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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΠΡΩΣΟΥΡΟΝΙΑΣΙΚΟ ΜΗΝΤΜΑ
ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ-ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ
ήκεξα ην πξσί ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ΠεινπνλλήζνπΔπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο άθνπζε επρέο θαη θάιαληα
από ηνπο κνπζηθνύο ηεο Φηιαξκνληθήο ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο θαη ηε ζηξαηησηηθή
κνπζηθή ηεο 4εο Μεξαξρίαο Πεδηθνύ. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπο επραξίζηεζε

ηδηαίηεξα γηα ηελ επίζθεςή ηνπο θαη ηνπ αληαπέδσζε ηηο επρέο γηα θαιή ρξνληά κε
πγεία θαη επηπρία. Παξόληεο ζηελ εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο ζηελ Σξίπνιε ήηαλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θ.
Απνζηνιόπνπινπ θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο.
ε πξσηνρξνληάηηθν κήλπκά ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο αλαθέξεη ηα
εμήο:

«Παξά ην γεγνλόο όηη ε ρώξα καο βξίζθεηαη ζε πεξίνδν θξίζεο θαη θαηαβάιιεη
κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα αληηκεησπίζεη ηα ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα ζε όινπο
ηνπο ηνκείο, ζεσξώ όηη ην 2012 κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη γηα όινπο ηνπο Έιιελεο
κία Καιή Υξνληά, κηα ρξνληά δεκηνπξγίαο γηα ηελ Ειιάδα θαη αλαζύληαμεο όισλ ησλ
δπλάκεώλ ηεο.
Γηα λα γίλεη απηό όινη καο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπκε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί
ζε όιε ηελ ρώξα έλα θιίκα αιιειεγγύεο, αλζξσπηάο θαη αιιεινζηήξημεο. Με
πξνηεξαηόηεηα ζηηο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη έρνληαο ζηόρν ηε δεκηνπξγία
ελόο ηζρπξνύ θνηλσληθνύ κεηώπνπ κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε όιεο ηηο δπζθνιίεο
θαη λα βγνύκε δπλαηόηεξνη, κα θπξίσο ζνθόηεξνη, από απηή ηελ θξίζε πνπ βηώλνπκε
σο ρώξα.
Καινζσξίδνπκε ην 2012 κε δύλακε, κε ρακόγειν θαη κε αηζηνδνμία. Εύρνκαη ζε
όινπο ηνπο πνιίηεο πξνζσπηθή πγεία, νηθνγελεηαθή επηπρία θαη πξνθνπή. Σν λέν
έηνο αο απνηειέζεη επθαηξία γηα κηα λέα αξρή. Μηα αξρή ζα ζεκάλεη ηελ έμνδν ηεο
ρώξαο καο από ηελ θξίζε θαη ζα θέξεη ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά απηό πνπ επηζπκεί.
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