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ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΕΞΩ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ 

ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ

ΜΠΕΝΟβγαίνοντας στα Καμένα.

Πού στοχεύει η επιτροπή Μπένου;
σελ 2

Πλημμυρίσαμε από λόγια και 
κοροϊδία.

σελ 4

Καμία εμπιστοσύνη σε 
αυτούς που παρουσιάζουν
την καταστροφή μας ως 

ευκαιρία.
σελ 3



Στις 7 Σεπτέμβρη μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη και η 
νεοσύστατη επιτροπή ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας (ΕΑΒΕ) 
έφτασε στον τόπο μας και για άλλη μια φορά έκαναν αυτό που 
ξέρουν καλά να κάνουν: μοίρασαν υποσχέσεις επενδυμένες με 
παχιά λόγια και χωρίς κανένα ενδοιασμό είδαν την καμένη γη 
ως ευκαιρία. Στην εν λόγω συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ο 
κ. Μπένος, εκ μέρους του κράτους και των επενδυτών ανέφερε 
πως οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους είναι σε σωστό 
δρόμο, πως το κράτος έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Από την 
αρχή ξεκίνησε τα ψέματα, μιας και οι αποζημιώσεις ούτε στο 
100% είναι, ούτε αφορούν το σύνολο των πυρόπληκτων, αλλά 
αυτούς που το κράτος και οι υπηρεσίες τους λογαριάζουν ως 
πυρόπληκτους. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις ολοκληρωμένες 
χωρικές επενδύσεις (ΟΧΕ), ενώ στις 29 Σεπτέμβρη, η Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση «Διάζωμα», ιδιοκτησίας Μπένου, 
δημοσιοποίησε μια ψηφιακή παρουσίαση των σχεδιασμών 
για την Β. Εύβοια (https://prezi.com/view/GMxTbpPtw52k3
DoWGf24/?fbclid=IwAR0df_V24ysX8xu1CoT4MysRDYU_
F9tGzL4Sb-iiknKNLemv9x8jkRHwQnY). Το πλάνο βαφτίστηκε 
«σχέδιο ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας». Η Β. Ευβοια γίνεται 
ένα πειραματικό εργαστήριο για ιδιωτικές μπίζνες, μιας και 
πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο εκχωρούνται υπερεξουσίες 
σε μια δράκα ιδιωτών να αναδιαμορφώσουν την κατεστραμμένη 
περιοχή. Τα διεθνή παραδείγματα αντίστοιχων πολιτικών, 
όπως έγινε στη Νέα Ορλεάνη, μετά τον τυφώνα «Κατρίν», 
μεταφράστηκαν σε εκδίωξη και φτωχοποίηση των κατοίκων, 
ιδιωτικοποίηση δημόσιας γης, εκχώρηση σε ιδιώτες μια σειρά 
από δημόσιες υπηρεσίες, αστυνόμευση και αυταρχισμός. Στο, 
εν λόγω πλάνο, πίσω από όμορφους και ευαισθητοποιημένους 
τίτλους για δήθεν ολιστική και ανθρωποκεντρική στόχευση, σε 
ένα πρόγραμμα με 10 πυλώνες, σκιαγραφείται η ριζική και βίαιη 
αλλαγή των ζωών μας προς όφελος άπληστων κερδοσκόπων. 
Αναφέρουν τα εξής στην εν λόγω παρουσίαση:

Τίτλος «Υποδομές»
υπότιτλος «υποδομές φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος».

Ας μας πούνε τι εννοούν; Εμείς σκεφτόμαστε, περιφράξεις 
και τσιμεντοποίηση δασών, αποστειρωμένα «πάρκα» που 
καμία σχέση δεν έχουν με το δάσος που υπήρχε μέχρι τώρα 
στο τόπο μας. Επίσης σκεφτόμαστε πως θέλουν να βάλουν χέρι 
στη φυσική αναδάσωση, σχεδιάζοντας τι θα φυτευτεί και που, 
αλλοιώνοντας τη φυσική χλωρίδα και κατ’ επέκταση και πανίδα. 
Οι ανησυχίες μας ενισχύονται από το γεγονός πως επίσημα δεν 
έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες όλες οι περιοχές που κάηκαν.

Τίτλος «Περιβαλλοντική Αναγέννηση»
υπότιτλοι «το νέο δάσος» & «Σύνδεση με νέους 

οικισμούς». 

Αναρωτιόμαστε τι θα πει «νέο δάσος» και «νέοι οικισμοί». 
Το δάσος το άφησε η κυβέρνηση να καεί ολοσχερώς 
(υπενθυμίζουμε: κάηκαν 512.031,54 στρέμματα εκ των 
οποίων τα 322.188,92 βρίσκονται στον Δήμο Λίμνης – 
Μαντουδίου – Αγίας Άννας και τα 189.842,61 τον Δήμο 
Ιστιαίας), τα χωριά μας και ό,τι απέμεινε, τα σώσαμε εμείς οι 
ίδιοι, άρα τα χωριά υπάρχουν και ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ από 
ΝΕΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ και ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ. Άραγε, τι έχουν στο 
μυαλό τους, να μας ξεσπιτώσουν και να μας τοποθετήσουν, ως 
αξιοθέατα στους νέους οικισμούς; Να κάνουν το άγριο δάσος 
μακέτα, τα χωριά και εμάς τους ίδιους τουριστικό προϊόν; 
Να αναδιαμορφώσουν την περιοχή σε τέτοια έκταση που 
τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όπως το παρελθόν; Ο τόπος ήταν 
πλούσιος, το δάσος μας παρείχε μια σειρά από υλικά αγαθά, 
οξυγόνο αλλά και αναψυχή, αν το αφήσουν στην ησυχία του 
θα γίνει ξανά όπως παλιά. 

Τίτλος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
υπότιτλος «Νέες μορφές επιχειρηματικότητας 
με επίκεντρο την πράσινη οικονομία και την 

καινοτομία & δημιουργία cluster».

Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας, όταν 
μιλούν για δήθεν πράσινη οικονομία είναι η εισβολή της 
βιομηχανίας των αιολικών και φωτοβολταϊκών εργοστασίων 
στα βουνά και τα δάση της Β. Εύβοιας. Αυτό μεταφράζεται 
σε περαιτέρω καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος (οι 
δύσπιστοι ας κάνουν μια βόλτα στη Ν. Εύβοια), μεταφράζεται 
σε παρεμπόδιση της φυσικής αναδάσωσης και αναγέννησης 
του δάσους και σε έργα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
εθνικών και πολυεθνικών αρπακτικών που όχι μόνο δεν 
καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αλλά κι η τοπική 
κοινωνία δεν έχει κανένα όφελος. Το cluster αναφέρεται σε 
επιχειρηματικό «συνεργατικό» σχηματισμό που προωθεί 
την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, ακόμα και των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο ίδιο cluster. Μπορεί να 

φανταστεί ο καθένας και η καθεμία με τι όρους θα καλεστούμε 
να εργαστούμε σε αυτές τις «καινοτόμες επιχειρήσεις». Να 
σκεφτεί ποιούς θα επιβαρύνουν οι «εταιρικοί ανταγωνισμοί». 
Τις διαδικασίες με τις οποίες οι επιχειρήσεις θα καταπατήσουν 
και θα αναδιαμορφώσουν τη δωρεάν δημόσια γη για 
να κατασκευάσουν τις εγκαταστάσεις τους. Μην ξεχνάμε 
άλλωστε, πως στο νομοθετικό οπλοστάσιο αφεντικών και 
κράτους υπάρχουν οι ειδικές οικονομικές ζώνες (ΕΟΖ), όπου 
οι εργοδότες μπορούν να πληρώνουν ακόμα και κάτω του 
βασικού μισθού τους εργαζόμενους...

Τίτλος «Ανθρώπινο δυναμικό»
υπότιτλος «Μένουμε σπίτι μας».

Σε αντιδιαστολή με αυτά που υπόσχονται, ο κρατικός 
σχεδιασμός, όπως υλοποιείται έως σήμερα, κινείται ακριβώς 
στην αντίθετη κατεύθυνση. Είναι απλό, αν η κρατική πολιτική 
είναι όντως να μείνει ο κόσμος στο σπίτι του τότε απλά παρέχεις 
τις αντίστοιχες αποζημιώσεις, προχωράς σε φοροαποαλλαγές, 
μειώσεις στη τιμή του ρεύματος και στηρίζεις το σύνολο του 
πυρόπληκτου πληθυσμού. Στην περίπτωση της Β. Ευβοιας, 
και όχι μόνο, οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους είναι 
καθαρός εμπαιγμός.

Τίτλος «Αγροδιατροφή»
υπότιτλος «Νέες μορφές ποιοτικής γεωργίας και 

γαστρονομίας». 

Το γεγονός πως, έως τώρα, καμία στήριξη δεν έχει δοθεί 
στις γεωργικές καλλιέργειες που δεν κάηκαν, μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα πως ό,τι υπάρχει σήμερα στο τόπο μας θεωρείται 
«παλιό» και δεν αξίζει να στηριχθεί οικονομικά. Αυτό που 
βαφτίζουνε «νέα ποιοτική γεωργία» είναι η περαιτέρω εξάρτηση 
των αγροτών από τις πολυεθνικές εταιρείες, για σπόρους, 
φάρμακα και λιπάσματα. Όσο για την «ποιοτική γαστρονομία», 
σε κατοίκους που αποστερούνται το δάσος που πρόσφερε 
μια σειρά από αγαθά και αναψυχή, όχι μόνο δεν έχει σχέση 
με την πραγματικότητα, αλλά αποτελεί ειρωνεία. Η ζωή στο 
χωριό τόσα χρόνια προσέφερε μια «ποιοτική γαστρονομία» 
και δεν περιμένουμε να μας την φέρουν οι επενδυτές και οι 
χαρτογιακάδες, αυτοί είναι που θα μας την στερήσουν.

Τίτλος «Τουρισμός»
υπότιτλος «Δημιουργία μιας νέας τουριστικής 

ταυτότητας της Β. Εύβοιας».

Εδώ υποθέτουμε πως εννοούν τις τεράστιες ξενοδοχειακές 
μονάδες «all inclusive», όπου οι τουρίστες μένουν μαντρωμένοι 
μέσα στο ξενοδοχείο που «παρέχονται τα πάντα» και οι 
εργαζόμενοι απασχολούνται με μισθούς πείνας σε καθεστώς 
εντατικής εργασίας. Την ίδια στιγμή η τοπική κοινωνία και 
οικονομία δεν ωφελείται σε τίποτα και λειτουργεί ως χωματερή 
των σκουπιδιών που παράγουν οι εσώκλειστοι τουρίστες. 
Ταυτόχρονα παραμένει ορατός ο κίνδυνος της υφαρπαγής 
νερών και πηγών για τις ανάγκες των all inclusive επενδύσεων, 
της τσιμεντοποίησης και περίφραξης παραλιών και αιγιαλού, 
όπως έχει συμβεί στην Χαλκιδική, στη Πελοπόννησο και άλλου.

Εμείς από την εν λόγω ψηφιακή παρουσίαση της 
επιτροπής καταλαβαίνουμε πως οι στόχοι της κάθε 
άλλο πάρα ανθρωποκεντρικοί είναι. Αντιθέτως 
στοχεύουν στα εξής:

Ένα μεγάλο κομμάτι της καμένης Β. Εύβοιας θα χαριστεί ώστε να 
το μετατρέψουν σε αιολικά εργοστάσια και άλλες βιομηχανικές 
μονάδες.

Ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας all inclusive

Μεταλλευτικές δραστηριότητες και cluster

Περιορισμός και αποστείρωση του δάσους με όχημα τον 
πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό

Επανασχεδιασμός των χωριών και των αγροτεμαχίων

Περιορισμός ή και απαλοιφή της φυσικής αναγέννησης του 
δάσους

Φτωχοποίηση των κατοίκων και εξάρτησή μας από τους 
επενδυτές

Υφαρπαγή του νερού για το «καλό της ανάπτυξης του τόπου» 
και τις ανάγκες της βιομηχανίας (αιολικής, τουριστικής, 
μεταλλευτικής κ.α)

ΜΠΕΝΟβγαίνοντας στα καμένα
ΣκυλακακηΣ κερναει ΜπενοΣ πινει

12 Αυγούστου με τις φωτιές να σιγοκαίνε ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη δημιουργία 
της ΕΑΒΕ με πρόεδρο τον «αδέκαστο» Μπένο. Η επιτροπή για τον επόμενο καιρό, 
διαφημίζεται από κυβέρνηση και φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ ως το μαγικό τζίνι που θα λύσει 
όλα τα προβλήματα, ως άνθρωποι απλοί, αγνοί, στην υπηρεσία του πολίτη και άλλα πολλά 
παραμύθια της Χαλιμάς. Η πραγματικότητα απέχει παρασάγγας. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
της εφημερίδας «Δημοκρατία» έχουμε τα εξής δεδομένα: Ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης, που είναι αρμόδιος για το εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, εξασφάλισε 30 εκατ. για το «Διάζωμα» ιδιοκτησίας του κ. Μπένου. 
Συνεργάτες είναι και τα παιδιά τους, Θεόδωρος Μπένος και Άννα Μαρία Σκυλακάκη, στο 
think tank «διαΝΕΟσις», που αναλαμβάνει δουλειές από το «Διάζωμα». Η «διαΝΕΟσις» 
μάλιστα θα αναλάβει δύο εκ των δέκα πυλώνων του σχεδίου για την ανασυγκρότηση στη 
Βόρεια Εύβοια, αγνώστου μέχρι στιγμής προϋπολογισμού. Η διαπλοκή έχει και συνέχεια: 
σύζυγος της κυρίας Σκυλακάκη είναι ο Δημ. Βρανόπουλος, ο οποίος έπαιξε ενεργό ρόλο στη 
δημιουργία της ΜΚΟ Action Finance Initiative που ίδρυσε η αδελφή του πρωθυπουργού 
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η οποία είναι αρωγό μέλος στο «Διάζωμα». Ενώ το κερασάκι στην 
τούρτα είναι πως το Πράσινο Ταμείο μετατρέπεται σε μηχανισμό στήριξης του αιολικού 
λόμπι, εγκρίνοντας πρόγραμμα ύψους 130.000 ευρώ, για να καμφθεί η εναντίωση των 
τοπικών κοινωνιών στο ανεξέλεγκτο στήσιμο χιλιάδων ανεμογεννητριών. Την υλοποίηση 
αναλαμβάνουν το Ινστιτούτο EPLO και το Φόρουμ «Συγκλίσεις», που ιδρύθηκε από την 
Αλεξάνδρα Μητσοτάκη.

Ακόμα και ένα μικρό παιδί απαίδευτο ακόμα στη λαμογιά και στη ρεμούλα, 
μπορεί να αντιληφθεί την έκταση της διαφθοράς και το φαγοπότι που θα συμβεί 
στις πλάτες μας, αν κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια.

Η φετινή καταστροφή στην Β. Εύβοια, αλλά και σε όλο τον ελλαδικό χώρο, λόγω των 
πυρκαγιών μετατράπηκε σε ευκαιρία για επενδυτές που κερδοφορούν πάνω στον πόνο 
μας. Είναι αποκαλυπτικά όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και 
Βιωσιμότητος και το Παρατηρητήριο Αναδάσωσης, τη Τρίτη (28/9/2021) στη συνεδρίαση 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, 
με θέμα «Περιβαλλοντικές διαστάσεις των σχεδίων αποκατάστασης των πυρόπληκτων 
περιοχών». Σταχυολογούμε από την σχετική συνεδρίαση. «Η φύση δεν έχει κάνει λάθη, 
τα οικοσυστήματα, τα δάση, τα ρέματα, το φυσικό ανάγλυφο, το τοπίο δεν επιδέχονται 
διορθωτικές παρεμβάσεις και επανασχεδιασμό. Χρειάζονται χρόνο, χώρο και ησυχία για να 
λειτουργήσουν οι φυσικές διαδικασίες αναγέννησης, υποβοηθούμενες αν, όπως και όσο 
χρειάζεται. […] Η οδυνηρή εμπειρία ανάλογων φυσικών καταστροφών σε άλλες χώρες μας 
διδάσκει ότι η «ευκαιρία» συχνά συνίσταται στην κεφαλαιοποίηση της συμφοράς. Στην 
ανεξέλεγκτη δηλαδή εισβολή συμφερόντων που μεταβάλλουν άρδην το περιβάλλον, τη 
φυσιογνωμία και τον τρόπο ζωής μιας περιοχής, παραμερίζοντας, εν ονόματι της έκτακτης 
ανάγκης, πραγματικά εμπόδια και νομικές διαδικασίες που ίσχυαν μέχρι τότε και αξιοποιώντας 
την απόγνωση των κατοίκων που έχουν δικαιολογημένα απολέσει τις αντιστάσεις τους. 
[…] Η λεγόμενη αποκατάσταση της Εύβοιας θα συνίσταται σε πλήρη επανασχεδιασμό της 
περιοχής σε χωροταξικό και πολεοδομικό επίπεδο, ο οποίος θα καλύπτει όλες τις πτυχές της 
ανθρώπινης δραστηριότητας: υποδομές, οικονομία, τουρισμό, παιδεία, πολιτισμό κ.λπ.[…]
Υπενθυμίζω ότι, κατά το Σύνταγμα και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός ανήκει στον σκληρό πυρήνα του κράτους 
και δεν μπορεί να εκχωρηθεί ούτε καν στην τοπική αυτοδιοίκηση.» (όλη η ανακοίνωση 
μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://ecopress.gr/epimelitirio-perivallontos-na-min-ginei-
eisvoli-symferonton-sta-kamena/)

Όσα αναφέρονται παραπάνω δεν είναι υποθέσεις. Είναι γεγονός, πως το κράτος 
παραχώρησε πρωτοφανείς αρμοδιότητες και εξουσίες σε μια επιτροπή ιδιωτών ώστε να 
επανιδρύσουν την Β. Εύβοια, σύμφωνα με τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων και 
αυτό αποτελεί αιτία πολέμου για εμάς…

ποιοΣ θα ΜαΣ 
προΣτατευΣει απο τουΣ 

προΣτατεΣ ΜαΣ;
Το κράτος απεμπολώντας κάθε ευθύνη για 

την καταστροφή που προκάλεσε η έλλειψη 
σχεδιασμού, προμοτάρει και επιδοτεί την 
ανεξέλεγκτη εισβολή ιδιωτικών συμφερόντων 
και ΜΚΟ στην περιοχή. Έχει ορίσει 
αναδόχους των καμένων περιοχών μας 4 
εταιρείες μεγαθήρια: ΤΕΡΝΑ, ΜΕΤΚΑ, EREN 
(πολυεθνικός ενεργειακός όμιλος με έδρα το 
Λουξεμβούργο) και ΔΕΗ . Έχει βάλει 4 εταιρείες 
να προστατεύσουν εμάς και το δάσος μας. 
Εταιρείες, που κάνουν μπίζνες με την «πράσινη 
ενέργεια» και συστηματικά λεηλατούν φύση, 
τοπικές κοινωνίες και εργαζόμενους.

Επιπλέον ακόμα ένα εγκληματικό σημείο της 
κρατικής πολιτικής αποτελεί το γεγονός πως μια 
σειρά αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών 
έργων σε 6 περιοχές δεν έχουν ακόμα ανατεθεί 
σε κανέναν.

Αν και η απόβαση των εταιρειών συμβαίνει 
εδώ και τώρα, αυτοί εξακολουθούν να μας 
πουλάν καθρεφτάκια και να αναλώνονται 
σε επικοινωνιακά τεχνάσματα. Οι 
προσχεδιασμένοι λεονταρισμοί του Μπένου 
και Σκρέκα προς την ΡΑΕ περί απόσυρσης των 
αδειών για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο 
όρος Τελέθριον είναι ένα κακοστημένο σόου 
πάνω στις ζωές μας. Στη δήθεν οργισμένη 
ανακοίνωση τους, απλά αναφέρουν πως η 
ΕΑΒΕ είναι αυτή που θα κουνήσει τη σημαία 
εκκίνησης για τους επενδυτές, στην κούρσα 
του επανασχεδιασμού της Β. Εύβοιας. Σε 
καμία περίπτωση δεν αποκλείουν τα αιολικά 
εργοστάσια, αντιθέτως περιέχονται στους 
σχεδιασμούς της ΕΑΒΕ υπό τον αθώο τίτλο 
«πράσινη οικονομία».

Δύο μήνες και πλέον από τις καταστροφικές πυρκαγιές, οι 
δημοτικές αρχές συνεχίζουν να αφήνουν την τοπική κοινωνία 
χωρίς πληροφόρηση. Τους σχεδιασμούς για τον τόπο μας τους 
πληροφορούμαστε από τα καθεστωτικά ΜΜΕ. Οι δημοτικές 
αρχές δεν προβαίνουν σε δημόσιες ανακοινώσεις ούτε καλούν 
τους κατοίκους να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Αντ’ αυτού 
έχουν πάρει σβάρνα τα γραφεία υπουργών και παρατρεχάμενων. 
Αναλώνονται σε συναντήσεις με τους ιδιώτες ανάδοχους και 
υποκλίνονται βαθιά στην επιτροπή ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας, 
καταστρατηγώντας τον βασικό ρόλο τους. Το καθήκον της τοπικής 
αυτοδιοίκησης δεν είναι να κάνει τεμενάδες σε περιφερειάρχες, 
αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές και «φιλόπτωχους» επενδυτές, 
είναι ακριβώς το αντίθετο. 

Συνίσταται στο να οργανώνει ανοικτές συνελεύσεις, όπου η 
τοπική κοινωνία, πέρα από κομματικές ταυτότητες και συμφέροντα, 
συζητά όλη μαζί τα προβλήματά της, προτείνει λύσεις και δράσεις 
ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα και έπειτα τις 

υλοποιεί. Ο ρόλος των αρχών είναι να μεταφέρουν τις αγωνίες, τις 
προτάσεις, τις λύσεις της τοπικής κοινωνίας στα κέντρα εξουσίας. 
Οφείλουν να συζητούν με τους κατοίκους να υπολογίζουν την 
γνώμη τους και να υπακούουν στη λαϊκή βούληση. Οχι να δίνουν 
αναφορά στον κάθε Μπένο, που εν τέλει είναι ένας ιδιώτης, 
εκπρόσωπος μιας επιτροπής που πραξικοπηματικά διορίστηκε από 
την κυβέρνηση, συγκεντρώνοντας πάνω της υπερεξουσίες.

Οι τοπικές κοινωνίες, αντί να εκχωρούμε στις δημοτικές αρχές 
το δικαίωμα στην πληροφόρηση και στη λήψη αποφάσεων, 
οφείλουμε να τις πιέζουμε ώστε να μην είμαστε οι κομπάρσοι στο 
έργο της «επανίδρυσης της Β. Ευβοιας». Και οι δημοτικές αρχές 
οφείλουν να γίνουν όργανα των κατοίκων και όχι φερέφωνα των 
επενδυτών και των κρατικών αξιωματούχων. Το ψέμα έχει κοντά 
ποδάρια, αργά ή γρήγορα αν συνεχίσουν να μας παραγκωνίζουν 
θα βρεθούν αντιμέτωποι με την λαϊκή οργή και δεν θα τους χωρά 
ο τόπος...

οχι Στην δουλοπρεπεια των δηΜοτικων αρχων

καΜια εΜπιΣτοΣυνη Σε αυτουΣ που 
παρουΣιαζουν την καταΣτροφη ΜαΣ

ωΣ ευκαιρια

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων από διάφορα χωριά της Βόρειας Ευβοίας 
που βρεθήκαμε με αφορμή τις πυρκαγιές.

Μας ένωσε η ανάγκη να συναντηθούμε, να συζητήσουμε και να δράσουμε 
για τις ανάγκες και τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Μετά την καταστροφή έρχεται η αναγέννηση.

Από την παρουσίαση της ΜΚΟ Διάζωμα, ιδιοκτησίας κ. Μπένου



πληΜΜυριΣαΜε απο λογια και κοροϊδια
Στις 2 Σεπτέμβρη στον επίσημο ιστότοπο του δασαρχείου αναρτήθηκε ένα άρθρο με τίτλο «Εντοπισμός 

πιθανών προβλημάτων στην περιοχή της Β. Εύβοιας μετά την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021», όπου 
ανάμεσα στα άλλα αναφέρονται τα εξής: «Από τα διαθέσιμα στοιχεία του εδαφολογικού χάρτη της Δασικής 
Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορίες μητρικού πετρώματος στην καμένη περιοχή είναι κατά πλειοψηφία 
(76%) «Τριτογενείς αποθέσεις», δηλαδή εδάφη μαλακά και γόνιμα. Όμως, λόγω αυτών, ο κίνδυνος διάβρωσης 
είναι υψηλός, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν μεγάλες τοπογραφικές κλίσεις» (όλο το άρθρο εδώ : https://
dasarxeio.com/2021/09/02/101625/). Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις για να καταλάβει 
κάποιος πως σε περιοχές, όπως η Αγ. Άννα, το Αχλάδι, ο Κοτσικιάς, όπου κάηκε το 100% του δάσους, 
περιοχές με ιδιαίτερο ανάγλυφο, όπου μια σειρά από ρέματα καταλήγουν στη θάλασσα είναι βέβαιος ο 
κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Άλλωστε πριν ακόμα σβήσουν οι φλόγες, όλοι οι κάτοικοι εκτιμούσαμε 
πως οι πλημμύρες είναι δεδομένες. Η κυβέρνηση, για άλλη φορά, θεωρεί εμάς τους πολίτες ηλίθιους, αλλιώς 
πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός πως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε με περίσσιο θράσος πως «οι 
ζημιές είναι χαμηλά προς τη θάλασσα, μη συνδέουμε τις ζημιές κοντά στη θάλασσα με τα καμένα». 

Το κατεστραμμένο δάσος, η κύρια αιτία για τα πλημμυρικά φαινόμενα, ήρθε να προστεθεί στις χρόνιες 
παθογένειες της κρατικής πολιτικής αλλά και των δικών μας συμπεριφορών. Οι κρατικές παθογένειες 
εντοπίζονται στις ασύδοτες αδειοδοτήσεις σε μέρη όπου υπάρχουν ρέματα ή κοίτες ποταμών, στους ελλιπείς 
πολεοδομικούς χάρτες που δεν αποτυπώνουν τα ρέματα και τα υπόγεια νερά και στη νομιμοποίηση των 
αυθαίρετων κτισμάτων που κάθε κυβέρνηση πραγματοποιεί όταν βρίσκεται στην εξουσία. Ταυτόχρονα η 
πρακτική ορισμένων κατοίκων, που πετούν μπάζα και σκουπίδια (οικοσυσκευές, στρώματα κλπ) σε κοίτες 
ποταμών, σε ρεματιές ή μέσα στο δάσος συνεισφέρει στις πλημμύρες. Ενώ ευθύνες έχουν και οι τοπικές αρχές 
που δεν εξασφαλίζουν κονδύλια και δεν προχωρούν σε αντιπλημμυρικά έργα ή στη συντήρηση των ήδη 
υπαρχόντων. 

Το υπουργείο ανάπτυξης όμως όλα αυτά δεν τα βλέπει, τουναντίον θεωρεί πως όλα πάνε καλά. Μετά τις 
πλημμύρες, την Δευτέρα 11 Οκτώβρη προχώρησε σε ανακοίνωση που αναφέρει: α) όλα γίνονται μια χαρά και 
τα έργα προχωρούν με ταχύ ρυθμό, β) η κυβέρνηση έχει πιστώσει 20 εκατ. ευρώ στα δύο δασαρχεία (Λίμνης 
& Ιστιαίας), γ) ευχαριστεί τους ιδιώτες αναδόχους για τα κονδύλια που έχουν προσφέρει και δ) αναφέρει πως 
καλό είναι να μην παραπονούμαστε γιατί τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα συνήθως χρειάζονται ένα 
ή και περισσότερα χρόνια να ξεκινήσουν.

Σε σχέση με όλα τα παραπάνω έχουμε να πούμε:

α) Σε αυτό τον ισχυρισμό ισχύει το ρητό πως «η μισή αλήθεια είναι ένα ολόκληρο ψέμα». Σε 6 περιοχές της 
Β. Ευβοίας ενώ υπάρχουν μελέτες, τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης και της 
μη εύρεσης ιδιωτών ως ανάδοχους. 

β) Τι συμβαίνει με αυτά τα λεφτά; Γιατί δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα σε όλη τη Β. Εύβοια, αλλά μόνο σε 
κάποιες περιοχές; Τι περιμένουν οι δασάρχες; Είναι τα χρήματα προς χρήση ή υπάρχουν γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις; Αν οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και τα χρήματα υπάρχουν γιατί τα έργα δεν προχωρούν; Πότε 
επιτέλους θα ενημερωνόμαστε οι κάτοικοι για το τι μέλλει γενέσθαι με τη ζωή μας; Είναι έγκυροι οι ισχυρισμοί 
του υπουργείου ή πετάει το μπαλάκι στα δασαρχεία για την αποφυγή των ευθυνών; Αλλά ακόμα και αν είναι 
έτσι και έχει δοθεί η χρηματοδότηση, είναι τα δασαρχεία επαρκώς στελεχωμένα ώστε να κάνουν το έργο που 
τους έχει ανατεθεί; Ή η κυβέρνηση ακολουθεί την γνωστή τακτική της απαξίωσης των δημόσιων φορέων ώστε 
να φέρει ιδιώτες «που κάνουν καλά τη δουλειά τους» και τα δασαρχεία να μετατραπούν σε υπερασπιστές των 
εταιρειών; Αναπάντητα ερωτήματα που όμως θα ξεκαθάριζαν την κατάσταση.

γ) Η κυβέρνηση υιοθετώντας το μοντέλο του πλέον ασύδοτου νεοφιλελευθερισμού, με κάθε ευκαιρία πλέκει 
το εγκώμιο των επενδυτών. Θα αρκούσε μια δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση έναντι των εταιρειών ώστε τα 
χρήματα από τη δίκαιη φορολόγησή τους να κατευθύνονταν στα δημόσια έργα. Οπότε αντί να τους αποθεώνει 
θα αρκούσε να τους φορολογεί με τον ίδιο τρόπο που φορολογεί τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους 
και θα συγκέντρωνε τα απαραίτητα κονδύλια. Η βούληση όμως σκοντάφτει στην εξυπηρέτηση συμφερόντων.

δ) Η χρόνια ανικανότητα του κράτους σε σχέση με τον σχεδιασμό και υλοποίηση δημόσιων έργων έπειτα 
από καταστροφές, δεν μπορεί να γίνεται επιχείρημα υπέρ του κράτους. Η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού, 
οι απαρχαιωμένες υλικοτεχνικές υποδομές- πυροσβεστικά οχήματα, στολές κλπ- η υποστελέχωση του 
πυροσβεστικού σώματος, ανήκουν στις αρμοδιότητες του. Είναι υποχρεωμένο να παρέχει στους πολίτες του 
ασφαλείς όρους διαβίωσης. Θα έπρεπε να ντρέπονται που αναφέρουν μια σειρά από έργα που καθυστέρησαν, 
ως δείγμα σωστής δουλειάς στο τόπο μας.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα, σε συνέχεια του αυγουστιάτικου ολοκαυτώματος, μας προκαλούν μια διαρκή 
αναστάτωση και επισφάλεια. Αναρωτιόμαστε τι άλλο μπορεί να μας συμβεί. Θα ζήσουμε; θα μείνει κάτι όρθιο; 
Σε αυτή την κατάσταση σοκ πατούν οι κυβερνώντες και περιφέρονται ελεύθερα στα πλημμυρισμένα τοπία με 
το προσωπείο του λυπημένου, μοιράζοντας υποσχέσεις για να μας καθησυχάσουν. Ποιος όμως μπορεί να 
κοιμηθεί ήσυχα; Στην άλλη πλευρά του νομίσματος βρίσκεται η αυτενέργεια και η συλλογική οργάνωση και 
πράξη, ικανές να λύσουν μια σειρά από προβλήματα και να δράσουν ως γιατρικά ενάντια στην επισφάλεια, στην 
απογοήτευση, την παραίτηση και τη μοιρολατρεία. 

τι ζηταΜε; τα αυτονοητα
Συστηματικά, τα τελευταία χρόνια, από την υπαγωγή της κοινωνίας στα μνημόνια, 

οι κρατικοί σχεδιασμοί για την επαρχία αποτυπώνονται στην εγκατάλειψη και την 
αδιαφορία. Για τους κρατούντες είμαστε αγελάδες για να μας φοροαρμέγουν και 
πρόβατα για να τους ψηφίζουμε.

Η Β. Εύβοια δε αποτελεί την εξαίρεση αλλά τον κανόνα αυτής της πολιτικής. 
Γνωρίζουμε τις ανάγκες στον τόπο μας από πρώτο χέρι. Ανάγκες που αν γίνουν 
πράξη θα βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό τη ζωή μας. Θα δώσουν κίνητρα να 
παραμείνουμε στο τόπο και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ο τόπος μας 
έχει ανάγκη από:

 � Δημιουργία νοσοκομείων και δομές πρωτοβάθμιας υγείας.

 � Επισκευή και συντήρηση στο σύνολο του οδικού δικτύου της περιοχής. 

 � Επαναφορά των απαραίτητων δημοσίων υπηρεσιών (εφορία, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ 
κ.α). 

 � Βελτίωση και συντήρηση των σχολικών μονάδων.

 � Βελτίωση και ορθολογικό σχεδιασμό της μετακίνησης των μαθητών.

 � Δημιουργία δημοτικών πολιτιστικών κέντρων για το σύνολο της κοινωνίας.

 � Δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά.

 � Δημιουργία χώρων αναψυχής (παιδικές χαρές, θεματικά πάρκα κ.α)

 � Δημιουργία αθλητικών κέντρων.

 � Κίνητρα για δημιουργία αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισμών.

Αντί η επιτροπή ανασυγκρότησης να εκπονεί μελέτες για τον συνολικό 
πολεοδομικό και χωροταξικό επανασχεδιασμό, ας προχωρήσει στη δημιουργία 
των υποδομών που είναι υποχρέωση του κράτους να παρέχει στους πολίτες. 

εβαλαν τουΣ λυκουΣ
να φυλανε τα προβατα

αλλα εΜειΣ δεν ειΜαΣτε προβατα

«...Για σένα μόνο είναι, φτωχέ, η πλημμύρα, για τη 
γυναίκα σου και το σπαρτό σου 

για το σκύλο σου και το εργαλείο σου, για να μάθεις 

 να είσαι ζητιάνος.

 Τα νερό δεν ανεβαίνει στα σπίτια των αφεντάδων

 που τα χιονισμένα κολλάρα τους πετούν απ’ τα 
πλυντήρια. 

Φάε αυτό τον ακαταμάχητο βόρβορο και αυτά τα ερείπια 
που κολυμπούν

 με τους νεκρούς σου που τραβάνε γλυκά προς τη 
θάλασσα, 

 ανάμεσα στα φτωχικά τραπέζια και στα χαμένα δέντρα 

που πάνε από τάφο σε τάφο δείχνοντας τις ρίζες τους.»

Πάμπλο Νερούντα

Η Συνέλευση Αγώνα Βόρειας Εύβοιας, καλεί όλους τους κατοίκους σε 
επαγρύπνηση. Να μην εμπιστεύονται όλους αυτούς που έχουν στήσει χορό 
πάνω από την καμένη γη. Να τους δείχνουμε σε όλους τους τόνους πως οι 
ίδιοι και οι πρακτικές τους είναι ανεπιθύμητες στο τόπο μας. Γνωρίζουμε 
από πρώτο χέρι πως συνεχίζουν να υπόσχονται και να τάζουν, συνεχίζουν 
να καλλιεργούν ψεύτικες ελπίδες. Υπόσχονται πως θα βολέψουν μια μερίδα 
του πληθυσμού, αρκεί να τους ψηφίζει και να κοιτάει τη δουλίτσα του. 
Ενδεχομένως να συμβεί για μια μικρή αναξιοπρεπή μειοψηφία κατοίκων που 
κοιτάει μόνο την πάρτη της. Εξάλλου η κοινωνία μας είναι γαλουχημένη σε 
ένα πελατειακό κομματικό σύστημα, που μόνο κακό προκαλεί στους πολλούς. 
Έχει εκπαιδεύσει τα αυτιά της να παραγεμίζουν με τα «μεγάλα λόγια». Αυτές 
οι παρωχημένες λογικές, δεν απολαμβάνουν την κοινωνική νομιμοποίηση, 
δεν συστρατεύουν και δεν πείθουν την πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας και 
σίγουρα εμάς.

Εμείς οι κάτοικοι δεν είμαστε μόνοι μας στον αγώνα ενάντια στην επιτροπή 
Μπένου, στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στις εταιρείες, στους επενδυτές 
και τους κυβερνητικούς της υπάλληλους. Στον αγώνα για να συνεχίσουμε να 
μένουμε στο τόπο μας, δίπλα σε ένα δάσος πλούσιο και φυσικά αναγεννημένο, 
έχουμε στο πλάι μας ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό, που το 
καλοκαίρι εκδήλωσε ένα πολύμορφο και συγκινητικό κίνημα αλληλεγγύης και 
συμπαραστάθηκε ο ένας στον άλλο υλικά και ηθικά.

Η Συνέλευση Αγώνα Βόρειας Εύβοιας καλεί όλους τους κατοίκους να 
σηκώσουμε κεφάλι και να αποτινάξουμε τα δεσμά της μοιρολατρίας, του 
φιλοτομαρισμού, της αδιαφορίας και της ιδιοτέλειας. Να σπάσουμε το φόβο, 
τη σιωπή και τις εξαρτήσεις. Να μην ξεχνάμε πως το καλοκαίρι σώσαμε ό,τι 
μπορέσαμε με όπλα την ανυπακοή και την αυτενέργειά μας. Με οδηγό αυτό το 
γεγονός να αγωνιστούμε όλοι και όλες μαζί ώστε να αλλάξουμε τη μοίρα μας 
και να μην υποταχτούμε στα εφιαλτικά σχέδια τους. 


