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● συνέντευξη

της οικονομίας και της κρατικής διοί-
κησης, συνέβαλαν στην επικράτηση  
κλίματος καχυποψίας και εχθρότη-
τας, που  συντέλεσε στη μη συνολική 
και οριστική αντιμετώπιση και λύση 
του  προβλήματος. 

Ενός προβλήματος με σημαντι-
κές και πολυποίκιλες αρνητικές συ-
νέπειες σε πλήθος τομέων, με κοινω-
νικές και αναπτυξιακές διαστάσεις, 
όπως ενδεικτικά στους τομείς της 
δημόσιας υγείας, της σταδιακής συρ-
ρίκνωσης της πρωτογενούς παραγω-
γής λόγω έντονης δυσφήμησης των 
τοπικών αγροτικών προϊόντων, αλλά 
και στους τομείς της αποεπένδυσης 
και γενικότερα της συρρίκνωσης της 
τοπικής οικονομίας με σοβαρότατες 
προεκτάσεις στη μείωση των θέσεων 
εργασίας και στην έξαρση της ανερ-
γίας, ιδίως των νέων.

Σημειώνω, τέλος, ότι για την ορ-
γάνωση και εξυγίανση της Άτυπης 
Βιομηχανικής  Συγκέντρωσης στην 
περιοχή Οινοφύτων εργάστηκαν 
αποδοτικά ο περιφερειάρχης κ. Μπα-
κογιάννης, οι αρμόδιοι αντιπεριφε-
ρειάρχες κ. Ταγκαλέγκας, κ. Περγα-
ντάς και κ. Αναστασίου, με τους οποί-
ους και συνεργαστήκαμε αρμονικά.

 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ολο-
κληρωμένη χωρική επένδυση της 
Στερεάς που ξεπερνά τα 250 εκατ. 
ευρώ, με το Επιμελητήριο Βοιωτί-
ας στο σχήμα διοίκησης του Φο-
ρέα Υλοποίησης. Τι σημαίνει αυτό 
πρακτικά;

Η οργάνωση και εξυγίανση της 
Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης 
στην περιοχή Οινοφύτων αποτελεί 
ένα έργο ουσιαστικά εθνικής εμβέ-
λειας, η υλοποίηση του οποίου έχει 
πολλές δυσκολίες. Το Επιμελητήριο 
Βοιωτίας θα συμμετάσχει τόσο στην 
υπό ίδρυση Εταιρεία Ανάπτυξης του 
Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίαν-
σης (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων, όσο και 
στο σχήμα διοίκησής του, ώστε να 
μας δοθεί η δυνατότητα να συμμετά-
σχουμε δημιουργικά στην ανάπτυξη 
του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγί-
ανσης Οινοφύτων. Επιθυμία του Επι-
μελητηρίου μας, αλλά και όλων των 
τοπικών κοινωνικών δυνάμεων, είναι 
να αποτελέσει κάποτε η Βοιωτία και 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπό-
δειγμα αειφόρου ανάπτυξης, όπου 
υγιείς και εύρωστες επιχειρήσεις θα 
συνυπάρχουν αρμονικά με τους κα-
τοίκους, εξασφαλίζοντας ένα ευοίω-
νο μέλλον για όλους μας.

Πόσο εφικτή είναι η υλοποίηση 
του Επιχειρηματικού Πάρκου με 
όλα τα συνοδά έργα στην περιοχή 
της Λιβαδειάς; Τι θα σήμαινε η 
ύπαρξή του και γιατί αργεί;

Να σημειώσω αρχικά ότι όλη η 
Βοιωτία παρουσιάζει σοβαρή υστέ-
ρηση στην ύπαρξη οργανωμένων 
χώρων για την υποδοχή και στέγαση 
επιχειρήσεων, γεγονός εξαιρετικά 
αναντίστοιχο με τη συγκέντρωση 
υψηλής μεταποιητικής δραστηριό-
τητας που παρατηρείται στον τόπο 
μας. Η οργανωμένη χωροταξική δι-
ευθέτηση της επιχειρηματικότητας 
στη Βοιωτία και βέβαια στον Δήμο 

Λεβαδέων είναι αδιαμφισβήτητα ένα 
ζήτημα εξαιρετικής σπουδαιότητας 
για τη συνολική ανάπτυξή της, κα-
θώς είναι γνωστά τα προβλήματα, 
οι στρεβλώσεις και οπωσδήποτε οι 
συγκρούσεις που προκαλεί η μέχρι 
σήμερα έλλειψη ουσιαστικών χωρο-
τακτικών ρυθμίσεων. 

Εξειδικεύοντας, στην περιοχή Λι-
βαδειάς είναι απαραίτητη η χωροτα-
κτική ρύθμιση στο τμήμα όπως ορί-
ζεται περιμετρικά του Σιδηροδρομι-
κού Σταθμού. Επίσης, είναι απαραί-
τητη η πρόβλεψη για την εξυγίανση 
των χώρων βιοτεχνικής δράσης, που 
βρίσκονται ένθεν της περιφερειακής 
οδού της πόλης.

Η οργάνωση της περιοχής θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει τη δη-
μιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου 
ποικίλης χρήσης άνω των 450 στρεμ-
μάτων, όπως άλλωστε προβλέπεται 
και στο ΓΠΣ του Δήμου Λεβαδέων 
και να συνδυαστεί με τη λειτουργία 
εκκολαπτηρίου επιχειρήσεων και με 
την ουσιαστική επαναλειτουργία της 
εμπορευματικής  χρήσης του Σ.Σ. 
Λιβαδειάς. Στο πλαίσιο αυτό θα συ-
νεργαστούμε με τον δήμαρχο Λεβα-
δέων, κ. Ιωάννη Ταγκαλέγκα, και τις 
υπόλοιπες νέες αυτοδιοικητικές και 
περιφερειακές αρχές και ελπίζουμε 
να περάσουμε σε φάση υλοποίησης.

Είστε από το 1988 πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας, έχετε 
διατελέσει νομαρχιακός και δη-
μοτικός σύμβουλος κι έχετε εκδη-
λώσει έντονη συνδικαλιστική και 
κοινωνική δράση. Παρότι μάλιστα 
κατά πολλούς κινείτε τα «νήματα» 
στη γαλάζια πολυκατοικία της 
Βοιωτίας, μένετε διακριτικά εκτός 
πολιτικής σκηνής. Δεν υπήρξε 
ποτέ στους στόχους σας μια θέση 
στο ελληνικό Κοινοβούλιο;

Σημειώνω ότι έχω διατελέσει 
και περιφερειακός σύμβουλος… Το 
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως 

ίσως και τα περισσότερα κόμματα 
στη χώρα, έχει τα δικά του θεσμοθε-
τημένα όργανα, τα οποία χαράσσουν 
την πολιτική του. Προσωπικά δεν με 
ενδιέφερε μια θέση στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο καθώς, όπως και εσείς 
αναφέρατε, οι συμπολίτες μου και οι 
συνάδελφοί μου με έχουν τιμήσει με 
την εκλογή μου σε πολλές θέσεις ευ-
θύνης, από τις οποίες κάλλιστα μπο-
ρώ να καταθέσω την προσφορά μου 
στην τοπική κοινωνία. Άλλωστε όλοι 
οι βουλευτές Βοιωτίας είναι αξιόλο-
γοι και με προσφορά στον τόπο.

Ποιος είναι ο μεγάλος στόχος που 
σχεδιάζετε να υλοποιήσετε κατά 
την τρέχουσα θητεία σας στο ΕΒΕ 
Βοιωτίας,  τον οποίο ενδεχομένως 
θα θέλατε να αφήσετε ως σφραγί-
δα σας στον χώρο;

Η ανάταξη της ταλαιπωρημένης 
τοπικής οικονομίας μας, με ανάπτυ-
ξη των δυνατοτήτων απασχόλησης 
για τη νέα γενιά, αποτελεί σίγουρα 
τον πρωτεύοντα πόθο όλου του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Επιμε-
λητηρίου Βοιωτίας. Επιθυμούμε να 
δούμε τη Βοιωτία και τους κατοίκους 
της να ευημερούν και πάλι. Επίσης, η 
ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων 
στη Βοιωτία ως προϋπόθεση για την 
προσέλκυση επενδύσεων, αποτελεί 
διακηρυγμένο στόχο μας. Ακόμη, η 
αναστροφή της χαμηλής χρηματοδό-
τησης που κατευθύνεται στη Στερεά 
Ελλάδα, καθώς η Περιφέρειά μας χα-
ρακτηρίζεται «αναπτυγμένη Περιφέ-
ρεια», ως αποτέλεσμα της γνωστής 
πλαστής στατιστικής απεικόνισής 
της σαν ευημερούσα περιοχή, απο-
τελεί πάγια επιθυμία μας. Τέλος, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς 
τους συνεργάτες μου στο Επιμελητή-
ριο Βοιωτίας, τη Διοικητική Επιτρο-
πή, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους 
υπαλλήλους και είμαι σίγουρος ότι με 
τη βοήθεια όλων θα επιτύχουμε τους 
στόχους μας.

Επιθυμία του Επιμελητηρίου μας, αλλά 
και όλων των τοπικών κοινωνικών 
δυνάμεων, είναι να αποτελέσει 
κάποτε η Βοιωτία και η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας υπόδειγμα αειφόρου 
ανάπτυξης, όπου υγιείς και εύρωστες 
επιχειρήσεις θα συνυπάρχουν 
αρμονικά με τους κατοίκους


