Κόντρα Βαρεμένου-Μπακογιάννη
για τα διόδια στον ΒΟΑΚ
Σε δήλωση προέβη ο τομεάρχης Υποδομών – Μεταφορών και
βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος
σχετικά με τα όσα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη για τα διόδια στον
αυτοκινητόδρομο του ΒΟΑΚ.

Η δήλωση αναφέρει τα κάτωθι:
Διόδια και για τους Κρητικούς, θέλουν η κα. Μπακογιάννη, ο κ.
Κεφαλογιάννης και άλλοι της Ν.Δ. για να δουν τον Βόρειο Άξονα
της Κρήτης να κατασκευάζεται. Προφανώς η έλλειψη αυτών των
διοδίων, ή μήπως και η προείσπραξή τους, εμπόδισε τις
κυβερνήσεις τους να υλοποιήσουν τον άξονα.
Εκεί λοιπόν που χρωστούσαν το έργο, έρχονται τώρα όχι μόνο να
ζητήσουν και διόδια για τους Κρητικούς, αλλά να ακυρώσουν ότι
έχει κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λες και αυτοί ήρθαν να
κυβερνήσουν κάποια άλλη χώρα.
Επειδή η κα. Μπακογιάννη αρέσκεται στις παροιμίες, πρέπει να
πούμε ότι τον κρεμασμένο τον έβλεπαν για πολλά χρόνια μπροστά
τους και το σχοινί προ πολλού είχε γίνει κορδόνι. Θέλουν
λοιπόν να ακυρώσουν ότι βρήκαν έτοιμο και να πάνε σε μια
εργολαβία.
Σε αυτή τη περίπτωση είναι σε θέση μεταξύ των άλλων να
διαβεβαιώσουν, ότι και τα τμήματα εκείνα που δεν διαθέτουν τον
απαραίτητο κυκλοφοριακό φόρτο θα έχουν τα χαρακτηριστικά του
αυτοκινητόδρομου;
Μαζί με τους πειραματισμούς τους, μήπως είναι σε θέση να
δώσουν και κάποιο χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση του
έργου;
Αν η κα. Μπακογιάννη με αφορμή τον Βόρειο Οδικό Άξονα της
Κρήτης μιλάει για επικοινωνία και κοροϊδία, τότε μάλλον πρέπει

να την καλωσορίσει κανείς στην Κρήτη, διότι ούτε είδε, ούτε
άκουσε κάτι για το φόνο και ψάχνει επιμόνως σχοινί στο σπίτι
του κρεμασμένου.

ΤΙ ΕΙΠΕ Η ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ν άποψη ότι Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης δεν μπορεί να γίνει
χωρίς διόδια, διατύπωσε απόψε από τα Χανιά η βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη, αμέσως μετά τη συνάντηση
που είχε με τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε απαντώντας σε ερωτήσεις
δημοσιογράφων, «εγώ έχω πει από την αρχή, από την προεκλογική
περίοδο, και θα το θυμάστε όλοι σας, ότι ένα τέτοιο έργο δεν
μπορεί να γίνει χωρίς διόδια. Γιατί θέλουμε το έργο να γίνει.
Άρα, το να υπάρξει η θέση, η οποία κατά την άποψή μου είναι
ακραία λαϊκίστικη, ότι ένα τέτοιο έργο, αυτού του μεγέθους,
μπορεί να υπάρξει χωρίς διόδια, είναι μία ουτοπία».
Όπως ακόμα ανέφερε, «συζητήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη
ορισμένες ιδέες για το τι θα μπορεί να γίνει για τους
ανθρώπους που χρησιμοποιούν καθημερινά αυτό τον δρόμο και πώς
θα δοθούν λύσεις ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των
ανθρώπων.
Θα συζητηθεί και θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για
να μπορέσουν να διευκολυνθούν κυρίως οι μόνιμοι κάτοικοι, οι
οποίοι χρησιμοποιούν τον δρόμο αυτόν καθημερινά ή πολλές φορές
την ημέρα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά επί της αρχής ο
ΒΟΑΚ θα έχει διόδια, διότι αν μπούμε σε άλλη λογική τα
δισέγγονά μας δεν θα έχουν δρόμο για να μπορούν να πάνε με
ασφάλεια από τα Χανιά στο Ηράκλειο ή στον Άγιο Νικόλαο».

Κληθείσα τέλος να σχολιάσει την ανακοίνωση των
τεσσάρων Νομαρχιακών Επιτροπών Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ
για τον Βόρειο Οδικό Άξονα , η κα Μπακογιάννη
δήλωσε:
«Διάβασα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Σκέφθηκα πολύ εάν θα

πρέπει κάποιος να απαντήσει ή όχι. Το μόνο που έχω να πω είναι
ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί.
Και καλά θα κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνειδητοποιήσουν
ότι η εποχή της κοροϊδίας και της επικοινωνιακής πολιτικής
τελείωσε οριστικά με τις εκλογές. Από δω και πέρα, αυτά τα
οποία θα λέμε θα είναι εφαρμόσιμα, υλοποιήσιμα με
χρονοδιάγραμμα και με χρήματα.
Διότι δυστυχώς αυτό που ο κ. Σπίρτζης έκανε στον ΒΟΑΚ ήταν μία
απόλυτη κοροϊδία του κρητικού λαού. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε
αυτή την τακτική και είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε και θα
παρουσιάσουμε ακριβώς τι παρέλαβε η νέα ηγεσία του Υπουργείου
Υποδομών από την παλαιά».

