Δκείο ηξέμακε από ηελ πξώηε κέξα λα βάινπκε ηάμε ζην ράνο. Να
λνηθνθπξέςνπκε ηα πξάγκαηα. Να δεκηνπξγήζνπκε επθαηξίεο
αλάπηπμεο.
Βειηηώζακε

ην

δηαδηθαζίεο

θαη

εκπόδηα

ηνπ

επηρεηξεκαηηθό
μεπεξλώληαο

παξειζόληνο.

πεξηβάιινλ,

απινπνηώληαο

αλππέξβιεηα

γξαθεηνθξαηηθά

ηεξίμακε

θαη

ζηεξίδνπκε

ηηο

επηρεηξήζεηο. Δληζρύζακε ηε ξεπζηόηεηα ησλ κηθξώλ θαη πνιύ
κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη ε ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνλνκίαο ηεο
ρώξαο θαη ηνπ λνκνύ καο. Γώζακε άηνθα δάλεηα κε επηδόηεζε
επηηνθίνπ

ζηνπο

κηθξνκεζαίνπο

επηρεηξεκαηίεο

κέζσ

ηνπ

ΣΔΜΠΜΔ. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα έρσ βάιεη ηε δηθή κνπ
ζθξαγίδα πξνθεηκέλνπ λα θηλεζνύλ γξήγνξα νη δηαδηθαζίεο θαη λα
κελ «ζηεγλώζεη» ε αγνξά.
Απνθάζεηο πνπ πνιεκήζεθαλ ιπζζαιέα από ην ΠΑΟΚ.
Κάζε βξάδπ ζηα ηειενπηηθά παξάζπξα νη εθπξόζωπνί ηνπ
απαμίωλαλ ηελ πξνζπάζεηά καο, ινηδνξνύζαλ ηελ πνιηηηθή
καο, θαηαζπθνθαληνύζαλ ην έξγν καο.
Σαπηόρξνλα, κε ην Πξόγξακκα «Πίλδνο» δώζακε πλνή θαη
πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο καο. Σν Πξόγξακκα
Πίλδνο έρεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα, πνπ αμίδεη λα ην ηνλίδνπκε
θαη πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη πξόηππν θαη γηα άιιεο δξάζεηο πνπ
πινπνηνύληαη. Έρεη δηαπεξηθεξεηαθό ραξαθηήξα, αθνύ ε πεξηνρή
εθαξκνγήο ηνπ εθηείλεηαη ζηα γεσγξαθηθά θαη δηνηθεηηθά όξηα
ηεζζάξσλ Πεξηθεξεηώλ θαη 13 Ννκώλ.
Τινπνηώληαο ην αλαπηπμηαθό καο όξακα, δώζακε κεγάιε έκθαζε
ζηα ζέκαηα ελέξγεηαο. Με κεγάια θαη ζεκαληηθά έξγα ππνδνκώλ
θαη πςίζηεο ζεκαζίαο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη ζπλεξγαζίεο
ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, εμαζθαιίζακε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη
επάξθεηα ηεο ρώξαο. Πεηύρακε λα βάινπκε ηελ Διιάδα ζην

επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ ζηε δηεζλή ελεξγεηαθή ζθαθηέξα θαη ζε
πεξίνπηε ζέζε, σο «ελεξγεηαθό θόκβν» θαη εγγπήηξηα ηεο
αζθάιεηαο, ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
Θπκίδσ:
- Διιελνηνπξθηθόο αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ.
- Αγσγόο πεηξειαίνπ Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνύπνιε.
- Αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ South Stream. Καη ζέισ λα ζηαζώ
ζε απηή ηελ ζπκθσλία πνπ ππνγξάςακε κε ηελ Μόζρα ηνλ
Απξίιην ηνπ 2008 ελώπηνλ ησλ πξνέδξσλ Πνύηηλ θαη
Καξακαλιή γηα ηνλ αγσγό κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ
Southstream, πνπ ζα κεηαθέξεη Φπζηθό αέξην από ηελ
Ρσζία ζηελ Διιάδα θαη από εδώ ζηελ Δ.Δ. κέζσ Ηηαιίαο. Σν
έξγν απηό απνηειεί ηεΝ επηηπρία ηνπ αηώλα γηα ηελ Διιάδα.
Πξνσζήζακε ηελ αλάπηπμε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο
θαη Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο. ηξαηεγηθόο ζηόρνο, πςίζηεο
ζεκαζίαο είλαη ε επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο, ζύκθσλα κε ηνπο
ζύγρξνλνπο όξνπο βησζηκόηεηαο θαη ζεβαζκνύ ζην αλζξώπηλν
πεξηβάιινλ.
ήκεξα καο κηιάλε γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε. Σνπο έρνπκε
πξνιάβεη θαη ζε απηό. Φηηάμακε ην ζηαζεξό ζεζκηθό πιαίζην γηα λα
αμηνπνηήζνπκε παξαγσγηθά ην ειηαθό, πδάηηλν θαη αηνιηθό
δπλακηθό ηεο ρώξαο. Κη απηό ζεκαίλεη επελδύζεηο, ζεκαίλεη ζέζεηο
δνπιεηάο, ζεκαίλεη αλάπηπμε.
Όπσο αλάπηπμε ζεκαίλεη θαη ε εθαξκνγή ηνπ Δπελδπηηθνύ
Νόκνπ,

από

ηα

ηέιε

ηνπ

2004,

κέζσ

ηνπ

νπνίνπ

ρξεκαηνδνηήζεθαλ ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο κε δηζεθαηνκκύξηα επξώ.

Γώζακε αλάζα, δώζακε πλνή, επθαηξίεο θαη δνπιεηέο ζε θάζε
γσληά ηεο ρώξαο.
Ο αγσγόο Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνύπνιε είλαη έλα έξγν πλνήο,
πνπ όηαλ νινθιεξσζεί ζα ηνπνζεηήζεη ηελ Διιάδα ζην θέληξν ηνπ
ελεξγεηαθνύ ράξηε ηεο Δπξώπεο. Θα αλαβαζκίζεη ηε γεσπνιηηηθή
ηεο ζεκαζία.
Ση ελνριεί ηνλ θ. Παπαλδξένπ;
Ση αθξηβώο επηδηώθεη;
Ση ή πνηνπο ζέινπλ λα εμππεξεηήζεη;
Να καο ην πεη θαζαξά.
Σα επράξηζηα κέηξα πνπ εμαγγέιιεη αθεηδώο θνζηνινγνύληαη ζε
πάλσ από 10,3 δηο επξώ. Πξέπεη ινηπόλ ην ΠΑΟΚ λα καο πεη:
Θα βξεη ηα ρξήκαηα απηά από θόξνπο ή από δαλεηζκό; Ή θαη από
ηα δύν; Δπεηδή νύηε ν νπξαλόο βξέρεη επξώ, νύηε ππάξρνπλ
καγηθά θαπέια πνπ λα βγάδνπλ επξώ, ν αξρεγόο ηνπ ΠΑΟΚ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πεη ηελ αιήζεηα.
Δπηπιένλ λα καο πνπλ:
Σί ζα θάλνπλ κε ηελ Οιπκπηαθή; Θα ηελ επαλαθξαηηθνπνηήζνπλ,
επηβαξύλνληαο κε έλα εθ. επξώ ηελ εκέξα ηνπο θνξνινγνύκελνπο,
δειαδή όινπο εζάο;
Θα μαλαξρίζνπλ ηα ξνπζθέηηα γηα λα βνιεπηεί ν

θνκκαηηθόο

ζηξαηόο ηνπο ζε βάξνο ησλ θνξνινγνύκελσλ;
Θα μαλαγνξάζνπλ κεηνρέο ηνπ ΟΣΔ;
Γηα ηνλ ΟΔ, πνπ έρεη δεκηέο δύν εθ. επξώ ηελ εκέξα, ηη ζα
πξάμνπλ;
Γηόηη ζηνλ ΠΑΟΚ δελ άιιαμε ηίπνηα. Δίλαη ηα ίδηα πξόζσπα,
ζηνπο ίδηνπο ξόινπο, κε ηηο ίδηεο αληηιήςεηο, ηελ ίδηα λννηξνπία,
ηελ ίδηα αιαδνλεία.

Αγαπεηνί πκπαηξηώηεο,
αο μέξσ θαη κε μέξεηε θαιά. Δδώ θαη πνιιά ρξόληα ε ζρέζε πνπ
έρεη αλαπηπρζεί αλάκεζά καο είλαη κηα ζρέζε ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ
θαη εθηίκεζεο. Δίλαη κηα ζρέζε πνπ βαζίζηεθε ζηελ εηιηθξίλεηα θαη
ηηο θαζαξέο θνπβέληεο. ην θνηλό όξακα γηα ηνλ ηόπν καο, γηα ηα
Γξεβελά. ην θνηλό πάζνο γηα έλα θαιύηεξν αύξην γηα ην λνκό καο,
γηα ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο, γηα ηα παηδηά καο.

Με ηελ πνιηηηθή καο ζηα Γξεβελά εθθξάζακε όλεηξα θη ειπίδεο,
δώζακε ιύζεηο ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη αγσλίεο. Εεηήκαηα
πνπ θξαηηόληαλ θιεηζκέλα ζην ζπξηάξη ή είραλ μεραζηεί ζε θάπνην
ξάθη, εκείο ηα θέξακε ζε πξώην πιάλν θαη δνπιέςακε γηα λα
δνζνύλ απαληήζεηο.
Σα κεγάια ιόγηα είλαη εύθνια. Όκσο ν ηόπνο δηςάεη γηα έξγα.
Θέιεη λέεο δπλαηόηεηεο θαη όρη άιιεο ρακέλεο επθαηξίεο. Σν έξγν
καο ζην λνκό είλαη νξαηό θαη κεηξήζηκν. Οη δεζκεύζεηο καο έγηλαλ
πξάμε. Γίλνπκε λέεο επθαηξίεο ζηνπο επαγγεικαηίεο, ζηνπο
αγξόηεο, ζηνπο λένπο καο

γηα

λα παξακείλεη ν ηόπνο καο

δσληαλόο.
Αλνίμακε

δξόκνπο, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. Αλνίμακε

ζρνιεηά γηαηί ζέινπκε λα δνύκε μαλά ηα ρσξηά καο γεκάηα δσή, λα
αθνύζνπκε παηδηθέο θσλέο. Να δνύκε παππνύδεο ρέξη-ρέξη κε ηα
εγγόληα ηνπο.
Όζν θη αλ πξνζπαζήζνπλ ινηπόλ δελ κπνξνύλ λα θξύςνπλ ην
κεγάιν έξγν πνπ έγηλε.

Γελ κπνξνύλ λα αγλνήζνπλ όηη

επελδύζεθαλ

700

εθαηνκκύξηα

επξώ

ζηα

Γξεβελά.

700

εθαηνκκύξηα πνπ έθαλαλ έξγα πλνήο ηα όλεηξα δσήο ησλ
Γξεβελησηώλ.

Νέν θηίξην ηνπ ΣΔΗ. Σν είπακε, ην θάλακε.
Γύν λέα ηκήκαηα ώζηε ε πόιε λα γεκίζεη θνηηεηέο. Σν είπακε, ην
θάλακε.
Δγλαηία νδόο γηα λα κπεη ηέινο ζηελ απνκόλσζε θαη ζε κηάκηζη
ώξα λα βξίζθεηε πιένλ θαλείο από ηα Γξεβελά ζηε ζάιαζζα. Σν
είπακε, ην θάλακε.
Καηλνύξγηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία. Σν είπακε, ην θάλακε.
Νέν σθξνληζηηθό Καηάζηεκα Γξεβελώλ. Σν είπακε, ην θάλακε.
Βηνινγηθόο Καζαξηζκόο θαη ην Γίθηπν Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ
Γξεβελώλ. Σν είπακε, ην θάλακε.
Τδξνειεθηξηθό - αξδεπηηθό θξάγκα ηνπ Ηιαξίσλα. Σν είπακε, ην
θάλακε.
Φξάγκα ηεο Πξακόξηηζαο. Σν είπακε, ην θάλακε.
Φξάγκα Καξπεξνύ. Σν είπακε, ην θάλακε.
ηεξέσζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θαζνιηθνύ ηεο Ηεξάο Μνλήο
Εάβνξδαο

πνπ

ζπληζηά

κνλαδηθό

κλεκείν

πνιηηηζκνύ

θαη

παξάδνζεο. Σν είπακε, ην θάλακε.
Γεθάδεο λένη δξόκνη πνπ βάδνπλ ηέινο ζηελ απνκόλσζε θαη ηελ
εξήκσζε ησλ ρσξηώλ καο. Σν είπακε, ην θάλακε.
Μεγάιεο εληζρύζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ Γξεβελώλ. Σν είπακε,
ην θάλακε.
Νέα πλνή ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή κε έκθαζε ζηηο βηνινγηθέο
θαιιηέξγεηεο. Σν είπακε, ην θάλακε.

Όια απηά έγηλαλ ηπραία;
Μήπωο όια απηά έγηλαλ κε θάπνηνλ απηόκαην πηιόην;
Μήπωο νη επηηπρίεο πέθηνπλ από ηνλ νπξαλό θαη δελ ην
μέξνπκε; Όρη βέβαηα.
Όια έγηλαλ κε θόπν θαη πξνζπάζεηα. Με ζρέδην θαη επηκνλή.
Γηα απηό θαη ζήκεξα είκαη κπξνζηά ζαο θαη κπνξώ λα ζαο
θνηηάδω ζηα κάηηα. Δηόηη απηά ηα έξγα έρνπλ ΤΠΟΓΡΑΦΗ!
Τπάξρεη Ννκάξρεο λα πεη όηη δελ ππνζηήξημα ην αίηεκά ηνπ;
Τπάξρεη Δήκαξρνο λα πεη όηη δελ ζπκπαξαζηάζεθα θαη δελ
«έβαια πιάηε» γηα λα γίλεη έξγν ζην Δήκν ηνπ;
Γηα απηό ζήκεξα ιέω ζε θάζε Γξεβεληώηε:
Μελ μερλάο!
Όηη πεηύρακε δελ καο ηα ράξηζε θαλέλαο. Σα θεξδίζακε κε ην
ζπαζί καο. Γηα απηό κπνξώ λα ζαο εγγπεζώ πσο θαη ηελ επόκελε
κέξα, κε ηελ ίδηα απνθαζηζηηθόηεηα ζα είκαη πάλσ από θάζε έξγν,
από θάζε πξσηνβνπιία, από θάζε παξέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα
νινθιεξσζεί θαη λα γίλεη ζσζηά.
Ήκνπλ, είκαη θαη ζα είκαη παξώλ. Πάληα ζηελ πξώηε γξακκή
γηαηί πηζηεύω πωο κπνξνύκε πνιιά πεξηζζόηεξα.
Γηα απηό δεηώ μαλά ηελ εκπηζηνζύλε ζαο θαη ηε ζηήξημή ζαο. Γη
απηό ζέισ εληνιή λα ζπλερίζσ. Γηα λα κεηώζνπκε αθόκε
πεξηζζόηεξν ηελ αλεξγία ζην λνκό. Γηα λα μεδηπισζνύλ λέεο
παξεκβάζεηο θαη λέα έξγα

ππνδνκήο. Γηα λα δώζνπκε ζηε

λενιαία καο πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο επθαηξίεο ώζηε λα θηηάμεη
ζηα Γξεβελά ηε δσή ηεο. Να θάλνπλ νη λένη καο ζηνλ ηόπν ηνπο, ην

ζπηηηθό ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Να κεγαιώζνπλ ζηα Γξεβελά ηα
παηδηά ηνπο.
Ζ θηινδνμία κνπ ήηαλ θαη είλαη, κία θαη κόλε. Να πξνζθέξσ ζηνλ
ηόπν κνπ. Να πξνζθέξσ ζηνπο ζπκπαηξηώηεο κνπ. ε όινπο
απηνύο ηνπο ππέξνρνπο αλζξώπνπο ηεο Γξεβεληώηηθεο γεο πνπ
θνπηάδνπλ θαη κνρζνύλ. Ζ πξνζθνξά ζηα Γξεβελά ήηαλ θαη είλαη ε
κνλαδηθή κνπ έγλνηα, ε κνλαδηθή κνπ επηδίσμε. Γηα απηό είκαη θαη
ζα είκαη ζηελ πξώηε γξακκή. Μόλν γηα ηα Γξεβελά. Γηα λα
θάλνπκε πξαγκαηηθόηεηα ην όξακα γηα ηα Γξεβελά ηνπ 21νπ
αηώλα.

