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Óε µια συγκυρία που το σοβαρότατο
πρόβληµα της λειψυδρίας βρίσκεται στην
πρώτη γραµµή του ενδιαφέροντος, η επιτάχυνση των ρυθµών υλοποίησης µεγάλων έργων στην ευρύτερη περιοχή του
νοµού µας δίνουν την απάντηση.
Συγκεκριµένα, το υδροηλεκτρικό-αρδευτικό φράγµα του Ιλαρίωνα είναι
ένα από τα µεγαλύτερα αναπτυξιακά
έργα της χώρας, µε τα παρακάτω σηµαντικά οφέλη:

ÐáíïñáìéêÞ Üðïøç áðü ôéò
åñãáóßåò óôï ÖñÜãìá Éëáñßùíá

α.Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 413
G.W.H. (Γιγαβατώρες) το χρόνο.
β.Εξασφαλίζει απρόσκοπτα τη µελλοντική
ύδρευση της πόλης της Θεσσαλονίκης
και την άρδευση 70.000 στρεµµάτων
αγροτικής γης στους Νοµούς Γρεβενών
και Κοζάνης, από τον ποταµό Αλιάκµονα, διαθέτοντας σηµαντικό όγκο νερού σε περιόδους ξηρασίας, όπου δεν
επαρκεί ο αποταµιευτικός όγκος του
επίσης υπό κατασκευή αναρρυθµιστικού έργου Αγ. Βαρβάρας.
γ.∆ηµιουργεί θέσεις εργασίας.
δ.Μέσω της δηµιουργίας του Ταµιευτήρα
συµβάλλει, µε την ανάδειξη των βυζαντινών αρχαιοτήτων, στην τουριστική
αναβάθµιση των Νοµών Γρεβενών και
Κοζάνης.
Το Φράγµα της Πραµόριτσας αναµένεται µέσα στο 2008 να δώσει λύση στο
µεγάλο πρόβληµα υδροδότησης, λόγω
ακαταλληλότητας του διαθέσιµου νε-

Ôï ÖñÜãìá ôçò Ðñáìüñéôóáò

ρού, στους οικισµούς Κληµατάκι, Κοκκινιά
και Ταξιάρχη του ∆. Ηρακλεωτών. Σύµφωνα µε µελέτη που έχει ήδη συνταχθεί
το σύνολο των οικισµών του ∆. Ηρακλεωτών µπορεί να υδροδοτηθεί από τη ∆εξαµενή Τσοτυλίου που ανήκει στο δίκτυο
υδροδότησης του Βοίου από το Φράγµα
Πραµόριτσας. Έτσι ξεκινάει η κατασκευή
αγωγού µήκους 30 χιλιοµέτρων και προϋπολογισµού 2.100.000€ για να επιτευχθεί
η διασύνδεση των οικισµών µε το σύστηµα
υδροδότησης.

¢ðïøç áðü ôéò åñãáóßåò óôï
Ãåþöñáãìá Êáñðåñïý

Τέλος, το Γεώφραγµα Καρπερού ∆ήµου
Χασίων εντάχθηκε στο ΠΕΠ ∆υτ. Μακεδονίας µε προϋπολογισµό 2.900.000 € και µε
διάρκεια υλοποίησης ως τον Νοέµβριο του
2007. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή
φράγµατος επί του ρέµατος «Βατσινιά» στο
δηµοτικό διαµέρισµα Καρπερού του ∆ήµου Χασίων και τα οφέλη είναι πολλά και
πολύπλευρα καθώς στην ευρύτερη περιοχή προγραµµατίζονται έργα ανάπλασης και
σταθµός αναψυχής.

Σελίδα 2

Èåìåëéþèçêå ôï 6/èÝóéï
ïëïÞìåñï Äçìïôéêü
Ó÷ïëåßï Ãñåâåíþí

Ï èåìÝëéïò ëßèïò êáé óôéãìéüôõðï áðü ôçí ôåëåôÞ.

Ο απανταχού ελληνισµός γιορτάζει. Την ανάσταση των ελπίδων για ένα καλύτερο αύριο.
Για ένα πιο φωτεινό µέλλον του
τόπου µας. Αυτές οι Άγιες Ηµέρες εµπεριέχουν ως µηνύµατα
την επιείκεια, την ανοχή και
κυρίως την αγάπη. Είναι αξίες
τις οποίες πρέπει να κρατάµε
ψηλά, διότι θέλουµε µία κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, µια κοινωνία που στηρίζει
αποτελεσµατικά τους πιο αδύναµους συνανθρώπους µας.
Σε αυτή την κατεύθυνση αξίζει
να συνεχίσουµε να εργαζόµαστε µε όραµα, σχέδιο και συνέπεια. Με έργα που ανοίγουν
νέους ορίζοντες και προσφέρουν νέες ευκαιρίες σε όλους.
Χωρίς µεγαλύτερη ανάπτυξη
και απασχόληση δεν είναι δυνατή η επίτευξη των στόχων
κοινωνικής πολιτικής, εφόσον
αυτές αποτελούν τη βάση για
την άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
Ταυτόχρονα, δροµολογούνται
παρεµβάσεις που τονώνουν
την κοινωνική διάσταση της
πολιτικής και προσφέρουν περισσότερα οφέλη στους πολίτες που διαβιούν σε δύσκολες
συνθήκες.
Ασφαλώς τίποτα δεν µπορεί να
επιτευχθεί από τη µια µέρα στην
άλλη. Σήµερα ορθολογικοποιούµε και νοικοκυρεύουµε τις
κοινωνικές δαπάνες. Αυτά που
δίνει το κράτος για την κοινωνική αλληλεγγύη πρέπει και να
φτάνουν στο σύνολό τους σε
αυτούς που τα έχουν ανάγκη
και όχι να σπαταλώνται από τη
γραφειοκρατία. Με καλή συνεργασία και σκληρή δουλειά
µπορούµε να είµαστε βέβαιοι
ότι αυτή η µεγάλη προσπάθεια
θα δώσει τους καρπούς της.

×ñÞóôïò Öþëéáò

È

εµελιώθηκε την Παρασκευή
16-3-2007 το 6/Θέσιο ολοήµερο δηµοτικό σχολείο Γρεβενών από
τον βουλευτή Γρεβενών και Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών
κ. Χρήστο Φώλια. Στην τελετή της
θεµελίωσης παρευρέθησαν ο Γ.Γ. της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας κ.
Ανδρέας Λεούδης, ο Νοµάρχης Γρεβενών κ. ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης,
ο ∆ήµαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος
Νούτσος καθώς και εκπρόσωποι φορέων της πόλης. Το 6/Θέσιο ολοήµερο δηµοτικό σχολείο Γρεβενών µε
προϋπολογισµό 3.319.743,00 ευρώ
και χρόνο περαίωσης την 30-09-2008
είναι ένα διώροφο σχολικό κτίριο µε
υπόγειο και υπερυψωµένο το ισόγειο. Θα έχει συνολική επιφάνεια
ορόφων 1.929,75 µ.2 (εκτός υπογείου) και η επικοινωνία των ορόφων
θα γίνεται µε τρία κλιµακοστάσια κι
έναν ανελκυστήρα για χρήση από
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες.
Το υπερσύγχρονο ολοήµερο δηµοτικό σχολείο προβλέπεται, µεταξύ
άλλων, να περιλαµβάνει:

• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, µε
όλους τους απαιτούµενους βοηθητικούς χώρους
• Εστιατόριο Έτοιµου Φαγητού
• Αίθουσα Αισθητικής Αγωγής – Καλλιέργειας ∆εξιοτήτων
• Αίθουσα Φυσικής – Χηµείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής
• 6 Αίθουσες ∆ιδασκαλίας
• Αίθουσα Πληροφορικής
• Αίθουσα Ξένων Γλωσσών
• Αίθουσα Ενισχυτικής ∆ιδασκαλίας
• Βιβλιοθήκη
• Γήπεδο basket – volley µε κερκίδες
• Χώρους πρασίνου
• Χώρους στάθµευσης των διδασκόντων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι τον
Σεπτέµβριο του 2004 λειτουργούσαν στο νοµό 10 ολοήµερα δηµοτικά σχολεία. Από τότε λειτούργησαν
ακόµη 5 ολοήµερα δηµοτικά σχολεία
(Μυρσίνας, Βατολάκκου, Αγ. Γεωργίου, Κρανιάς και Παλιουριάς) στα
οποία διδάσκονται όλα τα διδακτικά
αντικείµενα που προβλέπονται από
τη σχετική νοµοθεσία του Υπουργείου Παιδείας. Από τον Σεπτέµβριο του
2008 προγραµµατίζεται να λειτουργήσουν άλλα 3 ολοήµερα δηµοτικά
σχολεία (Αµυγδαλιάς, Κνίδης και Γρεβενών). ∆ηλαδή µέσα σε µία τετραετία
τα ολοήµερα δηµοτικά σχολεία του νοµού αυξάνονται από 10 σε 18.



Ôï ðñþôï ôìÞìá ÉÅÊ
óôç ÄåóêÜôç

Ð

αρουσία του Yφυπουργού Oικονοµίας και Οικονοµικών, Χρήστου
Φώλια, του Αντιπροέδρου του Οργανισµού Επαγγελµατικής εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, Κώστα Μαργαρίτη και
Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ôåëåôÞ ôùí åãêáéíßùí.
τοπικών αρχών εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2007 το πρώτο τµήµα ΙΕΚ στην ∆εσκάτη. Πρόκειται
για το τµήµα στελεχών ασφάλειας, στο οποίο θα φοιτήσουν 29 σπουδαστές.
Όπως ανακοίνωσαν, τόσο ο κ. Φώλιας όσο και ο κ. Μαργαρίτης από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο στη ∆εσκάτη θα λειτουργήσει και το δεύτερο τµήµα ΙΕΚ µε
την ειδικότητα των εκκλησιαστικών ειδών.

Ôýðïó êáé... Õðïãñáììüó
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Ó×ÏËÉÏ ÔÏÕ ÁËÅÎÇ ÐÁÐÁ×ÅËÁ
Õðïõñãïß áðü ôïí «ðÜãêï»

Å

ίµαστε η µοναδική ενδεχοµένως χώρα στην Ευρώπη στην οποία ένας – κυριολεκτικά – άσχετος µπορεί
να τοποθετηθεί σε κορυφαία
πολιτική θέση που απαιτεί
βαθιά γνώση του αντικειµένου. ∆εν ξέρω πως τα έχουµε
καταφέρει, αλλά έχουµε ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα
για τον πολιτισµό να περνάνε από την Μπουµπουλίνας
ή ανθρώπους που µπερδεύουν τα θέµατα ασφάλειας µε
την εποχή της χωροφυλακής
στην Κατεχάκη.


Ο κόσµος µας έχει γίνει πια
εξαιρετικά σύνθετος και τα
ζητήµατα που χειρίζονται πια
ορισµένα υπουργεία εξαιρετικά τεχνοκρατικά. Οι ξένοι διπλωµάτες εντυπωσιάζονται πάντα από το πόσο γενικόλογοι µπορούν
να είναι ορισµένοι υπουργοί στις συζητήσεις τους.
Οι ξένοι πάνε µε συγκεκριµένη ατζέντα και θέµατα
προς διεκπεραίωση και ο συνοµιλητής τους (συνήθως µε ένα κοµπολόι στο χέρι για να υπενθυµίσει το πολιτικό χάσµα) αερολογεί. Ο ένας µιλάει
για θέµατα ασφαλείας, ο άλλος για τους αρχαίους
ή το πώς θα….ανθίσει πάλι το γιασεµί στην αθηναϊκή γειτονιά.



Ο σηµερινός πρωθυπουργός, όπως και κάθε
πρωθυπουργός, δικαιολογεί τέτοιες τοποθετήσεις
µε το σύνηθες επιχείρηµα : «κάπου έπρεπε να
τον βάλω και αυτόν» ή «δεν είχα άλλον». Ακόµη
µου προκαλεί ίλιγγο εκνευρισµού η φράση που
άκουσα από κάποιον σύµβουλο για την πλέον
αδόκιµη κίνηση στο πλαίσιο του τελευταίου ανασχηµατισµού. «∆εν µας έβγαινε αλλιώς η πασιέντζα» ήταν η φράση που πραγµατικά σηµατοδοτεί
το πολιτικό πρόβληµα της χώρας.
∆εν µπορείς να βάλεις έναν αρθρογράφο εφηµερίδας να διοικήσει τη NASA και δεν µπορείς να
βάλεις έναν παραδοσιακό πολιτευτή κλασικής ελληνικής ταινίας να χειρισθεί περίπλοκα ζητήµατα.
∆εν γίνεται!

Μα θα απαντήσει ο εκάστοτε πρωθυπουργός
«αυτός είναι ο πάγκος µε αυτόν θα παίξω». Εκεί
ακριβώς βρίσκεται το κλειδί της επιτυχίας στο πώς
εµπνέεις και βρίσκεις «πάγκο» από τους άριστους
επιτυχηµένους της κοινωνίας. Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής ήξερε ότι ο Ράλλης, ο Παπαληγούρας,
ο Αβέρωφ, ο Τσάτσος, ο Μακρής ήταν ενδεχοµένως και πιο καλλιεργηµένοι και πιο σοφιστικέ από
τον ίδιο, αλλά δεν τον ένοιαζε. Ήθελε να κάνει τη
δουλειά του µε ό,τι καλύτερο είχε η γενιά του.
Μια λύση είναι να χρισθεί µια οµάδα υπουργείων
«σκληρός πυρήνας» στον οποίο να µπαίνουν οι
έχοντες τα βασικά προσόντα: κοινό νου, εµπειρία
από την πιάτσα, στοιχειώδεις ικανότητες επικοινωνίας µε τους ξένους και βεβαίως εντιµότητα. Σε
αυτόν τον πυρήνα θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται κρίσιµα υπουργεία στα οποία µια «στραβή» κοστίζει απελπιστικά πολύ. Η Ελλάδα έχει
πρόβληµα πολιτικού προσωπικού. Ο νυν πρωθυπουργός έχει καθαρή εικόνα για το πρόβληµα
και πρέπει να πολλαπλασιάσει τους Φώλιες και
τους Στυλιανίδηδες του για να µπορεί να παίξει τη
µπάλα που θέλει. Στο χέρι του πάντως είναι µε τη
συγκυρία όπως έχει σήµερα.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 28/2/07
* Óôç óôÞëç «Ôýðïò êáé...Õðïãñáììüò» áíáäçìïóéåýïíôáé ó÷üëéá ôïõ
ôýðïõ ãéá ôï Ýñãï êáé ôéò äñáóôçñéüôçôåò ôïõ õöõðïõñãïý Ïéêïíïìßáò &
Ïéêïíïìéêþí ê. ×ñÞóôïõ Öþëéá.
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Ýãñáøáí êáé
öÝôïò éóôïñßá

α ΑΝΑΚΑΤΩΣΑΡΙΑ καθιερώθηκαν πλέον ως
αποκριάτικος θεσµός υπερτοπικής εµβέλειας κι αυτό
δεν έγινε τυχαία. Οφείλεται στην αγάπη, το µεράκι
και τη φαντασία τόσο των
οργανωτών όσο και των
συµµετεχόντων. Χρόνο µε
το χρόνο αποδεικνύουν ότι
µπορούν να µας εκπλήσσουν ευχάριστα µε τον
πλούτο των ιδεών τους, τον αυθορµητισµό
τους και την έµπνευσή τους. Βάζουν έτσι µια
αυθεντική Γρεβενιώτικη σφραγίδα στα αποκριάτικα δρώµενα της χώρας µας.
H µεγάλη αγκαλιά του κόσµου και η πανελλήνια ακτινοβολία του θεσµού είναι η
καλύτερη επιβράβευση όσων µοχθούν για
τα ΑΝΑΚΑΤΩΣΑΡΙΑ και ειδικά της νεολαίας
µας που κάθε χρόνο, δίνει τον καλύτερό της
εαυτό.

Έτσι, οι µέρες της Αποκριάς στον τόπο µας
έγιναν, άλλη µια χρονιά η γέφυρα που ενώνει την παράδοση µε τη σύγχρονη δηµιουργικότητα αλλά και την ελπίδα ενός καλύτερου Αύριο. Τα Γρεβενά έστειλαν το µήνυµα
πως ο πολιτισµός αποτελεί προνοµιακό πεδίο συµµετοχής και συλλογικής προσπάθειας µε θετικά οφέλη για το παρόν και το µέλλον της ελληνικής περιφέρειας.
Τα ΑΝΑΚΑΤΩΣΑΡΙΑ πέρα από ξεφάντωµα
και διασκέδαση, µας παρέχουν και ένα ουσιαστικό κίνητρο για να δώσουµε περισσότερη ώθηση στον πολιτισµό και να τον αναδείξουµε ως µοχλό τοπικής ανάπτυξης και
ποιότητας ζωής. Συνιστούν επίσης ένα πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτηµα για την επισκεψιµότητα στο νοµό µας καθώς δίνουν την
ευκαιρία σε χιλιάδες επισκέπτες να ζήσουν
τη Γρεβενιώτικη φιλοξενία.
O Υφυπουργός Οικονοµίας & Οικονοµικών
κ. Χρήστος Φώλιας όπως κάθε χρόνο έτσι κι
φέτος στάθηκε αρωγός του σπουδαίου αυτού πολιτιστικού εγχειρήµατος που συµβάλλει στην ανάδειξη της Γρεβενιώτικης ταυτότητας και µας κάνει όλους περήφανους.

ÂñÜâåõóç áðü ôçí ÊõíçãåôéêÞ
Ïìïóðïíäßá Ìáêåäïíßáò ÈñÜêçò

Ô

ην έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου
για τη «Φύλαξη των Προστατευόµενων
Περιοχών» της Κυνηγετικής Οµοσπονδίας
Μακεδονίας – Θράκης κήρυξε το Σάββατο 17 Μαρτίου 2007 στη Θεσσαλονίκη, ο
Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών
κ. Χρήστος Φώλιας. Στη διάρκεια του Συνεδρίου έγινε αναλυτική παρουσίαση του
προγράµµατος που υλοποιεί η Οµοσπονδία και συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιo του
προγράµµατος Interreg ΙΙΙ Α Ελλάδα – Βουλγαρία από πόρους του ΕΤΠΑ κατά 75% και
από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Συγκεκριµένα εντάσσεται
στο Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A ΕΛΛΑ∆Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ /
PHARE CBC ΕΛΛΑ∆Α – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, Μέτρο
3.2 «Προστασία, Ανάδειξη και ∆ιαχείριση
Φυσικού Περιβάλλοντος».
Η διοίκηση της ΚΟΜΑΘ βράβευσε τον κ.
Φώλια για την προσφορά του ενώ από την
πλευρά του ο κ. υφυπουργός στον χαιρετισµό του σηµείωσε µεταξύ άλλων:

O Õöõðïõñãüò ê. ×ñÞóôïò Öþëéáò ðáñáëáìâÜíåé ôï
áíáìíçóôéêü ôçò âñÜâåõóçò áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò
Ïìïóðïíäßáò ê. Ãåþñãéï ÄÝëëéï.

«∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι η προστασία
και η αξιοποίηση του θηραµατικού πλούτου
µπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο
για την τοπική ανάπτυξη, για την ήπια, βιώσιµη, φιλική στο περιβάλλον τουριστική
αξιοποίηση του ασύγκριτου φυσικού πλούτου µέσω των εναλλακτικών µορφών τουρισµού». Σε άλλο σηµείο της τοποθέτησής
του ο κ. Φώλιας υπογράµµισε ότι «µε το
INTERREG, έχουµε στα χέρια µας ένα σηµαντικό αναπτυξιακό εργαλείο και οφείλουµε
να το αξιοποιήσουµε, χωρίς καθυστερήσεις.
Με υψηλό αίσθηµα ευθύνης, πρέπει να ενώσουµε τις δυνάµεις µας για να αντλήσουµε
κάθε δυνατή ωφέλεια».

