
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. 



Την προσοχή όλων µας κλέβει ο …Αλέν Ντελόν που χαιρετά ανεβαίνοντας 
ήδη στο αεροπλάνο, ενώ στην ίδια πτήση έρχεται και ο Μάρλον Μπράντο 
συνοδεύοντας τις πάντα όµορφες αεροσυνοδούς της Ολυµπιακής. 
Στο φακό χαµογελά η Ελίζαµπεθ Τέιλορ, 
όπως όλοι οι σταρ της εποχής όταν 
έφθαναν στο αεροδρόµιο του Ελληνικού. 
Μαζί τους και η Σοφία Λόρεν µε τον Ιταλό 
παραγωγό Κάρλο Πόντι, µόλις έφθασαν 
από Παρίσι και κάθησαν στο ιστορικό µπαρ 
της Ολυµπιακής για ένα γρήγορο απεριτίφ 
µέχρι να πάνε στην πύλη.  

 



Ακριβώς δίπλα µας περνούν και ο Αριστοτέλης Ωνάσης µε το γιο του 
Αλέξανδρο. Έχουν ήδη παραγγείλει τα µεγαλοπρεπή Boeing 747 µε το 
θρυλικό σέρβις, όπως αυτό που µας περιµένει. Εικόνες µιας άλλης εποχής 
ζωντανεύουν µπροστά µας, και προκαλούν δέος… γιατί τότε η Ολυµπιακή 
απογείωνε µαζί της όλη την Ελλάδα…  

Απέναντι στον γκισέ έχει τρυπώσει και 
η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως άλλη 
«Μουσίτσα» από την οµώνυµη ταίνια 
του 1959, για να τσεκάρει πρόσωπα 
και διαβατήρια πριν πάµε στην πύλη, 
ενώ ήδη ακούγονται γέλια µε όσα λέει 
η «Θεία µου η Χίπισσα», Ρένα 
Βλάχοπούλου µε την αεροσυνοδό. 
Χαµογελάς, κι ας πέρασαν 50 χρόνια 
από τότε…  

-Ένα καφέ , µ ια πορτοκαλάδα; 
προσφέρει η αεροσυνοδός  
-Πόσο τα έχεις; ρωτάει η Ρένα 
Βλαχοπούλου  
-Ειναι …δωρεάν! 
-Τι είναι;  Δωρεάν;;;; Αυτός είναι 
πολιτισµός! Του κ. Ωνάση δεν είναι; 
Ε… φέρτα όλα να τα πιούµε στην 
υγειά του!!” 
                       ***        



-Κι ένα ….ουϊσκι παρακαλώ! Από 
το ακριβό, µια ζωή την έχουµε!! 
ζητάει κι ένας άλλος επιβάτης, ο  
Κώστας Βουτσάς ως «Άφραγκος 
Ωνάσης».  
-Φοβάστε τα αεροπλάνα; ρωτάει η 
διπλανή του. 
-Θα αστειεύεστε! Τροµάζει ένας 
Ωνάσης από το αεροπλάνα; 
-Μα δε ρωταω για τον Ωνάση, για …
εσάς ρωτάω!  
-Κι εγώ για …εµένα σας απαντω!  

Αυτό ήταν το µεγαλείο της Ολυµπιακής. Μεγάλωνε µαζί µας. Μάς έπεισε να 
µην φοβόµαστε τα αεροπλάνα. Μάς έδειξε πώς η επιτυχία µπορεί να έχει 
ανθρώπινο πρόσωπο, µε άριστα εκπαιδευµένους εργαζόµενους που δούλευαν 
µε πάθος και µε χαµόγελο. Μας έµαθε να µη βάζουµε όρια στα όνειρα µας, 
όπως και ο Ωνάσης. Με ρίσκο και πολλή δουλειά έβγαλε το 1ο εκατοµµύριο 
µόλις στα 25 του, και το 1957 έγινε ο 2ος άνθρωπος στον κόσµο, µετά τον 
Αµερικανό Χάουαρντ Χιουζ της TWA, µε δική του αεροπορική εταιρεία, και ο 
1ος ιδιοκτήτης εθνικού αεροµεταφορέα διεθνώς. Είχε πεισθεί από τον τότε  

πρωθυπουργό Κ. Καραµανλή 
να αγοράσει την µικρή ΤΑΕ 
(Τεχνικαί Αεροµεταφοραί 
Ελλάδος). Την µετονόµασε 
σε Olympic -όπως λεγόταν 
και η ναυτιλιακή του εταιρία 
και αποθεώθηκε για το 
επιχειρηµατικό του δαιµόνιο, 

όταν διάλεξε σα σήµα τους 
5 ολυµπιακούς κύκλους,  
και προσθέσε ακόµα έναν! 
Ήταν το πιο αναγνωρίσιµο 
σήµα που θα µπορούσε 
κανείς να επιλέξει!  



«Για να πετύχεις στις επιχειρήσεις, πρέπει να κάνεις τους άλλους να 
δουν, αυτό που βλέπεις εσύ», έλεγε ο Έλληνας κροίσος που ήθελε η 
Ολυµπακή να ξεχωρίζει. Αυτό το γραφείο των αποφάσεων είναι εδώ, µαζί µε 
του γιου Αλέξανδρου -τα διέσωσαν οι πρώην εργαζόµενοι της Ολυµπιακής. 
Και σε αντιθεση µε άλλα Μουσεία, εδώ µπορείς να κάτσεις στο γραφείο του 
Ωνάση, να σηκώσεις το ίδιο τηλέφωνο, να νιώσεις τις δύσκολες αποφάσεις 
που πήρε, να φωτογραφηθείς, να χαµογελάσεις έστω και στιγµιαία στην τύχη 
αλλά και στη δυσκολία. Όπως έκανε κι εκείνος.  

Απέναντι από το γραφείο δεσπόζει το επιβλητικό ψηφιδωτό µε τον γιο του 
Θεού Ήλιου που πάντα κυνηγούσε το ακατόρθωτο. Ανεκτίµητης ιστορικής 
αξίας σήµερα ο «Φαέθων», ήταν ειδική παραγγελία του Ωνάση για τα γραφεία 
στο Σύνταγµα, και διεσώθη χάρη στο ΠΟΛΚΕΟΑ. Δεν σταµατούν τα φλας 
από τις φωτογραφίες των επισκεπτών ούτε εδώ… Δείχνουν πάντα, όµως, 
απέραντο σεβασµό στον Έλληνα µεγιστάνα, σε αυτόν τον µεγάλο µύθο που 
δεν χρειάστηκε ποτέ κανένα φίλτρο για τις αδυναµίες του. Σε αντίθεση µε 
την σηµερινή εποχή, όπου τα …φίλτρα στις φωτογραφίες µπορούν να κάνουν… 
«µύθο» ακόµα και το ..τίποτα.  



Ίσως, και για αυτό υπάρχει ακόµα αυτός ο µεγάλος θαυµασµός προς τον 
Αριστοτέλη Ωνάση, αλλά και τον γιο του. Πρωτοπορειακή για την εποχή της 
και η Mercedes Benz Automatic-250/8 που αγόρασε ο Αλέξανδρος το 1972 
στο όνοµα της Ολυµπιακής, κι επίσης διέσωσαν οι πρώην εργαζόµενοι.  

Έχει λευκά δερµάτινα καθίσµατα, ηλεκτρικά παράθυρα, κλιµατισµό, αυτόµατο 
κιβώτιο ταχυτήτων και επένδυση από ξύλο τριανταφυλλιάς στο ταµπλό. 
Κόστισε 250.000 δραχµές τότε, όταν 
το µεροκάµατο ήταν 70 δραχµές, 
δηλαδή κάποιος θα χρειαζόταν τότε 
10 χρόνια δουλειάς για να την 
αποκτήσει! 

Όπου κι αν γυρίσεις πάντως το 
βλέµµα εδώ σε αυτό το Μουσείο, 
νιώθεις να περνά µπροστά σου η 
ιστορία, και να την …ξαναζείς!  
Μπορείς να µπεις στην πολυτελή 

Mercedes του Αλέξανδρου, να κάτσεις πίσω από τα τότε γκισέ της 
Ολυµπιακής ή να περάσεις από µπροστά για να πάρεις την γνωστή πράσινη 
κάρτα επιβίβασης για το µεγαλοπρεπές Boeing 747 που µας περιµένει στην 
πίστα, για να απογείωσει το ταξίδι στη µνήµη και την ιστορία. 



Μπροστά σε ένα τέτοιο γκισέ µε τα µηχανήµατα της εποχής στεκόµαστε και 
µε τον επί χρόνια συντηρητή εγκαταστάσεων της Ολυµπιακής, Αντώνη 
Μπαρτζη, που έκλεισε 3 ολόκληρες δεκαετίες στο Ελληνικό. «Όλα αυτά 
έγιναν από προσωπική αγάπη για την ολυµπιακή ιδέα που µοιραστήκαµε 
µε τον Ωνάση… Για εµάς δεν τέλειωσε ποτέ!», θα πει µε έµφαση, 
δείχνοντας δεκάδες εκθέµατα -από µικρούς συλλεκτικούς αναπτήρες της 
Ολυµπιακής έως τον εξοµειωτή πτήσεων που επίσης διέσωσαν και ακόµα 
λειτουργεί, ενώ συνολικά τα εκθέµατα του Μουσείου που µόνοι τους 
συγκέντρωσαν από προσφορές ή µε δικό τους κόστος ξεπερνούν τις 23.000 - 
πολλά εκ των οποίων εκτίθενται και µέσα στο ιστορικό Boeing 747. 

Ήρθε και η στιγµή, λοιπόν, της επιβίβασης! Ο γίγαντας των αιθέρων, το 
θρυλικό Boeing Jumbo 747 µας περιµένει να δέσουµε τις ζώνες µας, και 
µαζί του να πετάξουµε σε ιστορικές στιγµές όχι µόνο της Ολυµπιακής, αλλά 
όλης της Ελλάδας.   



Διόροφο στολίδι της Boeing ήταν τότε η επανάσταση, µετέφερε τρεις φορές 
περισσότερους επιβάτες απο κάθε άλλο αεροπλάνο. Και η Ολυµπιακή του 
Ωνάση ήταν φυσικά πρωτοπόρος και σε αυτό, ήταν από τις πρώτες εταιρίες 
στο κόσµο που διέθετε από το 1972 τα διάσηµα τετρακινητήρια µεγαθήρια.  

«Η άφιξη του 747 στην Ολυµπιακή ήταν κορυφαία στιγµή, όλοι 
καµαρώναµε…», θυµάται Βασίλης Τσατσαράγκος. «Τα πρώτα χρόνια, όταν 
έφευγε για Αµερική και Αυστραλία βγαίναµε έξω και βλέπαµε την 
απογείωσή του. Ήταν κάτι το καταπληκτικό! Έβλεπες 500 επιβάτες, ένα 
µεγάλο χωριό να απογειώνεται κάθε φορά. Ήµασταν πολύ περήφανοι…» 

Και µαζί τους και όλη η Ελλάδα τότε… 
καθώς η Ολυµπιακή είχε αλµατώδη 
ανάπτυξη, και άρχισε να γράφει ιστορία 
µαζι µε τους εργαζοµένους της.  
Με το ίδιο χαµόγελο, όπως τότε, και µε 
τις ίδιες στολές µας υποδέχεται το 
ιπτάµενο προσωπικό και στο Boeing 
747 - που επίσης δίεσωσαν µόνοι τους 
οι πρώην εργαζόµενοι, χωρίς να 
επιβαρύνουν την Πολιτεία µε ούτε ένα 
ευρώ. «Εκτός απο το υλικό που 
συγκεντρώνουµε εδώ και 25 χρόνια, 
το 2003 αγοράσαµε και µία σειρά 
αεροσκαφών που αποσύρθηκε µε 
χρήµατα των µελών µας», προσθέτει 
ο κ. Τσατσαράγκος.  



Μπαίνοντας µέσα στο Boeing 747… µπαίνουµε σε εκείνη τη χρύση εποχή της 
Ολυµπιακής, µε τις πάντα όµορφες αεροσυνοδούς να επιλέγονται σαν σε 
διαγωνισµό οµορφιάς και καλών τρόπων, ώστε να συµβάλουν στην καθιέρωση 
του brand name της εταιρείας, και να φορούν στολές των µεγαλύτερων 
σχεδιαστών, όπως του Ελληνογάλλου Γιάννη Dessès, της Chanel, του Pierre 
Cardin και του Γιάννη Τσεκλένη, ενώ όλο το διεθνές τζετ σετ προτιµούσε 
την Ολυµπιακή και για το θρυλικο σέρβις -µε γαρδένιες που προσφέρονταν 
στις κυρίες, και µε σερβίτσια και ασηµικά Cristofle και Dior. 

«Αυτή είναι η στολή της Chanel που φόρεσα το ’69, είναι η πρώτη µου 
στολή που φόρεσα µετά από 3 µήνες εκπαίδευσης», µας δείχνει µε 
συγκίνηση και νοσταλγία η πρώην αεροσυνοδος Λουκία Σιάχου. «Την έχω 
φυλάξει σαν κόρη οφθαλµού. Δεν ήµασταν απλώς εργαζόµενοι τότε, το 
αεροπλάνο ήταν το σπίτι µας και η Ολυµπιακή…κοµµάτι της ζωής µας»  

Ήταν και η εποχή που στελέχη της εταιρίας 
έλεγαν στον Ωνάση ότι σε κάθε δροµολόγιο 
εξαφανίζονται ασηµένια σερβίτσια µε το 
λογότυπο της OA, και ο ίδιος χαµογελαστός 
έλεγε… είναι η καλύτερη διαφήµιση για την 
εταιρία και την Ελλάδα.  



Όποιος επισκέπτης αυτού του πολύ ξεχωριστού Μουσείου το επιθυµεί, 
µπορεί να απολαύσει έξτρα πρωινό ή γεύµα µέσα στο Boeing όπως το 
προσέφεραν τότε, αρκεί να έχει ενηµέρωσει νωρίτερα - σε όλους µας πάντως 
προσφέρονται εδέσµατα και ροφήµατα, για να απολαύσουµε αυτό το ταξίδι στο 
χρόνο. Άλλωστε, ένα από τα motto 
της Ολυµπιακής ήταν και ότι… «οι 
δ ιακοπές ξεκ ινούν µέσα στο 
αεροπλάνο».  



Έτσι ξεκινά, µέσα στο Boeing 747, ένα εντυπωσιακο ταξίδι στην 
αεροπορική ιστορία της Ελλάδας, µε πτήσεις που άφησαν εποχή.  
Όπως, το παρθενικό ταξίδι της Ολυµπιακής στις 6 Απριλίου του 1957 που 
ήταν ένα πρωϊνό δροµολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη µε ελικοφόρο DC-3 και 

κυβερνήτη τον αείµνηστο Παύλο 
Ιωαννίδη µε τις 22.500 ώρες 
πτήσης , κα ι πρώην Γεν ικό 
Διευθυντή της Ολυµπιακής. 
Την ίδια χρονιά ξεκινά για 1η φορά 
και αερογραµµή εκτός ελληνικής 
επικράτειας: Αθήνα - Ρώµη - 
Παρίσι - Λονδίνο!!  
Ενώ, στις 17 Σεπτεµβρίου ένα 

διαρρυθµισµένο αεροπλάνο 
της Ολυµπιακής µεταφέρει 
την Μαρία Κάλλας για µια 
συναυλία στο Μπιλµπάο, 
και διαθέτει µεταξύ άλλων 
και µεγάλο κρεββάτι για να 
ξεκουραστεί, αν θέλει, η 
σπουδαία ντίβα. 

Άλλη µια ιστορική πτήση 
έγινε τον Γενάρη του ’64:  
«Παύλος ΣΤ’–Αθηναγόρας 
Α’, Ειρηνοποιοί» γράφει η 
επιγραφή στην άτρακτο του 
αεροπλάνου που µεταφέρει 
τον Πατριάρχη Αθηναγόρα 
στα Ιεροσόλυµα για την  
συµβολική συνάντηση του µε 
τον Πάπα. Εκεί για 1η φορα 
µετά από το Σχίσµα το 
1054 ανοίγει ο δρόµος για 

ειλικρινή διάλογο µετάξυ Ορθόδοξων και Ρωµαιοκαθολικών. 



Ενώ, δύο χρόνια αργότερα, αρχές 
Ιουνίου του 1966 βλέπεις περίπου 

5000 ατοµα να παρακολουθούν ένα 
Boeing 707-320 της Ολυµπιακής µε 
όνοµα  «Πόλις των Αθηνών» να 
τροχοδροµεί µε προορισµό την Νέα 
Υόρκη, και µε τον Βασιλιά Κωνσταντίνο 
στη ιστορική αυτή δοκιµαστικη πτήση.  

Η Αθήνα απέκτησε έτσι ένα µετάλλιο στο 
πάνθεον των αεροµεταφορών που µέχρι 
τότε είχαν ελάχιστες πρωτεύουσες, 
όπως το Παρίσι και το Λονδίνο -µε δική 
της χρονοθυρίδα στο πολυσύχναστο 
αεροδρόµιο JFK της Νέας Υόρκης, και 
άφιξη καθηµερινά λίγο µετά τις 4 το 
απόγευµα. Ενώ λίγο αργότερα, ακολουθεί 
άλλη µια πρωτιά: η Ολυµπιακή γίνεται η 
1η εταιρεία στην παγκόσµια ιστορία που 
πετάει µε τα Boeing 707 πάνω από τον 
Ατλαντικό χωρίς αεροναυτίλο, αλλά 
αξιοποιώντας τα σύγχρονα ηλεκτρονικά 
συστήµατα Dopler – Loran.   
Όλοι οι επισκέπτες ξεσπούν σε 
χειροκρότηµατα παρακολουθώντας το 
ταξίδι στο χρόνο µέσα απο τις πελώριες 

τηλεορασεις του Boeing 747, το οποίο συνδέθηκε όχι µόνο µε τους σταρ της 
εποχής, αλλά και µε τον ελληνισµό του εξωτερικού. 



«Αυτό το αεροσκάφος το έχω πετάξει πάνω από 250 ώρες. Η πρώτη µου 
πτήση ήταν µε Boeing 747…» θυµάται συγκινηµένος ο Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος, πρώην κυβερνήτης Ολυµπιακής. «Ήταν συγκλονιστική αυτή 

η εποχή. Δεκάδες Έλληνες 
περίµεναν στα αεροδρόµια της 
Αυστραλίας, της Αµερικής, του 
Καναδά, απλώς για να δουν το 
αεροσκάφος. Ήταν η σύνδεση που 
είχαν µε την πατρίδα. Έχω ζήσει 
περιστατικά στην Αυστραλία, µε  
επιβάτες να µπαίνουν µέσα στο 
αεροπλάνο, κρατώντας ελληνικές 
σηµαίες και  να φιλούν το 
πλήρωµα….» 

Έτσι η Ολυµπιακή γίνεται όλων των Ελλήνων, φθάνοντας και στις 5 
ηπείρους. Ενώ, πλέον αγκαλιάζει και ακριτικές περιοχές της πατρίδας µας. 
Στις 2 Αυγούστου του 1971  ο Αλέξανδρος Ωνάσης ιδρύει την Ολυµπιακή 
Αεροπλοΐα Α.Ε. (Olympic Aviation), µε αποστολή την εξυπηρέτηση των 
µικρών νησιών µας. Πλέον η Ολυµπιακή φθάνει παντού, πρωταγωνιστεί 
στους αιθέρες, µε διεθνή φήµη που την κάνει ακόµα και ατάκα στο στόµα του 
Τζέιµς Μποντ όταν στην ταινία «Για τα µάτια σου µόνο» ζητά εισιτήρια για 
Μαδρίτη µε την Ολυµπιακή, και ανεβάζει ψηλά µαζί της όλη την Ελλάδα, την 
οικονοµία και τον τουρισµό.  



Η Ολυµπιακή µεγαλώνει, διατηρεί όµως το ανθρωπίνο της πρόσωπο. Και σε 
αυτό εστιάζει το τελευταίο µέρος αυτού του µοναδικου ταξιδιού στο χρόνο.  
Παρακαλουθούµε µε κοµµένη την ανάσα άλλη µια αεροπορική ιστορία της 
Ολυµπιακής που έγινε µε το ίδιο Boeing 747: τη πτήση 411 του 1978 που 
παραλίγο να συντριβεί µέσα στην Αθήνα. «Ακόµα και στην πιο δύσκολη στιγµή 
υπάρχει ελπίδα», ήταν τα λόγια του θρυλικού κυβερνήτη Σήφη Μιγάδη, που 
έδειξε σε όλους µας ότι τελικά η καρδιά και η 
πίστη µπορούν να νικήσουν το µυαλό και τη 
λογική, και γιατί η γη αγοράζεται αλλά ο 
ουρανός... κατακτιέται 

Ούτε η Μπόινγκ δεν πίστεψε 
ότι το Τζάµπο 747 εκείνη την 

ηµέρα δεν έπεσε, κι ούτε και σήµερα µε τόσα εξελιγµένα συστήµατα µπορεί να 
το ....σώσει, καθώς όταν επαναλαµβάνει την προσοµοίωση µε όσα προβλήµατα 
προέκυψαν τότε και είχαν να αντιµετωπίσουν ο κυβερνήτης Μιγάδης και ο 
συγκυβερνήτης Φικάρδος, …το αεροπλάνο πάντα πέφτει. 

«Δε διδάσκεται τυχαία σε νεότερους 
πιλότους αυτή η πτήση…», θα πει µε 
έµφαση και ο πρώην κυβερνήτης της 
Ολυµπιακής, Ακριβός Τσολάκης. «Η 
ασφάλεια δεν έγκειται σε κανένα 
τεχνικό µέσα, αλλά αρχίζει και 
τελε ιώνε ι σε έναν ψύχρα ιµο 
κυβερνήτη. Είναι ένα ζωντανό 
παράδειγµα για το τί σηµαίνει 
τελικά.. ανθρώπινος παράγοντας.  
Κι όσο ερευνάς τον ανθρώπινο 

παράγοντα, συνειδητοποιεις ότι κάπου εκεί βρίσκεται και ο Θεός.. » 



Γνώση, ψυχραιµία, πάθος, ένστικτο, πίστη, αυταπάρνηση, νίκη, 
περηφάνεια, αξιοσύνη. Λέξεις που συνθέτουν το µεγαλείο όλων των  
εργαζοµένων στην Ολυµπιακή εκείνη την περίοδο, που έδιναν την ψυχή 
τους κσι εξακολουθούν και εµπνέουν τόσο χρόνια µετά… 

Κι όµως, ξαφνικά το ταξιδι στο χρόνο… τελειώνει, οι χώροι µέσα στο 
µεγαλοπρεπές διόροφο Boeing 747 αλλάζουν, σκοτεινιάζουν και ερηµώνουν, 
και όταν κατεβαίνουµε βλέπουµε ότι βρίσκοµαστε στο εγκαταλελειµµένο 
αεροδρόµιο του Ελληνικού, όπου ήδη έχουν αρχίσει να γκρεµίζονται κτίρια, 
χωρίς όµως ακόµα να υπάρχει ούτε αυτό το υπέροχο Μουσείο που µόλις 
είχαµε επισκεφτεί…, παρόλο που προβλέπεται στο Σχέδιο Ολοκληρωµένης 
Ανάπτυξης (ΣΟΑ_ΑΠΠ/ΦΕΚ35_01.03.2018) και µάλιστα έχει ήδη 
χωροθετηθεί στο ιστορικό εργοστάσιο του ΚΕΑ (κτίριο του 1938).  
Επίσης, ενώ προβλέπεται και η παραµονή των ιστορικών αεροσκαφών, αυτά 
απειλούνται πλέον µε πλειστηριασµό και εκποίηση, ενώ αγοράστηκαν µε 
χρήµατα των πρώην εργαζοµένων στην Ολυµπιακή, και µάλιστα έχουν 
χαρακτηριστεί και «νεότερα κινητά µνηµεία» από το Κεντρικό Συµβούλιο 
Νεότερων Μνηµείων.  



Πώς µπορεί, άραγε, να γίνει πλειστηριασµός σε αναγνωρισµένα «κινητά 
µνηµεία» της πατρίδας µας;   
Και αφού το αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα) στο Ελληνικό χαρακτηρίστηκε 
ιστορικό µετά από αίτηµα του ΠΟΛΚΕΟΑ και κρίθηκε ότι δεν θα 
κατεδαφιστεί, γιατί δεν µπορεί να αξιοποιηθεί για τον πολιτισµό και να 
στεγάσει άµεσα και ασφαλώς τη ανεκτίµητη συλλογή των 23.000 εκθεµάτων 
και τα ιστορικά αεροσκάφη, που µόνοι τους διέσωσαν και συγκέντρωσαν οι 
πρώην εργαζόµενοι της Ολυµπιακής για το Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας; 

Η Ελλάδα θεωρείται από τις 
ελάχιστες χώρες στον κόσµο που 
δεν διαθέτει µέχρι σήµερα δικό 
της Μουσείο, αν και η ιστορία της 
στην πολιτική αεροπορία ξεπερνά 
τα 80 χρόνια, και σίγουρα αξιζει 
και είναι ανάγκη να διαφυλαχθεί 
αυτη η συλλογική µνήµη και η 
κατάκτηση των αιθέρων που 
έβαλε την χώρα µας στον 
παγκόσµιο αεροπορικό χάρτη.  

Ειναι ο µύθος που έγινε ιστορία στους αιθέρες.  
Είναι οι πρωτιές που µας χάρισαν αυτά τα ιστορικά αεροσκάφη.  
Είναι η ίδια η Ελλάδα των 5 ηπείρων, των ονείρων και των διακρίσεων.  
Είναι όλοι οι άνθρωποι της Ολυµπιακής εκείνης της χρυσής εποχής που µας 
εξυπηρέτησαν, µας φρόντισαν, µας ταξίδεψαν µε ασφάλεια και µε χαµόγελο. 
Είναι οι παππουδες µας, οι γονείς, οι φίλοι µας. 
Είναι οι αναµνήσεις και οι ελπίδες όλων ότι θα ξαναζήσουµε τέτοιες εποχές.  
Είµαστε όλοι εµείς.  
Αυτη η συλλογική µνήµη δεν πουλιέται, δεν µπαίνει σε πλειστηριασµό. 
Σβήνοντας ένα κοµµάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνουµε και ένα 
αντίστοιχο κοµµάτι από το µέλλον, είχε πει ο Σεφέρης. Αυτή η ιστορία 
πρέπει να διασωθεί και να διαφυλαχθεί σε ένα αεροπορικο µουσείο αντάξιο 
του µεγαλείου όσων περασαν. Άλλωστε, όσο πιο πίσω πάµε κρατώντας 
ζωντανές τέτοιες µνήµες, τόσο πιο µακριά στο µέλλον µπορούµε να δούµε… 

Κατερίνα Αντωνοπούλου  
Φωτογραφίες:Στ. Προύσαλης,Ν. Κοκκαλιάς, Αρχείο Π.Ιωαννίδη, ΠΟΛΚΕΟΑ


