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∆ήλωση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας Ευθυµίου Καραΐσκου µετά τη 

συνάντηση µε τον υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου. 

 
«Είχαµε  την ευκαιρία σήµερα να υπενθυµίσουµε στον υπουργό ότι για την 

Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι το µεγάλο ζητούµενο. 

Ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ως Π.Ε. Φθιώτιδας, προσπαθούµε µε όποια 

µέσα διαθέτουµε να κάνουµε τις παρεµβάσεις εκείνες για να διατηρήσουµε τις βασικές 

υποδοµές σε λειτουργία είτε είναι στις αρµοδιότητες της Περιφέρειας είτε όχι, αλλά και να 

προχωρήσουµε σε έργα ανάπτυξης που θα δώσουν ώθηση στην περιοχή µας. 

Είχαµε την ευκαιρία να τονίσουµε στον Υπουργό, ότι  το αναπτυξιακό πρόγραµµα 

για την Περιφέρεια θα πρέπει να περιλαµβάνει παραγωγικές επενδύσεις, όπως επενδύσεις 

στον αγροτικό τοµέα, στις ιαµατικές πηγές, την ολοκλήρωση των µεγάλων συγκοινωνιακών 

έργων όπως ο Ε65 και ο σιδηρόδροµος. 

Μόνο µε τον τρόπο αυτό θα µπορέσουµε να µειώσουµε τα ποσοστά ανεργίας, την 

ανασφάλεια, παράγοντες οι οποίοι αδιαµφισβήτητα έχουν επιπτώσεις και στην υγεία και 

στην παιδεία.  

Τονίσαµε στον Υπουργό ότι όταν προτάθηκε από τον Περιφερειάρχη, να 

αναλάβουµε, σε  συνεργασία µε το ∆ήµο Λαµίας και το Επιµελητήριο Φθιώτιδας την 

Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας, µαζί µε το σύνολο των υποχρεώσεων της, το κάναµε επειδή 

πιστεύουµε στις αναπτυξιακές δυνατότητες αυτού του θεσµού και επειδή δεν υπήρχε 

διαθέσιµος χρόνος για την φετινή διοργάνωση για το µέλλον ενώ διαχρονικά έχει 

αποδειχθεί ότι  η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο αιµοδότης της ΠΕΛ είτε λειτουργικά είτε 

επενδυτικά.  ∆υστυχώς οι µέχρι εξελίξεις για την Πανελλήνια Εκθεση Λαµίας, 
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επιβεβαιώνουν αυτούς τους φόβους µας. Για το λόγο αυτό, επαναφέρουµε την πρόταση 

µας και ευελπιστούµε ότι το αίτηµα µας αυτή τη φορά θα τύχει θετικής ανταπόκρισης. 

Τέλος Εξέφρασα την ελπίδα να υπάρχει η διάθεση, ο χρόνος και οι πολιτικές 

αντοχές για να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος» 

  

 
 

 
 

 


