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Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι

Ανταποκρινόμενοι με υπευθυνότητα στην τιμητική σας εντολή αναλάβαμε το 2011 την 
διοίκηση του νέου καλλικρατικού Δήμου Γορτυνίας και δρομολογήσαμε μια νέα πορεία για 
την Γορτυνία, παρά την δύσκολη συγκυρία μέσα στην οποία εφαρμόστηκε η διοικητική 
μεταρρύθμιση. Χάρη στην δική σας εμπιστοσύνη, που ανανεώθηκε το 2014, ανατρέψαμε 
νοοτροπίες, πολιτικές και πρακτικές που είναι υπεύθυνες για την σημερινή κατάσταση και 
φέραμε στο προσκήνιο την κοινωνία και τις ζωντανές δυνάμεις του τόπου μας.

Βάλαμε γερά θεμέλια, οργανώσαμε και προγραμματίσαμε, χωρίς τυμπανοκρουσίες αλλά 
με ήδη ορατά αποτελέσματα, την κοινή μας προσπάθεια για την ανασυγκρότηση και 
αναγέννηση της Γορτυνίας. Με συνέπεια στις αρχές μας, πέρα από στενά κομματικά όρια 
και χωρίς οικονομικές εξαρτήσεις και δεσμεύσεις, συνεχίζουμε μαζί. Με εμπιστοσύνη 
στις δυνατότητες του τόπου μας, με γνώση των προβλημάτων, με τεκμηριωμένες και 
υλοποιήσιμες προτάσεις, μπορούμε να πετύχουμε πολλά, μαζί με τις ζωντανές δυνάμεις 
της τοπικής κοινωνίας και των απανταχού Γορτυνίων.

Συμμετέχω στις εκλογές της 26ης του Μάη, ως πρώτος μεταξύ ίσων, ως επικεφαλής ενός 
πραγματικά ανεξάρτητου και ανανεωμένου συνδυασμού, διευρυμένου και με έμπειρα και 
με νέα πρόσωπα,  με επιστήμονες, με βιοτέχνες, με αγρότες και εργαζόμενους, που είναι 
πρώτα απ’ όλα ενεργοί πολίτες. Με σχέδιο για την ανάπτυξη της Γορτυνίας, με καθημερινή 
παρουσία και δραστηριότητα στην περιοχή, που θα είμαστε δίπλα σας και την επομένη 
των εκλογών.

Ζητώ και πάλι την εμπιστοσύνη σας και σας καλώ να στηρίξετε ενεργά την κοινή μας 
προσπάθεια για έναν Δήμο που θα είναι στην υπηρεσία κάθε πολίτη, χωρίς διακρίσεις. 
Εχουμε εξασφαλίσει τους πόρους για να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής στον τόπο μας. 
Η πόρτα του Δημαρχείου θα είναι ανοιχτή για όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν, για 
όλους όσους μπορούν να προσφέρουν, με ήθος, με γνώση και ανιδιοτέλεια. Μοναδικός 
μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα του τόπου.

Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες, γιατί για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να 
αντιστρέψουμε την πορεία της Γορτυνίας δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια, η φιλία και η 
συμπάθεια. Η συγκυρία απαιτεί υπευθυνότητα, εμπειρία, γνώση, αποφασιστικότητα και 
ενθουσιασμό. Η ψήφος μας πρέπει να είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και βεβαιότητας 
ότι επιλέγουμε τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν πράξη τα οράματά μας για τη 
Γορτυνία που αξίζει σε μας και στα παιδιά μας!

Σας καλώ να ψηφίσετε την Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών 
από την πρώτη Κυριακή! 

Γιατί η σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβούλιου θα καθοριστεί 
από την πρώτη Κυριακή!

Χρειάζομαι αξιόπιστους συνεργάτες στην διοίκηση του Δήμου! 
Κάθε ψήφος μετράει!

Γιάννης Σπ. Γιαννόπουλος



ΚΑΡΑΝΤΏΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
Δ.Ε. ΒΥΤΙΝΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
Δ.Ε. ΒΥΤΙΝΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΟΥΠΗ ΜΑΡΙΝΑ
Δ.Ε. ΗΡΑΙΑΣ

ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΙΏΑΝΝΗΣ
Δ.Ε. ΗΡΑΙΑΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ

ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΘΕΟΔΏΡΟΣ
Δ.Ε. ΒΥΤΙΝΑΣ

ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
Δ.Ε. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ.Ε. ΗΡΑΙΑΣ

ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
Δ.Ε. ΗΡΑΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΘΕΏΝΗ
Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ

ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
Δ.Ε. ΒΥΤΙΝΑΣ

ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Δ.Ε. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΘΕΟΔΏΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δ.Ε. ΗΡΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ

ΜΠΟΥΡΝΑ ΜΑΡΙΑ
Δ.Ε. ΒΥΤΙΝΑΣ

ΤΣΑΦΑΡΑ ΙΏΑΝΝΑ
Δ.Ε. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΟΥ ΙΏΑΝΝΗΣ
Δ.Ε. ΗΡΑΙΑΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ

ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Δ.Ε. ΒΥΤΙΝΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Δ.Ε. ΗΡΑΙΑΣ

ΣΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ.Ε. ΗΡΑΙΑΣ

ΖΙΑΒΡΑ ΓΕΏΡΓΙΑ
Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Δ.Ε. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ



ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
(ΘΕΜΗΣ)

Δ.Ε. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Δ.Ε. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δ.Ε. ΤΡΙΚΟΛΏΝΏΝ

ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗ ΓΕΏΡΓΙΑ 
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΏΡΑ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΏΑΝΝΗΣ
Δ.Ε. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Δ.Ε. ΛΑΓΚΑΔΙΏΝ

ΣΙΕΜΠΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 
Δ.Ε. ΤΡΙΚΟΛΏΝΏΝ

ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΣΤΑΘΑ ΜΑΡΙΑ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΏΝ/ΝΟΣ
Δ.Ε. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
Δ.Ε. ΛΑΓΚΑΔΙΏΝ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΜΑΙΝΕΜΕΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Δ.Ε. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ.Ε. ΛΑΓΚΑΔΙΏΝ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΏΡΓΙΑ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΜΕΝΥΧΤΑ ΤΖΕΝΗ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΙΏΑΝΝΗΣ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ.Ε. ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  ΤΟΥ ΙΏΑΝΝΗ

Δ.Ε. ΤΡΙΚΟΛΏΝΏΝ

ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΞΥΝΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ

ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΙΝΑ
Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΏΝ



Ο Γιάννης Γιαννόπουλος γεννήθηκε το 1962. Κατάγεται από τη 
Βάχλια και τα Τρόπαια Γορτυνίας.  Είναι γιος του ιατρού Σπύρου 
Γιαννόπουλου, που διετέλεσε Βουλευτής, Υποδιοικητής του ΙΚΑ 
και Διοικητής του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 
Είναι παντρεμένος με την Παρασκευή Ρόδη και έχει δύο γιους, 
τον Σπύρο και τον Μιχάλη.

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διπλωματούχος του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εργάστηκε επί δεκαετία ως Τεχνικός 
Διευθυντής σε μεγάλη Βιομηχανία του Ιδιωτικού Τομέα και 
διατηρεί Τεχνικό Γραφείο που ειδικεύεται στις σύγχρονες 
εφαρμογές Πληροφορικής. Συμμετείχε στην Μόνιμη Επιτροπή 
για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία του Τεχνικού 
Επιμελητήριου Ελλάδας.

Ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική και πολιτική δράση από τα 
νεανικά του χρόνια και συμμετείχε στη Σύγκλητο του Ε.Μ.Π. 
Ήταν υποψήφιος Βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ. Το 2006 
είχε εκλεγεί Νομαρχιακός Σύμβουλος Αρκαδίας και συμμετείχε 
σε διάφορες Νομαρχιακές Επιτροπές. Με την ιδιότητα αυτή, 
όπως και την εν γένει πολιτική του δραστηριότητα στην 
Αρκαδία, έδωσε σταθερά τον αγώνα για την επίλυση των 
χρόνιων προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας του, της 
Γορτυνίας.

Στις 14 Νοεμβρίου 2010, εκλέγεται πρώτος Δήμαρχος του 
νεοσύστατου "Καλλικρατικού" Δήμου Γορτυνίας, ως επικεφαλής 
του ανεξάρτητου συνδυασμού “Παγγορτυνιακή Συμμαχία 
Πολιτών” και  αναλαμβάνει καθήκοντα την 1/1/2011. 
Μαζί με τους συνεργάτες του και το προσωπικό των οκτώ 
συνενωμένων "Καποδιστριακών" δήμων οργανώνουν τον 
Δήμο και τις υπηρεσίες του σε σωστές βάσεις, έτσι ώστε να έχει 
σήμερα διαχειριστική επάρκεια, πιστοποίηση διαδικασιών και 
την δυνατότητα υλοποίησης του επιχειρησιακού του σχεδίου.

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Γιάννης Γιαννόπουλος γνωρίζει πολύ 
καλά την Γορτυνία και τα προβλήματά της. Πιστεύει στις ποικίλες 
δυνατότητες και τους αναξιοποίητους πόρους που διαθέτει 
η Γορτυνία και με το έργο του συμβάλλει ουσιαστικά στην 
εφαρμογή ενός τεκμηριωμένου και υλοποιήσιμου σχεδίου 
για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξή της, με αποκλειστικό 
γνώμονα το συμφέρον της περιοχής και των κατοίκων της.

ΤΡΙΠΟΛΗ: Εθνικής Αντίστασης 57-59,
Τηλ: 2710 238605, 2710 222676 / Κιν: 6977459255
Web: www.pangortyniaki.gr, www.facebook.com/giannopoulos
Email: pangortyniaki@gmail.com, Twitter: www.twitter.com/ggiannop
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