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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2010 

 
Χαλκίδα, Δεκέμβριος 2010 

 
 

Αγαπητά μέλη 
 
 άλλη μια χρονιά πλησιάζει στο τέλος της και μαζί της λήγει η θητεία του 
παρόντος Δ.Σ. Ας ανακεφαλαιώσουμε μαζί την πορεία μας τον χρόνο αυτό. 
 Πριν ακόμη τελειώσει το 2009 το ΔΣ είχε συσταθεί σε σώμα και αμέσως 
μετά τις γιορτές πραγματοποιήθηκε η πρώτη τακτική συνεδρίαση του. 
Τέθηκαν οι στόχοι για την χρονιά που άρχιζε και δόθηκαν αρμοδιότητες. Τέλος 
Ιανουαρίου είχαμε την ευκαιρία όλα τα μέλη μας να βρεθούμε στα πλαίσια της 
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και να ανταλλάξουμε απόψεις. Για το ΔΣ 
ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να αφουγκραστεί τις επιθυμίες των μελών. Κάτι 
το οποίο έχει για εμάς εξαιρετική σημασία.  
 Η πρώτη δραστηριότητα του Συλλόγου μας για το 2010 ήταν η 
επίσκεψη μας στην 346 Μοίρα στην αεροπορική βάση της Λάρισας επ' 
ευκαιρία του εορτασμού των 20 χρόνων της μοίρας. Ακολούθησε επίσκεψη 
μας στον Πύργο Ελέγχου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών μένοντας πιστοί 
στην προσπάθεια μας να φέρουμε τα μέλη μας κοντά στην αεροπορία 
ανοίγοντας τους πόρτες που θα έμεναν κλειστές υπό διαφορετικές συνθήκες. 
Είναι παραπάνω από φανερό το πόσο σημαντικό και το πόσο ψηλά στις 
προτεραιότητες μας παραμένει η καλλιέργεια και συντήρηση σχέσεων 
αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας με τους αεροπορικούς φορείς της χώρας 
μας.  
 Άλλη μια δραστηριότητα που σαν σκοπό είχε την ψυχαγωγία και την 
καλύτερη γνωριμία των μελών μας ήταν το “Flight simulator day” που επίσης 
προκάλεσε το ενδιαφέρον του κατεξοχήν “φορέα” για την Ελλάδα στο flight 
simming με αποτέλεσμα πριν περίπου τρεις εβδομάδες (τέλος Νοεμβρίου) ο 
Σύλλογος μας να προσκληθεί ως εισηγητής στο συνέδριο των flight simmers 
στην Αθήνα. Μια παρουσία απολύτως επιτυχημένη και που σίγουρα είναι απλά 
η αρχή για μια επωφελή συνεργασία. 
 Ακολούθησε επίσκεψη στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και στην 
110 Πτέρυγα Μάχης στην Λάρισα τον Απρίλιο και τον Μάιο αντίστοιχα.  
 Δυστυχώς όμως το πρώτο 6μηνο του έτους στιγματίστηκε από την 
συμπεριφορά και την αποχώρηση του μέλους Βασίλη Ποργιάζη. Το γεγονός 
αυτό προκάλεσε μεταξύ άλλων και πρόβλημα στην λειτουργία του ΔΣ αφού 
ακόμη και πριν την αποχώρηση του ήταν συνεχώς απών.  
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 Παρόλα αυτά, διεξήχθη με επιτυχία η Έκτακτη Καταστατική Συνέλευση 
στο τέλος Μαΐου κατά την οποία τα μέλη μας συμφώνησαν και ενέκριναν 
σημαντικές αλλαγές στο Καταστατικό του Συλλόγου και εξουσιοδότησαν το ΔΣ 
να προβεί στην διαδικασία αλλαγής. Ήταν μια διαδικασία σημαντική που 
απέδειξε το ενδιαφέρον και την ωριμότητα των παρευρισκομένων μελών μας. 
Δυστυχώς όμως και σε αυτή την πολύ στιγμή του Συλλόγου, μόλις και μετά 
βίας συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να διεξαχθεί η 
Γενική Συνέλευση, καταδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την άρνηση 
ανταπόκρισης μεγάλου αριθμού μελών στις σπάνιες φορές που ο Σύλλογος 
ζητάει την ενεργή συμμετοχή τους. Με το τέλος της Γενικής αυτής 
Συνέλευσης η σκυτάλη πέρασε στο ΔΣ το οποίο έχει πάρει προσφορές από 
διάφορους δικηγόρους και θα καταθέσει το νέο Καταστατικό στο αρμόδιο 
Πρωτοδικείο αμέσως μετά την σύσταση σε σώμα του νέου ΔΣ που θα 
προκύψει από τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου. Αυτό συμβαίνει για καθαρά 
τεχνικούς λόγους που έχουν να κάνουν με την εξουσιοδότηση και 
ταυτοποίηση των μελών του ΔΣ στους διάφορους φορείς (τράπεζα, εφορία, 
κ.α.) 
 Όμως πέρα από τα διαδικαστικά και “βαρετά” θέματα, το ΔΣ 
προχώρησε και ανακοίνωσε την διοργάνωση εκδρομής στο St. Maarten για τα 
μέλη, τον Μάρτιο του 2011. Επετεύχθη συμφωνία με την αεροπορική εταιρία 
Air Caraibes για ομαδικό εισιτήριο με πολύ ευνοϊκούς όρους ειδικά για τον 
Σύλλογο μας. Το ενδιαφέρον υπήρξε μεγάλο ενώ ο σχεδιασμός της εκδρομής 
συνεχίζεται. 
 Επισκέψεων συνέχεια τον Ιούνιο με την 117 Πτέρυγα Μάχης και την 
111 Πτέρυγα Μάχης όπου είχαμε την τύχη να δούμε και να φωτογραφίσουμε 
την πρώτη εμφάνιση του ειδικά διακοσμημένου F-16 της 341 Μοίρας ενώ στις 
24 και 25 Ιουλίου μέλη μας επισκέφθηκαν την Διεθνή Αεροπορική Έκθεση στο 
Farnborough της Αγγλίας. 
 Φέτος η καθιερωμένη καλοκαιρινή εκδρομή του Συλλόγου 
πραγματοποιήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου στην Σκιάθο όπου 
μέλη μας επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στους χώρους του αεροδρομίου 
“Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης” ενώ υπήρξε και μια μικρότερη σε μέγεθος 
επίσκεψη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στα μέσα του Αυγούστου. 
 Όμως ίσως η ποιο ξεχωριστή δραστηριότητα για το 2010 ήταν η 
συμμετοχή του Συλλόγου μας στο Clipper Day 2010 που διοργάνωσε ο 
ομώνυμος σύλλογος των spotters του Μιλάνου. Τα μέλη μας είχαν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του αεροδρομίου Malpensa του 
Μιλάνου και να απαθανατίσουν την κίνηση εκείνων των ημερών από πολύ 
κοντά. Πάνω απ' όλα, έγιναν πρεσβευτές της χώρας μας σε ένα διεθνές 
γεγονός του χώρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας Σύλλογος του χώρου μας 
συνεργάζεται με άλλον ανάλογο σύλλογο του εξωτερικού και η επιτυχία της 
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συνεργασίας αυτής ανοίγει τον δρόμο για ακόμη περισσότερες συνεργασίες 
στο άμεσο μέλλον. Απόρροια της πολύ πετυχημένης αυτής επίσκεψης ήταν η 
απόφαση του ΔΣ να καθιερωθεί την συνεργασία αυτή, επίσημη δραστηριότητα 
του Συλλόγου κάθε χρόνο.  
 Άλλη μια σημαντική πρώτη που συνέβη κατά το 2010 ήταν η επίσκεψη 
του Συλλόγου στο υπόστεγο της τεχνικής βάσης της Aegean Airlines στο “Ελ. 
Βενιζέλος”. Δεν είναι τόσο η διάρκεια της επίσκεψης ή ο αριθμός των 
αεροσκαφών που κατεγράφησαν αλλά η επαφή, η γνωριμία και η επικοινωνία 
με ανθρώπους του χώρου.       
 Είναι στόχος του παρόντος ΔΣ η εξωστρέφεια και οι οργανωμένες 
προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση έχουν ήδη αποφέρει εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. Δεν χρειάζεται παρά να πάρετε στα χέρια σας το φετινό μας 
ημερολόγιο για να το καταλάβετε. Η πολύ σημαντική χορηγία της Aegean 
Airlines που πέτυχε ο Σύλλογος μας δεν εξαντλείται στο οικονομικό μόνο 
επίπεδο αλλά έχει να κάνει με την αναγνώριση μας από φορείς του 
αεροπορικού γίγνεσθαι και αποτελεί ένα μεγάλο πρώτο βήμα προς ακόμη 
μεγαλύτερα επιτεύγματα και την καθιέρωση πλέον του Συλλόγου μας στον 
χώρο.      

Δυστυχώς όμως μας στεναχώρησε και πάλι το γεγονός ότι τα ίδια τα 
μέλη μας αδιαφόρησαν ως προς την διαδικασία δημιουργίας του ημερολογίου 
σε τέτοιο βαθμό που μας έκανε να αναρωτηθούμε εάν πράγματι ο Σύλλογος 
θέλει να εκδώσει ημερολόγιο φέτος.       
  Το ημερολόγιο όμως δεν ήταν η μόνη επιτυχία της 
συνδυασμένης αυτής δράσης. Το δημοσίευμα της εφημερίδας “Έθνος” για τον 
Σύλλογο μαζί με φωτογραφίες μελών μας σίγουρα προσθέτει στο γενικό κλίμα. 
Άλλες προσπάθειες μπορεί να μην είναι τόσο γνωστές αλλά είναι εξίσου 
σημαντικές. Οι ουσιαστικές αυτή την φορά επαφές με στελέχη του Δ.Α.Α. “Ελ. 
Βενιζέλος” και ιδιαίτερα την Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Marketing, έχουν 
πολλαπλές εφαρμογές και μακροπρόθεσμους στόχους. Χτίζουμε σιγά – σιγά 
μια σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας που πιστεύουμε θα έχει τελικά απτά, 
καθημερινά οφέλη για την “Απογείωση” και τα μέλη της.    
 Δεν παραγνωρίζουμε όμως και την σημασία που έχει η συνεργασία με 
άλλους Συλλόγους. Η συνεργασία με τους οργανωμένους Έλληνες simmers 
ήδη αναφέρθηκε ποιο πάνω ενώ η διεύρυνση της συνεργασίας μας με την 
IPMS Hellas ήταν σίγουρα επικερδής για τον Σύλλογο μας αφού τις ημέρες 
που διαρκούσε η παράλληλη έκθεση φωτογραφίας του Συλλόγου μας στον 
χώρο της ετήσιας έκθεσης – διαγωνισμού της IPMS πληροφορήθηκαν για τον 
Σύλλογο και θαύμασαν τις φωτογραφίες των μελών μας, που πάντα 
αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση, εκατοντάδες επισκέπτες. 

Φέτος προχωρήσαμε και στην εκτύπωση ειδικών πλαστικοποιημένων 
folders προκειμένου να δημιουργήσουμε μια περισσότερο επαγγελματική 
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εικόνα στις παραδόσεις των ημερολογίων και των δώρων εθιμοτυπίας. Ήδη οι 
πρώτες εντυπώσεις αεροπορικών φορέων για την πρωτοβουλία αυτή είναι 
θετικότατες και ευελπιστούμε η όλη προσπάθεια αυτή να προσθέσει ένα 
ακόμα λιθαράκι στη γενική εικόνα του Συλλόγου προς τα έξω.    

Σίγουρα δεν κάναμε τα πάντα για όλους. Σίγουρα κάτι μας ξέφυγε ή 
κάτι θα μπορούσε να γίνει αλλιώς ή και ακόμη καλύτερα. Επιζητούμε την 
εποικοδομητική κριτική και θέλουμε να ακούμε την γνώμη σας. Μας 
στεναχωρεί όταν δεν βρίσκουμε ανταπόκριση ή όταν η σχέση του ΔΣ με τα 
μέλη γίνεται μονόλογος. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους εσάς που πιστεύετε 
ότι μπορείτε να προσθέσετε κάτι ώστε ο επόμενος απολογισμός να είναι ακόμη 
μακρύτερος, να έλθουν εμπρός και να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο ΔΣ. 
Θα μας βρείτε αρωγούς καθώς όλοι μας έχουμε μόνο να κερδίσουμε από έναν 
ισχυρό και δραστήριο Σύλλογο.        
 Το ΔΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει όσα μέλη διέθεσαν τον χρόνο τους και 
την ενέργεια τους ώστε να γίνουν κάποια από τα ανωτέρω. Ιδιαίτερα θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε το μέλος Χατζηδήμου Απόστολο, το μέλος 
Σωκράτη Μουτίδη και το μέλος Μαστρογιάννη Ελευθέριο. Τέλος, 
ευχαριστούμε όλους εσάς, τα ενεργά και δραστήρια μέλη που μας τιμήσατε με 
την εμπιστοσύνη σας κατά την θητεία μας. 
  
  
 
 
Για το ΔΣ 
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Πρόεδρος       Γ. Γραμματέας 
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