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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Συνάντηση σχολείων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Γορτυνίας 

 
    Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για φέτος το πρόγραµµα " Γνωρίζω το ∆ήµο 

µου και τους συνδηµότες µου " του ∆ήµου Γορτυνίας. Στα Τρόπαια την Τρίτη 

11/06/2013 στην τελική εκδήλωση για τους µαθητές της Πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης παρέστησαν περίπου 250 µαθητές από όλα τα σχολεία του ∆ήµου. 

Επίσης 200 και πλέον γονείς.  

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσίας τους ο Αντιπεριφερειάρχης  Αρκαδίας κ. 

Γιανακούρας, ο ∆ήµαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, ο Προϊστάµενος της 

Α/θµιας εκπαίδευσης Αρκαδίας κ. Γκέσουρας , ο σχολικός σύµβουλος  Α/θµιας 

εκπαίδευσης κ. Τέτζερης και ο περιφερειακός σύµβουλος κ. Ρουµελιώτης. 

Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων του σχολείου Τροπαίων υποδέχθηκε τους 

µαθητές και τους γονείς σερβίροντας σπιτικά γλυκίσµατα.  

Ο ∆ήµαρχος κ Γιαννόπουλος Γιάννης, αφού ευχήθηκε καλό καλοκαίρι στους 

µαθητές, τόνισε ότι µετά τη σύσταση των βασικών υπηρεσιών  για τη λειτουργία 

του ∆ήµου, ο ∆ήµος Γορτυνίας διευρύνει τους ορίζοντές του προς όλες τις 

κατευθύνσεις, προγραµµατίζει και διεκδικεί καλύτερη ποιότητας ζωής για όλους 

τους ∆ηµότες ιδιαίτερα για τη νεολαία.  

Ο Αντιδήµαρχος παιδείας, νεολαίας και αθλητισµού κ. Πέτρος Ζούνης που είχε και 

την ευθύνη υλοποίησης του προγράµµατος στη σύντοµη παρέµβασή του, αφού 

ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν για την υλοποίηση του προγράµµατος, τόνισε 

πως η συµµετοχή προϊδεάζει ότι το πρόγραµµα αυτό θα γίνει θεσµός στο ∆ήµο. 

Από το ∆ήµο Γορτυνίας απονεµήθηκαν αναµνηστικά µετάλλια στους µαθητές της 

ΣΤ΄ ∆ηµοτικού , όλων των σχολείων, µαζί µε τις ευχές για καλή σταδιοδροµία στη 

Β/θµια εκπαίδευση.  



Ακολούθησε η παράσταση " Το µαγικό ταξίδι της Ευγενίας " που µε µεγάλο 

ενθουσιασµό και ενεργή συµµετοχή παρακολούθησαν µέχρι το τέλος όλοι οι 

µαθητές.  

∆ια του προγράµµατος έγιναν 16 επισκέψεις σε διάφορα µέρη της Γορτυνίας από 

15 σχολεία, Νηπιαγωγεία- ∆ηµοτικά- Γυµνάσια- Λύκεια. Για το σχολικό έτος 2013-

2014 θα γίνει έγκαιρα, το Σεπτέµβριο, ο προγραµµατισµός των επισκέψεων και 

των εκδηλώσεων.  
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