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Φίλες και φίλοι, 
 
Η χρονιά που πέρασε σημάδεψε την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μία 
οργανωμένη  κοινότητα που αποτελεί και την πρώτη τέτοιου είδους και μεγέθους 
για την Ελλάδα.  Ουσιαστικά αποφασίσαμε όλοι μαζί να δώσουμε οντότητα σε μία 
ιδέα που σε άλλες χώρες του εξωτερικού αποτελεί πραγματικότητα εδώ και πολλά 
χρόνια.  
 
Η πορεία προς την αναγνώριση της «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ» δεν ήταν και το ευκολότερο 
πράγμα. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ήταν και πολλές και χρονοβόρες. Τελικά 
στις 4 Φεβρουαρίου 2005 το Πρωτοδικείο Αθηνών ενέκρινε τον Σύλλογό μας και 
εξέδωσε την εγκριτική του απόφαση. Καθ’ όλο αυτό το διάστημα της αναμονής το 
προσωρινό Δ.Σ. προσπάθησε να χαρτογραφήσει όλα τα θέματα που απασχολούν 
την χομπιστική μας κοινότητα και να δει πώς όλα αυτά επηρεάζουν τις όποιες μας 
ενέργειες.  Για τον λόγο αυτό διενεργήθηκαν 22 συναντήσεις του προσωρινού Δ.Σ. 
όπου και επιχειρήθηκε η προαγωγή του ρόλου και του έργου του Συλλόγου. Μπορεί 
πολλοί από εσάς να μην είχατε την ευκαιρία να παραβρεθείτε σε συναντήσεις μας, 
αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι απλές σκέψεις που εύκολα βγαίνουν, πολλές φορές 
δύσκολα υλοποιούνται και με αρκετές θυσίες.  Αυτό φαντάζομαι ότι θα το δουν πιο 
άμεσα τα νέα Δ.Σ που θα προκύψουν στα χρόνια που έρχονται.   
Η νομική δε προσπά8εια αναγνώρισής μας, κόστισε συνολικά το ποσό των 1.450€ . 
Ένα ποσό που προήλ8ε από την εισφορά των μελών και την έκδοση του 
ημερολογίου για το 2005.  
 
Η παρουσία σε ένα Δ.Σ. δεν είναι αυτοσκοπός. Επίσης δεν είναι και μία αυτάρεσκη 
προσπάθεια ατομικής δράσης.  Είναι μία οργανωμένη μορφή που προσπαθεί να 
προσφέρει σε όλα τα μέλη τις ευκαιρίες, που οι συνθήκες στην Ελλάδα απλά δεν 
θεωρούν δεδομένες. Γι’ αυτό και η συμμετοχή στο Δ.Σ. πρέπει να αποτελεί για τον 
καθένα μία ευκαιρία ανάδειξης της δράσης μας.   
 
Στις 3 Απριλίου έχουμε την πρώτη επίσημη διαδικασία της «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ». 
Εκλέγουμε νέο Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή. Το Καταστατικό μας είναι πια το 
σημείο αναφοράς μας.  Σε αυτή την διαδικασία συμμετέχουν όλα τα μέλη, όχι γιατί 
έτσι πρέπει, αλλά γιατί έτσι δηλώσαμε την ημέρα που αποφασίσαμε να 
δημιουργήσουμε από κοινού αυτό τον Σύλλογο. 
 



Με το πέρας των τελευταίων διαδικασιών που προκύπτουν από την επίσημη 
αναγνώρισή μας και τις επίσημες λειτουργίες μας, το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να 
προχωρήσει πια και επίσημα στον νέο κύκλο ενημέρωσης της ευρύτερης 
αεροπορικής κοινότητας.  Η Υ.Π.Α. και τα ελληνικά πολιτικά αεροδρόμια, Οι 
Αεροπορικές Ενώσεις και Σωματεία που οργανωμένα εκπροσωπούνται, Οι αρμόδιες 
αρχές Ασφαλείας, Οι οργανωμένοι Σύλλογοι του εξωτερικού, αποτελούν και τους 
βασικούς αποδέκτες ενημέρωσης και προβολής της «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ» όπως αυτά 
τέθηκαν από τις μέχρι σήμερα συναντήσεις μας.  
Η προβολή και δημοσιοποίηση του έργου μας προς την κοινή γνώμη είναι και η 
μεγαλύτερη πρόκληση για την «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ». Μία πρώτη κίνηση αποτελεί και η 
Έκθεση Φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Αθήνα. Σίγουρα δεν 
θα είναι και η μοναδική, καθώς ο Σύλλογος δεν είναι μία φωτογραφική ένωση, αλλά 
προβάλει και λοιπές αεροπορικές δραστηριότητες, από επισκέψεις σε αεροπορικές 
εγκαταστάσεις και γνωριμίες με φορείς της αεροπορικής κοινότητας, μέχρι 
ομαδικές εκδηλώσεις για την απόλαυση αεροπορικών εμπειριών. Βασική 
προτεραιότητα θα αποτελέσει και η έκδοση των προσωπικών ταυτοτήτων των 
μελών της «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ», έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και η τυπική ένταξη του κάθε 
μέλους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αλλά και η προς τα έξω ένδειξη 
της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζουμε ως Σύλλογος τα αεροπορικά μας 
χόμπι.    
 
Η αεροπορική κοινότητα στην Ελλάδα γνωρίζει ήδη σε μεγάλο βαθμό την κίνησή 
μας και ευελπιστώ να μας γνωρίσει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στο άμεσο μέλλον. 
Σε αυτό θα βοηθήσει κάθε ιδρυτικό μέλος αλλά και τα νέα μέλη που βρίσκονται στο 
στάδιο της εισόδου τους στην «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ». Η προβολή της ύπαρξης και δράσης 
μας δίνεται κυρίως μέσα από την παρουσία και συμπεριφορά μας σε κάθε έκφανσή 
της. Η ενεργός συμμετοχή όλων μας σε κάθε δραστηριότητα (όταν αυτή είναι 
εφικτή) είναι και η ουσιαστική μας δύναμη, όπως και κάθε σκέψη και πρότασή μας.  
 
Εκφράζοντας το σύνολο του προσωρινού Δ.Σ. , σας καλώ να θέσετε τις 
υποψηφιότητες σας για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή, να αναδείξετε με 
την παρουσία σας τις νέες οργανωτικές δομές της «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ», να ανανεώσουμε 
τις ιδρυτικές μας εγγραφές  και να καλωσορίσουμε μαζί τις αιτήσεις των φίλων 
μας που επιθυμούν να ενταχθούν στον Σύλλογό μας. 
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