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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΔΥΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ κ. ΤΑΣΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 
Σε συγκέντρωση στελεχών της εκπαίδευσης Πελοποννήσου που πραγματοποιήθηκε 

στην Τρίπολη (5/4/12) και παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη, του 

Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού, του Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης κ. Πέτρου Μισθού καθώς και άλλων αυτοδιοικητικών, ο Γενικός 

Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος, κατά τη διάρκεια σύντομης τοποθέτησής του, 

προχώρησε στις παρακάτω δύο συγκεκριμένες προτάσεις: 

  

1) Πρότεινε τη δημιουργία-ονομασία της "πλατείας του μαθητή" στην Περιφέρεια 

τιμώντας με αυτό τον τρόπο, όπως είπε, τον πιο σκληρά εργαζόμενο αυτής της 

χώρας που είναι ο μαθητής. Μιλώντας με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ο κ. 

Αποστολόπουλος τόνισε τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα ένας 
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μαθητής, υπογράμμισε το σκληρό καθημερινό του πρόγραμμα και δήλωσε ότι όλοι 

πρέπει να τιμήσουμε δεόντως την αδικημένη νέα γενιά αυτού του τόπου. Πρόκειται, 

όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας, για μια συμβολική κίνηση που θα αγκαλιαστεί όχι 

μόνο από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και από το σύνολο της κοινωνίας. 

 

2) Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας κ. Τάσος Αποστολόπουλος πρότεινε τη 

μεταφορά των οστών του Ελευθερωτή του Γένους Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε 

Μουσείο του Αγώνα, που θα πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα στην Τρίπολη 

προκειμένου όλοι οι μαθητές των ελληνικών σχολείων, αλλά και όλοι οι Έλληνες να 

έχουν τη δυνατότητα να τα προσκυνήσουν αποτίνοντας έτσι ελάχιστο φόρο τιμής στο 

μεγαλύτερο Ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και στέλνοντας με αυτό τον 

τρόπο το σαφές μήνυμα ότι πρέπει να γίνει ένα νέο ξεκίνημα για το κράτος και το λαό 

μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οστά του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη τα τελευταία 

χρόνια είναι θαμμένα κάτω από τον έφιππο ανδριάντα του που βρίσκεται στην 

πλατεία Άρεως της αρκαδικής πρωτεύουσας. Αναφερόμενος στην πρόταση αυτή, ο 

Γενικός Γραμματέας κ. Αποστολόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι η τουριστική 

κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά για την πόλη της Τρίπολης, ενώ θα αξιοποιηθούν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα οστά του Ελευθερωτή του Γένους Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη. 
 
 
 


