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Λαμβάνοντας υπ’οψιν το πρόσφατο γεγονός της επίσκεψης ομάδας Γάλλων
Αεραθλητών στον χώρο της Αερολέσχης Αγρινίου (δείτε στο http://alag.gr/ ://alag.g
r το σχετικό άρθρο) μας δίνετε η αφορμή να κάνουμε κάποιες σκέψεις.

Γνωρίζοντας ότι η περιοχή μας τις προηγούμενες δεκαετίες στηρίχθηκε στην αγροτική
παραγωγή (καπνά κατά κύριο λόγο) η οποία τώρα πήρε την κατιούσα λόγω γενικότερων
αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία και το αγροτικό εισόδημα τείνει μειούμενο, αυτομάτως
γεννάται το ερώτημα, τι κάνουμε στην συνέχεια ώστε να δημιουργήσουμε νέες πηγές
εσόδων στην περιοχή μας;
Ένας νομός σαν την Αιτωλοακαρνανία με τις τόσες εναλλαγές στα τοπία, τις τόσες λίμνες
και ποτάμια, βουνά και πεδιάδες και τα ατελείωτα χιλιόμετρα ακτογραμμών θεωρητικά θα
έπρεπε να είχε λυμένο το οικονομικό πρόβλημα προ πολλού, αξιοποιώντας όλα αυτά που
αναφέραμε πιο πάνω. Φυσικά θα προσθέσουμε τα έξι Αρχαία θέατρα, την πλούσια ιστορία,
τους πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, τα μοναστήρια κλπ κλπ
Εν ολίγοις ο νομός μας τα έχει όλα και σε μεγάλη ποσότητα.

Όμως η στείρα αντίληψη των κατοίκων και η έλλειψη οράματος διαφόρων φορέων και
παραγόντων ακόμα και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και βουλευτών και της
γενικότερης δημοσιοϋπαλληλικής αντίληψης και νοοτροπίας, κατάφεραν να έχουν έναν
ολόκληρο νομό με 210000 κατοίκους τελευταίο σε ανάπτυξη και σήμερα με μεγάλο
πρόβλημα επιβίωσης των κατοίκων του. Αν προσθέσουμε σε όλα αυτά και την διάθεση
αυτοαπαξίωσης που έχουν πολλοί δοκησίσοφοι που εκφέρουν δημόσιο λόγο, τότε δεν
πρόκειται να επιβιβαστούμε στο τραίνο της ανάπτυξης ούτε στον επόμενο αιώνα.
Τώρα μένει να δούμε τι έχουμε για να αξιοποιήσουμε. Επί του παρόντος θα μιλήσουμε για
τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η περιοχή μας στον τομέα του Αεραθλητισμού.
Έχουμε την απίστευτη τύχη να έχουμε πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου τόσο
το αεροδρόμιο (που χρησιμοποιεί η τοπική Αερολέσχη) όσο και την ράμπα απογείωσης
Parapente στην Παναγία Βλαχέρνα. Σε τόσο κοντινή απόσταση δεν υπάρχουν αλλού στον
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κόσμο. Αυτό σε συνδυασμό με την όλη μορφολογική δομή της ευρύτερης περιοχής και τις
καιρικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν, καθιστά την περιοχή μας πολύ πρόσφορη
στην ανάπτυξη του Αεραθλητισμού. Θα προσθέσουμε σε όλα αυτά τα προνόμια και τις
περιοχές πέριξ της λίμνης Τριχωνίδας που χρησιμοποιούνται ως ράμπες απογείωσης
Αλεξιπτώτων Πλαγιάς και την γενικότερη προοπτική της λίμνης Τριχωνίδας.
Η Αερολέσχη Αγρινίου έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις που μπορούμε να πούμε ότι έχει
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να γίνει πόλος έλξης αεραθλητών από όλη την χώρα και όλο
τον κόσμο. Αξίζει να θυμηθούμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της Γαλλικής ομάδας που
επισκέφθηκε πρόσφατα το Αγρίνιο. «Γνωρίζαμε τον χώρο του Αεροδρομίου και την
Αερολέσχη και σχεδιάσαμε το ταξίδι να περιλαμβάνει και στάση τριών ημερών εδώ, καθότι
υπάρχουν πολλές εναλλαγές τοπίων να δεις και η θέση που βρίσκεται σου δίνει την
δυνατότητα να επισκέπτεσαι πολλές περιοχές και νησιά γύρω γύρω». Εν ολίγοις το Αγρίνιο
αποτελεί κέντρο μεγαλύτερης περιοχής αεραθλητικής δράσεως με πολύ καλά
χαρακτηριστικά.
Άλλες δράσεις της Αερολέσχης που αξίζει να θυμηθούμε είναι ότι το Εκπαιδευτικό Κέντρο
της Αερολέσχης Αγρινίου ήταν το μόνο στην Ελλάδα που παρείχε εκπαίδευση σε τρείς
διαφορετικούς τύπους υπερελαφρών αεροσκαφών (3AXIS, GYRO, W/S), ότι οργάνωσε το
προπαγκόσμιο πρωτάθλημα Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στον Εμπεσό στο 2010 και το 2013, ότι
αθλητής της λέσχης εκπροσωπεί την Ελλάδα σε παγκόσμια πρωταθλήματα (αρχηγός
Εθνικής ομάδας), ότι έχει βραβευθεί για την δράση της από την FAI το 2011 (διεθνή
Αεροπορική Ομοσπονδία) και πολλά άλλα.
Αυτό που χρειάζεται είναι να σκύψουν λίγο οι τοπικοί φορείς στο θέμα με διάθεση να βρουν
τις λύσεις και τον τρόπο που το εργαλείο αυτό (Αερολέσχη Αγρινίου) θα αποτελέσει τον
μοχλό ανάπτυξης της περιοχής. Αυτό θα μπορέσει να γίνει με διοργανώσεις αγώνων,
Πανευρωπαικών, Παγκοσμίων, Διοργανώσεις Αεροπορικών Event, Αεροπορικών Εκθέσεων,
Μουσικών Φεστιβάλ, συνδυασμό όλων αυτών ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσεγγίσει η
φαντασία. Αυτά που πρέπει να γίνουν ως έργα υποδομής από την τοπική αυτοδιοίκηση για
την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι απολύτως προσιτά.

Τελικό συμπέρασμα: Ας σταματήσουμε την απαισιοδοξία και ας δούμε τι μπορούμε να
κάνουμε. Έχουμε την πρώτη ύλη. Μένει να την αξιοποιήσουμε. Αναφέραμε ένα στοιχείο από
τα πολλά που έχουμε για αξιοποίηση. Σκεφθείτε να απαριθμήσουμε ένα-ένα ξεχωριστά όλα
όσα μπορούν να γίνουν.
Για αυτό σταματάμε να αναριωτιόμαστε ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ; και σκεφτόμαστε ΠΩΣ ΘΑ;
Κωνσταντίνος Σαμψών
Μέλος της Αερολέσχης Αγρινίου
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