
Έχουν περάσει σχεδόν 7 χρόνια από τον Νοέµβριο του 2002 όταν εί-
χαµε τη χαρά να σας συναντήσουµε από κοντά και να περιηγηθούµε
στους χώρους του νεότευκτου τότε νέου ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών
(∆.Α.Α.). Μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν, παραπάνω από 100 εκα-
τοµµύρια επιβάτες που ταξίδεψαν από ή προς την Αθήνα, είχαν την ευ-
καιρία να εκµεταλλευτούν την πολύ έντονη και πολύπλευρη
πολιτιστική δραστηριότητα στο «Ελ. Βενιζέλος». Θα θέλαµε να µας
περιγράψετε τους βασικούς τοµείς δράσης που αναπτύξατε και να θυ-
µηθείτε τις σηµαντικότερες εκδηλώσεις που φιλοξενήσατε.
Στα 8 χρόνια λειτουργίας του, ο ∆ιεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει γνω-
ρίσει παγκόσμια καταξίωση, κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στα πιο σύγ-
χρονα, ασφαλή και δημοφιλή αεροδρόμια στον κόσμο. Το αεροδρόμιο
της Αθήνας έχει όμως διακριθεί όχι μόνο για το υψηλό λειτουργικό επί-
πεδο και τις υπηρεσίες προς τους επιβάτες και τους επισκέπτες, αλλά
και για την ενεργό συμμετοχή του στο πολιτισμικό γίγνεσθαι, προωθώ-
ντας με συνέπεια την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας αλλά και του πο-
λιτισμού της χώρας μας. 
Ως σταυροδρόμι ανθρώπων και πολιτισμών, αναπτύξαμε τομείς δράσης
που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προβολής
του πολιτισμού της πατρίδας μας, της ελληνικής ιστορίας και παράδο-
σης, αλλά και των εικαστικών δρώμενων της πόλης της Αθήνας. Από μία
σειρά σημαντικών πολιτιστικών δράσεων από το 2001 ως σήμερα, θα
ήθελα να σταχυολογήσω τις εξής: τη μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στον
Ελευθέριο Βενιζέλο, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών &
Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το 2002. 
Ένα χρόνο αργότερα εγκαινιάσαμε το «Μουσείο» μας, τη μόνιμη Έκ-
θεση Αρχαιολογικών Ευρημάτων Περιοχής Αεροδρομίου, με 172 ευρή-
ματα που χρονολογούνται από τη Νεολιθική και Πρωτοελλαδική εποχή

έως και τη Μεταβυζαντική περίοδο. Παράλληλα, φιλοξενήσαμε την ίδια
χρονιά τις εκθέσεις «Τα παιδιά ζωγραφίζουν την Ελλάδα» σε συνεργα-
σία με το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και «Αιγαίο: Πέλαγο Αμά-
ραντο», σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Το
2004 σε συνεργασία με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πα-
ρουσιάσαμε ζωγραφιές παιδιών από όλο τον κόσμο που επισκέφθηκαν
τον ειδικό χώρο «∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» στο αεροδρόμιό
μας.
Το 2005 φιλοξενήσαμε την έκθεση «East Side Gallery» σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας και το 2006 τις εκθέσεις «Άνθρω-
ποι και Παραδοσιακά Επαγγέλματα στο Αιγαίο» σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού καθώς και «Πρόσωπα» σε συνεργασία με
το «Φωτογραφικό Κύκλο». Το 2007 οι επιβάτες και οι επισκέπτες μας
ξεναγήθηκαν  στην έκθεση – αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Ν. Εγ-
γονόπουλου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ). Τα
τελευταία δύο χρόνια, σε συνεργασία με το ∆ιεθνή Μήνα Φωτογραφίας,
φιλοξενήσαμε τις αντίστοιχες πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις, ενώ και
το 2008 είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με το ελληνικό τμήμα της
∆ιεθνούς Αμνηστίας για μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που έδωσε τη
δυνατότητα γνωριμίας με μερικές από τις εκστρατείες και τις δράσεις
της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

Τους τελευταίους 12 µήνες µπορώ πρόχειρα να θυµηθώ µια εντυπω-
σιακή σειρά εκδηλώσεων στον ∆.Α.Α.: “World Press Photo 2008”, "Το
Νέο Μουσείο της Ακρόπολης – Σύντοµα νέος προορισµός", Έκθεση
γλυπτικής του Γιώργου Ζογγολόπουλου, Έκθεση περιβαλλοντικής ευ-
αισθητοποίησης ECOMOBILITY, Έκθεση φωτογραφίας «Οι ∆ρόµοι της
Πόλης». Τι ανταπόκριση είχατε σε αυτές τις πρωτοβουλίες (από κοινό
και Μ.Μ.Ε.) και ποιος είναι ο βασικός σας σχεδιασµός για το προσεχές
έτος;
Η μεγαλύτερη παγκόσμια ετήσια έκθεση δημοσιογραφικής φωτογρα-
φίας «World Press Photo» (για τέταρτη συνεχή χρονιά βρίσκει φιλόξενη
στέγη στο αεροδρόμιο της Αθήνας), η έκθεση γλυπτών του Γιώργου Ζογ-
γολόπουλου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γ. Ζογγολόπουλου (για πρώτη
φορά έκθεση γλυπτικής στους χώρους μας) καθώς και η έκθεση «Το
Νέο Μουσείο της Ακρόπολης – Σύντομα νέος προορισμός», σε συνερ-
γασία με τον Οργανισμό Ανέγερσης νέου Μουσείου Ακρόπολης, ήταν
πράγματι οι κορυφαίες πολιτιστικές πρωτοβουλίες του αεροδρομίου. 
Η ανταπόκριση που είχαμε τόσο από το διερχόμενο κοινό -επιβάτες και
επισκέπτες του αεροδρομίου- όσο και από τα Μ.Μ.Ε. ήταν πολύ θερμή
και ιδιαίτερα θετική. 
Σχετικά με το σχεδιασμό μας για το 2009, ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο τη
συνεργασία μας με το Βρετανικό Συμβούλιο, παρουσιάζοντας την έκ-
θεση «City Streets». Έπεται -για 4η συνεχή χρονιά- η World Press
Photo, ο σημαντικότερος θεσμός για τον κόσμο της δημοσιογραφικής
φωτογραφίας, και ακολουθεί τον Ιούνιο η έκθεση «Αιγαίο Άνωθεν», σε
συνεργασία με τις εκδόσεις «ΜΙΛΗΤΟΣ». 
Από το Σεπτέμβριο θα φιλοξενήσουμε την έκθεση «Ο Miro της Μajorca»
σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα και φυσικά, για τρίτη συνεχή
χρονιά, θα παρουσιάσουμε την έκθεση περιβαλλοντικής ευαισθητοποί-
ησης ECOCITY με δημιουργίες μαθητών από όλη την Ελλάδα, σε συνερ-
γασία με το ECOMOBILITY.

Συνέντευξη

Χαρά Μητσοτάκη (Υπεύθυνη ∆ηµοσίων
Σχέσεων ∆.Α.Α.):«Κοινό και ειδικοί
αγκαλιάζουν τις φωτογραφικές εκθέ-
σεις του αεροδροµίου»

Κωνσταντίνος Φλώρος kofl@nexusmedia.gr
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Ποια είναι τα βασικότερα κριτήρια τα οποία λαµβά-
νετε υπ’ όψιν προκειµένου να δροµολογήσετε µια
νέα πρωτοβουλία στον πολιτιστικό τοµέα δραστηριο-
ποίησής σας;
Το βασικό κριτήριο, προκειμένου να εντάξουμε μια πο-
λιτιστική δραστηριότητα στο ετήσιο πρόγραμμά μας,
είναι το κύρος και οι δράσεις του φορέα με τον οποίο
επιλέγουμε τη συνεργασία μας, η θεματολογία και βέ-
βαια η εκπλήρωση των απαιτούμενων προδιαγραφών
για την υλοποίηση της ενέργειας. Θέλουμε και φρο-
ντίζουμε με κάθε τρόπο το κοινό να εισπράττει μια
εμπειρία πολιτισμού που θα συμπληρώνει το ταξίδι
του. Ξεχωριστή θέση θα έχουν πάντα τα ελληνικά θέ-
ματα, η κουλτούρα και η παράδοσή μας, γιατί το αερο-
δρόμιό μας είναι -ας μην ξεχνάμε- η πρώτη και η
τελευταία εντύπωση που δίνουμε ως χώρα στους ταξι-
διώτες.

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που επιδιώκετε να επιτύ-
χετε, µέσα από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες;
Όπως είπαμε, ο πολιτισμός αποτελεί έναν από τους
βασικούς άξονες της φιλοσοφίας του ∆ιεθνή Αερολι-
μένα Αθηνών, με στόχο τη διατήρηση και την προβολή
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας,
ενώ παράλληλα αποτελεί και ένα «όχημα» για την
προώθηση της εικόνας της σύγχρονής Ελλάδας στους
χιλιάδες διερχόμενους επιβάτες. Φιλοδοξία μας είναι
ο ∆ιεθνής Αερολιμένας Αθηνών να αποτελέσει έναν
εναλλακτικό χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων της
πόλης της Αθήνας και να είναι ένα ζωντανός χώρος ει-
καστικών δρώμενων που θα καθιστούν το πέρασμα
από το αεροδρόμιο μια ανεπανάληπτη εμπειρία!

Παρατηρούµε µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι δείχνετε
ξεχωριστό ενδιαφέρον για τις φωτογραφικές εκθέ-
σεις. Ήδη τον αµέσως επόµενο µήνα ξεκινά η φιλο-
ξενία του World Press Photo 2009, που µάλιστα
φέτος είχε κι έναν Έλληνα διακριθέντα, τον Γιάννη
Κολεσίδη. Με βάση τις αντιδράσεις του κοινού σε
ανάλογες εκδηλώσεις που έχετε καταγράψει, κρί-
νετε ότι η φωτογραφία ασκεί µια ξεχωριστή γοητεία
στο θεατή της;
Είναι αλήθεια ότι έχουμε φιλοξενήσει κάποιες ιδιαί-
τερα σημαντικές φωτογραφικές εκθέσεις, όπως είναι,
για παράδειγμα, οι εκθέσεις φωτορεπορτάζ του διε-
θνούς οργανισμού «World Press Photo», που φέτος,
όπως αναφέρετε, παρουσιάζει τη βραβευμένη δου-
λειά του Γιάννη Κολεσίδη. Μέσα από την εξέλιξή της,
η φωτογραφία υπηρετεί διάφορες μορφές έκφρασης
σε υψηλότατο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο,
είτε ως έκφραση μορφής τέχνης ατομική ή συλλο-
γική, είτε ως μαρτυρία ή ρεπορτάζ. Με μεγάλη χαρά
βλέπουμε ότι ο κόσμος, κοινό και ειδικοί, αγκαλιάζουν
και υποδέχονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις φωτογρα-
φικές εκθέσεις που φιλοξενούνται στο αεροδρόμιο.
Ξεχωριστές στιγμές για μας είναι οι εκθέσεις που πα-
ρουσιάζουν τα έργα διακεκριμένων Ελλήνων δημι-
ουργών και μας δίνουν την ευκαιρία να προάγουμε με
ιδιαίτερη υπερηφάνεια την ελληνική δημιουργία και
τον πολιτισμό στο αεροδρόμιο της πόλης μας, τόσο
στο ελληνικό κοινό όσο και στα εκατομμύρια των επι-
σκεπτών μας απ’ όλο τον κόσμο.

Στιγµιότυπα από τις πολιτιστικές δραστηριότητες του ∆. Α. Α.
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