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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΤΟ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ θ. ΣΑΟΤ
ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ
ε ζπγθέληξσζε ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο Πεινπνλλήζνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηελ Σξίπνιε (5/4/12) θαη παξνπζία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θ. Πέηξνπ Σαηνύιε, ηνπ
Δεκάξρνπ Κνξηλζίσλ θ. Αιέμαλδξνπ Πλεπκαηηθνύ, ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Δηεπζπληή
Εθπαίδεπζεο θ. Πέηξνπ Μηζζνύ θαζώο θαη άιισλ απηνδηνηθεηηθώλ, ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη
Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο, θαηά ηε δηάξθεηα ζύληνκεο ηνπνζέηεζήο ηνπ,
πξνρώξεζε ζηηο παξαθάησ δύν ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο:
1) Πξόηεηλε ηε δεκηνπξγία-νλνκαζία ηεο "πιαηείαο ηνπ καζεηή" ζηελ Πεξηθέξεηα
ηηκώληαο κε απηό ηνλ ηξόπν, όπσο είπε, ηνλ πην ζθιεξά εξγαδόκελν απηήο ηεο
ρώξαο πνπ είλαη ν καζεηήο. Μηιώληαο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ν θ.
Απνζηνιόπνπινο ηόληζε ηηο κεγάιεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα έλαο

καζεηήο, ππνγξάκκηζε ην ζθιεξό θαζεκεξηλό ηνπ πξόγξακκα θαη δήισζε όηη όινη
πξέπεη λα ηηκήζνπκε δεόλησο ηελ αδηθεκέλε λέα γεληά απηνύ ηνπ ηόπνπ. Πξόθεηηαη,
όπσο είπε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο, γηα κηα ζπκβνιηθή θίλεζε πνπ ζα αγθαιηαζηεί όρη
κόλν από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα αιιά θαη από ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο.
2) ηε ζπλέρεηα ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο πξόηεηλε ηε
κεηαθνξά ησλ νζηώλ ηνπ Ειεπζεξσηή ηνπ Γέλνπο Θεόδσξνπ Κνινθνηξώλε ζε
Μνπζείν ηνπ Αγώλα, πνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί άκεζα ζηελ Σξίπνιε
πξνθεηκέλνπ όινη νη καζεηέο ησλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ, αιιά θαη όινη νη Έιιελεο λα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ηα πξνζθπλήζνπλ απνηίλνληαο έηζη ειάρηζην θόξν ηηκήο ζην
κεγαιύηεξν Ήξσα ηεο Ειιεληθήο Επαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη ζηέιλνληαο κε απηό ηνλ
ηξόπν ην ζαθέο κήλπκα όηη πξέπεη λα γίλεη έλα λέν μεθίλεκα γηα ην θξάηνο θαη ην ιαό
καο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα νζηά ηνπ Θεόδσξνπ Κνινθνηξώλε ηα ηειεπηαία
ρξόληα είλαη ζακκέλα θάησ από ηνλ έθηππν αλδξηάληα ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
πιαηεία Άξεσο ηεο αξθαδηθήο πξσηεύνπζαο. Αλαθεξόκελνο ζηελ πξόηαζε απηή, ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Απνζηνιόπνπινο εμέθξαζε ηελ άπνςε όηη ε ηνπξηζηηθή
θίλεζε ζα απμεζεί ζεκαληηθά γηα ηελ πόιε ηεο Σξίπνιεο, ελώ ζα αμηνπνηεζνύλ κε
ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηα νζηά ηνπ Ειεπζεξσηή ηνπ Γέλνπο Θεόδσξνπ
Κνινθνηξώλε.

