
Απολογισμός πεπραγμένων Συλλόγου έτους 2006 
 

Χαλκίδα, 9 Δεκεμβρίου 2006 

 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Άλλη μια χρονιά φθάνει στο τέλος της και άλλο ένα Διοικητικό Συμβούλιο τελειώνει την θητεία του. 

Στις γραμμές που ακολουθούν θα σας περιγράψουμε  συνοπτικά την δράση μας ως μέλη του Δ.Σ. αλλά 

και ως Σύλλογος γενικότερα. 

 

Η χρόνια μας άρχισε με καλούς οιωνούς αφού η συγκέντρωση των μελών για την κοπή της 

Πρωτοχρονιάτικης πίττας ήταν επιτυχημένη αλλά πάνω απ’ όλα εγκάρδια και βοήθησε, πιστεύουμε, 

στο να έρθουν τα μέλη μας ποιο κοντά.  

 

Όμως αυτό που όλοι περίμεναν ήταν το πρώτο και πλέον «θρυλικό» ταξίδι του Συλλόγου που θα 

ακολουθούσε ένα μήνα μετά. Ότι και να πούμε γι’ αυτό το γεγονός είναι λίγο. Δεν είναι μόνο το ότι τα 

μέλη που έλαβαν μέρος στην «κατάληψη» του St. Maarten πέρασαν αξέχαστες στιγμές εκεί. Είναι και 

το ότι η προβολή του Συλλόγου στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό ήταν τεράστια. Ειδικά στο 

εξωτερικό οι Έλληνες spotters, είδος μέχρι πρότινος άγνωστο, απέσπασαν κολακευτικά σχόλια. 

 

Συνεχίζοντας στο πνεύμα της γνωριμίας των μελών και της συνεχούς επαφής, ο Σύλλογος μας 

διοργάνωσε τον Μάιο συγκέντρωση στο Κορωπί ανοικτή στα μέλη αλλά και σε όλους τους φίλους του 

συλλόγου. Προβολές video και φωτογραφιών, ανταλλαγές αεροπορικών collectables και άφθονη 

αεροπορική συζήτηση και τέλος η βεβαιότητα ότι πρέπει να επαναλάβουμε, με την πρώτη ευκαιρία, τις 

συγκεντρώσεις αυτού του είδους ήταν ο «απολογισμός». 

 

Αλλά πέραν των συζητήσεων και της ανταλλαγής ιδεών και απόψεων, έρχεται και η ώρα που 

απαιτούνται έργα. Και ο Σύλλογος μας δίνει το παρόν και παίρνει πρωτοβουλίες. Σε συνεργασία με το 

Πολ.Κ.Ε.Ο.Α. και την Ελληνική Αεροπορική Ένωση, μέλη του συλλόγου ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα και συγκεντρώθηκαν στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού για να παρέχουν εθελοντική εργασία 

για την αποκατάσταση του Boeing 747 της Ολυμπιακής. 

 

Η επιτυχία του πρώτου ταξιδιού του Συλλόγου δεν έχει να κάνει μόνο με τον συγκεκριμένο προορισμό. 

Η διοργάνωση της δεύτερης εκδρομής, αυτή τη φορά στη Σκιάθο, ήρθε να αποδείξει ότι τελικά είναι η 

σωστή παρέα που κάνει την διαφορά. Γιατί τα μέλη μας είναι μια παρέα. 

Όμως υπάρχει και μια άλλη πτυχή. Η εκδρομή ήταν και μια επιτυχία στον τομέα των δημοσίων 

σχέσεων του Συλλόγου με τους τοπικούς αεροπορικούς φορείς. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ένας από τους 

σκοπούς του Συλλόγου μας είναι και το να γίνει το hobby μας ευρέως γνωστό και αποδεκτό από τις 

αρχές και το ευρύ κοινό. 



 

Και σε αυτόν τον άξονα συνεχίζουμε να κινούμαστε. Διοργανώσαμε συνάντηση για spotting τον 

Σεπτέμβριο στον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος». Και δεν καλέσαμε μόνο τα μέλη μας. 

Η πρόσκληση ήταν ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο έτσι ώστε να μυήσουμε στα μυστικά περισσότερο 

κόσμο. 

 

Γιατί καλώς ή κακώς, το «Ελ. Βενιζέλος» είναι μεγάλης σημασίας. Αποτελεί όχι μόνο πόλο έλξης για 

το hobby μας αλλά και σημαντικό φορέα για στα αεροπορικά δρώμενα της χώρας. Δεν θα μπορούσε 

λοιπόν να λείπει από την agenda μας η προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με στελέχη της εταιρίας 

«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» με σκοπό την προώθηση του Συλλόγου και ότι αυτός εκπροσωπεί. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι οι προσπάθειες μας έφεραν καρπούς που 

σύντομα όλοι θα γευτούμε. Η συνεργασία μας προχωράει και αφορά πολλούς τομείς. Περισσότερα για 

όλα αυτά θα μάθετε στο εγγύς μέλλον με σειρά ειδικών ανακοινώσεων. 

 

Παράλληλα με όλα τα παραπάνω και όλο το χρόνο, ο Σύλλογος καλλιέργησε τις ήδη καλές σχέσεις με 

την Π.Α. και τις βελτίωσε ακόμη περισσότερο. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε μονάδες όπου ο 

Σύλλογος εξασφάλισε για τα μέλη του αποκλειστική άδεια. Το αποκορύφωμα της προσπάθειας ήρθε 

όταν μέλη του Συλλόγου συνάντησαν και συνομίλησαν με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και 

άλλους ανώτατους επιτελείς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η Π.Α. πλέον όχι μόνο γνωρίζει την ύπαρξη 

μας αλλά και την αποδέχεται. Πιστεύουμε πάντως ότι ακόμη δεν έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια για 

περαιτέρω συνεργασία με την Π.Α. 

 

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα λειτουργικά ζητήματα που μας 

απασχόλησαν κατά περιόδους. Ο Σύλλογος είναι πλέον μια αυτόνομη νομική οντότητα και το 2006 

επιτυχώς ολοκλήρωσε τις συναλλαγές του με τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς (εφορία, κλπ). 

Παράλληλα είναι σε θέση να προμηθεύει τα μέλη του με ατομική ταυτότητα μέλους διετούς διάρκειας. 

 

Αναγνωρίζουμε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν γρηγορότερα – καλύτερα – 

αποτελεσματικότερα. Αλλά πιστεύουμε ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι το 2006 δεν ήταν μια χρόνια 

που πήγε χαμένη. Και επίσης πιστεύουμε ότι εσείς, τα μέλη και η ψυχή του Συλλόγου, έχετε τις ιδέες 

και την όρεξη να κάνετε τον Σύλλογο ακόμη καλύτερο. Είναι μεγάλη η χαρά μας κάθε φορά που 

γινόμαστε αποδέκτες εποικοδομητικής κριτικής και προτάσεων.  

 

Θα θέλαμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε όλους για την στήριξη σας και για την συμμετοχή σας. 

 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

Πάντιος Κων/νος 

Γραμματέας 


