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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2007

Αθήνα, ∆εκέµβριος 2007

Φίλες και φίλοι,

Η χρονιά που πέρασε αποδείχθηκε µία από τις πιο παραγωγικές της «Απογείωσης».

Οι δεκαπέντε διαφορετικές µας δραστηριότητες ήταν αποτέλεσµα της συµµετοχής των ίδιων
των µελών µας στη δηµιουργία ενός πλάνου δραστηριοτήτων που για πρώτη φορά
φέτος παρουσιάστηκε στην αρχή του έτους βάσει των προτάσεων που συγκεντρώσαµε. Ως
∆Σ καταθέσαµε ένα µεγάλο όγκο προσωπικής δουλειάς στη διοργάνωση της κάθε έκθεσης,
εκδροµής ή επίσκεψης τόσο στο στάδιο αυτού καθεαυτού του προγραµµατισµού όσο και προς
την κατεύθυνση της δηµιουργίας πιθανών µελλοντικών σχέσεων συνεργασίας µε
αεροπορικούς φορείς της χώρας.

∆ιαπιστώνουµε συνεχώς, άλλωστε, ότι η «Απογείωση» αναγνωρίζεται όλο και
περισσότερο ως ο επίσηµος φορέας εκπροσώπησης των Ελλήνων φίλων της
αεροπορίας και το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσµα της οργανωµένης δουλειάς που έγινε από
το τωρινό όσο και από τα περασµένα ∆ιοικητικά Συµβούλια σε επίπεδο επαφών και
συνεργασίας µε έναν σηµαντικό αριθµό ανθρώπων της πολιτικής και της πολεµικής
αεροπορίας στη χώρα µας.

Η συνεργασία µε το ∆ΑΑ στη διοργάνωση της τετράµηνης φωτογραφικής έκθεσης plane
spotting σε χώρο του terminal (µε τη σηµαντική χορηγία του RBF σε οικονοµικό επίπεδο),
καθώς και η παροχή πληροφόρησης από την πλευρά του αεροδροµίου για την αναµενόµενη
κίνηση εν όψει του τελικού του Champions League ήταν αποτέλεσµα οργανωµένων
επαφών και συχνά χρονοβόρων διαδικασιών συζητήσεων µε υψηλόβαθµα στελέχη του
αεροδροµίου.

Οι δραστηριότητες αυτές, όπως και η συµµετοχή µας στη PhotoVision2007, έφεραν
σηµαντική προβολή στην «Απογείωση» µέσα από σχετικά δηµοσιεύµατα και ειδικά
αφιερώµατα σε εφηµερίδες και περιοδικά έντυπα µεγάλης κυκλοφορίας. Μέσω αυτών έγινε και
προσπάθεια από την πλευρά µας προς την κατεύθυνση της εξοικείωσης του ευρέως κοινού µε
το αεροπορικό αντικείµενο γενικότερα και της ενηµέρωσής του για το plane spotting
ειδικότερα.

Οι ενέργειες αυτές πλαισιώθηκαν και από τη δηµιουργία του νέου ολοκληρωµένου site
της «Απογείωσης». Τα θετικά σχόλια που δεχθήκαµε από την Ελλάδα και το εξωτερικό ήταν
και η κινητήριος δύναµη πίσω από την προσπάθεια συνεχούς ενηµέρωσης του site, που
αποτελεί άλλωστε και το επίσηµο διαδικτυακό µας πρόσωπο στον κόσµο.

Η σηµασία της ύπαρξης ενός επίσηµου φορέα των Ελλήνων aviation enthusiasts φάνηκε
ξεκάθαρα και στην εκδροµή της Κέρκυρας, όπου οι αρχές του αεροδροµίου µάς υποδέχθηκαν
µε τις καλύτερες διαθέσεις συνεργασίας στην κατεύθυνση της καταγραφής της σύγχρονης
αεροπορικής ιστορίας του αεροδροµίου. Μεγάλης σπουδαιότητας ήταν και οι επισκέψεις µας
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σε µονάδες της Π.Α., µε την πιο ιδιαίτερη από όλες να είναι ίσως εκείνη στην Ανδραβίδα, όπου
και ήρθαµε σε επαφή µε το προσωπικό της 117ΠΜ, αλλά και τους ίδιους τους Red Arrows. ∆ε
θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι εµπειρίες τέτοιας έκτασης λίγα χρόνια πριν έδειχναν
ουσιαστικά ακατόρθωτες επί Ελληνικού εδάφους.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες και πολλές άλλες (π.χ. οι επισκέψεις στο αεροπορικό σαλόνι
του Bourget, στο µουσείο της ΠΑ, στην Τεχνική Βάση και στον Πύργο Ελέγχου του LGAV
κ.ά.) έγιναν πράξη µέσα από τη συνεχή ενασχόληση του ∆Σ µε τα θέµατα της «Απογείωσης».
Για πρώτη φορά φέτος εφαρµόστηκε και µια κατανοµή πιο συγκεκριµένων
αρµοδιοτήτων σε κάθε µέλος του ∆Σ, γεγονός που µας βοήθησε στη σηµαντική αύξηση
του παραγόµενου έργου προς όφελος του Συλλόγου.

Ίσως, όµως, στον απολογισµό αυτό το σπουδαιότερο σηµείο να είναι η είσοδος άνω των
εικοσιπέντε νέων µελών –η µεγαλύτερη µέχρι στιγµής σε µία µόνο χρονιά- και το γεγονός
αυτό δεν µπορεί παρά να αποτελεί ένδειξη της αναγνώρισης και στήριξης που δείχνουν στην
«Απογείωση» οι ίδιοι οι φίλοι της αεροπορίας στην Ελλάδα.

Για το λόγο αυτό θεωρήσαµε όλοι µας ότι η συµµετοχή στο ∆Σ δεν είναι απλώς ένα
καταστατικό δικαίωµα. Είναι και οικειοθελής υποχρέωση προσφοράς προς το Σύλλογο και την
κοινότητα των Ελλήνων φίλων της αεροπορίας γενικότερα.

Ευχαριστούµε για τη στήριξη και τη συνδροµή όλων.

Για το ∆Σ

Γιώργος Ηλιόπουλος
γενικός γραµµατέας


