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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΗ ΜΕΗΝΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ θ. ΣΑΟΤ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ
Με ην εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Μεζζελίαο θ.θ. Υξπζόζηνκν ζπλαληήζεθε
ρζεο (29/9/11) ζηελ Καιακάηα ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ
επξύηεξε πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηαο, αθνύ ν Μεηξνπνιίηεο Μεζζελίαο εθδήισζε ην
δσεξό ηνπ ελδηαθέξνλ θαη δήηεζε από ην Γεληθό Γξακκαηέα λα ηνλ ελεκεξώζεη γηα
αλαπηπμηαθά ζέκαηα θαη έξγα αξκνδηόηεηάο ηνπ πνπ πξνσζνύληαη απηό ηνλ θαηξό
ζηε Μεζζελία.
Έγηλε κία νπζηαζηηθή θαη γόληκε ζπδήηεζε πνπ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ θ.
Απνζηνιόπνπιν λα επραξηζηήζεη αιιά παξάιιεια θαη λα ζπγραξεί ην Μεηξνπνιίηε
Μεζζελίαο γηα ην κεγάιν πνηκαληηθό αιιά θαη θνηλσληθό έξγν πνπ επηηειεί ζηελ
πεξηνρή ηνπ.

Από ηελ άιιε πιεπξά ν Μεηξνπνιίηεο θ.θ. Υξπζόζηνκνο κίιεζε κε ζεξκά
ιόγηα γηα ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηόληζε ηελ έκπξαθηε
αγάπε ηνπ γηα ηνλ ηόπν θαη δήισζε όηη είλαη κεγάιε ηηκή γηα ηε Μεζζελία πνπ έλα
ηέθλν ηεο βξίζθεηαη ζε κία ηέηνηα ζέζε επζύλεο θαη πξνζθνξάο.
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Μεηξνπνιίηε Μεζζελίαο γηα ηε ζεξκή ππνδνρή πνπ ηνπ επεθύιαμε, ηνπ επέδσζε
αλακλεζηηθή πιαθέηα θαη δέρζεθε κε ηδηαίηεξε ραξά ηηο επρέο ηνπ εβαζκηώηαηνπ
αιιά θαη ηα αλακλεζηηθά δώξα πνπ ηνπ πξόζθεξε.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε ρζεζηλή επίζθεςε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνπ
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πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ πεξαζκέλν Απξίιην ζηα γξαθεία ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο ζηελ Σξίπνιε.
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