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Προς τους υπευθύνους του ιστοτόπου «Ξάνθη 2»
Θέμα: Ημερίδα με θέμα την αειφορική ανάπτυξη της Θράκης
Κύριοι
Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου δημοσιεύθηκε στον ιστότοπό σας είδηση σχετικά με ημερίδα η
οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την 16η Οκτωβρίου στην Ξάνθη. Το θέμα της ημερίδας
ήταν «Δυνατότητες Αειφορικής Ανάπτυξης της Θράκης. Το άρθρο σας αναφέρεται σε
προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τοπικών φορέων σχετικά με το εν λόγω
θέμα. Επίσης προβαίνετε σε χαρακτηρισμούς για τους οργανωτές της ημερίδας, χωρίς
προφανώς να γνωρίζετε αρκετά πράγματα για αυτούς.
Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία δεν είναι δυνατόν να υπεισέλθει στα προβλήματα των
τοπικών φορέων, ούτε βέβαια να σχολιάσει την «ελαφρότητα» ή το αβάσιμο διαφόρων
δημοσιευμάτων. Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1991 με πρωτοβουλία ομάδας καθηγητών του
ΑΠΘ και αριθμεί 25 χρόνια προσφοράς στην κοινωνία και στην επιστήμη. Στα χρόνια αυτά
έχουν διατελέσει μέλη της Εταιρείας μας, μεταξύ άλλων, περισσότεροι από εκατό καθηγητές
κυρίως του ΑΠΘ. Συνεπώς δεν συνάδει με την ιστορία της Ελληνικής Επιστημονικής
Εταιρείας καμία πρόθεση εμπλοκής σε αντιδικίες με τον ένα ή τον άλλο φορέα της πόλης.
Απλά επιθυμούμε να πληροφορήσουμε εσάς και τους αναγνώστες σας ότι ο συντονιστής της
ημερίδας, ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ κ. Παύλος Ευθυμίου, είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και πρώην πρόεδρος της Εταιρείας μας και ότι στηρίζουμε και επαινούμε τις
άοκνες προσπάθειές του, οι οποίες δυστυχώς δεν εκτιμήθηκαν δεόντως από τους άμεσα
ενδιαφερόμενους. Μέλος επίσης της Εταιρείας μας είναι και ένας από τους διακεκριμένους
ομιλητές της ημερίδας, ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ και πρώην υπουργός κ. Αθανάσιος
Τσαυτάρης.
Επιθυμούμε τέλος να επισημάνουμε ότι σε κανένα από τα δημοσιεύματα ή ανακοινώσεις δεν
συζητήθηκε ή σχολιάστηκε η ουσία του θέματος και η σημασία του για την πόλη της Ξάνθης
και για ολόκληρη τη Θράκη. Δεν είναι μόνο η πρόκληση που παρουσιάζει το πρόβλημα της
ανάπτυξης και η αναμφισβήτητη σημαντικότητά του. Είναι και η επικαιρότητα του θέματος,
η οποία υπό το φώς των ευρύτερων εξελίξεων προσλαμβάνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία πιστεύει ότι ο σχετικός
προβληματισμός θα
υπερκεράσει τελικά τα συγκυριακά εμπόδια και θα κατορθώσει να εκδηλωθεί και να
καρποφορήσει.
Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την επιστολή μας αυτή για να έχουν οι αναγνώστες σας μια
πιο ολοκληρωμένη εικόνα, πράγμα το οποίο πιστεύουμε ότι αποτελεί και δική σας μέριμνα.
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