Συνοπτική εισήγηση της Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας στην συνέντευξη τύπου
για τη διοργάνωση του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής
Εταιρίας στην Έδεσσα (Πέμπτη 27 Απριλίου 2017)

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Ενημέρωσης,
Ξεκινώντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανταπόκρισή
σας να παραβρεθείτε στη σημερινή, πρώτη δημοσιοποίηση της
διοργάνωσης του 18ου Διεθνούς Δασολογικού Συνεδρίου, στην Έδεσσα,
τον προσεχή Οκτώβριο.
Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, ένας από τους πλέον έγκυρους και
δραστήριους επιστημονικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, τιμά φέτος την
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, επιλέγοντας την Έδεσσα για την
υλοποίηση της κορυφαίας εκδήλωσής της.
Αξιόλογοι επιστήμονες από την Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο,
πρόκειται να επισκεφτούν την Έδεσσα και την ευρύτερη περιοχή της
Πέλλας, προκειμένου να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών
τους, αλλά και να αναπτύξουν έναν εποικοδομητικό διάλογο γύρω από
την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν το συγκεκριμένο συνέδριο
εξαιρετικά επίκαιρο και ωφέλιμο τόσο για την Επιστημονική κοινότητα,
όσο και για την τοπική κοινωνία που το φιλοξενεί στους χώρους της.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης έχουν ταλαιπωρήσει και
εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την ελληνική κοινωνία. Η Περιφέρεια
έχει ανάγκη από την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων που θα
επανεκινήσουν την τοπική αγορά και οικονομία, με μία διαφορετική
λογική όμως. Μία λογική μακροπρόθεσμων οικονομικών και κοινωνικών
ωφελειών που διαχέονται σε όλους τους τομείς και όλα τα μέλη της
τοπικής κοινωνίας. Μία ανάπτυξη δηλαδή, συμβατή με την ιδέα της
Αειφορίας που δεν είναι ούτε ουτοπία, ούτε μία νεφελώδης θεωρητική
έννοια. Η Αειφόρος Ανάπτυξη αποτελεί μία κατεύθυνση που έχει
προταθεί από παγκόσμιους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και
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μπορεί να γίνει «πράξη», μέσα από την συμβολή των ειδικών, των
επιστημόνων και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα «καλών» πρακτικών
από τη διεθνή εμπειρία.
Το 18ο Διεθνές Δασολογικό Συνέδριο επομένως, αναμένεται να έχει μία
σημαντική συμβολή στην παροχή πρακτικής γνώσης και ειδικής
τεχνογνωσίας για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα σημαντικά
συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής Περιφέρειας. Πως μπορούμε
να εξασφαλίσουμε έναν βιώσιμο μέλλον για την παρούσα και τις
μελλοντικές γενιές. Αυτό είναι σημαντικό ώστε να βάλουμε, επιτέλους,
ένα τέλος σ’ αυτήν τη δραματική φυγή Ελλήνων επιστημόνων στο
εξωτερικό, παρέχοντάς τους μία προοπτική ευημερίας και εξέλιξης εντός
της Ελληνικής επικράτειας.
Το 18ο Δασολογικό Συνέδριο περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα θεμάτων τα
οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την Ελληνική κοινωνία η οποία
έχει ανάγκη από έγκυρη πληροφόρηση στην οποία θα μπορέσει να
βασίσει την μελλοντική δράση της. Οι δασολογικοί χάρτες που είναι μία
σημαντική θεματική στο συνέδριο, αποτελούν ένα «καυτό» θέμα για
πολλούς πολίτες οι οποίοι θέλουν να κατοχυρώσουν και να
αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους.
Παράλληλα, η Ελληνική πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι αυτό δεν θα
γίνει σε βάρος των δασικών οικοσυστημάτων. Βλέπουμε στο θέμα αυτό
την ανάγκη για προώθηση νομοθετικών και θεσμικών πρωτοβουλιών με
όρους που θα καλύπτουν ταυτόχρονα και με βέλτιστο τρόπο κοινωνικές,
οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες. Οι «προκλήσεις» είναι πολλές
και οι επιστήμονες, μέσα από την έρευνα και τον διάλογο που βασίζεται
σε εμπειρικά δεδομένα και συστηματική τεκμηρίωση, μπορούν να
προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις. Μέσα από τις παρουσιάσεις του
Συνεδρίου πιστεύω ότι θα προκύψουν πλήθος χρήσιμων προτάσεων και
κατευθύνσεων που θα τροφοδοτήσουν δράσεις νέων επιχειρηματιών και
επιστημόνων με ενδιαφέρον στην λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη.
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Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ελληνική
Δασολογική Εταιρεία για την επιλογή της Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας για το 18ο Δασολογικό Συνέδριο.
Επίσης, επιθυμώ να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου σε εσάς,
τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης που θα έχετε μία σημαντική
και εξαιρετικά ουσιαστική αποστολή: τη διάχυση της ενημέρωσης στο
στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και κατά την υλοποίηση και, στη
συνέχεια, μετά από το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.
Η θετική ανταπόκρισή σας στη σημερινή συνάντηση, αποπνέει ήδη έναν
άνεμο αισιοδοξίας για την συμβολή σας στην επιτυχία της διοργάνωσης.
Στόχος μας είναι, μαζί με την ανάπτυξη ενός επιστημονικού διαλόγου, να
προβάλλουμε την Πέλλα και την περιοχή της, ως έναν προορισμό
εναλλακτικού και ποιοτικού τουρισμού, αλλά και μία περιοχή που
προσφέρει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Να αξιοποιήσουμε τη
διεξαγωγή του Συνεδρίου για τη δημιουργία μίας περισσότερο σταθερής
και αμοιβαία επωφελούς σχέσης συνεργασίας με ανθρώπους που θα
παρακολουθήσουν το Συνέδριο και μπορούν να έχουν μία σημαντική
συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη της Πέλλας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και όλων των
τοπικών φορέων που συμμετέχουν στη διοργάνωση του Συνεδρίου είναι
σημαντικός.
Θα χρειαστεί όλοι μας να γίνουμε πρεσβευτές της περιοχής μας για το
χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το συνέδριο και να αναπτύξουμε μία
σχέση ανοικτής επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με συνέδρους που έχουν
τη δυνατότητα και το ενδιαφέρον να συνδέσουν την επιστημονική και
επαγγελματική τους ανάπτυξη με την Πέλλα και, ευρύτερα, την Κεντρική
Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες ειδικότερων δράσεων που μπορούν να
γίνουν σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα έχουμε τη δυνατότητα να τις
συζητήσουμε και σε επόμενες συναντήσεις μας με εξειδικευμένο
περιεχόμενο.
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Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Είναι σημαντικό να ακούσουμε τις δικές
σας ερωτήσεις και τοποθετήσεις, ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι
ότι οι στόχοι που έχουμε θέσει για το συνέδριο και την προβολή της
Πέλλας είναι εφικτοί και έχουν την αποδοχή και την δέσμευση για
επιτυχή υλοποίηση από όλους τους συμμετέχοντες στο εγχείρημα. Να
αγκαλιάσουμε όλοι μας το 18ο Δασολογικό Συνέδριο και στην επιτυχία
του να βασίσουμε και άλλες επιστημονικές και αναπτυξιακές δράσεις με
επίκεντρο την βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη στην Πέλλα.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…
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