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«50 Χρόνια Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων» 

 
Ύστερα από την  επιτυχημένη, αλλά με πολλά εμπόδια, οργάνωση των εκδηλώσεων για τα 50 
χρόνια λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Κυθήρων, θέλουμε να ευχαριστήσουμε  θερμά 
όσους συναδέλφους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτών των εκδηλώσεων με την διάθεση 
δωματίων προς τους αεραθλητές και ενώ η αρχική δέσμευση αφορούσε για διάθεση τους για 
διάστημα 2-3 ημερών, όταν ζητήθηκαν παραπάνω ημέρες (5 έως 6) από την ομοσπονδία 
προσέφεραν αδιαμαρτύρητα την επέκταση της δωρεάν διαμονή στο σύλλογο μας και κατ’ 
επέκταση στους αεραθλητές. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Σταύρο Παϊζάνο που μας 
έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι του Τουρισμού που μπορεί 
να επεκτείνει την Τουριστική μας περίοδο, που είναι και ένας βασικό στόχος του Συλλόγου μας, 
τον Ζαχαρία Σουρή ως αρχηγός της  Οργανωτικής Επιτροπής των εκδηλώσεων, η οποία 
αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από πρόσωπα του Συλλόγου μας και τον Πρόεδρο της ΕΛΑΟ κ. 
Νίκο Μακράκη που για πρώτη φορά η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία πραγματοποίησε μια 
τόσο μεγάλη εκδήλωση με τόσους Αεραθλητές και από τόσα διαφορετικά Αθλήματα. 
 
 
Στην ανακοίνωση μας αυτή, θέλουμε να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας προς τον Δήμο μας.  
Ένα τόσο μεγάλο γεγονός για το νησί μας, με την προοπτική να αποτελέσει ένα νέο τουριστικό 
προϊόν και εφαλτήριο για την επέκταση της σεζόν μας, δυστυχώς δεν έπραξε τα δέοντα παρόλο 
που ήταν υπό την Αιγίδα του. Με λύπη διαπιστώσαμε πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης ότι δεν υπήρξε καμία προσπάθεια προώθησης και διαφήμισης των εκδηλώσεων 
αυτών εκτός από 2-3 αναρτήσεις του Υπευθύνου Τουριστικής προβολής κ. Γιαννιώτη, εκ των 
οποίων οι περισσότερες ήταν από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Δεν 
ενεργοποιήθηκε πότε ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής ως όφειλε, ούτε υπήρξε 
επικοινωνία με κάποιο μεγάλο κανάλι (παρόλο που από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 
επικοινώνησαν με το Δήμο από την ΕΡΤ1), αλλά ούτε ενδιαφέρθηκε οιοσδήποτε εκ του 
δημοτικού συμβουλίου να προβάλει έστω από το προσωπικό του προφίλ τα δρώμενα, τις 
αλλαγές προγράμματος λόγω καιρού με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι να μην καθίσταται δυνατό 
να ενημερωθούν. Εδώ να αναφερθεί ότι ΟΥΔΕΙΣ ενημέρωσε το σύλλογο μας για την αλλαγή της 
ώρας της τελετής λήξης κατά δυο ώρες νωρίτερα, με συνέπεια να μην μπορέσουν να 
παραβρεθούν τα μέλη του συλλόγου μας σε αυτή και να διαπιστώσουν ότι η αναφορά (της 
συμβολής τους στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης) από τους επίσημους καλεσμένους που 
εξέφεραν λόγο, περιορίστηκε σε γενικές ευχαριστίες προς «όσους άμεσα ή έμμεσα συνέβαλαν στις 
εκδηλώσεις αυτές» χωρίς καμία ονομαστική αναφορά στο σύλλογο μας που  συγκαταλέγεται στους 
λίγους που κοπίασαν για αυτή.  Για άλλη μία φορά με λύπη διαπιστώνουμε ότι η Τουριστική 
Επιτροπή του Δήμου και ο Δήμος, ήταν απών από ένα τουριστικό γεγονός/προϊόν που θα 
έπρεπε να στηρίξει με ότι μέσον διέθετε -παρά τις δεσμεύσεις του προς το σύλλογό μας ότι θα 
είναι αρωγός στις προσπάθειες μας προώθησης του Νησιού μας ως τουριστικού προορισμού- 
τη στιγμή που ο τουρισμός αποτελεί το θεμέλιο της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας απέχοντας 
παρασάγγας σε δυναμικότητα και συμβολή από οποιοδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας μας 
(πρωτογενή και δευτερογενή, που στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα από αυτόν). 
 
Επίσης εκφράζουμε την δυσαρέσκεια μας και προς την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας -που 
είχε λάβει μέρος μέσω εκπροσώπου της ως συνδιοργανώτρια σε τηλεδιάσκεψη ( ΖΟΟΜ ) με την 
οργανωτική επιτροπή και τον Πρόεδρο της ΕΛΑΟ για την οργάνωση των εκδηλώσεων- είχαν 
υποσχεθεί χορηγία 3 γευμάτων για τους αεραθλητές και τελικά μας ανακοίνωσαν ανήμερα της 
άφιξης τους ότι θα παραχωρήσουν 1 γεύμα και αυτό μισό – μισό σε διάστημα 2 ημερών. Αυτήν 



την απαράδεκτη ενέργεια δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε να παρέλθει ζημιώνοντας την 
εικόνα του νησιού μας. Για αυτό τον λόγο άμεσα και χωρίς κανένα δισταγμό προσφέραμε εμείς 
σαν Σύλλογος «CeriGo» τα 2 γεύματα που έπρεπε να δοθούν επιπλέον για περίπου 90 άτομα. 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου αγόγγυστα ανέλαβε να διαθέσει το πόσο για τα δυο γεύματα ως 
προσωπική χορηγία, χωρίς να επιβαρυνθεί ο σύλλογος οικονομικά. 
 
 
Με λύπη διαπιστώσαμε ακόμα ένα καλοκαίρι, ότι παρόλες τις προσπάθειές μας για να 
επεκτείνουμε την Τουριστική μας Περίοδο δεν έχουμε αρωγό σε αυτές το Δήμο μας και την 
Εγχώριο περιουσία παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους προέρχεται από 
τον τομέα που δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά. 
 
Με χαρά ,όμως διαπιστώσαμε τελικά, ότι με τη συλλογική μας προσπάθεια και τον 
υπερβάλλοντα ζήλο κάποιων μελών  του Δ.Σ. όπως του Βρεττού Σκλάβου και κάποιων ατόμων 
που δεν  αποτελούν μέρος αυτού όπως της Αθανασίας Πρωτοψάλτη τις ημέρες των 
εκδηλώσεων, συνέβαλλαν στο να προσφέρουμε φέτος στους Κυθήριους μια εκδήλωση που δεν 
έχει ξαναγίνει όχι μόνο στο νησί μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καταφέραμε να τη 
φέρουμε εις πέρας, με αποτέλεσμα να αποκτήσει το νησί μας νέους φίλους από όλη την Ελλάδα 
που το αγάπησαν πραγματικά και εμείς να γνωρίσουμε ένα νέο Τουριστικό προϊόν, που θα 
προσπαθήσουμε να το εδραιώσουμε στις χαμηλές τουριστικές περιόδους και παράλληλα να 
προσφέρουμε στους Κυθήριους αλλά και σε εισερχομένους τουρίστες του είδους, τέτοιες 
όμορφες στιγμές ξανά. 
 
Ευχόμαστε αυτή την προσπάθεια να την δουν κάποιοι από διαφορετική οπτική γωνία και σε 
πολλές άλλες που ετοιμάζουμε στο μέλλον να είναι δίπλα και όχι απέναντι μας. 
 
 
Κλείνοντας το  Δελτίο Τύπου μας, παραθέτουμε ένα μήνυμα από την Πρόεδρο του Συλλόγου 
μας: 
« Ευχαριστώ πολύ τους Συναδέλφους μου που ανταποκρίθηκαν στο κάθε κάλεσμα μου για 
βοήθεια στην διοργάνωση των εκδηλώσεων για τα 50 Χρόνια του Αεροδρομίου μας. Ευχαριστώ 
πολύ τον κ. Παϊζάνο για τα καλά του λόγια στο πρόσωπό μου,  και θέλω να σταθώ στο κομμάτι 
της ομιλίας του που αναφέρθηκε για την ενότητα του νησιού μας: « Όλοι μαζί καταφέρνουμε 
πολλά και μπορούμε να αλλάξουμε ακόμη περισσότερα και να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο το 
νησί μας γενικά». Τον Πρόεδρο της ΕΛΑΟ τον κ. Μακράκη για την αναμνηστική πλακέτα με το 
όνομά μου την οποία αφιερώνω σε όλο το «CeriGo» μας. 
 
Με εκτίμηση 
Βανέσσα Ράϊκου» 
 
 
Με εκτίμηση, 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Νήσου Κυθήρων «CeriGo». 
 
 
  
 
 


