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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΝΙΚΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Με αθνξκή ηηο κεγάιεο επηηπρίεο πνπ ζεκείωζε πξόζθαηα ε Αζηπλνκία ζηε
Μεζζελία, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξωκέλεο-Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο θάιεζε ζήκεξα (3/1/2012)
ζην γξαθείν ηνπ ζηελ Σξίπνιε ηνλ Γεληθό Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή Πεινπνλλήζνπ
Σαμίαξρν θ. Ηιία Γεωξγόπνπιν θαη ηνλ ζπλεράξε πξνζωπηθά γηα ηε κεζνδηθόηεηα
αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ επέδεημαλ νη δπλάκεηο ηεο Αζηπλνκίαο ζηηο
δύζθνιεο απηέο απνζηνιέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ νπνίωλ εμηρληάζηεθε κία δηπιή
αλζξωπνθηνλία θαη εμαξζξώζεθε κία εγθιεκαηηθή νξγάλωζε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ν Γεληθόο Αζηπλνκηθόο Γηεπζπληήο ελεκέξωζε ηνλ
Γεληθό Γξακκαηέα γηα ηηο πξόζθαηεο κεγάιεο επηηπρίεο πνπ είραλ νη δπλάκεηο ηεο
Αζηπλνκίαο ζην Ννκό Μεζζελίαο κε ηελ εμηρλίαζε κηαο δηπιήο αλζξωπνθηνλίαο,

θαζώο θαη κε ηελ εμάξζξωζε πνιπκεινύο εγθιεκαηηθήο νξγάλωζεο πνπ δηαθηλνύζε
λαξθωηηθά θαη εθβίαδε θαηαζηεκαηάξρεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ζπλεράξε πξνζωπηθά ηνλ Γεληθό
Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή θ. Γεωξγόπνπιν γηα ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη
γηα ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, αιιά θαη γηα
ηηο κεγάιεο επηηπρίεο πνπ είρε πξόζθαηα ε Αζηπλνκία ζην Ννκό Μεζζελίαο.
ηε δήιωζε πνπ έθαλε ν θ. Απνζηνιόπνπινο ακέζωο κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ
επηθεθαιήο ηωλ Αζηπλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ αλέθεξε ηα παξαθάηω:
«Μέζα από ην πξόζωπν ηνπ Γεληθνύ Αζηπλνκηθνύ Γηεπζπληή Σαμίαξρνπ θ. Ηιία
Γεωξγόπνπινπ ζέιω λα ζπγραξώ όιεο ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ
πνπ θάηω από αληίμνεο ζπλζήθεο πξνζπαζνύλ θαζεκεξηλά λα εθηειέζνπλ ην
θαζήθνλ ηνπο. Παξάιιεια ζέιω λα ζπγραξώ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο ηνλ
Αζηπλνκηθό Γηεπζπληή Σαμίαξρν θ. Βαζ. Γεωξγαθόπνπιν θαζώο θαη όιεο ηηο
αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ηεο Μεζζελίαο γηα ηηο πξόζθαηεο επηηπρίεο πνπ είραλ ζηελ
πξνζπάζεηα πάηαμεο ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο.
Με ηελ επθαηξία ηεο έιεπζεο ηνπ λένπ έηνπο εύρνκαη ζε όιεο ηηο δπλάκεηο ηωλ
ππεξεζηώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηωλ Ινλίωλ Νήζωλ λα έρνπλ
πγεία θαη ην 2012 λα είλαη κία ήζπρε αιιά παξάιιεια θαη δεκηνπξγηθή ρξνληά γηα
όινπο καο».

