Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του
αεροδιαδρόμου της αερολέσχης
Έδεσσας
Μια νέα περίοδος έχει ξεκινήσει για την Αερολέσχη Έδεσσας αφού
μόλις ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση και η συντήρηση του
διαδρόμου του Αεροδρομίου Παναγίτσας. Με το πέρας των
εργασιών, τα στελέχη της Αερολέσχης αναμένουν την αδειοδότηση
της ΥΠΑ για την επανέναρξη λειτουργίας των χώρων.
«Η διαδικασία της αναβάθμισης του διαδρόμου προσγειώσεων και
απογειώσεων στην Αερολέσχη Έδεσσας (ΑΛΕΔ) κρατά δύο χρόνια,
αφού ξεκίνησε το 2018. Το αεροδρόμιο της Έδεσσας έχει όλα τα
χαρακτηριστικά που έχουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, μέχρι
πριν από έναν χρόνο είχε έναν λειτουργικό μεν, χωμάτινο
διάδρομο δε, τώρα όμως ολοκληρώσαμε μια νέα υποδομή. Έχουμε
έτσι πλέον την αναβάθμιση και του διαδρόμου και των πέριξ
χώρων και την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πτήσεων»,
εξήγησε,
μιλώντας
στον
ραδιοφωνικό
σταθμό
του
Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9
FM» ο πρόεδρος του ΔΣ της Αερολέσχης Στέφανος Συμεωνίδης.

Θέμα ημερών η υποδοχή ταξιδιωτών από την
Ελλάδα και όλο τον κόσμο
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης που, όπως
εξήγησε ο κ. Συμεωνίδης, «είναι θέμα ημερών», η ιστορική
ελληνική αερολέσχη ετοιμάζεται να υποδεχτεί όχι μόνο τους
ντόπιους αλλά και επισκέπτες από την υπόλοιπη Ελλάδα ή από
άλλες χώρες. «Οι συνθήκες πλέον είναι εξαιρετικές. Υπάρχει ένα
“τετράγωνο” θα λέγαμε: τα Λουτρά του Πόζαρ, ο Άγιος Αθανάσιος
και το χιονοδρομικό, η λίμνη της Βεγορίτιδας και η Αερολέσχη
μας. Μπορεί κανείς με το αεροπλάνο του να επισκεφθεί τις
εγκαταστάσεις μας και να απολαύσει τις δυνατότητες που
προσφέρει. Η λειτουργία και με τη νέα μας υποδομή αναμένεται

να αναβαθμίσει και το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Το
φυσικό περιβάλλον εδώ είναι καταπληκτικό», αναφέρει ο κ.
Συμεωνίδης.
«Το αεροδρόμιό μας είχε ξεκινήσει αρχικά ώστε να εξυπηρετεί το
αεράθλημα του ανεμοπτέρου, ενός ιδιαίτερου αεροσκάφους που
κινείται χάρη στα ρεύματα του αέρα χωρίς κινητήρες και
“θόρυβο”. Σήμερα όμως είναι μεγάλη η ποικιλία των νέων
αεραθλημάτων που εξυπηρετεί η Αερολέσχη», αναφέρει ο πρόεδρος
του ΔΣ της Αερολέσχης Έδεσσας που εξηγεί πως υπάρχει και νέες
τάσεις στον αεραθλητισμό που μπορούν να φέρουν στο ανανεωμένο
αεροδρόμιο περισσότερους επισκέπτες.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τα ανεμόπτερα, ο κ. Συμεωνίδης τονίζει
πως η Αερολέσχη Έδεσσας είναι μια από τις δύο στην Ελλάδα που
διαθέτει σχολή εκμάθησης η οποία υπάγεται στην ΥΠΑ και «μέσω
της οποίας μπορεί ο ενδιαφερόμενος να μάθει να πετά αλλά και
να αποκτήσει πτυχίο ώστε να πετά μόνος του». Το πτυχίο αυτό,
μάλιστα, καθώς τα στελέχη της Λέσχης ετοιμάζουν τη «μετατροπή
στα ευρωπαϊκά πρότυπα όλων των πτυχίων και των αντίστοιχων
σχολών» που έχουν έδρα το αεροδρόμιο, σύντομα θα επιτρέπει σε
έναν χειριστή ανεμοπτέρου που θα εκπαιδευτεί στην Έδεσσα «να
πετά σε όλη την Ευρώπη» με ένα ανεμόπτερο.
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