδρο-
μίου "Ελευθέριος Βενιζέλος" ο Τάσος Μπιρσίμ ξαναθυμάται εκείνη την ιδι-

20 Χρόνια "Ελευθέριος Βενιζέλος"
Τάσος Μπιρσίμ

Ο σκηνοθέτης και παραγωγός της αποκλειστικής 
εικόνας που μεταδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο
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Η ιδέα των στίχων του τραγουδιού 
με τίτλο «Της Αγάπης Επανάσταση» 
γεννήθηκε στη διάρκεια της πρώτης 
καραντίνας. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη 
να ανεβάσουν την ψυχολογία τους μέσα 
στους δύσκολους καιρούς. Περισσότερο 
όμως να αντιληφθούν πως η μεγαλύτερη 
επανάσταση είναι αυτή της αγάπης. 

Οι στίχοι είναι προτρεπτικοί και θέτουν το τραγούδι στην 
κατηγορία των “motivation songs” – τραγούδια παρακίνησης. 
Επαναστατικές νότες σε ένα ειρηνικό πεντάγραμμο.

Στίχοι:
Ήρθε η ώρα

Να ενωθούμε
Όλοι να πούμε μ’ένα στόμα

Σ’αγαπάω, σ’αγαπάω
Όλοι μαζί

Καινούργια αρχή
Για μια ζωή αληθινή

Ν’αφυπνιστούμε
Ν’αγκαλιαστούμε

Σ’ όλους να πούμε μ’ένα στόμα
Σ’αγαπάω, σ’αγαπάω

Να λυτρωθούμε
Γοργά να βγούμε

Από τον ύπνο τον βαθύ.

Ξεκίνα τώρα
Μη χάνεις ώρα

Φώναξε σ’ όλους
Σ’αγαπάω, σ’αγαπάω, σ’αγαπάω

Ξεκίνα τώρα
Μη χάνεις ώρα

Τρέχει ο χρόνος σαν τρελός.

Το φως ξορκίζει
Κάθε σκοτάδι

Και σου φωνάζει κοίταξέ με
Σ’αγαπάω, σ’αγαπάω

Σε πλημμυρίζει και σου θυμίζει
Τη πεμπτουσία της ζωής

Μες στην αλήθεια σε αρμενίζει
Ανοιξ’τα μάτια να τη δεις

Μόνο η αγάπη
Δεν έχει φόβο

Φώναξε τώρα μη φοβάσαι
Σ’αγαπάω, σ’αγαπάω

Μόνο η αγάπη
Νικάει το φόβο

Είναι ο ίδιος ο Θεός

Κοίτα με θάρρος
Μεσ’ τον καθρέφτη

Και πες σ’εσένα
Σ’αγαπάω, σ’αγαπάω, σ’αγαπάω

Και χαμογέλα και ξεκίνα
Να ζεις την κάθε σου στιγμή

Να συγχωράμε
Και ν’αγαπάμε

Να τραγουδάμε όλοι μαζί
Σ’αγαπάω, σ’αγαπάω

Ευχαριστούμε για όσα ζούμε
Μόνο αγάπη, μόνο φως

Μη το ξεχνάμε μη λησμονάμε
Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός.

Νιώσε αγάπη
Γίνε αγάπη,

Φώναξε σ’ όλους
Σ’αγαπάω, σ’αγαπάω, σ’αγαπάω
Γέλα και παίξε με την καρδιά σου

Και γίνε πάλι ένα παιδί.

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – BELLA CIAO

Ελένη Φωτίου
Μ έ λ ο ς  Π ΟΛ Κ Ε ΟΑ

αίτερα σημαντική ημέρα και μας αφηγείται 
πως: "Για όλο αυτό το γεγονός, για αυτήν 
την υπέροχη εικόνα που βγάλαμε την ημέ-
ρα των εγκαινίων, πήραμε συγχαρητήρια 
ακόμη και από τους αυστηρούς Γερμανούς, 
το BBC, το CNN και όλα τα μεγάλα δίκτυα 
παγκοσμίου εμβέλειας. Η πολιτική και πο-
λιτειακή ηγεσία της χώρας δεν έκρυβαν τη 
χαρά τους για την εικόνα των εγκαινίων 
και τον τρόπο που παρουσιάστηκε αυτή η 
εικόνα αποκλειστικά από την ΕΡΤ η οποία 
την μετέδιδε στη συνέχεια στα ελληνικά 
και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. Ήταν ομα-
δική δουλειά και ευχαριστώ όλους στην 
Ολυμπιακή που τότε με βοηθήσατε".
Οι πρόβες ξεκίνησαν έναν μήνα πριν. Τη 
βραδιά εκείνη των εγκαινίων, δεν χρει-
άστηκε να μετακινηθεί κανείς από τους 
πάνω από 4.000 προσκεκλημένους από 
την μεγάλη αίθουσα του αεροδρομίου, οι 
οποίοι παρακολούθησαν την απογείωση 
μετά την αναγγελία του Πρωθυπουργού 
με τη φράση "Ελεύθερο προς απογείωση".
"Με αφορμή αυτήν την συνομιλία μας, θυ-
μήθηκα τον άθλο που επετεύχθει με την 

μετεγκατάσταση που πραγματοποίησε η 
Ολυμπιακή Αεροπορία από το Ελληνικό 
στα Σπάτα, μια επιχείρηση, ένα έργο άψο-
γα σχεδιασμένο. Θέμα για ντοκιμαντέρ".
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ΠΡΟΣΩΠΑ

O Παναγιώτης Αναστόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1970. Πριν καλά-καλά καταλάβει τον κόσμο, συ-
νειδητοποίησε την αγάπη του για το μπάσκετ, αρχικά 

ως αθλητής και εν τέλει ως διαιτητής όπου και κατάφερε να 
φτάσει και να συνεχίζει να ανήκει στην «ελίτ» του αθλήμα-
τος, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους διαιτητές στον 
κόσμο. Κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα από όσα έχει κα-
ταφέρει όλα αυτά τα χρόνια.  
Πολύ νωρίς, μόλις σε ηλικία 16 ετών, μπήκε στην οικογένεια 

της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ως μαθητευόμενος τεχνικός. 
Μετά το τέλος των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, στην 
Πολεμική Αεροπορία, επαναπροσλήφθηκε από την ΟΑ ως 
Μηχανικός Αεροσκαφών, παραμένοντας μέχρι και το 2019. 
Η αγάπη του για το μπάσκετ τον ώθησε να συμμετέχει ως 
παίκτης στην ομάδα της ΟΑ και του ΠΟΛΚΕΟΑ, στο πρωτά-
θλημα του ΕΚΑ με συμπαίκτες και συναδέλφους τους Κεμι-
τζόγλου, Σκούταρη, Σιγάλα, Σωτηρίου, Ζαφειράκη, Μυριτζή, 
Σπανό, Φραγκούλη, Ραπτοδήμο κ.α. 
Το 1993 ξεκίνησε την καριέρα του στη διαιτησία πετυχαίνο-
ντας αλλεπάλληλες, σπουδαίες διακρίσεις, τόσο σε εθνικό, 
όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο. Είναι διαιτητής Α1, από το 
2002, διεθνής από το 2005, ενώ έχει διευθύνει περισσότε-
ρους από 400 αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, εκ των 
οποίων 18 τελικούς! 
Μέχρι σήμερα στο «βαρύ» βιογραφικό του στη διαιτησία 
έχει: 
18 ΤΕΛΙΚΟI ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
6 ΤΕΛΙΚΟI ΚΥΠΕΛΟΥ
400 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2011
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 2017
FINAL ΕUROCUP 2011
FINAL FIBA WORLD CUP 2013(U19)
FINAL 4 EUROLEAGUE WOMEN 2006
FINAL 8 EUROCUP 2009
FINAL CHAMPIONS LEAGUE BASKETBALL 2017
FINAL FIBA FEC 2018
FINAL FIBA FEC 2019

Όλες αυτές οι διακρίσεις, απαιτούσαν κόπο, συνεχή δουλειά, 
μελέτη αλλά και σημαντική βοήθεια-κατανόηση από όλους 
τους συναδέλφους του στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Ανθρώ-
πους, τους οποίους, ο Παναγιώτης Αναστόπουλος ουδέποτε 
λησμόνησε να ευχαριστήσει και συνεχίζει να νιώθει ιδιαίτε-
ρη ευγνωμοσύνη, διότι χωρίς τη συμπαράσταση τους δεν θα 
μπορούσε να είχε κάνει πράξη τα όνειρα του και να χτίσει 
αυτή την πραγματικά πολύ σπουδαία καριέρα.
Όπως θυμάται άλλωστε χαρακτηριστικά ο ίδιος «Τα χρόνια 
των συνεχών ταξιδιών στην Ευρώπη για αγώνες, πολλοί συ-
νάδελφοι έπρεπε να βάλουν… πλάτη, ώστε να μην διατα-
ραχθεί το πρόγραμμα και οι υποχρεώσεις που είχαμε στην 
ΟΑ! Αν δεν είχα τη βοήθεια όλων αυτών των συναδέλφων, οι 
οποίοι έγιναν και παραμένουν ΦΙΛΟΙ μου με όλη τη σημασία 
της λέξης, δεν θα μπορούσα να συνδυάσω τη δουλειά μου 
με την αγάπη μου για τη διαιτησία και το μπάσκετ! Ένα πολύ 
μεγάλο μέρος όσων πέτυχα τους ανήκει και πραγματικά τους 
ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!». 

Παναγιώτης Αναστόπουλος (Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ)

Πετώντας στην ελίτ του Παγκόσμιου Μπάσκετ, με τα φτερά της ΟΑ!
Διεθνής καριέρα και ως διαιτητής
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Μέλος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.

Επικοινωνία ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.
Tηλ. 210 9234583, 210 9211965, 210 9885006, Fax. 210 9885045

E-mail: polkeoa0@gmail.com, Web site: www.polkeoa.gr 

Παροχές προς τα μέλη του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α.:
➦	 Περιοδικό «Άλλη Πτήση», κάθε 3μηνο, αποστολή στο σπίτι.
➦	 Συμμετοχή σε δράσεις πολιτισμού – αθλητισμού.
➦	 Συμμετοχή σε προγράμματα δημιουργικής αξιοποίησης του 
        ελεύθερου χρόνου
➦	 Ταξίδια – εκδρομές 
➦	 Εθελοντισμός
➦	 	Με βήμα σε συναδέλφους συγγραφείς, ζωγράφους,  

εικαστικούς, καλλιτέχνες φωτογράφους, αθλητικές επιτυχίες
➦	 	Επικοινωνία - Προβολή

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

➦	 	Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία 
(βλ. ιστοσελίδα ΠΟΛΚΕΟΑ-Παροχές).

➦	 	Αγορές στα Πρατήρια του Ναυτικού (Π.Ο.Ν.)
➦	 	Αγορές στο κατάστημα Duty Free Stuff στα Σπάτα
➦	 	Έκπτωση στο εστιατόριο του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης (2ος όροφος)
➦	 	Έκπτωση 20% στον έλεγχο ΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ (Λ. Φυλής 81, Καματερό)
➦	 	Έκπτωση 20% για ανθοστολισμό γάμου-βάπτισης-διοργάνωση παιδικού πάρτυ
 τηλ.: 211 11 73 620 / e-shop:theflorist.gr (floweroyal.com)

Με ένα ευρώ το μήνα

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

Ακολουθήστε μας και στο
Polkeoa Politistiko Kentro

@POLKEOA
για να μαθαίνετε άμεσα τα 

νέα μας.

ΠΑΡΟΧΕΣ

Υπηρεσίες για τους τετράποδους φίλους μας
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ προς τα μέλη του και τους τετράποδους φίλους τους, ο συνάδελφος, φίλος και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΛΚΕΟΑ, Βαγγέλης Στρουμπούλης,  διαθέτει υπηρεσίες 
TAXI και PET TAXI για τα αγαπημένα μας ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ, καθώς επίσης όλες τις υπηρεσίες που 
έχουν σχέση με αυτά: μεταφορά κατοικιδίων σε οποιαδήποτε δραστηριότητα με ή και χωρίς 
συνοδεία (φιλοξενία – μεταφορά σε κτηνίατρο) και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία χρειαστεί ο 
αγαπημένος μας τετράποδος σύντροφος, εντός ή εκτός Αθηνών.

Βαγγέλης Στρουμπούλης
Τηλ. Επικοινωνίας: 6934918081

Επίσης διατίθενται υπηρεσίες taxi και mini bus για οποιαδήποτε είδους μετακίνηση-μεταφορά (και ασυνόδευτα).

10% σε όλες 

τις υπηρεσίες



ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠAΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602Α

16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Καλούμαστε να υπερασπιστούμε την πολιτιστική εικόνα του Eλληνικού,
την ιστορικότητα του χώρου, το πολιτισμικό αποτύπωμα και τον ρόλο τους 
στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Παλεύουμε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανό το ΟΡΑΜΑ. 

SOS 
για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας 
στο Ελληνικό. Απειλείται με ματαίωση. 

SOS
για τα αεροσκάφη. Απειλούνται με αναγκαστικό 
πλειστηριασμό, με εξώδικο από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ. 

SOS 
εκπέμπει το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής 
Αεροπορίας καθώς κινδυνεύει "να τιναχτεί στον αέρα" η 
δημιουργία Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. 

Η μεγάλη οικογένεια της ΟΑ, της Αεροπορίας, καλείται 
να υπερασπιστεί την ιστορία της, την πολιτιστική της 
κληρονομιά.


