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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Εκδηλώσεις και στο Αγρίνιο, με τη συμμετοχή προσκόπων και εθελοντών.

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΛΤΑ*

Παρατημένος
ο θησαυρός
της Αχαΐας, από
την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας

Φέτος η αλληλεγγύη
έφτασε παντού

Χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς πρόγραμ-

μα, η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, λειτούργει ερασιτεχνικά και με πλήρη αδιαφορία
σε σοβαρά θέματα των τριών περιφερειακών
ενοτήτων, Αχαΐας–Ηλείας–Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Νομός Αχαΐας και η ορεινές περιοχές του,

είναι σε πλήρη εγκατάλειψη, καμιά προοπτική
ανάπτυξης και αναβάθμισης τον ορεινών περιοχών Παναχαϊκού, Ερύμανθου και Καλαβρύτων, ούτε καν τα βασικά που είναι η επίλυση
του θέματος του απαράδεκτου οδικού δικτύου.
Πριν αρκετά χρονιά, δυο αξιόλογοι άνθρωποι
που έχουν φύγει από τη ζωή, ο Ηρακλής Γεωργόπουλος και ο Απόστολος Αναστασόπουλος,
μαζί με πολλούς συλλόγους του όρους Παναχαϊκού και με πρωταγωνιστικό ρόλο του Συλλόγου Προστασίας και Ανάπτυξης Παναχαϊκού,
με πρόεδρο τον γνωστό δικηγόρο Ευάγγελο
Τρίγκα, φώναζαν, έτρεχαν, έκαναν διαμαρτυρίες, για να βάλουν στα σχέδια την κατασκευή
του δρόμου Χαλανδρίτσα–Μοίραλι-ΒετείκαΟβρυόκαμπος-Μπαρλέικα-Σελιανήτικα-Αγ.
Παρασκευή.

Καταφέραμε να φτιάξουν το δρόμο από Χαλανδρίτσα–Μοίραλι- Βετέικα, βασικό ρόλο έπαιξε και το ΔΣ της κοινότητας Μοιραλίου τότε.

Παραμένουν 20 χιλιόμετρα να κατα-

σκευαστούν από τα Βετέικα έως την Αγ.
Παρασκευή–Σελιανίτικα, ενός δρόμος ανάπτυξης και προοπτικής για μεγάλη τουριστική κίνηση αφού έχει πολλά φυσικά
χαρίσματα, έλατα, καθαρό αέρα λόγω υψομέτρου, με ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία. Το
Παναχαϊκό θα γεμίσει τουρίστες, αξίζει να αναφέρω ότι παλιές εποχές για διαφορές ασθένειες, π.χ. φυματίωση, έστελναν αρρώστους για
θεραπεία στο Παναχαϊκό μέσα στα έλατα και
αμέσως είχαν θετικά αποτελέσματα.

Η σύνδεση του Δήμου Ερυμάνθου με τον

Δήμο Αιγίου θα είναι ένα μεγάλο και θετικό
μετρό ανάπτυξης και εξυπηρετήσεις για χιλιάδες πολίτες.

ΕΔΩ θα αναφέρω και ένα δεύτερο παράδειγ-

μα που ένας δρόμος μπορεί να συνδέσει άμεσα 10 περίπου χώρια των Δήμων Καλαβρύτων
και Ερυμάνθου. Αναφέρομαι σε ένα δρόμο 3,5
χιλιόμετρα από Βλουντούχλα έως Μακρικάμπη. Αυτός ο δρόμος είναι χωματένιος, τον
είχε ανοίξει παλιά το δασαρχείο, είναι μετά το
χωρίο Καταρράκτης και συνδέει τον δρόμο Λεοντίου και όλα τα υπόλοιπα χώρια. Ο δρόμος
αυτός κατασκευάζεται εύκολα με πολύ λίγα
χρήματα, έχει προμελέτη και αποφάσεις κοινοτικών συμβουλίων. Τον χειμώνα δεν θα υπάρχει
κίνδυνος να αποκλειστεί η περιοχή αν κατασκευαστεί λόγω της φυσικής του θέσης. Είναι
πολλά τα παραδείγματα που μπορώ να αναφέρω για τα ορεινά μας πλούσια τοπία που έχουν
εγκαταλειφθεί λόγω αδιαφορίας των αρμόδιων.

Στην πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο, «Χτύπησε Δυνατά» η «Καρδιά της
Πόλης»

Το 1ο Σύστημα Προσκόπων συμμετείχε και πραγματοποίησε, τη δράση «Η
Καρδιά της πόλης χτυπά δυνατά»

Ο

ι εκδηλώσεις της Εβδομάδας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης διακτινίστηκαν σε περιφερειακές πόλεις. Και ο κύκλος
μεγάλωσε.
Το Σάββατο του Λαζάρου, το 1ο
Σύστημα Προσκόπων συμμετείχε
και πραγματοποίησε, για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά, μια Δράση
Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης με
τίτλο «Η Καρδιά της πόλης χτυπά
δυνατά» στην πλατεία Δημοκρατίας. Οι δράσεις της πλατείας απευθύνονταν σε παιδιά και ενήλικές,
όπου εκτός από την ενημέρωση
του κοινού για θέματα υγείας και
πρόνοιας, περιέλαβαν διαδραστικά
παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες με αντίστοιχα μηνύματα. Στο τέλος των δράσεων όλοι
οι παρευρισκόμενοι, κρατώντας
κόκκινα χαρτόνια, σχημάτισαν τη
μεγάλη «καρδιά της πόλης».
Η δράση αυτή διοργανώθηκε από
την εφημερίδα «Πελοπόννησος»
και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Κλάδο

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε δωρεάν προληπτικός έλεγχος

Λυκοπούλων και Προσκόπων του
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Η
δράση αυτή αποτελεί κορύφωση
μιας εβδομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συμμετείχαν τρεις
πόλεις, η Πάτρα, το Αγρίνιο και ο
Πύργος και αφορούσε: ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, πρόνοιας και κοινωνικά θέματα και
παροχή-δωρεάν προληπτικές/διαγνωστικές εξετάσεις.
Την πρωτοβουλία υποστήριξε και

φέτος η INTERAMERICAN.
Στο κάλεσμα του 1ου Συστήματος Προσκόπων Αγρινίου ανταποκρίθηκαν και παρείχαν δωρεάν
εξετάσεις το διαγνωστικό κέντρο
«ΕΥΗΝΩΡ», το μικροβιολογικό
εργαστήριο Τάνταρου-Παπασάικα
και το μικροβιολογικό εργαστήριο Γιαννόπουλου Βασιλική, στους
οποίους οι διοργανωτές εκφράζουν
τις θερμές ευχαριστίες τους.
Επίσης, συμμετείχαν η οδοντίατρος

Αναστασία Καρκατζούνα παρέχοντας συμβουλές για τη στοματική
υγιεινή και το ΕΚΑΒ με τη διασώστρια Τσιώλη Θεοδώρα παρουσιάζοντας βασικές πρώτες βοήθειες.
Το Πρώτο Σύστημα Προσκόπων
ευχαριστούν όλους όσους συμμετείχαν και βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η δράση Κοινωνικής
Ευαισθητοποίησης και υπόσχονται
σε όλους, ότι θα είναι και πάλι παρόντες σε ανάλογες προσπάθειες
με μόνο στόχο αυτό που ο ιδρυτής
του Παγκόσμιου Προσκοπισμού
τους άφησε σαν μια αποχαιρετιστήρια συμβουλή: «Ο πραγματικός
τρόπος για να αισθανθείς την ευτυχία είναι το να κάνεις τους άλλους ευτυχισμένους. Προσπάθησε
ν’ αφήσεις τον κόσμο αυτό λίγο
καλύτερο απ’ ό,τι τον βρήκες και
όταν έλθει η ώρα σου να πεθάνεις,
μπορείς να πεθάνεις ευτυχής, αισθανόμενος πως οπωσδήποτε δεν
σπατάλησες τον καιρό σου άδικα,
μα έκαμες ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις με τις δυνάμεις σου».

ΜΑΣ ΗΡΘΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

Από τη νότια Πελοπόννησο... στην «Πελοπόννησο»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τους
3 δήμους ΑΙΓΙΟΥ–ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ–ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ έχουν χρέος να καθίσουν μετά τις εκλογές σε τραπέζι να δρομολογήσουν τα έργα αυτά
και όχι μονό. Η ανάπτυξη δεν θέλει ευχές, ούτε
χαιρετούρες ,θέλει έργα
Εμείς θα να τα καταφέρουμε αφού εσείς αποτύχατε. Ο συνδυασμός του Κ. Σπηλιόπουλου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Θα τα καταφέρει. Οι πολίτες να περιμένουν πολλά από εμάς.
Ξέρουμε, Θέλουμε, Μπορούμε.

* Ο Γεώργιος Τσάλτας είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Αχαΐας με τον συνδυασμό
του Κ. Σπηλιόπουλου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ και πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργοληπτών.

Μ

αθητές από το Γυμνάσιο Βλαχιώτη Λακωνίας πέρασαν το
περασμένο Σάββατο το κατώφλι
της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ». Στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους
εκδρομής στην Πάτρα θέλησαν
να ενημερωθούν για την ιστορία
της αρχαιότερης περιφερειακής
εφημερίδας και να ξεναγηθούν
στις εγκαταστάσεις της.
Στη διάρκεια της παραμονής τους
στους χώρους της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τον τρόπο έκδοσης της εφημερίδας, για την

εργασία του δημοσιογράφου από
την αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Μαρίνα Ριζογιάννη. Για την
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ενημερώθηκαν από τον Απόστολο Αναστασόπουλο.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί, μέσω
των ερωτημάτων τους, εξέφρασαν
τον προβληματισμό τους για το
πόσο αδέσμευτη είναι η δημοσιογραφία, για το βαθμό εξάρτησης και τον έλεγχο των μέσων
από τους κομματικούς παράγοντες. Επίσης, έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη δημοσιογρα-

φική έρευνα και την ακρίβεια ή
μη των ανυπόγραφων κειμένων
κυρίως στα ηλεκτρονικά μέσα.
Τους μαθητές συνόδευαν οι καθηγητές: Μιχάλης Κούτρας, Κώστας
Παπαδόπουλος και Παντελής
Χιώτης.
Τη μαθητική ομάδα αποτελούσαν
οι μαθητές: Κωνσταντίνα Γρεβενίτη, Βασιλική Γκίνη, Αδαμαντία
Ζάχου, Ελένη Βλάχου, Ηλιάννα
Γριβάκου, Βασίλειος Αθανασάκος, Βασίλειος Κατσαφούρος,
Αγγελος Πολίτης, Δημήτριος Χελιώτης, Παναγιώτης Χαραμής,

Κανέλλα Καραβίτη, Γεωργία Μανιατάκου, Σταυρούλα Σταρογιάννη, Αγάπη Γεωργίου, Δέσποινα
Χαραμή, Δημήτριος Αρκούδης,
Παναγιώτης Ζωταλής, Αγγελος Μπραντίτσας, Ηλίας Σίμος,
Κωνσταντίνος Κουτσοβασίλης,
Σωτηρία Καρτσιδήμα, Γεωργία Μυλωνά, Ιωάννα–Βασιλική
Ρούσσου, Αναστασία Δρουγγάνη,
Μαρία Μαντζαβράκου, Σταύρος
Λάτσης, Αθανάσιος Σδράκας,
Κωνσταντίνος Γουρδομιχάλης,
Σπυρίδων Καπερώνης, Κωνσταντίνος Τσίπας.

