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Διοικητικός απολογισμός για τη χρονιά 2017 

Η φετινή χρονιά για το ΔΣ χαρακτηρίζεται ως μια χρονιά συντήρησης και ανακατάταξης των 

δυνάμεων της λέσχης, όπως και προσαρμογής στις νέες συνθήκες που προσδιορίζει ο νέος 

χώρος αυτής.  

Στο λειτουργικό κομμάτι του χώρου που ήταν και ευθύνη του αντιπρόεδρου κ. Ξέστερνου 

Φραγκίσκου έγινε διαχείριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε τα πράγματα να 

κυλήσουν όσο το δυνατό καλύτερα για τα μέλη που την επισκέπτονται. (Συντήρηση- 

καθαριότητα-εφοδιασμός-ΔΕΚΟ) 

Η γραμματεία υπό την ευθύνη του Γραμματέα Κ. Κωνσταντινίδη οργανώθηκε και 

ενημερώθηκε πλήρως . Το κομμάτι των εκδρομών που ήταν και αυτό ευθύνη του Κ. 

Κωνσταντινίδη λειτούργησε άψογα από θέμα οργάνωσης (διήμερες και μονοήμερες 

εκδρομές αποτελούσαν επιλογές του φετινού εκδρομικού). 

Κορύφωση του προγράμματος των εκδρομών αποτέλεσε η διεξαγωγή της πανελλήνιας 

συνάντησης η οποία στέφτηκε από επιτυχία. 

Στη χρονιά που πέρασε έγιναν προσπάθειες κοινωνικοποίησης της λέσχης και ανάδειξης της 

μέσα από συλλογικές προσπάθειες. Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή της λέσχης μας 

στο Αντάμωμα φίλων μοτοσυκλέτας στην κοινή εκδρομή των λεσχών στο Σοφικό και στην 

πρωτοβουλία ενημέρωσης μέσω ημερίδων του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων 

Ανηλίκων. 

Μελανό σημείο στο εκδρομικό όπως και σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα της λέσχης 

υπήρξε η συμμετοχή των μελών της η οποία ήταν ελλιπέστατη. 

Στα μελανά κομμάτια αυτής της θητείας του ΔΣ εντάσσεται η ρήξη με το παράρτημα 

Μεσσηνίας λόγω παραπληροφόρησης που υπήρξε περί διεξαγωγής της πανελλήνιας 

συνάντησης στην Καλαμάτα. Αποτέλεσμα αυτής της ρήξης ήταν η παραίτηση του τότε 

εκπροσώπου κ. Τριάντου και η αντικατάστασή του κατόπιν εκλογών από τον κ. Φράγκο. 

Το Δ.Σ. έχοντας στενή επικοινωνία με το παράρτημα Μεσσηνίας διαπίστωσε την άγνοια των 

μελών του περί θεμάτων  - εκδηλώσεων – υποχρεώσεων της λέσχης. Το Δ.Σ. κατέβαλε 

προσπάθειες ενημέρωσης των μελών και του νέου εκπροσώπου ώστε να είναι όλοι 

ενήμεροι για τα τεκταινόμενα στη λέσχη. 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αυτής, το ΔΣ κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα εσωτερικό 

πρόβλημα στο ΔΣ και αυτό ήταν η ανεπάρκεια του τέως ταμία κ. Αδάση Χρήστου να 

ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Υποχρεώθηκε να τον απομακρύνει από το Δ.Σ. και να 

γίνει επαναπροσδιορισμός των θέσεων των μελών του με την είσοδο του 

αναπληρωματικού μέλους κ. Μουζακίτη Παύλου. 

http://www.vstrom.gr/
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Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της χρονιάς που πέρασε είναι η μείωση των μελών της 

λέσχης κατά 33 μέλη. Δεκαοκτώ (18) από την Αθήνα και οι υπόλοιποι από την επαρχία.  
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