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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Προς: Υπουργό Υποδομών 
κ. Χρήστο Σπίρτζη 

 
Κοιν.: 1. Υ.Π.Α. 

2. Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων 
«Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» 

3. Ε.Ο.Τ. 
4. Κ.Ε.Δ.Ε. 

5. Π.Ε.Δ. Αττικής 
6. Μ.Μ.Ε. 

 

Θέμα: Απαράδεκτες εικόνες εγκατάλειψης και αδιαφορίας στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων.  
 

Κύριε Υπουργέ,  
 
Μετά από δεκάδες παράπονα δημοτών, επισκεπτών και αποδήμων Κυθηρίων, σας στέλνω την 
παρούσα επιστολή διαμαρτυρίας και σας εκφράζω την αγανάκτησή μου για την απαράδεκτη 
εικόνα που παρουσιάζουν οι κτηριακές υποδομές στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων 
«Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» και οι οποίες ντροπιάζουν και προσβάλουν τη Χώρα μας 
όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς.  
 
Ενδεικτικά: 
 

1. Επί σειρά μηνών δεν λειτουργεί το σύστημα κλιματισμού σε όλο το κτήριο του 
αεροσταθμού. Η ταλαιπωρία των επιβατών είναι τεράστια, κυρίως κατά το θέρος, όταν οι 
υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο νησί, μετατρέπουν τον αεροσταθμό σε 
ιδιότυπο «θερμοκήπιο». Θα αναλάβετε την ευθύνη εάν ένας ηλικιωμένος λιποθυμήσει από 
τη ζέστη;  

2. Επί σειρά μηνών δεν λειτουργούσε το radar ελέγχου των αποσκευών και ο έλεγχος – 
ειδικά το καλοκαίρι του 2018 – διεξαγόταν δια χειρών, εικόνα μάλλον τριτοκοσμική!  

3. Δεν λειτουργούν οι αυτοματισμοί στις αυτόματες θύρες του αεροσταθμού.  
4. Τα καρότσια μεταφοράς αποσκευών είναι πλήρως διαβρωμένα (σκουριασμένα) και 

συνεπώς η χρήση τους είναι επιτρεπτή μόνο από πολίτες που έχουν εμβολιαστεί για 
τέτανο.  

5. Το σύνολο του εξωτερικού σκίαστρου – στεγάστρου του αεροσταθμού (κάτω από το 
οποίο διέρχονται και στέκονται εκατοντάδες άτομα) είναι πλήρως ασυντήρητο, όπως 
επίσης και σχεδόν όλες οι μεταλλικές επιφάνειες στο σύνολο των κτηριακών 
εγκαταστάσεων.  

6. Η ψευδοροφή στην αίθουσα αναχωρήσεων έχει «κρεμάσει» και ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να «προσγειωθεί» σε κάποιον ανυποψίαστο επιβάτη προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.  

 
Γνωρίζω προσωπικά την μεγάλη προσπάθεια του αερολιμενάρχη κ. Παϊζάνου για την 
επιδιόρθωση όλων των ανωτέρω προβλημάτων, προσπάθεια που δυστυχώς πέφτει στο κενό 
κυρίως λόγω αδικαιολόγητων καθυστερήσεων εκ μέρους της κεντρικής σας υπηρεσίας 
αναφορικά με τις διαδικασίες ανάθεσης των εργασιών συντήρησης του αεροσταθμού.  
 
Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η διαδικασία ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών 
αεροδρομίων, μεταξύ αυτών και του αεροδρομίου των Κυθήρων. Με την σημερινή εικόνα 
απαξίωσης του αεροδρομίου μήπως βλάπτεται καίρια το Ελληνικό Δημόσιο, αφού ο κάθε 
υποψήφιος αγοραστής θα επιδιώξει χαμηλό τίμημα λόγω των πολλών προβλημάτων στις 
κτιριακές υποδομές του αεροσταθμού;   
 

Κύθηρα, 27-06-2019 
Αρ. Πρωτ.:2257                          
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Βρισκόμαστε ήδη στην τουριστική περίοδο και για ένα νησί που ζει από τον τουρισμό, όπως τα 
Κύθηρα, είναι προσβλητικό να παρουσιάζεται μια τέτοια εικόνα στην βασική πύλη εισόδου που 
είναι το αεροδρόμιο. Κτηριακές υποδομές που εγκαινιάστηκαν το 2003, δηλαδή σχετικά 
καινούργιες, παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης και απαξίωσης και οι πολιτικές σας ευθύνες για 
αυτό είναι αναντίρρητα σοβαρές και δεν μπορεί να υπάρξει για αυτές καμία απολύτως 
δικαιολογία.   
 
Παρακαλώ για ΑΜΕΣΕΣ ενέργειές σας και σας καθιστώ πολιτικά υπεύθυνο για οποιοδήποτε 
πρόβλημα προκύψει από τα ανωτέρω αλλά και για την βλαπτική για το νησί και το Δήμο μου 
εικόνα εξαιτίας της απαξίωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων του αερολιμένα Κυθήρων.  
 
Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες του κτηρίου του αεροσταθμού (λήψη: 26-06-2019). 
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Με Τιμή, 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
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