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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2008 

 
Αθήνα, Δεκέμβριος 2008 

 
 

Αγαπητά μέλη 
 
 Το 2008 ήταν μακράν η πιο παραγωγική χρονιά στην ολιγοετή 
παρουσία του Συλλόγου. Πραγματοποιήθηκαν σχεδόν όλες οι 
προγραμματισμένες δραστηριότητες που είχαν αποφασιστεί στην αρχή της 
χρονιάς αλλά και πολλές άλλες έκτακτες που βγήκαν κατά τη διάρκεια του 
έτους και αφορούσαν κυρίως επισκέψεις σε μονάδες της Πολεμικής 
Αεροπορίας, αλλά και διάφορες άλλες δραστηριότητες που ανακοινώνονταν 
την τελευταία στιγμή και για τις οποίες τα μέλη της «Απογείωσης» μάθαιναν 
έγκαιρα με σκοπό να μη χαθεί καμία ανάλογη ευκαιρία. Ο αριθμός των 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2008 ήταν σχεδόν ο 
διπλάσιος από τον αντίστοιχο του 2007, με αποκορύφωση την ενεργό  
συμμετοχή του Συλλόγου ως εκθέτης στην 1η Έκθεση Icarus AeroΕxpo Athens 
2008, η οποία έγινε στο Τατόι επ’ ευκαιρία του Παγκοσμίου Συνεδρίου της 
IAOPA. Στην έκθεση αυτή ο Σύλλογος είχε την ευκαιρία να προωθήσει τις 
ιδέες του και τις δραστηριότητές του σε χιλιάδες επισκέπτες και ανάμεσα σε 
δεκάδες αεροπορικούς εκθέτες από όλο τον κόσμο. 
 Η ομαδική εκδρομή στη Ρόδο ήταν και φέτος ο τρόπος να περάσουμε 
λίγες αεροπορικές διακοπές. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον Πύργο 
Ελέγχου του αεροδρομίου, να πάρουμε άδεια παραμονής και φωτογράφισης 
στο apron αλλά και να πραγματοποιήσουμε πτήση άγονης γραμμής στο 
Καστελόριζο με το Dash8 των ΟΑ. Ο θεσμός της ετήσιας ομαδικής εκδρομής 
σε κάποιο από τα ενδιαφέροντα ελληνικά αεροδρόμια είναι βασική 
δραστηριότητα του Συλλόγου και μέλημά του είναι να συνεχιστεί και το 2009. 
 Στον τομέα της Πολιτικής Αεροπορίας, εκτός της εκδρομής στη Ρόδο, 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Δ.Α.Α. (Τεχνική Βάση, ASOC), στο 
αεροδρόμιο των Μεγάρων, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θες/νίκης και η 
κάλυψη της άφιξης του αεροσκάφους που μετέφερε την ολυμπιακή φλόγα.  
 Ανάμεσα στις επισκέψεις μας υπήρξαν και δύο εξέχουσες διεθνείς 
εκθέσεις στο εξωτερικό (ILA και Farnborough). 
 Πολύ σημαντικές ήταν και οι επισκέψεις σε μονάδες της Πολεμικής 
Αεροπορίας (348 ΜΤΑ, 110ΠΜ, 337Μ, 111ΠΜ, 113ΠΜ 117ΠΜ κλπ), σε 
μονάδες της Αεροπορίας Στρατού (2ο & 4ο ΤΕΑΣ Αεροδρομίου Μεγάρων) αλλά 
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και η συμμετοχή του Συλλόγου στη Γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας το 
Σεπτέμβριο στην 114 ΠΜ στην Τανάγρα. 

Φέτος, για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία οδική εκδρομή 
με αντίστοιχες επισκέψεις σε αεροδρόμια και αερολέσχες της Βορείου 
Ελλάδος. 

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι η έκθεση φωτογραφίας του Συλλόγου, η 
οποία ξεκίνησε πέρυσι πετυχημένα από το ΔΑΑ, μεταφέρθηκε τον περασμένο 
Χειμώνα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θες/νίκης και από το καλοκαίρι έως 
και τον Οκτώβριο κοσμούσε τους εσωτερικούς χώρους του αεροδρομίου της 
Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας». 

Το ημερολόγιο του Συλλόγου για το 2008 είχε πολύ μεγάλη απήχηση γι’ 
αυτό και αποφασίσαμε να τυπώσουμε και φέτος, αυτή τη φορά, με 
φωτογραφίες μελών με θέμα την Πολεμική Αεροπορία. 
 Ως μέλη του ΔΣ καταθέσαμε πολύ προσωπικό χρόνο και καταβάλαμε 
τεράστια προσπάθεια προκειμένου να φέρουμε εις πέρας την πολυάσχολη για 
το Σύλλογο χρονιά, μιας και (εις γνώσιν μας) ο πήχης είχε τεθεί πολύ ψηλά. Οι 
επισκέψεις, τα ταξίδια, οι εκθέσεις και όλες οι λοιπές δραστηριότητες 
χρειάστηκαν πολύ και καλή οργάνωση, συνεχείς επαφές με τους αεροπορικούς 
φορείς και αρκετό προσωπικό μεράκι προκειμένου να βγει το θετικό 
αποτέλεσμα στο οποίο αναφερόμαστε σήμερα. 
 Η «Απογείωση» συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως ο πλέον επίσημος 
φορέας των φίλων της Αεροπορίας στην Ελλάδα και τυγχάνει όλο και 
περισσότερο της εκτίμησης των υπολοίπων ελληνικών αεροπορικών φορέων 
πολιτικής, πολεμικής και γενικής αεροπορίας. 
 Η έλευση 14 νέων μελών, στην αεροπορική μας οικογένεια, είναι το 
γεγονός που μας χαροποιεί περισσότερο από όλα. Γεγονός που αναδεικνύει 
κάθε χρονιά την αγάπη και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο Σύλλογο οι 
απανταχού φίλοι της αεροπορίας στην Ελλάδα. 
 Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον απερχόμενο πρόεδρο 
Παναγιώτη Πιέτρη για την ανεκτίμητη συμβολή του στα δύο προηγούμενα 
χρόνια της θητείας του αλλά και όλα τα μέλη για τη στήριξη και τη βοήθεια 
που μας παρείχαν και μας παρέχουν. Σαν ΔΣ θέλουμε να πιστεύουμε ότι για 
ακόμα μία χρονιά φανήκαμε αντάξιοι των περιστάσεων αλλά και των 
προσδοκιών σας. 
 
 
Για το ΔΣ 
 
Γιώργος Πανταλός 
Γενικός γραμματέας 
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