
 
Η Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5 FM έκοψε την πίτα της για το 2013 

 

Σε μια σεμνή εκδήλωση στα γραφεία της, η Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5 fm 

πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτάς της, για πρώτη φορά 

στις νέες της εγκαταστάσεις, στην πλατεία της νέας δημοτικής αγοράς,  την Τετάρτη 6 

Φεβρουαρίου 2013. 

Το παρών στην εκδήλωση του ραδιοφώνου μας έδωσε ο Δήμαρχος Τρίπολης, Γιάννης 

Σμυρνιώτης, εκπρόσωποι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, δημοτικοί και περιφερειακοί 

σύμβουλοι, εκπρόσωποι της περιφέρειας Πελοποννήσου, η διοίκηση του Επιμελητηρίου 

Αρκαδίας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της πόλης και του νομού, όπως και 

στελέχη του Δήμου Τρίπολης, από διάφορες υπηρεσίες. Μήνυμα για την εκδήλωση έστειλε 

ο Αρκάς Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος. 

Στην κοπή της πίτας παρόντες ήταν και οι εργαζόμενοι των πρωινών και απογευματινών 

ζωνών του σταθμού και το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, καθώς και αρκετοί φίλοι του ραδιοφώνου.  

Την πίτα έκοψε ο δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης Σμυρνιώτης ο οποίος ευχήθηκε το Δημοτικό 

Ραδιόφωνο να συνεχίσει να πρωτοπορεί και να διατηρεί υψηλές ακροαματικότητες και 

καλές εκπομπές. 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΕ Τίμος Κατσίπος ευχαρίστησε τη δημοτική αρχή για την εμπιστοσύνη 

με την οποία περιβάλλει το ραδιόφωνο και εξήρε την αποδοτικότητα των εργαζομένων της 

επιχείρησης η οποία όπως είπε αποδεικνύεται από την υψηλή ακροαματικότητα αλλά και 

την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας (www.drt915.gr). Ενώ, ευχαρίστησε και όλες τις 

δημοτικές αρχές για τη στήριξη που παρείχαν, συμβάλλοντος καθοριστικά στην 

επιτυχημένη ως σήμερα πορεία του ραδιοφώνου. 

Ιδιαίτερα συγκινητικός ήταν ο λόγος του πρώην Δημάρχου Τρίπολης Δημοσθένη 

Σωτηρόπουλου και του πρώην Προέδρου της Επιχείρησης Γιάννη Σταματάκου οι οποίοι 

αναφέρθηκαν στην εποχή που ξεκίνησε η λειτουργία του ραδιοφώνου, στις δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν τότε και έκαναν ειδική αναφορά στους αείμνηστους  τεχνικούς του 

σταθμού, Γιώργο Λειβαδίτη και Δημήτρη Καταλυματία, αλλά και στη συμβολή της Ιεράς 

Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας η οποία στήριξε την προσπάθεια αυτή, 

φιλοξενώντας την πρώτη κεραία του ραδιοφώνου, στην ιστορική μονή της Επάνω Χρέπας 

κάνοντας ειδική αναφορά στις μοναχές της Μονής που προσέφεραν ακόμα και το ρεύμα 

για να λειτουργήσει ο σταθμός.  

Να ευχαριστήσουμε τα Ζαχαροπαλστεία Ντεγιάννης για την προσφορά της βασιλόπιτας, 

καθώς και το «Αρχοντικό Χατζηπαναγιώτη» το οποίο βρίσκεται εντός του παραδοσιακού 

οικισμού Λεωνιδίου, περιτριγυρισμένο από ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο, που προσέφερε 

ένα τριήμερο δωρεάν διαμονής στον τυχερό της βασιλόπιτας. 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΠΕ 

 


