
 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Αγιασµός των νέων εγκαταστάσεων της ∆ηµοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης 

τελέστηκε το απόγευµα της Τετάρτης (26 Σεπτεµβρίου), στο δηµοτικό κτίριο της 

«κάτω αγοράς», όπου στεγάζεται πλέον ο σταθµός.  

Της τελετής προεξήρχε ο Πανοσολογιώτατος αρχιµανδρίτης, πρωτοσύγγελος της 

Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας, π. Θεόκλητος Αθανασόπουλος και ο 

ιερατικός προϊστάµενο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως 

π. Iωάννης Σουρλίγγας. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας ∆ήµου Τρίπολης, Τιµολέων Κατσίπος, 

υπογράµµισε ότι για την µεταφορά του σταθµού σε νέες εγκαταστάσεις έπαιξε 

σηµαντικό ρόλο το γεγονός, ότι θα υπάρξει εξοικονόµηση πόρων και ευχαρίστησε 

τον δήµαρχο Τρίπολης Γιάννη Σµυρνιώτη που είχε την πρωτοβουλία της 

µεταστέγασης καθώς και όλες της παρατάξεις του δηµοτικού συµβουλίου για την 

στήριξή τους στην ∆ΕΠΕ. 

Επίσης, τόνισε ότι οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν αναβάθµιση για το ραδιόφωνο 

και προφέρουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει 

τους εργαζοµένους και τους συνεργάτες του σταθµού για το έργο που παράγουν. 

Ο Αντιδήµαρχος Κώστας Ταλούµης, εκπροσωπώντας τον δήµαρχο που απουσίαζε, 

διάβασε µήνυµα του ∆ηµάρχου Τρίπολης, Γιάννη Σµυρνιώτη, µέσα από το οποίο 

τονιζόταν ότι το ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο έχει υψηλά ποσοστά ακροαµατικότητας τα 

οποία το καθιστούν ως έναν από τους µεγαλύτερους περιφερειακούς ενηµερωτικούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας. Παράλληλα εµφανώς συγκινηµένος 

αναφέρθηκε στην ιστορική διαδροµή του ραδιοφώνου και κάλεσε τους εργαζοµένους 

του σταθµού να στέκονται υπεράνω των δηµοτικών παρατάξεων και αντικειµενικά κι 

αµερόληπτα να συνεχίσουν µε τον ίδιο ζήλο να ενηµερώνουν τους πολίτες της 

Πελοποννήσου. Ο κ. Ταλούµης είπε ότι µεταφέρει τις ευχές του πρώην δηµάρχου 

Τρίπολης και πρώτου προέδρου της ∆ΕΠΕ ∆ηµοσθένη Σωτηρόπουλου. 

Ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας, π. Θεόκλητος 

µεταφέροντας ευχές και ευλογίες του σεβασµιωτάτου ποιµενάρχη µας κ. 

Αλεξάνδρου, κάλεσε τους παραγωγούς του δηµοτικού ραδιοφώνου, αυτές τις 

δύσκολες εποχές να µην ξεχνούν το λόγο του Σωτήρος Χριστού και να συνεχίσουν 



την έως σήµερα λαµπρή πορεία του σταθµού, να ενηµερώνουν σωστά τους πολίτες 

και να σταθούν αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους µας που δοκιµάζονται. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Ευάγγελος Γιαννακούρας, µετέφερε µήνυµα του 

περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη και στο χαιρετισµό του αφού 

χαρακτήρισε το σταθµό ως ‘’κορωνίδα της ενηµέρωσης’’ στην Πελοπόννησο, 

αναφέρθηκε µε εγκωµιαστικά λόγια στην αντικειµενική κριτική των δηµοσιογράφων 

του σταθµού και ταυτόχρονα κάλεσε τους παραγωγούς του ραδιοφώνου να εντάξουν 

στο πρόγραµµά τους περισσότερα δηµοτικά τραγούδια. 

Ο επικεφαλής της µείζονα αντιπολίτευσης στο δηµοτικό συµβούλιο Τρίπολης 

∆ηµήτρης Παυλής, αναφέρθηκε στην οµόφωνη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 

για την µεταστέγαση του σταθµού, δήλωσε ότι η παράταξή του θα είναι δίπλα στην 

διοίκηση και τους εργαζοµένους για την αντιµετώπιση των όποιων προβληµάτων 

υπάρχουν, ενώ εξήρε την πλουραλιστική κι αντικειµενική ενηµέρωση που έχει 

καταστήσει το ∆ηµοτικό Ραδιόφωνο πρώτο σε ακροαµατικότητα, καλώντας 

ταυτόχρονα τους δηµοσιογράφους να µην απεµπολήσουν την αντικειµενικότητά τους. 

Ο δηµοτικός σύµβουλος Κώστας Τζιούµης εκπροσωπώντας την παράταξη 

‘’Συνεργασία για την Τρίπολη πρωτεύουσα πόλη’’ ευχήθηκε στο σταθµό να 

συνεχίσει να προάγει την αντικειµενική ενηµέρωση και να µην ξεχνά το κοινωνικό 

του ρόλο. 

Ο πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ Θέµης Μπερεδήµας δήλωσε ενθουσιασµένος από το έργο 

και την πολυσχιδή δράση του δηµοτικού ραδιοφώνου Τρίπολης, καθώς και από την 

θέρµη µε την οποία το περιβάλει η δηµοτική αρχή, οι παρατάξεις του δηµοτικού 

συµβουλίου, κυρίως όµως οι φορείς και οι πολίτες της Αρκαδίας. Υπογράµµισε 

παράλληλα ότι αυτό που συνάντησε στο δηµοτικό ραδιόφωνο Τρίπολης, αυτή την 

δύσκολη περίοδο που βιώνει η χώρα και ο χώρος των ΜΜΕ, είναι πρωτόγνωρο για τα 

ραδιοφωνικά χρονικά, δηλώνοντας ότι αποτελεί σταθµό πρότυπο. 

Ο πρώην δήµαρχος Τρίπολης, Αλέκος Κοτσιάνης αναφέρθηκε στην µέχρι τώρα 

πορεία του σταθµού, σηµείωσε ότι όλες οι δηµοτικές αρχές συνέβαλαν µε την στάση 

τους στην αναβάθµιση της ποιότητάς του και µαζί µε τις ευχές του κάλεσε τους 

εργαζόµενους να µείνουν αυστηρά προσηλωµένοι στο έργο τους. 

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, εκτός από τους εξωτερικούς παραγωγούς του 

σταθµού, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της Αρκαδίας, συνάδελφοι από άλλα 

µέσα ενηµέρωσης του νοµού και πολίτες της Τρίπολης. 

Παρόντες ήταν ακόµα οι αντιδήµαρχοι Σάββας Σαββάκης, Γιώργος Καρλής, ο 

πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου, Γιάννης Μπόζος, οι δηµοτικοί σύµβουλοι 

Θοδωρής Παλιογιάννης, Γιάννης Κατσίρης Σταύρος Κουκάκης, Νικόλας 

Τσιαµούλος, Τάσος Κακλαµάνος, ο αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΠΕ, Παναγιώτης 

Παρασκευόπουλος. 

 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ, www.drt915.gr) 


