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Ο Αποκριάτικος
χορός κοπή πίτας
ακυρώνεται
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι του Συλλόγου
μας,
ο
Αποκριάτικος χορόςγλέντι - κοπή πίτας,
που είχε αποφασίσει η
Γ.Σ. του Συλλόγου μας,
στις 2-12-2019 και είχε
αναγγελθεί μέσω της
εφημερίδας «Γορτυνία», ότι θα γινόταν στις
16 Φεβρουαρίου 2020,
στην Τρίπολη, ακυρώνεται λόγω του θανάτου της 40χρονης
συγχωριανής
μας
Σταυρούλας Ανάγνου,
συζύγου του Παναγιώτη Σπ. Τσίρμπα.

Ένα μεγάλο
ευχαριστώ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, για
πολλοστή φορά εκφράζει
τις θερμές ευχαριστίες
του, στον Γεώργιο Ευσταθίου Τσίρμπα, στη μακρινή Αυστραλία, για την
οικονομική ενίσχυση στο
Σύλλογό μας, του ποσού
των 1.500 ευρώ, για τη
συνέχιση της έκδοσης της
εφημερίδας μας. Επίσης
και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Αγίας Άννας
Μπουλιαρίου, εκφράζει
τις θερμές ευχαριστίες
του, στον Γεώργιο Ευσταθίου Τσίρμπα, για τη χορήγηση του ποσού των
4.500 ευρώ για τις εργασίες στο καμπαναριό και
την τζαμαρία της Αγίας
Άννας. Το προαναφερθέν
ποσό δόθηκε ήδη, μέσω
του Συλλόγου μας, στον
εργολάβο που έχει αναλάβει το παραπάνω έργο.
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Παράκαμψη Λαγκαδίων… Κοροϊδία χωρίς τέλος!!!!!
Δεν θυμάται κανείς πλέον
πόσες φορές έχουμε ακούσει δεσμεύσεις και υποσχέσεις για την περιβόητη
παράκαμψη Λαγκαδίων.
Οι τελευταίες εξαγγελίες
είχαν γίνει το 2018, από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η μία
ήταν στις 23 Φεβρουαρίου
2018, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο που έγινε στην Τρίπολη και η δεύτερη από το
Βήμα του Παγκόσμιου Συνεδρίου των Απόδημων Αρκάδων, όπου ο τότε Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και σημερινός
Περιφερειακός
Σύμβουλος Πελοποννήσου,
κ. Δέδες, είχε ανακοινώσει

ότι « η δημοπράτηση της παράκαμψης θα γίνει το πρώτο
εξάμηνο του 2019, σε νέα
χάραξη 20 χλμ. με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, τα
οποία θα προέρχονται από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων».
Στις 28 Νοεμβρίου 2019 ο
σημερινός Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου, κ. Νίκας,
μετά τη συνάντησή του με
το υπουργείο Υποδομών,
δήλωσε: «Αίτημα προς την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα υποβάλει
το υπουργείο Υποδομών
προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το χρόνιο αίτημα της
Αρκαδίας, για το έργο παρά-

καμψης των Λαγκαδίων
(δρόμος Τρίπολη - Βυτίνα Αρχαία Ολυμπία). Το εν
λόγω έργο, προϋπολογισμού πάνω 100.000.000
ευρώ, μπαίνει ως θέμα προτεραιότητας
από
την
πλευρά του υπουργείου και
εκτιμάται ότι θα τύχει θετικής ανταπόκρισης, δεδομένης και της ανάγκης για
αντισταθμιστικά στην Αρκαδία, η οποία θα υποστεί
πλήγμα από το κλείσιμο των
μονάδων της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Για το συγκεκριμένο έργο, συνέχισε ο Π.
Νίκας, απαιτούνται οι οριστικές τεχνικές μελέτες καθώς
και οι γεωτεχνικές». Και ο

κάθε απλός Γορτύνιος αναρωτιέται: Αν ακόμα λείπουν
τεχνικές και γεωτεχνικές μελέτες πώς κ. Δέδε θα δημοπρατούσατε το έργο; Αν δεν
είχατε διασφαλίσει τα χρήματα πώς θα δημοπρατούσατε και θα εκτελούσατε το
έργο; Ερωτάται και ο σημερινός περιφερειάρχης: Αν
δεν ικανοποιηθεί το αίτημα
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα τότε «τι μέλει γενέσθαι»;
Πότε
θα
ολοκληρωθούν οι μελέτες;
Ταλαίπωρε κάτοικε της
Ευρωπαϊκής
Γορτυνίας,
πόση κοροϊδία έχεις να φας
ακόμα!!!!!!

Απορρίμματα Πελοποννήσου
Εντός του 2021 το πρόβλημα της διαχείρισης των
απορριμμάτων στην Πελοπόννησο θα έχει επιλυθεί
οριστικά, τόνισε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε
ερώτηση του βουλευτή του
ΚΙΝΑΛ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για τη διαχείριση
απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, στο πλαίσιο της
"Ωρας του Πρωθυπουργού».
Αναφερόμενος, ειδικότερα,
στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων
στην Πελοπόννησο, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως
εντός του 2021 το πρόβλημα θα έχει επιλυθεί οριστικά.
«Το έργο ΣΔΙΤ ξεκινά στο
α' εξάμηνο του 2020 για να
ολοκληρωθεί εντός δύο
ετών. Και προβλέπεται η λειτουργία του για 21 έτη,

έναντι των 28 που προβλεπόταν αρχικά και που αναφέρετε και εσείς στην
ερώτησή σας. Μέχρι, όμως,
την έναρξη της λειτουργίας
των νέων εγκαταστάσεων, η
εταιρεία έχει συμβατική
υποχρέωση να δέχεται τα
απορρίμματα εντός 10
μηνών από την υπογραφή
της σύμβασης. Άρα το αργότερο εντός του 2021»
υπογράμμισε. Όπως πρόσθεσε, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών
μονάδων ολοκληρωμένης
διαχείρισης απορριμμάτων,
δηλαδή ΜΕΑ, ΜΕΒΑ και
ΧΥΤΥ, από έναν στην Αρκαδία, στη Μεσσηνία και στη
Λακωνία, και δύο σταθμών
μεταφόρτωσης, στην Κορινθία και στην Αργολίδα, ενώ,
παράλληλα, προγραμματίζεται η δημιουργία ακόμη 11

σταθμών μεταφόρτωσης σε
όλη την περιφέρεια.
Τα απορρίμματα της Πελοποννήσου υπολογίζονται
σε 270.000 τόνους ανά έτος.
Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που προβλέπεται
στη σύμβαση να δέχονται οι
νέες εγκαταστάσεις είναι
150.000. τόνοι. Αλλά με νεότερη
συμβολαιογραφική
πράξη, αυτή μειώθηκε
στους 100.000 τόνους.
Υπάρχουν, συνεπώς, σοβαρότατα περιθώρια ανακύκλωσης και ξεχωριστής
διαλογής βιοαποβλήτων. Η
τιμή εισόδου στις εγκαταστάσεις θα είναι 80,5 ευρώ
ο τόνος συν ΦΠΑ.
«Με την αναθεωρημένη
ημερομηνία έναρξης της μεταβατικής
διαχείρισης,
εντός δεκάμηνου δηλαδή,
όλοι οι δήμοι της Περιφέ-

Αρκάδες βουλευτές σε άλλες περιφέρειες

Ζωή Ράπτη - Δικηγόρος (από τα Παραδείσια Μεγαλόπολης) Β. Τομέας Αθηνών
Ν.Δ., Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης - Δικηγόρος (με καταγωγή από την Κοντοβάζαινα)
Δ. Τομέας Αθηνών Ν.Δ., Γεωργία Μαρτίνου – Ελεύθερη Επαγγελματίας (με καταγωγή από τη Στεμνίτσα, κόρη του
εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου), Ανατολική
Αττική Ν.Δ. Κωνσταντίνος Καραμανλής –

ρειας Πελοποννήσου θα κατευθύνουν τα αστικά τους
απόβλητα στις εγκαταστάσεις των ΜΕΑ. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος για το κλείσιμο
και τη σταδιακή αποκατάσταση των 21 παράνομων
χωματερών. Εκτιμούμε ότι
μέχρι του τέλος του 2021 θα
έχουν κλείσει όλες», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Το Διοικητικό
Συμβούλιο του
Συλλόγου μας εύχεται
σε όλους
«Καλή Χρονιά» και
το 2020 να είναι
γεμάτο υγεία,
αγάπη και προκοπή

Οικονομολόγος (με καταγωγή από το Λεβίδι) Νομός Σερρών Ν.Δ. Πάνος Σκουρλέτης (από την Καρύταινα) Επικρατείας
ΣΥΡΙΖΑ, Βούτσης Νικόλαος (από την
Τεγέα) Α΄ Αθηνών ΣΥΡΙΖΑ, Φίλης Νικόλαος (από τα Πούλιθρα) Α΄ Αθηνών ΣΥΡΙΖΑ, Δρίτσας Θεόδωρος (από Λεωνίδιο)
Α΄ Πειραιώς.
(Πηγή εφημ. «Γορτυνία»)

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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Οι εκπρόσωποι του δήμου
Γορτυνίας στη γενική
συνέλευση της ΠΕΔ
Τους εκπροσώπους του στη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου εξέλεξε το
δημοτικό συμβούλιο Γορτυνίας.
Μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας λαμβάνοντας
υπόψη τις σχετικές διατάξεις για τον υπολογισμό των
εδρών και αφού ο Πρόεδρος διεξήγαγε κλήρωση μεταξύ
των υποψηφίων Κατή και Μπαρούτσα, κατά την οποία κληρώθηκε ο Δ.Σ. κ. Κατής, ανακοίνωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας εκλέγει εκπροσώπους του στην Γενική
Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου για την περίοδο
2019 -2023: Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Κατή και
τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο (τέως Δήμαρχο).
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Στάθης Κούλης συμμετέχει
ex officio στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Πελοποννήσου
και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για την
ανάδειξη των οργάνων τους.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα: Ψήφισαν 25 δημοτικοί
Σύμβουλοι, Έγκυρα ψηφοδέλτια βρέθηκαν 25. Υπέρ του
συνδυασμού Ενώνουμε τη Γορτυνία 15 ψηφοδέλτια και
πήραν Κατής Χρήστος 14 ψήφους και Μπαρούτσας Νεκτάριος 14 ψήφους Υπέρ του συνδυασμού Παγγορτυνιακή Συμμαχία 8 ψηφοδέλτια και πήραν Γιαννόπουλος
Ιωάννης 8 ψήφους και Μέγας Παναγιώτης 4 ψήφους.
Υπέρ του συνδυασμού Λαϊκή Συσπείρωση Γορτυνίας 2
ψηφοδέλτια και πήρε Φράγκος Ιωάννης 2 ψήφους.

Οικονομική ενίσχυση
του Συλλόγου μας
Πήραμε για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας,
από:
• Πουλακίδα Κων/νο, ιερέα, από Πύργο, το ποσό των
20 ευρώ και τον ευχαριστούμε για το ημερολόγιο που
μας έστειλε.
• Τσίρμπα Σπ. Ιωάννη, από Τρίπολη, το ποσό των 20
ευρώ.
• Κούλη Νίκη, από Τρίπολη, το ποσό των 20 ευρώ.
• Γεώργιο Ε. Τσίρμπα, από Αυστραλία, το ποσό των
1500 ευρώ.
― Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ο λογαριασμός του Συλλόγου μας

Ο τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου είναι ο
εξής: 478/296131-82, στην Εθνική Τράπεζα, στο
όνομα: «Σύλλογος Απανταχού Μπουλιαριτών». Θερμή
παράκληση, να ζητάτε από την Τράπεζα, πάντα, να
γράφει το όνομά σας, για να ξέρουμε ποιος κατέθεσε
για να το γράφουμε στην εφημερίδα μας και να το περνάμε στα βιβλία μας.
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Τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου μας
Η ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου
μας πραγματοποιήθηκε στις
2 Δεκεμβρίου 2019, στην
οποία έγινε διεξοδική συζήτηση σε όλα τα θέματα. Ο
Πρόεδρος του Συλλόγου
στον απολογισμό του αναφέρθηκε σε όλη τη δράση
του Συλλόγου τη χρονιά που
πέρασε και ιδιαίτερα αναφέρθηκε στα παρακάτω: α. Στους
λόγους για τους οποίους που
δεν πραγματοποιήθηκαν ο
αποκριάτικος χορός- κοπή
πίτας, καθώς και το πανηγύρι
του χωριού μας β. στην
προσφορά γλυκών, αναψυκτικών και ποτών στους παρευρεθέντες στο πανηγύρι
μας. γ. Στις πιέσεις που
άσκησε ο Σύλλογος στο
Δήμο και στην Αντιπεριφέρεια, για έργα στο χωριό, ιδιαίτερα στους δρόμους, γ.
Στην εκτέλεση του έργου στη
θέση Κόκαλη του κεντρικού
δρόμου δ. Στην πετυχημένη
πορεία της εφημερίδας μας.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση – καλοπροαίρετη κρι-

τική και υπερψηφίστηκαν τα
πεπραγμένα του 2019. Συζητήθηκαν οι προτάσεις του
απερχόμενου Δ.Σ. και των
μελών, οι κυριότερες των
οποίων, τις οποίες το Δ.Σ.
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα προσπαθήσει να υλοποιήσει, είναι οι
εξής:
• Η πραγματοποίηση συνεστίασης – γλεντιού – κοπή
πίτας μαζί με το Σύλλογο των
Καλονεριτών.
• Να ασκηθεί πίεση προς
το Δήμαρχο για τακτικό καθάρισμα του κεντρικού δρόμου, λόγω των δυσμενών
καιρικών συνθηκών και αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ.
• Τη συντήρηση, εξ ιδίων
εξόδων, αν έχει αυτήν την δυνατότητα ο Σύλλογος, του
δρόμου προς νεκροταφείο.
• Να εξακολουθήσουν οι
πιέσεις προς το Δήμο για
επισκευή και για τσιμεντοστρώσεις σε ορισμένα σημεία του χωριού.
• Η διοργάνωση και η τέλεση του πανηγυριού του χω-
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Tρίμηνη έκδοση του Συλλόγου Μπουλιαριτών
Συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιδιοκτήτης
«Σύλλογος Aπανταχού Μπουλιαριτών»
Δ/νση Σόλωνος 9, Τρίπολη 221 00
ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
Νικόλαος Κ. Μπαλάσης
Δ/νση: Σόλωνος 9, Τρίπολη 221 00
Τηλ.: 2710-232355
ΚΩΔΙΚOΣ 7022
Εκτύπωση: Εκδοτικός Oίκος «ΦΥΛΛΑ»
ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, τηλ.: 2710-235180

Εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μπαλάσης Κ. Νικόλαος, Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Δ. Αντωνία,
Γενικός Γραμματέας: Τσίρμπας Χ. Μιχάλης, Ταμίας:
Μπαλάσης Δ. Παναγιώτης,
Γκουσιάκης Ι. Χρήστος: Ειδικός Γραμματέας, Γκουσιάκη
Β. Φωτεινή: Οργανωτικός
Γραμματέας και Ψαρρά Μ.
Αθανασία: Αναπληρωτής Ταμίας.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: Γκουσιάκης Δ. Αγγελής:
Πρόεδρος,
Κωστοπούλου Σπ. Φανή:
Γραμματέας και Βεργέτη Δ.
Ρούλα: Μέλος

Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν στον
Δήμο Γορτυνίας για τα αδέσποτα
Το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας συγκρότησε επιτροπές σε εφαρμογή των σχετικών νόμων για την διαχείριση θεμάτων
προγραμμάτων αδέσποτων ζώων:
Α. Πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης
του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων
ζώων συντροφιάς αποτελούμενη από τους:
1. Ζαφειράκη Γεώργιο, τακτικό μέλος, το
μέλος του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης 2. Κρατημένου Αγγελική τακτικό μέλος, το μέλος του Πολιτιστικού
Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης. Σε περίπτωση κωλύματος Αναπληρωματικά μέλη:
Τελώνη Κωνσταντίνα και Πετροπούλου
Μαρία. 3. Μίσσιο Ευάγγελο, τακτικό μέλος,
ιδιώτης κτηνίατρος 4. Παντολέων Ιωάννη τακτικό μέλος, εκπαιδευτής σκύλων. 5. Σταθά
Κων/νο, τακτικό μέλος, Αντιδήμαρχο (καθ’
ύλην αρμόδιος για τα αδέσποτα ζώα) εκπρόσωπος του Δήμου με αναπληρωτή τον

1΄λεπτό γέλιο

το

ριού μας, στις 25 Ιουλίου
2020, αφήνεται στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του χωριού μας, κατόπιν επιθυμίας
και απόφασής του. Ο Σύλλογος θέτει στη διάθεσή του
όλον τον εξοπλισμό του
χωρίς καμία δέσμευση ή υποχρέωση.

Μπαίνει μια γιαγιά στο αστικό και κάθεται με τα πόδια ανοιγμένα. Την κοιτάζει,
από το απέναντι κάθισμα, ένας γέρος και

Πετράκη Ιωάννη, Τεχν. Γεωπόνο του Τμ.
Γεωργ. Ανάπτυξης.
Β. Τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης
του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων
παραγωγικών ζώων αποτελούμενη από
τους: 1. Παπαγιάννη Βασίλειο Αντιδήμαρχο,
καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα πρωτογενούς
τομέα μέλος. 2. Μίσσιο Ευάγγελο, ιδιώτη
κτηνίατρο, μέλος. 3. Πετράκη Ιωάννη, Τεχν.
Γεωπόνο Τμ. Γεωργ. Ανάπτυξης, μέλος.
της λέει ενοχλημένος:
«Κλείσε τον τάφο σου».
Και η απάντηση της γιαγιάς:
«Γιατί, αναστήθηκε ο πεθαμένος σου;»

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: Φωτεινή Β.
Γκουσιάκη, τηλ 6982133243.

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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Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων ο Γ. Πατούλης
Επανεξελέγη Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) για την επόμενη πενταετία ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης, στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019, στο
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
της Ακαδημίας Αθηνών.
Της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης του Δικτύου για την εκλογή του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ακολούθησε η συγκρότηση σε Σώμα
του νέου Συμβουλίου. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας
τα νέα μέλη του Δ.Σ. είναι τα εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Πατούλης,
Περιφερειάρχης Αττικής

Αντιπρόεδρος Α: Ιωάννης Φωστηρόπουλος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Αντιπρόεδρος Β: Ιωάννης
Λώλος, Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος
Μπάμπαλoς, Δήμαρχος Ηρακλείου
Αττικής
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ηρακλής Τιτόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ειδικός Γραμματέας: Ευστάθιος
Κούλης, Δήμαρχος Γορτυνίας
Ταμίας: Άννα Γιαννακού-Πάσχου,
Αντιδήμαρχος Καλλιθέας
Αναπληρωτής Ταμίας: Παναγιώτης Γιατζίδης, Αντιδήμαρχος Νέας
Σμύρνης
Μέλη: Ευστάθιος Ρεστέμης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Ασπροπύρ-

γου, Μαρία Βερούχη Λεμονιά, Δημοτική Σύμβουλος Καρύστου, Δημήτριος Οικονόμου, Αντιδήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού, Παρασκευάς
Πατσουρίδης, Δημοτικός Σύμβουλος Διδυμοτείχο, Χρήστος Βαλκάνης,
Δημοτικός
Σύμβουλος
Αλεξανδρούπολης
Αναπληρωματικά Μέλη: Παναγιώ-

της
Τροκάνας,
Αντιδήμαρχος
Δήμου Θερμαϊκού, Ιωάννης Αργυρός, Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίας
Παρασκευής, Μανόλης Καλαμπόκας, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Αθηναίων, Παναγιώτης Ξανθόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας
Βαρβάρας, Κωνσταντίνος Μηνόπουλος, Αντιδήμαρχος Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
Επίσης συγκροτήθηκε σε Σώμα η
Εκτελεστική Επιτροπή, τα μέλη της
οποίας μετά από ψηφοφορία εξέλεξαν τους εξής συμβούλους:
Πρόεδρος: Ιωάννης Λαδόπουλος,
Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου
Μέλος: Ηλίας Μάνδρος, Αντιδήμαρχος Αιγάλεω
Μέλος: Αναστάσιος Καμούτσης

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
Με ιδιαίτερη επιτυχία και
μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των Εκπροσώπων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πανελλαδικά, ολοκληρώθηκαν
οι εργασίες του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων
στην Αθήνα, το οποίο συνδιοργάνωσαν το ΕΔΔΥΠΠΥ
και ο Δήμος Αθηναίων, με
την Αιγίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου
Παιδείας
&
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Τουρισμού και την
υποστήριξη της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος
(ΚΕΔΕ) & του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Με 228 μέλη ΟΤΑ, το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
έχει ήδη μια επιτυχημένη πορεία εντός και εκτός Χώρας,
που του επιτρέπει να πρωτοστατήσει και στην υιοθέτηση

των νέων πολιτικών και Συμφωνιών. Πρόεδρος επανεκλέχθηκε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης
ο οποίος ανέφερε ότι: «Το
Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων συνεχίζει δυναμικά το
έργο του με συνέπεια στις
κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».
Ο δήμος Γορτυνίας που
συμμετέχει στο Δίκτυο
Υγιών Πόλεων, πήρε μέρος
στο τριήμερο συνέδριο εκπροσωπούμενος από τον
δήμαρχο Στάθη Κούλη και

την δημοτική Σύμβουλο και
αντιπρόεδρο της ΔΗΚΕΓ κ.
Παναγιώτα Μπέτσα.
Κατά την συγκρότηση του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο Στάθης Κούλης ανέλαβε τα καθήκοντα του
Γραμματέα Αποκεντρωμένων και Παραμεθόριων περιοχών, που έχει ιδιαίτερο
εθνικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Ο κ. Στάθης Κούλης
μετά την εκλογή του ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή
στο πρόσωπό μου αλλά και

Λόγια σοφών ανδρών
• Δεν ελπίζω σε τίποτα,
δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι
ελεύθερος. (Ν. Καζαντζάκης)
• Που 'σουνα νιότη που
'λεγες πως θα γινόμουν
άλλος. (Κ. Βάρναλης)
• Κι αν δεν μπορείς να
κάνεις τη ζωή σου όπως τη
θέλεις, προσπάθησε τουλάχιστον μην την εξεφτελίζεις. (Κ. Καβάφης)
• Η διαφορά μεταξύ ηλιθιότητας και ευφυΐας είναι
ότι η δεύτερη έχει όρια.
(Αϊνστάιν)
• Όποιος φιλονικεί με
βλάκα είναι βέβαιο ότι θα
ηττηθεί. (Ν.Τσιφόρος)
• Όποιος δεν τολμά, να
μην ελπίζει. (Ν.Καββαδίας)
• Λυπήσου εκείνους που
δεν ονειρεύονται. (Ν.Καββαδίας)

• Έκαστος τόπος έχει
τας πληγάς του. Η Αγγλία
τας ομίχλας, η Αίγυπτος
τας οφθαλμίας, η Βλαχία
τας ακρίδας και η Ελλάς
τον πατριωτισμό. (Ε. Ροΐδης)
• Οι νέοι θέλουν νε είναι
πιστοί μα δε το κατορθώνουν. Οι γέροι θέλουν να
είναι άπιστοι μα δεν μπορούν. (Όσκαρ Ουάιλντ)

• Όποιος έχει ένα χοίρο
τον κάνει παχύ, όποιος έχει
ένα γιό τον κάνει εγωιστή
και ανόητο. (Αγγλική παροιμία)
• Όταν γερνάει ο λύκος
γίνετε ρεζίλι των σκυλιών.
(Λαϊκή Σοφία)
• Αν δεν πιαστείς κορόιδο δεν ξυπνάς. (Ν.Τσιφόρος)

ΜΑΡΙOΣ ΘΕOΔΩΡOΠOΥΛOΣ
ΔΙΚΗΓOΡOΣ
(εκ Φτεριάς)

Πολυτεχνείου 1 - Αθήνα
Τηλ: 2105223903, κιν: 6934886748

στην Γορτυνία η εκλογή μου
στο Διοικητικό Συμβούλιο
ενός τόσο σημαντικού θεσμού, που έχει καταγράψει
σημαντικό κοινωνικό έργο.
Οι πολιτικές αλλά και οι
πρωτοβουλίες του συγκεκριμένου Δικτύου είναι απαραίτητα εργαλεία για τους
Δήμους, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης
και προαγωγής υγείας
στους πολίτες τους. Άλλωστε στην εποχή που ζούμε
γνωρίζουμε την αναγκαιότητα της πρόληψης και ότι

αυτή αποτελεί την καλύτερη
«θεραπεία». Ο Δήμος Γορτυνίας συμμετέχει ενεργά και
θα αξιοποιήσει τις προτάσεις του ΕΔΔΥΠΠΥ διότι η
ποιότητα ζωής των δημοτών
μας αποτελεί για μένα αταλάντευτο πολιτικό στόχο!
Μέσα από την συμμετοχή
μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα προσπαθήσω να
φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης των συναδέλφων μου,
αυτοδιοικητικών και να συμβάλλω στην συνολική προσπάθεια».

Η ιστοσελίδα μας

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα του χωριού μας. Θα την βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www. bouliari.gr.
Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε στοιχεία για το χωριό μας,
για το Δήμο μας, για τα αξιοθέατα του Δήμου, για όλες τις
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, έγχρωμο φωτογραφικό
υλικό από χορούς πανηγύρια και όχι μόνο. Θα βρείτε τα
τελευταία φύλλα της εφημερίδας μας με έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. Δε θα μετανιώστε που θα μας διαβάσετε.
Μπορείτε να μας στέλνετε φωτογραφίες, νέα σας κλπ στο
email: n_mpalasis@yahoo.gr.
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Οι Αντιδήμαρχοι Γορτυνίας
Τους Αντιδημάρχους για τα
πρώτα δύο χρόνια διοίκησης
ανακοίνωσε επίσημα ο νέος
Δήμαρχος Γορτυνίας Στάθης
Κούλης
1. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Σταύρο Χριστόπουλο
του Χρήστου, Αντιδήμαρχο
του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 04.09.2019 μέχρι
03.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και
του μεταβιβάζει την άσκηση
αρμοδιοτήτων ως εξής:
1. Καθ΄ύλην:
α) Το τμήμα ανθρώπινου
Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.
β) Τα θέματα παιδείας και
δια βίου μάθησης.
γ) Τον συντονισμό Δράσεων
με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
δ) Την συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
ε) Την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και
των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις
στα πλαίσια προγραμμάτων
χρηματοδότησης.
στ) Την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
ζ) Την προώθηση και προβολή του αθλητισμού με την
διοργάνωση ενημερωτικών
διαλέξεων, ημερίδων κλπ.
η) Την υλοποίηση δράσεων
και προγραμμάτων στους τομείς αθλητισμού και νέας γενιάς, συμπληρωματικά με τις
δράσεις και τα προγράμματα
που υλοποιούνται από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου.
2. Κατά τόπον για τη Δημοτική ενότητα Ηραίας:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που
είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της
εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων,

που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας, πλην των εγγράφων
της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους
προέδρους των κοινοτήτων
για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την
πάροδο έξι (06) μηνών από
τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σταύρου Χριστόπουλου του Χρήστου, που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κος Δημήτριος
Καζάς του Χρήστου.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κος Σταύρος
Χριστόπουλος του Χρήστου,
που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
---------------------------------------------------------------------------2.
Ορίζει τον Δημοτικό
Σύμβουλο
Κωνσταντίνο
Σταθά του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας,
με θητεία από 04.09.2019
μέχρι 03.09.2020, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την
άσκηση αρμοδιοτήτων ως
εξής:
Καθ΄ύλην:
α) Ηλεκτροφωτισμός.
β) Δράσεις για τα αδέσποτα.
γ) Πιστοποίηση αγροτικών
προϊόντων.
δ) Άρδευση.
Κατά τόπον για τη Δημοτική
Ενότητα Τροπαίων:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που
είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της
εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αν-

τιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων,
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας, πλην των εγγράφων
της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους
προέδρους των κοινοτήτων
για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την
πάροδο έξι (06) μηνών από
τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Κωνσταντίνου
Σταθά του Γεωργίου που
απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί
ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Παπαγιάννης του Αλκιβιάδη.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κος Σταύρος
Χριστόπουλος του Χρήστου,
που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
--------------------------------------------------------------------3. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Αθανάσιο Τρυφωνόπουλο
του
Σπύρου,
Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από
04.09.2019 μέχρι 03.09.2020,
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει
την
άσκηση
αρμοδιοτήτων ως εξής:
1.Καθ΄ύλην:
α) Καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
β) Προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος.
γ) Ειδικών συνεργείων ανά-

πτυξης και συντήρησης πρασίνου.
δ)Θέματα προώθησης εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές
και
ακίνητες
εγκαταστάσεις του Δήμου.
ε) Σχέσεις Δήμου με αποδήμους.
Κατά τόπον για τη Δημοτική
Ενότητα Βυτίνας:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που
είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της
εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων,
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας, πλην των εγγράφων
της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους
προέδρους των κοινοτήτων
για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την
πάροδο έξι (06) μηνών από
τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Αθανασίου
Τρυφωνόπουλου του Σπύρου,
που απουσιάζει ή κωλύεται,
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος
του Θεοδώρου.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κος Σταύρος
Χριστόπουλος του Χρήστου,
που αναπληρώνει το Δή-

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.

μαρχο.
--------------------------------------------------------------------4.
Ορίζει τον Δημοτικό
Σύμβουλο Βασίλειο Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Γορτυνίας,
με θητεία από 04.09.2019
μέχρι 03.09.2020, εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει την
άσκηση αρμοδιοτήτων ως
εξής:
Καθ΄ύλην:
α) Θέματα Αγροτικής οδοποιίας.
β) Θέματα πρωτογενούς
τομέα (αγροτικής Ανάπτυξης
– κτηνοτροφίας).
Κατά τόπον για τη Δημοτική
Ενότητα Κοντοβαζαίνης:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που
είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της
εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων,
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας, πλην των εγγράφων
της οικονομικής υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους
προέδρους των κοινοτήτων
για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την
πάροδο έξι (06) μηνών από
τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Βασιλείου
Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη
που απουσιάζει ή κωλύεται,
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
Κωνσταντίνος Σταθάς του Γεωργίου.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κος Σταύρος
Χριστόπουλος του Χρήστου,
που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
(Συνέχεια στη σελίδα 5)
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(Συνέχεια από τη σελ. 4)
5.
Ορίζει τον Δημοτικό
Σύμβουλο Ιωάννη Παναγιωτακόπουλο του Θεοδώρου, Αντιδήμαρχο
του
Δήμου
Γορτυνίας, με θητεία από
04.09.2019 μέχρι 03.09.2020,
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει
την
άσκηση
αρμοδιοτήτων ως εξής:
Καθ΄ύλην:
α) Θέματα Ύδρευσης –
Αποχέτευσης.
β) Θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Κατά τόπον για τη Δημοτική
Ενότητα Κλείτορος:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που
είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της
εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.

το

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της οικονομικής
υπηρεσίας.
ε) Τη συνεργασία με τους
προέδρους των κοινοτήτων
για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την
πάροδο έξι (06) μηνών από
τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
Δημάρχου, για λόγους που
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ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Ιωάννη Παναγιωτακόπουλου
του
Θεοδώρου που απουσιάζει ή
κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος του Σπύρου.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κος Σταύρος
Χριστόπουλος του Χρήστου,
που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
6. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Καζά του
Χρήστου, Αντιδήμαρχο του
Δήμου Γορτυνίας, με θητεία
από
04.09.2019
μέχρι
03.09.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και
του μεταβιβάζει την άσκηση
αρμοδιοτήτων, ως εξής:
Καθ΄ύλην:
α) Θέματα καταστημάτων,
επιχειρήσεων και εμπορίου.
β) Θέματα προβολής και
τουρισμού.

Σελίδα 5
γ) Θέματα υγείας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Κατά τόπον για τη Δημοτική
Ενότητα Δημητσάνας:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
που
είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της
εξέλιξης των έργων και των
εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα, σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που
βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των
εγγράφων της οικονομικής
υπηρεσίας.

ε) Τη συνεργασία με τους
προέδρους των κοινοτήτων
για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την
πάροδο έξι (06) μηνών από
τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
Δημάρχου, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των
καθηκόντων του.
Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Δημητρίου
Καζά του Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σταύρος
Χριστόπουλος του Χρήστου.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κος Σταύρος
Χριστόπουλος του Χρήστου,
που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Οι ληξίαρχοι ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Γορτυνίας
Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχων
για τις δημοτικές ενότητες
της Γορτυνίας. Συγκεκριμένα, ανατέθηκε η άσκηση
των καθηκόντων Ληξιάρχων
των Δημοτικών Ενοτήτων
του
Δήμου
Γορτυνίας
Νομού Αρκαδίας στους παρακάτω δημοτικούς υπαλλή-

λους:
α) Σπηλιοπούλου Χάιδω
του Μαρίνη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με
βαθμό Α' για το Ληξιαρχείο
της Δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας
β) Νικήτα Ελένη του Κανέλλου, κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού, με βαθμό Α' για το

Ληξιαρχείο της Δημοτικής
Ενότητας Βυτίνας
γ) Κότσικα Μιχαήλ του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α' για το
Ληξιαρχείο της Δημοτικής
Ενότητας Ηραίας
δ) Γιαννέτου Ελένη του
Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΚΕΠ), με βαθμό Β' για

το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Λαyκαδίων
ε) Ροϊλού Βασιλική του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α' για το
Ληξιαρχείο της Δημοτικής
Ενότητας Τρικολώνων
στ) Πολύδερα Διαμαντή
του Κωνσταντίνου, κλάδου
ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α'
για το Ληξιαρχείο της Δημο-

τικής Ενότητας Κλείτορος
ζ) Βάρδα Ανδρούλα του
Κυριάκου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α' για το
Ληξιαρχείο της Δημοτικής
Ενότητας Κονroβαζαίνης
η) Βεργέτη Διονύσιο του
Ιωάννη, κλάδου ΔΕΙ Διοικητικού, με βαθμό Γ για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής
Ενότητας Τροπαίων

Παράταξη Λύτρα: "Έλλειμμα αξιοκρατίας στον Δήμο Γορτυνίας.
Οι πρακτικές του 2000 καλά κρατούν το 2020"
Δελτίο Τύπου – Γορτυνία
Μπορούμε
Ο κ. Κούλης εκλέχθηκε
Δήμαρχος Γορτυνίας έχοντας ως σημαία τη διαφάνεια
και την αξιοκρατία. Στους
τρεις πρώτους μήνες της θη-

τείας του έχει αξιοκρατικά:
1. Προσλάβει Πρόεδρο της
ΔΗΚΕΓ άτομο που δεν κατέχει τυπικά προσόντα και
δίχως να αναρτηθεί σχετική
πρόσκληση ενδιαφέροντος
2. Συνάψει η ΔΗΚΕΓ σύμ-

βαση έργου με υποψήψια
δημοτική σύμβουλο που δεν
κατόρθωσε να εκλεγεί και
δίχως να έχει αναρτηθεί σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος 3. Ανέθεσε τη δικαστική
εκπροσώπηση του Δήμου

Γορτυνίας (τουλάχιστον σε
δύο περιπτώσεις) σε πρώην
Δήμαρχο της Αρκαδίας.
Η δημοτική παράταξη
"Γορτυνία Μπορούμε" πιστή
στην προεκλογική της δέσμευση θα συνεχίζει να ανα-

δεικνύει παθογένειες και αντιστοιχίες μεταξύ προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών πράξεων του Δημάρχου
κ. Κούλη. Εμείς πάντα θα μιλάμε με επιχειρήματα και με
ντοκουμέντα.

Γορτυνία: Ψήφισμα στήριξης αιτήματος υπαλλήλων κοινωφελούς εργασίας για παράταση συμβάσεων
«Το Δημοτικό Συμβούλιο
Γορτυνίας, κατά την 8η/2709-2019 τακτική συνεδρίασή
του, αφού έλαβε υπόψη του
το αίτημα των “εργαζομένων
στο Πρόγραμμα Κοινωφε-

λούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
Ν.8/2018” και έπειτα από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα τη στήριξη στους
εργαζομένους του εν λόγω
προγράμματος και καλεί το

αρμόδιο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
να
προβεί
στις
απαραίτητες ενέργειες (έκδοση ΚΥΑ), ώστε με νομοθετική ρύθμιση να επεκταθεί -

παραταθεί, η χρονική διάρκεια της απασχόλησης των
ανωτέρω εργαζομένων, να
μην αποκλειστούν από το
νέο κύκλο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις μονιμοποίησης
εργαζομένων».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

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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Θερμές ευχαριστίες Ιερεμία για σημαντικές προσφορές στην Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως

Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Εν Δημητσάνη
Νοεμβρίου 2019

τη 23η

Προς
Τον αξιότιμον κ.. Θεοδωρό-

πουλον Απόστολον
Αγαπητέ μας κ. Απόστολε
Θεοδωρόπουλε,
Σας εκφράζουμε εκ βάθους
καρδίας τας θερμάς μας ευχαριστίας δια την πολυδάπανον προσφορά Σας, το
επιβατικόν αυτοκίνητον, το
οποίον με ίδια έξοδά Σας αγοράσατε και χορηγήσατε εις
την πτωχήν Μητρόπολίν μας
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως,

δια τας ποικίλλας ιεραποστολικάς και φιλανθρωπικάς διακονίας της.
Πραγματικώς, κ. Θεοδωρόπουλε, είχαμε ανάγκη από
ένα τοιούτον απόκτημα δια
τας μεταβάσεις μας εις τα
διάφορα χωριά της Μητροπόλεώς μας και μάλιστα εις τα
σχολεία των χωριών μας δια
την διανομήν διαφόρων
ειδῶν.

Ημείς δεν δυνάμεθα να ανταποκριθούμε στις πολλές
Σας προσφορές από ετών
ήδη στην Μητρόπολή μας,
παρά το να ευχόμεθα, ο Θεός
να Σας χαρίζει πλούσια την
ευλογία Του στην καλή Σας
οικογένεια, χαρίζοντάς Σας
υγεία και πολλά έτη.
Αισθανόμεθα επίσης την
ανάγκην να Σας ευχαριστήσουμε και δια τις προσφορές

Σας εις είδη διατροφής (κρεάτων, ιχθύων, διαφόρων τροφών,
λαχανικών
και
φρούτων), με τα οποία ανταποκρινόμεθα κατά πολύ εις τα
συσσίτιά μας και ανακουφίζονται οι ανάγκες των πτωχών
αδελφών της επαρχίας μας.
Με πολλή εκτίμηση Και
πολλάς ευχάς,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Οι σχολικές επιτροπές στον Δήμο Γορτυνίας
Οι συνθέσεις της Α/βάθμιας και της Β/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Γορτυνίας είναι οι εξής:
Το Δ/κό Συμβούλιο της
Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
Δήμου Γορτυνίας
Χριστόπουλος Σταύρος
Αντιδήμαρχος Πρόεδρος
του Δ/κού Συμβουλίου
Συριόπουλος Λεωνίδας
Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος
Κατής Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό
μέλος
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος
Φράγκος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό
μέλος
Γερακιανάκη
Ευδοξία
Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου
Κοντοβάζαινας
τακτικό
μέλος

Μπέτσας Βασίλειος Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδίων τακτικό
μέλος
Παπαδημητρίου Γραμματία Διευθύντρια Δημοτικού
Σχολείου Τροπαίων τακτικό
μέλος
Καρούτζος Ιωάννης Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου
Βυτίνας τακτικό μέλος
Μητροπούλου Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δημοτικού
Σχολείου
Νεοχωρίου τακτικό μέλος
Γαλάνη Αναστασία Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Δημητσάνας τακτικό μέλος
Γραμματικού
Χριστίνα
Προϊσταμένη
Δημοτικού
Σχολείου Βαλτεσινίκου τακτικό μέλος
Ζαχαροπούλου Αλεξάνδρα Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Βυτίνας τακτικό μέλος
Ιωάννης Παναγιωτόπουλος εκπρόσωπος συλλόγου

γονέων Δημοτικού Σχολείου
Τροπαίων τακτικό μέλος
Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος εκπρόσωπος συλλόγου
γονέων Δημοτικού Σχολείου
Βυτίνας τακτικό μέλος
Αναπληρωματικά μέλη
Καζάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος
Μπέτσα Παναγιώτα Δημοτική Σύμβουλος
Λύτρας Μιλτιάδης Δημοτικός Σύμβουλος
Παπαναστασοπούλου Θεοδώρα Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου Τροπαίων
Βαϊτση Βασιλική Προϊσταμένη Δημοτικού Σχολείου
Κοντοβάζαινας
Κορολόγου
Αγγελική
Προϊσταμένη
Δημοτικού
Σχολείου Δημητσάνας.
Πίκουλας Ελευθέριος εκπρόσωπος συλλόγου γονέων Τροπαίων.
Παναγιωτόπουλος Λεωνί-

δας, εκπρόσωπος συλλόγου
γονέων Βυτίνας.
Το Δ/κό Συμβούλιο της
Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
Δήμου Γορτυνίας
Χριστόπουλος Σταύρος
Αντιδήμαρχος Πρόεδρος
του Δ/κού Συμβουλίου
Ρέππας Ηλίας Δημοτικός
Σύμβουλος τακτικό μέλος
Σταθάς Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος
Λύτρας Μιλτιάδης Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό
μέλος
Φράγκος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό
μελος
Φράγκου Δέσποινα, Διευθύντρια Λυκείου Τροπαίων
τακτικό μέλος
Τριανταφυλλίδου Ευτυχία,
Διευθύντρια Γυμνασίου Κοντοβάζαινας τακτικό μέλος
Καβουρίνος Θεόδωρος
Διευθυντής Λυκείου Βυτίνας
τακτικό μέλος

Καγιούλης Χαράλαμπος,
Διευθυντής Γυμνασίου Βυτίνας τακτικό μέλος
Γαβρήλος Λάμπρος, Διευθυντής Γυμνασίου Τροπαίων
τακτικό μέλος
Ηλιοπούλου Πηνελόπη,
εκπρόσωπος συλλόγου γονέων Τροπαίων τακτικό
μέλος
Λεωνίδας Παναγιωτακόπουλος, εκπρόσωπος συλλόγου γονέων Βυτίνας
τακτικό μέλος
Ιωάννα Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος μαθητικής
κοινότητας Τροπαίων τακτικό μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Παναγιωτακόπουλος
Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Παπαγιάννης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος

Δύο νέες ειδικές συνεργάτιδες για τον Δήμαρχο Γορτυνίας
Οι αποφάσεις για την
πρόσληψη δύο ειδικών συνεργάτιδων του Δημάρχου
Γορτυνίας, κ. Στάθη Κούλη,
αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.
Με
την
αριθμ.
9533/19.11.2019 απόφαση
του Δημάρχου Γορτυνίας,

προσλαμβάνεται η Παπαλάμπρου Μαρία του Ιωάννη,
ως Ειδική Συνεργάτιδα του
Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί
να υπερβεί τη Θητεία της
παρούσας δημοτικής περιό-

Θάνατος

Πέθανε στις 20 Δεκεμβρίου 2019, στην Τρίπολη,
μετά από άνιση μάχη με την επάρατο, η 40χρονη Σταυρούλα Γ. Ανάγνου, σύζυγος του Παναγιώτη Σπήλιου
Τσίρμπα. Η κηδεία της, έγινε στην Τρίπολη, στις 21Δεκεμβρίου, στην οποία παραβρέθηκαν εκατοντάδες πατριώτες και φίλοι. Σύσσωμο παραβρέθηκε και το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Ειλικρινά δε
βρίσκουμε λόγια να πούμε για τη σαραντάχρονη Σταυρούλα. Μια κοπέλα σαν τα κρύα νερά που την επισκέφτηκε πολύ νωρίς η επάρατος. Μια γελαστή γυναίκα,
λιγομίλητη, σεμνή, ταπεινή, άριστη σύζυγος και οικογενειάρχισσα, λατρευτή μητέρα. Ο Θεός σίγουρα θα
την κατατάξει στα δεξιά του. Ευχόμαστε ο Θεός να
δίνει δύναμη και κουράγιο στον Παναγιώτη, στην κόρη
της Ελένη και σε όλους τους δικούς τους ανθρώπους.
Ελαφρύ να είναι το χώμα που τη σκέπασε.

δου. Κύριο έργο της ανωτέρω Θα είναι να παρέχει
συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες απόψεις
(γραπτά ή προφορικά) σε
Θέματα οικονομικής διαχείρισης και οικονομίας καθώς
και στο σχεδιασμό, συντονισμό και εκτέλεση στρατηγικών στη σωστή οικονομική
διαχείριση του Δήμου, για
την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των
καθηκόντων του.

Με
την
αριθμ.
9531/19.11.2019 απόφαση
του Δημάρχου Γορτυνίας,
προσλαμβάνεται η Αδαμοπούλου Βασιλική του Αγγελή,
ως
Ειδική
Συνεργάτιδα του Δημάρχου,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, η διάρκεια της
οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη Θητεία της παρούσας
δημοτικής περιόδου. Κύριο
έργο της ανωτέρω Θα είναι

να παρέχει συμβουλές και
να διατυπώνει εξειδικευμένες απόψεις (γραπτά ή προφορικά)
σε
θέματα
κοινωνικής πολιτικής με
στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων της
τοπικής κοινωνίας, για την
επικουρία του Δημάρχου
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Πλ. Αγίου Βασιλείου 35
Τρίπολη
Τηλ.: 2710 221900
Κωστοπούλου Κατερίνα
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ΠΕΔ Πελοποννήσου: Ποιοι είναι οι "21" που εκλέγονται στη νέα διοίκηση
Με τέσσερις παρατάξεις
έγιναν σήμερα οι εκλογές
στην Περιφερειακών Ένωση
Δήμων Πελοποννήσου.
Μεγάλος νικητής ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών
Δημήτρης Καμπόσος ο
οποίος με συντριπτικά ποσοστά επανεκλέχτηκε Πρόεδρος της Ένωσης.
Ειδικότερα …

Ο συνδυασμός Καμπόσου
έλαβε 74 ψήφους (13 έδρες)
Ο συνδυασμός Χρόνη
έλαβε 21 ψήφους (4 έδρες)
Ο συνδυασμός Σταματόπουλου έλαβε 21 ψήφους (4
έδρες)
Ο συνδυασμός του ΚΚΕ
έλαβε 1 ψήφο (καμία έδρα)
Εκλέγονται: Συνδυασμός
Καμπόσου : Αθανασούλης
Δήμαρχος Μεσσήνης, Βασιλόπουλος Δήμαρχος Καλα-

μάτας, Βέρδος Δήμαρχος
Ευρώτα, Γκιώνης Δήμαρχος
Λουτρακίου Περαχώρας, Γεωργόπουλος Δήμαρχος Ερμιονίδας,
Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών, Καμπύλης Δήμαρχος
Βόρειας Κυνουρίας, Κούλης
Δήμαρχος Γορτυνίας, Τσιώτης Δήμαρχος Ξυλοκάστρου
Ευρωστίνης, Φρούσιος Δήμαρχος Νεμέας, Ανδρικόπουλος
δημοτικός

σύμβουλος Οιχαλίας, Μπάζιος δημοτικός σύμβουλος
Μεγαλόπολης, Ανδρικόπουλος δημοτικός σύμβουλος
Ξυλοκάστρου και πρώην Δήμαρχος
Συνδυασμός Χρόνη: Χρόνης Αναστάσιος, Δήμαρχος
Επιδαύρου, Βόσνος Δημήτριος, δημοτικός Σύμβουλος
Τρίπολης, Κυριακούλης Παναγιώτης δημοτικός Σύμβουλος
Σπάρτης,

Χριστόπουλος Γιάννης, δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας.
Συνδυασμός Σταματόπουλου: Σταματόπουλος Σπύρος, Δήμαρχος Σικυώνας,
Βαλιώτης Ευάγγελος, δημοτικός Σύμβουλος Σπάρτης.
Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα, δημοτική Σύμβουλος
Ευρώτα και Πέτρου Παναγιώτης, δημοτικός Σύμβουλος Λουτρακίου.

ΠΕΔ Πελοποννήσου: Ομόφωνα Πρόεδρος ο Καμπόσος, Γραμματέας ο Κούλης
Στις 26 Νοεμβρίου 2019,
στην Τρίπολη και στο Παλιό
Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης, στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβούλιου της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου
πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την
εκλογή Προέδρου, ΑντιπροΈνας καθηγητής φιλοσοφίας εμφανίστηκε στην τάξη
του με ένα μεγάλο χάρτινο
κουτί. Χωρίς να μιλήσει πήρε
από τη χάρτινη κούτα ένα
άδειο γυάλινο βάζο και άρχισε να το γεμίζει πέτρες.
Οι μαθητές τον κοιτούσαν
με απορία. Όταν το βάζο δεν
χωρούσε πλέον άλλες πέτρες, ρώτησε Είναι γεμάτο
το βάζο;
Και οι μαθητές απάντησαν
Ναι είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε και
χωρίς να μιλήσει πήρε από
τη χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με μικρά βότσαλα και
άρχισε να γεμίζει το βάζο, το
κούνησε λίγο, τα βότσαλα
κύλησαν και άρχισαν να γεμίζουν τα κενά μεταξύ των
πετρών.
Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο βότσαλα ρώτησε Είναι γεμάτο το βάζο;
Οι μαθητές απάντησαν ναι,
είναι γεμάτο.

έδρου,
Γραμματέα
και
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου.
Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δημήτρης Καμπόσος
με απόλυτη πλειοψηφία εξελέγη για δεύτερη συνεχή
δημοτική θητεία Πρόεδρος

της Ένωσης των Δημάρχων
της Πελοποννήσου.
Αντιπρόεδρος εξελέγη ο
Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος
Γραμματέας ο Δήμαρχος
Γορτυνίας Κούλης Ευστάθιος
Ενώ τα μέλη της Εκτελε-

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών πήρε 21 ψήφους απ’
τα 21 μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ

Το γυάλινο βάζο
Αυτός χαμογέλασε πάλι
και χωρίς να μιλήσει πήρε
από τη χάρτινη κούτα ένα
σακουλάκι με άμμο και άρχισε να την αδειάζει μέσα
στο βάζο. Η άμμος χύθηκε
και γέμισε όλα τα κενά μεταξύ των πετρών και των βοτσάλων. Όταν το βάζο δεν
χωρούσε άλλο, ρώτησε είναι
γεμάτο το βάζο; Οι μαθητές
δίστασαν για λίγο, αλλά
απάντησαν ναι, είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε πάλι
και χωρίς να μιλήσει, πήρε
από τη χάρτινη κούτα δυο
μπουκάλια μπίρες και άρχισε να τα αδειάζει μέσα στο
βάζο. Τα υγρά γέμισαν όλο
το υπόλοιπο κενό του βάζου.
Όταν το βάζο δεν χωρούσε
άλλο, ρώτησε είναι γεμάτο
το βάζο; Ναι, είναι γεμάτο.
Τώρα λέει ο καθηγητής,
θέλω να θεωρήσετε ότι το
βάζο αυτό αντιπροσωπεύει

τη ζωή σας. Οι πέτρες είναι
τα πιο σημαντικά στη ζωή
σας, η οικογένεια, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, η
υγεία σας, οι καλοί σας
φίλοι. Είναι τόσο σημαντικά
που ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα
εξακολουθήσει να είναι γεμάτη.
Τα βότσαλα είναι τα άλλα
πράγματα που έρχονται στη
ζωή σας, όπως οι σπουδές,
η δουλειά σας, το σπίτι σας,
το αυτοκίνητό σας, τα στερεοφωνικά σας. Αν βάλετε
αυτά πρώτα στο βάζο, δεν
θα υπάρχει χώρος για τις
πέτρες, τα σημαντικά στη
ζωή σας.
Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ μικρά της
ζωής.
Το βάζο είναι η ζωή σας.
Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη για μικρά πράγματα,

Διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων
Με δελτίο τύπου ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Μιλτιάδης
Λύτρας καλεί το σύνολο των

στικής Επιτροπής είναι:
Βόσνος Δημήτριος Δημ.,
Σύμβουλος Δήμου Τρίπολης
Ευαγγελος Βαλιώτης Δημ.
Σύμβουλος Δήμος Σπάρτης

δημοτικών συμβούλων του
Δήμου Γορτυνίας να υιοθετήσουν την πρότασή του αναφορικά με τη διαδικτυακή

ΠEPΔ IKONEPI
ΨHΣTAPIA «H ΣYNANTHΣH»
KΩΣTOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ
THΛ.: 27970-24304, 6974 513967

μετάδοση - κάλυψη (live
streaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής
Επιτροπής.
Συγκεκριμένα
αναφέρει:
"Αγαπητοί συνάδελφοι με
την παρούσα επιστολή θέλω
να ζητήσω τη σύμφωνη
γνώμη σας έτσι ώστε πλέον
οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας
αλλά και της οικονομικής επιτροπής να μεταδίδονται διαδικτυά (live streaming). Αυτή
η ενέργεια αφενός μεν θα
αποτελέσει ύψιστη πράξη σεβασμού στον Γορτύνιο δημότη αφετέρου δε συμβάλλει
στη διάχυση της πληροφόρησης και της ενημέρωσης".

δε θα βρείτε ποτέ χρόνο για
τα πιο σημαντικά.
Ξεχωρίστε ποια είναι τα
πιο σημαντικά για την ευτυχία σας.
Πάντα θα υπάρχει χώρος
για γνώση και σπουδές,
πάντα θα υπάρχει χρόνος
για εργασία, πάντα θα υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε
το σπίτι σας, το αυτοκίνητό
σας, τα στερεοφωνικά σας.
Μιλήστε με τους γονείς
σας, παίξτε με τα παιδιά
σας, απολαύστε τη σύντροφό σας, προσέξτε την

αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του τον Πρόεδρο που
μπορεί να αντιμετωπίσει τα
σημαντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση με σημαντικότερα
την μείωση των οικονομικών
πόρων και την διαχείριση
των απορριμμάτων.
υγεία σας, χαρείτε με τους
φίλους σας. Όμως, φροντίστε για τις πέτρες πρώτα ξεχωρίστε
τις
προτεραιότητες…
Οι μαθητές έμειναν άφωνοι. Ένας όμως ρώτησε
καλά η μπύρα τι αντιπροσωπεύει;
Ο καθηγητής γελώντας
του απαντά χαίρομαι που
ρωτάς… θα σου πω…
Δεν έχει σημασία πόσο γεμάτη είναι η ζωή σου, δεν
έχει σημασία πόσο στριμωγμένος είσαι, γιατί πρέπει να
ξέρετε ότι… πάντα υπάρχει
χώρος για δυο μπιρίτσες!!!

1΄λεπτό γέλιο

Κάποτε σε μια κακόφημη πόλη βρισκόταν ένα σχολείο.
Τα παιδιά ήταν να γράψουν τεστ. Η κυρία τους λέει: «Αν
γράψετε καλά στο τεστ αύριο θα έρθω με τα εσώρουχα».
Τα παιδιά έγραψαν καλά.
Την επόμενη η δασκάλα τήρησε την υπόσχεσή της και...
ήρθε με τα εσώρουχα!
Τα παιδιά έγραφαν και άλλο τεστ.
Η δασκάλα αυτή τη φορά είπε :
«Αν γράψετε καλά στο τεστ αύριο θα έρθω γυμνή».
Τα παιδιά έγραψαν καλά και η δασκάλα τους τήρησε για
ακόμα μια φορά την υπόσχεσή της!!! Μόνο που ήταν καλυμμένη με φύλλα.
Ο Τοτός κοίταζε σαν αποβλακωμένος!
Οπότε τον ρωτάει η δασκάλα; «Τοτέ, τι κοιτάς έτσι; Τι
σκέφτεσαι»;
Και ο Τοτός απαντάει: «Περιμένω το φθινόπωρο για να
πέσουν τα φύλλα, κυρία!!!»
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Ένωση Περιφερειών - Πρόεδρος ο Τζιτζικώστας
Με την ανάδειξη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα ως νέου
Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ολοκληρώθηκαν οι
αρχαιρεσίες για την εκλογή του
Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΝΠΕ.
Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας,
εξελέγη Πρόεδρος με 22 ψήφους
επί 23 ψηφισάντων (μία ψήφος ήταν
«λευκό»).
Μετά την εκλογή του ο νέος Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Απόστολος Τζιτζικώστας προέβη στην ακόλουθη
δήλωση:
«Το σημερινό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη δέσμευση των Περιφερειών της χώρας να δουλέψουμε
όλοι μαζί για να πετύχουμε τη μετάβαση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
στην
εποχή
της
Περιφερειακής
Διακυβέρνησης.
Είναι μία μεγάλη νίκη που βάζει τις
Περιφέρειες μπροστά στη μεγάλη

σουν. Η διαπαραταξιακή εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου, αποτελεί για μένα τεράστια τιμή και
ευθύνη και θα αγωνιστώ με όλες
μου τις δυνάμεις για να λειτουργήσουν οι Περιφέρειες ως καταλύτες
της ανάπτυξης και της αναβάθμισης
της ποιότητας ζωής των συμπολιτών
μας. Όλοι μαζί ενωμένοι, πέρα και
έξω από στερεότυπα και διαχωριστικές γραμμές, οι Περιφερειάρχες, οι
Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι σε όλη την Ελλάδα, θα δουλέψουμε για το κοινό
μας όραμα και τους κοινούς μας
στόχους. Προχωράμε μπροστά για
Σύγχρονες Ισχυρές Περιφέρειες, για
μια Σύγχρονη και Ισχυρή Ελλάδα».
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της
ΕΝΠΕ τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν τα εξής:
πρόκληση να αλλάξουμε την Ελλάδα. Είναι μία ισχυρή εντολή για τη
χάραξη μιας νέας παραγωγικής και
αναπτυξιακής πορείας, στην οποία
οι Περιφέρειες θα πρωταγωνιστή-

- Για το αξίωμα του Α΄ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
ο Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής έλαβε 20 ψήφους επί 23
ψηφισάντων.

Η Βασιλόπιτα
Το κόψιμο της Βασιλόπιτας είναι από τα ελάχιστα
αρχέγονα έθιμα που επιβιώνουν.
Στην
αρχαιότητα
υπήρχε το έθιμο του εορταστικού άρτου, τον οποίο σε
μεγάλες αγροτικές γιορτές
οι αρχαίοι Έλληνες πρόσφεραν στους θεούς.
Τέτοιες γιορτές ήταν τα
Θαλύσια και τα Θεσμοφόρια,
Στα Κρόνιο (εορτή του
θεού Κ(Χ)ρόνου, που λατρεύονταν στην Ελλάδα και
στα Σατουρνάλια της Ρώμης,
έφτιαχναν γλυκά και πίττες,
μέσα στο οποία έβαζαν νομίσματα και σε όποιον τύχαινε
το κομμάτι, ήταν ο τυχερός
της παρέας.
Η ορθόδοξη παράδοση
συνέδεσε το έθιμο με τη Βασιλόπιτα.
Η τέλεση των παραδόσεων και η συνέχισή τους
αποτελεί αναμφίβολα κύριο
χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Ειδικά για τους Έλληνες
εκτός
Ελλάδας
αποτελούν έναν ισχυρό συνδετικό κρίκο με την Πατρίδα
τους, τις ρίζες τους, την
ιστορία και την ταυτότητα
τους. Έτσι, αποτελεί ξεχωριστή στιγμή για όλους τους
Έλληνες, όπου γης, όταν
συγκεντρώνονται μαζί με τα
αγαπημένα τους πρόσωπα
για να κόψουν τη Βασιλόπιτα.
Η ιστορία της βασιλόπιτας,
είναι μια ιστορία που συνέβηκε πριν από εκατοντάδες
χρόνια, 1500 χρόνια πριν,
στην πόλη Καισαρεία της
Καππαδοκίας, στη Μικρά
Ασία.
Ο Μέγας Βασίλειος, επίσκοπος της Καισαρείας,

ζούσε αρμονικά με τους συνανθρώπους του, με αγάπη,
κατανόηση και αλληλοβοήθεια... ώσπου μία μέρα ο
έπαρχος της Καππαδοκίας
πήγε να εισπράξει φόρους
με άγριες διαθέσεις.
Οι κάτοικοι φοβήθηκαν και
ζήτησαν την προστασία του
επισκόπου τους. Αυτός τους
είπε να συγκεντρώσουν ό,τι
πολύτιμα αντικείμενα είχαν
για να τα προσφέρουν στον
έπαρχο. Έτσι κι έγινε. Ο
Μέγας Βασίλειος τον έπεισε
όμως να φύγει χωρίς να
πάρει τίποτε.
Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, που διαβάσαμε, ο
Μέγας Βασίλειος, που ήθελε
να προστατέψει την πόλη
του προσευχήθηκε και μετά
παρουσίασε στο στρατηγό
ότι χρυσαφικά είχε μαζέψει
μέσα σε ένα σεντούκι. Τη
στιγμή όμως που ο στρατηγός πήγε να ανοίξει το σεντούκι και να αρπάξει τους
θησαυρούς έγινε το θαύμα!
Όλοι οι συγκεντρωμένοι
είδαν μια λάμψη και αμέσως
μετά έναν λαμπρό καβαλάρη
να ορμάει με το στρατό του
επάνω στον σκληρό στρατηγό και τους δικούς του.
Σε ελάχιστο χρόνο ο κακός
στρατηγός και οι δικοί του
αφανίστηκαν. Ο λαμπρός καβαλάρης ήταν ο Άγιος Μερκούριος και στρατιώτες του
οι άγγελοι. Έτσι σώθηκε η

πόλη της Καισαρείας.
Ο
Μέγας
Βασίλειος
έπρεπε λοιπόν να μοιράσει
πάλι τα χρυσαφικά στους κατοίκους της πόλης και η μοιρασιά να είναι δίκαιη,
δηλαδή να πάρει ο καθένας
ό,τι ήταν δικό του. Προσευχήθηκε λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και ο θεός τον
φώτισε τι να κάνει. Έτσι, κάλεσε τους διακόνους και
τους βοηθούς του και τους
είπε να ζυμώσουν μικρές
πίτες, όπου μέσα στην καθεμιά θα έβαζαν και λίγα χρυσαφικά.
Όταν
αυτά
ετοιμάστηκαν, τα μοίρασε
σαν ευλογία στους κατοίκους της πόλης της Καισαρείας. Στην αρχή όλοι
παραξενεύτηκαν, μα η έκπληξη τους ήταν ακόμη μεγαλύτερη
όταν
κάθε
οικογένεια έκοβε το ψωμάκι
που της έδιναν κι έβρισκε
μέσα τα χρυσαφικά της.
Από τότε φτιάχνουμε κι
εμείς τη βασιλόπιτα με το
φλουρί μέσα, την πρώτη
μέρα του χρόνου, τη μέρα
του Αγίου Βασιλείου. Η Βασιλόπιτα,
αγιοβασιλιάτικο
έθιμο πολλών αιώνων, μεταφέρεται από γενιά σε γενιά,
για να μας θυμίζει την αγάπη
και την καλοσύνη του Αγίου
Βασιλείου.
Χαρακτηριστικό στοιχείο
της Βασιλόπιτας είναι ότι ο
άνθρωπος δοκιμάζει την
τύχη του με το κέρμα της,
προσπαθώντας να μαντέψει
πώς θα του έρθουν τα πράγματα στη νέα χρονιά. Σε
όποιον πέσει το φλουρί,
αυτός θα είναι ο τυχερός και
ευνοούμενος
του
νέου
έτους!

- Για το αξίωμα του Β΄ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
ο Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου έλαβε 22 ψήφους
επί 23 ψηφισάντων.
- Για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ο
Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής έλαβε 21 ψήφους επί
24 ψηφισάντων.
- Για το αξίωμα του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου ο Χρήστος Μιχαλάκης,
Αντιπεριφερειάρχης
Τρικάλων έλαβε 22 ψήφους επί 24
ψηφισάντων.
Μέλη εξελέγησαν οι:
- Γεώργιος Κασαπίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με 22
ψήφους
- Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης με 20 ψήφους
- Ρόδη Κράτσα, Περιφερειάρχης
Ιονίων Νήσων με 20 ψήφους
- Χρήστος Μέτιος, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με 20 ψήφους.

Νέο διοικητικό συμβούλιο
συγκροτήθηκε
στην ΕΛΜΕ Αρκαδίας

Το νέο το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Αρκαδίας, για το συνδικαλιστικό έτος 2019-2020
συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Πάνος Ζαφειρόπουλος (ΔΑΚΕ),
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος
Μαρκόπουλος (ΔΑΚΕ), Γ.
Γραμματέας: Καλλιόπη

Κωστοπούλου (ΔΑΚΕ),
Ταμίας & Οργανωτική
Γραμματέας: Αγγελική Κωστάκη (ΔΑΚΕ),
Μέλος: Ανδρέας Γιαννόπουλος (ΠΑΜΕ),
Μέλος: Φώτιος Γιακουμής (ΕΑΚΚ),
Μέλος: Ηλίας Αγγελάκος (Αδέσμευτοι).

Νέα διοίκηση
στο ΤΑΠΤοΚ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Εταίροι της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020ΑΜΚΕ» έγινε στην Τρίπολη.
Με ομόφωνη απόφαση,
εκλέχτηκε το νέο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο,
που αντικαθιστά το προηγούμενο.
Η νέα Διοίκηση ΤΑΠΤοΚ
είναι:
Σκαντζός Μανώλης, Καμ-

πισιούλης Παναγιώτης, Μαντάς Παναγιώτης, Κούλης
Ευστάθιος και Χρονόπουλος
Χαράλαμπος.
Στο προηγούμενο Δ.Σ.
συμμετείχαν οι Πέτρος Τατούλης, Σαλάκος Βασίλης,
Παυλοπούλου Κωνσταντίνα,
Μπάλος Μαρίνος και Κανελλόπουλος Αλέκος.
Αναπληρωματικός του κ.
Κούλη είναι ο Αποστολόπουλος Απόστολος.

