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∆ελτίο Τύπου 

 
«Σας καλώ να πορευτούµε µαζί το δρόµο της προόδου που θα µας 

επιτρέψει να κρατήσουµε ζωντανό τον τόπο µας. Να παλέψουµε για να 
δώσουµε νέα πνοή κι ακόµη µεγαλύτερη ώθηση προς τα εµπρός», ζήτησε ο 
υποψήφιος Βουλευτής Γρεβενών κ. Χρήστος Φώλιας από τους συµπατριώτες 
του, σε εκδήλωση για τους ετεροδηµότες που πραγµατοποιήθηκε χθες 9 
Σεπτεµβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.  

Ο κ. Φώλιας, ανέπτυξε στους συµπατριώτες του το όραµα του για τα 
Γρεβενά. Για όλα όσα έγιναν αλλά και όσα ακόµα µένουν να γίνουν για να 
κατακτήσουν τα Γρεβενά στη θέση που αξίζουν. «Τα Γρεβενά δεν γυρίζουν 
πίσω» δήλωσε χαρακτηριστικά. 
 «Βάλαµε τα Γρεβενά σε σταθερή πορεία ανάπτυξης και προόδου. 
∆ώσαµε στέρεες λύσεις σε εκκρεµότητες χρόνων. Καλύψαµε κενά που είχαν 
δηµιουργηθεί επειδή κάποιοι είτε δεν ήθελαν, είτε δεν µπορούσαν» τόνισε σε 
άλλο σηµείο της οµιλίας του και συνέχισε «Εµείς αποδείξαµε ότι και θέλουµε 
και µπορούµε. Αποδείξαµε ότι διακρίνουµε τις µεγάλες προκλήσεις των καιρών. 
Ότι προετοιµάζουµε σωστά τον τόπο µας να τις αντιµετωπίσει. Παρά τις 
δυσκολίες, τις αντιξοότητες και τα συσσωρευµένα προβλήµατα που άφησε το 
χθες έγινε ένα σπουδαίο και σηµαντικό έργο στο νοµό µας. Έργο ουσίας, όχι 
εντυπώσεων. Έργο υποδοµής που µάς επιτρέπει πάνω σε αυτό να 
συνεχίσουµε να κτίζουµε για να επιτύχουµε ακόµη πιο πολλά».  

Στην εκδήλωση µεταξύ άλλων παρευρέθηκε και ο Υπουργός Οικονοµίας 
και Οικονοµικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. 
Φώλια για την άψογη συνεργασία που είχαν στο Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και δήλωσε ότι ο κ. Φώλιας «έχει πολλά ακόµα να προσφέρει στο 
νοµό Γρεβενών αλλά και στην Ελλάδα» και κατέλήξε λέγοντας ότι «ο Χρήστος 
Φώλιας είναι πολιτικός µακράς πνοής». 

Για τον κ. Φώλια µίλησε επίσης ο ∆ήµαρχος Αθηναίων  κ. Νικήτας 
Κακλαµάνης ο οποίος αναφέρθηκε στο ταλέντο, την αποτελεσµατικότητα, το 
χιούµορ και την αισιοδοξία του Χρήστου Φώλια, όπως είπε χαρακτηριστικά.  

«Η οικονοµία δεν είναι µόνο αριθµοί, είναι και κλίµα. Κλίµα αισιοδοξίας» 
σηµείωσε ο κ. Κακλαµάνης, υπογραµµίζοντας πως «δίνει τις µάχες του 
αθόρυβα». Απευθυνόµενος στην κατάµεστη αίθουσα ο ∆ήµαρχος Αθηναίων 
είπε: « Ο Χρήστος Φώλιας πέτυχε πολλά περισσότερα απ’ όσα γνωρίζετε».   

Το πρωί της ίδιας  ηµέρας ο κ. Φώλιας µίλησε σε ανοιχτή συγκέντρωση 
ετεροδηµοτών του Νοµού Κοζάνης τονίζοντας: «Η πρόοδος ενός τόπου δεν 
είναι «πέσε πίττα να σε φάω. Είναι κάστρο που το παίρνεις µε το σπαθί σου. 
Και εµείς  µε το σπαθί µας, µε την προσπάθεια µας, φέραµε αποτελέσµατα.  ∆ε 



µας χαρίστηκε τίποτα. ∆ουλέψαµε πολύ, προσπαθήσαµε πολύ και το 
αποτέλεσµα µας δικαιώνει.».  


