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ΠΡΟΣ : ∆ιοικητή 115 Π.Μ.     
 
Κύριε ∆ιοικητά 

 
Όπως ήδη σας είναι γνωστό, το αεροδρόµιο Σούδας τους καλοκαιρινούς µήνες έχει  αρχίσει να 

ασφυκτιά  από τις πτήσεις των πολεµικών και  των πολιτικών αεροσκαφών.  
Αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι ότι οι πτητικές δραστηριότητες της Αερολέσχης µας 

και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικές πτήσεις γίνονται πολύ δύσκολα  (έως καθόλου) αν λάβουµε υπόψιν 
και τον περιορισµό ότι επιτρέπεται να πετάµε ΜΟΝΟ  κατά την διάρκεια του  Σαββατοκύριακου.   

Η ανάπτυξη  και άλλων αεραθλητικών δραστηριοτήτων όπως της ανεµοπορίας,  του 
αλεξιπτωτισµού, του αεροµοντελισµού , των υπερελαφρών  των αερόστατων  κ.α.  είναι στενά 
συνδεδεµένες µε την χρήση του αεροδροµίου αυτού.  

Νοµίζουµε ότι η  περαιτέρω µη χρήση του σαν  αεροδρόµιο, θα µπλοκάρει την αεροπορική 
του ιδιότητα  και θα βάλει ένα οριστικό τέλος στην ζωή του, στην ιστορία του  και στην 
δραστηριότητά του. 

Εµείς έχουµε την δυνατότητα, µε τις αεραθλητικές µας δραστηριότητες, να του δώσουµε ξανά 
αεροπορική ζωή και να το καταστήσουµε ένα «πρότυπο αεραθλητικό κέντρο» γνωστό σε όλη 
την Ελλάδα συµβάλλοντας έτσι θετικά στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής. 

Με  την προοπτική  αυτή και µε εκφρασµένη την σύµφωνη γνώµη του ΓΕΑ (συνηµµένες 
επιστολές) για την χρήση του αεροδροµίου ΜΑΛΕΜΕ από την Αερολέσχη µας σας παρακαλούµε 
για τα παρακάτω: 

 
1. Την υπόδειξη από µεριά σας χώρου  για ανέγερση υπόστεγου επιφάνειας 400m2 περίπου. 
2. Την διάθεση του χώρου  του παλιού Πύργου Ελέγχου  (βρίσκεται στην οροφή του υπάρχοντος 

οικήµατος) για την  αξιοποίησή του από µεριάς µας, στην τοπική κυκλοφορία των αεροσκαφών 
µας. 

3. Την διάθεση χώρου (ενός η δύο δωµατίων) στο οίκηµα που βρίσκεται κάτω από τον παλιό Πύργο 
Ελέγχου και που τώρα χρησιµοποιείται από το κλιµάκιο των στρατιωτών σας η την  διάθεση του 
ΤΟΛ  που βρίσκεται δυτικά των µουσειακών αεροσκαφών για την δηµιουργία αίθουσας 
ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των πιλότων µας.. 

4. Τον εµπλουτισµό του αεροπορικού Μουσείου Μάλεµε και µε άλλα παροπλισµένα αεροπλάνα µε 
στόχο την δηµιουργία ενός «πρότυπου αεροπορικού πάρκου».   
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