
Αεροδρόμιο Σητείας 

«Βιτσέντζος Κορνάρος» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόταση Περιηγητικής Λέσχης Σητείας  

 

 

 

Ιανουάριος 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα πρόταση της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης 

Σητείας, αποτελεί μια ολοκληρωμένη αισθητική παρέμβαση για 

το Δημοτικό Αεροδρόμιο της Πόλης.  
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Το Αεροδρόμιο και η Λέσχη 

 

Η ιστορία της Λέσχης 

μας, είναι συνδεμένη 

άρρηκτα με ένα από 

τα μεγαλύτερα έργα 

υποδομής της πόλης.  

Έχει ειπωθεί και 

γραφτεί πολλάκις ότι 

το αρχικό όραμα και  

όλες οι πρώτες ενέργειες για την κατασκευή του πρώτου 

αεροδιαδρόμου έγιναν με πολύ κόπο, ζήλο, έξοδα και περίσσεια 

αγάπη και φροντίδα των τότε διοικητικών συμβουλίων της 

Περιηγητικής.  

Όλο το ιστορικό αρχείο 

θα υπάρχει σε ψηφιακή 

μορφή στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Λέσχης, 

καθώς επίσης και στα  

πρώτα τεύχη του μηνιαίου 

περιοδικού που πρόκειται  

να κυκλοφορήσει το  

αμέσως επόμενο διάστημα. 

 



Ο όρος του Συμβολαίου 

 

Κατά το έτος 1984 οπότε και η Λέσχη μεταβίβασε τον πλήρως 

διαμορφωμένο αεροδιάδρομο προσγειώσεως στον Δήμο Σητείας, 

στην συμβολαιογραφική πράξη προστέθηκε ο εξής όρος : 

Με ευθύνη και δαπάνη του Δήμου Σητείας να κατασκευαστεί 

και να τοποθετηθεί μια Πινακίδα σε εμφανές σημείο του 

Αεροσταθμού, με αναφορά στην υλοποίηση του οράματος της 

Λέσχης και στην καταγραφή ενός σύντομου ιστορικού της 

εκτέλεσης ενός τόσο μεγαλόπνοου έργου. 

Ο λόγος που προστέθηκε ο παραπάνω όρος ήταν αφενός για να 

μην ξεχαστεί το όλο σπουδαίο εγχείρημα και οι άνθρωποι που 

μόχθησαν για αυτό, αλλά κυρίως για να αποτελέσει λαμπρό 

παράδειγμα για το μέλλον και πράξη μίμησης για τα υπόλοιπα 

σωματεία της περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η πινακίδα του Ιστορικού 

 

31 ολόκληρα χρόνια μετά, και με αφορμή την ολοκλήρωση του 

αεροδρόμιου Σητείας, το διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης 

κατόπιν συζητήσεων με τους προέδρους των προηγούμενων 

συμβουλίων του σωματείου, παρέδωσε στον Δήμο Σητείας την 

παρακάτω πρόταση κείμενου για την πινακίδα εντός του νέου 

Αεροσταθμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η πολιτιστική Αναφορά 

 

Στο αεροδρόμιο της  

Σητείας δόθηκε κι  

επίσημα πλεον το  

ονομα «Βιτσεντζος 

Κορναρος» 

Αυτό  ωστόσο από 

μόνο του δεν είναι 

Αρκετό, ώστε να κατανοήσει ο επισκέπτης της πόλης μας το 

λόγο αυτής της ονομασίας ή ακόμα περισσότερο τον ιστορικό-

λαογραφικό ρόλο που συνοδεύει αυτό το όνομα για την περιοχή 

μας. 

Έχοντας λοιπόν επισκεφθεί τον εσωτερικό χώρο του 

αεροδρόμιου και αφού διαπιστώσαμε τους επαρκείς και 

μεγάλους σε διαστάσεις ελεύθερους χώρους του.  

Προτείνουμε την παρακάτω αισθητική παρέμβαση, η οποία θα 

«παντρέψει» την βαριά πολιτιστική κληρονομιά του ονόματος 

του Κορνάρου με τον σύγχρονο-μοντέρνο χώρο του 

αεροσταθμού. 

 

 

 

 



Η αισθητική Παρέμβαση 

 

Να ανατεθεί σε αρχιτέκτονες της πόλης μας, η εργασία της 

διακόσμησης των κενών και μονόχρωμων επιφανειών στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό του κτηρίου του αεροδρομίου με 

κατάλληλο διάκοσμο από πίνακες και γκραβούρες από 

απεικονίσεις των ηρώων των έργων του Κορνάρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενώ παράλληλα να υπάρχουν θεματικές γωνιές με την 

βιογραφία του ποιητή και τα μέρη που έζησε, καθώς και κάθε 

είδους αναφορά που μπορεί να επισκεφθεί σχετικά με αυτόν, 

κάποιος τουρίστας της περιοχής μας.  

Μεγάλες οθόνες να προβάλουν συγχρόνως το αντίστοιχο υλικό 

μεταφρασμένο σε αρκετές γλώσσες. 

Έτσι καθώς κάποιος περιμένει να κάνει Check-in ή να 

παραλάβει τις αποσκευές του, να έχει το περιθώριο να μάθει 

κάτι σημαντικό για τον τόπο μας και ολόκληρη την επαρχία 

μας. 



Τα Εγκαίνια 

 

Το αεροδρόμιο Σητείας είναι αναμφισβήτητα το νέο κόσμημα 

της πόλης μας. Έτσι θα ήταν σωστό να δοθεί χρόνος και να 

ερωτηθούν τόσο οι συμπολίτες μας, όσο και οι άνθρωποι που 

είναι ειδικοί και ζουν από τον κλάδο του τουρισμού, σε σχέση με 

την παραπάνω ιδέα-πρόταση. 

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται δε, για να υλοποιηθεί αυτή 

η παρέμβαση είναι ασφαλώς πολύ μικρό, πολύ πριν την 

καλοκαιρινή σεζόν, ενώ και το κόστος όλης της εργασίας είναι 

ελάχιστο μπροστά στο διαφημιστικό όφελος της πρωτοτυπίας 

του χώρου. 

 

* Η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη Σητείας, εφόσον της ζητηθεί εννοείται θα 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνδράμει στην 

πραγματοποίηση της παραπάνω πρότασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ένα Σπάνιο Αντίγραφο 

 

Ως δε ειδική εκδήλωση προτείνουμε κατά την διάρκεια των 

φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων της πόλης μας, τα γνωστά 

«Κορνάρεια», να φιλοξενήσουν μια αφιερωμένη βραδιά στον 

Βιτσέντζο Κορνάρο στον χώρο του αεροδρομίου. 

Παράλληλα την ίδια χρονική περίοδο η Περιφέρεια Κρήτης να 

ζητήσει επίσημα από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Γρεβενών, να μας δανείσει για λίγες ημέρες το ένα εκ των δυο 

αυθεντικών σωζόμενων αντίγραφων του Ερωτόκριτο. 

βλ. http://greveniotis.gr/index.php/grevena/2177-mia-thavmasti-dorea-o-erotokritos-sta-grevena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εύφημη Μνεία 

 

Η Λέσχη μας αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά κάποιων 

συμπολιτών μας, που δώρισαν τα οικόπεδα τους αφιλοκερδώς 

για να δημιουργηθεί ο πρώτος αεροδιάδρομος, τους παρέδωσε 

εύφημη μνεία, σε ειδική τελετή που έγινε με αφορμή τα 52 

χρόνια ζωής του σωματείου. 

Δίχως την δική τους ανιδιοτελή δωρεά, τίποτα από όλα αυτά δεν 

θα είχε σήμερα τελεσφορήσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομοίως πιστεύουμε πρέπει να πράξει και ο Δήμος κατά την 

ημέρα των εγκαινίων του Αεροδρομίου για τους : 

• Αικατερίνη Ανδρουλιδάκη-Παπαδάκη 

• Νικόλαο Κολυδάκη 

• Ιωάννη Κολυδάκη 

• Γεώργιο Νικητάκη 

• Ιωάννη Νικητάκη 



Πολιτιστικά Δρώμενα 

 

Πέραν της θεματολογίας του Βιτσέντζου Κορνάρου και του 

υλικού που μπορεί να συνοδεύει το όνομα του Αεροδρομίου μας, 

θα ήταν πολύ ουσιαστικό να υπάρχουν τοποθετημένες 

αισθητικά προσαρμοσμένες στον περιβάλλοντα χώρο, εικόνες 

από τα χωριά της περιοχής μας, της παραλίες μας, το φαράγγι 

του Ρίχτη, φυσιολατρικές διαδρομές, τοπικά προϊόντα, μουσικά 

όργανα, λαογραφικά και αρχαιολογικά στοιχεία, χάρτες και 

γενικότερα οτιδήποτε όμορφο έχει και παράγει αυτός ο τόπος, 

που αξίζει να δει και να δοκιμάσει κάποιος επισκέπτης. 

Αν επιμεληθεί ένας έμπειρος γραφίστας και σχεδιαστής 

εσωτερικών χώρων την όλη προσπάθεια, θα έχουμε σίγουρα ένα 

όμορφο δέσιμο του χθες με το αύριο. 

Τα παραπάνω δεν αποτελούν πρωτοτυπία, μιας και τα 

περισσότερα αεροδρόμια του κόσμου πλέον, φροντίζουν να 

έχουν πέραν από τις διαφημιστικές πινακίδες και ένα πλήθος 

άλλων ψηφιακών πινακίδων και αντικειμένων που τους 

αποδίδουν έναν κάποιο ξεχωριστό τόνο. 

 

 

 

 

 

 

 



Συμπεράσματα-Δράσεις 

 

Η παρούσα σύντομη πρόταση αισθητικής παρέμβασης, είναι 

ένα δείγμα μιας τεκμηριωμένης δουλειάς που θα κατατεθεί κι 

επίσημα στον Δήμο Σητείας την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, ως 

πρόταση της Περιηγητικής Λέσχης,  έπειτα από πρόσκληση του 

δημάρχου με θέμα το αεροδρόμιο της πόλης μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Αντί Επιλόγου 

 

Θεωρούμε λογικό και δίκαιο σε τόσο σπουδαία έργα υποδομής 

και σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης για τον τόπο μας, να 

υπάρχει ένας κοινωνικός διάλογος. 

Να συναποφασίζουμε όλοι μαζί μέσω των εκπροσώπων μας για 

το μέλλον αυτού του τόπου. 

Να έχουν λόγο οι παλιοί με την εμπειρία τους, αλλά και οι νέοι 

που θα παραλάβουν το αύριο. 

Πιστεύουμε ότι έχει έρθει ο καιρός μέσα από μια τεκμηριωμένη 

διαλεκτική συνεργασία να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. 

Αξίζει στα παιδιά μας. 

 

 

  


