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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

Την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Παρουσίαση του Σχεδίου 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, από τον Επικεφαλής της Επιτροπής για την 

Οικονομική Ανασυγκρότηση της Bόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρο Μπένο.  

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο  Δημοτικό σχολείο της Λίμνης Ευβοίας και 

συγκεκριμένα στην Αίθουσα εκδηλώσεων παρουσία των  και της τοπικής κοινωνίας.  

Η έναρξη της εκδήλωσης έγινε από τον κ. Σταύρο Μπένο. 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια μέρα που θα τη θυμόμαστε όλοι εμείς που 

είμαστε σ’ αυτή την αίθουσα. Χαίρομαι που είμαστε όλοι εδώ. Από τα πρώτα μου 

βήματα στη δημόσια ζωή έμαθα να συνεργάζομαι και να σέβομαι τους πάντες και 

κυρίως την τοπική κοινωνία και το πολιτικό σύστημα της χώρας. 

Χαίρομαι  που είμαστε όλοι εδώ γιατί η ανασυγκρότηση θα πετύχει μόνο αν είμαστε 

όλοι σε όλες τις φάσεις της ανασυγκρότησης. Θέλω να κρατήσετε ένα πράγμα, που για 

μένα είναι δόγμα στη ζωή μου.  

Είμαι στην 5η δεκαετία μου στη δημόσια ζωή, από την πρώτη μέρα μπήκα στο μαγικό 

κόσμο των συνεργειών και των ολιστικών προγραμμάτων. Αυτό το πρόγραμμα είναι το 

4ο κατά σειρά που αναλαμβάνω ύστερα από την πρόσκληση του Πρωθυπουργού. Το 1ο 

όπως ξέρετε ήταν η πόλη μου και η μετασεισμική ανασυγκρότηση, το 2ο ήταν τα ΚΕΠ, 

το 3ο ήταν το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και το 4ο είναι αυτό. 

Έχω βγάλει ένα συμπέρασμα, που για μένα είναι δόγμα: “Τίποτα μεγάλο δε μπορεί να 

γίνει αν δεν το αγαπήσει και δεν το υπερασπιστεί η τοπική κοινωνία”. Χθες έζησα μια 

συναρπαστική μέρα με τον Δήμαρχο. Πήγαμε και είδαμε χωριά, είδαμε καταστροφή, 
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είδαμε πονεμένους ανθρώπους, αλλά είδαμε αξιοπρέπεια, είδαμε ευγένεια, είδαμε 

προτάσεις.  

Θα πω ενδεικτικά μια πρόταση για να καταλάβετε τι εννοώ. Γεωργαντζής Βαγγέλης, 

είναι ο Πρόεδρος των Ρητινοσυλλεκτών και μου έκανε μια συναρπαστική πρόταση. Το 

λέω επιγραμματικά και θα το αναλύσει ο ίδιος. Σε φέρνω ως δείγμα γραφής γι' αυτό 

που έζησα χθες. Να ξέρετε ότι ξεκινάμε από λευκή κόλλα, από σήμερα ξεκινάμε. Αν δεν 

περάσει από σας και από την τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει. Και το εγγυώμαι εγώ 

προσωπικά, γιατί αυτό έχω συζητήσει με τον Πρωθυπουργό. 

Χρειαζόμαστε και σεβόμαστε το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που όπως θα δείτε, 

είναι όλοι εδώ, και θα τους γνωρίσετε. Έχουμε συγκροτήσει μια υπέροχη ομάδα να 

δουλέψουμε, αλλά όλη η δουλειά θα ξεκινά από σας. Αυτό που κάνουμε σήμερα, δεν 

είναι μια πομφόλυγα, θα γίνεται κάθε τρεις μήνες. Κάθε τρεις μήνες θα τα λέμε εδώ, για 

να δοκιμαζόμαστε. Να κάνουμε αναμέτρηση με τον εαυτό μας και με το πρόγραμμα που 

θα έχουμε όλοι μαζί φτιάξει και χτίσει, που θα είναι σ’ εξέλιξη.   

Με αυτή την εισαγωγή θέλω να σας πω τα διαδικαστικά. Δεν είναι η συνηθισμένη, 

όπως γίνεται συνήθως, συνήθως γίνονται χαιρετισμοί στην αρχή, μετά φεύγουν τα 

πολιτικά πρόσωπα και μένει ο κόσμος μόνος του. Εγώ θέλω να το αντιστρέψουμε λίγο 

και θέλω να σας παρακαλέσω θερμά γι' αυτό.  

Σας προτείνω την εξής διαδικασία: Εγώ θα κάνω τη γενική παρουσίαση του 

μακροπρόθεσμου  προγράμματος. To πρόγραμμα είναι πλήρες και μάλιστα σήμερα θα 

δείτε και τους βασικούς πρωταγωνιστές του. Είναι όλοι εδώ και θα τους γνωρίσετε. Θα 

με συμπληρώσουν οι δυο Υφυπουργοί που έχουν αναλάβει το βαρύ καθήκον των 

άμεσων δράσεων. Ο κ. Τριαντόπουλος ο οποίος είναι επιφορτισμένος μ’ αυτό το 

καθήκον και ο κ Γιώργος Αμυράς, που συνδυαστικά και οι δυο τους θα σας δώσουν την 

εικόνα του πολύ δύσκολου προγράμματος που διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή. 

Άκουσα το πρωί μια συγκλονιστική κουβέντα. Οι άνθρωποι εδώ ξυπνάνε και βλέπουν 

τον ουρανό συνέχεια για το πότε θα πέσει η βροχή και είναι σ’ αυτή τη διαρκή αγωνία. 

Μιλάω για τ’ αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα που είναι κατεπείγοντα.  

Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα κυρίων, κυρίως με τις πολιτικές δυνάμεις και με τους 

Βουλευτές όλους και με τις παρατάξεις, τις νομαρχιακές και τις δημοτικές. Σας 

παρακαλώ θερμά ν’ αντιστρέψουμε την ατζέντα. Ν’ ακούσουμε τον κόσμο και μετά ν’ 
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απαντήσουμε στον κόσμο. Όλοι μας. Αυτό σας προτείνω, εγώ αυτό έκανα πάντα. Δε 

θέλω αυτή τη συνταγή που ερχόμαστε,  κάνουμε έναν χαιρετισμό και φεύγουμε.  

Θέλω να μείνουμε αυτοί που έχουμε μια ιδιαίτερη ευθύνη από το αξίωμά μας ή από το 

ρόλο μας. Τέσσερις ώρες θα κρατήσει αυτή η διαδικασία, και θέλω να τους ακούσουμε 

όλους. Κυρίως θέλω ν’ ακούσουμε τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι 

κυρίως το ζητούμενο. Άρα θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και θ’ αρχίσει ένας 

διάλογος και σας καλώ μετά όλους, τα πολιτικά στελέχη, τους Βουλευτές στο τέλος να 

σχολιάσουν και θέλω ν’ ακούσω τις πρώτες θέσεις, κυρίως από τις πολιτικές 

παρατάξεις, από τους εκπροσώπους και των Δημοτικών Συμβουλίων, και του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.  

Ξεκινάμε βεβαίως όπως πρέπει, με το Δήμαρχο, τον Γιώργο Τσαπουρνιώτη. Η 

Ελισάβετ Πρέζα θα είναι ο άνθρωπός μου, με την έννοια ότι θ’ απευθύνεστε στην 

Ελισάβετ ό,τι θέλετε. Αποσπάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας. Συνεργαστήκαμε μαζί στο Πρόγραμμα Πολιτιστική Διαδρομή Φύσης και 

Πολιτισμού “Οιδίπους”, και διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, καθώς το αντικείμενο της 

διδακτορικής της διατριβής αφορά τις  Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. 

Η Μίνα Κυριακού, είναι ο κινητήριος μοχλός του Δήμου. Οι δυο κυρίες είναι 

συμβολικά πρόσωπα, γι' αυτό ήθελα να είναι σήμερα μαζί μου».  

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – 

Αγίας Άννας, κ. Γιώργο Τσαπουρνιώτη. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ:  

«Καλημέρα  σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στη Λίμνη, μετά από σχεδόν ένα 

μήνα από την καταστροφική πυρκαγιά, η οποία μας έχει συνταράξει όλους, και εμάς 

εδώ τους δημότες του Δήμου Μαντιδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας αλλά και όλη τη χώρα 

και όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό.  

Πραγματικά, σήμερα ξεκινά μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία αφορά την 

ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, την ανασυγκρότηση όλου του νομού. Ο Σταύρος 

Μπένος αποδέχτηκε την τιμητική πρόσκληση του Πρωθυπουργού, ώστε ν’ αναλάβει 

αυτό το βαρύ φορτίο. Όμως, θα πρέπει όλοι μαζί οι φορείς της περιοχής, οι πολίτες, τα 

Δημοτικά Συμβούλια, να είναι μαζί του, να είμαστε όλοι μαζί, να γίνουν όλες αυτές οι 

προτάσεις που θ’ αλλάξουν το ρου της ιστορίας της περιοχής.  
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Είναι γεγονός ότι αυτή η καταστροφή, η οποία είναι η μεγαλύτερη στα ελληνικά χρονικά 

μετά την τουρκοκρατία˙ έχει γίνει σταθμός και απορρέει σε όλους η ελπίδα ότι αυτή η 

μεγάλη καταστροφή πρέπει να λειτουργήσει και ως ευκαιρία για τη Βόρεια Εύβοια.  

Όλοι γνωρίζετε για το οδικό δίκτυο που μας οδηγεί εδώ στη Λίμνη. ‘Οσοι ήρθαν από 

μακριά το είδαν. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για αναπτυξιακή προοπτική της Βόρειας 

Εύβοιας, πρέπει να ξεκινήσουμε από κει. Το οδικό δίκτυο είναι της δεκαετίας του ’60 

και του ’70. Από δω και στο εξής, όλοι οι πολίτες του Δήμου, και των δύο Δήμων, όλοι 

οι φορείς, θα μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους στους δυο Δήμους, ώστε να 

υπάρχει σύνδεση με την Επιτροπή του κ. Μπένου και τους μελετητές,  οι οποίοι θα σας 

μιλήσουν στη συνέχεια. 

Υπάρχει μια πολύ αξιόλογη ομάδα, η καλύτερη ίσως στη χώρα, που έρχεται εδώ για να 

ανατρέψει αυτή την κακή κατάσταση της Βόρειας Εύβοιας. Δε θέλω να πω 

περισσότερα, θα τοποθετηθώ και στη συνέχεια, ο λόγος θα πρέπει να δοθεί στους 

πολίτες, στους φορείς και στη συνέχεια στα πολιτικά πρόσωπα. Ευχαριστώ».  

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Τσαπουρνιώτη και έδωσε το λόγο 

στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανό, τον πρωταγωνιστή του 

αναπτυξιακού εγχειρήματος στη Βόρεια Εύβοια, όπως χαρακτήρισε, ώστε να 

απευθύνει χαιρετισμό. 

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ:  

«Κυρίες και κύριοι ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. 

Συγνώμη που αποφεύγω τις ονομαστικές αναφορές, αλλά τόσο οι Υφυπουργοί, οι 

Βουλευτές, οι Γενικοί Γραμματείς, οι περιφερειακές παρατάξεις, οι δημοτικές, οι 

Δήμαρχοι και πρωτίστως άπαντες οι φορείς που παρευρίσκεστε εδώ, συμβάλλετε και 

τιμάτε αυτή την περίσταση.  

Μιλώντας με τον Σταύρο Μπένο, συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο 

και το βασικό, ήταν ακριβώς αυτό που ειπώθηκε ήδη, πως οτιδήποτε είναι να γίνει σ’ 

αυτό τον τόπο, πρέπει να ξεκινά από τους πολίτες και ν’ αναφέρεται στους πολίτες. 

Όλοι οι υπόλοιποι, από οποιαδήποτε θέση και αν κατέχουμε, είμαστε ενδιάμεσοι, 

οφείλουμε τη βούληση και τις ανάγκες των πολιτών και τους πόρους των πολιτών να 

τους διαχειριζόμαστε με συνέπεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, ούτως ώστε να 

τους μετασχηματίζουμε σ’ ένα αποτέλεσμα.  
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Η τεράστια καταστροφή αυτή που συνέβη στον τόπο μας, για την οποία έχουμε πει τόσα 

και τόσα, αν μη τι άλλο σήμερα, αφού όπως έχω πει πολλές φορές, ο χρόνος δε μπορεί 

να γυρίσει πίσω, πρέπει να βοηθήσουμε να μη μείνει εδώ, να μη μείνει στάσιμος, να 

προχωρήσει και να κυλήσει γρήγορα μπροστά.  

Αυτή η συγκυρία μπορεί ν’ αποδειχθεί μια περίσταση, όπου θα έχουμε αποτελέσματα. 

Και αποτελέσματα από ανάγκες που υπήρχαν ανέκαθεν για τον τόπο, όπως το οδικό 

δίκτυο που είναι πραγματικά κορυφαία, οι οποίες όμως πρώτα ήταν ανάγκες, σήμερα 

είναι απόλυτα επιτακτικές προτεραιότητες.  

Σαφώς θα πρέπει να διαχωρίσουμε τα άμεσα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα 

αντιδιαβρωτικά, τις αποζημιώσεις, όλα αυτά που ήδη γνωρίζετε πώς εξελίσσονται, από 

την Περιφέρεια, από τους Δήμους, από την κεντρική κυβέρνηση, από τη στρατηγική 

ματιά που πρέπει να δώσουμε σ’ αυτή τη συγκυρία (με το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης 

της Βόρειας Εύβοιας). Δεν είναι το ένα λιγότερο σημαντικό από το άλλο και δεν πρέπει  

το ένα να υποβαθμιστεί από το άλλο.  

 Ναι, μια σειρά από δουλειές και μια σειρά από ενέργειες, πρέπει να γίνουν χτες και 

προχωρούν και το γνωρίζετε, και η πίεσή σας, οι απόψεις σας, οι σκέψεις σας, θα 

βοηθήσουν να γίνεται ακόμη πιο γρήγορα και ακόμη πιο αποτελεσματικά. Αλλά 

ταυτόχρονα με αυτό, πρέπει να δούμε και με μια στρατηγική ματιά, πώς μπορούμε να 

μετεξελίξουμε αυτό τον τόπο, όχι μόνο στη λογική  ν’ ανασχέσουμε τις συνέπειες αυτής 

της καταστροφής, αλλά να μπορέσουμε να τον αντικρίζουμε με αισιοδοξία για εμάς και 

τα παιδιά μας.  

Σε αυτή τη συγκυρία, θεωρώ πολύ μεγάλη τύχη την παρουσία του Σταύρου Μπένου. Δε 

σας κρύβω και δεν το έχω ξαναπεί δημόσια, ότι είχα την πρωτοβουλία να τον καλέσω 

κι εγώ ο ίδιος ν’ αναλάβει ένα τέτοιο  πρόγραμμα για την Περιφέρεια, όμως η βούληση 

του Πρωθυπουργού, ότι αυτό πρέπει να είναι μια εθνικού επιπέδου προσπάθεια, με 

βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και αν θέλετε και ως Ευβοείς που διαχρονικά 

παραπονούμαστε και δικαίως, ότι δεν έχει εγκύψει η πολιτεία σε κεντρικό επίπεδο πάνω 

στον τόπο μας, να μια περίσταση όπου επιβάλλεται να γίνει.  

Και βέβαια γίνεται με τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο. Κι αυτό δεν είναι μόνο η 

προσωπική αναφορά, προκύπτει από μια  μακρά συνεργασία που έχουμε μαζί.  

Για να μην πλατιάσω, πραγματικά ο λόγος ανήκει σ’ εσάς,  έχουμε πάρα πολλή δουλειά 

να κάνουμε, από το οδικό μας δίκτυο με τις τεράστιες προτεραιότητες, που ναι, είναι η 
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στιγμή να πάρουμε αυτά που περιμέναμε τόσα χρόνια από τον τουρισμό μας, από την 

επιχειρηματικότητα, από το δάσος κ. Αμυρά, από κάθε δομή και κάθε πέτρα αυτού του 

τόπου, όλοι μαζί να δουλέψουμε για να τον δούμε καλύτερο. 

Θ’ ακούσουμε με πάρα πολλή προσοχή την εξαιρετικά σοβαρή δουλειά που έχει γίνει εν 

είδει βάσης, εν είδει προπαρασκευής από τον κ. Μπένο και πάνω σε αυτήν θα 

οικοδομήσουμε, πιστεύω συνθετικά και συνεργατικά, όπως εξάλλου ήδη δείξαμε και 

στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο και ευχαριστώ γι' αυτό, το σχέδιο της επόμενης 

μέρας. Άμεσα, μεσοπρόθεσμα και στρατηγικά.  

Ευχαριστώ πάρα πολύ  και θα παρακολουθήσω μ’ εξαιρετικό ενδιαφέρον τις εργασίες 

και όλες τις τοποθετήσεις».  

Αμέσως μετά ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για τον 

χαιρετισμό του και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Ιστιαίας - Αιδηψού, κ.  Γιάννη 

Κοντζιά. Ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στη συνεργασία που υπήρξε το προηγούμενο 

διάστημα με τον κ. Κοντζιά, ως Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, Τουρισμού και 

Αθλητισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το αναπτυξιακό πρόγραμμα 

πολιτιστικού τουρισμού Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού 

“ΟΙΔΙΠΟΥΣ”».  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ:  

«Καλημέρα κι από μένα. Δεν είναι η ώρα φίλε Σταύρο να μιλήσει ο ένας για τον άλλον, 

γιατί πρέπει να εξομολογηθώ κι εδώ ότι μας συνδέει μακρά και βαθιά φιλία και νομίζω 

ότι είναι ευτυχής η συγκυρία και η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, να θέσει 

επικεφαλής αυτού του εθνικού προγράμματος ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας το 

Σταύρο Μπένο, ο οποίος εκτός από εμπειρία στα ολιστικά προγράμματα, ασχολείται 

όλη του τη ζωή μ’ αυτά. Νομίζω έχει και τη θέρμη και το ενδιαφέρον αλλά και τη 

διάθεση να καταθέσει τη ψυχή του σ’ αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα για τον τόπο μας 

κατά πρώτον αλλά και για τη χώρα.  

Η αλήθεια είναι ότι η Βόρεια Εύβοια πέρασε από το δικό της ολοκαύτωμα. Ένα 

ολοκαύτωμα το οποίο ήταν περιβαλλοντικό, αλλά έχει σαφείς και πολύ ισχυρές 

κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις και βέβαια, δημογραφικές. Αν ανατρέξεις στη 

νεότερη ιστορία της χώρας, θα έλεγα ότι ίσως αυτό το περιβαλλοντικό ολοκαύτωμα, 

αυτή ή επίθεση που δέχτηκε η Βόρεια Εύβοια, να είναι μεγαλύτερη και ισχυρότερη και 
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από τη σφαγή τους Βόρειας Εύβοιας, από τον Περκόφτσαλη το 1824, όταν ήρθε να  

καταπνίξει την επανάσταση, 200 περίπου χρόνια πριν. 

Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία, στέρεψε αμυνόμενη απέναντι σε αυτή την ασύμμετρη 

επίθεση. Αυτό το οποίο δε στέρεψε όμως σε καμία περίπτωση, είναι η ανθρώπινη ψυχή, 

η οποία έδειξε την απεραντοσύνη της και σταθήκαμε όλοι μας απέναντι σ’ αυτό τον 

φλογερό εχθρό και καταφέραμε να σώσουμε τις εστίες μας και να αποσώσουμε ό,τι 

περίσσεψε από τον περιβαλλοντικό μας πλούτο.  

Δε θα μακρηγορήσω, γιατί νομίζω ότι δεν είναι η ώρα κατάθεσης προτάσεων, αυτό θα 

το κάνετε εσείς και θα έρθουμε κι εμείς  στο τέλος να τοποθετηθούμε. Πιστεύω όμως 

ότι για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να λειτουργήσει και αυτή η συγκυρία τελικά να 

γίνει μια ευκαιρία, πρέπει να κινηθούμε σε τρία επίπεδα.  

Κατά πρώτον, πρέπει να δώσουμε απάντηση τώρα, στις αγωνίες μας, στις αγωνίες της 

κοινωνίας για επιβίωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ζήτημα επιβίωσης το οποίο 

εάν δε λυθεί, τότε θα ισοπεδωθούμε δημογραφικά κι όταν δεν υπάρχει  κοινωνία, τότε 

κανένα πρόγραμμα δεν έχει κανένα νόημα, ούτε να υπάρχει ούτε να εφαρμόζεται. Και 

πρέπει να δώσουμε απάντηση και στις αγωνίες, για τις επερχόμενες πλημμύρες. Όπως 

είπε ο φίλος Σταύρος, κάθε μέρα που  ξυπνάμε κοιτάμε τον ουρανό.  

Πρέπει να δώσουμε απαντήσεις τώρα, για να μπορέσουμε να περάσουμε στη δεύτερη 

φάση, που οφείλουμε να εφαρμόσουμε τελικά στο πεδίο της σκέψης μας. Αυτές τις 

σκέψεις που κάνουμε όλοι μας τόσα χρόνια και αφορούν κατά πρώτον τις υποδομές 

μας, το δρόμο που είπε ο συνάδελφος Γιώργος, την υγεία, τα λιμάνια μας αλλά και κατά 

τρίτον, να έρθουμε να δώσουμε και χώρο στο όνειρό μας.  

Και το όνειρό μας δεν είναι άλλο από το αύριο, το οποίο αύριο δεν ανήκει μόνο σ’ είναι 

μας που τυγχάνει να έχουμε τις πλειοψηφίες και στα χέρια μας τη διαχείριση ενός 

μέρους της πολιτείας, απ’ όποιο σημείο και επίπεδο και αν την υπηρετούμε, αλλά το 

όνειρο ανήκει σε όλους. Και στις πλειοψηφίες, και στις μειοψηφίες και στις μονάδες και 

στον καθέναν ξεχωριστά.  

Γι' αυτό, σε αυτή την προσπάθεια ξεκινάμε από λευκό χαρτί, οι απόψεις πρέπει να 

μπουν όλες στο τραπέζι και κανενός η άποψη δεν είναι πιο ισχυρή από το άλλοθι. Το 

όνειρο είναι τελικά να καταστρώσουμε ένα σχέδιο ολιστικό για τη Βόρεια Εύβοια, ένα 

σχέδιο το οποίο θα έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο και την ίδια την κοινωνία και 

γύρω της θα είναι η οικονομία, το περιβάλλον και οποιαδήποτε ανθρώπινη 
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δραστηριότητα, ώστε τελικά να μπορέσουν να μείνουν τα παιδιά μας στον τόπο μας, για 

να υπάρχει αύριο για τη Βόρεια  Εύβοια. 

Γιατί αν δεν καταφέρουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας σ’ αυτό τον τόπο, που έστω κι 

αν μεγαλώσουν σ’ έναν τόπο με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που 

μεγαλώσαμε εμείς, έστω κι αν αυτός ο τόπος αυτή τη στιγμή έχει υποβαθμιστεί και έχει 

πέσει κατηγορία, οφείλουμε να τον ξαναστήσουμε και ίσως να καταφέρουμε να τον 

κάνουμε σε βάθος δεκαετιών  καλύτερο και με καλύτερες συνθήκες και ποιότητα ζωής.  

 Θα κλείσω λέγοντας αυτό που μου είπε ο Σταύρος όταν έγινα Δήμαρχος, δυο χρόνια 

πριν. «Δημαρχάκο μου», μου είπε, μιλώντας μου πάντα γλυκά μ’ αυτό τον τρόπου μόνο 

αυτός ξέρει, «θα σου πω δυο πράγματα: Ο Δήμαρχος πρέπει να υπηρετεί την 

καθημερινότητα, το σήμερα, αλλά πρέπει με την ίδια ζέση, με την ίδια ένταση, με την 

ίδια δύναμη, να υπηρετήσει και το όνειρο της πόλης. 

Αυτό πρέπει να κάνουμε εδώ σήμερα, πρέπει να δώσουμε απάντηση στο σήμερα και να 

βάλουμε και τις βάσεις για το αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ».  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Έυβοιας, αφού 

ευχαρίστησε το Δήμαρχο Ιστιαίας – Αιδηψού,  συνέχισε ως εξής: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη στην πατρίδα μας και στον κάθε πολίτη της χώρας 

αυτής, γιατί έζησα συναρπαστικά πράγματα. Ένα παιδί της επαρχίας κι εγώ, αγάπησα 

πολύ την πολιτική, δε νομίζω ότι υπάρχει υπέρτερη λειτουργία της ανθρώπινης φύσης 

όπως είχε πει κι ο Αριστοτέλης απ’ την πολιτική.  

Έχει πολλές πίκρες, αλλά έχει και κάποιες στιγμές που σε απογειώνει πραγματικά όταν 

κυρίως ένα όνειρο που το θερμαίνεις και το ξαναθερμαίνεις μέσα σου, το βλέπεις να 

γίνεται πραγματικότητα. Κι εγώ το έχω ζήσει αυτό. Το έχω ζήσει τρεις φορές στη ζωή 

μου και στην πόλη μου, που οι πολίτες μετά από 6 μήνες έλεγαν “Δήμαρχε ο σεισμός θα 

γίνει σωσμός” και με τα ΚΕΠ, που ήταν μια τιτάνια προσπάθεια η οποία δεν έχει 

ολοκληρωθεί ακόμα και με το “ΔΙΑΖΩΜΑ”. 

Γιατί θέλω να ξέρετε πως ό,τι θα κάνουμε στην ανασυγκρότηση, είναι η προίκα του 

ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ, δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ οι πολίτες, πιο πολύ το ξέρουν οι 

άνθρωποι που ασχολούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι αρχαιολόγοι, οι 
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άνθρωποι που ασχολούνται με τα μνημεία και οι άνθρωποι του τουρισμού, γιατί 

προσπαθούμε ν’ ανανεώσουμε το τουριστικό προϊόν της χώρας. 

Όμως στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” οφείλουμε όλη αυτή την πνευματική προίκα που μας έδωσε και 

θα τη δείτε στους σημερινούς πνευματικούς καρπούς, για να προχωρήσουμε σ’ ένα 

ρωμαλέο πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση.  

Θ’ αναφερθώ μόνο σε μια στιγμή. Την πρώτη νύχτα του σεισμού, είχα την τύχη να έχω 

ένα μέγα μέντορα στη ζωή μου, δεν είναι πολύ γνωστός, γιατί ήταν ένας άνθρωπος 

ταλαιπωρημένος, σας μιλώ για τον αείμνηστο Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, το μεγαλύτερο 

πολεοδόμο μακράν που πέρασε απ’ αυτή τη χώρα, εγώ τον θεωρώ πολύ σημαντικότερο 

απ’ τον Δοξιάδη γιατί ήταν ανθρωποκεντρικός. 

Ο Γρηγόρης ήταν αρχιτέκτονας και σας παρακαλώ θερμά, θέλω ν’ αφιερώσω σήμερα 

την παρουσίασή μου στο Γρηγόρη μου, που πνευματικά του οφείλω τα πάντα. Είχα πάει 

στον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον Ευάγγελο Κουλουμπή και του λέω, 

“θέλω να μου δώσεις τους 10 καλύτερους πολεοδόμους”, όταν εξελέγην Δήμαρχος. Και 

ο Κουλουμπής με ειρωνεύτηκε, γιατί δεν ασχολιόταν τότε η Αυτοδιοίκηση  μ’ αυτά. 

“Εγώ” του είπα “θέλω να δω την πόλη μου απ’ τον ουρανό”. 

Είμαι και τοπογράφος μηχανικός, ήξερα και την αξία του σχεδιασμού και αφού είδε ότι 

το εννοώ, μου έδωσε έναν πίνακα και πήγα και τους είδα όλους, με δέχτηκαν όλοι, 

κορυφαίοι πολεοδόμοι της χώρας, με δέχτηκαν με πολλή ευγένεια. Με τον Γρηγόρη 

μείναμε δυο  μερόνυχτα μαζί. Ο Γρηγόρης ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, 

μεγάλωσε με νταντάδες αλλά το ’41 μπήκε στην ΕΠΟΝ, έκτοτε για δυο χρόνια ήταν 

ελεύθερος στη ζωή του, ’65 με ’67. Μετά πάλι μέσα με τη χούντα, μέχρι το ’73.  

Διέπρεψε όπου πήγε. Έμεινε ένα διάστημα μεγάλο στην Ανατολική Γερμανία  όπου κι 

εκεί πραγματικά έκανε θαύματα, ήταν πολύ γνωστότερος ο Γρηγόρης εκτός συνόρων 

παρά μέσα στην πατρίδα μας και είναι ωσάν στην Καλαμάτα να βρήκε το πεδίο εκείνο. 

Σας μιλάω τώρα για τη δεκαετία του ’80, ‘όταν ο σχεδιασμός, τα πολεοδομικά σχέδια 

και τα αυθαίρετα, ήταν όπως ο Covid σήμερα - τέτοιας έντασης θέματα.  Έφαγε, 

φανταστείτε, δυο κορυφαίους Υπουργούς, τον Στέφανο Μάνο και τον Αντώνη Τρίτση, 

που δεν τους άντεξε η κυβέρνησή τους για να  προχωρήσουν στην πολεοδομική 

μεταρρύθμιση. 

Κι εγώ με το Γρηγόρη, σαν Δον Κιχώτης, όταν προχωρούσαμε στην Καλαμάτα, τον 

ρώτησα σε μια στιγμή που μιλάγαμε, “Γρηγόρη, γιατί ήρθες στην Καλαμάτα;” και 
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ξέρετε τι μου απάντησε; “Σταύρο, δεν υπάρχει  μεγαλύτερη για μένα ικανοποίηση στο 

ότι είδα ότι οι δυνάμεις του σχεδιασμού μπορεί να νικήσουν αυτές τις δυνάμεις του 

λαϊκισμού που ενσκύπτουν και καθηλώνουν την κάθε πόλη, τον κάθε πολίτη και όλο το 

πολιτικό σύστημα της χώρας”. 

Θα πρέπει να σας πω ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκρίθηκε το Πολεοδομικό 

της Καλαμάτας ήταν δραματικές, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις απ’ όλη την Ελλάδα  και 

παραλίγο να μας σκοτώσουν ένα βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας με τον 

Γρηγόρη μου. Και ω, του θαύματος, απευθύνομαι στο Γιώργο Μαρίνο˙ Γιώργο εμένα 

μ’ έσωσε η νεολαία της ΚΝΕ εκείνο το βράδυ. Δηλαδή τα παιδιά της ΚΝΕ έπεσαν πάνω 

μου, έκαναν μια ανθρώπινη ασπίδα και γλίτωσα τη ζωή μου.  

Έκτοτε υπήρξε μια συγκίνηση πανελλήνια, πέρασε από το ΣτΕ, σώθηκε η μεταρρύθμιση 

και λίγους μήνες πριν από το σεισμό, είχαμε το master plan του σεισμού.  Θέλω να σας 

πω το εξής, θέλω να εξομολογηθώ: Τη νύχτα, θέλω να πιστέψετε ότι παρά την οδύνη 

που υπήρχε γύρω. Υπ' όψιν ότι ήταν πολύ καταστροφικός, ο πιο καταστροφικός μετά 

τον σεισμό στην Κεφαλονιά καθώς το 1/4 των κτιρίων κατεδαφίστηκε. Τη νύχτα εκείνη 

λοιπόν μέσα μου υπήρχε μια αγαλλίαση, γιατί έβλεπα την πόλη μπροστά μου. Έβλεπα 

δηλαδή από το πολεοδομικό σχέδιο πώς θα γίνει η νέα Καλαμάτα. Το φαντάζεστε αυτό; 

Αυτό θέλω να κάνουμε κι εδώ. Μέσα από αυτή την καταστροφή, ξεκινώντας από 

σήμερα, ν’ αρχίσουμε να βλέπουμε το μέλλον». 

Ο κ. Μπένος, σημείωσε στο σημείο αυτό την κρισιμότητα του σημαντικού εν εξελίξη 

έργου των Υπουργών κ.κ. Χρήστου Τριαντόπουλου και Γιώργου Αμυρά, για την 

αντιμετώπιση των άμεσων ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των 

κατοίκων στις πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας. Συνέχισε ως εξής: 

«Εγώ οικτίρω αυτούς που με αποπέμπουν δήθεν να μη λέω μεγάλες κουβέντες στον 

κόσμο. Χτες στην περιοδεία μου έζησα συναρπαστικά πράγματα. Είδα ανθρώπους που 

πραγματικά μπορούν να ονειρευτούν. Γιατί δηλαδή δε μπορούν να ονειρευτούν; Ίσα-ίσα 

που μέσα από μια κρίση δικαιούσαι ακόμα περισσότερο να ονειρευτείς.  

Θα πρέπει να σας πω επίσης, πως το 2008 ιδρύθηκε το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, όταν 

ολοκλήρωσα τον πολιτικό μου κύκλο με την έννοια της τρέχουσας πολιτικής και είναι 

μια εξόχως πολιτική απόπειρα στην οποία παραμένω εθελοντής. Το μόνο πράγμα που 
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ζήτησα απ’ τον Πρωθυπουργό, όταν μου έκανε αυτή την τιμητική πρόταση για τη 

Βόρεια Εύβοια ήταν να το αναλάβω σαν εθελοντης. 

Να διευκρινήσω πως όποιος Πρωθυπουργός να μου την έκανε αυτή την πρόταση,  θα τη 

δεχόμουν. Δε μπορώ να καταλάβω τις μικρότητες του πολιτικού συστήματος που σε 

ταυτίζουν με διάφορες κινήσεις και πράγματα, εγώ είμαι αυτός που ήμουν και θα 

παραμείνω αυτός που είμαι και θα είμαι ευτυχής αν αυτή η ανασυγκρότηση γίνει 

περιουσία όλου του πολιτικού συστήματος της χώρας ισοτίμως.  

Εγώ τουλάχιστον αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Θα τα καταφέρω; Δεν ξέρω. Όμως 

εκεί θα είμαι και αυτό θα κάνω πάντα. Υπ' όψιν, μην το θεωρήσετε αυτό αλαζονεία, 

όλοι ανεξαιρέτως οι Πρωθυπουργοί, μετά το ’07 μου έκαναν πρόταση υπουργοποίησης, 

όλοι. Τους εξηγούσα ευγενικά ότι δε μπορώ γιατί είμαι σ’ έναν άλλο φιλοσοφικό κύκλο. 

Είναι ο κύκλος του εθελοντή.  

Αισθάνομαι σα να δίνω ένα αντίδωρο στην πατρίδα μου για όλα αυτά που έζησα 30 

χρόνια στην πολιτική, όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα που μεταξύ των άλλων μ’ έκαναν 

και καλύτερο άνθρωπο. Είναι υπέροχο να συναντιέσαι με τις ιδέες, με ανθρώπους, να 

μοιράζεσαι πράγματα, να γίνεσαι κάθε μέρα σοφότερος. Είπα στον Πρωθυπουργό 

λοιπόν, δε θέλω θώκους. 

Υπάρχει μια ιστορία, ότι εγώ είμαι Πρόεδρος κάποιας Επιτροπής. Δεν υπάρχει 

Επιτροπή. Είπα στον Πρωθυπουργό ότι οι Επιτροπές  σε διαδικασίες μάχης, είναι 

τροχοπέδη, ότι δηλαδή οι Επιτροπές καταλήγουν να είναι ένα think tank που 

διαχειρίζεται υπαρξιακά προβλήματα των μελών της Επιτροπής. Του είπα ότι πρέπει να 

είμαι αρχιστράτηγος και ότι πρέπει να έχουμε διάταξη μάχης. Και τον προσκάλεσα να 

μου δώσει ένα δυναμικό από τους συνεργάτες του και πράγματι αυτό έγινε στην πρώτη 

μας συνάντηση που έγινε προ δυο εβδομάδων περίπου. Μάλιστα θέλω να σας 

παρακαλέσω θερμά, να βοηθήσουμε γιατί αυτός έχει το μεγάλο βάρος, ένα σπουδαίο 

νέο επιστήμονα και πολιτικό, το Χρήστο Τριαντόπουλο, να τον βοηθήσουμε όλοι, γιατί 

έχει ένα πολύ βαρύ έργο. 

Συζητήσαμε ακόμη, πως οι μεγάλες αυτές και δύσκολες αποστολές, που είναι 

πολυσύνθετες, πρέπει να έχουν απλή δομή: ο κ. Τριαντόπουλος, εκ μέρους της 

κυβέρνησης, και  από την τοπική κοινωνία ο Περιφερειάρχης και οι δυο Δήμαρχοι. Θα 

οργανώσουμε σιγά σιγά το σύστημα να είναι πολύ πειθαρχημένο, γιατί το σύστημα αυτό 

για να επιτύχει θέλει την πνευματική κατανόηση του τι σημαίνει ολιστικό πρόγραμμα.  
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Ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε να ετοιμάσω το σχέδιο του Προγράμματος σε ένα μήνα, 

ωστόσο χρειάστηκε μόνο ένα μήνα, διότι το είχα ετοιμάσει “μέσα” μου. Και πράγματι 

το είχα. Στην παρουσίαση του Σχεδίου στον Πρωθυπουργό ήταν παρόντες ο κ.  Χρήστος 

Τριαντόπουλος και ο κ. Δημήτρης Σκάλκος, που είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

Επενδύσεων, ο Περιφερειάρχης και οι δυο Δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης. Του είπα 

ότι θέλω λίγο χρόνο να το επεξεργαστώ, για να το παρουσιάσω στην τοπική κοινωνία.  

Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζετε πως αν και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τα ΜΜΕ και το 

καταλαβαίνω και τα σέβομαι όλα, δεν έδωσα συνέντευξη σε κανένα. Ξέρετε γιατί; 

Ήθελα οι πρώτοι που θα το ακούσουν, να είστε εσείς. Σήμερα είναι η πρώτη 

παρουσίαση του ολοκληρωμένου προγράμματος, κι όχι μόνο του προγράμματος, αλλά 

και αυτών όλων των δυνάμεων που πιστεύω ότι έχουμε επιλέξει τις καλύτερες δυνάμεις 

της χώρας, έχουμε κάνει μια ευρεία συμμαχία που θα υπερασπιστούν αυτό το σχέδιο». 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στον κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, υπεύθυνο 

προγραμμάτων του Διαζώματος και επικεφαλής της νέας δομής που έχει αναπτύξει το 

«ΔΙΑΖΩΜΑ» για την υποστήριξη των ολιστικών προγραμμάτων που υλοποιούν οι 

Δήμοι και οι Περιφέρειες της χώρας, της θερμοκοιτίδας “D-HUB”.  Συνέχισε ως 

εξής: 

«Έχουμε ετοιμάσει την παρουσίαση και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Κυρίως παρακαλώ να 

προσέξουν οι φορείς οι τοπικοί, θέλω μετά την αντίδρασή τους σ’ αυτό που θα δουν και 

τις διευκρινίσεις τους. Θέλω όταν φύγετε απ’ την αίθουσα, να καταλάβετε όλοι τι 

πρόκειται να κάνουμε.  

Θα σας πω με δικά μου λόγια τι είναι τα ολιστικά προγράμματα: Έχουν μια μαγική λέξη 

στον πυρήνα τους. Τη λέξη “συνέργειες”. Δυστυχώς, η λεξούλα αυτή, τόσο  λείπει απ’ 

τη δημόσια ζωή της χώρας μας. Τα ολιστικά προγράμματα μας βάζουν όλους να 

συνεργαστούμε, όλους τους θεσμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου, για έναν 

μεγάλο σκοπό. Και είναι τόσο επιτυχημένο το πρόγραμμα όσο και όταν ο σκοπός αυτός 

αφορά το σύνολο των πολιτών. Αυτό είναι το ολιστικό πρόγραμμα. 

Δηλαδή αθροίζουμε και κινητοποιούμε και αξιοποιούμε όλες τις δυνάμεις και όλους 

τους ανθρώπους για να πράξουμε ένα κοινό αποτέλεσμα, το οποίο θα αφορά όλους τους 

πολίτες.  Αυτό λοιπόν το μαγικό εργαλείο που είναι και το πνευματικό κεφάλαιο της 
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Ευρώπης πια, έχει τη μορφή  αυτών που λέμε Ο.Χ.Ε. (Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις. 

Δυστυχώς, δεν ξέρω πόσοι Δήμαρχοι και Κοινοβουλευτικοί αν τους ρωτήσω τι είναι 

Ο.Χ.Ε. θα μου απαντήσουν. Είναι ζήτημα αν ξέρει το 10%». 

Και πολύ περισσότερο βεβαίως, δεν έχουν καταλάβει το μαγικό αυτό εργαλείο που μας 

έχει δώσει η Ευρώπη για ν’ αναπτύξουμε τα ολιστικά προγράμματα.  

Εδώ λοιπόν, όταν με συνάντησε ο Πρωθυπουργός μου είπε: “Σταύρο, θέλω να κάνεις 

και δε θα μπορέσεις να μου αρνηθείς, γιατί δε θα σου προσφέρω θώκους και τέτοια 

πράγματα, θέλω να κάνεις αυτό που κάνεις τώρα, που είσαι εθελοντής”. Και όλοι δίπλα 

μου να ξέρετε είναι εθελοντές και ό,τι κάνει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” από τη γέννησή του και 

τώρα ακόμη περισσότερο, θα παρέχεται δωρεάν. Ποτέ δεν παίρνει αμοιβή το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” για τίποτε να ξέρετε, σε ό,τι προσφέρει “Θέλω να κάνεις αυτό που κάνεις 

όλη σου τη ζωή”. 

Θέλω μια δυναμική Ο.Χ.Ε. Για να γίνει αυτό όμως και να είναι ρωμαλέα, έδωσε 

οδηγίες ο Πρωθυπουργός να οργανώσουμε μια Ο.Χ.Ε., η οποία θα είναι 

πολυσυλλεκτική, θ’ αναφέρεται και στα προγράμματα τα τομεακά και είπε μάλιστα να 

μην φεισθούμε πόρων και να υπάρχουν και υποδομές ισχυρές μέσα στην Ο.Χ.Ε. Διότι 

δεν έχει πολλούς πόρους το Περιφερειακό Πρόγραμμα, το 2021-2027, έχει μόλις 80 

εκατομμύρια περίπου στο στόχο 5. 

Θέλω να σας ανακοινώσω την πρώτη είδηση σήμερα, ότι θα υπάρξει μια πενταμελής 

Επιτροπή με Πρόεδρο τον Δημήτρη Σκάλκο, τον Κώστα Λέμα. Ο Nίκος Δρακωνάκης, 

που με την εταιρεία του – ΕΤΑΜ ΑΕ- θα αναλάβει την εκπόνηση της κεντρικής μελέτης 

του προγράμματος, του Master Plan, είναι ένας Κρητίκαρος  γεμάτος ψυχή, και μου 

είπε πως “σαν το Αρκάδι θα πέσει εδώ πέρα”.  

Και βεβαίως από την πλευρά τη δική μου θα είναι η Ελισάβετ Πρέζα και ο Γιάννης 

Ζηρίνης. Ο Γιάννης υπήρξε ο πρώτος Διευθυντής της ΜΟΔ με μεγάλη και πλούσια 

εμπειρία, και ήταν μέχρι πρότινος και σύμβουλος του Δημήτρη Σκάλκου.  

Σας παρακαλώ ως ομάδα λοιπόν, γιατί είναι η επιθυμία του Πρωθυπουργού, να 

ξεκινήσουμε άμεσα και αν μπορούμε να αναιρέσουμε ό,τι εμπόδιο υπάρχει μπροστά 

μας. Δε θα είναι μια συνηθισμένη Ο.Χ..Ε Περιφερειακή, θα είναι μια Ο.Χ.Ε. η οποία θα 

είναι πολυσυλλεκτική και θα αντλεί πόρους και απ’ όλα τα τομεακά προγράμματα.  Σας 
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παρακαλώ θερμά δηλαδή, πολύ σύντομα η πενταμελής αυτή ομάδα να συνεδριάσει για 

να ξεκινήσει τη δουλειά της.  

Η Ο.Χ.Ε. λοιπόν, είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο φέρνει όλες τις δυνάμεις μαζί για να 

επιτελέσουν έναν υψηλό στόχο. Θα σας πω το παράδειγμα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ για να 

καταλάβετε. Τι κάνει το “ΔΙΑΖΩΜΑ”: Είναι τρεις μεγάλοι πυλώνες στην πατρίδα μας 

που δεν έχουν ποτέ συνομιλήσει μεταξύ τους, είναι τραγικό αυτό.  

Είναι τα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού, ο ένας φοβερός πυλώνας, ο δεύτερος 

πυλώνας είναι ο μεγάλος πολιτισμός της αγροδιατροφής και ο τρίτος πυλώνας είναι το 

τουριστικό μας προϊόν. Οι τρεις αυτοί πυλώνες δεν συνομίλησαν ποτέ μεταξύ τους και 

αυτό επέφερε δραματικά αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι στο πρωινό των ξενοδΟ.Χ.Ε.ίων, 

το 87% είναι εισαγόμενα. Είναι τραγικό αυτό.  

Άρα εμείς φέρνουμε σ’ επαφή αυτούς τους τρεις πυλώνες για να παραχθούν νέα 

προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού, για να δουλέψουν όλοι μαζί και ν’ αναβαθμίσουν και 

το τουριστικό προϊόν της πατρίδας μας. Αυτό θα κάνουμε κι εδώ.  Θα πάρουμε δηλαδή 

όλα τα “προικιά” της περιοχής, όλες τις καταστροφές και εμείς θα το μετατρέπουμε σε 

ενέργεια, σε δύναμη, σε μια δύναμη αναγέννησης. 

Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Αυτή είναι η περιοχή, την ξέρετε καλύτερα από 

μένα, η καμένη περιοχή. Εδώ έχουμε τρεις φάσεις ανασυγκρότησης: Η πρώτη φάση 

είναι αυτή που έχει ξεκινήσει, που είναι η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις σας, θα μας 

μιλήσει ο Χρήστος  Τριαντόπουλος παρακαλώ γι' αυτό που είναι επιφορτισμένος. 

Η δεύτερη φάση είναι μια πνευματική προίκα που έχει ονοματεπώνυμο: Γρηγόρης 

Διαμαντόπουλος.  Τι ήταν η δεύτερη φάση, θα σας πω με απλά λόγια. Δεν υπήρχε 

πουθενά στον κόσμο, όλες οι φυσικές καταστροφές παγκοσμίως πήγαιναν από την 

πρώτη φάση στην τελευταία. Γιατί την πρώτη κιόλας εβδομάδα, συζητώντας, 

καθιερώσαμε τη δεύτερη φάση η οποία ενθουσίασε την Ε.Ο..Κ τότε; Ήταν μάλιστα κι 

ένας διανοούμενος Γενικός Διευθυντής της REGGIO, ο Γταουντένσι˙ αυτή η μεγάλη 

φυσιογνωμία που όταν του το είπαμε ενθουσιάστηκε. 

Η δεύτερη φάση που είναι περίπου διετής, μας προσφέρει δυο πράγματα: Αφενός να 

επουλώσουμε τις πληγές των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, αφετέρου - το πιο 

σημαντικό - να σχεδιάσουμε με ηρεμία το μέλλον. Να μη μας πιέζει η καθημερινότητα  
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αμείλικτα δημιουργώντας παρενέργειες, ώστε να σχεδιάσουμε ήρεμα το μέλλον. Βλέπετε 

ότι η δεύτερη φάση έχει ενδεικτικά αυτές τις προτεραιότητες  που βλέπετε στον πίνακα.  

Και πάμε στην τρίτη φάση, που εδώ έχει κάνει ένα ανθρωπάκι που ονειρεύεται ο 

Ευδόκιμος Φρέγκογλου. Αυτός ο πίνακας είναι όλη η ανασυγκρότηση. Τι βλέπουμε εδώ; 

 

 

Βλέπουμε 10 κάθετες μπάρες. Είναι όλα τα πεδία στα οποία πρέπει να δράσουμε. Το 

πρώτο πεδίο είναι οι υποδομές. Ήδη το πρώτο μήνυμα που πήρα απ’ τη χθεσινή μου 

βόλτα, είναι ότι στο θέμα των υποδομών, η πρώτη προτεραιότητα είναι η απομόνωση 

της Βόρειας Εύβοιας, που έχουμε βαριές ευθύνες, όλο το πολιτικό σύστημα.  

Πέρασαν από μπροστά μας πολλές ευκαιρίες, έχει εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές αυτό 

το έργο αλλά τώρα ήρθε η ώρα να γίνει. Και για να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

επέλεξα το συνεργάτη του Γρηγόρη τότε και φίλου μου πια εγκάρδιου έκτοτε και τον 

καλύτερο, το λέω ανεπιφύλακτα, μελετητή της χώρας, την εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ, τον 

Κωνσταντίνο Ζέκκο».  

 Ο κ. Μπένος στο σημείο αυτό έδωσε το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, Πολιτικό 

Μηχανικό & Συγκοινωνιολόγο, Γενικό Διευθυντή  της «ΔΡΟΜΟΣ Σύμβουλοι 

Μελετητές ΕΠΕ», ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης - master plan της 

Εύβοιας.  

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΚΚΟΣ:  
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«Καλησπέρα σας. Απλώς να δηλώσω  την απόλυτη βούλησή μου και επιθυμία μου ν’ 

αφιερώσω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω σ’ αυτό το τιτάνιο έργο, μέσα από τη μελέτη για 

τις υποδομές που είναι το αντικείμενο στο οποίο ο κ. Μπένος με έχει εμπιστευθεί. Θα 

προσπαθήσουμε να το κάνουμε και για τη Βόρεια Εύβοια αλλά και για ολόκληρο το 

νησί της Εύβοιας  ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ».  

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος κάλεσε στο βήμα τον κ. Νίκο Δρακωνάκη, Πρόεδρο και 

Διευθύνων Σύμβουλο της μελετητικής εταιρείας ΕΤΑΜ που θα αναλάβει να 

εκπονήσει τη μελέτη για το Masterplan του προγράμματος.   

ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ:  

«Καλημέρα. Δεν είναι ώρα για κουβέντες, είναι ώρα για δουλειά. Αυτά τα σχέδια και σ’ 

αυτή την κατάσταση, απαιτούν πέρα από γνώση, τεχνογνωσία, εμπειρία, απαιτούν ψυχή. 

Και γι' αυτό δεσμευόμαστε εγώ και οι συνάδελφοι, πως θα καταθέσουμε τις επόμενες 

μέρες την ψυχή μας. Ευχαριστώ τον Σταύρο Μπένο για την τιμή που μας έκανε και για 

την εμπιστοσύνη. Καλή δουλειά».  

Ακολούθως, ο κ. Μπένος κάλεσε στο βήμα τον κ. Δημήτρη Οικονόμου, Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τέως Υφυπουργό  Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

που θα αναλάβει την επιστημονική επίβλεψη των μελετών που θα αφορούν τα Ειδικά 

Πολεοδιμικά Σχέδια των Δήμων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου.  

Πρόκειται όπως είπε για μια  απαιτητική μελέτη, που θα αξιοποιήσει το φρέσκο 

νομοθετικό πλαίσιο και τόνισε πώς ο κ. Οικονόμου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του 

εθελοντικά. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:  

«Καλημέρα κι από μένα. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι δεν είναι ώρα για πολλά 

λόγια. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Σταύρος είναι ένας γενικός πολεοδομικός και 

χωρικός σχεδιασμός όλης της Βόρειας Εύβοιας. Αυτός θα γίνει μέσω ενός εργαλείου 

πολεοδομικού που ονομάζεται Εθνικό Πολεοδομικό Σχέδιο.    

Μέσω αυτού του εργαλείου αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι να καθορίσει χρήσεις 

γης, θυμίζω ότι σχεδόν στο σύνολο της Βόρειας Εύβοιας δεν υπάρχουν καθορισμένες 

χρήσεις γης, άρα στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι επί του μηδενός, οι χρήσεις 

της αυτές και θα είναι πλήρως συντονισμένες με το master plan το αναπτυξιακό και θα 

το υποστηρίζουν. Είναι η άλλη όψη του αναπτυξιακού σχεδίου. 
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Από κει και πέρα, με τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια θα γίνουν κι άλλα πράγματα. Πολύ 

συνοπτικά θα σας πω ότι θα επικαιροποιηθεί σε τοπικό επίπεδο το περιφερειακό σχέδιο 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Αν το είχαμε πιο πριν θα ήταν καλύτερα αλλά 

ποτέ δεν είναι αργά και επίσης θα ενσωματωθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό κι ένα 

σχέδιο αντιμετώπισης των καταστροφών. Οι οποίες καταστροφές δεν είναι μόνο οι 

φωτιές, μπορεί να είναι και πολλά άλλα πράγματα, και η ίδια η κλιματική αλλαγή μια 

καταστροφή είναι, η οποία έχει πολλά πλοκάμια. 

Δε θα μιλήσω άλλο γι' αυτό το θέμα, απλώς να πω το εξής μόνο, τελευταίο: Η περιοχή 

που θα καλυφθεί από το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο κατ' αρχάς θα είναι η περιοχή που 

κάηκε, από κει και πέρα όμως, θα φτάσουμε στα όρια όλων των δημοτικών ενοτήτων 

που περιλαμβάνουν καμένες περιοχές. Στις αμέσως επόμενες ημέρες, με τους μελετητές 

τους επιμέρους που έχουν ήδη επιλεγεί, θα πρέπει με τους Δημάρχους τουλάχιστον και 

με τον Περιφερειάρχη, να καθίσουμε να δούμε τι τελικά θα καλύψει το ειδικό 

πολεοδομικό σχέδιο. 

Αυτό θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το τι συνέβη με τη φωτιά, αλλά και από παλαιότερες 

ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν με την ευκαιρία 

της φωτιάς. Ευχαριστώ πολύ».  

Ο κ. Μπένος, αφού ευχαρίστησε τον κ. Οικονόμου, αναφέρθηκε σε δυο 

ανθρωπιστικού πεδίου μελέτες που θα αναλάβει να εκπονήσει και να διαθέσει δωρεάν 

η μελετητική εταιρεία διαΝΕΟσις, και πρόκειται, όπως είπε να  είναι προσηλωμένες 

στις ανθρώπινες ανάγκες των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας: τη μελέτη για τα δίκτυα 

της κοινωνίας κα τη μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. Ο κ. Μπένος 

είπε περίπου τα εξής: 

«Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στη μελέτη που θεωρώ σπουδαιότερη απ’ όλες, 

στη μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό. Θα έχει τον τίτλο “Μένουμε στον τόπο μας”. 

Θα είναι μια μελέτη που θα γίνει από τη διαΝΕΟσις. Χρήστο Τριαντόπουλε,  αυτή τη 

μελέτη θα ήθελα να την επιβλέψεις εσύ σε παρακαλώ, γιατί έχεις μια ολιστική εικόνα, 

και έχεις επαφή με τους ανθρώπους. Έχουμε διάταξη όλων των μελετών με τ’ 

αντίστοιχα Υπουργεία, και νομίζω ότι αυτή τη μελέτη πρέπει να την επιβλέπεις εσύ. Θα 

δεις τους πολίτες όλους, έναν-έναν, ώστε να φτάσουμε μέχρι τον ατομικό φάκελο του 

κάθε πολίτη για να δούμε θεσμικά πως θα βρούμε λύσεις. Εμένα δε μ’ αρέσουν ξέρετε 

οι επιδοματικές πολιτικές, δεν τις αγαπώ, οι επιδοματικές πολιτικές το πολύ να έχουν 

έναν ορίζοντα δύο, τριών ετών. Πρέπει να βρούμε ριζικές και βιώσιμες λύσεις».  
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Ακολούθησε η ανακοίνωση ενός πρώτου «καρπού» για το πρόγραμμα που έγινε σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους ο κ. 

Φώτης Σερέτης,  Περιφερειάρχης Υγείας, της Υγειονομικής Περιφέρειας της Στερεάς 

Ελλάδας.  

ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ:  

«Καλημέρα κι από μένα, κύριοι Υπουργοί, κ.κ. Βουλευτές, κύριοι της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Κατ' αρχάς θα ήθελα να σας πω ότι σαν Υπουργείο Υγείας και ο νέος Υπουργός, ο κ. 

Πλεύρης και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Θεμιστοκλέους που είναι υπεύθυνος για την 

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, από την πρώτη στιγμή και της ανάληψης των 

καθηκόντων του, σε συνεργασία με τους τοπικούς Βουλευτές αλλά και με όλους στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, έδωσε εντολή και προτεραιότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε ν’ 

αναβαθμίσουμε τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, και όχι μόνο.  

Όσον αφορά για το Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας, άμεση προτεραιότητά μας  είναι να 

δημιουργήσουμε τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 5 κλινών στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. 

Ήδη τις προηγούμενες μέρες  βγήκε ΦΕΚ ίδρυσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με 5 

κρεβάτια και σήμερα προκηρύσσονται οι θέσεις των Νεφρολόγων, ενός Διευθυντή για 

τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κι ενός Επιμελητή Β’.  

Ήδη ο χώρος υπάρχει, ο απαραίτητος ιατρονοσηλευτικός υπάρχει, το νοσηλευτικό 

προσωπικό εκπαιδεύεται, έτσι ώστε  μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να είμαστε σε 

θέση να δημιουργήσουμε και να λειτουργήσουμε την πρώτη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

σε Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δηλαδή σε Κέντρο Υγείας που υπάρχει σε 

όλη την Ελλάδα.  

Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, και η σημασία του θ’ αποδειχθεί για δυο 

λόγους: πρώτον γιατί έχουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη άμεσης 

αιμοκάθαρσης -είναι γύρω στα  32 άτομα-, παράλληλα όμως θα πρέπει να χτίσουμε τις 

βάσεις και να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε στην περιοχή ν’ 

αναπτυχθεί με σοβαρές προοπτικές και επενδύσεις, ιατρικός – ιαματικός τουρισμός.  

Διότι δε μπορεί ν’ αναπτύσσουμε τον τουρισμό αν δεν έχουμε ανεπτυγμένες Μονάδες 

Υγείας. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε, το ένα  είναι αυτό το 

σημαντικό, το άλλο που μπορούμε να πούμε είναι ότι άμεσα προμηθευόμαστε για το 
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Κέντρο Υγείας Ιστιαίας υπερηχογράφο αξίας 45.000 ευρώ με δωρεά, για το Κέντρο 

Υγείας Μαντουδίου προμηθευόμαστε βιοχημικό αναλυτή πλήρη καθώς και πλήρες 

εμφανιστικό ψηφιακό μηχάνημα για να λειτουργήσουμε. 

Ήδη έχουμε εγκρίσεις  και αναλαμβάνουν τις επόμενες ημέρες 12 άτομα παραϊατρικό 

προσωπικό, 8 για την Ιστιαία, 4 για το Κέντρο Υγείας Μαντουδίου και είναι σ’ εξέλιξη 

και αναμονή το επόμενο διάστημα άλλες συνολικά 11 θέσεις και για το Μαντούδι και 

για την Ιστιαία, έτσι ώστε να μπορέσουμε ν’ αναβαθμίσουμε την περιοχή. Είναι πάρα 

πολλά αυτά τα οποία θέλω να πω, και  ευχαριστώ τον κ. Μπένο για το χρόνο».  

Στο σημείο αυτό, ο κ. Μπένος κάλεσε στο βήμα τον κ. Βαγγέλη Γεωργαντζή, 

πρόεδρο του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Εύβοιας, για να παρουσιάσει την 

πρότασή του για το πρόγραμμα, τονίζοντας πως ο ίδιος ως Επικεφαλής του 

Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, θα την υπερασπισθεί  

σθεναρά.  

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ:  

«Καλημέρα κι από μένα. Είμαι ο Πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών – 

Δασεργατών Ευβοίας και μέλος της Επιτροπής Πυροπλήκτων Βόρειας Εύβοιας.  

Ξεκινώντας θα ήθελα να διαβάσω τα αιτήματα του λαού της Βόρειας Εύβοιας που 

βγήκαν από το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Στροφυλιάς. Μιλάμε λοιπόν για: 

 Αποκατάσταση όλων των ζημιών που  έχουν προκύψει στα χωριά μας.  

 Να εξασφαλιστεί η διαμονή και διατροφή όλων των ανθρώπων που κάηκαν τα 

σπίτια τους.  

 Άμεσα αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας για όλα τα χωριά, γιατί στις πρώτες 

βροχές θα πνιγούμε.  

 Απασχόληση όλων των ρετσινάδων στ’ αντιπλημμυρικά έργα, με την 

επιστημονική επίβλεψη των Δασαρχείων της περιοχής Ιστιαίας και Λίμνης. Οι 

ρετσινάδες έχουν και τη γνώση του δάσους.  

 Άμεσα έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των πληγέντων χωρίς κανέναν όρο 

και προϋπόθεση για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες της επιβίωσης.  

 Αποζημίωση για της καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, για τα καμένα 

αγροτικά μηχανήματα και όλο τον εξοπλισμό στο 100%, χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις.  
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 Με ευθύνη του κράτους να χορηγηθούν όσες ζωοτροφές είναι αναγκαίες σε 

όλους τους κτηνοτρόφους, για όσον καιρό διαρκεί η απαγόρευση βόσκησης. Να 

εξασφαλιστεί η αναγκαία διατροφή για την επιβίωση των μελισσοσμηνών.  

 Αποζημίωση για τη φετινή μας παραγωγή που κάηκε ενώ την είχαμε δουλέψει 

στο συνολικό ύψος παραγωγής και τιμής, δηλαδή τιμή επιδότησης συν τιμή 

πώλησης συν ασφάλισης των ανθρώπων.  

 Άμεσα, εκπόνηση διαχείρισης της μελέτης από τα αρμόδια Δασαρχεία – 

Υπηρεσίες για να επανέλθει το πευκοδάσος και να μη γίνει ζούγκλα.  

 Απασχόληση όλων των ρετσινάδων δασεργατών, με σταθερή σχέση εργασίας 

από 15 χρόνια και πάνω, για τη φροντίδα και ανάπτυξη του καμένου δάσους, 

για να μπορέσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, να τα ξαναδούν και να 

μπορέσει να ρητινευθεί το γρηγορότερο δυνατό.  

 Δυνατότητα συνταξιοδότησης για όποιον ρετσινά δασεργάτη επιθυμεί, αν  έχει 

θεμελιώσει το δικαίωμα πάνω από 4.500 βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, στα 55 

στους άντρες και στα 50 για τις γυναίκες.  

 Ν’ απαγορευθεί η υλοτόμηση στο δάσος από εργολάβους και εμπόρους, ώστε ν’ 

αποτραπεί η περαιτέρω διάβρωση του εδάφους. 

 Να επιτραπεί στους κατοίκους της περιοχής να κόψουν ξύλα για τις προσωπικές 

τους ανάγκες σε περιοχές όπου δεν επηρεάζονται τα αντιπλημμυρικά έργα.  

 Στελέχωση των Δασαρχείων Λίμνης και Ιστιαίας με δασολόγους και 

δασοπόνους, για να μπορούν να επιβλέψουν τ’ αντιπλημμυρικά έργα και την 

αναδάσωση.  

 Για όσους συναδέλφους έχουν παιδιά που σπουδάζουν, να προβλεφθεί είτε 

στεγαστικό επίδομα, είτε εξασφάλιση δωματίου σε φοιτητικές εστίες.  

 Πάγωμα και διαγραφή χρεών σε Εφορία, ΔΕΗ, Τράπεζες, κατάργηση του 

ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ για όλους τους κατοίκους των Δήμων Ιστιαίας, Αιδηψού, 

Μαντουδίου, Λίμνης, Αγ. Άννας. 

Αυτό είναι το ψήφισμα κ. Μπένο και σας το καταθέτω. Αυτά τα αιτήματα λοιπόν κ. 

Μπένο, Πρόεδρε της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, κύριοι  

Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, 
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είναι ο σχεδιασμός που έκανε ο λαός της περιοχής για να έχουμε ελπίδα να μείνουμε 

στον τόπο μας.  

Και έρχομαι τώρα στην αντιπαράθεση με αυτά που μας δίνει η κυβέρνηση. Έκανε 

πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τους πυρόπληκτους της Βόρειας Εύβοιας, που δε 

μιλάει για αποζημιώσεις στο 100% που λέμε εμείς, αλλά για πολύ λιγότερα και πολύ 

κόσμο τον πετάει έξω. Το κοινωφελές πρόγραμμα που θέλει να βάλει στους 

ρητινεργάτες, είναι 534 ευρώ μικτά για 7 χρόνια και όχι για 15  και άνω που ζητάμε 

εμείς.  

Ένα κομμάτι από αυτά, να είναι μέσα και τα αντιδιαβρωτικά έργα που θα κάνουμε. 

Αλήθεια, πιστεύετε ότι μετά από 7 χρόνια η περιοχή θ’ ανακάμψει; Σήμερα λοιπόν, 

ερχόμαστε εδώ μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ψηφίστηκε για να πούμε:  

Ή καταργούμε το νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης και ξεκινάμε πάλι από το μηδέν, 

ή ήρθαμε εδώ για να γίνει μια φιέστα και να πιστέψετε εσείς ότι κάτι κάνατε, και εμείς 

ότι κάτι πήραμε. 

Αγαπητοί συμπολίτες, έχουν περάσει 34 μέρες από την ημέρα που έγινε αυτή η φωτιά 

που κατέστρεψε τις ζωές όλων μας, χωρίς να ευθυνόμαστε για το παραμικρό. 

Πληρώσαμε το τίμημα της φωτιάς. Τώρα άραγε, θα πληρώσουμε και το τίμημα της 

πλημμύρας; Μετά από τόσες μέρες,  είμαστε ακόμα στα σχέδια και στις μελέτες.  

Μου θυμίζει ένα ίδιο σκηνικό πριν από δυο χρόνια στην περιοχή του Κοντοδεσπότη στα 

Ψαχνά. Και τότε το ίδιο σκηνικό, συσκέψεις των συσκέψεων, και κάηκαν και πνίγηκαν 

και ακόμη περιμένουν έργα.   

Κλείνοντας, θέλω να πω στον ευβοιοτικό λαό, εάν δεν είμαστε δυνατοί και ενωμένοι 

για να παλέψουμε για τον τόπο μας, να ξέρετε ότι μετά τη φωτιά, θα έρθει και η 

πλημμύρα και μετά την πλημμύρα, όσοι μπορέσουμε να μείνουμε στον τόπο μας, θα μας 

κάνουν σκλάβους των επιχειρηματικών ομίλων και των αναδόχων για ένα κομμάτι 

ψωμί.  

Αυτά είναι τα μεγαλεπήβολα σχέδια της κυβέρνησης και όσων άλλων τα υποστηρίζουν. 

Αυτό το λέω ως εξής: πριν από μια εβδομάδα, μας  είπε ο κ. Σκρέκας με τον κ. Αμυρά 

που είχαμε συνάντηση στην Αθήνα, ότι τα χρήματα στους Συνεταιρισμούς που 

δουλεύουν στους δημοτικούς και περιφερειακούς δρόμους, έχουν πιστωθεί από την 

κυβέρνηση και όχι από επιχειρηματικούς ομίλους.  
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Χτες το βράδυ λοιπόν, πήρε η TEΡNA ξεχωριστά τους Συνεταιρισμούς της περιοχής 

έναν - έναν και τους είπε, “θέλω τους λογαριασμούς των Συνεταιρισμών, να σας βάλω 

10.000 ευρώ μέσα για να κάνετε τις εργασίες”. Δηλαδή είτε με τον άμεσο είτε με τον 

έμμεσο τρόπο, να φανούν στην περιοχή οι επιχειρηματικοί όμιλοι.  

Αυτό είναι ατιμία από πλευράς της κυβέρνησης και χάνεται όλη η εμπιστοσύνη που 

έχουμε. Αλλά πρέπει να γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ότι ο  λαός της Βόρειας Εύβοιας 

ξέρει πολύ καλά πόσα ψέματα έχει πάρει στο παρελθόν και πώς πρέπει ν' αντιμετωπίσει 

το μέλλον. Θα είμαστε δίπλα σας σε οποιαδήποτε κίνηση κάνετε χωρίς να ερωτηθεί 

αυτός ο πονεμένος λαός, γιατί στο τέλος, το  bit πλάνο να ξέρετε ότι θα είναι ένα 

άπιαστο αεροπλάνο για τους ανθρώπους της Βόρειας Εύβοιας.  Και θα είναι bit πλάνο  

μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ευχαριστώ πολύ».  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Πρέπει να εξηγήσεις Βαγγέλη, όπως μου το είπες χτες στο καφενείο».  

ΒΑΓ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ:  

«Έκανα μια πρόταση στον κ. Μπένο χτες, ότι για να μπορέσει ο λαός της Βόρειας 

Εύβοιας να μείνει στον τόπο και να ορθοποδήσει, πρέπει να μπει μέσα σ’ ένα 

πρόγραμμα βάθους 15ετίας και άνω, με το οποίο θα είμαστε εργάτες δάσους με την 

επίβλεψη  από το αρμόδια ουσιαστικά Υπουργείο Περιβάλλοντος και των Δασαρχείων 

της περιοχής μας, τα οποία θα μας καθοδηγούν για το πώς θ’ ανανεώσουμε το δάσος 

ώστε να είναι υγιές για τον τόπο μας.  

Ένα δάσος το οποίο θα το χαρούν οι νεότερες γενιές, ώστε θα έρθει η επόμενη γενιά να 

μπορέσει να ρητινεύσει, να δουλέψει και να συνεχιστεί. Η Βόρεια Εύβοια κυρίες και 

κύριοι, δεν είναι Μύκονος, δεν είναι Σαντορίνη, είναι ένας νομός που από αρχαιοτάτων 

χρόνων, από την Αρχαία Κύρινθο, από το Αρχαίο Αρτεμίσιο -  ξέρετε πολύ καλά - ότι 

απ’ αυτό το  υγιές δάσος, έχουν ζήσει ολόκληρες γενεές, οι γενιές των παππούδων μας 

και των προπαππούδων μας.  

Αυτό το δάσος λοιπόν, θα είναι η πρώτη πηγή ενέργειας που θα μας δώσει ζωή και 

τροφή. Το 15ετές πλάνο και πάνω που είπαμε στον κ. Μπένο και στον κ. Τριαντόπουλο 

και στον κ. Αμυρά, είναι ως εξής:Εμείς θα είμαστε μέσα στα δάση, θα κρατήσουμε το 

άγριο σε χαμηλό επίπεδο για να μη γίνει ζούγκλα η περιοχή μας, θα κάνουμε τις σωστές 

αραιώσεις στο δάσος, με αποτέλεσμα να προσφέρουμε έργο. 
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Γνωρίζουμε τη δυσκολία που έχει η κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να ζητήσουμε 

5 χρόνια να μας δίνεται μια επιχορήγηση, και θα το καταφέρναμε, πιστέψτε μας, γιατί 

ξέρουν ότι ο λαός είναι οργισμένος. Δεν επιθυμούμε να καθόμαστε να πίνουμε τσίπουρα 

στα καφενεία. Εμείς δε ζητήσαμε κάτι τέτοιο. Ζητήσαμε δουλειά, και να προσφέρουμε 

έργο το οποίο θα γίνει παρακαταθήκη στον τόπο μας. Αυτό ζητήσαμε και αυτός είναι ο 

σχεδιασμός μας. Ευχαριστώ πολύ».  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Μπράβο Βαγγέλη. Ίσως ν’ αποτελεί και τη σημαντικότερη στιγμή της συνάντησής μας 

η τοποθέτηση του Βαγγέλη. 

Θέλω να παρακαλέσω τα κυβερνητικά στελέχη ν’ απαλλαγούν από τα  συνήθη 

σύνδρομα ποιος μιλάει και ποιος απαντάει, δε θέλω ν’ απαντήσετε αιχμηρά στον 

Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι ένας πονεμένος άνθρωπος, και έχω μάθει γι' αυτόν υπέροχα 

πράγματα. Θέλω να δούμε σημείο προς σημείο τα αιτήματα χωρίς διάθεση 

αντιπαραθέσεων.  

Εγώ έτσι θέλω να είμαι εδώ. Θέλω ν’ ακούμε τα πάντα έστω κι αν έχουν ορισμένες 

αιχμές. Εμένα δε μ’ ενοχλούν καθόλου οι αιχμές και θέλω από τώρα να σου πω 

Βαγγέλη ότι υιοθετώ την πρότασή σου και στο λέω από τώρα,  να θεωρείς δεδομένο, 

πως δε μ’ αρέσει εμένα η 7ετής περίοδος. Δε μ’ αρέσουν τα επιδοματικά. 

Δηλαδή τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε, από τα παιδιά αυτά να ξαναφτιάξουν τα ίδια 

το δάσος; Τι καλύτερο μπορεί να έχουμε απ’ αυτό; Άρα λοιπόν, από τη σημερινή 

συνάντηση, κρατάμε αυτό Βαγγέλη. Όταν εγκατασταθεί ο μελετητής πολύ σύντομα, θα 

έρθει να σε βρει για να δούμε πώς θα επεξεργαστούμε. Θα είναι μάλιστα ένας 

σπουδαίος φορέας αυτή η μελέτη. Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού  

θ’ αναθέσει αυτή τη μελέτη για το δάσος. 

Συμβολικά, επίσης, η ομάδα μελέτης πρώτα θα συναντήσει τον Βαγγέλη Γεωργαντζή 

και μετά τους Δημάρχους, για να δώσουμε τον τον ανθρωποκεντρικό τόνο. Και το ίδιο 

θα συμβεί βεβαίως και με τους μελισσοκόμους, το ίδιο θα συμβεί και με τους 

κτηνοτρόφους, με τους ελαιοκαλλιεργητές. 

Εμένα με άγγιξαν όσα είπες Βαγγέλη και οι αιχμές δε μ’ ενοχλούν καθόλου. Ίσα ίσα, 

μας ταρακουνάνε και λιγάκι για να ξυπνάμε».  

Ο κ. Μπένος προχώρησε στην παρουσίαση του μελετητή,  κ. Ηλία Αποστολίδη 

εκπροσώπου της εταιρείας ΥΛΗ - Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος που θα 
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αναλάβει το Masterplan του Νέου Δάσους, μιας πολύ απαιτητικής μελέτης, όπως είπε 

χαρακτηριστικά.  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Το δάσος είναι η πιο πολυσύνθετη μελέτη, γιατί δεν είναι μια κλασική μελέτη για το 

δάσος, μια αναδάσωση δηλαδή. Αφήστε που εγώ χτες που ήμουν όλη την ημέρα με δυο 

σπουδαίους δασολόγους, το Σπύρο και τον Ηλία Καπράλο. Άκουσα σοφά πράγματα. 

Κατ' αρχάς έπεσε ένας μύθος μέσα, ότι η αναδάσωση είναι τεχνητή. Αμ, δεν είναι. Είναι 

η αναγέννηση της φύσης. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει, για να ξέρετε, να κάνει μια 

πρώτη πρόταση, το Δασολογικό, που είναι το πιο ιστορικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, 

όμως έχουμε και εξαιρετικές προτάσεις που πρέπει να τις συμπεριλάβουμε από παντού. 

Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και δε σας κρύβω ότι μ’ εντυπωσίασε η πρόταση που 

μου ήρθε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Τον 

παρακάλεσα να είναι εδώ, είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής. Γιάννη έχεις το λόγο». 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

«Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ κ. Μπένο για την τιμητική πρόσκληση. Κατάγομαι από 

δω, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι εδώ από την πρώτη στιγμή των δασικών 

πυρκαγιών, εγώ ήμουν εδώ όλες αυτές τις μέρες και έζησα την αγωνία όλων των 

ανθρώπων και πραγματικά  αυτά που είπε ο Πρόεδρος των Ρητινοκαλλιεργητών, μας 

κάλεσε ο Πρύτανης να  συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε ουσιαστικά. 

Είμαι Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών, Ξύλου και Σχεδιασμού άρα 

έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το δάσος, μια πολύ καλή γνώση και θέλουμε 

πραγματικά αφιλοκερδώς, το τονίζω, να βοηθήσουμε στον τομέα αυτόν.  

Πιάνω λίγο την τελευταία φράση και την ιδέα την οποία είπε ο Βαγγέλης Γεωργαντζής. 

Εδώ θα χρειαστεί οπωσδήποτε επιστημονική γνώση  και στήριξη. Θα είμαστε σε άμεση 

και αγαστή συνεργασία με τις τοπικές Δασικές  Υπηρεσίες, προφανώς  και με το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εδώ θα μπορούσε κάλλιστα σαν μια ιδέα αρχική, να 

δημιουργηθεί ένα πανεπιστημιακό δάσος, στο οποίο να γίνεται πρότυπη διαχείριση, 

πρότυπη εκμετάλλευση, και να έρχονται επιστήμονες όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά κι 

από όλο τον κόσμο, ώστε πραγματικά ν’ αναδειχθεί όλος αυτός ο πλούτος.  

Και φυσικά η πρόταση η οποία υπάρχει στο να δουλεύουν οι άνθρωποι του δάσους 

μέσα στο δάσος, είναι κάτι το οποίο λειτουργούσε παλιά στη Δασική Υπηρεσία όπου με 
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αυτεπιστασία στα έργα πρόληψης του δάσους, δούλευαν οι άνθρωποι και πρόσφεραν 

πραγματικά και ουσιαστικά σ’ αυτό που λέμε πρόληψη.  

Πέρα απ’ αυτό φυσικά υπάρχουν και μια σειρά από έργα και μελέτες τις οποίες 

μπορούμε να κάνουμε, όπως για την ανασύσταση της κτηνοτροφίας. Στο Δήμο Λίμνης - 

Μαντουδίου σε συνεργασία με το Δασαρχείο μας είπαν ότι υπάρχει ουσιαστικό 

πρόβλημα, όπου εδώ συνάδελφοι του τομέα  της  λιβαδοπονίας έχουν πραγματικά πάρα 

πολύ σπουδαίες προτάσεις, να δημιουργηθούν λειμώνες εναλλακτικές οι οποίες θα 

δώσουν ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους και κάποιες άλλες προφανώς πολύ καλές ιδέες. 

Να πω και κάτι ακόμα, πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και μελισσοκόμους και 

ρητινοκαλλιεργητές αλλά και πώς θα μπορούσε ενδεχομένως κ. Μπένο ν’ αξιοποιηθεί 

όλος αυτός ο πλούτος, το ξύλο, το οποίο ναι μεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 

πρώτη προτεραιότητα για τα κλαδοπλέγματα και αντιδιαβρωτικά έργα και προφανώς 

για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων, αλλά όλη αυτή η ξυλεία, η οποία γνωρίζουμε 

ότι είναι γερό το ξύλο μέσα, θα μπορούσε να φέρει κάποια εκατομμύρια ευρώ στην 

τοπική οικονομία.  

Μη βλέπουμε δηλαδή μοιρολατρικά, ότι δε θα πρέπει ξυλοβιομηχανίες να μπουν μέσα, 

ν’ αξιοποιήσουν το ξύλο και οτιδήποτε άλλο. Θα ξηλευτούν, θα γίνει η συγκομιδή κάτω 

από τις αρχές της Δασικής Υπηρεσίας κι από κει και πέρα μπορεί να υπάρχει ένα 

σημαντικό ποσό. 

Τέλος, να πω, υπάρχουν πολλές ιδέες πραγματικά, ότι υπάρχει και η διάθεση από τους 

φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, να έρθουν και 

να συμβάλλουν ουσιαστικά είτε στην επίβλεψη των  έργων τα οποία θα γίνουν το 

αμέσως προσεχές διάστημα, πιστεύω πάρα πολύ σύντομα και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση 

με την ουσιαστική προσφορά και του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Γιατί θα 

μπορούσε πραγματικά σε όλο αυτόν το σχεδιασμό, έχει τους κατάλληλους επιστήμονες, 

θα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά».  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Είναι μια λογική που δεν υπάρχει στη χώρα μας. Εγώ θέλω να βοηθήσω στο έργο τους 

τους Δημάρχους. Χθες από έναν συνάδελφό σου που ήταν στη σύσκεψη που κάναμε στο 

Μαντούδι, τον Κωστή Ευαγγελινό, Περιβαλλοντολόγο στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, 

ζήτησα να είναι σύμβουλο του Δήμου, και εσένα θα σε ήθελα σύμβουλο του Βαγγέλη 

Γεωργαντζή, ώστε να τον βοηθήσεις να τεκμηριώσει επιστημονικά την πρότασή του.  
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Διότι, οι πιο πονεμένοι είναι οι ρητινοσυλλέκτες, το καταλάβατε; Άμα τους χάσουμε, τι 

ανασυγκρότηση θα κάνουμε; Θέλω να το καταλάβετε όλοι.   Δε θέλω καμία 

αντιπαράθεση με τους ρητινοσυλλέκτες,. Δε θέλω ποτέ να δω ανακοίνωση, ούτε αιχμή ή 

υπαινιγμό εναντίον τους. Είναι οι πιο πονεμένοι, έχασαν τα πάντα, δικαιούνται να λένε 

ό,τι θέλουν.  

Εγώ κατ' αρχάς, αυτό που είδα χτες, μέσα σε 4 μέρες αυτό το αποτέλεσμα  Βαγγέλη, 

έπαθα πλάκα. Γιατί κόβουν τα δέντρα, τα είδατε, απ’ τους δρόμους. Γιώργο είναι 

καταπληκτικό αυτό, σε 4 μέρες. Σας παρακαλώ πολύ, τους ρητινοσυλλέκτες και τα 

μάτια μας όλοι. Και παρακαλώ, θα το πω και στο Μαξίμου, δε θέλω ποτέ να βγει 

ανακοίνωση αντιπαράθεσης με το Βαγγέλη. Ποτέ. Βαγγέλη κατ' αρχάς θα είσαι δικός 

μου σύμβουλος, να το ξέρεις, συνέχεια φίλε μου. Για να κάνουμε το καλύτερο. 

Θέλω να σας δω εσάς εκεί, στην αναγέννηση του δάσους. Αυτό θα είναι η επιτυχία του 

πολιτικού συστήματος. Θέλω επίσης να βοηθήσω τους Δημάρχους με τη στελέχωση των 

Δήμων, να αποσπάσουμε ανθρώπους, και να έχετε και επιστήμονες. Γιάννη 

Παπαδόπουλε, θέλω να είσαι σύμβουλος των δυο Δημάρχων και του Βαγγέλη. Εντάξει, 

μου το υπόσχεσαι;» 

Ο κ. Παπαδόπουλος δέχθηκε με χαρά την πρόσκληση του Προέδρου 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους 

Δημάρχους και στο Πρόεδρο των Ρητινοσυλλεκτων, στο πλαίσιο του προγράμματος 

αναγέννησης της Βόρειας Εύβοιας.  

 Ο κ. Μπένος αμέσως μετά κάλεσε στο βήμα τον κ. Φοίβο Σακαλή, εκπρόσωπο της 

Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.  

ΦΟΙΒΟΣ ΣΑΚΑΛΗΣ:  

«Καλημέρα σας. Βαγγέλη Γεωργαντζή, θέλω να σου πω ότι ερχόμενοι εδώ με τον κ. 

Ντινώκα, τον κ. Παπούλια και τον Μίλτο Λάζογλου - όλοι συνεργάτες από την Ελληνική 

Εταιρεία - συζητούσαμε ακριβώς γι' αυτά τα θέματα που έθιξες και θα ήθελα να σε 

παρακαλέσω, τελειώνοντας αυτή τη συνάντηση, να τους γνωρίσεις και να 

επικοινωνήσεις μαζί τους και να τα συζητήσετε.  

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τα τελευταία 50 χρόνια 

ασχολείται ακριβώς με τα προβλήματα  που παρουσιάζονται στον τομέα της, δηλαδή 
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τον πολιτισμό και το περιβάλλον, προσπαθεί να δίνει λύσεις για το παρόν αλλά και για 

το μέλλον. 

Και τώρα μας ενδιαφέρει να συμβάλλουμε με όλες  μας τις δυνάμεις για την 

ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, για να βγει από αυτή την κατάσταση στην οποία 

έχει περιπέσει μετά από αυτή τη φριχτή καταστροφή. Μέσα από  τις συζητήσεις που 

είχαμε με τον κ. Μπένο, καταλάβαμε ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη του δάσους, που 

όμως δάσος δε σημαίνει μόνο αντιπλημμυρικά, δε σημαίνει μόνο αναδάσωση, πρέπει να 

λάβουμε μέριμνα για την αρχιτεκτονική κληρονομιά, τα μονοπάτια, το χωροταξικό 

σχεδιασμό, την αειφόρο απασχόληση για την εξασφάλιση της ευημερίας τ ουσιαστικά 

ντόπιου πληθυσμού.  

Κύριε Μπένο σας ευχαριστούμε πολύ, είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε όπως μπορούμε 

και να γεμίσουμε τη λευκή κόλλα που είπατε, να κάνουμε το δρόμο. Ευχαριστούμε».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Σακαλή και έδωσε αμέσως μετά το λόγο στον κ. 

Χρήστο Τριαντόπουλο,  Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιο για Θέματα 

Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, και Συντονιστή 

του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.   

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

«Καλημέρα σας. Οι περισσότεροι έχουμε γνωριστεί εδώ μέσα όλες αυτές τις μέρες που 

είμαι στο νησί, έχουμε αναπτύξει ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας σε καθημερινή βάση 

μ’ όλους τους παραγωγικούς φορείς, και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Τα μέτρα της κυβέρνησης από την πρώτη στιγμή εξελίσσονται με ταχύτερους ρυθμούς 

απ’ ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, άλλωστε αυτό είναι το μέλημά μας, σε κάθε κρίση που 

προκύπτει να πηγαίνουμε ακόμα πιο μπροστά και ακόμα καλύτερα. Κι εδώ είμαστε 

σήμερα για να συζητήσουμε την επόμενη μέρα.  Βασικό μέλημά μας αυτή τη στιγμή 

όλων των μέτρων, είναι το εξής: “oι άνθρωποι να μείνουν στον τόπο τους”.  

Όλα τα μέτρα, έχουν αυτό τον προσανατολισμό: “Να στηρίξουν τους πολίτες, να 

μείνουν στον τόπο, ν’ ανθίσει ξανά ο τόπος”. Ο τόπος και το δάσος. Σήμερα συζητάμε 

για την επόμενη μέρα, για τα παιδιά αυτών των ανθρώπων. Μέσα από το σχέδιο 

ανασυγκρότησης που επιμελείται η Επιτροπή από τον Σταύρο Μπένο, είναι πολύ 

σημαντικό να έχουμε τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών, της Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, των πολιτών, των παραγωγικών φορέων για τα μεγάλα που μπορούν να 
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γίνουν σ’ έναν ευλογημένο τόπο ο οποίος έχει πάρα πολλή δυναμική, έχει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα που μπορεί ν’ αναπτύξει. 

Εμείς συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία. Δυο λέξεις με χαρακτηρίζουν πέραν του ότι δε 

συνηθίζω τα λόγια, είμαι συνήθως των πράξεων από την πρώτη στιγμή που είμαστε εδώ 

πέρα, αυτό είναι το δικό μου στίγμα. Δυο λέξεις. Η μία είναι η λέξη “συνεργασία”. Σας 

αποτύπωσα όλο το πλαίσιο συνεργασίας μέχρι τώρα. Η άλλη λέξη που με χαρακτηρίζει, 

είναι η “σύνθεση”. 

Η σύνθεση είναι αυτή που θα επιτευχθεί μέσα από αυτή την αίθουσα, μέσα σ’ αυτή τη 

διεργασία που ξεκινά με το Σταύρο Μπένο, σύνθεση όλων των δημιουργικών απόψεων, 

όλων των δημιουργικών τάσεων, για την επόμενη μέρα. Κι αυτή η επόμενη μέρα θα 

φέρει στην Εύβοια και στα παιδιά της Εύβοιας, ένα καλύτερο μέλλον. Εδώ είμαστε 

εμείς, από την κυβέρνηση, να το εξασφαλίσουμε αυτό, δίπλα στον Σταύρο Μπένο.  

Μαζί μου είναι ο Γιώργος Αμυράς, ο υφυπουργός, ο Σίμος Κεδίκογλου, Υφυπουργός, ο 

Δημήτρης Σκάλκος, ο κ. Αραβώσης, ο κ. Κυριαζόπουλος ο οποίος κι αυτός είναι από 

την περιοχή σας όπως και ο κ. Κεδίκογλου και άλλοι συνάδελφοι από το κυβερνητικό 

σχήμα, είμαστε σε αγαστή συνεργασία όλη αυτή την περίοδο.  

Τα μέτρα εξειδικεύονται, τα συζητάμε με όλους τους εμπλεκομένους φορείς σε 

καθημερινή βάση οπότε όσο προχωρά η ωρίμανση αυτά ανακοινώνονται και έρχονται 

να καλύψουν τις ανάγκες του τόπου και της περιοχής.  

Συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία με όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Μπένο για τη 

σημερινή εκδήλωση  και όλους όσοι είστε εδώ πέρα σήμερα και συνεχίζουμε όλη αυτή 

τη διαδικασία  κατάθεσης ιδεών, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί οι ιδέες 

αυτές, τα όνειρα που θα σχηματιστούν, θα γίνουν άμεσα πράξη. Ευχαριστώ πολύ». 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Τριαντόπουλο και έδωσε το λόγο στον κ. Στάθη 

Γκαγκάκη, μέλος της Επιτροπής των Πυροπλήκτων της Βόρειας Εύβοιας.  

ΣΤΑΘΗΣ ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ:  

«Γεια σας κυρίες και κύριο. Είμαι μέλος της Επιτροπής των Πυροπλήκτων, που έχει 

δημιουργηθεί εδώ για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας.  

Αυτά που διεκδικούμε  τα διάβασε πριν ο Βαγγέλης Γεωργαντζής, αλλά θέλω να πω δυο 

τρία πράγματα πάνω σε αυτά. Το ένα είναι ότι κατ' αρχάς μου άρεσε το σύνθημα που 
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είπε και ο κ. Μπένος και ο κ. Τριαντόπουλος, να μείνουμε στον τόπο μας. Αυτό το 

σύνθημα ήταν το κεντρικό σύνθημα του συλλαλητηρίου που έγινε στον κόμβο της 

Στροφυλιάς.  

Αγώνας για να διεκδικήσουμε το μέλλον μας. Γιατί η φωτιά πέρασε εδώ, τελείωσε, αλλά 

κατέστρεψε το μέλλον της περιοχής.  Άρα, οι διεκδικήσεις και τα αιτήματα αυτά που 

βάζουμε, είναι για να μείνουμε στον τόπο μας. Να μείνουμε στον τόπο μας εμείς με 

αξιοπρέπεια και στον τόπο μας επίσης να μεγαλώσουν και να ζήσουν τα παιδιά μας.  

Για να γίνουν όμως αυτά, χρειάζεται να γίνουν ορισμένα πράγματα. Ειλικρινά σήμερα, 

όση ώρα παρακολουθώ εδώ πέρα αυτή τη συζήτηση, δεν έχω καταλάβει γιατί 

μαζευτήκαμε εδώ, ειλικρινά το λέω αυτό. Δεν τα πιάνω ορισμένα πράγματα.  

Εγώ νόμιζα ότι θα έρθουμε σήμερα εδώ πέρα και θα πάρουμε απαντήσεις με βάση αυτό 

το πλαίσιο που υπάρχει και που ειλικρινά κ. Μπένο, δεν πιστεύω ότι το πήρατε πρώτη 

φορά σήμερα στα χέρια σας, θα πρέπει να το είχατε πάρει από πριν, θα πρέπει 

τουλάχιστον να σας το είχε δώσει ο Δήμαρχος, γιατί είναι και ψήφισμα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, άσχετα αν δεν το έχουν ανεβάσει ακόμα επίσημα.  

Και είναι και ψήφισμα 4.000 και πλέον ανθρώπων, που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο 

της Εύβοιας. Αυτά τα αιτήματα, απαντάνε στο κύριο ερώτημα, αν θα μείνουμε στον 

τόπο μας κι αν θα μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε το δάσος, αν θα μπορέσουν οι 

κτηνοτρόφοι να ζήσουν με τα κοπάδια τους, αν οι ελαιοπαραγωγοί θα ξαναμπορέσουν 

να βγάλουν και να παράγουν λάδι και αν οι μελισσοκόμοι θα μπορέσουν να 

ξαναφτιάξουν τα σμήνη τους.  

Άρα, σ’ αυτά τα ερωτήματα θα έπρεπε να έρθετε σήμερα και να μας απαντήσετε. Και να 

μας απαντήσετε με χρονοδιαγράμματα. Μας είπατε για εταιρείες που εμπλέκονται, για 

εκείνο, για το άλλο, βλέπω και τον πίνακα εκεί πέρα, “πράσινη ζώνη, πράσινη 

ανάπτυξη” και δεν ξέρω πού θα πάει η δουλειά αυτή.  

Άρα εμείς σήμερα εδώ πέρα ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα κ. Μπένο και όλοι οι άλλοι 

κύριοι που παρευρίσκονται εδώ πέρα. Πρώτο και κύριο, έχει αρχίσει ο έλεγχος, κι αυτά 

πρέπει να ειπωθούν εδώ πέρα, γιατί γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι μαζευτήκαμε. Έχει 

αρχίσει ο έλεγχος για τις καταστροφές που υπάρχουν στον τόπο μας. Αν αρχίσουμε από 

τα σπίτια των ανθρώπων, ο πρώτος έλεγχος περνά και τα βγάζει κόκκινα, ο δεύτερος 

έλεγχος περνά και τα βγάζει κίτρινα.  Ένα το κρατούμενο αυτό.  
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Δεύτερον: Μπορεί να σπίτια να σώθηκαν, αλλά τα χωριά δίπλα, έχουν αυλές, έχουν 

οικήματα τα οποία δεν ήταν στο Ε-9. Εκεί μέσα υπήρχαν μηχανήματα, υπήρχαν 

καλοριφέρ, αυτά καήκανε. Περνά λοιπόν η Επιτροπή και τους λέει “α, τι μας έφερε εδώ 

πέρα; αυτά δεν είναι στο Ε-9, άντε γεια, τι μας τα δείχνεις; Δεν υπάρχει κανένας λόγος 

να μας τα δείξεις”.  

Τρίτο ζήτημα: Κτηνοτρόφοι, μαντριά: Θα ξαναμπούν αυτοί οι άνθρωποι να χτίσουν τα 

μαντριά τους εκεί που ήταν; Το Δασαρχείο λέει ότι μέσα στα καμένα δε μπορούν να 

ξαναφτιάξουν τα μαντριά. Πού θα τα φτιάξουν τα μαντριά; Να πάνε να βρουν τα μη 

καμένα; Να φύγει δηλαδή ο άλλος απ’ τον τόπο του, απ’ το χωριό του και να κάνει 60-

70 χιλιόμετρα να πάει να βρει δάσος που δεν έχει καεί; 

Τέταρτο ζήτημα: Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις. Εμείς λέμε αποζημιώσεις στο 100%. 

Είπε και ο Βαγγέλης πιο μπροστά, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου ακυρώνει το 

αίτημα αυτό που είναι βασικό αίτημα εδώ πέρα των κατοίκων της περιοχής, για 

αποζημιώσεις 100%. Τι θα γίνει λοιπόν μ’ αυτό το ζήτημα; Εμείς λέμε, αποζημιώσεις 

100% για τις ελιές, αποζημιώσεις 100% για τα κοπάδια που χάσαμε, για τα μαντριά που 

κάηκαν, για τα σμήνη που κάηκαν.  

 Και το ζητάμε αυτό για να μπορέσουμε να τα ξαναχτίσουμε, δεν το ζητάμε για να 

βάλουμε παραδάκι στην τσέπη. Ο καθένας από μας, ζει απ’ αυτό τον τρόπο. Άλλοι ήταν 

ρητινοκαλλιεργητές, άλλοι ήταν ελαιοπαραγωγοί, άλλοι ήταν κτηνοτρόφοι, άλλοι ήταν 

αυτοί που είχαν τα μελίσσια. Ο καθένας λοιπόν προσδοκούσε και προσδοκά να ζήσει 

απ’ αυτό το εισόδημα που είχε. Αν εφαρμοστεί ο ΕΛΓΑ, δεν υπάρχει αποζημίωση 

100%, τελειωμένα πράγματα. Αν εφαρμοστεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν 

υπάρχει αποζημίωση 100%. 

Σε αυτά, μπορείτε να μας δώσετε απάντηση; Αυτά ήρθαμε ν’ ακούσουμε σήμερα εδώ 

πέρα. Kαι το κυριότερο, αυτό που μπαίνει σήμερα, που καλά το είπατε στην αρχή˙ 

είδατε την αγωνία που υπάρχει στα μάτια των ανθρώπων: Αντιδιαβρωτικά, 

αντιπλημμυρικά έργα. Μας έκανε τη χάρη ο καιρός και δεν έβρεξε τώρα δυο μέρες, 

παρά τις προβλέψεις που υπήρχαν. Αν βρέξει την επόμενη εβδομάδα κ. Μπένο, θα 

θρηνήσουμε ανθρώπους, αυτούς που σώσαμε στην πυρκαγιά θα τους θρηνήσουμε απ’ 

την πλημμύρα.  
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Το έχετε καταλάβει αυτό; Οι άνθρωποι εδώ πέρα των Υπουργείων, η κυβέρνηση, η 

Περιφέρεια, οι Δήμαρχοι, το έχουν καταλάβει αυτό; Γιατί αν δεν το έχουν καταλάβει, 

δεν υπάρχει λόγος να βρισκόμαστε και να συζητάμε. Τα σπίτια των χωριών, αρχίζουν 

και θυμίζουν οχυρά, ο καθένας πάει και βάζει σάκους άμμο έξω απ’ την αυλή του για 

να μη μπει το νερό μέσα.  Τι θα γίνει λοιπόν μ’ αυτά;  

Σ’ αυτά θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα πράγματα.  Καλά είναι τα 

γενικά, αλλά δεν ήρθαμε να κάνουμε ευχές εδώ πέρα σήμερα, ήρθαμε να συζητήσουμε. 

Κι ήρθαμε να συζητήσουμε για το μέλλον μας. Και το μέλλον μας περνά μέσα από αυτά 

τα αιτήματα που ψήφισαν 4.000 άνθρωποι στο συλλαλητήριο της Στροφυλιάς. Να είστε 

καλά».  

Ακολούθησε η παρακάτω απάντηση από τον κ. Μπένο: 

«Θέλω να μιλήσω εκ βαθέων με τον Στάθη. Σε σέβομαι μέχρι την τελευταία σου λέξη˙ 

πίστεψέ με φίλε μου. Θα τα κοιτάξω και θα προσπαθήσω να κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ. 

Δεν είμαι κυβερνητικός εγώ. Eίμαι σύμμαχός σας. Εγώ θα μεταφέρω στην κυβέρνηση.  

Σ’ ένα πράγμα θέλω να με ακούσεις Στάθη, μια χάρη σου ζητάω μόνο: Μη νομίζεις ότι 

αυτά που είπα είναι εχθρός της καθημερινότητας φίλε μου. Εγώ σου μιλάω για τις 

επόμενες δεκαετίες. Αυτά που έκανα εγώ το’ 86 στους σεισμούς, ακόμα υπάρχουν και 

ακόμα γίνονται έργα. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, πριν από δυο χρόνια 

Βαγγέλη εγκαινίασε τον περιφερειακό δακτύλιο της Καλαμάτας. Αυτό τον περιφερειακό 

δακτύλιο κυρίες και κύριοι, τον είχαν φτιάξει ο Κώστας Ζέκκος με τον  Γρηγόρη  

Διαμαντόπουλο. Κι έγινε μετά από 40 χρόνια.  

Θέλω να πω Στάθη μου - γιατί εγώ δε μιλάω μόνο μ’ εσένα, πίστεψέ με και μην το 

θεωρήσεις αυτό ασεβές που θα σου πω - μιλάω και με τα παιδιά της περιοχής. Εμένα τ’ 

όνειρό μου και μη μου το πετάς σε παρακαλώ, όπως εγώ σε σέβομαι, σεβάσου και αυτό 

το μόχθο τον πνευματικό, είναι όλη μου η ζωή αυτό Στάθη. 

Και να σου πω και κάτι; Αυτά εγώ απ’ την Αριστερά τα γνώρισα. Η Αριστερά πάντα 

κοιτάζει το μέλλον, κοιτάζει μπροστά.  Σε παρακαλώ λοιπόν να έχεις το μυαλό σου 

ανοιχτό και στο σήμερα και στο αύριο. Τίποτα δε σου ζητάω άλλο, μονάχα αυτό».  

Ο κ. Μπένος, αμέσως μετά, έδωσε το λόγο στον 

Πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Ιστιαίας, κ. Στάθη Αλμπάνη.  
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ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ:  

«Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να σας κλέψω το χρόνο, δεν είχα σκοπό να μιλήσω. Επειδή 

όμως μίλησαν οι συνάδελφοι, θα πω δυο κουβέντες. Πράγματι χρειάζεται ένα σχέδιο 

μακράς διάρκειας για την περιοχή, όπως το ζητήσαμε τουλάχιστον 20-30 χρόνια, 

απαραίτητο, αλλά αυτό που επείγει είναι και η καθημερινότητα.  

Σας λέω ότι χθες οικογένεια έφυγε από την Κερασιά, με τρία παιδιά, κατέβηκε στον 

Πύργο, γιατί ο πατέρας ήταν ρητινοκαλλιεργητής και κάηκε το σπίτι του. Πώς θα ζήσει 

αυτός ο άνθρωπος; Υπάρχουν και προβλήματα που είναι της καθημερινότητας. Και σε 

αυτά πρέπει να σταθούμε σήμερα. Επειδή εγώ εκπροσωπώ τους μελισσοκόμους, σας 

λέω ότι οι μελισσοκόμοι μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει 10 ευρώ.  

Εκπροσωπώ τους μελισσοκόμους όλης της Βόρειας Εύβοιας. Στη Γενική Συνέλευση 

που είχαμε κάνει, είχαν έρθει τα παιδιά από το Μαντούδι και πήραμε κάποιες 

αποφάσεις. Εκεί τονίσαμε, ότι επειδή έχει καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον και δε 

μπορούμε να στηρίξουμε τα μελίσσια μας, χρειαζόμαστε μελισσοτροφές τώρα.  

Σας λέω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι τα έχουν παρατήσει τα μελίσσια τους γιατί 

έχουν πιο σοβαρά προβλήματα. Έχουν προβλήματα επιβίωσης. Δε θα πάει να κοιτάξει 

το μελίσσι του ο άλλος. Επειδή όμως όλα αυτά τα χρόνια έχουμε προσφέρει στην 

οικονομία, έχουμε αποκτήσει τεχνογνωσία, καλό είναι αυτό τον κλάδο να τον 

διατηρήσουμε. Πολύ δύσκολα θα τα καταφέρουμε, γιατί χάσαμε το χώρο.  

Τα μελίσσια μας σήμερα είναι στον κάμπο της Ιστιαίας, κινδυνεύουν από τα δηλητήρια. 

Εμείς φέτος δε θα βάλουμε στην αποθήκη μας ένα κιλό μέλι. Έχουμε κάνει έξοδα.  

Πρότασή μας: Στο Ταμείο αυτό που έχετε ανοίξει, της αρωγής, να μπορούν οι 

μελισσοκόμοι να κάνουν αίτηση και να παίρνουν ενίσχυση. Δύο είναι τα βασικά ειδικά 

αιτήματα των μελισσοκόμων. Το πρώτο είναι  να ενταχθούν οι δυο Δήμοι στο καθεστώς 

των νησιών που θεωρούνται άγονα, επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 12 ευρώ 

η κυψέλη. 

Δε θέλουμε να στερήσουμε από τους νησιώτες μας, οι οποίοι δύσκολα τα καταφέρνουν, 

να μπούμε σ’ αυτό το πρόγραμμα.  Πρώτα πρώτα πρέπει να γίνει καταγραφή του πόσοι 

είμαστε, πόσο είναι το κόστος. Π.χ. το μητρώο των μελισσοκόμων, δεν το έχει το 

Κέντρο Μελισσοκομίας της Στερεάς Ελλάδος.  Το έχει κλειστό το Υπουργείο Γεωργίας. 

Να πούμε ότι είμαστε 30.000 κυψέλες.  
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Δεν είναι το κόστος πολύ μεγάλο και αξίζει τον κόπο, γιατί η μέλισσα, είναι ο κύριος 

επικονιαστής και εξασφαλίζει τη βιοποικιλότητα στη φύση.  Μακάρι και οι αγρότες μας 

να ήξεραν τι μεγάλα οφέλη θα είχαν αν δεν ψέκαζαν την περίοδο της ανθοφορίας. Θα 

είχαν πολλαπλάσια παραγωγή. Δεν τους έχουμε πείσει ακόμα.  

Το άλλο μέτρο, τα αιτήματα τα έχουν καταθέσει στα Υπουργεία - είναι γνώστης ο κ. 

Τριαντόπουλος - αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή του κατεπείγοντος. Τον Απρίλη 

μήνα τα μελίσσια της περιοχής θα είναι τα μισά. Και δεν κάνω διάκριση ανάμεσα στο 

Βαγγέλη, γιατί ο Βαγγέλης είναι και μελισσοκόμος, δεν κάνω διάκριση ανάμεσα στον 

Στάθη, γιατί ο Στάθης έχει τις ελιές. Η οικονομία πρέπει να είναι του αγρότη, 

πολυσυλλεκτική, όπως ήταν των γονιών μας, για να στηρίξουν την οικογένειά τους.  

Πρέπει να απλωθεί το σχέδιο, οι ρητινοκαλλιεργητές, οι ελαιοπαραγωγοί, ν’ 

αναπτύξουμε οπωροφόρα, να μπορέσουμε οι άνθρωποι να σταθούμε στον τόπο μας.   

Και το δεύτερο μέτρο που έχουμε ζητήσει, το θεωρούμε κι αυτό σημαντικό, επειδή τα 

μελισσοσμήνη μετακινούνται ζητούμε, κι αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ας 

επιδοτηθεί φέτος από το πρόγραμμα αρωγής και του χρόνου να μπει στο κανονικό 

πρόγραμμα. 

Παράκληση προς τους Δήμους: Όταν κάνετε δενδροφυτεύσεις, φυτέψτε μελισσοκομικά 

φυτά. Όταν γίνει σχέδιο, θα κουβεντιάσουμε σίγουρα με το γείτονά μου, τον Γιάννη, 

είναι στην ίδια γειτονιά ακριβώς τα σπίτια μας, για το δάσος, αν χρειαστεί να μπουν 

οτιδήποτε φυτά, να είναι μελισσοκομικά. Υπάρχουν κράτη όπως το Ισραήλ, που είναι 

άγονα και έχουν αναπτύξει τη μελισσοκομία. Κι εμείς που έχουμε αυτό τον πλούτο, δεν 

τον αναφέρουμε. Και είναι βασικός πυλώνας της οικιακής οικονομίας.  

Μπορεί να μη φαίνονται,  αλλά δίνουν εισόδημα σε πάρα πολλές οικογένειες. Θέλω να 

σκύψετε πάνω και σε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Αλμπάνη και έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον κ. 

Νίκο Γεραλή, πρόεδρο το Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Δήμων Βόρειας Εύβοιας και 

Συντονιστή των Επιτροπών Πληγέντων του Δήμου. 

ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΛΗΣ:  

«Γεια σας. Είμαι στο Συντονιστικό των Επιτροπών Πληγέντων του Δήμου, που 

συστήθηκε μετά από αυτή την καταστροφή. 

Είμαστε εδώ, για να μεταφέρουμε την παλλαϊκή απαίτηση του λαού της Βόρειας 

Εύβοιας κ. Μπένο και κύριοι Υπουργοί, κύριοι Δήμαρχοι και όσοι παρευρίσκεστε, όπως 
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αυτή εκφράστηκε στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο της 21ης του Σεπτέμβρη, με κύριο 

σύνθημα, “να μείνουμε στον τόπο μας”. Και ξέρετε κ. Μπένο, κάποια στιγμή, και δεν 

κατηγορώ γι' αυτό, άκουσα ότι είναι όνειρό μας, να μείνουμε. Για μας δεν είναι όνειρο, 

είναι η ζωή μας.  

Είναι απαίτηση, θα παλέψουμε με κάθε τρόπο για να μείνουμε εμείς στον τόπο. Το 

χρωστάμε στους προγόνους μας, στους απόμαχους της ζωής που έκλαιγαν σα μωρά 

παιδιά, 80 και 90 χρόνων άνθρωποι όταν καιγόταν το βιος τους, στους σύγχρονους μας, 

στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές. Με κάθε τρόπο. Θεωρούμε ότι αυτό το πλαίσιο 

αιτημάτων, σε γενικές γραμμές, υπηρετεί αυτό το σκοπό.  

Και να σας πω πώς αυτό εκφράστηκε κ. Μπένο: Συνδιαμορφώθηκε από όλους εμάς. 

Ενώ έκαιγε η φωτιά τη δεύτερη, τρίτη μέρα και πέρναγε απ’ τα χωριά μας και τα 

σάρωνε, μαζευτήκαμε οι δασεργάτες, οι ρετσινάδες, μέσα από το Σωματείο με τον 

Βαγγέλη, οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί, οι επαγγελματίες, όλοι, συνδιαμορφώσαμε αυτό 

το πλαίσιο. 

Είμαστε εν δυνάμει όλοι πυρόπληκτοι. Δεν είναι πυρόπληκτοι –με κάθε σεβασμό 

βέβαια- που έχασαν το βιος τους, το σπίτι τους, τις επιχειρήσεις τους, την περιουσία 

τους. Κάποιες στιγμές ακούσαμε ότι “ευτυχώς δε θρηνήσαμε θύματα”. Θύματα δε 

θρηνήσαμε, δε θα “πτωματολογήσω”, επιτρέψτε μου τη βαριά έκφραση για το αν θα 

έχουμε θύματα στις πλημμύρες. Δημιουργήθηκαν χιλιάδες ζωντανοί-νεκροί στη Βόρεια 

Εύβοια. Είμαστε όλοι ζωντανοί νεκροί, μέχρι να καταφέρουμε να ορθοποδήσουμε. 

Θα παλέψουμε λοιπόν με κάθε τρόπο. Ένα ζήτημα που πρέπει να είναι άμεσης 

προτεραιότητας, είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Το είπατε κι εσείς πριν. Βεβαίως, με το 

που συννέφιασε προχθές για πρώτη φορά όλοι μας, εγώ πρώτος, ανατριχιάσαμε, 

φοβηθήκαμε γι' αυτό που έρχεται, γι' αυτό που μπορεί να μας βρει. Έπρεπε από χτες, 

από προχθές να έχει ξεκινήσει κάθε προσπάθεια αποκατάστασης.  

Εκφράζουμε την ενότητά μας εδώ, γιατί επιχειρήθηκε να διασπαστεί αυτή η προσπάθεια 

ή και να ντυθεί πολιτικά. 4.000 κόσμος που είχε τη δυνατότητα να είναι στο 

συλλαλητήριο δεν ήταν από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο κυρίες και κύριοι. Ήμαστε 

όλοι εμείς, ήταν ο λαός της Βόρειας Εύβοιας, πέρα από διαχωριστικές γραμμές, πέρα 

από πολιτικές πεποιθήσεις. 
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Εκφράσαμε την αποφασιστικότητά μας και την ενότητά μας να παλέψουμε, να μείνουμε 

στον τόπο μας. Και θα μείνουμε. Το δηλώνουμε και ζητάμε να ληφθεί υπ' όψιν απ’ 

όλους, καλοπροαίρετα. Μη σας παραξενεύει ο τόνος μας,  δεν ήρθαμε εδώ ούτε να 

μαλώσουμε κάποιον ούτε να διαπληκτιστούμε. Μιλάμε για το μέλλον μας, μιλάμε για 

τον τόπο που γεννηθήκαμε, που ζήσαμε. Τον πονάμε και δίνουμε υπόσχεση ότι θα 

παλέψουμε με κάθε τρόπο να τον ξαναφτιάξουμε. Ευχαριστώ».  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Χρήστο, θα σου πω λόγω παλαιότητος, μια χρυσή συνταγή: Ν’ ακούς πολύ και να μην 

αντιδράς ποτέ. Στο λέω επειδή είσαι νέος πολιτικός. Αυτοί οι άνθρωποι, ο Νίκος, ο 

τελευταίος, πέρα από τις αιχμές που είχε, έβγαλε και μια φλόγα ζωής, να μείνει εδώ. 

Αυτή κρατάμε. Άμα δεν καταφέρουμε οι άνθρωποι να ζήσουν εδώ, το χάσαμε το 

παιχνίδι. Έχουν δίκιο που  λένε ότι όλα αυτά θα είναι έωλα αν δε μείνουν εδώ οι 

άνθρωποι.  

Γι' αυτό Χρήστο και Γιώργο και όλη η κυβέρνηση, πρέπει τώρα, σε αυτή τη φάση να 

κάνουμε τα πάντα να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Τα πάντα όμως.  Το λόγο έχει ο κ. 

Κωνσταντινίδης».  

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ:  

«Συνάδελφοι, ίσως εγώ, ο πιο παλιός απ’ όλους τους αυτοδιοικητικούς, από το 1980, 

με 25 χρόνια υπηρεσία και προσπάθεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση..  

Κύριε Μπένο σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε που εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή την 

Επιτροπή, εκεί ίσως σε κάτι ελπίζουμε. Γιατί απ’ όλα τα υπόλοιπα, δεν ελπίζουμε σε 

τίποτα. Μα σε τίποτα.  

Από τις Επιτροπές που ήρθαν για να βγάλουν τα πρώτα σπίτια κόκκινα και μετά τα 

δεύτερα κίτρινα και να γελάνε τους πονεμένους... Μια ντροπή. Απαράδεκτοι. Και ηθικά. 

Οι κυβερνητικοί ας προσέξουν τι στέλνουν. Αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε Σώμα 

Ορκωτών Πραγματογνωμόνων ως Επιτροπή και δεν πρόκειται ν’ αφήσουμε τίποτε 

χωρίς να είναι πραγματικό. Οι Μηχανικοί ζητάνε 15.000 ευρώ για να βγάλουν άδεια, 

όταν οι απλοί χωρικοί δεν ξέρουν ότι το Ταμείο Αρωγής δίνει 50% έκπτωση και δεν 

τους έχει ενημερώσει κανένας.  

Τα μαντριά, εξαιρούνται, έπρεπε να είναι κατασκευασμένα σα βίλες, μέσα στο δάσος. 

Κάναμε Επιτροπή Αλληλοβοήθειας κι έχουμε φτιάξει 12 μαντριά μέχρι στιγμής. Και 

υπάρχουν άλλα 20 στην περιοχή. Και αγωνιζόμαστε μέσα από αυτό που δε θέλουμε, 
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από τα ηλεκτρονικά μέσα, να δίνει ο άλλος 10 ευρώ και 100 ευρώ για να μαζέψουμε τα 

1.000 που θέλει ή τα 600 κάθε μαντρί για να ξαναγεννηθεί. 

Δε μιλάμε για τα ζώα, που άλλος έχασε 50 και άλλος έχασε 60 και τα οποία συνεχίζουν 

να πεθαίνουν. Διότι όπως εμένα με βλέπετε να μη μπορώ να μιλήσω. Γιατί 7 μέρες 

ήμουν πάνω στο μέτωπο και επί 10 μέρες δε μπορούσα να φάω τίποτε, είχα ανορεξία. 

Έτσι και τα ζώα. Πάνω στο μέτωπο, δυστυχώς, σ’ αυτή τη φωτιά, ήθελα να μάθετε κ. 

Μπένο την πραγματική αλήθεια, υπήρχαν λίγοι άνθρωποι, πολίτες που αγαπάνε τον 

τόπο. Κανένας πυροσβέστης.  

Έχω αγωνιστεί να σβήσω πολλές φωτιές, με επιτυχία, αυτό δε θα το συγχωρέσω ποτέ 

στο Πυροσβεστικό Σώμα. Μας πρόδωσαν! Όπως μας πρόδωσαν κι άλλα πράγματα. Η 

φωτιά ήταν εύκολη, έσβηνε με τις κλάρες, όπως τις σβήναμε το 1980-85. Δυστυχώς 

όμως είχαν εντολή να μη ρίχνουν νερό, είχαν σπασμένες μάνικες. Είχαν επιστάτες 

μαύρα τζιπ με τα οποία συγκρουστήκαμε αφόρητα!  

Μέχρις του σημείου, όταν ζήτησα ενός παλιανθρώπου, ονόματι Κολοβός, από τη 

Θεσσαλία να μου σβήσει ένα πεύκο που πάνω ήταν 3.000 volt, για να μη μας κάψει, 

λέει “δεν έχω καμία δουλειά”. Και μπήκα μπροστά στη μπουλντόζα της ΤΕΡΝΑ, που 

δεν έπρεπε να στείλετε μπουλντόζες της ΤΕΡΝΑ, και σ’ εσένα απευθύνομαι Δήμαρχε, 

έπρεπε να τους αποκλείσετε. Και μου έλεγε “αν δεν έχω εντολή δεν κάνω το 

παραμικρό”. Και του λέω “εγώ δε σ’ αφήνω να περάσεις, πέρνα από πάνω μου, αν δε 

ρίξεις το δέντρο το οποίο κινδυνεύει να μας σκοτώσει”. Δεν το έριξε κ. Μπένο. 

Δε ζήσαμε τη φωτιά, ζήσαμε μια τραγική κατάσταση.  Γι' αυτό ίσως διαφωνώ με τη 

σημερινή μέρα. Είναι σαν ένας καπετάνιος που δέχεται βολή από σαμποτάζ και παίρνει 

φωτιά και το σβήνει το πλοίο του  και αντί να φωνάξει να το συντηρήσει, για να μη 

βουλιάξει, αντίθετα, μιλά για το πώς θα πάει να φορτώσει. Αυτό κάνουμε σήμερα.  

Να μη σας πω άλλο παράδειγμα, ακόμα χειρότερο, από την προσωπική μου ζωή. 

Έκοψα το χέρι μου κ. Σερέτη, πήγα στο Κέντρο Υγείας, δεν είχαν τίποτε. Έδωσα 300 

ευρώ για να μην το φτιάξω. Σήμερα περιμένουμε, δεν ξέρω τί, δε μπορώ να το 

προβλέψω. Φοβάμαι καταστροφή δεκαπλάσια της φωτιάς από τις πλημμύρες. Διότι, 

δυστυχώς, αντί να έρθουν Γεωλόγοι του ΙΓΜΕ, επιστήμονες που ξέρουν από 

υδρογεωλογία, το είχα κάνει εγώ το 1989 στη φωτιά, από φίλους, από Καθηγητή 

Πολυτεχνείου και έκανα την αντίστοιχη παρέμβαση στο ποτάμι μας, και δεν πνίγηκε 
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ένας, ενώ στα Βασιλικά πνίγηκαν 9, που δεν ήξεραν τι έκαναν. Τα ξέρετε τα Βασιλικά 

και το Ξεροπούλι κ. Μπένο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Και ευχαριστώ που 

τουλάχιστον από τα ΚΕΠ με βοηθήσατε υπέρμετρα».  

Ακολούθησε σύντομος διάλογος ανάμεσα στον κ. Μπένο και στον κ. Κωνσταντινίδη. 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Έχω και το φίλο μου τον Πετριανίδη εδώ που με φιλοξενεί».  

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ:  

«Χαίρομαι ιδιαίτερα. Κύριοι, το φαινόμενο των πλημμυρικών φαινομένων, είναι στις 

επόμενες μέρες σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε γεφύρια που έχουν αν καθαριστούν 20 

χρόνια. Σε όλο το οδικό δίκτυο, επαρχιακό, εθνικό, δημοτικό. Καμία παρέμβαση.  

Θα καταστραφούν όλες οι υποδομές. Λέμε ότι θα πάμε να βοηθήσουμε τους ακρίτες, 

αλλά δε θα έχουμε δρόμο να πάμε. Σας το λέω. Να είστε σίγουροι. Έχουμε ρείθρα, όλα 

κλειστά. Και ειδικά εκεί που δουλεύει η ΔΕΗ, είναι τρομερό, όλα τα πεύκα που κόβει 

μέσα στα ρείθρα. Τους είπα “τι κάνετε εκεί ρε άνθρωποι; Γεμίσατε τον τόπο σκουπίδια 

με τις σοκολάτες σας. Άμα πάτε, μωσαϊκό έχει γίνει”. Μη γελάτε κ. Μπένο, αν τα δείτε 

θα θυμώσετε».   

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Δε γελάω, σε καμαρώνω, τα λες ωραία».  

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ:  

«Λέω “πάρτε τα ξύλα από τα ρείθρα, θα καταστραφούν όλοι οι δρόμοι, πώς θα τ ους 

φτιάξουμε; Πώς θα περάσουμε;” Ασυγκίνητοι, όπως πάντα.  

Με τα έργα που έγιναν, τα λίγα που έγιναν στα ποτάμια, έκαναν ακριβώς το αντίθετο 

από αυτό που έπρεπε να κάνουν. Δε μπορεί πριν την πλημμύρα, να πληγώνεις το 

χείμαρρο και να δίνεις τη δυνατότητα να ενωθούν τα χαλίκια με τη λάσπη με τις 

τρομερές ταχύτητες. Θα καταστρέψουν τα πάντα, θα θρηνήσουμε εκατοντάδες νεκρούς. 

Σχεδιάζεις το μέλλον, όταν έχεις εξασφαλίσει το παρόν. Αυτή είναι η δουλειά των 

ανθρώπων των έμπειρων κ. Μπένο. Δε μπορώ να σχεδιάζω το μέλλον χωρίς να έχει 

εξασφαλιστεί τίποτα, όταν δεν έχει δοθεί ένα ευρώ αποζημίωση στο φτωχό κτηνοτρόφο, 

στον φτωχό ρετσινά, στο φτωχό γεωργό, σε κανέναν.  

Ένα σπίτι δεν καταδεχθήκατε να φέρετε, ένα προκατασκευασμένο. Στους μετανάστες 

πάτε χιλιάδες. Εδώ άνθρωποι φιλοξενούνται, δυστυχώς στους συγγενείς.  Έχει πάρα 
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πολλά σπίτια η Τσαπουδιά, η οποία είχε το καλύτερο δάσος και το πιο καθαρό δάσος 

από το Δασαρχείο και μπράβο του. Αλλά δεν είχε νερό, η ΔΕΗ είχε κόψει το ρεύμα, 

τρεις ώρες πριν έρθει η φωτιά. Φαντάζεστε...  

Εμείς, στην ευθύνη αυτή δεν πρόκειται να συγχωρέσουμε κανέναν. Θα επιδιώξουμε οι 

ευθύνες ν’ αποδοθούν ως Επιτροπή. Ακόμα σήμερα δεν έχουμε τελειώσει τα 

διαδικαστικά, δεν είμαστε τελειωμένοι με εγκρίσεις. Ακόμα και η σημερινή μου ομιλία 

δεν έχει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε της Γενικής Συνέλευσης. 

Εκφράζω προσωπικές μου απόψεις και εμπειρίες που έχω. Θα πρέπει το σχέδιο 

ανασυγκρότησης όπως λέτε, να περάσει κάτω απ’ το λαό, διότι υπάρχουν στην περιοχή 

πάρα πολλά πράγματα που αγνοούνται, τόσο από φυσικά μνημεία, όσο από αρχαϊκά 

μνημεία.  

Να φανταστείτε ότι στο Ασμήνιο η φωτιά το μόνο καλό που έκανε, είναι ότι ανέδειξε 

πάνω από 5 οικισμούς αρχαϊκούς. Το μόνο καλό που έκανε. Οι οποίοι ήταν κρυμμένοι 

μέσα στο δάσος. Υπάρχει ένας κρυφός πλούτος μεγάλος. Αυτό που θέλω και θα σας 

παρακαλέσω να βγάλετε από την ορολογία σας και το βάζουμε ως κόκκινη γραμμή, να 

το ξέρετε, εμείς θα ενεργοποιήσουμε τον πληθυσμό, θα τον κάνουμε μια μάζα. Έχουμε 

και την πείρα και τη δύναμη και το θυμό τον οποίο φέρνουμε από την ημέρα της 

φωτιάς. Να είστε σίγουροι γι' αυτό, όπως εσείς είστε έμπειροι, το ίδιο κι εμείς είμαστε 

εξίσου έμπειροι.  

Λοιπόν, θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε. Χωρίς διαφορές. Δε μας χωρίζει 

τίποτα. Εμάς η Επιτροπή μας είναι 100%, δε μετέχει κανένα μέλος κόμματος. Ήταν 

απαγορευτικό. Όλοι ανεξάρτητοι, ό,τι πιστεύει ο καθένας είναι για το σπίτι του, όχι για 

τη δουλειά που θα κάνουμε. Εδώ θέλει μια γροθιά όλοι. Και κάνω έκκληση και στους 

πολιτικούς, ας κλείσουν επιτέλους σε αυτή τη ρημαγμένη Βόρεια Εύβοια τον κύκλο των 

διακρίσεων και τον κύκλο των μεροληψιών . 

Είναι καιρός, αν θέλουμε να πάμε όλοι μαζί μπροστά, αλλιώς δε θα πάμε. Και πρέπει 

άμεσα, να γίνει έστω μια βελτίωση των αντιπλημμυρικών. Η γέφυρα του Αρτεμισίου 

Δήμαρχε παίρνει 7 κυβικά. Ο φίλος μου ξέρεις τι είπε; 250 κυβικά θα δεχτεί.  Πού θα 

πάει αυτό το νερό; Την παλιά γέφυρα αναφέρω.  

Η άλλη, των Γουβών, το ανήρτησα, είναι έτοιμη να πέσει. Στον αέρα τα θεμέλια. Οι 

Γερμανοί την έφτιαξαν. Δίπλα, αγαπημένε Περιφερειάρχα, φτιάχνεται γέφυρα κι ένας 
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Μηχανικός δεν άνοιξε τα μάτια του να δει στα 70 μέτρα ότι η άλλη γέφυρα είναι έτοιμη 

να πέσει; Κρίμα. 10.000 ήθελε για δυο τοιχία αντιστήριξης κι ένα μπετό καθαριότητας. 

Θα πέσει και εκείνο το ποτάμιε  μεγαλύτερο απ’ αυτό που φτιάχνεται και πιο έντονο.  

Και το τελευταίο, για να μάθετε κάποια πράγματα: Αυτή η βουτιά ήταν έρπουσα. Τι 

σημαίνει; Σιγανή..... Στα βουνά το έδαφος τσιμεντοποιήθηκε. Τι σημαίνει αυτό; Ότι το 

νερό θα κατέβει με τρομερές ταχύτητες. Είναι πρωτοφανές αυτό. Πάτε μια βόλτα και 

δείτε, είναι τσιμέντο. Γιατί οι θερμοκρασίες ήταν  υπερβολικές, πάνω από 600 βαθμούς, 

γιατί η φωτιά ειδικά στην κατηφόρα δουλεύει πολύ σιγά.  

Γι' αυτό κι εμείς το αντιπύρ το βάζαμε πάντα στις κατηφόρες.  Το 1989 με αντιπύρ του 

στρατηγού συντονιστή καταφέραμε και σβήσαμε τη φωτιά, με τη βοήθεια των Κυπρίων 

πυροσβεστών που είναι ειδικευμένοι στο αντιπύρ. Εδώ παίζουν. Και μας παίξανε και 

χάσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε πιστεύω τη συνεργασία κ. Μπένο».  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Γιάννη άκουσέ με, σε άκουσα πολύ προσεκτικά: Εγώ την πρώτη νύχτα του σεισμού ως 

Δήμαρχος, είχα νεκρούς. Είχα συντριβή γιατί είχαν χάσει τεράστιες περιουσίες. Και 

ξέρει τι έλεγα στους ανθρώπους, αν με ακούσεις με τη ντουντούκα; Πρώτα τα μνημεία 

και μετά τα σπίτια μας. Σεβασμός στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο της πόλης. Όχι 

αυθαιρεσίες.  

Δηλαδή μαζί με όλα αυτά που λέτε, μη μου υποτιμάς αυτό που βλέπεις σήμερα. Είπες το 

εξής, σου διαβάζω: “Σχεδιασμός του μέλλοντος όταν δεν έχεις εξασφαλίσει το παρόν;”. 

Ναι Γιάννη. Γιατί το μέλλον είναι το παρόν. Ναι, Γιάννη. Αν δεν το κερδίσω εγώ από 

σας αυτό, δεν έχει νόημα να είμαι Πρόεδρος. Και τα δύο πάνε μαζί φίλε μου.  

Κοίταξε να δεις, όταν ονειρεύεσαι κάτι, κάνεις με μεγαλύτερο πάθος και την 

καθημερινότητα. Δεν είπα εγώ ν’ αφήσουμε την καθημερινότητα, αλλά δε θέλω ν’ 

ακούω ότι επειδή τώρα είμαστε με τα μούτρα στην καθημερινότητα δε σκεφτόμαστε το 

μέλλον. Γιατί θέλεις να σου πω και κάτι; Ίσως είναι λίγο κυνικό αυτό που θα σου πω. 

Τώρα υπάρχει μια δυναμική υπέρ της περιοχής.  

Σ’ αυτή τη δυναμική που υπάρχει τώρα και μια συγκίνηση που υπάρχει παντού, θέλω να 

εξασφαλίσουμε το μέλλον σας. Εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω στο πρώτο εξάμηνο 

να έχω την εικόνα του μέλλοντός σας. Γιατί θ’ αλλάξει η ατζέντα της χώρας και δεν 

ξέρω πού θα βρεθούμε μετά από λίγο καιρό».  

Το λόγο αμέσως μετά έλαβε ο κ. Βαγγέλης Αποστόλου.  
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ:  

«Κατ' αρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει 

στους Παπάδες, Γυμνάσιο πήγα στην  Αγία Άννα, στην Ιστιαία στο Λύκειο, 

αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας δεσμός από την πλευρά μου με τη Βόρεια Εύβοια, θα  

έλεγα δεσμός ζωής.  

Κι απ’ αυτή την άποψη Σταύρο,  εύχομαι να πετύχεις στην προσπάθειά σου. Και το λέω 

αυτό, επαναλαμβάνοντας την ιδιαιτερότητα του δεσμού με την περιοχή. Όταν 

ανακοινώθηκε η σύσταση της Ειδικής Επιτροπής, δώσατε στη δημοσιότητα κάποιες 

προτάσεις, γενικού χαρακτήρα για την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, όπου εκεί 

μιλούσατε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, ως το βασικό 

ζητούμενο της στόχευσής σας.  

Σταύρο μου, θα σε στενοχωρήσω αλλά αυτό που διαπίστωσα σήμερα και ιδιαίτερα με 

την παρουσίαση, απέχει μακράν, αυτού που ήθελα να έβλεπα σήμερα για να 

τοποθετηθώ αξιολογώντας, κρίνοντας και σε μια κατεύθυνση θα έλεγα, καταθέτοντας 

τις προτάσεις. Δεν υπάρχει η δυνατότητα με βάση αυτό τον πίνακα, καταλαβαίνετε, να 

υπάρξει τοποθέτηση τουλάχιστον έτσι πάνω στην προσπάθεια τη συγκεκριμένη.  

Άρα λοιπόν θα σας έλεγα ότι σε μια  επόμενη συνάντηση, οπωσδήποτε όλα αυτά και τα 

10 πλαίσια που υπάρχουν, να εξειδικευθούν, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε 

και πώς  από πλευράς πόρων θα διασφαλιστούν αυτά. Αν για παράδειγμα εμείς κάνουμε 

ασκήσεις και ήδη το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάρει φτερά, καταλαβαίνετε όλοι ότι θα 

υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα χρηματοδότησης αυτής της προσπάθειας.  

Όμως, από τις τοποθετήσεις, είδα και αντιληφθήκατε και εσείς μια άλλη παράμετρος, η 

οποία αφορά αυτό που λέμε την επόμενη μέρα. Τώρα, η επόμενη μέρα, πέραν της 

κάθαρσης που είναι ένα ζητούμενο, πάρα πολύ σοβαρό, κάθαρση η οποία έχει σχέση 

οπωσδήποτε με την ανάληψη ευθυνών, το αφήνω αυτό, είναι θέμα της Δικαιοσύνης 

αλλά όμως έχει θέμα και με τη στήριξη των πολιτών. 

Και η στήριξη των πολιτών, είναι οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις, έγκαιρα να 

καταβληθούν, δεν επαρκούν και νομίζω πως αυτό φάνηκε και στη σχετική συζήτηση για 

την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία υπέστη μερικές τροποποιήσεις με 

τροπολογίες, προς θετική κατεύθυνση, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε βελτίωση, διότι δεν 
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καλύπτει πάρα πολλά από αυτά που ακούστηκαν, δε θέλω να καταχραστώ το χρόνο για 

να μιλήσω. 

Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα, όχι μόνο από την πλευρά τουλάχιστον 

να έρθουν οι πληγέντες, να έρθουν οι κάτοικοι σε αυτό που βίωναν την προηγούμενη 

μέρα πριν τη φωτιά, αλλά και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, και είναι πάρα πολύ 

σημαντικό αυτό, για την επόμενη μέρα. Δηλαδή πώς αυτοί οι άνθρωποι θα παραμείνουν 

στις ρίζες τους, στα χωριά τους. Και δεν είναι μόνο θέμα των πληγέντων, είναι θέμα 

όλων των κατοίκων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Άρα λοιπόν  θα θέλαμε μια τέτοια πρόταση εξειδικευμένη, να συζητήσουμε την επόμενη 

φορά και βεβαίως ξεκαθαρίζοντας ένα πράγμα: Το θέμα της περιβαλλοντικής 

προστασίας που έχει σχέση με την κήρυξη πράξεων αναδασωτέων, τα πλέγματα, είναι 

μια διαδικασία η οποία πρέπει και πιστεύω ότι θα γίνει έγκαιρα, αλλά ταυτόχρονα εκεί, 

επειδή μπαίνει το θέμα το μεγάλο, της έλλειψης υποδομών για τη Βόρεια Εύβοια, εκεί 

να δούμε πώς οι υποδομές που όντως είναι ένα ζητούμενο, θα συνδυαστεί η πρότασή 

μας με μια τέτοια περιβαλλοντική αποκατάσταση, ούτως ώστε η μεν φύση από μόνη της 

να κάνει το έργο, που το έργο της φύσης είναι ένα εδώ: Θ’ αναγεννηθεί η περιοχή που 

κάηκε με τη χαλέπιο πεύκη.  

Αυτό έχουμε βιώσει χρόνια και από κει και πέρα οπωσδήποτε το ζητούμενο είναι πώς 

οι άνθρωποι που έχουν σχέση με το  δάσος, διότι αυτό έχει χαθεί, δηλαδή από το δάσος 

πρέπει να υπάρχει πηγή εισοδήματος, σε όλους τους ανθρώπους που ζουν από και μέσα 

στο δάσος, από τους ρητινοκαλλιεργητές, από τους μελισσοκόμους, τους δασεργάτες.  

Γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να έχουμε διασφαλίσει εις το διηνεκές να μην 

επαναληφθούν αυτές οι καταστάσεις. Ζητώ συγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά  θέλουμε 

οπωσδήποτε, το επαναλαμβάνω, μια πιο εξειδικευμένη πρόταση για να μπορούμε να 

τοποθετηθούμε και να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις. Σας ευχαριστώ». 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος ένακε την παρακάτω τοποθέτηση, εξηγώντας τα 

επόμενα βήματα που έχουν σχεδιαστεί για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας:  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ευχαριστώ πολύ Βαγγέλη γιατί ξέρω πόσο ειλικρινά μιλάς πάντα. Μου δίνεις την 

ευκαιρία να κάνω ένα σχόλιο, θα το έλεγα παρακάτω αλλά το επιταχύνω μ’ αυτό που 

είπες.  
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Θα σου πω το χρονοδιάγραμμα:  Όλοι οι μελετητές θα έχουν υπογράψει σύμβαση μέχρι 

το τέλος Οκτώβρη. Όλες οι ομάδες αυτές που βλέπεις. Μάλιστα η ομάδα που βλέπετε, 

που λέει “πράσινη ζώνη, ψηφιακό κύμα και χώρος καινοτομίας”, θα λούζει όλα τα 

έργα και τις δράσεις. Είναι αίτημα του πλανήτη πια και της κλιματικής κρίσης να 

πρασινίζουμε τα πάντα. 

Η ψηφιακή εποχή έχει έρθει και πρέπει να την αξιοποιήσουμε, και η καινοτομία 

βεβαίως. Και αυτή τη δουλειά θα την κάνει το ΕΜΠ. Το λέω κι αυτό για να 

συμπληρώσω την πρόταση με τις μελέτες. Οι μελέτες λοιπόν θα  υπογραφούν μέχρι 

τέλος Οκτώβρη. Μετά, σας παρακαλώ κρατήστε το εξής: Όλες τις συμβάσεις θα τις 

κάνει ένας νομικός, ένας εθελοντής επίσης. Είναι ο Σωτήρης Φωτέας.  

Ο Σωτήρης Φωτέας προσφέρθηκε να κάνει εθελοντικά όλες τις συμβάσεις. Με το 

μπαμπά του ήμαστε πολύ φίλοι, ο μπαμπάς του ήταν σπουδαίος άνθρωπος πνευματικός 

και πολιτικός, ήταν ο πρώτος αιρετός Νομάρχης της Μεσσηνίας και Γενικός 

Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ένας πνευματικός άνθρωπος και ο Σωτήρης 

συνεχίζει αυτή την ωραία παράδοση. Θα μας κάνει να ξέρετε όλες τις συμβάσεις, 

προετοιμάζεται, μέχρι τέλος Οκτώβρη.  

Αυτή η σύμβαση που θα κάνει, θα έχει δυο φάσεις χρονικές. Η πρώτη θα είναι 

τετράμηνη. Στους 4 μήνες όλοι οι μελετητές θα μας δώσουν τη στρατηγική και τα πρώτα 

έργα και δράσεις που είναι ώριμα. Αυτά Βαγγέλη θα παρουσιαστούν εδώ πάλι, όπως το 

είπες. Θα έρθουν όλοι οι μελετητές και θα μας μιλήσουν για συγκεκριμένες δράσεις και 

συγκεκριμένα έργα.  

Γιατί το θέλουμε αυτό Γιώργο: Μετά τα διαβρωτικά και αντιπλημμυρικά, που είναι όλο 

το βάρος τώρα, θέλουμε από την άνοιξη μια κατηγορία έργων να γίνει εργοτάξιο η 

περιοχή. Δε θέλουμε όμως άτακτα έργα και ασύντακτα, θέλουμε να υπακούν όλα στη 

γενική στρατηγική.  Άρα όλοι οι μελετητές θα μας δώσουν τις προτάσεις τους.  

Θ’ ακολουθήσει το 8μηνο. Το 8μηνο θα είναι το 8μηνο του μέλλοντος. Αφού θα μας 

έχουν δώσει στο 4μηνο τις δράσεις τους, το 8μηνο  θα δουλέψουμε με ηρεμία για το 

μέλλον. Δηλαδή θέλω να δείτε όλη την ανασυγκρότηση σε τρία εξάμηνο.  

Στο πρώτο εξάμηνο δεσπόζει η βοήθεια των ανθρώπων, η στήριξή τους, τα 

αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά. Στο δεύτερο εξάμηνο είναι τα έργα, τα πρώτα έργα 
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που πρέπει να μπουν μπροστά σε όλα τα πεδία και σε όλες τις πολιτικές. Και το τρίτο 

εξάμηνο είναι πια η στιγμή της Ο.Χ.Ε., που πρέπει από τώρα να την προετοιμάσουμε.  

Τι σημαίνει ΟΧ..Ε; Πλήρης διασφάλιση πόρων. Την Ο.Χ.Ε. δε μπορεί να την αλλάξει 

ούτε η κυβέρνηση, ούτε Υπουργός. Έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ λοιπόν εδώ θα 

είμαι, έχω μεγάλη εμπειρία σ’ αυτό, στην Καλαμάτα, ξέρεις στους σεισμούς ήταν το 

πρώτο ολιστικό πρόγραμμα του κόσμου. Την Καλαμάτα ήρθαν και τη μιμήθηκαν όλες οι 

κυβερνήσεις, ακόμα και η Αμερική και η Ιαπωνία.  

Εγώ και ο Γρηγόρης Διαμαντόπουλος βραβευθήκαμε για τον ανθρωποκεντρικό και 

ολιστικό χαρακτήρα της ανασυγκρότησης. Το ίδιο θέλω να επαναλάβουμε κι εδώ. Στο 

λέω με όλη μου την ψυχή. Ήταν ορθές οι παρατηρήσεις σου (Βαγγέλη Αποστόλου), αλλά 

δεν είχες την ενημέρωση που σου δίνω τώρα. Και εδώ θα είναι ένα φόρουμ, κάθε τρεις 

μήνες για να ενημερώνουμε και να ακούμε και να μιλάμε.  

Εγώ έχω μια θεία χάρη –δεν είναι αλαζονικό αυτό που θα σας πω: Ακούω.  Θέλω ν’ 

ακούω. Χτες χόρτασα τους ανθρώπους που τους άκουγα. Θέλω να λέω λίγα και θέλω ν’ 

ακούω πολλά. Ήταν ευπρόσδεκτα αυτά που είπες Βαγγέλη (Αποστόλου) και θα 

προσπαθήσω να τα υπηρετήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». 

Αμέσως μετά, ζήτησε το λόγο ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. 

Γιώργος Αμυράς. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ:  

«Θα πρέπει να φύγω, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά διότι θα έχουμε μια σύσκεψη με 

τον Πρωθυπουργό για τη Βόρεια Εύβοια οπότε πρέπει να προλάβω. 

Κατ' αρχάς να πω το εξής, φίλες και φίλοι, αν μου επιτρέπετε το χαρακτηρισμό: 

Πλήρως κατανοώ, πλήρως αντιλαμβάνομαι  και ενσωματώνω τον πόνο σας, την οργή 

σας, όπου υπάρχει, την αγωνία σας για το μέλλον.  

Αν μου επιτρέπετε μια μικρή προσωπική αναφορά: Η οικογένειά μου, έχουμε επιλέξει κι 

έχουμε ρίξει άγκυρα στην Εύβοια γιατί την αγαπάμε πολύ, παρ’ ό,τι εμείς είμαστε 

Γιαννιώτες, από την Ήπειρο. Εγώ διατηρώ σπίτι στη Χιλιαδού, κοντά στη Λάμαρη, στην 

Κύμη δηλαδή κοντά, ο δε αδερφός μου ο Πάνος, που οι περισσότεροι από σας τον 

ξέρετε, έχει σπίτι στην Ιστιαία, έχει παντρευτεί μια κοπέλα από την Ιστιαία, την 

Κατερίνα Κατσαβού, τους ξέρετε τους Κατσαβαίους, άρα έχουμε μια βιωματική σχέση 

με την Εύβοια πάρα πολύ στενή.  
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Θέλω να σας πω ότι η αγωνία σας “τι θα γίνει μ’ εμάς τους κτηνοτρόφους, τι θα γίνει 

μ’ εμάς τους αγρότες, τι θα γίνει μ’ εμάς τους μελισσοκόμους, τι θα γίνει μ’ εμάς τους 

ρετσινάδες, τι θα γίνει μ’ εμάς τους υλοτόμους;” είναι κάτι που μας αγγίζει και το 

ξέρουμε και το αντιλαμβανόμαστε και δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, και σε 

συνεργασία με τους ανθρώπους που έχουν υποστεί αυτά τα πλήγματα, για να βρούμε τις 

λύσεις.  

Ένας είναι ο στόχος, αυτό που το είπατε όλοι με διαφόρους τρόπους: “Πρέπει να 

μείνουμε στον τόπο μας”. Και εμείς σήμερα και τα παιδιά μας αύριο. Αυτή είναι η 

τελική έκβαση όλων των προσπαθειών. Αυτή πρέπει να είναι και αυτό θα κάνουμε. Και 

θα τα καταφέρουμε.  

Εγώ είμαι αισιόδοξος, διότι η λέξη κλειδί που την είπαμε ήδη και την άκουσα από 

πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο, είναι το “μαζί”. Η 

συνέργεια. Μαζί λοιπόν θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα, μαζί θα βρούμε τις λύσεις, 

μαζί θα συνεννοηθούμε εκεί όπου δε μπορούμε να συνεννοηθούμε, διότι η ζωή είναι 

τέτοια που εάν θέλουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα να μείνουμε στον τόπο και να 

υπάρχει μέλλον για τη Βόρεια Εύβοια, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι μονόδρομος.  

Θα γίνω λίγο πρακτικός. Να δούμε εμείς λοιπόν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πώς 

βλέπουμε τα πράγματα και πώς θα εξελίξουμε τα έργα που μας αναλογούν.  

Κατ' αρχάς στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγ. Άννας, είχαμε 318.000 καμένα 

στρέμματα γης, για να έχουμε τα μεγέθη. Στην Ιστιαία και Αιδηψό, έχουμε 190.000 

καμένα στρέμματα γης. Ποια είναι τα βήματα λοιπόν που εμείς τώρα οφείλουμε και το 

κάνουμε πράξη; Είναι τα εξής: Πρώτα απ’ όλα οι απολήψεις, οι παρόδιοι καθαρισμοί, 

μην πέσει κανέναν καμένο δέντρο και σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Γίνονται αυτοί, το 

είδατε φαντάζομαι αγαπητέ μου Σταύρο κι εχθές και τις υπόλοιπες μέρες που είστε 

εδώ».  

Ο κ. Μπένος, στο σημείο συνεχάρη τον υφυπουργό για την παραπάνω πρωτοβουλία 

ανάθεσης και εξέφρασε τη συγκίνησή του για το σημαντικό έργο που έχει γίνει από 

τους Συνεταιρισμούς. Ο κ. Αμυράς συνέχισε ως εξής: 

Γ. ΑΜΥΡΑΣ:  

«Και όπου έχουν υπάρξει καθυστερήσεις Βαγγέλη (Αποστόλου), γιατί έχεις έρθει στο 

Υπουργείο, έχουμε έρθει εδώ, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, όπου υπάρχουν 
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κάποιες, θα έλεγα εγώ, αρρυθμίες, ανεξαρτήτως πηγής, θα τις βρούμε, θα τις λύσουμε. 

Πάντα βρίσκουμε τις λύσεις και πάντα προχωράμε  μπροστά. Το έχετε αποδείξει κι 

εσείς σε συνεργασία μαζί μας. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, ίσα ίσα, έχουμε μόνο ένα 

πράγμα που μας ενώνει: Το να ξανακάνουμε την Εύβοια ένα μέρος με ελπίδα.  

Έλεγα λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι οι απολήψεις και οι καθαρισμοί από τα παρόδια. 

Το δεύτερο βήμα ποιο είναι: Αυτό που λέτε, ότι “βγαίνουμε έξω και κοιτάμε τον 

ουρανό”. Σαφέστατα, να γίνουν τ’ αντιδιαβρωτικά έργα και τα αντιπλημμυρικά. Τα 

αντιδιαβρωτικά έργα είναι πάρα πολύ σημαντικά, εννοείται.  

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τα αντιδιαβρωτικά. Σε 10 μέρες στην Ιστιαία θα 

ξεκινήσουν, αφού γίνουν οι απολήψεις και οι καθαρισμοί. Εδώ, σ’ αυτό το Δήμο, πιο 

γρήγορα θα μπούμε στα αντιδιαβρωτικά. Έπρεπε να γίνουν κάποιες μελέτες. Γιατί λέτε, 

γιατί δεν έγιναν πριν από 10 μέρες, πριν ένα μήνα, άκουσα. Έπρεπε να γίνουν κάποιες 

μελέτες. Όλα πρέπει να τα κάνουμε με σοβαρό τρόπο, με πρόγραμμα, με σχέδιο.  

Χρειάστηκε λοιπόν να έχουμε τα εξής: Μη αναγνωριστική μελέτη που έκαναν τα 

Δασαρχεία και πρέπει εδώ να ευχαριστήσω και τον κ. Ζίγκερη και τον κ. Σελήνη, τους 

Δασάρχες, τους ξέρετε, έκαναν εξαιρετική δουλειά, μπήκαν και μπροστά στη φωτιά, 

βρήκαν λύσεις, είναι συγκλονιστικοί οι άνθρωποι. Έκαναν λοιπόν μια αναγνωριστική 

μελέτη που μας έβγαλε το εξής: Ότι θα χρειαστούν 18 μελέτες, 9 αντιδιαβρωτικές, 9 

αντιπλημμυρικές. 

Οι μισές από αυτές σχεδόν έχουν γίνει. Γι' αυτό σας λέω ότι την επόμενη εβδομάδα και 

τη μεθεπόμενη θ’ αρχίσουν τα αντιδιαβρωτικά. Ποιοι θα τα κάνουν τα αντιδιαβρωτικά; 

Αυτό που από την πρώτη στιγμή λέγαμε. Οι άνθρωποι των δασικών Συνεταιρισμών. 

Χτες μάλιστα υπέγραψα μια Υπουργική Απόφαση, με την οποία αλλάξαμε το νόμο στην 

ουσία και μπορούμε απευθείας να κάνουμε ανάθεση στους δασικούς Συνεταιρισμούς.  

Βγάλαμε δηλαδή μια γραφειοκρατία και μια χρονοτριβή πάρα πολλών ημερών και 

πολλών εμποδίων από τη μέση. Αυτά βέβαια είναι τα πρώτα μέτρα, είναι αυτά τα 

αμυντικά μέτρα, αυτά που πρέπει να κάνουμε ούτως ή άλλως και θα τα κάναμε και 

όπου μπορούμε και βάζουμε την τοπική κοινωνία και το θέλει, εκείνοι βεβαίως θα 

έχουν τον πρώτο λόγο.  

Αφού λοιπόν περάσουμε αυτά τα στάδια των αντιδιαβρωτικών και των 

αντιπλημμυρικών, μετά έρχομαι στη γενικότερη εικόνα, στο νέο δάσος που λέμε, που το 

έχει κι εδώ η μελέτη. Να πω κάτι διαφορετικό, το είπαν και οι επιστήμονες, είναι κάτι 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

 

 46 

που κι εμείς από την πρώτη στιγμή το λέγαμε αλλά δε μας πολυακούγανε γιατί ο κόσμος 

ήταν ακόμα ζαλισμένος. Όχι εδώ, κυρίως σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. 

Το 90% του δάσους, θα επιστρέψει με φυσική αναγέννηση, μας το λένε οι επιστήμονες. 

Δε θα χρειαστεί δηλαδή καμία τεχνητή αναδάσωση εκεί. Πού θα χρειαστεί βοήθεια το 

δάσος; Θα χρειαστεί στα δάση τα ορεινά, σε μεγάλα υψόμετρα που κάηκαν, δηλαδή σε 

έλατα, μαύρη πεύκη και στην ευβοϊκή βελανιδιά, που κάηκαν κι εκεί κάποια τέτοια 

δάση. 

Εκεί βεβαίως θα είμαστε από πάνω με τα δημόσια φυτώρια, με σπόρους γενετικά 

ελεγμένους ώστε να μην έχουμε άλλα αποτελέσματα, αλλά ούτως ή άλλως θέλω να πω 

ότι αυτός είναι σε δεύτερο χρόνο, αυτός ο ρόλος που θα κάνουμε, αλλά από τώρα τον 

σχεδιάζουμε αγαπητέ μου Σταύρο.  

Αλλά θα κάνουμε και κάτι άλλο σε σχέση με τις φυτεύσεις και τις δασώσεις. Εκεί που 

έρχεται το δάσος, το πεύκο και πλησιάζει και ακουμπάει τον οικισμό, εκεί που 

συναντώνται αυτές οι δυο δυνάμεις, εκεί θα κάνουμε τις λεγόμενες μικτές πράσινες 

ζώνες. Δηλαδή θα φυτέψουμε φυτά, που θα είναι πυράντοχα, που θα είναι βεβαίως από 

γηγενείς ποικιλίες, που θα αντέχουν στη φωτιά και δε θα δίνουν το προβάδισμα στη 

φωτιά να μπει στον οικισμό».  

Ο κ. Μπένος έδωσε στο σημείο αυτότο λόγο στον κ. Γιώργο Τσαπουρνιώτη, Δήμαρχο 

Δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας για μια σύντομη παρέμβαση:  

Γ. ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ:  

«Δεν είναι πρόταση μόνο δική μου, είναι των πολιτών της περιοχής. Γύρω από τους 

οικισμούς να φυτευτούν δέντρα, τα οποία θα δίνουν και καρπούς, είτε για τα μελίσσια, 

είτε και για τους ανθρώπους, δηλαδή με βάση τις εδαφολογικές μελέτες που θα γίνουν 

και ανάλογα το υψόμετρο, σε κάθε χωριό, περιμετρικά, να μπορούν να φυτευτούν 

δέντρα τα οποία μέσα σε 7-8 χρόνια, θα μπορούν να δίνουν καρπούς. Αυτή είναι 

πρόταση όχι μόνο δική μου, και των πολιτών».  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Αφού την έχει δεχθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής πες το κι έγινε Δήμαρχε».  

Γ. ΑΜΥΡΑΣ:  
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«Ακριβώς. Κι επιπλέον, αυτή την πρόταση  την έχουμε συζητήσει, την προηγούμενη 

φορά που ήμαστε εδώ.  

Καταλήγω, για να μη σας κουράζω: Το νέο δάσος, τι θα έχει: Θα έχει πρωταγωνιστές 

τους ρετσινάδες, μέσα θα επιτρέπεται και θα έχει ρόλο η βόσκηση, θα έχουν ρόλο τα 

χορτολίβαδα, θα έχουν ρόλο και σημασία οι υγρότοποι, θα έχουν ρόλο και μεγάλη 

σημασία και οι μελισσοκόμοι. Και αγαπητέ Στέφανε, εδώ και πολύ καιρό, πολύ πριν τις 

πυρκαγιές, με τον κ. Ντούρα, θα τον ξέρετε εσείς, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των 

Μελισσοκόμων, φτιάξαμε και κάνουμε, μάλιστα προχθές πάλι μιλούσαμε γι' αυτό, ένα 

σχέδιο για το πώς θα εντάσσαμε, και τώρα ακόμα περισσότερο θα τα εντάξουμε, 

μελισσοκομικά δέντρα και φυτά στα δάση.  

Εμείς έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων που τρέχουμε στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με 200 εκατομμύρια 

ευρώ. Λοιπόν, αυτό το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τώρα 

αλλάζει με κάποιον τρόπο, γίνεται Ειδικό Σχέδιο Αναδάσωσης. Και μάλιστα ειδικά για 

τους μελισσοκόμους λέγαμε, κι εκείνοι δηλαδή μας τα έδιναν οι ίδιοι οι μελισσοκόμοι 

τα στοιχεία,  μας έλεγαν “θέλουμε δέντρα διαδοχικής ανθοφορίας, θέλουμε δέντρα που 

να αντέχουν στις κλιματικές συνθήκες”. 

Εν πάση περιπτώσει, για να καταλήγω και να μη σας κουράζω, το νέο δάσος θα έχει 

τους ανθρώπους που ζούσαν απ’ αυτό και το δάσος θα ζει απ’ αυτούς τους ανθρώπους. 

Διότι όσο έχουμε μέσα ανθρώπους ντόπιους να αξιοποιούν το δάσος, να το προσέχουν 

και να το αγαπάνε τόσο υπάρχει ελπίδα και για το δάσος και για τον τόπο.  

Εμείς σεμνά και με όλη τη δύναμή μας θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας, θα είμαστε 

βεβαίως σε επαφή μαζί σας και με την ομάδα Μπένου και θα είμαστε εδώ πάλι να τα 

ξανασυζητήσουμε και να μας ρωτήστε, ν’ απαντήσουμε και αντιστοίχως εμείς εσάς. 

Ευχαριστώ πολύ».  

Στό σημείο αυτό τέθηκε ερώτηση προς τον Υφυπουργό από τον Δημοτικό Σύμβουλο 

του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΙΜΝΗΣ:  

«Μια ερώτηση να κάνω: Υπάρχει ένας νόμος του 2018, ο 4519 που λέει για τους φορείς 

διαχείρισης προστατευομένων περιοχών της Εύβοιας. Υπάρχει ίδρυση με έδρα τη 

Χαλκίδα και παράρτημα την Ιστιαία. Θα ήθελα να μας απαντήσετε, γιατί παντού οι 
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φορείς έχουν δράσει σε συνεργασία με τα Δασαρχεία, εδώ στην Εύβοια δεν έχει 

δραστηριοποιηθεί, δεν έχει στελεχωθεί, δεν έχει τίποτα».  

Γ. ΑΜΥΡΑΣ:  

«Σαν κι αυτό τον φορέα που είπατε, Φορέα Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, 

υπάρχουν άλλοι 7 που είναι μόνο σφραγίδα. Τώρα δε θέλω να μπω σε κομματική 

αντιπαράθεση, δε μ’ ενδιαφέρουν αυτά. Εμένα μ’ ενδιαφέρει  το πώς το διορθώνουμε 

αυτό. 

Μόλις λοιπόν μπήκαμε σ’ αυτό το χαρτοφυλάκιο, τι είπαμε: Ότι αυτοί οι φορείς-

σφραγίδες, αντικαθίστανται όλοι από έναν ενιαίο Οργανισμό που λέγεται Οργανισμός 

για το Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ τον οποίο θα τον 

ακούτε συχνά, ο οποίος θα κάνει την κεντρική Διοίκηση και με τοπική διαχείριση εδώ, 

οι μονάδες αυτών των περιοχών θα κάνουν τη δουλειά.  

Χτες υπέγραψα δυο Υπουργικές Αποφάσεις. Η μία ήταν απευθείας οι Δασικοί 

Συνεταιρισμοί να παίρνουν αναθέσεις γι' αυτά τα έργα, τ’ αντιπλημμυρικά, τ’ 

αντιδιαβρωτικά και διάφορα άλλα και μια άλλη Υπουργική Απόφαση που υπέγραψα 

χτες, τη διαπιστωτική πράξη αυτού του Οργανισμού. Δώσαμε δηλαδή σάρκα και οστά σ’ 

αυτό τον Οργανισμό για να βάλει τώρα μπροστά και να δει, τι χρειάζομαι εδώ στην 

Ιστιαία, πόσους ανθρώπους χρειάζομαι στο δάσος, πόσους επιστήμονες χρειάζομαι, 

πόσους δασοπόνους κτλ., για να γίνουν επιτέλους τα πράγματα με μια οργάνωση και 

έναν σχεδιασμό κεντρικό και όχι ο καθένας να κάνει στο χωραφάκι του ό,τι κάνει.  

Σας είπα (απαντώντας σε ερώτηση του κοινού), χτες υπέγραψα τη λειτουργία του 

Οργανισμού. Ο Οργανισμός αυτός έχει ήδη μετακινήσει με μετατάξεις, εσωτερικά, 

χωρίς προσλήψεις, 35 άτομα, και περιμένουν το σχέδιο δράσης τους τις επόμενες μέρες 

που θα λέει για όλες τις περιοχές της Ελλάδος τι θα κάνουν. Σας ευχαριστώ».  

Αμέσως μετά, ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Γιώργο Μαρίνο, Βουλευτή του 

Κουμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ:  

«Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το ΚΚΕ της Ελλάδας έχει στηρίξει και στηρίζει το 

ψήφισμα της μεγαλειώδους κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε στη Στροφυλιά στις 

21 Αυγούστου. Και θεωρούμε  ότι αυτοί είναι οι βασικοί άξονες για την ανασυγκρότηση 
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της περιοχής, για την αντιμετώπιση των οξυμένων καταστροφικών συνεπειών που 

προκάλεσε η πυρκαγιά.  

Το σχέδιο ανασυγκρότησης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάστηκε 

σήμερα, έχει έναν άλλο προσανατολισμό». 

Ακολούθησε σύντομη παρέμβαση του κ. Μπένου και ο λόγος δόθηκε και πάλι στον κ. 

Μαρίνο.  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Θέλω μόνο να σας κάνω μια διόρθωση: Είναι του Μπένου το σχέδιο, δεν είναι της 

κυβέρνησης. Σας το λέω να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ είμαι ανεξάρτητος κ. Μαρίνο, θέλω 

να πω  ότι το σχέδιο αυτό έγινε από μένα. Είναι σχέδιο του Μπένου. Σας το λέω για να 

μην το μπερδεύουμε».  

Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ:  

«Επιτρέψτε μας να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει και υιοθετήσει βασικούς 

άξονες και τον προσανατολισμό αυτού τους σχεδίου ανασυγκρότησης. Δεν κρίνουμε τη 

διάθεση και προθέσεις. Εξετάζουμε το εξής: Πίσω από την έκφραση 

“ανθρωποκεντρικό σχέδιο”, κρύβεται η ταξική του ουσία.  

Γιατί δε μπορεί  ένα σχέδιο, δεν έγινε ποτέ ούτε θα γίνει, να υπηρετεί τόσο τα μεγάλα 

συμφέροντα, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, όσο και τις ανάγκες των εργαζομένων της 

περιοχής, των εργατών, των βιοπαλαιστών αγροτών και αυταπασχολουμένων. Ούτε 

υπήρξε ούτε υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Και το λέω έχοντας μια πείρα μεγάλη από 

αυτή την περιοχή, και από άλλες, και με συμμετοχή σε δεκάδες συσκέψεις για το θέμα 

της ανάπτυξης της Εύβοιας.  

Όλα αυτά τα προγράμματα, πίσω από μια  συνθηματολογία, έκρυβαν το βασικό: Ότι στο 

όνομα της εξυπηρέτησης των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, στο όνομα της 

εξυπηρέτησης των μακροπρόθεσμων σχεδίων των καπιταλιστών κάθε περιοχής,  

καταπατήθηκαν οι λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα. Πολλά αναπτυξιακά προγράμματα, 

μεγάλη ανεργία στη Βόρεια Εύβοια και σε όλο το νησί. Χωρίς οδικό δίκτυο, με άθλια 

υποδομή υγείας, με μεγάλες ελλείψεις στα Κέντρα Υγείας.  

Αυτά τ’ αποτελέσματα,  κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, είναι μέσα από την εφαρμογή 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, που διαφημίστηκαν. Και με κονδύλια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Δεν έχω χρόνο να κάνω αναφορά στο Ε.Σ.Π.Α. Θα πω πρόσφατα, τώρα, για 

το πολυσυζητημένο Ταμείο Ανάπτυξης. 32, 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά έχουν 
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κατανεμηθεί, στη λεγόμενη, Πράσινη Ανάπτυξη και στην Ψηφιακή Οικονομία. Έχουν 

πάρει δισεκατομμύρια οι μεγάλοι όμιλοι.  

Δεν έχει βγει ποσό για την Υγεία, για την Παιδεία, για τον Πολιτισμό, για τον 

Αθλητισμό, για τα λαϊκά δικαιώματα, για την προστασία των πυρόπληκτων και των 

θυμάτων των πλημμυρών. Γι' αυτό, θα συζητήσουμε ουσιαστικά. Δεν έχω χρόνο σήμερα 

να μπω στα ζητήματα για παράδειγμα του σχεδιασμού που αφορούν το τουριστικό 

κεφάλαιο, τον κατασκευαστικό τομέα, την ενέργεια.  

Θα πω μόνο ότι πίσω από τη μάσκα της Πράσινης Ανάπτυξης έχει αλωθεί η Εύβοια 

από τις ανεμογεννήτριες και τα αιολικά πάρκα, με μεγάλες ζημιές, σε περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, από την Κάρυστο μέχρι τη Βόρεια Εύβοια, ακόμα  και στη 

Δίρφυ. Είναι κριτήριο. Υπάρχουν μέσα στο δάσος, καταπατήσεις και αλλαγή χρήσης 

γης.  Και νομίζουμε ότι αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης κινείται σ’ αυτό το βηματισμό. 

Δε συμφωνούμε.  

Δεύτερο ζήτημα:  Κάνουμε μια συζήτηση σήμερα, μιλά ο κ. Υπουργός και δε λέει 

κουβέντα, ότι σήμερα οι φορείς, αυτοί οι άνθρωποι της περιοχής που κινητοποιήθηκαν, 

που παλεύουν μέσα από το Σωματείο των ρετσινάδων, που παλεύουν μέσα από τον 

αγροτικό Σύλλογο, που παλεύουν μέσα από τους Συλλόγους των Μελισσοκόμων, των 

κτηνοτρόφων, μέσα από τις Επιτροπές Αγώνα, άσκησαν οξύτατη κριτική για την πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου. Και την απέρριψαν. Γιατί είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες 

του.  

Και γι' αυτό θέλουμε να πούμε, ότι δεν ισχύει το “όλοι μαζί” κ. Μπένο. Δεν ισχύει. Την 

ώρα της φωτιάς, χωρίς να συζητήσει η κυβέρνηση  με κανέναν, προχώρησε σε πράξεις 

νομοθετικού περιεχομένου με οικονομικά, ιδιωτικά κριτήρια. Τι έθεσε: Το 20% της 

αποζημίωσης για τα σπίτια κτλ., στάβλους, αποθήκες, θ’ αναζητείται από τραπεζικό 

δανεισμό.  

Ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι καταπέλτης γι' αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους. Οι 

προκαταβολές που δόθηκαν και θα δοθούν, δε μπορούν να καλύψουν στοιχειώδες 

ανάγκες, ούτε για τη μελέτη ούτε για την αγορά υλικών, ούτε για την έναρξη των 

εργασιών. Το ίδιο ισχύει και για τους κτηνοτρόφους, για τη φυτική παραγωγή, μέσα από 

τους περιορισμούς, τους αποκλεισμούς, τις εξαιρέσεις του ΕΛΓΑ και των πρώην ΠΣΕΑ.  
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Μικροί αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, έχουν επί της ουσίας αποκλειστεί. Και 

συμφωνώ, 100% συμφωνεί το ΚΚΕ με τα αιτήματα που υποστήριξαν οι συνάδελφοι, οι 

φίλοι που μίλησαν από τους μαζικούς φορείς και από τη Συντονιστική Επιτροπή. 100% 

αποζημίωση, για το σύνολο της ζημιάς. Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Αυτοί είναι 

οι βασικοί άξονες. Αντιδιαβρωτικά – αντιπλημμυρικά έργα. 

Παίρνω υπ' όψιν  μου, γι' αυτό το τελευταίο, για τ’ αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά 

έργα κ. Μπένο, την προηγούμενη πείρα και σε πολλές περιοχές, αλλά θα μιλήσω για την 

τραγική πλημμύρα πέρυσι τον Αύγουστου στο Λιλάντειο Πεδίο και στο Δήμο Διρφύων 

Μεσσαπίων, με 8 νεκρούς. Δεν έχει γίνει  ουσιαστικό αντιπλημμυρικό έργο που θα 

εγγυάται τη μ η επανάληψη αυτής της τραγωδίας.  

Και το λέω με την πείρα της πλημμύρας του 2009. Καυγάς, παρεμβάσεις του Κ.Κ.Ε. 

διαρκώς, περιοδείες εκεί, συσκέψεις,  κινητοποιήσεις. 2020, πλημμύρα, τραγωδία. Το 

ίδιο. Ο κίνδυνος λοιπόν να μην προχωρήσουν τα μέτρα ή να προχωρήσουν με τέτοια 

καθυστέρηση που θα οδηγήσει σε οδυνηρή κατάσταση, είναι υπαρκτός. Θα είναι 

αποτέλεσμα πάλης.  

Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για το θέμα της πυρκαγιάς, που 

κατέστρεψε πάνω από 500.000 στρέμματα και κατέστρεψε μια περιοχή, νομίζουμε ότι 

πρώτα απ’ όλα, έχουμε υποχρέωση να σταθούμε στις αιτίες της καταστροφής και στους 

υπεύθυνους. Γιατί, ο λαός το έχει ήδη θέσει, είναι αποτέλεσμα μιας εγκληματικής 

πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Δεν υπήρξε ουσιαστικό σχέδιο διαχείρισης και προστασίας των δασών και ανησυχούμε, 

γιατί υπάρχει το δάσος από το Μαντούδι στα Ψαχνά, η Δίρφυ. Ανησυχούμε πολύ. Δεν 

υπήρξε σχέδιο ολοκληρωμένο αντιπυρικής προστασίας με κέντρο την πρόληψη. Ούτε 

καν τα στοιχειώδη. Αντιπυρικές ζώνες, δασικοί δρόμοι, εξασφάλιση νερού σ’ αυτές τις 

περιοχές. 

Ήταν, είναι και παραμένουν μεγάλα τα προβλήματα της υποστελέχωσης της 

Πυροσβεστικής και των Δασαρχείων, της υποχρηματοδότησης. Και όσον αφορά το 

Κ.Κ.Ε., με αυτή την πείρα την πολύχρονη που έχει συγκεντρώσει, θα συνεχίσει να 

παλεύει κοντά στο λαό της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας, για να ικανοποιηθούν τα 

αιτήματα που συμπεριλαμβάνονται στο ψήφισμα της μεγαλειώδους κινητοποίησης του 

κόμβου της Στροφυλιάς. Σας ευχαριστώ πολύ».  
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Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Μαρίνο και παρουσίασε τον κατάλογο των 

ομιλητών που θα πάρουν στη συνέχεια το λόγο.   

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ: 

«Τώρα θα περάσουμε στον εξής κατάλογο, γιατί έχουμε αδικήσει τους θεσμικούς 

εκπροσώπους. Θα πάρουν το λόγο οι Βουλευτές μας με πρώτο κ. Ζεμπίλη, θ’ 

ακολουθήσει ο κ. Χατζηγιαννάκης και μετά ο Σπύρος Πνευματικός και μετά θα έρθουμε 

στις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν ξέρω αν είναι από του κ. Γκλέτσου 

την παράταξη κάποιος να μιλήσει. Έχουμε τον κ. Αναγνωστάκη που νομίζω ότι είναι 

παρών και την κα Μπατζελή. Αυτή θα είναι η σειρά των ομιλητών. Ο Θανάσης 

Ζεμπίλης έχει το λόγο».  

ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΜΠΙΛΗΣ:  

«Φίλες και φίλοι, πράγματι, εδώ βλέπουμε, για να χρησιμοποιήσω όρους δάσους, τον 

κορμό και τα κλαδιά. Τα κλαδιά που θα πρασινίσουν και θα φέρουν την ανάπτυξη στον 

τόπο μας.  

Όμως, ξέρετε ότι  ένα δέντρο πρέπει να έχει στέρεες ρίζες. Οι ρίζες είναι που θα 

κρατήσουν τον κόσμο στα χωριά του. Το σημαντικότερο συνεπώς είναι να 

εξασφαλίσουμε σταθερό εισόδημα για νοικοκυραίους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι 

σήμερα δραστηριοποιούνταν στο δάσος. Είναι γεγονός και δεν πρέπει να το 

παραβλέψουμε ούτε ν’ αδικήσουμε μια προσπάθεια, υπήρξαν συγκεκριμένα μέτρα, 

άμεσα μέτρα, βιαστικά μέτρα και από τον ΕΛΓΑ να γίνουν άμεσα οι αποζημιώσεις, σε 

μεγαλύτερα ποσά από το παρελθόν και από το Υπουργείο Υποδομών.  

Λάβετε υπ' όψιν ότι οι αποζημιώσεις αυτές θα τρέξουν πολύ γρηγορότερα ακόμα και 

από τις αποζημιώσεις του “Ζορμπά”, του 2018. Άρα λοιπόν γίνεται μια σημαντική 

προσπάθεια. Αρκεί; Βεβαίως και όχι, υπό την έννοια ότι κάθε μέρα είμαστε κι εμείς 

στις επάλξεις προκειμένου να ενισχύονται τα μέτρα, να διευρύνονται και να 

επεκτείνονται.  

Όμως, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και την επόμενη  μέρα. Εάν 

ανατρέξουμε στο παρελθόν, αυτό το οποίο θα δούμε ,π.χ. βόρειος οδικός άξονας, η 

πρώτη χρηματοδότηση είχε γίνει από το 2007. Μέχρι σήμερα, από το 2007, δεν είχαμε 

χρηματοδότηση ούτε ένα ευρώ στις μελέτες οι οποίες έτρεχαν.  
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Τι σημαίνει λοιπόν; Ότι η εγκατάλειψη και η αδιαφορία,  συνόδευαν διαχρονικά και με 

ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, τη Βόρεια και Βορειοκεντρική Εύβοια. Αδιαφορία και 

εγκατάλειψη. Θα μου πείτε τώρα, έπρεπε να καεί ο τόπος προκειμένου να έχουμε μια 

επανεκκίνηση; Σαφέστατα και όχι. Όμως έχουμε την ευθύνη σήμερα να μετατρέψουμε 

αυτή τη μεγάλη κρίση σε μια νέα ευκαιρία.  

Και βέβαια, επαναλαμβάνω την ευκαιρία  αυτή να ζήσει ο κόσμος που ζει σήμερα, να 

παραμείνει, να μην έχουμε φαινόμενα εσωτερικής μετανάστευσης, να μην έχουμε 

μετοίκηση, να μείνουν και ν’ απολαύσουν τ’ αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.  

Θα ήθελα λοιπόν να πω, ότι με βάση αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα εμπλουτισθεί και 

με τις προτάσεις βεβαίως και της Περιφέρειας  και των Δήμων και με τη μεγάλη 

εμπειρία του Σταύρου Μπένου –έχουμε τη χαρά να έχουμε σύμμαχο σε αυτή την 

προσπάθεια έναν οραματιστή της Αυτοδιοίκησης, του Πολιτισμού, του Εθελοντισμού, 

θα μπορούσαμε πολλά να θέσουμε. Ζητήματα αναπτυξιακά, ζητήματα για τον τουρισμό, 

θα θέσω όμως, πρωταρχικά, θέμα υγείας.  

Καμία ανάπτυξη δε μπορεί να γίνει χωρίς τις βασικές υποδομές υγείας. Ανέφερε πριν ο 

Περιφερειάρχης, ο κ. Σερέτης, πλην όμως αυτή η προσέγγιση αγαπητέ μου Φώτη, ήταν 

πριν τη μεγάλη καταστροφή. Έγιναν βήματα και στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και στο 

Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, αλλά δε μπορούμε να μιλάμε για κανενός είδους ανάπτυξης 

όταν δεν έχουμε κάλυψη του ΕΚΑΒ στην περιοχή της Βόρειας και Βορειοκεντρικής 

Εύβοιας και σ’ ένα ατύχημα έρχεται μετά από  μιάμιση και δυο ώρες το ασθενοφόρο.  

Άρα λοιπόν, τα βασικά ζητήματα είναι ζητήματα υγείας, υποδομών υγείας, αναβάθμιση 

του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου, του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας και παράλληλα κάλυψη 

του ΕΚΑΒ σε ολόκληρη την περιοχή, έχουν γίνει προσπάθειες, δε μπορεί να υπάρξει 

άλλη καθυστέρηση σε αυτό τον τομέα. Πρέπει οι κινήσεις να είναι άμεσες, ζητήματα 

βεβαίως που έχουν να κάνουν με τις οδικές υποδομές.  

Εδώ είναι η στιγμή κ. Γενικέ να διορθώσουμε κι ένα λάθος, διότι στα υδατοδρόμια 

υπήρχαν οι περισσότεροι Δήμοι. Ο Δήμος Κύμης, Αλιβερίου, εκπροσωπήθηκαν οι δυο 

περιοχές, και το Αλιβέρι και την Κύμη, πλην όμως απών ο Δήμος Μαντουδίου, Αγίας 

Άννας, Λίμνης. Άρα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα που είναι πολύ σημαντικό για την 

εναέρια κυκλοφορία των υδατοδρομίων, οπωσδήποτε θα πρέπει να προστεθεί έστω με 

δυο σταθμούς, και ο Δήμος Μαντουδίου – Αγίας Άννας.  
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Και βεβαίως το βασικό, το κομβικό ζήτημα, και το πιο ταλαιπωρημένο που μας 

ταλαιπωρεί ακόμα, το ζήτημα του βόρειου οδικού άξονα. Αυτό το οποίο βιώνει τόσα 

χρόνια η Βόρεια Εύβοια και το οποίο βιώνουμε εμείς, δεν υπάρχει. Έχουμε επισκεφθεί 

όλα τα μέρη του κόσμου, θεωρώ ότι  είναι αδιανόητο.  

Εν πάση περιπτώσει, καλώς ή κακώς, έχουν τρέξει, έχουμε  σχετικά καλή μελετητική 

ωριμότητα σε δυο ενότητες οι οποίες μάλιστα είναι και πληγείσες, της Αγίας Άννας και 

του Αρτεμισίου, είναι περίπου προϋπολογισμού 140 εκατομμυρίων, εκκρεμούν λίγες 

μελέτες, έτσι ώστε να συμπληρωθούν και να ωριμάσουν κι αυτές, προκειμένου να 

έχουμε ένα έργο το οποίο θα πρέπει να δημοπρατηθεί, να τρέξει η δημοπράτησή του, με 

140 εκατομμύρια προεκτιμώμενο προϋπολογισμό και βεβαίως το κομβικό τμήμα που 

είναι το τμήμα το πρώτο, το οποίο κουμπώνει με την παράκαμψη της Χαλκίδας, έτσι 

ώστε να έχουμε  ένα συνολικό οδικό δίκτυο που θα ξεκινά από την παράκαμψη της 

Χαλκίδας και θα τελειώνει στο Πευκί κι  όπως πολύ σωστά ζητά ο Γιάννης Κοτζιάς, και 

στην Ιστιαία. Αυτό είναι το Α και το Ω. 

Όλα τα ζητήματα, η τουριστική ανάπτυξη, τα λιμάνια, οι μαρίνες, είναι πάρα πολύ 

σημαντικά, θεωρώ όμως ότι το σημαντικότερο όλων είναι να μπορεί ο άλλος να πάει 

κάπου. Αν δε μπορεί, όλα τ’ άλλα είναι, να το πω, απλώς οδοντόκρεμες.  

Ολοκληρώνοντας, για να μην κουράσω άλλο, ξέρετε, σας το είπα και στην πρώτη μας 

συνάντηση, στη χώρα μας έχουμε το εξής κακό: Ότι το θαύμα διαρκεί τρεις μέρες και το 

μεγάλο τέσσερις. Είναι σημαντικό σήμερα ότι γίνεται αυτό εδώ, ότι έχουμε τον Σταύρο 

Μπένο και βλέπουμε το μέλλον ενός τόπου. Γιατί μέχρι σήμερα γινόταν μια 

καταστροφή, έφευγαν οι κάμερες, τελείωνε και το κυβερνητικό ενδιαφέρον.  

Τώρα είναι κάτι άλλο, βρισκόμαστε σε μια άλλη αρχή, πλην όμως Σταύρο μου, 

αναφέρθηκε πριν στον Περιφερειακό της Καλαμάτας, έκανε 40 χρόνια. Σημαίνει, και 

είναι δεδομένο, ότι ορισμένα έργα, θα ξεπεράσουν κατά πολύ κυβερνητικές θητείες, 

δημοτικές περιόδους, περιφερειακές περιόδους, θα πάμε για δεκαετίες. Είναι 

απαραίτητα βέβαια να γίνουν, να μελετηθούν, να ωριμάσουν, να δημοπρατηθούν. Και 

θα ξεπεράσουν σίγουρα και προγραμματικές περιόδους του Ε.Σ.Π.Α. 

Άρα λοιπόν, η δική μου πρόταση, είναι αφού καταλήξουμε στα έργα για τα οποία σας 

έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, ήδη δείξατε τα πρώτα σας δείγματα γραφής, να  
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προχωρήσουμε μετά στη θέσπιση, τη νομοθετική κατοχύρωση ειδικού αναπτυξιακού  

προγράμματος για τη Βόρεια Εύβοια που θα δεσμεύει όλες τις κυβερνήσεις. 

Με αυτό το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, όπως είχαμε στο παρελθόν, θα 

προβλέπονται όλες οι υποδομές, οι συνέργειες μεταξύ τους και βεβαίως και το θέμα των 

ιδιωτικών κεφαλαίων. Διότι θα πρέπει να συμβάλλουν τα δημόσια έργα και οι υποδομές 

στην αναμόχλευση και στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και στο χώρο του 

τουρισμού και στο χώρο της μεταποίησης και της βρώσιμης ελιάς και σε πολλούς 

άλλους τομείς.  

Άρα λοιπόν, το σημαντικότερο που θεωρώ, είναι να εξασφαλίσουμε ότι δε θα σταθεί 

τίποτα εμπόδιο στο μέλλον προς αυτή την προσπάθεια. Και θεωρώ ότι το ειδικό 

αναπτυξιακό, το οποίο θα είναι ολιστικό και θα προβλέπει το σύνολο των δράσεων και 

των υποδομών, θα είναι εκείνοι που θα διασφαλίσει την ανάπτυξη και το μέλλον αυτής 

της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε για τις  πολύ για τις ωραίες προτάσεις και έδωσε το λόγο 

στον κ. Μ. Χατζηγιαννάκη. 

Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:  

«Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Μπένο, και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες 

που είχα τη χαρά να έχω μαζί σας και για την πρόσκληση και για τα άλλα που 

συζητήσαμε και στις δημόσιες τοποθετήσεις όμως, και κυρίως στη Βουλή, την 

προηγούμενη εβδομάδα που συζητήσαμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δήλωσα 

και το δηλώνω και τώρα, σήμερα σ’ αυτή την εκδήλωση, ότι εμείς έχουμε τη λογική, 

παρά το γεγονός ότι έχουμε διάφορες ενστάσεις θεσμικού χαρακτήρα, ούτε προφανώς 

για εσάς ούτε για τους ανθρώπους που έχετε επιλέξει ως συνεργάτες τους οποίους και 

σεβόμαστε και θα συνεργαστούμε μαζί τους και μαζί σας.  

Θεωρούμε βέβαια ότι έγινε βιαστικά από την κυβέρνηση, εγώ έχω μια αγάπη στους 

θεσμούς όχι για άλλο λόγο, όχι για να χάνω την ουσία, για να μην υπάρχουν 

παρερμηνείες και αλλαγές ανάλογα με το ποιος είναι κυβέρνηση. Θεωρώ δηλαδή ότι 

πρέπει να σεβόμαστε θεσμικές ιδιότητες και να τις δημιουργούμε για να υπάρχει 

διασφάλιση στον πολίτη για τα επόμενα χρόνια.  

Παρ' όλα αυτά θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη τη δική σας δουλειά και θεωρώ ευτύχημα, 

μέχρι ν’ αποδειχθεί βέβαια στην πράξη, ότι θέλετε, αυτό μου δείχνει η σημερινή σας 
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ιδίως παρουσία, ότι θέλετε, έχετε πάθος να πετύχει αυτό που έχετε αναλάβει.  Εμείς, 

σας το είπα, θα βοηθήσουμε σ’ αυτό που μας αναλογεί.  

Πιάνομαι απ’ τα λόγια του Θανάση Ζεμπίλη, επειδή ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα της 

Βόρειας Εύβοιας,  πραγματικά θα περάσει σίγουρα τη ζωή μιας κυβέρνησης, μιας 

δημαρχιακής θητείας, μιας περιφερειακής θητείας κι έτσι πρέπει να κάνουν τ’ 

αναπτυξιακά προγράμματα, εγώ θα έλεγα και μπορείτε εσείς να το κάνετε, όχι μόνο με 

τις επαφές που θα έχουμε και την ανταλλαγή απόψεων, νομίζω ότι αν θέλουμε 

πραγματικά να πετύχει αυτό και να αλλάξει τη Βόρεια Εύβοια που το έχει τόσο πολλή 

ανάγκη, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον ελάχιστες συμφωνίες των κομμάτων, 

τουλάχιστον των κοινοβουλευτικών. 

Και αυτό θα πρέπει να το επιδιώξετε εσείς, όπως θα έπρεπε να το έχει επιδιώξει και η 

κυβέρνηση στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας και του νέου Υπουργείου που 

δημιούργησε, οποιασδήποτε δομής είχαμε προτείνει εμείς, γιατί η πολιτική προστασία  

και οι φυσικές καταστροφές δυστυχώς είναι παρούσες εδώ και αρκετά χρόνια και θα 

είναι για πάρα πολλά χρόνια, δε μπορούν να γίνονται στο σχεδιασμό μιας κυβέρνησης. 

Όπως δε μπορεί να γίνει στην επόμενη κυβέρνηση, όπως δε μπορεί να γίνει στη 

μεθεπόμενη κυβέρνηση. Αφορά σε προετοιμασίες και σε έργα δεκαετιών  και άρα πρέπει 

να υπάρχει τουλάχιστον μια ελάχιστη πολιτική συμφωνία. Σίγουρα, και νομίζω ότι 

πρέπει να το βάλετε στο σχέδιο το οποίο έχετε, ναι μεν κοιτάτε το μέλλον και πολύ καλά 

κάνετε, κι εγώ ως ένας νέος σχετικά άνθρωπος, αλλά είναι και η λογική μου, και στο 

Δήμο το ίδιο έκανα, το μέλλον κοίταζα, το μέλλον σχεδίαζα και προσπαθούσα να 

πετύχω με αυτό τον τρόπο που πετυχαίνεις μελλοντικά πράγματα.  

Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε το παρόν. Και στην ουσία το ψήφισμα στη Στροφυλιά 

αλλά και άλλες παρεμβάσεις όλων των φορέων, νομίζω ότι πρέπει να το λάβετε πολύ 

σοβαρά υπ' όψιν και να υιοθετήσετε σχεδόν όλα τα  αιτήματα γιατί θα λύσουν το παρόν.  

Τουλάχιστον η άποψή μου είναι εκ πρώτης, γιατί όπως σας είπε και ο Βαγγέλης 

Αποστόλου και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, πρέπει να καθίσουμε να μελετήσουμε τις 

προτάσεις. Θα σας προτείνουμε κι εμείς πράγματα, γιατί έχουμε καθίσει κι έχουμε 

δουλέψει, έχουμε κουράσει το μυαλό μας, έχουμε μιλήσει με φορείς, έχουμε μιλήσει με 

επιστήμονες και συνεχίζουμε και μιλάμε, δε θα το κάνουμε σε αντιδιαστολή, θα το 
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κάνουμε επιπρόσθετα των δικών σας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το έργο που θα 

παραχθεί.  

Σωστά επομένως, κατά την άποψή μου το έχετε εντοπίσει σε τρία διαφορετικά χρονικά 

και με βάση την αναγκαιότητα που υπάρχει, πλην όμως, και σας το είπαν σχεδόν όλοι οι 

φορείς αλλά το είπαν και οι τρεις Βουλευτές που μίλησαν, μάλλον οι δυο της 

αντιπολίτευσης, ο Θανάσης το έχει ζήσει και ως Δήμαρχος, είμαστε πάρα πολύ 

ανήσυχοι για τ’ αντιπλημμυρικά έργα.  

Μας είπε ο Υπουργός ότι ξεκινούν τ’ αντιδιαβρωτικά, αλλά δυστυχώς η εμπειρία η 

περσινή, των θανατηφόρων πλημμυρών στην Κεντρική Εύβοια, με έργα που αν 

εξαιρέσετε τα πρώτα έργα αποκατάστασης που έγιναν από την Περιφέρεια και τους 

Δήμους, δεν έχει γίνει τίποτε άλλο, ακόμα και οι γέφυρες δεν έχουν αποκατασταθεί, δε 

συζητάω για τις εξαγγελίες που έγιναν τις επόμενες μέρες, για τον οδικό άξονα που είπε 

ο Θανάσης και όταν ρώτησα εγώ Θανάση, για να τα λέμε στον κόσμο αυτά, όταν έκανα 

επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Υποδομών, τον Καραμανλή, γιατί δε μπήκε στο Ταμείο 

Ανάκαμψης η παράκαμψη αφού ήταν ώριμη, τουλάχιστον της Χαλκίδας, ας 

ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, μου απάντησε ότι δεν ήμαστε έτοιμοι και δεν τη βάλαμε 

και δεν έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση.  

Ελπίζω τώρα να την εξασφαλίσουν. Αλλά και πέρυσι υποτίθεται ότι θα την είχαν 

εξασφαλίσει μέχρι το Δεκέμβριο, αυτό είχαν εξαγγείλει. Γι' αυτό ήμαστε ήσυχοι. Γι' 

αυτό είμαστε επιφυλακτικοί. Γιατί κάνουμε κάθε μέρα το σταυρό μας να μη βρέξει και 

πλημμυρίσει ο κόσμος. Ειδικά τώρα που σας τα είπαν και οι προηγούμενοι, οι 

άνθρωποι που τη ζουν την περιοχή.  

Εδώ πλημμύριζε πριν καεί, φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει. Στις Ροβιές πήγατε, τα 

βλέπετε, τι μεγάλη καταστροφή μπορεί να γίνει γιατί περνάει το κανάλι, στις Γούβες το 

ίδιο, τα ζήσαμε μέσα στην πυρκαγιά με τους Δημάρχους, με τους ανθρώπους εδώ και 

είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα ως προς τ’ αντιπλημμυρικά. Πρέπει να είναι το 

πρώτο μας μέλημα. 

Σας λέω ειλικρινά ότι είμαι φανατικός υποστηρικτής των αναπτυξιακών 

προγραμμάτων, γιατί μόνο έτσι μπορείς να σχεδιάζεις το μέλλον σοβαρά, αλλά αν δε 

λύσουμε αυτό το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής προστασίας το επόμενο δίμηνο, αυτή η 

κυβέρνηση μας έχει ταράξει στις fast track διαδικασίες και στις απευθείας αναθέσεις.  
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Τώρα που είναι ανάγκη, πρέπει να το κάνουν χθες, ιδίως στα ζητήματα των 

αντιπλημμυρικών μελετών και των έργων. Γιατί οι μελέτες πρέπει να γίνουν, αλλά 

πρέπει να γίνουν προφανώς και τα έργα. Και αυτό που σας είπαν λίγο πολύ οι 

άνθρωποι, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα κι εσείς αναγκαστικά θα τα μεταφέρετε, 

δε θα τα μεταφέρει άλλος στην κυβέρνηση, υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν λυθεί. 

Π.χ. τα ελαιόδεντρα τα οποία δεν ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες, δεν έχουν 

αποζημιωθεί.  

Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση. Άνθρωποι οι οποίοι έμειναν άνεργοι επειδή οι επιχειρήσεις 

τουρισμού, επειδή καταστράφηκε προφανώς μέσα στον Αύγουστο, αναγκάστηκαν και 

λόγω κόσμου τους έδιωξαν, δεν έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα ένσημα που 

έμπαιναν στο Ταμείο Ανεργίας, οι εποχιακοί εννοώ εργαζόμενοι, έχουν μείνει άνεργοι. 

Άλλα προβλήματα, επειδή θα μείνετε εδώ κι εμείς αυτά που μαθαίνουμε, τα 

προβλήματα, απ’ τους ανθρώπους τα μαθαίνουμε, ούτε τα ξέρουμε ούτε μπορούσαμε να 

τα φανταστούμε. Άμα δε μας τα μεταφέρει αυτός που έχει το πρόβλημα, δε μπορούμε να 

το ξέρουμε κι εμείς.  

Αλλά  καλό είναι να τους ακούσουμε, και καλά κάνετε και δίνετε σήμερα το λόγο σε 

αυτούς πρώτα και αυτό θα πρέπει να κάνετε και μετά όταν αρχίσουν οι μελέτες και η 

δουλειά σας θα προχωρά, θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι 

εδώ. Αν δεν τα δούμε, θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Γιατί αν δε μπορέσουν να 

λύσουν τον επόμενο χρόνο που έχουν την απόλυτη ανάγκη, θ’ αναγκαστούν να φύγουν 

απ’ τα χωριά, σας το είπε και ο πρώην Δήμαρχος. 

Σας το είπε, θα φύγουν οι άνθρωποι, θ’ αναγκαστούν να πάνε αλλού. Άμα δεν έχουν να 

ζήσουν στο χωριό τους τι θα κάνουν; Έστω γι' αυτό το χρόνο. Άρα είναι πολύ 

σημαντικό να λυθούν προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει.  

Θα είμαστε εδώ να συμβάλλουμε με τον τρόπο μας, ελπίζω αυτή τη φορά το θαύμα να 

κρατήσει, να μην κρατήσει 3 και 4 μέρες, όταν φύγουν οι κάμερες και όταν φύγει η 

συγκίνηση του κόσμου για το δράμα της Εύβοιας, εμείς είμαστε εδώ και να συνεχίσουμε 

τη δουλειά αλλά κυρίως να υπάρξει πολιτική βούληση αυτά να χρηματοδοτηθούν. Ό,τι 

πείτε εσείς, ό,τι πούμε εμείς, ό,τι φτιάξουμε εδώ, μαζί με τον κόσμο, να χρηματοδοτεί. 

Αν δε χρηματοδοτηθεί θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα από μελέτες κι από 

σχέδια, τα οποία δε θα συμβάλλουν σε τίποτε στον τόπο.  
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Είναι μείζον αυτό, είναι μείζον να τα κάνετε με τον κόσμο, γι' αυτό  μίλησα κι εγώ  για 

το ψήφισμα της Στροφυλιάς, να τους κρατήσετε εδώ, να τους κρατήσετε να δουλέψουν, 

υπάρχουν κι άλλες ιδέες, θα σας τις πω κιόλας, για να μην καταχραστώ τώρα το χρόνο, 

που μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δουλειά αυτών των ανθρώπων για πάρα πολλά 

χρόνια, όχι ελεημοσύνες, τη δουλειά. Να δουλέψουν θέλουν, τους είδατε και στο δάσος 

τώρα, πώς το καθαρίζουν. Να δουλέψουν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, δε μας ζητάνε 

ελεημοσύνη, δε μας ζητάνε χάρη, δε μας ζητάνε επιδόματα. Δουλειά ζητάνε, αυτή που 

τους στέρησε η πυρκαγιά, 

Άρα, να το πάρουμε σαν ένα ξεκίνημα αυτό, εμείς σας λέω, δεν έχουμε αντιπολιτευτική 

διάθεση για την αντιπολίτευση αλλά θα είμαστε πάρα πολύ κριτικοί αν δούμε  ότι δεν 

υλοποιούνται έστω και στο ελάχιστο αυτά που έχει ανάγκη ο τόπος. Να είμαστε σαφείς 

σε αυτό. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να βελτιωθεί, 

δε μπορεί να μιλάμε για 80% αποζημιώσεις, αυτά είναι για άλλους είδους 

αντιμετωπίσεις, παλαιότερες αποζημιώσεις που δεν έπληξαν τους παραγωγικούς ιστούς 

των περιοχών.  

Εγώ το πρότεινα και στη Βουλή, γιατί υπάρχει κονδύλιο, γι' αυτό το λέω, γιατί 

καταλαβαίνω ότι αν δεν υπάρχουν πόροι είναι δύσκολο να συζητάμε, υπάρχει κονδύλιο 

στον παλιό Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, 640 εκατομμύρια υπερπλεόνασμα των 

ετών 2019-2020 από τις εισπράξεις του κόσμου που πλήρωνε τον παλιό Οργανισμό 

Εργατικής Κατοικίας. Τώρα ανήκει σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Είναι για στεγαστική 

αρωγή.  

Γιατί να μη χρηματοδοτηθεί το 100% των ανθρώπων και να ξεπεραστεί και η 

γραφειοκρατία του ΕΛΓΑ για τις αποθήκες; Οι άνθρωποι πραγματικά απ’ αυτό ζούσαν. 

Εκτός του ότι πρέπει να βρεθεί κι ένας τρόπος για το ύψος των αποζημιώσεων. Δε 

μιλάω για το ανώτατο ύψος των  120.000 που πιθανότατα, αν και είχαν πει 150.000 

αρχικά αλλά τελικά στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου ήταν 120.000, πιθανότατα 

να καλύπτει τους περισσότερους. 

Αλλά με τις δηλώσεις, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι όπως μπαίνουν είτε στης 

αντικειμενικές αξίες είτε στις δηλώσεις του ΕΝΦΙΑ, γιατί αυτές έχουν πάρει ως στοιχείο 

προσδιορισμού, μάλλον δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος αναστήλωσης των 

σπιτιών. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε, πρέπει να σκύψουμε από πάνω και πρέπει να 

μη λειτουργήσουμε μηχανιστικά, όπως δεν κάνετε εσείς.  
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Αυτό βλέπω, δε βλέπω μια  κλασική αντίληψη, μηχανιστική, αυτή που κάνει συνήθως το 

Δημόσιο και λέει “αυτούς τους θεσμούς έχουμε, αυτές τις αποζημιώσεις έχουμε, 

τελείωσε”. Όχι. Να σκεφτούμε δημιουργικά, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την 

ανασυγκρότηση του τόπου.  

Με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, αλλά  σας το λέω ότι θα βοηθήσουμε, αρκεί να δούμε 

από την κυβέρνηση, όχι από σας, εσείς είστε το εργαλείο το οποίο πρέπει να φτιάξει 

αυτό το σχέδιο, ότι πραγματικά θέλει να στηρίξει τη Βόρεια Εύβοια και πραγματικά 

θέλει να στηρίξει κυρίως τους ανθρώπους της.  

Εγώ κρατάω μικρό καλάθι από την προηγούμενη εμπειρία, αλλά εδώ θα είμαστε, να 

βρισκόμαστε και όλα τα τρίμηνα αλλά και ενδιάμεσα για να βοηθήσουμε τουλάχιστον 

αυτό τον έρμο τον τόπο που τον αφήσαμε και κάηκε. Σας ευχαριστώ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον ομιλητή  για την ωραία η τοποθέτησή και συμπλήρωσε 

τα εξής: 

«Η παρουσία μου ως Προέδρου της ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης αποτελεί 

εγγύηση για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και η διάρκειά του στο βαθύ μέλλον. Αυτό 

συμβολίζει. Γιατί αυτά που θα παράξουμε μαζί, θα είναι πράγματα  που θα 

διασφαλίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν υπάρχει πιο εγγυητικός μηχανισμός 

από την Ευρώπη. Τ’ αναπτυξιακά σχέδια τα ελληνικά εγώ τα φοβάμαι. Με μια 

Υπουργική Απόφαση ανατρέπονται. Ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανατρέπονται. 

Γιατί θα έχει συνέχεια, δε θα είναι μόνο μια προγραμματική περίοδος. Θα έχει 

συνέχεια».  

Ακολούθησε ο κ. Μαρίνος με την παρακάτω παρέμβαση: 

Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ:  

(Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου).  

«Αυτή τη συζήτηση για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πω ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατ’ εξακολούθηση και ως χρόνιο πρόβλημα, απορρίπτει ως μη επιλέξιμα, 

αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, υποδομές που αφορούν την αντισεισμική θωράκιση. 

Δίνει μια απάντηση, ότι δεν είναι στα επιλέξιμα και επειδή παρεμβαίνει η 

ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του Κ.Κ.Ε. που το ζούμε καθημερινά, σε κάθε ένα τέτοιο 

θέμα, απαντούν επίσης με αυτή την εμμονή. Είναι αυτό και ένα δεύτερο, για την 
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ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Πρέπει να είναι η ζημιά τεράστια, σε ατομικό 

επίπεδο ή σε επίπεδο επιχείρησης ή περιοχής για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Επομένως, έχουμε τη γνώμη ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και γι' αυτό θα θέλαμε 

να πούμε τη γνώμη μας. Ευχαριστώ και πάλι».  

Ο κ. Μπένος έδωσε την ακόλουθη απάντηση: 

Σ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Να σας απαντήσω σ’ αυτό. Θέλω να πω ευθαρσώς πως εγώ ό,τι έχω κάνει στη ζωή 

μου, δε θα το είχα κάνει χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε τους σεισμούς θα είχα 

θεραπεύσεις με τον ποιοτικό τρόπο που θεραπεύτηκαν αν δεν είχα την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ούτε τα Κ.Ε.Π. θα είχα κάνει ούτε θα είχα κάνει το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και πολύ 

περισσότερο, το πρόγραμμα αυτό.  

Θέλω να είμαι σαφής. Τα αντιδιαβρωτικά και τα αντιπλημμυρικά, έχετε δίκιο, δε 

χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δε μιλάω γι' αυτά, αυτά είναι από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και δε θα έχουμε πρόβλημα πόρων, σας το λέω, έχουμε πολλούς 

πόρους γι' αυτά. Το πρόβλημα είναι πρόβλημα οργάνωσης, ταχύτητας, πειθαρχίας, να 

τα κάνουμε γρήγορα.  

Για δε το άλλο που σας προτείνω, είναι ο στόχος 5, ο κυρίαρχος στόχος 5 των 

ολιστικών προγραμμάτων. Δεν υπάρχει πιο διασφαλιστικό πρόγραμμα απ’ αυτό που θα 

κάνουμε μαζί. Διασφαλιστικό για δεκαετίες μπροστά μας. Σας το λέω, Θανάση μου μην 

το προβάλλεις αυτό για το αναπτυξιακό, δεν είναι τόσο δυνατό. Σε παρακαλώ πολύ να 

κάνουμε μια Ο.Χ.Ε. δυνατή, η οποία θα έχει και βάθος χρονικό.  

Και θέλω να το καταλάβετε αυτό, δε θα μια Ο.Χ.Ε. κλασική όπως γίνεται τώρα στα 

Περιφερειακά, δε θα μόνο από το ΠΕΠ δηλαδή. Θα συγκοινωνεί με όλα τα τομεακά.  

Και ο Πρωθυπουργός έχει δώσει οδηγίες. Άλλωστε αυτό εγώ του ζήτησα. Δυο πράγματα 

ζήτησα από τον Πρωθυπουργό. Να είμαι εθελοντής, γιατί έτσι θέλω να δουλέψω, να 

είμαι ανεξάρτητος, να μιλάω ισοτίμως με όλα τα κόμματα και να υπάρξει ένα 

πρόγραμμα ολιστικό που θα ενταχθεί σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα.  

Γι' αυτό στη συνάντηση που κάναμε στο Μαξίμου ήταν και ο κ. Τσακίρης και ο κ. 

Κάλβος και έδωσε οδηγίες ο ίδιος. Γι' αυτό κάνουμε και την Ειδική Επιτροπή, να 

κάνουμε ένα πρόγραμμα μαμούθ πραγματικά, μια Ο.Χ.Ε. πραγματικά πολύ δυναμική. 

Και χρηματοδοτικά».  
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Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Σπύρος Πνευματικός, ιατρός και Βουλευτής   

Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας. 

ΣΠΥΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ:  

«Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά σήμερα είναι μια 

ιδιαίτερη στιγμή γιατί για πρώτη φορά γίνεται μια συνάντηση σε τέτοιο επίπεδο, ούτως 

ώστε να μπορεί να χαραχτεί ένας μελλοντικός τρόπος αντιμετώπισης μιας μεγάλης 

καταστροφής, που προηγούμενη στην περιοχή δεν υπάρχει.  

Κατ' αρχάς να συγχαρούμε τον κ. Μπένο και τις προσπάθειές του μέχρι στιγμής, για το 

έργο το οποίο πρόκειται ν’ αναληφθεί και να προχωρήσουμε σε κάποια επίλυση των 

προβλημάτων. Όπως πολύ καλά είπε προηγουμένως, οι φάσεις που θα πρέπει ν' 

αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα είναι τρεις.  

Η πρώτη και άμεση φάση είναι η επείγουσα αντιμετώπιση, η περίοδος την οποία 

διανύουμε τώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στο χρονόμετρο πραγματικά και θα πρέπει 

άμεσα να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα επιβίωσης της περιοχής, είτε 

με αντιπλημμυρικά έργα είτε με βιοποριστικούς λόγους, με μηχανισμούς για τους 

ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί μια μεγάλη καταστροφή. 

Με μεγάλη χαρά άκουσα τον Υπουργό, τον κ. Αμυρά πριν από λίγο να λέει ότι υπέγραψε 

μια σύμβαση ούτως ώστε να μπορούν να πάρουν οι Συνεταιρισμοί κάποια 

χρηματοδότηση, γιατί απ’ ό,τι καταλαβαίνω αυτό ήταν το βασικό κώλυμα για να 

προχωρήσουν τ’ αντιπλημμυρικά έργα. Ελπίζω τώρα χωρίς κανένα περιορισμό να 

ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, γιατί θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ένα μήνα μετά 

τις φωτιές είμαστε ίσως λίγο πίσω σ’ αυτό το πράγμα, όταν μάλιστα ζούμε, διανύουμε 

τη μέση του Σεπτεμβρίου αυτή τη στιγμή, με μεγάλο κίνδυνο να έχουμε  τις πρώτες 

βροχές και τις συνέπειες που μπορούμε ν' αντιμετωπίσουμε από αυτές τις βροχές. 

Πραγματικά, είτε το θέλουμε είτε όχι, η φωτιά ήταν ένα θέλημα θεού κατά κάποιον 

τρόπο, αλλά η πλημμύρα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προβλέψουμε και να το 

προετοιμάσουμε. Άρα λοιπόν, η δικαιολογία θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη.  

Η δεύτερη φάση που θα πρέπει να δούμε, θα πρέπει ν’ αποκαταστήσουμε κατά κάποιον 

τρόπο την κανονικότητα στη ζωή, στην περιοχή. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να 

καταλάβουμε ότι η καταστροφή στην περιοχή μας,  ήταν ιδιαίτερη. Δεν ήταν μια 

καταστροφή που γίνεται από ένα γεγονός το οποίο έχει αρχή και τέλος, αλλά εδώ πέρα 
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ξεκινήσαμε από ένα γεγονός το οποίο ήταν μια τεράστια φωτιά, πάρα πολύ αργή φωτιά, 

αν ακούσουμε τους ειδικούς δασολόγους και άλλους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε, θα 

πούμε ότι η φωτιά ήταν πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ δυνατή, έκαιγε για πολλή ώρα 

και πολλή ώρα σε συγκεκριμένα σημεία.  

Η καταστροφή που έχει προκαλέσει στο έδαφος λοιπόν, είναι τρομακτική. Με 

αποτέλεσμα, η γη να μη μπορεί αυτή τη στιγμή στο άμεσο μέλλον, να προσφέρει τα 

αγαθά για τον κόσμο που ζει στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το 

λάβουμε σοβαρά υπ' όψιν σ’ αυτή τη δεύτερη φάση.  

Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ν’ απασχολήσουμε στο άμεσο μέλλον 

όλους αυτούς τους ανθρώπους που δούλευαν στη γη με όποια ιδιότητα κι αν ήταν, είτε 

ήταν ρητινοπαραγωγοί, μελισσοκόμοι, οι αγρότες οι οποίοι έχασαν τα λιόδεντρά τους, 

τα οποία είναι ένα πρόβλημα και το οποίο θα καθυστερήσει πάρα πολύ.  

Όλα αυτά τα πράγματα θα καθυστερήσουν πάρα πολλά χρόνια. Αν ακούσουμε τους 

ειδικούς μιλάμε για μια πενταετία περίπου που αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν τη 

δυνατότητα να έχουν μια παραγωγή σ’ αυτό το κομμάτι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το 

λάβουμε σοβαρά υπ' όψιν. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το βιοπορισμό 

αυτών των ανθρώπων στο άμεσο μέλλον, ίσως σκεπτόμενοι ότι θα πρέπει αυτοί να 

προσληφθούν σε όλες τις εργασίες που γίνονται στο δάσος για τ’ αντιπλημμυρικά έργα ή 

αργότερα για τα αντιπυρικά έργα που μπορεί να γίνουν, ή ακόμα περισσότερο για την 

αραίωση των δασών. 

Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται κανονικά ένα δάσος, κάπως πρέπει να το κουρεύουμε, όπως 

κουρεύουμε τα μαλλιά μας, κάπως πρέπει να κουρέψουμε το δάσος, για να μπορεί αυτό 

να ζει στο χρόνο και να μην καίγεται με τον ίδιο ρυθμό.  

Αυτά λοιπόν είναι μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε, γιατί δυστυχώς  η περιοχή μας 

είναι μια περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη δυσκολία, οι άνθρωποι θ’ αναγκαστούν να 

φύγουν και εκτός από την ερήμωση των δασών μας, μπορεί να καταλήξουμε και στην 

ερήμωση του τόπου μας από πληθυσμό, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε μια 

κατάσταση η οποία δε θα έχει καμία λύση και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ν' 

αντιμετωπισθεί στο μέλλον και όλα τα υπόλοιπα έργα που θα κάνουμε από το σημείο 

αυτό και πέρα θα είναι άχρηστα, χωρίς λόγο.  

Θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν μας ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες 

είδαν να συμβαίνει καταστροφή στο περιβάλλον τους και αυτές οι επιχειρήσεις έχουν να 
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κάνουν με τον τουρισμό, αλλά όχι μόνο οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα ενοικιαζόμενα 

δωμάτια, τα ξενοδΟ.Χ.Ε.ία, τα εστιατόρια κτλ., αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι 

όλος ο ιστός της κοινωνίας στην περιοχή αυτή, ζει απ’ αυτό το πράγμα.  

Αν δεν υπάρχει χρήμα για να μπορεί να κινείται, το μαγαζί που πουλάει  ρούχα κάπου 

αλλού δε θα μπορέσει να παράγει και να πουλάει ρούχα, γιατί ο κόσμος δε θα τ’ 

αγοράσει. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο χτύπημα στην οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να 

δοθούν άμεσα μεγάλες ελαφρύνσεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις επιχειρήσεις και στον 

επιχειρηματικό κόσμο, ούτως ώστε να  παραμείνουν βιώσιμοι.  

Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να λειτουργήσουν με τα δάνειά τους και 

οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό, ούτως ώστε να μην κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Ο 

κίνδυνος που έχουμε είναι πραγματικά να φύγει ο κόσμος από τον τόπο εδώ. Και δε 

μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω από 50, 55 χρόνων οι οποίοι με τον 

έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε θα συνταξιοδοτηθούν ή θα βρουν κάποιον τρόπο να 

επιβιώσουν ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, αλλά αν όλη η 

νέα γενιά σηκωθεί και φύγει, τότε θα είναι μεγάλο πρόβλημα.  

Το τελευταίο στάδιο, είναι το τρίτο στάδιο στο οποίο πραγματικά εδώ πέρα ο κ. Μπένος 

και η εμπειρία του είναι πάρα πολύ σημαντική, όπου θα φτιαχτεί ένα πλάνο για το 

μέλλον της περιοχής και θα θέλουμε να φτιάξουμε μια Εύβοια όπως πραγματικά την 

ονειρεύονται οι ντόπιοι, οι πολίτες και όλοι εμείς.  

Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πάρει πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να ξεκινήσει αυτή η 

διαδικασία από τώρα, αλλά μπορεί να ολοκληρωθεί σε πολλά χρόνια, όπως και ο κ. 

Μπένος είπε και στην πρώτη συνάντηση που είχαμε κάνει, μου εξήγησε ότι ο δρόμος 

έκανε 40 χρόνια να φτιαχτεί και πάλι, αν δεν ήταν Πρωθυπουργός ο Σαμαράς, πολύ 

δύσκολα πιστεύω ότι θα είχε ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος τότε.   

Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έγινε. Και πρέπει να έχουμε υπομονή. Άρα πρέπει να 

βλέπουμε ένα μεγάλο όραμα. Θα περίμενα ίσως σ’ αυτό το κομμάτι λίγο πιο 

εξειδικευμένα μέτρα γιατί ο κόσμος εδώ έρχεται με μια πολύ μεγάλη αγωνία και θέλει 

να δει τι του επιφυλάσσει το αύριο. Και το αύριο για όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ 

πέρα που υπέστησαν αυτή την καταστροφή, είναι σήμερα, είναι αύριο, είναι μεθαύριο, 

είναι κάθε μέρα από δω και πέρα για τα επόμενα χρόνια.  
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Άρα λοιπόν, θα ήθελαν ίσως περισσότερο να είμαστε πιο εξειδικευμένοι και στα νυν 

έργα, αλλά και στα μελλοντικά. Ελπίζω λοιπόν ότι σύντομα θα  έχουμε κι άλλες 

συναντήσεις, όπου θα μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτά τα μελλοντικά έργα, πώς τα 

ονειρευόμαστε. Τα είπαν όλοι οι προηγούμενοι, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε την 

οδοποιία, να φτιάξουμε τους δρόμους, να φτιάξουμε τεχνολογία, να φτιάξουμε γεωργία, 

πολλά πράγματα, αλλά θα πρέπει αυτά να μπουν σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ούτως 

ώστε να ξέρει ο καθένας τι μπορεί να περιμένει στο βάθος του χρόνου.  

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία, είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία να κάνουμε 

τέτοια μαζώματα και να συζητάμε τόσον καιρό μετά, απλώς κρούω ακόμα τον κώδωνα 

του κινδύνου, είμαστε στο χρονόμετρο αυτή τη στιγμή, διότι κινδυνεύουμε να έχουμε 

συνέπειες αν δεν προλάβουμε να τελειώσουμε μερικά έργα που πρέπει να γίνουν άμεσα. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».  

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Πνευματικό και διαβεβαίωσε πως τον Δεκέμβριο του 

2021 στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης που θα προγραμματιστεί στη Βόρεια 

Εύβοια για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης, οι μελέτητες θα παρουσιάσουν 

συγκεριμένες προτάσεις για τη διαχείριση των ζητημάτων που έθεσε.  Αμέσως μετά 

έδωσε το λόγο στη Δρ Φαίη Μακαντάση,  Επικεφαλής Ερευνών του ανεξάρτητου μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού “διαΝΕΟσις”, που θα προσφέρει δυο σημαντικές  

μελέτες για το Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.  

ΦΑΙΗ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ:  

«Καλησπέρα κι από μένα. Τελικά αυτή η αργοπορία μου για την οποία ζήτησα συγνώμη 

και η οποία οφείλεται φυσικά στο δρόμο, το ξέρουμε όλοι, σ’ αυτό το δρόμο ποτέ δε 

μπορείς να υπολογίσεις την ώρα σου, ήταν πολύ σοφή εκ των υστέρων, καθ’ ό,τι 

άκουσα όλους τους φορείς, άκουσα τον κ. Νίκο, άκουσα τον κ. Βαγγέλη, άκουσα τον κ. 

Στάθη, άκουσα τον Καθηγητή μου που εκπροσωπεί τους μελισσοκόμους από το Λύκειο 

Λουτρών Αιδηψού.  

Δε θα μακρηγορήσω, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, να δώσω ακραιφνώς κάποιες 

διαστάσεις αυτών των μελετών, γιατί βρισκόμαστε σε επικοινωνία και σε συνεργασία με 

τις ερευνητικές ομάδες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.  

Να πω για όσους δε με γνωρίζετε, είμαι γέννημα θρέμμα της Βορείου Ευβοίας, 

κατάγομαι από τα Λουτρά Αιδηψού, εκεί πήγα σχολείο, εκεί είναι όλες μου οι 

αναμνήσεις, οι οποίες σίγουρα λαβώθηκαν, σίγουρα πληγώθηκαν, αλλά νομίζω ότι 
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πλέον, αφού έχει μπει η ταφόπλακα και όλοι το αναγνωρίζουμε, δεν υπάρχει παρά η 

ανάσταση. Οπότε θέλω να είμαι αισιόδοξη για το αύριο, θέλω να είμαι αισιόδοξη γι' 

αυτό τον τόπο και ίσως πραγματικά, είναι μια χρυσή ευκαιρία μαζί με την πολύ μεγάλη 

εμπειρία του κ. Μπένου και της ομάδας του, όντως η Βόρεια Εύβοια ν’ ανασυγκροτηθεί 

και να επανεκκινήσει.  

Προέρχομαι από μια αγροτική οικογένεια, μια οικογένεια χαμηλού εισοδηματικού 

επιπέδου. Ξέρω καλά τα θέματα τα αγροτικά, ο αδερφός μου είναι μελισσοκόμος και 

κτηνοτρόφος, έχω μαζέψει ελιές, δουλεύω τα καλοκαίρια από 8 χρόνων, η μαμά μου 

είναι εποχιακή υπάλληλος, γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα και τα έχω νιώσει στο 

πετσί μου.  

Δεν είμαι εδώ ως επικεφαλής ερευνών του Οργανισμού διαΝΕΟσις που μπορεί να σας 

φαίνεται ελίτ, και θα σας πω λίγα λόγια και για τον Οργανισμό. Είμαι εδώ, πρωτίστως 

γιατί αισθάνομαι αυτό τον ψυχικό πόνο και φυσικά αισθάνομαι και το θυμό σας.  

Είναι και δικός μου θυμός, είναι μέσα στα στάδια του πένθους μας, αλλά πρέπει να 

προχωρήσουμε μπροστά, να φύγουμε όντως όλοι μαζί για να δούμε το αύριο του τόπου 

αυτού που περιμέναμε τόσα χρόνια αυτή τη μεταμόρφωση και έχουμε μια χρυσή 

ευκαιρία, μαζί με τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από την ΚΑΠ 

που θα έρθουν στη χώρα μας και ήδη έχουν ξεκινήσει να εισρέουν, όντως να 

κατευθυνθούν εδώ.  

Η διαΝΕΟσις λοιπόν είναι ένας ερευνητικός Οργανισμός, είναι ένας ανεξάρτητος 

ερευνητικός Οργανισμός, έχει αποκλειστική χρηματοδότηση από το Δημήτρη 

Δασκαλόπουλο, τον πρώην Πρόεδρο του ΣΕΒ που είχε και  τον όμιλο Vivartia, τη 

ΔΕΛΤΑ. Να πω ότι είναι ευγενική χορηγία (οι δυο μελέτες),  έχω εμπλακεί κι εγώ 

συναισθηματικά και το ζήτησα να γίνει αυτό, να καθοδηγήσω αυτές τις μελέτες για τον 

τόπο μας.  

Για το ανθρώπινο δυναμικό που, επιτρέψτε μου, είναι ο βασικός πυλώνας  όλου αυτού 

του σχεδίου ανασυγκρότησης, του νέου παραγωγικού μοντέλου,  εφ' όσον φυσικά 

έχουμε διασφαλίσει ότι υπάρχουν υποδομές  και προσβασιμότητα, αλλιώς δε μπορούμε 

να μιλάμε για τίποτε απ’ όλα αυτά κι αυτό παραμένει μια ωραία απεικόνιση. Το 

ανθρώπινο δυναμικό λοιπόν που είναι ο βασικός πυλώνας, ο βασικός πυρήνας, αυτό 

που έχουμε σκοπό είναι να χαρτογραφήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, 
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ποιες είναι οι ανάγκες του, να κάνουμε ενδελεχή μελέτη, να έρθουμε σ’ επικοινωνία με 

όλους τους φορείς, να δούμε δυο πράγματα.  

Όταν μιλάμε για ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχει η πλευρά της προσφοράς και η πλευρά 

της ζήτησης. Δηλαδή τι σημαίνει προσφορά; Αυτοί που προσφέρουν εργασία, να δούμε 

δηλαδή, τη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων, των ικανοτήτων, των μυαλών της 

περιοχής αυτής, γιατί θέλουμε όντως να παραμείνουν και μυαλά στην περιοχή, άτομα με 

δεξιότητες που θα βοηθήσουν και τους αγρότες και τους μελισσοκόμους και τους 

κτηνοτρόφους με τις νέες μεθόδους τεχνολογικά παραγωγής προϊόντων για την περιοχή. 

Είδατε ότι διαπνέουν το ψηφιακό κύμα, η καινοτομία και η “πράσινη επανάσταση”, 

οριζοντίως όλους αυτούς τους πυλώνες, για τους οποίους η διαΝΕΟσις έχει κάνει 

ξεχωριστές μελέτες. Έχει κάνει μελέτη το 2017 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην 

Ελλάδα -  ο προκάτοχος της θέσης μου είναι ο νυν Υπουργός  Ψηφιακής Πολιτικής - 

έχουμε κάνει μελέτη για την κλιματική αλλαγή από το 2017 και τις επιπτώσεις της σε 

νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, βλέπουμε τις επιπτώσεις σήμερα, τις νιώσαμε στο 

πετσί μας.  

Επανέρχομαι στο ανθρώπινο δυναμικό, θα δούμε την προσφορά και τη ζήτηση 

εργασίας, αυτό να σημειώσω ότι θα το κάνουμε σε συνεργασία και με τον ΟΟΣΑ. 

Έχουμε έρθει σ’ επικοινωνία με τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, τον 

Καθηγητή, τον Γιώργο Πρεβελάκη και εκεί θα μας υποστηρίξουν τεχνοκράτες του 

ΟΟΣΑ που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και 

ανασυγκρότησης περιοχών και χωρών μετά από καταστροφές, βλέπετε πυρκαγιές του 

2009 στην Αυστραλία και πρόσφατα οι σεισμοί στην Ιταλία». 

Αμέσως μετά η κα Μακαντάση περιέγραψε το αντικείμενο της δεύτερης μελέτης που 

θα εκπονήσει και διαθέσει δωρεάν για το Πρόγραμμα η “διαΝΕΟσις”, της μελέτης 

για τα Κοινωνικά Δίκτυα της Βόρειας Εύβοιας. 

«Να μιλήσω για τα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα, είπαμε, ο πυλώνας είναι το 

ανθρώπινο δυναμικό, ο σημαντικός πυλώνας αυτού του εγχειρήματος, αλλά τα δίκτυα 

είμαστε εμείς, είναι όλοι οι φορείς, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι Οργανισμοί. Πληρέστατη 

χαρτογράφηση όλων των φορέων, συζητήσεις, ερωτηματολόγια για να πάρουμε 

ομαδοποιημένα τις απαντήσεις σας.  

Το ίδιο πράγμα κάναμε και για τις τρεις περιφερειακές λιγνιτικές περιοχές, της 

Αρκαδίας, της Κοζάνης και της Φλώρινας, πήραμε τις απαντήσεις γι' αυτό που λέμε 
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“δίκαιη μετάβας”,, το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε κι εδώ και σε συνεργασία με τους 

ερευνητές, να κάνουμε προτάσεις πολιτικής που είναι πολύ στΟ.Χ.Ε.υμένες. Κοινωνικές 

προτάσεις πολιτικής  ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, άλλες 

για τους νέους, άλλες για τους μεγαλύτερης ηλικίας, πώς θα κρατήσουμε αυτό που λέμε, 

να κάνουμε το brain gain, να φέρουμε άτομα,  και ψηφιακούς νομάδες εδώ στην 

περιοχή». 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε την κα Μακαντάση και έδωσε το λόγο στον κο Διονύση 

Παπαδάτο, εκπρόσωπο του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη» της οικογένειας 

Κωνσταντακόπουλου, που θα εκπονήσει τη μελέτη για την αγροδιατροφή.  

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ:  

«Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Μπορεί να μην έχουμε άμεση 

επαφή με την περιοχή εδώ, καθώς είμαστε ένα Ίδρυμα που δραστηριοποιούμαστε στη 

Μεσσηνία.  

Ωστόσο, με βαριά καρδιά οδηγήσαμε μέχρι εδώ και πραγματικά είδαμε εικόνες που δεν 

τις χωράει ο νους. Ωστόσο, είμαι αρκετά αισιόδοξος γιατί είμαστε σήμερα εδώ όλοι 

μαζί και ξεκινήσαμε όλοι μαζί κι ακούσαμε φωνές απ’ όλες τις πλευρές. Και είναι πολύ 

σημαντικό γιατί έτσι κάπως ξεκινά η ζύμωση. Πραγματικά θεωρώ ότι μέσα από τη 

συνεργασία και με τους φορείς και με τους κατοίκους, θα έχουμε σπουδαία 

αποτελέσματα στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, είμαστε εδώ και 

καλή συνέχεια σε όλους».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κα Παπαδάτο και έδωσε το λόγο στον κ. Δημήτρη 

Αναγνωστάκη, τ. Δημάχου Χαλκίδας. Πρόσθεσε μάλιστα πως επί Δημαρχεία του κ. 

Αναγνωστάκη είχαν εγκαινιάσει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ:  

«Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς, δε θα είμαι στην ίδια 

γραμμή και θέλω να ξεκαθαρίσω ευθύς εξαρχής, την άποψη της παράταξής μας, της 

περιφερειακής παράταξής μας.  

Εμείς, με  όλο το σεβασμό στο πρόσωπο του κ. Μπένου, έχουμε μια διαφορετική 

αντίληψη. Η διαφορετική μας αντίληψη έχει να κάνει με το ότι θεωρούμε πως αυτή η 

Επιτροπή είναι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μια ευθεία υποτίμηση, μια ευθεία 

απαξίωση και θα έλεγα, για μας είναι και μια θεσμική εκτροπή. Το καταθέσαμε στο 
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Περιφερειακό Συμβούλιο, το καταθέτω και ενώπιον σας για να έχετε τα στοιχεία εκείνα 

της αξιολόγησης στο τέλος αυτής της περιπέτειας, αυτής της καταστροφικής περιόδου 

για τον τόπο.  

Είναι προφανές, ο κ. Μπένος είπε ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει στην ουσία Επιτροπή. 

Είναι ο κ. Μπένος. Και μάλιστα απαίτησε και διεκδίκησε και το κατοχύρωσε, να είναι ο 

αρχιστράτηγος αυτής της προσπάθειας. Άρα λοιπόν, στην ουσία, δεν υπάρχει Επιτροπή. 

Υπάρχει ο κ. Μπένος με την τεράστια διαδρομή, με την τεράστια εμπειρία, που πολλοί 

από μας, ίσως  μπορούμε να επενδύσουμε μια προσδοκία.  

Αλλά, άκουσα λίγο πριν έξω από έναν  πολύ καλό συντοπίτη  μου, πατριώτη μου, 

αυτούς τους στίχους που λένε “τα όμορφα τα λόγια τα μεγάλα”. Πόσες φορές δεν 

ακούστηκαν σε παρόμοιες καταστάσεις, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. “Ζορμπάς”, 

“Θάλεια”, “Ιανός”. Και σήμερα, δυο χρόνια ή τρία  χρόνια μετά, ή και ένα χρόνο μετά, 

δεν υπάρχει το αυτονόητο, η καταβολή της αποζημίωσης σ’ αυτούς τους ανθρώπους 

που καταστράφηκαν. 

Γι' αυτό,  πέρα κι έξω από τις καλές, αγνές προθέσεις που υπάρχουν από τον κ. Μπένο, 

υπάρχει δυσπιστία, έντονη δυσπιστία και καχυποψία. Θα υλοποιηθούν όλα αυτά; Έγινε 

μια  συμπυκνωμένη παρουσίαση ενός σχεδίου. Και μάλιστα με τον κ. Μπένο, και τον 

ευχαριστώ ιδιαίτερα, έχουμε σε αρκετά  θέματα ταύτιση απόψεων. 

Γιατί ένα τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα όπως και εκείνος ισχυρίζεται και η παράταξή 

μου, δε μπορεί να είναι αποτελεσματικό αν δεν είναι δίκαιο και ισότιμο. Για να 

μπορέσει ν’ αποτελεί μια βιώσιμη λύση στο εγγύς και απώτερο μέλλον. Κυρίες και 

κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω τι περισσότερο προσδίδει αυτή η διαδικασία της 

Επιτροπής, πέρα και έξω από αυτήν που κάνουμε στα Δημοτικά μας Συμβούλια και στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο.  

Και μάλιστα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πέρα κι έξω από τις πολιτικές, ιδεολογικές 

αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις που έχουμε οι παρατάξεις μεταξύ μας, καταλήξαμε σ’ 

ένα μεγάλο ποσοστό των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σ’ ένα κοινό 

πλαίσιο θέσεων που περιλαμβάνει και το ψήφισμα της Στροφυλιάς, που περιλαμβάνει 

και τα αιτήματα των μελισσοκόμων, που περιλαμβάνει την επανακατοίκηση, γιατί αυτός 

είναι ο μεγάλος στόχος, να μη φύγουν οι νέοι και οι νέες, ή οι κάτοικοι οι σημερινοί 

των οικισμών και των χωριών που επλήγησαν, που κάηκαν.  
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Αλλά, παράλληλα έχουμε και τα μεσομακροπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα. Δεν 

κατανοώ δηλαδή. Εκτός, υπάρχει μια ερμηνεία, αν η κυβέρνηση θεωρεί ακατάλληλα τα 

Δημοτικά Συμβούλια, το Περιφερειακό Συμβούλιο και βεβαίως πρωτίστως αυτούς που 

έχουν την πρώτη ευθύνη, ή λέω με το φτωχό μου το μυαλό, ότι πρέπει να έχουμε μια 

ασπίδα, το όνομα Μπένο είναι πραγματικά ασπίδα, εάν υπάρξει ολιγωρία, εάν υπάρξει 

υστέρηση, να δοθεί βορά η Επιτροπή του κ. Μπένου στο λαό της Εύβοιας, με ό,τι ήθελε 

προκύψει. Εκτονωτικά λειτουργώντας.  

Υπήρχαν αισιόδοξες φωνές. Θέλω να τις συμμεριστώ. Δε θέλω να είμαι μίζερος. Δε 

θέλω να είμαι αυτός που  θα δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα. Αλλά, φίλες και φίλοι, 

προσέξτε, έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα Δημοτικά Συμβούλια. Μια πηγή 

εξουσίας. Έχουμε την Επιτροπή του κ. Μπένου, δεύτερη Επιτροπή εξουσίας. Και 

υπάρχει και η κυβέρνηση. Τι ειπώθηκε προηγουμένως, στην αρχή, όσες και όσοι 

ήμαστε; Ο κ. Τριαντόπουλος, θα έχει το γενικό πρόσταγμα. Γιατί; Γιατί θα  έχει το 

χρήμα προφανώς. Τα υπόλοιπα θα χρηματοδοτηθούν είτε με τα 500 εκατομμύρια που 

έβγαλε η κυβέρνηση αλλά είναι σ’ επίπεδο εξαγγελίας, είτε η Επιτροπή του αγαπητού 

και αξιότιμου κ. Μπένου, θα ψάχνει να βρει δωρεές. Γιατί ό,τι μας παρουσιάστηκε είναι 

μελέτες από δωρεές, από χορηγίες.  

Αυτό, ναι μεν μας κάνει να είμαστε ευγνώμονες και ικανοποιημένοι σ’ ένα βαθμό, αλλά 

άλλο είναι το να υπάρχει ένας επαγγελματίας που θα είναι υποχρεωμένος, σε 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με σαφείς κατευθύνσεις να παρουσιάσει το παραδοτέο, 

να δώσει δηλαδή τη δουλειά του και άλλο είναι ένας που εθελοντικά προσφέρει, με όλες 

τις καλές προθέσεις.  

Γιατί θα του βγει το επαγγελματικό μπροστά. Γιατί δεν είναι κάποιοι οι οποίοι είναι 

ανεπάγγελτοι και δεν είχαν τι να κάνουν και ήρθαν να προσφέρουν τη βοήθειά τους. 

Παράλληλα με αυτό, θα τρέχουν και εκείνες τις εργασίες για το βιοπορισμό τους.  

Άρα λοιπόν, όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο. Τουλάχιστον 

για εμάς. Εμείς, στο Περιφερειακό Συμβούλιο αγαπητέ φίλε κ. Μπένο, και επίτρεψέ μου 

να το κάνω και λίγο πιο συναισθηματικό, αγαπητέ, αξιότιμε φίλε Σταύρο,  καταθέσαμε 

τις προτάσεις μας που είναι γνωστές, δεν ήξερα αν τις έχετε, επιτρέψτε μου να τις 

επανακαταθέσω. Όποιος ή όποια ενδιαφέρει, μπορεί να μπει στο blog patridasterea της 

παράταξής μας για να έχει πλήρη εικόνα. 
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Θέλω μόνο να σταθώ σε δυο σημεία και κλείνω γιατί ξέρω ότι μακρηγόρησα. Φίλες και 

φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω ότι, η κρατική ολιγωρία, η εγκληματική 

αδιαφορία, δε μπορεί να ερμηνεύσει την παροιμία “να σε κάψω Γιάννη να σ’ αλείψω 

μέλι”. Δεν είμαστε επαίτες, δε θέλουμε φιλανθρωπία, θέλουμε αυτό που μας οφείλουν. 

Αυτό που χρωστούν σε όλους μας. Και σ’ εμάς και στα παιδιά μας.   

Και το απαιτούμε, με όση θέρμη και ζέση έχει η φωνή και η ψυχή μας. Ευχαριστώ 

πολύ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Αναγνωστάκη και προχώρησε στο ακόλουθο 

σχόλιο: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

 «Σ’ ευχαριστούμε Δημήτρη. Θέλω να κάνω μερικά σχόλια γι' αυτά που είπες.  

Σχόλιο πρώτο: Λες για τις δωρεές του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Το ΔΙΑΖΩΜΑ εγώ το έκανα 

γιατί  υπήρχε ένας αυτισμός στα μνημεία. Εσύ για παράδειγμα, αν αποφάσιζες να 

δώσεις 100 ευρώ για ένα βυζαντινό εκκλησάκι εδώ της περιοχής δε μπορούσες, δεν 

υπήρχε τρόπος να το υποδεχθεί το κράτος. Εμείς ανοίξαμε λοιπόν με πολλαπλούς 

τρόπους τη δυνατότητα εισροής χρημάτων από απλούς πολίτες. Τραπεζικοί λογαριασμοί 

για παράδειγμα σε όλα τ’ Αρχαία Θέατρα μέχρι χορηγίες για μελέτες για μεγάλα 

ολιστικά προγράμματα, τις “Πολιτιστικές διαδρομές”.  

Αυτό τον πλούτο λοιπόν τον επιχειρησιακό  και τον πνευματικό, τον αξιοποιούμε  τώρα 

εδώ. Πώς; Έχεις υπ' όψιν σου την Επιτροπή Μολυβιάτη; Δεν απορρόφησε τίποτε. Τώρα 

τι κάνουμε εδώ: Είπες ότι δε θα υπάρχει επαγγελματισμός. Θα υπάρχει απόλυτος 

επαγγελματισμός. Οι μελετητές θα είναι υπό αυστηρή επιτήρηση και από τρεις πλευρές. 

Θα είναι τριμελείς οι Επιτροπές επίβλεψης των μελετών. Θα είναι ο χορηγός, θα είμαι 

εγώ προσωπικά και θα είναι και το Υπουργείο το αντίστοιχο στο οποίο υπάγεται η 

μελέτη, από την αρχή.  

Για τις μελέτες αυτές, μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα, θα έχουν υπογραφεί οι 

συμβάσεις. Μπορείς να μου εξηγήσεις αν τις προκήρυσσε το Δημόσιο πότε θα τις 

είχαμε; Σε δυο χρόνια Δημήτρη. Κερδίζουμε λοιπόν δυο χρόνια φίλε μου. Δυο 

ολόκληρα χρόνια. Και μάλιστα τώρα προσπαθούμε να βρούμε και μεθοδολογία για να 

επισπεύσουμε και τα έργα της πρώτης ροής που θα έρθουν από τη διάνοιξη και μετά. 

Αυτό είναι το ένα.  
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Δεύτερον: Ένα από τα πράγματα που συζήτησα με τον Πρωθυπουργό, η Επιτροπή, να 

το διορθώσω, δεν είναι ότι είναι ο Μπένος μόνος του, ο Μπένος δεν έχει μια Επιτροπή 

πάνω απ’ τον Μπένο, αυτό ζήτησα εγώ. Έχει όμως μια Επιτροπή από τα συναρμόδια 

Υπουργεία και από  στελέχη της κυβέρνησης, η οποία είναι μια σπουδαία Επιτροπή που 

έχει συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό  μια φορά και θα συνεχίσει να συνεδριάζει. 

Αυτό που ζήτησα από τον Πρωθυπουργό και το αποδέχθηκε ευχαρίστως, είναι ο 

κυρίαρχος ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βεβαίως θα έπρεπε να υπάρχει και 

κάποιος να εκπροσωπεί την κυβέρνηση, με κάποιον να συνομιλείτε, που είναι ο 

υφυπουργός. Δεν ήθελα να συνομιλείτε με το χάος. Κατά τα άλλα, ό,τι υπάρχει, το είπα 

και με το Γιώργο που συναντηθήκαμε χτες, ό,τι υπάρχει από δω θα φιλτράρεται από 

τους δυο Δημάρχους και από τον Περιφερειάρχη. 

Μίλησα σήμερα για λευκή σελίδα που ξεκινάμε. Τίποτα δε θα γίνει χωρίς εσάς. Τίποτε. 

Εγώ τώρα τι είμαι; Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, επίτρεψέ μου να σου πω, ξέρω καλά 

τι σημαίνει φυσική καταστροφή, ξέρω καλά τί σημαίνει ολιστικό πρόγραμμα, κυλάει 

στις φλέβες μου και στην ουσία πρόκειται για μια μορφή επιστράτευσης. Όποιος και αν 

μου την έκανε Δημήτρη, θ’ απαντούσα ναι. Μου την έκανε ο Τσίπρας, μου την έκανε η 

Φώφη, θα απαντούσα αμέσως ναι.  

Γιατί ξέρω και στο λέω ίσως και με αλαζονεία, ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και είναι κάτι 

άλλο: Δεν κάνω τίποτε χωρίς την πρώτη γραμμή. Πάντα ήμουν στα χαρακώματα. 

Ήμουν πάντα πεζικάριος δηλαδή. Έτσι κι εδώ θα είμαι, πεζικάριος.  Θέλω να 

καθησυχάσω τις καλοπροαίρετες ανησυχίες σου, ότι ακριβώς αυτά που είπες ισχύουν με 

την αντίστροφη φορά και επιχειρηματολογία.  

Είμαι εδώ για να ενισχύσω το ρόλο σας, είμαι εδώ ως εγγυητικός παράγων ότι θα 

παραχθεί ένα πρόγραμμα που δε θα είναι έωλο και που μπορεί ν’ αναιρεθεί από την 

πρώτη κυβέρνηση, ή από την πρώτη αλλαγή κυβερνητικού σχήματος. Είμαι εδώ, μην το 

θεωρήσεις υπερβολή, γιατί με καλεί η πατρίδα Δημήτρη μου. Εγώ αυτές τις δεξιότητες 

από την πατρίδα τις απέκτησα κι από τη ροή που έχει η ζωή μου, κυρίως με τους 

μεγάλους σεισμούς της Καλαμάτας. Ελπίζω να μπορώ να σας φανώ χρήσιμος 

πραγματικά. Το ότι θα δώσω όλη μου την ψυχή, μην αμφιβάλλεις καθόλου.  
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Τώρα παρακαλώ να με κατανοήσει η Κατερίνα, να περιμένουμε να μιλήσει ο 

υφυπουργός, ο κ. Κεδίκογλου γιατί έχει κάποιες επαφές και πρέπει να φύγει. 

Συγχαρητήρια κιόλας, καλή δουλειά και καλή θητεία».  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, στο σημείο αυτό 

έδωσε το λόγο στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,  κ. Σίμο  Κεδίκογλου. 

ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ:  

«Ευχαριστώ. Έχω τους συκοπαραγωγούς στον Ταξιάρχη που πρέπει να πάω να δω. 

Εγώ είμαι σ’ ένα διπλό ρόλο. Είμαι μέλος της κυβέρνησης και θα κάνω τα πάντα για ν’ 

ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Πρωθυπουργός, είμαι όμως και 

Βουλευτής Ευβοίας, είμαι της Βόρειας Εύβοιας, η καταστροφή μ’ έχει χτυπήσει στην 

καρδιά μου, στην ψυχή μου, μ’ έχει σημαδέψει για πάντα και θα κάνω με όλες μου τις 

δυνάμεις ό,τι μπορώ.  

Γι' αυτό και δεν είναι μόνο ο τομέας της αρμοδιότητάς μου, δηλαδή η αλιεία, η 

κτηνοτροφία, η διαχείριση κρίσεων που τώρα δημιουργείται με πρώτη κρίση δυστυχώς 

αυτήν της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Βόρειας Εύβοιας, θα δημιουργηθεί για πρώτη 

φορά Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως, 

όπως σας είπα, είναι διπλός ο ρόλος, δηλαδή θα καλύπτω όλο το φάσμα, θα είμαι κι 

εγώ ένας παράγοντας πίεσης για ταχύτερη, αποτελεσματικότερη υλοποίηση των μέτρων. 

Και γι' αυτό ξεφεύγω από τα όρια της ευθύνης μου  και σαν ένα πρώτο δείγμα φίλε 

Σταύρο, θέλω να σου δώσω τις προτάσεις του επαγγελματικού, εμπορικού, 

ξενοδΟ.Χ.Ε.ιακού κόσμου της Αιδηψού, αφορούν όμως τα προβλήματα όλης της 

Βόρειας Εύβοιας και κυρίως μια παράμετρο, αναφέρθηκε, δεν είναι μόνο αυτοί που 

κάηκαν οι εγκαταστάσεις τους, μια ταβέρνα ή ένα ξενοδΟ.Χ.Ε.ίο, κάηκε η σεζόν. 

Μπορεί να μην κάηκε η υποδομή, αλλά χάθηκαν τα έσοδα ενός χρόνου. Έχω προτείνει 

και ήδη με αυτό τον τρόπο πετύχαμε την ένταξη της Αιδηψού και των Ωρεών στην 

κατάσταση της έκτακτης ανάγκης, τη μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής σαν 

ένα πρώτο μέτρο, το άλλο όμως τώρα που είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει στερέψει από 

ρευστό η Βόρεια Εύβοια, πρέπει να δοθεί ένα ποσοστό των διαφυγόντων εσόδων με 

βάση τα στοιχεία από της ΑΑΔΕ από το 2019.  

Αναφέρουν και άλλα μέσα τα οποία έχω συζητήσει, τον ίδιο κατάλογο έδωσα και στον 

Χρήστο Τριαντόπουλο, για παράδειγμα κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ για τους δυο 

Δήμους, τουλάχιστον για το φετινό χειμώνα, γιατί οι λογαριασμοί θα είναι 

δυσβάσταχτοι σ’ ένα σκηνικό καταστροφής.  
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Να πω πρώτα αυτά που είναι εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων μου. Οι μελέτες, 

για τις οποίες συζητούσα τώρα με τους Καθηγητές, τον κ. Βάρρα και τον κ. 

Εμμανουηλίδη. Είναι έτοιμη η μελέτη για τα φράγματα, τ’ αντιπλημμυρικά. Μου την 

έδειξαν τώρα, είναι εμπεριστατωμένη, είναι πλήρης, νομίζω την κρατάει και ο Γιάννης 

Κοτζιάς στα χέρια του. Μπορούν ν’ αρχίσουν άμεσα και εδώ πρέπει όλοι να 

δουλέψουμε, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα συνεννόησης μεταξύ Καθηγητών 

Πανεπιστημίου και Δασαρχείων κτλ. Μπορούν ν’ αρχίσουν άμεσα αυτά που μας καίνε 

περισσότερο, δηλαδή τα αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά έργα. Είναι πολλές οι 

περιοχές. Εδώ η Λίμνη πρώτη απ’ όλες, η γεωμορφολογία της, δείχνει ότι περιμένει την 

καταστροφή αν δε γίνουν αυτά τα φράγματα άμεσα, με το αμφιθεατρικό σχήμα που την 

περιβάλλει.  

Αντίστοιχα και στις Ροβιές, στο Αρτεμίσιο. Οι Γούβες, ο Βουτάς, είναι περιοχές που 

περιμένουν την καταστροφή αν δεν κάνουμε άμεσα τα έργα. Αυτός είναι ο Καθηγητής ο 

κ. Βάρρας, και θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί εάν δεν είχαν επιλεγεί 

αυτές οι fast track διαδικασίες…Γιατί όπως ειπώθηκε στα Ψαχνά έκαναν δυο χρόνια 

για να κάνουν τα έργα, γιατί ακολουθήθηκε η παλιά διαδικασία και είχε δικαίωμα ο 

καθένας να κάνει ένσταση. Οπότε μέχρι να εξετασθούν όλες οι ενστάσεις, χάθηκαν δυο 

χρόνια. Για να μπορέσουμε να κινηθούμε άμεσα με αυτόν τον τρόπο, οι Καθηγητές και 

τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά δημόσια, τα κατάφεραν μέσα σε χρόνο ρεκόρ...»  

Ο κ. Μπένος σημείωσε στο σημείο αυτό πως ο κ. Γρηγόρης Βάρρας είναι Καθηγητής 

Δασολογίας, και σύμβουλος του Πρωθυπουργού, με τον οποίο συνεργάζεται και ο 

ίδιος.  

Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ:  

«…Έτσι καταφέραμε να είμαστε πολύ γρήγορα έτοιμοι. Τώρα πρέπει ν’ αρχίσει η 

υλοποίηση. Είμαι εδώ και για τα προβλήματα με τις αποζημιώσεις, γιατί όπως 

ακούσατε, κινούμαστε σε δυο άξονες. Ο ένας είναι ο βραχυπρόθεσμος, η ανακούφιση, η 

επιβίωση αυτό το χειμώνα, του κόσμου της Βόρειας Εύβοιας και ο άλλος είναι ο 

μεσοπρόθεσμος και ο μακροπρόθεσμος, που είναι το πλαίσιο του σχεδίου που 

καταρτίζει ο Σταύρος Μπένος μαζί με όλους τους συμβούλους του και με όλους εμάς.  

Στα βραχυπρόθεσμα οι δυσλειτουργίες που υπάρχουν  στην ανακούφιση, στις 

αποζημιώσεις, είναι μια σειρά από δυσλειτουργίες με πιο σημαντική αυτή όσων δεν 
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έκαναν δηλώσεις ΟΣΔΕ, άρα δεν καλύπτονται από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Εκεί, 

σε συνεργασία και με την Περιφέρεια, με τον Φάνη Σπανό, καταρτίζεται μια λίστα και 

με τον Χρήστο Τριαντόπουλο θα βρεθεί τρόπος αποζημίωσης για εκείνους που δεν ήταν 

ασφαλισμένοι. Ο στόχος είναι αυτός, να γίνει στο 100%.»  

Στο σημείο αυτό, ο κ. Κεδίκογλου απαντώντας σε ερωτήση που διατυπώθηκε από το 

κοινό, αποκρίθησε ως εξής: 

«Είναι πολλά που συμφωνώ μαζί σας, όπως για παράδειγμα ότι πρέπει να είναι πιο 

μακρόχρονο, 10ετές τουλάχιστον το πρόγραμμα για τους ρητινοσυλλέκτες να δουλεύουν 

στην εποπτεία, στον έλεγχο, στη φροντίδα του νέου δάσους που θα χρησιμοποιηθεί. 

Κινηθήκαμε γρήγορα. Οι ΠΝΠ, έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, συμπλήρωσης,  βρήκε 

γρήγορα-γρήγορα γιατί θέλαμε άμεσα ν’ αρχίσουμε κάτι να γίνεται. Μπορούμε να το 

βελτιώσουμε, μπορούμε να διορθώσουμε πράγματα, μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα. 

Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, γι' αυτό είναι και ο Σταύρος Μπένος εδώ, για να φέρουμε το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

Για τον στενότερο τομέα της ευθύνης μου, για τους μελισσοκόμους, έχουμε ήδη κάνει 

τρεις συσκέψεις στο Υπουργείο, έχουν υιοθετηθεί οι περισσότερες από τις προτάσεις 

σας, σε συνεργασία και με το  Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θέλουμε και τη δική σας 

συνεργασία γιατί με τους μελισσοκόμους είναι ένας τριπλός στόχος:  

Πρέπει να επιβιώσουν τα μελίσσια, να επιβιώσουν οι μελισσοκόμοι, αλλά να έχουν ένα 

εισόδημα, αυτό το οποίο χάνουν για φέτος τουλάχιστον, και πρέπει να μείνουν μελίσσια 

κοντά στα καμένα, γιατί αλλιώς η μέλισσα, πέρα από το μέλι, ο πιο σημαντικός της 

ρόλος είναι ότι γονιμοποιεί. Για να αναπαραχθεί για να γεννηθεί η χλωρίδα 

γρηγορότερα πρέπει να υπάρχει η μέλισσα. 

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε τη δημιουργία μελισσοκομικών πάρκων. 

Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να μας υποδείξουν ποιες εκτάσεις 

υπάρχουν, θέλουμε και τη δική σας συνεργασία. Να ξέρετε ότι θα μου πείτε “Σίμο, 

καλύτερα να το πάμε εκεί πέρα το μελισσοκομικό πάρκο”. 

Θέλω επίσης να μας πείτε και μια εκτίμηση, δηλαδή ανά 100 μελίσσια πόση έκταση 

χρειάζεται, για να ξέρουμε και τι εκτάσεις πρέπει να δεσμεύσουμε. Μελισσοκομικά 

φυτά, καλό θα είναι στα μελισσοκομικά πάρκα, γύρω-γύρω να φυτέψουμε 

μελισσοκομικά φυτά. Μου είπαν ότι μερικά είναι θαμνώδη, όπως για παράδειγμα η 

λεβάντα που μπορεί να έχει βγει σ’ ένα χρόνο και να φυτέψουμε και άλλα δέντρα που 
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να χρησιμεύσουν για τα επόμενα χρόνια. Να υπάρξει ιδιαίτερη πρόνοια, δε σας κρύβω 

ότι μπορεί να είμαι μέλος της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά είμαι ισχυρότατα τοπικιστής, 

μετά από αυτή την καταστροφή. 

Έχω ζητήσει και θα δοθεί προτεραιότητα στους μελισσοκόμους της Βόρειας Εύβοιας σε 

μια σειρά από μέτρα όπως αυτό που ζητήσατε στις μετακινήσεις, η ενίσχυση να δίνεται 

ανεξαρτήτως ορίου κυψελών ή ανεξαρτήτως δηλωθέντος εισοδήματος.  Η αλήθεια είναι 

ότι η μισή Ελλάδα έφερνε τα μελίσσια της στη Βόρεια Εύβοια, όμως προτεραιότητα 

έχουν οι μελισσοκόμοι της Βόρειας Εύβοιας. Λοιπόν, να συνεργαστούμε, να 

ξανασταθούν στα πόδια τους.  

Το άλλο επείγον που εξετάσαμε ήδη με τα στελέχη στο Υπουργείο και με συναδέλφους 

Υπουργούς, είναι η κτηνοτροφία, οι ζωοτροφές. Εκεί Σταύρο μου, το έχω πει και σ’ 

εσένα, δεν πρέπει να ξαναμπούν τα αιγοπρόβατα τουλάχιστον για δυο χρόνια, οι 

κατσίκες ιδιαίτερα απ’ ό,τι μου είπαν, πρέπει να μείνουν τουλάχιστον 5 χρόνια απ’ έξω.  

Αυτά μου λένε οι ειδικοί του Υπουργείου, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε βοσκοτόπια». 

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος σχολίασε πως η μελέτη που θα εκπονηθεί για την 

αγροδιατροφή θα λάβει υπόψη όλες τις εισροές και πως είναι σημαντικό να 

επιδιωχθεί από την αρχή διευρυμένος διάλογος με την τοπική κοινωνία και τους 

αρμόδιους θεσμούς.  

Ο κ. Κεδίκογλου συνέχισε ως εξής: 

«Αυτή  θα είναι η εισήγηση που θα έρθει σ’ εσένα Σταύρο για να συνυπολογιστούν. Εγώ 

ξέρω αυτό που λένε οι γεωτεχνικοί του Υπουργείου. Όπως είδατε, η δική σας η γνώμη 

θα είναι βαρύνουσα. Αλλά να μη ζητήσω και τη γνώμη των επιστημόνων; 

Το ζητούμενο τώρα, τουλάχιστον για φέτος, αυτό που πρέπει να εξασφαλιστεί είναι η 

σταθερή ροή ζωοτροφών. Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ναυτιλίας, 

προωθούμε και τα αλιευτικά καταφύγια, βελτίωση ή και δημιουργία νέων στη Βόρεια 

Εύβοια για να μπορέσει να ενισχυθεί και από αυτή την πλευρά πρώτα απ’ όλα το 

καταφύγιο στις Ροβιές, είναι που έχει άμεση προτεραιότητα.  

Αλλά να δούμε και τη μεριά του Αιγαίου, θα δούμε πού μπορούμε να επεκτείνουμε για 

παράδειγμα στο Πευκί την προβλήτα, να βελτιώσουμε το λιμάνι της Αιδηψού να 

μεταφερθεί ο εμπορικός λιμένας παραπέρα, είναι μια σειρά από προτάσεις, άλλες 

υπήρχαν, άλλες γίνονται τώρα, να τρέξουν πιο γρήγορα.  
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Και τελευταία θα σταθώ κι εγώ ως Βουλευτής Ευβοίας φίλε Σταύρο, το πρόβλημα των 

υποδομών, πρέπει να αρθεί ο αποκλεισμός της Βόρειας Εύβοιας. Το μεγάλο μας 

πρόβλημα είναι το ορεινό πέρασμα, πρέπει να δούμε με ποιες λύσεις γιατί και χωρίς την 

καταστροφή, αρκετές μέρες το χρόνο η Βόρεια Εύβοια είναι αποκλεισμένη και πρέπει  

αυτός ο αποκλεισμός να αρθεί.  Πρέπει αυτό να γίνει τώρα, για να δώσουμε πραγματικά 

ένα καινούργιο όραμα στη Βόρεια Εύβοια.  

Αυτά έχω να σας πω, είμαι πάντα στη διάθεση όλων, το ξέρετε, και οι Δήμαρχοι και ο 

Περιφερειάρχης, εγώ θα τρέχω για τον τόπο.  Και θα τρέχω,  αυτά που ζητάτε, να 

κοιτάξω αν μπορούν να γίνουν. Αυτός  θα είναι ο ρόλος μου, αυτό θα παλέψω με όλες 

μου τις δυνάμεις. Πρέπει να φύγω, με περιμένουν οι συκοπαραγωγοί, αυτοί για κάποιο 

λόγο δεν ήρθαν εδώ και ζητούν να πάω εκεί να τους δω».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Κεδίκογλου και ενημέρωσε για την αντζέντα και τον 

νέο κύκλο ομιλιών δίνοντας το λόγο αρχικά στην κα Κατερίνα Μπατζελή πρώην 

βουλευτή Ν. Φθιώτιδας με το ΠΑΣΟΚ, πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά». 

Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ:  

«Αγαπητοί φίλοι και φίλες, να σας παρουσιαστώ. Είμαι επικεφαλής της Περιφερειακής 

Παράταξης “Πατρίδα μας η Στερεά”. Να σας παρουσιαστώ για πρώτη φορά στη Λίμνη 

Ευβοίας, ενώ  γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό πριν και πάρα πολλά χρόνια πριν. Όπως 

γνωριζόμαστε και με τον Σταύρο Μπένο πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ ότι είναι ένας 

άνθρωπος ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία, πολυεπίπεδη. Επειδή όμως έχει 

αυτή τη μεγάλη εμπειρία, πρέπει να σου πω αγαπητέ Σταύρο, ότι επειδή ξέρω ότι όταν 

δέχεσαι την κριτική δεν αναδιπλώνεσαι, δεν υποχωρείς, λαμβάνεις υπ' όψιν σου αυτά 

που ακούς και προχωρείς μπροστά, γι' αυτό το λόγο θα μου επιτρέψεις, ως πάλαι ποτέ, 

ν’ ακολουθήσω αυτή τη μεθοδολογία. 

Κατ' αρχάς, ν’ αρχίσω από κριτική και να σας πω τη βασική εικόνα που πήρα από αυτή 

τη σημερινή συνάντηση. Κι αν κάνω λάθος, είμαστε εδώ να τη διορθώσουμε, να τη 

συμπληρώσουμε, ν’ αναδιατάξουμε αυτά που είπατε, αυτά που είπαμε και να φτάσουμε 

στο τελικό αποτέλεσμα. Ποιο είναι; Ότι με την Επιτροπή Μπένου, αποποιείται το ίδιο 

το κράτος της βασικές λειτουργίες του, δομές του και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι 

στον Έλληνα πολίτη. Δε μπορώ να καταλάβω όταν έρχεται Υπουργός και παραδίδει 

στον Μπένο τις θέσεις του Υπουργείου του, να τις λάβει υπ' όψιν του στην Επιτροπή. 
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Όταν έρχεται Περιφερειάρχης, που έχουμε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, 

να δίνει τις θέσεις στον Σταύρο Μπένο να φτιάξει το πρόγραμμα.  

Όταν έρχονται οι Δασικές Υπηρεσίες που πήγαν στο κεντρικό κράτος, στο περιβάλλον 

από την αποκεντρωμένη, να μην έχουν μέχρι τώρα γνώμη και θα πω παρακάτω, στο 

θέμα των μελετών, του βασικού θέματος που αφορά την ανασυγκρότησης της Ευβοίας, 

που είναι μια λέξη. Δεν είναι καμία άλλη λέξη: Δάσος. Τίποτε άλλο. Όλα τα υπόλοιπα, 

είναι παρελκόμενα, είναι πολλαπλασιαστικά κοινωνικά αποτελέσματα, επιστημονικά 

και όλα αυτά.  

Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής, και απευθύνομαι στον Σταύρο 

Μπένο, απευθύνομαι στους Βουλευτές. Κατ' αρχάς θέλω να ζητήσω χίλια συγνώμη γιατί 

καθυστέρησα λόγω μεταφορικού μέσου, ακτοπλοϊκού. Χίλια συγνώμη. Είδα όμως μια 

εικόνα, η οποία με συντάραξε. Έρχεται ένα πρόγραμμα όπου οι ανάδοχοι μελετητές 

είναι ήδη εκεί. Είναι Ιδρύματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία. ΕΤΑΜ Α.Ε., 

Κρήτη. Βεβαίως. ΔιαΝΕΟσις. Βεβαίως, μεγάλες μελέτες του εκσυγχρονισμού του 

κράτους. ΔΙΑΖΩΜΑ. Εμείς ως Περιφέρεια έχουμε πολύ μεγάλη και καλή συνεργασία με 

αυτή.  

Τι βλέπουμε εδώ στην οργάνωση του κράτους για την ανασυγκρότηση μιας χοάνης 

κατεστραμμένης που είναι η Εύβοια; Έρχονται οι ανάδοχοι, που εμείς τους ψάχναμε 

αλλού, στις φυτεύσεις, στους αναδόχους, στη ΜΕΤΚΑ, ΤΕΡΝΑ και διαφόρους άλλους 

εφοπλιστές, όπως επισκέφθηκαν το Δήμο Αγίας Άννας. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάνουν 

μελέτες δωρεάν, και μπράβο τους. Υποθέτω όμως Σταύρο ότι δε θα μείνουμε στις 

μελέτες, θα πάμε στο επιχειρησιακό θέμα, στο θέμα της χρηματοδότησης και της 

υλοποίησης έργων. 

Εδώ λοιπόν έρχεται το μεγάλο ζήτημα και βλέπω τον κ. Σκάλκο μπροστά μου, ο οποίος 

είναι  ένας εξαίρετος γνώστης των αναπτυξιακών ζητημάτων, το πώς αυτό το πακέτο 

του Μπένου, που στο χρεώσανε Σταύρο μου, για να μη μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, στο 

πετάξανε μπαλάκι. Γιατί ξέρουν τον εθελοντισμό σου, την ικανότητά σου. Πρόσεχε, σου 

λέω. 

Διότι όταν ήσουν στην Καλαμάτα και υπήρχαν οι καταστροφές, υπήρχε ένα κράτος, το 

οποίο είχε δομημένη αντίληψη προστασίας. Υπήρχε το Υπουργείο Εσωτερικών και 
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πολλές άλλες πολιτικές προσωπικότητες του ’85 τις οποίες ενθυμείστε και σε 

υποστηρίζαμε. Όπως και με το ΚΕΠ.  

Εύχομαι - αυτό πρέπει να διεκδικήσεις - να σε στηρίξουν. Διότι Σταύρο μου αν δε σε 

στηρίξουν, δε θα ξαναπεράσεις από την Αιδηψό. Αυτό λένε οι πολίτες. Κι όλοι οι άλλοι, 

οι πολιτικά υπεύθυνοι, θα κάνουν μπραφ. Έρχομαι λοιπόν εδώ και βλέπουμε ότι 

υπάρχουν μελετητές οι οποίες έχουν μπει. Και είπαν ναι. Ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι 

το αναπτυξιακό, διότι αυτό πρέπει να στυλωθεί σε χρηματοδοτήσεις.   

Και είδαμε το μεγάλο στεφάνι, ότι θα εμπλακούν πάρα πολλά Ταμεία. Ανασυγκρότηση 

κτλ. Μην τα αναφέρω, τα είδατε κι εσείς. Ξεχάσατε φυσικά να βάλετε και το Πράσινο 

Ταμείο, όπου έχει την προκήρυξη των 57 εκατομμυρίων για τους Δήμους, για τα 

περιαστικά δάση τα οποία και ο αγαπητός Δήμαρχος,  με διαφορετικό τρόπο, δεν ξέρω 

αν το ξέρει μπορεί να μπει. Δε χρειάζεται Μπένος για να μπει στο πρόγραμμα αυτό, 

είναι βάσει προγράμματος, by the book που λένε. 

Έχουμε λοιπόν μια τέτοια δομή, η οποία αποκαθηλώνει τις ευθύνες στον 

προγραμματισμό και αποποιείται ευθύνες το ίδιο το κράτος. Τώρα φέρει ευθύνες γιατί 

κάηκε η Εύβοια, δε θα μπω σ’ αυτή τη συζήτηση.  

Πάω στο δεύτερο θέμα: Ειπώθηκε να γίνει ένα ενιαίο πρόγραμμα Βορείου Ευβοίας. 

Σας έχουμε καταθέσει τις προτάσεις και εδώ θα συμφωνήσω ότι αυτά τα ενιαία γενικά,  

είναι κάπως γενικά. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την Ολοκληρωμένη Χωρική 

Επένδυση, άλλου τύπου η  οποία θα πρέπει να θεσμοθετηθεί. Πρέπει να γίνει θεσμός, 

πρέπει να περάσει από νόμο για να μπορεί να εμπλουτισθεί με όλα τα προγράμματα τα 

προαναφερόμενα. Την κριτική θα την κάνουμε αργότερα. 

Τρίτον: Άκουσα την αγωνία των παραγωγών, όλων των τάξεων που καταστράφηκαν. 

Να μη μπω σε λεπτομέρειες. Έκαναν κριτική για τον τρόπο των αποζημιώσεων που 

παίρνουν,  της ταχύτητας, είναι 100%, 80%, 70%, δεν  έχει σημασία. Σταύρο, εάν δε 

σταθεροποιηθεί η παραγωγική βάση, όλα τα μέτρα τα οποία λες για την αγροδιατροφή, 

για τα clusters, όλα αυτά θα είναι κενά κουτιά οργανογράμματος, τα οποία δε θα έχουν 

ψυχή, δε θα έχουν παραγωγή.  

Άρα, “ευθύνεσαι”, όχι εσύ, το κράτος. Γι' αυτό πρέπει να τους πιέσεις. Όλα αυτά τα 

οποία έχουν υποσχεθεί για τις άμεσες αποζημιώσεις, 100%, όλων των παραγωγικών 

τάξεων και το μεσοπρόθεσμα γιατί έχουμε τα άμεσα, “Καλημέρα ζωή”, έχουμε και τα 

μεσοπρόθεσμα. Πρέπει να γίνουν ολόκληρα. Διότι έρχεσαι εσύ να κάνεις την ανάπτυξη, 
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δεν έρχεσαι να μοιράσεις λεφτά εσύ Σταύρο. Οι ΠΝΠ και το κράτος πρέπει να μοιράσει 

τα λεφτά.  

Τέταρτον: Θα μπω σε δυο ειδικά θέματα: Δημιουργούμε πάρα πολλές φορές πολύ 

μεγάλες προσδοκίες σ’ έναν κόσμο που πονάει. Έχω ακούσει αυτή τη λέξη, “πάρκα”, 

ακούω εδώ, ένα “πάρκο καινοτομίας”. Για να γίνει πάρκο καινοτομίας πιθανά κάποια 

στιγμή να μας πει ο κ. Σκάλκος, πόσα χρόνια, τι διαδικασίες χρειάζονται για να γίνει 

ένα πάρκο καινοτομίας,, το οποίο το έχουμε κι εμείς σε περιφερειακό επίπεδο σε 

διαφόρους νομούς. Ακούω “κτηνοτροφικό πάρκο”, ακούω “μελισσοκομικό πάρκο”. 

Βεβαίως, αυτά τα πάρκα είναι ήδη νομοθετημένα από το ’18, έχουν νομοθετηθεί. Πού 

γίνονται πάρκα; Εκεί που ένας ιδιώτης απελευθερώνει τη γη του και τη δίνει για πάρκο, 

για κοινή χρήση, ή δημόσιες εκτάσεις. Πού είναι η καταγραφή εδώ των δημοσίων 

εκτάσεων που διαχειρίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας ή από την Περιφέρεια για να 

είναι η πρώτη βάση εγκατάστασης των σταβλικών εγκαταστάσεων; Είτε με άδεια είτε 

χωρίς, είτε για να βολευτούν οι μελισσοκόμοι κτλ.  

Πρώτη κίνηση: ποια είναι η καταγραφή του κράτους; Αφήστε το παιδιά, θα το βρει ο 

ιδιωτικός τομέας, τα πάρκα. Εγώ δεν κάνω καταγραφή, αποποίηση ευθυνών.  

Και κλείνω με το εξής: Θα παραδώσω για μια ακόμη φορά στον κ. Μπένο, για να 

τηρήσω το πρωτόκολλο, τις θέσεις της παράταξής μας, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες 

και αναφέρονται στα θέματα των επιδοτήσεων απ’ το ΕΣΠΑ, μειωμένης φορολόγησης, 

αυξημένης πριμοδότησης. Για να μη σας κουράσουμε, θα πω κι αυτό που είπε  και ο 

φίλος Αναγνωστάκης, θα μπείτε στο blog patridasterea  και θα τα βρείτε ή θα σας τα 

στείλει ο αγαπητός Φάνης Σπανός, διότι συνομολογήσαμε σ’ ένα κοινό κείμενο. Ήταν 

πολιτική απόφαση η έκδοση μιας κοινής θέσης. 

Μη δημιουργούμε περισσότερες προσδοκίες απ’ ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Μη 

θεωρήσουμε ότι αυτά τα οποία λέμε τώρα, είναι προεκλογικού τύπου. Μη θεωρήσουμε 

ότι με τον Μπένο, ο οποίος είναι ένας ικανότατος άνθρωπος, θα λύσουμε το θέμα της 

ανάπτυξης της Βόρειας Εύβοιας.  

Και θα κλείσω με το εξής, περί του θαύματος: Αν υπήρχε ένα θαύμα, το αποτέλεσμα θα 

το βλέπατε⸳ ήταν παράλυτος ο άλλος, σηκώθηκε, τον είδες, προχώρησε. Δεν είχαν 

ψάρια, βγήκαν και ψάρια και έφαγαν. Εδώ δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα, ούτε το 
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θαύμα.. Άρα αφήστε να το δούμε το θαύμα και να δούμε αν κρατάει 3 μέρες ή 13 ή είναι 

διαχρονικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε την κα Μπαντζελή σχολιάζοντας με τα παρακάτω λόγια: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα. Έχω να κάνω τρία σχόλια σ’ αυτά που είπες. Ξέρω ότι 

τα είπες με πολλή αγάπη.  

Πρώτον, αν δεν αισθανόμουν ότι είμαι χρήσιμος, δεν υπήρχε λόγος ν’ αναλάβω αυτό το 

βαρύ πράγμα που ανέλαβα τώρα. Είχα διαγράψει μια εξαιρετική πορεία για το 

ΔΙΑΖΩΜΑ. Tο ΔΙΑΖΩΜΑ βρίσκεται σ’ ένα θαυμαστό σημείο, και τώρα πρέπει να τα 

κάνω και τα δύο, ταυτόχρονα, γιατί το ΔΙΑΖΩΜΑ είχε φτάσει να σχεδιάσει για όλες τις 

Περιφέρειες ολιστικά προγράμματα. Πράγμα το οποίο βεβαίως θα επιδιώξω να 

συνεχίσω. 

Πρώτον λοιπόν, κρατήστε και οι δυο σας, που ξέρω ότι μ’ αγαπάτε και ξέρω ότι όλα 

αυτά τα είπατε για να με αφυπνίσετε, ότι αν δεν αισθανόμουν ότι είμαι χρήσιμος, δε θα 

έμπαινα ποτέ σ’ αυτό το ωραίο ταξίδι.  

Δεύτερον, Κατερίνα, είπες ότι με τη δική μου παρουσία μειώνεται και ευτελίζεται ο 

ρόλος της Αυτοδιοίκησης. Αν λοιπόν αισθανόμουν, και για το κράτος μιλάω, ότι δε θα 

είμαι χρήσιμος για τους θεσμούς της χώρας συνολικά, γιατί σε πολλά μεγάλα σχέδια  

ανατίθεται σ’ έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια χαρακτηριστικά τέλος πάντων, που 

μπορεί να συνομιλήσει με τους πάντες και μπορεί να είναι χρήσιμος, ιδιαίτερα η 

αποδοχή μου συνδυάστηκε απολύτως με τον ενισχυμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης. Και 

θα το δείτε και στην πράξη αυτό.  

Το άλλο που έχω να σου πω, γιατί μίλησες για μια νομοθεσία που πρέπει να υπάρξει. 

Δεν τη χρειαζόμαστε τη νομοθεσία. Δεν υπάρχει ισχυρότερη, το λέω και πάλι, εγγύηση 

από το σχεδιασμό και την ένταξη της Ο.Χ.Ε.. Δεν υπάρχει ισχυρότερη εγγύηση. Είναι 

ισχυρότερη ακόμη  κι από ένα νόμο που και ο νόμος μπορεί ν’ αλλάξει εύκολα. Αυτό 

δεν αλλάζει. Γιατί είπες να γίνει νόμος ειδικά για το πρόγραμμα... 

Είπες ότι χρησιμοποιούμε κατ' αρχάς, σαν ένα μέσον, μια μορφή πλυντηρίου τέλος 

πάντων ή αποποίησης ευθυνών. Άκουσε, να σου απαντήσω λοιπόν.  

Έχω απόλυτη συνείδηση όλων αυτών των κινδύνων, αλλά η ιερότητα του σκοπού με 

κάνει να τα βλέπω αυτά σα μικρά συννεφάκια. Και θέλεις να σου πω και κάτι; Είπε 

κάποιος φίλος όσο έλειπες, “μπορεί να γίνεις Ιφιγένεια”. Και απαντώ λοιπόν και σ’ 
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εσένα. Να γίνω Ιφιγένεια. Όλους αυτούς τους κινδύνους τους ξέρω, αλλά παρ' όλα 

αυτά, επειδή ο στόχος είναι εθνικός και είναι εξόχως τιμητικός, εγώ Κατερίνα θα δώσω 

και την τελευταία μου ικμάδα σ’ αυτή την προσπάθεια.  

Ό,τι διαθέτω ως προσωπικότητα, ό,τι είμαι τέλος πάντων, ή ό,τι φορτίο έχω 

συσσωρεύσει στη ζωή μου, πνευματικό, βιωματικό, θα το καταθέσω εδώ. Και θέλεις να 

σου πω και κάτι; Είμαι αισιόδοξος Κατερίνα και από αυτό που έγινε σήμερα, που ήταν 

εξαιρετικό, αλλά και από αυτό κυρίως που έγινε χτες. Χτες γύριζα στα χωριά όλη την 

ημέρα. Είδα ανθρώπους πονεμένους, αλλά δεν είχαν μιζέρια, δεν είδα κατήφεια. Είδα 

ένα πάθος ιερό, να μείνουν εδώ και να παλέψουν για τον τόπο τους. Κι εγώ είμαι 

μαχητής της πρώτης γραμμής, έτσι; Είμαι λοιπόν αποφασισμένος».  

Ακολούθησε τοποθέτησε του κ. Κώστα Μπασδέκη, μέλους της ΚΕ του ΚΚΕ και 

Περιφερειακού Συμβούλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Στερεάς Ελλάδας. 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ:  

«Επειδή και η τοποθέτηση του συντρόφου Γιώργου Μαρίνου, ολοκληρωμένα 

αποτυπώνει τις θέσεις μας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Εύβοια 

αλλά και γιατί νομίζω ότι και οι φορείς τοποθετήθηκαν μ’ έναν πολύ συγκεκριμένο 

τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια κατά τη γνώμη μας να παρερμηνευθούν τα αιτήματα, 

οι διεκδικήσεις για τις οποίες παρεμπιπτόντως παλεύουν οργανωμένα πλέον και αυτό 

θα είναι στοιχείο του επόμενου διαστήματος και θα σας εξηγήσω γιατί θα είναι 

στοιχείο. Ωστόσο θέλω να πω ότι ο κ. Μπένος, παρά την προσπάθεια που έκανε να 

ξεκινήσει τη συζήτηση έχοντας μπροστά του λευκό χαρτί, δε μπορεί. Αποκαλύπτεται ότι 

δεν υπάρχει λευκό χαρτί και θα σας εξηγήσω γιατί. Όλο τούτο το σχήμα το οποίο μας 

περιέγραψε προηγουμένως, οι συνέργειες, οι δράσεις, το ποιος αναλαμβάνει τις μελέτες, 

τους άξονες στους οποίους κινείται, τους έχει περιγράψει ο κ. Μητσοτάκης, την τρίτη 

μέρα της φωτιάς, όταν έκαιγε η φωτιά στην Εύβοια. Τους βασικούς άξονες τους είχε 

περιγράψει. 

Μάλιστα, αιτιολόγησε την εισδοχή των χορηγών στην περίπτωση της Εύβοιας, λέγοντας 

ότι αυτό θα επισπεύσει τις διαδικασίες. Μάλιστα αυτή την επιχειρηματολογία τη 

χρησιμοποιεί πολύ και η Περιφέρεια. Και φυσικά. Όλα τούτα εδώ, αποτυπώνουν στο 

μέγιστο βαθμό, κι αν θα έφευγε αυτό εδώ και δείχνατε τον πρώτο πίνακα στον οποίο 

υπάρχει, θα σας απεδείκνυα πού τελικά καταλήγει.  
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Τι δείχνει; Δείχνει τις αντιφάσεις οι οποίες υπάρχουν, στα άμεσα. Δε μπορεί να λέμε ότι 

στα άμεσα έχουμε κενό, λευκό χαρτί μπροστά μας την ίδια ώρα που υπάρχει η πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου. Ή θα τοποθετηθούμε ενάντια σε αυτή την πράξη ολοσχερώς 

και όχι με τις μικροβελτιώσεις της, ή θα την αποδεχθούμε ως τέτοια, και θα κάνουμε 

κάποιες μικροβελτιώσεις που θα καταλήγουν στο εξής κ. Μπένο: Εδώ ο κανονισμός του 

ΕΛΓΑ λέει ότι ένας κτηνοτρόφος, αν χάσει  29 και όχι 31 πρόβατα, δεν αποζημιώνεται. 

Αυτό θα το καταργήσετε;  

Γιατί αν δε συζητήσουμε επ'  αυτής της βάσης, τότε αυτός που είχε 5 κυψέλες και όχι 6, 

δεν αποζημιώνεται. Όπως επίσης και ο ελαιοπαραγωγός ο οποίος έχει 300 ρίζες ελιές 

δε θα μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει, γιατί το εισόδημα που του δίνεται στο χρόνο δε 

φτάνει για τις ασφαλιστικές εισφορές ούτε του ίδιου ούτε της γυναίκας του. Αυτά είναι 

στοιχεία τα οποία, εδώ οι άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή την κατάσταση τα 

ζουν τώρα, στο άμεσο. 

Και αν αυτό δεν το αντιληφθείτε και προχωρήσουμε και πούμε ότι αυτό το λευκό χαρτί 

που έχουμε μπροστά μας πρέπει να το καταγράψουμε ως κατάργηση της πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου, ξεκινάμε από λάθος βάση. Εμείς ξέρουμε πώς είναι η 

κατάσταση, την περιγράφουμε.  

Και πάμε στο παρακάτω. Τα υπόλοιπα, που περιγράφουν τον επόμενο πίνακα. Πού 

καταλήγουν; Καταλήγουν στο επιχειρείν. Εκεί φτάνουν. Ξεκινάνε από οπουδήποτε και 

καταλήγουν στο επιχειρείν. Τι βλέπουμε εμείς; Θα σας πω ξεκάθαρα. Βλέπουμε πεδίο 

δράσης λαμπρό για τα επιχειρηματικά συμφέροντα και μάλιστα το πρώτο διάστημα, 

σήμερα δεν πολυακούστηκε, ακούστηκε με μια παράφραση, ακουγόταν η φράση 

“καταστροφή, ίσον ευκαιρία”. Σήμερα έγινε λίγο “συγκυρία”. Το είπε ο κ. Θάνος 

προηγουμένως. 

Ευκαιρία; Δηλαδή αυτός ο φυσικός πλούτος, το φυσικό κάλλος που υπήρχε εδώ στην 

Εύβοια, αποτελεί η καταστροφή του ευκαιρία! Μα νομίζω ότι είναι η πιο φοβερή 

αντίφαση που έχω ακούσει. Και ως τέτοια, πολιτικά εγώ την ερμηνεύω. Και όχι μόνο 

την ερμηνεύω, την εξηγώ και δίνω και την προέκτασή της. Και καταλαβαίνουμε ότι 

είναι πραγματικά ευκαιρία, για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έχει ξαναγίνει αυτό; 

Βεβαίως. Παντού, όπου υπάρχει καταστροφή, στον καπιταλιστικό κόσμο από κει και 

πέρα δημιουργούνται ευκαιρίες. Αυτή είναι η κατάσταση. Και γιατί είναι ευκαιρίες; 

Γιατί, φανταστείτε ότι για το δάσος που δεν έχει καεί, δεν κουβεντιάζουμε, δε λέμε ότι 

τώρα, σήμερα πρέπει να  παρθούν μέτρα άμεσης αντιμετώπισης με αντιπυρικές ζώνες 
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με τον καθαρισμό που πρέπει να γίνει. Γιατί δεν το κουβεντιάζουμε αυτό; γιατί κι εκείνο 

θ’ αποτελεί του χρόνου ευκαιρία.  

Γιατί το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει σε σχέση με την προστασία των δασών, είναι 

τέτοιο που οδηγεί στις πυρκαγιές. Κι αν θέλετε απορρίψτε το αυτό. Η ζωή το έχει 

αποδείξει. Και αυτή είναι η κατάσταση.  

Με βάση αυτά, εμείς λέμε το εξής: Ότι τα αιτήματα των ανθρώπων του μόχθου, της 

περιοχής εδώ, είναι αιτήματα τα οποία έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με την πολιτική 

την οποία θα υλοποιήσετε. Αντικειμενικά θα συγκρουστούμε. Ξέρετε όμως ποιο είναι το 

καλό και ποιο είναι το ελπιδοφόρο σε αυτή την περίπτωση; Ότι η σύγκρουση αυτή θα 

γίνει με οργανωμένο τρόπο, γιατί οι κάτοικοι εδώ έχουν οργανωθεί.  Και πιστεύουμε σε 

αυτή την οργάνωση. Εμείς  θα επιδιώξουμε και θα συμβάλλουμε σ’ αυτή την οργάνωση, 

ακόμα περισσότερο. Γιατί; Για να μείνει το σύνθημα “μένουμε στον τόπο μας”, θα 

πρέπει να παλέψει αυτός ο κόσμος. Και θα πρέπει να παλέψει με νύχια και με δόντια. 

Και αυτό δε θα τους το πάρετε. Όσο και αν προσπαθείτε σήμερα με το ωραίο σας ύφος, 

το μελιστάλαχτο κτλ., να μπορέσετε να τα φέρετε λίγο βόλτα. Το πιάνουμε εμείς  αυτό, 

το αντιλαμβανόμαστε, όπως το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πολύ».  

O κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Μπασδέκη για την τοποθέτηση και πρόσθεσε πως 

για την βασική μελέτη του Προγράμματος έχει επιλεγεί ο τίτλος «Μένουμε στον τόπο 

μας», το οποίο και αποτυπώνει τον ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που διατρέχει τον 

σχεδιασμό.  Αμέσως μετά ο λόγος δόθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, κ. 

Γιώργο Κελαϊδίτη.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ:  

«Φίλες και φίλοι καλησπέρα. Πράγματι,  είμαστε στο ξεκίνημα ενός μεγάλου πολέμου. 

Δώσαμε τον πόλεμο στο πύρινο μέτωπο και τώρα πρέπει να δώσουμε τον πόλεμο 

απέναντι στις καταστροφές, στις ζωές που στην  πραγματικότητα έχει στερήσει όλη αυτή 

η ανείπωτη καταστροφή.  

Έχουμε το περιθώριο να βάζουμε διαχωριστικές γραμμές μεταξύ μας και να λέμε ποιοι 

είναι καλοί, ποιοι είναι από τη μία πλευρά και ποιοι είναι από την άλλη; Σε καμία 

περίπτωση. Ειδικά εμείς που ζούμε σ’ αυτό τον τόπο, εσείς που ξημερώνετε και 

ανοίγετε το μπαλκόνι σας και βλέπετε όλη αυτή τη  μαυρίλα να έχει αντικαταστήσει το 

απέραντο πράσινο, δεν έχετε περιθώριο να μπούμε σ’ αυτή τη διαδικασία.  
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Έτσι λοιπόν, σ’ αυτή τη μάχη, υποδεχόμαστε ένα δάσκαλο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 

αποδείξει στην πορεία της ζωής του ότι είναι πολλές πράξεις και λίγα λόγια, σ’ αυτή την 

προσπάθεια να βοηθήσουμε το κράτος με τη βούληση που εμείς θεωρούμε ότι έχει 

πραγματικά να θεραπεύσει όλη αυτή την καταστροφή που συνέβη, να έρθει ν’ αποδείξει 

ότι μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του.  

Διότι έχουμε δει στο παρελθόν, και στον τόπο μας, και στην πρόσφατη πλημμύρα το 

2020, ότι πολλά πράγματα ειπώθηκαν αλλά κάποια πράγματα δεν έγιναν στους χρόνους 

που έπρεπε. Ειδικά όταν μιλάμε για έργα που αφορούν τις άμεσες συνέπειες αυτής της 

καταστροφής, με κύριο την τεράστια απειλή των πλημμυρικών φαινομένων που 

βρίσκεται πάνω απ’ το κεφάλι μας.  

Έτσι λοιπόν κ. Σταύρο, με το σεβασμό που σας  έχω κι εγώ σας υποδέχομαι ταπεινά σ’ 

αυτή τη μεγάλη εθνική ομάδα για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, θα βάλουμε 

τους εαυτούς μας σε όλα τα επίπεδα, και στο άμεσο, εκείνο που πρέπει γρήγορα να 

δώσουμε λύσεις, και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αλλά και στο όνειρο το οποίο 

σχεδιάζετε, ένα όνειρο που το είχαμε μέσα μας, αλλά δεν ξέραμε με ποιον άνθρωπο θα 

του δώσουμε ένα πλαίσιο, θα του δώσουμε μια μορφή.  

Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ να μας βοηθήσετε να ονειρευτούμε και να κάνουμε 

πράξη. Άμεσα, μεσοπρόθεσμα, αλλά και μετά από πολλά χρόνια γιατί πραγματικά αυτές  

είναι οι βάσεις τις οποίες έχετε βάλει στο σχέδιό σας.  

Εμείς τώρα σαν Αυτοδιοίκηση, και δε θα ξεχωρίσω Α’ και Β’ βαθμό, το έχουμε 

αποδείξει και στο παρελθόν και πάνω στη μάχη που δόθηκε τις προηγούμενες 

εβδομάδες, πολύ περισσότερο στο χρόνο που ακολουθεί, μαζί με το Φάνη, το Γιώργο, 

το Γιάννη και τα υπόλοιπα παιδιά των Δημοτικών Συμβουλίων, τους Προέδρους οι 

οποίοι έχουν δουλέψει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες μαζί μας, παλεύουμε, έχουμε ήδη 

από τις 24 Αυγούστου βγάλει πολλές δυνάμεις, μηχανήματα για να βοηθήσουμε για να 

καθαρίσουν στο μέγιστο βαθμό τα ποτάμια, εκεί που περιμένουμε να δεχθούμε το 

επόμενο χτύπημα. 

Έχουμε παράλληλα μέσα από το πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο, εντάξει μια 

πρόταση, περιμένουμε την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο για την υλοποίηση έργων 

αντιπλημμυρικών, υλοποίηση έργων της υποστήριξης των οδικών μας αξόνων που 

επίσης θα χτυπηθούν από τα πλημμυρικά φαινόμενα, ενός σημαντικού προϋπολογισμού, 

τα οποία θέλουμε επίσης μέσα σ’ ένα σύντομο χρονικό ορίζοντα, ελπίζουμε μέσα σε 

διάστημα 12 έως 18 μηνών να έχουν ολοκληρωθεί αυτά, να έρθουμε και να βάλουμε τις 
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βάσεις για ν' αντιμετωπίσουμε το πρώτο βαρύ κύμα των συνεπειών αυτής της μεγάλης 

καταστροφής. 

Κλείνοντας, θέλω να πω αυτό που είπα και στην αρχή της κουβέντας μας: Ας γίνουμε 

όλοι ένα, ας δώσουμε την πρώτη ύλη στον κ. Μπένο, στους συνεργάτες του, οι οποίοι 

είναι πάρα πολύ πολύτιμοι σ’ αυτή τη διαδικασία. Εγώ δεν ξέρω  πώς θα ξαναγίνει το 

δάσος, αλλά ξέρω ότι με την εμπειρία των ανθρώπων που ζουν μέσα σ’ αυτό και με τη 

γνώση και τη συσσωρευμένη εμπειρία των ανθρώπων στα πανεπιστημιακά μας 

Ιδρύματα, μπορούμε να δημιουργήσουμε τη συνταγή της επιτυχίας και να μπορέσουμε 

πραγματικά επιτέλους σαν κράτος, να σταματήσουμε να καταγράφουμε συνεχείς 

αποτυχίες στο πώς ξανασηκωνόμαστε στα πόδια μας.  

Το έχουμε αυτό το DNA, πρέπει  πάνω σ’ αυτό να χτίσουμε, πολλή δουλειά, εγώ, ο 

Περιφερειάρχης, οι Δήμαρχοι, σε οτιδήποτε μας ξεφεύγει, γιατί θα μας ξεφύγουν πολλά 

πράγματα θα είμαστε κοντά σας. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων τρέχουν, οι 

Επιτροπές έχουν στηθεί, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό, όσοι έχουν 

παραμεληθεί, όσοι δεν έχουν κάνει το βήμα να τους βοηθήσουμε να τις ολοκληρώσουν. 

Πολλά άλλα πράγματα έχουν να γίνουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, είμαστε 

εργάτες στην υπηρεσία σας. Καλή δύναμη σε όλους».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Κελαηδίτη και έδωσε το λόγο στις δημοτικές 

παρατάξεις. Πρώτος ανέβηκε στο βήμα ο κ. Γιώργος Στεργιού, επικεφαλής της 

αντιπολίτευσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

«Καλησπέρα. Είμαι επικεφαλής  της αντιπολίτευσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης 

Αγίας Άννας, εδώ δηλαδή που σας φιλοξενεί, βέβαια κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν 

χαρά μας να κάναμε τέτοιες κουβέντες και τέτοιες ημερίδες αναπτυξιακού χαρακτήρα, 

σε προγενέστερο χρόνο και όχι τώρα, πάνω στα αποκαϊδια.  

Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματική κατάσταση, δε μπορούμε να την 

ανατρέψουμε,  είμαστε υποχρεωμένοι να πορευθούμε από δω και στο εξής.  Θα ήθελα 

να πω ξεκινώντας, δυο πράγματα όσον αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής, η οποία 

ξεκαθαρίζω, δεν έχει να κάνει με πρόσωπα, δεν έχει να κάνει κ. Μπένο μ’ εσάς ούτε 

και με άλλα μέλη που ενδεχομένως συμμετέχουν στην Επιτροπή.  
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Αλλά ως άνθρωπος επί σειρά ετών της Αυτοδιοίκησης, θεωρώ εγκληματικό να μην 

υπάρχει η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολύ 

περισσότερο οι φορείς οι οποίοι έχουν πληγεί, απόρροια των καταστροφικών 

συνεπειών που προκάλεσε η πυρκαγιά που είχαμε πριν από ένα μήνα στην περιοχή». 

Ο κ. Μπένος στο σημείο αυτό ενημέρωσε τον κ. Στεργίου πως μέλη της Επιτροπής 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας είναι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. 

Φάνης Σπανός και οι Δήμαρχοι Ιστιαίας – Αιδηψού, κ. Γιάννης Κοντζιάς και 

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, κ. Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Ο κ. Στεργίου 

συνέχισε ως εξής: 

Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

«Απλά επιτρέψτε μου, μια φράση που είπατε, ότι οι Δήμαρχοι θα φιλτράρουν, 

προφανώς, αυτά τα οποία θα φέρνουν στην Επιτροπή προς συζήτηση.  

Να πω λοιπόν ότι οι Δήμαρχοι, το γνωρίζουμε όλοι και πολύ περισσότερο κι εσείς μιας 

και είστε άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι εκτελεστικά όργανα και από κει 

και πέρα οφείλουν να έρχονται με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. 

Διαφορετικά θα πάμε κάπου αλλού.  

Να κάνω σύντομα μια επίκληση του δημογραφικού προβλήματος το οποίο υπάρχει στην 

περιοχή μας. Και θα ξεκινήσω από το ’91, τότε δεν ήμαστε βέβαια ο διευρυμένος 

σημερινός Δήμος αλλά είμαστε οι προηγούμενοι Δήμοι και Κοινότητες, απαριθμούσαμε 

πληθυσμιακά πάνω από 20.000 κατοίκους. Το 2001 στην απογραφή, ο πληθυσμός μας 

πήγε στις 15.500 κατοίκους. Μια σημαντική μείωση.  

Κι αν πάμε παραπέρα, στην απογραφή η οποία ισχύει και είναι του ’11, ο νυν Δήμος, ο 

καλλικρατικός, ο διευρυμένος, απαριθμεί 12.045 κατοίκους. Αυτό το λέω για να 

καταλάβει ο καθένας από μας και πολύ περισσότερο αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις 

αποφάσεις για μας, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή 

είχαμε μια φθίνουσα πορεία, όταν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Και κυρίως μετά την 

αποβιομηχάνιση της περιοχής, που έγινε το 1991 με τα μεταλλευτικά συγκροτήματα που 

υπήρχαν στην περιοχή. 

Και βέβαια, όλο αυτό ήρθε να το επιδεινώσει και η κατάργηση, η απομάκρυνση, η 

συρρίκνωση των υπηρεσιών. Με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια, αν πούμε ειδικά 

σήμερα ότι έχει απωλεσθεί και το εισόδημα των ανθρώπων του δάσους, των 

ρητινοκαλλιεργητών και των υλοτόμων και βέβαια όλων των άλλων κλάδων, των 
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κτηνοτρόφων, των γεωργών, των μελισσοκόμων, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα 

διότι πλέον, το μόνο εισόδημα είναι αυτό των συνταξιούχων .  

Και με όλες αυτές τις κουτσουρεμένες συντάξεις, αντιλαμβάνεστε, αν μπορούν πλέον κι 

αυτοί οι άνθρωποι που κάποτε μπορούσαν να δώσουν ένα χαρτζιλίκι στα παιδιά και τα 

εγγόνια τους, σήμερα δυστυχώς δε μπορούν να το κάνουν αυτό, να μπορούν να 

στηρίξουν βιοποριστικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους.  

Άρα λοιπόν, θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή διάσταση και να δείξουμε 

ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν από την πυρκαγιά και μετά, 

και αυτά τα οποία θα τα δούμε στην πορεία, τα οποία δυστυχώς θα αυξάνονται.  

Να πω ότι σίγουρα έγινε μια παρουσίαση και όλοι λέμε ότι θα πρέπει σίγουρα τα μέτρα 

να είναι άμεσα, να είναι δηλαδή βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Και βέβαια, εκείνο το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή, είναι η στήριξη όλων των 

πυρόπληκτων της περιοχής. Υπάρχουν προτάσεις κωδικοποιημένες, οι οποίες  κατά την 

ταπεινή μου άποψη και κατά την άποψη πολλών είναι προτάσεις εφικτές,  οι οποίες 

μπορούν να υλοποιηθούν και να στηρίξουμε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους οι 

οποίοι επλήγησαν απ’ αυτή την καταστροφική πυρκαγιά.  

Και δεν είναι μόνο οι δασεργάτες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι, οι αγρότες, είναι 

και οι άνθρωποι οι επαγγελματίες, όλοι ζήσαμε τις συνέπειες, οι ξενοδόχοι, οι 

άνθρωποι στην εστίαση. Ακόμα κι ένα περίπτερο, να το πω έτσι, για να δώσω τη 

διάσταση, κι αυτό υποφέρει. Και βέβαια, γιατί περάσαμε όλοι μέσα από την πανδημία, 

όχι μόνο η χώρα μας αλλά και ο πλανήτης και καταλαβαίνετε ότι αυτή η καταστροφή 

ήρθε και αποτελείωσε την περιοχή. 

Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει άμεση στήριξη και υλοποίηση όλων αυτών τω 

προτάσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί και έχουν κατατεθεί και ήταν μια απόφαση από 

μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Στροφυλιάς που τουλάχιστον όλοι ήμαστε 

παρόντες.  

Γιατί πραγματικά, το σύνθημα αυτό το οποίο κι εσείς έχετε βάλει και το οποίο είναι 

βέβαια και το αίτημα της τοπικής κοινωνίας, “Μένουμε στον τόπο μας”, να μη μείνει 

απλά ως ένα σύνθημα στα χαρτιά και στα λόγια, αλλά να παίρνει σάρκα και οστά, να τα 

οποία δούμε δηλαδή αυτό να γίνεται και στην πραγματικότητα. Γιατί, δε σας κρύβω, 

ήδη η μετανάστευση έχει ξεκινήσει. 
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Κύριε Μπένο δώστε μας λίγο χρόνο διότι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπα πριν, 

μεταφέρουμε τα προβλήματα της τοπικής μας κοινωνία. Και δυστυχώς, έπρεπε να γίνει 

στην αρχή και όχι τώρα, μ’ αυτό το ακροατήριο. Πιστεύω ότι όλοι μας λέμε κάποια 

πράγματα τα οποία αν τ’ αξιοποιήσουμε συνθετικά, θα έχουμε  ένα καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα.  

Να πω λοιπόν για τις αναθέσεις, για τις διαδικασίες και τα αντιπλημμυρικά έργα. 

Είπατε αναθέσεις. Νομίζω ότι μπορεί το κράτος, η κυβέρνηση ν’ απλουστεύσει τις 

διαδικασίες αλλά πάντα όμως μ’ ένα πλαίσιο το οποίο δε θα ευνοεί αυτό το οποίο 

ζούσαμε μέχρι τώρα και ζούμε, το καθεστώς των απευθείας αναθέσεων και των 

διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα  ούτε έργο να παράγεται και να χάνονται σωρεία 

πόρων. 

Θα κλείσω με κάποιες προτάσεις, θα κάνω όμως μια παρατήρηση. Είδα στην 

προηγούμενη σελίδα που είχατε, τους 10 πυλώνες που βασίζεται στο σχέδιο της 

ανασυγκρότησης. Στην πάνω γραμμή, την οριζόντια, ήταν η Πράσινη Ενέργεια. 

Προφανώς, όλοι κατανοούμε ότι μέσα στην Πράσινη Ενέργεια και στην Πράσινη 

Ανάπτυξη είναι και οι περιβόητες ανεμογεννήτριες. 

Και λέω λοιπόν, απ’ αυτό το βήμα κ. Μπένο και βέβαια και στα άλλα μέλη της 

Επιτροπής: Υπάρχει η πρόθεση να εξαιρεθεί η περιοχή η δική μας από την εγκατάσταση  

των ανεμογεννητριών; Γιατί δε μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή, ν’ απαγορεύουμε 

τη βόσκηση στους κτηνοτρόφους που δεν έχουν πού να πάνε κι από την άλλη να 

συνηγορούμε, να εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες που όλοι ξέρουμε πόση ζημιά 

προκαλούν στο δάσος, με τους δρόμους και γενικότερα με τους χώρους εγκατάστασης. 

Είναι λοιπόν  ένα θέμα το οποίο καταθέτω και θα το δούμε βέβαια και στην πορεία, 

όταν θα εξειδικευθούν αυτά τα μέτρα στους πυλώνες. 

Τελειώνω με κάποιες προτάσεις: Πρώτον, όσον αφορά τα έργα υποδομής: Είπατε κ. 

Μπένο ότι εσείς είχατε σχεδιάσει ένα έργο κι έγινε μετά από 40 χρόνια. Να είστε πάρα 

πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό, γιατί εμείς εδώ πέρα ζητάμε 50-60 χρόνια ένα οδικό 

δίκτυο και δυστυχώς ακόμα στα χαρτιά και υποσχέσεις.  Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα το 

δουν με σοβαρότητα, πόσο αναγκαίο είναι αυτό το έργο και θα το δούμε να γίνεται 

πράξη. Σας λέω λοιπόν, ήμουνα νιος και γέρασα και το έχω πει πάρα πολλές φορές επί 

σειρά ετών που ασχολούμαι με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ως πολίτης αυτού του 

τόπου».  
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Ο κ. Μπένος, στο σημείο αυτό προέβη σε μια επεξήγηση ως προς το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των έργων του Προγράμματος, λέγοντας τα εξής:  

«Μισό λεπτό, για να μη γίνει παρεξήγηση. Είπα ότι στο σχεδιασμό που έκανα εγώ στην 

Καλαμάτα, που είναι ίδιος μ’ αυτόν που κάνω τώρα,  υπήρχαν έργα μεγάλα που έπρεπε 

να γίνουν γρήγορα και άλλα που δεν ήταν έργα που έπρεπε να γίνουν άμεσα, αλλά όμως 

είχαν ένα βάθος δεκαετιών. Τέτοια έργα θα σχεδιάσουμε κι εδώ, που δεν έχουν το 

χαρακτήρα το επείγοντος.  Ο περιφερειακός δακτύλιος δεν ήταν επείγον έργο.   

Θα σου πω κάτι που έχει απόλυτη σχέση με την περίπτωση τη δική σας: Εγώ στην  

Καλαμάτα όταν ήμουν Δήμαρχος, από το Ταμείο Ανασυγκρότησης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης που μου ήρθε μια μεγάλη χρηματοδότηση, είχα την πρόνοια να βάλω μέσα τον 

εθνικό δρόμο Κορίνθου – Τριπόλεως – Καλαμάτας. Και εξαιτίας των σεισμών της 

Καλαμάτας, ήταν ο πρώτος αυτοκινητόδρομος που τελείωσε. Γιατί; Γιατί εγώ ο 

Δημαρχάκος τον έβαλα στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Τέτοια θέλω να κάνω και μ’ 

εσάς.   

Σας δίνω ένα ζωντανό παράδειγμα. Πάρτε να δείτε ποιος αυτοκινητόδρομος τελείωσε 

πρώτος. Η αιτία ήταν οι σεισμοί. Γιατί; Γιατί τότε το ολιστικό πρόγραμμα ήταν τα 

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα. Ήταν η γραμμή 550, το πρώτο 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα που σχεδιάστηκε παγκοσμίως. Και καμαρώνω γι' αυτό. Και 

η πόλη βραβεύτηκε. Αυτό θέλω να κάνω για σας. Εγώ θέλω να συμπεριλάβω και έργα 

που θα γίνουν μετά από 10 χρόνια, από 20 χρόνια. Δεν το θέλετε αυτό δηλαδή;  

Και βεβαίως όλοι επαναλαμβάνετε τ’ αντιπλημμυρικά, τα διαβρωτικά. Επαναλαμβάνετε 

το αυτονόητο δηλαδή. Προφανώς είναι αυτά η μεγάλη προτεραιότητα. Κι εμείς έχουμε 

χάσει όλοι τον ύπνο μας μ’ αυτό. Είναι  αυτονόητο αυτό. Δηλαδή σας βλέπω με μια 

τάση, σχεδόν δε συζητάτε για το μέλλον. Μα είναι σωστό αυτό; 

Δηλαδή επειδή έχουμε τα επείγοντα θέματα θα σταματήσουμε να βλέπουμε την 

ανασυγκρότηση και την αναγέννηση της περιοχής; Είναι σωστό αυτό; Δεν είναι σωστό. 

Εγώ είμαι εδώ για να σας το λέω συνέχεια. Και εγώ νομιμοποιούμαι να σας το λέω. 

Γιατί εγώ το έλεγα σε σεισμόπληκτους με ακραία προβλήματα, τη νύχτα του σεισμού. 

Γύριζα με μια ντουντούκα και τους έλεγα αυτό το πράγμα, για να τους βάλω μέσα στο 

κλίμα, ότι δηλαδή δε θα δούμε μόνο τα άμεσα, αλλά θα δούμε και τα προβλήματα του 

μέλλοντος.  
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Μην τα υποτιμάτε λοιπόν. Το λέτε δηλαδή μ’ έναν διαζευκτικό τρόπο λες και το μέλλον 

είναι εχθρός του παρόντος. Μα δεν είναι.  Δεν είναι πανάθεμά το, πρέπει  και τα δυο να 

πηγαίνουν παρέα. Το ένα ενισχύει το άλλο. Συνέχισε Γιάννη».  

Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

«Πρώτον, να πω ότι κάποια παρεξήγηση έγινε, προφανώς δεν κατανοήσατε κάτι: 

Επειδή βλέπουμε το μέλλον και μας ενδιαφέρει το μέλλον, σας είπα, ένα έργο το οποίο 

σαν τοπική κοινωνία το παλεύουμε εδώ και 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, βλέπαμε ότι ήταν 

μονόδρομος  το οδικό δίκτυο για την ανάπτυξη της περιοχής. Διότι όλοι εδώ πέρα, όσοι 

μαζευόμαστε κατά καιρούς, παρουσιάζαμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής, τα 

συγκριτικά δηλαδή αυτά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως δεν τα είχαμε αναδείξει ποτέ. 

Χρόνια το λέγαμε. Άρα λοιπόν η παρατήρησή σας κ. Μπένο, όσον αφορά στην 

τοποθέτησή μου νομίζω ότι δεν είχε βάση, γιατί ακριβώς η αγωνία μας πέρα από το 

παρόν, βεβαίως είναι και το μέλλον. Και επιβάλλεται να είναι το μέλλον. Γι' αυτό το 

έβαλα και λέω, αφού τόσα χρόνια ζητούσαμε ένα οδικό  άξονα ο οποίος θ’ αναπτύξει 

την περιοχή μας και δεν έγινε, ας γίνει τώρα, να γίνει νεκρανάσταση της περιοχής. Διότι 

πλέον είναι πεθαμένη η περιοχή. Αυτό ζητάμε.  

Και βέβαια δε θα μπω στα υπόλοιπα, όσον αφορά γεωργία, κτηνοτροφία και 

μελισσοκομία, ακούστηκαν από πάρα πολλούς,  στο κομμάτι της απασχόλησης θέλω να 

πιστεύω ότι μπορούν με κάποια μέτρα τα οποία δεν είναι δύσκολο να παρθούν, μέσα 

από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, να δοθούν κάποια κίνητρα ούτως ώστε να μπορέσει να 

υπάρξει απασχόληση επιδοτούμενη στις επιχειρήσεις είτε είναι ξενοδΟ.Χ.Ε.ία είτε είναι 

εστίαση είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής επιχείρηση για να μπορέσουν και αυτοί οι 

άνθρωποι να κρατήσουν το προσωπικό, ούτως ώστε να έχουν ένα εισόδημα άμεσο, 

μέχρι να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. 

Θα έλεγα λοιπόν να δοθούν κάποια κίνητρα  ούτως ώστε να έρθουν και να 

εγκατασταθούν στην περιοχή μας κάποιες βιοτεχνίες ή κάποιες ήπιες βιομηχανίες και 

λέω ήπιες, γιατί ξέρετε, καμιά φορά όταν φτάνουμε σ’ αυτή την κατάσταση, τότε είναι 

πολύ εύκολο να ερχόμαστε και να στήνουμε οτιδήποτε θέλουν οι άλλοι. Όχι βέβαια, θα 

είμαστε εδώ, να τα παρακολουθούμε και ενδεχομένως αν υπάρχουν τέτοια σχέδια, να τα 

αποτρέψουμε. 

Θα  έλεγα ότι θα μπορούσε να γίνει μια μείωση των συντελεστών φορολόγησης για την 

αγορά των οικοπέδων, όχι για την αντικειμενική αξία, αλλά κυρίως να δοθεί ένα 

κίνητρο με μείωση της φορολογίας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά είναι εφικτά, αν αυτά 
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ενδεχομένως επεξεργαστούν ή αν θα υπήρχε μια δυνατότητα να επιδοτηθούν κάποιες 

οικοδομικές άδειες ούτως ώστε να ξεκινήσει έτσι η οικοδομική ανάπτυξη της περιοχής. 

Προγράμματα επιδότησης της ανεργίας, έχουν ακουστεί και ένα τελευταίο, το οποίο 

καταθέτω, θα πρέπει να δούμε σοβαρά και την επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου 

και στην βόρεια πλευρά της Εύβοιας. Για πολλούς λόγους πλέον.  

Αυτή ήταν μια σύντομη τοποθέτηση η οποία πιστεύω μπορεί να συμβάλλει στο 

σχεδιασμό γενικότερα. Είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε και κυρίως ν’ 

αφουγκραζόμαστε τους πληγέντες, τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας κι από κει και 

πέρα να μεταφέρουμε τα αιτήματα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Κι εκείνο το 

οποίο εμείς υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε, είναι ότι θα παλέψουμε ούτως ώστε όλα 

αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει και πρόκειται ν’ αποφασίσουμε, να γίνουν πράξη. 

Σας ευχαριστώ».  

Αφού ευχαρίστησε ο Πρόεδρος τον κ. Στεργίου έδωσε το λόγο στον κ. Δημήτρη 

Σκάλκο, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κάνοντας την 

ακόλουθη εισαγωγή:   

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Δεν είναι υπερβολικό, εγώ με τον Πρωθυπουργό, αυτό που συζητήσαμε ήταν δυο 

πράγματα, όπως σας είπα: Να είμαι εθελοντής και να υπάρξει μια δυναμική Ο.Χ.Ε. 

Γιατί δεν ήθελα να κάνω έωλα πράγματα, δηλαδή να κάνω συμφωνίες ad hoc με τους 

Υπουργούς. Είμαι 45 χρόνια στο κουρμπέτι, ήξερα ότι μπορεί ν’ αναιρεθούν με την 

αλλαγή ενός Υπουργού, ούτε καν κυβέρνησης.  

Ήθελα να δω έναν εγγυημένο τρόπο για την ανασυγκρότηση. Και ο Πρωθυπουργός, 

όπως πολύ καλά γνωρίζεις, στη συνάντηση που κάναμε, πλουσιοπάροχα μου το 

προσέφερε και μάλιστα με ένταση, με έμφαση. Γι' αυτό είσαι πραγματικά ο σημαντικός 

θεσμικός παράγων. Γιατί εμείς όλοι θα έχουμε εισροές σ’ εσένα που θα σχεδιάσουμε  

μαζί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο όπως βλέπεις, θα τα έχει όλα γύρω-γύρω. 

Θυμάσαι τι είπα, ήταν στη συνάντηση αυτή της Επιτροπής και ο Θεόδωρος 

Σκυλακάκης. Και του λέω, “Θόδωρε, πρέπει να καταλάβεις ότι το Recovery είναι κάτι 

έκτακτο. Το ιστορικό, το θεσμικό και το πνευματικό βάθος το έχει το ΕΣΠΑ. Όλοι θα 

συγκλίνουμε λοιπόν εκεί. Όλες οι χρηματοδοτήσεις, σ’ αυτά είμαι χρήσιμος εγώ, ό,τι 

χρηματοδότηση υπάρχει...”.  
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Στη σημείο αυτό διατυπώθηκαν ερωτήματα από το κοινό (εκτός μικροφώνου) 

σχετικά με τη δομή και το χαρακτήρα της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας. Ο κ. Μπένος απάντησε ως εξής:  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Η Επιτροπή αποτελείται από τους εξής: Εγώ είμαι Πρόεδρος, συμμετέχουν 5 Υπουργοί 

και υφυπουργοί, ο Περιφερειάρχης και οι δυο Δήμαρχοι. Και είναι και 2-3 ακόμα  

Γραμματείς όπως ο κ. Σκάλκος.  

Εγώ ζήτησα να μην υπάρχει τίποτε. Ήταν δικό μου αίτημα αυτό, δε θέλω ούτε ΦΕΚ 

ούτε αμοιβές. Δεν πήρα ούτε αυτοκίνητο που μου προσφέρθηκε. Όλα θα είναι δικά μου. 

Εγώ έτσι αισθάνομαι καλά.  Και να σας πω και κάτι; Δεν ξενερώνω με τίποτε, έχω 

αίσθηση της αποστολής μου. Θα πέσω στην πρώτη γραμμή, σας το λέω για να το ξέρετε. 

Δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να με σταματήσει ή να με απογοητεύσει. 

Αφήστε που δε με απογοητεύει τίποτε, γιατί όλο αυτό που ζήσαμε σήμερα για μένα είναι 

ένα πολύ γοητευτικό πράγμα. Ακούστηκαν υπέροχα πράγματα σήμερα απ’ όλους σας και 

σας ευγνωμονώ γι' αυτό. εγώ θα τα δω, θα τα σκεφτώ με το μαξιλάρι μου, θα τα 

αποδελτιώσω, κάθε φορά  θα γίνομαι καλύτερος να ξέρετε. Το άλλο τρίμηνο που θα 

έρθω θα δείτε πόσο καλύτερα θα γίνουν τα πράγματα».  

O κ. Μπένος στη συνέχεια κάλεσε τον κ. Σκάλκο στο βήμα. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΛΚΟΣ:  

«Καλησπέρα, θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, με άγχωσε λίγο ο κ.  Μπένος, είπε η κα 

Μπατζελή ότι αν δεν τα καταφέρει δε θα μπορεί να περάσει από την Αιδηψό, μάλλον 

εγώ δε θα μπορώ να περάσω έτσι όπως πάει τώρα το πράγμα.  

Πέρα από το χιούμορ, ρώτησε ο κύριος από το κοινό ποια είναι η Επιτροπή κτλ. Δεν 

έχει κανένα νόημα να υπάρχει Επιτροπή γιατί Επιτροπή είναι όλη η κυβέρνηση. Είναι 

ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι μια καταστροφή⸳ εκεί πρέπει όλοι να εστιάσουμε. Δε 

νομίζω ότι κανένας από τα  μέλη της κυβέρνησης  έχει την πολυτέλεια να πάρει ο κ. 

Μπένος τον Πρωθυπουργό και να του πει “ξέρεις, αυτό το κομμάτι έχει καθυστερήσει 

εκεί”. Άρα λοιπόν είτε το κάνουμε επειδή αγαπάμε την Εύβοια είτε το κάνουμε για την 

προσωπική μας, ας το πούμε έτσι, επιβίωση, αυτά που είναι να γίνουν, θα γίνουν. Τώρα 

τι είναι αυτά που πρέπει να γίνουν: Αυτό είναι το κομμάτι, έτσι τουλάχιστον εγώ το 

εκλαμβάνω από τη σημερινή συνάθροιση. Να μου επιτραπεί κι ένα προσωπικό σχόλιο, 



ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

 

 94 

βλέπω ότι κάπως ξέφυγε η συζήτηση, εξαρχής μάλλον ξέφυγε από αυτό που εγώ 

φανταζόμουν ότι θα συζητούσαμε σήμερα.  

Λογικό, γιατί εμείς πρέπει να συζητήσουμε για τη μεθεπόμενη μέρα στην 

πραγματικότητα και είναι δύσκολο όταν έχει συμβεί μια  καταστροφή τέτοιου μεγέθους, 

να σκέφτεσαι τόσο μακροπρόθεσμα. Όταν θολώνει λίγο ο ορίζοντας, αναγκαστικά 

πρέπει κι εσύ να βλέπεις την επόμενη μέρα και τη σημερινή μέρα. Αυτό δε σημαίνει ότι 

δεν κάνουμε κάτι για τις δυο πρώτες φάσεις που σωστά περιγράφησαν εδώ στο 

βραχυπρόθεσμο, το μεσοπρόθεσμο, για να πάμε μετά στο μακροπρόθεσμο.Το 

βραχυπρόθεσμο είναι οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τις βελτιώσεις 

που ενδεχομένως χρειάζεται. Δε θα το σχολιάσω, είναι ένα κομμάτι που το δουλεύει  το 

Υπουργείο Οικονομικών. Δε θέλω να αποφύγω να το σχολιάσω αλλά δεν είναι αυτή η 

δουλειά μου σήμερα.  

Αυτό λοιπόν το κομμάτι των αποζημιώσεων που κι εκεί κάποια πράγματα τρέχουν 

σαφώς γρηγορότερα από το παρελθόν. Μακριά από κάθε αντιπολιτευτική διάθεση, λέω, 

διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις του παρελθόντος. Ενδεχομένως γιατί βοηθάει πέρα από 

την έννοια του κατεπείγοντος, η ψηφιοποίηση και διάφορες άλλες δυνατότητες που 

έχουμε.  

Το μεσοπρόθεσμο, που αφορά τα έργα αποκατάστασης, αντιδιαβρωτικά, 

αντιπλημμυρικά κτλ., κι εκεί πάμε γρήγορα. Είναι οι μελέτες στις οποίες αναφερθήκαμε 

κατά τη διάρκεια της μέρας. Μόλις πρόσφατα, προχθές, ψηφίστηκε συμπληρωματικός 

προϋπολογισμός από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικοί πόροι, απ’ αυτούς 

τους λίγους που έχει η χώρα μας, δε συζητώ για το ΕΣΠΑ, άρα λοιπόν 350 εκατ. ευρώ 

για όλη τη χώρα, μην παρεξηγηθούμε, δεν είναι μόνο για την Εύβοια, είχαμε κι αλλού 

σημαντικές καταστροφές, άρα η χρηματοδότηση έχει διασφαλιστεί. Και από κει και 

πέρα προχωρούμε στο σχεδιασμό της μεθεπόμενης μέρας. Ο.Χ.Ε. το λέει ο αγαπητός 

Σταύρος, εγώ θα συμφωνήσω γιατί είναι ένα εργαλείο που ξέρουμε ότι μπορεί να δώσει 

αποτελέσματα, θα μπορούσαν κι άλλα πράγματα να προστεθούν στην Ο.Χ.Ε., το 

“Τρίτσης”, το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. και να γίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόγραμμα.  

Γι' αυτό το πράγμα πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει ν’ ακολουθήσουμε μια διαβούλευση 

να πάει όσο το δυνατόν προς τα κάτω. Η Ο.Χ.Ε. είναι ένα εργαλείο που βρίσκεται μέσα 

στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, βρίσκεται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

της Στερεάς Ελλάδας. Αυτός θα είναι ο πυρήνας, δεν περιοριζόμαστε εκεί, αναγκαστικά 
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–και λέω αναγκαστικά, γιατί και θέλουμε περισσότερους πόρους απ’ αυτούς που θα μας 

προσφέρει το πρόγραμμα, αλλά θέλουμε να βάλουμε και πράγματα ενδεχομένως οδικά, 

που ακούστηκαν εδώ, τα οποία δε μπορεί να τα καλύψει το ΕΣΠΑ το Περιφερειακό και 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ΕΣΠΑ άλλων Τομεακών  Προγραμμάτων. Θα κάνουμε 

ό,τι απαιτηθεί. Τι είναι αυτό που θα κάνουμε; Είναι αυτό που πρέπει να το πάρουμε 

από την Επιτροπή Μπένου. Τόσο απλά. Δεν είναι τίποτε δύσκολο».  

Ο κ. Μπένος πήρε το λόγο στο σημείο αυτό για να σχολιάσει την τοποθέτηση του κ. 

Σκάλκου.  

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ό,τι μας δώσουν οι δέκα αυτοί πυλώνες, θα είναι εισροές. Το Πρόγραμμα θα είναι 

ανοιχτό και κυλιόμενο. Η μελέτη του Νίκου Δρακωνάκη δεν θα κλείσει τώρα. Αλλά ο 

Δρακωνάκης θα συνομιλεί με όλους τους μελετητές και θα συνδιαμορφώνουν. Βεβαίως 

μετά από τη συζήτηση που θα γίνεται εδώ τοπικά, κυρίως. Να το επαναλάβω λοιπόν.  

Να κάνω ένα σχόλιο για σένα Δημήτρη. Εγώ ήξερα ότι θα πάει έτσι η συζήτηση. Είναι 

πλούτος αυτό που έγινε όμως. Θέλω να πω, ας μη μας ενοχλεί, δυσαρεστεί το γεγονός 

ότι οι άνθρωποι είπαν τον πόνο τους. Πρέπει να τον πουν. Έστω κι αν έφυγε από το 

κέντρο βάρους η συζήτηση αυτού που θέλαμε να κάνουμε. Αλλά το μήνυμα όμως κι 

εμείς το πήραμε κι εμείς το δικό μας μήνυμα το δώσαμε.  

Και τώρα που είμαστε πιο ήρεμοι μπορούμε να μπούμε και πιο πολύ στα βαθιά. Να 

λοιπόν ποια είναι τα βαθιά.  

Ο  Νίκος Δρακωνάκης, που είναι ένας μαχητής πραγματικός, αλλά είναι και βαθύς 

γνώστης -έτσι ήταν η επιλογή, μ’ αυτά τα κριτήρια - των Ολοκληρωμένων Χωρικών 

Προγραμμάτων, θα συνομιλεί, κι εγώ βεβαίως μαζί του, με όλες τις ομάδες μελέτης και  

στις δυο φάσεις,  και στην πρώτη, την τετράμηνη και στη δεύτερη, την οκτάμηνη και η 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, το master plan δηλαδή που θα κάνει ο Νίκος, θα 

συμπεριλαμβάνει και τις 10 μελέτες, όλες.  

Και θα  καταλήξει σ’ ένα συνθετικό πρόγραμμα. Δηλαδή στο τέλος ο Νίκος τι θα είναι: 

Θα είναι ο καλός μάγειρας που θα δίνει το φαγητό, πώς θα γίνει, πόσο θα είναι οι 

υποδομές, πόσο θα είναι η αγροδιατροφή, πόσο θα είναι δάσος, πόσο θα είναι 

τουρισμός. Αυτό το μίγμα δηλαδή που θα προκύψει στο τέλος.  

Και αυτό που σας λέει τώρα ο Δημήτρης, επειδή το πρόγραμμα χρηματοδοτικά είναι 

ισχνό του Φάνη, έχει 80 εκατομμύρια για όλες τις Ο.Χ.Ε. και έχει κι άλλες Ο.Χ.Ε. μέσα, 
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άντε ν’ αποσπάσεις τα μισά σ’ αυτή την Ο.Χ.Ε., δε μπορείς παραπάνω γιατί είναι και η 

βιώσιμη αστική ανάπτυξη για τις πόλεις, και πολλά λέω. Άρα λοιπόν θέλω να 

καταλάβετε ότι αυτό το πρόγραμμα, θα είναι ο πνευματικός ηγέτης. Έτσι να το 

καταλάβετε. Θα είναι το υφαντό δηλαδή, πάνω από την περιοχή.  

Σκεφτείτε ότι εγώ στη γραμμή 550 που σχεδίασα την αντίστοιχη Ο.Χ.Ε. στους σεισμούς 

της Καλαμάτας, η χρηματοδότηση ήταν σε δραχμές τότε 1 δις δραχμές και το 

πρόγραμμα ήταν 100 δις. Και το 1 δις δραχμές καθοδήγησε τα 100. Τι σημαίνει 

καθοδήγησε; Να σας δώσω το απ το παράδειγμα, Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 

έβαλε τα κτίρια, ένα μαμούθ πρόγραμμα, γιατί είχαν σαρωθεί, εκεί προέβλεπε το Γενικό 

Πολεοδομικό που ήταν το Πολεοδομικό βεβαίως στην περίπτωση του αστικού χώρου.  

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δεν πήγε να βάλει οπουδήποτε ήθελε και γούσταρε 

τα προγράμματα, πήγε οργανωμένα στο σημείο που προέβλεπε το Γενικό Πολεοδομικό. 

Το πιο θαυματοποιό που έγινε, που δυστυχώς δεν έγινε σε άλλους σεισμούς, είναι ότι με 

τον Γρηγόρη (Διαμαντόπουλο) βάλαμε χιλιάδες λυόμενα, σε μελλοντικούς χώρους 

πολεοδόμησης και όχι σε δημόσιους χώρους. Με επιτάξεις. Και έτσι λοιπόν, και 

επωφελήθηκαν οι ιδιώτες γιατί όταν τελείωσε η περίοδος των 2-3 είναι των λυομένων 

ήταν έτοιμα τα οικόπεδά τους και η πόλη κέρδισε τις υποδομές από τα προγράμματα 

αυτά, του μέλλοντός της.  

Σας λέω έτσι ενδεικτικά μερικά πράγματα. Έτσι θα δουλέψουμε κι εδώ. Πολύ 

οραματικά αλλά ταυτόχρονα και πολύ πειθαρχημένα. Εγώ τι κάνω τώρα: πηγαίνω σε 

όλους τους Υπουργούς, έχω πάει σε όλους. Και συζητάμε διεξοδικά μαζί τους για το 

πρόγραμμα που θα κάνει ο καθένας, γιατί απ’ τη στιγμή που θα εγκατασταθούν οι 

μελετητές, τέλος Οκτώβρη, θα επιβλέπονται από τα αρμόδια  Υπουργεία. Είναι σα να 

την έχει αναθέσει το ίδιο το Υπουργείο τη μελέτη. Σα να έκανε μια ανάθεση με 

προκήρυξη κανονικά και θα παρακολουθείται. Που θα μας δώσει λοιπόν τους πρώτους 

καρπούς στους 4 μήνες για να μείνει ζωντανή η περιοχή και τους μακροπρόθεσμους 

καρπούς στο δεύτερο οκτάμηνο.  

Είναι σαφές το  σχέδιο, τώρα που μείναμε λίγοι; Τουλάχιστον εσείς να το καταλάβετε 

βαθιά. Άμα έχετε κάποια απορία  όταν τελειώσει ο Δημήτρης πάνω σ’ αυτό να με 

ρωτήσετε. Συνέχισε Δημήτρη, συγνώμη που σε διέκοψα».  

Ο κ. Σκάλκος συνέχισε ως εξής. 
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ΔΗΜ. ΣΚΑΛΚΟΣ:  

«Δε θα μακρηγορήσω για να ολοκληρώσω. Είναι ένα ανοιχτό project, είναι  

πραγματικά μια λευκή σελίδα η Ο.Χ.Ε. σαν εργαλείο, διαφέρει από τις άλλες δράσεις 

του ΕΣΠΑ, είναι από αυτό που λέμε “από τα κάτω”. Δε σχεδιάζεται από τα πάνω, δεν 

παίρνουν αποφάσεις σ’ ένα κεντρικό Υπουργείο οι Περιφερειακοί, παίρνουν προτάσεις 

από τα κάτω. Όχι προτάσεις για οτιδήποτε, προτάσεις που στη γλώσσα μας λέμε 

επιλέξιμες, που είναι πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση 

που δε μπορεί να τα χρηματοδοτήσει το ΕΣΠΑ, έχουν πάντα τη δυνατότητα αξιοποίησης 

άλλων εργαλείων. Αυτό που δεν πρέπει να χάνουμε την εικόνα, είναι ότι θα πρέπει να 

βγει κάτι που θ’ αφήσει  προστιθέμενη αξία στον τόπο. Εγώ δεν το άκουσα εδώ σήμερα. 

Εγώ έχω καταγωγή από τη Νότια Εύβοια, από ένα αρβανιτοχώρι κοντά στο Αλιβέρι. 

Αυτό που δεν άκουσα, είναι  ότι η περιοχή ήταν σε μια στασιμότητα –δεν κάνω 

πολιτική, διαχρονικά⸳ μην πω και φθίνουσα πορεία ως προς την παραγωγική της βάση, 

την τουριστική της επισκεψιμότητα κτλ.  - και θα έπρεπε να γίνουν πράγματα.  

Είναι λοιπόν χρυσή ευκαιρία όχι μόνο να επιστρέψουμε στην πρότερη κατάσταση, να 

επιστρέψουμε σε κάτι καλύτερο από την προηγούμενη κατάσταση. Οι πόροι είναι 

πολλοί, παρεξηγήθηκε το ότι η καταστροφή είναι ευκαιρία. Συγκυρία, καλύτερο. Ας 

δούμε τη συγκυρία ως ευκαιρία, να τα μπλέξουμε αυτά τα δύο. Έχουμε στη διάθεσή  μας 

πόρους, όπως και η πανδημία ήταν  η συγκυρία για να έχει η χώρα πόρους που ποτέ 

άλλοτε δεν τους είχε ονειρευτεί, τους περισσότερους στη μεταπολεμική της ιστορία.  

Άρα λοιπόν έχουμε αυτούς τους πόρους και έχουμε ευθύνη να τους αξιοποιήσουμε. 

Εσείς προτείνετε δράσεις, εμείς προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά, σ’ ένα 

πρόγραμμα, ο αγαπητός Σταύρος μας κυνηγάει και μας πιέζει για να μη χαλαρώσουμε, 

σε τρεις μήνες θα είμαστε πάλι εδώ και μπορεί και νωρίτερα, εδώ θα είμαστε να τα 

συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Σκάλκο και έδωσε το λόγο στον κ. Γιώργο Τριάντη, 

πρώην δήμαρχο Κηρέως. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ:  

«Αγαπητέ συνάδελφε κ. Μπένο, σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας μαζί με την 

Επιτροπή. Είμαι κι εγώ συνάδελφος στην Αυτοδιοίκηση,  έχω 25 χρόνια Κοινοτάρχης 

Μαντουδίου, πρώην δήμαρχος και τώρα στην αντιπολίτευση. Ο λαός λέει ότι “όταν 

έχεις δυο αυτιά, να τα έχεις και τα δυο ανοιχτά”. Πιστεύω ότι θα γίνουν τα λιγότερα 
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λάθη εάν στην Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, γιατί δεν 

είμαστε ειδικοί αυτοδιοικητικοί,  αφήνουμε στους ειδικούς, θα πρέπει ν’ 

αφουγκράζονται και τον Β’ βαθμό και τον Β’ και τους ανθρώπους που είναι μέσα στο 

μόχθο. Νομίζω ότι έτσι θα έχουμε τα λιγότερα λάθη στο τέλος που θα κάνουμε μια 

σούμα.  

Εμείς κύριοι, έχουμε συμφωνήσει σε αυτό που ακούγεται νύχτα μέρα στα χωριά απ’ όλο 

τον κόσμο: Τι δεν έγινε και κάηκε ο Δήμος μας. O κόσμος θέλει απαντήσεις. Και αυτό 

ήταν πολύ χρήσιμο για σένα αγαπητέ κ. Μπένο που μαζί με τους δυο αυτοδιοικητικούς 

Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη, έχετε γυρίσει τα χωριά και διαπιστώσατε από κοντά 

το πρόβλημα. Και όχι να φέρουμε τα χαρτιά εδώ, τα αιτήματα χωρίς να κάνεις και την 

παρουσία. Νομίζω ήταν η καλύτερη εικόνα που πήρατε.  

Εμείς λοιπόν ζητάμε να γίνουν δεκτές οι προτάσεις όλων των Συλλόγων από το 

Προκόπι μέχρι την Ιστιαία, των φορέων, των κοινοτήτων, έπρεπε και οι Κοινοτάρχες 

σήμερα να είναι εδώ, έχουν λόγο - έχουν βοηθήσει και τους Δημάρχους και τον 

Περιφερειάρχη -  και οι απαντήσεις αυτές της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, ταπεινή μου 

άποψη, καλό είναι να γίνονται στους Δημάρχους  και στα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά η 

ενημέρωση καλό θα είναι να γίνει μέσα στην κοινωνία γιατί εκεί θα γίνει και διάλογος,   

- και δεν ξέρετε ποιος είναι κόκκινος και πράσινος και κίτρινος - , ούτως ώστε αυτή η 

καταστροφική πυρκαγιά, σιγά-σιγά να κλείνει τις πληγές. 

Και το λέω αυτό γιατί το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει με τη θητεία δυο χρόνων της 

Δημοτικής Αρχής τώρα ή της Περιφερειακής Διοίκησης ή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 

αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο  έχεις βάλλει στο μυαλό σου και πιστεύω ότι είναι 

στο βάθος 20ετίας. Μιλάμε για τα τώρα και μιλάμε γι' αυτά που είναι για το μέλλον.  

Σήμερα λοιπόν δεν ακούσαμε από κανέναν εδώ πέρα, και ήθελα την προσοχή σου λίγο: 

Προ ημερών έκλειναν τραπεζικά καταστήματα της περιοχής. Παίρνουμε λοιπόν 

αποφάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια, οι οποίες πάνε, με συγχωρείς, στο βρόντο. Πώς 

λοιπόν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, που πάνε με τις γαλότσες, με τα τρακτέρ 

στην Αγροτική Τράπεζα, αυτή ήταν που μάθαμε 40 χρόνια και στην Καλαμάτα και στο 

Μαντούδι και στη Λίμνη -τώρα λέγεται Πειραιώς- μετά από 40 χρόνια λοιπόν κλείνουν 

αυτά τα καταστήματα, εν ριπή  οφθαλμού και πάνε, να βασανιστεί ο κόσμος, να 

μεταφερθεί στην Ιστιαία και στη Χαλκίδα, και τώρα είναι να κλείσει και η Τράπεζα της 

Λίμνης. Πώς λοιπόν αυτός ο κόσμος, οι ρετσινάδες, οποιοιδήποτε έχουν συναλλαγές, να 
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μεταφερθούν πάλι πιο μακριά, αντί να εξυπηρετήσουμε και να κάνουμε την 

αποκέντρωση; Γιατί δε μιλάει κανένας και όλοι σιωπούν στο τραπεζικό σύστημα; Είναι 

πάνω από την κυβέρνηση; Νομίζω ότι υπάρχει μια πολιτική βούληση, αυτή η 

κατεύθυνση σ’ αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί. Είναι εδώ και ο κ. Σκάλκος που είναι 

μέλος εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου, οι  άνθρωποι αδυνατούν να μεταφερθούν γιατί δεν 

υπάρχουν συγκοινωνίες. Δεν είναι σαν τον Τριάντη που έχει αυτοκίνητο και πάει 

συνέχεια.  

Και τρίτο. Θα κάνετε στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης κι ένα σχέδιο για συγκοινωνιακές 

μελέτες και έργα υποδομής. Εμείς λοιπόν ζητάμε απλά να υλοποιηθεί μια ομόφωνη 

απόφαση πρόσκαιρη που πήραμε του Δημοτικού Συμβουλίου, αρ. 25, στις 12/5/2021, η 

οποία είχε θέμα, “Κατασκευή σήραγγας στη θέση Άγιος”, η οποία είναι ανάμεσα στα 

Ψαχνά και Προκόπι και είναι 2.850, σχεδόν 3 χιλιόμετρα. Είναι ένα χρόνιο αίτημα και 

δίκαιο της περιοχής, δεν παίρνουμε νότος και βορράς, αυτό έχει ξεκαθαρίσει το θέμα, 

γιατί το χειμώνα, και τους περισσότερους μήνες - μίλησαν και οι προλαλήσαντες για το 

οδικό δίκτυο - με 10 πόντους χιόνι, εάν δεν έχει 4 X 4 ο Μπένος δε θα περάσει τα 

προϊόντα.  Αυτός λοιπόν ο κόσμος που θέλει να έρθει από την Αττική, να πάει στο 

λιμάνι του Μαντουδίου, να πάει  στην Αιδηψό, ν’ αυξηθεί ο τουρισμός, είναι λοιπόν 

αυτό το θέμα το οποίο καίει διαχρονικά, που αν όλες οι κυβερνήσεις, ταπεινή μου 

άποψη, πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, γιατί κι εμείς ήμαστε παλιά στο 

ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, από 20 χρόνια, αν βάζαμε όλοι από ένα λιθαράκι, 

αυτός ο δρόμος, και ο βόρειος άξονας και ο νότιος άξονας που είναι ο κ. Σκάλκος, θα 

είχε τελειώσει.  

Μείναμε όμως στις υποσχέσεις. Πιστεύω ότι τώρα, αφού το ζητάνε όλοι οι φορείς, 

πρέπει να πάμε εκεί που πονάει το σημείο αυτό. Δε μπορεί κ. Μπένο στην Πελοπόννησο 

-δεν έχω τίποτε με την Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα - να έχει 20 σήραγγες, στα 

Γιάννενα 20 και η Βόρεια  Ελλάδα άλλες 20 και εδώ η Εύβοια να τα συζητάμε στα 

καφενεία, στα ουζερί και να τελειώνει το θέμα.  

Φταίμε κι εμείς, γιατί κάθε 4 χρόνια δίνουμε συγχωροχάρτι στον κάθε Μπένο και στον 

κάθε Τριάντη. Θέλω να σ’ ενημερώσω γιατί έχεις το πάνω χέρι, απ’ ό,τι είπαν τα ΜΜΕ 

σ’ αυτή την Επιτροπή, και μιλάς με τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης πριν δυο χρόνια 

ήρθε στο Μαντούδι, ήταν στην πλατεία του Μαντουδίου, ήταν οι Βουλευτές όλοι,  όλοι 

οι κομματικοί, οι πάντες, ο κόσμος, του βάλαμε δυο ζητήματα όταν θα γινόταν 
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Πρωθυπουργός. Ένα για την ανεργία -να μη φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, κι 

ένα για το οδικό δίκτυο του Αγίου.  

Και λέει: “Τριάντη, το πρώτο είναι δύσκολο, δε μπορώ να το λύσω, με τη μετανάστευση 

των νέων. Το δεύτερο εγγυώμαι. Aν θα γίνω Πρωθυπουργός, ό,τι ισχύει σε όλη την 

Ελλάδα να ισχύσει κι εδώ”. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό το έργο να υλοποιηθεί. Δεν 

κάνουμε επαιτεία, ό,τι παίρνει η Πελοπόννησος και η Κρήτη, να πάρει και αυτή η 

ρημάδα η Εύβοια.  

Η συζήτηση κ. Μπένο έχει καταγραφεί στο Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί 

που ήταν και από ντόπιους ανθρώπους. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης δε θα έρθει μόνο γι' 

αυτό, να επισκεφθεί και μετά από 6 μήνες, είναι χρήσιμο, τον τόπο, να κουβεντιάσει με 

τους  κατοίκους τι έχει περπατήσει μέχρι τώρα.  Για μας, το ποτάμι δε γυρίζει πίσω. 

Χρειάζεται συνέπεια απ’ όλους, χρειάζεται ενότητα και ένας συνεχής αγώνας. Θα μας 

έχετε μπροστά σας πάντα. Γιατί έτσι πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Και εσείς και εμείς, 

σα Δημοτικές Αρχές τους συμπολίτες μας και δη τους νέους μας. Δε θέλουμε άλλους 

πρόσφυγες στον τόπο μας και όχι άλλη ξενιτιά. Ευχαριστώ πολύ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Τριάντη και έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Εύβοιας, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, κ. Κώστα Λάππα.   

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΠΠΑΣ:  

«Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, δεν υπήρχε περίπτωση ν’ απουσιάζει το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Εύβοιας. Δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ, γιατί έχουμε μπροστά δρόμο, 

αλλά θα είμαι σύντομος. Απλώς να σας πω ότι εμείς σαν Τεχνικό Επιμελητήριο ήδη 

έχουμε Επιτροπή που ετοιμάζει προτάσεις, βέβαια θα περιμένουμε και τις δικές σας 

προτάσεις, είναι πολύ καλοί οι μελετητές κτλ., αλλά νομίζω ότι  χρειάζεται ν’ 

αξιοποιηθεί και το δυναμικό εδώ της Εύβοιας.  

Υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι με εμπειρία που θα έλεγα, γνωρίζουν τα κατατόπια και 

μπορούν να σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση θα είμαστε 

δίπλα σας. Θα μεταφέρω αυτά άμεσα στη Διοικούσα Επιτροπή, στην αντιπροσωπεία, 

για να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα σας, να συμπληρώσουμε προτάσεις και να σας 

βοηθήσουμε σε όλο αυτό το εγχείρημα και σε όλη αυτή την προσπάθεια.  

Άρα λοιπόν χαιρετίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Δε θα μπω καθόλου στα τεχνικά 

θέματα, αν και δεν είναι αρμοδιότητα δική μας ούτε στα αντιπλημμυρικά. Άκουσα όλες 
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τις προτάσεις, όλες τις τοποθετήσεις, το τι πρέπει να γίνει άμεσα κτλ., τα έργα των 

υποδομών, ποιος φταίει διαχρονικά, γιατί ακυρώθηκαν, δεν εκτελέστηκαν μελέτες ενώ 

είχαν επικαιροποιηθεί κτλ.,  ό,τι έχει να κάνει με τους άξονες, με τις παρακάμψεις, με 

τις ζεύξεις του Μαλλιακού κτλ.  

Εμείς διαχρονικά έχουμε παίξει το ρόλο εδώ στην περιοχή, έχουμε κάνει και προτάσεις 

και παρεμβάσεις για σοβαρά θέματα, όμως νομίζω ότι με αφορμή όλο αυτό που έγινε 

εδώ πέρα, αυτή την καταστροφή, την τεράστια την περιβαλλοντική, την οικονομική στην 

περιοχή, είναι πολύ καλό να γίνει ένα ξεκίνημα, θέλει μια αναγέννηση όπως λέτε, μια 

επανεκκίνηση και όσον αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό και τα χωρικά σχέδια, τα 

πολεοδομικά σχέδια κτλ.  

Και αυτό που είπε ο κ. Σκάλκος, ότι συμπαρασύρει όλη την Εύβοια. Εγώ είμαι από την 

Κεντρική Εύβοια, κι εκεί έχουμε ζήσει πυρκαγιές, καταστροφές κτλ. Άρα λοιπόν θέλει 

μια συγκροτημένη προσπάθεια απ’ όλους. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, έτσι άλλωστε 

είναι και ο ρόλος ο θεσμικός του Τεχνικού Επιμελητηρίου, να λειτουργούμε όταν μας το 

ζητήσει κάποιος ή και αυτοβούλως.  Άρα θα έχετε και κάποια επιτήρηση από μας.  

Εύχομαι να πάνε κατ’ ευχήν όλα, είναι πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα, γιατί 

ακούστηκαν διάφορα, πώς θα ξεκινήσουμε, πώς θα χρηματοδοτηθεί, θα προχωρήσει δε 

θα προχωρήσει κτλ.  

Να μην ξεχάσω, αναφέρθηκε από κάποιον ομιλητή, ότι οι Μηχανικοί ζητάνε 10.000, 

15.000 κτλ. Να σας πω ότι την Πέμπτη γίνεται μια ενημέρωση, βέβαια δεν ξέρω αν 

υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι εδώ από την περιοχή, γίνεται μια ενημέρωση σε 

συνεργασία με τη ΔΑΦΚΕ από το Υπουργείο Υποδομών, για το πώς θα γίνεται ο 

φάκελος για τα κτίρια που έχουν καταστραφεί κτλ. Έχουν δηλώσει συμμετοχή νομίζω 

80 άτομα αν δεν κάνω λάθος, είχαμε κάνει μια πρόταση ενδιαφέροντος, και αν βγήκε 

στο internet θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν και άλλοι συνάδελφοι στην περιοχή 

σας, ούτως ώστε να είναι πιο αποδοτική η συνεργασία, να μπορούν να προχωρήσουν.  

Πιστεύω ότι θα ευαισθητοποιηθούν οι συνάδελφοι και δεν είναι έτσι, δε νομίζω ότι 

κάνουν αρπαχτές, ο κλάδος των μηχανικών το ξέρετε ότι υποφέρουν οι περισσότεροι, 

και οι τιμές έχουν πέσει και όλα. Άρα λοιπόν αυτό θα γίνει την Πέμπτη.  Και θα έλεγα, 

μιας και είναι και οι δυο Δήμαρχοι εδώ πέρα ότι χρειάζονται λίγη στήριξη τα δικά σας 

γραφεία. Είναι άσχετο βέβαια αυτό, θέλουν μια στελέχωση. Δεν ξέρω αν μπορεί σε αυτή 

τη φάση να υπάρξει και μια προγραμματική σύμβαση ή και οικειοθελώς θα έλεγα, να 

βοηθήσουν και οι Μηχανικοί οι δικοί μας, στις ΥΔΟΜ, γιατί υπάρχουν προβλήματα 
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έντονα από συναδέλφους κτλ. Δε θέλω να πάρω άλλο χρόνο, θα είμαστε δίπλα σας. 

Ευχαριστώ πολύ».  

Αμέσως μετά ζήτησε το λόγο (εκτός μικροφώνου), ο Εκπρόσωπος της Κίνησης 

«Φωνή της Εύβοιας», ο οποίος είπε τα εξής:  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  

«Καλησπέρα σε όλους. Θα πω μερικά πράγματα γι' αυτούς που δε με ξέρετε. Ήμουν 

στην Αθήνα σκηνοθέτης, πριν από 10 χρόνια εγκατέλειψα την πόλη και ήρθα και 

έφτιαξα μια φάρμα οικολογική σ’ ένα μικρό χωριό, είναι και η Πρόεδρος εδώ, στη 

Φαράκλα. Δυστυχώς, η φάρμα αυτή κάηκε ολοσχερώς.  Αυτό που ήθελα να σας πω 

είναι ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι σαν κι εμένα οι οποίοι άφησαν την πόλη και 

ήρθαν να ζήσουν εδώ μ’ έναν διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσαμε να πούμε, ολιστικό 

τρόπο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια μοντέρνα αντίληψη των 

πραγμάτων με τεχνικές όπως η φυσική καλλιέργεια, η περμακουλτούρα (permaculture- 

αεικαλλιέργεια), πράγματα που ακόμα δε διδάσκονται στα ελληνικά Πανεπιστήμια, που 

όμως είναι πράγματα που στο εξωτερικό έχουν μια πολύ μεγάλη εφαρμογή, με λύσεις 

που πιστεύω ότι θα σας αφήσουν έκπληκτους.  Ζητούμε λοιπόν να έχουμε κι εμείς λόγο 

και να συνεργαστούμε μαζί σας. Ευχαριστώ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον ομιλητή  με τα παρακάτω λόγια: 

ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Βεβαίως θα συνεργαστούμε. Η ροή θα είναι η εξής: Ό,τι υπάρχει θα το στέλνετε στο 

Δήμαρχό σας και όλη αυτή την εισροή θα την αξιοποιούμε, θα την κατανέμουμε κατά 

κεφάλαιο μελετών και όλοι οι μελετητές θα έρθουν σ’ επαφή μαζί σας για να 

συγκροτήσουν τις τελικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».  

Στη συνέχεια ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο Συνδέσμου Εταιρειών 

Υπεύθυνων Δραστηριοτήτων Αναψυχής , κ. Στέφανο Σιδηρόπουλο. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

«Γεια σας και ευχαριστώ για το λόγο. Είμαι ο Πρόεδρος του Συνδέσμου των Εταιρειών 

Υπευθύνων Δραστηριοτήτων Αναψυχής. Ονομάζομαι Σιδηρόπουλος Στέφανος.  

Ήρθα σήμερα αυθημερόν απ’ την Αθήνα, δεν είμαι από την Εύβοια, δεν έχω κάποια 

σχέση με τον τόπο, ωστόσο μεταξύ άλλων, διαχειρίζομαι το καταφύγιο Μπάφι από το 
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2004. Το 2007 λοιπόν υπήρξε μια μεγάλη φωτιά εκεί, η οποία με πόνεσε πάρα πολύ και 

με έκανε να νιώσω την ανάγκη να φύγω απ’ τον τόπο.  

Ήρθα να καταθέσω ότι θα κάνετε πολύ καλά να μείνετε εδώ,  εγώ νιώθω τελικά 

δικαιωμένος που έμεινα στο καταφύγιο και στην Πάρνηθα και  στήριξα την προσπάθεια 

εκεί και συμπληρώνω και κλείνω, λέγοντας ότι μέσα από το Σύνδεσμο έχουμε ένα 

όραμα: Να δημιουργήσουμε την outdoor παιδεία στη χώρα,  να βγάλουμε δηλαδή τα 

παιδιά στη φύση και να κάνουν δραστηριότητες. Είμαστε οι εταιρείες που κάνουμε 

ράφτινγκ, καγιάκ, πεζοπορία, οι τρελοί που λένε, που βγαίνουν στα βουνά, στα ποτάμια 

και  στις θάλασσες. Θέλουμε να βγάλουμε τα παιδιά προς τα έξω, και εδώ στην Εύβοια 

ίσως είναι μια αφορμή, δε θα πω ότι είναι ευκαιρία, αλλά ίσως είναι μια αφορμή ν’ 

αρχίσει να συμβαίνει αυτό όλο και πιο συχνά.  Ο Σύνδεσμος είναι στη διάθεση της 

Επιτροπής. Σας ευχαριστώ». 

Ακολούθησε μια τοποθέτηση ομιλητή (εκτός μικροφώνου) με θέμα την προστασία 

του δάσους που διέφυγε των πυρκαγιών το περασμένο  καλοκαίρι.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

«... Σχετικά με την προστασία του εναπομείναντος δασικού πλούτου, από τα Ψαχνά 

μέχρι το Προκόπι και μέχρι τις παρυφές του όρους Δίρφυς; Γιατί όλη αυτή η συζήτηση 

γίνεται, και πολύ σωστά γίνεται, διότι πάθαμε μια καταστροφή. Αν λοιπόν και το 

υπόλοιπο κομμάτι καταστραφεί και δε λάβουμε υπ' όψιν μας από χτες πώς πρέπει να 

προστατευθεί, και με πρόταση, όχι απλά επισήμανση, τότε λοιπόν, μετά από λίγο, θα 

ξαναρχόμαστε πάλι εδώ σε κάποια άλλη περιοχή, στα Ψαχνά πιθανολογώ, να συζητάμε 

πάλι πώς θα αναδομήσουμε και θα συγκροτήσουμε πάλι την περιοχή εκείνη.  

Γιατί γι' αυτό δε μίλησε κανένας. Μα κανένας δεν είπε τίποτε, να πει μια λέξη, ότι η 

προστασία του εναπομείναντος, του ελάχιστου κεντρικού δάσους που έχουμε στην 

Εύβοια, πώς θα το προστατεύσουμε, τι θα κάνουμε;  Είναι μια ερώτηση που κάνω και 

θέλω να μου απαντήσετε αν υπάρχει κάποια σκέψη προκειμένου να γίνει κάτι γι' αυτό. 

το οποίο πρέπει να γίνει από χθες, έτσι; Εγώ κατοικώ στη Χαλκίδα, είμαι 

επιχειρηματίας στη Χαλκίδα. Απλά έχω πονέσει πάρα πολύ.» 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης απάντησε στο ερώτημα που τέθηκε με 

τα παρακάτω λόγια: 
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ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Πολύ ωραία η πρότασή σας, βλέπετε σήμερα κυριάρχησε αυτό το άμεσο πρόβλημα που 

υπάρχει εδώ και δε μπορούσα εγώ από δω που είμαι, παρ’ ό,τι το κέντρο βάρους ήταν 

αλλού, αλλά μπορείς όμως να φέρεις αντίρρηση σ’ ένα αίτημα κοινό που υπάρχει, για 

τα άμεσα ζητήματα; Το επόμενο τρίμηνο θα συζητήσουμε γι' αυτά, ελπίζω.  

Επίσης σας παρακαλώ θερμά να το γράψετε αυτό,  να το στείλετε στον Δήμαρχό σας, 

γιατί η ομάδα μελέτης που θ’ αναλάβει, θα πάρει όλες αυτές τις προτάσεις. Εμένα μ’ 

άρεσε πολύ η πρότασή σας. Όπως δηλαδή είπαμε ότι ο κ. Ζέκκος δε θα κάνει μόνο το 

συγκοινωνιακό θέμα της Βόρειας Εύβοιας, θα την πιάσει ολόκληρη, γιατί έτσι πρέπει να 

είναι. Έχετε πολύ δίκιο και για το δάσος και γι' αυτά που είπατε».  

Ο κ. Μπένος κάλεσε στο βήμα τον Δήμαρχο Ιστιαίας – Αιδηψού, κ. Γιάννη Κοντζιά. 

Ο Δήμαρχος είπε τα εξής:   

Γ. ΚΟΝΤΖΙΑΣ:  

«Είμαι σίγουρος ότι η κοινή συνισταμένη των περισσοτέρων που  μίλησαν απ’ αυτό το 

βήμα, αλλά αν θέλω να ερμηνεύσω και τη σκέψη των υπολοίπων που δεν το 

ομολόγησαν, είναι εδραιωμένη μέσα μας, μία: Έλλειψη εμπιστοσύνης η οποία είναι 

διαχρονική, στην ελληνική πολιτεία. 

Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την παρούσα κυβέρνηση ή με την προηγούμενη. Η 

έλλειψη ή η παντελής απουσία εμπιστοσύνης στην ελληνική πολιτεία, έχει να κάνει με τη 

συμπεριφορά του κράτους απέναντι στους πολίτες και ότι ποτέ αυτός ο πολίτης δεν 

ένιωσε το κράτος να είναι δίπλα του. Ένιωσε ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται από 

πάνω και τον καταπλακώνει.  

Και αυτό που σας λέω τώρα, στις 19 Αυγούστου, όταν καθίσαμε Σταύρο σ’ εκείνο το 

μεγάλο τραπέζι στο Μέγαρο Μαξίμου, ήταν η αρχή της σκέψης μου και της τοποθέτησής 

μου, ότι δε μπορούμε δηλαδή, ή μάλλον είναι παρακινδυνευμένο ή δύσκολο,  βέβαια τα 

δύσκολα είναι για τον Σταύρο και ήξερε τι τον περίμενε, είναι παρακινδυνευμένο και 

δύσκολο να μιλήσουμε για Ο.Χ.Ε. η οποία πιστεύω ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση και 

μάλιστα για την Ο.Χ.Ε. του Πολιτισμού  της Στερεάς Ελλάδας που σήμερα λέγεται 

“Πολιτιστική διαδρομή Οιδίπου”ς»..  

O κ. Μπένος συμπλήρωσε τα εξής: 
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ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Δεν είναι ενδεδειγμένη, είναι η μόνη λύση. Δεν έχετε άλλη, να το ξέρετε. Είναι η μόνη 

λύση εγγυημένη και ποιοτικά  αλλά και από  άποψη σιγουριάς, ότι αυτό το πράγμα θα 

υλοποιηθεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο».  

Γ. ΚΟΝΤΖΙΑΣ:  

«Σ’ ευχαριστώ που με διορθώνεις, είναι πραγματικά η μόνη λύση, το πιστεύω και ήμουν 

ο πρώτος που στάθηκε δίπλα σου και συνηγόρησε για τν Ο.Χ.Ε. του Πολιτισμού της 

Στερεάς, όταν είχαμε ακόμα σκεπτικισμό.  

Όμως δε μπορείς να μιλήσεις για Ο.Χ.Ε., όταν  οι ρετσινάδες της Βόρειας Εύβοιας 

ακόμη ζουν σε καθεστώς ανασφάλειας γιατί ναι μεν έρχονται οι εξαγγελίες, αλλά 

έρχονται οι εξαγγελίες από το κράτος το οποίο δεν εμπιστεύεται. Πρέπει λοιπόν να 

βάλουν τα χέρια στο αποτύπωμα των πληγών και ουσιαστικά αυτές οι εξαγγελίες να 

γίνουν πράξη.  

Δύσκολα μπορείς να μιλήσεις, για μελέτες για τον τουρισμό και τον πολιτισμό όταν οι 

μελισσοκόμοι δε μπορούν να ταϊσουν τα μελίσσια τους. Και βέβαια, όταν μιλάμε στη 

Βόρεια Εύβοια για κεντρικό οδικό άξονα, μας έρχεται στο μυαλό η ανακοίνωση, τότε 

ήμουν νέος Περιφερειακός Σύμβουλος, το Δεκέμβριο του ’14 στη Χαλκίδα από τον τότε 

Υπουργό Χρυσοχοϊδη, για τον οδικό άξονα της Βόρειας Εύβοιας. Και μετά ακούσαμε 

και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Τσίπρα στη Λαμία. Και τώρα ακούμε αυτή την 

κυβέρνηση κι έχουν περάσει 7 χρόνια και ακόμη δεν έχουμε ξεκαθαρίσει, δεν έχουμε 

βρει τα χρήματα. Δε λέω ότι όλα αυτά είναι εύκολα να λυθούν και να τ’ 

αντιμετωπίσουμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό δεν υπάρχει 

εμπιστοσύνη.  

Εμείς που είμαστε εδώ και ζούμε το πρόβλημα, γιατί είμαστε όλοι μας πυρόπληκτοι,  

ξέρετε, δεν είναι πυρόπληκτος ο Σταύρος Μπένος, είμαστε όλοι εμείς που κατοικούμε 

εδώ οι πυρόπληκτοι. Τι πρέπει να κάνουμε; Πρέπει σαφέστατα να διεκδικούμε, αλλά 

πρέπει να αφήσουμε τη σκέψη μας να λειτουργήσει και τελικά, πρέπει να δώσουμε χώρο 

και στο όνειρό μας. Έτσι όπως τοποθετήθηκα στο χαιρετισμό στην αρχή που 

αναφέρθηκα στην αγωνία, στη σκέψη και στο όνειρο, τελικά είναι και οι τρεις φάσεις. 

Είναι η αγωνία για το άμεσο, είναι η σκέψη που πρέπει να τοποθετήσουμε στο πεδίο και 

να το κάνουμε πράξη με τα πρώτα έργα και είναι και το όνειρο για τον τόπο που 

θέλουμε να τον δούμε όπως θέλουμε να τον δούμε. Έτσι λοιπόν όλοι εμείς, πρέπει να 
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είμαστε μαζί. Αν δεν είμαστε μαζί, τότε είναι σίγουρο ότι θ’ αποτύχουμε. Και η ευθύνη, 

που λέει ο Σταύρος, ότι θέλω Δημάρχους τούρμπο ή όποια πρόταση περάσει θα περάσει 

από έγκριση από τους Δημάρχους, δεν είναι ευθύνη, είναι το καθήκον των Δημάρχων 

να το κάνουν αλλά σας λέω προσωπικά κι έχω την πεποίθηση ότι και ο συνάδελφος 

Γιώργος θα κάνει το ίδιο. Δεν πρόκειται να εγκριθεί καμία πρόταση, εάν δεν έχω, και 

θα παλέψω να έχω, 100% αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή συντριπτική 

πλειοψηφία για την αποδοχή του. Και βέβαια θα βρίσκεται πάντα, όλη η διαδικασία, σε 

συνεχή διαβούλευση με τη βάση της κοινωνίας, με τους κατοίκους των χωριών που 

κάηκαν αλλά και αυτών που δεν κάηκαν, γιατί ίσως την ατμομηχανή της οικονομίας, 

στην αρχή να την τραβήξουν οι περιοχές που δεν έχουν πληγεί τόσο.  

Υπάρχει ένα σύνθημα που λέει “Μένουμε στον τόπο μας”. Εγώ θα βάλω τον πήχη πιο 

ψηλά και θα πω ότι δε φτάνει. Δε φτάνει να μείνουμε εμείς στον τόπο μας για να 

ανασυγκροτηθεί η Βόρεια Εύβοια. Γιατί είμαστε λίγοι και γιατί αν μείνουμε μόνο εμείς, 

η δημογραφική ισοπέδωση είναι δεδομένη. Είμαστε πολύ λιγότεροι, έχουμε μεγάλο, 

πολύ αυξημένο δείκτη γήρανσης, ειδικά στις συγκεκριμένες ενότητες και των δύο 

Δήμων.  

Άρα τι σημαίνει αυτό; Μαθηματικά, αν μείνουμε μόνο εμείς, και όλοι να μείνουμε, τις 

επόμενες δεκαετίες ο πληθυσμός θα μειώνεται. Θα βάλουμε λοιπόν τον πήχη πιο ψηλά, 

θα κάνουμε αυτή τη δουλειά όσο καλύτερα γίνεται, θα την κάνουμε όλοι μαζί, πρέπει να 

συμφωνήσουμε όλοι μαζί σ’ αυτό το πράγμα και τότε, ο μοναδικός κίνδυνος για ν’ 

αποτύχουμε, είναι να κάνει το κράτος πίσω.  

Γιατί το πρόγραμμα μπορεί να είναι τόσο μεγαλόπνοο που το κράτος μπορεί να μη 

σηκώσει. Εγώ εμπιστεύομαι τον Σταύρο. Πρέπει λοιπόν, όχι να μείνουμε, να 

επιστρέψουν κι αυτοί που έφυγαν. Πρέπει να φτιάξουμε τον τόπο μας με τέτοιο τρόπο 

ώστε να γυρίσουν τα παιδιά που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη 

πενταετία, την προηγούμενη δεκαετία,  όσοι έχουν δεσμούς μ’ αυτό τον τόπο και τον 

αγαπούν. Να δοθούν ευκαιρίες πραγματικές, ώστε να γυρίσουν πίσω.  

Εμπιστεύομαι τον Σταύρο και ως αρχιστράτηγο αυτού του πολέμου, είμαι σίγουρος ότι 

δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει Ιφιγένεια, δεν του ταιριάζει ο ρόλος, κι εμείς θα 

φτάσουμε στον Εύξεινο Πόντο χωρίς Ιφιγένειες. Ευχαριστώ».  

Ο κ. Μπένος συνέχισε ως εξής. 
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ΣΤ. ΜΠΕΝΟΣ:  

«Κοίταξε να δεις πόσο μέσα είσαι τώρα. Διάβασα κάποιες μελέτες της διαΝΕΟσις -γιατί 

έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Κοζάνης,  με τον κ. Μαλούτα 

αλλά και με τον κ. Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη, γιατί δουλεύουμε και σ’ αυτή την 

περιοχή, και οι ωραιότερες ήταν του Γιώργου Πετράκου, του Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που κατάγεται από δω, από σας.  Ξέρετε τι σύνθημα έχει για 

το ανθρώπινο δυναμικό της Κοζάνης; “Επιστρέφουμε στον τόπο μας”.  Άρα θα το 

αλλάξουμε, το “Μένουμε στον τόπο μας” και θα το κάνουμε “Επιστρέφουμε στον τόπο 

μας”. Έχεις δίκιο, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη δυναμική από το “Μένουμε στον 

τόπο μας”. Να δείξουμε δηλαδή ότι θα κάνουμε κάτι που θα συγκινήσει κι αυτούς που 

έχουν φύγει, για να γυρίσουν πίσω. Και με χαρά έμαθα ότι θα συνεργαστείτε με τον 

Πετράκο.  

Του ζήτησα μάλιστα να κάνει, γιατί είναι εξαιρετικός χωροτάκτης και έχει μεγάλη 

εμπειρία, τη μελέτη. Για το καινούργιο ΕΣΠΑ να ξέρετε, ο ΟΟΣΑ την μελέτη την 

ανέθεσε στον Πετράκο.  Και έστειλα ένα κείμενο εσωτερικό σε όλους τους Υπουργούς 

και τους μελετητές που εμπλέκονται και χρησιμοποίησα, ένα κείμενο του Πετράκου που 

μ’ άρεσε πάρα πολύ και μετά πρόσθεσα τα δικά μου τα βιωματικά. Μπράβο Γιάννη 

λοιπόν, έπεσες διάνα. Αυτό θα κάνουμε, θα του δώσουμε μεγαλύτερη δυναμική».  

O κ. Μπένος έδωσε στο σημείο αυτό το λόγο στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 

κ. Φάνη Σπανό.  

Φ. ΣΠΑΝΟΣ:  

«Θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ με τη σειρά μου όλες και όλους για την κουβέντα μας. 

Εξαιρετικά παραγωγική φίλε Σταύρο. Άλλο ένα δείγμα ότι ξέρεις να ενώνεις φωνές, να 

ενώνεις δυνάμεις, να ενώνεις μυαλά και καρδιές.  

Εισπράττω ότι καταλήξαμε στο πόσο σημαντικό είναι να έχουμε και το σήμερα και το 

αύριο. Δεν είναι η στιγμή ν’ αναλύσουμε εκ νέου, νομίζω ειπώθηκαν και εμείς ως 

Περιφέρεια έχουμε εκφραστεί και  προφορικά αλλά και μέσα από το Περιφερειακό μας 

Συμβούλιο για το τι σημαίνει άμεσα, για το τι σημαίνει στρατηγικά, με πρώτο σαφώς το 

βόρειο οδικό άξονα, που θα εξειδικεύσουμε και τις επόμενες μέρες, έχουμε ήδη μια 

παραγωγική συνεργασία με τον κ. Μπένο, τον κ. Ζέκκο και φυσικά τους αρμόδιους 

Υπουργούς. 
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Το δάσος. Δανείζομαι τη φράση της Κατερίνας Μπατζελή, χωρίς το δάσος δε συζητούμε 

για τίποτε άλλο και όπου δάσος φυσικά σημαίνει ρητινοσυλλογή. Τους άξονες όπως 

εξαιρετικά εύστοχα περιγράφηκαν και νομίζω μας εκφράζουν όλους, που πρέπει να 

συνοδεύσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια: τουρισμός, πολιτισμός, επιχειρηματικότητα, 

αγροδιατροφή.  

Θα προσθέσω πως, το είχαμε πει και στη συζήτηση μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου φίλε 

Σταύρο, την Πολιτική Προστασία, γιατί είναι και η στιγμή να γίνει και ο τόπος μας ένα 

πρότυπο Πολιτικής Προστασίας έναντι όλων των κινδύνων, της φωτιάς για το μέρος 

που δεν έχει καεί, των πλημμυρών, ακόμη και των σεισμών και κάθε είδους. 

 Νομίζω είναι σαφές, τεχνικής φύσεως το ερώτημα, αλλά η απάντηση νομίζω είναι 

σαφής, ότι μονόδρομος είναι η Ο.Χ.Ε., η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, πάνω στην 

οποία θ’ αναπτυχθούν και θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, εθνικού και περιφερειακού επιπέδου, κοινοτικά και αμιγώς ελληνικά.  

Οι φορείς υλοποίησης⸳ επειδή άνοιξε και μια θεσμική κουβέντα από αρκετούς φίλους 

παρευρισκομένους. Οι φορείς υλοποίησης δεν αλλάζουν. Αυτή η προσπάθεια που 

γίνεται και που καλωσορίζουμε, δε στερεί από τα Υπουργεία τις αρμοδιότητές τους. Δε 

στερεί από την περιφέρεια, δε στερεί από τους Δήμους. Έχει όμως έναν εξαιρετικά 

σημαντικό, σχεδιαστικό και συντονιστικό ρόλο τον οποίο καλωσορίζουμε, ένα ρόλο που 

θα προσφέρει, κι εδώ είναι μια κοινή μας ευθύνη, ταχύτητα, οργάνωση, συμμετοχή και 

όλα αυτά μαζί, αποτέλεσμα.  

Έχουμε πάρα πολλά ακόμη μπροστά μας. Χαίρομαι και καλωσορίζω και τον Δημήτρη 

Σκάλκο. Είναι ο πιο συνήθης συνομιλητής και ακροατής των φωνών  μας, γιατί 

διαχειρίζεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όπως και το ΕΣΠΑ. Είμαι βέβαιος 

ότι και η πρόταση που στείλαμε από το Περιφερειακό μας Συμβούλιο θα τύχει μιας  

ταχείας ένταξης ούτως ώστε να μπορέσουν αυτές οι δράσεις να υλοποιηθούν με εξίσου 

ταχύ ρυθμό και θα έχει και τις ανάλογες πιστώσεις, όπως πάντα γίνεται με πολύ σκληρή 

προσπάθεια, πρέπει να το πούμε.   

Με τον Δημήτρη Σκάλκο, κάνω μια παρένθεση, συνεργαστήκαμε, και με όλη την 

πολιτική ηγεσία, τοπική, περιφερειακή και κεντρική, για το ΕΣΠΑ που πλέον δεν είναι 

το πενιχρό των 190 εκατομμυρίων που είναι το τρέχον, αλλά το αξιοπρεπές, όχι 

πλούσιο, το αξιοπρεπές των 426, διπλάσιο του τωρινού που θα έχουμε στην περίοδο 



 

 

 109 

2021-2027. Εργαλεία όλα τα οποία ακούγονται γραφειοκρατικά, ακούγονται μακρινά, 

ακούγονται νεφελώδη πολλές φορές, αλλά δουλειά μας και ευθύνη μας είναι να τα 

κάνουμε ν’ αποκτούν υφή και υπόσταση, να τα νιώθουμε στη ζωή μας, στην 

καθημερινότητά μας. Γιατί αλλιώς δε θα έχουν και καμία αξία.   

Με αυτές λοιπόν τις προτάσεις φίλε Σταύρο, κυρίες, κύριοι, με πυλώνες την οικονομία, 

τις υποδομές, το περιβάλλον, εν είδει τριών επικαλυπτόμενων κύκλων στη μέση των 

οποίων είναι ο άνθρωπος και μόνο ο άνθρωπος, θεωρούμε ότι θα πρέπει να κινηθούμε 

γρήγορα, αποτελεσματικά, συμμετοχικά και, όπως το είπα και στην αρχή αυτής της 

κουβέντας, από  τον πολίτη για τον πολίτη. Για να έχει ένα νόημα η δουλειά μας, να 

έχει ένα νόημα εν τέλει η παρουσία μας και η ύπαρξή μας, να έχει ένα νόημα όλη αυτή 

η προσπάθεια που ξεκινά από μια δραματική συγκυρία και μια μεγάλη καταστροφή και 

οφείλει να γίνει μια αχτίδα, ένας φάρος ελπίδας και αισιοδοξίας.  

Πολλά είπα, δεν το συνηθίζω, ας μείνουμε στις πράξεις, ας εστιάσουμε στις πράξεις και 

γρήγορα να μπορούμε να κοιτάζουμε τον κόσμο στα μάτια με παρρησία, που θα μας 

προσφέρει το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και έδωσε το λόγο 

στον κ. Γιώργο Τσαπουρνιώτη, Δήμαρχο Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας Άννας, με 

την τοποθέτηση του οποίου ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας.   

Γ. ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ:  

«Πραγματικά, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ όλοι οι φορείς, Βουλευτές, Υπουργοί, να δούμε 

την επόμενη  μέρα. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Όλοι μας έχουμε στεναχωρηθεί, όλοι μας 

έχουμε υποφέρει  όλο αυτό το διάστημα από αυτή τη μεγάλη καταστροφή.  

Θεωρώ ότι σήμερα  και η παρουσίαση του προγράμματος, αλλά κυρίως ο διάλογος που 

έγινε ήταν πάρα πολύ ωφέλιμος, οι δυνάμεις της κοινωνίας ζητούν από το κράτος ν’ 

ανταποκριθεί. Αυτό είναι απαίτηση της περιοχής. 

Ήθελα να σημειώσω ότι εκεί που λέει “ιδιωτικές επενδύσεις”, και απευθύνομαι και 

στον Γενικό Γραμματέα ο οποίος είναι πάρα πολύ αξιόλογος κι έχει δείξει δείγματα 

γραφής, τον κ. Σκάλκο να βάλουμε –παύλα,  “στρατηγικές επενδύσεις”. Γιατί βλέπουμε 

ότι όντως, λειτουργεί πάρα πολύ καλά αυτό που έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο με 

τις στρατηγικές επενδύσεις και θα ήταν Θεού θέλημα, να δώσετε βάρος στη Βόρεια 

Εύβοια, να γίνουν στρατηγικές επενδύσεις κι εδώ, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και στις 

καμένες περιοχές και στις άκαες. Χρειάζονται επενδύσεις γιατί το δημογραφικό 
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πρόβλημα που είπε και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο Γιάννης Στεργίου, που το 

τόνισε πάρα πολύ έντονα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Βόρεια Εύβοια. 

Συρρικνώνεται η περιοχή με ταχείς ρυθμούς, κλείνουν σχολεία κάθε χρόνο και αιτία 

δεν είναι η φωτιά που έγινε τώρα, είναι πολλές οι αιτίες. Έχουμε μείνει πάρα πολλά 

χρόνια πίσω και πλέον πρέπει να αλλάξουμε οριστικά τη σελίδα, ν’ αλλάξει το 

παραγωγικό μοντέλο, να έρθουν επενδύσεις και η περιοχή ν’ αλλάξει προς το καλύτερο, 

διότι βλέπουμε καθημερινά στα χωριά μας να μειώνεται ο πληθυσμός και δεν έχουμε 

αντίδοτο και φάρμακο σ’ αυτό.  

Πολλές οι ελπίδες του κόσμου στο πρόσωπο του Σταύρου Μπένου, έχει δώσει δείγματα 

γραφής. Δε χρειάζεται να τα πω κι εγώ, γνωρίζετε όλοι, και σα Δήμαρχος και σαν 

Υπουργός και με το ΔΙΑΖΩΜΑ, ελπίζουμε όλοι στο πρόσωπό του.  

Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα το πω δεύτερη φορά, είναι μεγάλη 

ευκαιρία, γιατί και ο Γιώργος Τριάντης που επέμενε και επιμένει για τη σήραγγα και δεν 

έχει άδικο, μπορεί μέχρι πριν  λίγες εβδομάδες αυτό το πράγμα να φαινόταν πολύ 

δύσκολο, όμως τώρα επειδή έχει δοθεί στη Βόρεια Εύβοια μεγάλη βάση, μετά τη μεγάλη 

καταστροφή, θεωρώ ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Και πάρα πολλοί άλλοι στόχοι 

είναι εφικτοί.  

Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να δουλέψουμε με ενότητα, όπως ενωμένος είναι ο κόσμος 

της περιοχής. Και γι' αυτό είμαι περήφανος που όλοι οι δημότες του Δήμου Μαντουδίου 

και Δήμου Αγίας Άννας είναι ενωμένοι πάνω σ’ ένα στόχο: Στο στόχο της 

ανασυγκρότησης. Όλοι περιμένουν την ανασυγκρότηση και την αναγέννηση της 

περιοχής.  

Δε θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί έχουν περάσει πεντέμιση ώρες. Θέλω να σας 

ευχαριστήσω όλους που ήσαστε σήμερα εδώ στη Λίμνη και να σας πω ότι όλες οι άλλες 

συναντήσεις που θα γίνουν θα είναι ακόμα καλύτερα οργανωμένες διότι έχουμε και τα 

μέτρα Covid και όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, μας ταλαιπωρεί και αυτό το πράγμα 

εδώ και δυο χρόνια.  

Σας ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι σε όλους και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας 

ευχαριστούμε κ. Μπένο».  
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Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Τσαπουρνιώτη και έδωσε το λόγο στον 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανό, ο οποίος προέβη σε μια σημαντική 

ανακοίνωση για την τουριστική προβολή της Βόρειας Εύβοιας. 

Φ. ΣΠΑΝΟΣ: 

«Συγνώμη, κάτι μικρό αλλά έχει την αξία του. Έχουμε συμφωνήσει ότι μια από τις 

πολλές και σοβαρές δουλειές που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι να 

μετασχηματίσουμε και το πρόγραμμα τουριστικής μας προβολής ταυτόχρονα μ’ αυτό 

που θα γίνει σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να έχουμε  και μια στΟ.Χ.Ε.υμένη 

καμπάνια που να αφορά καθαρά στη Βόρεια Εύβοια.  

Οι συνεργάτες μας το έχουν ήδη τρέξει, το έχουν αναπτύξει, ξεκινά μεθαύριο από τη 

ΔΕΘ, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα έχει περίπτερο και ο τίτλος της θα είναι πολύ 

απλά και λιτά και νομίζω περιεκτικά: “Όλοι, Βόρεια Εύβοια”. Ευχαριστώ πολύ». 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας ευχαρίστησε τον 

Περιφερειάρχη, τους ομιλητήες και συμμετέχοντες της συνάντησης με τα παρακάτω 

λόγια: 

« Δυο κουβέντες θέλω να πω από καρδιάς: Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό που έζησα 

σήμερα. Να ξέρετε ότι θα είμαι συνεχώς στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ πολύ φίλοι 

μου. Γεια σας».  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


