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Κύριε ∆ήµαρχε 
 
Η Αερολέσχη Χανίων ιδρύθηκε το 1974, είναι ένα µη κερδοσκοπικό αεραθλητικό σωµατείο, διαθέτει 

ένα στόλο από τέσσερα (4) αεροπλάνα , έχει εγγεγραµµένα 153 µέλη  , είναι µέλος της Ελληνικής 
Αεραθλητικής Οµοσπονδίας (ΕΛΑΟ), είναι επίσηµα αναγνωρισµένο εθελοντικό σωµατείο από την Γενική 
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και έχει άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να παρέχει 
εκπαίδευση χειριστών αεροπλάνων (ΣΧΟΛΗ ΠΙΛΟΤΩΝ) σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα JAR-FCL. 

Ένας από τους στόχους της, τώρα και 10 χρόνια, είναι η αξιοποίηση του ιστορικού αεροδροµίου 
ΜΑΛΕΜΕ επ’ ωφελεία του Αεραθλητισµού και της ανάπτυξης της περιοχής γενικότερα. 

 Αν το αεροδρόµιο ΜΑΛΕΜΕ παραµείνει «ζωντανό» µπορεί να βοηθήσει την οικονοµία του 
περιοχής µε τις παρακάτω χρήσεις: 
 
1. Mε την προσέλκυση ξένου κόσµου στην περιοχή µε τις αεραθλητικές δραστηριότητες που θα 

αναπτύξουµε (µε  αεροπλάνα, ανεµόπτερα, αεροµοντέλα  και αλεξίπτωτα)  καθώς και την διαφήµιση 
που θα προκύψει από αυτές,  

2. Mε την ενίσχυση του χειµερινού τουρισµού (λόγω του ήπιου επικρατούντος χειµερινού κλίµατος) 
µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα προσέλκυσης µαθητών από Βορειοευρωπαικές χώρες στην 
ΣΧΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ που διαθέτουµε. 

3. Με την δηµιουργία αεροπορικού Μουσείου  και από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα 
προκύψουν εξ αυτού. 

4. Αξιοποιούµενο σαν µια νέα πύλη εισόδου θα προσελκύσει τουρίστες υψηλού επιπέδου.  
5. Θα δηµιουργήσει την κατάλληλη υποδοµή για την ανάπτυξη νέων τουριστικών επιχειρήσεων  

ειδικευµένων στον αεροπορικό τουρισµό µε µικρά αεροσκάφη και στον αεραθλητικό τοµέα µε 
δηµιουργία Παγκοσµίων αεροπορικών εκδηλώσεων. 
 
Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω η αεροπορική χρήση του µόνο οφέλη στον τόπο µπορεί να 

δώσει δίνοντας παράλληλα δουλειά στους συντοπίτες µας. Για παράδειγµα αν γίνουν όλα όπως τα λέµε 
τότε θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για θέσεις εργασίας όπως: 

Φύλακες για το αεροδρόµιο και το αεροπορικό Μουσείο, οδηγοί, µηχανικοί , ελασµατουργοί 
εκπαιδευτές αεροπλάνων & αλεξιπτωτιστών, προσωπικό για την γραµµατειακή υποστήριξη της Σχολής 
χειριστών µας, προσωπικό για στελέχωση κλιµακίου της ΥΠΑ (Αερολιµενικός Έλεγχος και Πύργος Ελέγχου 
αεροδροµίου).κ.α. 

 
Κύριε ∆ήµαρχε 
Το αεροδρόµιο ΜΑΛΕΜΕ είναι ήδη «ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ» και έτσι πρέπει να µείνει. Πουθενά στον κόσµο 

δεν καταστρέφουν τέτοιου είδους και τέτοιου µεγέθους υποδοµές αλλά τις αξιοποιούνε.  
Όµως ένα «ζωντανό» αεροδρόµιο δεν επιτρέπει για λόγους ασφάλειας την ύπαρξη στον ευρύτερο 

χώρο του παράλληλες δραστηριότητες όπως γήπεδο GOLF  η ποδόσφαιρο η Μπάσκετ. Κάτι τέτοιο θα 
δηµιουργούσε δυσλειτουργία και αυτοκατάργησή του.  

Γιαυτό 
Σας παρακαλούµε να υποστηρίξετε την προσπάθεια µας στην αεροπορική αξιοποίηση του 

ιστορικού αεροδροµίου ΜΑΛΕΜΕ µε την κατασκευή ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ φύλαξης αεροσκαφών. 
 

Με εκτίµηση     Για το ∆.Σ.  

         Ο       Ο 

    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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