
Στις Βρυξέλλες για τον Ασωπό ο Μπακογιάννης

Με την ευρωπαία Επίτροπο, αρμόδια για τα θέματα περιφερειακής πολιτικής, Corina Cretou και
στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης. Κατά την συνάντηση, ο κ. Μπακογιάννης ενημέρωσε
την Επίτροπο τόσο για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί, όσο και για εκείνα που βρίσκονται σε
εξέλιξη σε ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε η κ.Cretou για την εξέλιξη των έργων για την εξυγίανση και την
ανάπτυξη του Ασωπού για τα οποία ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας παρέθεσε τα ακριβή
στοιχεία (επισυνάπτονται) που δείχνουν την πρόοδο των παρεμβάσεων και τα οικονομικά
δεδομένα για την υλοποίηση του σχεδίου υλοποίησης όπως αυτό προέκυψε από την δημόσια
διαβούλευση των κατοίκων και των φορέων της Στερεάς. Με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα
πρωτόγνωρο και πρωτοποριακό έργο για την Ελλάδα, ο κ. Μπακογιάννης ζήτησε την στήριξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Επιτρόπου, λαμβάνοντας θετική απάντηση από την κ.Cretou
ό,τι η Επιτροπή θα «αγκαλιάσει» και θα στηρίξει την προσπάθεια με όλα τα δυνατά μέσα. Στο
πλαίσιο αυτό, ο Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε ανοιχτός σε όποια καλή πρακτική που
ακολουθείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για αναλόγου μεγέθους έργα.

Απόλυτα θετικό χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της συνάντησης, αμέσως μετά το τέλος της, ο
Κώστας Μπακογιάννης που δήλωσε ικανοποιημένος από το ενδιαφέρον που έδειξε η ευρωπαία
Επίτροπος για τις παρεμβάσεις στον Ασωπό.

«Είναι πολύ ευχάριστο να συναντάς ανθρώπους που συμμερίζονται την ανάγκη και την επιθυμία
εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών για την υλοποίηση ενός έργου. Είναι ευχάριστο γιατί, σε αυτό
το επίπεδο, ξεφεύγουμε από την γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους και τις παγιωμένες
αγκυλώσεις του. Αποδείξαμε ό,τι το όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα και αυτό είναι
οφθαλμοφανές από τα στοιχεία που παραθέτουμε σε όσους προσπαθούμε να συντάξουμε στο
πλευρό μας και είναι πολλοί αυτοί που όταν είδαν ότι το έργο προχωρά, ήρθαν δίπλα μας. Τους
ευχαριστώ» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μπακογιάννης.


