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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απάντηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη στις 

δηλώσεις του Βαγγέλη Αποστόλου για την 7η τροποποίηση του 

προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  

 

Με αφορµή τις δηλώσεις του κ. Βαγγέλη Αποστόλου για την τροποποίηση του 

προϋπολογισµού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εγκρίθηκε από την 

Οικονοµική Επιτροπή της 23ης Οκτωβρίου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, 

Κώστας Μπακογιάννης προέβη στην παρακάτω δήλωση: 

«Εφόσον ο κ. Αποστόλου εκφράζεται ως Περιφερειακός Σύµβουλος και όχι ως 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καλό θα ήταν να γνωρίζει ότι η απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής θα συζητηθεί, όπως προβλέπεται, στο Περιφερειακό Συµβούλιο, όπου ο 

καθένας και πόσο µάλλον ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης, µπορεί και 

πρέπει να τοποθετηθεί αλλά και να προτείνει τις δικές του λύσεις, µέσα από το 

κατεξοχήν θεσµοποιηµένο όργανο λήψης αποφάσεων.   

Πέραν τούτου, στην προεκλογική περίοδο, παρουσιάσαµε ένα ολοκληρωµένο και 

κοστολογηµένο πρόγραµµα για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς µας. Ένα πρόγραµµα 

που βασίστηκε στις αρχές της αξιοπιστίας, της φερεγγυότητας, της σοβαρότητας. 

Ένα πρόγραµµα το οποίο εµπιστεύτηκε η πλειοψηφία των πολιτών της Στερεάς 

Ελλάδας. Από την πρώτη στιγµή, σταθήκαµε απέναντι στον φαρισαϊσµό, την 

υποκρισία και τον λαϊκισµό. Στοχεύουµε στη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των 

κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, για να περάσουµε από τη θεωρία στην 

πράξη και από τα λόγια στα έργα. 

Για εµάς αυτή η προσπάθεια είναι ζήτηµα αρχής. Μέσα στην πενταετία θα κριθούµε 

για την αξιοπιστία µας. Οφείλουµε λοιπόν να νοικοκυρέψουµε την περιφέρεια µας, 

µακριά από σκοπιµότητες που δηµιουργούν εικονικές πραγµατικότητες. Η προσπάθεια 

µας για την διεκδίκηση κονδυλίων ενδυναµώνεται από τη σοβαρότητα την οποία 



επιδεικνύουµε, και αυτό θα φανεί. Άλλωστε, καλό είναι να θυµόµαστε πως 

διαχειριζόµαστε τα χρήµατα του απλού έλληνα φορολογουµένου. Γιατί κάθε ευρώ για 

αυτόν είναι «µατωµένο». 

Η διαφορά της νέας Περιφερειακής Αρχής µε τον κ. Αποστόλου, είναι ότι εµείς 

προσπαθούµε να συγκεντρώσουµε χρήµατα προς όφελος της Περιφέρειάς µας, ενώ ο 

ίδιος ψήφους, για να επανεκλεγεί βουλευτής. Το κοµµατικό πάθος όµως τυφλώνει. 

Πώς αλλιώς εξηγείται ότι αντί να ψηφίσει υπέρ µίας αυτονόητης νοµοθετικής 

ρύθµισης για την Κωπαΐδα, η οποία απαλλάσσει την Περιφέρειά µας από σχεδόν 12 

εκατ. ευρώ, επέλεξε να ψηφίσει παρόν;  

Ελπίζω, επειδή είµαστε ακόµη στην αρχή, ο κ. Αποστόλου να αντιληφθεί επιτέλους 

την ανάγκη για συνεννόηση, συνεργασία και συναίνεση. Μόνο όλοι µαζί, ενωµένοι 

µπορούµε να αντιπαρατεθούµε στην εχθρότητα που επιδεικνύει εν τοις πράγµασι το 

κεντρικό κράτος, απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 


