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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2009 
 
 

Αθήνα, ∆εκέµβριος 2009 
 
 

Αγαπητά µέλη 
 
 Το 2009 ήταν άλλη µια πολύ παραγωγική χρονιά. Πραγµατοποιήθηκαν 
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 µέσω sms από το κινητό του Συλλόγου (το οποίο υπάρχει γι’ αυτές 
ακριβώς τις περιπτώσεις) µε σκοπό να µη χαθεί καµία ανάλογη ευκαιρία. Ο 
αριθµός των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιήθηκαν ήταν και φέτος 
πολυάριθµος κυρίως όµως µε βάση την Π.Α. 
 Η οµαδική εκδροµή στην Κρήτη ήταν και φέτος ο τρόπος να περάσουµε 
λίγες αεροπορικές διακοπές. Είχαµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε τον Πύργο 
Ελέγχου του αεροδροµίου Ηρακλείου, να πάρουµε άδεια παραµονής και 
φωτογράφισης στο apron του Ηρακλείου και των Χανίων αλλά και να 
πραγµατοποιήσουµε επίσκεψη στη Σούδα και στο Καστέλι, στο οποίο 
εισπράξαµε ένα πρωτόγνωρο αίσθηµα φιλοξενίας από τη διοίκηση και τους 
αξιωµατικούς της Μονάδας. 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 2010. 
 Στον τοµέα της Πολιτικής Αεροπορίας, εκτός της εκδροµής στην Κρήτη, 
πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στον Πύργο Ελέγχου του ∆.Α.Α. και στην 2η 
AeroExpo στο αεροδρόµιο του Ίκαρου. Σηµαντικό σηµείο αναφοράς ήταν και 
φέτος οι πάµπολλες συναντήσεις µας στους περιµετρικούς χώρους του ∆.Α.Α. 
για τις αφίξεις – αναχωρήσεις εκατοντάδων αεροσκαφών µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. 
 Ανάµεσα στις επισκέψεις µας υπήρξε και µια εξέχουσα διεθνής έκθεση 
στο εξωτερικό και συγκεκριµένα στο Le Bourget που φέτος γιόρταζε τα 100 
χρόνια του αλλά και η παρουσία µας στην Athens International. 
 Πολύ σηµαντικές ήταν και οι επισκέψεις σε µονάδες της Πολεµικής 
Αεροπορίας (Ν. Αγχίαλο, Τανάγρα, Μουσείο ΠΑ στο Τατόι, Σούδα, Άραξο, 
Ελευσίνα, Ανδραβίδα και Καλαµάτα) αλλά και στη Βάση Ελικοπτέρων του ΓΕΝ 
στο Κοτρώνι. 



 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας «ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ» 
Αρ. Έγκρισης 719/2005 -  Α.Φ.Μ. 999287326 

ds@air-born.gr 
www.air-born.gr 

 

air-born 
hellenic aviation 

enthusiasts society 

σύλλογος φίλων  
αεροπορίας 

απογείωση 

Σελ. 2 από 4 

 Ο Σύλλογος οριοθέτησε φέτος το βραβείο του καλύτερου πολιτικού 
αεροσκάφους στην Πανελλήνια Έκθεση Μοντελισµού IPMS. 
 Μέλη του ∆Σ επισκεφθήκαµε φέτος για πρώτη φορά τον ∆ιοικητή της 
ΥΠΑ µε σκοπό να του θέσουµε τις ιδέες, τους προβληµατισµούς, τις προτάσεις 
και τα προβλήµατά µας. Η συνάντηση αυτή έγινε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίµα και 
συµφωνήθηκαν σηµαντικά πράγµατα, µε κύριο αυτό της έδρας του Συλλόγου. 
∆υστυχώς όµως, οι τεράστιες φετινές αλλαγές στην Πολιτική Αεροπορία, 
κυρίως µε την ιδιωτικοποίηση της ΟΑ, έφεραν αλλαγή και στην ∆ιοίκηση της 
ΥΠΑ, πριν υλοποιηθούν τα θέµατα αυτά. 
 Τη φετινή χρονιά όµως ο Σύλλογος έκανε το µεγάλο βήµα να βγει έξω 
από τα αεροπορικά του δεδοµένα και να έρθει σε επαφή µε τα Μ.Μ.Ε. µε 
σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη προβολή του και στον 
µη αεροπορικό κόσµο αλλά και σε αυτούς που έχουν µέσα τους το αεροπορικό 
µικρόβιο αλλά δεν έτυχε να γνωρίζουν την ύπαρξη της «Απογείωσης». Τα 
άρθρα σε περιοδικά και εφηµερίδες ήταν πολλά και πολύ προσεγµένα και το 
ενδιαφέρον των δηµοσιογράφων ήταν και είναι ιδιαίτερα αυξηµένο για το 
αντικείµενο δράσης του Συλλόγου µας. Ιδιαίτερη, δε, στιγµή ήταν το 15λεπτο 
τηλεοπτικό ρεπορτάζ της εκποµπής του Mega Channel «Πρωινό Mega», το 
οποίο έδωσε την µεγάλη ώθηση της αναγνώρισης και γνωστοποίησης του 
Συλλόγου από ένα πολύ µεγάλο εύρος ανθρώπων. 

Το ηµερολόγιο του Συλλόγου για το 2009 είχε και φέτος πολύ µεγάλη 
απήχηση γι’ αυτό και αποφασίσαµε να τυπώσουµε για το 2010 δύο 
διαφορετικά ηµερολόγια, µε Πολιτική και Πολεµική Αεροπορία αντίστοιχα, 
προσέχοντας ιδιαίτερα την εκτύπωση και την ποιότητα, κάτι που έλειψε από 
το περσινό ηµερολόγιο. Επίσης τυπώσαµε πάνω από 7.000 καρτ-ποστάλ για 
την προβολή του Συλλόγου από τα µέλη σε όσους το επιθυµούν, τα οποία 
δόθηκαν δωρεάν σε όλα τα µέλη της Απογείωσης. 

Καθιερώθηκε η πριµοδότηση χρηµατικού ποσού µια φορά το χρόνο στα 
µέλη της επαρχίας έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για αυτά να παρευρεθούν 
στις Συνελεύσεις ή τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Επίσης ορίστηκε µέλος 
του ∆Σ σαν υπεύθυνος επικοινωνίας των µελών που κατοικούν εκτός Αθηνών. 

Το 2009 προχωρήσαµε στην αλλαγή server του site µας και 
δηµιουργήθηκε φόρουµ µελών για την καλύτερη ενηµέρωση και επικοινωνία 
µεταξύ του ∆Σ και των µελών. Αυτό οδήγησε στην πλέον κατάργηση του 
yahoogroups µε τα όποια προβλήµατα αυτό δηµιούργησε κατά καιρούς. Όλα 
τα παραπάνω στο site δεν θα µπορούσαν να προχωρήσουν τόσο απλά αν δεν 
είχαµε τη συνεργασία των υπευθύνων του site (Γ. Σπανάκη και Κ. Ζερβού) και 
κυρίως των δύο µελών µας και δηµιουργούς του Airpics.net, Π. Λέκκα και Κ. 
Παπαδάκη. Γι αυτό και ορίστηκε πριµοδότηση 100€ στην οµάδα του Airpics. 
 Ως µέλη του ∆Σ καταθέσαµε πολύ προσωπικό χρόνο και καταβάλαµε 
µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να φέρουµε εις πέρας την πολυάσχολη για το 
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Σύλλογο χρονιά. 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. ∆υστυχώς, όµως, το 
∆Σ ήταν υπερβολικά µόνο του τη χρονιά που µας πέρασε, πολλές φορές δε, 
χρειάστηκε να αγανακτήσει µε συγκεκριµένες συµπεριφορές µελών του 
Συλλόγου και αυτό ήταν κάτι που απασχόλησε επανειληµµένα το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, µε αποτέλεσµα την παραίτηση του Προέδρου, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε κυρίως για να ταρακουνήσει τα εν λόγω µέλη του 
Συλλόγου και όχι για να δηµιουργήσει προβλήµατα στο Σύλλογο, κάτι το οποίο 
και δεν συνέβη. 
 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 των 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 το απερχόµενο ∆Σ για την 
ανεκτίµητη συµβολή τους, τη στήριξη και τη βοήθεια τους. Σαν ∆Σ θέλουµε 
να πιστεύουµε ότι για ακόµα µία χρονιά φανήκαµε αντάξιοι των περιστάσεων 
αλλά και των προσδοκιών σας. 
 
 
Για το ∆Σ 
 
Γιώργος Πανταλός 
Γενικός γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


