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Θέμα: «Απόψεις επί του σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης»
Σε συνέχεια της από 03/08/2010 δημόσιας, πρώτης παρουσίασης του Σχεδίου
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την υπεύθυνη
της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης για ανάλογα
θέματα κ. Αγνή Συροπούλου αλλά και τη μελετητική ομάδα, υπό τον κ. Φώτη Περγαντή, η
οποία έλαβε χώρα στην Ξάνθη, θα θέλαμε να σημειώσουμε - κατ' αρχήν - τα εξής:
1) Στην αίθουσα παρουσίασης το 1/3 και πλέον του ακροατηρίου ανήκε στο χώρο των
Δασικών κυρίως (αλλά και άλλων γεωτεχνικών) υπηρεσιών - δείγμα άλλωστε του
ενδιαφέροντος του κλάδου μας - για την ορθή προώθηση παρεμβατικών πρωτοβουλιών
και επιλογών

αλλά και συμμετοχής στις προτεινόμενες δράσεις. Εύλογα λοιπόν θα

περίμενε κανείς ένα τουλάχιστον από τα μέλη της μελετητικής ομάδος, να ανήκει στον εν
λόγω χώρο. Και ο λόγος είναι απλός και μάλλον προφανής. Δεν είναι δυνατόν να συζητά
κανείς για σχέδια διαχείρισης και προτεινόμενες δράσεις σε αισθητικά, παραποτάμια και
ειδικά προστατευόμενα δασικά μικροπεριβάλλοντα ή για ανάπτυξη συγκεκριμένων
δράσεων του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία) και να αγνοεί τις
απόψεις, πολύ δε περισσότερο τις εφαρμοσμένες γνώσεις και την πολυετή εμπειρία των
επιστημόνων του γεωτεχνικού χώρου. Ελπίζουμε δε, ότι δε κρύβονται σκοπιμότητες πίσω
από αυτή την κίνηση.
2) Σε συνέχεια του παραπάνω συλλογισμού θα θέλαμε επιπρόσθετα να επισημάνουμε ότι
προηγούμενες συνεργασίες στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων (π.χ. LIFE) ανέδειξαν
σημαντικές αδυναμίες κατά την υλοποίηση των τεθέντων στόχων, με αποτέλεσμα άλλες
μεν δράσεις να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα, κάποιες άλλες να καθυστερήσουν
σημαντικά ενώ για ορισμένες τέλος εξ' αυτών η υλοποίηση κατέστη προβληματική ή
ελλιπής.
3) Κύρια αιτία των παραπάνω αδυναμιών ήταν η έλλειψη υγιούς συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκομένων - κυρίως γεωτεχνικών – υπηρεσιών του δημοσίου και των λοιπών εταίρων,

λόγω της άγνοιας βασικών εφαρμοστικών ή διοικητικών παραμέτρων εκ μέρους των
μελετητών.
Με βάση όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω αλλά και μια διαφαινόμενη επιφανειακή
προσέγγιση

του
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διαχείρισης

επί
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και

ζητημάτων

γεωτεχνικού

ενδιαφέροντος, πιστεύουμε ότι μάλλον δεν τίθενται τα εχέγγυα για μια εποικοδομητική
συνεργασία με τους επιστήμονες του γεωτεχνικού χώρου (δημόσιους υπάλληλους,
μελετητές και εργολήπτες).
4) Δεν είναι γνωστό επίσης σε ποιο βαθμό και επίπεδο λήφθηκε υπόψη ο σχεδιασμός των
Δημόσιων Γεωτεχνικών Υπηρεσιών για την ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου, καθώς
επίσης και ο βαθμός γνώσης αλλά και το είδος των παρεμβάσεων που ήδη υλοποιούνται ή
πρόκειται να υλοποιηθούν από αυτές.
Το ΓΕΩΤ. Ε. Ε. - Παρ/μα Αν. Μακεδονίας σε καμιά περίπτωση δε θα ήθελε να
αποτελέσει τροχοπέδη σε ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο, δεν μπορεί όμως να μην επισημάνει
τις - εξ΄αρχής εγγενείς - αδυναμίες που διαφαίνονται. Διότι ακόμη και στην περίπτωση που
η μελετητική ομάδα κάλυψε κάθε πιθανό πεδίο δράσεων και πεδίων, φοβούμαστε ότι στην
πράξη θα αναδειχθούν γρήγορα προβλήματα και δυσχέρειες, σε εφαρμοστικό κυρίως
επίπεδο. Γνωρίζοντας δε, ως δεδομένο, αφ' ενός το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας των
εμπλεκομένων υπηρεσιών αλλά και αφ' ετέρου τη διαφορετικότητα του προφίλ των
εταίρων (ή συνεργαζομένων φορέων). Τότε καθίσταται πλέον ορατή η δημιουργία
δύσκολων διαχειρίσιμα καταστάσεων, όταν θα υπάρχει επιπλέον και η πίεση για γρήγορες
αποφάσεις και επιλογές, στα πλαίσια υλοποίησης συγκεκριμένων στόχων και πρακτικών.
Υπό το πρίσμα όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, θεωρήσαμε σκόπιμο να μην
εκφράσουμε στη διάρκεια της παρουσίασης απόψεις και θέσεις (άλλωστε δεν ήμασταν
εξουσιοδοτημένοι για αυτό), διότι θεωρήσαμε σημαντικό να ενημερώσουμε καταρχήν τόσο
την ΔΕ του παραρτήματος, όσο και το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τα μέλη μας, έτσι ώστε οι
όποιες προτάσεις και θέσεις προκύψουν, να έχουν προέλθει μέσα από ώριμη και βαθειά
ανάλυση των δεδομένων που διαμορφώνονται αλλά και που θα καλύπτουν – στο μέγιστο
δυνατό βαθμό – τις απαιτήσεις αλλά και τα δικαιώματα των Γεωτεχνικών επιστημόνων, οι
οποίοι εξ ορισμού

δικαιούνται να διεκδικήσουν ή να μετέχουν σε παρεμβάσεις που

λαμβάνουν χώρα στο θεματικό πεδίο της Γεωτεχνικής Επιστήμης.
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