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Το όραµα γίνεται πράξη
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Στιγµιότυπα από τη τελετή θεµελίωσης του νέου
κτιριακού συγκροτήµατος του ΤΕΙ Γρεβενών.
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«Τίποτα δεν µπορεί να συγκριθεί µε τη
στιγµή της δικαίωσης ενός ονείρου. Τίποτα δεν µπορεί να συγκριθεί µε τη στιγµή
που δίνει τον καρπό της µια επίπονη όσο
και επίµονη προσπάθεια. Και µιλώντας από
καρδιάς, θέλω να πω ότι τέτοια είναι αυτή η
στιγµή. Τώρα, που βάζουµε το θεµέλιο λίθο
του νέου κτιριακού συγκροτήµατος του ΤΕΙ
Γρεβενών. Τώρα, που ένα όραµα το οποίο
γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια γίνεται
πράξη, παίρνει σάρκα και οστά», δήλωσε
ο Υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών,
βουλευτής Γρεβενών, κ. Χρήστος Φώλιας,
κατά την τελετή θεµελίωσης του νέου κτιριακού συγκροτήµατος του Παραρτήµατος του ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας, στα Γρεβενά.
Όπως ανέφερε ο κ. Υφυπουργός η ανέγερση του νέου κτιριακού συγκροτήµατος,
προϋπολογισµού 13.350.000 ευρώ έχει
ενταχθεί στο ΠΕΠ ∆υτικής Μακεδονίας.
Το έργο περιλαµβάνει δύο κτίρια έκτασης

7.000 τ.µ., θα στεγάσει βιβλιοθήκη, αµφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια
και αναµένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέµβριο του 2008.
«Στεγάζουµε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των
νέων µας σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο υψηλών προδιαγραφών που αποτελεί χειροπιαστή απόδειξη της τήρησης των δεσµεύσεών
µας απέναντι στον τόπο µας» τόνισε ο κ. Φώλιας, υπενθυµίζοντας ότι ήδη από το 2005, σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων άνοιξε η προοπτική,
η οποία κατέληξε προ διµήνου στην ίδρυση
δύο ακόµη Τµηµάτων συγγενών µε το υφιστάµενο Τµήµα.
Στην τελετή θεµελίωσης παρέστησαν ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων Σπύρος Ταλιαδούρος, ο Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Ανδρέας
Λεούδης και ο Νοµάρχης Γρεβενών ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης .
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Κάθε ελληνικό καλοκαίρι γυρνάµε
πίσω. Το χωριό για τον καθένα µας,
πάντα είναι η µικρή προσωπική µας
“Ιθάκη”. Μυρωδιές και γεύσεις και
χρώµατα των παιδικών µας χρόνων, µια απόδραση απ’τη σκληρή
καθηµερινότητα.
Και µετά; Πόσο πραγµατικά ενδιαφερόµαστε για τις ιδιαίτερες πατρίδες µας;
Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι
και δεν πρέπει να είναι ένα σκέτο
σύνθηµα, δεν πρέπει να είναι µια
διαδικασία που αφορά µόνο την
πολιτεία.
Είναι υπόθεση όλων µας, είναι η
δική µας ευκαιρία που πρέπει να
αδράξουµε, αν θέλουµε τις πόλεις
και τα χωριά µας να σφύζουν από
ζωή, δουλειά, πολιτισµό.
∆ηµιουργώντας εκείνες τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που θα
κρατήσουν τους νέους στα σπίτια
τους και -γιατί όχι;- θα ξαναφέρουν
πίσω, όλους όσοι αναζήτησαν αλλού αυτό που δεν τους πρόσφερε ο
τόπος τους.
Μόνο µε όραµα που θα συνοδεύεται όµως από πρόγραµµα, µόνο µε
συλλογικότητα και αισιοδοξία και
χωρίς να ανατρέχουµε στην παρελθοντολογία, µόνο τότε µπορούµε
να ανακαλύψουµε όλοι µαζί ευκαιρίες και να αξιοποιήσουµε ό,τι ως
τώρα υπάρχει.
‘’Μικρές πατρίδες’’ ζωντανές, ελκυστικές, γεµάτες δυνατότητες που να
ανταποκρίνονται στο σήµερα, αυτή
είναι η απάντηση στις αναπτυξιακές προκλήσεις των καιρών µας και
στα οράµατα των παιδιών µας.
Χρήστος Φώλιας

Η ευγενής αθλητική
άµιλλα στην υπηρεσία
της κοινωνικής
προσφοράς

Ο κ. Χρήστος Φώλιας παραλαµβάνει αναµνηστικά
από τον αρχηγό των βετεράνων του ΠΑΟΚ Κούλη
Αποστολίδη και του ΠΥΡΣΟΥ Βασίλη Κοτούλα.

‘ ’Τα Γρεβενά αποτελούν µια κοινωνία ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Στέκονται πάντα
αρωγός σε κάθε προσπάθεια κοινωνικού
φιλανθρωπικού έργου. Αποδίδοντας µάλιστα τα εύσηµα εκεί όπου πραγµατικά ανήκουν, θα έπρεπε πρώτα απ’όλα να ευχαριστήσουµε και να συγχαρούµε τον Υπουργό
µας, τον κ. Χρήστο Φώλια που ξέρει πάντα
να βάζει στόχους και να τους υλοποιεί. ∆ική
του έµπνευση η ιδέα, δικό του επίτευγµα
και η υλοποίησή της, για τον ωραίο αυτό
αγώνα’’.
Με τα λόγια αυτά καλωσόρισε τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και
βουλευτή Γρεβενών κ. Χρήστο Φώλια, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Πυρσού Γρεβενών, κ. Βασίλης
Κοτούλας, στον φιλικό αγώνα µε τους βετεράνους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που διεξήχθη για
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ανταπαντώντας ο Υφυπουργός κ. Χρήστος
Φώλιας, τόνισε µεταξύ άλλων: ‘’Σήµερα όλοι
αυτοί οι άνθρωποι βάζουν το περίσσευµα
της ψυχής τους και µοιράζουν αγάπη σε
αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη
από τους άλλους. Ευχαριστώ θερµά όλα τα
παληκάρια του ΠΑΟΚ που έδωσαν στιγµές,
ώρες και µέρες περηφάνειας σε όλους τους
Βορειοελλαδίτες. Η παρουσία τους εδώ
σηµατοδοτεί µε τον πιο έµπρακτο τρόπο
το ενδιαφέρον τους για τον συνάνθρωπο.
Μπορώ να επισηµάνω κάποιους βίους παράλληλους ανάµεσα στον ΠΑΟΚ και τον
ΠΥΡΣΟ. Ένδοξες οµάδες, ένδοξο παρελθόν...
Και είµαι βέβαιος, σύντοµα και πάλι ...και
ξανά προς τη δόξα τραβούν. Εύχοµαι να είστε πάντα καλά, για να µπορείτε να δίνετε
χαρά σε όλους όσοι έχουν ανάγκη, αλλά και
σε εµάς, όταν µας θυµίζετε τα ωραία εκείνα
χρόνια ... ’’



Ο φιλικός αγώνας έληξε 3-2 υπέρ των Παλαιµάχων του Πυρσού.

Νέες Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες από το ΥΠΟΙΟ
Ανοίγει ο δρόµος για την επιχορήγηση, σε ποσοστό έως 60%, ιδιωτικών επενδύσεων στο
πλαίσιο του νέου ξεκινήµατος που κάνει ο Επενδυτικός Νόµος, µετά την υπογραφή των κοινών υπουργικών αποφάσεων. Με βάση αυτές τις αποφάσεις παρέχονται επιπλέον ποσοστά
ενισχύσεων 10% για τις µεσαίες και 20% για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις. Μέγιστο
για τις ενισχύσεις είναι το 60%.
Εν τω µεταξύ, υπεγράφη από τους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης κ.
Γιώργο Αλογοσκούφη και ∆ηµήτρη Σιούφα και τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών
κ. Χρήστο Φώλια η κοινή απόφαση για το νέο κύκλο ενισχύσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του εµπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Ο
νέος κύκλος ενισχύσεων, συνολικού ύψους 403.700.000 ευρώ που µπορεί να φθάσει έως τα
499.000.000 ευρώ. Tο ποσοστό ενίσχυσης είναι 55% για τις περιοχές που ανήκουν στη ζώνη
B όπου ανήκει η ∆υτική Μακεδονία.
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Ôýðïó êáé... Õðïãñáììüó

Απολογισµός

Αντάµωµα

Απολογισµό τριετίας πραγµατοποίησε το περασµένο
Σαββατοκύριακο ο Χρήστος Φώλιας. Όχι στο υφυπουργείο Οικονοµίας, στην Καραγιώργη Σερβίας
στην Αθήνα, αλλά στην εκλογική του περιφέρεια, τα
Γρεβενά. Εκεί όπου ο Μακεδόνας πολιτικός εµφανίζεται όλο και πιο συχνά και όπου-όπως λένε αρκετοί
«γαλάζιοι»-τα τρία τελευταία χρόνια έγιναν ουκ ολίγα θαύµατα. «Γρεβενά και Άγιος ο Θεός!» συνηθίζει
να λέει ο ίδιος, κόβοντας την όρεξη σε αυτούς που
του θέτουν σενάρια για µελλοντικές µεταγραφές στη
µετά τις προσεχείς εκλογές εποχή.

Επτά χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Θέρµη
Θεσσαλονίκης, στο πρόσφατο αντάµωµα των βλάχων.
Ήταν η 24η συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε για ένα
τριήµερο. Κόσµος πολύς, από κάθε γωνιά του Βορειοελλαδικού και του Θεσσαλικού χώρου.

Μέχρι τότε οι φίλοι του στη Θεσσαλονίκη µπορεί και
να έχουν αυξηθεί κι άλλο…
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, 27.5.07

Τιµώµενο πρόσωπο ο Υφυπουργός Οικονοµικών Χρήστος Φώλιας και φύσει και θέσει. Φύσει γιατί η καταγωγή είναι τιµή και θέσει, γιατί η τιµή µεγαλώνει, όταν
εκλέγεσαι βουλευτής στο νοµό Γρεβενών.
Ο Χρήστος Φώλιας έδειξε, εδώ και χρόνια, ότι ξέρει να
αποδίδει -µε τη σειρά του- τιµές σε αυτούς που διατηρούν τις παραδόσεις και προοδεύουν, πορεύονται στο
µέλλον, χωρίς να διαγράφουν το παρελθόν.
Γι’ αυτό η τιµή ήταν αµφίπλευρη στο αντάµωµα της
Θέρµης. «Ανταµώθηκαν» η παράδοση µε την εξέλιξη,
η παλικαριά µε την ευστροφία, η ντοµπροσύνη µε την
καθαρότητα του βλέµµατος. Όλες οι ελληνικές αξίες
δήλωσαν «παρούσες».


Πρωτεργάτης

Πρωτεργάτης του Προγράµµατος ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων είναι ο Υφυπουργός Οικονοµικών
Χρήστος Φώλιας. Μακράν του δευτέρου το καλύτερο στέλεχος της κυβέρνησης, µε ασυναγώνιστο ήθος
και παραγωγικότητα. Έχει ήδη τριπλασιάσει το ρυθµό
απορρόφησης των κονδυλίων από το 17% περίπου
που το παρέλαβε στο 45% και πάνω και ετοιµάζει
ακόµη καλύτερα προγράµµατα.



Είναι λυπηρό που το έργο του δε τυγχάνει της προβολής που του υπέρ – αξίζει. Ίσως γιατί τα ΜΜΕ (εξ’ ιδίων
κρίνοντας τα αλλότρια) γουστάρουν να ζουν µόνο για
να αποκαλύπτουν σκάνδαλα γι’ αυτό και ασχολούνται
αποκλειστικά µε «ύποπτους» συναδέλφους του.
ΧΑΪ, 2.5.07

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, 6.7.07

Κιάλι
Μακρινό παρελθόν αποτελούν µάλλον οι παλιές εποχές
όπου στη Ν∆ οι µνηστήρες για τις λίστες σχηµάτιζαν…
ουρές. Αυτό είχε συµβεί, κυρίως, στις εκλογές του 2000
και λιγότερο το 2004. Αντίθετα, σήµερα σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας καταγράφεται µια σχετική
δυστοκία, που είναι ακόµη πιο έντονη σε νοµούς στους
οποίους κάποιοι «γαλάζιοι» έχουν την απόλυτη πρωτοκαθεδρία. Αυτό συµβαίνει στα Γρεβενά µε τον Χρήστο
Φώλια αλλά και στη Ροδόπη µε τον Ευριπίδη Στυλιανίδη. Εκεί οι ενδιαφερόµενοι αναζητούνται κυριολεκτικά
µε το κιάλι….
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ, 26.7.07

Οι“σιωπηλοί”της Κυβέρνησης

«…Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο έτερος υφυπουργός Οικονοµίας, κ. Χ. Φώλιας. Από τα Γρεβενά, για τα
οποία έχει δουλέψει κατά κοινή οµολογία πολύ, επιχειρηµατίας (Goody’s), ευρωβουλευτής εν συνεχεία,
βουλευτής σήµερα. Ο υφ. Οικονοµίας διαχειρίζεται
τα κοινοτικά κονδύλια µακριά από τα φώτα της δηµοσιότητας. Αδυναµία του οι καλοί µεζέδες…»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 14.7.07

Στη στήλη «Τύπος και ….Υπογραµµός» αναδηµοσιεύονται σχόλια του τύπου για το έργο και
τις δραστηριότητες του Υφυπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Χρήστου Φώλια

www.folias.gr

428 νέα έργα µε συνολικό
προϋπολογισµό 605 εκ. ευρώ
«Για να βρίσκεται ο Φώλιας µε τους φίλους του και
τους συµπατριώτες του δεν χρειάζεται καµία δικαιολογία. ∆εν χρειάζεται να γίνονται εκλογές. Η σχέση
µας είναι πέρα και πάνω από εκλογές, είναι πέρα και
πάνω από την πολιτική. Είναι σχέση φιλίας, είναι σχέση αλληλοεκτίµησης, είναι σχέση ζωής!». Με αυτή την
επισήµανση ξεκίνησε καταχειροκροτούµενος ο Υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών και βουλευτής
Γρεβενών κ. Χρήστος Φώλιας την οµιλία του στην ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στην
πόλη µας την Κυριακή 20 Μαΐου στην ασφυκτικά γεµάτη αίθουσα εκδηλώσεων της Νοµαρχίας, µε αφορµή
τη συµπλήρωση 3 χρόνων της Νέας ∆ιακυβέρνησης.
«Ήµουν και χθες εδώ. Είµαι και σήµερα. Θα είµαι και Αύριο.» υπογράµµισε µε έµφαση ο κ. Φώλιας και πρόσθεσε: «Αυτή είναι µια καθαρή απάντηση σε ορισµένους
που επιµένουν να προβλέπουν το πολιτικό µου µέλλον.

Τα έργα - παρεµβάσεις που
µεταµορφώνουν τα Γρεβενά
1. ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: Στεγάζουµε επιτέλους τα όνειρα και τις φιλοδοξίες των νέων
σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο.
2. ΦΥΛΑΚΕΣ: Επιτύχαµε την απεµπλοκή της κατασκευής του νέου
σωφρονιστικού καταστήµατος Γρεβενών.
3.ΦΡΑΓΜΑΤΑ: Με το υδροηλεκτρικό-αρδευτικό φράγµα του Ιλαρίωνα, το
Φράγµα της Πραµόριτσας και το ζωογόνο φράγµα του Καρπερού
απαντάµε στα ζητήµατα της λειψυδρίας και της ενέργειας.
4. ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ: Και σε αυτό το θέµα χρειάστηκε να παρέµβουµε για να
«ξεµπλοκάρουµε» το έργο.
5. ΣΧΟΛΕΙΑ: «Σπάµε τα λουκέτα στα σχολεία». ∆εν ήταν σύνθηµα. Ήταν πολιτική επιλογή
που γίνεται πράξη.
6. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Στεγάζουµε όνειρα σε ογδόντα υπερσύγχρονες κατοικίες.
7. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ: Αξιοπρέπεια και αποτελεσµατικότητα στην παροχή υπηρεσιών.
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝ∆ΟΣ: Για το νοµό µας το Πρόγραµµα µεταφράζεται σε υποδοµές
οικονοµικής ανασυγκρότησης και εξωστρέφειας Η ανάδειξη της φυσικής οµορφιάς
και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και η άµεση σύνδεση των Γρεβενών µε τους
άλλους νοµούς, δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για το τοπικό ανθρώπινο δυναµικό που
επενδύει το µέλλον του στα Γρεβενά και όχι στα µεγάλα αστικά κέντρα. Κι αυτό ισχύει
για ολόκληρο το νοµό, όχι µόνο για τα ορεινά του.
9. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Πετύχαµε την αποπεράτωση του έργου του Βιολογικού
Καθαρισµού και του ∆ικτύου Αποχέτευσης του ∆ήµου Γρεβενών. Παράλληλα,
βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή Μονάδας επεξεργασίας λάσπης και εγκατάστασης
επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου ∆εσκάτης.
10. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: Χρέος µας είναι να αναδείξουµε αυτή τη βαρύτιµη κληρονοµιά και γι’
αυτό µε σειρά ενεργειών πετύχαµε τη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων ανάπλασης σε
πολλούς Ναούς και Μοναστήρια του τόπου µας.

Με ξεχωριστή επιτυχία η οµιλία του Χρήστου Φώλια για
τον απολογισµό της τριετίας και τα Γρεβενά του 21ου
αιώνα.

Και πότε µε πάνε στις Βρυξέλλες και πότε µε πάνε
στη Θεσσαλονίκη, γιατί έτσι νοµίζουν ότι εξυπηρετούνται τα ιδιοτελή σχέδιά τους και οι προσωπικές φιλοδοξίες τους. Να το πω όπως το νιώθω;
∆εν θα τους κάνω τη χάρη. Εδώ είναι το σπίτι µου.
Εδώ είναι ο τόπος µου. Εδώ είναι οι φίλοι µου. Εδώ
παλεύουµε όλοι µαζί. Εδώ θα µείνω.»
O κ. Φώλιας µετά από µια συνοπτική αναφορά στη
συνολική πορεία του κυβερνητικού έργου, εστίασε
το κύριο µέρος της οµιλίας στο όραµα για τα Γρεβενά του 21ου αιώνα καθώς όπως υπογράµµισε «είναι ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τον τόπο µας».
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε
εκτενώς σε 10 αντιπροσωπευτικές παρεµβάσεις µε
µεγάλο αναπτυξιακό και κοινωνικό ενδιαφέρον.
«Άλλωστε ο κατάλογος όλων των έργων είναι ιδιαίτερα µακρύς, αν µάλιστα συνυπολογίσουµε
στα 428 νέα έργα και αυτά που παραλάβαµε και
καταφέραµε να τα προωθήσουµε προκειµένου να
ολοκληρωθούν. Επιπλέον πιστεύω ότι όποιος έχει
µάτια βλέπει.» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φώλιας.
Καταλήγοντας ο κ. Φώλιας υπογράµµισε:
«Οι εποχές µε «τα ψεύτικα τα λόγια, τα µεγάλα»
παρήλθαν ανεπιστρεπτί. Γιατί εµείς σεβόµαστε
την αγωνία του αγρότη και του µικροµεσαίου
επιχειρηµατία, την προσδοκία του εµπόρου, τα
όνειρα του εργαζόµενου, την ελπίδα του ανέργου,
τη λάµψη χαράς στα µατάκια του παιδιού».

