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Στο Μαυσωλείο θυμάτων του Διστόμου ο Μπακογιάννης

Εγκρίθηκε σήμερα, κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Δίστομο, το
πλάνο των έργων που δρομολογούνται για τον Δήμο Διστόμου - Αράχωβας. Στο πλαίσιο της
ενημέρωσης του συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης έκανε εκτενή αναφορά
τόσο στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή όσο και σε εκείνα που μπαίνουν στην
διαδικασία σύναψης των προγραμματικών συμβάσεων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπακογιάννης παρουσίασε τα τρία έργα για τα οποία έχει εξασφαλιστεί η
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προϋπολογισμού 450.000 ευρώ.
Πρόκειται για την Αποπεράτωση του κλειστού γυμναστηρίου της Αντίκυρας, τις παρεμβάσεις για
τη βελτίωση της δημοτικής οδοποιίας στην Αράχωβα και τη βελτίωση των υποδομών του
δημοτικού γηπέδου Διστόμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπακογιάννης στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει στο οδικό
δίκτυο της Βοιωτίας, κόστους 1 εκατ. ευρώ και στα έργα που δρομολογούνται, προϋπολογισμού
1,4 εκατ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του έργου συντήρησης του δρόμου προς το
χιονοδρομικό του Παρνασσού.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης στο Δίστομο, τέθηκαν βασικά ζητήματα της περιοχής και
ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας, όπως το μέλλον της μεταλλευτικής βιομηχανίας «ΛΑΡΚΟ», για
το οποίο ο Περιφερειάρχης ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας ώστε να βρεθεί λύση, η
οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της Αυλίδας, η εξέλιξη των προγραμμάτων πρόνοιας και
καταπολέμησης των κοινωνικών ανισοτήτων, οι δράσεις εξυγίανσης και ανάπτυξης του Ασωπού,
αλλά και η έγκριση 19 προγραμματικών συμβάσεων για να προχωρήσουν έργα αγροτικής
οδοποιίας σε κάθε δήμο της Στερεάς όπως και οι εντάξεις νέων έργων στα Τεχνικά
Προγράμματα των Περιφερειακών Ενοτήτων.

«Η στρατηγική επιλογή μας να συνεδριάζουμε σε διαφορετικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας
μας έκανε πιο σοφούς και πιο αποτελεσματικούς» τόνισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
Κώστας Μπακογιάννης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δίστομο και προσέθεσε: «Η επί τόπου συζήτηση των
προβλημάτων κάθε περιοχής μας έδωσε τη δυνατότητα να μειώσουμε κατά πολύ το χρόνο
παρέμβασής μας σε προβλήματα που πολλές φορές πέφτουν επάνω στον τοίχο της
γραφειοκρατίας και της υπηρεσιακής αλληλογραφίας. Η διαδικασία που ακολουθούμε, να
πηγαίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο στους πολίτες και όχι το αντίστροφο, δίνει την ευκαιρία σε
όλους να μιλήσουν, να ενημερώσουν για τα προβλήματα, αλλά και να κάνουν προτάσεις για τη
λύση τους. Η «Έξυπνη Περιφέρεια» που κάναμε πράξη με την αξιοποίηση της τεχνολογίας,
περνά πρώτα από την άμεση επικοινωνία και τη συνεννόηση με τους πολίτες».



Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου επισκέφθηκαν το μαυσωλείο των θυμάτων της σφαγής
του Διστόμου και κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο. «Ένα σημαντικό και τραγικό κεφάλαιο της
ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας έχει γραφτεί εδώ, στο Δίστομο. Είναι ένα κομμάτι της
ιστορίας που πρέπει διαρκώς να το κρατάμε ζωντανό για να μην αποτελέσει ποτέ επανάληψη.
Το μήνυμα που στέλνουμε όλες οι παρατάξεις μαζί από το μνημείο αυτής της σφαγής, είναι
καθαρό και δυνατό. Ενότητα» δήλωσε ο κ. Μπακογιάννης.


