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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΜΑΛΕΜΕ 
 

Το µικρό αεροδρόµιο Μάλεµε  µε τον ρόλο που διαδραµάτισε  στον  Β' Παγκόσµιο πόλεµο έγραψε το 
όνοµά του στην νεώτερη  Ιστορία. Εµείς αν θέλουµε να διατηρήσουµε την ιστορική του αυτή µορφή 
είµαστε υποχρεωµένοι να φροντίσουµε ώστε να παραµείνει ένα µικρό ζωντανό  αεροδρόµιο.  

Η Αερολέσχη Χανίων ως ένας από τους  φυσικούς του θεµατοφύλακες, αναλαµβάνει πρωτοβουλία 
µε συγκεκριµένες προτάσεις για την αξιοποίηση του αεροδροµίου Μάλεµε επ ωφελεία του κοινωνικού 
συνόλου χωρίς να αλλοιώνεται η ιστορική του υπόσταση. 

  
Οι προτάσεις αυτές είναι : 

• H χρήση του αεροδροµίου Μάλεµε  ως Αεραθλητικό Κέντρο  
• H χρήση του αεροδροµίου Μάλεµε  ως Αεροπορικό Μουσείο  
• Η χρήση του αεροδροµίου Μάλεµε  ως µικρό τουριστικό αεροδρόµιο. 

 
Ως  Αεραθλητικό κέντρο θα δώσει  την ευκαιρία στους νέους της περιοχής και σε όλους όσους 

θέλουν , ντόπιους και ξένους, να ασχοληθούν µε τον αεραθλητισµό, µε προοπτική την Πανευρωπαϊκή του 
προβολή.  

Αεραθλητισµός σηµαίνει ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑ, σηµαίνει ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟ, σηµαίνει ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, σηµαίνει ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟ, σηµαίνει ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟ και τόσα άλλα αθλήµατα που 
έχουν σχέση µε τον αέρα και την πτήση γενικότερα. Με το αεραθλητικό κέντρο αυτό  θα µπορέσει ο 
αεραθλητισµός στην Ελλάδα να πάρει νέα ώθηση σε Πανευρωπαϊκό ακόµα και σε Παγκόσµιο επίπεδο και 
θα είναι ένα δυνατό όπλο ενάντια στην µάστιγα των ναρκωτικών και του αποπροσανατολισµού της 
νεολαίας.. 

Η θέση του αεροδροµίου και ο συνδυασµός του µε το φυσικό περιβάλλον , την ιστορία του, την 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής καθώς και µε την δηµιουργία Αεροπορικού Μουσείου του δίνη  
µοναδική δυνατότητα για να γίνει Πανευρωπαϊκό αεραθλητικό κέντρο στα πλαίσια της Ενωµένης 
Ευρώπης µε αεραθλητικές εκδηλώσεις ∆ιεθνούς ακτινοβολίας.  

Πρέπει να σηµειωθεί η τεράστια  τουριστική προβολή της περιοχής  στις περιπτώσεις των 
αεροπορικών διοργανώσεων µε παγκόσµια ακτινοβολία και η ανάλογη αύξηση του τουριστικού ρεύµατος 
από την προβολή αυτή. 

Επίσης µε τον τρόπο αυτόν ανοίγεται  προοπτική δηµιουργίας ταχύρυθµων Σχολών Χειριστών 
Αεροσκαφών, Σχολής αλεξιπτωτιστών και Σχολής ανεµοπορίας  οι οποίες θα στοχεύουν στην εκπαίδευση 
Ευρωπαίων ( και όχι µόνο ) µαθητών σε ταχύρυθµα τµήµατα  στους καλοκαιρινούς αλλά και στους 
χειµερινούς µήνες µε το µεγάλο πλεονέκτηµα του συνδυασµού των διακοπών  µε την απόκτηση πτυχίου 
πιλότου . Τέτοιες δραστηριότητες που συνδυάζουν τουρισµό µε απόκτηση αεροπορικού πτυχίου και 
αεραθλητισµό είναι αρκετά συνηθισµένες  στην Ισπανία, στην Κύπρο, στην Αµερική και σε άλλες χώρες 
µε τουριστική υποδοµή.  

Αυτή η δραστηριότητα αυξάνει την προοπτική ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στην ευρύτερη περιοχή 
καθώς επίσης δηµιουργεί παράλληλα αρκετές θέσεις εργασίας καθόλη την διάρκεια του έτους. 

 
 
Ως  Αεροπορικό Μουσείο θα αποκτήσει την αξία που του πρέπει, ο ιστορικός αυτός χώρος 

δίνοντας παράλληλα και δυναµικότητα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 
Σε πρώτη φάση µπορούν να εκτεθούν ( όπως ήδη έχει αρχίσει να γίνεται)  αεροπλάνα της πολεµικής 

µας αεροπορίας που παροπλίζονται και µερικά από αυτά τα  βλέπουµε ήδη διάσπαρτα σε πάρκα , 
κοινότητες , πλατείες σε διάφορες πόλεις και χωριά ανά την Ελλάδα . 



Στο α/δ Μάλεµε νοµίζουµε ότι θα είναι η φυσική τους κατάληξη τιµώντας έτσι το πέρασµά τους από 
τις τάξεις τις πολεµικής µας αεροπορίας. 

Σε δεύτερη φάση θα µαζευτούν και θα αναπαλαιωθούν παλαιά ιστορικά (πολιτικά και στρατιωτικά) 
αεροπλάνα  τα οποία έχουν κατά καιρούς συµβάλει µε την παρουσία τους στην παγκόσµια αεροπορική 
ιστορία δίνοντας µια µικρή συµβολή στην ανάπτυξή της. 

Στο µέλλον  µπορεί να γίνει ένα µεγάλο υπόστεγο το οποίο να προφυλάσσει ορισµένα ευαίσθητα 
εκθέµατα από την φθορά του χρόνου δίνοντας έτσι την δυνατότητα δηµιουργίας θέσεων εργασίας και 
έσοδα από κάποιο εισιτήριο εισόδου στον µουσειακό χώρο.  

Με χαρά βλέπουµε ότι και το ΓΕΑ βλέπει θετικά προς την κατεύθυνση αυτή, όπως γίνεται και σε 
άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις µε ιδιαίτερη επιτυχία.  

Ήδη µερικά παροπλισµένα α/φη της Πολεµικής µας Αεροπορίας κοσµούν τον χώρο του ιστορικού 
αυτού αεροδροµίου. 

 
Ως µικρό τουριστικό αεροδρόµιο θα δώσει νέα ώθηση στον τουρισµό της περιοχής διότι θα 

δηµιουργήσει τις συνθήκες  που χρειάζονται για την προσέλκυση τουρισµού υψηλής οικονοµικής 
στάθµης.  

Βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής υποδοµής του Νοµού Χανίων και έτσι ανοίγονται προοπτικές 
αξιοποίησης τουριστικών εκδροµών σε παραπλήσια Ελληνικά  νησιά δηµιουργώντας ελκυστικά 
τουριστικά πακέτα τα οποία θα προσελκύουν µε την σειρά τους µεγαλύτερο αριθµό τουριστών στην 
συγκεκριµένη περιοχή καθ όλη την διάρκεια του έτους.  
 

Μερικά από τα κύρια πλεονεκτήµατα των προτάσεών µας είναι : 
 

1. Αύξηση των θέσεων εργασίας λόγω του Μουσείου αλλά και της χρήσης του ως αεραθλητικό 
κέντρο και ως µικρό τουριστικό αεροδρόµιο. 

2. Υποδοµή για ανάπτυξη νέων αεροπορικών - τουριστικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
3. Προβολή της περιοχής από την διαφήµιση Πανευρωπαϊκών & Παγκόσµιων αεραθλητικών 

εκδηλώσεων. 
4. Αύξηση του τουριστικού ρεύµατος υψηλής οικονοµικής στάθµης. 
5. Αναβάθµιση της περιοχής και των γειτονικών ∆ήµων από την λειτουργία του. 
6. Θα είναι ένα µικρό εφεδρικό αεροδρόµιο σε περίπτωση εθνικής ανάγκης καλύπτοντας 

βασικές ανάγκες αεροµεταφοράς µε ελικοφόρα αεροπλάνα. 
7. Ταιριάζει απόλυτα µε την επιδιωκόµενη από το ΓΕΑ δηµιουργία αεροπορικού Μουσείου.  

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

8. Και όλα αυτά χωρίς την ανάγκη µεγάλης οικονοµικής επένδυσης διότι υπάρχει έτοιµη η 
υποδοµή. 

 
Ελπίζοντας στην θετική αντιµετώπιση και υποστήριξη των προτάσεών µας από µέρους σας, είµαστε στην 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνηση. 
 

 Για το ∆.Σ. της Αερολέσχης Χανίων 
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