
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αγαπητοί μου φίλοι, 

Σας διαβιβάζω από καρδιάς το παρακάτω κείμενο που περιέχει το πλαίσιο 

συνεργασίας, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας σ’ αυτό το 

δύσκολο και πολυδιάστατο ταξίδι  της ανασυγκρότησης της πληγωμένης από 

πρωτοφανείς πυρκαγιές Βόρειας Εύβοιας.  

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Το κείμενο που ακολουθεί προσφέρθηκε ευγενικά από τον Καθηγητή Γιώργο 

Πετράκο που κατάγεται από την περιοχή και περιγράφει με τρόπο μοναδικό το 

πνευματικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της κοινωνικής αποστολής. 

 

Η Βόρειος Εύβοια διαθέτει ένα εξαιρετικής ποιότητας φυσικό περιβάλλον, το οποίο 
καταστράφηκε σε σημαντικό βαθμό από τις πυρκαγιές. Η καταστροφή επηρέασε αρνητικά 
την ταυτότητα της περιοχής ως οικιστικού πλέγματος και τουριστικού προορισμού ήπιας 
μορφής, ενταγμένου σε ένα υψηλής αισθητικής φυσικό τοπίο και επίσης περιόρισε 
δραστικά το μέρος του τοπικού παραγωγικού συστήματος που εξαρτιούνταν από το δάσος 
(ξυλεία, ρητίνη, μελισσοκομεία) ή τις παρακείμενες καλλιέργειες που κάηκαν.  

 
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πληθυσμιακή συρρίκνωση, υψηλό δείκτη γήρανσης, 
σχετικά χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ένα επίπεδο κατά κεφαλή ΑΕΠ κοντά στο 60% 
του μ.ο. της χώρας. Στο παραγωγικό σύστημα, το οποίο είναι παραδοσιακό, κυριαρχεί η 
γεωργία, η δασοκομία και η αλιεία και ακολουθούν το εμπόριο και ο τουρισμός στις 
παράκτιες ζώνες. Η μεταποίηση είναι πολύ περιορισμένη, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες και 
ειδικά οι υπηρεσίες υγείας υστερούν σε σχέση με το μ.ο. της χώρας.  

 
Η Βόρειος Εύβοια χρειάζεται ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα δίνει μια νέα προοπτική 
μετά την καταστροφή και την ελπίδα ότι ένα περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο και 
καλύτερο μέλλον είναι εφικτό για την περιοχή. Χρειάζεται ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο 
θα βασίζεται στα υφιστάμενα ενδογενή πλεονεκτήματα της περιοχής, όπως το εξαιρετικό 
φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς της πόρους, και το οποίο θα αξιοποιεί τις 
δυνατότητες ποιοτικής αναβάθμισης της γεωργίας και μεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων, τις δυνατότητες ποιοτικής αναβάθμισης του τουρισμού, την καλύτερη 
σύνδεση γεωργίας και τουρισμού, ή τα δίκτυα της Διασποράς και τις υφιστάμενες 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή (ΕΚΠΑ στη Χαλκίδα, ΠΘ 
στη Λαμία και το Βόλο).   

 
Ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα βασίζεται στους κύριους άξονες της Ευρωπαϊκής 
στρατηγικής (smart, green, place-based) για μια ήπιας μορφής ανάπτυξη, η οποία θα 
αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες, θα προωθεί την κοινωνική συνοχή και θα βασίζεται 
στην εδαφικότητα και την τοπική συμμετοχή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
δράσεων. 

 
Ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα αντιμετωπίσει με ολοκληρωμένο τρόπο τη 
δημογραφική συρρίκνωση και τα χρόνια προβλήματα της περιοχής στον τομέα της 
προσβασιμότητας, των υποδομών, της εξειδίκευσης του παραγωγικού ιστού, της 



οικιστικής οργάνωσης, των κοινωνικών υπηρεσιών και της στελέχωσης και βελτίωσης της 
διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών φορέων.   

 
Ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές και τα εργαλεία 
χρηματοδότησης και θα στηρίζεται σε ευέλικτους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης.  

 
Ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα ενισχύσει την ποιότητα, την διαφοροποίηση, τις 
αλυσίδες αξίας   και την εξωστρέφεια στο παραγωγικό σύστημα, αλλά και την επάρκεια 
και ποιότητα στην παροχή των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Ένα σχέδιο το οποίο  θα 
ενδυναμώσει τους τοπικούς θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών και θα ενισχύσει την 
κοινωνική συνοχή και την κοινωνική προστασία. Ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει 
σημαντικές εμβληματικές δράσεις και θα διαθέτει ένα κρίσιμο μέγεθος πόρων, ώστε να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις τρέχουσες προκλήσεις και να αναδείξει τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, αξιοποιώντας τα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.   
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ  

Από τα πρώτα μου βήματα στη Δημόσια Ζωή, γνώρισα τον μαγικό κόσμο των 

ΟΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.  

Συνεργαζόμαστε ΟΛΟΙ για να παράξουμε καρπούς για ΟΛΟΥΣ. Δεν αφήνουμε 

ανέγγιχτη καμιά πτυχή του δημόσιου και ιδιωτικού βίου.  

Τη νύχτα του καταστροφικού σεισμού στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ -θυμάμαι- μέσα από τα 

συντρίμμια ανάβλυσε μέσα μου το φως της ελπίδας, καθώς μόλις λίγους μήνες πριν 

είχε ολοκληρωθεί το Πολεοδομικό Σχέδιο. Έτσι, παρότι με κύκλωνε από παντού η 

οδύνη της συντετριμμένης Πόλης, στα μάτια μου πρόβαλαν εικόνες της μελλοντικής 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Η μετασεισμική ανασυγκρότηση είχε το ΟΛΙΣΤΙΚΟ – 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ της Σχέδιο.  

Από τη μια ήταν οι κατοικίες, οι δρόμοι, οι πλατείες, από την άλλη τα σχολεία, οι 

κοινωνικές δομές, οι χώροι πολιτισμού και στο επίκεντρο το αναπτυξιακό πρόγραμμα 

της πόλης και η σωτηρία των Μνημείων. 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ στη ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

Ένα τέτοιο σχέδιο θα οικοδομήσουμε στη Βόρεια Εύβοια: 

ΟΛΙΣΤΙΚΟ και ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ  

http://www.prd.uth.gr/en/staff/petrakos_g/


και έχουμε το ΌΧΗΜΑ: Είναι το σπουδαίο εργαλείο των ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ο.Χ.Ε.), που δεσπόζει στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027. 

Και έχουμε την Πνευματική – Επιστημονική – Βιωματική και Επιχειρησιακή Προίκα 

του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, που άνοιξε τις Λεωφόρους των Ολιστικών Προγραμμάτων στην 

Πατρίδα μας, με τις Πολιτιστικές Διαδρομές.  

Θα σχεδιάζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, θα πορευτούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, θα αγωνιστούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 

να θεραπεύσουμε τις πληγές από τις καταστροφικές πυρκαγιές και ταυτόχρονα να 

κεντήσουμε το υφαντό του μέλλοντος που θα περιέχει ΟΛΑ όσα απεικονίζονται 

αυθεντικά στον παρακάτω πίνακα.  

 

 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ  

Και τώρα το μεγάλο διακύβευμα: ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ; 

Ο παρακάτω πίνακας μας δίνει την εικόνα της «διάταξης μάχης», της μεγάλης 

οικογένειας – συμμαχίας των ΧΟΡΗΓΩΝ και ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ. 



 

 

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ  

Ακολουθεί ο Οδικός Χάρτης των ευεργετών μας: 

• Συγκροτείται μικρή ομάδα για κάθε μελέτη με τη συμμετοχή χορηγού – 

μελετητών – αρμόδιου Υπουργείου. 

• Η ομάδα αυτή επεξεργάζεται το αντικείμενο και τις προδιαγραφές της 

μελέτης το οποίο θα περιληφθεί στην σχετική σύμβαση χορηγών – μελετητών. 

Όπου ο χορηγός ταυτίζεται με τον μελετητή (π.χ. Τoposophy), παραδίδεται 

κείμενο αρχών και προδιαγραφών στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Ανασυγκρότησης (Ε.Α.)  

• Ακολουθεί διαβούλευση με τον Πρόεδρο της Ε.Α.  και τον νομικό του 

σύμβουλο, κ. Σωτήρη Φωτέα για την σύνταξη της σύμβασης (ή κειμένου 

αρχών). 

• ΟΛΕΣ οι μελέτες θα έχουν δυο χρονικές φάσεις: 

Α’ ΦΑΣΗ:  4 μήνες με στόχο την πρώτη διατύπωση της στρατηγικής και την 

επιλογή έργων και δράσεων άμεσης υλοποίησης με κριτήριο την ωριμότητα 

και χρηστικότητα. 



Β’ ΦΑΣΗ: 8 μήνες για την διατύπωση της στρατηγικής των έργων  - δράσεων 

και της επιλογής των δικαιούχων. Η φάση αυτή θα περιέχει έντονα το άρωμα 

της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.  

• Θα υπάρχει πυκνή επαφή και διάλογος με τον Πρόεδρο της Ε.Α., τον κ. Νίκο 

Δρακωνάκη - Επικεφαλής της κεντρικής μελέτης του MASTERPLAN της Ο.Χ.Ε., 

των συναφών ομάδων μελετών τους, καθώς και όλων των ομάδων μία φορά 

το μήνα.  

• Σας προτείνω ως πρώτη ημερομηνία διαβούλευσης ΟΛΩΝ μας την Τετάρτη 29 

Σεπτεμβρίου 2021 στο ισόγειο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα, βλ. εδώ), στο χώρο όπου συνεδριάζει το 

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και ώρα 18:00.  

• Έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 θα πρέπει να έχουν υπογραφεί ΟΛΕΣ οι 

συμβάσεις. 

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/contact.aspx

