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Συνάντηση Μπακογιάννη - Θεοδωράκη

Με τον επικεφαλής του «Ποταμιού», Σταύρο Θεοδωράκη συναντήθηκε σήμερα ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της Περιφέρειας στην Λαμία, στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Θεοδωράκη στη Στερεά
Ελλάδα.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον κ. Θεοδωράκη για τα έργα της Περιφέρειας που αφορούν
στο περιβάλλον και την ανάπτυξη, όπως η εξυγίανση του Ασωπού, για τις δράσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων,
όπως η παροχή οικονομικού βοηθήματος σε μαθητές της Α' τάξης του Δημοτικού, αλλά και για
την ανάπτυξη της «έξυπνης περιφέρειας» που ήδη καταγράφει επιτυχία στη μείωση του χρόνου
εξυπηρέτησης των πολιτών και έχει αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο κ. Μπακογιάννης ζήτησε από τον επικεφαλής του «Ποταμιού» την έμπρακτη στήριξη προς
την Τοπική Αυτοδιοίκηση που, όπως είπε «όταν αναπνέει, κάνει θαύματα». Χαρακτηριστικά στις
δηλώσεις του ο κ. Μπακογιάννης τόνισε την ανάγκη απεμπλοκής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
από την κομματική ομηρία που την «γονατίζει» εδώ και δεκαετίες γιατί το πολιτικό σύστημα
την μπολιάζει μονίμως με εκείνα που χωρίζουν τους πολίτες και όχι με εκείνα που τους ενώνουν.

«Έχει έρθει η ώρα να διαχωρίσουμε την ιδεολογία από την δουλειά που έχουμε να κάνουμε, ο
καθένας από την θέση στην οποία βρίσκεται. Χαίρομαι γιατί σήμερα συναντήθηκα με έναν
άνθρωπο με τον οποίο συμφωνούμε στα αυτονόητα. Στο ότι οι ανάγκες των πολιτών δεν έχουν
χρώμα, η καθημερινότητά τους δεν έχει κομματική σημαία. Αν έστω και τώρα δεν το
συνειδητοποιήσουμε, έχουμε χάσει το παιχνίδι και θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Με αυτό το
σκεπτικό κινηθήκαμε μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια. Με την ένωση δυνάμεων, με τη
δημιουργία μίας δυνατής ομάδας από ανθρώπους που προέρχονται από όλους τους πολιτικούς
χώρους, αλλά που έχουν ένα κοινό όραμα. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Επειδή λοιπόν, το πείραμά
μας εδώ στη Στερεά Ελλάδα πέτυχε, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Σταύρο Θεοδωράκη



για την συμμετοχή του στη διαδικασία ανάδειξης αρχηγού της κεντροαριστεράς, αλλά και καλή
επιτυχία για το σύνολο του εγχειρήματος. Όπου υπάρχει ένωση δυνάμεων, μόνο θετικό μπορεί
να είναι το αποτέλεσμα. Όπου υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι,
υπάρχει ελπίδα να περάσουμε από την "παλιά" Ελλάδα, σε μία άλλη εποχή. Χαίρομαι επίσης που
σε αυτή την εκλογική διαδικασία γίνεται συζήτηση για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μακάρι να
γίνει και ας είναι αυτό ένα τεστ που θα μας οδηγήσει στην θεσμοθέτησή της σε εθνικό επίπεδο.
Εμείς άλλωστε είμαστε από αυτούς που έχουν αναλάβει το ρόλο του Δον Κιχώτη της
τεχνολογίας, προσπαθώντας κάθε μέρα να κάνουμε πράγματα αντίθετα προς τη νοοτροπία που
μέχρι σήμερα χαρακτηρίζει τις συναλλαγές του Δημοσίου με τους πολίτες» είπε ο κ.
Μπακογιάννης και απευθυνόμενος προς τον κ. Θεοδωράκη, επισήμανε «Καλή δύναμη και καλό
κουράγιο Σταύρο. Καλή επιτυχία στο μεγάλο εγχείρημα της κεντροαριστεράς. Γιατί εντός του
γηπέδου, δεν έχει σημασία αν παίζει κανείς στο κέντρο, αριστερά ή δεξιά, αρκεί να κερδίζει η
ομάδα, η χώρα».


