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Πάτρα, 24-8-2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΖΑΚΥΝΘΟ
Τη Ζάκυνθο επισκέφθηκε σήμερα Παρασκευή 24 Αυγούστου ο Γενικός Γραμματέας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιόνιων
νησιών, Μανώλης Αγγελάκας, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης στις εορταστικές
εκδηλώσεις για την μνήμη του πολιούχου Ζακύνθου, Αγίου Διονυσίου.
Ο κ. Γενικός Γραμματέας παρέστη στην αρχιερατική θεία λειτουργία στην ιερά μονή
Αγίου Διονυσίου και στη συνέχεια παραβρέθηκε στα εγκαίνια του νέου κτιρίου του
ΤΕΙ Ιονίων νησιών.
Στην ομιλία του στα εγκαίνια ο κ. Αγγελάκας εξήρε τη συνεργασία που είχαν για την
ανέγερση του ΤΕΙ, η εκκλησία, το κράτος, η Περιφέρεια και η εκπαιδευτική
κοινότητα και συνεχάρη όλους τους παράγοντες που εργάστηκαν για την
ολοκλήρωση του εγχειρήματος.
Μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τις πρόσφατες πολιτικές και οικονομικές
εξελίξεις ο κ. Αγγελάκας υπογράμμισε τη βούληση της κυβέρνησης να μείνει η χώρα
στην Ε.Ε και να παραμείνει νόμισμά μας το ευρώ. Αυτή - είπε - είναι η δική μας
στρατηγική επιλογή και σε καμία περίπτωση δεν περνά από το μυαλό μας πως
υπάρχει περίπτωση να αποτύχουμε στην προσπάθεια. Αυτό που ζητάμε από τους
εταίρους μας είναι να δείξουν μια κατανόηση, ζητώντας συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες, τις οποίες πιστεύω πως ο Πρωθυπουργός της χώρας με τις
συναντήσεις που έχει θα επιτύχει. Από την άλλη, απευθυνόμαστε σε όλους τους

Έλληνες, με μια πρόθεση να νοικοκυρέψουμε τα πράγματα, να εγκαταλείψουμε
κακές συνήθειες του παρελθόντος και να μπορέσουμε να μπούμε σε μια άλλη πορεία.
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί έχουμε μεγάλες δυνατότητες και δυνάμεις και θα
τα καταφέρουμε!
Αναφερόμενος στη θητείας του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο κ. Αγγελάκας
δήλωσε ότι πρόθεσή του είναι συμβάλει και ο ίδιος μαζί με τους συνεργάτες του,
ώστε οι πολίτες να καταλάβουν πως το Κράτος έφυγε από την Αθήνα.
«Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Είναι κάθε Περιφέρεια. Εκεί εμείς θα δουλέψουμε
έτσι ώστε οι κυβερνητικές πολιτικές να αναπτύσσονται και να γνωστοποιούνται, ενώ
θα έχουμε καλή συνεργασία με όλους τους αιρετούς έτσι ώστε να δείξουμε πως τα
πράγματα σταδιακά αλλά σταθερά αλλάζουν» δήλωσε, ενώ για την γραφειοκρατία
τόνισε πως στόχος είναι να περιοριστεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

