
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας

Προς τον κ. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

     Επερώτηση

του περιφερειακού συμβούλου Παναγιώτη (Τάκη) Γατσόπουλου, 
Αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Θέμα: «Στοιχειωμένο»  έργο  Παραλογγοί  -  Τριπόταμα, 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Η  επαρχιακή  οδός  που  συνδέει  τις  τοπικές  κοινότητες  της 
δημοτικής ενότητας Κοντοβάζαινας, δήμου Γορτυνίας,  Π.Ε. Αρκαδίας 
με  την  Ε.Ο.  Τρίπολης-Πάτρας  (111),  περιλάμβανε  τμήμα  γνωστό  ως 
«Παραλογγοί–Τριπόταμα»,  μήκους  περίπου  8  χιλιομέτρων,  που 
διανοίχθηκε ως αμαξιτός χωματόδρομος τη δεκαετία του 1970 από τη 
ΜΟΜΑ.
 Η οδός αυτή με την σοβαρή αναβάθμιση του πιο πάνω τμήματός 
της  μπορούσε  να εξυπηρετήσει,  ως  κύρια πρόσβαση με ασφάλεια  και 
μείωση  χρόνου  και  απόστασης  προς  Τρίπολη  και  Πάτρα,  το  σύνολο 
σχεδόν των δυσπρόσιτων έως πλήρως απομονωμένων πιο πάνω τοπικών 
κοινοτήτων,  καθώς  η  Αρκαδία  χωρίς  την  εκκρεμή;;;;;;;;  παράκαμψη 
Λαγκαδίων  στην  Ε.  Ο.  Τρίπολης-Πύργου,  όπως  και  τελικά  η  όλη 
Πελοπόννησος είναι οδικά διχοτομημένη. 

Για το λόγο αυτό το παραπάνω έργο αποτέλεσε χρόνιο αίτημα των 
κατοίκων της περιοχής και πριν από περίπου  25 περίπου χρόνια εδέησε 
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να κριθεί και από την τότε Νομαρχία Αρκαδίας η αναγκαιότητά του και 
να δρομολογηθεί η εκτέλεσή του. 

Εδώ ακριβώς όμως, με την αρχή της λύσης του, αναφάνηκε και 
τελικά με την πάροδο του χρόνου αποκαλύφθηκε συμπυκνωμένη όλη η 
παθογένεια της διαχείρισης των δημοσίων πραγμάτων και  πόρων, που 
έχει οδηγήσει τη χώρα μας στη σημερινή πραγματικότητα. 

Το έργο αναβάθμισης που η υλοποίησή του ξεκίνησε τμηματικά 
…….. και  από τα εύκολα …τη δεκαετία του 1990, παραμένει  μέχρι 
σήμερα!!!!! όχι  μόνο  ημιτελές  αλλά  κυριολεκτικά  στοιχειωμένο, με 
απαγόρευση από ετών της  κυκλοφορίας  στην  παραπάνω οδό από την 
Αστυνομική  Διεύθυνση  Αρκαδίας,  λόγω  κατολίσθησης  σε  ένα  μικρό 
τμήμα της των δημιουργημένων πρανών της.

Ο απόλυτος παραλογισμός όμως ολοκληρώνεται καθώς η μεγάλη 
αναγκαιότητα χρήσης της οδού, στην οποία αναφέρθηκα, υπερβαίνει την 
απαγόρευση κυκλοφορίας….. και υποχρεώνει τη  χαλικόστρωσή της, για 
να  διατηρηθεί  προσβάσιμη!!!!!  με  παγκόσμιας  πρωτοτυπίας  μάλιστα 
πινακίδα ότι η διέλευση γίνεται με ευθύνη των διερχόμενων!!!

Η  Περιφερειακή Αρχή προεκλογικά  της πρώτης θητείας της αλλά 
και μετεκλογικά από το 2011 υποσχόταν σε κάθε ευκαιρία την ένταξη 
του  έργου  στο  ΕΣΠΑ.  Τις  ίδιες  υποσχέσεις  διένειμε  και  στην 
προηγούμενη προεκλογική περίοδο του 2014, όμως τελικά το έργο  δεν 
εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και παραμένει μέχρι σήμερα μετέωρο!!!! παρότι 
εκπονήθηκαν προφανώς για να εκπονηθούν και πάλι μελέτες το 2012 και 
προεκλογικά το 2014, σε συνέχεια άλλων τουλάχιστον τριών μελετών!!!! 
που προηγήθηκαν….  

 Επειδή  η  Περιφέρεια   Πελοποννήσου  είναι  η  υπεύθυνη  και  ως 
διάδοχος της Νομαρχίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας, 
αλλά και η ίδια τα τελευταία χρόνια, για την απαράδεκτη κατάσταση της 
πιο  πάνω  επαρχιακής  οδού,  που  παραμένει  ελέω  της  περίφημης 
αποτελεσματικότητας  των  διοικούντων!!!  όχι  μόνο  αμετάβλητη,  αλλά 
χειρότερη  και  πιο  επικίνδυνη  ακόμα  και  πριν  τις  ενέργειες  και 
παραλείψεις τους….., 

νομίζω ότι καταρχήν είναι καιρός σήμερα…. τόσες δεκαετίες από 
την αρχή της πιο πάνω ιστορίας, για ένα απολογισμό στους πολίτες και 
ένας σοβαρός προγραμματισμός για το τέλος της .…

Καλείται  έτσι  ο  Περιφερειάρχης  να  γνωστοποιήσει  στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο:

2



1)Κατάλογο του συνόλου των πληρωμών, που ενεργήθηκαν μέχρι 
σήμερα!!  για  το  παραπάνω  ημιτελές  έργο,  περιλαμβανόμενων  των 
μελετών,  με  προφανή  διασπάθιση  του  δημόσιου  χρήματος,  ενόσω 
τουλάχιστον  αυτό  παραμένει  εγκαταλελειμμένο  και  συνεχώς 
απαξιούμενο. 

2)Τις   προσωποποιημένες  διαχρονικά  και  με  δικαίωμα 
αυτοκαταγγελίας!!!  ευθύνες  για  την  απίθανη  αυτή  κατάσταση  και  τι 
έπραξε για όσες δεν τον αφορούν,  ως οπωσδήποτε υπεύθυνος για την 
απόδοσή τους προς τις αρμόδιες αρχές.

3)Τις σημερινές θέσεις  του για το έργο έναντι  των διαχρονικών 
εξαγγελιών του και τη χρηματοδότησή του μετά την οδυνηρή για τους 
κατοίκους των περιοχών αυτών και το δημόσιο συμφέρον εμπειρία των 
προηγούμενων δεκαετιών!!!! 

Σημειώνω πάντως το ενδεικτικό της παντελούς έλλειψης σχεδίου 
της Περιφερειακής Αρχής και των «τυχαίων» ιεραρχήσεων και άναρχων 
επιλογών της, ότι στην πρόσφατη επιβληθείσα και όχι με πρωτοβουλία 
της συζήτηση στο Πε.Συ. για το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της 
Περιφέρειας,  αυτή απένταξε σιωπηρά το συγκεκριμένο έργο, όχι μόνο 
από  τους  στόχους  της  συγκεκριμένης  θητείας  της,  αλλά  και  από  τις 
προτεραιότητες  της  Αρκαδίας  την  επόμενη  δεκαπενταετία!!!!!!!!, 
αφήνοντας  κυριολεκτικά  στο  δρόμο  τα  δημόσια  χρήματα,  που 
ξοδεύτηκαν γι΄αυτό μέχρι σήμερα και εμπαίζοντας τους κατοίκους των 
μειονεκτικών  αυτών  περιοχών  για  δήθεν  πολιτική  της  ενίσχυσης  του 
πρωτογενούς τομέα. και ισόρροπης ανάπτυξης.

Τρίπολη 30-1-2016

Παναγιώτης (Τάκης) Γατσόπουλος

Περιφερειακός σύμβουλος
Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
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