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Μ
ε το σύστημα της
απλής αναλογικής
θα εκλεγεί το επό-
μενο Δημοτικό και

Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμ-
φωνα με το νέο νομοσχέδιο
Κλεισθένης.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε
περίπτωση που πάμε για εκλο-
γή την δεύτερη Κυριακή 2 Ιου-
νίου, ο συνδυασμός που θα
εκλεγεί να μην έχει την απόλυ-
τη πλειοψηφία στο νέο συμ-
βούλιο. 

Για τις αλλαγές στη τοπική
αυτοδιοίκηση, γράφει η Βίκυ
Αθ. Γιαβή στη σελίδα 3.

Στη Γορτυνία τελικά κατέθε-
σαν υποψηφιότητες 7 δημοτι-
κοί συνδυασμοί.

Με το νέο νόμο γίνεται πιο εύ-
κολη η κατάρτιση συνδυασμών
αφού οι τοπικές κοινότητες
αποδεσμεύονται από συνδυα-
σμούς. Έτσι πλέον χρειάζονται
μόλις 33 άτομα για την κατά-
θεση συνδυασμού. Ουκ εν τω
πολλώ το ευ, όπως έλεγαν και οι

αρχαίοι πρόγονοί μας, όμως.
Τα προβλήματα είναι συγκε-

κριμένα και ο έχων τη στοιχει-
ώδη επαφή με τη Γορτυνία είναι
εύκολο να τα αναγνωρίσει. 

Από την επόμενη κιόλας των
εκλογών όλοι όσοι εκλεγούν,
ανεξαρτήτως συνδυασμού πρέ-
πει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι
και να δουλέψουν πάνω σε
αυτά τα προβλήματα με απο-
φασιστικότητα αλλά και με όρα-
μα για το μέλλον. 

Η εφημερίδα μας έκανε κά-

λεσμα -τόσο στο προηγούμενο
τεύχος όσο και ηλεκτρονικά-
ώστε να παρουσιάσει τους Μα-
γουλιανίτες υποψηφίους που το
επιθυμούν σε αυτό το τεύχος.

Αναλυτική παρουσίαση σε
όσους επικοινώνησαν με την
εφημερίδα μας στις σελίδες 2
και 3.

Εμείς με τη σειρά μας να ευ-
χηθούμε καλή επιτυχία σε
όλους ανεξαιρέτως τους συμ-
πατριώτες μας.

ΤΟ Δ.Σ.  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 
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Ζητείται Δήμαρχος 
…συνεργατικός
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Αυτοδιοικητικές 
εκλογές 2019
• Θανάσης Κανελλόπουλος: Οδη-
γός μου η αγάπη όλων μας προς τα
Μαγούλιανα ➥ΣΕΛ. 2
• Χρυσούλα Τζαβάρα: Αμεσότητα 
στα προβλήματα και προτεραι-
ότητα στην καθημερινότητα
➥ΣΕΛ. 2
• Παναγιώτης Γόντικας: Για το χω-
ριό μας, για τον τόπο μας ➥ΣΕΛ. 2
• Νίκος Γόντικας: Πιο αποτελε-
σματική και ισχυρή λαϊκή αντιπο-
λίτευση - «Θα τα καταφέρουμε»
➥ΣΕΛ. 3

Υποψηφιότητες 
Μαγουλιανιτών
Οι δικοί μας άνθρωποι υποψήφι-
οι στις Περιφέρειες και στους δή-
μους   ➥ΣΕΛ. 3

Προεκλογική «γιορτή»
Αναζητώντας ανοιχτούς ορίζοντες
σε έναν… χαοτικό δήμο. Γράφει η
Αγγελική Δ. Κοσιαβέλου ➥ΣΕΛ. 4

Νόμος Κλεισθένη 
Πόσο πραγματικές αλλαγές έφερε
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γράφει
η Βίκυ Αθ. Γιαβή ➥ΣΕΛ. 5

Μαγούλιανα
Άνοιξη με χειμωνιάτικα και φθι-
νοπωρινά χαρακτηριστικά. Γράφει
ο Θοδωρής Κονδύλης ➥ΣΕΛ. 7

Δημοτικό Σχολείο Μα-
γουλιάνων
Έλεγχος Κληροδοτήματος Σωτη-
ρόπουλου ➥ΣΕΛ. 7 

Δημήτρης Π. Παπα-
θανασόπουλος
Δημοσιογράφος με στυλ… αθλη-
τικό. Συνέντευξη με  τον 24χρονο
ιδιοκτήτη του SportPor-
tal2014.blogspot.gr ➥ΣΕΛ. 8

«Ήρθαν τα χρυσού-
λια»
Αναμνήσεις από τον παππού και τη
γιαγιά. Γράφει η ΓΩΓΩ ΦΟΥΚΑ
➥ΣΕΛ. 8

Στις 27 Γενάρη έκοψε ο Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Μαγουλιανιτών την καθιερωμένη
πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Στο κτίριο που

στεγάζεται το γραφείο του συλλόγου στην αί-

θουσα της Ένωσης Παριανών στον όγδοο
όροφο, άρχισαν να μαζεύονται από νωρίς οι
Μαγουλιανίτες για το καθιερωμένο ραντε-
βού της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Φέτος όμως ήταν και χρονιά εκλογών του για
την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου και
επιτροπής Νέων Μαγουλιανιτών. 
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 6.

Οικονοµική ενίσχυση – συνδροµές για τον σύλλογο και την εφηµερίδα!



Στην μάχη της περιφέρειας Αττικής η Στεφανία
και ο Δημήτρης

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβου-
λος με τον Γιάννη Σγουρό και την
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής»
είναι η Στεφανία Κανελλοπούλου
του Ιωάννη, στον κεντρικό τομέα
Αθηνών. Η Στεφανία είναι υποψήφια
διδάκτορας στον τομέα της Τεχνητής
Νοημοσύνης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
ενώ επαγγελματικά δραστηριοποι-

είται στον τομέα του εμπορίου τροφίμων αλλά και στον το-
μέα σπουδών της στην οπτικοακουστική διοργάνωση εκδη-
λώσεων. Τέλος είναι επενδυτής σε αστικά ακίνητα.

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβου-
λος με τον Γιώργο Πατούλη και τον συν-
δυασμό «Νέα Αρχή»  είναι ο Δημήτρης
Κανελλόπουλος του Γεωργίου στην πε-
ριφερειακή ενότητα δυτικού τομέα
Αθηνών. Ο Δημήτρης είναι δικηγόρος
Αθηνών. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από
το 2004  διατελώντας Νομικός Σύμ-
βουλος στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Οφθαλμιατρείο Αθηνών όπως επίσης και μέλος του Δ.Σ της
Παγγορτυνιακής Ένωσης.

✼✼✼✼

Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στο δήμο Ιλίου
ο Γιώργος Κανελλόπουλος και η Βίκυ Δημοπούλου

Με τον συνδυασμό της «Δημοτικής Ισο-
πολιτείας» με υποψήφιο δήμαρχο τον
Αντώνη Κακούρη είναι υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος ο Γιώργος Δ. Κα-
νελλόπουλος, οποίος έχει ήδη θη-
τεία  δημοτικού συμβούλου στο δήμο
Ιλίου έχοντας σαν όπλο την πολυετή
του ενασχόληση με τα κοινά.

Με τον συνδυασμό της «Αλληλέγγυας
Πόλης - Συμμαχία για το Ίλιον» με υπο-
ψήφιο δήμαρχο τον Κώστα Κάβουρα, εί-
ναι υποψήφια η Βίκυ Π. Δημοπούλου.
Η Βίκυ είναι μητέρα δύο παιδιών και εί-
ναι ιδιωτική υπάλληλος. Ασχολείται με
τα κοινά της περιοχής του Αγίου Φα-
νουρίου και επιθυμεί μια πόλη με κοι-
νωνικό πρόσωπο και ισότιμους πολίτες.

Αγαπητοί μου συμπατριώτες,

Οκτώ χρόνια εμπιστοσύνης σας στο πρό-
σωπό μου αποτελούν για μένα τιμή και μεγάλο
βάρος. Με αυτή την ευθύνη πορεύτηκα όλα
αυτά τα χρόνια διεκδικώντας για το χωριό μας
πάντα το καλύτερο. Δεν ήταν πάντα εύκολα
τα πράγματα. Δεν ήταν αυτονόητη η αντα-
πόκριση του Δήμου ή της Περιφέρειας. Όπως
ξέρετε ο πρόεδρος του χωριού δεν έχει αρ-
μοδιότητες ουσίας, μόνο προτάσεις κάνει. Ενα-
πόκειται στο Δήμο και την Περιφέρεια να τις
δεχτεί και άρα  να τις χρηματοδοτήσει και να
ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες. Το
έργο μου λοιπόν κατά βάση εξαντλήθηκε σε
μια συνεχή προσπάθεια να πείσω και να πιέ-
σω αυτούς τους δύο φορείς για τη χρησιμό-
τητα και την αναγκαιότητα των έργων που έγι-
ναν όλα αυτά τα χρόνια καθώς και για την προ-
ώθηση και παρακολούθηση των διαδικα-
σιών.

Αναφέρω χαρακτηριστικά την καθημερινή
φροντίδα για το φωτισμό και την ύδρευση του
χωριού, αλλά και τη αξιοπρεπή καθαριότητα
όταν τη ίδια στιγμή στη πλειονότητα του
δήμου είχαν σχηματιστεί σωροί από σκουπί-
δια λόγω του γνωστού προβλήματος. Πάντα
προσπάθησα για το καλύτερο έστω και αν και
όχι πάντα με τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Πέρα όμως από αυτά τα απαραίτητα, επι-
τύχαμε ακόμα: 
✔ την ασφαλτόστρωση της πλατείας 
✔ την ασφαλτόστρωση από τα αλώνια

προς Παναγία και Άγιο Δημήτριο

✔ τον ηλεκτροφωτισμό της διασταύρωσης
στο Πετροβούνι 

✔ την τοποθέτηση φωτιστικών στον Καμπέα 
✔ την υδροδότηση του οικισμού Παν από τη

Νικολιτσά
✔ την τσιμεντόστρωση και διαπλάτυνση

δρόμου στο πάνω χωριό 
✔ την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου

ως παραδοσιακό καφενείο με παράλληλη
εκμίσθωση των δωματίων ως ξενώνα.

Τέλος, στις 2 Μαΐου πραγματοποιείται η δη-
μοπράτηση του έργου για τη διαμόρφωση της
πλατείας δίπλα στην εκκλησία της Παναγίας.

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω, μου έδω-
σε μεγάλη δύναμη η αμέριστη συμπαρά-
σταση όλων σας στο πρόσωπό μου, γεγονός
που το βλέπω συνέχεια στον τρόπο που μου

μιλάτε και με προσεγγίζετε. Αυτή την εμπι-
στοσύνη έχω οδηγό μου, για αυτή την εμπι-
στοσύνη σάς ευχαριστώ θερμά από καρ-
διάς.

Θα ήταν όμως παράλειψή μου αν δεν ανέ-
φερα και τη βοήθεια που είχα όλα αυτά τα
χρόνια από τους υπαλλήλους των διαφό-
ρων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δή-
μου μας, καθώς και την άριστη συνεργασία με
τον Περιφερειάρχη και τον αρμόδιο Αντιπε-
ριφερειάρχη. Ομοίως, και με τον Πανελλήνιο
Σύλλογο Μαγουλιανιτών υπήρξε πολύ καλή
συνεργασία.

Όμως, χρειάζονται να γίνουν και άλλα έργα
στο χωριό μας, όπως π.χ. η ασφαλτόστρωση
του δρόμου προς τον Αη Γιώργη με στόχο την
ανάδειξη του κάστρου, τσιμεντόστρωση διά-

φορων εσωτερικών δρόμων του χωριού, αν-
τικατάσταση κάποιων σωλήνων ύδρευσης,
και κάλυψη με κεραμοσκεπή των  υδραγω-
γείων ώστε να προστατευθούν από τη φθο-
ρά και τους πάγους.

Επειδή το έργο αυτό θα ήθελα να το δω να
ολοκληρώνεται, και επειδή αισθάνομαι ότι
πρέπει να δηλώνουμε το παρόν στα κοινά αν
θέλουμε να μη δούμε το χωριό μας να μα-
ραζώνει, αποφάσισα να εκτεθώ ξανά στην κρί-
ση σας στις ερχόμενες εκλογές και να ζητήσω
την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας στο πρό-
σωπό μου.

Στόχος μου η ποιοτική αναβάθμιση του χω-
ριού μας.

Αρωγοί μου όλοι σας.
Σας ευχαριστώ θερμά.
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Τριμηνιαία Περιοδική έκδοση
TA MAΓOYΛIANA

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ:
01-4943
IΔIOKTHTHΣ

ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ 
MAΓOYΛIANITΩN

ΓPAΦEIA:
XAΛKOKONΔYΛH 37(3oς Oρoφoς) 

104 32 AΘHNA
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
magouliana@gmail.com
Υ�εύθυνος έκδοσης:

Άγγελος Α. Αλεξό�ουλος

Υ�εύθυνος Σύνταξης
Συντακτική οµάδα 

Επικοινωνία με τα μέλη 
και τους συνδρομητές:

Άγγελος Α. Αλεξό�ουλος: 
6907506314 

Χρήστος Κ. Γόντικας: 
6940927152 

Κανελλό�ουλος Θ. Δηµήτριος
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Θοδωρής Πα�ακονδύλης 
698 1756 177

Θάνος Π. Ανδριό�ουλος
6944615162

Τάσος Α. Ζούβελος: 
6944294470 

Πανίκος Α. ΤσαPλής
6980821181

Τάκης Κ. Κοσιάβελος
6972644305

Μαρία Α. Τρά�αλη
6974905062 

Ηλεκτρονική σελιδο�οίηση: 
Mαίρη Γασ�αράκη

ΤΥΠΟΙΣ:  Σταµ. Κοτσάτος & Σία Ο.Ε.
Μαρίνου Αντύ�α 4, Ηλιού�ολη
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Θανάσης Κανελλόπουλος: Οδηγός μου 
η αγάπη όλων μας προς τα Μαγούλιανα

ΗΧρυσούλα είναι 50 ετών
γεννημένη στα Μαγού-
λιανα Αρκαδίας, είναι παν-

τρεμένη και έχει δύο παιδιά 18
και 21 ετών αντίστοιχα, φοιτητές
στην Θεσσαλονίκη. Ζει στη Τρί-
πολη και εργάζεται στην περι-
φέρεια Πελοποννήσου εδώ και
28 χρόνια. Είναι υποψήφια δη-
μοτική Σύμβουλος στη δημοτι-
κή ενότητα Βυτίνας με τον συν-
δυασμό «Ενώνουμε τη Γορτυ-
νία» και με υποψήφιο δήμαρχο
τον Στάθη Κούλη.

- Η συμμετοχή σου με τα κοινά
πώς προέκυψε;
Με την αγάπη για το χωριό σί-
γουρα γεννιέσαι, αλλά σταδιακά
αισθάνθηκα την ανάγκη να βοη-
θήσω τον τόπο μου να πάει
μπροστά μέσω της πρώτης μου
εργασίας στην ηλικία των 17
χρόνων στο «Ξενία» της περιοχής

μας. 
Διαπίστωσα για πρώτη φορά

πόσο πολύ, οι επισκέπτες εκτι-
μούν τις ομορφιές και την αξία
του τόπου μας. Και πως μόνο αν
δουλέψουμε προς τη ανάδειξη
όλων εκείνων των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων που έχουμε,
θα δούμε και προκοπή. Είμαι
ενεργό μέλος στον σύλλογο του
χωριού μας, αλλά και ως μέλος
της Επιτροπής του συλλόγου
στο χωριό κατά το παρελθόν. 

Επίσης, να προσθέσω ότι, προ-
σφάτως εκλέχθηκα για δεύτε-
ρη φορά γραμματέας στο σύλ-
λογο εργαζομένων της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου. 

- Και η υποψηφιότητά σου στα
του δήμου;
Να υπενθυμίσω ότι ήμουν και
στις προηγούμενες αυτοδιοίκη-
τές εκλογές παρούσα ως υπο-
ψήφια, για την τοπική κοινότητα
Μαγουλιάνων εκείνη τη φορά.
Αποφάσισα να υποβάλλω υπο-
ψηφιότητα και πάλι με τον συν-
δυασμό του υποψήφιου δη-
μάρχου Στάθη Κούλη γιατί πι-
στεύω ακράδαντα στις ικανό-
τητες και προπάντων στην όρε-
ξή του να βοηθήσει τον τόπο
μας, μέσω και της βαθιάς του
γνώσης και εμπειρίας στα αυτο-
διοικητικά θέματα της περιοχής
μας.

- Ποιοί οι στόχοι σου για τον
τόπο μας;
Στόχος μου είναι η επίλυση βα-
σικών προβλημάτων της καθη-
μερινότητας των μόνιμων κα-
τοίκων, μέσω της αμεσότερης
επικοινωνίας τόσο με τους δη-
μότες όσο και με τα κέντρα απο-
φάσεων. Ένα από τα σημαντι-
κότερα ζητήματα για μένα είναι
η ανάγκη για συστηματικότερη
ιατρική περίθαλψη των κατοίκων
της περιοχής. 

Ως εργαζόμενη τόσα χρόνια
στη αυτοδιοίκηση πιστεύω ότι
έχω την δυνατότητα να συμ-
βάλλω και εγώ με την σειρά μου
στο έργο του νέου δημοτικού
συμβουλίου, εφόσον οι δημότες
μας με εμπιστευθούν.

Σας ευχαριστώ όλους εκ των
προτέρων.

Ηεφημερίδα μας επικοινώνησε με
τον Μαγουλιανίτη υποψήφιο Πε-
ριφερειάρχη Πελοποννήσου Νι-

κόλα Γόντικα, ο οποίος ανταποκρίθηκε και
μας μίλησε για την υποψηφιότητά του σε
μια σύντομη συνέντευξη που του κάναμε.  

- Νίκο, για τρίτη φορά το ΚΚΕ σε επιλέ-
γει υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελο-
ποννήσου με τη Λαϊκή Συσπείρωση. Τί
σηματοδοτεί αυτό;
Απάντηση: Ανταποκριθήκαμε σ’ αυτό που
είχαμε δεσμευτεί στον λαό της Πελοπον-
νήσου, ότι θα είμαστε η εργατική λαϊκή αν-
τιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
θα προβάλουμε εκεί τα προβλήματα των
εργαζομένων, των αγροτών, των κτηνο-
τρόφων, των αυτοαπασχολούμενων· θα
απαιτούμε λύσεις, ανάσες στη βαρβαρό-
τητα που βιώνει ο λαός μας.  Ότι θα απο-
καλύπτουμε τον βίο και την πολιτεία των
Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών. 

Σήμερα κόσμος, πολύ πέρα από την πο-

λιτική επιρροή του ΚΚΕ στη Πελοπόννησο,
λέει πάλι καλά που ήταν κι ο Γόντικας, το
ΚΚΕ στη Περιφέρεια, κι έκανε αντιπολί-
τευση, μαθαίναμε και πέντε πράγματα.

- Για τη συνέχεια, τί σημαίνει αυτό;
Θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο ρόλο
της λαϊκής αντιπολίτευσης γιατί και πιο έμ-
πειροι γίναμε και περισσότεροι σύμβου-
λοι θα εκλεγούμε από τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση και στα Δημοτικά Συμβούλια και στο
Περιφερειακό. Δεν θα πάμε την ψήφο
του λαού πεσκέσι στα μετεκλογικά παν-
τρολογήματα, αλλά θα την επιστρέψουμε
στον λαό, ως δύναμη στους αγώνες που
μπροστά μας έχουμε, στα πιο δύσκολα
που έρχονται.

- Δηλαδή προβλέπεται δυσοίωνο το
μέλλον για τη περιοχή μας; 
Επειδή οάσεις στην καπιταλιστική βαρ-
βαρότητα δεν υπάρχουν, κοροϊδεύουν
το λαό όσοι του λένε «ψήφισέ μας» για να

φέρουμε την ανάπτυξη.
Οι κτηνοτρόφοι μας, γνωρίζουν καλά τι

σημαίνει ανάπτυξη. Το κιλό το γάλα το
παίρνουν τα τυροκομεία όσο ένα μπου-
καλάκι εμφιαλωμένο νερό, ενώ οι ζωο-
τροφές και γενικά τα εφόδια είναι πανά-
κριβα. Διαθέτουν πακτωλό επιχορηγή-
σεων στο κεφάλαιο· πληρώνει ο λαός για
τις υποδομές στην καπιταλιστική ανά-
πτυξη στους τομείς του τουρισμού, της
ενέργειας, του αγροτοδιατροφικού το-
μέα και του λένε να είναι κι ευχαριστημέ-
νος με τα ψίχουλα μιας σύνταξης ή το κοι-
νωνικό μέρισμα κι επίδομα. 

Η εγκατάλειψη και η ερήμωση των χω-
ριών μας, της υπαίθρου, θα συνεχιστεί, γι’
αυτό ο λαός μας δεν πρέπει να πολυνοι-
άζεται ποιος θα βγει, ποιος Δήμαρχος ή Πε-
ριφερειάρχης, αλλά να σκεφτεί ότι, έχει
συμφέρον να ενισχυθεί η λαϊκή αντιπολί-
τευση στον δήμο, στην Περιφέρεια παν-
τού.

Περισσότεροι Δημοτικοί και Περιφε-

ρειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης σημαίνει πιο δυνατή η φωνή που
θα διεκδικεί λύσεις-μέτρα για τον λαό
στην περιοχή. Για συντήρηση του επαρ-
χιακού και αγροτικού δικτύου, για πρόσ-
ληψη αγροτικών ιατρών και στελέχωση
των ΚΥ, για τέτοια μέτρα που θ’ ανακου-
φίσουν τη ζωή των κατοίκων στα χωριά.

- Και για το χωριό μας, τα Μαγούλιανα;
Οι Μαγουλιανίτες που ζουν και στο χωριό
αλλά και στην Αθήνα, στη Τρίπολη, έχουν
πείρα πλέον. Θα διεκδικήσουμε κι άλλα μέ-
τρα-έργα που θα βελτιώνουν τη ζωή στο
χωριό, θα προστατεύουν το βιός και την
περιουσία των κατοίκων.  Θα αναδει-
κνύουν τις ομορφιές και την ιστορία του
τόπου μας και του χωριού.

Είμαστε αισιόδοξοι, με τη στήριξη των
Μαγουλιανιτών θα τα καταφέρουμε.     
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Νίκος Γόντικας: Πιο αποτελεσματική 
και ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση

«Θα τα καταφέρουμε»

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Παιανίας ο Κώστας Κα-
λόσακας
Στη μάχη για την εκλογή του στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παιανίας ρίχνεται
και ο Κώστας Καλόσακας, γιος του αείμνηστου Χαράλαμπου Καλόσακα, με υποψή-
φιο Δήμαρχο τον Ισίδωρο Μάδη. Ο Κώστας είναι 34 ετών παντρεμένος και πατέρας δύο
παιδιών. Εργάζεται ως υδραυλικός στην ΕΥΔΑΠ, Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί σε αρ-
κετούς Δήμους του λεκανοπεδίου αποκομίζοντας σημαντική εμπειρία σε τεχνικά θέ-
ματα.

Υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
η Μεριλέττα Βραχνού
Με τον συνδυασμό της «Η Άλλη Πρόταση» με υποψήφια δήμαρχο την Ελένη Δαβγιώ-
τη - Ρούκουνα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος η Μαριλέττα Βραχνού του Ανα-
στασίου. Η Μαριλλέτα είναι δικηγόρος και μέσω της επαγγελματικής της ιδιότητας και
εμπειρίας της επιδιώκει να βοηθήσει στα προβλήματα του δήμου της.

Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Περιστέρι ο Χρήστος Τσίτσος
Με τον συνδυασμό της Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Περιστερίου και με υποψήφιο δή-
μαρχο τον Νίκο Ζούτσο είναι ο Χρήστος Ν. Τσίτσος.  Ο Χρήστος είναι εγγόνι της Ελέ-
νης Καρρά και του Χρήστου Τσίτσου.  Ο παππούς του (Χρήστος)  μετοίκησε στο χωριό
μας, μαζί με τον αδελφό του Παναγιώτη, την δεκαετία του 1920 από την Δόξα Γορτυνίας
(πρώην Ρετεμπούγα).

ΟΠαναγιώτης ασχολείται
με την κτηνοτροφία και
την γεωργία. Έχει δια-

τελέσει για 2 τετραετίες κοινο-
τάρχης Μαγουλιάνων και δη-
μοτικός σύμβουλος στον δήμο
Βυτίνας. Η ενασχόλησή του με
τα κοινά χρονολογείται από το
1974. Δηλώνει μάχιμος και δια-
θέσιμος για νέα καθήκοντα και
νέες ευθύνες. Η συμμετοχή του
στο συνδυασμό του Κώστα

Κουντάνη (Κόκου) ως υποψή-
φιου δημοτικού συμβούλου
στη δημοτική ενότητα Βυτί-
νας, έχει ως σκοπό την ενίσχυ-
ση της παρουσίας του χωριού
μας στο νέο δημοτικό συμ-
βούλιο είτε του ίδιου είτε του
υποψήφιου δημάρχου Κώστα
Κουντάνη. 

Με την εμπειρία και των δύο
στα αυτοδιοικητικά η Γορτυνία
αλλά και το χωριό μας σίγουρα

μπορεί να αποκομίσει σημαν-
τικά οφέλη. Μεγάλα έργα υπο-
δομής  για το χωριό όπως πα-
ραδείγματος χάριν η ύδρευση
από τη πηγή Ζερβού λύνοντας
το πρόβλημα του χωριού αλλά
και η μεταφορά του νέου Νε-
κροταφείου ήταν μερικά από
τα σημαντικότερα έργα που
συνέβαλε ο Παναγιώτης αλλά
και ο Κώστας Κουντάνης.

Στον ίδιο συνδυασμό είναι

υποψήφια δημοτική σύμβου-
λος και η σύζυγος του Πανα-
γιώτη Φιλιώ Γόντικα αλλά στη
δημοτική ενότητα Ηραίας.

Χρυσούλα Τζαβάρα: Αμεσότητα 
στα προβλήματα και 

προτεραιότητα στην καθημερινότητα
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Γόντικας Παναγιώτης: Για το χωριό
μας, για τον τόπο μας 

Υποψήφιοι στην Περιφέρεια  
Πελοποννήσου
1. Ο νυν περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης έχει στήρι-
ξη μόνο από το κόμμα ΝΕΟ της Κατερίνας Παπακώστα.
2.  Ο νυν γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος Δέδες
με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ.
3. Ο νυν δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας με τη
στήριξη της Νέας Δημοκρατίας.
4. Ο τέως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Γιάν-
νης Μπουντρούκας με τη στήριξη του Κινήματος Αλ-
λαγής.
5.  Ο νυν περιφερειακός σύμβουλος από τα Μαγούλια-
να Νικόλας Γόντικας με τη στήριξη του ΚΚΕ
6.  Ο Δημήτρης Τζεμπετζής με τη στήριξη της Χρυσής
Αυγής.
7.  Η Δήμητρα Λυμπεροπούλου με τη στήριξη των Οι-
κολόγων Πράσινων.
8.   Ο Παναγιώτης Κάτσαρης με τη στήριξη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ.
9.  Ο Θανάσης Πετράκος με τη στήριξη της Λαϊκής Ενό-
τητας. 

Υποψήφιοι στον Δήμο Γορτυνίας
1. Ο νυν δήμαρχος Γιάννης Γιαννόπουλος.
2. Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Στάθης

Κούλης με τη σύμπραξη τη μείζονος αντιπολίτευσης του
κ. Αποστολόπουλου.
3. Ο διδάκτωρ Μιλτιάδης Λύτρας, ο οποίος είναι και ο
πρώτος που ανακοίνωσε όλους τους υποψηφίους του δη-
μόσια.
4. Ο Πέτρος Ζούνης, τέως πρόεδρος του δημοτικού συμ-
βουλίου τη περίοδο 2011-2014.
5. Ο Γιώργος Παπαηλίου, συνταξιούχος προϊστάμενος
συγκοινωνιακών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
6. Ο Γιάννης Φράγκος, υποστηριζόμενος από το ΚΚΕ, δη-
μοτικός σύμβουλος τη περίοδο 2011-2014.
7. Ο Κώστας Κουντάνης, τέως κοινοτάρχης Νυμφασίας
και δήμαρχος Βυτίνας, ο πιο πολύπειρος υποψήφιος στην
αυτοδιοίκηση της περιοχής.

Ευρωεκλογές
Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι στις 26 Μαΐου ψηφίζουμε
και για ευρωεκλογές σε ένα αρκετά πολωμένο πολι-
τικό κλίμα που παρόλα αυτά οι περισσότεροι Έλληνες
πολίτες δείχνουν να μη συμμετέχουν σε αυτό και να
ψηφίζουν με γνώμονα το εθνικό και κατά συνέπεια το
Ευρωπαϊκό συμφέρον.
Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών,
θα υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα με άλλη κάλπη για της
ευρωεκλογές. Αναμένουμε να δούμε αν θα ισχύσει και
στα Μαγούλιανα.
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Της Αγγελικής Δ. Κοσιαβέλου

Σε λίγες μέρες θα εμφανιστούν οι κάλ-
πες και η αναμονή της επόμενης μέρας
έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της. Μέ-

χρι εκείνη τη μέρα όμως κυριαρχεί η προ-
εκλογική «γιορτή».

Ανακοινώσεις, φωτογραφίσεις, καρτού-
λες, συνεντεύξεις, πήγαινε – έλα στα χωριά
και πολλές συζητήσεις… Πολλές όμως… Όλα
καταγράφονται, χιλιάδες ιδέες, άλλες τόσες
λύσεις σε όποια προβλήματα υπάρχουν και
σε όσα ίσως προκύψουν, και ξαφνικά ένα πο-
λύχρωμο πέπλο ευτυχίας παλεύει να καλύ-
ψει τα πάντα γύρω…

Η προεκλογική γιορτή καλά κρατεί και
μαζί με τις σούβλες και τα κοκορέτσια ανα-
μένεται να στηθούν μεγάλα «γλέντια»…

Οι κάτοικοι, οι δημότες, οι επισκέπτες, οι
άνθρωποι, κατηγοριοποιούνται. Κάποιες
φορές αξιολογούνται ανάλογα με τον αριθ-
μό των ατόμων που μπορούν να επηρεά-
σουν, άλλες ανάλογα με τον αριθμό των κα-
τοίκων της κοινότητάς τους. Όλοι ξαφνικά γί-
νονται «κουκιά». Έτσι, άλλοι αποκτούν ξαφ-
νικά μια υπεραξία που προσπαθούν να
εξαργυρώσουν και άλλοι βρίσκουν ευκαιρία
να ξεσπαθώσουν «ψέλνοντας».

Ας δούμε όμως και λίγο την κατάσταση
ως έχει… Χωρίς ταξίματα και χωρίς υποψη-
φίους…

Δήμος Γορτυνίας.
Το χάος σε όλο του το μεγαλείο…

Μόνιμοι κάτοικοι 10.109, το 2011, μοιρα-
σμένοι σε 127 περίπου κοινότητες και οικι-
σμούς και πολλαπλάσιοι επισκέπτες των λί-
γων ή των περισσότερων ημερών που έχουν

όμως ανάγκη υπηρεσιών όπως και οι μόνι-
μοι.

Όλοι αυτοί μοιρασμένοι στα 1.054 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα ενός δήμου που έχει
απ’ όλα, εκτός από θάλασσα (έχει όμως λίμνη)
και που λίγο πολύ αποτελείται από:

•  Εκτάσεις που καλλιεργούνται και απο-
δίδουν, εκτάσεις που θα μπορούσαν να καλ-
λιεργηθούν και εκτάσεις άγονες και ορεινές,
εκτάσεις που δύσκολα ή σπάνια προσεγγί-
ζονται.

•  Περιοχές που αναπτύχθηκαν τουρι-
στικά, σε κάποιες περιπτώσεις υπερανα-
πτύχθηκαν, και περιοχές που παραμένουν ξε-
χασμένες. 

•  Επιχειρήσεις που χρόνια βάζουν το λι-
θαράκι τους στην οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής, άλλες νεότερες, πολλά τουριστικά
καταλύματα και χώροι καφεστίασης και κά-
ποιες άλλες που παλεύουν να καλύψουν
και τις υπόλοιπες ανάγκες των μόνιμων κα-
τοίκων, αλλά και των επισκεπτών. Ανάμεσα
σε αυτές και κτηνοτρόφοι και αγρότες και άλ-
λοι επαγγελματίες κάθε είδους και βέβαια
συνταξιούχοι. Πολλοί συνταξιούχοι.

•  Κατοίκους στη μεγάλη τους πλειοψηφία
μεγάλους σε ηλικία, αλλά και κατοίκους που
έμαθαν και συνήθισαν να είναι μόνοι, ξεχα-
σμένοι και να κάνουν ότι, μα ότι θέλουν, χω-
ρίς να μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα τις
αλλαγές. Κατοίκους που αρνούνται το νέο για-
τί το φοβούνται, ανθρώπους που αρνούνται
να ακολουθήσουν τους νόμους και τους
κανόνες των “πρωτευουσιάνων” που έρχον-
ται να ανατρέψουν όσα μέχρι τώρα ήξεραν
και έκαναν.

•  Μαθητές και εκπαιδευτικούς, πιόνια σε

ένα παιχνίδι όπου όλα είναι αριθμοί και κα-
νείς αρμόδιος δε γνωρίζει (ή κάνει πως δεν
γνωρίζει) τις πραγματικές συνθήκες κάτω
από τις οποίες ζουν, μετακινούνται και λει-
τουργούν. Μαθητές και εκπαιδευτικούς
όμως, που παρόλες τις δυσκολίες βρίσκουν
τρόπους να λάμψουν.

•  Νέους, μόνιμους κατοίκους, που άνοι-
ξαν του ορίζοντές τους, βελτίωσαν την εκ-
παίδευσή τους και προσπαθούν να στή-
σουν τις ζωές τους προσφέροντας και στην
τοπική ανάπτυξη. Θέλω να πιστεύω ότι
υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα ήθελαν να
δοκιμάσουν ένα καλύτερο αύριο στην πε-
ριοχή, αλλά… Δρόμος μετ’ εμποδίων…

•   Δημότες χωρισμένους σε ομάδες,
σύμφωνα με τον προηγούμενο χωρισμό
των δήμων. Φυσικό και επόμενο βέβαια,
αφού η προηγούμενη ομαδοποίηση των
οικισμών ήταν σε πιο μικρές ομάδες και κά-
λυπτε πιο κοντινές αποστάσεις.

•  Πρέπει να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες
διαδικτύου, για κάλυψη άμεσων κοινωνικών
αναγκών, όπως συνταγογράφηση, εξυπη-
ρέτηση σε θέματα δημόσιας διοίκησης και
επικοινωνίας.

Φαίνεται λοιπόν πως αυτός ο δήμαρχος
και οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν πολύ πε-
ρισσότερα να λύσουν απ’ όσα βλέπει κάθε κά-
τοικος καθημερινά στο χωριό του. 

•  Πρέπει να βρεθεί τρόπος να καλυφθούν
ανάγκες που ξεπερνούν το άμεσο και ανα-
γκαίο του ηλεκτροφωτισμού και του δρόμου.

•  Πρέπει να οργανωθούν οι όποιοι υπάλ-
ληλοι διαθέτει για να καλύπτουν ανάγκες σε
όλη την έκτασή του. 

•  Πρέπει να καταφέρουν να εκπονήσουν

μελέτες και να εκτελέσουν έργα σε ένα χα-
οτικό, εκ πρώτης όψεως, τοπίο.

•  Πρέπει να βοηθήσουν τους κατοίκους
του να νοιώσουν ασφαλείς και όχι εγκατα-
λελειμμένοι στη τύχη τους.

•  Πρέπει να πείσουν τους κατοίκους και
να τους κάνουν να αλλάξουν τακτική όσον
αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων, την
ανάπτυξη καλλιεργειών και  την εκτροφή και
εκμετάλλευση ζώων.

•  Πρέπει πρώτα απ’ όλα να μάθουν οι ίδι-
οι να συνεργάζονται και να δουλεύουν με κοι-
νό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιο-
χής με μεγάλη ποικιλία σε χαρακτηριστικά και
δυνατότητες ανάπτυξης. 

Σε κάθε κομμάτι αυτού του δήμου υπάρ-
χουν άνθρωποι που κάθε μέρα προσπα-
θούν και εργάζονται και κοπιάζουν για το κοι-
νό καλό που θα έχει θετικό αντίκτυπο και στη
μονάδα. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα εί-
ναι υποψήφιοι, και πολύ περισσότερο πόσοι
από αυτούς τελικά θα εκλεγούν, αλλά αν και
ως μονάδες δεν αλλάξουμε στάση και δρά-
ση κανείς δε θα κάνει το χωριό μας και το
δήμο μας καλύτερο. Αν κάποιοι περιμένουν
το Δήμαρχο – Σωτήρα για να βάλουν μυαλό
και να αλλάξουν τακτική, μακάρι να το κα-
ταφέρουν, αλλά… 

Μέχρι την ώρα των αποτελεσμάτων λοι-
πόν, καλοδεχτείτε τους υποψήφιους που
αναμένεται να περιοδεύουν στα χωριά τις μέ-
ρες που θα έχουν κόσμο, ταράξτε τους στις
δύσκολες και πονηρές ερωτήσεις, κατά την
πάγια γορτυνιακή τακτική και επιλέξτε με την
ελπίδα ότι η όποια επόμενη μέρα θα έχει πιο
ανοιχτούς ορίζοντες και περισσότερο αυ-
θεντικό φως…

Αναζητώντας ανοιχτούς ορίζοντες 
σε έναν… χαοτικό δήμο

ΝΝΌΌΜΜΟΟΣΣ  ΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΘΘΈΈΝΝΗΗ  

Πόσο πραγματικές αλλαγές έφερε
στην τοπική αυτοδιοίκηση;

Της Βίκυ Αθ. Γιαβή
Στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών

Μου ζητήθηκε από τη διεύθυνση της
εφημερίδας, λόγω της πολυετούς
θητείας μου σε ανώτατες και ανώ-

τερες θέσεις ευθύνης του Υπουργείου Εσω-
τερικών σχετικές με την τοπική αυτοδιοίκη-
ση, να παρουσιάσω με απλό τρόπο τον Κλει-
σθένη, τον τελευταίο δηλ. νόμο που επικα-
λείται μεγάλες αλλαγές στην τοπική αυτοδι-
οίκηση.  Αν και είναι αρκετά δύσκολο λόγω
του περιορισμένου χώρου που έχω στη διά-
θεσή μου για το άρθρο, θα προσπαθήσω να
αναδείξω με αντικειμενικό τρόπο τις αλλαγές
του Κλεισθένη.

Επιτρέψτε μου, όμως, να ξεκινήσω από
έναν άλλο νόμο με βαρύγδουπη επίσης ονο-
μασία, τον Καλλικράτη, ο οποίος τέθηκε σε
εφαρμογή την 1.1.2011. Ο Καλλικράτης λοι-
πόν δεν ήταν μόνο οι συρρικνώσεις των δή-
μων και η ανάδειξη των περιφερειών στο δεύ-
τερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ
περισσότερο, ο Καλλικράτης αποτέλεσε τη με-
γαλύτερη διαρθρωτική μεταρρύθμιση στο δι-
οικητικό χάρτη της χώρας από συστάσεως του
Ελληνικού κράτους, διότι πρωτίστως ασχο-
λήθηκε με την ανακατανομή αρμοδιοτήτων
μεταξύ των δήμων- περιφερειών-αποκεν-
τρωμένων κρατικών διοικήσεων-Υπουργείων. 

Με την ανακατανομή αυτή σημαντικότατοι
τομείς πέρασαν στην τοπική αυτοδιοίκηση,
όπως εξάλλου συμβαίνει στις περισσότερες
χώρες της Ευρώπης· αναφέρω δε χαρακτη-
ριστικά τον περιφερειακό σχεδιασμό και τον
προγραμματισμό, και την υλοποίηση ανα-
πτυξιακών δράσεων που μεταφέρθηκε από
το Κράτος στην αιρετή περιφέρεια. Με απλά
λόγια δόθηκε στην Περιφέρεια η δυνατότη-
τα να αποφασίζει ποια έργα θα κάνει και να
χρηματοδοτεί την κατασκευή τους μέσω ευ-

ρωπαϊκών κονδυλίων και όχι μόνο.  Ενδυνα-
μώθηκε λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση, του-
λάχιστον στα χαρτιά. Γιατί η πράξη, δυστυχώς,
άλλα έδειξε. 

Με τον Καλλικράτη αναδείχτηκαν παθογέ-
νειες δεκαετιών, που απαιτούσαν άμεσες
αποφάσεις από το Κράτος.  Όμως αυτές οι
αποφάσεις δεν έχουν ακόμα φανεί. Π.χ. αν και
άλλαξε ο τρόπος της κρατικής εποπτείας
των δήμων και των περιφερειών στα χαρτιά,
στην πράξη δεν άλλαξε δυστυχώς ακόμα, για-
τί εξακολουθεί να εφαρμόζεται μεταβατικά το
παλιό αναποτελεσματικό σύστημα. 

Οκτώ χρόνια μετά την εφαρμογή του Καλ-
λικράτη,  αν και έχουν αναδειχτεί η γραφει-
οκρατία και η πολυπλοκότητα που υφίσταν-
ται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων δήμων
και περιφερειών, δυστυχώς δεν έχει γίνει
ακόμα τίποτα για την απλούστευση και τον εκ-
συγχρονισμό τους. Και αυτό αποτυπώνεται σε
κάθε βήμα μας: σκουπίδια στιβαγμένα σε νό-
μιμους και μη χώρους, καθυστέρηση απάν-
τησης σε νόμιμα αιτήματα, αμφίβολης νομι-
μότητας ανάθεση έργων και μελετών, προ-
βληματικοί κοινόχρηστοι χώροι, ανυπαρξία
πληροφοριακών συστημάτων, έλλειψη ελέγ-
χου. Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά
άλλα ακόμα.

Τί θα περίμενε κανείς, λοιπόν, να έλθει ως
φυσικό επακόλουθο; ́ Ενας επόμενος νόμος,
ο οποίος θα πήγαινε ένα βήμα πιο πέρα τις με-
γάλες αλλαγές που έφερε ο Καλλικράτης.
΄Ενας νόμος που θα βελτίωνε την άσκηση των
αρμοδιοτήτων, θα εφάρμοζε επιτέλους τις αλ-
λαγές στον έλεγχο των πράξεων των δήμων
και των περιφερειών, θα κατοχύρωνε την οι-
κονομική τους αυτοτέλεια. Τέτοιος νόμος
όμως μέχρι στιγμής δεν έχει ψηφιστεί. 

Ο Κλεισθένης δεν αποτελεί αυτού του εί-
δους το νομοθέτημα. Το κύριο θέμα, με το
οποίο ασχολείται ο νόμος τούτος, είναι ο

τρόπος εκλογής των αιρετών. Περιλαμβάνει
μία εκτεταμένη αλλαγή στην εκλογική δια-
δικασία, καθιερώνοντας σύστημα απλής ανα-
λογικής. Ας δούμε με απλό τρόπο τι προβλέ-
πει. Θα αναφερθώ στους δήμους, ως πιο εν-
διαφέρον ζήτημα για το χωριό μας.

Η θητεία των τοπικών αρχόντων επανέρ-
χεται στην τετραετία. Ο πρώτος γύρος της
εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα του δη-
μάρχου, των δημοτικών συμβούλων , των συμ-

βούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό
άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και των
προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πλη-
θυσμό έως  τριακόσιους κατοίκους θα διε-
ξαχθεί την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Σε περί-
πτωση  που δεν αναδειχθεί επιτυχών συν-
δυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται
την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019. Παρα-
τίθενται μερικά σημαντικά στοιχεία για την
εκλογική διαδικασία:

α. Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίω-
μα του Δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου,
του συμβούλου της κοινότητας με μόνιμο πλη-
θυσμό άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων, γί-
νεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες
εκτός συνδυασμού αποκλείονται. 

β. Στην περίπτωση κοινότητας με μόνιμο
πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους
καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο με μεμονω-
μένες (εκτός συνδυασμών) υποψηφιότητες και
με χωριστή κάλπη, δηλ. σε ό,τι αφορά τα Μα-

γούλιανα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφι-
οι θα είναι σε ένα ψηφοδέλτιο.  Στην περί-
πτωση αυτή στο ψηφοδέλτιο πρέπει να τεθεί
υποχρεωτικά ένας (1) σταυρός, αλλιώς θεω-
ρείται άκυρο (αν δηλ. δεν τεθεί κανένας
σταυρός ή τεθούν περισσότεροι του ενός).

γ. Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχι-
στον , του συνολικού αριθμού των υποψηφίων
του οικείου συνδυασμού (και όχι επί του συ-
νολικού αριθμού των μελών του δημοτικού
συμβουλίου, όπως όριζε ο Καλλικράτης). Η πο-
σόστωση δεν ισχύει για τις κοινότητες μέχρι
300 κατοίκους. 

Οι σημερινές δημοτικές και τοπικές κοι-
νότητες απλά μετονομάζονται σε κοινότητες,
χωρίς να αποκτούν κάποιου είδους αυτονο-
μία. Εξακολουθούν να υπάγονται στους ίδιους
καλλικρατικούς δήμους, εν προκειμένω τα
Μαγούλιανα στο Δήμο Γορτυνίας, έστω και αν
μετονομάζονται από Τοπική Κοινότητα σε Κοι-
νότητα Μαγουλιάνων πλέον. Δεν αναβιώ-
νουν, δηλ. οι κοινότητες του παρελθόντος,
όπως τις γνωρίζαμε. Συνεπώς, τα Μαγού-
λιανα εκλέγουν Προέδρο κοινότητας που
κατά βάση έχει τις σημερινές υποτυπώδεις αρ-
μοδιότητες. 

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο κατά πόσο
η απλή αναλογική του Κλεισθένη είναι πραγ-
ματική ή μη. Για το θέμα αυτό έχει υπάρξει με-
γάλη συζήτηση στο χώρο της αυτοδιοίκησης.
Οι ενώσεις των δήμων και των περιφερειών
έχουν εκφράσει την πλήρη διαφωνία τους,
πάντως, θεωρώντας ότι το σύστημα αυτό οδη-
γεί σε ακυβερνησία των δήμων και των πε-
ριφερειών. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι
ακόμα και αν ένας συνδυασμός έχει λάβει
πάνω από το 50% στον πρώτο γύρο, είναι δυ-
νατό να μη διαθέτει την πλειοψηφία των
εδρών στο δημοτικό συμβούλιο. Στην περί-
πτωση αυτή θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε
συμφωνίες και με άλλους συνδυασμούς για
να μπορέσει να κυβερνήσει. Αν και κατά βά-
θος το σύστημα αυτό είναι το πιο δημοκρα-
τικό, δυστυχώς πρέπει να γίνουν πολλές αλ-
λαγές στο όλο οικοδόμημα της χώρας μας, για
να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Και αυ-
τές οι αλλαγές δεν έγιναν με τον Κλεισθένη.

Βλέπουμε, εν κατακλείδι, ότι ο Κλεισθένης
προώθησε αποσπασματικές αλλαγές αβέ-
βαιου αποτελέσματος, και μόνο κατά βάση
στο χώρο της εκλογικής διαδικασίας, και
απέφυγε να ασχοληθεί με τα πραγματικά
προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν την
τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτά δεν είναι άλλα
από το ζήτημα της οικονομικής της αυτοτέ-
λειας, του ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων
της και του ελέγχου των πράξεών της, της δια-
φάνειας, της υποστελέχωσης. 

Όταν αυτά πάρουν σάρκα και οστά, τότε θα
μιλάμε για πραγματικές και όχι φέικ  -όπως εί-
ναι και της μόδας-  αλλαγές. 

Αδελφότητα Μαγουλιανιτών: Η Κοίμηση της Θεο-
τόκου. Βοστώνη, ανήμερα της εθνικής μας εορτής
25/3/1910.
Με το πρώτο κύμα μετανάστευσης στην Αμερική στα
τέλη του 19ου αιώνα οι Μαγουλιανίτες που έφυγαν
σχημάτισαν τη δική τους μικρή "κοινότητα" στο Λό-
ουελ της Μασαχουσέτης λίγο μακρύτερα από την Βο-
στώνη.

Περιμένοντας την Ανάσταση. Ίσως και η μεγαλύτερη συμβολική γιορτή του Χριστιανισμού, καθότι αυτή σηματοδότεί και τη νέα ζωή,
το νέο ξεκίνημα.Έτσι και στο δήμο μας περιμένουμε μια "Ανάσταση" μεσα από μια εκλογική μάχη ή μια αλλάγη. Αυτή όμως δεν θα
έρθει ποτέ από μόνη της ή δεν είναι προγραμματισμένη να έρχεται κάθε τέσσερα χρόνια. Η "Ανάσταση" του τόπου μας θέλει καθη-
μερινό αγώνα και συνεισφορά από όλους μας. Αρκεί βέβαια να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης και να εφαρμοστούν αποφάσεις και
δράσεις από κάτω προς τα επάνω.

Ηεφημερίδα μας ήταν, είναι και θα είναι παρούσα
στα τοπικά δρώμενα παρουσιάζοντας τα προβλήματα

του χωριού μας αλλά και της περιοχής. Θέματα της κα-
θημερινότητας που ενώ θα έπρεπε να θεωρούμε αυτο-
νόητα, πολλά από αυτά είναι άγνωστη λέξη για τους Γορ-
τύνιους. 

Αδυναμία πρόσβασης στη πρωτοβάθμια φροντίδα, έλ-
λειψη ίντερνετ, αποκομιδή σκουπιδιών, καθαριότητα
κοινόχρηστων χώρων, μερικά μόνο από τα προβλήματα
τα οποία επισημάναμε. Προβλήματα που όσο και αν προ-
σπαθήσεις δεν μπορείς να τα προσπεράσεις. 

Προσπαθούμε να σκεφτούμε σε τι από όλα αυτά το
2019 είναι καλύτερο από το 2014 στα Μαγούλιανα. Μά-
ταιος και ο χρόνος που αφιερώσαμε. Κάποια από αυτά τα
θέματα δεν είναι άμεση αρμοδιότητα του δήμου μας αλλά
δεν είδαμε να έγινε και καμία ενέργεια ώστε να υπάρξει
κάποια ουσιαστική βελτίωση. Τα περισσότερα έργα που
έγιναν στα Μαγούλιανα χρηματοδοτήθηκαν από τη Πε-
ριφέρεια. 

Για να μην αισθανόμαστε μοναξιά βέβαια την ίδια κα-
τάσταση αντιμετωπίζουν και δεκάδες άλλα χωριά της Γορ-
τυνίας. Αυτά και άλλα πολλά αναδείξαμε μέσω της εφη-
μερίδας μας, απάντηση βέβαια δεν πήραμε. 

Από εδώ και πέρα όμως αυτό που πρέπει όλοι οι φο-
ρείς και οι απλοί δημότες να απαιτήσουν και να διεκδι-
κήσουν είναι καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, περισσότερες
ψηφιακές αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σοβαρό
πλάνο για την ενίσχυση της πρωτογενούς οικονομίας και
τέλος περισσότερη εξωστρέφεια αλλά και συχνές δια-
βουλεύσεις με τις τοπικές κοινότητες και τους τοπικούς
συλλόγους.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η άποψη της εφημερίδας μας

Οκτώ χρόνια μετά την εφαρμογή του
Καλλικράτη,  δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα

για την απλούστευση και 
τον εκσυγχρονισμό της γραφειοκρατίας

και της πολυπλοκότητας  των
αρμοδιοτήτων δήμων και περιφερειών.



Έλεγχος Κληροδοτήματος Σωτηρόπουλου
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Στις 27 Γενάρη ήταν φέτος το ραντεβού του
συλλόγου για την κοπή της πρωτοχρονιά-

τικης πίτας του. Φέτος όμως ήταν και χρονιά
εκλογών. Από νωρίς το πρωί άρχισε να συγ-
κεντρώνεται κόσμος στην αίθουσα της ένωσης
Παριανών,  στον 8ο όροφο της οδού Χαλκο-
κονδύλη. Πολλές ήταν οι απρόσμενες απουσίες
αλλά εξίσου αρκετές ήταν και οι καινούργιες
παρουσίες γεμίζοντας τη μεγάλη αίθουσα.

Η κατάσταση στην οδό Χαλκοκονδύλη
έχει δυστυχώς επιδεινωθεί πολύ τα τελευ-
ταία χρόνια λόγω των της πληθώρας τοξικο-
μανών, βάζοντας σε σκέψη τα μέλη του Δ.Σ
ώστε από την επόμενη χρονιά να επιλέξουν
άλλο χώρο για την εκδήλωση αυτή.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την εκλογή του
προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης. Πρό-
εδρος της ΓΣ  εκλέχτηκε ομόφωνα ο Πανα-
γιώτης Κυριακόπουλος, τέως πρόεδρος του
ΔΣ, με μέλη τον Νικόλα Κακούρη και την Κα-
τερίνα Α. Ζουβέλου. Στην συνέχεια ο λόγος
δόθηκε στον απελθόντα πρόεδρο Άγγελο
Αλεξόπουλο για τον απολογισμό της διετίας.

Η συζήτηση περιήλθε γύρω από τις εξελί-
ξεις στο θέμα του καφενείου, για τη συμμε-
τοχή του συλλόγου στην Ένωση Γορτυνιακών
Φορέων με σκοπό τη χρηματοδότηση κά-
ποιων μικρών έργων από το νέο πρόγραμμα
LEADER αλλά και μελλοντικά του ΕΣΠΑ και τέ-
λος μοιράστηκαν οδηγίες συμπλήρωσης των
αιτήσεων για το Κτηματολόγιο. Ύστερα από
ερωτήσεις και απαντήσεις από τα μέλη, η
εκλογική διαδικασία προχώρησε κανονικά.
Στο μεταξύ οι μεζέδες που διέθεσε ο σύλλογος
άρχιζαν να καταναλώνονται με γρήγορους
ρυθμούς. Και  για φέτος υπήρχε πρόβλεψη για
δύο φλουριά τα οποία αντιστοιχούσαν σε
δωροεπιταγές των 50 ευρώ η κάθε μία. Οι τυ-
χεροί ήταν ο  Δημήτρης Παπακονδύλης και η
Ιουλία Δουλουγέρη.

Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν ο
υποψήφιος δήμαρχος Γορτυνίας Στάθης Κού-
λης και ο βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλά-
σης, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό.

Όσον αφορά το εκλογικό κομμάτι, οι πε-
ρισσότεροι υποψήφιοι ήταν ήδη στο απερχό-
μενο Δ.Σ και μόνο δύο Μαγουλιανίτες, ο Δη-
μήτρης και ο Θοδωρής αποτέλεσαν καινούρ-
για προσθήκη στο ψηφοδέλτιο. Το ενθαρ-
ρυντικό βέβαια είναι ότι είναι και οι δύο νέοι.
Ο Θοδωρής Παπακονδύλης μάλιστα κατάφε-
ρε να εκλεγεί ανάμεσα στους πρώτους. Βέβαια
έχει δείξει εδώ και αρκετά χρόνια δείγματα γρα-

φής, με την ενεργό συμμετοχή του στη χάρα-
ξη του μονοπατιού Menalon trail.

Μετά από λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα
την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου, στο γρα-
φείο του συλλόγου συνήλθε το νεοεκλεγέν Δι-
οικητικό Συμβούλιο  με θέμα την καταστατι-

κή συγκρότησή του σε σώμα. Μπορεί οι πε-
ρισσότεροι να ήταν στην ίδια αίθουσα πριν με-
ρικές εβδομάδες θητεύοντας την προηγούμενη
διετία, αλλά το θετικό είναι ότι υπάρχει άμεση
συνέχεια σύμφωνα με τους στόχους που είχαν
τεθεί.

Μετά από κοινού πρόταση έγινε ομόφω-
να δεκτή η σύνθεση του Δ.Σ και έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Αλεξόπουλος Α. Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Γόντικας Κ. Χρήστος
Γραμματέας: Κανελλόπουλος Α. Δημή-

τριος
Ταμίας: Τράπαλη Α. Μαρία
Σύμβουλος Δημοσίων σχέσεων: Ανδριό-

πουλος Π. Θάνος
Μέλος: Ζούβελος Π. Αναστάσιος
Μέλος: Παπακονδύλης Ι. Θεόδωρος

Αναπληρωματικά μέλη:
Κανελλόπουλος Γ. Δημήτριος 
Κονδύλη Θ. Βασιλική

Εξελεγκτική επιτροπή:
Λαμπούση Π. Χριστίνα
Κανελλόπουλος Δ. Κωνσταντίνος
Δημόπουλος Β. Χαράλαμπος

Μεγάλη ανανέωση στην Επιτροπή
Νέων
Κατόπιν της προτροπής του απελθόντος Δ.Σ
της επιτροπής Νέων, τελικά ανταποκρίθηκαν
αρκετά Μαγουλιανιτάκια ώστε να συνεχίσουν
στο δρόμο που χάραξαν οι παλιότεροι. Συγ-
κεκριμένα ψήφισαν 35 άτομα για τους νέους.
Η επιτροπή Νέων Μαγουλιανιτών παλαιότερα
σαν σύλλογος Νέων εμφάνισε αξιοσημείωτη
δραστηριότητα, ξεκινώντας με διάφορες πα-
ρεμβάσεις και εκδόσεις για το χωριό, διοργα-
νώνοντας μεγάλες συγκεντρώσεις σε κέντρα
των Αθηνών και καλοκαιρινά πάρτι στο χωριό.
Ξεκίνησε επίσης τη διαμόρφωση του χώρου
στον Αγιωργάκο και τέλος ολοκλήρωσε τη δια-
μόρφωση του χώρου της Αποθήκης. 
Σίγουρα το επόμενο ερώτημα είναι ποια είναι
η επόμενη μέρα και ποια η ρότα που θα χα-
ράξουν οι νέοι. 

Για την επιτροπή νέων εκλέχθηκαν χωρίς
να έχουν συνταχθεί σε σώμα:

Δουληγέρη Ιωάννα
Καζέρος Γιώργος
Ζούβελος Γιώργος
Αλεξοπούλου Πέννυ
Κωστολιάς Γιάννης
Τριβιζαδάκη Ιωάννα
Καίσαρης Μάριος
Αναπληρωματικά μέλη:
Λαμπούσης Γιάννης
Πετρόπουλος Βασίλης

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  ––  ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  ––  ΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΠΠΙΙΤΤΑΑΣΣ  

Νέο Συμβούλιο με άρωμα… παλιού

1. Την 21η Ιανουαρίου ενεστώτος έτους
πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κα-
τάστημα της Βυτίνας, ειδικός έλεγχος
από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Οικονομικών (Δημοσιονομική Υπη-
ρεσία Εποπτείας και Ελέγχου στην Περι-
φέρεια Πελοποννήσου /Τρίπολη), για
την διακρίβωση της πλήρωσης ή μη
των νομίμων προϋποθέσεων, προκειμέ-
νου να εγκριθεί η οριστική λογοδοσία της
Βασιλικής Θ. Κονδύλη εκτελέστριας της
διαθήκης του αποβιώσαντος Ν. Σωτη-
ρόπουλου, σχετικά με την διαχείριση
της κληρονομίας του διαθέτη (επι-
σκευή/συντήρηση του Δημοτικού Σχο-

λείου Μαγουλιάνων). Την ίδια μέρα, παρά
τις αντίξοες καιρικές συνθήκες,  ακο-
λούθησε από την Ελεγκτική Ομάδα και
επιτόπιος έλεγχος στο σχολείο του χω-
ριού μας για τη διαπίστωση των πε-
πραγμένων.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε,
προέκυψαν τα εξής: α) εντοπίστηκαν
όλα τα καταλειπόμενα από τον διαθέτη
περιουσιακά στοιχεία (μετρητά των ανα-
φερόμενων καταθετικών λογαριασμών),
β) οι ελεγκτικές εργασίες διεξήχθησαν
χωρίς περιορισμούς, γ) η όλη διαχείριση
της κληρονομίας διενεργήθηκε ικανο-
ποιητικά από τους εκτελεστές και διαπι-

στώθηκε ότι δεν επήλθε ζημία στην
κοινωφελή περιουσία, δ) η εκ μέρους
της εκτελέστριας της διαθήκης ορι-
στική λογοδοσία ήταν επιμελημένη,
σύννομη, υπεύθυνη, επωφελής και
χωρίς περιττά έξοδα.

2. Με την αριθ. 49305/7-3-2019
απόφαση του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγ-
κρίθηκε η οριστική λογοδοσία της
εκτελέστριας της διαθήκης του Ν.
Σωτηρόπουλου.

Η εκτελέστρια της διαθήκης
Βασιλική Θ. Κονδύλη

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Άλκης Κόλλιας και η Αναστασία
Κοκκώνη απέκτησαν αγοράκι.
• Ο Θοδωρής Κολόσακας και η
Μυρσίνη Μαντή απέκτησαν κορι-
τσάκι.
• Ο Γιάννης και η Μαρία Κογιομτζή
απέκτησαν αγοράκι.
• Ο Βασίλης Αλεξανδρής και η Ανα-
στασία Λιαροπούλου απέκτησαν
δίδυμα κοριτσάκια.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
✝✝ Η Κατίνα Ν. Κοσιαβέλου απε-
βίωσε στη Τρίπολη και ετάφη στη Τρί-
πολη.
✝✝ Η Ντίνα Γ. Ζουβέλου απεβίωσε
και ετάφη στην Αθήνα.
✝✝ Η Ελένη Ι. Τσαφαρά, ετών 46,
απεβίωσε και ετάφη στην Αθήνα. 
✝✝ Ο Νίκος Ηλιόπουλος απεβίωσε
και ετάφη στην Αθήνα.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
• Αντιγόνη Κονδύλη-Κοσιαβέλου

100 ευρώ, αντί στεφάνου για τη
μνήμη της Αικατερίνης-Τίκας Πα-
παχρήστου -γένους Κονδύλη.

• Αντιγόνη και Ανδρέας Κοσιάβελος
100ευρώ.

• Ελένη Κονδύλη-Γαλανοπούλου
300 ευρώ εις μνήμη  Γεωργίου
Κονδύλη.

Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι
η Ελένη Παπακονδύλη έχει προ-
σφέρει και την κατασκευή του τέμ-
πλου του Ι.Ν Αγίων Αποστόλων &
Παμμεγίστων Ταξιάρχων στο νέο
Κοιμητήριο.

• Ανώνυμη 30 ευρώ
• Κώστας Αναγνωστόπουλος 50 
• Δήμητρα Α. Ζουβέλου 50 ευρώ  εις

μνήμη του πατέρα της Αγγελή
Ζούβελου.

• Ελένη Θ. Κονδύλη 50 ευρώ εις μνή-
μη του συζύγου της Νικ. Κονδύλη.

• Παναγιώτης Τσαϊλής 25 ευρώ.
*Οι υπόλοιπες συνδρομές θα δημο-
σιευτούν στο επόμενο τεύχος

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Κωνσταντίνος Ντζερεμές,  γιος
της Ιουλίας Δουλουγέρη και του Χα-
ράλαμπου Τζερεμέ, εισήχθη στο
Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται κτήμα έκτασης 2.600 τ.μ
στην περιοχή Άγιος Μάμας. Περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλέφω-
νο: 6940882537.

Γεμάτη μετάλλια
Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, η συμπα-

τριώτισσά μας Ελένη Κελαϊδίτη κατέ-
κτησε το χρυσό στο σύνθετο ατομικό με 70,150
βαθμούς, δύο ασημένια και ένα χάλκινο με-
τάλλιο στο διεθνές τουρνουά ρυθμικής γυ-
μναστικής Aphrodite Cup το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Παλαι-
ού Φαλήρου το τριήμερο 15-17 Μαρτίου. 

Λίγες ημέρες πριν, στις 3 Μαρτίου, είχε
προηγηθεί άλλη επιτυχία στο τουρνουά Miss Va-
lentine στην Εσθονία! Η Ελληνίδα πρωταθλή-
τρια της ρυθμικής έφυγε με 3 μετάλλια. Δύο
χρυσά στη κορδέλες και στις κορύνες και ένα
ασημένιο στο στεφάνι. Συγχαρητήρια!

Νέο βιβλίο
Το Σάββατο 13 Απριλίου στο πολιτιστικό κέν-

τρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έγι-
νε η παρουσίαση νέου του βιβλίου του συμ-
πατριώτη μας Σωτήρη Ν. Κόλλια από τις εκ-
δόσεις Γρηγόρη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι: «Για
το Δόγμα και τη Λατρεία…». Το βιβλίο προ-
λόγισε ο Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, επί-
κουρος καθηγητής Γενικής εκκλησιαστικής
Ιστορίας του ΕΚΠΑ και ο πρωτ. Χριστόδουλος
Μπίθας, θεολόγος-συγγραφέας. Καλοτάξιδο!

Κτηματολόγιο
Συνεχίζονται οι δηλώσεις κτηματολογίου

για την περιοχή της Γορτυνίας σε Λαγκάδια,
Τρίπολη και στο Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσί-
ου για τους κατοίκους Αθηνών. Η πρώτη πα-
ράταση που δόθηκε έως τις τρεις Μάϊου από ότι
φαίνεται δεν ήταν αρκετή και το Κτηματολόγιο
έδωσε νέα παράταση για της 12 Ιουνίου. Πλή-
θος κόσμου συγκεντρωνόταν καθημερινά στο
ολυμπιακό ακίνητο στο Γαλάτσι. Για την Αρκαδία
η ουρά δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο σε κάποιους
άλλους νομούς αλλά η αναμονή ανάλογα σε κά-
ποιες περιπτώσεις έφτανε και τις 2 ώρες τις ημέ-
ρες της Μεγάλης Εβδομάδας.

Δεν λείπουν βέβαια και κάποια προβλήματα
με τα όρια των ΟΤΑ που έχουν δηλώσει οι πα-
λιοί Καποδιστριακοί δήμοι. Έτσι παρατηρήθηκε
ορισμένα γεωτεμάχια αντί να βρίσκονται στον
ΟΤΑ Μαγουλιάνων, αυτά να εμφανίζονται
στους ΟΤΑ Λαγκαδίων και Βαλτεσινίκου. 

Καθαρισμός ρεμάτων
Ένα σημαντικό έργο έγινε πριν λίγους μήνες

στα Μαγούλιανα. Με δαπάνες της Περιφέ-
ρειας, ύστερα από ενέργειες του κοινοτάρχη
Θανάση Κανελλόπουλου, καθαρίστηκαν ύστε-
ρα από πάρα πολλά χρόνια όλα τα ρέματα του
χωριού. Πλέον το ζητούμενο είναι να γίνεται
ένας στοιχειώδης καθαρισμός κάθε χρόνο
ώστε να μην φτάσουμε πάλι σε αυτή την κα-
τάσταση με γωνίες του χωριού εντελώς απρο-
σπέλαστες. Μετά τον καθαρισμό φάνηκαν και
αρκετοί εγκαταλελειμμένοι κήποι. Οι ιδιοκτή-
τες τους οφείλουν (είναι υποχρεωμένοι βάσει
νόμου) να μεριμνήσουν στη  διαθέση ενός-δύο
μεροκάματων ώστε να καθαριστούν και αυτοί
για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Άγονη η πρώτη δημοπρα-
σία για το κτίριο του Αγίου
Ανδρέα
Όπως ενημερωθήκαμε από τις υπηρεσίες

του δήμου Γορτυνίας, άγονη κατέστη η
πρώτη δημοπρασία για τη μίσθωση του δη-
μοτικού κτιρίου του Αγίου Ανδρέα. Η προκή-
ρυξη είχε σκοπό τη χρήση του κτιρίου ως
τουριστικό κατάλυμα, με μηνιαίο μίσθωμα
250 ευρώ και εικοσιπενταετή διάρκεια μί-
σθωσης. Αναμένεται νεότερη προκήρυξη για
τη δεύτερη επαναληπτική δημοπρασία. Οι εν-
διαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν
στα τηλέφωνα του δήμου για περισσότερες
πληροφορίες.

Συνεχίζονται οι εργασίες στο
καφενείο και τον ξενώνα
Όπως ενημερωθήκαμε από τη νέα μισθωτή

του καφενείου και του ξενώνα Μαρία
Απ. Μπουρνά, οι εργασίες ανακαίνισης στο ισό-
γειο και στο πρώτο όροφο προχωρούν κανο-
νικά, ενώ η λειτουργία και των δύο αναμένεται
τις τελευταίες μέρες του Μάϊου. 

Όπως διαπιστώσαμε και οι ίδιοι πρόκειται
για πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση όλων
των χώρων του κτιρίου. Από τη μεριά του ο σύλ-
λογος θα είναι αρωγός στη προσπάθεια που κα-
ταβάλει η Μαρία και η οικογένειά της στην ανά-

δειξη του χώρου και κατά συνέπεια ολόκληρου
του χωριού μας.

Αντιμετώπιση ζημιών λόγω
θεομηνιών από τον Δήμο
Γορτυνίας
Σε στάδιο δημοπράτησης βρίσκεται από

τον δήμο Γορτυνίας η αποκατάσταση του
μαντρότοιχου πλησίον οικίας Δημ. Κανελλό-
πουλου λόγω καθίζησης και η αποκατάσταση
σκαλοπατιών με σκυρόδεμα πλησίον οικία
Βαγγ. Δουληγέρη, ύστερα από την έκτακτη επι-
χορήγηση που έλαβε για αντιμετώπιση κατα-
στροφών.

Στο Φεστιβάλ Ψηφιακής
Δημιουργίας η Έλενα
Στο 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δη-

μιουργίας, που διοργανώθηκε για πρώτη
φορά στην Τρίπολη στις 10 Απριλίου, έλαβε μέ-
ρος η Έλενα Τζιαβάρα (κόρη της Αθανασίας
Κολόσακα) με την ομάδα του 3ου Γυμνασίου
Τρίπολης, με το έργο τους “Τουριστικός Οδη-
γός Τρίπολης στη Γαλλική Γλώσσα”.

Χώρος μεταφόρτωσης σκου-
πιδιών στη Νυμφασία;
Από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης πλη-

ροφορηθήκαμε για τις αντιδράσεις των κα-
τοίκων της Νυμφασίας, του Πολιτιστικού Συλ-
λόγου Νυμφασίας και του Περιβαλλοντικού
Συλλόγου Μαινάλου. Οι ίδιοι βέβαια οι κάτοι-
κοι αλλά και ο σύλλογος του χωριού το πλη-
ροφορήθηκαν μόλις έγινε ο καθαρισμός του
δρόμου αλλά και η διαμόρφωση του χώρου.
Όπως μας λένε οι ίδιοι είναι αποφασισμένοι να
κινηθούν νομικά κατά του δήμου, μιας και
δεν υπάρχει κάποια επίσημη απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου. 

Και από την περίπτωση αυτή όμως διαπι-
στώνεται και πάλι αυτό που τονίζουμε εδώ και
καιρό, ότι το πρόβλημα στο δήμο Γορτυνίας εί-
ναι καθαρά πολιτικό. Δηλαδή στο τρόπο που
λαμβάνονται οι αποφάσεις, χωρίς καμία έννοια
για συμμετοχικότητα της τοπικής κοινωνίας και
των φορέων της περιοχής.

Με δυσκολία η άνοιξη προσπαθούσε να επι-
βληθεί στο χωριό μας το δίμηνο, Μάρτη-

Απρίλη. Τον Μάρτη φυσικά τον έχασε, άλλω-
στε πάντοτε ο Μάρτης ήταν η παράταση του
Φλεβάρη, με τις χιονοπτώσεις να μην λεί-
πουν.   Έτσι, τον φετινό Μάρτη είχαμε 5 ημέ-
ρες παγετού με μέση θερμοκρασία μόλις 6,3
βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τον μετεωρο-

λογικό μας σταθμό. Ο Απρίλης και αυτός ξε-
κίνησε στα χνάρια του Μαρτίου, με κρύο και
την μέγιστη θερμοκρασία με δυσκολία να
φτάνει τους 10 βαθμούς. Πόσο όμως να αντέξει;
Το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα επιβλήθη-
κε η άνοιξη· η θερμοκρασία σε αισθητή άνο-
δο, με την Μεγάλη Εβδομάδα να πλησιάζει ακό-
μα και τους 20 βαθμούς!!!. 

Το άλλο χαρακτηριστικό του φετινού Απρι-
λίου ήταν οι πολλές βροχές που θύμισαν Νο-
έμβριο. Μάλιστα στις 16 του μήνα το χωριό μας
ντύθηκε στα λευκά, όχι από χιόνι αλλά από χα-
λάζι.  Συνολικά το ύψος βροχής Απριλίου
έφτασε τα 198 χιλιοστά που παραπέμπει σε
προχωρημένο φθινόπωρο.

Θοδωρής Η. Κονδύλης

Άνοιξη με χειμωνιάτικα και φθινοπωρινά χαρακτηριστικά 

❂❂  Νέα ράφια στο Μουσείο
Τοποθετήθηκαν λίγο πριν το Πάσχα με δα-
πάνες του Συλλόγου νέα ράφια στην αί-
θουσα του Μουσείου στο παλιό Δημοτικό
σχολείο για την έκθεση παλιών λαογραφι-
κών αντικειμένων. Σειρά έχει και ο εξοπλι-
σμός της άλλη αίθουσας όταν τα οικονομι-
κά το επιτρέψουν.
❂❂Νέος χώρος αναψυχής στα Μαγού-
λιανα
Μετά τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του συλ-
λόγου και την μεγάλη επιτυχία που σημεί-
ωσαν τα νέα αποκτήματα του συλλόγου, το
ξύλινο ποδοσφαιράκι που δώρισε ο Γιώρ-
γος Τριβιζαδάκης και το πινγκ πονγκ που
αγόρασε ο σύλλογος, δημιουργήθηκε η

ανάγκη για να στεγαστούν σε κάποιο άλλο
χώρο μιας και η δημοπράτηση του καφε-
νείου τελικά καρποφόρησε. 

Τελικά ο χώρος βρέθηκε ύστερα από τη
γενναιόδωρη προσφορά του Πάνου Α.
Γόντικα να παραχωρήσει τη χρήση για με-
ρικά χρόνια του παλιού καφενείου του πα-
τέρα του, Αντρέα Γόντικα, πλησίον της
πλατείας.  Ο Σύλλογος ανέλαβε τα έξοδα ευ-
πρεπισμού του εσωτερικού χώρου ώστε να
είναι επισκέψιμος. 

Το ποσό που δαπάνησε ο Σύλλογος και για
τα δύο έργα φτάνουν τα 1.000 ευρώ.

Αυτό είναι και το πρώτο βήμα ενίσχυσης
της παρουσίας του συλλόγου στο χωριό,
όπως είχαμε υποσχεθεί. Έπεται και συνέχεια...

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Συνέντευξη με τον Δημήτρη 
Παπαθανασόπουλο

Σε αυτό το τεύχος μιλήσαμε με τον Δη-
μήτρη Π. Παπαθανασόπουλο, εγγονό
του Δημήτρη και της Βάσως Παπαδη-
μητροπούλου. 
Ο Δημήτρης είναι μόλις 24 χρονών,
σπούδασε στο δημόσιο ΙΕΚ Τρίπολης και
πριν μερικούς μήνες πήρε το πτυχίο πι-
στοποίησής του με βαθμό 19 στην ει-
δικότητα «Δημοσιογραφία, Συντακτών
και Ρεπόρτερ». Όπως μας εξομολογείται,
η ενασχόλησή του με την αθλητική δη-
μοσιογραφία ήταν κάτι σαν έρωτας με
την πρώτη ματιά.

Τί θυμάσαι περισσότερο από τα παιδικά
σου χρόνια στα Μαγούλιανα; 

Το χωριό μας έχει ξεχωριστή θέση στην καρ-
διά μου! Από πολύ μικρή ηλικία κι ανεξάρτητα
από τα καλοκαιρινά ''σχέδια'' της οικογένειάς
μου, έκανα τις διακοπές μου μαζί με τον
παππού και τη γιαγιά. Αυτό που θυμάμαι πε-
ρισσότερο ήταν η πρώτη φορά που έμεινα
μαζί τους για μέρες, ένα μήνα περίπου το κα-

λοκαίρι αφού είχαν κλείσει τα σχολεία. Μου
άρεσε να κάνω βόλτες για ώρες και να απο-
λαμβάνω την ομορφιά της περιοχής μας.
Φυσικά, δεν ήθελα να χάνω με τίποτα το πα-
νηγύρι στις 15 Αυγούστου. Δυστυχώς, δεν θυ-
μάμαι πολλά από την εποχή που ο παππούς
και η γιαγιά μου είχαν το καφενείο, όμως μού
έχουν διηγηθεί πολλές ιστορίες στις οποίες η...
αφεντιά μου είχε πρωταγωνιστήσει.

Η αγάπη σου για τη δημοσιογραφία πότε
και πώς ξεκίνησε και γιατί σε τράβηξε τε-
λικά η αθλητική δημοσιογραφία;

Η αγάπη μου για τη δημοσιογραφία ξεκίνη-
σε από πολύ μικρή ηλικία. Όλα άρχισαν από
τότε που είδα για πρώτη φορά ποδόσφαιρο
στην τηλεόραση. Σε αντίθεση με τα άλλα παι-
διά, δεν είχα όνειρο να γίνω ποδοσφαιριστής
ή μπασκετμπολίστας, αλλά να μεταδίδω αγώ-
νες και να καλύπτω ρεπορτάζ που αφορούν
τον αθλητισμό. Λόγω της ''τρέλας'' που είχα
από μικρός και παρότι είχα πιάσει τη βάση ει-
σαγωγής σε πολλά υψηλόβαθμα πανεπιστή-
μια, ολόκληρη η οικογένειά μου αντιμετώπι-
σαν την πορεία που ακολούθησα ως κάτι απο-
λύτως αναμενόμενο και φυσιολογικό.

Έχεις αθλητικό blog και μια σελίδα στο fa-
cebook η οποία έχει πάνω από 2.500 ακο-
λούθους. Περίμενες τέτοια ανταπόκριση;

Η δημιουργία ενός αθλητικού blog ήταν στις
σκέψεις μου πολύ πριν τελειώσω το σχο-
λείο. Παρότι το Facebook είναι το μοναδικό
μέσο διαφήμισης που έχω χρησιμοποιήσει για
να προωθήσω το εγχείρημά μου, η ανταπό-
κριση και η επισκεψιμότητα που έχει γνωρί-
σει είναι απίστευτη. Τον ερχόμενο Μάιο το
SportPortal2014.blogspot.gr ''κλείνει'' πέντε
χρόνια ζωής και πραγματικά είμαι πολύ πε-
ρήφανος για την πορεία και τα ''επιτεύγματά''
του... 

Αυτή τη στιγμή εργάζεσαι πάνω στο αντι-
κείμενο σου περισσότερο επαγγελματι-
κά ή ερασιτεχνικά κάνοντας και άλλη δου-

λειά ταυτόχρονα;

Τον τελευταίο καιρό έδωσα ιδιαίτερη έμφα-
ση στο να ολοκληρώσω πετυχημένα τις
σπουδές μου. Τον προηγούμενο μήνα κατά-
φερα να πάρω το πτυχίο μου με άριστα, αν και
παράλληλα (εκτός από το blog μου) εργά-
στηκα ως ραδιοφωνικός παραγωγός-πα-
ρουσιαστής αθλητικής εκπομπής σε ραδιό-
φωνο της Τρίπολης και συντάκτης αθλητικού
ρεπορτάζ σε τοπικό site. Επίσης, λόγω της εμ-
πειρίας μου από το SportPortal2014.blog-
spot.gr, έχω βοηθήσει συναδέλφους μου στη
δημιουργία και την προβολή νέων δημοσιο-
γραφικών εγχειρημάτων, ενώ ήμουν διευ-
θυντής σύνταξης κι αρχισυντάκτης σε blog
που είχαμε δημιουργήσει μαζί με τους συμ-
φοιτητές μου. 

Στην Αρκαδία πιστεύεις ότι υπάρχει περι-
θώριο εξέλιξης σε αυτό το επάγγελμα;

Η αθλητικογραφία στο νομό μας βρίσκεται σε
αρκετά χαμηλό επίπεδο, καθώς αυτοί που
πρωταγωνιστούν συνήθως δεν έχουν καμία
σχέση με το επάγγελμα και το άθλημα που κα-
λύπτουν. Πλην λίγων εξαιρέσεων, το επίπεδο
είναι χαμηλό και συνάδελφοι με πιστοποι-
ημένη γνώση του αντικειμένου δυσκο-
λεύονται να βρουν δουλειά. Θεωρώ πως τα πε-
ριθώρια εξέλιξης είναι τεράστια, αρκεί η νέα
γενιά συναδέλφων μου να φανεί αντάξια του
λειτουργήματος που επέλεξε να υπηρετήσει.
Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο κενό σε αυτόν
τον τομέα.

Στο blog σου δεν έχεις δώσει αρκετή έμ-
φαση στον αθλητισμό στην Αρκαδία, θα λέ-
γαμε. Πιστεύεις ότι υπάρχει προοπτική
στο νομό μας ή είμαστε πολύ πίσω;

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του blog φι-
λοξενούσα σχεδόν καθημερινά θέματα που
αφορούσαν τον τοπικό αθλητισμό. Η συγκε-
κριμένη επιλογή ήταν σκόπιμη, καθώς έτσι κα-
τάφερα να προσελκύσω πιο γρήγορα ανα-
γνώστες. Τον τελευταίο καιρό έχω αποστα-

σιοποιηθεί από τα αθλητικά δρώμενα της πε-
ριοχής και φιλοξενώ μόνο συνεντεύξεις με
αθλητές ή προσωπικότητες που έχουν κατα-
γωγή από την Αρκαδία. Στο νομό μας υπάρ-
χει πολύ ταλέντο, ωστόσο δεν έχουμε αν-
θρώπους που μπορούν να καθοδηγήσουν σω-
στά τα νέα παιδιά.... 

Κάποια επαγγελματική πρόταση από αθλη-
τικούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς
της Αθήνας;

Μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμωρο, ωστόσο
πρόταση συνεργασίας έχω δεχτεί από κορυ-
φαία αθλητική ιστοσελίδα του εξωτερικού
(συγκεκριμένα από το Βέλγιο), από την πλει-
οψηφία των μέσων της Τρίπολης, αλλά όχι από
την Αθήνα... 

Έχεις αδυναμία για κάποιο σπορ συγκε-
κριμένα στο οποίο θα ήθελες να εμβαθύ-
νεις περισσότερο; Διακρίνουμε μια μικρή
συμπάθεια στο μπάσκετ.

Έχω παρακολουθήσει μέσω διαδικτύου αρ-
κετά μαθήματα προπονητικής ποδοσφαίρου
και μπάσκετ και νομίζω, ότι βρίσκομαι σε ένα
επίπεδο που μπορώ να εκφέρω τεκμηριωμένη
άποψη αγωνιστικής φύσεως. Λατρεύω και τα
δύο αθλήματα, ωστόσο ασχολούμαι λίγο πε-
ρισσότερο με το δεύτερο, γιατί οι ομάδες μας
βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο πανευ-
ρωπαϊκά και το μεγαλύτερο ποσοστό των δια-
συνδέσεων-γνωριμιών μου προέρχεται από
το χώρο του. 

Τέλος, ποιες οι σκέψεις σου για το μέλλον; 

Αφού τελείωσα με τις σπουδές μου, πλέον
ετοιμάζομαι να εκπληρώσω τις στρατιωτικές
μου υποχρεώσεις. Αυτή τη στιγμή το κύριο μέ-
λημά μου έχει να κάνει με την προσπάθεια εξα-
σφάλισης μιας ''κανονικότητας'' στο blog
μου, στο διάστημα που εγώ θα είμαι φαντά-
ρος. Για το μέλλον έχω πολλά σχέδια στο μυα-
λό μου, ωστόσο προς το παρόν προέχουν κά-
ποια άλλα ζητήματα... 

Γράφει η 
ΓΩΓΩ ΦΟΥΚΑ

- "Θέλω κι εγώ να πλέξω".
- "Ναι χρυσούλι μου. Να κοίτα...

Κάνε μια θηλίτσα έτσι κι έτσι, κι
έτσι, και να το!"

- "Μα δεν καταλαβαίνω, το κά-
νεις γρήγορα" 

- "Ταχιά που θα μεγαλώσεις θα
το καταφέρεις, χρυσούλι μου!
Χρυσούλι μου, εσύ!"

Και ξεκαρδιζόταν στα γέλια... Η
γιαγιά μου... Πάντα γλυκούλα,
πάντα καλοσυνάτη και κυρίως
πάντα γελαστή. Είχε μεγαλώσει
στο Δάρα και ήταν από τις νοικο-
κυρές που δεν υπάρχουν πια. Τα
προλάβαινε όλα. Να μαζέψει το
σπίτι, να μαγειρέψει, να ζυμώσει,
να φτιάξει γλυκά, να πλέξει, αλλά

και να φωνάξει τη γιαγιά Μαρία να
πιούν καφέ, να πουν τα νέα και να
δουν την Αλίκη στο «Φαντάζιο»*.
Έπλεκε υπέροχα και πολλές φορές
έρχονταν γυναίκες για να τους
δείξει νέα σχέδια. Ήταν η απόλυ-
τη νοικοκυρά στο σπίτι της, αλλά
όπως οι περισσότερες γυναίκες
του καιρού της στεκόταν ένα
βήμα (μπορεί και δύο) πίσω από
τον άντρα της. Το πιο χαρακτηρι-
στικό της γνώρισμα ήταν ότι γε-
λούσε. Γελούσε πολύ, πάρα πολύ!!
Και μαζί της γελούσε όλο το σπί-
τι. 

Στον αντίποδά της ο παππούς
μου. Λιγομίλητος, σοβαρός και
μετρημένος, ταυτόχρονα όμως
και αγαπητός. Είχε πολλές παρέες
και λάτρευε τις συζητήσεις, εκτός
όμως από την οικογένειά του, λί-

γους ανθρώπους θεωρούσε φί-
λους του. Τους θυμάμαι μαζί με
τον παππού τον Λάμπη, να φεύ-
γουν νωρίς το μεσημέρι για την
Αγορά και να γυρίζουν νωρίς το
απόγευμα. Δεν γελούσε, όπως η
γιαγιά αλλά χαμογελούσε συχνά.
Στις τσέπες του σακακιού του
υπήρχε πάντα κάτι για μας, λου-
κουμάκι, καραμέλες ευκαλύπτου
(οι αγαπημένες μου) και πλακίτσες
σοκολάτας. Και βέβαια κερνούσε
διπλή δόση κερασάκι στο καφε-
νείο... 

Πίστευα πάντα πως είχε υψη-
λή αίσθηση του δικαίου, αλλά
ταυτόχρονα ήταν κάπως αυστη-
ρός και απόλυτος. Ό,τι ήθελε έπρε-
πε να γίνει με τον τρόπο που εκεί-
νος ήθελε και είχε άποψη για όλα.
Από τις εργασίες που έπρεπε να γί-

νουν στο σπίτι μέχρι το φαγητό
της επόμενης μέρας. Θεωρούσα
πάντα ότι μου είχε αδυναμία και
τον θαύμαζα γιατί νόμιζα ότι μπο-
ρούσε να ελέγξει τα πάντα. 

Και όμως...όταν η γιαγιά έφυ-
γε για το μεγάλο ταξίδι, ο παππούς
μου άλλαξε. Διατήρησε την ακε-
ραιότητα και την ανεξαρτησία
του ως το τέλος της ζωής του,
αλλά ήταν φανερό πως δεν ήταν
πια ίδιος. Ήταν λιγότερο απόλυτος,
λιγότερο αεικίνητος... Ίσως γιατί
μεγάλωσε, ίσως γιατί, όπως πι-
στεύω, τα μεγάλα χαμογελαστά,
γεμάτα αγάπη και καλοσύνη μά-
τια της γιαγιάς μου έλειψαν κυρίως
σ εκείνον. 

Στα χρόνια που πέρασαν, μια
εικόνα μένει πάντα χαραγμένη
στη μνήμη μου και με κάνει να χα-

μογελώ. Ακόμα και τώρα όταν το
αυτοκίνητο μας στρίβει αριστερά
στα Αλώνια, προς το κάτω χωριό,
νομίζω ότι θα δω από μακριά τη
φιγούρα του παππού να χαμογε-
λά ανακουφισμένος και να κατε-
βαίνει τα σκαλιά του κήπου να μας
προϋπαντήσει. Και πάνω από την
αυλή ακούω τη γιαγιά μου να γε-
λάει δυνατά και να φωνάζει: «Μα-
ρία, Λάμπη, ήρθαν! Ήρθαν τα
χρυσούλια».

* Το περιοδικό Φαντάζιο ήταν εβδο-
μαδιαίο περιοδικό φέρνοντας μια μικρή
επανάσταση στην εποχή του, ξεκίνησε
την πορεία του το 1969 και την ολο-
κλήρωσε το 1984. Μεγάλο σχήμα, πολ-
λές έγχρωμες γυαλιστερές σελίδες και
υπέροχα πανέμορφα πορτραίτα, με
αφίσα στο κέντρο του περιοδικού, του
εκάστοτε εικονιζόμενου.
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«Ήρθαν τα χρυσούλια»
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Δημοσιογράφος με στυλ… αθλητικό
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