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Φίλες / Φίλοι, 
 
 Σήμερα η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου φτάνει στο τέλος της. 
Θα προσπαθήσω σε λίγες γραμμές να συνοψίσω και να σας παρουσιάσω όσο μπορώ 
καλύτερα το έργο μας.  
 
 Το έργο μας ξεκίνησε με τις εκλογές της 3ης Απριλίου 2005. Τα πρώτα 
ζητήματα που μας απασχόλησαν ήταν διαδικαστικής φύσεως. Έπρεπε να γίνουν οι 
απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούσαν οι διάφοροι δημόσιοι φορείς όπως η 
Νομαρχία, η Εφορία, κ.α. για να καταστεί ο Σύλλογος λειτουργικός και πλήρης 
απέναντι στο Κράτος. Αιτήσεις κατατέθηκαν και διαδικασίες ακολουθήθηκαν. 
Εκδόθηκε Α.Φ.Μ. και τα νόμιμα γραμμάτια είσπραξης. Ο Σύλλογος καταχωρήθηκε 
στα μητρώα της αρμοδίας Εφορίας και Νομαρχίας και απέκτησε νομική οντότητα. 
Λόγω όμως των γνωστών σε όλους γραφειοκρατικών αγκυλώσεων αυτό κράτησε 
περισσότερο χρόνο από όσο σχεδιάζαμε. 
 

Ακολουθώντας την πορεία που χάραξε μέχρι τότε η Προσωρινή Διοικούσα 
Επιτροπή είχαμε σαν πρωταρχικό στόχο την διοργάνωση και τέλεση της 1ης μας 
Έκθεσης Φωτογραφίας που έγινε ως γνωστόν στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Αθηναίων. Ένα γεγονός που, όπως θα πληροφορηθείτε από τον 
Οικονομικό Απολογισμό, μπορεί να μην ήταν κερδοφόρο για τον Σύλλογο με στενά 
οικονομικά κριτήρια, συνέβαλε τα μέγιστα στην σωστή προβολή του Συλλόγου μας. 
Μια εκδήλωση επάνω στης οποίας την ακτινοβολία μπορούμε ακόμη και σήμερα να 
βασιστούμε και να χρησιμοποιήσουμε στις επαφές του Συλλόγου με διάφορους 
φορείς. Και που το τέλος της εκμετάλλευσης της επιτυχίας δεν έχει φτάσει ακόμη 
καθώς το πρωτότυπο υλικό προορίζεται για να γίνει ίσως η πρώτη ύλη για έκδοση 
φωτογραφικού λευκώματος. Αναγνωρίζουμε ότι μπορεί υπήρχαν ατέλειες και 
επιζητούμε την εποικοδομητική κριτική. 
 
 Την ευδαιμονία όμως της επιτυχίας της έκθεσης ακολούθησε η ατυχία της 
καταστροφής από λάθος χειρισμό εκ μέρους του προσωπικού του Πνευματικού 
Κέντρου, μέρους των έργων της έκθεσης μετά το πέρας της. Ακολούθησε η 
προσπάθεια εκ μέρους μας για αποζημίωση. Διαδικασία η οποία αποδείχτηκε 
χρονοβόρα και δαιδαλώδης που όμως ήρθε σε ευτυχή κατάληξη όπως θα γνωρίζετε, 
προσφάτως. Ο Σύλλογος μας αποζημιώθηκε πλήρως και οι δικαιούχοι έχουν 
ενημερωθεί συνολικά για να λάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί. 
 



 Το Δ.Σ. θέλοντας να είναι σε συνεχή επαφή μαζί σας εξέδωσε και απέστειλε 
κατά την διάρκεια της θητείας του έναν αριθμό ανακοινώσεων, ενημερώσεων και 
προσκλήσεων στα μέλη του. Διοργάνωσε Γενική Συνέλευση όπου εκτός των άλλων 
ακούστηκαν προτάσεις από εσάς για τις μελλοντικές δραστηριότητες μας στρώνοντας 
έτσι το δρόμο για ακόμη μεγαλύτερους στόχους. Επίσης στα πλαίσια της 
επικοινωνίας με τα μέλη, αναδιοργάνωσε το e-mailing group μας και υπάρχει πλέον 
και πίνακας στοιχείων των μέλλων μας (contact list) μόνο για μέλη, για να μπορεί 
όποιος το επιθυμεί να έρθει εύκολα σε επαφή με οποιοδήποτε άλλο μέλος. Τέλος, 
φροντίζοντας για την προς τα έξω εικόνα του Συλλόγου, δημιούργησε μια σταθερή 
παρουσία στο internet με την λειτουργία web site. 
 
 Βαδίζοντας στην πορεία για την επίτευξη μακρυπρόθεσμων στόχων όπως η 
αναγνώριση από μεγάλους και επίσημους κρατικούς φορείς, το Δ.Σ. ήρθε επιτυχώς σε 
επαφή με την Πολεμική Αεροπορία της χώρας μας και επέτυχε την θετική γνωριμία 
και ευνοϊκή αναγνώριση του Συλλόγου μας, των σκοπών και οραμάτων μας. 
 
 Δεν θα πρέπει να παραλείψω να αναφερθώ στις επαφές με παρόμοιους 
συλλόγους του εξωτερικού που αν και ανεπίσημες προς το παρόν, μπορούν εάν 
προσπαθήσουμε, να εξελιχθούν σε σταθερές σχέσεις συνεργασίας. 
 
 Τίποτα όμως από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα 
χωρίς εσάς, τα μέλη του συλλόγου που μας στηρίξατε όλο το διάστημα ηθικά με την 
εμπιστοσύνη σας αλλά και έμπρακτα όπου και όποτε χρειάστηκε. 
 
 Σας ευχαριστούμε. 
 
 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 
 
 
 
 
Πάντιος Κων/νος 
Γενικός Γραμματέας 


