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Την έντονη αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Μάλεμε εκφράζει με ψήφισμά του το 
Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.  
Για το ίδιο θέμα σήμερα, στις 10.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του δημάρχου Πλατανιά Γιάννη 
Μαλανδράκη με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη προκειμένου να τον ενημερώσει για 
την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά. 
Συγκεκριμένα, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την επιχειρούμενη εκποίηση του αεροδρομίου 
του Μάλεμε από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. σε ιδιώτες επενδυτές, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ομόφωνα προχώρησε 
στην έκδοση ψηφίσματος που έδωσε χθες στη δημοσιότητα επισήμως ο Δήμος Πλατανιά. 
Στο ψήφισμα τονίζεται:  
«Επειδή η επιχειρούμενη εκποίηση του ιστορικού αεροδρομίου του Μάλεμε για τη δημιουργία ιδιωτικών 
επενδύσεων δεν συνάδει με την ιστορική σημασία του συγκεκριμένου χώρου και η πλήρης αγνόησή της 
αποτελεί πρόκληση για την τοπική κοινωνία, παρά τις προσπάθειες του Δήμου με τους αρμόδιους Φορείς, το 
Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικεί δυναμικά την παραχώρηση του χώρου του αεροδρομίου του Μάλεμε στον Δήμο 
Πλατανιά για την ανάπτυξη κοινωφελών, αθλητικών, πολιτιστικών υποδομών, πάρκων ευρείας χρήσης και 
γενικότερα την ανάπτυξη κοινωφελών δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.  
Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά διεκδικεί, αξιώνει και απαιτεί την οριστική ικανοποίηση του 
δίκαιου και διαχρονικού αιτήματος της παραχώρησης του αεροδρομίου του Μάλεμε και την απόδοση των 
χώρων του στην τοπική κοινωνία για ιστορικούς λόγους παγκόσμιας σημασίας, που κάθε χρόνο 
επιβεβαιώνονται με την παρουσία επισκεπτών από όλο τον κόσμο καθώς και για την ανάπτυξη του 
συγκεκριμένου χώρου σύμφωνα με το υφιστάμενο σε ισχύ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Πλατανιά».   
 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
Υπογραφή συμβάσεων έργων 
Υπογραφή συμβάσεων έργων θα γίνει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο 
Γεράνι. Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πλατανιά, θα υπογραφούν οι συμβάσεις των παρακάτω έργων τα οποία 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 'Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013': 
• 'Αξιοποίηση Γεώτρησης - Αρδευτικά Δίκτυα Ευρύτερης Περιοχής Τ.Κ. Δελιανών Δ.Ε. Κολυμπαρίου Δήμου 
Πλατανιά' Ανάδοχος Εργου: Δρακάκης Α.Ε., πρ/σμος έργου: 400.000,00 € με Φ.Π.Α. 
• 'Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά'. 
Ανάδοχος Εργου: Κ/ΞΙΑ Παυλιουδάκη Παύλος - Παντελάκης Ευστράτιος, πρ/σμος Εργου: 184.600,37 € με 
Φ.Π.Α. 
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Με τον Δήμο Πλατανιά, που εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου 
Μάλεμε, συντάσσεται ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστολος Βουλγαράκης. 
Ο Δήμος Πλατανιά ζητά ο χώρος να παραμείνει δημόσιος και η χρήση του -με ευθύνη του Δήμου- να 
εξυπηρετεί τις δράσεις και τους σκοπούς που προβλέπει το θεσμοθετημένο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου 
Πλατανιά. 
Στο πλαίσιο αυτό χθες το πρωί ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, συναντήθηκε με τον 
αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη προκειμένου να τον ενημερώσει για την πρόσφατη 
ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά και να του επιδώσει σχετικό ψήφισμά. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
Οπως επεσήμανε ο κ. Μαλανδράκης «η παραχώρηση του χώρου του αεροδρομίου στον Δήμο Πλατανιά είναι 
ένα πάγιο αίτημά μας μέσω εγγράφων στο Υπουργείο Αμυνας που όμως δεν έτυχαν απάντησης. Αλλωστε 
υπάρχει ένα θεσμοθετημένο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Πλατανιά που βρίσκεται σε ισχύ και προβλέπει 
συγκεκριμένες χρήσεις. Ζητάμε από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού και την 
Π.Ε.Δ. Κρήτης να πάρουν την ανάλογη θέση». 
Παράλληλα, ο δήμαρχος Πλατανιά επεσήμανε ότι «σε έγγραφο που μας έχει αποστείλει η Εταιρεία Ακινήτων 
του Δημοσίου γίνεται αναφορά για τα παραχωρημένα ήδη στον Δήμο στρέμματα που βρίσκονται στην 
ανατολική πλευρά του αεροδρομίου στα οποία έχουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις τους το κυρίως γήπεδο και 
το βοηθητικό του δημοτικού σταδίου του Μάλεμε. Η Εταιρεία μάς ζητά και γι’ αυτά να τους παραχωρήσουμε 
τους τίτλους προκειμένου να εκτιμήσουν το τι θα κάνουν με τον χώρο. Αυτό έγινε πριν από περίπου 15 - 20 
ημέρες». 
 
 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, τόνισε ότι «η άκριτη 
αξιοποίηση δημόσιων χώρων από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. δεν οδηγεί στην ανάκαμψη ή στην ανάπτυξη, αλλά επίσης 
δεν βοηθά τις τοπικές κοινωνίες. Πιστεύω ότι μόνο με τη συνεργασία των τοπικών Αρχών, των Δήμων, αλλά 
και της Περιφέρειας, μπορούμε να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά τα θέματα που τείνουν προς ιδιωτικοποίηση ή 
αξιοποίηση. Για το αεροδρόμιο Μάλεμε ήδη υπάρχουν εργασίες που έχουν γίνει από το Υπουργείο, υπάρχει 
Σ.Χ.Ο.Α.Π. στην περιοχή, εκεί γίνεται επί είκοσι χρόνια η εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης, γι’ αυτό θα 
πρέπει να σεβαστούν τη θέση του Δ.Σ. Πλατανιά. Με καλή συνεργασία νομίζω ότι μπορεί να γίνει η καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας». 
 
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 
Ειδικότερα στο ψήφισμα τονίζεται: «Επειδή η επιχειρούμενη εκποίηση του ιστορικού αεροδρομίου του 
Μάλεμε για τη δημιουργία ιδιωτικών επενδύσεων δεν συνάδει με την ιστορική σημασία του συγκεκριμένου 
χώρου και η πλήρης αγνόησή της αποτελεί πρόκληση για την τοπική κοινωνία, παρά τις προσπάθειες του 
Δήμου με τους αρμόδιους Φορείς, το Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικεί δυναμικά την παραχώρηση του χώρου του 
αεροδρομίου του Μάλεμε στον Δήμο Πλατανιά για την ανάπτυξη κοινωφελών, αθλητικών, πολιτιστικών 
υποδομών, πάρκων ευρείας χρήσης και γενικότερα την ανάπτυξη κοινωφελών δράσεων προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.  Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά διεκδικεί, αξιώνει και απαιτεί 
την οριστική ικανοποίηση του δίκαιου και διαχρονικού αιτήματος της παραχώρησης του αεροδρομίου του 
Μάλεμε και την απόδοση των χώρων του στην τοπική κοινωνία για ιστορικούς λόγους παγκόσμιας σημασίας, 
που κάθε χρόνο επιβεβαιώνονται με την παρουσία επισκεπτών από όλο τον κόσμο καθώς και για την ανάπτυξη 
του συγκεκριμένου χώρου σύμφωνα με το υφιστάμενο σε ισχύ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου Πλατανιά».  
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Τις ενστάσεις της απέναντι στο ενδεχόμενο εκποίησης του αεροδρομίου Μάλεμε εκφράζει η Οργάνωση 
Πλατανιά του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από ανακοίνωση που συντάχθηκε στην τελευταία της Γενική Συνέλευση. 

Αναλυτικά ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «H δικομματική -πλέον- κυβέρνηση, διά του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. έδειξε τις προθέσεις 
της και για το 'αεροδρόμιο του Μάλεμε'. Εβαλε μπροστά τη διαδικασία της εκποίησης και του ξεπουλήματός 
του ιστορικότερου χώρου της περιοχής μας προκειμένου να πληρωθούν τόκοι των δανειστών τοκογλύφων. 

Η κυβέρνηση, προκλητικά και επιδεικτικά διαγράφει τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Ενός τόπου 
ποτισμένου με το αίμα και τον ιδρώτα όχι μόνο των Κρητικών, αλλά και των συμμάχων. Ενός δημόσιου χώρου 
περιβαλλοντικά προστατευόμενου και αναγνωρισμένου ως χώρου πρασίνου με κοινόχρηστες πολιτιστικές και 
αθλητικές λειτουργίες. 

Καταγγέλλουμε την επιχείρηση ξεπουλήματος του Μάλεμε και καλούμε σε αγώνα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
τους Φορείς, τις τοπικές κοινότητες και τους κατοίκους του Πλατανιά, ώστε να προστατεύσουμε την ιστορική 
μνήμη του τόπου μας, να προστατεύσομε τον δημόσιο (κοινόχρηστο) χαρακτήρα του πρώην αεροδρομίου 
Μάλεμε. Ολοι μαζί πρέπει να αντιτάξουμε σθεναρά αντίσταση ώστε να μην περάσουν αυτά τα σχέδια. Πριν 
είναι αργά. 

Ζητούμε την ανάκληση της αναφερόμενης απόφασης και την απόδοση του συνόλου της έκτασης του πρώην 
αεροδρομίου Μάλεμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου αυτή να διαφυλαχτεί και να αξιοποιηθεί προς 
όφελος των τοπικών κοινωνιών και της οικονομίας της περιοχής». 
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Ενα αίτημα από το παρελθόν επαναφέρει ο Δήμος Πλατανιά, ο οποίος ζητά από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας 
την παραχώρηση του αεροδρομίου Μάλεμε στην τοπική κοινωνία. 
Μάλιστα, ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, με σχετικό έγγραφό του προς τον υπουργό Εθνικής 
Αμυνας ζητά συγκεκριμένα «την παραχώρηση των μη χρησιμοποιούμενων χώρων και εγκαταστάσεων του 
πρώην στρατιωτικού αεροδρομίου του Μάλεμε στην τοπική κοινωνία». 
Εξηγεί ότι «ένα μικρό τμήμα του πρώην στρατιωτικού αεροδρομίου του Μάλεμε, εκτάσεως 21.035 τ.μ.,  
παραχωρήθηκε στην τέως Κοινότητα Μάλεμε, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι σήμερα ο Δήμος 
Πλατανιά, με τη με αρ. Φ.550/762236/Σ.424/18-4-1994 απόφαση του αρχηγού Γ.Ε.Α., ενώ το υπόλοιπο 
παραμένει σε αχρησία.   Στο πλαίσιο αυτό η Δημοτική Αρχή του Καλλικρατικού Δήμου Πλατανιά έχει 
αποστείλει σειρά αιτημάτων σε όλους του εμπλεκόμενους Φορείς για την απόδοση του χώρου στην τοπική 
κοινωνία». 
Ακόμα ο κ. Μαλανδράκης σημειώνει ότι «το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά με τη με αρ. 136/10-05-2011 
ομόφωνη απόφασή του  επικαιροποίησε το αίτημα της παραχώρησης των μη χρησιμοποιούμενων χώρων και 
εγκαταστάσεων του πρώην στρατιωτικού αεροδρομίου του Μάλεμε».  
Παράλληλα, στο έγγραφο σημειώνεται ότι «τα τελευταία χρόνια, η γενικότερη πολιτική των κυβερνήσεων 
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι κατ? αρχήν η κατηγοριοποίηση των ανενεργών στρατοπέδων και στη 
συνέχεια η παραχώρηση των δυναμένων να παραχωρηθούν μη χρησιμοποιουμένων χώρων στρατιωτικών 
μονάδων και εγκαταστάσεων στις τοπικές κοινωνίες για την ανάπτυξη πολλαπλών πολιτιστικών, κοινωνικών, 
αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων που αναβαθμίζουν την περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων 
της.  
Στον συγκεκριμένο χώρο ο Δήμος Πλατανιά θα μπορέσει να αναπτύξει κοινωφελείς, αθλητικές, πολιτιστικές 
και γενικότερα κοινωνικές χρήσεις, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας». 
Τονίζεται δε ότι η παραχώρηση αυτή «έχει μεγάλη  σημασία και θα λειτουργήσει και αντισταθμιστικά στην 
περιοχή, όπου όλες οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες της καθώς και κάθε τομέας ανάπτυξης είχαν 
επιβαρυνθεί και σε κάθε περίπτωση επηρεασθεί όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του στρατιωτικού 
αεροδρομίου στον συγκεκριμένο χώρο». 
 
Ο ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Στο μεταξύ, χθες, ο βουλευτής Χανίων Χρήστος Μαρκογιαννάκης κατέθεσε ως αναφορά προς τον υπουργό 
Εθνικής Αμυνας Π. Παναγιωτόπουλο το έγγραφο του Δήμου Πλατανιά επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για ένα 
ζήτημα, το οποίο άπτεται άμεσα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της εν γένει αναβάθμισης 
της ευρύτερης περιοχής» καλώντας τον να εξετάσει το περιεχόμενο του σχετικού αιτήματος. 
ΤΟ 2007 
Να υπενθυμίσουμε ότι ερώτημα με θέμα την παραχώρηση του αεροδρομίου Μάλεμε είχε απευθύνει το 2007 
προς τον τότε υπουργό Εθνικής Αμυνας, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο τέως πρόεδρος του ΣΥΝ, Αλέκος Αλαβάνος. 
Οπως αναφέρεται και σε δημοσίευμα των 'Χανιώτικων νέων' με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2007, ο κ. 
Μεϊμαράκης είχε δώσει αρνητική απάντηση με βάση τα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεδομένα. 
 
Αρνητικά είχε απαντήσει το 2007 το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας σε σχετική ερώτηση του τότε προέδρου του 
ΣΥΝ Αλέκου Αλαβάνου, σύμφωνα και με δημοσίευμα των 'Χανιώτικων νέων' με ημερομηνία 4/12/2007. 



 


