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Την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού 

Συμβουλίου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η 

πρώτη ευρεία συνάντηση εργασίας όλων  των αρμόδιων φορέων, των μελετητών και των 

χορηγών για την υλοποίηση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας.  Επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης, έχει οριστεί από τον 

Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος και ανέλαβε 

την πρωτοβουλία της παραπάνω συνάντησης εργασίας. 

Στη συνάντηση, συμμετείχαν: η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, ο 

Υφυπουργός Πολιτισμού, κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό με 

αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, κ. 

Χρήστος Τριαντόπουλος, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο 

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, ο Aντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. 

Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Δήμαρχος  Ιστιαίας-Αιδηψού, κ.  Γιάννης Κοντζιάς,  ο Δήμαρχος 

Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας, κ. Γιώργος Τσαπουρνιώτης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου 

Ευβοίας, κ.  Γιάννης Γεροντίτης, η κα Εύα Γιαλαντζή, σύμβουλος του Υφυπουργού κ. Σκάλκου 

σε θέματα χρηματοδότησης, η κα Μίνα Κυριακού, Γ.Γ. του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας 

Άννας. 

Από τους μελετητές του προγράμματος συμμετείχαν οι:   κ. Νίκος Δρακωνάκης  Πρόεδρος & 

Δ/νων Σύμβουλος της ΕΤΑΜ ΑΕ και  οι συνεργάτες του, κα Γιάννα Βλαχάκη και κα Τερέζα 

Καρπαθιωτάκη, ο κ. Κωνσταντίνος Ζέκκος, Συγκοινωνιολόγος – Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής 

του μελετητικού οργανισμού Dromos Consulting, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρ. 

υφυπουργός Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρης Οικονόμου και οι συνεργάτες του από το Ε.Μ.Π., κ.κ. 

Βασίλης Γκοιμίσης και Στέλιος Τσακίρης, μαζί με τους Δήμητρα Δέλλα, Κωστή Νικολόπουλο 

και Γιάννη Λιαλιάρη. Ο κ. Ηλίας Αποστολίδης, Δασολόγος Συνιδρυτής της «ΥΛΗ», ο κ. 

Ξενοφώντας Κάππας, Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν 

Κωνσταντακόπουλου, μαζί με τους κ.κ. Παναγιώτη Χατζηνικολάου και Αλκιβιάδη Αλεξάνδρου, 

ο κ. Διονύσης Νικολάου,  Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις η Δρ. Φαίη Μακαντάση – Δ/ντρια 

Έρευνας στη ΔΙΑνεοΣΙΣ, ο κ. Μάνος Ματσαγγάνης, Καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, 

ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.  Γιώργος Πετράκος, ο κ. Τάσος Πολυδώρου και η 

κα Χριστιάννα Παπαγεωργάκη. Η κα. Ιωάννα Δρέττα,  CEO Marketing Greece, μαζί με την κα. 

Ειρήνη Σκουλούδη, ο κ. Μανώλης Ψαρρός CEO της Toposophy, ο κ. Πρόδρομος Τσιαβός, 

Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο ίδρυμα Ωνάση και διευθυντής του 

Ινστιτούτου για τη Διανοητική Ιδιοκτησία και την Καινοτομία (IPR-i) στον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, ο κ.  Άρης Κοζύρης, Καθηγητής Τομέα Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Υπολογιστών, ο κ. Άγγελος Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής στη 

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. – Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 

Διεργασιών και Συστημάτων, και ο κ. Χάρης Δούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι των χορηγών των υπο ανάθεση μελετών, και 

συγκεκριμένα: ο κ. Κώστας Καναβός, Head of Business Banking στην Εθνική Τράπεζα, ο κ. Άρις 

Συγγρός Διευθυντής του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη», η κα Εύα Λιανού, Γενική 
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Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι. Λάτση,  η κα Εριέττα  Παπαδογιάννη,  Διευθύντρια 

Επικοινωνίας στον Όμιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ο κ. Γιάννης Κουφοπάνος, Διευθυντής Βιωσιμότητας, 

Sustainability Director στην ΕΛΒΑΛ τομέα έλασης αλουμινίου στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ο κ. 

Ιωάννης Καντώρος, CEO του Ομίλου Interamerican και ο κ. Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής 

Εταιρικών Σχέσεων και Υπευθυνότητας του Ομίλου και ο κ. Φώτης Παπούλιας, Αντιπρόεδρος 

της ΕΛΛΕΤ. 

Επίσης, συμμετείχαν οι κ.κ. Γιάννης Ζηρίνης, Hλεκτρολόγος – Μηχανικός, Εμπειρογνώμων σε 

θέματα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών πόρων και Αναπληρωτής του Επικεφαλής της Επιτροπής 

Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, ο κ. Παναγιώτης Νταής, τ. πρόεδρος ΟΔΑΠ και μέλος 

ΔΣ του Διαζώματος,  η Δρ Ελισάβετ Πρέζα, Περιφερειολόγος- Οικονομολόγος  & Στέλεχος 

Μονάδας Β2΄ ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ο κ. Σωτήρης Φωτέας, Δικηγόρος, η κ. Δάφνη 

Τσαλκαδρά Senior Manager στην εταιρεία PWC και τα στελέχη του Διαζώματος, κ.κ. Ευδόκιμος 

Φρέγκογλου, Μαρία Κουρασάνη, Κατερίνα Αβραμοπούλου, Βερενίκη Βασιλειάδη. 

Τις εργασίες παρακολούθησαν τέλος, οι δημοσιογράφοι, κ. Παύλος Τσίμας και Αργυρώ 

Μποζώνη. 

Στην έναρξη της συνάντησης ο Επικεφαλής της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας 

Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, ως εξής: 

ΣTΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Έχουμε ακόμα αρκετές απουσίες αλλά ξεκινάμε, ώστε όπως πάντα να είμαστε συνεπείς στην ώρα 

μας.  

Δύο λόγια εισαγωγικά. Σήμερα είναι η πρώτη θεσμική συνάντηση ανάμεσα στους μελετητές οι 

οποίοι έχουν όλοι επιλεγεί και θα τους γνωρίσουμε σήμερα και θα γνωριστούν και μεταξύ τους, 

αλλά και στους χορηγούς, τιμητικά.  

Στη συνάντηση σήμερα αυτή θα ξετυλίξουμε δύο πράγματα. Κάθε μελετητής θα μας κάνει μια πρώτη 

παρουσίαση με το περιεχόμενο της μελέτης του, προκειμένου από τώρα να αρχίσει αυτή η 

γοητευτική διαδικασία της συνάντησης όλων των μελετητών, οι οποίοι θα συγκλίνουν στον Νίκο 

Δρακωνάκη, που εκπονεί τη Στατηγική Μελέτη του Προγράμματος, το Master Plan.  Θα αποτελέσει 

μεγίστη επιτυχία, Νίκο, για σένα και για μένα αν δεν πειράξουμε τίποτα στο τέλος της παράδοσης 

των μελετητών. Αυτό θα είναι η αποστολή σου και ο σκοπός σου.  

Εκ προοιμίου λέω ότι η μελέτη του Νίκου θα είναι, όπως έχουμε πει, ανοικτή και κυλιόμενη, 

ανοικτή σαν αγκαλιά που θα έχει όλες τις εισροές από παντού και κυλιόμενη γιατί συνεχώς θα 

διαμορφώνεται ανάλογα με τη δυναμική που θα παρουσιάζεται στην πορεία και έτσι όπως έχω 

χαρακτηριστικά πει Ο Νίκος θα ξεκινήσει ως σκηνοθέτης και θα καταλήξει master chef,  που θα 

έχει την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Θα δούμε εν συνεχεία 

όλα τα βήματα πώς θα εξελιχθούν, πώς θα γίνουν.  

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού. Εγώ νιώθω πολύ καλά σήμερα εδώ, πάρα 

πολύ καλά. Το αγαπώ πολύ αυτό το σημείο και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω μαζί και την 

πολιτική ηγεσία, γι’ αυτό θα παρακαλούσα να ξεκινήσουμε με τη Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό μας,  
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που να μας κάνει ένα καλωσόρισμα, καθώς και τον Νικόλα Γιατρομανωλάκη, για να ξεκινήσουμε 

αμέσως μετά κανονικά τις εργασίες μας. Έλα, Λίνα μου».  

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ :  

«Καταρχήν εγώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί, Σταύρο, και με όλες τις 

ομάδες τις οποίες έχετε επιλέξει και με τους χορηγούς, οι οποίοι με γενναιότητα και γενναιοδωρία 

ψυχής συνδράμουν προκειμένου να γίνει στον συντομότερο δυνατό χρόνο όλη αυτή η προετοιμασία, 

για να μπορέσει αυτός ο εξαιρετικός τόπος στη Βόρεια Εύβοια, αυτός ο καταπληκτικός τόπος από 

άποψη φυσικής ομορφιάς αλλά και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος πολιτιστικού και πολιτισμικού, να 

ξαναπάρει τη ζωή στα χέρια του και να ξαναγίνει πιο όμορφος, πιο ωραίος, πιο ώριμος, πιο 

σύγχρονος και κυρίως να δημιουργήσει μέσα από το πρόγραμμα αυτό όλο το οποίο έχεις αναλάβει, 

τις προοπτικές εκείνης της ανάπτυξης που δεν θα χρειαστεί να φύγουν άλλα παιδιά απ’ τον τόπο 

τους. Αντίθετα θα έχουν την επιλογή να γυρίσουν πίσω και αυτοί που έχουν φύγει, πριν από την 

καταστροφή του καλοκαιριού που το ζήσαμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία.  

Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, το ξέρεις, το έχουμε πει, 

είναι ούτως ή άλλως στη διάθεσή σας, για να κάνετε τις συναντήσεις, όποτε κρίνεις ότι πρέπει να 

γίνουν και προφανώς και εμείς έχουμε το κομμάτι που μας αναλογεί στις μελέτες, με τον κ. 

Δραγωνάκη ο οποίος δεν θα κάνει μόνο τη μελέτη τη συντονιστική, αλλά ήδη είμαστε σε επαφή, 

έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για τη μελέτη και της πολιτιστικής ανάπτυξης και της συμβολής 

του πολιτισμού στην ΟΧΕ την οποία ετοιμάζετε.  

Καλή δουλειά σε όλους, καλή επιτυχία και εγώ θέλω να ευχηθώ στους δύο Δημάρχους να έχουν 

δύναμη για να ξεπεράσουν όλη αυτή την πίκρα η οποία έχει μαζευτεί στους ανθρώπους, 

μεταφέροντάς τους όμως ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα: ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ 

ακριβώς για να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν εσάς και τους ανθρώπους που είναι κοντά σας».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε την Υπουργό και έδωσε το λόγο στον Υφυπουργό Πολιτισμού,  κ. 

Νικόλα Γιατρομανωλάκη.  

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ: 

«Καλώς ήρθατε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όντως αυτό το project το οποίο όλοι έχετε αναλάβει 

από κοινού με την καθοδήγηση του Σταύρου του Μπένου είναι μια πρόκληση όχι μόνο γιατί έχετε 

να αντιμετωπίσετε απέναντί σας την οικολογική καταστροφή, τον χρόνο που πιέζει, την οικονομική 

παράμετρο, την ανθρώπινη παράμετρο, αλλά γιατί, κατά τη γνώμη μου, αν αυτό πάει καλά θα 

ανοίξει και τον δρόμο για ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να έχει μία ευρύτερη και γενικότερη 

εφαρμογή και για άλλα μέρη της Ελλάδας και χωρίς να χρειάζεται να έχει προηγηθεί μία φυσική 

καταστροφή για να υλοποιηθεί.  

Όπως είπε και η Υπουργός, εμείς είμαστε ένα Υπουργείο το οποίο συμμετέχει ενεργά σε αυτό το 

project, στο κομμάτι που του αναλογεί και στο κομμάτι, αν θέλετε, το κλασικό του Υπουργείου 

Πολιτισμού, της θεραπευτικής ιδιότητας που έχει πολλές φορές και των δράσεων που μπορούμε να 

συνεισφέρουμε και να συμβάλλουμε με αυτές στη Βόρειο Εύβοια, αλλά και με ένα άλλο κομμάτι το 

οποίο είναι το αναπτυξιακό, δηλαδή πώς μπορούμε και είναι μέρος του σχεδιασμού που ακριβώς 

κάνουμε και με τον κ. Δρακωνάκη, να χρησιμοποιήσουμε τον πολιτισμό σαν έναν μοχλό ανάπτυξης 

της τοπικής οικονομίας της Εύβοιας, που είναι γύρω από τον πολιτισμό που έχει προσφέρει ένα 
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ήπιο εναλλακτικό βιώσιμο μοντέλο στο αναπτυξιακό. Πως να χτίσουμε άλλα πράγματα, έτσι ώστε 

πραγματικά η Βόρειος Εύβοια να αποκτήσει αυτή τη δυναμική που θα επιτρέψει την ανάκαμψή της. 

Εμείς θα είμαστε εδώ, στη διάθεσή σας, εννοείται και στο project του Υπουργείου και όπου αλλού 

μας χρειάζεστε και καλή δουλειά και καλή επιτυχία».  

Αμέσως μετά ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Γιατρομανωλάκη και  κάλεσε στο βήμα τον 

Δήμαρχο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, κ. Γιώργο Τσαπουρνιώτη και στη συνέχεια το 

Δήμαρχο Ιστιαίας - Αιδηψού, κ. Γιάννη Κοτζιά,  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ:  

«Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσουμε την Υπουργό που μας φιλοξενεί τόσες μέρες στο 

Υπουργείο και για την καλή της διάθεση θα τρέξουμε γρήγορα και στις ανασκαφές στην Αρχαία 

Κήρινθο που το περιμένει πολλά χρόνια η περιοχή μας.  

Ελπίζουμε πάρα πολύ στο πρόσωπο του Σταύρου Μπένου και της ομάδας του ότι η Βόρεια Εύβοια 

θα μπορέσει να αναγεννηθεί και μάλιστα να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο, να αλλάξει ταυτότητα 

και να προχωρήσουμε μπροστά με αισιοδοξία.  

Είναι η ώρα για πάρα πολλή δουλειά από όλους που βρίσκονται εδώ μέσα και εμείς ως Δημοτική 

Αρχή, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και εγώ προσωπικά είμαι στη διάθεσή σας όλο το 

24ωρο, όλες τις μέρες, να βοηθήσουμε, να παράγουμε όλοι μαζί και να έχουμε αποτέλεσμα. 

Ευχαριστώ».  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Να ξέρετε ότι το πρόγραμμα θα εκτυλιχθεί με επίκεντρο μια 

ραχοκοκαλιά, που θα είναι απαραβίαστη γιατί μόνο έτσι θα έχει επιτυχία. Ξέρετε, τα σύνθετα 

προγράμματα θέλουνε πάρα πολύ μεγάλη πειθαρχία και απλότητα. Αυτή η ραχοκοκαλιά θα είναι ο 

κ. Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός ο επιφορτισμένος από την πλευρά της κυβέρνησης για το 

πρόγραμμα, ο Περιφερειάρχης, ο οποίος έχει με τον Επίτροπο τώρα μια συνάντηση. Σήμερα είναι 

μαζί μας και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος θα μιλήσει μετά απ’ τους Δημάρχους. Είναι 

εδώ οι δύο Δήμαρχοι και το Επιμελητήριο της περιοχής.  

Όλοι θα έχουν αναφορά σ’ αυτούς. Οι πάντες θα έχουν αναφορά σ’ αυτούς. Το λέω και για τους 

μελετητές. Θα το πω και αργότερα στην παρουσίασή μου, ότι αυτοί είναι η σπονδυλική στήλη του 

προγράμματος. Από κει θα διαχέονται όλα. Όλα θα συγκλίνουν εκεί και όλα θα προσφέρονται και 

θα εκπέμπουν από εκεί».  

Ο κ. Μπένος έδωσε στη συνέχεια το λόγο στο Δήμαρχο Ιστιαίας – Αιδηψού, κ. Γιάννη Κοτζιά.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ: 

«Καλησπέρα σας, καταρχήν είναι μεγάλη μας χαρά γιατί βρισκόμαστε σήμερα στην πρώτη μας αυτή 

συνάντηση γνωριμίας κάτω από τη σκέπη του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί αυτό έχει και έναν πολύ 

σπουδαίο συμβολισμό. Όλα είναι πολιτισμός. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι πολιτισμός⸳ 

το περιβάλλον, το δάσος, το πώς ζουν οι άνθρωποι μέσα σ’ αυτό και από αυτό, μέχρι και την 

αγροδιατροφή και τις υποδομές μας και τα μνημεία μας, είναι ανθρώπινος πολιτισμός. Είναι η 

έκφρασή του.  
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Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, και ας είναι αυτό που θα κρατήσουμε από τον σημερινό μου 

χαιρετισμό, είναι ότι τα επίπεδα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν θα σταματήσω να το 

επαναλαμβάνω, που πρέπει να κινηθούμε είναι τρία.  

Το πρώτο είναι να σβήσουμε τις αγωνίες των ανθρώπων και νομίζω ότι σ’ αυτό το επίπεδο μέχρι 

τώρα τα πάμε αρκετά καλά. Έχουν περάσει ήδη 45 μέρες, μόνο 45 μέρες από τις πυρκαγιές, στις 

οποίες καταφέραμε να σβήσουμε με όμορφο τρόπο σαν πολιτεία την αγωνία εκεί των καλλιεργητών, 

γιατί το πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί είναι γενναίο. Επίσης, αν με ρωτούσατε δυο μέρες 

πριν θα σας έλεγα ότι όλο αυτό το πρόγραμμα τινάζεται στον αέρα λόγω των αδειών της ΡΑΕ για 

τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες ανεστάλησαν ευτυχώς, γιατί πραγματικά η επικοινωνία μας και αυτοί 

που δεν είναι “ψεκασμένοι” άρχισαν να σκέφτονται ψεκασμένα, οπότε νομίζω ότι οι αγωνίες 

έσβησαν.  

Θα έλεγα ότι πολύ γρήγορα προχωράμε στο τρίτο επίπεδο που είναι ο τρόπος με τον οποίον θα 

προσεγγίσουμε και θα υλοποιήσουμε το όνειρό μας για τον τόπο μας, ενός σταδίου που λέει “ώρα 

και μάχη”. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά στο πεδίο και πρέπει όλοι σας να βρεθείτε πολύ κοντά στην 

πραγματικότητα της Βόρειας Εύβοιας για να την νιώσετε, να γίνουν μελέτες οι οποίες θα είναι 

ρεαλιστικές, πραγματικές και πρέπει όλοι σας να ’ρθείτε και να μας ακουμπήσετε, να μας αγγίξετε.  

Αυτό θα έλεγα για το οποίο εκφράζω την αγωνία μου αυτή τη στιγμή είναι το επίπεδο των έργων, 

των υποδομών, που θα έπρεπε να ολοκληρωθούν για να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές απ’ τις 

πλημμύρες που παρατηρούνται και να σας αναφέρω ότι για τον Δήμο ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί 

-καλησπέρα Υπουργέ- οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά από το Δασαρχείο Ιστιαίας. Δεν θα 

μιλήσουμε για τα αντιπλημμυρικά, οπότε νομίζω, αγαπημένε μου Σταύρο, ότι αυτό το οποίο πρέπει 

να κάνουμε είναι να δώσουμε λίγο ένα καλό ματς και σ’ αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ».   

O κ. Μπένος ευχαρίστησε το Δήμαρχο Ιστιαίας – Αιδηψού, κ. Γιάννη Κοτζιά για το χαιρετισμό 

και την ποιητική διάσταση της ομιλίας του και έδωσε το λόγο στον κ. Γιώργο Κελαΐδίτη, 

Γεωγραφικό Αντιπεριφερειάρχη, της Εύβοιας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ:  

«Καλησπέρα σε όλους. Φίλε μου Σταύρο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστούμε για τη 

φιλοξενία, κα Υπουργέ. Σχεδιάζουμε ένα ολιστικό σχέδιο με εμπνευστή τον Σταύρο Μπένο για την 

ανασυγκρότηση του τόπου μας, για να ξανασταθεί στα πόδια του όπως είναι και το σύνθημα το 

οποίο έχουμε βγάλει στον τόπο μας και πέρα από τις μελέτες και όλους αυτούς τους ανθρώπους 

που θα δουλέψουνε πάνω σ’ αυτό το σχέδιο.  

Φίλε Σταύρο, πρέπει να έχουμε ολιστικά και τη σχέση μεταξύ μας, πρέπει να γίνουμε μια οικογένεια, 

πρέπει ο ένας να μάθει τις αδυναμίες και τις δυνάμεις του άλλου, πρέπει να γίνουμε μία σφικτή 

ομάδα για να κερδίσουμε το πιο σημαντικό, νομίζω, στοιχείο σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που 

είναι τίποτα άλλο από την εμπιστοσύνη του κόσμου⸳ η εμπιστοσύνη η οποία έχει χαθεί απέναντι 

στην πολιτεία και πρέπει όλοι εμείς να δουλέψουμε. Οι προθέσεις είναι οι καλύτερες, το ζούμε, το 

βιώνουμε από την πρώτη στιγμή μετά την επόμενη μέρα, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε 

όσο πιο αποτελεσματικοί σ’ αυτό το πολύ ισχυρό όπλο το οποίο πάμε να χτίσουμε, που είναι πρώτα 

οι άνθρωποι και μετά σημαντικές πιστώσεις. Έχω και αριστερά μου έναν αγωνιστή από την πλευρά 

της κυβέρνησης, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, ο οποίος πραγματικά μας έχει από την πρώτη 
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στιγμή καλομάθει και έχει βοηθήσει ήδη να λύσουμε προβλήματα σε ανθρώπους οι οποίοι την 

επόμενη μέρα δεν είχαν πραγματικά πού να σταθούν.  

Καλή επιτυχία, λοιπόν, θα είμαστε στρατιώτες και από την πρώτη στιγμή ελπίζω να μπορέσουμε να 

έχουμε επιτυχίες. Να είστε καλά».  

Αμέσως μετά ο κ. Μπένος κάλεσε στο βήμα τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ευβοίας, κ.  Γιάννη 

Γεροντίτη.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ:  

«Καλησπέρα και από μένα, να ευχαριστήσω και εγώ την Υπουργό για τη φιλοξενία, να ευχαριστήσω 

τον Σταύρο τον Μπένο που περιέλαβε και στο πρόσωπο το δικό μου την εκπροσώπηση του 

επιχειρηματικού κόσμου σε αυτή την ομάδα.   

Αισθάνομαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα βγει κάτι καλό, για τον λόγο ότι ο άνθρωπος που κάθεται 

δεξιά μου και ο άνθρωπος που κάθεται αριστερά μου έχουνε δείξει για τον τόπο μας μία πάρα πολύ 

μεγάλη προσήλωση στο έργο τους, έχουνε γαζώσει την περιοχή της Βορείου Ευβοίας και οι δύο⸳ 

έχουνε δει τα προβλήματα, έχουν αισθανθεί ότι χωρίς την επιχειρηματικότητα ο τόπος δεν υπάρχει 

περίπτωση να σταθεί, υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουνε φυσικά καταστροφή, 

υπάρχουνε πάρα πολλές - να μην πω όλες οι επιχειρήσεις που είναι πληττόμενες, αυτή τη στιγμή. 

Λοιπόν, σε αυτή την ομάδα όλες οι επιχειρήσεις στηρίζουν τις ελπίδες τους, προκειμένου το μέλλον 

να είναι και πάλι καλό γι’ αυτή την περιοχή που έχει τόσα πολλά να δώσει και στον τουρισμό και 

στη βιομηχανία και σε πάρα πολλά πράγματα που αισθάνομαι ότι μέσα απ’ αυτό το ολιστικό 

πρόγραμμα που θα πούμε και στη συνέχεια.  

Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα αυτή, γιατί ξέρω και τους δύο Δημάρχους πόσο πολύ αγαπάνε τον τόπο 

τους και πόσο πολύ έχουν τρέξει και έχουν δουλέψει, και η Περιφέρεια πόσο έχει αγωνιστεί όλο 

αυτό το διάστημα και ο κ. Τριαντόπουλος ο οποίος απ’ τη μεριά της κυβέρνησης είναι δίπλα μας, 

θα συνδράμουν όλοι προκειμένου η Βόρεια Εύβοια, μέσα από τις στάχτες της να αναγεννηθεί.  

Ευχαριστώ».  

Στο σημείο αυτό, αφού ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Γεροντίτη, κάλεσε στο βήμα τον κ. 

Χρήστο Τριαντόπουλο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής 

αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

«Κοιτάξτε, η εικόνα της δουλειάς που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι συλλογική. Όπως είπαμε απ’ 

την πρώτη στιγμή σε όλο αυτό το σχήμα, και καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και 

εσάς και την Υπουργό για την όλη φιλοξενία, σε όλο αυτό το σχήμα πορευόμαστε όλοι σαν μία 

ομάδα: κυβέρνηση, παραγωγικοί φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού και φυσικά οι 

επιλογές των πολιτών. Οι απλοί πολίτες με τους οποίους συναντηθήκαμε σε κάθε μεριά της Εύβοιας 

από τις πρώτες κιόλας ημέρες.  

Εκεί πλέον έχοντας την εμπειρία και την περπατησιά όλων αυτών των ημερών, μπορώ να πω ότι 

αρχίζουμε σιγά-σιγά μέσα από τις πράξεις και μέσα ουσιαστικά, από την απάντηση στις διακηρύξεις 

που έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή για τα μέτρα υλοποίησης, αρχίζουμε να κερδίζουμε αυτό 

το οποίο έχουμε συναντήσει εξαρχής και το συναντάμε πάντα σε κάθε περίπτωση μιας φυσικής 
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καταστροφής. Μία επιφυλακτικότητα ως προς το κράτος, ως προς την πολιτεία. Είναι άμεσο 

επακόλουθο μιας φυσικής καταστροφής που πλήττει νοικοκυριά, επιχειρήσεις, περιοχές ολόκληρες.  

Οπότε αυτό το στοίχημα κερδίζεται στο πεδίο. Κερδίζεται στο πεδίο της υλοποίησης των μέτρων. 

Μέτρα τα οποία έχουν ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή και τώρα εξειδικεύονται. Μέτρα τα οποία 

διοχετεύουνε εκατοντάδες εκατομμύρια προς την περιοχή της Βορείου Εύβοιας είτε μέσα από το 

κομμάτι των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που ήδη έχουν ξεκινήσει τα 

αντιδιαβρωτικά έργα. Αντίστοιχα αντιδιαβρωτικά και στις δύο, τώρα ξεκινάνε και στην Ιστιαία, 

εκεί υπήρχε μία μικρή χρονική υστέρηση μεταξύ των δύο Δασαρχείων, όμως υπάρχει μία πολύ-

πολύ μεγάλη θετική υστέρηση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν, όταν, δηλαδή, τα αντιδιαβρωτικά έργα 

ξεκινούσανε μετά από 2 χρόνια και εδώ μιλάμε για τη διαφορά μιας και δύο εβδομάδων.  

Άρα λοιπόν αφού έχουνε καθαρίσει, με μεγάλη εμπλοκή και συνεισφορά απ’ την πλευρά των δύο 

Δημάρχων, οι περιοχές πέριξ του δρόμου, με τη βοήθεια των Δασικών  - και είναι βασική μας 

προτεραιότητα η άμεση εμπλοκή και η κατά προτεραιότητα εμπλοκή και αξιοποίηση όλων των 

Δασικών Συνεταιρισμών -  και των λοιπών εργαζόμενων της περιοχής, οπότε έχουν προχωρήσει 

και τα αντιδιαβρωτικά, ολοκληρώνονται οι μελέτες και τα αντιπλημμυρικά, ενώ τις επόμενες ημέρες 

θα ανακοινώσουμε και ένα πολύ σημαντικό πακέτο χρηματοδότησης προς τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί μέχρι την Παρασκευή θα έχει ανακοινωθεί και αυτό. 

Φυσικά έχει τροποποιηθεί η πλατφόρμα και έχουμε διαθέσει χρήματα στους δικαιούχους, είτε είναι 

αγρότες, είτε είναι ιδιοκτήτες κατοικίας, είτε επαγγελματίες, που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια μέσα 

από την πλατφόρμα της  arogi.gov.gr, ενώ από την προηγούμενη βδομάδα εξαγγείλαμε και τα μέτρα 

τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες παραγωγικές ομάδες. Ήδη έχουμε εξαγγείλει και τώρα 

προχωράει και η σχετική διάταξη μέσω του ΟΑΕΔ, όπου θα έχουμε ένα πλέγμα μέτρων 15ετούς 

διάρκειας για τη στήριξη των ρητινοκαλλιεργητών, το οποίο όπως έχουμε ανακοινώσει 

περιλαμβάνει τα πρώτα 2-3 χρόνια την άμεση εμπλοκή τους σε όλα τα έργα που θα γίνουνε, άρα 

και αυτά τα έργα θα τα κάνουμε.  

Παράλληλα μπορεί να συνεχιστεί σε μία σειρά από κύκλους είτε τώρα, είτε μετά την τριετία, ένα 

7ετές πρόγραμμα απασχόλησης στο δάσος, όπου θα έχουνε οι αγαπητοί συμπολίτες μας 

αποζημίωση καθαρού μισθού 800 ευρώ τον μήνα, μέσα από την εργασία που θα προσφέρουν για 

την ανασυγκρότηση, την ανάπτυξη του δάσους και μετά υπάρχει, μετά τα 2, 3 και 7 έτη, άρα την 

πενταετία που λέμε δεκαετία να μπορούν να έχουν ένα περαιτέρω πλάνο ανάπτυξης της 

πρωτογενούς παραγωγής στο πλαίσιο του LEADER, με επιδότηση η οποία θα είναι η μεγαλύτερη 

δυνατή στη χώρα μας και θα σχετίζεται με μία σειρά από project αξιοποίησης της πρωτογενούς 

παραγωγής, μέσα από την οικοτεχνία και τη σύμπραξη με τη μεταποίηση και όλα τα σχετικά, ώστε 

να μπορέσουν να φέρουν και να δημιουργήσουνε κάτι καινούργιο στην περιοχή. Και αυτό όπως 

είπαμε μέλημά μας είναι να μείνουνε στον τόπο τους οι πολίτες της περιοχής.  

Και εδώ δεν ερχόμαστε να αντιστρέψουμε μία πράξη που δημιουργήθηκε μετά τις μεγάλες 

καταστροφικές πυρκαγιές, ερχόμαστε να αντιστρέψουμε μία τάση που προϋπήρχε. Συνεπώς, οι 

παρεμβάσεις είναι δομικές και θα γίνουν σε σας, και αναφέρομαι στο πρόγραμμα του κ. Μπένου 

ακόμη πιο δομικές, έτσι ώστε αυτό να αποκτήσει ρίζες και να μονιμοποιηθεί, να αντιστραφεί, 

δηλαδή αυτό που είχαμε σαν brain drain τα επόμενα χρόνια για τη χώρα μας ας πούμε και το είχε 

η περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, τώρα θα γίνει ένα brain gain μέσα από το νέο αναπτυξιακό μοντέλο 
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που θα προκύψει από το ολιστικό πλάνο υπό τον συνάδελφο τον Μπένο και όλους εμάς που 

κατευθυνόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.  

Παράλληλα, αυτή την περίοδο έχουμε τις επόμενες ημέρες να εξειδικεύσουμε και μια σειρά από 

μέτρα τα οποία σχετίζονται τόσο με τη στήριξη των επιχειρήσεων και εξειδικεύοντας αυτά στον 

κλάδο του τουρισμού, ο οποίος έχει πληγεί και αυτός. Θα είναι μία σειρά από μέτρα τα οποία ήδη 

έχουμε αρχίσει και επεξεργαζόμαστε από την προηγούμενη βδομάδα σε συνεργασία με άλλους 

φορείς. Θα εξειδικευθούνε και αυτά τις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούνε σχετικά, οπότε έτσι 

ένα μεγάλο κομμάτι του παραγωγικού ιστού που επλήγη, παράλληλα με όλα τα μέτρα που έχουμε 

εξαγγείλει μέχρι τώρα που αφορούν οριζόντια την περιοχή της Βορείου Εύβοιας, θα έχει καλυφθεί 

εξειδικευμένα, στοχευμένα, όπως κάνουμε όλη αυτή την περίοδο διαχείρισης κρίσεων είτε 

κορωνοϊού, είτε φυσικών καταστροφών. Ο στόχος μας είναι να πηγαίνει η χρηματοδότηση εκεί 

όπου πρέπει, σε αυτόν που την έχει ανάγκη και όχι οριζόντια, όπως γινόταν στο παρελθόν, με 

πρακτικές που οδηγούσαν σε κατασπατάληση πόρων και φυσικά σε αδικίες όπως την κατανομή 

μέσα σε οποιαδήποτε τοπική κοινωνία.  

Όλα αυτά τα σημεία αν δεν είχαμε μία πολύ καλή συνεργασία με τους δύο Δημάρχους, συνομιλώ 

μαζί τους περισσότερες φορές απ’ ό,τι με τη σύζυγό μου και το γνωρίζουν και με μηνύματα και 

τηλεφωνικά, επιλύοντας ζητήματα που προσπαθούμε να τα διευθετήσουμε άμεσα, όπως τους έχω 

πει από την πρώτη στιγμή να με θεωρούνε βραχίονα της περιοχής στην κεντρική κυβέρνηση, οπότε 

έτσι μπορούμε να λύνουμε ζητήματα, αλλά και φυσικά έχουμε κρατήσει τη σχέση με όλους τους 

παραγωγικούς φορείς, είτε είναι πρωτοβάθμιοι, είτε Εμπορικοί Σύλλογοι, είτε Αγροτικοί Σύλλογοι.  

Θεωρώ ότι έχουμε δείξει κάποιες ενδείξεις. Φυσικά αυτό δεν σταματάει. Μπορεί να μας τυγχάνουνε 

και άλλες φυσικές καταστροφές όπως προχθές ο σεισμός που ήμασταν στην Κρήτη. Θα μου 

επιτρέψετε, μάλιστα, να μην κάτσω μέχρι το τέλος γιατί έχουμε σύσκεψη σχετικά με την Κρήτη με 

τον Χρήστο τον Στυλιανίδη, μετά πάνω στην Πολιτική Προστασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε 

πίσω, έστω και ένα χιλιοστό, απ’ αυτό που έχουμε θέσει σαν προτεραιότητα στην περιοχή της 

Βόρειας Εύβοιας.  

Και αυτό είναι, σε αυτή την πρώτη φάση, να μείνει ο κόσμος στις περιοχές του και να επουλωθούν 

άμεσα οι πληγές, το δάσος και στον τόπο και στην καθημερινότητά τους, και παράλληλα, σε 

συνεργασία με τον Σταύρο τον Μπένο και όλους τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουμε την 

ανασυγκρότηση της περιοχής, έτσι ώστε όχι μόνο να μείνουνε στον τόπο τους οι κάτοικοι της 

Βορείου Εύβοιας αλλά και να μεγαλουργήσουν στον τόπο τους, γιατί όλες οι προϋποθέσεις είναι 

εκεί και υπάρχουν.  

Οπότε είμαι εδώ, αν θέλετε να απαντήσω σε ερωτήματα και όσο πάει η κουβέντα. Όσο είμαι εδώ 

πέρα, θα είμαι στη διάθεσή σας».  

Ακολούθησε η παρουσίαση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, από τον 

κ. Σταύρο Μπένο, που είπε περίπου τα ακόλουθα:  

«Λοιπόν, πάμε τώρα στην παρουσίαση. Αυτό που θα δείτε είναι όλη η προσωπική μου κατάθεση. 

Όλης μου της ζωής. Πνευματικά και βιωματικά. Μετά από κουβέντες που είχα με σας, με πολλούς 

συνεργάτες μου. Εγώ ξέρετε από μικρό με συνήρπασε ο Νίτσε με μία φράση που είπε, ότι “το 
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δύσκολο είναι το απλό”. Καθάρισε τη σκουριά που έχεις μέσα σου. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι όσο 

πιο δύσκολο είναι το εγχείρημα τόσο πιο απλό πρέπει να το κάνουμε.  

Εγώ έβαλα στοίχημα στον εαυτό μου και στο λέω, Λίνα (απευθυνόμενος στην Υπουργό Πολιτισμού). 

Στην Καλαμάτα, μετά από 6 μήνες πήγαινα στα Δημοτικά Σχολεία και τους μιλούσα για την 

ανασυγκρότηση. Δήμαρχε, θα το κάνω και σε σας. Θα πάμε μαζί στα Δημοτικά Σχολεία, θα 

φτιάξουμε και ωραία εικαστικά, και έχουμε και σχεδιάζουμε και ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα. Συναντήθηκα και με την Υπουργό Παιδείας. Είναι σημαντικό να μάθουνε τι θα συμβεί 

στον τόπο τους. Τόσο απλό θα είναι το σχέδιο. Και αυτό που λέμε απόψε είναι τόσο απλό.  

Ξεκινάμε, λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο. Κοιτάξτε το καλά. Είναι οι φάσεις, ήταν συγκλονιστική 

αυτή η συνάντηση που είχαμε με τον Δημήτρη τον Σκάλκο⸳ μια συνάντηση κριτικής και 

πνευματικότητας. Χωρίς να το καταλάβει εγώ αντλούσα συνέχεια από τις πηγές που έβαζε ο 

Δημήτρης. Βοήθησες πολύ, Δημήτρη. Αυτό είναι το σημαντικό.  

Λοιπόν και τι βλέπουμε εδώ; Τι βλέπουμε εδώ; Βλέπουμε τις ημερομηνίες ορόσημα και βλέπουμε 

στην αρχή δύο λεωφόρους οι οποίες συγκλίνουν. Τι είναι αυτές οι δύο λεωφόροι; Η μια λεωφόρος 

είναι οι διαδικασίες - οι διεργασίες μέχρι τη νομοθέτηση του ΕΣΠΑ. Με τον Δημήτρη Σκάλκο που 

συζητήσαμε - το είπαμε και με τον Υφυπουργό σου -  ότι αυτό θα το έχουμε τον Φλεβάρη του 

επόμενου έτους περίπου. Δηλαδή να έχουμε τον Νόμο για το ΕΣΠΑ, οπότε μπορεί να ξεκινήσουνε 

όλες οι διεργασίες για τα επιμέρους προγράμματα. Αν το έχουμε αυτό μέχρι το τέλος του έτους θα 

είναι μεγάλη νίκη. Εγώ έχω αφήσει και ένα δίμηνο ακόμα για να μην πέσουμε έξω στο 

χρονοδιάγραμμα.  

Η άλλη λεωφόρος είναι οι μελέτες. Οι μελέτες έχουν διαταχθεί απολύτως συνοδευτικά με τις 

διεργασίες γιατί πρέπει να βγαίνουν παρέα αυτά τα δύο πράγματα. Έχω υποσχεθεί στον 

Πρωθυπουργό και απ’ ό,τι φαίνεται θα το εκπληρώσουμε όλοι μαζί, γιατί έχουμε κάνει μεγάλα 

βήματα, ότι μέχρι το τέλος του Οκτώβρη θα έχουμε υπογράψει όλες τις συμβάσεις. Όλων των 

μελετών.   

Είμαστε σε πολύ καλό σημείο, μάλιστα έχω και έναν εθελοντή κοντά μου, τον Σωτήρη τον Φωτέα, 

ο οποίος έχει κάνει ήδη τη σύμβαση, από την ερχόμενη βδομάδα θα μπούμε στη διαδικασία των 

συμβάσεων.  

Τι προβλέπει για τις μελέτες; Είναι σε δύο φάσεις. Η μία απ’ αυτές είναι τετράμηνη φάση. Γιατί 

τετράμηνη; Για να συναντηθεί 1η Μαρτίου με τον Νόμο. Κρατήστε το αυτό το πράγμα. Θοδωρή 

(απευθυνόμενος στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη), πρώτη 

ημερομηνία ορόσημο 1η Μαρτίου. Δεν πρέπει να αφήσουμε ούτε μέρα όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραμμα.  

Την 1η Μαρτίου, λοιπόν, οι δύο λεωφόροι γίνονται μία. Δηλαδή, αρχίζουν οι διεργασίες της 

συγκρότησης της οικοδόμησης της ΟΧΕ, αρχίζει η δεύτερη φάση, δηλαδή, των μελετών. Η πρώτη 

είπαμε είναι η τετράμηνη φάση.  

Η δεύτερη φάση που είναι εξάμηνη, τι θα μας δώσει; Την οικοδόμηση της ΟΧΕ. Θα πιάσει δουλειά 

ο κ. Δρακωνάκης, κανονικά σε συνομιλία με όλους τους μελετητές και θα κάνουμε και κάτι 

πρωτότυπο που σ’ αυτό θέλω τη συνδρομή όλων σας. Βλέπετε τι λέει εκεί; Εργοτάξιο 

παραδειγματικών έργων. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ο κάθε μελετητής μαζί και με μένα και με 
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την ομάδα που θα σας την γνωρίσω αργότερα αλλά και με τον Δρακωνάκη θα πιάσουμε 2-3 

διαμαντάκια από κάθε μελέτη, οι οποίοι θα είναι οι φωταγωγοί, οι “φωτοδότες” και οι πνευματικοί 

ηγέτες του μέλλοντος.  

Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα για να μην μιλάω αφηρημένα. Στην πρώτη συνάντηση, 

Θόδωρε, με τον Πρωθυπουργό, ξέρεις τι είπε ο Πρωθυπουργός; Είπε για τις πυρίμαχες ζώνες γύρω 

απ’ τα χωριά. Και ο Γιώργος ο Τσαπουρνιώτης ο Δήμαρχος το πήγε παραπέρα. Και λέει γιατί αυτές 

οι πυρίμαχες ζώνες να μην προσφέρουν και εισόδημα; Έτσι; Να είναι καρυδιές για παράδειγμα.   

Άρα λοιπόν εγώ βλέπω ένα διαμαντάκι. Επιλεγμένα σε 2-3 οικισμούς την άνοιξη να λειτουργήσουμε 

αυτές τις ζώνες, να δώσουμε, δηλαδή, μια εικόνα του μελλοντικού δάσους.  

Μία άλλη ιδέα που μου την έδωσε, Ιωάννα Δρέττα, ένας δικός σας άνθρωπος, ο Αλέξανδρος ο 

Βασιλικός. Με πήρε ενθουσιωδώς και το έχει πει και στο Υπουργείο Πολιτισμού και μου είπε ότι 

θα προτείνει και το είπαμε και στην Υπουργό Παιδείας που συναντηθήκαμε, τα σχολεία όλα σε μια 

περιβαλλοντική εκδρομή, να περάσουν απ’ τη Βόρεια Εύβοια. Όλα τα σχολεία. Και έτσι είναι ένα 

μέτρο, αυτό είναι μια δράση, δεν είναι έργο, ένα μέτρο αναζωογόνησης, δηλαδή διευρύνουμε πολύ 

αυτό που λέμε κοινωνικό τουρισμό για τα σχολεία.  

Υπάρχουν όμως και διαμαντάκια που μας έρχονται από παντού τα οποία τα συστηματοποιεί μια 

ομάδα μεικτή που έχουμε με τον Χρήστο, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ομάδα μεικτή και τα 

συστηματοποιούμε, που θέλω να σας διαβάσω ένα-δύο ενδεικτικά. Ακούστε.  

Λίνα μου, το ένα θες να το παρουσιάσεις εσύ ή ο Νικόλας; Νικόλα, εσύ θέλω να το παρουσιάσεις. 

Είναι αυτό που μου έστειλε ο Ανδρεαδάκης. Νικόλα, σε παρακαλώ, παρουσίασέ το. Είναι πάρα 

πολύ ωραία πρόταση».  

ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ:  

«Λοιπόν, ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, για όσους δεν τον γνωρίζετε που νομίζω ότι όλοι τον γνωρίζετε, 

είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.  

Λοιπόν, ουσιαστικά, πρώτα απ’ όλα να ξέρετε εμείς έχουμε ζητήσει με την Υπουργό από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού να προτείνουνε και αυτοί - εκτός από τους 

χειρισμούς που κάνουμε εμείς ως Υπουργείο Πολιτισμού-  και δράσεις πολιτιστικές αμιγώς, ας το 

πούμε για τους πολίτες της Εύβοιας, αλλά και δράσεις αναπτυξιακές. Εγώ τώρα θα σας περιγράψω 

μία αναπτυξιακή δράση, την ονομάζουνε “Evia Film project”. Ουσιαστικά αυτό που λέει είναι να 

φιλοξενείται στην Εύβοια μία αγορά κινηματογραφική, δηλαδή αυτό είναι μία πάγια τακτική που 

γίνεται σε πολλά φεστιβάλ, όπου μαζεύονται παραγωγοί, παρουσιάζουν έργα και γίνεται εκείνη τη 

στιγμή μία αγορά από φεστιβάλ και ταινιών που προβάλλονται.  

Επίσης να θυμίσω ότι στην Εύβοια ούτως ή άλλως υπάρχει και οργανισμός που ασχολείται με 

τέτοιου είδους ζητήματα, με τα οποία μπορεί να υπάρχει μία σύμπραξη, οπότε το να φιλοξενείται 

κάτι τέτοιο στην Εύβοια και παράλληλα να υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και 

παράλληλα αυτό να φέρνει κόσμο, δηλαδή, και να φέρνει και ένα ενδιαφέρον στο νησί και να 

παρουσιάζονται τα επιλεγμένα project και σε κάποιες περιοχές μέσα στην Εύβοια. Αυτό θεωρούμε 

ότι μπορεί να αποτελέσει έναν πόλο αναπτυξιακό και φυσικά εκεί θα αξιοποιήσουμε και τοπικές 
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δράσεις, όπως για παράδειγμα το καταξιωμένο Φεστιβάλ της Χαλκίδας, το οποίο ενδεχομένως 

κάποιοι από σας γνωρίζετε, το οποίο γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και έχει ένα υψηλό επίπεδο.  

Χοντρικά αυτό είναι το μοντέλο αλλά από κει και πέρα όπως συζητάγαμε και πάρα πολλά άλλα τα 

οποία σχεδιάζουμε και για την κληρονομιά της περιοχής».  

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ :  

«Αν μου επιτρέπεις, Σταύρο, μία προσθήκη. Όλο αυτό το πράγμα, κάτι τέτοιο το συζητήσαμε με τον 

Δήμαρχο, ο οποίος ήδη πρέπει να πω ετοιμάζει φουλ, πυρετωδώς έναν χώρο από το τεράστιο 

πολιτιστικό απόθεμα της Αιδηψού, το οποίο είναι εντελώς ανεκμετάλλευτο. Υπάρχουν θαυμάσια 

κτίρια, σε ιδιώτες τα περισσότερα. Πρέπει, λοιπόν, εκεί να δοθούν κίνητρα, αλλά ειδικά από το 

Δήμαρχο το είδαμε.  Ήδη έχει κρεμαστεί και η οθόνη. Επομένως έχουμε την έδρα του Φεστιβάλ».  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ωραία. Λοιπόν, προχωράω σε μία άλλη πρόταση. Θα τη διαβάσω αυτούσια.  

Με πήρε ένας κύριος οινοποιός που είναι στα Γιαννιτσά, λέγεται Θωμάς Λίγας. Αυτός ασχολείται 

με τη ρετσίνα. Με τη ρητίνη, δηλαδή, στο κρασί. Είναι πολύ σύντομο, θα το διαβάσω ολόκληρο.  

“Χαιρετίζω την ανάθεση της ευθύνης της ανασύστασης της Βόρειας Εύβοιας μετά τις πυρκαγιές 

από τον Πρωθυπουργό στο σοβαρό πολιτικό τμήμα. Το έργο σύνθετο, βαρύ και δύσκολο. Πολλές 

οι προκλήσεις και οι προσκλήσεις και ο σχεδιασμός δύσκολος. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον 

οινοποιητικό κλάδο, αυτός πρέπει να δράσει γρήγορα και να υποβάλλει και αυτός τις προτάσεις 

του.  

Έρχομαι, λοιπόν, και εγώ να καταθέσω σχεδόν αυθόρμητα τις δικές μου. 

1ον) Σύσταση συστηματικού πρόχειρου δάσους ρητινοφόρας πεύκης ως τράπεζα καταγραφής, 

αποθήκευσης και καλλιέργειας των διαφορετικών ειδών της.  

2ον) Λειτουργία Μουσείου Ρητίνης στα πρότυπα του Μουσείου Μαστίχας της Χίου, της Πέτρας 

στον Πύργο κτλ.  

3ον) Δημιουργία Σύγχρονου Περιπτέρου Προβολής της Ιστορίας, της Παράδοσης, της 

Παραγωγικής διαδικασίας της ρετσίνας με εκθετήριο, γευστική δοκιμή και πώληση ρετσίνας των 

Ελληνικών παραγωγών- κτλ. ” 

 και μετά μιλάει για τους φορείς που μπορούν. Τέτοια έχω πάρα πολλά, θα τα διαθέσω όλα σε σας 

εννοείται και όλοι μαζί θα διαλέξουμε κάποια έργα όπως είπαμε και δράσεις οι οποίες θα είναι 

φωτοδότες του μέλλοντος. Δηλαδή να νιώσουν οι άνθρωποι εκεί, να αρχίσουν να βλέπουν μέσα απ’ 

την ψυχούλα τους και απ’ τα μάτια τους τι θα συμβεί στην πατρίδα τους στο μέλλον.  

Αλλά δεν σας κρύβω ότι το έχουμε ανάγκη και ως πολιτική διαχείριση και δεν πρέπει να το ξεχνάμε 

και αυτό και ο χρόνος με τις φυσικές καταστροφές είναι ανελέητος, δεν χωράει αναβολή 

χρονοδιαγράμματος, διότι έτσι χάνεις εντελώς το πολιτικό κλίμα. Δεν πρέπει να χάσουμε καθόλου 

τον βηματισμό μας.  
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Και σκεφτείτε ότι την 1η του Μάρτη, που θα έχουμε κάνει έναν κύκλο απ’ ό,τι φαίνεται πολύ σοβαρό 

στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα και στα επιδόματα, πρέπει να μπούμε πραγματικά 

στα εργοτάξια.  

Παράλληλα εμείς στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, όταν οι επιλογές γίνουν σχετικά σύντομα, θα ωριμάσουμε όλες 

τις μελέτες έτσι ώστε τα έργα να είναι έτοιμα να υλοποιηθούν και προετοιμάζω και όλους τους 

συνομιλητές μας, τα εταιρικά μέλη, τους χορηγούς για το δεύτερο κύκλο, τους είπα, δηλαδή, να 

απαλλαγούν από την ένταση της πρώτης περιόδου και τα επιδόματα και την επιδοματική πολιτική 

και να πάμε στο δεύτερο και στον τρίτο κύκλο.  

Επίσης, στη δεύτερη φάση, ένα άλλο σημαντικό πράγμα που θα κάνουμε πολύ δυναμικά και το λέω 

στους Δημάρχους είναι η δημόσια διαβούλευση. Πολύ επίμονη. Θα την κάνουμε και συνολικά και 

επιμέρους ο κάθε επενδυτής.  

Άρα λοιπόν αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του δεύτερου εξαμήνου.  

Και φτάνουμε στη συμβολική ημερομηνία, 1η/9ου του ’22. 1η/9ου του ’22 θα παραδοθούν όλες οι 

μελέτες. Και παράλληλα, με την παράδοση των μελετών, τις οποίες θα έχει επεξεργαστεί εντωμεταξύ 

το διάστημα αυτό ο Δρακωνάκης, Νίκο, αρχίζουν οι διεργασίες έγκρισης της ΟΧΕ. Δίνω 3 μήνες. 

Ο Δημήτρης πάλι θα μας πει το χρονοδιάγραμμα αλλά εγώ δίνω 3 μήνες, με στόχο, Θόδωρε, τέλος 

του χρόνου του ’22 να έχουμε εγκεκριμένη την ΟΧΕ. Αυτό θα είναι μια μεγάλη μας νίκη. Δεν 

υπάρχει πιο εγγυητικός μηχανισμός του μέλλοντος απ’ αυτό.  

Εγώ να σκεφτείτε στην Καλαμάτα είχα έναν πολύ πιο αδύναμο μηχανισμό -  τη γραμμή 550 -  και 

ήμουνα Δήμαρχος⸳ δεν ήμουνα κυβέρνηση και ήτανε το πρόγραμμα το δικό μου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση που έδινε κατευθείαν τα χρήματα, το 50% συνολικά, ήτανε 5 δις δραχμές στα 10 δις. 

Παρόλα αυτά είχε τέτοια ένταση, τέτοια πνευματικότητα αυτό το πρόγραμμα που δεν τόλμησε κανείς 

να το παραβιάσει. Από αυτά τα δορυφορικά προγράμματα.   

Άρα λοιπόν η κρίσιμη στιγμή είναι το τέλος του ’22, γι’ αυτό δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε 

καθόλου. Mετά πρέπει να έχουμε ένα τρίμηνο που θα αρχίσει η διαδικασία όλων των προσκλήσεων 

και του περιφερειακού προγράμματος αλλά και των τομεακών και των άλλων προγραμμάτων.  

Ρίξτε 2-3 ματιές ακόμα γιατί αυτή είναι πολύ κρίσιμη κάρτα, να την χωνέψετε, πρέπει όλοι να 

τηρήσουμε, αλίμονο αν δεν τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα όλοι μαζί.  
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Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι η ΚΥΑ. Την έχουμε δει πολλές φορές, δεν θα μείνω καθόλου σ’ 

αυτήν, δεν ξέρω, την έχουμε δει πάρα πολλές φορές και πάμε στην επόμενη η οποία συνεχώς 

διαμορφώνεται, έχει φτάσει κοντά στην τελική της μορφή. Το Master Plan, λοιπόν, της 

ανασυγκρότησης το έχει ο Νίκος ο Δραγωνάκης. Kυλάει στις φλέβες του το πνευματικό κεφάλαιο 

των πολιτιστικών προγραμμάτων, κάτι που πραγματικά γίνεται στην πατρίδα μας. Και ο Νίκος είναι 

και της αυτοθυσίας, ξέρετε. Μου υποσχέθηκε ότι αν κάτι δεν πάει καλά θα πάμε στο Αρκάδι μαζί 

μετά, να ανατιναχθούμε.  

Εδώ έχουμε ακόμα, συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν το αργότερο σε μια 

βδομάδα για τους χορηγούς μας. Έχουμε πολύ σημαντικές ημερομηνίες για το πρόγραμμα αυτό, 

αλλά υπάρχει και στο σημείο αυτό, μου ανακοινώθηκε σήμερα και η συμβολή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η 

οποία θα μας δώσει ένα ποσόν για το Master Plan του προγράμματος.  

Περνάμε μετά στους οδικούς άξονες. Και όχι μόνο στους οδικούς άξονες, στα λιμάνια, τις μαρίνες, 

όλα, δηλαδή, τα δίκτυα. Τη μελέτη αυτή θα την κάνει η εταιρεία ΔΡΟΜΟΣ με επικεφαλής τον 

Κωνσταντίνο Ζέκκο. Εγώ δικαιούμαι να λέω και το έχω πει πολλές φορές δημόσια ότι ο 

Κωνσταντίνος είναι το πιο πλήρες γραφείο της πατρίδας μας στα δίκτυα. Από κάθε άποψη. Θα 

έχουμε την χαρά να τον παρακολουθήσουμε μετά. Τη μελέτη αυτή θα καλύψει οικονομικά το Ίδρυμα 

Λασκαρίδη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη γιατί με μία μόνη συνάντηση 

καταλήξαμε σ’ αυτή την απόφαση μαζί.  

Περνάμε μετά στα ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Εδώ υπάρχει ο εθελοντισμός του Δημήτρη του 

Οικονόμου, που είναι και ο πατέρας μιας σπουδαίας νομοθετικής ρύθμισης. Ο Δημήτρης τι έκανε, 

δηλαδή; Έκανε ποιοτικό άλμα στην πολεοδομία και χωροταξία της πατρίδας μας. Επιτέλους έχουμε 

καθολική ρύθμιση γιατί μέχρι τώρα είχαμε μεγάλα κενά, με όλες τις ρυθμίσεις που είχαμε μέχρι 

τώρα, δηλαδή μετά τον Τρίτση που οργάνωσε τον αστικό και περιαστικό χώρο, όλο το υπόλοιπο 

κομμάτι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με αλλεπάλληλους νόμους και ποτέ δεν γνώρισε μια καθολική 

νομοθέτηση, που τώρα την έχουμε. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για μας και είναι και οι δύο 

σπουδαίοι μελετητές, θα τους γνωρίσουμε μετά κατά την παρουσίαση των μελετών τους.  

Πάμε στο Master Plan για το νέο δάσος, όπου εδώ έχουμε, επίσης, το γραφείο “ΥΛΗ”, από μια 

έρευνα που κάναμε στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” προτιμήσαμε αυτό το γραφείο γιατί είναι ένα γραφείο με 

πολύ-πολύ σπουδαία εμπλοκή και φροντίδα και αγάπη για το δάσος και εδώ έχουμε τη χορηγία πάλι 
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της ΒΙΟΧΑΛΚΟ αλλά με κύριο χορηγό την ΙΚΕΑ INTERNATIONAL και το σπουδαίο κύριο Βασίλη 

Φουρλή, ο οποίος είναι και εταιρικό μέλος του Σωματείου μας, του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.  

Περνάμε μετά στη μελέτη για την αγροδιατροφή, είναι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη. Είναι εδώ ο 

Διευθυντής του Ιδρύματος που θα μας κάνει την παρουσίαση μετά και είναι και οι χορηγοί 

ταυτόχρονα της μελέτης αυτής από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη.  

Περνάμε στα δίκτυα της κοινωνίας και στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι δύο ανθρωποκεντρικές 

μελέτες. Απευθυνόμενος στον Διονύση τον Νικολάου θέλω να ευχαριστήσω όλο τον Όμιλο γι’ αυτή 

την τεράστια προσφορά που μας κάνατε όχι μόνο να συντάξετε αλλά και να προσφέρετε χορηγικά 

αυτές τις δύο μελέτες. 

Περνάμε στη μελέτη για την τουριστική ταυτότητα, όπου εδώ θα έχουμε ένα ωραίο προξενιό. Είμαι 

πολύ καλός προξενητής ξέρετε ⸳η TOPOSOPHY με τη MARKETING GREECE για τη μελέτη αυτή 

την οποία θα ακούσουμε μετά και εκπρόσωπο της TOPOSOPHY και την ίδια την Ιωάννα Δράττα, 

τη μελέτη για τον πολιτισμό που σας μίλησε πριν από λίγο η Λίνα και τέλος η πρωτοτυπία είναι και 

θα σας φέρω και ένα παράδειγμα απ’ την εμπειρία μου στην Καλαμάτα και είμαι πολύ επίμονος σ’ 

αυτό, θα έχουμε και τρεις οριζόντιες μελέτες.   

Οι τρεις οριζόντιες μελέτες είναι το αξιακό περιβάλλον του πλανήτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δηλαδή η Βιώσιμη Χάρτα του ΟΗΕ, αλλά και η διπλή μετάβαση, η ψηφιακή, που άλλωστε είναι και 

στο κέντρο του recovery, του Ταμείου Ανάκαμψης που έκανε ο Θόδωρος ο Σκυλακάκης.  

Θα σας πω ένα ομόλογο παράδειγμα, Θόδωρε, για να καταλάβεις που δυστυχώς δεν επαναλήφθηκε. 

Εγώ επέμενα να γίνουνε μικροζωνικές μελέτες στην Καλαμάτα. Οι μικροζωνικές αυτές μελέτες 

είναι γεωλογικές μελέτες ακριβείας που δίνουν τους αντισεισμικούς συντελεστές. Πριν από 15 μέρες 

είχαμε στην Καλαμάτα την επέτειο των σεισμών και ήταν και ο Λέκκας ο καθηγητής, ο οποίος στους 

σεισμούς ήτανε φοιτητής και έκανε το διδακτορικό του. Τότε ήταν ο Δρακόπουλος ο σπουδαίος και 

ο Παπαζάχος κάτω σε μένα, οι οποίοι εξεπλάγησαν όταν τους είπε ο Δήμαρχος ότι έπρεπε να 

κάνουμε μικροζωνικές και πέταξαν απ’ τη χαρά τους. Αυτό ήταν από τη γραμμή 550, Θόδωρε, οι 

μικροζωνικές μελέτες.  

Τι είπε ο Λέκκας; Ότι αν γινόταν τώρα ένας σεισμός η πόλη θα είχε το 10% των επιπτώσεων του 

σεισμού το ’86. Αυτό σημαίνει μια λέξη τελική: ανθεκτικότητα. Ηλία μου (απευθυνόμενος στον 

μελετητή κο Ηλία Αποστολίδη), μην υποπέσουμε ποτέ στη λαγνεία της αποδοτικότητας, για το 

περιβάλλον και για το δάσος που θα κάνεις, βεβαίως θα επιδιώξουμε την αποδοτικότητα, ποτέ 

όμως εις  βάρος της ανθεκτικότητας.  

Άρα λοιπόν αυτές οι τρεις δράσεις δεν θα μας προσφέρουν μόνο ποιότητα αλλά και ανθεκτικότητα 

και θα μας τις κάνει μια ομάδα νέων παιδιών, επιστημών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  

Αυτό είναι το πάνθεον των μελετών, των φορέων, των χορηγών και των μελετητών που θα 

πορευθούμε από δω και μπροστά.  

Προχωράμε στην επόμενη κάρτα. Αυτή η κάρτα είναι και αυτή καρπός αυτής της ωραίας 

διαβούλευσης που είχαμε με τον Δημήτρη. Λοιπόν και στο σημείο αυτό θέλω να φωνάξω δυο 

κορίτσια να ’ρθούνε δίπλα μου, να τα γνωρίσετε, την Εύα την Γιαλαντζή και την Ελισάβετ την 

Πρέζα. Κορίτσια, ελάτε λίγο δίπλα μου, σας παρακαλώ πολύ.  
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Η Ελισάβετ ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης αποσπάστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της 

Στερεάς Ελλάδος στο γραφείο του Χρήστου του Τριαντόπουλου και η Εύα είναι βασική συνεργάτης 

του Δημήτρη Σκάλκου. Είχαμε, λοιπόν, μια πολύ δυναμική διαβούλευση, η οποία τελικώς 

αποτυπώνεται σε αυτό το γράφημα που βλέπετε εδώ.  

 

Θέλω να είμαι επίμονος, θέλω όλοι να καταλάβετε τι είναι αυτό το γράφημα. Βλέπετε τρεις 

ομόκεντρους κύκλους. Ο πρώτος κύκλος βλέπετε τι γράφει εκεί; Είναι θεσμικός, επιχειρησιακός 

και πνευματικός πυρήνας του ολιστικού προγράμματος ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.  

Ο πρώτος κύκλος είναι το ΠΕΠ, το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Στερεάς. Δεν μπορεί να μας 

δώσει πολλούς πόρους αλλά μπορεί να μας δώσει ακραία ποιότητα. Άρα λοιπόν σας παρακαλώ 

όλους τους μελετητές από τώρα, όλα τα διαμαντάκια θα μπουν στο ΠΕΠ, γιατί το ΠΕΠ θα είναι ο 

μεγαλύτερος εγγυητής της εξέλιξης του προγράμματος.  

Απ’ ό,τι είπαμε, γιατί θυμάμαι, μπορεί να δώσει 50 εκατομμύρια περίπου από τον στόχο 5 και 4 το 

ΠΕΠ, σε ένα συνολικό πρόγραμμα που ο Θόδωρος ο Σκυλακάκης, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος να 

ανακοινώσει, να μας πεις γιατί κάποια στιγμή θα το χρειαστούμε, Θόδωρε, το πλαφόν που έχουμε 

να κινηθούμε, γιατί πρέπει από τώρα οι μελετητές να έχουν οδηγίες για το πού θα πορευθούν και 

πώς θα κινηθούν, για να κάνουμε μια ωραία ισορροπία ανάμεσα στους πόρους, για να μπορέσουμε 

να διαμορφώσουμε από τώρα ένα πρόγραμμα και οραματικό αλλά και ρεαλιστικό.  

Εδώ δεν χρειάζεται να προσθέσουμε μηχανισμό, είναι μηχανισμός της Διαχειριστικής Αρχής, οι 

διαδικασίες που έχουνε μεγάλο εσωτερικό πνευματικό βάθος και θεσμικό βάθος απ’ την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, εκείνο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τα στελέχη και να 

στελεχώσουμε ακόμα περισσότερο την Περιφέρεια, Γιώργο, και εμείς έχουμε και τη θερμοκοιτίδα 

στο “ΔΙΑΖΩΜΑ”, μια ομάδα νέων παιδιών που θα βοηθήσουνε πάρα πολύ.. Με τη θερμοκοιτίδα 

δηλαδή. Τέτοια θα δούμε πολλά να εκπονούμε. Ο Ευδόκιμος είναι ο επικεφαλής της θερμοκοιτίδας 

του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ. Έτσι που θα ωριμάσει κιόλας τα δύσκολα, τα soft.  
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Σας παρακαλώ, λοιπόν, από τώρα να σκεφτείτε όλες οι δράσεις οι οποίες αισθανόμαστε ότι θα 

είναι οι συγκολλητικοί, οι πνευματικοί υπογράφοντες που θα μπούνε στο ΠΕΠ.   

Μετά, έχουμε το δεύτερο ομόκεντρο κύκλο. Θα  προετοιμάσουν το δεύτερο και το τρίτο κύκλο, η 

Ελισάβετ με την Εύα. Τι θα κάνουν δηλαδή; Ακούστε το αυτό το μαγικό. Αυτό το μαγικό. Στο 

δεύτερο κύκλο είναι όλο το άλλο ΕΣΠΑ. Τα Τομεακά Προγράμματα. Καθώς και το Αγροτικό Ταμείο 

που είναι έξω απ’ το ΕΣΠΑ.  

Τι θα κάνουν, λοιπόν, τώρα; Πρέπει από τώρα να γίνει εξειδίκευση, Λίνα, των κειμένων για να 

έχουμε υποδοχές μετά την έγκριση των τομεακών προγραμμάτων, για να μπορούμε να εντάξουμε 

έργα. Άρα λοιπόν τα κορίτσια έχουν ξεκινήσει από τώρα, θα ’ρθουν σε επαφή με τους συναδέλφους, 

με όλα τα τομεακά προγράμματα, να γίνουν αυτοί οι υποδοχείς, πώς ήτανε παλιά στις πολυκατοικίες 

με τα σίδερα που θα ρίχναμε την πολυκατοικία, πρέπει να αφήσουμε σίδερα, για να φτιάξουν 

αναμονές. Αναμονές, πολύ ωραία το είπες, Εύα.  

Λοιπόν, τα κορίτσια μας θα φτιάξουν τις αναμονές, έτσι ώστε όλοι οι μελετητές και θα βλέπουν και 

τις επιλεξιμότητες, για να σας δίνουν νωρίς οδηγίες. Τι είναι επιλέξιμο και τι δεν είναι, καθώς 

επίσης και απ’ τις πληροφορίες που θα παίρνετε από τις Υπηρεσίες και την ωριμότητα των έργων. 

Επιλεξιμότητα, ωριμότητα, πολύ μεγάλες προϋποθέσεις για την ένταξη έργων.  

Άρα λοιπόν τα κορίτσια μας θα σας στρώσουν ένα ωραίο χαλάκι και θα έχουν τις συνεννοήσεις για 

να είμαστε έτοιμοι για όλα τα τομεακά προγράμματα προκειμένου και αυτά να σηκώσουν ένα μέρος 

του συνολικού προγράμματος.  

Και πάμε στον τρίτο κύκλο. Ο τρίτος κύκλος είναι όλα τα προγράμματα τα υπόλοιπα πλην ΕΣΠΑ. 

Είναι για παράδειγμα το βαρύ πυροβολικό το recovery, του Θόδωρου. Γι’ αυτό παρακαλώ τον 

Θόδωρο, είχε κάποιες πολύ ωραίες ιδέες στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θόδωρε, σε 

παρακαλώ να διευκολύνεις τα κορίτσια και από τώρα να δούμε, τι προετοιμασία θα κάνουμε για το 

Recovery. Είναι, Δημήτρη, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και απευθύνομαι και στους 

Δημάρχους.  

Θα διατάξετε όλα τα προγράμματά σας: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Πράσινο Ταμείο, στους ιδιώτες, 

ιδιωτικοί πόροι, ό,τι αντλήσουμε από τις μελέτες, δηλαδή, και από ιδιωτικό τομέα πρέπει να είναι 

εδώ. Μάλιστα στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του έκανα και ένα ψιλοπροβοκάρισμα. Του 

είπα: “Πρωθυπουργέ, αν μας φύγει έστω και ένα ευρώ, γιατί εγώ ήμουνα Δημαρχάκος και δεν μου 

έφυγε ούτε μία δραχμή αδέσποτη. Δεν πρέπει να υπάρξει ούτε ένα ευρώ αδέσποτο”.  

Χρήστο, με όλα αυτά που είπες, όλα αυτά που είπες, πρέπει να συγκλίνουν όλες οι μελέτες και τελικά 

στο πρόγραμμα. Ό,τι δηλαδή σχεδιάζει η κυβέρνηση μας έδωσε πολύ ύλη για να καταλάβουμε, την 

οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε όλοι στις μελέτες. Η δουλειά που γίνεται τώρα και η σκέψη για το 

μέλλον. Τίποτα δεν πρέπει να γίνεται έξω απ’ το πρόγραμμα. Διαφορετικά θα έχουμε αποτύχει.  

Το λέω κυρίως φωναχτά στους Δημάρχους. Ακόμα δηλαδή ό,τι έργα σκεφτείτε και ό,τι έργα κάνετε 

πρέπει να έχουνε ενταχθεί σε αυτό το ενιαίο πρόγραμμα.  

Το βλέπετε, λοιπόν; Κοιτάξτε το άλλη μια φορά. Ελπίζω να μην έχετε απορίες αλλά μπορούμε να 

κάνουμε και ένα μικρό διάλογο πριν μπούμε στις επιμέρους μελέτες αν έχετε απορίες.  
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Προχωράμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ θέλω να ομολογήσω ότι αυτή η κάρτα δεν είναι δικό μου 

πνευματικό παιδί, είναι του Δημήτρη και θα ήθελα τιμητικά να την παρουσιάσει ο Δημήτρης. Έλα 

Δημήτρη.  

Δημήτρη, εσύ συνέβαλες περισσότερο από μένα. Θέλω να τα λέω. Ήσουνα σε μια μέρα που δεν το 

πίστευες. Εγώ έφυγα με φουσκωμένο το κεφάλι. Την επόμενη μέρα το πρωί καθάρισε η ατμόσφαιρα. 

Έλα να μας το πεις εσύ, Δημήτρη. Αυτό, παιδιά, είναι κάτι απίστευτο, έτσι; Αυτό το management, 

δηλαδή, που θα δείτε εδώ είναι κάτι απίστευτο. Έλα, Δημήτρη. Το βλέπεις αυτό εδώ; Το βλέπεις; 

Να το γυρίσουμε λίγο να το βλέπεις καλύτερα;»  

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΛΚΟΣ:  

«Λοιπόν, δεν χρειάζεται, είναι πολύ απλό, αλλά είναι όπως είπε και ο Νίτσε που λέτε και εσείς, 

απλό στη σύλληψη, δεν ξέρω αν είναι εύκολο στην εκτέλεση».   

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Στην εκτέλεση είναι τόσο εύκολο, μα τόσο εύκολο, θα το εξηγήσω εγώ μετά πρακτικά».  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΛΚΟΣ: 

« Ό,τι είναι δυνατόν. Λοιπόν, έχουμε την Επιτροπή του κ. Πρωθυπουργού και με σας Πρόεδρο, 

όπου όλοι ευχαριστούμε που έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε σ’ αυτό, δεν χρειάζεται να 

ξαναπούμε τα ίδια, μια εθνική καταστροφή και είναι εθνική  γιατί όλους μας άγγιξε είτε από τις 

οθόνες μας, είτε επειδή έχουμε κάποια πνευματική σχέση με την Εύβοια, άρα ευχαριστούμε που 

έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε ο καθένας από τη δική του αρμοδιότητα.  

Από κει και πέρα αυτό για να τρέξει, γιατί δεν είναι μόνο η σύλληψη, που είναι η αρχή και εγώ θα 

έλεγα και το ήμισυ του παντός, γιατί το πρώτο μισό του παντός χρειάζεται και μία πολύ 

τεχνοκρατική, ας το πούμε, έτσι υλοποίηση.  
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Άρα λοιπόν αυτό μας φέρνει μπροστά στην αναγκαιότητα να υπάρξει ένα Executive Committee, μια 

Εκτελεστική Επιτροπή, μια ομάδα που θα υποστηρίζει, που θα μετουσιώνει σε πράξη αυτά που η 

Επιτροπή υπό τον κ. Μπένο θα λειτουργεί.  

Τι θα κάνει αυτή η ομάδα; Θα προσπαθήσει να συνδυάσει διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης 

στους ομόκεντρους κύκλους που είδαμε προηγουμένως, σε αυτή την ομάδα θα συμβάλλει αναγκαία, 

αναγκαστικά θα έλεγα τεχνικός σύμβουλος εξωτερικός, να βοηθάει τη δικιά μας δουλειά, είναι λίγο-

πολύ ένα μοντέλο που προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο να βρούμε μέτρα -ας με διορθώσει ο κ. 

Υπουργός- δηλαδή υπάρχει η ιδιοκτησία, ας το πούμε έτσι του προγράμματος που βρίσκεται υπό 

τον κ. Μπένο και με την ευθύνη του Γραφείου του Πρωθυπουργού, άρα θα μας κάνει όλους 

συνυπεύθυνους, υπάρχει η τεχνοκρατική υποστήριξη ενός εξωτερικού συμβούλου που θα το δείτε 

τις αμέσως επόμενες ημέρες και αυτό το Executive Committee είναι αυτό που προτεραιοποιεί τις 

διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και παίρνει το input από την κάθετη στήλη, από όλα τα 

Υπουργεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Αν μου επιτρέπετε αφού μου δώσατε τώρα λίγο το μικρόφωνο και μπορώ να πω δυο πράγματα, να 

προεκτείνω λίγο τη σκέψη των όσων είπατε προηγουμένως, σε δυο πράγματα θα επιμείνω. Εμείς 

ως Υπουργείο Ανάπτυξης, το λέω για να το ακούει και εδώ το συναρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο 

Οικονομικών, δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσουμε είτε από το ΕΣΠΑ, ακόμα περισσότερο από το 

ΠΔΕ κλπ. οτιδήποτε στην περιοχή δεν περιλαμβάνεται μέσα στο Master Plan που θα έχει εγκριθεί 

για το φράγμα.  

Είναι ένα πρόβλημα που το βλέπουμε σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, γίνεται μια φυσική 

καταστροφή και έρχεται ο αγαπητός Χρήστος, δίνουμε ένα ποσό, μετά από έξι μήνες θα εμφανιστεί 

ένας Δήμος, η Περιφέρεια, ένα Υπουργείο, ένας βουλευτής και θα πει και κάτι ακόμα, βάλε και 

αυτό το τεχνικό δελτίο μέσα. Έτσι δεν πρόκειται όμως να το κάνουμε. Ό,τι θα χρηματοδοτηθεί για 

την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας θα υπάρχει εδώ μέσα, διαφορετικά εμείς σας το λέω από 

τώρα δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε τίποτα τέτοιο.  

Το δεύτερο που συνδέεται με αυτό, γιατί άκουσα κάτι για 50 εκατομμύρια και ενδεχομένως θα 

θέλετε να ακούσετε και ένα νούμερο από τον κ. Υπουργό, από τον κ. Σκυλακάκη. Δεν ξέρω για τη 

διαδρομή, θα πάμε ανάποδα. Θα σκεφτούμε όπως το λέτε και εσείς δημιουργικά, μεγαλεπήβολα, ας 

μην το φοβηθούμε, από το να σκεφτώ μεγαλεπήβολα μέχρι να το πραγματοποιήσω είναι μεγάλη η 

απόσταση και αρχίζουνε μετά όταν καθίσει η σκόνη να βλέπουμε τι πραγματικά έχουμε, δεν έχει 

κανένα νόημα τώρα να πούμε ένα νούμερο, 50, 100, 150. Θα αποτυπώσουμε τις πραγματικές 

ανάγκες, θα δούμε τι νούμερο έρχεται και μετά θα κάτσουμε κάτω να δούμε πώς θα βγει αυτό το 

πράγμα, τα διαμαντάκια μέσα στο ΠΕΠ. 

Αυτά τα 50 εκατομμύρια δεν είναι μόνο για την Εύβοια, είναι ευθύνη του κ. Περιφερειάρχη, είναι 

για όλη τη Στερεά Ελλάδα, ενδεχομένως θα μπορούσε να τα δεσμεύσει εξ ολοκλήρου στην Εύβοια. 

Ένα ποσό. Αυτό δεν είναι δουλειά του Υπουργείου, όμως θα βοηθήσουμε, έχουμε άποψη σ’ αυτό, 

τον πρώτο λόγο τον έχετε εσείς. Το λέω για να είμαι ξεκάθαρος.  

Από κει και πέρα, θα δούμε τι πόροι υπολείπονται, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα 

τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και θα φτάσουμε last resort που λέμε, αν πραγματικά δεν έχουμε 

άλλους πόρους για τα έργα που θέλουμε να κάνουμε, τότε μόνο θα απευθυνθούμε και θα 

δεσμεύσουμε από το ΠΔΕ και θα απευθυνθούμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα ’θελα να 
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φύγουμε από δω γιατί αυτό αρέσει, σε μας εδώ που είμαστε πολιτικοί, στους πολιτικούς 

περισσότερο, να βγούμε και να πούμε: 200 εκατομμύρια δίνει η κυβέρνηση για την Εύβοια. Τέτοιο 

πράγμα θα ’θελα να το… Αυτά τα λίγα, ευχαριστώ».  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Πάρα πολύ ωραία μας τα είπες, Δημήτρη, πολύ ωραία.  Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας πω πολύ 

πρακτικά πώς θα δουλέψει η Επιτροπή αυτή. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι η Επιτροπή αυτή θα εντάξει 

50 έργα, λέω ένα σενάριο εργασίας, έτσι; Εκ των οποίων τα 7 είναι το recovery, τα 12 είναι το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πάει λέγοντας. Το καθένα έχει τη δική του ιστορία, έχει το 

δικό του δρομολόγιο και άρα είναι εξατομικευμένη η παρατήρηση η παρακολούθηση των έργων. 

Άρα ο τεχνικός μας σύμβουλος έχει σπουδαίο έργο να κάνει. Δεν έχει ένα ομοειδές πράγμα να 

διευθύνει. Άρα λοιπόν μην το φοβηθούμε, γιατί αν κάναμε άλλη προσέγγιση, να κάναμε επιτροπές 

συντονιστικές, μεταξύ των τομεακών, των διαχειριστικών αρχών είναι κόλαση. Αυτό είναι ένα απλό 

σχήμα, είναι πάρα πολύ αποδοτικό και είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ καλά το 

σχήμα αυτό.  

Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη κάρτα. Θέλω σήμερα να βαφτίσουμε και το 

πρόγραμμα. Και θέλω να το βαφτίσουμε “ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ”, γιατί το δάσος είναι το κέντρο του 

προγράμματος, με υπότιτλο: “Στο κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης της Εύβοιας”. Αν 

δεν καταφέρουμε να αναζωογονήσουμε και να αναγεννήσουμε το δάσος τίποτα δεν θα έχει επιτυχία.  

Πάμε τώρα να δούμε επιμέρους οδηγίες προς εσάς, προς τους μελετητές, έναν οδικό χάρτη λοιπόν, 

και το ημερολόγιο με τις επισημάνσεις.  

Καταρχήν κάθε μήνα θα συνεδριάζουμε εδώ, όλοι οι μελετητές, την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα. 

Σας προτείνω λοιπόν να κάνουμε επαφή με τους Δημάρχους, 4 τριήμερα, δύο σε κάθε δίμηνο. 

Μέχρι, δηλαδή, τις αρχές Σεπτέμβρη που θα έχουμε φτάσει στο πέρας της μελέτης.  

Το πρώτο τριήμερο θέλω να το ορίσουμε˙ στο πρώτο θα παρουσιάσουμε το περιεχόμενο των 

μελετών που θα είναι μάλιστα εμπλουτισμένες. Επιδίωξή μου είναι κάθε τι που παράγεται να το 

παρουσιάζουμε στην τοπική κοινωνία. Άρα λοιπόν το πρώτο τριήμερο θα το κάνουμε στην Αιδηψό, 

και ήδη συνεννοήθηκα με τον Δήμαρχο να το κάνουμε σε ένα συμβολικό ξενοδοχείο 3 - 4 και 5, 

και αν είναι οι κατάλληλες συνθήκες μπορεί να έρθει και ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση αυτή.  

Μετά πάμε στο δεύτερο τρίμηνο, μάλλον στις 4 - 5 και 6 Μαρτίου, καθώς σας θυμίζω ότι τότε θα 

έχει τελειώσει η πρώτη φάση των μελετών, οπότε θα έχουμε την ωρίμανση και την εξειδίκευση των 

έργων και των δράσεων, τα παραδειγματικά έργα και την έναρξη της διαδρομής που θα 

παρουσιαστούν. 

Το τρίτο τριήμερο θα γίνει μετά τη διαβούλευση και οι μελετητές θα παρουσιάσετε τη δουλειά σας 

Θα πρέπει να κάνουμε μια δυναμική διαβούλευση έχοντας τις  προτάσεις των μελετών. Έτσι έχει 

νόημα, με τις  προτάσεις των μελετών οι οποίες θα μπούνε σε μια πολύ δυναμική διεργασία με την 

τοπική κοινωνία, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

Και βεβαίως έχουμε το τέταρτο τρίμηνο, με το τριήμερο στις 2 - 3 και 4 Σεπτέμβρη, που θα ταυτιστεί 

με την παράδοση των μελετών στην τοπική κοινωνία. Θα είναι περιουσία δική σας οι μελέτες αυτές, 
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και τα όπλα σας για το μέλλον. Και σχετικά με την  έναρξη των διαδικασιών και το χρονοδιάγραμμα 

της ΟΧΕ θα παλέψουμε, να το πάρουμε μέχρι τέλος του χρόνου».  

Ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στη συνέχεια στη μεθοδολογία εκπόνησης των αναγκαίων για το 

πρόγραμμα μελετών, λέγοντας τα εξής: 

«Σχετικά με το θέμα των μελετών, να ξέρετε ότι εγώ καμαρώνω γιατί έχω κάνει 300 μελέτες στη 

ζωή μου και δεν μου έχει μείνει ούτε μία στο ράφι. Είχα όμως μια μεθοδολογία την οποίαν, θέλω 

να την υλοποιήσουμε. Θα έχουμε τη στρατηγική, κάθε επιμέρους θεματικού κύκλου, τα έργα και τις 

δράσεις με χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό καθώς και δικαιούχους. Διότι είναι πολύ 

σημαντικό να επιλέξουμε τους σωστούς δικαιούχους και να τους εκπαιδεύσουμε κιόλας. Μετά, η 

μεγάλη επιτυχία, είναι ότι οι προτάσεις αυτές των θεματικών μελετών αυτούσιες να περιληφθούν 

στο Master Plan.  

Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, η μελέτη που θα παραδώσετε να μην υπερβαίνει τις 50 σελίδες. 

Θέλω το απόσταγμα, σας παρακαλώ θερμά. Θέλω να κάνω και μια έκδοση μετά για τους 

Δημάρχους και θα φροντίσουμε εμείς να κάνουμε την φιλολογική επιμέλεια των κειμένων. Έχουμε 

δύο κορίτσια καταπληκτικά, την Κατερίνα την Σέρβη και την Εύη την Παπαδοπούλου, που μπορούν 

να πάρουν τις μελέτες και να κάνουν μια λεκτική επιμέλεια για να είναι οι μελέτες διαμάντια και 

φιλολογικά, που να τα διαβάζει ο οποιοσδήποτε πολίτης στους Δήμους και να καταλαβαίνειτο 

πρόγραμμα. Ό,τι άλλο υπάρχει στη μελέτ, πίνακες, στατιστικά, βάση δεδομένων, χάρτες  θα μπορεί 

να μπει σε παράρτημα.  

Ακούστε τώρα τη συνταγή της διαβούλευσης. Εντατική διαβούλευση μεταξύ μας και κατά ομάδες 

γιατί έχουμε επικαλύψεις στις μελέτες και μετά με τον θεσμικό άξονα. Τριαντόπουλος, 

Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι, Επιμελητήριο. Δηλαδή η πρώτη δουλειά που θα κάνετε όλοι οι 

μελετητές είναι να συναντηθείτε μαζί τους. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα σας εφοδιάσει με τα 

στοιχεία και τη σοφία που έχει ήδη αποκτήσει, οι Δήμαρχοι με το βίωμα το τοπικό.  Πριν επομένως 

ξανοιχτείτε, στις τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να κάνετε συνάντηση με τη ραχοκοκαλιά, με αυτόν 

τον θεσμικό άξονα της ανασυγκρότησης. Με τις αντένες. Οι αντένες είναι σοφό πράγμα ξέρετε, 

δηλαδή δεν βάζεις σε διαχειριστικά μοντέλα αξιόλογους κατά τα άλλα ανθρώπους και φορείς γιατί 

σου διαλύουν το όλο σύστημα.  

Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε συγκεντρώσει ήδη το πρώτο υλικό, και στο υλικό αυτό συμμετέχουν 

σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, ερευνητικοί φορείς αλλά και απλοί πολίτες. 

Και βεβαίως μετά στοχευμένα διαβούλευση με θεσμούς και πολίτες της κοινωνίας. Δήμαρχοι, σας 

παρακαλώ από τώρα, να βοηθήστε κάθε μελετητή με το να του προτείνετε ποιους φορείς αλλά και 

οργανωμένους πολίτες θα πρέπει να δει. Για παράδειγμα εμένα με γοήτευσε αυτός ο επιχειρηματίας,  

ο Κεντρής ή ο άλλος στις Ροβιές.  Λέω δύο ανθρώπους που πραγματικά ήτανε συγκλονιστικοί. 

Μετά, θα υπάρχουν επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής οι οποίες θα ορίζονται ή θα είναι 

τριμελείς και θα είναι δύο από την πλευρά των χορηγών και μία από την πλευρά της Επιτροπής 

Ανασυγκρότησης.  

Ο Γιάννης ο Ζηρίνης είναι ο αναπληρωτής μου και  ήταν ο πρώτος Διευθυντής της  Μονάδας 

Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων - ΜΟΔ, με πολυσχιδή δραστηριότητα. 

Υπ’ όψιν ότι όλοι εμείς από το “ΔΙΑΖΩΜΑ” είμαστε εθελοντές και κανένας μας δεν έχει αμοιβή. 
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Ο Γιάννης Ζηρίνης θα επιβλέπει ως αναπληρωτής μου τρεις μελέτες, της αγροδιατροφής, του Νέου 

Δάσους και των υποδομών.   

Η Ελισάβετ Πρέζα θα συνεργαστεί με τον Νίκο Δρακωνάκη για την εκπόνηση της μελέτης του 

Masterplan και ο Σωτήρης Φωτέας, δικηγόρος, εθελοντής έχει κάνει έναν τύπο τριών 

διαφορετικών συμβάσεων για τις αναθέσεις μελετών. Μια για τους περισσότερους,  μία για 

συμβάσεις απευθείας χορηγού με μελετητή, μία για την εταιρεία Toposophy, καθώς θα είναι 

ταυτόχρονα χορηγός και μελετητής και μια ομοίως για τη μελέτη του Masterplan.Θα τις 

διαβιβάσουμε αυτές τις επόμενες μέρες και θα είμαστε έτοιμοι για την υπογραφή των συμβάσεων, 

ώστε την άλλη βδομάδα μπορούμε και να τις υπογράψουμε.  

Επίσης, ο  Δημήτρης Οικονόμου, ο  καθηγητής, που  θα περιφρουρήσει τον σπουδαίο Νόμο του για 

τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια και ο Παναγιώτης Νταής, που ήταν νεοσσός στην ομάδα που έκανα 

τα ΚΕΠ στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, και έχει μια λαμπρή παρουσία και στο Υπουργείο 

Πολιτισμού στη Διαχειριστική Αρχή.  Ο Νταής θα είναι μαζί σας στη ΔιαΝΕΟσις, καθώς έχει 

τεράστια εμπειρία στο ανθρώπινο δυναμικό και στη δημόσια διοίκηση. Είναι εξαιρετικός. 

Μετά η Μπέττυ Χατζηνικολάου, expert στα θέματα του τουρισμού, που δεν είναι σήμερα μαζί μας, 

αλλά ήδη συνεργάζεται με την Ιωάννα Δρέττα  και με την Toposophy.  

Ο Πρόδρομος Τσιαβός, είναι άλλος ένας  εθελοντής μας και θα συντονίζει την πιο απαιτητική 

μελέτη, που είναι η μελέτη για τις οριζόντιες δράσεις.  

Η Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος, Λίνα μου, θα είναι δίπλα σας για τον πολιτισμό, καθώς έχει 

μεγάλη εμπειρία. Ξέρετε τι έχει κάνει; Τα προ Master Plan όλων των ολιστικών προγραμμάτων. 

Θα βοηθήσει πάρα πολύ η Μαρία  και τέλος έχουμε την πιο νέα μας συνεργάτη, που την πήραμε 

στο “ΔΙΑΖΩΜΑ” τη Βερενίκη Βασιλειάδη. Η Βερενίκη θα είναι πιο πολύ δική σας υποστήριξη. 

Αυτή είναι η ομάδα, γιατί οι εκπρόσωποι οι δικοί μου θα είναι πολύ ουσιώδεις, βοηθοί σας και 

δίπλα σας για να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα».  

Αμέσως μετά ο κ. Μπένος αναφέρθηκε στην οριζόντια μελέτη που θα διατρέχει συνολικά το 

Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας και θα εκπονηθεί από μελετητική ομάδα του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  

«Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο που θέλω να το προσέξουμε από την πρώτη μέρα. Είναι οι 

οριζόντιες μελέτες. Τις μελέτες σας θα διατέχει το αξιακό περιβάλλον της διπλής μετάβασης.  

Δεν θα χρειαστεί  ο καθένας να έχει τη δική του βάση δεδομένων, για παράδειγμα στα γεωχωρικά 

ή στα υπόλοιπα. Θα είναι μία η βάση. Θα την κάνει το Πολυτεχνείο, ο Άρης ο Κοζύρης, Καθηγητής 

Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών ο οποίος είναι και σύμβουλος της κυβέρνησης.  

Θέλουμε μια βάση δεδομένων για όλους σας, θα συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες απ’ όπου και αν 

υπάρχουν για να είναι διαθέσιμες σε σας».  

 Στη συνέχεια ο κ. Μπένος μίλησε για τη δομή που θα έχουν οι μελέτες: 

«Το σχέδιο της σύμβασης θα είναι ενιαίο. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε, όλοι θα υπογράψουμε το 

ίδιο σχέδιο σύμβασης. Όλοι θα έχετε τη SWOT ανάλυση. Είναι ένα εργαλείο καταπληκτικό και σας 
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παρακαλώ να το χρησιμοποιήσετε όλοι. Για τη βάση δεδομένων το είπαμε ότι θα είναι ενιαία, η 

επιλογή έργων φωτοδοτών σας το είπα.  

Σας παρακαλώ, η πρώτη φάση να έχει εντατικά πρωτογενή έρευνα. Δήμαρχοι, οι μελετητές θα πάνε 

παντού. Όπου θέλετε να πάνε θα πάνε. Εσείς έχετε την ευθύνη. Σας το λέω. Δεν θέλουμε δουλειές 

απ’ το γραφείο. Θα γίνει έρευνα πρωτογενής. Δευτερογενή έχω από διάφορα στατιστικά δεδομένα, 

έτσι; Και βεβαίως αφήνω το τελευταίο που είναι το πιο σημαντικό. Απ’ την πρώτη μέρα της 

εμφάνισης, Λίνα μου, όπως φέρνουμε το “ΔΙΑΖΩΜΑ”, θα εμφανιστούν στο Υπουργείο και θα είναι 

ωσάν να έχει αναθέσει τη μελέτη το Υπουργείο και θα επιβλέπονται από το Υπουργείο. Δηλαδή, 

αμέσως να υπογραφεί η σύμβαση, αρχίζει η διαδικασία, θα μας ορίσουν όλοι οι Υπουργοί τους 

εκπροσώπους που θα συνεργάζεστε, δηλαδή να το κάνει το κάθε Υπουργείο ιδιοκτησία του 

αμέσως».   

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Ειδικής Οικονομικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της 

Βόρειας Εύβοιας, κ. Σταύρος Μπένος έδωσε το λόγο στον κο. Θόδωρο Σκυλακάκη,  αναπληρωτή 

υπουργό Οικονομικών,  αρμόδιο για τη Δημοσιονομική Πολιτική και υπεύθυνο για την 

διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. 

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ:  

«Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω για την ευκαιρία για να κουβεντιάσουμε αυτή την υπόθεση, 

από δύο οπτικές γωνίες θα την δούμε, από τη δική μου πλευρά: την οπτική γωνία του Ταμείου 

Ανάκαμψης και μετά τη δημοσιολογιστική επικοινωνία η οποία φαίνεται ασύνδετη αλλά έχει 

σημασία γιατί μπορούμε να βοηθάμε από το Γενικό Λογιστήριο όταν θα έρθει η ώρα της υλοποίησης 

από τους φορείς. Διότι για μένα δεν έχω στο μυαλό μου καμία αμφιβολία ότι πάει πολύ καλά το 

κομμάτι το μελετητικό. Έχουμε την εμπειρία από δουλειές που έχει κάνει ο Σταύρος ο Μπένος και 

η ομάδα είναι εξαιρετική και έχουμε και την τεράστια ευελιξία που δίνουν οι χορηγίες του 

επενδυτικού τομέα. 

Συνεπώς, το καλό κομμάτι θα είναι μέχρι να τελειώσουν οι μελέτες. Το δύσκολο κομμάτι - δεν 

υποτιμώ τη δουλειά προφανώς, αλλά λέω στην πραγματική φάση -  θα είναι όταν θα πρέπει οι 

μελέτες αυτές να γίνουν διαγωνισμοί, κατακυρώσεις, επιβλέψεις, παραλαβές στα δημόσια, στο 

δημόσιο μέρος και να γίνουν προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε ό,τι αφορά τα πάσης φύσεως 

προγράμματα που περιλαμβάνουνε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, και πάλι αντίστοιχα οι 

διαδικασίες. 

Επειδή αυτό θα αγκαλιάσει διαφορετικούς φορείς του κράτους, αυτό που μπορούμε να δούμε και 

να δεσμευτούμε και νομίζω ότι θα ’ναι χρήσιμο είναι να υπάρχει μια αν θέλετε και με το Υπουργείο 

Οικονομικών για να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τα πράγματα. Μην υποτιμούμε καθόλου 

τη δουλειά της επιτάχυνσης. 

Δεν θα μπωστο συνολικό ποσό, γιατί αυτή τη στιγμή θα ήθελα να δω όλα τα έργα και προτάσεις 

που υπάρχουν, έργα που θα εδράζουν τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και οτιδήποτε έργο 

μπορεί να μπει στον προγραμματισμό είτε του ΕΣΠΑ είτε του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μπορώ να 

μιλήσω για το ΕΣΠΑ, για το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει, θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο 

να έχει προτεραιότητα. 
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Όμως και εδώ μπαίνω στο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 

διαφορετικό «ζώο» (σε εισαγωγικά) από ό,τι το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ έχει χρόνο για μακροχρόνιο 

σχεδιασμό και ωρίμανση και επίσης δουλεύει με τον περίφημο “ ν+3” . Τελειώνει το ’27 αλλά έχεις 

και άλλα 3 χρόνια και μετά μπορεί να κάνεις και γέφυρα και όλα αυτά, τα ξέρετε.  

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σαν εκείνο τον άσπιλο κανόνα του ποδοσφαίρου που ευτυχώς τον 

γλυτώσαμε, με τον ξαφνικό θάνατο άμα έτρωγες γκολ ή άμα έδινες, ανάλογα να τον βλέπεις, για 

τον νικητή δεν ήτανε ξαφνικός θάνατος, ήτανε ξαφνική νίκη. Τελειώνει 31 Αυγούστου του ’26 και 

ό,τι δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τότε, τα χρήματα χάνονται. Και αυτό το κάνει ένα πολύ πιο δύσκολο 

εργαλείο και πολύ πιο επείγον και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε σε συνεργασία με τον συνάδελφο 

είναι να βρούμε έναν τρόπο τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης να τα προτεραιοποιήσουμε, αλλά 

ταυτόχρονα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να προτεραιοποιηθούν και από εσάς τα έργα του Ταμείου 

Ανάκαμψης στη Βόρεια Εύβοια. Δηλαδή τα ώριμα έργα πρέπει να προτεραιοποιηθούν, δηλαδή τα 

πιο ώριμα να πάνε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ό,τι μπορεί να μπει και να ξεκινήσει με τη μέγιστη 

ταχύτητα και υπάρχει μία ασφάλεια απ’ τον μελετητή του γενικού έργου ότι είναι κλειδί, θα πω ένα 

παράδειγμα. Ας υποθέσουμε σίγουρα η Βόρειος Εύβοια θα χρειάζεται κάτι σε μαρίνες και αλιευτικά 

καταφύγια. Σωστό; Υπάρχει περίπτωση να μην χρειάζεται; Είναι προφανές. Πρέπει αυτό να το 

προτεραιοποιήσουμε, να το συζητήσουμε με το Υπουργείο Τουρισμού. Λοιπόν, το Υπουργείο 

Τουρισμού έχει το συγκεκριμένο χρόνο. Προσοχή όμως. Οι μαρίνες δεν είναι δημόσιες επενδύσεις. 

Οι μαρίνες είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Συνεπώς, ενδεχομένως πρέπει να κάτσουμε να δούμε πώς 

θα ταιριάξει με την πρόσκληση του Υπουργείου Τουρισμού και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε 

για να προτεραιοποιήσουμε και στο Υπουργείο Τουρισμού των σχετικών πόρων.  

Πολεοδομικά σχέδια. Εκεί δεν έχω καμία αμφιβολία, το έχουμε ήδη συζητήσει με τον Νίκο τον 

Ταγαρά ότι πρέπει στο δεύτερο κύμα των πολεοδομικών σχεδίων, της ανάθεσης μελετών…». 

Ακολούθησε σύντομος διάλογος ανάμεσα στους κ.κ. Σκυλακάκη και Μπένο. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Όχι, κάποιο λάθος κάνεις. Το κάνανε.  Το αφήσατε αυτό».  

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: «Τι κάναμε;»  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Θα τις αναθέσουμε. Από ιδιώτες. Τι;» 

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: «Θα τα κάνουμε ιδιωτικά». 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Βεβαίως. Όλα. Θοδωρή μου, ένας χρόνος είναι αυτό που λες με τον 

Νίκο». 

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα».  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Έχουμε ήδη βρει, θα δούμε και τους μελετητές σήμερα».  

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ:  

«Πάμε τώρα στο δάσος. Το δάσος είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο η δική μου φιλοδοξία, 

δεν έχει γίνει κυβερνητική απόφαση, το πρόγραμμα αναδάσωσης πρέπει να μετατραπεί με κάτι που 

πρέπει να συζητήσουμε με τον Γιώργο Αμυρά σε όλη την Ελλάδα σε ένα πρόγραμμα πρόληψης για 

τα δάση. Αυτό ήδη το συζητάμε, δεν έχουμε καταλήξει, αλλά είναι καίριο και αυτό να μπορεί να 

μπει στην πρώτη αναθεώρηση του σχεδίου ανάκαμψης, η σημαντική αύξηση των σχετικών πόρων.  
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Εδώ λοιπόν όχι, δεν ξέρω πότε θα είναι, αυτό αν το κάνουμε εγκαίρως μπορεί να το κάνουμε και 

νωρίτερα, θα το δούμε πότε. Η ουσία είναι ότι εμείς πρέπει να το σχεδιάσουμε έτσι ώστε να μπορεί 

να μπει το επιπλέον στο Ταμείο Ανάκαμψης, να το συνεννοηθούμε με τους έξω, και ταυτόχρονα να 

εντάξουμε προφανώς τη Βόρεια Εύβοια πρώτη-πρώτη σ’ αυτό το πρόγραμμα. Συνεπώς πρέπει να 

καθίσουμε με τον Αμυρά και τον μελετητή σας για να δούμε πώς αυτό θα προτεραιοποιηθεί, γιατί ο 

σκοπός είναι οτιδήποτε γίνει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα απ’ τη δική μου οπτική γωνία. Και 

για λόγους της Βόρειας Εύβοιας, χωρίς όμως να φύγουμε έξω από τον κυβερνητικό σχεδιασμό.  

Πολιτισμός, είναι εδώ η κα Μενδώνη, η Λίνα, δεν έχω καμία αμφιβολία, η κατεύθυνση είναι ότι 

πρέπει να προτεραιοποιήσουμε τη Βόρεια Εύβοια, το ξέρετε, είστε σε ασφαλή χέρια, δεν έχω να πω 

κάτι παραπάνω. Πραγματικά θα γίνει ό,τι χρειάζεται.  

Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κατάρτισης. Είναι μια πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, βάση. Πρέπει 

το ταχύτερον να έρθουμε σε επαφή με τον ΟΑΕΔ, έτσι ώστε στο πρόγραμμα κατάρτισης να υπάρξει 

στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος˙ να δούμε τι πρέπει να κάνουμε ειδικά για τη Βόρεια 

Εύβοια που μπαίνουμε σε μία περίοδο αναδιάταξης της τοπικής οικονομίας στην κατάρτιση. Είναι 

πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτό απαιτεί και ένα, άμεση εννοώ, για να προλάβουμε πριν 

οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός γιατί τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης τα περισσότερα είναι εθνικού 

χαρακτήρα. Δηλαδή είναι οριζόντια και αφορούν όλη την χώρα.  

Συνεπώς, εδώ η Βόρεια Εύβοια είναι μία ειδική περίπτωση, πρέπει να προλάβουμε να 

προσαρμόσουμε το εθνικό πρόγραμμα στις ειδικές ανάγκες και σχετικά όπου χρειάζεται.  

Παράδειγμα τέτοιο είναι η υγεία. Εμείς έχουμε ένα πακέτο εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης των 

υποδομών υγείας. Αυτό ξεκινάει. Παίρνω τεχνικά δελτία, πρέπει το ταχύτερο να προχωρήσει το τι 

πρέπει να γίνει στις υποδομές υγείας της Βόρειας Εύβοιας σε επίπεδο ανακαίνισης και 

εκσυγχρονισμού, να προτεραιοποιηθεί, να μελετηθεί και να ξεκινήσει.  

Δρόμοι. Υπάρχει το μεγάλο θέμα του δρόμου, δεν θα το συζητήσουμε τώρα, είναι επόμενη συζήτηση. 

Για μένα είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει όμως και ένα πακέτο που εμείς ονομάζουμε στο Ταμείο 

Ανάκαμψης “Oδική ασφάλεια”. Αυτό είναι ένα σημαντικό πακέτο για δρόμους, πρέπει να γίνει μία 

κουβέντα με την Εγνατία που είναι ο μελετητής που είχε το αρχικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας 

και κάποιοι Δήμοι το ξέρουν, δεν ξέρω αν εσάς σας είχε έρθει ποτέ και να δούμε απ’ αυτό το 

κονδύλι που είναι πολύ σημαντικό τι μπορούμε να κρατήσουμε χωριστά και κατά προτεραιότητα 

για συγκεκριμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που είμαι βέβαιος ότι θα τις έχουμε ανάγκη μετά 

τη μεταστροφή για τη Βόρεια Εύβοια.  

Τι λέω λοιπόν; Θέλω, τώρα να  κάνουμε μια δημόσια σύσκεψη, αλλά θέλω να κάνουμε μία ειδική 

συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε όλα τα έργα που έχουν διαθεσιμότητα προσαρμογής, 

- γιατί κάποια έχουν δυνατότητα προσαρμογής τοπικά, κάποια δεν έχουν - και να δούμε με τον 

Σταύρο και αντίστοιχα αφού διαλέξουμε όλα αυτά με τους αρμόδιους Υπουργούς, τι προσαρμογές 

δεν μπορούν να γίνουν. Επειδή είδα ότι το κάνετε ήδη, δεν χρειάζεται να ανακατευτώ, αλλά 

υπάρχουν κάποια άλλα, μεγάλα, τα οποία πρέπει να τα δούμε από κοινού με τους Υπουργούς. Αφού 

κάνουμε αυτή τη διαπίστωση.  
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Και πάω σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που για μένα είναι κλειδί για την περιοχή. Η περιοχή μπορεί 

να φιλοξενήσει ιδιωτικές επενδύσεις, που να θέλει η ίδια και να θέλουν και οι επενδυτές. Οι 

ιδιωτικές επενδύσεις είναι σαν τον ταγκό. Δεν χορεύεται αν δεν το θέλουνε και οι δύο χορευτές.  

Εκεί εμείς έχουμε πάρα πολύ ισχυρά κίνητρα για ολόκληρη τη χώρα. Αυτό είναι και το 60% του 

Ταμείου Ανάκαμψης, είναι κίνητρα και δυνατότητα για γεωργικές επενδύσεις. 

Εμένα μου λείπει από τις μελέτες αυτές κάτι που θα με διευκόλυνε να το σηκώσω σαν σηματοδότη, 

σαν φανάρι, σαν ένα μεγάλο φακό που να δείχνει την πορεία. Μία μελέτη για τις δυνατότητες 

φιλοξενίας ιδιωτικών επενδύσεων που να θέλει η τοπική κοινωνία… » 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Θα το κάνει το Master Plan αυτό, Θόδωρε».  

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ:  

«Ναι. Δεν το ξέρω. Αυτό για μένα, αυτό θα το ήθελα να βγει όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι ώστε να 

αρχίσουμε, καταρχήν να ξέρουμε εμείς τι είδους πράγματα, μετά και τη διαβούλευση μπορούμε να 

φωτίσουμε και σε όλη τη συζήτηση που θα γίνεται, να καταφέρουμε να φέρουμε 2-3 σημαντικές, 4, 

για να χωρέσει και η περιοχή από τη βάση την πληθυσμιακή, που απ’ ό,τι αν δεν κάνω λάθος είναι 

42.000 κάτοικοι; 39.000, έχουμε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων εργασίας που μπορούμε να 

φιλοξενήσουμε χωρίς να δημιουργήσουμε αναταραχή και οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μεσαία, 

μπορεί να είναι μεγάλη, 2-3, αυτό είναι αυτό που μπορεί λογικά να δει κανείς. Αλλά έχει μία αξία 

να υπάρξει μία ουσιαστική διαβούλευση και να σκεφθείτε και με τη βοήθεια του μελετητή και να 

μας βοηθήσετε να δημιουργήσουμε την προσέλκυση αυτών των επενδύσεων. Επαναλαμβάνω η 

προσέλκυση των επενδύσεων δεν είναι επιστήμη. Είναι πολύ περισσότερο τέχνη γιατί περιλαμβάνει 

και τη διάθεση των τοπικών οικονομιών να φιλοξενήσουν την επένδυση, περιλαμβάνει την αίσθησή 

τους ότι το κράτος, γενικότερα οι θεσμοί, τους θέλουν εκεί, αλλά περιλαμβάνει και υποδομές, 

δηλαδή η οπτική γωνία είναι τι γίνεται με βασικές υποδομές, που αφορούν αυτές μία ιδιωτική 

επένδυση, ο περίφημος Νόμος είναι μέρος αυτού, είναι ολόκληρο το πακέτο.  

Θα ήθελα, λοιπόν, να έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μία πρώτη οπτική τι βλέπετε εσείς και τι 

βλέπουν και οι τοπικοί επιχειρηματίες, έτσι; Πού είναι ελκυστική η Βόρεια Εύβοια για να 

μπορέσουμε αυτό το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι ένα πρωτοφανές πακέτο και δεν 

θα ξαναέρθει, να μην περάσει από τη Βόρεια Εύβοια χωρίς να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα.  

Είναι κρίσιμο αυτό, διότι στο τέλος της ημέρας τα προγράμματα τα αναπτυξιακά πρέπει να έχουνε 

και ένα κομμάτι παραγωγικής δραστηριότητας δυνατό, το οποίο να δίνει δύναμη αύριο στους 

Δήμους. Να δίνει θέσεις εργασίας ποιοτικές που να σπρώχνουνε την αγορά εργασίας της περιοχής, 

να δίνει αυτά που μπορεί να δώσουν 3-4-5 σημαντικές και αξιόλογες επενδύσεις στην περιοχή.  

Αυτά ήθελα να πω, η δική μου η προσπάθεια θα είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο πρακτικοί στη 

βοήθεια, είναι προφανές ότι οι Δήμαρχοι της περιοχής ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν και να 

έχουν τη βοήθεια του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που είναι στην καρδιά αυτού του 

πράγματος, για τα θέματά σας, και για την υλοποίηση του προγράμματος. Αυτά ήθελα να πω».  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  
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«Θόδωρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ουσιώδη αυτά που είπες. Δρακωνάκη, τα κατέγραψες, έτσι 

δεν είναι; Λοιπόν και είναι το πιο επείγον, το πιο σοβαρό που πρέπει να το κοιτάξουμε. 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε».  

Σε ερώτηση των παριστάμενων για το οδικό δίκτυο και τη δυνατότητα χρηματοδότησής του, είπε 

τα εξής ο κ. Σκυλακάκης: 

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: «Το Ταμείο Ανάκαμψης, προσέξτε, το μεγάλο έργο δεν μπορεί να 

μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Συνεπώς, το όποιο μεγάλο αιολικό θέλουν να βρούνε διαφορετικούς 

πόρους χρηματοδότησης. Η ασφάλεια μπορεί να μπει και να γίνουνε αυτά που λογικά πρέπει να 

γίνουν».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον Υπουργό και έδωσε το λόγο στον μελετητή της κεντρικής μελέτης 

του Προγράμματος Ανασυγκρότησης, τον κ. Νίκο Δρακωνάκη, από την εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε. 

ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ:  

«Καλησπέρα. Καταρχήν εκ μέρους των συνεργατών μου και από μένα προσωπικά ένα πολύ μεγάλο 

ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνατε να αναλάβουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο.  

Λοιπόν, σήμερα με πολύ απλά λόγια, θα επιχειρήσω να σας παρουσιάσω τι είναι αυτό το Master 

Plan που ο Σταύρος ο Μπένος λέει πολύ συχνά και θέλω να το δούμε με απλά λόγια. Είναι ένα 

πρόγραμμα που έχει ολιστικό χαρακτήρα και ανθρωποκεντρικό πρόσωπο. Και έχει κοινωνική, 

οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτική διάσταση.  

Να δούμε τι δεν είναι αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι μόνο μια αναπτυξιακή μελέτη όπως την 

ξέρουμε. Δεν είναι μία τεχνική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος και δεν είναι ένα 

σχέδιο για την οικονομική μεγέθυνση της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας. Επίσης δεν είναι ένα απλό 

προγραμματικό κείμενο.  Το πρόγραμμα είναι μία πρόταση συνολικού και συλλογικού σχεδιασμού. 

Σχεδιάζουμε όλοι μαζί, συνολικά. Είναι ένας μηχανισμός που συγκεντρώνει και συνασπίζει τις 

τοπικές δυνάμεις, είναι ένα συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας 

για τα επόμενα χρόνια, είναι μια προσέγγιση ποιοτικά διαφοροποιημένη απ’ αυτά που μέχρι τώρα 

ξέραμε για τα αναπτυξιακά προγράμματα, δηλαδή είναι η σύνδεση, η συνοχή, η αλληλουχία μέσα 

στο ίδιο το πρόγραμμα, όλων των έργων, των δράσεων και των παρεμβάσεων που έχουμε στο 

μυαλό μας ή θα προκύψουνε. Είναι μια διαδικασία που ξεκινά με τον σχεδιασμό, περνά στον 

προγραμματισμό και τολμώ να πω δεν τελειώνει ποτέ.  

Τα κρίσιμα σημεία ποια είναι; Είναι η προσήλωση στον άνθρωπο 100% και η επένδυση, η όποια 

επένδυση για τον άνθρωπο της περιοχής. Είναι η κοινωνική συμμετοχή και συναίνεση ως κινητήρια 

δύναμη και διεργασία. Είναι ο διαρκής διάλογος ως κοινωνική και πολιτική διαδικασία. Είναι η 

καθολική υιοθέτηση και στήριξη του όλου του προγράμματος συνολικά. Είναι η έμφαση και η 

προτεραιότητα στην επόμενη μέρα, όχι μόνο στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, αλλά στην 

επόμενη μέρα και είναι η στενή συνεργασία και η αλληλεπίδραση όλων όσων συμμετέχουν και 

εμπλέκονται στον σχεδιασμό. 

Δυο κουβέντες για την χωρική επένδυση η οποία είναι η ψυχή και το επίκεντρο της όλης ιστορίας 

και του όλου προγράμματος. Είναι γενικά ένα εργαλείο χωρικής ανάπτυξης και εφαρμογής 

συνολικής αν θέλετε στρατηγικής σε μια περιοχή ή σε έναν κρίσιμο τομέα. 
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Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας εστιάζει και αφορά τη συλλεκτικότητα του σχεδίου, τη 

συμπληρωματικότητα των δράσεων, τη συσχέτιση με ειδικές επενδύσεις και τέλος την 

αντιπροσωπευτικότητα σε ό,τι αφορά το σύστημα διακυβέρνησης. 

Ας δούμε τον τρόπο και το επίπεδο που νομίζουμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί. 

Πρώτα από όλα και το είπε ο Σταύρος ο Μπένος πολλές φορές: ο διαρκής διάλογος. Η ενημέρωση, 

η πληροφόρηση και η συμμετοχή του πληθυσμού. Είναι η ενεργοποίηση και κυρίως ο 

προσεταιρισμός κοινωνικών ομάδων και συλλογικών σχημάτων που έχουν θέση και ρόλο στο 

πρόγραμμα. Είναι η διαχείριση του χρόνου ο οποίος δεν είναι σύμμαχός μας και είναι η γόνιμη και 

η τακτική συνεργασία αναδόχων και επιστημονικών ομάδων. 

Τέλος, τι περιμένουμε από το πρόγραμμα αυτό. Ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα, μια μήτρα, μια μελέτη 

ανοιχτή και κυλιόμενη που αναλύει, συνθέτει, υποστηρίζει και κυρίως μοχλεύει και ιεραρχεί τις 

ανάγκες τις κοινωνικές, της κοινωνίας δηλαδή, τις οικονομικές προτεραιότητες, τις απόψεις - 

προτάσεις της κοινωνίας και φορέων, τα εμπόδια και τις δυσκολίες τις οποίες πρέπει να 

αντιμετωπίσει 100%, τις πραγματικές δυνατότητες, τα τοπικά σημεία υπεροχής, τους αναγκαίους 

πόρους και τέλος τους τελικούς δικαιούχους. 

Περιμένω, δηλαδή, ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι ένας κατάλογος έργων με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Ένα πρόγραμμα που οι πόροι θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές 

και επιταχυντές, που εκτός από δημόσιες επενδύσεις και υποδομές θα περιέχει και παραγωγικές 

επενδύσεις και ένα πρόγραμμα που κατά βάσιν θα πείθει, θα εμπνέει και θα κάνει τους πολίτες και 

τους κατοίκους να ελπίζουν, να προσδοκούν και να ονειρεύονται.    

Όλοι εμείς που θα δουλέψουμε πρέπει να δουλέψουμε με υπέρβαση, με υπερβατική λογική, με 

ενθουσιασμό και κυρίως με ψυχή, για να φτάσουμε βάσιμα στο πώς, που είναι το κρίσιμο της 

υπόθεσης, θα επανακκινήσουμε τη Βόρεια Εύβοια.  

Σε ό,τι μας αφορά το τελευταίο, την ψυχή, να είστε βέβαιοι 100% ότι θα τη διαθέσουμε. Καλή 

δουλειά και ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε».  

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τον κ. Δρακωνάκη και κάλεσε στο βήμα την μελετητική ομάδα του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που με συντονιστή τους τον κ. Πρόδρομο Τσιαβό θα 

εκπονήσουν την οριζόντια μελέτη για την καινοτομία και τα δίκτυα. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Περνάμε τώρα στην επόμενη μελέτη. Η επόμενη μελέτη είναι η οριζόντια μελέτη που θα μας 

κάνουν η σπουδαία ομάδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με συντονιστή τον Πρόδρομο τον 

Τσιαβό. Παρακαλώ να ’ρθούνε και οι 4 εδώ, με Πρόεδρο τον Τσιαβό, οι κ.κ. Νεκτάριος Κοζύρης, 

Άγγελος Τσακανίκας και Χάρης Δούκας. Ελάτε όλοι εδώ και θα εναλλάσσεστε στο μικρόφωνο».  

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ:  

«Λοιπόν, θα ξεκινήσω και εγώ με τη σειρά μου. Να ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλα όλους που είμαστε 

εδώ, να πω ότι οι μελέτες αυτές οι οριζόντιες, όπως είπε και ο Πρόεδρος, λειτουργούν στην 

πραγματικότητα όπως ο οπλισμός σε μια οικοδομή, δηλαδή είναι αυτές που την κρατάνε, την 

ενισχύουν και φροντίζουνε να λειτουργούν και οι αναμονές».  
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Αυτό που είπα εγώ για τις ευρωζωνικές, όλος ο οπλισμός στην οικοδομή. 

Τους αντισεισμικούς συντελεστές, δηλαδή, και το είπες πολύ καλά, Πρόδρομε».  

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΙΑΒΟΣ:  

«Λοιπόν, τώρα η ομάδα είναι οι 3 καθηγητές από το Μετσόβιο, ο Νεκτάριος ο Κοζύρης που είναι 

και Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ο Χάρης ο 

Δούκας Καθηγητής στην ίδια σχολή στον τομέα Ηλεκτρικών, Βιομηχανικών Διατάξεων και 

Συστημάτων Αποφάσεων και ο Άγγελος Τσακανίκας Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης 

Τμημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

και Διευθυντής στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, που ο καθένας από 

τους 3 μελετητές έχει και τον κύριο τομέα, δηλαδή, ο κ. Κοζύρης έχει το κομμάτι το οποίο αφορά 

την ψηφιακή μετάβαση, το ψηφιακό κύμα, ο κ. Δούκας την πράσινη ζώνη και ο κ. Τσακανίκας τον 

χώρο καινοτομίας. 

Θα πούμε δυο πράγματα για τη γενική μας προσέγγιση και στη συνέχεια θα δούμε το κάθε ένα απ’ 

τα τρία Τμήματα ξεχωριστά από τον καθέναν υπεύθυνο για το σχετικό κομμάτι των μελετών. 

Οι τρεις οριζόντιες μελέτες ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε ο διάδοχος υπογειοποίησης των 

κάθετων μελετών. Δηλαδή τα σημεία τα οποία τις απαρτίζουν είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να 

δούμε σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της παρέμβασης, τόσο στο στάδιο της μελέτης, όσο και 

στη συνέχεια της επιλογής των έργων και τελικά φιλοδοξούμε να έχει θέσει τα θεμέλια και στην 

υλοποίηση των έργων. 

Έχει τρία βασικά σημεία τα οποία μπορούν να συνοψιστούν σ’ αυτά που βλέπετε στην καρτέλα. 

Το 1ο κομμάτι είναι ότι θέλουμε να είναι όλες οι μελέτες δεδομενοκεντρικές, δηλαδή, πρέπει να 

βασίζονται στα δεδομένα, όσο μπορούμε περισσότερο πρωτογενή ή επιβεβαιωμένα δεδομένα έτσι 

ώστε να μην έχουμε αστοχίες ή να μην βασιζόμαστε σε πράγματα που δεν ισχύουν πλέον και για 

τον λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε να έχουμε και ένα κεντρικό αποθετήριο, όπου θα τοποθετήσουμε 

τα δεδομένα που υπάρχουν ανά μελέτη και θα προσπαθήσουμε να τα αντλήσουμε και από όποιες 

πηγές υπάρχουν, γι’ αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη η συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, θα μας πει ο κ. Κοζύρης κάποια πράγματα γι’ αυτά και τα δεδομένα θέλουμε να 

είναι και στη συνέχεια διαθέσιμα για την επιβεβαιωσιμότητα των μελετών. 

Όσοι ασχολούνται πλέον με μελέτες και στον επιστημονικό και στον καλλιτεχνικό χώρο γνωρίζουμε 

ότι τα δεδομένα είναι σχεδόν τόσο σημαντικά όσο το κείμενο της μελέτης. 

Το 2ο κομμάτι που είναι κυρίως η δουλειά του Χάρη Δούκα, είναι η δημιουργία μιας σειράς από 

αυτά που λένε KDIS μητρικών, τα οποία θα μας επιτρέψουνε να τοποθετήσουμε το έργο σε έναν 

άξονα πράσινης αξιολόγησης. Ο Χάρης θα μας πει δυο λόγια και γι’ αυτό. Όπως λέει πολύ σωστά, 

υπάρχουνε διάφορες αποχρώσεις του πρασίνου, πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε σε καθεμία απ’ 

τις μελέτες. 

Και το τελευταίο κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την περιοχή ακριβώς επειδή δεν 

θέλουμε απλά να μη φύγουν οι κάτοικοι, θέλουμε να επιστρέψουν οι άνθρωποι, είναι να υπάρχει 

αυτό που λέμε καινοτομία από τον σχεδιασμό. Ο κ. Τσακανίκας θα μας πει με την πολύ μακρόχρονη 
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εμπειρία του πάνω σε αυτά τα θέματα και σε διαφορετικούς φορείς τι θα πει να σχεδιάσουμε το 

κάθε έργο με αυτή τη λογική. 

Βασικά κάποια στοιχεία που θα ’χουμε σε κάθε μελέτη τα είπε προηγουμένως και ο κ. Μπένος, 

είναι: η ανάσυρση της άμεσης κατάστασης, η παράθεση των δεδομένων στα οποία βασίζεται η 

μελέτη, συγκεκριμένες προτεινόμενες δράσεις, συγκεκριμένα έργα και δικαιούχοι που εντάσσονται 

στις δράσεις, εφόσον απαιτείται οι προτεινόμενες θεσμικές αλλαγές, η διακυβέρνηση των δράσεων 

είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να διασφαλίσουμε ότι υφίσταται, σχέδια επικοινωνίας και 

διασύνδεσης με άλλες οριζόντιες μελέτες. Σταματάω εδώ, σας ευχαριστώ, και δίνω τον λόγο στον 

κ. Κοζύρη». 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΥΡΗΣ:  

«Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ, Πρόδρομε. Θα πάω πολύ γρήγορα στο τι είναι το ψηφιακό 

κύμα. Το ψηφιακό κύμα ουσιαστικά είναι η τεχνολογία στην υπηρεσία της ανασυγκρότησης της 

Βόρειας Εύβοιας. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το ξέρετε όλοι είναι ότι δεν μπορείς να 

βελτιώσεις κάτι, δεν μπορείς να ανασυγκροτήσεις κάτι εάν δεν το αποτιμήσεις, εάν δεν το μετρήσεις. 

Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι για όλες τις μελέτες που θα γίνουν να έχουνε κοινό υπόβαθρο 

στοιχείων, δεδομένων, αριθμών, οι οποίοι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουνε να έχουμε όλοι την 

ίδια αποτύπωση, την ίδια κατάσταση του τι υπάρχει.  

Άρα αυτό που έχουμε κάνει και κεντρικά στο κράτος, με την βοήθεια της ψηφιακής διακυβέρνησης, 

πρέπει να το αξιοποιήσουμε και στο επίπεδο της Βόρειας Εύβοιας. Στοιχεία που έχουμε από την 

ΕΛΣΤΑΤ, από τα στοιχεία τα οικονομικά που μαζεύουμε, τα κτηματολογικά, τα στοιχεία από τα 

Επιμελητήρια, από τους Δήμους, όλα αυτά πρέπει να είναι οριζόντια διαθέσιμα για όλους τους 

μελετητές και επομένως να εξασφαλίσουμε ότι όλοι έχουμε την ίδια εικόνα, όλοι βλέπουμε το ίδιο 

πρόβλημα, όλοι βλέπουμε την ίδια πρόκληση μπροστά μας.  

Επομένως, πρέπει να εξασφαλίσουμε και σ’ αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμείς κεντρικό ρόλο 

την πρόσβαση σε όλες αυτές τις πλατφόρμες με στοιχεία, ό,τι χρειάζεται ο κάθε μελετητής. Και 

βέβαια το πώς παρακολουθούμε την υλοποίηση όλων αυτών.  

Εκτός απ’ το οριζόντιο κομμάτι θα πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με 

το πώς οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν την περιοχή. Υπάρχουνε θέματα που έχουν να κάνουν 

με την εξυπηρέτηση των πολιτών, επιτάχυνση των διαδικασιών. Θέματα που έχουν να κάνουν με 

την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, με το πάντρεμα των ψηφιακών δεξιοτήτων με τις δεξιότητες 

που έχουνε οι διάφοροι επαγγελματίες στην περιοχή και ειδικά επειδή η περιοχή έχει συγκεκριμένο 

κλάδο και τον τουρισμό αλλά και την αγροδιατροφή και τα δασοκομικά.  

Θα έλεγα ότι επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και πώς αυτές 

μπορούμε να τις ενισχύσουμε με εργαλεία στοχευμένα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάνε πολύ πιο 

γρήγορα, να ανακάμψουν και να κερδίσουν το χαμένο έδαφος μέσα απ’ αυτή τη μεγάλη καταστροφή 

που είχε γίνει στην περιοχή.  

Θα πάμε και σε ένα τελευταίο το οποίο το έχετε συζητήσει και με την Υπουργό Παιδείας, Σταύρο 

και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ακούστηκε στην αρχή ότι πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο και 

πρέπει να του δώσουμε μία προοπτική. Για να μην απευθύνομαι και πάλι στο πανεπιστημιακό, 

μεγαλύτερη προοπτική απ’ τα σχολεία δεν υπάρχει.  
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Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση και να κάνουμε μοντέλο, να βγούμε πρώτοι στην τεχνολογία 

για τα σχολεία, είναι κάτι που το έχετε ήδη συζητήσει, το έχετε ήδη δει και νομίζω ότι η τεχνολογία 

είναι ένα εργαλείο σ’ αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε τα παιδιά, τα νέα παιδιά εκεί να έχουν ένα 

παραπάνω κίνητρο να είναι στην περιοχή. Χάρη, νομίζω μπορείς να συνεχίσεις εσύ».  

Ο Πρόεδρος κάλεσε στο βήμα τον κ. Χάρη Δούκα, που είπε τα εξής: 

ΧΑΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ:  

«Το δικό μου το κομμάτι όπως είπαμε έχει σαν σκοπό να πρασινίσουμε θα λέγαμε όλες τις επιμέρους 

δράσεις, δηλαδή να μπορέσουμε κάθε έναν από τους τομείς που οι επιμέρους μελετητές θα 

αναλύσουνε να τον δομήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο, να βοηθήσουμε, δηλαδή, έτσι ώστε να μπορεί 

να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για τη μείωση 

της ρύπανσης σε τοπικό περιβάλλον, και ανθεκτικές δράσεις και σκεφτήκαμε βασιζόμενοι και στην 

ευρωπαϊκή ταξινομία όπου αξιολογεί έτσι κι αλλιώς τις δράσεις αυτές, τις βασικές κατηγορίες, 

καθόλου αρνητική επίδραση, μέτρια αρνητική επίδραση και σημαντική επίδραση αρνητική, να 

φτιάξουμε ένα βαρόμετρο θα λέγαμε και διαμορφώνοντας για κάθε μία από τις επιμέρους δράσεις 

δείκτες να βλέπουμε πόσο πράσινη είναι η κάθε δράση, πού κοντά βρίσκεται στο βαρόμετρο, 

κάποιες μπορεί για παράδειγμα να είναι ήδη πολύ πράσινες, κάποιες μπορεί να κοκκινίζουνε και 

άρα θα πρέπει να δούμε μετά στην πορεία δράσεις, επιμέρους μάλλον προσθήκες ή τροποποιήσεις 

έτσι ώστε να τις καταστήσουμε περισσότερο πράσινα, κλιματικά βοηθητικές και ανθεκτικές και γι’ 

αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρούμε τα αντίστοιχα δεδομένα και έχουμε μια 

μεγάλη εμπειρία, έτσι ώστε ακόμα και δεδομένα όχι μόνο ποσοτικά αλλά και κάποια ποιοτικά αλλά 

και άλλα δεδομένα που μπορεί να είναι διαφορετικής φύσης και μορφής να τα επεξεργαζόμαστε και 

να τα ομογενοποιούμε, μέσα από αντίστοιχες μεθοδολογίες.  

Τη δουλειά την έχουμε κάνει έτσι κι αλλιώς και για μια σειρά από άλλα παραδείγματα, όπως 

αξιολογούμε πόλεις και βλέπουμε επιμέρους δράσεις και προτάσεις πόσο βελτιώνουνε τις πόλεις 

όσον αφορά την ευφυΐα τους, την περιβαλλοντική τους επίδοση. Πιστεύω ότι μπορούμε να το 

κάνουμε σε αυτή την πολύ κρίσιμη παρέμβαση, και βεβαίως να πω ότι σκοπός μας ο κάθε ένας 

δείκτης που θα βλέπουμε μαζί με τους μελετητές να έχει κάτω και έναν άλλον όρο, θα λέγαμε ένα 

πράσινο και ασφαλές καταφύγιο, με βάση δηλαδή τις τιμές που θα λαμβάνουμε από τους μελετητές, 

για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε εντάξει και άρα είναι στο επίπεδο του πρασίνου που 

επιδιώκουμε, που είναι μια μεθοδολογία που συνήθως ακολουθούνε όλες οι πρωτοποριακές πόλεις. 

Μάλιστα το Άμστερνταμ το εφαρμόζει αυτή τη στιγμή και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή 

εμπειρία να δημιουργήσουμε έτσι τη λογική της κλιματικής ουδετερότητας από την αρχή στη δράση 

αυτή». 

Ακολούθως ο κ. Μπένος κάλεσε στο βήμα τον μελετητή του Ε.Μ.Π., κ. Άγγελο Τσακανίκα, που 

μίλησε ως εξής:  

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ:  

«Καλησπέρα και από μένα. Καινοτομία όντως είναι μία ελκυστική λέξη η οποία χρησιμοποιείται 

πάρα πολύ στον προγραμματικό λόγο. Ποιος δεν θέλει καινοτομία. Το ζήτημα είναι τι περιεχόμενο 

δίνεις σ’ αυτήν και πραγματικά να είναι χρήσιμη για την τοπική κοινότητα και αυτούς οι οποίοι την 

εφαρμόζουν. 
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Δεν είναι πάντα αυτό δίκαιο, καλύτερο. Κάτι που γινότανε μπορεί να πρέπει να εξακολουθεί να 

γίνεται με τον τρόπο που γινότανε, δεν είναι απαραίτητο απλά να τεκμηριώσεις γιατί αυτό το οποίο 

θα προτείνεις θα είναι καλύτερο από αυτό που γινότανε πριν. Και μία τέτοια καταστροφή μπορεί 

να σου δίνει λίγο τη δυνατότητα να ξανασκεφτείς τα πράγματα, και αυτό ακριβώς είναι. Δεν είναι 

μία πολυτελής κουβέντα, τι καινοτομία, τώρα καιγόμαστε, καήκαμε και καιγόμαστε και άλλο. Όχι, 

είναι μια απολύτως κρίσιμη κουβέντα τώρα για την καινοτομία στην περιοχή, δεν σημαίνει μόνο 

ρήξη με το παρελθόν, δεν είναι όπως είπα πάντα επιθυμητή και κυρίως ο τρόπος με τον οποίον 

αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι είναι μία φιλοσοφία, είναι ένας μετασχηματισμός αυτών που 

κάνεις και κυρίως αξιοποιείς τη γνώση που υπάρχει εκεί. 

Δεν έρχονται κάποιοι σοφοί στην περιοχή και λένε: αυτό πρέπει να το κάνεις έτσι, επειδή, κάπου 

το διάβασα ή κάπου το φέρνω από το εξωτερικό, πρέπει εκεί να αξιοποιήσουμε τη γνώση και να 

δώσεις την ευκαιρία στους τοπικούς παραγωγικούς συντελεστές να αλλάξουν τον τρόπο με τον 

οποίον οργανώνουνε τη δραστηριότητά τους.  

Και αυτό έτσι έχουμε την πεποίθηση ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Βεβαίως η καινοτομία 

είναι μια οριζόντια μελέτη, διέπει όλες τις κάθετες θεματικές μελέτες, η δικιά μας δουλειά θα είναι 

ακριβώς να εντοπίσουμε τις δυνατότητες που έχουν οι παραγωγικοί συντελεστές που ήδη υπάρχουν 

εκεί, τα πλεονεκτήματα τα οποία είχαν, αυτό το οποίο κάνουνε καλά και αυτό το οποίο μπορούν να 

το κάνουν και καλύτερα, όχι πάντα για να συγκρατήσουμε τον κόσμο που είναι εκεί αλλά και 

ενδεχομένως να είναι και ελκυστικό, για ιδιωτικές επενδύσεις έλεγε ο Υπουργός, και για κόσμο να 

πάει να εργαστεί εκεί και απ’ τις άλλες περιοχές.  

Σαφώς υπάρχουν καλές πρακτικές οι οποίες ήδη συνέβαιναν και πρέπει αυτές να τις εντοπίσουμε 

και να τις αξιοποιήσουμε και βέβαια στο τέλος, όπου τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν πρέπει να 

προσπαθήσεις να τα αμβλύνεις στον βαθμό που γίνεται, δεν θα εξαφανιστούν τα προβλήματα, αλλά 

πάντα πρέπει να βρεις τον τρόπο να τα αμβλύνεις και βέβαια θες, όλες οι προθέσεις και όλες οι 

μελέτες για να μην μείνουνε στο ράφι, όπως είπαμε πριν, θέλουν έναν οδικό χάρτη υλοποίησης, 

χρήματα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα.  

Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, με πολλή γνώση στην περιοχή, κυρίως με συνεντεύξεις, με 

εμπειρικό έργο στην περιοχή, δεν μπορεί να την κάνουμε αυτή τη δουλειά από το γραφείο μου, από 

την Αθήνα, αν δεν πάω από κει, επομένως η βοήθεια του Δημάρχου θα είναι πολύ κρίσιμη σ’ αυτό 

το πεδίο και βεβαίως θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τις θεματικές μελέτες, που όλοι οι μελετητές, 

οι άξιοι μελετητές οι οποίοι θα ασχοληθούν, όλοι θα έχουνε την έννοια της καινοτομίας, ήδη έχουμε 

καταγράψει κάποια πράγματα εδώ πέρα τα οποία η δικιά μου η μελέτη, ας πούμε, η δικιά μας η 

μελέτη θα προσπαθήσει να οσμωθεί με τις μελέτες στους υπόλοιπους μελετητές και αυτά τα οποία 

θα προτείνουμε πραγματικά να έχουν έτσι αυτό τον μετασχηματισμό τον οποίον σας είπα. 

Είναι αρκετά φιλόδοξο, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε όμως εγκαίρως 

και πραγματικά να είναι χρήσιμο για το τοπικό οικοσύστημα και όχι χρήσιμο έτσι για μένα, για τη 

μελέτη. Ευχαριστώ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τους παραπάνω μελετητές και έδωσε το λόγο στον κ. Ηλία 

Αποστολίδη, που με την εταιρεία ΥΛΗ, έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για την 

αναγέννηση του δάσους της Βόρειας Εύβοιας. Θύμισε επίσης, πως την χρηματοδότησή της έχουν 
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αναλάβει να χορηγήσουν ο Όμιλός ΙΚΕΑ μετά από πρωτοβουλία του κ. Βασίλη Φουρλή και ο 

Όμιλος  ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Το λόγο πήρε ο κ. Αποστολίδης.  

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

«Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς ευχαριστούμε πολύ τον Σταύρο τον Μπένο και το “ΔΙΑΖΩΜΑ” 

για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν να είμαστε μέσα σ’ αυτό το όχημα, σ’ αυτό το συναρπαστικό 

ταξίδι, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι εμείς θα ανταποκριθούμε σ’ αυτή την εμπιστοσύνη, 

κάνοντας το καλύτερο δυνατόν για την κοινωνία, αυτή που έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή. 

Ξεκινώντας να πάω λίγο πιο κοντά στο θέμα μας, να δούμε - Προβολή βίντεο. 

Νομίζω οι Δήμαρχοι ξέρουν και θυμούνται. Και νομίζω καταλαβαίνουνε και τον χώρο στον οποίον 

βρισκόμαστε, η καταστροφή ήτανε του Αϊ Γιάννη. Τώρα βλέπουμε και άλλη και τα προβλήματα 

στον χώρο της φύσης είναι πάρα πολύ σημαντικά και βλέπετε ακόμα η φωτιά καίει, δεν έχει 

σταματήσει, αυτό για να έχουμε μία πρώτη εικόνα, για τι πράγμα μιλάμε, ποια είναι τα προβλήματα 

που δημιούργησε και ποια είναι τα δικά μας, η δική μας ευθύνη, να πετύχουμε την ανασυγκρότηση, 

να πετύχουμε να μην ξαναγίνει, καταρχάς, μια τέτοια καταστροφή, και μετά να δώσει το δάσος όσο 

μπορεί περισσότερο απ’ αυτό που δίνει έως σήμερα, ίσως και περισσότερο, να οργανωθούνε οι 

κάτοικοι, οι φορείς, αυτοί που έχουν σχέση με το δάσος, ούτως ώστε να πετύχουμε το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα.  

Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες μόνο και θα είναι γρήγορη η παρουσίαση. 

Να σας πω δυο κουβέντες για το έδαφος. Το έδαφος είναι η παραγωγική βάση πάνω στην οποία 

στηρίζεται όλη η δομή του οικοσυστήματος. Δηλαδή είναι το βιολογικό εργοστάσιο. Το έδαφος και 

το νερό είναι τα δύο στοιχεία τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε, είναι αυτά που πάνω στα οποία 

αναπτύσσεται το οικοσύστημα και είναι αυτά τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε.  

Το έδαφος ήδη το προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται για να μείνει εκεί, να μπορεί να έχει αυτή 

τη δύναμη να αναπτύσσονται εκεί τα φυτά, τα φυτά που τα τρώνε τα φυτοφάγα ζώα, μετά τα 

σαρκοφάγα και μετά όλα μαζί να γίνονται, να πηγαίνουνε στο έδαφος μέσα από τα σκουλήκια ή 

από κάποια σκουλήκια να μπορούνε να είναι σαν οργανική ύλη, να μπορούν να προσλαμβάνονται 

ξανά απ’ τα φυτά και να δημιουργείται αυτός ο κύκλος. 

Τι θέλω να πω; Θέλω να πω ότι το έδαφος είναι η βάση σε όλη αυτή τη διαδικασία, πρέπει να μείνει 

εκεί. Πρέπει να έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθούνε εκεί το δάσος και όλο το οικοσύστημα, ούτως 

ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να έχουν και τις ωφέλειες που πρέπει από όλο αυτό το σύστημα.  

Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για το νερό. Το νερό είναι άλλο ένα στοιχείο, είναι το δεύτερο 

πιο σημαντικό στοιχείο της παραγωγικής δραστηριότητας, αυτού του βιολογικού εργοστασίου που 

λέγαμε, θα πρέπει να μείνει εκεί και επίσης να μην προκαλεί προβλήματα στους κατοίκους και σε 

όλες τις άλλες υποδομές.  

Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μάλλον αυτή η ανάγκη εκφράζεται εκεί πέρα με το να μένουν 

επιφανειακά αυτά που γίνονται αμέσως μετά τη φωτιά, είναι αυτά που γίνονται αυτά και επίσης 

εκείνα που είναι μόνιμα και για τα οποία πρέπει να γίνουνε ειδικές μελέτες.   

Λοιπόν, ο ρόλος του δάσους στην περιοχή παρέμβασης είναι αυτά που βλέπετε, δηλαδή είναι οι 

ιδιαιτερότητες του δάσους στη Βόρεια Εύβοια, είναι ότι αποτελεί το βασικότερο εξισορροπητικό 
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φυσικό χώρο στην Βόρεια Εύβοια. Είναι οι παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες είναι γνωστές 

και με τις οποίες έχουμε αναφέρει πολλές φορές, τουλάχιστον στα δημοσιεύματα και στον τύπο, οι 

οποίες όμως είναι και κύριες ή βασικές συνιστώσες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην 

περιοχή αυτή.  

Το δάσος είναι χώρος δραστηριοτήτων αναψυχής και συνδυασμού με τη θάλασσα, αυτό δεν 

φαίνεται άμεσα αλλά όμως αυτή η φυσική ομορφιά είναι ένας πόρος ο οποίος είναι πολύ 

σημαντικός, υπάρχει η πολυπλοκότητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών στη Βόρεια 

Εύβοια. Οι Δήμαρχοι πιστεύω ότι το ξέρουνε πολύ καλά˙ υπάρχουνε 7-8-9 τύποι ιδιοκτησίας 

δάσους και επίσης είναι ότι σχεδόν όλοι οι οικισμοί εκτός από ελάχιστους, δηλαδή Λίμνη, Ροβιές 

που είναι οικισμοί παραλιακοί και πάνω το Ασμήνι, νομίζω ότι όλοι οι άλλοι οικισμοί ή σχεδόν 

όλοι οι άλλοι οικισμοί ή τουλάχιστον οι αρχικοί είναι μεσογειακοί, δηλαδή ήτανε μέσα στο δάσος. 

Ποιοι είναι οι στόχοι της ανασυγκρότησης του δάσους; Η συμβολή στην παραμονή των κατοίκων 

στις εστίες τους, δεν φέρνουμε κάτι καινούργιο, η επαναεγκατάσταση του δάσους και της 

οικολογικής ισορροπίας που υπήρχε προηγούμενα, η άρση των αιτιών που προκάλεσαν την 

καταστροφή, θα είμαστε ανόητοι εάν πάθουμε τρίτη φορά την ίδια ζημιά, ξαναβάζω τη φωτιά του 

1977 που είχε φτάσει μόνο μέχρι το Ψαροπούλι και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία διπλάσια έκταση, 

τελευταία αποτίμηση είναι ότι πρόκειται στο περίγραμμα της φωτιάς για 520 χιλιάδες στρέμματα, 

θυμάστε 512.000 ήτανε αυτό που έδειχνε το σύστημα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ.  

Η άρση των συνεπειών στη ζωή των κατοίκων είναι το πιο σημαντικό, το πιο ανθρώπινο θα έλεγα 

και το πιο συγκινησιακό και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να γίνει με όλα αυτά που ειπώθηκαν μέχρι 

τώρα, ίσως και ορισμένα άλλα πράγματα και η ανασυγκρότηση των παραγωγικών και των 

αναψυχικών δυνατοτήτων του δάσους. Βλέπετε απλά έναν χάρτη των καμένων, δεν θα επιμείνω σ’ 

αυτά και επίσης έναν χάρτη, έναν ορθοφωτοχάρτη ο οποίος δείχνει την περιοχή.  

Τι είναι αυτό το Master Plan για το νέο δάσος; Αυτά που έχουμε συζητήσει με τον Σταύρο τον 

Μπένο και αυτά που εμείς καταλαβαίνουμε ότι προκύπτουν ως δική μας ευθύνη σ’ αυτό τον τομέα, 

είναι καταρχάς να δούμε τι έγινε, δηλαδή να οριοθετήσουμε την περιοχή μελέτης, δεν είναι περιοχή 

μελέτης, είναι περιοχή καμένη, η ανάλυση των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, είναι το 

πιο σημαντικό απ’ όλα η αξιολόγηση των επιπτώσεων της φωτιάς όχι μόνο στο οικοσύστημα αλλά 

και σ’ αυτούς οι οποίοι ασχολούνταν στο δάσος και είχανε πόρους απ’ αυτό, είναι κάποιες 

προτάσεις και σε συνδυασμό για παρακολούθηση άμεσων δράσεων, θα πούμε μετά, λίγο μετά τι 

είναι αυτό και οι προτάσεις έχουνε μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα και διεύρυνση στην ΟΧΕ της Βόρειας 

Εύβοιας, όπως έχει αναδειχθεί επαρκώς νομίζω. 

Τώρα, το φυσικό αντικείμενο. Απ’ τον τίτλο είδατε πανίδα και οικοσύστημα, τις περιοχές φυσικού 

κάλλους και δασικής αναψυχής που ήδη υπάρχουνε ή υπάρχουν οι δυνατότητες μάλλον να γίνουνε, 

οι παραγωγικές δραστηριότητες, απλά τα κτηνοτροφεία και η περισυλλογή, υλοτομία, 

μελισσοκομία, κάρβουνο, παραγωγή κάρβουνου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην ανάλυση, 

υπάρχουνε και τέτοια θέματα τα οποία δεν φαίνονται άμεσα αλλά υπάρχουνε τέτοια προβλήματα 

και ορισμένα άλλα στοιχεία τα οποία έχουνε αναδειχθεί ή υπάρχουνε από τους δασικούς χάρτες ή 

κάποιες θεσμοθετημένες ρυθμίσεις.  

Εδώ είναι ένα βίντεο που ακούγεται το νερό, είναι ο καταρράχτης Μελίσσι, στα Βασιλικά, το 

βλέπετε. Απλά είναι ένας απ’ τους τέσσερις καταρράκτες που υπάρχουν στη Βόρεια Εύβοια, ένας 
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είναι αξιοποιημένος, υπάρχουν τέτοια στοιχεία πολύ σημαντικά τα οποία μπορούν να είναι στοιχεία 

και αναψυχής και ήπιου τουρισμού και τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να μπούνε μέσα σ’ αυτά 

τα προγράμματα που συζητάμε, είτε τα άμεσα, είτε τα έμμεσα, είτε αυτά που λέμε γρήγορα, είτε αυτά 

που είναι λίγο αργότερα.   

Τώρα η ανάλυση αξιοποίησης των επιπτώσεων είναι όσον αφορά το δάσος, στη βιοποικιλότητα, 

δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά που πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και την 

κλιματική αλλαγή, δηλαδή και αυτά να είναι μετρήσιμα, όπως ειπώθηκε και προηγούμενα.  

Όσον αφορά τη βιοποικιλότητα υπάρχουνε στοιχεία και θα πω λίγα πράγματα, θα σας τα πω τώρα. 

Υπάρχει το δάσος  που είναι στην Κερασιά, νομίζω το ξέρετε, αυτό είναι ένα είδος ελλειπτικό, 

υπάρχει ο σιδερίτης, δηλαδή το τσάι του βουνού της Εύβοιας, το οποίο είναι μάλιστα και είδος 

προτεραιότητας και θα πρέπει να προστατεύεται με έναν τρόπο, αυτή τη στιγμή γίνεται εμπόριο 

αυτού του είδους, θα μπορούσε να γίνεται καλλιέργεια και να έχουνε και οι κάτοικοι κάποια 

πλεονεκτήματα σε σχέση και με το πρωτόκολλο του Κιότο στην εκμετάλλευσή του, με τα νερά, να 

δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με την καλή ας πούμε λειτουργία των νερών, που βοηθάνε 

το οικοσύστημα και βοηθάνε στη δημιουργία πόλων αναψυχής, αλλά και την κακή λειτουργία του 

νερού, δηλαδή τις πλημμύρες και θα πρέπει και αυτό να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση και μία 

αξιολόγηση και να δούμε τι γίνεται αργότερα, υπάρχουν θέματα με την αναγέννηση και σημαντικά 

ζητήματα με την αναδάσωση της ελάτης και της μαύρης πεύκης όπως ξέρετε, αυτά δεν 

αναγεννώνται μόνα τους και υπάρχει πρόβλημα σ’ αυτό και τι γίνεται με την πανίδα, δηλαδή. 

Υπάρχει η άγρια πανίδα η οποία είναι στη μοίρα της μέχρι στιγμής και υπάρχει και η κτηνοτροφία 

και για την οποία θα πούμε λίγο αργότερα.  

Θα τελειώσω πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξεκινάμε από μηδενική βάση, αυτά μπαίνουνε σαν βάση 

δεδομένων, θα υπάρχουνε, ό,τι έχουμε θα τα δώσουμε έτσι κι αλλιώς, αυτή τη στιγμή απλά 

ψάχνουμε να βρούμε τι σώθηκε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να μπορούμε να έχουμε μία 

αισιοδοξία και αυτές οι προτάσεις άμεσης δράσης, αυτές είναι μερικές που θα μπορούσανε να είναι 

προτάσεις για να έχουν αυτοί που χάσανε τη δουλειά τους, να μπορούνε να απασχοληθούνε σ’ αυτά 

τα θέματα.  

Εδώ είναι κάτι που σώθηκε στην Κερασιά, ένα δάσος, μέσα στον Νηλέα. Και αυτά τα λεωφορεία 

μπήκανε επίτηδες, νομίζω τα ξέρετε, είναι των Ρουμάνων δασοπυροσβεστών που ήρθαν και ήταν 

έξω από το Προκόπι και οι προτάσεις μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα είναι όλες αυτές οι προτάσεις οι 

οποίες θα πάνε στον κ. Δρακωνάκη για να γίνει η ΟΧΕ.  

Αυτό, δηλαδή πτυχές απ’ την επιτυχία της μελέτης, συνεργασία με θεσμικούς φορείς, τοπικούς 

φορείς και αυτά όλα που έχουνε ειπωθεί. Αυτό που δεν γράφτηκε είναι και οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις γιατί ο Ηλίας ο Τζηρίτης από το WWF θα πει ότι εδώ πέρα υπάρχει κάποιο κενό, αυτό.  

Αυτό το φυτό που φαίνεται λέγεται κολχικό, αυτό δίνει μια ουσία την κολχικίνη, έχει συζητηθεί πολύ 

και για τον COVID, είναι από κει, είναι προχθεσινή φωτογραφία στην περιοχή στο Μάκρο …, αυτό 

και τελειώνω μ’ αυτό που είναι ένα κομμάτι δάσους που σώθηκε στο Ξηρό Όρος, είναι έκτασης 

300 στρέμματα, είναι μετρημένο και δεν σώθηκαν πολλές εκτάσεις δυστυχώς, αυτό που ακούγεται 

είναι ένα πουλί και εκεί τελειώνει η παρουσίαση».  



 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

[36] 
 

Η παρουσίαση διεκόπη καθώς έκανε παρέμβαση ο Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού, κ. Κοντζιάς  

λέγοντας τα εξής. 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ:  

«Να ρωτήσω κάτι; Καταρχήν σ’ αυτό το ωραίο δάσος και θα κάνω και την τοποθέτηση ήταν 

προγραμματισμένες να μπούνε ανεμογεννήτριες με τις άδειες τις οποίες δεν εκδόθηκαν ποτέ. Θα 

ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αυτή είναι μια μελέτη η οποία αφορά το δάσος… Η μελέτη αυτή θα αφορά 

το καμένο δάσος, την καμένη γη των 520.000 στρεμμάτων. Αυτό για να το πούμε σχηματικά θα 

είναι το δάσος το οποίο ονειρευόμαστε για τα επόμενα 20, 30 ή 40 χρόνια. Μετά από 20, 30, 40 

χρόνια δεν θα έχουμε δύο βάσεις, δύο ταχυτήτων; Δηλαδή το δάσος που σώθηκε, που είναι άλλο 

τόσο στη Βόρεια Εύβοια και το δάσος το οποίο είναι το νέο δάσος; Μήπως πρέπει νέο δάσος να 

είναι όλο το δάσος της Βόρειας Εύβοιας και αυτό που κάηκε και αυτό που έμεινε έξω; Έξω από το 

περίγραμμα των καμένων εκτάσεων. Γιατί είναι άλλο τόσο το δάσος της Βόρειας Εύβοιας το οποίο 

είναι διασωμένο».  

Ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον μελετητή, προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημα που τέθηκε.  

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ:  

«Προσωπική μου άποψη είναι ότι ναι, είναι ένα δάσος, απλά αυτή τη στιγμή έτυχε και κάηκε το 

μισό, αν κάναμε τα ίδια πράγματα, μάλλον αν δείχναμε την ίδια αδιαφορία ή τέλος πάντων κάναμε 

τα ίδια πράγματα που κάναμε μέχρι τώρα θα μπορούσε να καεί όλο το δάσος.  

Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πρέπει να πάμε με κανόνες και για το άκαυτο, πρέπει το άκαυτο 

να βοηθήσει το καμένο, μιλάω για τους κατοίκους, μιλάω για τις δραστηριότητες και μιλάω για όλα 

αυτά που δίνει και πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε έγκαιρα και στο άκαυτο. Ναι, και οι 

κανόνες θα μπούνε. Δηλαδή θα προστατευθεί το δάσος, θα προστατευθούν τα χωριά, θα 

προστατευθούν οι κάτοικοι, θα προστατευθούν οι δραστηριότητες και μαζί με όλα αυτά.  

Αυτό είναι στο δικό μας το μυαλό και νομίζω και του Σταύρου αυτό είναι και θα γίνουνε καλύτερα 

και θα οργανωθούνε καλύτερα όλα αυτά, όμως η προστασία του δάσους, η προστασία των χωριών, 

η προστασία των δραστηριοτήτων είναι μέσα στον πυρήνα αυτού του έργου. Δηλαδή καλό είναι να 

λέμε για ανάπτυξη και όλα τα άλλα αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει να μιλάμε και γι’ αυτό, αλλιώς 

δεν θα κάνουμε καλά τη δουλειά μας».  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Λοιπόν, να πω, Ηλία, κάτι που με απασχολεί σε όλη μου τη ζωή, συνολικά με τα μνημεία της φύσης 

και του πολιτισμού. Το κρίσιμο είναι η συνάντηση των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού με 

την πραγματική ζωή και την πραγματική οικονομία της χώρας. Όποτε υπήρχε αυτό διέπρεπαν. Το 

“ΔΙΑΖΩΜΑ” γι’ αυτό έγινε, ξέρετε. Το γενικό σύνθημα του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ είναι “τα μνημεία στο 

κέντρο της ζωής, της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης”. Αυτό είναι, και το μήνυμά μας, εδώ.  

Παλιά το δάσος είχε ζωή, πολλαπλή ζωή. Το θέμα είναι πώς θα την ξαναβρεί αυτή τη ζωή και πώς 

θα είναι ένα μέγεθος και οικονομικό, πέρα από το μέγεθος το οικολογικό. Πάντα βεβαίως με 

προτεραιότητα την προστασία και την ανθεκτικότητα. Σ’ αυτό, δηλαδή, θα είμαι και εγώ πάρα πολύ 

επίμονος να το διεκδικήσουμε».  
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Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος ενημέρωσε τους παριστάμενους πως η Οργάνωση WWF Hellas θα 

συνδράμει στις μελέτες για το δάσος και στην οριζόντια μελέτη για το πράσινο κύμα και αμέσως 

μετά έδωσε το λόγο στον κ. Γιάννη Κουφοπάνο, Διευθυντή Βιωσιμότητας, Sustainability 

Director στην ΕΛΒΑΛ στον τομέα έλασης αλουμινίου στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Ο κ. 

Κουφοπάνος αναφέρθηκε στη συμβολή του Ομίλου στην εκπόνηση των μελετών στρατηγικού 

σχεδιασμού του προγράμματος και στη στρατηγική μελέτη για το Νέο Δάσος.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΟΣ:  

«Καλησπέρα σας. Το όνομά μου είναι Γιάννης Κουφοπάνος, επί του παρόντος εκπροσωπώ τη 

ΒΙΟΧΑΛΚΟ, εγώ είμαι από τον κλάδο του αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και χαιρετίζουμε την 

πρωτοβουλία του κ. Μπένου οπωσδήποτε και θα συνδράμουμε και εμείς όσο μπορούμε προς τη 

σωστή κατεύθυνση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι δυο λόγια για τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ 

είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως ξέρετε, ουσιαστικά είναι ένας μεταλλουργικός όμιλος, 

ασχολείται με τα βασικά μέταλλα, το σίδηρο, τον χαλκό, το αλουμίνιο και τα καλώδια κατά κύριο 

λόγο, είναι μια εξαγωγική κατά κύριο λόγο εταιρεία και πελατοκεντρική και νομίζω συμβάλλει 

σημαντικά στην οικονομία της χώρας.  

Εγώ προσωπικά είμαι από τον κλάδο του αλουμινίου, με την ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ, κατ’ ουσίαν 

εκπροσωπώ την ΕΛΒΑ, η ΕΛΒΑ είναι ο τομέας του αλουμινίου, της ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ, το αλουμίνιο 

για μας είναι ένα μέταλλο θα το έλεγα ανακυκλώσιμο, έχει όλες τις προϋποθέσεις για τις οικονομίες 

μας, για την αύξηση των εξαγωγών, καθόσον είναι αυτή τη στιγμή το μέταλλο το οποίο αντικαθιστά, 

μπορεί να αντικαταστήσει πολλά άλλα μέταλλα, διότι είναι ελαφρύ και φιλικό προς το περιβάλλον».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον ομιλητή και αφού προχώρησε σε μια σύντομη εισαγωγή της 

επόμενης ενότητας για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, έδωσε το λόγο στον κ. Δημήτρη 

Οικονόμου,  καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρ. υφυπουργό Περιβάλλοντος και υπεύθυνο 

για την επιστημονική επίβλεψη της μελέτης για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:  

«Ευχαριστώ, Σταύρο. Καλησπέρα σε όλους, έστω και καθυστερημένα. Αυτό που φάνηκε ήδη απ’ 

αυτά που ακούστηκαν, απ’ όλους τους ομιλητές, είναι ότι για να προωθηθεί το σχέδιο θα χρειαστούν 

επενδύσεις. Επενδύσεις δημόσιες, αλλά χάρηκα που το άκουσα αυτό από τον κ. Σκυλακάκη και 

προφανώς είναι και μέσα στην ατζέντα και επενδύσεις ιδιωτικές.  

Η Ο.Χ.Ε. θα περιλαμβάνει κυρίες τις δημόσιες επενδύσεις αλλά χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις, 

κάποιες συνολικές ή τμηματικές επενδύσεις σίγουρα δεν θα μπορούμε να έχουμε αυτό το οποίο 

είναι από τα ζητούμενα, το οποίο είναι η αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος.  

Η φωτιά προφανώς είναι μια καταστροφή αλλά έγινε σε μια περιοχή η οποία θα είναι υποανάπτυκτη 

σε σχέση με τις δυνατότητές της που είναι πιο πίσω. Άρα είναι και μια ευκαιρία ώστε να περάσει το 

όλο παραγωγικό μοντέλο σε ένα νέο στάδιο.  

Αυτό σημαίνει και διατήρηση όποιων δραστηριοτήτων απ’ τις παλιές μπορούν, δηλαδή, να 

διατηρηθούνε, ενδεχομένως εκσυγχρονισμένες όπου απαιτείται, αλλά θα πρέπει να έρχονται 

καινούργιες δραστηριότητες, δραστηριότητες που σήμερα δεν υπάρχουνε ή δεν υπάρχουν στην 

αναγκαία έκταση. Τι θα κάνουν οι πολεοδομικές μελέτες, λοιπόν, τώρα;». 
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Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος διέκοψε τον κ. Οικονόμου, προκειμένου να προσκαλέσει στο βήμα 

όλη την μελετητική ομάδα, δηλαδή τους κ.κ.  Βασίλη Γκοιμίση και κ. Στέλιο Τσακίρη.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:  

«Λοιπόν, αυτό που θα πετύχουμε με τις πολεοδομικές μελέτες, με τα πολεοδομικά σχέδια, είναι 

πρώτα-πρώτα το εξής: Τη δυνατότητα οι επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουνε και οι δημόσιες και 

οι ιδιωτικές να μπορούν να χωροθετηθούν. Μια απ’ τις μεγάλες ιστορίες προώθησης επενδύσεων 

είναι της Σχολής Χωροθέτησης. Η Σχολή Χωροθέτησης συνδέεται με το ασαφές καθεστώς χρήσεων 

γης ή με την έλλειψη χρήσεων γης στην περιοχή αυτή, στην περιοχή όχι μόνο την καμένη γιατί τα 

Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια δεν θα καλύψουνε μόνο την καμένη έκταση, θα καλύψουνε το σύνολο 

των νέων δρυμών. Άρα θα καλύψουμε και άλλα θέματα πέραν των άμεσων προβλημάτων που 

απορρέουν από τις καμένες.  

Στην περιοχή αυτή συνολικά ένα πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης των δύο Δήμων 

διαθέτει χρήσεις γης, πολεοδομικό σχεδιασμό μάλλον. Άρα ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να 

κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε εξαρχής πολεοδομικά την όλη περιοχή. Και όταν λέω πολεοδομικά 

δεν εννοώ μόνο μες στις πόλεις με τους οικισμούς, και στην ύπαιθρο, στο σύνολο. Το σύνολο των 

8 δημοτικών διαμερισμάτων.  

Λοιπόν, η δυνατότητα που θα δώσει, λοιπόν, η πολεοδομική μελέτη στις υπόλοιπες μελέτες είναι να 

μπορούν να χωροθετηθούνε πρώτα απ’ όλα αυτά που από τις άλλες μελέτες θα απορρέουνε και θα 

είναι πράγματα που πρέπει να χωροθετηθούνε. Όχι τα άυλα τα οποία είναι πολύ σημαντικά βέβαια, 

αλλά ό,τι είναι υλικό: δρόμοι, ακούστηκε επανειλημμένα το θέμα του δρόμου, θα μιλήσει και ο κ. 

Κωνσταντίνος, δεν είναι μόνο ο ένας δρόμος, θα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, θα υπάρχουν και 

άλλες υποδομές. Αυτά πρέπει να υπάρχουν χρήματα και πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα 

χωροθέτησης. 

Για τις χρήσεις γης πρέπει να υπάρχει διάθεση έργων και από τον δημόσιο τομέα και απ’ τον 

ιδιωτικό αλλά πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα χωροθέτησης. Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, 

λοιπόν, θα ξεκαθαρίσουνε, θα δώσουνε τη δυνατότητα αυτά τα έργα τα οποία θα δούμε εμείς, θα 

ψάξουμε και όσα απαιτούνται, θα ξεκαθαρίσουνε, θα δώσουμε τη δυνατότητα να μπορούν να 

χωροθετηθούν. Αυτό είναι ένα πρώτο μεγάλο θέμα. 

Το δεύτερο είναι το εξής: όλες αυτές οι επιμέρους χρήσεις γης που θα πρέπει να υπάρχουνε στην 

περιοχή, στους δύο Δήμους, θα πρέπει να έχουνε μια συνοχή. Δεν θα πρέπει, δηλαδή, να 

γρονθοκοπούνται μεταξύ τους, θα πρέπει να υπάρχουν συντονισμένες σφραγίσεις και αυτό θα το 

εξασφαλίσουν οι μελέτες. 

Το τρίτο είναι ότι θα δώσουν τη δυνατότητα ό,τι γίνει στη Βόρεια Εύβοια να διαχυθεί και στον 

ευρύτερο χώρο. Όταν λέω ευρύτερο χώρο εννοώ και μες στους Δήμους γιατί τα έργα θα έχουνε 

κάποιες χωροθετήσεις. Θα πρέπει όμως αυτές οι χωροθετήσεις να διαχύσουν ανάπτυξη και στον 

υπόλοιπο Δήμο, δεν θα χωροθετηθούν παντού βέβαια, αλλά και εκεί που δεν θα χωροθετηθεί κάτι 

συγκεκριμένο, θα πρέπει οι περιοχές αυτές να μπορούν να απορροφήσουνε από τα έργα αυτά 

αναπτυξιακό δυναμικό το οποίο θα τους δώσει μια ώθηση μέσω της απασχόλησης, μέσω διαφόρων 

πραγμάτων. Αυτά που μπορούν να κάνουνε οι πολεοδομικές μελέτες. Θα έχουμε δύο ειδικές…, δύο 

ειδικά πολεοδομικά σχέδια, ένα για κάθε Δήμο. Στον Δήμο Ιστιαίας ο πολεοδόμος μελετητής είναι 
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ο κ. Γκοιμίσης με το μαύρο, στον Δήμο Λίμνης - Μαντουδίου - Αγίας Άννας ο μελετητής είναι ο κ. 

Τσακίρης με το μπεζ. 

Θα έχουμε δύο μελέτες για λόγους θεσμικούς και διαδικαστικούς, αλλά αυτές οι δύο μελέτες 

καταρχήν θα είναι απόλυτα συντονισμένες. Ο συντονισμός αυτός επιτυγχάνεται μεταξύ των άλλων 

και με το ότι οι υπόλοιποι μελετητές που πρέπει να εμπλακούνε σε μια πολεοδομική μελέτη θα έχουν 

μπει και στις δύο ομάδες μελέτης. 

Να διευκρινίσω εδώ ότι όταν αναφερόμαστε σε Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει 

διάφορες επιμέρους μελέτες. Η κεντρική μελέτη -όπως τη λέμε- είναι η πολεοδομική -χωροταξική, 

αλλά από κει και πέρα τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει γεωλογική μελέτη υποχρεωτικά, άρα έχουμε 

και γεωλόγο μελετητή, και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άρα έχουμε και 

περιβαλλοντολόγο, δηλαδή αυτοί οι δύο θα ’ναι κοινοί και στους δύο. 

Επίσης, υπάρχει μια άλλη μελέτη η οποία θα πρέπει να είναι συντονισμένη με τα ειδικά πολεοδομικά 

σχέδια, απλώς δεν την ξεκινάμε ακόμα γιατί δεν έχουμε σαφή εικόνα του αντικειμένου, είναι οι 

οριοθετήσεις των υδατορεμάτων.  Τα υδατορέματα είναι από όλες τις απόψεις σημαντικά, δεν είναι 

ανάγκη να εξηγήσω τώρα τη σημασία τους. Κατά μείζονα λόγο είναι σημαντικά γιατί έχουμε 

καμένες εκτάσεις, δηλαδή μπορεί να ’χουν παρενέργειες προφανείς και γνωστές με τις πλημμύρες, 

κτλ. Αλλά και θεσμικά για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο πρέπει 

να έχουμε προκαταρκτικές οριοθετήσεις των υδατορεμάτων, αν και αυτό είναι μέσα στο συνολικό 

αντικείμενο, όχι στο άμεσο, αλλά σε ένα επόμενο βήμα. Σε όλα αυτά δίνουν απάντηση τα ειδικά 

πολεοδομικά σχέδια. 

Η συνέργεια με τις υπόλοιπες μελέτες είναι αυτονόητη, φάνηκε από αυτά που είπα προηγουμένως 

και από αυτά που είπαν και οι άλλοι μελετητές, θα ήθελα να μείνω όμως σε ένα γενικότερο θέμα 

που είναι τα στοιχεία και το ΓΕΟΠΥ, το πληροφοριακό σύστημα.  

Ειπώθηκε απ’ τους συναδέλφους προηγουμένως ότι θα υπάρχει ένας κεντρικός πυρήνας γι’ αυτά 

τα θέματα, θα πρέπει να συντονιστεί αυτό το σύστημα του Πολυτεχνείου με το σύστημα των 

μελετητών, γιατί για τις πολεοδομικές μελέτες εξ ορισμού απαιτούνται πάρα πολλές πληροφορίες 

και κυρίως πληροφορίες με γεωαναφορά, που θα μαζευτούν ούτως ή άλλους απ’ τους μελετητές ή 

θα παραχθούν απ’ τους μελετητές. Θα παραχθούν εννοώ τις προτάσεις και τα νέα θεσμικά 

δεδομένα. Άρα, εδώ βλέπουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία και ανατροφοδότηση, 

αυτό είναι το ένα θέμα.  

Ναι (απάντηση σε ερώτηση που τέθηκε εκτός μικροφώνου). Ναι, ας πούμε ότι αυτό, να το δω και 

είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επιτρέψει την ολοκλήρωση των διαφορετικών μελετών μεταξύ 

τους, ας πούμε, γιατί θα έχουν μια κοινή βάση αναφοράς στον χώρο. 

Ένα δεύτερο θέμα είναι το εξής: τα στοιχεία. Υπάρχουν δευτερογενή στοιχεία, ότι ήδη τα ξέρουμε 

ή τα ψάχνουμε, τα πιο εύκολα, υπάρχουν στοιχεία που θα παραχθούνε πρωτογενώς, ανάλογα με τη 

φύση κάθε μελέτης, υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία στοιχείων που για τη δική μας 

περίπτωση, την Πολεοδομία, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε 

Υπηρεσίες αλλά δεν είναι διαθέσιμα. 

Αναφέρομαι για παράδειγμα σε στοιχεία που έχει η ΕΛΣΤΑΤ απ’ το 2011 τα οποία όμως δεν τα 

διαθέτει. Σ’ αυτά πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση και μέσω του κ. Τριαντόπουλου, δεν είναι εδώ 
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βέβαια αλλά θα το συζητήσουμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και για την ΕΛΣΤΑΤ, στοιχεία 

τα οποία δεν μπορείς, στα οποία δεν έχεις πρόσβαση καμία, αλλά και σε άλλους φορείς. Στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο που έχει στοιχεία για τα αυθαίρετα, ας πούμε. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. 

Βλέπω λοιπόν ότι για το θέμα των στοιχείων θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός συντονιστής 

ίσως. Κάποιος δηλαδή πρέπει να τα μαζεύει και μετά να τα περνάει στη βάση, και από κει φυσικά 

να έχουνε πρόσβαση όλοι οι μελετητές».  

Ο κ. Μπένος διέκοψε τον ομιλητή και ανέθεσε το συντονισμό για την παραπάνω διαδικασία στον 

κ. Πρόδρομο Τσιαβό. Ακολούθησε στη συνέχεια η παρουσίαση του κ. Οικονόμου.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ:  

«Ωραία. Και ένα τελευταίο πράγμα θα ήθελα να πω για τα δάση. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα 

ακούστηκαν και σημαντικά, μια παράμετρος για τα δάση είναι το δασικό καθεστώς, όχι το 

ιδιοκτησιακό. Το δασικό.  

Σε δύο άλλα προγράμματα που έχω εμπλακεί τα τελευταία χρόνια το δασικό καθεστώς είχε παίξει 

καθοριστικό ρόλο. Είναι κομμάτι το οποίο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αν είναι ο Υπουργός, 

έπρεπε να το σχεδιάσουμε με ειδικό πολεοδομικό σχέδιο πάλι, εκεί μπλέξαμε στα δασικά όσο 

τίποτα. Η ίδια η μελέτη, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο τελείωσε σε 6 μήνες και χρειάστηκαν 12 

μήνες για να ξεμπλέξουμε τα δασικά και δεν τα ξεμπλέξαμε όλα.  

Είναι λοιπόν μια τεράστια πρόκληση και μια τεράστια δυσκολία το δασικό καθεστώς, διότι η 

ακαμψία της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας δυστυχώς δεν επιτρέπει να γίνονται μέσα στα 

δάση πράγματα που στις υπόλοιπες χώρες γίνονται και συμβάλλουν και στην προστασία τους και 

στην ανάπτυξη. 

Ίσως είναι μια ευκαιρία η καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια να κάνουμε ένα βήμα περισσότερο πιο 

μπροστά και στο θέμα αυτό θεσμικά, στη θεσμική συγκρότηση του δασικού καθεστώτος και στη 

δυνατότητα να γίνονται μέσα στα δάση με προστασία κάποια πράγματα που σήμερα δεν μπορεί να 

τα κάνεις. Ή τα κάνεις παράνομα. 

Θυμίζω ότι στο Μάτι είχαμε 3 χιλιάδες αυθαίρετα. Απαγορεύεται να κάνεις, να χτίσεις μες στο 

δάσος, αλλά κανείς δεν σου γκρεμίζει το αυθαίρετο αν το κτίσεις. Άρα λοιπόν, και αυτό ήταν 

τρομακτικό, ήταν και μια απ’ τις αιτίες της πυρκαγιάς και μια απ’ τις αιτίες των θυμάτων βέβαια. 

Και ευτυχώς στη Βόρεια Εύβοια δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις αυθαιρεσίας γιατί είναι άλλου 

τύπου η περιοχή, αλλά κάποια αυθαίρετα υποθέτω θα υπάρχουν, και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν 

θέματα δασικά τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούνε με ένα δημιουργικό πνεύμα. Ευχαριστώ 

πολύ, θα σας πουν ορισμένα πράγματα και οι άλλοι μελετητές». 

Ο κ. Μπένος συνεχάρη τον κ. Οικονόμου για την αφηγηματικότητά του παροτρύνοντας και τους 

υπόλοιπους μελετητές να επιδιώξουν τα κείμενα των μελετών να έχουν απλό, σαφές και ρέον 

λόγο. Έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον μελετητή κ. Βασίλη Γκοιμίση.  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΙΜΙΣΗΣ:  

«Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και τον Σταύρο τον Μπένο και 

τον Δημήτρη τον Οικονόμου και τον συνεργάτη τον Στέλιο τον Τσακίρη. 
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Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Λοιπόν, εδώ έχουμε προσπαθήσει να 

απεικονίσουμε σε χάρτες κάποια στοιχεία για την περιοχή. 

Καταρχήν εδώ πέρα είναι μια ψευδοχρωματική απεικόνιση της κατάστασης προ και μετά της 

πυρκαγιάς, όπου το κόκκινο είναι η υγιής βλάστηση, και φαίνεται εδώ πέρα ότι το κενό το οποίο 

έχει δημιουργηθεί εκεί, η οποία έχει δημιουργηθεί στη Βόρεια Εύβοια. Και μάλιστα φαίνεται ότι 

κάποιες απέξω τώρα Δημοτικές Ενότητες έχουνε τεράστια ποσοστά καταστροφής από αυτή τη 

φωτιά, η Δημοτική Ενότητα Νηλέως δηλαδή στον Δήμο Μαντουδίου, μείον 98,6% της Λίμνης 

δηλαδή το πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε στις Δημοτικές Ενότητες. 

Εδώ (αναφέρεται στην παρουσίαση) είναι μια καταγραφή για τον Δήμο Ιστιαίας, Αιδηψού, των 

οικισμών και του μεγέθους αυτών. Εδώ έχουμε καταγραφή στον χάρτη κατά μέγεθος και φαίνεται 

ότι είναι μόνο δύο  μεγάλοι οικισμοί: της Ιστιαίας και της Αιδηψού πάνω από 2 χιλιάδες κατοίκους, 

η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία του Δήμου, 82% είναι κάτω από 500 κάτοικοι. Και ειδικά 

μέσα σε αυτή έχουμε μόνο τέτοιους οικισμούς. 

Εδώ όπως αναφέρθηκε πολύ σωστά και ο Δημήτρης, είναι η ανάρτηση του δασικού χάρτη που θα 

παίξει πολύ μεγάλο ρόλο για το θεσμικό πλαίσιο των επεμβάσεων που μπορούν να γίνουνε. Γενικά, 

ειδικά στη ζώνη έχουμε δάση και δασικές εκτάσεις σχεδόν στο 50% και αναδασωτέες ήδη σχεδόν 

30%. Και γενικά στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού έχουμε πολύ μεγάλες εκτάσεις δασών, δασικών 

εκτάσεων και αναδασωτέων περιοχών. 

Έχουμε κάνει ένα χάρτη για ποταμούς, παραποτάμιες περιοχές και δεδομένα πλημμύρας από όπου 

φαίνεται ότι προφανώς, ότι αυτό που γνωρίζαμε, ότι υπάρχουν αρκετοί ποταμοί και ρέματα, αλλά 

και περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας, με σοβαρά ιστορικά συμβάντα πλημμύρας. 

Προσπαθούμε κάπως να αρχίσουμε να το προσεγγίζουμε το ζήτημα της πρόσβασης προφανώς στα 

ειδικά αντικείμενα της μελέτης, φαίνεται ότι υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος διατρέχει την περιοχή, 

είναι σαν περιφερειακός, και είναι βέβαια και η  βάση προσβασιμότητας από την Κεντρική Εύβοια 

με πολύ μεγάλη δυσκολία όμως, ενώ στο εσωτερικό αυτού του περιμετρικού αγωγού, του 

περιφερειακού δρόμου έχουμε πολύ κακή πρόσβαση και βέβαια ότι μια βασική πρόσβαση είναι από 

το Πορθμείο Αρκίτσας που συνδέει με τη Στερεά Ελλάδα και την Αθήνα. 

Έχουμε κάποια πρώτα συμπέρασμα απ’ την προκαταρκτική ανάλυση, ότι μόνο 5 από τις 8 

Δημοτικές Ενότητες της περιοχής, όχι του Δήμου, οι 5 μάλλον δεν είναι πυκνοκατοικημένες, όπως 

στην πυρίκαυστη έχουν ρυθμιστεί μόνο οι Δημοτικές Ενότητες Αρτεμισίου και Ελυμνίου απ’ τις 5 

που περιλαμβάνουμε και καλώς ή κακώς οι προστατευόμενες περιοχές είναι σε ένα πολύ μικρό 

τμήμα, στο νοτιοδυτικό άκρο της πυρίκαυστης και βόρεια αλλά εκτός αυτής έχουμε μια θαλάσσια 

natura. 

Εντός των ορίων, όπως είπαμε, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αναδασωτέο ή δασική έκταση. Όπως 

είπαμε, έχουμε ιστορικά συμβάντα πλημμύρας και περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Οι 

καλύψεις είναι σύνθετες καλλιέργειες. Είχαμε προφανώς σημαντικές καλλιέργειες που έχουνε 

καταστραφεί από την πυρκαγιά. Έχουμε πολλά ξενοδοχειακά καταλύματα, τα περισσότερα 

ξενοδοχειακά καταλύματα της περιοχής και σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που είναι εντός 

της περιοχής αυτής. Δραστηριότητες τριτογενούς τομέα είναι στις παράκτιες περιοχές του Νομού, 

οι πεδινές, οι εσωτερικές είναι πρωτογενείς. Και ο κ. Καραγιάννης μίλησε για την κτηνοτροφία. Η 
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μορφολογία του εδάφους που είναι πολύ σημαντικός για την πορεία, θα μελετηθεί στη γεωλογική 

μελέτη που έχουμε σχετικά εμείς, όπως είπαμε έχουμε πολλά, έχουμε και ποταμούς και τα ζητήματα 

με το οδικό δίκτυο, όπως είπαμε. 

Αυτό το οποίο προσπάθησε να πει ο Δημήτρης είναι: εμείς ούτως ή άλλως στις πολεοδομικές 

μελέτες δουλεύουμε πάρα πολύ με γεωχωρικά δεδομένα, προσπαθώντας να τα δούμε συνδυαστικά 

και να δούμε τι ευκαιρίες ή τι κίνδυνοι υπάρχουνε, μια αναλυτική λίστα δεδομένων. Πρέπει να 

κάνουμε γι’ αυτές τις μελέτες, πρέπει να περιλαμβάνουν διοικητικά όρια, κατευθύνσεις σχεδιασμού, 

πολεοδομικές μελέτες στα όρια οικισμών. Αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Οι οικισμοί δεν έχουνε 

σχεδόν στο σύνολό τους οριοθετηθεί. Άρα είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως να πρέπει να 

καλυφθεί από τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια. 

Οι υφιστάμενες χρήσεις και καλύψεις γης πρέπει να αποτυπώνονται, στοιχεία κτηματολογίου – 

δασολογίου, ακόμα και γεωργικής γης, η χρήση παραγωγικότητας εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει 

δημογραφικά στοιχεία, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, πρασιές δηλαδή, υποδομές πρόνοιας, 

εκπαίδευσης κτλ., πάρκα, νοσοκομεία, σχολεία, τεχνικές υποδομές, δίκτυα, περιοχές προστασίας 

που υπάρχουνε, το υδρολογικό δίκτυο, θα γίνει ειδική μελέτη γι’ αυτό, μοντέλα εδάφους, τα 

γεωφυσικά δεδομένα, αρχαιολογικοί χώροι, ερμηνεία και επίσης υφιστάμενες επιχειρήσεις, 

ξενοδοχεία, βιομηχανίες κτλ. 

Αυτά είναι αναλυτικά. Δηλαδή, θα πρέπει να παραχθούν επίπεδα πληροφοριών, μια ροή 

πληροφοριών στα οποία θα βασίζονται οι μελέτες, αλλά θα είναι και πρωτογενές υλικό και για τις 

υπόλοιπες μελέτες. 

Οι στόχοι που σκεφτόμαστε είναι ότι θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι είναι μια ολοκληρωμένη 

δεξαμενή συγκέντρωσης και της διάθεσης  γεωχωρικών και μη πληροφοριών με ενδεχόμενα 

εργαλεία. Τότε να πω λίγο, ουσιαστικά όλα αυτά είναι για να υποστηρίξουμε οριστικά τα ειδικά 

πολεοδομικά σχέδια και όλες τις υπόλοιπες μελέτες και δράσεις και αυτό θα μπορούσε να 

λειτουργήσει πραγματικά και αυτόνομα και είναι μια πιλοτική εφαρμογή ως βάση για πρόληψη, 

διαχείριση και αποκατάσταση από καταστροφές, αλλά και για πρόσβαση για χωροταξικό, 

πολεοδομικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό. 

Απλώς να μιλήσουμε λίγο για τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, λίγο θεσμικά, Δημήτρη; Πολύ 

επιγραμματικά, ωραία. 

Λυπάμαι που είμαι βάρος, βάρος δεδομένων, αλλά δυστυχώς αυτό είναι, αυτό είναι το υπόβαθρό 

μας το οποίο είναι πολύ πολύπλοκο. Τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια καταλήγουνε σε Προεδρικά 

Διατάγματα μετά από σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης και στατικής μελέτης της καταλληλότητας 

και ρυθμίζουνε συνολικά όλα τα ζητήματα που αφορούν και τον αστικό και τον εξω-αστικό χώρο. 

Ρυθμίζουνε, δηλαδή, όλη την ισορροπία χρήσεων γης και δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

κυρίως τα περιβαλλοντικά ζητήματα που υπάρχουν. Και από κει και μετά βέβαια, εάν υπάρχουνε 

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ακολουθούν, αλλά αυτή είναι η βάση η οποία πια αποτελεί 

το θεσμικό πλαίσιο της περιοχής. Δηλαδή, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια που θα ακολουθήσουν 

θα είναι ο συμβατικός σχεδιασμός, τα νέα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια θα λάβουν υπόψη τους και 

τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. Άρα πια θα έχουμε μια θεσμική κατοχύρωση όλου αυτού του 

σχεδίου». 
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Στη συνέχεια ο κ. Μπένος ζήτησε από τον κ. Στέλιο Τσακίρη, μελετητή της παραπάνω μελέτης 

να αναφερθεί το πεδίο που διερευνά.  

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ:  

«Ακούσατε και απ’ τον κ. Οικονόμου τι είναι αυτά, και απ’ τον κ. Γκοιμίση, απλώς και εγώ να σας 

χαιρετίσω θέλω και πιστεύω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτά είναι τα δικά μας σχέδια, 

και τα ξέρετε και όσοι είναι μελετητές και οι Δήμαρχοι. Αυτά θα είναι ένα υπόβαθρο για οτιδήποτε 

θέλει να καταφέρουμε να καλύψουμε τις δράσεις που θα βγούνε απ’ τις άλλες μελέτες, τα έργα, αυτά 

που ήθελε ο Υπουργός, τις επενδύσεις, τα λιμάνια, όλα αυτά δηλαδή, πρέπει από τα δικά μας να 

υποστηρίζονται και για να μην κολλήσουνε αργότερα. 

Οι Δήμαρχοι που είναι εδώ ξέρουν τη διαδικασία, όλες οι Δημοτικές Ενότητες από ό,τι βλέπω εδώ, 

από τα στοιχεία που έχουμε, οι 3 έχουνε τελειώσει, έχουν ΣΧΟΑΠ, οι 3 Δημοτικές Ενότητες και 

όλες οι άλλες είναι… Υπάρχουνε μελέτες που τρέχουνε, περιμένουμε να μας βοηθήσετε να 

συνεργαστούμε, να δούμε σε τι σημεία έχουνε φτάσει όλα αυτά που τρέχουνε, καλά αυτά που 

βγήκανε είναι εντάξει, και αν και εκεί μπορούμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα μέσω αυτού 

του σχεδιασμού, αν κάτι δεν έχει πάει καλά, γιατί κάποια είναι πιο παλιά, είναι του ’13 νομίζω, του 

’20, και τα άλλα, που κάποια εδώ με την έρευνα που κάναμε στο Υπουργείο είναι κολλημένα, 

υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, υπάρχουνε κάποιες ενστάσεις, θα μας βοηθήσετε μήπως 

μπορέσουμε και εμείς τελικά να βοηθήσουμε να προχωρήσει ο σχεδιασμός στην περιοχή. Αυτά είχα 

να σας πω». 

Ακολούθησε ένας σύντομος διάλογος με τον κ. Μπένο. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Την ξέρετε την περιοχή, κ. Τσακίρη; Έχετε πάει ποτέ;» 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ: «Έχω πάει, έχω πάει πολύ παλιά στην περιοχή, κάναμε μια μελέτη 

όταν ήμουνα μικρός εκεί. Σαν μελετητής, αλλιώς στην περιοχή έχω περάσει».  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Λοιπόν, ωραία. Μόνο ο Καρσιώτης έμεινε». 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: «Τα ΓΠΣ που έχουν εγκριθεί…». 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ: Δεν ακούω καλά όμως εγώ». 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: «Τα ΓΠΣ που έχουν εγκριθεί ήταν με τις τότε ανάγκες. Τώρα που έχει γίνει αυτό με 

τη… θέλουν τροποποίηση». 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Προφανώς». 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: «Μπορεί να γίνει;». 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Ναι, ναι, ναι. Προφανώς και μπορεί να γίνει». 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: «Να απαντήσω εγώ;» 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ: «Να αλλάξει τα δεδομένα…». 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Ναι, κοιτάξτε, τα δύο Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια θα αντικαταστήσουν 

… εξαρχής. Είναι σαν να έχουνε ένα νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σε κλίμακα Δήμου». 
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ΟΜΙΛΗΤΗΣ: «Από την αρχή». 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Ναι, ναι. Δηλαδή, θεσμικά αλλά και επί της ουσίας θα αντικαταστήσουνε 

ό,τι υπάρχει σήμερα και εκεί που δεν υπάρχει κάτι θα το δημιουργήσουνε για πρώτη φορά». 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: «Και χρονικά αυτό πόσο μπορεί να…; Γιατί το ΓΠΣ έκανε 16 χρόνια».  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: «Μόνο;» 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: «Και παραπάνω». 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: «12 χρόνια είναι ο μέσος όρος». 

Ο κ. Μπένος συνέχισε ως εξής: 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«14 μήνες. Τώρα θα πω εγώ κάτι για τους Δημάρχους. Ακούστε: εγώ άλλαξα 3 φορές, Νόμο. 

Ξεκίνησα με τον Νόμο 23 του ’79, μετά ήρθε ο Νόμος του Μάνου, ο 947 του ’79. Τελείωσα με τον 

Νόμο του Μάνου, σε 2 χρόνια, έτσι; Έρχεται ο 1337, τελειώνει σε δυο χρόνια ο 1337, το ’85. 

Γίνεται σεισμός, εκμεταλλεύομαι τον σεισμό και κάνω νέα τροποποίηση, μες στο ’87, σε δύο χρόνια. 

Τότε ο μέσος όρος ήταν 10 χρόνια, εγώ γιατί το έκανα σε δύο; Γιατί αν δεν πέσεις από πάνω, σας 

το λέω κατηγορηματικά, συμβολικά θα μου κάνετε τη χάρη, τα μελετητικά γραφεία θα είναι μες 

στον Δήμο σας. Η πιο νευραλγική μελέτη για τον Δήμο είναι αυτή εδώ. Ξέρετε τι σημαίνει να έχετε 

κανόνες για όλη την αίθουσα του Δήμου; Μέχρι τώρα η Πολιτεία σπασμωδικά έχει αντιδράσει. Εγώ 

το ’χω ζήσει αυτό από τα νιάτα μου, από τα πρώτα χρόνια που ήμουνα Δήμαρχος.  

Ο Τρίτσης, το ξέρετε, ήταν για τον αστικό χώρο. Και τον περιαστικό. Μετά και απ’ τα ΣΧΟΑΠ. Τις 

ανοιχτές πόλεις όπως λέγαμε. Και έγιναν και διάφορες παραλλαγές. Ο Δημήτρης έκανε τη μεγάλη 

τομή να ξέρετε. Σας έχει δώσει το ωραιότερο εργαλείο: του ολιστικού καθολικού σχεδιασμού. Δεν 

υπάρχουν πια γκρίζες ζώνες. Αλλά μην ρωτάτε κράτος. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από εσάς. 

Μπορείτε να ξημερώνετε και να βραδιάζετε με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο; Αυτό θέλω εγώ από 

σας, κ. Μπάρδα. Να γίνετε ηγέτες σε αυτό τον σχεδιασμό. Να παρακάμψουμε όλα τα προβλήματα». 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ:  «Κύριε Οικονόμου, αυτό θα είναι ενιαίο για όλο τον Δήμο ή ανά Ενότητα πάλι;» 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Ανά Ενότητα αλλά με απόλυτη συνοχή». 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τους μελετητές και έδωσε το λόγο στον Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανό. Ο Περιφερειάρχης είπε τα ακόλουθα: 

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ:  

«Καλησπέρα σε όλους, δεν θα κάνω προσφωνήσεις. Ζητώ συγνώμη για την καθυστερημένη μου 

προσέλευση αλλά είχαμε με την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, υπεύθυνης για το ΕΣΠΑ, οπότε 

αντιλαμβάνεστε ότι πρώτα πηγαίνεις εκεί που παίρνεις τα χρήματα και μετά έρχεσαι εκεί που 

βλέπεις πώς θα τα αξιοποιήσεις με τον καλύτερο τρόπο. 

Με αυτή τη σειρά, λοιπόν, βρίσκομαι σήμερα κοντά σας και στέκομαι δίπλα σε έναν άνθρωπο που 

πέρα από την προσωπική μου προκατάληψη υπέρ του λόγω της εργασίας μας, όσο πιο αντικειμενικά 
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μπορώ να πω: αποτελεί την απόλυτη εγγύηση για να πετύχουμε αυτό που όλοι έχουμε ανάγκη, και 

οι ντόπιοι που παρευρισκόμαστε της Στερεάς Ελλάδας, της Βόρειας Εύβοιας, αλλά και όλοι εσείς 

που θα μας συνδράμετε σ’ αυτό το κορυφαίο έργο. 

Για την επιτυχία του, λοιπόν, Σταύρο, αισθανόμαστε πολύ ασφαλείς δίπλα σου και χαίρομαι 

ιδιαίτερα που έχουμε ακόμη ένα νέο και ακόμη μεγαλύτερο πεδίο συνεργασίας σε σχέση με ό,τι 

κάναμε μέχρι σήμερα. 

Μάλλον θα προστατευτώ απ’ τον πειρασμό να μιλήσω πολυτεχνικά γιατί κάθε ένα από τα σημεία 

και τα σχέδια που έχουμε να εκπονήσουμε το επόμενο διάστημα, πραγματικά σηκώνει πάρα πολλή 

συζήτηση και απαιτεί πάρα πολλή δουλειά. 

Οφείλω να πω βέβαια ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τους μελετητές, στη μικρή  κατά βάθος 

χώρα μας που πραγματικά αποτελείτε την αφρόκρεμα το τι έχει να προσφέρει η χώρα σε αυτό το 

επίπεδο, και αυτό είναι που επίσης μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους. 

Θεωρείστε, λοιπόν, αυτονόητο ότι όχι ως δικαίωμα αλλά ως υποχρέωσή μας θα 

παρακολουθήσουμε και θα συνδράμουμε σε κάθε βήμα και σε κάθε στιγμή αυτής της δύσκολης 

προσπάθειας, ούτως ώστε να είναι ολιστική, να έχει δηλαδή: αρχή - μέση και τέλος, να είναι 

στρατηγική, να συνδυάζει τα άμεσα με τα μεσοπρόθεσμα αλλά και τα πιο στρατηγικά, αυτά που θα 

κάνουμε για τη ζωή μας, αυτά που θα κάνουμε εμείς για τα παιδιά μας, και που αυτό που στην 

πραγματικότητα το έχει η Εύβοια και το έχει η Βόρεια Εύβοια, ενδεχομένως εξαιτίας της 

διαχρονικής υστέρησης σε υποδομές, έχει τουλάχιστον εξαιτίας της απ’ αυτό μια πολύ χωνεμένη -

συγνώμη για την έκφραση- και ώριμη ατζέντα. Η Βόρεια Εύβοια για τα βασικά της ξέρει τι 

χρειάζεται και σ’ αυτά συμφωνούνε και ένα πολύ πλατύ μέρος της κοινωνίας. 

Όμως, είναι η στιγμή που πρέπει να μπούνε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, να ’χουνε αρχή - μέση 

και τέλος, και αξιοποιώντας όλα τα πρόσωπα, δηλαδή μειώνοντας, αξιολογώντας διαδικασίες και 

με συνεργασία και επουσιώδη αίσθηση της δημοκρατίας που δίνει νομιμοποίηση, θα μπορέσουμε 

να κάνουμε αυτό που θέλουμε όλοι, τα αποτελέσματα. 

Ενόψει, λοιπόν, των αποτελεσμάτων, και κυνηγώντας τα, Σταύρο Μπένο, καλή μας αρχή, 

σηκώνουμε τα μανίκια, μεταφορικώς και κυριολεκτικώς, και μαζί με τους Δημάρχους μας, το 

Επιμελητήριο και κάθε άνθρωπο και κάθε Φορέα που αγαπάει και θα νοιαστεί γι’ αυτό τον τόπο, 

δουλεύουμε μαζί για να αντικρίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ». 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Σπανό και τόνισε τη σπουδαιότητα του θεσμικού του ρόλου για 

την επιτυχία του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας. Αμέσως μετά κάλεσε 

στο βήμα τον κ. Άρι Συγγρό, Διευθυντή του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη», το οποίο 

χρηματοδότησε  τη Στρατηγική Μελέτη Υποδομών του Προγράμματος. Ο κ. Συγγρός είπε τα 

ακόλουθα:  

ΑΡΙΣ ΣΥΓΓΡΟΣ:  

«Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Άρης Συγγρός, είμαι ο Υπεύθυνος του Ιδρύματος “Αικατερίνης 

Λασκαρίδη”, για το πρόγραμμα που έχουμε για τις καμένες περιοχές. Το ίδρυμα Λασκαρίδη και ο 

Πρόεδρός του ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, μετά τις φωτιές, αποφάσισε να χορηγήσει ένα μεγάλο ποσό 

για να καλύψει ανάγκες των καμένων περιοχών. 
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Από την αρχή ήμασταν παρόντες στο πεδίο και προσπαθήσαμε σε συνεργασία με τις τοπικές 

κοινωνίες να προσφέρουμε ό,τι χρειάζεται να προσφέρουμε, αλλά νομίζουμε ότι η δημιουργία των 

προϋποθέσεων για ένα οριστικό πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο λόγος που επιλέξαμε να 

χρηματοδοτήσουμε τη μελέτη του κ. Ζέκκου, τον οποίον ξέρουμε και από άλλες δραστηριότητες, 

είναι κρίσιμο, νομίζουμε ότι οι υποδομές είναι το πιο κρίσιμο σημείο ώστε να είναι σε θέση το νησί 

να υποδεχθεί και τις επενδύσεις αλλά και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία θα προέλθουν 

από τις υπόλοιπες μελέτες, δεν υποβαθμίζουμε καμία μελέτη, αλλά χωρίς υποδομές νομίζω ότι δεν 

θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα και οι Δήμαρχοι νομίζω το ξέρουν αυτό καλύτερα απ’ τον καθένα. 

Το Ίδρυμα “Αικατερίνης Λασκαρίδη” είναι κατά βάση ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, είναι ένα ίδρυμα 

που ασχολείται με την εκπαίδευση, έχουμε ήδη μιλήσει με τον Σταύρο τον Μπένο και για άλλες 

δράσεις που αφορούν και τα σχολεία και την περιοχή αλλά και άλλες δράσεις, βρισκόμαστε σε 

συνεργασία με τους Δημάρχους των περιοχών για να δούμε πώς μπορούμε να συνδράμουμε, ώστε 

να καλύψουμε τις ανάγκες που εκείνοι έχουν και όχι αυτά που εμείς νομίζουμε ότι έχουν. 

Άλλη μία φορά ευχαριστούμε πολύ, κ. Ζέκκο. Ο λόγος σε σας και στην πένα σας και στη μελέτη σας. 

Ευχαριστώ». 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Συγγρό και έδωσε το λόγο στον κ. Κωνσταντίνο Ζέκκο, 

Συγκοινωνιολόγο - Ιδρυτή και Γενικό Διευθυντή του μελετητικού οργανισμού Dromos. 

Συμπλήρωσε μάλιστα πως τους συνδέουν 40 χρόνια γνωριμίας και συνεργασιών.  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ: 

«Λοιπόν, με τον Κώστα θα πρέπει να πω ότι γνωριζόμαστε 40 χρόνια, έτσι; Μόλις είχε έρθει από 

την Αμερική ο Κώστας και τον βουτήξαμε, δύο πολιτικοί τότε, ο Στέφανος Μάνος και εγώ, έτσι, 

Κώστα; 

Λοιπόν, από τότε γνωριζόμαστε, τον εκτιμώ βαθύτατα γι’ αυτό που είναι, για το ήθος του και για 

την επιστημονική του επάρκεια, αλλά κυρίως για την εμμονή του στον στόχο. Ήδη ο Κώστας έχει 

αρχίσει να κάνει και αυτοψίες μάλιστα στην περιοχή και έχει μια πρώτη εικόνα των πραγμάτων. 

Σε ακούμε, Κώστα, γιατί ξέρεις ότι το μεγαλύτερο θέμα που έχω στη συνείδησή μου είναι η 

απομόνωση της Β. Εύβοιας  και περιμένουνε έτσι πάρα πολλοί να δούνε τι θα γίνει με τους οδικούς 

άξονες. Το κεντρικό δίκτυο για τους άξονες». 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΚΚΟΣ:  

«Θα ’θελα να πω πρώτα από όλα, να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου και την απόλυτη επιθυμία 

μου να συνεισφέρω όσο γίνεται σ’ αυτή την κατεύθυνση, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και για 

την εμπιστοσύνη που μου προσφέρει ο Σταύρος και το “ΔΙΑΖΩΜΑ” και γενικότερα να 

ευχαριστήσω το Ίδρυμα “Λασκαρίδη” για την υποστήριξή του. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα 

σημαντική η δική του συνεισφορά. 

Αυτό που θέλω μόνο να πω είναι ότι θα επιδιώξω αυτή τη στιγμή να είμαι πάρα πολύ σύντομος, 

γιατί θα αποφύγω να επαναλάβω πολλά από αυτά τα θέματα τα οποία ήδη αναφέρθηκαν και τα 

οποία αποτελούν συστατικά στοιχεία του τρόπου με τον οποίο θα δουλέψουμε. 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο όρος ολιστικό πρόγραμμα, ας ξεκινήσουμε από τον όρο του ολιστικού 

προγράμματος και την ίδια την Ο.Χ.Ε. αποτελούσε πάντα μέσα στο πλαίσιο της προσέγγισης που 

δούλευα όλα αυτά τα χρόνια τον βασικό κορμό και άξονα της κάθε προσέγγισης. 

Δεν μπορούσα να δουλέψω παρά μόνο μέσα από μία διαχρονική πολιτική του κατά πόσον αυτά τα 

αντικείμενα που πρέπει να ασχοληθώ είναι αντικείμενα που έχουνε αμεσότητα, έχουνε διάρκεια, 

έχουνε προοπτική, έχουμε σημαντικότητα και είναι διαγραμμισμένα σωστά. 

Αυτή η λογική της στρατηγικής έρχεται λοιπόν να εκφραστεί σήμερα στην περίπτωση της Εύβοιας, 

για την οποίαν όπως έχουμε συζητήσει και με τον Σταύρο, θα πρέπει καταρχήν, τουλάχιστον στον 

τομέα των υποδομών να μην περιοριστεί στους 2 Δήμους, να μην περιοριστεί καν στη Βόρεια 

Εύβοια, αλλά να καλύψει, αν μη τι άλλο, με επίκεντρο και έμφαση στη Βόρεια Εύβοια το σύνολο 

της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. 

Αυτό είναι: κάνω τη μία ολότητα, είναι μία συνολική λογική η οποία πρέπει να διέπει τουλάχιστον 

τις προσεγγίσεις των υποδομών και με τη λογική  αυτή το περιεχόμενο της δουλειάς μας, που θέλω 

να είμαι πάρα πολύ συνοπτικός γι’ αυτό. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγήσουμε όλους τους 

συμμετέχοντες στη διαδικασία, στις πολλές και άπειρες λεπτομέρειες οι οποίες μελετώνται. Εγώ θα 

’θελα να ’μαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος στο ότι καλούμαστε να πιάσουμε μία στρατηγική 

προσέγγιση κάποιων - 6 Θεματικών Ενοτήτων, που κάθε μία από αυτές έχει βεβαίως τις 

ιδιαιτερότητές της, αλλά έχει και τη σημασία της, την αυτοτέλειά της και την ανάγκη της να ειδωθεί 

συνολικά, ολιστικά, στον βαθμό που μπορεί αυτή να συνεισφέρει στον κοινό στόχο. 

Έχουμε, λοιπόν, προφανώς τις υποδομές γενικότερα ως τίτλο, αλλά βασικά θα τα χωρίσουμε στα 

οδικά έργα που είναι: είναι τα οδικά έργα, είναι οι συγκοινωνιακές συνδέσεις. Όταν λέμε 

συγκοινωνιακές συνδέσεις -θέλω να μείνω λίγο εδώ - μιλάμε για τη λειτουργία κάποιων 

συστημάτων μετακίνησης προσώπων, αγαθών, εξυπηρέτησης αναγκών, οτιδήποτε καταρχήν 

κινείται λοιπόν έχει πρώτον απ’ όλα την υποδομή του, αυτή καθαυτή, αλλά έχει και τη λειτουργική 

του δομή, τη διαδικασία μέσα απ’ την οποία πραγματοποιεί τη μετακίνηση. Οι συγκοινωνιακές, 

λοιπόν, συνδέσεις είναι αυτές οι οποίες πρέπει να αναληφθούν. 

Και όταν λέμε συγκοινωνιακές συνδέσεις εννοούμε καταρχήν οτιδήποτε έχει να κάνει με την 

εξυπηρέτηση των αναγκών για μετακίνηση, είτε πρόσωπα, είτε αγαθά, μέσα στον χώρο του Νομού 

και στις Περιφερειακές Ενότητες, αλλά και τη διασύνδεση του εξωτερικού χώρου με τον ίδιο τον 

προς μελέτη χώρο. 

Οι μετακινήσεις, λοιπόν, αυτές προς όφελος όλων αυτών, εξυπηρετούνται από διαφορετικά 

μεταφορικά μέσα, από διαφορετικά μεταφορικά συστήματα και μπορούνε έμμεσα να συνδέονται 

και με τις ευρύτερες εξυπηρετήσεις, είχα και από την κυρία Πρέσβειρα μία πρόταση, η οποία 

ευχαρίστως την ενσωμάτωσα μέσα στην πρότασή μας, ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ακόμα και την 

αεροπορική προσβασιμότητα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, μέσα από μία λογική των 

έμμεσων διασυνδέσεων ή και των άμεσων διασυνδέσεων αν μιλήσουμε για το υδατοδρόμιο. Λοιπόν  

για όλα τα μεταφορικά μέσα, είτε αυτά είναι μακρύτερα, είτε είναι αμεσότερα, είτε είναι υπαρκτά, 

είτε είναι με νούμερα, για τα οποία θα πρέπει να μπούμε στη λογική να τα επεξεργαστούμε στον 

στόχο των εξυπηρετήσεων, τις ανάγκες προσβασιμότητας που αποτελούν και την προϋπόθεση της 

ανάπτυξης ολόκληρης της Εύβοιας. 
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Στο επίπεδο, λοιπόν, αυτό πρέπει να εξετάσουμε στη συνέχεια τις υπόλοιπες υποδομές, είναι οι 

λιμενικές εγκαταστάσεις και αυτές έχουνε τα σκέλη τους. 

Έχουμε, λοιπόν, τις λιμενικές εγκαταστάσεις που και αυτές πρέπει να αξιολογηθούν ανάλογα με τον 

ρόλο τους. Υπάρχουν οι τουριστικοί λιμένες, υπάρχουνε τα αλιευτικά καταφύγια, υπάρχουνε οι 

εμπορικοί λιμένες, υπάρχουνε οι βιομηχανικοί λιμένες και υπάρχουνε τα πορθμεία, υπάρχουνε όλες 

αυτές οι εγκαταστάσεις που καθεμιά από αυτές πρέπει να αξιολογηθεί στον βαθμό που σήμερα 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, στο ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, ποιες είναι οι 

βελτιωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, ποιες είναι οι προοπτικές που διαγράφονται, 

αξιολογούνται και προχωράνε. 

Έχουμε πέρα από τις υποδομές τις συγκοινωνιακές, που τις περιγράψαμε λίγο με αυτά τα 3 θέματα, 

έχουμε στη συνέχεια τα έργα υποδομής που έχουν σχέση με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, 

κρίσιμο θέμα υποδομών, που αφορά την ίδια την Εύβοια με πολύ χαρακτηριστικές διακριτές 

συνθήκες μεταξύ της Βόρειας, της Κεντρικής και της Νότιας Εύβοιας, όπου έχουμε περίσσεια 

υδάτινου δυναμικού στη Βόρεια Εύβοια και πηγαίνουμε προς τα κάτω μία προϊούσα ανεπάρκεια 

στα θέματα της διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων, έχουμε τα έργα της αντιπλημμυρικής προστασίας 

που και αυτά, πρέπει σίγουρα στη λογική μίας στρατηγικής προσέγγισης να αξιολογηθούν και να 

ιεραρχηθούν, για να καταλήξουμε βέβαια και στα έργα της διαχείρισης των λυμάτων, που και αυτά 

είναι μία τελευταία ενότητα που εντάσσονται μέσα στη νέα εποχή.  

Δεν θα μπω στη λεπτομέρεια τι περιλαμβάνει η κάθε μία από αυτές, είμαι πάρα πολύ σύντομος, 

επιδιώκω απλώς να πω και αυτό φάνηκε και από την παρουσίαση των ίδιων των Ειδικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων και όλων των άλλων παρουσιάσεων που υπήρχαν εδώ, οι παράμετροι οι 

οποίες παρεμβαίνουν μέσα σε μία διαδικασία σχεδιασμού είναι απίστευτα σύνθετες, και αρκετές 

φορές αλληλοσυγκρουόμενες. Και προφανώς με συνθήκες διελκυστίνδας ανάμεσα στα ζητούμενα, 

στους ζητούμενους και τους διαθέσιμους πόρους, αυτό ότι πάντοτε υπόμεινε ακόμα πιο χρόνων, 

είναι σε καθεστώς ανεπάρκειας σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. 

Το βασικό, λοιπόν, το οποίο επικαλούμαστε να κάνουμε σε όλη αυτή τη στρατηγική προσέγγιση, και 

εκεί θα μείνω, δεν θα μπω σε κάποια παραπάνω λεπτομέρεια, τουλάχιστον στη φάση αυτή, είναι 

ότι πρέπει να βρούμε την κρίσιμη ισορροπία προκειμένου να έχουμε τη βελτιστοποίηση του 

προγράμματος δράσης. 

Εάν, λοιπόν, διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα δράσης, όπως το ’χουμε ακούσει από 

όλες τις πλευρές του και με όλες του τις διαστάσεις, οι υποδομές θα κληθούν να παίξουν τον δικό 

τους τον ρόλο. 

Σ’ αυτή τη λογική χρειαζόμαστε πληρότητα γνώσης, δεδομένων και ταυτόχρονα συνειδητοποίηση 

σε επίπεδο επιμέρους των αναγκών. Αυτό σημαίνει επαφή, θέλει καθημερινή επαφή με τους Δήμους, 

σημαίνει επαφή με την πραγματικότητα.  

Ρωτήσατε αν υπάρχει γνώση της περιοχής. Προφανώς υπάρχει και γνώση και αγάπη της περιοχής, 

τυχαίνει να έχω και μία σχέση με τη Βόρεια Εύβοια από παλιότερα, από δω και τουλάχιστον 15 

χρόνια και την αγαπώ ιδιαίτερα.  
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Πέρα όμως απ’ αυτή τη συναισθηματική μου εξάρτηση, αυτό που έχω να πω είναι ότι η Βόρεια 

Εύβοια καλείται σήμερα να αποτελέσει τον χώρο αναζήτησης μίας διαδρομής που ευρίσκεται σε 

πολύ λεπτή ισορροπία όσον αφορά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.  

Ανέφερε ο κ. Μπένος το θέμα της SWOT ανάλυσης, η οποία είναι αναγκαία. Όταν μιλάμε για SWOT 

ανάλυση προφανώς είναι ένας όρος που εξετάζει τις ευκαιρίες, τους κινδύνους, τις προοπτικές, τις 

δυνατότητες, θα επεξεργάζεται, θα αξιολογεί και θα προχωράει.  

Χρειάζεται πληρότητα γνώσης όλων των δεδομένων, χρειάζεται ευστοχία πρόβλεψης των 

προοπτικών γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο στη δουλειά μας, χρειάζεται επίγνωση της 

αποτελεσματικότητας σε διατομεακό φάσμα των όποιων επεμβάσεων πάμε να κάνουμε, γιατί οι 

επεμβάσεις μας δεν έχουν αυτοσκοπό να γίνουν οι επενδύσεις στις υποδομές για τις υποδομές, 

έχουνε την επίπτωσή τους στην επαγωγική και αυτό είναι το ζητούμενο. Η διάκριση, λοιπόν, των 

επιπτώσεων που αυτές θα μπορέσουν να ασκήσουν την ανάπτυξη και στο ζητούμενο της προοπτικής 

αξιοποίησης του προγράμματος ανάδειξης.  

Η ενσυναίσθηση της βαρύτητας των κριτηρίων, υπάρχει εκεί η αλληλοσύγκρουση όπως είπαμε, 

σύγκρουση μεταξύ αντικρουόμενων απαιτήσεων, που ένα πρόγραμμα, όποιο και αν είναι, όσο και 

αν είναι πλούσιο, πάντα δεν επαρκεί. Έστω, λοιπόν, να είναι εύστοχο και απολύτως 

αποτελεσματικό, αποτελεσματικότερο από οποιαδήποτε άλλη τέτοια επιλογή.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο εμείς θα κληθούμε να καλύψουμε αυτούς τους έξι θεματικούς τομείς για να 

μπορέσουμε να δώσουμε την κατεύθυνση, η οποία για τη δική μας τη δουλειά σίγουρα θα αφορά το 

πρόγραμμα, θα αφορά τις δράσεις τις άμεσες, ακούστηκε και προφανώς είναι ξεκάθαρο, από τον 

ίδιο τον κ. Σκυλακάκη, τον Υπουργό, ότι δεν χωράει ο άξονας της Βόρειας Εύβοιας. Και όμως, ο 

άξονας της Βόρειας Εύβοιας είναι αυτός που είναι ζητούμενος.  

Η απάντηση είναι ότι καλούμαστε στη στρατηγική μας προσέγγιση να μην περιοριστούμε στο 

πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος δράσης, αλλά να καλύψουμε διαχρονικά την προοπτική 

της ίδιας της Εύβοιας και να φανταστούμε τα άμεσα, τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα 

μακροπρόθεσμα επίπεδα δράσης και αυτό καλούμαστε να κάνουμε, ιεραρχώντας τις 

προτεραιότητες για κάθε ένα από τα στάδια. Ευχαριστώ πολύ».  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Κώστα μου και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Για να καταλάβετε θα σας πω ένα παράδειγμα με τον 

Κώστα. Άμα δεις το πρόγραμμα ανασυγκρότηση Καλαμάτας είχα βάλει τον εθνικό δρόμο, παιδιά, 

Κορίνθου - Τριπόλεως - Καλαμάτας, ο οποίος επιταχύνθηκε επειδή το έβαλε υπόψη της στο 

πρόγραμμα της ανασυγκρότησης της Καλαμάτας. Και είχα βάλει και τον περιφερειακό δακτύλιο. 

Θυμάστε τι μας λέγανε τότε, Κώστα. Εγκαινιάστηκε πριν από 3 χρόνια ο περιφερειακός δακτύλιος.   

Έτσι θα δουλέψουμε, με προοπτική δεκαετιών. Το άμεσο βάθος είναι το 30, η μεσοπρόθεσμη βάση 

τους είναι το 30 αλλά εγώ θέλω να πάμε μέχρι το 50. Έτσι εγώ θα νιώθω καλά. Σε ευχαριστούμε 

πάρα πολύ, Κώστα. Να ξέρετε ότι θα στηριχθούμε πολύ στον Κώστα. Σας το λέω με μεγάλη 

ασφάλεια».  
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΚΚΟΣ:  

«Μια φράση μόνο. Η μελέτη σκοπιμότητας που καλούμαστε να κάνουμε όποτε χρειάζεται να 

κάνουμε, οπωσδήποτε έχει χρονική διάρκεια 30ετίας, για την ανάλυση των επιπτώσεων».  

Ο κ. Μπένος στο σημείο αυτό κάλεσε την ερευνητική ομάδα του Οργανισμού «διαΝΕΟσις», που 

εκπονούν τις μελέτες για τα Δίκτυα της Κοινωνίας και για το Ανθρώπινο Δυναμικό. Το λόγο 

πήρε αρχικά ο κ. Δημήτρης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις.   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ:  

«Καλησπέρα και από εμάς, από τη διαΝΕΟσις. Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, 

με μεγάλη χαρά και με μεγάλο ενθουσιασμό δεχθήκαμε την πρόσκλησή σου να βοηθήσουμε σε αυτό 

το έργο. Πολύ εύστοχα το έχεις χαρακτηρίσει ανθρωποκεντρικό ˙ανθρωποκεντρικοί είμαστε και 

εμείς, με βάση αυτή τη λογική δουλεύουμε, και σαν κύριο χαρακτηριστικό έχουμε και εμείς τη 

διεξαγωγή μελετών, που είναι πάντα τεκμηριωμένες, έχουν συγκεκριμένες προτάσεις, διακρίνονται 

για την ποιότητά τους και αυτά τα χαρακτηριστικά φιλοδοξούμε να τα μεταφέρουμε και σε αυτή την 

ομάδα και να είμαστε και εμείς εκεί, σ’ αυτό το έργο που πάει να εκτελεστεί.  

Στο πλαίσιο αυτό μας αναθέσατε δύο σημαντικές μελέτες. Η μία αφορά την απασχόληση και η άλλη 

η μελέτη αφορά τα κοινωνικά δίκτυα. 

Με χαρά όπως είπα δεχθήκαμε αυτή τη συνεργασία και νιώθουμε πολλή σιγουριά γιατί και εμείς με 

τη σειρά μας έχουμε άξιους συνεργάτες, με τους οποίους ήδη είμαστε σε συζήτηση και έχουν ήδη 

αποδεχθεί για να υλοποιήσουν αυτή τη συνεργασία.  

Στα κοινωνικά δίκτυα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνεργαστούμε με τον κ. Μάνο 

Ματσαγγάνη, πιστεύω ότι πολλοί από σας τον γνωρίζετε και μέσα από την εμπειρία και τη γνώση 

του πιστεύω να πάρουμε ένα πολύ αξιόλογο έργο που μπορεί να βοηθήσει όλη αυτή την 

αποτελεσματικότητα. 

Επίσης, στο θέμα της απασχόλησης που αναφέρθηκα προηγουμένως, έχουμε τη χαρά και την τιμή 

να συνεργαστούμε με τον κ.  Γιώργο Πετράκο, ο οποίος διακρίνεται και για την επιστημονική του 

γνώση και για την εμπειρία, αλλά και το πολύτιμο έργο που έχει προσφέρει σε άλλο παρόμοιο έργο, 

που αυτή τη στιγμή υπάρχει στον δημόσιο διάλογο και σχετίζεται με την απολιγνιτοποίηση της 

Κοζάνης. 

Εμείς, Σταύρο, θέλαμε να πλειοδοτήσουμε. Και πέρα από αυτές τις δύο μελέτες θεωρούμε πολύ 

σημαντικό να αναφερθούμε και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που περιμένουμε να 

υπάρξουν και να επηρεάσουν όλο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας και με βάση τις νέες 

μελέτες και τα νέα πορίσματα να προσαρμοστούμε σε αυτήν.  

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε αρωγό τον συνεργάτη μας τον Κώστα Καρτάλη, ο οποίος δεν θα 

μπορέσει να είναι σήμερα εδώ, αλλά είναι ο κ. Τάσος Πολυδώρου, ο οποίος θα μπορούσε να μας 

πει περιληπτικά το έργο που πάμε να υλοποιήσουμε.  

Τώρα, ποια είναι τα παραδοτέα. Εμείς, όπως είπαμε, είμαστε ένας ερευνητικός μελετητικός 

οργανισμός και σε συνεργασία με τους διακεκριμένους συνεργάτες θα σας παραδώσουμε 
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συγκεκριμένες μελέτες επάνω σε αυτά τα θέματα. Φιλοδοξούμε όπως είπα να είναι τεκμηριωμένες 

και προπαντός εφαρμόσιμες.  

Ήδη έχουμε κάνει τις πρώτες συνεννοήσεις και έχουμε τα πρώτα περιγράμματα. Σου τα καταθέτω 

(κ. Μπένο). Τα περιγράμματα αυτά σε παρακαλώ να θεωρήσεις ότι είναι μία πρώτη καταρχήν 

προσέγγιση όλης της δουλειάς μας.  

Είναι δυναμικά, θα αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, θα λαμβάνουν υπ’ 

όψιν όλα τα πορίσματα και όλα τα ευαίσθητα σήματα που θα εκπέμπουν οι κοινωνικοί φορείς και 

μέσα απ’ αυτή τη λογική πιστεύουμε και φιλοδοξούμε να συνδράμουμε σε αυτό το έργο.  

Πρέπει να τονίσω εδώ ότι οι μελέτες αυτές, πέρα από το περιεχόμενο, το κόστος το αναλαμβάνει 

εξ ολοκλήρου η διαΝΕΟσις, τις οποίες εν συνεχεία μελέτες θα χαρίσει στο Δημόσιο. Εμείς δεν 

σκοπεύουμε ούτε να διαχειριστούμε δημόσιους πόρους, ούτε να πάρουμε μέρος σε εκτέλεση έργων, 

παρά μόνο να είμαστε αρωγοί, σύμβουλοι δικοί σου, σε όλη αυτή τη διαδικασία.  

Πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε και εσένα και την εταιρεία σου και μέσα απ’ αυτή τη συνεργασία 

θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και θα ανταποκριθούμε επάξια στο έργο μας. Θα τηρήσουμε τα 

χρονοδιαγράμματα που μας έχετε θέσει και θα παρακαλούσα τον κ. Ματσαγκάνη αν μπορεί να 

παρέμβει, είναι ήδη συνδεδεμένος, να μας πει δύο λόγια για το περίγραμμα, γιατί όπως είπα είναι 

πολύ περιληπτικό, θα έχουμε τη δυνατότητα να το αναπροσαρμόσουμε αν χρειαστεί και ακολούθως 

τον κ. Πετράκο και τον κ. Πολυδώρου για να μας πει 2-3 κουβέντες.  Παρακαλώ, τους συνεργάτες 

να παρέμβουν. Μάνο, έχεις τον λόγο».  

Το λόγο πήρε ο κ. Μάνος Ματσαγγάνης, καθηγητής του Πολυτεχνείου του Μιλάνου και 

επιστημονικός συνεργάτης της διαΝΕΟσις. 

ΜΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ:  

«Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ, καλησπέρα σε όλους.  Λοιπόν, η μελέτη για τα κοινωνικά δίκτυα, θα 

τα πω πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε καταθέσει και το αναλυτικό σημείωμα, έχει δύο σκέλη. Το ένα 

σκέλος είναι αυτό που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε οργάνωση ή συμμετοχή - αρωγή στην 

οργάνωση της δημόσιας διαβούλευσης, δηλαδή το πώς θα οργανώσουμε την ενεργοποίηση των 

κοινωνικών δικτύων με την έννοια της τοπικής κοινωνίας και το πώς θα οργανώσουμε τη 

συζήτηση, η οποία, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Μπένος, δεν μπορεί να γίνει με ένα χαοτικό τρόπο, 

ελάτε να μας πείτε τι θέλετε και εμείς θα το σκεφτούμε ή τέλος πάντων θα το βάλουμε στο Master 

Plan της αναζωογόνησης της περιοχής, αλλά ένα είδος συζήτησης το οποίο θα γίνεται με βάση 

κάποιες αρχικές ιδέες, οι οποίες όμως είναι αρκετά ανοιχτές έτσι ώστε να χωράνε στη διαμόρφωση 

μέσα από τη διαδικασία της διαμόρφωσης.  

Δηλαδή δεν θα είναι μόνο μια προσπάθεια επικοινωνίας και πειθούς της τοπικής κοινής γνώμης, 

αλλά θα είναι έτσι κάπως μια συζήτηση με ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην περιοχή και έχουν ιδέες, 

έχουν άποψη για τις κοινωνικές ανάγκες και ενδεχομένως ιδέες για το πώς θα μπορούσαν αυτές να 

καλυφθούν.  

Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Είναι η οργάνωση της δημόσιας διαβούλευσης και όπως 

καταλαβαίνετε διαπερνά το σύνολον του σχεδίου, δεν είναι μόνο αυτή η συγκεκριμένη μελέτη, είναι 

κάτι το οποίον επικοινωνεί με όλα τα άλλα κομμάτια του σχεδίου, με όλες τις άλλες μελέτες.  
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Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα το οποίο είναι έτσι κάπως πιο θα το έλεγα περιορισμένο αφορά 

συγκεκριμένα και ειδικά το δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών. Δηλαδή εδώ είναι η γενική ιδέα, είναι 

το πώς το ξαναζωντάνεμα της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας θα βασιστεί μεταξύ άλλων και στη 

δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικών δομών από δομές ψυχικής υγείας, βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, Βοήθεια στου Σπίτι. Ένα δίκτυο κοινωνικών δομών, που να 

μπορεί μετά να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες περιοχές.  

Το γιατί είναι χρήσιμο αυτό που δεν θα έπρεπε να είναι, είναι προφανές νομίζω σε όλους, θα έχει 

πολύ μεγάλη σχέση και με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και με την ανάσχεση της δημογραφικής 

παρακμής, η οποία είχε ξεκινήσει πριν τις πυρκαγιές προφανώς και ο κίνδυνος είναι να συνεχιστεί 

και τώρα.  

Άρα λοιπόν ένα δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών για την επόμενη μέρα στη Βόρεια Εύβοια. 

Πιστεύουμε και σε αυτό θα δουλέψουμε ότι είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε όχι μόνο για να 

βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά και για να αποτελέσει εφαλτήριο 

για την ανάκαμψη της περιοχής και σε όλους τους άλλους τομείς, ξεκινώντας από το ανθρώπινο 

δυναμικό.  

Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ, είναι και περασμένη η ώρα, φυσικά είμαι στη διάθεσή σας σε 

περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερη λεπτομέρεια, και συνεχίζουμε τη δουλειά ή μάλλον 

αρχίζουμε τη δουλειά.  Ευχαριστούμε». 

Ο κ. Μπένος συνέχισε ως εξής: 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Θέλω να σου κάνω, να έχω μια πρώτη αντίδραση να σου πω. Έχω 

μακρά εμπειρία στις διαβουλεύσεις όπως ξέρεις και είμαι θιασώτης και υπερασπιστής και σε 

άγονους καιρούς, έτσι; Σκέψου εγώ στους σεισμούς της Καλαμάτας θα έκανα τουλάχιστον 100 και 

σε μερικές απ’ αυτές ήτανε 1.000 άτομα, έτσι; Σου μιλάω για τέτοια μεγέθη.   

Λοιπόν, εγώ πιστεύω το εξής: ότι πρέπει να γίνει στον χρόνο που υπέδειξα, δηλαδή τον Μάρτιο, να 

ξεκινήσει τον Μάρτη, όταν θα έχουμε την πρώτη δέσμη των ιδεών και να τις θέσουμε στην κοινωνία 

για τον τελικό εμπλουτισμό τους και την αναγέννησή τους, την αναβάθμισή τους εν πάση 

περιπτώσει. Και σε παρακαλώ θερμά να συνεργαστείς με τον Παναγιώτη τον Νταή, που έχει μεγάλη 

εμπειρία σ’ αυτά, καθώς και με τον Άρη, έτσι; Δηλαδή θέλω να κάνετε κάτι ενιαίο μαζί, γιατί είναι 

πολύ κρίσιμο για μένα το πώς θα γίνει η διαβούλευση. Πάρα πολύ κρίσιμο. Και θα διαθέσουμε 3 

ολόκληρους μήνες γι’ αυτό, να το κάνουμε, πολύ δυναμικά.  

Άρα λοιπόν σας παρακαλώ να υπάρχει αυτή η διαβούλευση η εσωτερική προκειμένου να έχουμε το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μάνο, σε ευχαριστούμε θερμά που ενεπλάκης σε αυτό το πράγμα, 

παρότι…». 

O κ. Μπένος συνέχισε καλωσορίζοντας στο βήμα τον κ. Γιώργο Πετράκο, Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Ωραία. Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο τον Πετράκο. Θέλω να πω κάτι για τον Γιώργο. Εγώ έχω 

και μνημόνια συνεργασίας με την Κοζάνη. Όταν τελείωσε και διάβασα τη μελέτη του Γιώργου λέω: 

“να μια μελέτη”. Και μάλιστα τον Γιώργο τον πήρα αμέσως τηλέφωνο για να τον συγχαρώ. Είχε 

κάνει την αντίστοιχη μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό για την άλλη μεγάλη περιοχή που έχει 

πρόβλημα, η Κοζάνη, με το θέμα της απολιγνιτοποίησης.  Είναι απ’ την περιοχή ο Γιώργος, να το 

πούμε και αυτό, έτσι, Γιώργο; Έτσι δεν μου έχεις πει; Ότι έχεις καταγωγή από τη Βόρεια Εύβοια;» 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ:  

«Περήφανο μέλος της διασποράς, της Βορείου Ευβοίας, ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που συμμετέχω 

σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σ’ αυτή τη μελέτη νομίζω 

ότι είναι περισσότερο οριζόντια παρά κάθετη, στην ουσία είναι να αποτυπώσουμε τα βασικά 

στοιχεία του ανθρώπινου κεφαλαίου, τολμώ να το λέω ανθρώπινο κεφάλαιο γιατί στην 

πραγματικότητα είναι εκείνος ο συντελεστής ο οποίος επιτρέπει ή δεν επιτρέπει την ανάπτυξη, χωρίς 

φυσικά να σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν έχουνε τον ρόλο τους.  

Θα ακολουθήσουμε την κλασική δομή, θα πω δυο λόγια μετά, αλλά τα κύρια σημεία τα οποία θα 

μας απασχολήσουν είναι κυρίως οι δημογραφικές δυναμικές, εδώ περιλαμβάνονται και τα 

προβλήματα της γήρανσης και τα προβλήματα της εξόδου και της μετανάστευσης, έχουμε όμως και 

τα δίκτυα της διασποράς, υπάρχουν αρκετά τέτοια, ελπίζω να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε, τα 

χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού, τη συμμετοχή τους στο παραγωγικό σύστημα και στην 

παραγωγική διαδικασία, γιατί ένα απ’ τα κύρια ζητούμενα εδώ είναι κυρίως με ποιον τρόπο αυτό 

το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να αναζωογονηθεί το παραγωγικό σύστημα και σε 

τομείς και σε δραστηριότητες οι οποίες έχουνε κάποιες δυνατότητες, έχουν κάποια συγκριτικά 

πλεονεκτήματα εκεί να αναδειχθούν. Και φυσικά εμείς θα προσεγγίσουμε και αυτό που λέμε οι 

συνθήκες αναπαραγωγής, δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία υποστήριξης με κοινωνικές υπηρεσίες και 

όλα αυτά που χρειάζονται.  

Τώρα, αυτή η προσπάθεια θα απαιτήσει μια σειρά από πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα, 

μιλήσαν αρκετοί γι’ αυτό και νομίζω ότι είναι ένα σημείο που πρέπει να συντονιστούμε όλοι πάρα 

πολύ καλά, δεν θέλουμε όλες οι ομάδες να μαζεύουν από την αρχή τα πάντα, νομίζω ένας καλός 

τρόπος να ξυπνήσουμε είναι η κάθε ομάδα να…. και να δούμε ποιος είναι αυτός ή πώς αυτό θα 

μπει σε ένα ενιαίο ας το πούμε έτσι data base που θα… ». 

Ο κ. Μπένος, στο σημείο αυτό, διέκοψε τον μελετητή και ζήτησε από τον κ. Τσιαβό να λάβει 

υπόψη το αίτημα που τέθηκε και να συνταχθεί επιστολή προς τους μελετητές του προγράμματος. 

Αμέσως μετά αυτή τη σύντομη παρέμβαση, ο κ. Πετράκος συνέχισε την παρουσίασή του.   

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ:  

«Για παράδειγμα, αρκετά απ’ αυτά που είπε ο Δημήτρης (Οικονόμου) και οι μελετητές των 

πολεοδομικών, εμάς θα μας χρειαστούν. Θα τα χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο αλλά θα τα 

χρειαστούμε αυτά τα στοιχεία. Εάν τα μαζέψει κάποιος άλλος να μην τα μαζέψουμε εμείς. Οπότε 

πρέπει να δούμε πώς θα καταγραφούνε οι δικές μας ανάγκες, να τις γνωρίζουμε και έτσι ώστε να 

τα πάρουμε ενιαία για την ανάλυση.  
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Να πω μόνο ότι η Βόρειος Εύβοια, όπως όλοι ξέρουν και ξέρω αρκετά δεν ήταν σε κακή κατάσταση 

πριν τις φωτιές. Θα έλεγα μάλιστα ότι ήταν ένα φθίνον παραγωγικό σύστημα με αρκετά προβλήματα 

και δημογραφικά αλλά και οικονομικά και αρκετά κάτω από το ας το πούμε έτσι μέσο όρο της 

χώρας, να μην πω ότι πλησίαζε το μισό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας.  

Άρα, η όλη προσπάθεια αφορά την πραγματική ανασυγκρότηση του παραγωγικού συστήματος και 

αφορά στην ουσία, στην πραγματικότητα να δούμε και ποιες επενδύσεις και ποιες δεξιότητες και 

ποιες ιδέες μπορούν να αναπτυχθούν εκεί.  

Τώρα η άρθρωση της μελέτης είναι η κλασική. Ξεκινάμε την ανάλυση, όπως όλοι, γιατί το βασικό 

είναι να καταλάβουμε, να απαντήσουμε σε ερωτήματα και αφού πάρουμε τις απαντήσεις θα τις 

αξιολογήσουμε και θα μπούνε στη SWOT που πολύ ωραία είπες, στη συγκριτική αξιολόγηση, τα 

ισχυρά και τα αδύνατα σημεία, μετά στη στρατηγική, προτεραιότητες και προτάσεις πολιτικής. 

Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με τους συναδέλφους στη διαΝΕΟσις και βρισκόμαστε σε πορεία ας το 

πούμε έτσι απογείωσης».  

Ο κ. Μπένος εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την παρουσίασε και πληροφόρησε τους μελετητές 

πως αξιοποίησε ήδη κειμενικό υλικό του κ. Πετράκου σε επιστολή που τους εστάλη. Αμέσως 

μετά, έδωσε το λόγο στον κ. Τάσο Πολυδώρου, Φυσικό Περιβάλλοντος, Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικό συνεργάτη της διαΝΕΟσις. 

ΤΑΣΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ: 

 «Καλησπέρα και από μένα. Εμείς σαν ερευνητική ομάδα που την ευθύνη την έχει ο κ. Καρτάλης, 

συνεργαζόμαστε εδώ και αρκετό καιρό με τη διαΝΕΟσις, κατά καιρούς εκπονούμε και 

ενδιαφέρουσες, πιστεύω, μελέτες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, η πιο πρόσφατη έρχεται σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, νομίζω εντός Οκτωβρίου θα δημοσιοποιηθεί, κάποια στοιχεία 

απ’ αυτή τη μελέτη θα σας παρουσιάσω σήμερα, γιατί η κλιματική αλλαγή πραγματικά πιστεύουμε 

ότι είναι ένα σημείο και ένα κομμάτι που πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις δράσεις. Γιατί είναι 

γνωστό απ’ τη διεθνή βιβλιογραφία ότι το οποιοδήποτε σχέδιο αποκατάστασης καμένων εκτάσεων 

θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις μελλοντικές συναντήσεις τέτοιες.   

Οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν το έδαφος, την καταλληλότητα μιας περιοχής για την ανάπτυξη 

καλλιεργειών και πολλές άλλες παραμέτρους, αλλά επίσης επιτρέπουν την εκτίμηση των κλιματικών 

πιέσεων κ.α.  Τώρα, οι κλιματικοί δείκτες και οι παράμετροι που θα υπάρχουν στη μελέτη και να 

πω ότι επειδή όλα αυτά τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν είναι γεωχωρικά, άρα άνετα 

ενσωματώνονται. Αυτή η ΓΕΟΠΥ που είπαμε και είναι επιπρόσθετα επίπεδα πληροφορίας σε όλα 

τα επίπεδα που θα υπάρχουν, νομίζω θα σας διατεθούν μετά τη δημοσιοποίηση της μελέτης, οπότε 

θα είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για όλους τους μελετητές και τους καλώ να διαβάσουνε και 

να μελετήσουνε όλη τη μελέτη που θα ενεργοποιηθεί, ό,τι χρειαστούν από εμάς σε κάποια πιο ειδική 

ανάλυση εννοείται μπορούμε να το παρέχουμε και ενδεικτικά θα πω ποιες παραμέτρους μπορούμε 

να έχουμε σε ό,τι αφορά το μέλλον, που είναι εκτός από τις βασικές που είναι η θερμοκρασία, 

υγρασία εδάφους, πολύ σημαντικές παράμετροι, επιπλέον δεν υπάρχουνε και πολλοί σύνθετοι 

κλιματικοί δείκτες, όπως αριθμός θερμών ημερών που σχετίζεται με τους μελλοντικούς καύσωνες, 

αριθμός συνεχόμενων υγρών ημερών ή αριθμός ημερών με υψηλή βροχόπτωση που σχετίζεται 

πάρα πολύ με τα αντιπλημμυρικά συμβάντα, βαθμοημέρες ανάπτυξης που είναι ένας δείκτης που 



 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» 

 
 

[55] 
 

μπορεί να ποσοτικοποιήσει την επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη των καλλιεργειών και 

για κάθε καλλιέργεια μπορεί αυτός ο δείκτης να εστιάζεται σε συγκεκριμένες καλλιέργειες. Έχουμε 

δείκτες που αφορούν τη ξηρασία. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας για την αποκατάσταση των 

καμένων εκτάσεων.  

Τώρα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το τι υπάρχει στη μελέτη που θα εκπονηθεί, θα τη δείτε σε 

λίγο χρονικό διάστημα, ούτε θα σας κουράσω με πάρα πολύ πληροφορία γιατί η ώρα είναι 

περασμένη, όμως είναι μια μικρή προεπισκόπηση της μελέτης που θα υπάρξει.  

Έχουμε εστιάσει λίγο τώρα εδώ για τη συγκεκριμένη συνάντηση στην περιοχή της Εύβοιας, η μελέτη 

μας αφορά όλη την Ελλάδα προφανώς, οι βασικές παράμετροι που βλέπουμε και υπάρχουνε σε 

πάρα πολύ καλή χωρική ανάλυση πλέον είναι σε 12 επί 12 χιλιόμετρα το κάθε γκριτ πληροφορίας 

που μπορούμε να έχουμε, αφορούν τη θερμοκρασία αέρα που π.χ. για την περίοδο 2024 με 2045 

προβλέπεται μια αύξηση, μια μέση ετήσια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,2 έως 1,6 βαθμούς 

Κελσίου στην περιοχή.  

Για το επόμενο χρονικό διάστημα που η βάση της μελέτης, δηλαδή, το 2046 ως 2065, η αύξηση 

αυτή ακόμα μεγαλώνει, στη μελέτη υπάρχουνε τρία σενάρια εκπομπών των θερμοκοιτικών αερίων 

που επιφέρουν ανάλογα το μέγεθός τους ανάλογες αυξήσεις, οπότε είναι μια πραγματικά πλήρης 

μελέτη και έχει πολύ χρήσιμα στοιχεία για όλους τους μελετητές.  

Εδώ να πω ότι όλες οι παράμετροι, αν κάποιος μελετητής τις χρειαστεί, μπορεί να υπάρχουνε και 

σε εποχική βάση, δεν μελετάμε μόνο ετήσιες τιμές, μπορεί να πάμε και σε εποχές με τις 

διαφοροποιήσεις π.χ. στην αύξηση της θερμοκρασίας. Κάποιες άλλες παράμετροι είναι ενδεικτικά 

η βροχόπτωση, καθώς προβλέπεται μία μικρή μείωση της βροχόπτωσης στο μέλλον και λίγο 

μεγαλύτερη στο πιο μακρινό μέλλον, δηλαδή το 2046 ως 2065 και εδώ όλα τα στοιχεία και δεδομένα 

στη διαφάνεια υπάρχουνε και για όλες τις εποχικές μεταβολές.  

Ο αριθμός των θερμών επεισοδίων που πιθανόν αυτό να είναι και χρήσιμο για τον τουρισμό στο 

μέλλον, βλέπουμε ότι θα αυξηθεί, σε όλα τα σενάρια και για όλες τις περιόδους. Μπορούμε να 

έχουμε πληροφορίες για το πόσες θα είναι οι μέρες που η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι άνω των 

30 βαθμών Κελσίου και εδώ θα παρατηρηθεί μία αύξηση σε όλη την περιοχή η οποία θα είναι όσο 

χειρότερο είναι το σενάριο που μελετάμε τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αύξηση των θερμών 

ημερών.  

Εδώ έχουμε μια πολύ χρήσιμη παράμετρο για πλημμυρικά φαινόμενα, είναι ο αριθμός των ημερών 

με πολύ υψηλή βροχόπτωση που ενώ είδαμε ότι η μέση βροχόπτωση η ετήσια θα μειωθεί, τα ακραία 

φαινόμενα, δηλαδή η ακραία φόρτωση, τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι αυτά θα αυξηθούν. Αυτό 

είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλα τα μέτρα που θα ληφθούν.  

Υπάρχουν κάποιοι δείκτες ξηρασίας που είναι πολύ χρήσιμοι και για την αγροτική παραγωγή και 

για την αναδάσωση, για την περιοχή συγκεκριμένα της Βόρειας Εύβοιας που δεν δείχνουνε κάποια 

ιδιαίτερη κακή κατάσταση˙ είναι ήπιες ως μέτριες συνθήκες και η Βόρεια Εύβοια είναι σε καλύτερη 

κατάσταση από την υπόλοιπη Ελλάδα.  

Οι βαθμοημέρες ανάπτυξης, τέλος, νομίζω δεν έχω άλλη διαφάνεια να σας δείξω, που μας δείχνει 

ανάλογα το είδος της καλλιέργειας πόσο αυξάνεται το διάστημα στο οποίο αυτή η καλλιέργεια 

μπορεί να αποδώσει πολύ καλά.  
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Σε όλη την Ελλάδα αλλά και ειδικότερα στη Βόρεια Εύβοια βλέπουμε ότι υπάρχει μία άρση των 

βαθμοημερών ανάπτυξης, αυτό είναι καλό, μπορεί να αξιοποιηθεί για να επιλεγούν τα κατάλληλα 

είδη καλλιεργειών στην περιοχή.  

Τώρα είναι η εδαφική υγρασία, είναι παρόμοια με τον προηγούμενο δείκτης της ξηρασίας που σας 

έδειξα, η Βόρεια Εύβοια από τα κλιματικά μοντέλα ήδη ξέρουμε ότι έχει μικρές τιμές εδαφικής 

υγρασίας, δηλαδή το επίπεδο δεν είναι πάρα πολύ καλό για την αγροτική παραγωγή, ευτυχώς 

προβλέπεται μια μικρή μείωση της εδαφικής υγρασίας στην περιοχή, ακόμα και στο απώτερο 

μέλλον, δηλαδή την περίοδο 2046 - 2065. 

Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέρος των παραμέτρων που έχουμε στη διάθεσή μας και τα 

οποία είμαστε εννοείται σε θέση να διαθέσουμε σε οποιονδήποτε μελετητή ενδιαφέρεται και νομίζω 

κλείνω».  

Ο λόγος δόθηκε αμέσως μετά στην κα Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις.  

ΦΑΙΗ  ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ:  

«Νομίζω είναι ήδη προχωρημένη η ώρα και περιμένουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι ερευνητές. 

Να πω ότι θα ετοιμάσουμε το report˙ αυτό ήτανε ένα μικρό μέρος της δουλειάς που έχει γίνει, 

υπάρχει αναλυτικό και θα ετοιμάσουμε ένα report το οποίο η διαΝΕΟσις θα το καταθέσει 

επιπρόσθετα από τις δύο μελέτες που έχει αναλάβει, καθότι η κλιματική αλλαγή διαπνέει οριζοντίως 

τις δράσεις και θα βοηθήσει και το Πολυτεχνείο.  

Να πω κάτι λίγο για τα δεδομένα, το είπε και ο Γιώργος ο Πετράκος, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι 

ερευνητές να καταγράψουμε τι δεδομένα χρειαζόμαστε γιατί για παράδειγμα έγινε η απογραφή 

γεωργίας - κτηνοτροφίας, η οποία τέλειωσε τον Ιούνιο που μας πέρασε και αυτά τα στοιχεία η 

ΕΛΣΤΑΤ δεν τα έχει δημοσιεύσει και τα επεξεργάζεται και δεν είναι εύκολο κανείς να τα ζητήσει, 

παρά μόνο κεντρικά. Δηλαδή μόνο αν πάει ένα αίτημα για να έχουμε πρόσβαση σ’ αυτά τα στοιχεία, 

το οποίο θα βοηθήσει όλους τους ερευνητές, είναι το νούμερο 1, για να καταλήξουμε σε data driven 

προτάσεις πολιτικής.  Ευχαριστώ». 

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τη σπουδαία ομάδα της διαΝΕΟσις, όπως τη χαρακτήρισε και έδωσε 

το λόγο στην κα Ιωάννα Δρέττα, CEO της Marketing Greece, με την οποία θα γίνει η έναρξη της 

παρουσίασης της τρίτης ενότητας της συνάντησης που αφορά τον τουρισμό και την 

αγροδιατροφή.  

ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ:  

«Καλησπέρα και από μένα. Δεν μπορώ να παραλείψω τις ευχαριστίες, κ. Μπένο, που μας 

συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας, Marketing Greece, η εταιρεία του 

ΣΕΒ, είναι μια απλή κερδοσκοπική εταιρεία η οποία ασχολείται με την προβολή του τουρισμού και 

αυτό ακριβώς κάναμε εδώ, ασχολούμαστε με τον στρατηγικό σχεδιασμό του μάρκετινγκ για την 

ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Εύβοιας.   

Η μεγάλη οικολογική και οικονομική καταστροφή που συνέβη το καλοκαίρι στη Βόρεια Εύβοια 

είναι μία αφορμή για να αντιμετωπίσει η περιοχή αυτό που στην πραγματικότητα καμία περιοχή 

στην Ελλάδα ή σχεδόν καμία περιοχή στην Ελλάδα δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Και 

ποιο είναι αυτό; Είναι το μεγάλο πρόβλημα αν θέλετε του ελληνικού τουρισμού. Ότι οι πόροι δεν 
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μεταφράζονται σε προϊόν. Έχουμε επιμέρους πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, πόρους, 

φυσικούς: θάλασσα, βουνό, πολιτιστικούς φυσικά, ανθρώπινο κεφάλαιο και όλα αυτά, αλλά όλα 

αυτά δεν μεταφράζονται σε προϊόν με τον τρόπο που θα μπορούσαν να μεταφράζονται προκειμένου 

να δίνουν την προστιθέμενη αξία τους και στην τοπική οικονομία και στην τοπική κοινωνία.  

Και αυτό έρχεται σε αντίθεση, το σημείωσα, ο κ. Ζέκκος νωρίτερα μας είπε ότι οι πόροι είναι σε 

κατάσταση ανεπάρκειας. Αυτό ισχύει μάλλον παντού λόγω του τουρισμού που οι πόροι δεν είναι σε 

κατάσταση ανεπάρκειας, αντίθετα υπάρχουν πολλοί Δήμοι υποχρησιμοποιημένοι.  

Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα η οποία ουσιαστικά με έναν τρόπο εκμεταλλεύεται όλα αυτά 

που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Οι δράσεις που έχουμε να προτείνουμε σε μία λογική όπως 

αναφέρθηκε και πριν, καταγραφής, ανάλυσης, προσέγγισης με μία SWOT κριτική, καταγραφής της 

στρατηγικής και των προτεραιοτήτων και τελικά οι τελικές μας προτάσεις, θα αφορούν soft δράσεις 

οι οποίες το καλό είναι ότι είναι πολύ χαμηλότερου οικονομικού όγκου σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα 

που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, το αντικείμενό μας σας το είπα έτσι πολύ περιληπτικά για να μην 

επιβαρύνω τη συνάντηση. Σίγουρα θα πρέπει να σπάσει χρονικά σε δύο φάσεις προκειμένου να 

υπηρετήσουμε το deadline της 1ης Μαρτίου που μας ζητείται και σε αυτή την πορεία που σας 

περιέγραψα σε σχέση με το ζητούμενο θα έχουμε και το input που θα αναλύσει αμέσως μετά από 

την TOPOSOPHY που ουσιαστικά θα είναι η καταγραφή του Benchmarking, του τι έκαναν όλοι οι 

υπόλοιποι ανά τον κόσμο σε αντίστοιχες περιπτώσεις και θα προσφέρει σίγουρα καλές ιδέες σε αυτό 

το οποίο ζητάτε, τις καλές ιδέες οι οποίες θα αποτελέσουνε και φωτεινές έτσι περιπτώσεις 

ενδιαφέροντος.  

Αυτά από μας, χαιρόμαστε πολύ που συμμετέχουμε σε αυτή την ομάδα έργου και είμαστε στη 

διάθεση όλων για διευκρινίσεις και για ό,τι άλλο χρειαστεί. Ευχαριστώ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε την κα Δρέττα για την διαζωματική, όπως τη χαρακτήρισε παρουσίασή 

της και έδωσε το λόγο στον κ. Δημήτρη Γεωργίου,  μελετητή της εταιρείας TOPOSOPHY που 

θα αποτελεί χορηγό και υλοποιητή ειδικής μελέτης για την τουριστική ταυτότητα του νέου 

προϊόντος της Βόρειας Εύβοιας, ως προορισμού.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:  

«Εκ μέρους της Ομάδος TOPOSOPHY να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνεισφέρουμε 

εθελοντικά σε αυτή την πολύ σημαντική και ευγενή θα έλεγα προσπάθεια ανασυγκρότησης της 

Βορείου Ευβοίας.  

Δυο λόγια για τη TOPOSOPHY. Η TOPOSOPHY είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης, 

διαχείρισης και προώθησης τουριστικών προορισμών, έχει κάνει πάνω από 150 μελέτες ανάπτυξης 

της στρατηγικής για προορισμούς όπως είναι το Άμστερνταμ, όπως είναι η Γλασκώβη, η Αθήνα, 

πελάτες με μεγάλους Οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών και άλλα.  

Πάμε στο αντικείμενο της μελέτης, της χωρικής μας συνεισφοράς. Αποτελεί μια καταγραφή 

επιτυχημένων διεθνών πρακτικών στον τομέα της ανάπτυξης τουριστικών προορισμών μετά από 

φυσικές καταστροφές. Σκοπός μας είναι επειδή αποτελεί και έναν θεμέλιο λίθο θα έλεγα να το 

παραδώσουμε μες τους επόμενους 3 μήνες, αλλά θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να το κάνουμε 

ακόμα ταχύτερα.  
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Η προσέγγισή μας λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς κατευθύνσεις και πρότυπα αναφορικά, τους 17 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τα κριτήρια βιωσιμότητας του Παγκόσμιου 

Συμβουλίου Βιώσιμου Τουρισμού και τους άξονες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.  

Στόχοι και οφέλη αυτής της καταγραφής αποτελούν αρχικά να δοθεί μια κατεύθυνση για τα επόμενα 

βήματα στον τουριστικό σχεδιασμό και από κει και πέρα να δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο 

στρατηγικό πλαίσιο το οποίο θα τροφοδοτήσει και τις υπόλοιπες μελέτες της Επιτροπής 

Ανασυγκρότησης. Από τη δική της οπτική.  

Φυσικά πρέπει να αναφέρουμε ότι θα βασίζεται και στους άξονες και πυλώνες όπως έχουν 

δημοσιευθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, για τους ανθρώπους, τον πλανήτη, την 

ευημερία εν γένει και πάμε τώρα γρήγορα-γρήγορα στο περιεχόμενο της μελέτης.  

Ασφαλώς ξεκινάμε με μια εισαγωγή και τη μεθοδολογική προσέγγιση, προχωράμε με μια 

καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με προσλαμβάνουσες και από τους άλλους μελετητές, το 

κύριο αντικείμενο που είναι η έρευνα και η ανάλυση δέκα επιτυχημένων πρακτικών, για να 

καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο συμπερασμάτων και προτεινόμενων δράσεων. 

Λίγα λόγια για τη μεθοδολογία. Εδώ θέλω να σταθούμε ότι τα παραδείγματα αφορούν χώρες όπως 

η Πορτογαλία, περιοχές της Αυστραλίας, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, οι οποίες έχουν πληγεί 

πρόσφατα, έχουν κοινά χαρακτηριστικά με την περίπτωση της Εύβοιας και ταυτόχρονα υπάρχει 

επάρκεια στοιχείων για να μπορέσουμε να δομήσουμε αυτά τα παραδείγματα. 

Ενδεικτικά η δομή θα έχει την περιγραφή της κάθε περίπτωσης, δράσεις και ενέργειες που ανέλαβε 

ο κάθε οργανισμός και τα αποτελέσματα αυτού και σε δεύτερο επίπεδο θα σκιαγραφεί τους 

παράγοντες επιτυχίας, την καινοτομία που εισήχθη στη διαχείριση του προορισμού και τα οφέλη 

αυτού, για να πάμε στη διασύνδεση και τη συσχέτιση με την περίπτωση της Εύβοιας. Και να 

καταλήξουμε στο πλάνο προτάσεων και δράσεων, τόσο σε ειδικές όσο και σε γενικές κατευθύνσεις.  

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή».    

Ο κ. Μπένος έδωσε αμέσως μετά το λόγο στον κο Ξενοφώντα Κάππα,  Γενικό Διευθυντή του 

Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΚΑΠΠΑΣ:  

«Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, ένα πεντάλεπτο. Να ευχαριστήσω καταρχήν 

τον Σταύρο για την πρόσκληση, να ευχαριστήσω τον κ. Αλεξάνδρου, τον Διευθυντή Αγροτικής της 

Τράπεζας Πειραιώς που είναι ένας από τους μελετητές που συνεργαζόμαστε, μέσα στους συνεργάτες 

που συνεργαζόμαστε γι’ αυτή τη μελέτη, καθώς και τον κ. Χατζηνικολάου, Διευθυντή του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ. Είναι δύο από τους τέσσερις βασικούς συντελεστές αυτής της μελέτης.   

Να ξεκινήσω και με μία σύντομη εισαγωγή για το ποιοι είμαστε, γιατί είναι και Δήμαρχοι εδώ και 

ο κ. Περιφερειάρχης. Πιθανότατα θα έχουν ακούσει για μας αλλά λίγο τις λεπτομέρειες να πούμε. 

Είμαστε ένα Ίδρυμα, λειτουργούμε από το 2011, εστιάζουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με 

αγροτική ανάπτυξη, πολιτισμό, περιβάλλον και κοινωνικά θέματα. Αν και τα άλλα είναι πιο 

πρόσφατα, το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης ήταν το πρώτο αντικείμενο με το οποίο 

ασχοληθήκαμε και αν θέλετε είναι αυτό το οποίο από τότε και μέχρι και σήμερα ασχολούμαστε 

ενεργά και μόνοι μας ας το πούμε έτσι. Δηλαδή ότι είναι ένας τομέας ο οποίος δεν είναι κάτι που 
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απλά μπορεί να χρηματοδοτήσουμε μία καλή δράση ή κάτι τέτοιο αλλά είμαστε μέσα σε όλο αυτό, 

το παρακολουθούμε από κοντά, το συντονίζουμε, δουλεύουμε μαζί με τους φορείς οι οποίοι 

συνεργάζονται μαζί μας.  

Είναι ένας δύσκολος τομέας, σίγουρα, είναι ο πιο δύσκολος απ’ όλους τους τομείς που 

ασχολούμαστε, γιατί ακριβώς περιλαμβάνει μία τεράστια γκάμα θεμάτων, από τον εργάτη γης μέχρι 

τον πωλητή στο σούπερ μάρκετ ή τον καταναλωτή και το τι αυτός πιστεύει για το προϊόν, όλο αυτό 

που λέμε από το χωράφι στο ράφι, άρα θέλει πολλές δεξιότητες, θα έχει ένα σύμπλεγμα και γι’ αυτό 

ακριβώς και όταν μας ανατέθηκε να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να κάνουμε την αγροδιατροφική 

μελέτη για τη Βόρεια Εύβοια και να το συνδέσουμε, η λογική μας από την αρχή ήτανε να βρούμε 

τους καλύτερους και τους πιο σχετικούς στην Ελλάδα που ασχολούνται με αυτό το θέμα.  

Έτσι καταλήξαμε να έχουμε αυτούς τους τέσσερις συνεργάτες, που είναι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι 

η Τράπεζα Πειραιώς, είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Αμερικανική Γεωργική 

Σχολή. Όλοι οι συνεργάτες τους οποίους έχουμε δει στην πράξη, όλοι οι συνεργάτες που από μόνοι 

τους θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη μελέτη εξ ολοκλήρου αλλά θεωρήσαμε ότι είναι πιο σωστό 

να πάρουμε, αν θέλετε, το καλύτερο κομμάτι στο οποίο είναι ο καθένας πιο δυνατός και να κάνουμε 

αυτή τη σύνδεση.  

Είναι μία δυσκολία για εμάς, είναι ο Σταύρος Μπένος πάρα πολύ απαιτητικός˙ θέλει να είμαστε και 

γρήγοροι και αποτελεσματικοί και αυτό φυσικά είναι κάτι που μπορεί να γίνει αλλά θέλει να είμαστε 

και πρότυπο, να αφήσουμε μία δουλειά που θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την επόμενη ημέρα, και 

αυτό είναι δύσκολο γιατί, πρέπει να κάνεις τα πράγματα έτσι ώστε να μπορεί να είναι επαναλήψεις, 

να είναι σωστά δομημένα.  

Να μπω λίγο απλά στα βασικά κεφάλαια της μελέτης, αφού σας είπα και τους συντελεστές, για να 

μην σας κρατήσω. Η μελέτη χωρίζεται σε κάποια οριζόντια και σε κάποια κάθετα σημεία. Δηλαδή 

κάποιες θεματικές τις βλέπουμε οριζόντια και υπάρχουν και κάποια ας το πούμε έτσι κομμάτια 

τομεακά.  

Τα κομμάτια αν θέλετε τα οριζόντια είναι σίγουρα μία πολύ καλή καταγραφή του τι συμβαίνει αυτή 

τη στιγμή, ακούστηκε πάρα πολύ αυτό από όλους τους μελετητές, η ανάλυση, δηλαδή, των στοιχείων 

που υπάρχουνε, είτε από το Υπουργείο, είτε από τις Υπηρεσίες, είτε από άλλους Φορείς, η ανάλυση 

του πεδίου, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, οι τρέχουσες συνθήκες αλλά και οι δυνατότητες που 

υπάρχουνε, όλο το κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας, δηλαδή οι αλυσίδες παραγωγής, τα 

δίκτυα διανομής, τα clusters που μπορούν να συνδεθούνε, οι ομάδες παραγωγών, οι αγροτικοί 

συνεταιρισμοί, τα εμβληματικά προϊόντα στις περιοχές, η πιθανή αναδιάρθρωση καλλιεργειών, τα 

τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, το SWOT που ανέφερε και ο Σταύρος πριν, η αξιοποίηση 

δυνατοτήτων, τη διασύνδεση του πρωτογενούς και του τριτογενούς τομέα, είμαστε μία μελέτη που 

θα χρειαστεί να διασυνδεθούμε με πολλές άλλες μελέτες.  

Ακούσαμε πριν τη μελέτη για το δάσος. Η δασική οικονομία, η αγροτική οικονομία είναι ένα πολύ 

μεγάλο κεφάλαιο της δικής μας δουλειάς, άρα πρέπει εκεί να δούμε τι γίνεται. Ακούσαμε πριν την 

TOPOSOPHY και τη Marketing Greece. Στο κομμάτι της αγροδιατροφής και της διασύνδεσης του 

πρωτογενούς με τον τριτογενή τομέα είναι ένα κομμάτι το οποίο και εμάς μας αφορά και μας 

απασχολεί.  
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Υπάρχει, επίσης, και μία ιδιαιτερότητα που θέλουμε να δούμε˙ να δούμε, δηλαδή, λίγο το νομικό 

πλαίσιο ώστε να προλάβουμε κωλύματα που μπορεί να δημιουργηθούνε, ειδικά όσον αφορά το 

δασικό αλλά όχι μόνο κομμάτι. Αναφέρθηκε πριν σε παραδειγματάκια ο Σταύρος, ότι θα μπορούσε 

να γίνουν φυτεύσεις οπωροφόρων σε δασική έκταση και αυτές ακριβώς να καλλιεργούνται. Πολύ 

ωραίο. Γίνεται; Το επιτρέπει η δασική νομοθεσία αυτό; Και άντε και καλά τα φύτεψες, μπορούν οι 

ντόπιοι να πάνε να μαζέψουνε μετά; Προβλέπεται ή δεν προβλέπεται; Αν δεν προβλέπεται τι πρέπει 

να γίνει; Να το δούμε αυτό εγκαίρως και να μην πάμε να πούμε: “αα, πολύ ωραία δράση, πάμε να 

την κάνουμε” και μετά πει το Δασαρχείο: “παιδιά, πού πάτε εδώ πέρα; Δεν υπάρχει προβλεπόμενο 

καθεστώς”. Άρα προσπαθούμε να προλάβουμε και αυτό το κομμάτι.  

Σίγουρα η ανάλυση των χρηματοδοτικών αναγκών και η διασύνδεση με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, 

αυτό ήτανε το νούμερο ένα που μας έχει θέσει και ο Σταύρος αλλά που και εμείς αντιλαμβανόμαστε 

ότι πρέπει να γίνει και φυσικά είναι και οι κάθετοι τομείς: μια αγροδασική οικονομία, κτηνοτροφία, 

ελαιοκαλλιέργεια, καθώς και τα αρωματικά φυτά, μελισσοκομία και οι λοιπές καλλιέργειες.  

Πολύ επιγραμματικά, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα δουλέψει κυρίως πάνω στις κάθετες 

αυτές μελέτες, στο κομμάτι, δηλαδή, της ελαιοκομίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, το κομμάτι το 

αγροδασικό θα το δουλέψει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ που έχει ας το πούμε έτσι και την καλύτερη αυτή 

τη στιγμή γνώση εφαρμοσμένης έρευνας, όπως επίσης θα δουλέψει και το κομμάτι της υποδομής 

που θέλουμε να δούμε όσον αφορά τα εδαφικά και τα υδατολογικά, το οποίο είναι μία κρίσιμη 

παράμετρος.  

Από κει και πέρα, η Τράπεζα Πειραιώς θα δουλέψει κατά κύριο λόγο και το κομμάτι της βάσης 

δεδομένων: τι δεδομένα έχουμε για τους κατοίκους εκεί πέρα, η περιοχή δεδομένων έχει και την 

Αγροτική, άρα αυτή τη στιγμή ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει στην περιοχή, αλλά και όλο το κομμάτι 

της διασύνδεσης με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ η Αμερικανική Γεωργική Σχολή θα εστιάσει 

περισσότερο στο κομμάτι της αγροτικής οικονομίας, της ανάπτυξης, των clusters και ούτω καθεξής, 

όλης της παραγωγής.   

Νομίζω ότι δεν ξέχασα κάτι σημαντικό, ξέρω ότι είμαι ο τελευταίος, άρα τα υπόλοιπα 

επιφυλάσσομαι, εάν ξέχασα κάτι στην επόμενη συνάντηση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».  

Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε τον κ. Κάππα  με τα παρακάτω λόγια και αμέσως μετά έδωσε το λόγο 

στον κ. Γιάννη Ζηρίνη, αναπληρωτή του Επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής για την 

ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Είσαι απ’ αυτούς που ζηλεύω, ξέρεις. Τα λες τόσο πυκνά και τόσο σύντομα ταυτόχρονα. Εντάξει; 

Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εν γένει προσφορά σας αλλά και την 

προσφορά, ειδικά γιατί είναι και χορηγία ταυτόχρονα».  

Στο σημείο αυτό ο κ. Μπένος έδωσε το λόγο στον κ. Γιάννη Ζηρίνη για να κάνει την αποφώνηση 

της συνάντησης: 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  
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«Λοιπόν, τώρα τιμητικά θα κλείσει ο Γιάννης Ζηρίνης. Τον Γιάννη τον γνώρισα περίπου πριν από 

8 χρόνια. Το ’13, Γιάννη. 9 χρόνια. Είχα μόλις ξεκινήσει τα ολιστικά προγράμματα και είχα πάει 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον κ. Χατζηδάκη τότε Υπουργό για να του πω ότι είμαστε έτοιμοι να 

προχωρήσουμε σε ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και ω του θαύματος ο κ. Χατζηδάκης είχε 

σύμβουλο τότε τον Γιάννη, τον φώναξε και από τότε συνδεθήκαμε, μας συνέδεσε, δηλαδή, αυτό το 

πάθος για τα ολιστικά προγράμματα στην πατρίδα μας. Είναι πραγματικά ένας ευπατρίδης ο 

Γιάννης, το λέω με πολλή εκτίμηση και αγάπη και θα είναι ο αναπληρωτής μου, το δεξί μου χέρι σε 

όλη αυτή την προσπάθεια. Θα είναι πολύ βαρύ καθήκον και νομίζω ότι του αξίζει να κλείσει αυτή 

την ωραία συνάντηση σήμερα».  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΡΙΝΗΣ:  

«Ευχαριστώ, Σταύρο, για την τιμή που μου έκανες να πω τον τελευταίο λόγο. Θα είμαι εξαιρετικά 

σύντομος. Εγώ νομίζω ότι είμαι σε ένα όνειρο γιατί δουλεύουμε αυτά τα πράγματα με διάφορα 

επαγγελματικά καπέλα αρκετές δεκαετίες και είναι έτσι μία εκπλήρωση ας πούμε όλων αυτών των 

προσδοκιών και των προσπαθειών που γινόντουσαν από πολλούς ανθρώπους αυτό το διάστημα.  

Με πολλούς από τους μελετητές, σχεδόν με όλους, έχουμε σαν “ΔΙΑΖΩΜΑ” συνεργασία αγαστή, 

γνωριζόμαστε, έχουμε δουλέψει σε χρόνους, είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα βγει κάτι πολύ 

ενδιαφέρον και πολύ πρακτικό, αυτό που είπες, Σταύρο, ότι πρέπει να είναι 50 σελίδες η κάθε 

μελέτη και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν, και να μπορεί να είναι ένα κείμενο γλαφυρό και 

γυαλιστερό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να το καταφέρουμε και θα το καταφέρουμε, θα είναι και 

αυτό μια καινοτομία σε όλη αυτή την προσπάθεια. Διέβλεψα μια όρεξη, ένα κέφι όλων έτσι να 

πετύχει αυτή η προσπάθεια και θέλω να διαβεβαιώσω και τον Περιφερειάρχη και τους δύο 

Δημάρχους ότι θα κάνουμε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε μαζί να οραματιστούμε την 

περιοχή που καταστράφηκε έτσι όπως την θέλουμε και έτσι όπως μπορεί να γίνει. Αυτά θέλω να 

πω, ευχαριστώ πολύ».  

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ:  

«Τα είπες όλα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό που ζήσαμε σήμερα όλοι μας. Καλή δουλειά σε 

όλους».  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


