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∆ελτίο Τύπου 

 
Πρωτιά στα Γρεβενά, ∆ύναµη στο κέντρο 

 
 «Καµία προσπάθεια δεν είναι αρκετή, καµία επιτυχία δεν είναι ικανή να 
µας κάνει να πούµε «φτάνει ως εδώ». Πάντα υπάρχει το επόµενο βήµα και 
αυτό θα το κάνουµε όλοι µαζί. Συνεχίζουµε , όλοι µαζί. Περήφανοι για το έργο 
µας, αισιόδοξοι για το µέλλον». 
Τα παραπάνω τόνισε ο υποψήφιος βουλευτής Γρεβενών κ. Χρήστος Φώλιας 
µιλώντας σε µεγάλη συγκέντρωσης ετεροδηµοτών του νοµού, στο «Μακεδονία 
Παλλάς» της Θεσσαλονίκης.  
 Ο κ. Φώλιας αναφέρθηκε στα 428 έργα, συνολικού προϋπολογισµού 
605 εκ. ευρώ που αλλάζουν τη φυσιογνωµία του νοµού, επισηµαίνοντας 
ταυτόχρονα ότι τα 354 εκ. ευρώ για πληρωµές µέσα στην τριετία 2004-2007 
πιστοποιούν τη συστηµατική προσπάθεια και το καθηµερινό ενδιαφέρον. 
Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι πριν από 10 ηµέρες έγινε η προκήρυξη του 
διαγωνισµού για τη µετεγκατάσταση τριών σεισµόπληκτων χωριών στη θέση 
«Πατώµατα» ενώ υπογράφεται άµεσα η προγραµµατική σύµβαση για την 
προκήρυξη της µελέτης του δρόµου ∆εσκάτης – Γρεβενών. Επίσης ενηµέρωσε 
τους συµπατριώτες του για το γεγονός ότι υπογράφηκε µε την ανάδοχο 
κοινοπραξία το έργο της στερέωσης και αποκατάστασης του καθολικού της 
Ιεράς Μονής Ζάβορδας, έργο συνολικού προϋπολογισµού 1.6 εκ. ευρώ   
 Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο κ. Φώλιας τόνισε µε έµφαση: 
«Συνεχίζουµε διεκδικώντας την Πρωτιά στα Γρεβενά. Γιατί ξέρουµε καλά ότι 
Πρωτιά στις 16 του Σεπτέµβρη σηµαίνει ∆ύναµη στις 17. Και την έχουµε 
ανάγκη αυτή τη δύναµη. Για να δώσουµε στα Γρεβενά όλα όσα δικαιούνται και 
αξίζουν. Για να δώσουµε στα παιδιά µας περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερα 
εφόδια γνώσης. Για να περιορίσουµε δραστικά την ανεργία, κάτω από τον 
εθνικό µέσο όρο. Για να αξιοποιήσουµε τους πόρους του ΕΣΠΑ 2007 -2013 
πετυχαίνοντας το µέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσµα για το νοµό µας. Για να 
βελτιώσουµε το αγροτικό εισόδηµα µετατρέποντας τον νοµό µας στον πρώτο 
βιολογικό νοµό της χώρας µέσα στη δεκαετία. Για να βάλουµε οριστικά τέλος 
στην αποµόνωση και τη εσωστρέφεια, δίνοντας ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης σε 
όλες τις περιοχές του νοµού µας. Όλοι µαζί µπορούµε περισσότερα. Χωρίς 
αποκλεισµούς, διαχωρισµούς, µικρότητες. Ήµουν, είµαι και θα είµαι πάντα 
δίπλα σας. Να δίνω µάχες, για εσάς. Από κάθε θέση ευθύνης.». 
 «Για µένα  το νόηµα της πολιτικής είναι ένα» υπογράµµισε ο κ. Φώλιας 
και πρόσθεσε:«Με διορατικότητα, µε µακρόπνοο σχεδιασµό και µε τις 
κατάλληλες πρωτοβουλίες στον κατάλληλο χρόνο να προλαβαίνεις τα γεγονότα 



και να διαµορφώνεις την καθηµερινότητα του µέλλοντος. Έχω διαρκώς στο 
µυαλό µου την τιµητική αποστολή που µου εµπιστεύτηκε ο Κώστας 
Καραµανλής . Μια  αποστολή που δεν την αντιλαµβάνοµαι ως διεκπεραίωση 
αλλά ως καθηµερινό αγώνα για να πετύχουµε ακόµη πιο πολλά.». 
 Κλείνοντας την οµιλία του και καταχειροκροτούµενος από τους 
παρευρισκόµενους ο κ. Φώλιας απηύθυνε κάλεσµα για ένα καθαρό και όµορφο 
αγώνα και κατέληξε: 
    «Είµαστε η δύναµη που εµπνέει . Είµαστε δύναµη αλλαγής και δύναµη 
µεταρρύθµισης για να πετύχουµε περισσότερα για τον τόπο µας. Αυτή είναι η 
απαίτηση της µεγάλης πλειοψηφίας των Γρεβενιωτών . Και η απαίτηση αυτή 
σηµαίνει...  
- Ισχυρή Εντολή από τα Γρεβενά! 
- Πρωτιά στα Γρεβενά, ∆ύναµη στο Κέντρο!». 


