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ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟΝ    ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 
ΚΟΙΝ. : ΕΛΑΟ 

Νοµάρχη Χανίων 
  ∆ηµάρχους περιοχής Χανίων 
  115 Π.Μ. 
  ΥΠΑ/ΚΑΧΝ 
  Υποψήφιους τοπικής Αυτοδιοίκησης περιοχής µας. 
 
ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΤΑΣΗ   αξιοποίησης  ιστορικού  α/δ  Μάλεµε 
 
 
Κύριε Υπουργέ 
 

Σας παρακαλούµε  να  εγκρίνετε την πρόταση  της Αερολέσχης Χανίων σχετικά µε την αξιοποίηση 
του ιστορικού αεροδροµίου Μάλεµε  η οποία είναι : 

 
• Να γίνει στο ιστορικό  αεροδρόµιο Μάλεµε  Αεραθλητικό Κέντρο  
 

Νοµίζουµε ότι η πρότασή µας έχει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 
 

 
1.  Αποσυµφόρηση του α/δ Σούδας από τις δραστηριότητες (Εκπαιδευτικές πτήσεις, 

πτήσεις αναψυχής, πτήσεις πυρανίχνευσης, αεραθλητικές  εκδηλώσεις) της Αερολέσχης 
Χανίων διότι βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση (πέραν των 10 Ναυτικών Μιλίων από το 
πολυσύχναστο αεροδρόµιο Σούδας και δεν επηρεάζει τις διαδικασίες προσέγγισης στους 
διαδρόµους αποπροσγείωσης). Το πολεµικό αεροδρόµιο Σούδας θα µπορεί 
ανεπηρέαστα και απρόσκοπτα να συνεχίζει να επιχειρεί χωρίς το φορτίο των δικών µας 
τοπικών πτήσεων  και των αεροπορικών εκδηλώσεων, εξυπηρετώντας έτσι µε 
µεγαλύτερη ασφάλεια τις πτήσεις των πολεµικών και πολιτικών αεροπλάνων τα οποία 
σηµειωτέον κατά τους καλοκαιρινούς µήνες έχουν πολύ µεγάλη κίνηση λόγω του 
αυξηµένου τουριστικού ρεύµατος που παρατηρείται στην περιοχή µας. 

 
2. Σαν Αεραθλητικό κέντρο θα δώσει  την ευκαιρία στους νέους και σε όλους όσους θέλουν 

να ασχοληθούν µε τον αεραθλητισµό. Έτσι θα δοθεί µεγάλη  ώθηση στην ανάπτυξη  
αεραθλητικών τµηµάτων όπως τα παρακάτω : 
ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑ  
ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ  
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΣ   
ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΣ 
Τα τµήµατα αυτά λόγω της φύσης τους είναι αδύνατον να δηµιουργηθούν και να  
αναπτυχθούν µε έδρα το πολυσύχναστο α/δ Σούδας. 

 



3. Οι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο α/δ Μάλεµε αξιοποιούνται µε τον καλύτερο 
τρόπο. 

 
4. Ταιριάζει απόλυτα µε την επιδιωκόµενη από το Γ.Ε.Α.    δηµιουργία αεροπορικού 

Μουσείου.  Έτσι θα µπορεί να προβάλει τον πολιτιστικό του χαρακτήρα µε εκδηλώσεις, 
συνέδρια και εκθέσεις σχετικές µε αεροπορικά θέµατα. 

 
5. Θα είναι ένα εύχρηστο µικρό εφεδρικό αεροδρόµιο σε περίπτωση εθνικής ανάγκης 

καλύπτοντας βασικές ανάγκες αεροµεταφοράς µε ελικοφόρα αεροπλάνα και ελικόπτερα. 
 

6. Θα δώσει την δυνατότητα διεθνών αεροπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων  µε 
µεγάλη συµµετοχή λόγω της  θέσης του και σε συνδυασµό µε το φυσικό περιβάλλον. 
Τέτοιου είδους εκθέσεις γίνονται σε αρκετές ανεπτυγµένες χώρες όπως το  OSHKOSH 
στις ΗΠΑ, το FARNBOROUGH στην Αγγλία, το LE BOURGE   στην Γαλλία  κτλ.      Θα 
βοηθήσει θετικά στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιοχής  και σε συνδυασµό 
µε την δηµιουργία Αεροπορικού Μουσείου όπως αναφέραµε προηγουµένως δίνει  
µοναδική δυνατότητα στο αεροδρόµιο αυτό  να γίνει Πανευρωπαϊκό αεραθλητικό κέντρο 
στα πλαίσια της Ενωµένης Ευρώπης µε αεραθλητικές εκδηλώσεις ∆ιεθνούς ακτινοβολίας. 

 
7. Θα δώσει την δυνατότητα να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας διότι θα 

συνδυάζεται ο τουρισµός µε την αεραθλητική εκπαίδευση. Ιδιαίτερα µε την δηµιουργία 
ταχύρυθµων τµηµάτων εκπαίδευσης Χειριστών Ελαφρών Αεροσκαφών που θα 
απευθύνονται και σε άτοµα χωρών της ΕΟΚ θα δώσει ώθηση (Σε συνδυασµό και µε την 
προηγούµενη παράγραφο &6 ) σε τουρισµό υψηλής οικονοµικής στάθµης µε προοπτικές 
διατήρησης του συγκεκριµένου τουριστικού ρεύµατος και κατά τους χειµερινούς µήνες. 

 
8. Συνδυάζεται αρµονικά µε την δηµιουργία ναυταθλητικού κέντρου και άλλων 

µηχανοκίνητων αθλητικών δραστηριοτήτων (π.χ. Αγώνες αυτοκινήτων , µοτοσικλετών 
) καθώς και µε την δηµιουργία ποδηλατοδροµίου αρκεί να καθοριστούν κανόνες και 
ωράρια λειτουργίας αυτών. 

 
9. Και όλα αυτά είναι άµεσα υλοποιήσιµα χωρίς  επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισµού. 
 

Πληροφοριακά σας ενηµερώνουµε ότι ο  ∆ήµος Πλατανιά στην περιοχή του οποίου βρίσκεται 
το αεροδρόµιο Μάλεµε, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του (11/144/17-12-2000) τάχθηκε 
σύµφωνος µε την πρότασή µας αυτή.  
 

Μετά τιµής 
 
 

 


