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Τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου μας
Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας θα
πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, στο χώρο του Εργατικού
Κέντρου Τρίπολης (Οδός
Ελευθερίου Βενιζέλου), ώρα
6.00 μ. μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή προεδρείου.
2. Σύνταξη καταλόγου,
ανακοίνωση υποψηφίων για
Δ. Σ. και Ε. Ε.
3. Εκλογή Εφορευτικής
Επιτροπής.
4. Ανάλυση Ισολογισμού –
Απολογισμού.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής

Επιτροπής.
6. Απολογισμός του Προέδρου του Δ. Σ.
7. Κριτική – Ψήφιση πεπραγμένων.
8. Προτάσεις Δ.Σ. και
μελών για την επόμενη χρονιά.
9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. και Ε. Ε.
Σε περίπτωση μη απαρτίας
η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού μας, 7 ημέρες
μετά, δηλαδή στις 9 Δεκεμβρίου 2019, στο ίδιο μέρος,
την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Υποψηφιότητες, σύμφωνα
με το άρθρο 11 του καταστατικού, μπορούν να υποβληθούν και στη Γ.Σ., μέχρι τη
σύνταξη του σχετικού καταλόγου. Υποψήφιοι για το Δ.Σ.
δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι για την
Ε. Ε.
Αγαπητοί συμπατριώτες, η
παρουσία σας είναι απαραίτητη στη Γ.Σ. γιατί όλοι μαζί
θα αποφασίσουμε συλλογικά,
καλύτερα, σωστότερα.
Δε θα σταλούν άλλες προσκλήσεις για τη Γ.Σ. Η παρούσα δημοσίευση επέχει
θέση πρόσκλησης.

Το πανηγύρι του χωριού μας
Σε μια ωραία καλοκαιρινή μέρα γιορτάστηκε η μνήμη
της Αγίας Άννας, στο χωριό μας. Την πανηγυρική Θεία
Λειτουργία τέλεσε παπά-Θανάσης Κουσιουνέλος και
στο ψαλτήρι ήταν ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Στάθης Κούλης και ο Γιάννης Σταματόπουλος. Η προσέλευση των
προσκυνητών ήταν σχετικά μικρή. Αρκετοί συγχωριανοί
παραβρέθηκε και στον εσπερινό.
Ο Σύλλογος δεν πραγματοποίησε το πανηγύρι φέτος
(ορχήστρα) λόγω οικονομικής αδυναμίας, προβλέποντας ότι θα υπάρχει σχετικά λίγος κόσμος, αλλά και γι’
άλλο λόγο, που νομίζουμε ότι γνωρίζουν οι συγχωριανοί μας.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου (όχι ο Σύλλογος) πρόσφεραν στους προσκυνητές διάφορα γλυκίσματα, αναψυκτικά και μπίρες.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο πραγματοποίησε λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα.

Γορτυνία | Χωρίς συνεργασίες ξεκινά η νέα δημοτική θητεία
«Υπάρχουν θέσεις» λέει ο Κούλης – Τι λέει η αντιπολίτευση
• Στο πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας, ο νέος Δήμαρχος Στάθης Κούλης
έδωσε ένα πρώτο στίγμα για τον τρόπο
με τον οποίο θα ασκήσει διοίκηση στον
Δήμο Γορτυνίας, τα επόμενα 4 χρόνια,
ως το 2023.
• Μεταξύ άλλων, είπε…
• «Θα εργαστούμε σκληρά έντιμα,
χωρίς σκοπιμότητα, μακριά από ιδιοτέλεια και προσωπικά συμφέροντα.
• Το δυσχερές οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα δημιουργεί ιδιαίτερους
προβληματισμούς, ανασφάλειες και
ανησυχίες για το μέλλον.
• Η μείωση των θεσμοθετημένων
πόρων πάνω από 60%, η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς πιστώσεις και η αδυναμία σχεδιασμού από το κεντρικό
κράτος, οδηγούν την τοπική αυτοδιοίκηση σε πλήρη απαξίωση.
• Η καθαριότητα, η ύδρευση, η αποχέτευσης, το οδικό δικτυού, οι κοινωνικές υποδομές, ο ηλεκτροφωτισμός, η
σχολική στέγη, η υγεία, η ασφάλεια, οι
αθλητικές εγκαταστάσεις, οι δράσεις
πολιτισμού είναι ζητούμενα για ένα σύγχρονο δήμο.»
Με βάση το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, η παράταξη του νέου Δη-

μάρχου Γορτυνίας, Στάθη Κούλη, εξασφάλισε τις 16 από τις 33 έδρες του δημοτικού
συμβουλίου.
Ουσιαστικά,
δηλαδή, χρειάζεται μία έδρα, για να έχει
πλειοψηφία.
Άραγε θα υπάρξουν συνεργασίες και
συμπράξεις παρατάξεων μέσα στο δημοτικό συμβούλιο;
Σε πρώτη φάση, φαίνεται ότι δεν θα
υπάρξουν.
«Ο Δήμαρχος έχει παλαιοκομματική
λογική, δεν είναι ανοιχτός σε συνεργασίες» είπε ο Μιλτιάδης Λύτρας, μετά το
τέλος της ορκωμοσίας.
Ενώ, ο Πέτρος Ζούνης είπε ότι δεν θα
κάνει καμία διαπραγμάτευση και ότι οι
δημότες τον όρισαν να βρίσκεται στην

αντιπολίτευση.
«Ό,τι σωστό έρχεται στο δημοτικό
συμβούλιο θα το στηρίζουμε, αλλιώς θα
είμαστε απέναντι» τόνισε ο Γιώργος Παπαηλίου.
Ενώ, ο Γιάννης Φράγκος του ΚΚΕ ξεκαθάρισε ότι δεν επιζητούν καμία συνεργασία για ιδιοτελείς σκοπούς και δεν
κάνουν παζάρια.
Την ίδια ώρα βέβαια ο νέος Δήμαρχος
Στάθης Κούλης φρόντισε να στείλει μήνυμα προς όλους για το μέλλον … «Και
θέσεις υπάρχουν και δυνατότητες υπάρχουν να αξιοποιηθούν όλοι όσοι επιθυμούν και μπορούν να προσφέρουν στη
Γορτυνία.»

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Γορτυνίας
Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο
Δήμαρχος Στάθης Κούλης, ενώ ορίστηκαν και οι Αντιδήμαρχοι Σταθάς Κωνσταντίνος και Καζάς Δημήτριος.
Επίσης, εκλέχτηκαν οι:
Από την παράταξη Κούλη: Τακτικά

μέλη: Συριόπουλος Λεωνίδας, Μπόρας
Δημήτριος και Κατής Χρήστος. Αναπληρωματικά μέλη: Δημάκος Σταύρος, Μπέτσα Παναγιώτα και Μπαρούτσας
Νεκτάριος.
Από την παράταξη Γιαννόπουλου: Τακτικά μέλη: Γιαννόπουλος Ιωάννης και

Δημόπουλος Γεώργιος. Αναπληρωματικά μέλη: Τσιόγκας Ιωάννης και Στρίκος
Δημήτριος.
Από την παράταξη Λύτρα: Τακτικό
μέλος: Λύτρας Μιλτιάδης και Αναπληρωματικό μέλος ο Γεωργακόπουλος Νικόλαος.

Η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής
στο Δήμο
Γορτυνίας
Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 1.9.2019 έως
6.11.2021, εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας.
Η νέα σύνθεση είναι η παρακάτω:
Πρόεδρος ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστόπουλος του Χρήστου
και μέλη οι ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι Βασίλειος Παπαγιάννης
και
Κωνσταντίνος Σταθάς.
Εκλέχτηκαν από την παράταξη Κούλη, τακτικά
μέλη: Ρέππας Ηλίας, Κουτρουμάνος Παναγιώτης και
Μπαρούτσας Νεκτάριος.
Αναπληρωματικά
μέλη:
Μπέτσα Παναγιώτα, Δημάκος Σταύρος και Μπόρας
Δημήτριος.
Από την παράταξη Γιαννόπουλου, τακτικά μέλη:
Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος και Μουρούτης Δημήτριος.
Αναπληρωματικά
μέλη: Μέγας Παναγιώτης
και Τσιούλος Ιωάννης.
Από
την
παράταξη
Λύτρα, τακτικό μέλος: Γεωργακόπουλος Νικόλαος
και αναπληρωματικό μέλος
ο Λύτρας Μιλτιάδης.

Μπουλιαρίτες, Αγκαλιάστε στοργικά την εφημερίδα του χωριού μας, «ΤO ΜΠOΥΛΙΑΡΙ»
Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ’ όμορφο χωριό μας, και κάνει τη φωνή μας ν’ ακούγεται μακρύτερα και δυνατότερα.
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Σελίδα 2

Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός
Σύλλογος: «Φίλοι Λίμνης Λάδωνα»
Ιδρύθηκε Σύλλογος με την επωνυμία: «Πολιτιστικός και
Εξωραϊστικός Σύλλογος: Φίλοι Λίμνης Λάδωνα», με μέλη του
από τα παραλαδώνια χωριά. Η πρώτη του συγκέντρωση έγινε
στις 31 Αυγούστου 2019, στο χώρο της πρώην καφετέριας
«Λαδωνίδα» Συζητήθηκαν αρκετά θέματα, όπως: Η καθυστέρηση απορρόφησης του ποσού των 250.000 (από ΔΕΗ) και
1.250.000 που είχαν εγκριθεί πριν πέντε χρόνια από τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, η βελτίωση του παραλαδώνιου οδικού δικτύου, η διατήρηση της στάθμης της Λίμνης το
καλοκαίρι ακόμη και το στήσιμο κάποιας καντίνας. Το Προσωρινό Δ.Σ. αποτελείται από τους: Μαραγκό Μ. Θεόδωρο, Πρόεδρο, Κολοβού Δήμητρα, Αντ/δρο, Μαραγκού Θ. Θεοδώρα,
Γεν. Γραμματέα, Μαραγκό Κ. Νικήτα, Ταμία και μέλη τους:
Μπαλάση Δ. Παναγιώτη (Ταμία του Συλλόγου Μπουλιαριτών),
Μπακάλη Κ. Γεώργιο και Σατολιά Φ. Παύλο.
Ευχόμαστε ολόψυχα «Καλή επιτυχία» στο έργο του Συλλόγου και δηλώνουμε ότι θα βρει συνεργάτες.

Οικονομική ενίσχυση
του Συλλόγου μας
Πήραμε για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας, από:
• Τσίρμπα Σπ. Ιωάννη, από Τρίπολη, το ποσό των 20
ευρώ.
• Μουστόγιαννη Πέτρο, από Τρίπολη, το ποσό των 20
ευρώ.
• Πετρόπουλο Παναγιώτη, ιερέα, από Περδικονέρι, το
ποσό των 5 ευρώ.
• Φατούρο Σταύρο, από Τρίπολη, το ποσό των 20 ευρώ.
• Παπαγεωργίου Αντωνία, από Τρίπολη, το ποσό των 20
ευρώ.
• Γκουσιάκη Αγγ. Χαράλαμπο, από Αθήνα, το ποσό των
15 ευρώ.
• Γκουσιάκη Αγγ. Ιωάννη, από Αθήνα, το ποσό των 15
ευρώ.
• Μουστόγιαννη Ιωάννη, από Αθήνα, το ποσό των 50
ευρώ.
• Ανάγνου Τασία, από Περδικονέρι, το ποσό των 20 ευρώ.
• Ρούνη Παναγιώτη, από Καμενίτσα, το ποσό των 20
ευρώ.
• Συνδρομή 2019 από: Μπαλάση Κ. Νικόλαος, Μπαλάση
Κων/να, Γκουσιάκης Χρήστος, Κωστοπούλου Φανή, Βεργέτης Αλέξης, Βεργέτη Ρούλα, Μπαλάσης Δ. Παναγιώτης,
Ντόκου Παναγιώτα, Παπαγεωργίου Αντωνία, Δελή Μαρία,
Μπαλάσης Π., Γεώργιος, Τσίρμπας Χ. Μιχάλης, Γκουσιάκης
Δ. Αγγελής, Γκουσιάκης Δ. Βασίλης, Ψαρρά Αθανασία,
Τσίρμπας Αθ. Μιχάλης Αποστολόπουλος Παναγιώτης, Αποστολοπούλου Γιάννα, από 5 ευρώ.

1΄λεπτό γέλιο

Ο αθλητικός σύζυγος κάθεται στον καναπέ, στο σαλόνι,
κάνοντας συνεχώς ζάπινγκ ανάμεσα σε δύο κανάλια, όταν
από το βάθος ακούγεται η φωνή της γυναίκας του: -Τι κάνεις εκεί, ρε Δημήτρη, θα την κάψεις την τηλεόραση. –Τι
να κάνω ρε γυναίκα, αφού βάλανε το μπάσκετ μαζί με την
τσόντα και δεν ξέρω ποιο από τα δύο να δω. Και η γυναίκα
του: -Την τσόντα να δεις, μπάσκετ ξέρεις!!!!
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Νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο
Γορτυνίας - Πρόεδρος ο Αποστολόπουλος
Σε αρχαιρεσίες για την
εκλογή νέου Προεδρείου
προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο, υπό τη νέα του σύνθεση.
Πρόεδρος εκλέχτηκε ο κ.
Απόστολος Αποστολόπουλος, ο οποίος προέρχεται
από την παράταξη του νέου
Δημάρχου Γορτυνίας, κ.
Στάθη Κούλη.
Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο
κ. Καλλίμαχος Πυρπυρής
από την παράταξη του τέως
Δημάρχου, κ. Γιάννη Γιαννόπουλου.

Τέλος, Γραμματέας εκλέχτηκε ο κ. Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
από
την
δημοτική παράταξη του κ.
Μιλτιάδη Λύτρα.
Tακτικά και αναπληρωμα-

τικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία
από 1.9.2019 έως 6.11.2021,
εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας και παρουσιάζεται στην 1η σελίδα της
εφημερίδας μας.

Αντιδήμαρχοι Τρίπολης
Οι πέντε Αντιδήμαρχοι
που όρισε ο νέος Δήμαρχος
Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης,
είναι:
α) Κανελλόπουλος Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών
και
Πολεοδομίας.
β) Καρούντζου Ελένη, Αν-

τιδήμαρχο Πολιτισμού, Τουρισμού.
γ) Λαγός Γεώργιος, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας.
δ) Μακαρούνης Δημήτριος, Αντιδήμαρχο Αθλητισμού,
Παιδείας
και
Δημοτικών Ενοτήτων.
ε) Τσαγκαρέλης Αντώνιος,

Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
Η Παιδίατρος Γεωργία
Παναγοπούλου εκλέχτηκε
Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρίπολης. Πρόεδρος του Νομικού προσώπου ορίστηκε ο Ηλίας
Κούρος και πρόεδρος της
ΔΕΥΑΤ ο Χατζόπουλος Στέφανος.

Η νέα Διοίκηση στη ΔΗΚΕΓ-Δήμου Γορτυνίας
Με κατά πλειοψηφία απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας, όρισε μέλη
και συγκροτεί το Διοικητικό
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) από τους:
Τακτικά μέλη
1. Αναγνωστόπουλο Πάικο
(δημότη) ως Πρόεδρο
2. Μπέτσα Παναγιώτα Δημοτική Σύμβουλο ως Αντιπρόεδρο
3. Συριόπουλο Λεωνίδα Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος,
4. Σταθά Κων/νο Δημοτικό
Σύμβουλο ως μέλος
5. Κατή Χρήστο Δημοτικό
Σύμβουλο ως μέλος
6. Παπακωνσταντίνου Γεώργιο δημότη ως μέλλος
7. Κάβουρα Χρήστο του
Κων/νου εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα ως μέλος
8. Γεωργακόπουλο Χαράλαμπο Δημοτικό Σύμβουλο ως
μέλος
9. Φράγκο Ιωάννη Δημοτικό
Σύμβουλο ως μέλος

Αναπληρωματικά μέλη
1. Κουτρουμάνο Παναγιώτη
Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος,
2. Μπόρα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος,
3. Καγιούλη Ευστάθιο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος και
4. Δημάκο Σταύρο Δημοτικό
Σύμβουλο ως μέλος
5. Καπράλου Γεωργία δημότισσα ως μέλος
6. Κατσικερού - Κιντή Δέσποινα δημότισσα ως μέλος
7. Λύτρα Μιλτιάδη Δημοτικό
Σύμβουλο ως μέλος
8. Μιχαλακόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου ως μέλος.
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 20 δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά ψήφισε ο Μιλτιάδης Λύτρας.
Από τη συνεδρίαση είχαν
αποχωρήσει εννέα δημοτικοί
σύμβουλοι και συγκεκριμένα
οι Γιαννόπουλος Γιάννης, Πυρπυρής Καλλίμαχος, Δημόπουλος
Γεώργιος,
Μέγας
Παναγιώτης, Μουρούτης Δημήτριος, Στρίκος Δημήτριος,

Τσιόγκας Ιωάννης, Κανελλόπουλος Κων/νος.

Συγνώμη

Ζητάμε συγνώμη από το
Γιάννη Τσιόγκα, Πρόεδρο
του Συλλόγου Περδικονεριτών, που στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας μας,
δεν τον είχαμε συμπεριλάβει στους εκλεγμένους Δημοτικούς
Συμβούλους
Γορτυνίας, στη Δ.Ε. Τροπαίων, με το ψηφοδέλτιο
του Γιάννη Γιαννόπουλου.
Τα πρώτα αποτελέσματα
των ΜΜΕ έδιναν ως εκλεγμένο το Δημήτριο Μαντζαβίνο. Γιάννη σου ευχόμαστε
Καλή επιτυχία στη νέα αποστολή σου.
Επίσης συγνώμη ζητάμε
από τον Τάκη Αγγ. Τσίρμπα
που δεν είχαμε γράψει ότι
ήταν υποψήφιος στις Δημοτικές εκλογές. Τάκη δεν το
ξέραμε και όταν το πληροφορηθήκαμε είχε τυπωθεί η
εφημερίδα μας.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας και τα τηλέφωνά τους

Πρόεδρος: Νικόλαος Κων. Μπαλάσης,
τηλ 2710232355 & 6977221353.
Αντιπρόεδρος: Αντωνία Παπαγεωργίου,
τηλ 6946351565.
Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Xρ.
Tσίρμπας, τηλ. 6970174639.
Ταμίας: Παναγιώτης Δ. Μπαλάσης,
τηλ. 2710234359 & 6958457165.
Ειδικός Γραμματέας: Χρήστος Ι.
Γκουσιάκης, τηλ. 6974934386.
Oργανωτικός Γραμματέας: Γεώργιος Π.
Μπαλάσης, τηλ. 2710227887 &

6937931582.
Αναπληρωτής Ταμίας - Υπεύθυνος Τύπου:
Aθανασία Ψαρρά - Tσίρμπα, τηλ.
6974934156.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Aγγελής Δ. Γκουσιάκης
τηλ. 2710222417 & 6974102454.
Γραμματέας: Φανή Σπ. Κωστοπούλου,
τηλ. 2710227740
Μέλος: Βεργέτη Καλομοίρα, τηλ.
2710234259 & 6958457165.
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Προεδρείο Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
Το πρώτο περιφερειακό
συμβούλιο έγινε με προεδρεύοντα τον κ. Αναστασόπουλο, ο οποίος ήταν ο
πρώτος σε σταυρούς περιφερειακός σύμβουλος της
παράταξης του κ. Νίκα.
Ο κ. Αναστασόπουλος
ανέγνωσε τη σχετική νομοθεσία για την εκλογή του
Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας στην τοποθέτησή του είπε: «Εύχομαι να
έχουμε μια καλή υπερτετραετία. Προτείνουμε ομόφωνα
ως παράταξη προς το σώμα,
να είναι Πρόεδρος ο κ. Μανόλης Σκαντζός, από την
Αρκαδία. Είναι πρώην Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας
και Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Είναι ο
μοναδικό υποψήφιος από
εμάς».
Ο κ. Σκαντζός ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για τη
θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο Πέτρος Τατούλης, κατά
την τοποθέτησή του, είπε:
«Θα ήθελα να ευχηθώ το
νέο περιφερειακό συμβούλιο να έχει μια εποικοδομητική στάση απέναντι στα
μεγάλα ζητήματα και στα
μεγάλα προβλήματα, με
υπευθυνότητα και συναίνεση. Εμείς θεωρούμε ότι η

επιλογή του Προέδρου αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο
πρόσωπο που δυσχεράνει
την ύπαρξη ενός ισορροπημένου κλίματος. Δεν κάνω
κανένα χαρακτηρισμό, είναι
η πολιτική μας θέση. Για Αντιπρόεδρο προτείνουμε τον
κ. Απόστολο Γκούνη.»
Αμέσως, ο κ. Νίκας ζήτησε το λόγο και είπε: Ο κ.
Σκαντζός έχει προσφέρει
μεγάλες υπηρεσίες στον
κοινωνικό
και
πολιτικό
τομέα, αποτελεί τιμή για την
παράταξή μας ότι συμπεριλαμβάνεται στους κόλπους
μας και του ευχόμαστε καλή
επιτυχία. Την πρόταση της
Νέας Πελοποννήσου για την
Αντιπροεδρία και την πρόταση για τη θέση του Γραμματέα θα την ψηφήσουμε κι
αυτό αποτελεί μία πρώτη κίνηση για συναίνεση και συνεργασία.
Από την πλευρά του ο
Δέδες είπε: «Εύχομαι καλή
επιτυχία και θεωρώ ότι μέσα
από τη δημιουργική κριτική
μπορούν να υπάρχουν συναινέσεις που απαιτούνται
για να δημιουργηθούν οι
όροι μιας πολιτικής ανάπτυξης της Πελοποννήσου. Χωλαίνει η νομοθεσία και θα
εκφραστούμε στην πορεία
για τα θέματα αυτά.
Εμείς θα ψηφίσουμε τον
προτεινόμενο Πρόεδρο και
τον προτεινόμενο Αντιπρό-

εδρο και για τη θέση του
Γραμματέα προτείνουμε τον
Γιώργο Ράλλη.»
Κατά την ψηφοφορία, ψήφισαν ναι οι περιφερειακοί
σύμβουλοι της παράταξης
του Παναγιώτη Νίκα, καθώς
και οι σύμβουλοι της παράταξης Δέδε και Μπουντρούκα.
«Όχι» ψήφισαν οι σύμβουλοι της παράταξης Τατούλη
«Παρών» ψήφισε ο κ.
Τζεμπετζής σε όλες τις ψηφοφορίες.
Από τις ψηφοφορίες απείχαν οι παρατάξεις Γόντικα,
Πετράκου και Κάτσαρη.
Απούσα ήταν η Δήμητρα
Λυμπεροπούλου.
Νέος Πρόεδρος εκλέχτηκε ο κ. Σκαντζός με 26
θετικές ψήφους.
Νέος Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο κ. Γκούνης με 44 θετικές ψήφου
Κατά την ψηφοφορία, ψήφισαν ναι οι περιφερειακοί
σύμβουλοι της παράταξης
Νίκα, Τατούλη, Δέδε και
Μπουντρούκα.
Νέος Γραμματέας εκλέχτηκε ο κ. Ράλλης με 44 θετικές ψήφους.
Μετά την εκλογή του, ο κ.
Σκαντζός είπε: «Εύχομαι μια
δημιουργική θητεία, έχουμε
να υπάρξουν συνεργασίες
για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους πόθους των
πολιτών. Θέλω να ευχαρι-

στήσω τον Περιφερειάρχη
για την εμπιστοσύνη που
έδειξαν στο πρόσωπό μου,
τους συναδέλφους μου της
παράταξης που με ψήφισαν.
Ευχαριστώ τις παρατάξεις
του κ. Δέδε και του κ.
Μπουντρούκα. Στους συναδέλφους που δεν με τίμησαν, θα τους πω ότι θα
προσπαθήσω να αποδείξω
ότι θα εργαστώ μαζί με το
υπόλοιπο Προεδρείο να λειτουργήσουμε σωστά και
εποικοδομητικά.
Το πρώτο μας μέλημα
είναι να δώσουμε κύρος στο
περιφερειακό συμβούλιο,
κύρος σημαίνει αίσθηση του
πολίτη ότι είμαστε εδώ για
αυτούς, αυτό δυστυχώς και
οι ευθύνες είναι συνολικές,
η εικόνα του περιφερειακού
συμβουλίου, δεν ήταν η καλύτερη. Αυτό ήταν κοινώς
παραδεκτό.»
Στο σημείο εκείνο αντέδρασε η Ντίνα Νικολάκου
που είπε προς το νέο Πρόεδρο ότι ξεκινά διχαστικά,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία προσωρινή ένταση.
Στη συνέχεια, η παρεξήγηση λύθηκε και δεν δόθηκε
συνέχεια.
Ο κ. Σκαντζός είπε ότι «για
να δοθεί κύρος πρέπει να
συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, όλοι θα
έχουν λόγο, θα διεξάγεται

διάλογος διεξοδικός, θα
προσπαθούμε να συναινούμε και θα σεβόμαστε ο
ένας τον άλλον. Παράλληλα,
θα πρέπει να τηρούμε τον
κανονισμό λειτουργίας του
περιφερειακού συμβουλίου,
εκεί θα πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Τρίτον, η λειτουργία των
υπηρεσιών που βοηθούν τις
εργασίες του περιφερειακού συμβουλίου, εκεί πρέπει να γίνονται όλα τυπικά
για να μην έχουμε προβλήματα.»
Ο νέος αντιπρόεδρος
Απόστολος Γκούνης διαφώνησε με τον Πρόεδρο και
είπε ότι «το προηγούμενο
περιφερειακό
συμβούλιο
ήταν υψηλού επιπέδου με
πολύ σοβαρέ αποφάσεις. Είχαμε Περιφερειάρχη, έναν
πρώην Υπουργό και σήμερα
έχουμε την τιμή να τον
έχουμε μαζί μας στα έδρανα
του περιφερειακού συμβουλίου. Στο πρώτο περιφερειακό συμβούλιο να συζητηθεί
το θέμα του κανονισμού και
να το τηρήσουμε.»
Ο νέος γραμματέας Γιώργος Ράλλης ευχήθηκε «να
έχουμε καλή θητεία, καλή
συνεργασία και το επόμενο
που θέλω να ζητήσω και το
ίδιο να ευχηθείτε και σε
μένα».

Oι βουλευτές Αρκαδίας από το 1974 ως και σήμερα

1974
Κωνσταντίνος Αποσκίτης Ν.Δ.
Ηλίας Γ. Παπαηλιού Ν.Δ.
Νικόλαος Καλτεζιώτης Ν.Δ.
Τάσος Σεχιώτης Ε.Κ.-Ν.Δ.
Αθανάσιος Μίχας Ν.Δ.
1977
Νικόλαος Καλτεζιώτης Ν.Δ.
Ηλίας Γ. Παπαηλιού Ν.Δ.
Δημήτριος Άρχος ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Βασίλειος Μαντζώρης Ν.Δ.
Κων/νος Σπηλιόπουλος ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1981
Βασίλειος Μαντζώρης Ν.Δ.
Νικόλαος Καλτεζιώτης Ν.Δ.
Τάσος Σεχιώτης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Δημήτρης Ρέππας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Σπυρίδων Γιαννόπουλος ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1985
Τάσος Σεχιώτης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Γεώργιος Δασκαλάκης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Βασίλειος Μαντζώρης Ν.Δ.
Νικόλαος Καλτεζιώτης Ν.Δ.
Ιουν. 1989
Δημήτρης Ρέππας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Τάσος Σεχιώτης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Βασίλειος Μαντζώρης Ν.Δ.
Δημήτριος
Κωστόπουλος
Ν.Δ.
Νοέμ. 1989
Βασίλειος Μαντζώρης Ν.Δ.
Δημήτριος
Κωστόπουλος
Ν.Δ.

Δημήτρης Ρέππας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Γεώργιος Δασκαλάκης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1990
Πέτρος Τατούλης Ν.Δ.
Σπυρίδων Γιαννόπουλος ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Γεώργιος Δασκαλάκης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Δημήτριος Κωστόπουλος (αντικατέστησε τον Βασίλειο Μαντζώρη λόγω
παραίτησης) Ν.Δ.
1993
Γεώργιος Δασκαλάκης ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Δημήτρης Ρέππας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Πέτρος Τατούλης Ν.Δ.
Δημήτριος Κωστόπουλος Ν.Δ.
1996
Δημήτρης Ρέππας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ροβέρτος Σπυρόπουλος ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Πέτρος Τατούλης Ν.Δ.
Δημήτριος Κωστόπουλος Ν.Δ.
2000
Δημήτρης Ρέππας ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ροβέρτος Σπυρόπουλος ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Πέτρος Τατούλης Ν.Δ.
Δημήτριος Κωστόπουλος Ν.Δ.
2004
Πέτρος Τατούλης Ν.Δ.
Ανδρέας Λυκουρέντζος Ν.Δ.
Δημήτρης Ρέππας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2007
Πέτρος Τατούλης Ν.Δ.
Ανδρέας Λυκουρέντζος Ν.Δ.
Δημήτρης Ρέππας ΠΑ.ΣΟ.Κ.

2009
Δημήτρης Ρέππας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ανδρέας Λυκουρέντζος Ν.Δ.
2012 Μάιος
Ανδρέας Λυκουρέντζος Ν.Δ.
Κωνσταντίνος Ζαχαριάς ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

ΜΑΡΙOΣ ΘΕOΔΩΡOΠOΥΛOΣ
ΔΙΚΗΓOΡOΣ
(εκ Φτεριάς)

Πολυτεχνείου 1 - Αθήνα
Τηλ: 2105223903, κιν: 6934886748

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2012 Ιούν
Ανδρέας Λυκουρέντζος Ν.Δ.
Κωνσταντίνος Ζαχαριάς ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2015 Iαν.
Κωνσταντίνος Ζαχαριάς ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Κωνσταντίνος Βλάσης Ν.Δ.
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2015 Σεπτ.
Γιώργος Παπαηλιού ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Κωνσταντίνος Βλάσης Ν.Δ.
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2019
Βλάσης Κωνσταντίνος Ν.Δ.
Παπαηλιού Γεώργιος ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ
Κωνσταντινόπουλος
Οδυσσέας
ΚΙΝ. ΑΛ.
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Ξεκάθαρος ο Τζιούμης: "Συνεργασίες με όλες τις παρατάξεις,
μακριά από συναλλαγές και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι"!

Σε ένα κατάμεστο Πνευματικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία του νέου
Δημάρχου Τρίπολης Κώστα
Τζιούμη και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίπολης
καθώς και των Προέδρων και
μελών των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, το βράδυ της
Τρίτης 27 Αυγούστου.
Η ορκωμοσία ξεκίνησε με
τον αγιασμό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.
Αλέξανδρο και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τεγέας κ. Θεόκλητο
οι
οποίοι
συνεπικουρούνταν από ιερείς
της Μητρόπολης Μαντινείας.
Στη συνέχεια ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης όρκισε
τον νέο Δήμαρχο Κώστα Τζιούμη και το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο ευχόμενος «καλή
επιτυχία» ενώ επεσήμανε πως
θα πρέπει να υπάρξει ενότητα
και συνεργασία μεταξύ των
δημοτικών συμβούλων, ενώ
αφήνοντας κάποιες αιχμές
είπε πως η Εκκλησία δεν επιζητεί εξουσία αλλά διακονεί
το λαό. Επίσης σημείωσε πως
η Τρίπολη έχει να επιδείξει
φυσικές ομορφιές, σελίδες
ιστορικές και ανθρώπους με
ευγένεια ψυχική και πνεύματος καθώς και λεβέντες και
όλα αυτά πρέπει να αναδειχθούν.
Κατόπιν ορκίστηκε με πολιτικό όρκο ο ΔΣ της Λαϊκής Συσπείρωσης
Βαγγέλης
Γούργαρης και διαβάστηκαν
από την δημοσιογράφο της
Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης 91,5 Ντόρα Παπαϊωάννου που είχε και την
παρουσίαση της τελετής τα
μηνύματα των βουλευτών Κ.
Βλάση και Γ. Παπαηλιού ενώ
ο κ. Ο. Κωνσταντινόπουλος
που ήταν παρών τόνισε μεταξύ άλλων πως θα είναι
δίπλα στη νέα δημοτική αρχή
σε όποια προσπάθεια καταβάλλει.
Το λόγο πήραν στη συνέχεια οι επικεφαλής των παρατάξεων με την αρχή να γίνεται
από τον κ. Βαγγέλη Γούργαρη
και να ακολουθούν οι Δ. Βόσνος, Κ. Κατσαφάνας, Ν. Τσιαμούλος, Δ. Παυλής και Ι.
Σμυρνιώτης. Ο κ. Τσιαμού-

λος, ο κ. Παυλής και ο κ.
Σμυρνιώτης μίλησαν για συνεργασίες και συνέργειες στη
βάση προγράμματος ενώ
υπήρξαν και συμβουλές προς
το νέο Δήμαρχο, όπως για παράδειγμα η συμβουλή από
τον κ. Παυλή να λαμβάνει
μόνος του τις σοβαρές αποφάσεις και να βασίζεται στη
δική του εμπειρία.
Ενώ δεν έλειψαν και οι αιχμές, όπως για παράδειγμα
από τον κ. Σμυρνιώτη που
ανέφερε ότι δεν ξέρει κατά
πόσο μπορεί να μιλάμε για
έργο όταν υλοποιήθηκε το 12% των ψηφισμένων από το
Δημοτικό Συμβούλιο έργων.
Τέλος το λόγο πήρε ο νέος
Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης,
ο οποίος ζήτησε να του δικαιολογηθεί η συγκίνηση ενώ
ευχαρίστησε και πάλι όλους
όσοι ψήφισαν την παράταξή
του και τον ίδιο για Δήμαρχο.
Τόνισε πως είναι συνεχιστές του έργου άλλων δημάρχων που ανέλαβαν τα ηνία της
πόλης τα προηγούμενα χρόνια και επεσήμανε πως δεν θα
παρεκκλίνουν ούτε χιλιοστό
από τα όσα ειπώθηκαν προεκλογικά αφού «χωρίς αξιοπρέπεια και συνέπεια δεν
πρέπει κανείς να αναλαμβάνει
εξουσία».
Μίλησε για τις 7+1 προτεραιότητες που θα έχει η δημοτική του αρχή ενώ κάλεσε σε
συνεργασίες όλες τις παρατάξεις και μίλησε για συνεργασίες χωρίς συναλλαγές,
τονίζοντας πως όλα θα γίνονται στο φως και δεν θα υπάρχει κάτι κάτω από το τραπέζι.
Επεσήμανε πως η πόρτα
του θα είναι ανοιχτή στους
απλούς πολίτες και δήλωσε
πως γνωρίζει τις δυσκολίες
που υπάρχουν.

Ιδιαίτερα αναφορά έκανε
στο 2021 και στον εορτασμό
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και ανέφερε πως ζητά συνεργασία
τόσο με την Περιφέρεια, όσο
και με την Κυβέρνηση και τη
Βουλή και τέλος ευχήθηκε
καλή θητεία σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους επισημαίνοντας πως χρειάζεται
δουλειά και προσπάθεια.
ΟΛΗ Η ΟΜΙΛΙΑ
«Είμαστε εδώ, ζούμε αυτές
τις σημαντικές για τον τόπο
μας στιγμές, ως ένας κρίκος
στη μακρά και πολύχρονη
αλυσίδα της Αυτοδιοίκησης
του Δήμου μας.
Είμαστε συνεχιστές ενός
έργου και μιας αποστολής, που για την ιστορική μας πόλη
και τα χωριά που συναπαρτίζουν τον Δήμο μας - ξεκινούν
από την συγκρότηση του Νεοελληνικού Κράτους, ενός
έργου και μιας αποστολής
που ανέλαβαν δεκάδες δήμαρχοι και χιλιάδες δημοτικοί
σύμβουλοι, άλλοι άξιοι ή λιγότερο άξιοι, άλλοι επιτυχημένοι
ή λιγότερο επιτυχημένοι,
άλλοι τιμημένοι στη συνείδηση των συμπολιτών και
άλλοι -παντού υπάρχουν και
τέτοιοι-περιφρονημένοι. Καθένας κατά τα έργα του.
Σ’ αυτούς τους προγενέστερους, λοιπόν, στους προκατόχους μας, η πρώτη μνήμη
και τιμητική αναφορά. Αυτοί «
ίσιωσαν» -κατά την έκφραση
του Κολοκοτρώνη- τον τόπο
μας και έφτιαξαν μια πόλη
στην οποία πιστεύω ότι αξίζει
και χαίρεται κανείς να ζει.
Mε όλα τα προβλήματά της,
με τις όποιες αδυναμίες ή ελλείψεις της.

Για τη λύση αυτών των προβλημάτων, για τη θεραπεία
αυτών των αδυναμιών, οι συνδημότες μας έκαναν την επιλογή
στις
πρόσφατες
εκλογές.
Έστειλαν στο Δημοτικό
Συμβούλιο τους, κατά τη
γνώμη τους, πιο ικανούς και
έδωσαν την τιμή και την ευθύνη της Διοίκησης στην παράταξη «Τρίπολη αύριο», στην
παράταξη της οποίας έχω την
τιμή και τη χαρά να είμαι ο
ιδρυτής και επικεφαλής.
Οι άλλες παρατάξεις, καθ’
όλα σεβαστές, έχουν το δικαίωμα αλλά και το καθήκον,
από τα έδρανα της μειοψηφίας να κρίνουν το έργο της
πλειοψηφίας, να επισημάνουν
σφάλματα ή παραλείψεις, να
προτείνουν, να συμβάλλουν
στον κοινό σκοπό – στο καλό
δηλαδή του τόπου μας, στην
εξυπηρέτηση και του τελευταίου συμπολίτη μας.
Ακριβής στους συμπολίτες
μας, σε όλους αυτούς που
μας τίμησαν με την ψήφο
τους, αλλά και σ΄αυτούς που
έκαναν άλλη επιλογή, απόλυτα σεβαστή, ακόμη και σ΄
αυτούς που για διάφορους
λόγους δεν προσήλθαν στις
δημοτικές κάλπες αλλά αναπόφευκτα μετέχουν στα θετικά και αρνητικά αυτού του
τόπου, σε όλους δηλαδή τους
συνδημότες μας, θέλω - με
την ορκωμοσία μου ως δημάρχου Τρίπολης και την επίσημη
ανάληψη
των
καθηκόντων μου –να υπενθυμίσω πώς εννοώ αυτά τα καθήκοντα.
Λέω «να υπενθυμίσω», διότι
τα ίδια διακήρυττα –και εγώ
και οι συνεργάτες μου– και
προεκλογικά, όταν ζητούσα
την εμπιστοσύνη και την
ψήφο σας, για την οποία και
πάλι θερμά ευχαριστώ.
Δεν παρεκκλίνω ούτε κατ΄
ελάχιστον από τις προεκλογικές, προγραμματικές δεσμεύσεις
μου,
οι
οποίες
εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία των συμπολιτών και αποτέλεσαν τα βασικά σημεία του
«συμβολαίου» που υπεγράφη
μεταξύ αυτών και εμού, μεταξύ των δημοτών και της πα-

ΠΕΤΡOΣ Ι. ΜOΥΣΤOΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΙOΧΕΙΡOΥΡΓOΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙOΧ/ΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝOΣ. «ΥΓΕΙΑ»
Ιατρείο
ΙΛΙΟΝ: Αγ. Νικολάου 42 & Τυμφρηστού
ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Λ. Πεντέλης 73

Τηλ. Ιατρείου: 210-2623848, «Υγεία»: 210-6867000
Κινητό: 6944-224400
Ιατρείο Τρίπολης: 28ης Oκτωβρίου 23
Τηλ: 2710-234278, με ραντεβού.

ράταξης «Τρίπολη Αύριο».
Στο πρόγραμμά μας, που
με τη μορφή φυλλαδίου
θεωρώ πως έφτασε σε κάθε
ενδιαφερόμενο για τα κοινά
μας, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι θέσεις μας, οι δεσμεύσεις
και
οι
προτεραιότητες μας…
Πώς γίνεται, πώς μπορούμε
να απομακρυνθούμε από
αυτές;
Προσωπικά θεωρώ ότι
χωρίς αξιοπρέπεια και χωρίς
συνέπεια δεν μπορεί και δεν
επιτρέπεται να ασκεί κάποιος
δημόσιο, αιρετό λειτούργημα.
Επτά συν μία προτεραιότητες που ξεκινούν από την καθημερινότητα των πολιτών και
φθάνουν μέχρι την ισότιμη αντιμετώπιση της Τρίπολης και
των χωριών μας, από την χρηστότητα και διαφάνεια στη
διαχείριση μέχρι την κοινωνική αλληλεγγύη και την
έγνοια για κάθε δημότη μας,
για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη
που βρίσκεται στον τόπο μας
– αυτές είναι οι βάσεις και οι
σταθερές πάνω στις οποίες
ΚΑΛΩ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ τις Δημοτικές Παρατάξεις που συναπαρτίζουν το Δημοτικό
Συμβούλιο που μόλις προ ολίγου ορκίσθηκε.
Αυτό το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του
Δήμου μας, αυτό θα εφαρμοστεί και γι αυτό ζητώ την βοήθεια όλων των παρατάξεων,
όλων των συμπολιτών.
Κοινός ο στόχος, κοινά τα
συμφέροντα: ο Δήμος Τρίπολης ψηλά, ο δήμος Τρίπολης
αντιμετωπίζει τα προβλήματα
του παρόντος και προγραμματίζει το μέλλον με σύνεση,
με διαφάνεια, με σύμπραξη
και συνεργασία όλων των δημοτών του.
Και «συνεργασία» -για μένα
τουλάχιστον- δε σημαίνει συναλλαγή, δε σημαίνει ανταλλάγματα
προσωπικά
ή
παραταξιακά, δε σημαίνει μυστικές συμφωνίες.
Όλα στο φως, όλα «πάνω
στο τραπέζι»,τίποτα στο σκοτάδι… Χωρίς αποκλεισμούς,
ανεξάρτητα από ιδεολογίες
και κομματικές τοποθετήσεις,
με σεβασμό της άλλης άποψης, αλλά με σταθερή
γραμμή και πορεία, όπως την
χαράξαμε έγκαιρα και τη δημοσιοποιήσαμε και την συνυπογράψαμε
με
τους
συμπατριώτες μας, πορευόμαστε έτοιμοι να ακούσουμε,
να συμπληρώσουμε, να αποδεχθούμε, να διορθώσουμε,
ακόμη και να αλλάξουμε κάτι,
αν βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση.
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 5)
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4)
Πάντα και τα πάντα ενώπιος ενωπίω με τους δημότες
μας…
Για την επίτευξη των στόχων μας, που σημαίνει επίτευξη κοινών στόχων και
οραμάτων,
θέλουμε και επιζητούμε επίσης συνεργασία, αλλά και
βοήθεια, από την Περιφέρεια,
από την Κυβέρνηση, από την
Βουλή και τους βουλευτές

το

μας, από την εκκλησία, από
κάθε παράγοντα του δημοσίου βίου.
Προπαντός από την Περιφέρεια και τον κ. Περιφερειάρχη θα αναζητήσουμε και θα
επιδιώξουμε την μέγιστη δυνατή συνεργασία.
Η σκέψη μου και η πόρτα
μου είναι ανοιχτή και προσκαλεί και περιμένει ΟΛΟΥΣ…
Προπαντός τους συμπολίτες, τους απλούς πολίτες, των
οποίων τα αιτήματα, τις ιδέες

Mπουλιάρι
και τις απόψεις θα περιμένουμε και θα λαμβάνουμε
πάντα υπόψην…
Άλλωστε στα εισαγωγικά
του προγράμματός μας γράφαμε και σήμερα επαναλαμβάνουμε και διακηρύσσουμε:
Αναλαμβάνουμε τις τύχες
του Δήμου μας και ΜΑΖΙ θα
τον οδηγήσουμε εκεί που του
πρέπει. Άλλωστε είναι πολύ
κοντά, έφτασε το 2021, όταν
το έθνος θα συνεορτάζει τα
200 χρόνια της ανεξαρτησίας
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του.
Στον εορτασμό αυτό η Τρίπολη δικαιούται και θα έχει
ξεχωριστή θέση.
Όμως για να την έχει, πρέπει να δουλέψει και να δείξει
και να αποδείξει ότι και σήμερα έχει ξεχωριστή θέση
ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις.
Σας καλώ, λοιπόν, όλες και
όλους, για δουλειά και προσπάθεια, ώστε το 2021 να
γιορτάσουμε την απελευθέ-

ρωση του Γένους αλλά και
την αναγέννηση της Τρίπολης.
Μας αξίζει και το μπορούμε, αν δουλέψουμε όλοι
μαζί…
Σας ευχαριστώ και σας περιμένω στον κοινό αγώνα».

(Δημοσιεύσαμε την ομιλία
Τζιούμη διότι πάρα πολλοί
συγχωριανοί μας διαμένουν
στην Τρίπολη.)

Αντιδήμαρχοι μπορούν να οριστούν πρόσωπα από την αντιπολίτευση...
υπό έναν όρο - Τι ισχύει με τους ανεξάρτητους
Ο αριθμός Αντιδημάρχων
ανά δήμο, καθορίζεται από
τον πληθυσμό κάθε δήμου και
από τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν, όταν μιλάμε για δήμους
που προέκυψαν από συνένωση.
Ειδικά, για την Αρκαδία, οι
Αντιδήμαρχοι θα είναι …
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
– Έως 4 Αντιδήμαρχοι.
Δήμος Γορτυνίας – Έως 6
Αντιδήμαρχοι.
Δήμος Μεγαλόπολης –
Έως 4 Αντιδήμαρχοι.
Τον 3ο αιώνα ένας πρίγκιπας από τις βόρειες περιοχές
της Κίνας επρόκειτο να στεφθεί
αυτοκράτορας
της
χώρας. Για να γίνει η στέψει
όμως έπρεπε να είναι παντρεμένος.
Αποφάσισε να διοργανώσει
ένα διαγωνισμό ανάμεσα στα
κορίτσια της αυλής για να βρει
ποια από αυτές θα ήταν άξια
να γίνει σύζυγός του.
Την επόμενη μέρα ο πρίγκιπας ανακοίνωσε ότι θα δεχόταν όλα τα κορίτσια της αυλής
σε μια ειδική τελετή και ότι θα
ξεκινούσε ένας διαγωνισμός.
Μια ηλικιωμένη εργαζόμενη
στην αυλή άκουσε τα περί διαγωνισμού και τελετής στο παλάτι και στεναχωρήθηκε πολύ.
Ήξερε πως η κόρη της έτρεφε
μια βαθιά αγάπη για τον πρίγκιπα.
Όταν έφτασε στο σπίτι της
είπε τα νέα στην κόρη της και
ξαφνιάστηκε όταν την άκουσε
να λέει πως σκόπευε να παρευρεθεί στην τελετή. Της

Δήμος Νότιας Κυνουρίας –
Έως 4 Αντιδήμαρχοι.
Δήμος Τρίπολης - Έως 7
Αντιδήμαρχοι.
Ποιοι μπορούν να γίνουν
αντιδήμαρχοι
Σε κάθε περίπτωση, οι Δήμαρχοι μπορούν να ορίσουν
Αντιδημάρχους από την παράταξή τους. Τι συμβαίνει
όμως με τους συμβούλους
της αντιπολίτευσης; Μπορούν
να οριστούν Αντιδήμαρχοι;
Το Υπουργείο Εσωτερικών
διευκρίνισε, σε εγκύκλιό του,
ότι Αντιδήμαρχος μπορεί να

οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική
παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός εγκριθεί από την πλειοψηφία των
συμβούλων της παράταξης
στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός.
Η έγκριση της παράταξης,
η οποία δεν ανακαλείται, παρέχεται με πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από το σύνολο
των μελών της παράταξης και
στο οποίο αναφέρονται ο
τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες

καθώς και το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας. Εύλογο είναι ότι
το εν λόγω πρακτικό θα πρέπει να μνημονεύεται στην
απόφαση του δημάρχου περί
ορισμού
αντιδημάρχου,
καθώς αποτελεί συστατικό
στοιχείο αυτής.
Αντιδήμαρχος, τέλος, μπορεί να οριστεί και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
Η θητεία των αντιδημάρχων
αναφέρεται στην απόφαση
ορισμού τους ως αντιδήμαρχοι και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους,

Το λουλούδι της ειλικρίνειας
είπε: κόρη μου τι θα πας να κάνεις; Υπάρχουν άλλες με
πλούτη καιν ομορφιά στην
αυλή. Βγάλε από το μυαλό
σου αυτήν τη σκέψη είναι καθαρή τρέλα, πες μου τρελάθηκες; Και το κορίτσι απάντησε:
― Όχι καλή μου μανούλα
δεν τρελάθηκα. Ξέρω ότι ποτέ
δεν θα με επιλέξουν. Ξέρω ότι
δεν θα είμαι η νικήτρια του
διαγωνισμού, αλλά θα έχω την
ευκαιρία να είμαι έστω για μερικές στιγμές κοντά στον πρίγκιπα και αυτό μου αρκεί.
Είχε πέσει η νύχτα όταν το
κορίτσι έφτασε στο παλάτι.
Όλα τα κορίτσια της αυλής
ήταν εκεί με τα ωραιότερα φορέματά τους και τα ακριβότερα κοσμήματα. Τελικά ο
ίδιος ο πρίγκιπας ανακοίνωσε
την έναρξη του διαγωνισμού:
θα δώσω σε κάθε μια από
εσάς ένα σπόρο. Όποια από
σας σε 6 μήνες μου φέρει ένα
όμορφο λουλούδι, θα επιλεγεί

για σύζυγό μου και μελλοντική
αυτοκράτειρα της Κίνας.
Η πρόταση του πρίγκιπα
ήταν σε απόλυτη συμφωνία με
τις καλλιέργειας της γης…
Ο καιρός περνούσε και
καθώς η νέα ήξερε από καλλιέργεια της γης και κηπουρική, έβαζε όλη της την
προσοχή, την υπομονή και την
τρυφερότητα στο σπόρο της.
Ήξερε πως αν η ομορφιά του
λουλουδιού της έφτανε στο
ίδιο ύψος με την αγάπη της για
τον πρίγκιπα, δεν θα είχε
άλλες έγνοιες για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
Πέρασαν 3 μήνες και δεν
έγινε τίποτα παρόλο που η νέα
είχε δοκιμάσει όλες τις μεθόδους που ήξερε. Τίποτα δεν
είχε φυτρώσει.
Μέρα με τη μέρα έβλεπε το
όνειρό της να απομακρύνεται
αλλά ένιωθε την αγάπη της πιο
βαθιά.
Οι 6 μήνες πέρασαν και τί-

ποτα δεν είχε φυτρώσει. Ξέροντας πως είχε πραγματικά
προσπαθήσει με αφοσίωση,
ανακοίνωσε στη μητέρα της
ότι παρά το λυπηρό αποτέλεσμα θα πήγαινε στο παλάτι την
καθορισμένη μέρα. Ήξερε
πως δεν είχε καμία ελπίδα
αλλά η ιδέα να είναι έστω και
μερικές στιγμές με τον πρίγκιπα της αρκούσε.
Την καθορισμένη μέρα πήγε
στο παλάτι με τη γλάστρα
άδεια. Οι υπόλοιπες κοπέλες
ήταν εκεί με γλάστρες που
είχαν υπέροχα λουλούδια σε
διάφορα χρώματα και σχήματα, το ένα πιο όμορφο από
το άλλο.
Η νέα ήταν έκπληκτη από
την ομορφιά τόσων λουλουδιών. Έφτασε τελικά η στιγμή
που ο πρίγκιπας παρατηρούσε
με πολλή προσοχή κάθε ένα
από τα κορίτσια που κρατούσαν περήφανες στην αγκαλιά
τους η κάθε μια τη γλάστρα με

εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί
ή ο ίδιος παραιτηθεί. Κατά τη
διάρκεια της θητείας τους, οι
αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να
εκλεγούν ή να είναι μέλη του
προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου. Ωστόσο, ο δήμαρχος δύναται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να
ανακαλέσει τον αντιδήμαρχο
και πριν από τη λήξη της θητείας του, και ειδικότερα έξι
(6) μήνες μετά τον ορισμό
του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
τα λουλούδια της.
Αφού πέρασε δυο φορές
μπροστά από κάθε κοπέλα
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού. Η νικήτρια
του διαγωνισμού ήταν η κόρη
της φτωχής. Αυτή θα γινόταν
σύζυγός του.
Όλοι οι παρόντες ήταν έκπληκτοι με την απόφαση του
πρίγκιπα. Κανείς δεν είχε καταλάβει γιατί αυτή η κοπέλα που
δεν κατάφερε να καλλιεργήσει
το σπόρο της ήταν η νικήτρια.
Ο πρίγκιπας τους εξήγησε:
― Η νέα αυτή είναι η μόνη
άξια να γίνει σύζυγός μου και
αυτοκράτειρα, γιατί ήταν η
μόνη που καλλιέργησε και
έφερε εδώ το λουλούδι της ειλικρίνειας, γιατί οι σπόροι που
σας μοίρασα ήταν όλοι στείροι.
Η ειλικρίνεια και η τιμιότητα
είναι όπως το λουλούδι που
έχει μεγαλώσει με το ζωοποιό
φως. Χαρίζει ομορφιά, ζωή και
φως σε αυτούς που την « καλλιεργούν».

Ταχυδρομικοί Κώδικες (Τ.Κ.)
Όπως είχαμε γράψει και
σε προηγούμενο φύλλο μας,
αρκετοί Ταχυδρομικοί Κώδικες άλλαξαν ή θα αλλάξουν,
σας παρακαλούμε ενημερώστε μας για την όποια αλλαγή έγινε ή θα γίνει, γιατί σε
λίγο δεν θα έρχεται η εφημερίδα μας. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με μήνυμα στο
τηλ. 6977221353 ή με email
στο: n_mpalasis@yahoo.gr.

το
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Διαγωνισμός τραγουδιού και λαϊκών οργάνων στα Λαγκάδια
Ο Δήμος Γορτυνίας και η
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας (ΔΗΚΕΓ) οργάνωσαν
και
πραγματοποίησαν, την Κυριακή 28 Ιουλίου 2019, στην
Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων,
τον 46ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού
και Μουσικής, πολιτιστικό
θεσμό για την Γορτυνία και
την Αρκαδία πουοφείλουμε
στον εμπνευστή και ιδρυτή
του διαγωνισμού, τον λογοτέχνη Χρήστο Νικήτα-Στρατολάτη από τα Λαγκάδια, καθώς
και σ’ όλους τους φορείς που
υπήρξαν συνεχιστές της διοργάνωσης.
Το πρωί της Κυριακής 28
Ιουλίου 2019, στα Λαγκάδια
διεξήχθη η προκριματική
φάση, όπου η κριτική επιτροπή επέλεξε μεταξύ των
συμμετεχόντων δέκα τρεις
(13) άτομα, στην πλειοψηφία
τους νεαρά παιδιά για την τελική φάση του διαγωνισμού,
που πραγματοποιήθηκε το
βράδυ της Κυριακής στην
Αγία Παρασκευή Λαγκαδίων.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν:
Ιωάννης Πλεμμένος, εθνομουσικολόγος, ερευνητής του
Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, πρόεδρος.

Γεώργιος Τσιλίκας καθηγητής Βυζαντινής και παραδοσιακής
μουσικής
του
Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.
Αμαλία Γούλα, σολίστ πιάνου, καθηγήτρια πιάνου και
ανώτερων θεωρητικών, μαέστρος της χορωδίας του
Μουσείου Υδροκίνησης Δημητσάνας του ΠΙΟΠ.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια
της διοργάνωσης είχε ο Βασίλειος Ι. Οικονόμου, ερευνητής
ελληνικής μουσικής λαογραφίας, ενώ στην μουσική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Δ.
Γιαννακόπουλος, μουσικός.
Την παραδοσιακή ορχήστρα αποτελούσαν οι:
Κωνσταντίνος Δ. Γιαννακόπουλος (κλαρίνο), Αναστάσιος
Γουσέτης
(βιολί),
Κλέαρχος Κορκόβελος (τσίμπαλο), Γεώργιος Παππάς
(ταμπουράς, λαούτο & ούτι)
και Ανδρέας Νιάρχος (ντα-

ούλι, τουμπελέκι & φλογέρα).
Τραγούδησε η Κατερίνα Κατσίγιαννη.
Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η Άννα Ανδρουτσοπούλου, Αντιπρόεδρος
του «Συνδέσμου των εν Αττική
Λαγκαδινών».
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Αργολίδας «Διόνυσος» με χοροδιδάσκαλο τον Δημήτρη
Πετρόπουλο χόρεψε παραδοσιακούς χορούς.
Όλοι οι συντελεστές συνέβαλαν τα μέγιστα στην παρουσίαση ενός ποιοτικού και
πλούσιου προγράμματος με
τραγούδι, μουσική, χορό και
ευγενή άμιλλα, που απόλαυσαν οι θεατές και επιβραβεύτηκαν οι συμμετέχοντες.
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ.
Γιάννης Γιαννόπουλος καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες, τους εκπρόσωπους
της Πολιτείας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης και πολλών άλλων φορέων, καθώς
και τους επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους την
εκδήλωση και αναφέρθηκε
στον θεμελιωτή του θεσμού
Χρήστο Νικήτα - Στρατολάτη
αλλά και στην διαχρονική πορεία και αξία του Διαγωνισμού που πλησιάζει την
πενηντακονταετία από την
ίδρυση του.
Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν εκπρόσωποι των τοπικών μέσων ενημέρωσης,
έντυπων και ηλεκτρονικών.
Απονομές βραβείων:
Το επίπεδο των διαγωνιζομένων ήταν πολύ καλό και η
κριτική επιτροπή εξέδωσε τα
ακόλουθα αποτελέσματα:
1. Καλύτερης ερμηνείας
δημοτικού τραγουδιού για
ενήλικες
Το πρώτο βραβείο απέσπασε η Μαρία-Γεωργία
Γκουτσούλα από τη Πάτρα με
το τραγούδι «Καλώς ανταμωθήκαμε»
Το δεύτερο βραβείο απέσπασε ο Κωνσταντίνος Καλδής από τη Τρίπολη με το
τραγούδι «Θρήνος μεγάλος
έγινε»
Το τρίτο βραβείο απέσπασε
η Αναστασία Σταματοπούλου
από τη Καλαμάτα με το τραγούδι «Ας παν να ιδούν τα

μάτια μου»
2. Καλύτερης ερμηνείας
δημοτικού τραγουδιού για
νέους έως 18 ετών
Το πρώτο βραβείο απέσπασε η Πιτσιλή Παναγιώτα
από τη Καλαμάτα με το τραγούδι «Τζιβαέρι»
Το δεύτερο βραβείο απέσπασε ο Κων/νος Δημητρόπουλος από την Αθήνα με το
τραγούδι «Όσο βαρούν τα σίδερα»
3. Καλύτερης εκτέλεσης
παραδοσιακού μουσικού οργάνου
Το πρώτο βραβείο απέσπασε ο Θεοφάνης Κουσιουνέλος από το Καματερό στο
κανονάκι με το μουσικό κομμάτι «Σύρε να πεις στη μάνα
σου»
Το δεύτερο βραβείο απέσπασε ο Δημήτριος Βαβουλιώτης από την Αθήνα στο
κρητικό λαούτο με το μουσικό
κομμάτι «Ζήσω πεθάνω στη
ζωή»
Το τρίτο βραβείο απέσπασε
ο Παναγιώτης Γκόγκος από
την Αθήνα στο βιολί παίζοντας «Πεντοζάλη»
Επιπλέον βραβείο δόθηκε
από την κριτική επιτροπή
στον Μιλτιάδη Δημάδη από
την Αθήνα στη γκάϊντα με το
μουσικό κομμάτι «Πουλάκι
κλαίει»

Τα διαζύγια στην Αρκαδία: Σχεδόν 70 ζευγάρια χωρίζουν κάθε χρόνο
Δείτε στοιχεία για κάθε περιοχή!
Στοιχεία του Υπουργείου
Εσωτερικών δείχνουν ότι από
το 2013 υπήρξε μια ανοδική
τάση στα διαζύγια, αν και τα
τελευταία δύο χρόνια, φαίνεται να μειώνονται (ενδεχομένως, αυτό να προκύπτει
επειδή κάποιες υποθέσεις δεν
έχουν ακόμα καταγραφεί επισήμως).
Τα περισσότερα διαζύγια
στην Αρκαδία ήταν το 2015,
όταν χώρισαν 93 ζευγάρια.
Στο νομό Αρκαδίας, τα πιο
πολλά διαζύγια είναι στην Τρίπολη, όπως είναι λογικό αφού
εδώ υπάρχει ο περισσότερος
πληθυσμός, ενώ ακολουθεί η
Βόρεια Κυνουρία και η Μεγαλόπολη.
2013-(Σύνολο 62)
Ληξιαρχείο – Διαζύγια
Β. Κυνουρίας 5, ΔΕ Βυτίνας
1,ΔΕ Δημητσάνας 0, ΔΕ
Ηραίας 0, ΔΕ Κλείτορος 0,
ΔΕ Κοντοβάζαινας 0, ΔΕ Λαγκαδίων 0, ΔΕ Τρικολώνων 0,
ΔΕ Τροπαίων 0, ΔΕ Γόρτυνος
2, ΔΕ Μεγαλόπολης 11, ΔΕ
Φαλαισίας 0, ΔΕ Κοσμά 1, ΔΕ
Λεωνιδίου 1, ΔΕ Τυρού 1, ΔΕ
Βαλτετσίου 0, ΔΕ Κορυθίου 3,
ΔΕ Λεβιδίου 0, ΔΕ Μαντινείας
0, ΔΕ Σλυρίτιδας 0, ΔΕ Τεγέας 3, ΔΕ Τρίπολης 34 και

ΔΕ Φαλάνθου 0.
2014 (Σύνολο 81)
Β. Κυνουρίας 9, ΔΕ Βυτίνας
0,ΔΕ Δημητσάνας 1, ΔΕ
Ηραίας 0, ΔΕ Κλείτορος 2,
ΔΕ Κοντοβάζαινας 1, ΔΕ Λαγκαδίων 0, ΔΕ Τρικολώνων 1,
ΔΕ Τροπαίων 2, ΔΕ Γόρτυνος
2, ΔΕ Μεγαλόπολης 8, ΔΕ Φαλαισίας 3, ΔΕ Κοσμά 0, ΔΕ Λεωνιδίου 4, ΔΕ Τυρού 2, ΔΕ
Βαλτετσίου 1, ΔΕ Κορυθίου 0,
ΔΕ Λεβιδίου 0, ΔΕ Μαντινείας
1, ΔΕ Σκυρίτιδας 0, ΔΕ Τεγέας 2, ΔΕ Τρίπολης 42 και
ΔΕ Φαλάνθου 0.
2015-(Σύνολο 93)
Β. Κυνουρίας 8, ΔΕ Βυτίνας
1,ΔΕ Δημητσάνας 1, ΔΕ
Ηραίας 0, ΔΕ Κλείτορος 2,
ΔΕ Κοντοβάζαινας 0, ΔΕ Λαγκαδίων 0, ΔΕ Τρικολώνων 1,
ΔΕ Τροπαίων 1, ΔΕ Γόρτυνος
1, ΔΕ Μεγαλόπολης 10, ΔΕ
Φαλαισίας 1, ΔΕ Κοσμά 1, ΔΕ
Λεωνιδίου 7, ΔΕ Τυρού 3, ΔΕ
Βαλτετσίου 3, ΔΕ Κορυθίου 1,
ΔΕ Λεβιδίου 0, ΔΕ Μαντινείας
5, ΔΕ Σκυρίτιδας 0, ΔΕ Τεγέας 7, ΔΕ Τρίπολης 41 και
ΔΕ Φαλάνθου 1.
2016 (Σύνολο 79)
Β. Κυνουρίας 15, ΔΕ Βυτίνας 1,ΔΕ Δημητσάνας 1, ΔΕ
Ηραίας 0, ΔΕ Κλείτορος 0,

ΔΕ Κοντοβάζαινας 0, ΔΕ Λαγκαδίων 1, ΔΕ Τρικολώνων 1,
ΔΕ Τροπαίων 4, ΔΕ Γόρτυνος
1, ΔΕ Μεγαλόπολης 9, ΔΕ Φαλαισίας 3, ΔΕ Κοσμά 0, ΔΕ Λεωνιδίου 3, ΔΕ Τυρού 3, ΔΕ
Βαλτετσίου 0, ΔΕ Κορυθίου 0,
ΔΕ Λεβιδίου 0, ΔΕ Μαντινείας
3, ΔΕ Σκυρίτιδας 2, ΔΕ Τεγέας 3, ΔΕ Τρίπολης 32 και
ΔΕ Φαλάνθου 1.
2017 (Σύνολο 73)
Β. Κυνουρίας 14, ΔΕ Βυτίνας 0,ΔΕ Δημητσάνας 1, ΔΕ
Ηραίας 0, ΔΕ Κλείτορος 0,
ΔΕ Κοντοβάζαινας 0, ΔΕ Λαγκαδίων 0, ΔΕ Τρικολώνων 0,
ΔΕ Τροπαίων 1, ΔΕ Γόρτυνος
0, ΔΕ Μεγαλόπολης 8, ΔΕ Φαλαισίας 0, ΔΕ Κοσμά 0, ΔΕ Λε-

ωνιδίου 4, ΔΕ Τυρού 1, ΔΕ
Βαλτετσίου 0, ΔΕ Κορυθίου 1,
ΔΕ Λεβιδίου 2, ΔΕ Μαντινείας
4, ΔΕ Σκυρίτιδας 4, ΔΕ Τεγέας 1, ΔΕ Τρίπολης 32 και
ΔΕ Φαλάνθου 0.
2018 (Σύνολο 19)
Β. Κυνουρίας 2, ΔΕ Βυτίνας
1,ΔΕ Δημητσάνας 0, ΔΕ
Ηραίας 0, ΔΕ Κλείτορος 0,
ΔΕ Κοντοβάζαινας 0, ΔΕ Λαγκαδίων 0, ΔΕ Τρικολώνων 0,
ΔΕ Τροπαίων 1, ΔΕ Γόρτυνος
0, ΔΕ Μεγαλόπολης 3, ΔΕ Φαλαισίας 1, ΔΕ Κοσμά 0, ΔΕ Λεωνιδίου 1, ΔΕ Τυρού 0, ΔΕ
Βαλτετσίου 0, ΔΕ Κορυθίου 1,
ΔΕ Λεβιδίου 1, ΔΕ Μαντινείας
1, ΔΕ Σκυρίτιδας 1, ΔΕ Τεγέας 0, ΔΕ Τρίπολης 6 και ΔΕ

Φαλάνθου 0.
2019 (Πρώτο εξάμηνο) (Σύνολο 10)
Β. Κυνουρίας 1, ΔΕ Βυτίνας
1, ΔΕ Δημητσάνας 0, ΔΕ
Ηραίας 1, ΔΕ Κλείτορος 0,
ΔΕ Κοντοβάζαινας 0, ΔΕ Λαγκαδίων 0, ΔΕ Τρικολώνων 0,
ΔΕ Τροπαίων 0, ΔΕ Γόρτυνος
0, ΔΕ Μεγαλόπολης 1, ΔΕ Φαλαισίας 1, ΔΕ Κοσμά 0, ΔΕ Λεωνιδίου 0, ΔΕ Τυρού 0, ΔΕ
Βαλτετσίου 0, ΔΕ Κορυθίου 9,
ΔΕ Λεβιδίου 1, ΔΕ Μαντινείας
0, ΔΕ Σκυρίτιδας 1, ΔΕ Τεγέας 0, ΔΕ Τρίπολης 4 και ΔΕ
Φαλάνθου 0.
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Το παράπονό μας Νο 1

Παραθέτουμε
αποσπάσματα από άρθρο μας στο
αρ. 55/2013 φύλλο της εφημερίδας μας:
«Σε ένα από τα τελευταία
πανηγύρια του χωριού μας, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου,
από μικροφώνου, είχε πει τη
φράση «μην πετροβολάτε
άδικα το Σύλλογο». Δυστυχώς, μερικοί συνεχίζουν, όχι
μόνο να πετροβολούν αλλά
να συκοφαντούν και στις συζητήσεις τους να μιλούν για
πράγματα που ουδέποτε έλαβαν χώρα. Το «πιπίλισμα» της
καραμέλας, ότι τα μέλη του
Δ.Σ. τρώνε τα λεφτά του Συλλόγου, επιτέλους πρέπει να
σταματήσει. Όπως ξανάχουμε γράψει, ο Σύλλογος
ο υ δ έ π ο τ ε είχε λεφτά για
να τα φάει κάποιος. Τα πάντα
γίνονταν με πίστωση, χάρις
στα «μούτρα» των μελών του
Δ.Σ. και περιμέναμε πότε θα
μας δώσει κάποιος ή κάποιοι
λεφτά να βγάλουμε τις οφειλές μας. Γνωρίζετε όλοι σας,
ότι πάρα πάρα πολλά μεροκάματα των μελών του Δ.Σ.
αλλά και άλλων συγχωριανών
μας, δεν πληρώθηκαν ποτέ.
Η προετοιμασία των χορών
του Συλλόγου, τα ταξίδια
Αθήνα ή Καλαμάτα για αγορά
δώρων δεν πληρώθηκαν
ποτέ. Αλλά και το «στήσιμο»
του πανηγυριού, από προπαραμονή, και το «ξεστήσιμο»
γινόταν χωρίς να πληρώνεται
κανένας, για οποιαδήποτε
εργασία κι αν έκανε. Όταν τελείωνε το βραδινό γλέντι και
πήγαινε ο κόσμος να ξαπλώσει μια-δυο ώρες, κάποιοι φορούσαν
τα
«τσάμικα»,
έπαιρναν τις σκούπες και τα
λάστιχα, για να καθαρίσουν
το χώρο ή έτρεχαν στο Σταυροδρόμι και το Βυζίκι για να
φέρουν ό,τι έλειπε. Σε άλλους Συλλόγους, ακόμα και
όμορους, γίνονταν ή γίνονται
δωρεάν οι όποιες εργασίες;
Σας απαντάμε, όχι. Όταν ο
άλλος σου χαρίζει το μεροκάματό του (40-50 ευρώ) τον
κατηγορείς γιατί ήπιε μια
μπίρα που κάνει 65 λεπτά;
Μα και στο σπίτι μας, αν
έχουμε έναν εργάτη, που τον
πληρώνουμε κιόλας, δεν τον
κερνάμε; Μήπως τον ταΐζουμε κιόλας; Ό,τι χρήματα
εισέπραξε ο Σύλλογος είναι

το

Mπουλιάρι

Σελίδα 7

Τα παράπονά μας

όλα καταγεγραμμένα στην
εφημερίδα μας. Μας αναγκάζετε να πούμε πράγματα που
δεν είναι του χαρακτήρα μας.
Όπως: ότι ο Σύλλογος οφείλει στον Πρόεδρο και τον
Ταμία του, 400 και 300 ευρώ
αντίστοιχα, εδώ και τρία χρόνια και μάλλον θα ισχύσει η
ιστορία του «Γιάννη του Χαμένου». Το κόστος των αναψυκτικών και των γλυκών,
που μοιράστηκαν πέρσι της
Αγίας Άννας, ήταν από την
τσέπη του Προέδρου και
φέτος από την τσέπη μελών
του Δ.Σ. Τα έσοδα του Συλλόγου, το 2012 ήταν 150 ευρώ
και τα έξοδα το 2012 μ η δ έ ν
ευρώ. Εγγυώμεθα απόλυτη
εχεμύθεια, σε όποιον θέλει
να λάβει γνώση και των φορολογικών δηλώσεων και
όλων των ταμειακών στοιχείων του Συλλόγου μας….
Θα θυμάστε, όταν μας
έστειλε κάποιος, που μας
αγαπούσε πολύ, το ΣΔΟΕ
στο πανηγύρι μας; Ε, σας
διαβεβαιώνουμε ότι πρέπει
να είμαστε από τους ελάχιστους, για να μην πούμε οι
μοναδικοί που δεν μας βρήκαν παράβαση. Στη συνέχεια
μάς έγινε εκ νέου έλεγχος
από τη ΔΟΥ Τρίπολης, χωρίς
πάλι παράβαση. Υποβάλλουμε αρκετά χρόνια φορολογική δήλωση….
Όταν τελειώνει το πανηγύρι, κάθε χρόνο δεν δίνουμε
ό,τι μένει σε τιμή αγοράς και
όχι πανηγυριού; Δεν έχετε
σχεδόν όλοι αγοράσει κάποια
πράγματα; Πότε «πετάξαμε
στο ρέμα κρέατα, μπίρες ή
οτιδήποτε άλλο»; Επιτέλους,
έλεος!!! Και η φαντασία και
το κουτσομπολιό έχουν
όρια!!....»

Το παράπονό μας Νο 2

Δυστυχώς το πετροβόλημα, που αναφέρουμε στο
«Παράπονό μας Νο 1», δεν
ξεκίνησε ούτε το 2011 ούτε
το 2012 ούτε το 2013. Άρχισε
από την ίδρυση του Συλλόγου. Κάποιοι, μετρημένοι στα
δάχτυλα, όχι κατά την κοινή
ρήση, «γνωστοί άγνωστοι»,
αλλά οι «γνωστοί γνωστοί»,
προσπαθούν να αλώσουν, να
διαλύσουν, στην κυριολεξία
το Σύλλογο. Αναρωτιόμαστε,
ζούσαν σε άλλη χώρα; Δεν

είδαν τι πέτυχε ο Σύλλογος;
Δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα
να τον διαλύσουν γιατί τον
έχει αγκαλιάσει η συντριπτική
πλειοψηφία του χωριού. Προσπαθούν με κάθε ευκαιρία να
ρίξουν λάσπη στο Σύλλογο,
ακολουθώντας τον κανόνα
«ρίξε ρίξε λάσπη και κάτι θα
μείνει». Ό,τι και να πει κάποιο
μέλος του Συλλόγου, είτε
στις συνεδριάσεις του Συλλόγου είτε σαν απλός πολίτης,
ακούμε πάντα το τροπάριο:
«είπε ο Σύλλογος», «έκανε ο
Σύλλογος», κλπ κλπ. Έχουμε
πει σε όλους τους τόνους ότι
ο Σύλλογος είναι υπεύθυνος
για τις Συλλογικές αποφάσεις που παίρνει και όχι για
ό,τι λέει το κάθε μέλος του
που είναι υπεύθυνο για τα
λόγια και τα έργα του και αν
κάποιος έχει παράπονο να τα
βρει μαζί του.
Μιας και ξεθώριασε αλλά
και δεν έπεισε κανέναν το
«τρώνε τα λεφτά του Συλλόγου», τελευταία βρήκαν άλλα
«κουσούρια» του Συλλόγου.
«Διχάσαμε» το χωριό μας
λένε. Εδώ ισχύει η γνωστή
παροιμία με το γάτο και γελάμε! Ρωτήσαμε κάποιους
από τους «διχασμένους» να
μάθουμε ποια είναι τα «διχαστικά μας εγκλήματα». Το
πρώτο είναι ότι βάλαμε πολλές φωτογραφίες του Γιάννη
Γκουσιάκη (Γιαννούλη) στην
εφημερίδα μας (μετά το θάνατό του). Πιστεύουμε να
είδαν ότι σε δύο είναι μόνος
του, στις άλλες υπάρχουν και
άλλα άτομα. Είναι οξύμωρο
να το λένε αυτό εκείνοι που η
φάτσα τους, μετά από όποια
εκδήλωση του Συλλόγου μετέχουν, στο επόμενο φύλλο
είναι «πρώτη μούρη». Σε
πάνω από 20 από τα 79
φύλλα της εφημερίδας μας
υπάρχει η φωτογραφία τους
ή της ευρύτερης οικογένειάς
τους. Φανταζόμαστε τι θα γινόταν αν ο Συντάκτης της
εφημερίδας, Πρόεδρος του
Συλλόγου, είχε βάλει φωτογραφίες της μάνας του ή του
πατέρα του. Ένοχος ο Πρόεδρος, εγκληματίας… στο
«πυρ το εξώτερον».
Το άλλο «διχαστικό» έγκλημά μας είναι ότι κάναμε

χορό μετά το θάνατο του
Λάμπη του Γκουσιάκη και δεν
κάναμε χορό μετά το θάνατο
του Γιάννη Γκουσιάκη (Γιαννούλη). Παρότι έχουμε εξηγήσει και στους ίδιους πώς
έχουν οι χοροί, εξακολουθούν το παραμύθι τους.
Αγαπητοί συγχωριανοί οι
χοροί έχουν πολλά έξοδα,
υπερβαίνουν τα 1500 ευρώ.
Είναι η αμοιβή της ορχήστρας (που φτάνει κοντά στα
1.000 ευρώ), το φαγητό των
μουσικών και επισήμων, η
ασφάλιση- εργόσημα των
μουσικών, η αγορά δώρων
για τη λαχειοφόρο, η πίτα, το
δώρο της πίτας, το βραστό
που βάζαμε τα προηγούμενα
χρόνια, τα μπλοκ, οι κάρτες,
ο τραχανάς και άλλα απρόβλεπτα. Για να μην μπει μέσα
ο Σύλλογος, με την εμπειρία
των προηγούμενων ετών,
πρέπει να είναι κοντά στα 200
άτομα στο χορό. Στην περίπτωση του θανάτου του
Λάμπη Γκουσιάκη (σημειωτέον ότι ο χορός έγινε
πέντε μήνες μετά το θάνατό
του), συζητήσαμε στη ΓΣ του
Δεκεμβρίου 2017, για το
πόσα άτομα ή οικογένειες
δεν θα έρθουν στο χορό
λόγω Λάμπη και καταλήξαμε
ότι δεν θα έρθει μια ευρύτερη οικογένεια (10 άτομα
περίπου) και έτσι έγινε, δικαιολογημένα δεν ήρθε. Στο
χορό του 2018 ήταν 168
άτομα μεγάλοι και 19 παιδιά
(187 σύνολο), είχαν προπωληθεί λαχνοί και ο Σύλλογος
έβγαλε 96 ευρώ. (Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν συγχωριανοί
μας,
μόνιμοι
κάτοικοι Τρίπολης που δεν
έχουν έρθει ποτέ στο χορό
μας.)

Το ίδιο κάναμε και στη ΓΣ,
το Δεκέμβριο του 2018. Συζητήσαμε πόσα άτομα λόγω θανάτου
του
Γιαννούλη
(σημειωτέον ότι ο χορός θα
γινόταν δύο μήνες και κάτι
μετά το θάνατό του) δεν θα
έρχονταν στο χορό (από αυτούς που έρχονται) λόγω
Γιαννούλη και καταλήξαμε
ότι δε θα έρχονταν 40 με 45
άτομα στο χορό μας. Μπορείτε μόνοι σας να βρείτε
αυτά τα άτομα που δεν θα
έρχονταν στο χορό. Θα πέφταμε, λοιπόν, στα 140-145
άτομα. Άρα με μαθηματική
ακρίβεια ο Σύλλογος θα έμπαινε μέσα γύρω στα 300 με
400 ευρώ. Αυτήν την πολυτέλεια αυτόν τον καιρό δεν την
έχουμε. Ό,τι λεφτά είχαμε τα
δώσαμε στην τέντα και μείναμε και χρέος.
Αυτή είναι η αλήθεια. Ο
χορός δεν έγινε λόγω Γιαννούλη, αλλά λόγω έλλειψης
κόσμου. Ας σταματήσει επιτέλους κι αυτό το παραμύθι.
Όπως καταλαβαίνετε πολύ
μεγάλα τα εγκλήματα του
Συλλόγου!!! Ένοχο το ΔΣ …
απαγχονισμός,,,προτείνουμε
οι αγχόνες να στηθούν στον
«εναπομείναντα πρίνο» της
εκκλησίας.
Επίσης
πληροφορηθήκαμε, από το Φλεβάρη μήνα,
ότι ο Σύλλογος αποφάσισε
να μην κάνει πανηγύρι λόγω
Γιαννούλη (νάτος πάλι ο Γιαννούλης). Μέγιστο ψεύδος. Ο
Σύλλογος έκανε μια και μόνη
συνεδρίαση και κουβέντα γι’
αυτό το θέμα, στις 20 Ιουνίου
2019, σε ψησταριά της Τρίπολης, όπου πέρα από τα
μέλη του ΔΣ και της ΕΕ υπήρχαν και άλλα 4-5 άτομα.
Έλεος!!! Φτάνει πια η συκοφαντία και η λασπολογία!!!!!

1΄λεπτό γέλιο

• Ρωτάει η μαμή την
ετοιμόγεννη: - Θα είναι
και ο πατέρας του παιδιού
παρών στον τοκετό; - Όχι,
γιατί δεν τα πάει καλά με
το σύζυγό μου!!!!
• Έξυπνος λόγος: Ο σύζυγος στη γυναίκα του: Μωρό μου, δεν αντέχω
άλλο να σε βλέπω να τυραννιέσαι έτσι όλη μέρα
στην κουζίνα. Κλείσε την
πόρτα!!!

Π E P ΔI KON E P I
ΨHΣTAPIA «H ΣYNANTHΣH»
KΩΣTOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ
THΛ.: 27970-24304, 6974 513967
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Νίκας: «Δεν θα κάνουμε κομματική πολιτική. Θα συνεργαστούμε με όλους.
Δεν μηδενίζουμε το έργο κανενός» - Τι είπε για δρόμους, σκουπίδια, φυσικό αέριο
Μία ομιλία με πολλαπλά
μηνύματα προς διάφορες
κατευθύνσεις έστειλε ο νέος
περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, στο
πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Νίκας
είπε…
• Συνεργασία στην πράξη
με όλες τις παρατάξεις του
περιφερειακού συμβουλίου,
την Κυβέρνηση, με όλους
τους βουλευτές, με όλους
τους Δημάρχους, με την Εκκλησία.
• Οι πρώτες προτεραιότητες. Αναβάθμιση των δρόμων είναι η πρώτη επιδίωξη.

Η αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών. Φυσικό
αέριο. Επαναλειτουργία του
τρένου τουλάχιστον μέχρι
το Ναύπλιο. Σημαντικά έργα
και δράσεις για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
• Προγραμματικές συμβάσεις πελατειακών και ψηφοθηρικών επιδιώξεων δεν θα
υπογράφονται
• Ας είναι φέτος το τελευταίο καλοκαίρι που η περιφέρειά μας είναι ένας
απέραντος σκουπιδότοπος.
Συνεργαζόμαστε ότι επιβάλλεται να κρατηθεί, αν μην
χάσουμε τα χρήματα της ευρωπαϊκής ένωσης, σεβόμαστε
τις
δικαστικές
αποφάσεις, βελτιώνουν ότι

μπορεί να βελτιωθεί, συνεργαζόμαστε με την Κυβέρνηση.
Πρέπει
να
τελειώνουμε άμεσα με το
θέμα αυτό.
• Εμπιστεύομαι τους
υπαλλήλους της περιφέ-

ρειας.
• Ανάρτηση στη Διαύγεια
κάθε απόφασης με οικονομικό περιεχόμενο και αυτό
πρέπει να γίνεται και για τις
αναπτυξιακές.
• Στέγαση όλων των υπη-

ρεσιών σε δημόσια κτίρια.
• Στηρίζουμε τους αγρότες μας.
• Συνεργασία με το Διάζωμα για τον Πολιτισμό.
• Στήριξη σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις ποιότητας (τη
λέξη ποιότητα την επανάλαβε τρεις φορές)
• Με κέντρο την ηρωική
Τριπολιτσά, θα οργανωθούν
πολλές και λαμπρές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια
από την ελληνική επανάσταση.
• Αναγνωρίζουμε όσα έγιναν, δεν έχουμε διάθεση να
μηδενίσουμε το έργο μηδενός.
• Δεν είμαστε εδώ να κάνουμε κομματική πολιτική.

Αυτοί είναι οι πέντε χωρικοί αντιπεριφερειάρχες που όρισε ο Παναγιώτης Νίκας
Αργολίδα: Νίκος Μαλτέζος – Δικηγόρος
Αρκαδία: Χρήστος Λαμπρόπουλος- Πολιτικός Μηχανικός
Λακωνία: Βερούτης Θεόδωρος – Πολιτικός Μηχανικός
Κορινθίας: Γκιολής Ανα-

στάσιος – Γιατρός
Μεσσηνίας: Αναστασόπουλος Ευστάθιος – Διδάκτωρ Χημικός
Η θητεία θα είναι τουλάχιστον 1,5 χρόνο.

Χρήστος Λαμπρόπουλος.
Από την Κυριακή 1-9-2019
ανέλαβαν
υπηρεσία. Τα
πρώτα θέματα είναι η κατάσταση των ρεμάτων, ενόψει
του χειμώνα και η κατάσταση για τη μεταφορά μαθητών.

Ο αναπληρωτής για το
πρώτο εξάμηνο θα είναι ο

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Για την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας τα
μέλη είναι 11. Τα 6 μέλη
εκλέχτηκαν από την παράταξη του Περιφερειάρχη, 3
μέλη από την παράταξη Τατούλη, ένα μέλος από την
παράταξη του Δέδε και ένα
μέλος από την παράταξη
του Μπουντρούκα.

Εκλέχτηκαν:
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΝΙΚΑ
• Τζινιέρης Νίκων (17
ψήφοι) από τη Λακωνία με
αναπληρωτή
Μαλτέζο
Ιωάννη (14) από την Αργολίδα
• Τσουκαλάς Ανδρέας (17
ψήφοι) από τη Μεσσηνία με

αναπληρωτή τον Μαντζούνη
Ιωάννη (13) από την Αργολίδα
• Σαρδέλης Αναστάσιος
(17 ψήφοι) από τη Μεσσηνία
με αναπληρωτή τον Άγγελο
Χρονά (15) από τη Μεσσηνία
• Επιπλέον θα οριστούν
τρεις αντιπεριφερειάρχες με
αναπληρωτές.

• ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΑΤΟΥΛΗ
• Τακτικά μέλη: Νικολάκου Ντίνα 17, Πετρίσης Γεώργιος 17, Τζανετέα Ντία
17.
• Αναπληρωματικά μέλη:
Ρουμελιώτης Γεώργιος 16,
Σιδέρης Βασίλειος 16, Γιαννακούρας Βαγγέλης 16
• ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΕΔΕ

• Μποζίκης Αναστάσιος 3,
ως τακτικό μέλος και Πουλοκεφάλος Γιώργος 2, ως αναπληρωματικό μέλος.
• ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑ
• Ιωάννης Μπουντρούκας
ως τακτικό και Ιωάννη Γκιλίτση ως αναπληρωματικό.
(ομόφωνη απόφαση)

Οι θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες
Τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες ανακοίνωσε ο
Περιφερειάρχες Παναγιώτης Νίκας.
Συγκεκριμένα …
Αντιπεριφερειάρχης

για

Διοικητικά – Οικονομικά ορίστηκε ο Βασίλης Καπέλιος
από τη Μεσσηνία
Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών ο Χάρης Βυτινιώτης
από την Κορινθία.
Αντιπεριφερειάρχης για

τη διαχείριση των απορριμμάτων και για το περιβάλλον
ορίστηκε ο πολιτικός μηχανικός και πρώην αντιδήμαρχος Οιχαλίας Ανδρέας
Τσουκαλάς από τη Μεσσηνία.

Αντιπεριφερειάρχης στον
Τομέα Υγείας και Πρόνοιας
ορίστηκε ο Δημήτρης Σχοινοχωρίτης από την Αργολίδα.
Αντιπεριφερειάρχης στον
Τομέα Προγραμματισμού

και Ανάπτυξης ο Νίκων Τζινιέρης από τη Λακωνία.
Αντιπεριφερειάρχης για
θέματα Παιδείας και Πολιτισμού η Πολιτικός Μηχανικός
και πρώην βουλευτής Κόρκα
Αθηνά από την Κορινθία.

Άδωνις Γεωργιάδης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο
Τη βεβαιότητά του ότι ξεκινά σύντομα η υλοποίηση του
έργου ΣΔΙΤ για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Πελοποννήσου,
εξέφρασε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης,
χωρείς πάντως να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.
Αυτό ειπώθηκε στη Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) όπου εγκρίθηκε
το έργο «Μονάδα Επεξεργα-

σίας Αποβλήτων Δυτικού
Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας».
Στη συνεδρίαση, υπό την
προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.
Άδωνι Γεωργιάδη, μετείχαν οι
Υπουργοί Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστής
Χατζηδάκης, Εσωτερικών κ.
Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστας
Καραμανλής, ο Υφυπουργός

Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.
Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών
Επενδύσεων & ΣΔΙΤ κ. Νίκος
Μαντζούφας.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε: "Πρόκειται για το 6ο έργο ΣΔΙΤ
στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς ήδη λειτουργούν έργα ΣΔΙΤ σε Δυτική
Μακεδονία, Ήπειρο και Σέρρες, ενώ ξεκινά η υλοποίησή
τους σε Ηλεία και Πελοπόννησο."

