
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Οκτωβρίου 2008 
Διοικητική Μεταρρύθμιση Καποδίστριας ΙΙ 

Στις 13 Ιουνίου του 2008, πριν πραγματοποιηθεί το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που είχε 
θέμα τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση», το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την  εισήγηση του 
Δημάρχου κου Γεωργίου Δαλιάνη και αποφάσισε, με συντριπτική πλειοψηφία, τη συνέχιση της 
λειτουργίας του Δήμου μας με τη σημερινή του μορφή, χωρίς καμία αλλαγή στην έκτασή του, 
(αριθμός απόφασης 169/08). 

Σήμερα, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως βρισκόμαστε σε ένα καθοριστικό σημείο σε ότι αφορά 
τη σχεδιαζόμενη διοικητική μεταρρύθμιση, ή αλλιώς «Καποδίστριας Ι Ι». Μάλιστα, τις τελευταίες 
ημέρες  δημοσιοποιήθηκαν οι προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το χωροταξικό 
σχεδιασμό των νέων Δήμων, σύμφωνα με τις οποίες, ο Δήμος μας διατηρεί τα σημερινά του όρια 
(σύμφωνα με την πρώτη πρόταση) ή διχοτομείται με ένα τμήμα του να εντάσσεται στο νέο – μεγάλο 
Δήμο Τρίπολης και το υπόλοιπο  τμήμα του να εντάσσεται στο Δήμο που θα αποτελείται από τους 
σημερινούς Δήμους Λεωνιδίου, Τυρού και την Κοινότητα Κοσμά, (σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση).  

Σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2008, 
συζητήθηκαν οι δύο προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την τύχη του Δήμου μας 
και αποφασίσθηκαν, κατά πλειοψηφία, τα εξής:  

Να παραμείνει ο Δήμος ως έχει σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 169/08 απόφαση του δημοτικού 
μας συμβουλίου της οποίας το αποφασιστικό έχει ως εξής: «Ορίζει όπως εν όψει του «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» 
Νο-2  ο Δήμος μας να συνεχίσει και να παραμείνει ως έχει χωρίς καμία αλλαγή με την σημερινή του 
μορφή και έκταση». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 
το νέο χωροταξικό χάρτη των ΟΤΑ, που διέρρευσαν στον ημερήσιο τύπο, αποφάσισε με συντριπτική 
πλειοψηφία: 
α). Να ξεκαθαρίσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών, στους βουλευτές του Νομού μας, που μας εκπροσωπούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ, στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην Τοπική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αρκαδίας, ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία απολύτως 
γεωγραφική αλλαγή των ορίων του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Είμαστε από τους μεγαλύτερους 
σε έκταση (δεύτερος) Δήμος της χώρας με 585.000 στρέμματα εδαφική περιφέρεια, 
χαρακτηριστήκαμε το 1998 πιλοτικός Δήμος αλλά δυστυχώς τα 10 τελευταία χρόνια πληρώσαμε 
ακριβά το τίμημα από την μη επαρκή χρηματοδότηση και την ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποστήριξη 
που δεν δόθηκε. Τα πειράματα για το Δήμο μας έχουν τελειώσει.  
β). Όσον αφορά την επικείμενη νέα νομοθετική Διοικητική Μεταρρύθμιση στο χώρο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ζητάμε να προχωρήσει πρώτα και κύρια τόσο η πλήρης διοικητική αποκέντρωση με 
συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις και αποφάσεις όσο και η φορολογική μεταρρύθμιση από την 
Κεντρική Διοίκηση έτσι ώστε οι ΟΤΑ να αποκτήσουν την πλήρη οικονομική αυτοτέλειά τους.  



γ). Ζητάμε από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αρκαδίας να προχωρήσει άμεσα σε 
συνέδριο όπου θα ληφθούν αποφάσεις για το θέμα του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2 δηλώνοντας κατηγορηματικά 
και πάλι ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε για το Δήμο μας καμία γεωγραφική αλλαγή.  
δ). Τονίζουμε ότι ο πιλοτικός Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, ως ενιαία διοικητική μονάδα, έχει αποκτήσει 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική συνοχή, διαθέτει αναπτυξιακές δυνατότητες και βρίσκεται ήδη 
σε πορεία ανάπτυξης και προόδου. 
ε). Καλούμε τους υπευθύνους να κατανοήσουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα όρια ή στον πληθυσμό 
του Δήμου μας, ισοδυναμεί με οπισθοδρόμηση, πού θα απαξιώσει και θα αχρηστεύσει τις μεγάλες 
προσπάθειες πού έγιναν τα δέκα (10) προηγούμενα χρόνια  για την λειτουργία του θεσμού. 
στ). Απορρίπτουμε την όποια πρόταση για διχοτόμηση του Δήμου, ως αντιαναπτυξιακή, παράλογη, 
ανεδαφική και πρόχειρη.   
ζ). Δηλώνουμε ότι την απόφασή μας αυτή θα την στηρίξουμε με κάθε τρόπο και εάν χρειαστεί και με 
δυναμικές κινητοποιήσεις».  

Και σε αυτή τη συνεδρίαση, η πρόταση του Δημάρχου κ. Γιώργου Δαλιάνη,  ψηφίστηκε από τη 
συντριπτική πλειοψηφία των Συμβούλων, στοιχείο ενδεικτικό του συναινετικού κλίματος που 
κυριαρχεί στο Δήμο μας σε ότι αφορά στην επικείμενη  μεταρρύθμιση.  
 
 Νερά πηγής Ανάβαλου. Ο Δήμος αναζητά  λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας  

   Το καλοκαίρι του 2007 ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Δαλιάνης,  με έγγραφό του προς όλες τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, τόνισε κατηγορηματικά ότι η πεδινή περιοχή του Δήμου μας διεκδικεί μέρος των 
διαθεσίμων ποσοτήτων νερού της πηγής του Αναβαλού  και ζήτησε την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων υποδομής.  
 Συνέχεια στο θέμα δόθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. όπου και συζητήθηκε η 
εισήγηση του Δημάρχου για το συγκεκριμένο θέμα και αποφασίσθηκε η συγκρότηση 
διαπαραταξιακής επιτροπής που θα χειριστεί το ζήτημα και θα συντονίσει τις περαιτέρω ενέργειες.     

Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, αφού με τα 
νερά της πηγής αυτής μπορεί να λυθεί το αρδευτικό πρόβλημα του κάμπου και, γιατί όχι, 
μακροπρόθεσμα ίσως να αποτελέσουν λύση και στο υδρευτικό πρόβλημα.   

 

Διαχειριστική Επάρκεια του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Ετοιμότητα εν όψει ΕΣΠΑ 

Προκειμένου ο Δήμος να καταστεί  δικαιούχος πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ (Δ ΚΠΣ) κατά τη μεταβατική περίοδο 2007-2013, (μέχρι δηλαδή την έκδοση και την 
εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων), θα πρέπει να υποβάλει αίτηση 
– φάκελο προς την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή που είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την 



Επιβεβαίωση της Διαχειριστικής του Επάρκειας, σύμφωνα με την π’ αριθ. 5603/18-8-2008 Α΄ 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου συνέταξαν τα απαιτούμενα έγγραφα και 
συμπλήρωσαν το σχετικό φάκελο, προκειμένου να υποβληθεί στην Περιφέρεια, αφού προηγουμένως 
εγκριθεί από το Δημοτικό μας Συμβούλιο.  

Οι φορείς που θα λάβουν έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, θα μπορούν να το 
χρησιμοποιήσουν για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και θα συνοδεύει κάθε μελλοντική 
πρόταση τους προς αυτά, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης 
Έργων.  

Συγκεκριμένα όσον αφορά την πιστοποίηση της κατηγορίας τύπου Α, ο Δήμος μας θα μπορεί να 
εκτελεί πράξεις με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής) όπως έργα οικοδομικά, 
συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφελείας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά κτλ καθώς και 
τεχνικές μελέτες.   

Όσον αφορά στην κατηγορία τύπου Β, ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας θα μπορεί να εκτελεί 
πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο, (δηλαδή υπηρεσίες και προμήθειες), όπως προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού, δημιουργία και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής, προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών 
που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων κ.α.  

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου. 

Με την κατάθεσή του στο Δ.Σ. προς ψήφιση, ολοκληρώνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα του 
Δήμου μας, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο προγραμματισμού, και τη επίσης 
βασική μελέτη εκσυγχρονισμού του τρόπου δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   
Πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγάλο οικονομικό άνοιγμα του Δήμου, (οφειλές προς τρίτους), 
ήταν εκείνο το στοιχείο που δυσκόλεψε ιδιαίτερα το έργο των μελετητών και που στην ουσία 
υπαγόρευσε την αυστηρή διάθεση των ιδίων πόρων, (ΣΑΤΑ Ανταποδοτικά Τέλη κτλ), για την 
αποπληρωμή του χρέους και όχι για την υλοποίηση νέων έργων. Με άλλα λόγια  και το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα στοχεύει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στην εξόφληση των χρεών και δεσμεύει για 
το λόγο αυτό τους ίδιους πόρους του Δήμου.  

Η Δημοτική Αρχή κινείται από την αρχή της τετραετίας προς αυτήν την κατεύθυνση, 
γνωρίζοντας ότι επιλέγει το δύσκολο πολιτικά δρόμο, με το μεγαλύτερο κόστος, έχοντας όμως 
την πεποίθηση ότι το νοικοκύρεμα των οικονομικών είναι βασική υποχρέωση και κανόνας 
ανάπτυξης και ευημερίας. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα δικαιώνει τη δημοτική αρχή γιατί 



αποδεικνύει πως το τεράστιο χρέος αποτελεί, ακόμα και σήμερα, το βασικότερο πρόβλημα του 
Δήμου και το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προσπάθεια ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν 
οι συμπολίτες μας, που παραπονούνται, δικαίως, γιατί δεν γίνονται τα γνωστά, (και 
αναμενόμενα), μικρά έργα του ετήσιου τεχνικού προγράμματος.  Πρέπει όμως να καταλάβουν 
ότι ο Δήμος είναι μια επιχείρηση, που αν δεν φροντίσει να μειώσει τα ελλείμματά  του, ΔΕΝ ΘΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ. Φτωχός και χρεωμένος Δήμος, σημαίνει φτωχός και 
χρεωμένος δημότης.          

Βοήθεια στο Σπίτι. 

Με συντονισμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και την άριστη συνεργασία μας με το 
προσωπικό του Κέντρου Υγείας Άστρους και τη Διευθύντρια κα Πήγη Περδικάκη,  ξεπεράστηκε 
και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά την παραίτηση του νοσηλευτή, που εκτελούσε και 
χρέη οδηγού,  του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και ήδη το πρόγραμμα παρέχει κανονικά 
τις πολύτιμες υπηρεσίες του στους υπερήλικες κυρίως συμπολίτες μας.  
Η κάλυψη της κενής θέσης θα γίνει εντός του μηνός Νοεμβρίου, μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ, ενώ 
μέχρι την πλήρη στελέχωση της ομάδας, θα προσφέρονται υπηρεσίες και από υπαλλήλους 
(κυρίως οδηγούς) του Δήμου, όπως γίνεται το τελευταίοι διάστημα.      
Το Κέντρο Υγείας Άστρους προσφέρει πολύτιμη, επιστημονική, και όχι μόνο, βοήθεια στους 
υπαλλήλους του προγράμματος και η συνεργασία αυτή έχει ήδη δείξει αποτελέσματα, όπως 
στην περίπτωση της άμεσης και επιτυχούς επέμβασης σε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο 
συμπολίτη μας.    Για το λόγο αυτό ευχαριστούμε τη Διευθύντρια κα Περδικάκη, όλους τους 
Ιατρούς καθώς και το υπόλοιπο προσωπικό του Κ.Υ 

ΚΔΠΑ ΜΕΑ ΆΣΤΡΟΥΣ. Η ΣΩΣΤΗ  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΠΟΦΕΡΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΕΡΓΟ    

Με απόλυτη επιτυχία συνεχίζεται η λειτουργία του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Άστρους, το οποίο είναι από 
τα καλύτερα σε στελεχιακό δυναμικό κέντρα της χώρας. Οκτώ ειδικοί επιστήμονες, 
(Λογοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια, Παιδοψυχολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, 
Φυσικοθεραπεύτρια, Γυμναστής, Επισκέπτρια Υγείας & Κοινωνικός Φροντιστής), με τη 
βοήθεια του εργατικού προσωπικού,  παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα σε παιδία του Δήμου 
μας, αλλά και των όμορων Δήμων.  
Η μεγάλη ανταπόκριση των συμπολιτών μας στο έργο του κέντρου αποδεικνύεται με την 
εμπιστοσύνη που διακρίνει τη συνεργασία μας και εκδηλώνεται έμπρακτα μέσω των 
οικονομικών δωρεών που χορηγούνται στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ο 
οποίος υποστηρίζει σημαντικά το ΔΚΑΠ ΜΕΑ και υλοποιεί, με αυτόν τον τρόπο, μέγιστο 
κοινωνικό έργο.      
Ο Δήμαρχος Γιώργος, σε συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού εργατικής Εστίας, 
που είναι ο φορέας υλοποίησης του  προγράμματος χρηματοδότησης του ΔΚΑΠ ΜΕΑ, έλαβε τη  
διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του κέντρου και μετά την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, δηλαδή την  31-7-2009.  
 



 
Πολιτιστικά Νέα 

1. Η Θεία Λειτουργία σε Τζαζ.   

 Με πρωτοβουλία του Δήμου, παρουσιάστηκε, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, στο Ίδρυμα Μνήμη 

Αγγελικής και Λεωνίδα Ζαφείρη στο Άστρος,  μια μοντέρνα μουσική εκδοχή της Θείας Λειτουργίας 
από τον Γερμανό συνθέτη Peter Schindler, την μουσική ομάδα «Pipes & Phones» και τέσσερις 
Γερμανικές χορωδίες.  

Το έργο με τίτλο «Missa in Jazz» που άφησε άφωνο το κοινό του Άστρους, γράφτηκε το 2001 
και έκτοτε έχει παρουσιαστεί πολλές φορές στην Γαλλία, στην Ιταλία και την Γερμανία. Ο δημιουργός 
του, (ο πιανίστας και οργανίστας Peter Schindler) και η μουσική του ομάδα «Pipes & Phones» (Peter 
Lehel σαξόφωνο, Markus Faller κρουστά) πέτυχαν μια εντυπωσιακή συνύπαρξη συναρπαστικής τζαζ 
μουσικής, γρηγοριανών ήχων, κλασσικής τεχνικής φούγκας και συναισθηματικής αρμονίας.  

2. Υποδοχή και βράβευση του Ολυμπιονίκη Δημήτρη Μούγιου. 

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας βραβεύτηκε ο αργυρός Ολυμπιονίκης 
των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου στο διπλό σκιφ ανδρών Δημήτρης Μούγιος . Η επίσημη τελετή 
υποδοχής και βράβευσης του αθλητή έγινε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, από τον Δήμαρχο κ. Γιώργο 
Δαλιάνη, τον Πρόεδρο του Αγίου Πέτρου κ. Νικόλαο Λεόντιο, τον Βουλευτή Αρκαδίας  κ. Πέτρο 
Τατούλη και τον Νομαρχιακό Σύμβουλο κ. Δημήτρη Κατσή, παρουσία πολλών άλλων επισήμων 
προσκεκλημένων και πλήθος κόσμου.  

Ο σπουδαίος αθλητής Δημήτρης Μούγιος, που ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Βόρειας 
Κυνουρίας με απόφαση του Δ.Σ.,  δέχθηκε τιμητικές βραβεύσεις και αναμνηστικές πλακέτες από τον 
Δήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας, κ. Γεώργιο Δαλιάνη, από τον Πρόεδρο του Αγίου Πέτρου κ. Λεόντιο 
Νικόλαο, που του απένειμε το χρυσό κλειδί του Αγίου Πέτρου, από τον Πρόεδρο του Μορφωτικού 
Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Αγίου Πέτρου κ. Παινέση Γεώργιο και από τον αντιπρόεδρο του 
Αθλητικού Συλλόγου Αγίου Πέτρου κ. Καράμπελα Βασίλη.   

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:  

•   Ο Βουλευτής Αρκαδίας Τατούλης Πέτρος,  
•   Ο κ. Μούγιος Πέτρος απόστρατος στρατηγός Ε.Α. ως εκπρόσωπος του Βουλευτή Α΄ Πειραιώς και 

Νήσων.   



•   Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου κύριος Μάγειρας Γκίκας, ως  εκπρόσωπος του 
Δημάρχου Πόρου κ.  Στατηγού Δημήτρη.  

•   Ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Νικόδημος θεοφανόπουλος.  
•   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, κ. Αρφάνης Ιωάννης.  
•   Οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σκαρπέλος Παναγιώτης, Λυτίβης Θεόδωρος, Καράγιωργας Δημήτριος, 

Σακελλαρίου Γεώργιος, Δαλιάνης Ευστράτιος και ο Κόκκωνας Δημήτριος.  
•   Ο Διευθυντής Αγροφυλακής Περιφέρειας Πελοποννήσου κύριος Κοσμάς Βασίλειος  
•   Ο Διοικητής Α.Τ. Παρ. Άστρους κύριος Κατσαντώνης Λάμπρος  

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. Δαλιάνης Γεώργιος, συνεχάρη τον 

συμπατριώτη μας αθλητή και τόνισε  τη σπουδαιότητα του γεγονότος για τον Άγιο Πέτρο, 

λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, «αν είχαμε τείχη στον Δήμο μας, σήμερα θα τα γκρεμίζαμε». 
Απευθυνόμενος ο Δήμαρχος στον Ολυμπιονίκη, τόνισε ότι τον καλωσορίζουν οι περήφανοι κάτοικοι 
του Πάρνωνα, σε έναν τόπο όπου γεννήθηκαν και έζησαν ήρωες, όπου έγραψαν ιστορία μεγάλες 
μορφές του έθνους και από τον οποίο ξεκίνησαν σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και ζήτησε από 
τον συμπατριώτη μας πρωταθλητή να είναι υπερήφανος που κατάγεται από τον Άγιο Πέτρο της 

Κυνουρίας, όπως και εμείς είμαστε υπερήφανοι για αυτόν.   

Θέλοντας ο Δήμαρχος να αναδείξει και το ουσιαστικό αυτής της συγκυρίας και της εκδήλωσης, 
κάλεσε τον Δημήτρη Μούγιο, να γίνει φωτεινό παράδειγμα και λαμπαδηδρόμος ιδανικών για τη 

νεολαία, προκειμένου να καταφέρουν, οι νέοι, να θέσουν στόχους, να κάνουν όνειρα και να 

κατακτήσουν κορυφές και νίκες.  

Στην προσφώνηση του ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Αγιοπετρίτικη Πολιτισμική Διαδρομή» 
κ. Παντελης Πιτσινός, καλωσόρισε τον Δημήτρη Μούγιο στον Άγιο Πέτρο το χωριό των Ολυμπιονικών, 

όπως χαρακτηριστικά είπε,   γιατί ο Δημήτρης είναι ο τρίτος Ολυμπιονίκης του χωριού, με πρώτο, 

χρονολογικά,  τον Γεώργιο Ζαίμη, χρυσό Ολυμπιονίκη ιστιοπλοΐας στα σκάφη Dragon μαζί με τον τότε 
Διάδοχο Κωνσταντίνο και τον Εσκιτζόγλου το 1960 στη Ρώμη, και δεύτερο τον Μιχάλη 
Θεοδωρόπουλο, 7ο Ολυμπιονίκη στην Ελληνορωμαϊκή πάλη το 1956 στη Μελβούρνη.  

 
3. Ποδηλατοδρομία Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 2008 – Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2008 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας σε συνεργασία με την 
Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών Ποδηλασίας και την ευγενική χορηγία του καταστήματος της Αγροτικής 
Τράπεζας Άστρους, διοργάνωσαν, στις 12 Οκτωβρίου, τον θεσμικά καθιερωμένο ποδηλατικό αγώνα  
«Χριστίνα Λαζάρου Δαλιάνη».  



Με αφορμή την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης» και την «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» και 
θέλοντας να προωθηθεί η ιδέα του αθλητισμού, του εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς αλλά και της 
προστασίας του περιβάλλοντος που τόσο κινδυνεύει στις ημέρες μας, αθλητές από όλη την Ελλάδα 
μετέδωσαν την αγάπη τους για το ποδήλατο, τη φύση και την άθληση.  

Η διαδρομή των ανεξάρτητων αθλητών και μαθητών πραγματοποιήθηκε από την παραλία 
Κάτω Βερβένων προς την κεντρική πλατεία Παραλίου Άστρους, ενώ η διαδρομή των μελών της 
ποδηλατικής ένωσης παλαιμάχων αθλητών από την κεντρική πλατεία Παρ. Άστρους προς τον Τυρό 
και επιστροφή στην κεντρική Πλατεία Άστρους καλύπτοντας συνολικά 66 χλμ.!  

Την ποδηλατοδρομία των ανεξάρτητων αθλητών και μαθητών συνόδευσαν αυτοκίνητα του 
Δήμου και ποδηλάτες της Ποδηλατικής Ένωσης Παλαιμάχων Αθλητών (Π.Ε.Π.Α.)  

Στην ποδηλατοδρομία έλαβαν μέρος δεκάδες δημότες, μαθητές και επισκέπτες του δήμου μας 
ανεξαρτήτου ηλικίας και φύλου, κάτοχοι ποδηλάτων.  

Ο Δήμος δώρισε στους μικρούς ποδηλάτες, πριν την εκκίνηση της διαδρομής,  κράνη 
ποδηλασίας, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να εμφυσήσει, στα σημερινά παιδιά και αυριανούς 
ενήλικες οδηγούς, την αναγκαιότητα της χρήσης του κράνους και των υπολοίπων μέσων προσωπικής 
ασφάλειας, (ζώνες, κτλ), τόσο κατά τη διάρκεια της άθλησης ή της διασκέδασης, όσο και κατά τη 
διάρκεια της καθημερινής χρήσης των μηχανοκίνητων μέσων μετακίνησης. 

Όλα τα παιδιά έλαβαν στον τερματισμό δίπλωμα αναμνηστικό της συμμετοχής τους.  

Από το γραφείο ενημέρωσης 


