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Αριθ. Πρωτ. 023 / 2004        13 / 3 / 2004 
           

            
ΠΡΟΣ :  ∆.Σ.   ΕΛΑΟ 
 
ΘΕΜΑ :  Περιφερειακός αγώνας ΜΑΛΕΜΕ 2003 
ΣΧΕΤ.:  ΕΛΑΟ Γ.Α. 084/ 8  Μαρτίου 2004 
 
 
Κύριοι, 
Αναφερόµενοι στην ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  της   Επιτροπής Γ.Α.  για τον περιφερειακό 
αεροπορικό αγώνα «ΜΑΛΕΜΕ 2003», σας γνωρίζουµε ότι  οι  αναφερόµενες   σε αυτήν 
«παραβάσεις»  είναι τουλάχιστον  ανακριβείς  για τους ακόλουθους λόγους : 
 
1. Μέλη της Αερολέσχης Χανίων στελέχωσαν  στο παρελθόν  τον αντίστοιχο 
Περιφερειακό αγώνα «ΜΑΛΕΜΕ 2001».  

 
2. Ο Αγώνας  διεξάχθηκε   µε ασφάλεια και µε  καιρικές συνθήκες  οι οποίες στην 
περιοχή του αεροδροµίου ΜΑΛΕΜΕ  ήταν πολύ καλές,  µε ήλιο στο µεγαλύτερο 
διάστηµα της ηµέρας και βέβαια σε όλη τη διάρκεια των αγώνων,  όπως αυτό 
αποδεικνύεται  και από τις συνηµµένες φωτογραφίες. Υπήρχαν  νέφη στην ευρύτερη 
περιοχή  (Βάση στα 2500’ νοτιοδυτικά του Μάλεµε) , καθώς και βροχές, κατά αραιά 
διαστήµατα, τις πρωινές ώρες, πριν την έναρξη του αγώνα. Το γεγονός αυτό  είχε  σαν 
αποτέλεσµα  να αποφασίσουν οι αγωνιζόµενοι,  να εντοπίσουν  µόνο τα σηµεία CP1 & 
CP7,  παίρνοντας βαθµούς ποινής για τα υπόλοιπα. Είναι προφανές ότι οι κανόνες 
αεροπορικής ασφάλειας, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, τηρήθηκαν µε απόλυτη ακρίβεια. 
 
3. Χρειάστηκε να επανασχεδιάσουµε εξ αρχής τον αγώνα,  διότι  οι  παλιοί  
φάκελοι  του Πανελλήνιου αεροπορικού αγώνα 2002,  στους οποίους   αναφέρεται η 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ,  ήταν πληµµελείς  και δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν. 
Συγκεκριµένα σε κάθε φάκελο υπήρχαν µόνο  φωτογραφίες  (6 σελίδες), µε  ένα  έντυπο  
απαντήσεων και µια λευκή σελίδα. Έλλειπαν από όλους τους φακέλους ουσιώδη έντυπα 
για την εκτέλεση του αγώνα αυτού, όπως  π.χ. οι προβλεπόµενοι χάρτες και το  
σηµαντικότατο  φύλλο αγώνα, κάνοντάς µας να αναρωτιόµαστε  πως ήταν δυνατόν να  
γίνονταν  οι Πανελλήνιοι αυτοί αγώνες του 2002, αν δεν  αναβάλλονταν, λόγω κακών 
καιρικών συνθηκών, όπως τελικά  έγινε. Ο ∆ιευθυντής αγώνα  Μ. Μπουζάκης, 
αιφνιδιασµένος από την µη δυνατότητα χρησιµοποίησης των φακέλων αυτών, µε πολύ 
κόπο και µε την εθελοντική εργασία πολλών µελών της Αερολέσχης µας, δηµιούργησε 
νέο  φύλλο αγώνα,  χρεώνοντας το ταµείο της Αερολέσχης Χανίων µε δύο πτήσεις 
συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών  (αξίας ~750€) για την δηµιουργία  του απαραίτητου 
νέου φωτογραφικού υλικού.  
 
4. Ο υπεύθυνος για τα GPS Αλέκος Κρασάκης πήρε  ένα GPS logger  από την 
ΕΛΑΟ αµέσως µετά τους  περιφερειακούς  αγώνες της Θεσσαλονίκης, για να εξασκηθεί 
στον τρόπο λειτουργίας του. Όµως για να το κάνει αυτό χρειάστηκε να έχει τα αντίστοιχα 
password .  Παρά τα επανειληµµένα τηλεφωνήµατα  προς τον               κ.  Γ. 



Τσεσµελή,  πήραµε τα απαραίτητα για τη λειτουργία των GPS  password,  µόλις την 
παραµονή των αγώνων (συνηµµένο e-mail). 
 
5. Οι αγώνες µας έγιναν  παρουσία του τότε Προέδρου της Επιτροπής Γ.Α.      
κ. Γ. Μπενέκου,  ο οποίος τους παρακολούθησε από την έναρξη µέχρι το τέλος τους και 
συνυπέγραψε τα αποτελέσµατα. Το σχόλιο της Επιτροπής Γ.Α. ότι, δήθεν, η παρουσία 
του κ. Μπενέκου στους αγώνες του ΜΑΛΕΜΕ πραγµατοποιήθηκε χωρίς τη θέλησή του, 
είναι παιδαριώδες και βέβαια προσβλητικό, τόσο για τον κ. Μπενέκο, όσο και για µας 
που διοργανώσαµε τους αγώνες. 
 
6. Παρά τις επανειληµµένες και επίµονες προσπάθειες, τόσο του ∆ιευθυντή 
αγώνα Μ. Μπουζάκη , όσο και του Προέδρου της Αερολέσχης Χανίων Κ. Κιµιωνή, 
προκειµένου να συνεργαστούµε αρµονικά για όλες τις λεπτοµέρειες του αγώνα,     δεν 
καταφέραµε να έχουµε  έστω και τηλεφωνική επικοινωνία µε τον εκπρόσωπο της 
Επιτροπής Γ.Α.  και γνώστη του σχεδιασµού αγώνων κ. Γ. Τσεσµελή,   από το 
καλοκαίρι  και µετά. 
 
Κύριοι,  
οι αθλητικοί αγώνες, κάθε µορφής και κατηγορίας είναι πάνω και πριν από όλα χαρά, 
πνεύµα αλληλεγγύης, ανθρώπινες σχέσεις και βέβαια στην περίπτωση τη δική µας, 
τήρηση των κανόνων αεροπορικής ασφάλειας και ανάπτυξη του αεραθλητικού 
πνεύµατος. Σηµειώστε σας παρακαλούµε στο σηµείο αυτό, ότι τους αγώνες του 
ΜΑΛΕΜΕ, παρακολούθησαν εκατοντάδες συµπολιτών µας, µε τις οικογένειες και τα 
παιδιά τους και µερικοί µάλιστα απ΄αυτούς επωφελήθηκαν της ευκαιρίας, 
πραγµατοποιώντας, µε το ανάλογο ασφαλώς κόστος για την Αερολέσχη µας,  µια 
ολιγόλεπτη πτήση γνωριµίας. Οι γραφειοκρατικές αντιλήψεις, οι µεµψιµοιρίες, οι κάθε 
λογής αδικαιολόγητες γκρίνιες και οι µικρότητες, δεν έχουν θέση στους θιασώτες του 
πραγµατικού αθλητισµού. Για τους παραπάνω λόγους  σας παρακαλούµε  να µην 
δεχτείτε την εισήγηση της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Γ.Α., να θεωρήσετε ότι η εισήγηση αυτή έγινε 
υπό το κράτος … «υπερβάλλοντος ζήλου»  και να δεχθείτε να γίνει  επαναξιολόγηση 
του δικού µας αγώνα, τουλάχιστον µε τα ίδια κριτήρια που έγινε η αξιολόγηση   του 
αεροπορικού αγώνα    «ΚΥΠΕΛΛΟ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ 2003»  στο αεροδρόµιο Τατοΐου. 
 

 
 

                                                 Με εκτίµηση, 
 
 

  Ο         Ο 
     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΑ 

 
 
 
 
 Κοσµάς Κιµιωνής    Μανώλης Μπουζάκης 
 

Συνηµµένα : 
 
1. ∆έκα (10)  Φωτογραφίες από τον αγώνα µε λεπτοµέρειες καιρού & οργάνωσης. 
2. Πληµµελές φύλλο αγώνα Πανελλήνιων αεροπορικών αγώνων 2002. 
3. Περιεχόµενα φακέλου Πανελλήνιων αεροπορικών αγώνων 2002. 
4. E-mail µε τα password  των GPS Logger. 
5. 18 φακέλους Πανελλήνιων αεροπορικών αγώνων 2002. 
 


