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Αριθμ Πρωτ

Β 016/20-06-2010

ΠΡΟΣ
1. Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Δικτύων κ Ρέππας φαξ 210 650 8080
2. Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γερουλάνος φαξ 210 820 1435
3. Υφυπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Δικτύων κ. Σηφουνάκης φαξ 210 650 8018
4. Διοικητής ΥΠΑ κ Ο. Βλάμης φαξ 210 8944 279
5. Υποδιοικητής ΥΠΑ κ. Ηλιού φαξ 210 8983 251
6. Γεν Διευθυντής αερομεταφορών κ Κόκκινος φαξ 210 8983 226
7. Διευθυντής Αερολιμενικού Ελέγχου κ Πικούνης φαξ 210 8946 478
8. Αερολιμενάρχης Σαντορίνης φαξ 22860 33349
9. Προιστάμενος Αερολιμενικού Ελέγχου Σαντορίνης φαξ 22860 33349
10. Έπαρχος Σαντορίνης Χρ Ρούσσος φαξ 22860 22847
11. Δήμαρχος Θήρας Αγ. Ρούσσος φαξ 22860 22118
12. Διοικητής 134 ΣΜ 22860 31574
13. Γεν Διευθυντή ΣΕΤΕ κ Γεώργιο Δρακόπουλο φαξ 210 3217 177
14. Περιοδικό Πτήση και Διάστημα Δημοσιογράφος κ. Καββαθάς φαξ 210 9792 528

ΘΕΜΑ : Αξιοπερίεργη μεθόδευση υπαλλήλων Αερολιμενικού Ελέγχου του Κρατικού
Αερολιμένα Σαντορίνης
Η ΑΟΡΑ Ελλάς σας ενημερώνει για ένα λυπηρό γεγονός, κατά το οποίο οι αερολιμενικοί Υπάλληλοι του
Κρατικού Αεροδρομίου Σαντορίνης στην κυριολεξία «επιχείρησαν να διώξουν» ιδιωτικό αεροπλάνο με
τουρίστες μακριά από την Σαντορίνη και μακριά από την Ελλάδα.
Πρόκειται για ιδιωτικό αεροπλάνο με χαρακτηριστικό κλήσεως OD-BWA τύπου C 172 SP και εθνικότητας
Λιβάνου, ιδιοκτησίας Beyrut Wings, με χειριστή τον κ Fadi Nohra. Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 3
άτομα.
Η ομάδα αυτή των τουριστών, υψηλού εισοδηματικού επιπέδου προγραμμάτιζε από καιρό, να επισκεφτεί το
νησί της Σαντορίνης. Είχαν κανονίσει τις υποχρεώσεις τους και όταν ήταν έτοιμοι για αναχώρηση
επικοινώνησαν με το αεροδρόμιο της Σαντορίνης, να ενημερώσουν για τις προθέσεις τους.
Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2010, και ενώ ήταν ακόμη στο Λίβανο, πήραν γραπτή απάντηση από το Αεροδρόμιο
Σαντορίνης, που τους έλεγε επίσημα ότι δεν μπορούν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο, διότι όλες οι θέσεις
στάθμευσης ιδιωτικών αεροσκαφών είναι κατειλημμένες.
Παρ όλα αυτά την Παρασκευή 4 Ιουνίου, αναχώρησαν από τον Λίβανο και προσγειώθηκαν στην νήσο ΚΩ
για ανεφοδιασμό, με τη λογική του «βλέποντας και κάνοντας», αλλά και διότι στην Κώ έχουν φίλους Έλληνες
πιλότους.
Από την νήσο Κώ, τόσον οι Λιβανέζοι όσο και οι Έλληνες φίλοι τους, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον
Αερολιμενικό Έλεγχο του Αεροδρομίου Σαντορίνης, σε μία τελευταία προσπάθεια να «βρεθεί λύση». Ο
Αερολιμενικός υπάλληλος απήντησε ότι αυτό αποκλείεται. Και ότι υπάρχει λίστα αναμονής και τηρείται σειρά
προτεραιότητας.

Μη έχοντας άλλη λύση, τροποποίησαν το πρόγραμμα τους και το Σάββατο 5/6 απογειώθηκαν για τη νήσο
Μήλο. Όταν όμως πλησίαζαν στο νησί, πληροφορήθηκαν από τον ασύρματο, ότι υπήρχε καταιγίδα που
επηρέαζε το αεροδρόμιο της Μήλου και ότι έπρεπε να κατευθυνθούν αλλού. Τους υποδείχτηκε μάλιστα ότι
στην Σαντορίνη ο καιρός ήταν καλός και θα μπορούσαν να πάνε εκεί. Πράγμα που το αποδέχτηκαν
ευχαρίστως.
Προσγειώθηκαν στην Σαντορίνη στις 11.00 του Σάββατου 5/6 και έφυγαν από το νησί στις 18.00 της ίδιας
ημέρας
ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ
ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.
Δημιουργείται η εντύπωση ότι ορισμένοι υπάλληλοι του Αερολιμενικού Ελέγχου του Αεροδρομίου της
Σαντορίνης εμποδίζουν συνειδητά και ενεργά την επίσκεψη τουριστών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, στο
νησί.
Η ΑΟΡΑ Ελλάς αισθάνεται την ανάγκη να φέρει εις γνώση της διοίκησης τα περίεργα αυτά γεγονότα,
ελπίζοντας ότι θα διερευνηθούν. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα χαρούμε, αν ύστερα από έρευνα αποδειχθεί η
πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στην περίπτωση αυτή, η ΑΟΡΑ Ελλάς, θα ενημερώσει την αεροπορική
οικογένεια του Λιβάνου, για να φύγουν οι μελανές εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί.
Στη διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία

Για την ΑΟΡΑ Ελλάς
Βασίλης Κώστα
Μέλος του ΔΣ

