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Ομιλία  Υπουργού  Ανάπτυξης  Κυρίου  Χρήστου  Φώλια  σε  ημερίδα  στα 

Γρεβενά  με  θέμα  «  «Πράσινη  Ανάπτυξη»  και  οι  δυνατότητες  του 

Προγράμματος «Πίνδος» »

Φίλες και Φίλοι,

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Πρώτα  απ’  όλα  θέλω  να  συγχαρώ  τους  διοργανωτές,  το  Δημοσιογραφικό 

συγκρότημα  «Μακεδονία»,  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας,  καθώς  και  τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Δήμο και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο των 

Γρεβενών για  την  πρωτοβουλία  της  ημερίδας,  που  αφορά στην  ανάπτυξη  του 

τόπου  μας.  Συζητώντας  για  τα  μεγάλα  και  τα  σημαντικά,  αντλούμε  όλοι  μας 

έμπνευση και δύναμη για να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να διασφαλίσουμε 

στον τόπο μας το μέλλον που του αξίζει. 

Στρατηγική επιλογή της σημερινής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού μας Κώστα 

Καραμανλή ήταν και είναι η  ανάπτυξη της περιφέρειας. Αυτή η επιλογή γίνεται 

καθημερινά πράξη. 

Οι  προκλήσεις  ασφαλώς  είναι  μεγάλες,  δεδομένων  των  πολλών  ορεινών  και 

απομακρυσμένων  περιοχών  και  δεδομένης  της  οικονομικής  απομόνωσης  και 

εγκατάλειψης που έχει υποστεί η Περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια.  Επιπλέον, η 

μετάβαση  στην  οικονομία  του  τριτογενή  τομέα,  είχε  ως  επακόλουθο  την 

παραγωγική  αναδιάρθρωση  και  τη  μετακίνηση  παραγωγικών  δυνάμεων  και 

πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές προς τα αστικά κέντρα. 
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Όπως είναι φυσικό, αποτέλεσμα αυτής της αναδιάρθρωσης υπήρξε η συρρίκνωση 

του  πρωτογενούς  τομέα,  στον  οποίο  στηρίζονται  οι  τοπικές  οικονομίες  και  η 

απώλεια  του  αγροτικού  χαρακτήρα  πολλών  περιοχών,  καθώς  και  η  σταδιακή 

ατροφία  παραδοσιακών τοπικών επαγγελμάτων. 

Η ευρύτερη περιοχή της Πίνδου βίωσε έντονα αυτές τις επιπτώσεις. Και το γεγονός 

αυτό  οδήγησε  τον  ομιλούντα,  τον  Αύγουστο  του  2004  να  διατυπώσει  στη 

Σαμαρίνα την ιδέα του Προγράμματος «Πίνδος». Μια ιδέα που καταφέραμε να την 

μετασχηματίσουμε  σε  πραγματικότητα.  Με  συντονισμένες  ενέργειες,  με 

συστηματική  δουλειά,  με  όραμα  και  αυτοπεποίθηση  αλλάζουμε  τα  δεδομένα. 

Ενώνουμε  ιδέες  και  δυνάμεις  και  επιτυγχάνουμε  θετικά  αποτελέσματα.  Το 

πρόγραμμα  «Πίνδος»  είναι  η  καλύτερη  απόδειξη  πως  όταν  θέλουμε,  όταν 

δουλεύουμε όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε το όραμα πραγματικότητα. Το σχέδιο 

πράξη.

Ακολουθώντας  τις  παγκόσμιες  εξελίξεις  και  τα  σύγχρονα  διεθνή  αναπτυξιακά 

πρότυπα, κινηθήκαμε στη λογική του «σκεφτόμαστε παγκόσμια, δρούμε τοπικά». 

Αυτό  σημαίνει  πολύ  απλά,  ότι  επικεντρωνόμαστε  στα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά 

κάθε  περιοχής  και  σχεδιάζουμε  την  αναπτυξιακή  πολιτική  με  βάση  αυτές  τις 

ιδιαιτερότητες. 

Υπό  αυτό  το  πρίσμα  λοιπόν,  σχεδιάσαμε  και  υλοποιούμε  το  Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα  «Πίνδος».  Η  συγκεκριμένη  πρωτοβουλία  συνιστά  μια  μεγάλη 

καινοτομία  καθώς  για  πρώτη  φορά  αντιμετωπίζεται  συνολικά  μια  περιοχή  που 

διέπεται από κοινά μορφολογικά, κοινωνικά, ιστορικά και οικονομικά γνωρίσματα, 

σε αντίθεση με τη μέχρι τώρα αντιμετώπιση στο πλαίσιο των διοικητικών ορίων. 

Από αυτή την άποψη το «Πίνδος» είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα βασισμένο σε μια 

ενιαία αναπτυξιακή λογική και σε έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό για 

μια περιοχή που εκτείνεται σε διαφορετικές διοικητικές Περιφέρειες. 
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Έπειτα,  λοιπόν,  από  εκτεταμένο  διάλογο  με  τοπικούς  φορείς  και  τις  τοπικές 

αυτοδιοικήσεις  στο  πλαίσιο  των  συχνών  συνεδριάσεων  των  Επιτροπών 

Παρακολούθησης,  το  «Ολοκληρωμένο  Πρόγραμμα  Βιώσιμης  Ανάπτυξης  της 

Πίνδου»  έρχεται  να  προωθήσει  την  οικονομική  και  κοινωνική  ανάπτυξη  της 

ευρύτερης περιοχής που διατρέχεται από την οροσειρά της Πίνδου. 

Συνολικός στόχος του Προγράμματος είναι να διαμορφώσει εκείνες τις συνθήκες 

που θα επιτρέψουν την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα καταστήσουν δυνατή τη συγκράτηση του 

πληθυσμού  και  την  προσέλκυση  νέων  ανθρώπων  που  θα  συντελέσουν  με  τη 

δραστηριότητά τους στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Πιο  συγκεκριμένα  το  Πρόγραμμα  «Πίνδος»  στηρίζεται  σε  τέσσερις  άξονες  που 

αντικατοπτρίζουν  τις  στρατηγικές  επιλογές  ανάπτυξης  στις  οποίες  στοχεύουμε. 

Ειδικότερα λοιπόν:

• Ο πρώτος άξονας στοχεύει στη βελτίωση των βασικών υποδομών και της 

ποιότητας ζωής

• Ο  δεύτερος  άξονας  αφορά  στην  ενίσχυση  του  παραγωγικού 

περιβάλλοντος της περιοχής

• Στόχος του τρίτου άξονα είναι η αποτελεσματική ανάδειξη και αξιοποίηση 

του φυσικού κάλλους της Πίνδου και της πολιτιστικής της κληρονομιάς

• Ο τέταρτος  και  τελευταίος  άξονας  του  Προγράμματος  επικεντρώνεται 

στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, τη δικτύωση της περιοχής, 

την ανάπτυξη συνεργασιών και την τεχνική στήριξη. 

Επιτρέψτε μου να γίνω λίγο πιο αναλυτικός στην παρουσίαση των αξόνων. 

Όσον  αφορά  τον  πρώτο  άξονα,  οι  επιμέρους  στόχοι  του  περιλαμβάνουν  την 

ενίσχυση της συνοχής της περιοχής της Πίνδου μέσω της οδικής διασύνδεσης και 

της δημιουργίας πυλών εισόδου και εξόδου. Με αυτό τον τρόπο, εκτός από τη 
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συνοχή, εξασφαλίζεται και η ασφάλεια των μετακινήσεων και των μεταφορών και 

η πρόσβαση σε επισκέψιμους χώρους της περιοχής.

Επιπλέον, με την ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος,  αναβαθμίζουμε τις 

ήδη  υπάρχουσες  τουριστικές  δραστηριότητες  και  συμβάλλουμε  στην  ανάπτυξη 

νέων  με  τη  δημιουργία  τουριστικών  υποδομών  και  την  αναβάθμιση  των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Στοχεύουμε επίσης στην επί τόπου αξιοποίηση των 

τοπικών  προϊόντων  με  τη  δημιουργία  μονάδων  βιολογικών  καλλιεργιών, 

κτηνοτροφίας, τυποποίησης και συσκευασίας τοπικών προϊόντων. Δίνουμε έμφαση 

στην  αξιοποίηση  των  φυσικών  πόρων  της  περιοχής  με  απώτερο  σκοπό  την 

ανάπτυξη της βιοτεχνίας, της οικοτεχνίας και νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Ο τρίτος άξονας θέτει ως στόχο την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της περιοχής 

της  Πίνδου  και  την  αξιοποίησή  της  με  παρεμβάσεις  που  θα  τονίζουν  τα 

πλεονεκτήματά της και ταυτόχρονα θα προστατεύουν το περιβάλλον. Επιπλέον, 

ζητούμενο αποτελεί και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης 

περιοχής  της  Πίνδου  μέσα  από  ενέργειες  και  δράσεις  ανάπλασης  και 

αποκατάστασης των τοπικών οικισμών.

Ο τέταρτος άξονας του προγράμματος αφορά στην αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού,  στη  δικτύωση  και  τις  συνεργασίες  και  στην  τεχνική  στήριξη.  Αυτά 

συνεπάγονται  την  εξειδίκευση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  μέσω  δημιουργίας 

υποδομών αναβάθμισης  του  δυναμικού  αυτού,  κέντρων κατάρτισης,  ακόμη και 

δικτύου κινητών βιβλιοθηκών. 

Επίσης θεσπίζουμε τα Τοπικά Σύμφωνα ποιότητας, στηρίζουμε την εξωστρέφεια 

της περιοχής και προωθούμε δράσεις που στόχο έχουν να αναδείξουν συνολικά 

την περιοχή ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για διατοπικές και, γιατί όχι, 

διακρατικές συνεργασίες. Τέλος, η διαρκής τεχνική στήριξη του όλου εγχειρήματος 

θεωρείται άκρως σημαντική.
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Αγαπητοί Φίλοι,

Στόχος της Κυβέρνησής μας δεν είναι απλά να ξοδέψουμε πόρους και χρήματα για 

λόγους εντυπωσιασμού και μικροπολιτικού οφέλους. Δε θέλουμε να εισπράξουμε 

μια πρόσκαιρη δημοτικότητα. Αντιθέτως, ο στόχος μας είναι μακρόπνοος. Θέλουμε 

να  πετύχουμε  την  συνεχή,  αυτοτροφοδοτούμενη  και  βιώσιμη  ανάπτυξη  της 

περιοχής. Να καλύψουμε τα αναπτυξιακά κενά που δημιούργησαν οι ευκαιριακές 

πρακτικές των κυβερνήσεων του χθες. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε συνολικά 

και προς το καλύτερο την εικόνα της ελληνικής Περιφέρειας και της περιοχής της 

Πίνδου  με  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα.  Ταυτόχρονα,  προσβλέπουμε  στην 

αναβίωση  της  ζωής  στους  ορεινούς  όγκους  και  την  ύπαιθρο  και  την 

επαναδραστηριοποίηση του πληθυσμού, που θα έχει πλέον ουσιαστικό κίνητρο να 

παραμείνει στην περιοχή.

Ταυτόχρονα,  το  Πρόγραμμα  «Πίνδος»  αποτελεί  ένα  σχέδιο  ανάπτυξης  που 

εντάσσεται σε μια ευρύτερη και ολοκληρωμένη εθνική αναπτυξιακή πολιτική για τις 

ορεινές και αγροτικές περιοχές. 

Προχωράμε με όραμα, σοβαρότητα και υπεύθυνο στρατηγικό σχεδιασμό. Θέτουμε 

υψηλούς  αναπτυξιακούς  στόχους,  τους  οποίους  υλοποιούμε  έγκαιρα  και 

αποτελεσματικά,  αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους που έχουν 

εξασφαλιστεί για την επίτευξή τους.

Σε  μια  εποχή  όπου  η  δύσκολη  παγκόσμια  οικονομική  συγκυρία  αναγκάζει  τις 

εθνικές κυβερνήσεις να μειώνουν τις δημόσιες δαπάνες, εμείς επενδύουμε στην 

αναπτυξιακή δυναμική της ορεινής Ελλάδας και της Πίνδου. Σημειωτέον δε, ότι το 

Πρόγραμμα «Πίνδος» χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Μέχρι  σήμερα,  οι  Επιτροπές  Παρακολούθησης  έχουν  εγκρίνει  και  εντάξει  στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 252 έργα και μελέτες, ο προϋπολογισμός των 

οποίων πλησιάζει τα 145 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πληρωμές που έχουν ήδη γίνει 
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αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των συνολικών δαπανών. Δε σταματάμε όμως 

εδώ. 

Μόνο φέτος έχουν ενταχθεί άλλα 20 έργα, προϋπολογισμού 22,5 εκατομμυρίων 

ευρώ. Τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα είναι 13 και ως το τέλος του 

τρέχοντος έτους πρόκειται να ολοκληρωθούν άλλα 7, συνολικού προϋπολογισμού 

8,4 και 9 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. 

Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως ανάπλαση και ασφαλτόστρωση δρόμων και οδών 

που  βελτιώνουν  την  προσπελασιμότητα  της  Πίνδου  και  διευκολύνουν  τις 

μετακινήσεις.  Επίσης  τα  έργα  αυτά  υλοποιούνται  σε  δέκα  νομούς 

περιλαμβανομένου φυσικά και του νομού Γρεβενών.

Συγκεκριμένα,  για  το  νομό  μας  έχουν  ήδη  εγκριθεί  έργα  που  ξεπερνούν  σε 

συνολικό  προϋπολογισμό  τα  14  εκατομμύρια  ευρώ  και  αφορούν  έργα  που 

εντάσσονται στους τρεις πρώτους άξονες του προγράμματος. Τα κυριότερα από 

αυτά αφορούν έργα οδοποιίας με βελτιώσεις υφιστάμενων οδών και κατασκευή 

νέων. Ενδεικτικά αναφέρω την ασφαλτόστρωση και βελτίωση της οδού Δεσκάτη – 

Βουνάσα  και  Δεσκάτη  -  Μ.  Ευαγγελίστρια,  την  κατασκευή  οδού  Αβδέλλα  – 

Περιβόλι,  Ροδιάς – Λειψί, Πριόνια – Καλλιθέα, Περιβόλι – Βωβούσα, Σαμαρίνα - 

Φούρκα  και πολλές άλλες. 

Επιπλέον,  δημιουργούμε  ολοκληρωμένο  πιλοτικό  αγρόκτημα  στο  Δήμο  Χασίων, 

αναδεικνύουμε  τα  Γεωθαύματα  της  Πίνδου  προσδοκώντας  στην  τουριστική 

αξιοποίησή τους και βελτιώνουμε την ορεινή και ημιορεινή αιγοπροβατοτροφία.

Σημαντικά είναι και τα έργα υποδομών και ανάπλασης και αποκατάστασης κτιρίων, 

όπως  το πέτρινο  σχολείο  στο  Σπήλαιο,  τη μετατροπή του  δημοτικού  σχολείου 

Σαμαρίνας σε Συνεδριακό και Εκθεσιακό κέντρο, τη δημιουργία του πνευματικού 

κέντρου Αβδέλας, την αποκατάσταση και αντισεισμική προστασία του Ιερών Ναών, 

καθώς  και  την  επισκευή  και  συντήρηση  γεφυρών  και  πέτρινων  γεφυριών  του 

νομού.
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Φίλες και φίλοι,

Η εμπιστοσύνη σας μας δίνει δύναμη αλλά και μας δημιουργεί αίσθημα ευθύνης. 

Εργαζόμαστε αδιάκοπα για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας. Προσπαθούμε 

και  ήδη  πετυχαίνουμε  να  αντιστρέψουμε  τα  αρνητικά  αποτελέσματα  και  την 

εσωστρέφεια που έφεραν λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος. 

Σχεδιάζουμε το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής με γνώμονα το όφελος και την 

ευημερία όλων των συμπολιτών μας. Παράλληλα, επιδιώκουμε να εγγυηθούμε για 

τον τόπο μας μια διαρκή ανοδική αναπτυξιακή τροχιά. 

Αποδεικνύουμε έμπρακτα το ενδιαφέρον και την αγωνία μας για τον τόπο και τις 

ανάγκες του, χωρίς διακρίσεις και χωρίς σκοπιμότητες.

Οι  προσπάθειές  μας  ήδη αποδίδουν  καρπούς και  η  επιτυχία  αυτή μας  ωθεί  να 

κάνουμε ακόμη περισσότερα. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είμαστε όλοι μαζί 

ενωμένοι. Η θετική συνεισφορά και η συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς 

και  τους  κοινωνικούς  εταίρους  αποτέλεσε άλλωστε το κλειδί  της  επιτυχίας  του 

Προγράμματος «Πίνδος». 

Κάνουμε  μια  συντονισμένη  και  συλλογική  προσπάθεια  για  να  επιτύχουμε  την 

ανάπτυξη με σύγχρονους όρους. Ανάπτυξη που δίνει σε όλους ίσες ευκαιρίες. Που 

δεν βάζει τις προκλήσεις στο περιθώριο, αλλά τις αντιμετωπίζει με αισιοδοξία και 

πρόγραμμα. Που αποδέχεται καθετί καινούργιο και του δίνει προστιθέμενη αξία. 

Που είναι  άρρηκτα  συνδεδεμένος  με  την  παράδοση,  το  αυθεντικό,  την  τοπική 

παραγωγή. 

Η προσπάθεια μας αποτελεί επένδυση για το μέλλον της Πίνδου, μιας περιοχής με 

εγγενείς  δυνατότητες  ανάπτυξης  που  αναζητά  πρόσθετα  κίνητρα   για 

επιταχυνόμενη πρόοδο. Έχουμε πολλούς λόγους να οραματιζόμαστε την Πίνδο ως 

χώρο  δημιουργίας,  κατοικίας,  επιχειρηματικότητας  και  δικτύωσης,  ασφαλούς 

προορισμού των επισκεπτών, παροχής υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, κοινωνικής 

συνοχής.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διαγράφουμε κάθε διαχωριστική  γραμμή.  Πολιτική  ή γεωγραφική.  Είμαστε  όλοι 

μαζί, διότι στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανένας. Βάζουμε στην άκρη τα 

μικρά και τα λίγα που χωρίζουν και επικεντρώνουμε την προσοχή μας στα πολλά 

και μεγάλα που ενώνουν. 

Θέλω  λοιπόν  να  σας  ευχαριστήσω  για  τη  δυνατότητα  που  μου  δώσατε  να 

αναφερθώ  εκτενώς  σε  αυτή  τη  μεγάλη  πρωτοβουλία  και  σας  καλώ  όλους  να 

εντείνουμε τις προσπάθειες μας. Πολιτεία,  αυτοδιοίκηση, φορείς, πολίτες είμαστε 

στην ίδια γραμμή του αγώνα.  Του αγώνα για το καλύτερο αύριο που οφείλουμε 

στα παιδιά μας. 
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