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Επιτρέπεται η αντιγραφή κειμένων αρκεί να αναγράφεται 
η πηγή προέλευσης.
Επώνυμα κείμενα είναι δημοσιεύσιμα εφόσον κινούνται στα 
πλαίσια των αρχών του ΠΟΛ.ΚΕ.Ο.Α. και της «Άλλης Πτή-
σης» και αυτά τα κείμενα δεν υπερβαίνουν τις 270 λέξεις.
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Τιμούμε το 1821

Το ΠΟΛΚΕΟΑ συμμετέχοντας στον εθνικό εορ-
τασμό των 200 χρόνων από την μεγάλη επα-
νάσταση του 1821 εντάσσει το όραμά του για 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας σε αυτήν την 
μεγαλειώδη ιστορική στιγμή.
Εντάσσει τη δράση του για το Μουσείο Πολι-
τικής Αεροπορίας στον ετήσιο εορτασμό από 
την παλιγγενεσία του Έθνους.
Όπως οι πρόγονοί μας παρέδωσαν στις επό-
μενες γενιές ιστορικές στιγμές, οφείλουμε 
εμείς σήμερα να παραδώσουμε τη νεότερη 
ιστορία μας στους επόμενους. Το μήνυμά μας 
για την σύγχρονη Ελλάδα είναι η υπεράσπιση 
της νεότερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η 
παράδοσή της στις επόμενες γενιές. Είναι πο-
λιτισμός η υπεράσπιση της νεότερης ιστορίας 
της χώρας μας.

Οι κύκλοι του πολιτισμού 
μας ενώνουν

Το μεγαλείο της Επανάστασης του 1821 
και ο αγώνας των Ελλήνων είναι αέναος

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ
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Editorial
Από τον Βασίλη Τσατσαράγκο

Την ίδια στιγμή που στις Η.Π.Α. το Εθνικό Μουσείο Αμερι-

κανικής Ιστορίας και οι επιμελητές του βγαίνουν στους δρό-

μους και συλλέγουν πλακάτ, 

πανό, ρούχα και άλλα αντικεί-

μενα από τα πολιτικά γεγονό-

τα της 6ης Ιανουαρίου 2021 

στο Αμερικανικό Καπιτώλιο 

προκειμένου αυτά να απο-

τελέσουν μοναδικά σημεία 

ιστορικής αναφοράς πολιτι-

κών γεγονότων, στην Ελλάδα 

η Πολιτεία, οι ιθύνοντες, το 

Υπουργείο Πολιτισμού, αντί 

να αξιοποιήσει την προσπά-

θεια του ΠΟΛΚΕΟΑ που επί 26 

χρόνια συγκεντρώνει υλικό, 

εκθέματα, αρχεία, φωτογρα-

φίες, στολές, simulator, αερο-

σκάφη κ.ά., στέκει απούσα και 

αδιάφορη. 

Έφτασε στο σημείο να μας 

τιμωρεί κιόλας γιατί συγκεντρώθηκε αυτό το υλικό, γιατί 

αγοράσαμε αεροπλάνα που όδευαν στην καταστροφή, για 

κατσαρόλες. Παραμονή του εορτασμού της Παγκόσμιας 

Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας θυροκολλούσαν 

ασφαλιστικά μέτρα. Πασχαλιάτικα μας τρέχαν στο δικαστή-

ριο για να βγάλουν στο σφυρί 

τα ιστορικά αεροσκάφη μας.

Ίχνος σεβασμού.

Ενέργειες που παραπέμπουν 

πως θέλουν να εξαφανίσουν 

την ιστορία της Ολυμπιακής Αε-

ροπορίας.

Δεν θα πρέπει να μας διαφεύ-

γει πως, το περασμένο καλο-

καίρι, σε μία μανία για τιμωρία, 

γκρέμισαν το πρώτο υπόστε-

γο συντήρησης αεροσκαφών  

(hangar Στέφανου Ζώτου, λυό-

μενο κτίριο του 1930). Γκρέμι-

σαν τις πρώτες αίθουσες εξυπη-

ρέτησης επιβατών στο Ελληνικό 

(κτίριο που χτίστηκε στα τέλη 

της δεκαετίας του ’30 – αρχές 

δεκαετίας ’40).

Εμείς, υπερασπιζόμαστε το ΟΡΑΜΑ μας ως αναζήτηση των 

ηθικών πηγών της πολιτικής πράξης πάρα από το οικονομι-

κό συμφέρον. 

Ένα πρόσφατο παράδειγμα: Οι Γερμανοί πλήρωσαν 10 εκατ. ευρώ για ένα Β737, προκειμένου να το 

μεταφέρουν από τα νησιά Φώκλαντ σε Μουσείο τους, δεδομένου ότι είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε 

αεροπειρατεία. 

Το πολιτισμικό αποτύπωμα της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας είναι παντού

Δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί παρόμοια εικόνα.
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Εφτά χρόνια λυσσώδης πόλεμος
Στόχος να μας πάρουν το Μουσείο

Το 2021 συμπληρώνονται 90 χρόνια από τότε που ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος εγκαινιάζει τις εμπορικές αερο-
μεταφορές στην Ελλάδα.
Το 2021 συμπληρώνονται 85 χρόνια από τότε που το 
«Χασάνι» επιλέγεται ως αεροδρόμιο Αθηνών, το οποίο 
αργότερα θα είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο με έδρα το 
Ελληνικό.
Το 2021 συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τε-
λευταία πτήση της Ολυμπιακής από το Ελληνικό 
(27.03.2001).
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, 26 χρόνια τώρα, είναι ο μόνος φορέας 
μαζί με την μεγάλη οικογένεια της Ολυμπιακής, της 
Αεροπορίας και τους φίλους του Μουσείου που υπερα-
σπίζονται τη συλλογική μας μνήμη.
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν 
έχει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας, παρά τα 90 χρόνια 
ιστορίας της χώρας μας στις εμπορικές αερομεταφο-
ρές. 
Στο μέλλον το Ελληνικό δεν θα υπάρχει στην παλιά 
του μορφή. Το Ελληνικό ξεκινά τη νέα του πορεία, το 
νέο του ταξίδι. Σε αυτό το ταξίδι, το Ελληνικό πρέπει 
να αποκτήσει την πολιτιστική του ταυτότητα μέσα από 
ένα ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.
Γι΄αυτό φρόντισε το ΠΟΛΚΕΟΑ, με την πλούσια συλ-
λογή που διαθέτει, καθώς και τα ιστορικά αεροσκάφη 
που έχει διασώσει με πολύ κόπο, μακρόχρονο αγώνα 
και πολλά χρήματα.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, μαζί με τους συμμάχους του πέτυχαν:

	Την χωροθέτηση Μουσείου (Σχέδιο Ολοκληρωμέ-
νης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) - 01.03.2018 – ΑΠΠ/ΦΕΚ35).

	Επίσης, το πρώην εργοστάσιο του ΚΕΑ χαρακτηρί-
στηκε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

( ΥΑ Υ Π Π Ο / Δ Ν Σ Α Κ / 4 1 4 2 9 / 1 0 5 7 / 0 5 . 0 6 . 2 0 0 9 , 
ΦΕΚ400/Β/13.08.2009)

	Τον χαρακτηρισμό της «Παγόδας» από το Κεντρικό 
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

(ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566_
ΦΕΚ307-14.12.2016)

	Τον χαρακτηρισμό των 3 ιστορικών αεροσκαφών 
από το Κ.Σ.Ν.Μ. ως κινητά μνημεία. Δυστυχώς, η 
Υπουργός Πολιτισμού αρνείται να υπογράψει!! 
Η άνιση και μεροληπτική αντιμετώπιση από την 
Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη είναι καταγ-
γελτέα.

Τίθεται η ερώτηση: Ενώ έχουν γίνει όλα αυτά, γιατί δεν 
θέλουν το Μουσείο;
Απάντηση: Πρόκειται για προσπάθεια υφαρπαγής του 
Μουσείου. Θέλουν να διαγράψουν – εξαφανίσουν την 
ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας, της Πολιτικής 
Αεροπορίας (αφού πρώτα την έκλεισαν το 2009 τώρα 
θέλουν να διαγράψουν και την ιστορία της). Καλύπτο-
νται πίσω από την θέση της Lamda Development ότι: 
«… δεν περιλαμβάνεται το Μουσείο στο επιχειρησιακό 
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ΘΕΜΑ: «Άδεια εισόδου» 

 

Επανερχόμαστε στο αίτημά μας και στις επιστολές μας από 22.03.2021 (Αρ.Πρωτ. 

Φ33/2709) και 13.04.2021 (Αρ.Πρωτ.Φ33/2712) αιτούμενοι άδειας εισόδου για την 

Πέμπτη 22.04.2021 και από ώρα 17.00 για περίπου 2 ώρες.   

 

Ονόματα: 
Βασίλης Τσατσαράγκος 
Γιώργος Καβαλλάς 
Άρης Αργύρης 
Γιοχάννα Καλαφούτη 
 

Υπογραμμίζουμε πως η δρομολόγηση ασφαλιστικών μέτρων από την πλευρά σας, 

καθιστά επιβεβλημένη την άμεση παρουσία μας εκεί την Πέμπτη 22.04.2021. Επίσης, 

εκτιμούμε πως θα απαιτηθούν περισσότερες επισκέψεις στον παραπάνω χώρο που 

βρίσκονται τα αεροσκάφη, περιουσιακά στοιχεία του ΠΟΛΚΕΟΑ. 

  
Παρακαλούμε λόγω του επείγοντος όπως αύριο Τρίτη 20.04.2021 έχουμε την 

απάντησή σας. 
 

Για το Δ/Σ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΣ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 
 

 
 

 

  

 

                
   
 Αθήνα, 16.04.21 

Αρ.πρωτ.: 527  
 
 
Προς: ΠΟΛΚΕΟΑ 
 
 
Σε απάντηση της από 13 Απριλίου επιστολής σας με θέμα την άδεια εισόδου σας ενημερώνουμε ότι εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων της νόσου του κορωνοιού covid-19   και για την αποφυγή της διασποράς της νόσου, δεν είναι προς το παρόν δυνατή η παροχή άδειας για είσοδο στην έκταση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Ως εκ τούτου και εφόσον ομαλοποιηθεί η έκτακτη αυτή συνθήκη, θα πρέπει να επανέλθετε με νέο αίτημα στο οποίο θα περιλαμβάνεται περιορισμένη λίστα  εισερχομένων στην έκταση. 

 
 
 
 
Για την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 
 
 

 Σουλτάνα Σπυροπούλου  
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος  
 
Κοινοπ.: 
 

1. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.Α.Γεωργιάδη 2. Αναπλ.Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.Ν.Παπαθανάση 3. Γεν.Γραμ.Ιδιωτ. Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ.Ο.Καβαλάκη  
 
 
 

Καταγγέλουμε την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. για 
παρεμπόδιση πρόσβασης στα αεροσκάφη 
μας

Ο λυσσώδης πόλεμος της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. κατά του ΠΟΛΚΕΟΑ συνε-
χίζεται αμείωτος, με τελευταίο περιστατικό τα ασφαλιστικά μέτρα 
για να μας πάρει τα αεροπλάνα και να τα κάνει κατσαρόλες.
Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να μην μας επιτρέπουν να πάμε στα 
αεροσκάφη ιδιοκτησίας μας που προορισμό έχουν το Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας. Το παραπάνω γεγονός μας υποχρέωσε να 
καλέσουμε την Αστυνομία.
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΛΚΕΟΑ

της πλάνο»!! Η Κυβέρνηση πρέπει να θέσει τα όριά της 
στον επενδυτή! Εάν για την Lamda Development και το 
επιχειρησιακό της πλάνο «έχει εκτός το Μουσείο» τότε η 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβουν 
αυτήν την ευθύνη σε συνεργασία με το ΠΟΛΚΕΟΑ.
Δεν νοείται η Κυβέρνηση, με εκτελεστικό όργανο την 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και με το πολλοστό εξώδικό της να θέ-
λει να μας τρομοκρατήσει. Ποινικοποιούν τον πολιτισμό 
(έχουν τα λεφτά βλέπετε για δικηγόρους).
Θέλουν να μας γονατίσουν και να τα παρατήσουμε. 
Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
Τα εξώδικα και η προσπάθεια ποινικοποίησης έφεραν 
κύμα συμπαράστασης υπέρ του ΠΟΛΚΕΟΑ. Καταγγέλ-
λουν όλη αυτήν την ιστορία της δίωξης του ΠΟΛΚΕΟΑ 
για πολλοστή φορά από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε..
Η Κυβέρνηση με την στάση της παραμένει ΕΚΘΕΤΗ. Η 
εμπλοκή και σύγκρουση μεγάλων οικονομικών συμφε-
ρόντων είναι η μία πλευρά. Είναι ευθύνη της Κυβέρνη-
σης να αποτρέπει προσεγγίσεις μόνο με την κουλτούρα 
του χρήματος. Η οικονομία πρέπει να προσαρμόζεται 
στην κοινωνία και όχι το αντίθετο.
Γράφτηκε από εντεταλμένους πως ο νομοθέτης δεν 
προβλέπει Μουσείο. Μεγάλο ψέμα (διαβάστε το πα-
ράρτημα). Στόχος, να κλέψουν το ΟΡΑΜΑ μας και μαζί με 
το Μουσείο και τα αεροπλάνα. Αυτός που γράφει αυτά 
ενεργεί για λογαριασμό της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και των επι-
χειρηματικών συμφερόντων.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ, σε μία αέναη διαδρομή με ενσυνείδη-
τη εθελοντική προσφορά για τη διάσωση της νεότερης 
πολιτιστικής κληρονομιάς, έκανε ό,τι είναι ανθρωπίνως 

δυνατό. Η ολοκλήρωση μιας αποστολής «με την σημαία 
στον ώμο» παραμένει στόχος. 
Η μεγάλη οικογένεια της Ολυμπιακής, της Αεροπορί-
ας, των φίλων του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο 
Ελληνικό και η Κοινωνία ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ όλοι μαζί να υπε-
ρασπιστούμε το πολιτισμικό αποτύπωμα του Ελληνικού, 
την πολιτιστική μας κληρονομιά. 
Απαιτούμε από την Κυβέρνηση ένα σαφές πλάνο δυ-
ναμικής παρουσίας της Πολιτείας, η οποία οφείλει να 
υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον, διασφαλίζοντας: 
- Το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
- Τη διάσωση των ιστορικών αεροσκαφών.
- Την αξιοποίηση της Παγόδας για την ασφαλή διαφύ-

λαξη – έκθεση των αντικειμένων του Μουσείου Πολι-
τικής Αεροπορίας, προσβάσιμα στους πολίτες. 

Οι δράσεις μας
- Οι υπογραφές ξεπέρασαν τις 5.000. Συνεχίζουμε.
- Οργανώνεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
- Προγραμματίζονται συναντήσεις με όλα τα Κόμματα.
- Αναρτήθηκαν banners στο Ελληνικό.
- Θα επιδοθούν οι υπογραφές στους αρμόδιους 

Υπουργούς στη Βουλή και στα Κόμματα.
- Οργανώνουμε τις νομικές μας απαντήσεις.
- Ιδιαίτερα ικανοποιητική ανταπόκριση είχαμε με την 

προβολή των θέσεών μας από τον έντυπο και ηλε-
κτρονικό Τύπο.

- Αξιοποιούμε τα social media

Απάντηση του ΠΟΛΚΕΟΑ στις αναλήθειες του Money Review
Τα ιστορικά αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αεροπορίας, μεταξύ των οποίων και το αεροσκά-
φος του Αριστοτέλη Ωνάση, που προορισμό έχουν το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο 
Ελληνικό, θέλουν να τα κάνουν κατσαρόλες.
Ημέρα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μας θυροκόλλησε ασφα-
λιστικά μέτρα παρά το ότι είμαστε σε αναστολή λειτουργίας λόγω πανδημίας, με ημερομη-
νία εκδίκασης 26 Μαϊου 2021.
Ανάστατος όλος ο κόσμος της Αεροπορίας και οι συνταξιούχοι της Ολυμπιακής ιδιαίτερα 
όταν πριν από λίγες μέρες (06.04.2021) πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας  τιμώ-
ντας την «Ημέρα Ολυμπιακής Αεροπορίας», με αφορμή την πρώτη πτήση στις 6 Απριλίου 
1957 που έμελλε να γίνει η εταιρεία των πέντε ηπείρων, μία από τις μεγαλύτερες στον κό-
σμο και που την δεκαετία του ’70 «κουβαλούσε» όλους τους celebrities. 
Είναι μεγάλο ψέμα ότι τα αεροσκάφη εμποδίζουν την ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Η αλήθεια είναι ότι κά-
ποιοι θέλουν να εξαφανίσουν το πολιτισμικό αποτύπωμα του Ελληνικού, της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας, την ιστορικότητα του χώρου, την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Έχουμε δώσει λύση. Για τα αεροσκάφη προτείναμε, με δικά μας έξοδα, να πάνε στα χαρα-
κτηρισμένα κτίρια του ΚΕΑ και τα 23.000 εκθέματα στην Παγόδα, προκειμένου να κατα-
στούν ασφαλή.

Είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι η ώρα τα μέλη μας, οι φίλοι, ο κόσμος της Πολιτικής Αεροπορίας, να 
δραστηριοποιηθεί περαιτέρω. Επιβάλλεται να αγωνιστούμε για το ΟΝΕΙΡΟ μας, για την ΙΣΤΟΡΙΑ μας, την ιστορία της 
Πολιτικής Αεροπορίας.
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Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, στις 5 Μαΐου 2021 (αί-
θουσα 8 και ώρα 09.00), συζητήθηκε η προσφυγή 
της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. κατά του ΠΟΛΚΕΟΑ (διαδικασία 

ασφαλιστικών μέτρων) για εκποίηση αεροσκαφών, ιδιοκτη-
σίας μας, που αγοράστηκαν από το ΠΟΛΚΕΟΑ με δικά μας 
χρήματα όλων των πρώην εργαζομένων στην Ολυμπιακή, 
και με προορισμό το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο 
Ελληνικό. 
Με το άρθρο 943, παρ.3 του ΚΠολΔ, βγάζουν σε πλειστηρι-
ασμό πράγματα από διαμέρισμα ενός κακοπληρωτή (!!!), όχι 
τα αεροσκάφη. ΔΕΝ θα το επιτρέψουμε αυτό. 
Η απάντηση πως το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας δεν πε-
ριλαμβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο του επενδυτή ΔΕΝ 
είναι αποδεκτή. 
Το   Σχέδιο   Ολοκληρωμένης   Ανάπτυξης  (ΣΟΑ_ΑΠΠ/
ΦΕΚ35_01.03.2018)   προβλέπει   Μουσείο Πολιτικής 
Αεροπορίας και χωροθέτησε το χαρακτηρισμένο εργο-
στάσιο του ΚΕΑ (κτίριο του 1938). Επίσης, προβλέπει ΚΑΙ 
την παραμονή των ιστορικών αεροσκαφών!
Υπενθυμίζουμε πως το Σχέδιο Ρυθμιστικού Αθήνας ειση-
γείται Μουσείο. Τα αρμόδια θεσμοθετημένα Όργανα προ-
τείνουν Μουσείο, αποδεχόμενα την εισήγηση μας, μία προ-
σπάθεια που διαρκεί 26 χρόνια.   
Θέλουν να μας κλέψουν τα ιστορικά αεροσκάφη. Θέλουν 
να εξαφανίσουν την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Η Κυβέρνηση πρέπει να θέσει τα όριά της στο επενδυτικό 
σχήμα. Αλήθεια, είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2021 να μας 
διώκουν γιατί υπερασπιζόμαστε τον πολιτισμό; 
Το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι ο μοναδικός φορέας που προωθεί 
τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελ-
ληνικό και δεν χρηματοδοτείται από πουθενά. Έχει δια-
σώσει και συγκεντρώσει με δικό του προσωπικό κόστος 
πάνω από 23.000 εκθέματα που διατρέχουν την 90χρο-
νη ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στην χώρα μας, 
χωρίς να επιβαρύνουμε την Πολιτεία με ούτε ένα ευρώ! 
20 χρόνια μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου του Ελληνικού 
και 64 χρόνια από την ίδρυση της Ολυμπιακής Αεροπορίας 
τα «τιμούν» δια αυτού του τρόπου. Ίχνος σεβασμού!
Το Υπουργείο Πολιτισμού (κα Λίνα Μενδώνη), 22 μήνες 

τώρα δεν έχει 
πάρει θέση για 
την ανάγκη 
διάσωσης της 
νεότερης πο-
λιτιστικής μας 
κληρονομιάς. 
Επίσης, ενώ το 
Κεντρικό Συμ-
βούλιο Νεωτέ-
ρων Μνημείων 
(ΚΣΝΜ) απο-
φάσισε και ει-
σηγήθηκε τον χαρακτηρισμό των τριών 
(3) ιστορικών αεροσκαφών ως ΚΙΝΗΤΑ νεότερα μνημεία, η 
Υπουργός αρνείται να υπογράψει! 
Πώς η Πολιτεία προχωρά ένα πλειστηριασμό σε αναγνω-
ρισμένα κινητά νεοτερα μνημεία της πατρίδας μας;  Το 
Υπουργείο Πολιτισμού πάλι σιωπά; 
Το αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα), που χαρακτηρίστηκε μετά 
από αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ, γιατί δεν πρέπει να αξιοποιηθεί 
για τον πολιτισμό και να στεγάσει άμεσα και ασφαλώς τη 
συλλογή των 23.000 εκθεμάτων που προορισμό έχουν το 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας;
Μιλάμε για τον πολιτισμό. Μιλάμε για το περιβάλλον. 
Μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά.
Επίσης,  η απόφαση να πωληθούν τα αεροσκάφη μας ως 
scrap, εκτός από την ιστορική τους και συναισθηματική τους 
αξία, εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους για το περι-
βάλλον! Τα αεροσκάφη αυτά λόγω παλαιότητας περιέχουν 
απεμπλουτισμένο ουράνιο, εξ ου και οι ιδιαίτερα αυστηροί 
κανονισμοί της Ε.Ε.
Σε συνάντησή μας (27.04.2021) με τον Υπουργό Ανά-
πτυξης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ζητήσαμε να αποτραπεί η 
προσπάθεια της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. να «κοπούν» τα αεροπλάνα 
για κατσαρόλες. 
Η Πολιτεία μίας ευνομούμενης χώρας έχει ιστορική ευθύνη 
και καθήκον να προστατεύσει την ιστορία της, την ιστορικό-
τητα του χώρου, το πολιτισμικό αποτύπωμα του Ελληνικού, 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ vs ΠΟΛΚΕΟΑ
Η μάχη θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου 2021

Με διακύβευμα το Μουσείο και τα 
Ιστορικά Αεροσκάφη
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ VIII Την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς  επέλεξαν να μας θυροκολλήσουν ασφαλιστικά μέτρα για αναγκαστικό πλειστηριασμό των ιστορικών αεροσκαφών 
 Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς δεχόμαστε επίθεση καταστροφής. Εν μέσω πανδημίας και παραμονές Μεγάλης Εβδομάδας, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., μας θυροκόλλησε ασφαλιστικά μέτρα με ημερομηνία εκδίκασης την 26η Μαΐου 2021, γνωρίζοντας ότι είμαστε σε αναστολή λειτουργίας.  

Ίχνος σεβασμού; Μανία για τιμωρία!!! 
Θέλουν να εξαφανίσουν την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας! 
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ), σταθερά εδώ και 26 χρόνια με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, υπερασπίζεται την διάσωση στοιχείων νεότερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κτίρια, αεροσκάφη, 23.000 εκθέματα. Αυτό πρέπει να γίνει στον φυσικό του χώρο, εκεί που εξελίχθηκε η Πολιτική Αεροπορία στην χώρα μας. 

Φέτος, συμπληρώνονται 90 χρόνια ιστορίας της Πολιτικής Αεροπορίας στην χώρα μας. Το πολιτισμικό αποτύπωμα του Ελληνικού ως αεροδρομίου, της Ολυμπιακής Αεροπορίας, της Πολιτικής Αεροπορίας, αφορά το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο τις πάνω από 50.000 οικογένειες. Είναι υπόθεση πολιτισμού, εθνικής σημασίας. 
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της Ολυμπιακής Αεροπορίας, της Πολιτικής Αεροπορίας. 
Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σβήσει αυτό το αποτύπωμα.
Το αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ στηρίζει το σύνολο της Κοινωνίας. Η Κυβέρνηση 
αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν βγάζεις στο σφυρί την ιστορία. Δεν διώ-
χνεις έτσι τις αναμνήσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας από το Ελληνικό.
Η μάχη θα συνεχιστεί στις 26 Μαϊου 2021 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Κατατέ-
θηκαν στον πρόεδρο της βουλής 6.168 υπογραφές που συγκεντρώσαμε συ-
νοδευόμενες με ψήφισμα για:
Τη διάσωση των ιστορικών αεροσκαφών
Το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό
Τα 23.000 εκθέματα στην Παγόδα.

Παραλειπόμενα

-  ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. vs ΠΟΛΚΕΟΑ. 7 χρό-
νια λυσσώδης πόλεμος.

-  Πασχαλιάτικα πήγαν να βγάλουν στο 
σφυρί τα αεροσκάφη.

- Κατά του Μουσείου…!!

-  Φτάσανε στο σημείο, στην εκδίκα-
ση των ασφαλιστικών μέτρων στις 
05.05.21 να επικαλεστούν ότι τα αερο-
σκάφη καθυστερούν την είσπραξη από 
το Δημόσιο των 330 εκατ. ευρώ!!!

-  Δηλαδή, τα αεροσκάφη που είναι ΚΙ-
ΝΗΤΑ 11 χρόνια τώρα, δεν αφήνουν τον 
Όμιλο Λάτση να δώσει την πρώτη δόση 
από τα 915 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο…

- Τόσο ψέμα…

-  Το 2014 έβαλαν στο ΠΟΛΚΕΟΑ πρό-
στιμο 250.000 ευρώ για καταπάτηση 
δημόσιας έκτασης… Και τότε το ίδιο 
επικαλέστηκαν, ότι καθυστερούμε την 
επένδυση.

-  Διαγράψαμε το πρόστιμο με τροπο-
λογία. Ένα εξαιρετικό κείμενο από το 
νομοθέτη για τον κόσμο του ΠΟΛΚΕΟΑ 
και της Ο.Α., που υπερασπίζονται τον 
πολιτισμό.

-  Μόνιμη επωδός τα τελευταία χρόνια 
είναι πως καθυστερούμε ως ΠΟΛΚΕΟΑ 
την επένδυση.

-  Η στάση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. επειδή έχει 
τα χρήματα του δημοσίου οδηγεί, αντί 
στον διάλογο, στα ένδικα μέσα.

- Αυτό μόνο κατά του ΠΟΛΚΕΟΑ.

-  69 φορείς ήταν εντός του οικοπέδου 
που το Δημόσιο πουλάει στον Όμιλο 
Λάτση.

-  6 Ιουνίου 2018 το ΠΟΛΚΕΟΑ αποδέ-
σμευσε τον χώρο στο Δυτικό Αεροδρό-
μιο, που ήταν τα γραφεία του για 28 
χρόνια.

Η μάχη θα συνεχιστεί στις 

26 Μαΐου 2021
Ειρηνοδικείο Αθηνών, ώρα 8:30π.μ.
Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική

Θέλουν να βγάλουν την ιστορία της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας στο σφυρί

ΜΑΖΙ 
η μεγάλη οικογένεια της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας, 

της Πολιτικής Αεροπορίας 
υπερασπίζονται την ιστορία της, 
υπερασπίζονται τον πολιτισμό.
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

   Στις 5 Μαΐου 2021 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, (αίθ.8) 
μετά από μία μικρή περιπέτεια, συζητήθηκε η προσφυ-
γή της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. κατά του ΠΟΛΚΕΟΑ (διαδικασία 
ασφαλιστικών μέτρων). Στόχος, η αρπαγή και εκποίηση 
των αεροσκαφών μας, που αγοράστηκαν από το ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ με δικά του χρήματα και όλων των πρώην εργα-
ζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Προορισμός 
τους, το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό 
που για λόγους αδιευκρίνιστους δεν το θέλουν.
   Ούτε λίγο ούτε πολύ, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. προσπάθησε 
να πείσει το δικαστήριο πως η παρουσία των αεροσκα-
φών (προσοχή, μιλάμε για κινητά μέρη) εμποδίζει τον 
επενδυτή να καταθέσει τα 330εκατ. ευρώ στο ελληνικό 
Δημόσιο. Σχόλιο ουδέν.
   Υπέρ της προσφυγής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. παρενέβη-
σαν  το ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ. Την υπερασπι-
στική ευθύνη για το ΠΟΛΚΕΟΑ είχε ο νομικός του σύμ-
βουλος, Κώστας Παπαδάκης. Παρέμβαση υπέρ του 
ΠΟΛΚΕΟΑ έκαναν ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βου-
λιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δια του νομικού 
συμβούλου του Δήμου Δημήτρη Γιατρά, ο Σύνδεσμος 
Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ δια του νομικού του συμβούλου 
Τάκη Παπαδημητρίου και ο Σύλλογος «Φίλοι Μουσεί-
ου Πολιτικής Αεροπορίας»  δια της νομικής συμβούλου, 
Έφης Μουγκαράκη.
   Διαδικαστικά, ο δικηγόρος μας Κώστας Παπαδάκης 
ζήτησε και πετύχαμε αναβολή παρά τις έντονες αντιρ-
ρήσεις των αντιδίκων, που βιάζονται να εκποιήσουν τα 
αεροσκάφη επικαλούμενοι αβάσιμα δήθεν καθυστέρη-
ση της επένδυσης, για τις 26.05.2021 ώστε να υπάρξει 
καλύτερη προετοιμασία αλλά και οργάνωση της δίκης, 

σε μεγαλύτερη αίθουσα, με παρουσία γραμματέως και 
τήρηση πρακτικών και ηχογράφηση. Ο Πασχαλινός 
αιφνιδιασμός δεν πέρασε.

Η μάχη θα συνεχιστεί εντονότερα στις 26 Μαΐου 2021

   Τέλος, ενημερώνουμε την κοινή γνώμη πως έχουν συ-
γκεντρωθεί 6.168 υπογραφές έως σήμερα, ενώ πληθαί-
νουν οι υποσχέσεις πρόσθετων παρεμβάσεων υπέρ του 
ΠΟΛΚΕΟΑ, στηρίζοντας το αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ για:
•	 Τη διάσωση των ιστορικών αεροσκαφών.
•	  Τη λειτουργία ενιαίου  Μουσείου Πολιτικής Αεροπο-

ρίας στο Ελληνικό με τα αεροσκάφη στο Χασάνι και 
τα 23.000 εκθέματα στην Παγόδα.

Μια ακόμη μικρή νίκη του ΠΟΛΚΕΟΑ στα ασφαλιστικά μέτρα της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. εναντίον του ΠΟΛΚΕΟΑ που εκδικάστηκαν 05.05.2021

Διακύβευμα το Μουσείο και τα Ιστορικά Αεροσκάφη

 Το ΠΟΛΚΕΟΑ ευχαριστεί: 
Τον νομικό μας σύμβουλο, Κώστα Παπαδάκη, τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, τον Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΕΑΠΑΕ και τον νομικό τους 
σύμβουλο, Τάκη Παπαδημητρίου, τον Σύλλογο "Φίλοι Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας" 
και τη νομική τους σύμβουλο Εύη Μουγκαράκη.Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τα μέλη μας που 
ήρθαν και μας στήριξαν στο Ειρηνοδικείο (ιδιαίτερα τους συναδέλφους Χρήστο Πέτσα που 
ήρθε από την Χαλκίδα και Μαρίνα Τριανταφύλλου που ήρθε από τη Νέα Μάκρη).
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Σας αποστέλλουμε σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ του ΠΟΛΚΕΟΑ με στόχο:
1. Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
2. Διάσωση των αεροσκαφών του ΠΟΛΚΕΟΑ
3. Εναπόθεση των εκθεμάτων του Μουσείου (23.000) στο αγγλικό υπόστεγο «Παγόδα»

Ο αρχαιολόγος του μέλλοντος θα δυσκολευτεί να πει την αλήθεια στους επισκέπτες του πρώην αεροδρομίου 
Ελληνικού. Πώς αλήθεια να περιγράψει τη μανία για κέρδος, γρήγορο κέρδος εις βάρος της ιστορίας;
Μπορεί αυτό να αλλάξει; Εμείς λέμε ναι. Αν η Κυβέρνηση προσεγγίσει τώρα το θέμα σοβαρά και υπεύθυνα απέ-
ναντι στην ιστορία.
Στις 27.01.2021 η Κυβέρνηση, δια μέσου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., μας απέστειλε επιστολή ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ. 
Στις 29.01.2021 πραγματοποιήθηκε και πάλι σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με πρωτοβου-
λία του Υπουργού, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με θέμα: Το Μουσείο και η διάσωση των αεροσκαφών, χωρίς αποτέλεσμα 
επί της ουσίας. Το βασικό επιχείρημα: Το Μουσείο δεν περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πλάνο της Lamda 
Development.
Πρόταση του Υπουργού – ταυτόσημη με την ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. – παραχώρηση άνευ όρων αλλιώς, αναγκαστικά, 
απαλλοτρίωση. Απαντήσαμε εγγράφως.
Ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση της πανδημίας, στις 04.02.2021, με εξώδικο η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μας καλεί, εντός 
10 ημερών (δηλ. έως 14.02.2021) να 
παραχωρήσουμε στην ίδια τα ιστορι-
κά αεροσκάφη αλλιώς… 
Στις 13 Φεβρουαρίου 2021, το ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ γνωστοποίησε την θέση του με 
δική του εξώδικη απάντηση. 

Εμείς κάναμε μία δουλειά, εθελοντικά 
και επί 26 χρόνια πετύχαμε την ανά-
δειξη της ιστορικότητας του χώρου. 
Μία δουλειά που θα έπρεπε να έχει γί-
νει από την Πολιτεία, ως μία ευνομού-
μενη χώρα, μέλος της Ε.Ε.
Μία Κοινωνία ποτέ δεν μπορεί να χα-
ρακτηρίζεται ευνομούμενη αν δεν 
προστατεύει την πολιτιστική της κλη-
ρονομιά.
Υπενθυμίζουμε πως μετά από επίπονη δουλειά και ενέργειές μας έχουν γίνει τα εξής θετικά:

- Το Προεδρικό Διάταγμα (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) - 01.03.2018 – ΑΠΠ/ΦΕΚ35) προ-
βλέπει τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.

- Το  πρώην εργοστάσιο του ΚΕΑ (κτίριο του 1938) έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο 
από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/41429/1057/05.06.2009, 
ΦΕΚ400/Β/13.08.2009). Το κτίριο αυτό προτείνεται για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

- Το κηρυγμένο ως νεότερο μνημείο αγγλικό υπόστεγο «Παγόδα» επίσης. (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/
ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566_ΦΕΚ307-14.12.2016)

Η μεγάλη οικογένεια της Ολυμπιακής Αεροπορίας αριθμεί 25.000 οικογένειες ενώ, συνολικά, ο κόσμος της Αε-
ροπορίας προσεγγίζει και ξεπερνά τις 50.000 οικογένειες. Το αίτημα όλων αυτών αλλά και της Κοινωνίας γενικό-
τερα είναι:

•	 Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό

•	 Διάσωση των αεροσκαφών

•	 Στέγαση των εκθεμάτων άμεσα στην «Παγόδα».

Το Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΚΕΟΑ 
ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
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ΔΡΑΣΕΙΣ

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Όπως γνωρίζετε, το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ_ΑΠΠ/ΦΕΚ35_01.03.2018) προβλέπει τη δημι-
ουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και χωροθέτησε γι΄αυτό το πρώην εργοστάσιο του 
ΚΕΑ.
Επίσης και με ενέργειες του ΠΟΛΚΕΟΑ έχει επιτευχθεί ο χαρακτηρισμός κάποιων κτιρίων ως νεότερα μνημεία, 
μεταξύ των οποίων το πρώην εργοστάσιο του ΚΕΑ (κτίριο του 1938) (ΥΑΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/41429/1057/05.06.2009, 
ΦΕΚ400/Β/13.08.2009), καθώς και το αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα), χώρος που χρησιμοποιούσε η Ολυμπιακή 
Αεροπορία έως πρόσφατα (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566_ΦΕΚ307-14.12.2016).

Κύριε Γενικέ,
Παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, μεριμνήσετε σχετικά με τον χωρικό σχεδιασμό 
πέριξ του χαρακτηρισμένου πρώην εργοστασίου του ΚΕΑ προκειμένου στον περιβάλλοντα χώρο ληφθεί 
υπ’όψιν ότι θα λειτουργεί Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.  Αυτό σημαίνει πως απαιτείται χώρος στάθμευ-
σης για τα αεροσκάφη που διαθέτουμε και έχουν προορισμό το Μουσείο.
Το αυτό απαιτείται και για την «Παγόδα» (χαρακτηρισμένο κτίριο μετά από ενέργειές μας),δεδομένου ότι 
αιτούμεθα να εκτεθούν άμεσα εκεί, ασφαλώς, τα 23.000 εκθέματα.
Υπενθυμίζουμε πως το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας είναι ο φορέας που 
προωθεί την ιστορικότητα του χώρου. Δουλεύει σκληρά επί 26 χρόνια για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στον φυσικό του 
χώρο που είναι το Ελληνικό.
Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που δεν έχει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ όλα αυτά τα χρόνια έχει συγκεντρώσει επτά (7) μη πλόιμα αεροσκάφη και διαθέτει συλλογή 23.000 εκθεμάτων που διατρέχουν την 
90χρονη ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα.
Ο πρώτος επίσημος φορέας που υποστήριξε και υιοθέτησε το ΟΡΑΜΑ μας ήταν ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ). 
Σήμερα, το σύνολο των επιστημονικών φορέων υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας, σας ευχαριστούμε
Με εκτίμηση

Για το Δ/Σ

Αθήνα, 1η Απριλίου 2021

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη
Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος

Με απόφαση του Δ/Σ του ΠΟΛΚΕΟΑ, ύστερα από τις προκλητικές ενέργειες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., συγκροτήθηκε 
Επιτροπή Διάσωσης των αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, συλλογικής ιδιοκτησίας των μελών του 
ΠΟΛΚΕΟΑ και ιστορικό κειμήλιο της ευρύτερης αεροπορικής οικογένειας.
Η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης του Δ/Σ στον αγώνα για την αποσόβηση του αναγκαστικού 
πλειστηριασμού των αεροσκαφών και τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας, όπως προβλέπεται και στο 
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α._ΑΠΠ/ΦΕΚ35_01.03>2018)

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επιτροπή διάσωσης των αεροσκαφών
 της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Παύλος Παπαδημητρόπουλος Χριστόφορος Στεφανίδης

Ευστάθιος Μαλούχος
Σπύρος Γιάνκοβιτς

Γιοχάννα Καλαφούτη

Μανώλης Βαρδαβάς
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ΤΟ ΠΟΛΚΕΟΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Επίκαιρη ερώτηση για το Μουσειο Πολιτικής Αεροπορίας 
στο Ελληνικό και για τη διάσωση των αεροσκαφών

Βουλευτές στο πλευρό του ΠΟΛΚΕΟΑ 
για τη διάσωση των αεροσκαφών

Αθήνα, 16.03.2021

Επίκαιρη Ερώτηση 
Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Θέμα: «Προς μη υλοποίηση το μουσείο πολιτικής αεροπορίας» 

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ) 
καταγγέλλει πως η κυβέρνηση, και ειδικότερα το Υπουργείο Πολιτισμού, 
έχει επιδείξει μνημειώδη αδιαφορία, για την δημιουργία μουσείου πολιτικής 
αεροπορίας εντός του χώρου της επένδυσης στο Ελληνικό συνηγορώντας 
ουσιαστικά στον βανδαλισμό και την πολιτιστική καταστροφή των μνημείων.
Τονίζουν πως η πρότασή του για μουσείο πολιτικής αεροπορίας [που προ-
βλεπόταν από το Προεδρικό Διάταγμα (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
(Σ.Ο.Α.) - 01.03.2018 – ΑΠΠ/ΦΕΚ35)] στο Ελληνικό απορρίφθηκε διότι 
δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια του επιχειρηματικού πλάνου της Lamda 
Development. Αποτέλεσμα, τα ιστορικά αεροσκάφη – περιουσιακά στοιχεία 
του ΠΟΛΚΕΟΑ – να κινδυνεύουν να καταλήξουν σε αναγκαστικό πλειστη-
ριασμό.
Συγκεκριμένα, στις 27 Ιανουαρίου 2021, η κυβέρνηση, μέσω επιστολής της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε κοινοποίησε στο ΠΟΛΚΕΟΑ τελεσίγραφο με καταληκτική 
ημερομηνία την 5η Φεβρουαρίου 2021 και στη συνέχεια με εξώδικη πρό-
σκληση – δήλωση με καταληκτική ημερομηνία την 14η Φεβρουαρίου 2021 
τους καλούσε να «παραδώσουν άνευ όρων» τα αεροσκάφη στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Α.Ε., αλλιώς θα τα έβγαζαν σε αναγκαστικό πλειστηριασμό. Και δεν είναι 
μόνο αυτά. Για τη δημιουργία του Μουσείου έχει συγκεντρωθεί πλήθος εκ-
θεμάτων (23.000 αντικείμενα) που διατρέχουν την ιστορία της Πολιτικής 
Αεροπορίας που και αυτά επίσης κινδυνεύουν να χαθούν. 
Η αεροπορική κοινότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση, το σύνολο της κοινωνίας, 
στηρίζει και διεκδικεί μουσείο πολιτικής αεροπορίας στο Ελληνικό. Στόχος 
είναι η διάσωση της νεότερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς και το ΠΟΛΚΕ-
ΟΑ έχει ήδη προσφύγει στη διεθνή επιτροπή για τη διατήρηση της βιομη-
χανικής κληρονομιάς και στο διεθνές συμβούλιο προστασίας μνημείων και 
τοποθεσιών.
Τονίζουμε πως το 2021 συμπληρώνονται 90 χρόνια από τότε που η χώρα 
μας μπήκε στις εμπορικές αερομεταφορές, ενώ συμπληρώνονται 20 χρόνια 
από τότε που ο διεθνής αερολιμένας του Ελληνικού έκλεισε.
Η Πολιτεία οφείλει να παραδώσει το πολιτισμικό αποτύπωμα του Ελληνικού 
και της πολιτικής αεροπορίας ως κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
μέσα από ένα μουσείο στις επόμενες γενιές.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η κ. Υπουργός: 
Α. Θα δημιουργηθεί μουσείο πολιτικής αεροπορίας εντός του χώρου της 
επένδυσης στο Ελληνικό; 
Β. Θα διατεθεί το Αγγλικό Υπόστεγο (Παγόδα), χαρακτηρισμένο κτίριο, για 
να στεγάσει ασφαλώς την σημαντικότατη συλλογή;
Γ. Θα λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την διάσωση των ιστορικών 
αεροσκαφών;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 

Πάνος Σκουρολιάκος:
Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΣΥΡΙΖΑ
αν. Τομεάρχης Πολιτισμού

Διονύσης Χατζηδάκης
Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών 
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Bασίλης Σπανάκης
Βουλευτής Β3 

Νοτίου Τομέα Αθηνών 
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Γιάννης Μπαλάφας:
Βουλευτής Β3 
Νοτίου Τομέα Αθηνών 
ΣΥΡΙΖΑ

Μιχάλης Κατρίνης
Βουλευτής Ηλείας 
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
αγαπητέ Βασίλη

Ο Βουλευτής μας έλαβε γνώση του ψηφίσματος και του σύντομου 
ιστορικού -που μας απεστάλη  από την ΠΟΛΚΕΟΑ με πρόσφατο ηλε-
κτρονικό μήνυμα- αναφορικά με τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής 
Αεροπορίας.
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
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Η  κ ο ι ν ω ν ί α  σ τ η ρ  ί ζ ε ι  τ ο  Μ ο υ σ ε ί ο
Τ ο  Π Ο Λ Κ Ε Ο Α  σ ε  μ ι α  π υ ρ ε τ ώ δ η    ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ή  π ρ ο σ π ά θ ε ι α 

ε ν η μ έ ρ ω σ ε  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ο υ  έ ν τ υ    π ο υ  κ α ι  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ  Τ ύ π ο υ 
κ α θ ώ ς  κ α ι  τ α  τ η λ ε ο π τ ι   κ ά  μ έ σ α  ε ν η μ έ ρ ω σ η ς
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Το Μουσείο και τα Ιστορ
ικά Αεροσκάφη της ΟΑ 

απογειώνουν το Ελληνικό
  

στους αιθέρες της διεθνο
ύς ιστορίας και αναγνώρι

σης 

«Η Ολυµπιακή Αεροπορία α
ναγγέλει την αναχώρηση 

της πτήσεως 2021, 

µιας ανεπανάληπτης πτή
σης πίσω στο χρόνο! Π

αρακαλώ ετοιµαστείτε 

προς επιβίβαση…», ακούς µπαίνοντας στο µοναδικό διαδραστικό Μο
υσείο 

Πολιτικής Αεροπορίας στη
ν Ελλάδα. Μαζί µας και π

ολλοί άλλοι επισκέπτες, 

Έλληνες και ξένοι, αλλά 
και µαθητές που ήρθαν µε τους δασκάλους τους. 

Νοσταλγία για τους µεγαλύ
τερους, ενθουσιασµός για 

τους νεότερους, καθώς 

εδώ µπορείς να δεις, να ακού
σεις και να …αγγίξεις την

 ιστορία, γυρνώντας 

πίσω τουλάχιστον µισό αιώνα…
 στην τότε αίθουσα αναµον

ής της Ολυµπιακής 

των 5 ηπείρων, που ένωνε εκατ
οµµύρια Έλληνες σε όλο τον 

κόσµο.  

«Είµαστε περήφανοι που 
τελικά τα καταφέραµε, µε

τά από πάνω 25 χρόνια 

προσπαθειών…», θα πει συγκινηµένος ο
 Βασίλης Τσατσαράγκος, 

πρώην   

τεχνικός αεροσκαφών, ιδρ
υτής του Πολιτιστικού Κέ

ντρου Εργαζοµένων της 

Ολυµπιακής Αεροπορίας (
ΠΟΛΚΕΟΑ), και ψυχή όλης της προσπ

άθειας. 
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ξέρετε γιατί δεν 
έχει βάλει φράγκο 
ο «επενδυτής» ως 
τώρα στο Ελληνι-
κό; Γιατί, λέει, δεν 
έχουν φύγει από 
τη μέση τα τρία 
ιστορικά αερο-
σκάφη της Ολυ-
μπιακής τα οποία 
έχει, με δικά του 

χρήματα, αγοράσει το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομέ-
νων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ) για να τα δω-
ρίσει, όπως και τα περίπου 23.000 άλλα αντικείμενα της 
συλλογής του, ως εκθέματα στο υπό ίδρυση Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας.
Μάλιστα!
Στη Lamda Development και την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ δεν 
αρκεί που έχουν ήδη πετύχει της έξωση του ΠΟΛΚΕΟΑ, 
όπως και όποιου άλλου φορέα στεγαζόταν στο πρώην 
αεροδρόμιο. 
Επιμένουν, να πάρει μαζί του ο ΠΟΛΚΕΟΑ και τα «συ-
μπράγκαλά» του, αλλιώς ζητάνε από την ελληνική δι-
καιοσύνη να βγάλει τα αεροπλάνα στο σφυρί και να 
εκπλειστηριαστούν σαν... παλιοσίδερα!
Μιλάμε για τα τρία τελευταία αεροπλάνα που έχουν ξε-
μείνει με τους κύκλους της Ολυμπιακής: 
•	ένα	ΒOEING	τύπου	747-284Β,	το	“OLYMPIC	EAGLE”,	το	
πρώτο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου το οποίο είχε 
αποκτήσει η Ελλάδα, όμοια του οποίου διατηρούνται 
όχι περισσότερα από επτά σε ολόκληρο τον κόσμο
•	ένα	BOEING	τύπου	727-284,	το	πρώτο	από	τα	συνολι-

κά εννέα (9) αεροσκάφη του στόλου -αυτού του τύπου- 
που χρησιμοποίησε η Ολυμπιακή, ξεκινώντας επί επο-
χής Ωνάση, για την κάλυψη των δρομολογίων μεσαίων 
αποστάσεων, που όμοιό του δεν υπάρχει σε μουσεία 
πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη
•	ένα	BOEING	τύπου	737-284Α,	το	“APOLLO”,	το	πρώτο	
αεροσκάφος που παραδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο, 
το οποίο ανέλαβε την εκμετάλλευση και διαχείριση των 
Αεροπορικών Συγκοινωνιών εσωτερικού και εξωτερι-
κού της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. ως Εθνικός 
Αερομεταφορέας.
Τι κι αν ακόμη και το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυ-
ξης (ΣΟΑ) για το Ελληνικό έχει προβλέψει την ίδρυση 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας; Τι κι αν έχουν, ήδη 
από το 2009, χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία τα τρία 
υπόστεγα, με την πρόβλεψη μάλιστα να στεγάσουν το 
Μουσείο; Τι κι αν η αρμόδια Διεύθυνση Νεώτερης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς έχει εισηγηθεί και το Κεντρικό 
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων έχει γνωμοδοτήσει 
θετικά για την κήρυξη και των τριών αεροπλάνων;
Όχι. Τον «επενδυτή» δεν τον ενδιαφέρουν τα... παλιοσί-
δερα. Κι έσπευσε η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ να σύρει στα δικαστή-
ρια τον ΠΟΛΚΕΟΑ για να βγουν τα ιστορικά αεροπλάνα 
σε πλειστηριασμό... 
Από κοντά, πρόσθετη παρέμβαση εναντίον του ΠΟΛ-
ΚΕΟΑ, άσκησαν σήμερα στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας 
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) το ΤΑΙΠΕΔ και το 
Ελληνικό Δημόσιο. Η συζήτηση-εκδίκαση αναβλήθηκε 
για τις 26 Μαϊου. 
Ο ΠΟΛΚΕΟΑ δίνει έναν αγώνα να σωθούν τα αεροπλάνα 
και να γίνει το μουσείο, που υποτίθεται πως το ήθελε και 
η ελληνική πολιτεία... Ας μην τον αφήσουμε μόνο του.

Στάθης Γκότσης
Το ακούσαμε κι αυτό!

Ιστορικός, Συγγραφέας, 
Μέλος της Διεθνούς 
Επιτροπής για τη 
διατήρηση της 
Βιομηχανικής
Κληρονομιάς
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ, ΝΕΟΛΑΊΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ 
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      The Cultural Center of the former Olympic 
      Airways employees 

       ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ   
      ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  
      ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ       Πάροδος Λεωφ. Βουλιαγμένης 602Α 
      16452-Αργυρούπολη 
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Αξιότιμε κύριε Τσατσαράγκο, 

Σας ευχαριστώ θερμά για την επιστολή σας και το αίτημά σας για στήριξη για τη 
δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.  Σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
πολιτική στον ευρύτερο τομέα του πολιτισμού (συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
της πολιτιστικής κληρονομιάς) αποτελεί πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα. Ο ρόλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζεται στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των 
Κρατών-Μελών και στη στήριξη και συμπλήρωση των δράσεων τους.  Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει άμεσα και να στηρίξει το 
αίτημά σας.  

Για την περίπτωση που θα σας φανούν χρήσιμες, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες 
σχετικά με τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που υποστηρίζουν δράσεις για 
την πολιτιστική κληρονομιά στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 
Https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/funding-opportunities-cultural-heritage. 

    Με εκτίμηση, 

    Viviane HOFFMANN 

Υπεγράφη ηλεκτρονικά στις 12/04/2021 17:53 (UTC+02) άρθρο 11 της απόφασης C(2020) 4482 της Επιτροπής

Ref. Ares(2021)2498577 - 13/04/2021

Ελληνικό, 19 Μαρτίου 2021
ΠΡΟΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

κα Θέμιδα Χριστοφίδου
Γεν. Διευθύντρια

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Αξιότιμη κυρία Χριστοφίδου,

   Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με το γραφείο σας, σας 
αποστέλλουμε ΥΠΟΜΝΗΜΑ και υλικό προς ενημέρωσή σας σχετικά με 
το θέμα του Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. 
   Το ΠΟΛΚΕΟΑ είναι ο μοναδικός φορέας που τα τελευταία 26 χρόνια 
προωθεί την δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό. 
Φέτος, συμπληρώνονται 90 χρόνια από τότε που η Ελλάδα μπήκε στον 
χώρο των εμπορικών αερομεταφορών καθώς και 20 χρόνια από το τέλος 
της λειτουργίας του Ελληνικού ως αεροδρόμιο.
   Στο μέλλον το Ελληνικό δεν θα υπάρχει στην παλιά του μορφή. Το Ελ-
ληνικό ξεκινά τη νέα του πορεία, το νέο του ταξίδι. Σε αυτό το ταξίδι, το 
Ελληνικό πρέπει να αποκτήσει την πολιτιστική του ταυτότητα μέσα από 
ένα ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.
   Ο αρχαιολόγος του μέλλοντος θα δυσκολευτεί να πει την αλήθεια στους επισκέπτες του πρώην αεροδρομίου Ελλη-
νικού. Πώς αλήθεια να περιγράψει τη μανία για κέρδος, γρήγορο κέρδος, εις βάρος της ιστορίας;
   Μπορεί αυτό να αλλάξει; Εμείς λέμε ναι. Αν η Κυβέρνηση προσεγγίσει τώρα το θέμα σοβαρά και υπεύθυνα απέναντι 
στην ιστορία.
   Στις 27.01.2021 η Κυβέρνηση, δια μέσου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., μας απέστειλε επιστολή ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ (Συν.1) και λίγες 
μέρες αργότερα Εξώδικο (Συν.2) με την απειλή του αναγκαστικού πλειστηριασμού και την υπονόμευση προοπτικής 
Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.
   Σας ενημερώνουμε πως μετά από επίπονη δουλειά και ενέργειές μας πετύχαμε:

- Το Προεδρικό Διάταγμα (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) - 01.03.2018 – ΑΠΠ/ΦΕΚ35) προβλέπει 
τη δημιουργία Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας.

- Το  πρώην εργοστάσιο του ΚΕΑ (κτίριο του 1938) έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο από το Κεντρι-
κό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/41429/1057/05.06.2009, ΦΕΚ400/Β/13.08.2009). Το 
κτίριο αυτό προτείνεται για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

- Το κηρυγμένο ως νεότερο μνημείο αγγλικό υπόστεγο «Παγόδα» επίσης. (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/
ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566_ΦΕΚ307-14.12.2016)

Αξιότιμη κυρία Χριστοφίδου,

   Ενώ υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, η προοπτική για Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας τίθεται εν αμφιβόλω, με το επιχεί-
ρημα του επενδυτή (Lamda Developent) πως το business plan του δεν περιλαμβάνει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. 
   Ζητάμε την παρέμβασή σας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να εισηγηθείτε σχετικά και συμβάλε-
τε και από την πλευρά σας στο όραμα, η Ελλάδα να αποκτήσει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Υπενθυμίζουμε πως η 
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που δεν διαθέτει Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας παρά την παρουσία της χώρας 
για 90 χρόνια στις εμπορικές αερομεταφορές. 

Με εκτίμηση,
ΠΟΛΚΕΟΑ

Παρεμβάσεις Διεθνών Οργανισμών για τη 
διάσωση του Μουσείου και των αεροσκαφών
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στις 6 Απριλίου 2021, το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζο-
μένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ), στην 
περιοχή Γκολφ της Γλυφάδας και στο σημείο όπου 

βρίσκονται τα ιστορικά αεροσκάφη της Ολυμπιακής Αερο-
πορίας, πραγματοποίησε εκδήλωση -  διαμαρτυρία, με συ-
γκεκριμένη εξαιτίας της πανδημίας συμμετοχή, τηρώντας 
όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα, διατρανώνοντας 
την απόφαση της μεγάλης οικογένειας τόσο της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας όσο και της Πολιτικής Αεροπορίας που αριθμεί 
πάνω από 50.000 οικογένειες  διεκδικώντας:

- Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό

- Διάσωση των ιστορικών αεροσκαφών

- Την Παγόδα, διατηρητέο κτίριο, χώρο άμεσης υποδοχής 
των 23.000 εκθεμάτων

   Στον μεγαλύτερο ελεύθερο χώρο της Ευρώπης, στην μεγα-
λύτερη αστική ανάπλαση που έγινε ποτέ, είναι ακατανόητο 
να μην αναδειχθεί και σηματοδοτηθεί η ιστορικότητα του 
χώρου με ένα Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας.

6η ΑΠΡ ΙΛ ΙΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Τιμούμε - Διεκδικούμε

Ο ήλιος είχε αρχίσει να διαλύει το σκοτάδι της προηγούμενης νύχτας. Η ώρα πλησίαζε 6:30, η 
προκαθορισμένη ώρα για το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη της Τ.Α.Ε. (Τεχνικαί Αεροπορικαί 

Εκμεταλλεύσεις) είχε φτάσει. Μόνο που τα διακριτικά  της εταιρείας δεν υπήρχαν πια πάνω στο DC-3. 
Είχαν αντικατασταθεί από έξι κύκλους. Η Ολυμπιακή Αεροπορία είχε πάρει σάρκα και οστά. Είχε γεννηθεί. 

6 Απριλίου 1957. Στον αεροδιάδρομο του Ελληνικού η Ντακότα προθερμαίνει τους κινητήρες της. Οι 28 
επιβάτες για Θεσσαλονίκη έχουν ήδη επιβιβαστεί, όταν ο τότε γενικός διευθυντής του αεροδρομίου ανέβηκε 

στο αεροπλάνο, για να ανακοινώσει ότι υπογράφηκε τελικά η σύμβαση μεταξύ Ελληνικού κράτους και 
Αριστοτέλη Ωνάση για την εκχώρηση στον Έλληνα Κροίσο 

όλων των δικαιωμάτων της Τ.Α.Ε., προκειμένου να ιδρυθεί η Ολυμπιακή Αεροπορία. 
Έτσι χωρίς επισημότητες, χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις και φανταχτερές εκδηλώσεις αλλά με σεμνότητα, 

σα να επρόκειτο για κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο, εκτελέστηκε η πρώτη ιστορική πτήση εσωτερικού, 
το παρθενικό ταξίδι της Ολυμπιακής Αεροπορίας, από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Με πιλότο τον Παύλο 

Ιωαννίδη και μοναδική αεροσυνοδό τη Ντενίζ Καράγιωργα, τα πενήντα λεπτά της πτήσης κύλησαν χωρίς 
κανένα απρόοπτο. Ήταν Άνοιξη, μια ηλιόλουστη μέρα του Απρίλη…”

(Εισαγωγικό κείμενο από το επετειακό λεύκωμα του ΠΟΛΚΕΟΑ «1957 – 2007: Μισός αιώνας στους ουρανούς»)
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   Υπενθυμίζουμε πως το Σχέδιο Ρυθμιστικού Αθήνας ειση-
γείται Μουσείο. Τα αρμόδια θεσμοθετημένα Όργανα προ-
τείνουν Μουσείο, αποδεχόμενα την εισήγηση μας, μία προ-
σπάθεια που διαρκεί 26 χρόνια.
   Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ_ΑΠΠ/
ΦΕΚ35_01.03.2018) προβλέπει Μουσείο Πολιτικής Αεροπο-
ρίας και χωροθέτησε το χαρακτηρισμένο εργοστάσιο του 
ΚΕΑ (κτίριο του 1938). Επίσης, προβλέπει την παραμονή των 
ιστορικών αεροσκαφών. Το αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα), 
που χαρακτηρίστηκε μετά από αίτημα του ΠΟΛΚΕΟΑ, γιατί 
δεν πρέπει να αξιοποιηθεί για τον πολιτισμό;

Μιλάμε για τον πολιτισμό. Μιλάμε για το περιβάλλον.
Μιλάμε για την πολιτιστική μας κληρονομιά.

64 χρόνια μετά, το πολιτισμικό αποτύπωμα της Ολυμπια-
κής, του Ελληνικού, απειλείται με εξαφάνιση. Δεν μπορούμε 

να αφήσουμε τα όνειρά μας να χαθούν.

   Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας του ΠΟΛΚΕΟΑ παραβρέθη-
καν και απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Πάνος Σκουρολιάκος 
(Βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ - αν. Τομεάρχης 
Πολιτισμού) ο οποίος ανακοίνωσε πως κατατέθηκε από 
τον ΣΥΡΙΖΑ επίκαιρη ερώτηση με το παραπάνω θέμα στην 
Βουλή, ο κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος (Βουλευτής Αι-
τωλοακαρνανίας του ΚΙΝΑΛ) εκπροσωπώντας την Πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ και Επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ κα Φώφη Γεννημα-
τά, η κα Μαίρη Βιδάλη (Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού 
της Περιφέρειας Αττικής) εκπροσωπώντας τον Περιφερει-
άρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη και η κα Άννυ Καυκά 
(Δημοτική Σύμβουλος, π. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου Γλυφάδας) εκπροσωπώντας τον 
Δήμαρχο Γλυφάδας, κ. Γιώργο Παπανικολάου. 
   Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν με επιστολές τους: ο κ. Δι-
ονύσης Χατζηδάκης  (Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών 
της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), ο κ. Βασίλης Σπανάκης (Βουλευ-
τής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ), ο κ. 
Γιάννης Μπαλάφας (Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών 
του ΣΥΡΙΖΑ) ο κ. Μιχάλης Κατρίνης (Βουλευτής Ηλείας και 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ), η κα Σοφία Σακο-
ράφα (Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών της ΜΕΡΑΣ 25) 
και ο κ. Γεώργιος Γαβριηλίδης (Πρόεδρος ΕΣΧΙΜΠΑ).

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι θησαυροί αυτοί πρέπει να βρουν το σπίτι τους

Το πολιτισμικό αποτύπωμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας και του Ελληνικού δεν μπορεί, δεν 
πρέπει να σκοντάφτει και να απειλείται με εξαφάνιση η νεότερη πολιτιστική κληρονομιά 
και η ιστορικότητα του χώρου.

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Βουλευτής Αιτωλοκαρνανίας ΚΙΝΑΛ.

Άννυ Καυκά, Δημοτική 
Σύμβουλος, π. Αντ. 
Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης Δήμου 
Γλυφάδας

Μαίρη Βιδάλη, 
Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτισμού της 
Περιφέρειας Αττικής.

Πάνος 
Σκουρολιάκος, 
Βουλευτής 
Αν. Αττικής 
ΣΥΡΙΖΑ-αν. 
Τομεάρχης 
Πολιτισμού.
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Πριν από 64 χρόνια (6 Απριλί-
ου 1957), ο Παύλος Ιωαννίδης 
πραγματοποιεί την πρώτη πτή-

ση	 (Αθήνα,	 ATH	 –	 Θεσσαλονίκη,	 SKG)	
της Ολυμπιακής Αεροπορίας , μιας 
νέας, πρωτοεμφανιζόμενης αεροπορι-
κής εταιρείας, αυτής της εταιρείας του 
Αριστοτέλη Ωνάση που έμελε να κα-
τακτήσει όλο τον κόσμο και να γίνει η 
εταιρεία των 5 ηπείρων.
«Ο ήλιος είχε αρχίσει να διαλύει το σκο-
τάδι της προηγούμενης νύχτας. Η ώρα 
πλησίαζε 6:30, η προκαθορισμένη ώρα 
για το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
της Τ.Α.Ε. (Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμε-
ταλλεύσεις) είχε φτάσει. Μόνο που τα δι-
ακριτικά  της εταιρείας δεν υπήρχαν πια 
πάνω στο DC-3. Είχαν αντικατασταθεί 
από έξι κύκλους. Η Ολυμπιακή Αεροπο-
ρία είχε πάρει σάρκα και οστά. Είχε γεν-
νηθεί. 6 Απριλίου 1957. Στον αεροδιά-
δρομο του Ελληνικού η Ντακότα προθερ-
μαίνει τους κινητήρες της. Οι 28 επιβάτες 
για Θεσσαλονίκη έχουν ήδη επιβιβαστεί, 
όταν ο τότε γενικός διευθυντής του αε-
ροδρομίου ανέβηκε στο αεροπλάνο, για 
να ανακοινώσει ότι υπογράφηκε τελικά 
η σύμβαση μεταξύ Ελληνικού κράτους 
και Αριστοτέλη Ωνάση για την εκχώρηση 
στον Έλληνα Κροίσο όλων των δικαιωμά-
των της Τ.Α.Ε., προκειμένου να ιδρυθεί η 
Ολυμπιακή Αεροπορία. 
Έτσι χωρίς επισημότητες, χωρίς βαρύ-
γδουπες δηλώσεις και φανταχτερές 
εκδηλώσεις αλλά με σεμνότητα, σα να 
επρόκειτο για κάτι φυσιολογικό και ανα-
μενόμενο, εκτελέστηκε η πρώτη ιστο-
ρική πτήση εσωτερικού, το παρθενικό 
ταξίδι της Ολυμπιακής Αεροπορίας, από 
Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Με πιλότο τον 
Παύλο Ιωαννίδη και μοναδική αεροσυ-
νοδό τη Ντενίζ Καράγιωργα, τα πενήντα 
λεπτά της πτήσης κύλησαν χωρίς κανένα 
απρόοπτο. Ήταν Άνοιξη, μια ηλιόλουστη 
μέρα του Απρίλη…”
(Εισαγωγικό κείμενο από το επετειακό λεύκωμα 
του ΠΟΛΚΕΟΑ «1957 – 2007: Μισός αιώνας στους 
ουρανούς»)

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Τις πρώτες ημέρες του 1943, ο Παύλος 

Ι. Ιωαννίδης, σε ηλικία 18 ετών, έλαβε 
ενεργά μέρος στην Αντίσταση.   Αρχι-
κά, με την ομάδα του Νικηφόρου του 
Ε.Λ.Α.Σ.	και,	εν	συνεχεία,	με	την	FORCE	
133, μια συμμαχική μονάδα που δρού-
σε στα βουνά της κατεχόμενης Ελλά-
δας.
Τον Ιούνιο του 1944, κατόπιν εντολής 

του συμμαχικού αρχηγείου της Μέσης 
Ανατολής, διέφυγε από την Ελλάδα 
μαζί με δύο Άγγλους αξιωματικούς και, 
μέσω Τουρκίας, έφτασε στο Κάιρο.   Τι-
μήθηκε για ανδρεία κατά τη διάρκεια 
του πολέμου από τον Βασιλέα της Αγ-
γλίας	Γεώργιο	ΣΤ΄	με	το	King’s	Medal	for	
Courage	(K.M.C.)	της	Βρετανικής	Αυτο-
κρατορίας και με δίπλωμα τιμής από 
τον	Άγγλο	 Στρατάρχη	 Lord	 Alexander.  	
Τις διακρίσεις αυτές επέστρεψε, σε 
ένδειξη	 διαμαρτυρίας,	 στον	 Charles	
Peake,	Άγγλο	Πρέσβη	στη	Αθήνα,	στις	
10 Μαΐου 1956, ημέρα απαγχονισμού 
των Κυπρίων αγωνιστών της ΕΟΚΑ, Κα-
ραολή και Δημητρίου ως στερούμενες 
οιασδήποτε αξίας δεδομένου ότι και 
αυτοί πολέμησαν για την απελευθέρω-
ση της πατρίδος τους όπως και εκείνος.
Εκπαιδεύτηκε ως πιλότος καταδιωκτι-
κών	από	την	Αγγλική	Αεροπορία	(R.A.F.)	
στη Νότια Ροδεσία.   Υπηρέτησε στην 

Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (Ε.Β.Α.) 
μέχρι το 1947, προσελήφθη στην Ελ-
ληνική Αεροπορική Εταιρεία ΤΑΕ και 
συνέχισε στην Ο.Α., όταν ο Αρ. Ωνάσης 
ανέλαβε την εκμετάλλευση των ελλη-
νικών αεροπορικών συγκοινωνιών το 
1957.   Διετέλεσε διαδοχικά Εκπαιδευ-
τής, Αρχιεκπαιδευτής, Αρχιχειριστής, 
Διευθυντής Πτητικής Εκμεταλλεύσεως 
και, τελικά, Γενικός Διευθυντής έως τον 
Δεκέμβριο του 1974 οπότε ο Ωνάσης 
κατήγγειλε τη σύμβαση και παρέδωσε 
την ΟΑ στο ελληνικό δημόσιο.
Ο Αρ. Ωνάσης τον όρισε ισόβιο μέλος 
του	Ιδρύματος	“Αλέξανδρος	Σ.	Ωνάσης”	
που ιδρύθηκε βάσει της διαθήκης του 
το Δεκέμβριο του 1975.   Συνέχισε να 
πετάει	ως	Κυβερνήτης	BOEING	747	με	
την ΟΑ μέχρι το Φεβρουάριο του 1984 
οπότε συνταξιοδοτήθηκε.   Κατά τη δι-
άρκεια της σταδιοδρομίας του πέταξε 
περίπου 22.500 ώρες ως Κυβερνήτης 
και Εκπαιδευτής διαφόρους τύπους αε-
ροπλάνων και ελικοπτέρων.   Πετούσε 
για 12 χρόνια την Βασιλική Οικογένεια 
της Ελλάδας με πολιτικά και στρατιωτι-
κά αεροπλάνα.
Στο διάστημα αυτό (1975-1984) ασχο-
λήθηκε συγχρόνως και με τις εμπορικές 
δραστηριότητες του Ιδρύματος Ωνάση 
και τελικά ανέλαβε Εκτελεστικός Διευ-
θυντής	(CEO)	των	Εμπορικών	και	Ναυ-
τιλιακών Επιχειρήσεών του καθώς και 
Αντιπρόεδρος των κοινωφελών δρα-
στηριοτήτων του.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 ήταν 
απολύτως γνωστό στην Αεροπορία, 
ότι η κύρια αιτία που οδηγεί σε ένα 
ατύχημα, όχι μόνο στον τομέα των με-
ταφορών (στο έδαφος, στη θάλασσα 
και στον αέρα) αλλά και σε οιονδήποτε 
άλλο	τομέα	που	συμμετέχει	ο	“άνθρω-
πος”,	είναι	η	αδυναμία	του	“Ανθρωπίνου	
Παράγοντα”.  	Αυτή	η	σοβαρή	“Ανθρώ-
πινη	 Αδυναμία”	 δεν	 είναι	 δυνατόν	 να	
εξουδετερωθεί τελείως, αλλά οπωσδή-
ποτε μπορεί να μειωθεί εις το ελάχιστο 
δυνατόν.  Αυτό αντιμετωπίστηκε τελικά 
επιτυχώς στην Αεροπορία με την κα-
τάλληλη αρχική και επαναληπτική εκ-

ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Αντίο καπετάνιε
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παίδευση που ενδεικτικά περιλαμβάνει: 
την αυστηρή τήρηση όλων των προ-
βλεπομένων διαδικασιών/κανονισμών, 
πνεύμα ομαδικής και συντονισμένης 
εργασίας, την ανάπτυξη σωστής νοο-
τροπίας και αυτοπειθαρχίας.  Αυτό ήταν 
το	ονομαζόμενο	στη	Ναυτιλία	  “Airline	
Concept”.
Έχοντας βαθιά γνώση της αεροπορικής 
φιλοσοφίας και μακροχρόνιο εμπειρία 
στην εκπαίδευση, αποφάσισε να εφαρ-
μόσει	το	“Airline	Concept”	στη	Ναυτιλία	
με την οποία είχε ενεργώς ασχοληθεί 
από τον Απρίλιο του 1977.
Μετά από μία προετοιμασία τεσσάρων 
ετών τον Οκτώβριο του 1982 εφάρμο-
σε	 επιτυχώς	 το	“Airline	 Concept”	 στον	
στόλο Υγρού και Ξηρού φορτίου του 
Ομίλου Ωνάση.  Το γεγονός αυτό υπήρ-
ξε ένα Παγκόσμιο Πρωτοποριακό Βήμα 
του Ομίλου που αποσκοπούσε στη πε-
ραιτέρω βελτίωση της ασφαλείας λει-
τουργίας του πλοίου καθώς και στην 
προστασία του θαλασσίου περιβάλλο-
ντος.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 
(ΙΜΟ) αναγνωρίζοντας τη σοβαρή αρ-
νητική επίπτωση της αδυναμίας του 
“Ανθρωπίνου	 Παράγοντα”	 ειδικότε-
ρα στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας 
έθεσε	 σε	 εφαρμογή	 τον	 International	
Ship	 Management	 Code	 (ISM)	 τo	
1998, καθώς και την αναθεώρηση του 
International	Convention	οn	Standards	
of	 Training,	 Certification	 and	 Watch	
Keeping	 of	 Seafarers	 (STCW)	 το	 1995.  	
Τα μέτρα αυτά συνέβαλαν αποτελε-
σματικά στην περαιτέρω βελτίωση της 
ασφάλειας του πλοίου και της προστα-
σίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, και 
επεβλήθησαν, 15 χρόνια μετά την πρω-
τοβουλία του Ομίλου Ωνάση να εφαρ-
μόσει	 το	 “Airline	 Concept”	 στο	 στόλο	
του.
Υπηρέτησε ως Πρόεδρος όλων των 
εταιριών ιδιοκτησίας της Χριστίνας 
Ωνάση, υπήρξε ένας από τους εκτελε-
στές της διαθήκης της και διετέλεσε 
μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως της 
περιουσίας της ανήλικης κόρης της 
Αθηνάς.
Διετέλεσε επίσης:
•	Μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Ελλή-

νων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) επί 21 χρόνια 
(1979-2005), Αντιπρόεδρος επί 6 
χρόνια, Πρόεδρος της Επιτροπής Εκ-
παιδεύσεως επί 14 χρόνια.

•	Μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Προ-
στασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
(HELMEPA)	 επί	 9	 χρόνια,	 Αντιπρόε-
δρος επί 1 χρόνο και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Εκπαιδεύσεως.

•	 Ισόβιο μέλος του Αμερικανικού Νη-
ογνώμονα	(ABS)	από	το	1990	και	μέ-
λος του Δ.Σ. για 10 χρόνια. Πρόεδρος 
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του 
ABS	για	10	χρόνια.

•	Μέλος του Βρετανικού Ασφαλιστικού 
Φορέως	“UK	P&I	Club”	για	8	χρόνια.

Στις 4 Απριλίου 2011 ο Παύλος Ι. Ιω-
αννίδης	 τιμήθηκε	 με	 το	 “Life	 Time	
Achievement	 Award”	 του	 διεθνούς	
οργανισμού	“Seatrade”,	 το	 οποίον	 του	
επέδωσε η Πριγκίπισσα Άννα για την 
προσφορά του στη Ναυτιλία και στο 

Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης κατά 
τη διάρκεια επισήμου δείπνου στο 
Guildhall	 του	Λονδίνου	παρουσία	 των	
τέως Βασιλέων της Ελλάδος Κωνστα-
ντίνου	 &	 Άννας-Μαρίας,	 του	 Άγγλου	
Υπ. Μεταφορών, του Γεν. Γραμ. του ΙΜΟ 
Ευθύμιου Μητρόπουλου καθώς και 350 
προσωπικοτήτων της παγκόσμιας Ναυ-
τιλίας.
Ο Παύλος Ιωαννίδης συμμετείχε στο 
Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση ως ισόβιο 
μέλος και έφερε τον τίτλο του Επιτίμου 
Αντιπροέδρου για τις υπηρεσίες που 
προσέφερε στο Ίδρυμα.
Συνέγραψε τη βιογραφία του «Κι αν 
δεν είσαι ….. θα γίνεις» η οποία κυκλο-
φόρησε το Δεκέμβριο του 2007 από 
τον εκδοτικό οίκο Α.Α. Λιβάνης.
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Το Μουσείο και τα Ιστορικά Αεροσκάφη της ΟΑ 
απογειώνουν το Ελληνικό  

στους αιθέρες της διεθνούς ιστορίας και αναγνώρισης 

«Η Ολυµπιακή Αεροπορία αναγγέλει την αναχώρηση της πτήσεως 2021, 
µιας ανεπανάληπτης πτήσης πίσω στο χρόνο! Παρακαλώ ετοιµαστείτε 
προς επιβίβαση…», ακούς µπαίνοντας στο µοναδικό διαδραστικό Μουσείο 
Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα. Μαζί µας και πολλοί άλλοι επισκέπτες, 
Έλληνες και ξένοι, αλλά και µαθητές που ήρθαν µε τους δασκάλους τους. 
Νοσταλγία για τους µεγαλύτερους, ενθουσιασµός για τους νεότερους, καθώς 
εδώ µπορείς να δεις, να ακούσεις και να …αγγίξεις την ιστορία, γυρνώντας 
πίσω τουλάχιστον µισό αιώνα… στην τότε αίθουσα αναµονής της Ολυµπιακής 
των 5 ηπείρων, που ένωνε εκατοµµύρια Έλληνες σε όλο τον κόσµο.  

«Είµαστε περήφανοι που τελικά τα καταφέραµε, µετά από πάνω 25 χρόνια 
προσπαθειών…», θα πει συγκινηµένος ο Βασίλης Τσατσαράγκος, πρώην   
τεχνικός αεροσκαφών, ιδρυτής του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζοµένων της 
Ολυµπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ), και ψυχή όλης της προσπάθειας. 

Από την Κατερίνα Αντωνοπούλου - Δημοσιογράφος



21 WWW.POLKEOA.GR

ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην ιστοσελίδα του ΠΟΛΚΕΟΑ (www.POLKEOA.gr)
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Στις 4 Μαρτίου 2021 στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 
στην εκπομπή «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, προβλήθηκε ένα αφιέρωμα-ντοκιμα-

ντέρ της ζωής του πιλότου της Ο.Α. κ. Ακριβού Τσολάκη, του 
καπετάνιου μας,  που συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι αφοσι-
ωμένος ενεργά στο έργο της ζωής 
του «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΤΑΞΙΔΙΩΝ».
Με αφορμή αυτό το αφιέρωμα 
έγινε φωτογράφηση  στον χώρο 
των ιστορικών α/φών μας  για την 
διάσωση των οποίων  αγωνιζό-
μαστε μακροχρόνια, καθώς απο-
τελούν το σημαντικότερο μέρος 
του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟ-
ΠΟΡΙΑΣ.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ συνέβαλε στην 
πραγματοποιήση της φωτογρά-
φησης που απαιτούσε οι εξαίρε-
τοι συνάδελφοι  μας  κ. Ακριβός Τσολάκης και η συζυγός του 
κα Βασιλική Επαινετού-Τσολάκη να φωτογραφηθούν με τις 
στολές της Ο.Α. που φορούσαν σε κάποια παλιά τους φωτο-
γραφία (30 χρόνια πίσω).
Το ΠΟΛΚΕΟΑ ανταποκρίθηκε άμεσα, προσέφερε την αυθε-
ντική στολή της Ο.Α για τον Κυβερνήτη και την στολή της 
Ιπταμένης του σχεδιαστή Γιάννη Τσεκλένη έτους 1971-1976.
Επίσης βοήθησε την ενδυματολόγο  κ. Ελισσάβετ Ζαχαρά-
κη να επιμεληθεί με σεβασμό την παρουσίαση των στολών, 
ώστε το αποτέλεσμα της φωτογράφησης να είναι άψογο.
Ο κ. Ακριβός και η κα Βασιλική εξαιρετικά ευαισθητοποιη-
μένοι σε θέματα πολιτισμού και ιδιαίτερα της ιστορίας της 
Ο.Α. φορτισμένοι με ιδιαίτερη συγκίνηση που φόρεσαν και 
πάλι τις αυθεντικές ιστορικές στολές της Ο.Α. επικοινώνησαν 
με το ΠΟΛΚΕΟΑ για να ευχαριστήσουν θερμά την προσφορά 

μας,  και να δηλώσουν την άμεση συμπαράστασή τους στον 
αγώνα του ΠΟΛΚΕΟΑ για να γίνει το ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΕΚΑΝΕ	ΣΤΟ	 F/B	 στην	 σελίδα	 της	 η	 κα	 Επαινετού-Τσολάκη.

(05/03/2021)
« Στην ζωή μας είδαμε πολλά θαυ-
μάσια πράγματα /extraordinary/
ταξίδια με κινδύνους η απαλές, 
ευχάριστες πτήσεις με ταξιδιώ-
τες επώνυμους, ανώνυμους, χα-
ρούμενους η λυπημένους. Η στιγ-
μή της αναπαράστασης της φω-
τογραφίας της ζωής μας, θα μείνει 
στην μνήμη για πάντα. Μας έδω-
σε την ευκαιρία να αναπολήσου-
με στιγμές από την ευτυχέστερη 
εποχή μας με την Ολυμπιακή 
Αεροπορία της καρδιάς μας και 

να είμαστε οι τελευταίοι που βρέθηκαν κοντά στα αερο-
πλάνα μας πριν όλα χαθούν στην λήθη, αφού το κράτος 
δεν ενδιαφέρεται για την ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας 
τα αεροπλάνα μας το μουσείο μας και τους ανθρώπους που 
εργάστηκαν για την διάδοση της εταιρείας μας στον κόσμο. 
Θα αναρτήσω φωτογραφίες από την ημέρα εκείνη να τα θυ-
μόμαστε για πάντα.
Το κράτος μας, που είναι να τιμά ανθρώπους που το τίμησαν 
παγκόσμια, δεν έχει περιουσία να προσφέρει στο έθνος μας, 
αλλά μόνο το παγκοσμίως αναγνωρισμένο έργο του.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ θα είναι πάντα στην διάθεση όλων των συνα-
δέλφων αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρονται να γνωρί-
σουν την ιστορία της Ο.Α. Ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε ώστε 
αυτή να μην είναι η τελευταία φωτογράφιση δίπλα στα ιστο-
ρικά αεροσκάφη.

Ακριβός Τσολάκης
Φωτογράφιση στα ιστορικά αεροσκάφη
«Εποχή που περπατούσες στο αεροπορικό περιβάλλον με 
ψηλά το κεφάλι, παντού όπου πετούσαμε με τα φτερά της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το μαγικό χέρι του Ωνάση, είχε 
χαϊδέψει την αεροπορική εταιρεία με τα εθνικά χρώματα 
και τους ολυμπιακούς κύκλους.
Γράφτηκε αλησμόνητη εποποιία που δεν πρέπει οι 
ιθύνοντες να την αφήσουν να σβηστεί. Ας φυλάξουμε με 
νύχια και με δόντια την παράδοση της ιστορίας μας γιατί 
αλλιώς δεν έχουμε μέλλον»

Ακριβός Τσολάκης 
Κυβερνήτης Ολυμπιακής Αεροπορίας από το1965 έως το 1990
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Μαζί πιάσαμε δουλειά και πανη-
γυρίζαμε για αυτό για το μεγά-

λο επαγγελματικό ταξίδι που άρχιζε 
σε μια σίγουρη δουλειά και εισόδημα 
με την οποία θα μπορούσαμε να προ-
γραμματίσουμε τη ζωή μας πλέον!
Χαρήκαμε όταν περάσαμε το Κ.Α.Ι, 
μαζί εκπαιδευτήκαμε στο αεροδρό-
μιο, είμαστε τρισευτυχισμένοι όταν 
κάναμε τα πρώτα μας δρομολόγια, 
όταν πρωτοφορέσαμε τη στολή μας! 
Είμαστε όλοι παιδιά τότε. 
Γνωρίσαμε και άλλους συναδέλφους 
μας, τεχνικούς και προσωπικό εδά-
φους, όλοι δουλεύαμε για να μπορέ-
σει να πραγματοποιηθεί το κάθε δρο-
μολόγιο.
Κανείς δεν ξέχασε από όποιο πόστο 
και να δούλευε, τα ωραία μας, για τα 
ωραία μας, που  ζήλευαν όλοι!!
Ποιός  δεν θυμάται με κάποια συγκί-
νηση τα ωραία συναισθήματα, όταν 
ξεκινούσαμε ως πληρώματα ή ως επι-
βάτες στα υπέροχα δρομολόγια μας, 
για	 Mπανγκόκ,	 Σιγκαπούρη,	 N.	 Yόρ-
κη,	 	 Γιοχάνεσμπουργκ,	 Nτουμπάι,	 τις	
μικρές διανυκτερεύσεις  μιάς ημέρας 
και	 νύχτας	 Λονδίνο,	 	 Λάρνακα,	 Tελ	
αβιβ,	 	 Kάιρο,	 Nτύσσελντορφ, Φραν-
κφούρτη.
Eίμαστε	σαν	 ένα	μικρό	χωριό	με	πά-
ντα ανοιχτές πόρτες και αυλές με λου-
λούδια όμορφα με πολλές ευωδιές 
αναμνήσεων και περνάει ο καθένας 
από όπου θέλει λέει ό,τι θέλει, κου-
τσομπολεύουμε, γελάμε,  χαιρόμα-
στε με τις χαρές του διπλανού μας, 
θυμώνουμε, μοιραζόμαστε χαρές και 
λύπες.
Ακόμη και τώρα, στενοχωριόμαστε για 
ένα συνάδελφο-φίλο μας που φεύγει, 

γιατί είμαστε  μια μεγάλη οικογένεια, 
με τους τσακωμούς μας, με τις ίσως 
κάποιες φορές καυστικές κριτικές μας 
λεκτικές ή υπονούμενες, αλλά πάντα 
αισθανόμαστε κοντά και από μακριά .  
Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόσβεση 
επένδυσης της εταιρείας της καρδιάς 
μας, με την οποία μας προίκισε όλους 
μαζί και τον καθένα ξεχωριστά η Ολυ-
μπιακή μας! 
Tο	μεγάλο	 κομμάτι	 της	 καρδιάς	 μας,	
της ψυχής μας, κοινό με τόσους άλ-
λους που ζήσαμε μαζί, της εμπειρίας 
μας, της ζωής μας είναι εκεί, μας τα 
σκλάβωσε	η	Oλυμπιακή	μας!	
Χαλάλι της! Ηταν από τις καλύτερες  
εταιρείες στον κόσμο και ήταν πολύ 
τιμητικό για εμάς που είμασταν παι-
διά της!!
Ηταν ο προσωποποίηση της αρχο-
ντιάς και η επιτομή της ποιότητας και 
της εγγύησης ασφάλειας!
Είχε τους καλύτερους   πιλότους, τους 
πιο ικανούς μηχανικούς εδάφους 
και αέρος, που την κρατούσαν στις 
5 πρώτες θέσεις στην ασφάλεια των 
πτήσεων σε κατάταξη παγκοσμίως, 
μοναδική πρώτη θέση, το καλύτερο 
φαί, τις ωραιότερες κοπέλες.
Ηταν απο τις λίγες αεροπορικές εται-
ρείες που πετούσαν στις πέντε ηπεί-
ρους, ήταν η μόνη που  μοίραζε  τόσες 
συγκινήσεις στο ελληνισμό παντού 
στον κόσμο, στους Έλληνες επιβάτες 
που ερχόντουσαν να πετάξουν μαζί 
μας, με τα ελληνικά φτερά, που αισθα-
νόντουσαν στην πατρίδα τους από 
την ώρα που έμπαιναν στο αεροπλά-
νο, όπου θα μπορούσαν να μιλήσουν 
τη γλώσσα τους!!
Το μεγάλο φινάλε  έγινε πριν 9 χρόνια 

(Μάρτιος 2009) και οι περισσότεροι 
Έλληνες αισθάνονταν ανακούφιση 
που έκλεινε οριστικά ο εθνικός αερο-
μεταφορέας, χωρίς κανείς να φαντά-
ζεται το χάσιμο του ελληνικού κρά-
τους από αυτό. 
Όμως συνάδελφοι αεράνθρωποι οι 
πλέον τυχεροί του επαγγέλματος
Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
	Η Ολυμπιακή μας έχτισε ένα κοινό 

αρχοντικό για όλους μας, σαν παι-
διά της, οι μόνοι αληθινοί κληρονό-
μοι της  !

	Και αυτό είναι πολύ πιο πολύτι-
μο από τα σπίτια, τα χρήματα ,τα 
οποία έτσι και αλλιώς δεν τα έχου-
με όπως τα είχαμε. 

	Φίλοι, συνάδελφοι, άρχοντες της 
Ολυμπιακής μας, κανείς δεν έχει 
πλουσιότερο κομπόδεμα στα 
τριτοηλικακά του χρόνια, ΜΟΝΟ 
ΕΜΕΙΣ!

Απόσπασμα από το βιβλίο "η ζωή μας 
ένα αεροπορικό ταξιδι"
1η παρουσίαση από τον ΠΟΛΚΕΟΑ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021.   

 Το αρχοντικό μας η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ μας

Γιοχάννα Καλαφούτη, ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΚΕΟΑ
Συντ. αεροσυνοδός ΟΑ

Εκπαιδεύτρια ιπτάμενων καμπίνας εγκεκριμένη από την Πολιτική  Αεροπορία
Ιδρύτρια-	nobilisairgroup	TRAINING	CENTER	FOR	AVIATION	AND	TOURISM	

Σύμβουλος	-Coach	προσωπικής	-κοινωνικής-επαγγελματικής	ζωής

Από την Γιοχάννα Καλαφούτη
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Μετά το ξέσπασμα της πανδη-
μίας	του	Covid19	γράφτηκαν	
πολλά άρθρα για τις συνέπει-

ες  της κρίσης στις αερομεταφορές, 
την δραματική μείωση της επιβατικής 
κίνησης και γενικότερα την μείωση 
της εμπιστοσύνης των επιβατών στα 
αεροπορικά ταξίδια λόγω του φόβου 
διασποράς του κορωνοϊού αλλά και 
λόγω των πολλών περιορισμών που 
τέθηκαν από τις χώρες στη προσπά-
θειά τους να τηρήσουν τα υγειονομι-
κά πρωτόκολλα.
Ως αποτέλεσμα πολλές θέσεις εργα-
σίας μειώθηκαν και εργαζόμενοι σε 
αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες, 
επίγεια εξυπηρέτηση, τουρισμό και 
συναφή επαγγέλματα αντιμετώπι-
σαν την απειλή της απόλυσης ή στην 
καλλίτερη περίπτωση της μειωμένης, 
μέσω αναστολής, εργασίας.  Και βέ-
βαια είναι ευνόητο ότι σε αυτές τις κα-
τηγορίες  επαγγελμάτων δεν υπάρχει 
τηλεργασία.
Αυτό που δεν αναφέρθηκε σε κανένα 
άρθρο μέχρι τώρα είναι οι επαγγελμα-
τικές συνέπειες  των πιλότων και γενι-
κότερα των ιπταμένων πληρωμάτων 
των αεροπορικών εταιρειών.  Το ευρύ 
κοινό δεν γνωρίζει ότι τα  πληρώματα,  
προκειμένου να εκτελούν τα καθήκο-
ντά τους, είναι υποχρεωμένα να περ-
νούν μια σειρά ετησίων ελέγχων και 
δοκιμασιών που λόγω των δραματικά 
μειωμένων δρομολογίων δεν έχουν 
την ευχέρεια να τις κάνουν.
Έτσι λοιπόν οι αξιολογημένοι κυβερ-
νήτες και συγκυβερνήτες περνούν 
δυο φορές τον χρόνο μια δοκιμασία 
τεσσάρων ωρών σε προσομειωτή πτή-
σεων για να εξασκηθούν στις διαδικα-
σίες έκτακτης ανάγκης( emergency 
procedures). Επίσης δυο φορές τον 
χρόνο περνούν έναν εν πτήση έλεγχο 
για τυποποίηση διαδικασιών (route 
check).	Ακόμα	κάθε	6	μήνες	περνούν	
μια σειρά ιατρικών εξετάσεων. Τέλος 
κάθε χρόνο περνούν ένα έλεγχο για 
τα σωστικά μέσα του αεροσκάφους 
που πετούν (χρήση πυροσβεστήρων, 
διαδικασίες εγκατάλειψης, χρήση σω-
σιβίων, οξυγόνου, πρώτων  βοηθειών 

κλπ). Να τονιστεί ότι πριν από κάθε 
τέτοιο έλεγχο/ δοκιμασία προηγείται 
σχολείο εδάφους όπου καλύπτεται το 
θεωρητικό μέρος των διαδικασιών.  
Επίσης  υπάρχει και μια μεγάλη σειρά 
άλλων θεωρητικών μαθημάτων σε 
σχολεία	εδάφους	(CRM,	RVSM,	MNPS)	
που απαιτούν την παρουσία των πιλό-
των σε αίθουσα μαθημάτων και συ-
νεπώς δεν μπορούν εκείνες τις μέρες 
να εκτελέσουν κάποια προγραμμα-
τισμένη πτήση. Μια τελευταία σημα-
ντικότατη προϋπόθεση για εκτέλεση 
των καθηκόντων είναι κάθε πιλότος 
να έχει κάνει τρεις προσγειώσεις και 
τρείς απογειώσεις τους τρεις τελευ-
ταίους μήνες από την ημέρα που θα 
πετάξει το αεροπλάνο με επιβάτες.
Αυτές όλες οι απαιτήσεις είναι υπο-
χρεωτικές από την επιβλέπουσα αρχή 
(ΥΠΑ) και δεσμευτικές  για την εται-
ρεία και τους ιπτάμενους. Δηλαδή αν 
κάποια από αυτές τις δοκιμασίες δεν 
γίνει μέσα στα προβλεπόμενα χρονο-
διαγράμματα η εταιρεία και ο πιλότος 
είναι παράνομοι και ανασφάλιστοι.
Λόγω της μεγάλης μείωσης των δρο-
μολογίων, οι εταιρείες δεν προλαβαί-
νουν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις 
για τον κάθε χειριστή με αποτέλεσμα 
να λήγει η πτητική τους ικανότητα νω-
ρίτερα από τα προβλεπόμενα. Αυτό 
σημαίνει επί πλέον κόστος για την δι-
ατήρηση των πτυχίων των ιπταμένων 
που έρχεται να προστεθεί στις ήδη 
τεράστιες οικονομικές απώλειες των 
εταιρειών. Οι πτήσεις παγκοσμίως 
έχουν μειωθεί τόσο πολύ ώστε έχουν 
αρχίσει να λήγουν και τα πτυχία των 
εκπαιδευτών που είναι επωμισμένοι 
με τον έλεγχο των πιλότων. Αυτός 
είναι ο λόγος που πολύ σωστά ειπώ-
θηκε ότι ακόμα και αν σταματούσε 
αύριο η πανδημία, οι αερομεταφορές 
χρειάζονται τρεις με τέσσερεις μήνες 
για να επανέλθουν στη κανονικότητα. 
Λόγω της μεγάλης διάρκειας της παν-
δημίας, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όλων 
των χωρών σε συνεννόηση με τον Ευ-
ρωπαϊκό	φορέα	 (EASA)	 αλλά	 και	 τον	
παγκόσμιο	(ICAO)		προέβησαν	σε	επέ-
κταση του απαιτούμενου χρονικού δι-

αστήματος μεταξύ δυο ελέγχων κάθε 
χειριστή για να διευκολύνουν τις εται-
ρείες να ολοκληρώσουν τον όγκο των 
προγραμματισμένων εκπαιδεύσεων. 
Και πάλι όμως μεσολαβούσαν μεγά-
λα χρονικά διαστήματα αποχής από 
τα πτητικά καθήκοντα με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται στην ομαλή τήρηση των 
εκπαιδεύσεων. 
Κάποια από όσα αναφέρθηκαν πα-
ραπάνω ισχύουν και για άλλες ειδικό-
τητες της αεροπορικής βιομηχανίας. 
Τα πληρώματα θαλάμου επιβατών 
επί παραδείγματι χρειάζονται επίσης 
ιατρικούς ελέγχους και ετήσιες διαδι-
κασίες σωστικών για να εκτελούν τα 
πτητικά τους καθήκοντα. Άλλες  ειδι-
κότητες εδάφους χρειάζονται ετήσιες 
εκπαιδεύσεις στη φόρτωση επικίν-
δυνων υλικών (Dangerous goods), 
στη	 προετοιμασία	 πτήσης	 (flight	
dispatch), στις διαδικασίες φόρτω-
σης	(	 	weight	and	balance)	κλπ.	Είναι	
προφανές λοιπόν ότι η Αεροπορική 
Βιομηχανία απαιτεί επίπεδα και συ-
χνότητες εκπαίδευσης που  σπάνια 
συναντώνται σε άλλους επαγγελ-
ματικούς  φορείς. Αυτό είναι ένα επί 
πλέον κόστος σε χρόνο, χρήμα και 
παραγωγικότητα για τις αεροπορικές 
εταιρείες και θα πρέπει να το λαμβά-
νει σοβαρά υπ’όψη το επιβατικό κοινό 
που πολλές φορές παραπονιέται για 
το μεγάλο κόστος των αεροπορικών 
ναύλων.    

ΟΙ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΤΟΥ COVID19  ΣΤΟΥΣ  ΠΙΛΟΤΟΥΣ  
ΤΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σπύρος Γιάνκοβιτς (Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ-
πρώην μέλος ΔΣ του ΠΟΛΚΕΟΑ).
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Οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στις αεροπορικές εταιρείες

Οι αεροπορικές εταιρείες επανεκτιμούν συνεχώς τις βρα-
χυπρόθεσμες ανάγκες τους. Όμως το συμπέρασμα στο 
οποίο καταλήγουν οι περισσότερες παραμένει σταθερό: 
Διαθέτουν ήδη πολλά αεροπλάνα για τις συνθήκες που 
θα επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια στις αερομεταφο-
ρές. Ήδη πολλές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις 
παραγγελιών, καθώς ακόμη και τα «πρόστιμα» που κα-
λούνται να πληρώσουν στους προμηθευτές τους είναι 
προτιμότερα από το να παραλάβουν αεροπλάνα που θα 
μείνουν καθηλωμένα για χρόνια. Μια ακόμη επιλογή που 
έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής είναι η αναβολή ή και η 
χρονική επέκταση των παραγγελιών.  
Σε	 ό,τι	 αφορά	 την	 χώρα	 μας,	 η	 Aegean,	 αυτή	 η	 μικρή	
αεροπορική εταιρεία, πήρε την απόφαση να μην επιχει-
ρήσει την ακύρωση της μεγάλης παραγγελίας που έχει 
κάνει	στην	Airbus	για	46	νέα	αεροπλάνα	της	οικογένειας	
Α320 neo. Προχώρησε όμως σε συμφωνία για την με-
τάθεση των ημερομηνιών παράδοσης έως το 2026 από 
το 2024 που προβλεπόταν αρχικά. Με αυτό τον τρόπο η 
αεροπορική, που ετοιμάζεται να λάβει κρατική ενίσχυση 
120 εκατ. ευρώ και να προχωρήσει σε ΑΜΚ 60 εκατ. ευρώ, 
αναμένει ότι θα εξοικονομήσει ποσό άνω των 100 εκατ. 
ευρώ έως το 2022, από τη χρονική μετάθεση των προκα-
ταβολών που θα κατέβαλε για τα νέα αεροσκάφη.  
Ευχάριστη έκπληξη για την ελληνική αεροπορική αγορά 
αποτελεί	η	Sky	Express	προχώρησε	το	2020	στην	παραγ-
γελία	και	την	άμεση	προμήθεια	έξι	αεροσκαφών	Airbus	
A320	neo.	H	εταιρεία	έχει	ξεκινήσει	ήδη	τα	δρομολόγια	
με τα νέα της αεροσκάφη πραγματοποιώντας αρχικά 
τη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ακολούθησε τον Φε-
βρουάριο η σύνδεση της Αθήνας με τη Λάρνακα και πριν 
από μερικές ημέρες η εταιρεία ξεκίνησε και το δρομολό-
γιο Αθήνα – Ρόδος. 

Σύγκριση τουριστικής κίνησης 
Αεροδρόμιου Ρόδου μηνάς Απρίλιος 

2019 με Απρίλιο 2020

Μετά από ενημέρωση σας επισυνάπτω τους παρακάτω 
πινάκες για την σύγκριση των ακολούθων μηνών Απρί-
λιος 2019 με Απρίλιο 2020 κίνηση αεροσκαφών και επι-
βατών στο αεροδρόμιο Διαγόρας, Πληροφορίες ως ακο-
λούθως:
Των Απρίλιο του 2019 μετακινηθήκαν 229.279 επιβάτες 
ενώ των Απρίλιο του 2020 και εν μέσο πανδημίας μετακι-
νηθήκαν 1.559 επιβάτες μια πτώση 99,3% 
Κινήσεις αεροσκαφών των Απρίλιο του 2019 ήταν 1.846  
ενώ των Απρίλιο του 2020 ήταν  218 πτώση -88,20%.
Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να ανέβει και πάλι η κίνηση. 
Σας ευχαριστώ πολύ.  

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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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%

DECEMBER 12.027 56.267 -78,6% 361 446 -19,1% 12.388 56.713 -78,2%

TOTAL RHO 352.985 803.994 -56,1% 1.198.138 4.738.229 -74,7% 1.551.123 5.542.223 -72,0%

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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Ευάγγελος Βασιλαρας 
Flight	Center	RHO
Μέλος Δ.Σ. ΠΟΛΚΕΟΑ
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ΑΡΘΡΑ
Από τον Ευστάθιο Οικονομάκη - Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ 

Αναμφίβολα το 2021, παρά τις πρωτοφανείς κρίσεις 
που ταλανίζουν την παγκόσμια κοινότητα, για την 
χώρα μας είναι το έτος συμπλήρωσης των 200 χρό-

νων από την Ελληνική Επανάσταση. Κοινωνία και πολιτεία 
συντάσσονται ώστε να ξεπεράσουν τους περιορισμούς των 
καιρών μας και να διοργανώσουν μια επέτειο αντάξια της 
μικρής ελληνικής επανάστασης που αντιτάχθηκε νικηφόρα 
στην αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μια χρονιά που οι 
ποικίλες εκδηλώσεις μνήμης εγείρουν όχι μόνο συναισθή-
ματα εθνικής ανάτασης αλλά και δημιουργικού προβλη-
ματισμού γύρω από τις κατευθύνσεις και τις μορφές που η 
ελληνική πολιτισμική πολιτική έλαβε, λαμβάνει και θα λάβει. 
Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 προέταξε ως νομιμοποι-
ητικό εργαλείο και ως πυρήνα έλξης υποστήριξης τον αρ-
χαιοελληνικό πολιτισμό. Οι Έλληνες μέσα από το μεγαλείο 
του κλασσικού πολιτισμού αποδεικνύουν στην διεθνή κοι-
νότητα την ικανότητα τους να ιδρύσουν και να διοικήσουν 
ένα νεωτερικό κράτος. Από το 1830 και την ίδρυση του ελ-
ληνικό κράτους η αρχαιότητα αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο 
λίθο της ταυτότητας του και χρησιμοποιήθηκε εντέχνως σε 
διάφορες συγκυρίες, πολιτικές, διπλωματικές, πολιτισμικές 
αλλά και τουριστικές από την δεκαετία του 1970 και εξής. 
Δεκάδες προγράμματα ανάδειξης των κλασσικών μνημείων 
αποτελούν απόδειξη της προαναφερθείσας τάσης. Μνημεία 
άλλων περιόδων αφέθηκαν στην εγκατάλειψη ή «θυσιάσθη-
καν» είτε για να αναδείξουν ένα κλασσικό μνημείο είτε για 
να υπηρετήσουν το αφήγημα ανάπτυξης και εκσυγχρονι-
σμού που συνοδεύει το ελληνικό κράτος από ιδρύσεως του. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα οθωμανικά μνημεία. 
Μόλις το 2008 εκδόθηκε ένας τόμος υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού που επεδίωκε για πρώτη φορά να 
χαρτογραφήσει την οθωμανική κληρονομιά στον ελλαδικό 
χώρο. Χρειάστηκαν δηλαδή 178 χρόνια μέχρι το κράτος να 
αναγνωρίσει την ιστορικότητα αυτών των μνημείων και να 
υιοθετήσει μια πολιτική διατήρησης και ανάδειξης τους.
    Δυστυχώς, ωστόσο, φαίνεται πως την ίδια αντιμετώπιση 
με τα προαναφερθέντα οθωμανικά μνημεία επιφυλάσσεται 
εν πολλοίς και στα μνημεία νεότερης και σύγχρονης πολιτι-
σμικής κληρονομιάς, όπως η Ολυμπιακή Αεροπορία. Μέχρι 
σήμερα στην Ελλάδα δεν συναντάται μια πρόσληψη της πο-

λιτικής αεροπορίας με όρους ιστορικούς και πολιτισμικούς. 
Ανατρέχοντας στην ομιλία του πρωθυπουργού στην τελετή 
παρουσίασης	του	νέου	στόλου	και	λογοτύπου	της	Aegean	
Airlines	παρατηρούμε	πως	η	πολιτική	αεροπορία	αντιμετω-
πίζεται ως μια επένδυση που στρέφεται στο μέλλον, διαγρά-
φοντας παράλληλα το έως τότε παρελθόν. Στην διατήρηση 
της στάσης αυτής συμβάλλει o τρόπος με τον οποίο η ίδια 
η πολιτική αεροπορία αυτοπροσδιορίζεται. Μετά την κρίση 
και το κλείσιμο της Ολυμπιακής η ελληνική αεροπορία έχει 
ανακτήσει σημαντικά τον δυναμισμό και την αυτοπεποίθη-
ση της ότι μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότη-
τας, ανάλογες με τους παγκόσμιους κολοσσούς του χώρου. 
Πρόκειται, όμως, για έναν δυναμισμό που στηρίζεται στα 
επιτεύγματα μια μέσης διάρκεια χρονικού βάθους περίπου 
μιας πενταετίας. Δεν υπάρχει ένας αυτοπροσδιορισμός που 
θα εδράζεται σε μια ευθύγραμμη συλλογιστική με απώτερη 
έναρξη την Ολυμπιακή Αεροπορία και την παρακαταθήκη 
της. Αυτό έχει σαν άμεσο αντίκτυπο πως το ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α 
καθίσταται ο μοναδικός φορέας ιστορικοποίησης της Ολυ-
μπιακής και μοναδικός παράγων ασκήσεως πιέσεων σε μια 
Πολιτεία, η οποία ενδύει την κάθε επένδυση με έναν ιδιόρ-
ρυθμο μεσσιανισμό στο όνομα του οποίου θυσιάζονται ση-
μαντικά κομμάτια της νεότερης και σύγχρονης κληρονομιάς 
του τόπου.
Δε χωρά αμφιβολία πως το εγχείρημα του μουσείο απο-
τελεί έναν άνισο αγώνα. Αυτό σε καμία των περιπτώσεων 
δεν προεξοφλεί και την κατάληξη. Είναι, όμως σημαντικό 
να έχουμε υπόψιν μας πως το μουσείο δεν είναι ο τελικός 
προορισμός του ταξιδιού και του αγώνα, αλλά η αφετηρία 
του. Το μουσείο θα αποτελέσει το μέσο δια του οποίου θα 
πρέπει η Ολυμπιακή Αεροπορία να διεκδικήσει την θέση της 
στην συλλογική μνήμη μετατρέποντας το όνομα της από ένα 
πεδίο αντιπαράθεσης και απογοήτευσης σε ένα πεδίο δημι-
ουργικότητας, έμπνευσης και μνήμης.
Ευστάθιος Ι. Οικονομάκης
Ιστορικός, μεταπτυχιακό φοιτητής Οθωμανικής Ιστορίας 
Ε.Κ.Π.Α
(παράλληλα απασχολούμενος στις Swissport και Skyserv 
Handling Services)

Ολυμπιακή Αεροπορία: 
Αναζητώντας την θέση της στην συλλογική μνήμη μιας Ελλάδας 

που κυνηγά ακόμα το φάντασμα του Περικλή
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Από τον Γιάννη Καρακατσάνη- Μέλος ΠΟΛΚΕΟΑ - Μηχανικός Ολυμπιακής Αεροπορίας

Πριν από λίγες ημέρες έλα-
βα μήνυμα ότι ήρθε η σειρά 
της ηλικιακής ομάδας μου 

να εμβολιασθώ κατά της πανδημίας 
covid-19. Αισθάνθηκα χαρά και αισιο-
δοξία όταν έμαθα ότι θα πάω να κάνω 
το εμβόλιο στο μεγάλο εμβολιαστικό 
κέντρο του Ελληνικού.  Ενημέρωσα 
τον σύζυγό μου ο οποίος, λόγω μεγα-
λύτερης ηλικίας, είχε εμβολιαστεί νω-
ρίτερα και συζητώντας μαζί 
του μου έλεγε:
«Θα δεις και θα θυμηθείς 
ωραία πράγματα στον χώρο 
αυτό της Ολυμπιακής Αερο-
πορίας, που έζησα πάνω από 
30 χρόνια».
Ο σύζυγός μου, Γιάννης Κα-
ρακατσάνης, ήταν μηχανικός 
αεροσκαφών. 
Φτάνοντας από την παραλιακή λεω-
φόρο στην είσοδο του πρώην Δυτι-
κού Αερολιμένα Αθηνών, άρχισαν οι 
αναμνήσεις να με κυριεύουν και να τις 
διαδέχονται ο θαυμασμός μου και η 
ευγνωμοσύνη μου για την προσφορά 
της σημερινής Πολιτείας στην υγεία 
όλων μας κατά της πανδημίας. Ακο-
λουθώντας τις πινακίδες προς το εμ-
βολιαστικό κέντρο, έφτασα μπροστά 
στο τεράστιο κτίριο και αμέσως θυ-
μήθηκα ότι στην πίστα αυτή μπροστά 
από το υπόστεγο προσγειωνότανε το 
ελικόπτερο της Ολυμπιακής Αεροπο-
ρίας, κάθε φορά, παραμονές χριστου-
γέννων, για να κατέβη ο συνάδελφος 
του συζύγου μου που ήταν ντυμένος 
Άι Βασίλης και να μοιράσει τα δώρα 
της Ολυμπιακής στα παιδιά μας.

Εξακολουθώντας να με κυριεύει ο 
θαυμασμός μου για το εμβολιαστικό 
κέντρο, περίμενα την σειρά μου για 
την διαδικασία του εμβολίου. Εκεί με 
περίμεναν η γιατρός και η νοσηλεύ-
τρια για το ιστορικό μου, τα φάρμα-
κα και τελικά να δεχθώ την δόση του 
εμβολίου. Όπως ανέμενα, οι άνθρω-
ποι που θα με εμβολίαζαν διέκριναν 
κάποια αμηχανία μου και στενοχώ-

ρια και με ρώτησαν αν σκέπτομαι το 
εμβόλιο ή τυχόν συνέπειές του. «Όχι», 
του απάντησα. «Αυτό το υπόστεγο το 
έφτιαξε ο Ωνάσης και χωρούσε τέσ-
σερα	 Boeing	 707	 το	 ένα	 δίπλα	 από	
το άλλο με κλειστές τις πόρτες. Εδώ 
γινότανε και η βαριά συντήρηση των 
αεροσκαφών. Δηλαδή το αεροσκά-
φος, μετά από 3.500 ώρες πτήσης, 
έκανε	 το	λεγόμενο	“check-c”,	διαλυό-
ταν ολόκληρο πάνω στα πατάρια του 
υποστέγου, αποσυναρμολογώντας 
τις πτέρυγες, του ουραίο τμήμα, το 
κάθετο σταθερό και άλλα μέρη του. Γι-
νότανε και η ελαφριά συντήρηση των 
αεροπλάνων κάθε 150 ώρες πτήσης 
ή 350 ώρες πτήσης, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Μετά το 
πέρας	του	“check-c”	στο	αεροσκάφος	

έπρεπε να γίνει δοκιμαστική πτήση 
(flight	check)	από	ομάδα	πιλότων	της	
Ο.Α. και μηχανικών που είχαν ασχολη-
θεί με την συντήρηση αεροσκαφών, 
πάνω από το Αιγαίο πέλαγος, κάνο-
ντας προσγειώσεις – απογειώσεις σε 
προκαθορισμένα αεροδρόμια των 
νησιών μας. 
Έβλεπα τις δύο κυρίες από το νοση-
λευτικό – ιατρικό προσωπικό να πα-

ρακολουθούν τα λεγόμενά 
μου με μεγάλη προσοχή και 
ενδιαφέρον για τον χώρο 
που βρισκόμασταν, γεμάτος 
όλο αναμνήσεις και υπερη-
φάνεια.
Τέλος, μετά τον εμβολιασμό 
μου, περιμένοντας 20 λεπτά 
της ώρας να προσαρμοστεί 
ο οργανισμός μου στο εμ-

βόλιο, αναχώρησα ευχαριστώντας το 
ηρωικό προσωπικό για την μεγάλη 
προσφορά και θυσία του προς τον ελ-
ληνικό λαό εν μέσω πανδημίας. Βγαί-
νοντας έξω από το ιστορικό υπόστε-
γο, ξαναζωντάνεψαν οι αναμνήσεις 
μου για την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
και η επιθυμία όλων μας, στην ανοικο-
δόμηση την μεγάλη που θα γίνει στον 
χώρο του Ελληνικού, να υπάρχει ένας 
χώρος με τα αεροπλάνα που έχουν δι-
ασωθεί από το ΠΟΛΚΕΟΑ και αντικεί-
μενα που θα θυμίζουν την Ολυμπιακή 
Αεροπορία και την ιστορία της. 
Αυτά όλα τα ανωτέρω, τα συζήτησα 
με τον σύζυγό μου που τα κατέγραψε 
με την πένα του, έτσι ώστε να θυμού-
νται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι 
νεότεροι.

Να θυμούνται οι παλαιότεροι 
και να μαθαίνουν οι νεότεροι



28                               TEYΧOΣ 103 Ι ΑΠΡΙΛΙΟΣ Ι ΜΑΪΟΣ Ι ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Από τον Κώστα Δάφνο

Νόρα Βαλσάμη
Η Νόρα Βαλσάμη μπήκε στην Φίνος Φιλμς έφηβη, το 1965 
και	 αντί	 για	 δοκιμαστικό	 είπε	 με	“play	 back”	 με	 την	 φωνή	
της Καίτης Χωματά ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση στην 
ταινία «Τζένη Τζένη» με την Τζένη Καρέζη. Έμεινε πιστή και 
αφοσιωμένη στην Φίνος Φιλμς (λόγω 
ίσως και λεπτότητας, εντιμότητας αλλά 
και χαρακτήρα και ευγνωμοσύνης προς 
τον Φίνο) για μία δεκαετία και έγινε η 
ιδανική και τελευταία γλυκειά ενζενί 
της εταιρείας σε κωμωδίες και δράματα 
από την «Στεφανία» μέχρι το «Κάτι κου-
ρασμένα παλικάρια», από τις «Γοργόνες 
και μάγκες» μέχρι τις «Βάσεις και τη Βα-
σούλα», από το «Λεβεντόπαιδο» έως 
και τα «Δυο πόδια σε ένα παπούτσι». Η 
τελευταία ήταν και η μοναδική ταινία 
που γύρισε με σκηνοθέτη τον σύζυγό 
της, Ερρίκο Ανδρέου. Γύρισε συνολικά 
22 ταινίες μεταξύ των οποίων «Εν ονό-
ματι του νόμου», «Η θεία μου η χίπισ-
σα», «Ο κατεργάρης», «Το κοροϊδάκι της 
δεσποινίδας». Στο θέατρο πρωτοεμφα-
νίστηκε στο έργο «Ήταν ένας playboy» 
ενώ έπαιξε και σε τηλεοπτικές σειρές 
κυρίως του Γρηγόρη Ξενόπουλου «Ανα-
δυομένη», Μυστικοί αρραβώνες» κ.ά. 
Ήταν μία από τις κύριες πρωταγωνί-
στριες των περίπου 15-20 μιούζικαλς 
που γύρισε η Φίνος Φιλμς με σκηνοθέτη 
τον Γιάννη Δαλιανίδη στα πρότυπα του 
Χόλιγουντ την δεκαετία του 1960 και τα 
οποία ψυχαγώγησαν τότε το ελληνικό 
κινηματογραφικό κοινό. Επίσης δούλεψε και με άλλους σκη-
νοθέτες όπως τον Ντίνο Δημόπουλο και Νίκο Φώσκολο. 
Η Νόρα δεν ήταν ποτέ βεντέτα. Πανέμορφη πάντα, ήταν το 
χαριτωμένο αθώο μουτράκι, το νόστιμο, καλοσυνάτο κορί-
τσι του ελληνικού κινηματογράφου. Γεννήθηκε στο Κάιρο το 
1948	και	 εκτός	από	 τις	σπουδές	 της	στο	“Adendis	College”	
πήρε μαθήματα χορού και ρυθμικής. Στην Αθήνα παρακο-
λούθησε μαθήματα δραματικής τέχνης στη σχολή Θεοδο-
σιάδη. Σήμερα είναι 73 ετών.

Χλόη Λιάσκου
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946, σπούδασε κλασσικό χορό 
καθώς και στην Δραματική Σχολή συγχρόνως. Η καριέρα της 
ξεκίνησε από τον κινηματογράφο όταν ακόμα ήταν μαθή-
τρια γυμνασίου. Ήταν η εποχή που ο Φίνος αναζητούσε νεα-

ρά κορίτσια για τις ταινίες του. Θεωρείται και αυτή μία ενζενί 
του ελληνικού κινηματογράφου. 
Η πρώτη της ταινία ήταν «Νόμος 4.000» (ο περίφημος νόμος 
του 1962 – 1963 περί τεντιμποϊσμού όπου οι μαθητές πέτα-
γαν γιαούρτια στους καθηγητές τους και η αστυνομία τους 

συνελάμβανε και τους κούρευε «γουλί»). 
Για τρία χρόνια συνεργάστηκε αποκλει-
στικά με την Φίνος Φίλμς, παίζοντας στα 
πρώτα έγχρωμα μιούζικαλς του Γιάννη 
Δαλιανίδη όπως «Μερικοί το προτιμούν 
κρύο», «Κορίτσια για φίλημα», «Κάτι να 
καίει», «Ραντεβού στον αέρα» κ.ά. 
Οι πρωταγωνίστριες του Γιάννη Δαλιανί-
δη στα μιούζικαλς ήταν η Ζωή Λάσκαρη, 
η Μάρθα Καραγιάννη, η Ρένα Βλαχοπού-
λου, η Χλόη Λιάσκου, η Μαίρη Χρονο-
πούλου και η Νόρα Βαλσάμη.
Για δεκατρία χρόνια περίπου συνεργά-
στηκε με το Εθνικό Θέατρο παίζοντας 
στις τραγωδίες «Εκάβη», «Ηλέκτρα», 
«Ορέστης», σε παραστάσεις κλασσικού 
ρεπερτορίου, σε τηλεοπτικές σειρές ενώ 
έκανε και ραδιοφωνικές παραγωγές. Πα-
ντρεύτηκε τον καθηγητή της ούσα ακό-
μα ανήλικη. Σήμερα είναι 75 ετών.

Νίτσα Μαρούδα
Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1935, έπαιξε 
σε πολλές ταινίες της Φίνος Φιλμς αλλά 
και άλλων εταιρειών παραγωγής, συνή-
θως κάποιο συγκεκριμένο ρόλο ή μάλ-
λον τύπο. Ήταν ένα ξανθό κορίτσι που 
όμως έπαιζε συνήθως ρόλους αφελούς 

ξανθούλας, αλλά πάντα δεύτερους ρόλους.
Σπούδασε στη Σχολή μουσικου θεάτρου του Μ. Θεοφανίδη 
και έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στην επιθεώρηση «Και-
νούργια Αθήνα» το 1959. Στην επόμενη δεκαετία συνέχισε 
να παίζει σε επιθεωρήσεις, μουσικές κωμωδίες και να γυρίζει 
ταινίες από τις οποίες ξεχωρίζουν «Ο κατήφορος» του Γιάννη 
Δαλιανίδη, «Δεσποινίς Διευθυντής», «Μια τρελή οικογένεια», 
«Η αρχόντισσα και ο αλήτης», «Ο μάγκας με το τρίκυκλο», 
«Τεντιμπόι αγάπη μου» κ.ά. 
Γύρισε συνολικά 34 ταινίες. Έπαιξε επίσης αρκετά στο θέα-
τρο, στην μουσική σκηνή δίπλα στην Βλαχοπούλου, Βρανά, 
Πάντζα, Καραγιάννη και σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές («Η 
γειτονιά μας», «Ο κύριος συνήγορος» κ.ά.). Έκανε έναν γάμο, 
απέκτησε μία κόρη και σήμερα είναι 86 ετών.

Εννέα κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου
τότε και τώρα

Α' ΜΕΡΟΣ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
Ο κήπος της Αχαριστίας

Θα καλλιεργήσω το ωραιότερο άνθος. Στις καρδιές των ανθρώπων θα φυτέψω την 
Αχαριστία. Ευνοϊκοί είναι οι καιροί, κατάλληλος ο τόπος. Ο άνεμος τσακίζει τα δέντρα. 
Στη νοσηρή ατμόσφαιρα ορθώνονται φίδια. Οι εγκέφαλοι, εργαστήρια κιβδηλοποιών. 
Τερατώδη νήπια τα έργα, υπάρχουν στις γυάλες. Και μέσα σε δάσος από μάσκες, ζή-
τησε να ζήσεις.
Εγώ θα καλλιεργήσω την Αχαριστία.
Όταν έρθει η τελευταία άνοιξις, ο κήπος μου θα ‘ναι γεμάτος από θεσπέσια δείγματα 

του είδους. Τα σεληνοφώτιστα βράδια, μονάχος θα περπατώ στους καμπυλωτούς δρόμους, μετρώντας αυτά τα 
λουλούδια. Πλησιάζοντας με κλειστά μάτια τη βελούδινη, σκοτεινή στεφάνη τους, θα νιώθω στο απρόσωπο τους 
αιχμηρούς των στημόνες και θ’ αναπνέω τ’ άρωμά τους.
Οι ώρες θα περνούν, θα γυρίζουν τ’ άστρα, και οι αύρες θα πνέουν, αλλά εγώ, γέρνοντας ολοένα περσότερο, θα 
θυμάμαι.
Θα θυμάμαι τις σφιγμένες γροθιές, τα παραπλανητικά χαμόγελα και την προδοτική αδιαφορία.
Θα μένω ακίνητος ημέρες και χρόνια, χωρίς να σκέπτομαι, χωρίς να βλέπω, χωρίς να εκφράζω τίποτε άλλο. Θα 
είμαι ολόκληρος μια πικρή ανάμνησις, ένα άγαλμα που γύρω του θα μεγαλώνουν τροπικά φυτά, θα πυκνώνουν, θα 
μπερδεύονται μεταξύ τους, θα κερδίζουν τη γη και τον αέρα. Σιγά σιγά οι κλώνοι τους θα περισφίγγουν το λαιμό 
μου, θα πλέκονται στα μαλλιά μου, θα με τυλίγουν με ανθρώπινη περίσκεψη.
Κάτου από τη σταθερή τους ώθηση, θα βυθίζομαι στο χώμα.
Και ο κήπος μου θα είναι ο κήπος της Αχαριστίας.
Κώστας Καρυωτάκης: Ο κήπος της Αχαριστίας,  «Αλεξανδρινή Τέχνη», 1929.

Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου
Με μια έκθεση της συλλογής Λοβέρδου θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό

Μετά την ολοκλήρωση των έργων στο Μέγαρο Τσίλλερ -Λοβέρδου , στην οδό Μαυρομιχάλη, στο κέντρο της Αθή-
νας, το οποίο αποτελεί αρχιτεκτονικό, ιστορικό και πολιτιστικό τοπόσημο για την ανάδειξη της αστικής φυσιογνωμία 
της Αθήνας, στην τελική ευθεία βρίσκεται και η έκθεση της συλλογής Λοβέρδου.
Η εικόνα μιας παλιάς αστικής οικίας αποτυπώνεται στην αποκαταστημένη νεοκλασική οικία στην οδό Μαυρομι-
χάλη 6. Το κτήριο διαθέτει την ημιυπόγεια αίθουσα δεξιώσεων -το περίφημο ελληνικό δωμάτιο- το παρεκκλήσι με 
τον τρούλο, την πτέρυγα που έχει πρόσβαση στην οδό Ακαδημίας 38 Α, το αίθριο, δηλαδή τον πρότερο εσωτερικό 
κήπο όπου θα λειτουργήσει καφέ, τον α΄ όροφο όπου θα 
εκτεθούν έργα της επτανησιακής σχολής και το δώμα. 
Έχουν μεταφερθεί οι εικόνες από το Βυζαντι-
νό και Χριστιανικό Μουσείο και τα ξυλόγλυπτα, 
ενώ με γοργούς ρυθμούς υλοποιείται στον α΄ όρο-
φο η τοποθέτηση των τεσσάρων ξυλόγλυπτων τέ-
μπλων (μέσα του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα. 
Το Μέγαρο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό 
Μαυρομιχάλη 6, και χτίστηκε το 1882 ως η κατοικία του 
Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνστ Τσίλλερ. Η πρόσοψή του 
κοσμείται από κεφαλές Καρυάτιδων.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο υδατόπυργος, σήμα κατατεθέν παρουσίας της πρώην 
Αμερικανικής Βάσης στο Ελληνικό, πληροφορούμαστε 
από το επενδυτικό σχήμα του Ελληνικού πως αποφάσισε 
τη διάσωσή του τονίζοντας πως, από την πλευρά του, με 
την παρούσα απόφαση εκπέμπει μήνυμα σεβασμού στη 
νεότερη πολιτιστική κληρονομιά.
Το ΠΟΛΚΕΟΑ χαιρετίζει την παραπάνω εξέλιξη, καθώς 
συνέβαλε και από την πλευρά του σε αυτό, αλλά και σε έναν 
μικρό βαθμό υπερασπίζοντας συνολικά την ιστορικότητα 
του χώρου, το πολιτισμικό αποτύπωμα του Ελληνικού, της 
Ολυμπιακής Αεροπορίας, της Πολιτικής Αεροπορίας.
Εκτιμούμε πως ο επενδυτής με το λάθος μήνυμα που 
εξέπεμψε πέρυσι το καλοκαίρι με το «τυφλό» γκρέμισμα 
του πρώτου υποστέγου συντήρησης αεροσκαφών 
(hangar Ζώτου που το ΠΟΛΚΕΟΑ είχε προτείνει την 
αποσυναρμολόγησή του και τη μεταφορά του στο 
χαρακτηρισμένο κτίριο του ΚΕΑ), των πρώτων αιθουσών 
εξυπηρέτησης επιβατών, του Κολλέγιου, βγήκε 
τραυματισμένος στην εικόνα του σε ζητήματα που 
αφορούν το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Είναι φανερό 
πως επιδιώκει να διορθώσει την εικόνα του. 
Αυτή η στροφή, αν όντως έρχεται να προσεγγίσει από εδώ 
και πέρα με ιδιαίτερη ευαισθησία τα ζητήματα πολιτισμού, 
πρέπει να έχει συνέχεια.
Ο σεβασμός στην ιστορικότητα του χώρου απαιτεί 
έμπρακτη επαναπροσέγγιση:

1. Άμεσα να ανακοινώσει τη διάσωση των ιστορικών 
αεροσκαφών.

2. Να εντάξει στο επιχειρηματικό της πλάνο το 
Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Αυτά είναι μέρος του πολιτισμού μας

Ο υδατόπυργος περνάει 
στην αιωνιότητα

Χαιρετίζουμε την εξέλιξη
Ο Ιωσήφ – Αλέξανδρος 
Μπενάκης γεννήθηκε 
το 1924 στη Λιβαδειά. 
Αποφοίτησε από τη 
Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών 
και έλαβε διπλώματα 
αντίστιξης και φού-
γκας, πτυχίο μουσικο-
λογίας από το Πανεπι-
στήμιο Παρισίων (Σορ-
βόννη). Εργάστηκε στο Υπουργείο Μεταφορών 
– Επικοινωνιών και ήταν επίτιμος διευθυντής. 
Είχε διευθύνει διάφορες ορχήστρες (Συμφωνική 
της ΕΡΤ, στην τηλεόραση, στο Ηρώδειο, στο Μέ-
γαρο Μουσικής Αθηνών κ.ά.). 
Ιδρυτής και διευθυντής της χορωδίας της ΟΛΥ-
ΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, πρόεδρος του Καλλιτε-
χνικού Ομίλου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Συν-
δέσμου Ελλήνων Συνθετών, μέλος της Ενώσεως 
Ελλήνων Μουσουργών.
Είχε γράψει 6 ορατόρια, 4 όπερες, μία συμφωνία, 
ένα κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, συνθέσεις 
για πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο, για χορωδία, τρα-
γούδια κ.ά., ενώ κυκλοφόρησε επτά cd με συνθέ-
σεις του. 
Είχε βραβευθεί σε διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης, 
καθώς και από την Ακαδημία Αθηνών. Συγγραφέ-
ας του βιβλίου «Εισαγωγή στο νεοελληνικό πνευ-
ματικό πολιτισμό» και δέκα βιβλίων μουσικής.

Ιωσήφ Μπενάκης
Έφυγε από την ζωή 

ο μαέστρος της χορωδίας μας
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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 

floweroyal.com - εκπτωτικό κουπόνι 5% σε κάθε παραγγελία από το ηλεκτρονικό 
ανθοπωλείο με theflorist.gr

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



ΧΡΟΝΙΑ

ΠΟΛΚΕΟΑ
ΠAΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602Α

16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

30 χρόνια ανελλιπώς κοντά σας!


