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Ποια είναι τα κύρια σημεία αιχμής του νομού Έβρου για την προσέλκυση επισκεπτών και την
ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος; Αναμφίβολα το Δέλτα του Έβρου και το δάσος της
Δασιάς. Δυο χώροι εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και σπάνιας βιοποικιλότητας. Τι γίνεται
όμως όταν δεν δίνεται η δέουσα προσοχή και – ακόμη χειρότερα – όταν υπάρχει πλήρης
αδιαφορία από την κεντρική εξουσία; Η υποβάθμιση και η εγκατάλειψη.

Και αν στο Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα τα πράγματα είναι ομαλά, σε αυτόν του Εθνικού
Πάρκου του Δάσους της Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, η κατάσταση έχει φτάσει στο
απόλυτο αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα μιλάμε για … «νεκρή φύση». Πολύ απλά γιατί
βρίσκεται εκτός λειτουργίας, αφού το προσωπικό βρίσκεται σε επίσχεση εργασίας, όντας
απλήρωτο για πολλούς μήνες. «Δυστυχώς τίποτα δεν λειτουργεί στο δάσος της Δαδιάς.
Ούτε καν οργανωμένες επισκέψεις, αφού πέρα από το προσωπικό μας που δεν βρίσκεται
στη θέση του, έπαψε λόγω Καλλικράτη, να υφίσταται και η Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση
Σουφλίου. Είμαστε μπροστά σε ένα όχι απλά τέλμα και αδιέξοδο, αλλά σε τέλος εποχής»
μας είπε απεγνωσμένα ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Δάσους της Δαδιάς,
Γιώργος Δεμερίδης.
«Πριν από ένα χρόνο φαινόταν ότι ο Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς όδευε ολοταχώς
προς την απαξίωση, δυστυχώς επαληθευτήκαμε» είχε δηλώσει παλαιότερα επισημαίνοντας
ότι, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν κατά πολύ οι επισκέπτες της Δαδιάς αλλά το
κυριότερο να έχει πέσει και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Είναι
χαρακτηριστικό ότι ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια η επισκεψιμότητα του Εθνικού Πάρκου είχε
φτάσει τις 60.000 άτομα το χρόνο, πέρσι έπεσε στις 40.000 και το 2010 η χρονιά
αναμενόταν «να κλείσει», σε επίπεδα χαμηλότερα από τις 30.000 επισκέψεις.
Περιμένοντας τα χρήματα…
Στην παρούσα φάση έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και εστάλη το αίτημα
εκταμίευσης χρημάτων, για τα οποία είχε δεσμευθεί η πολιτεία. «Έγιναν όλα τα
απαραίτητα και τα διαδικαστικά από εμάς. Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 170
χιλιάδων ευρώ κυρίως για το 2010. Λογικά, δεν θα αργήσουν να φτάσουν. Θεωρητικά
πάντα» σχολίασε ο κ. Δεμερίδης. Όσο για το πώς θα αξιοποιηθούν;
«Είναι χρέος μας να δώσουμε τα χρήματα για την εξόφληση των εργαζομένων και να
πληρώσουμε τα δεδουλευμένα τους, μαζί με την εξόφληση του ΙΚΑ για την κάλυψη των
εισφορών τους. Αυτό θα κάνουμε. Είναι μια αρχή στην επίλυση του όλου ζητήματος. Με την
προϋπόθεση βέβαια, έστω και αυτό το πόσο, να μας έρθει σύντομα» υπογράμμισε. Να
θυμίσουμε ότι μετά από πολλές πιέσεις και ενέργειες, εγκρίθηκε για τον Φορέα Διαχείρισης
το ποσό του 1,5 εκ. ευρώ που θα καλύψει τις ανάγκες μέχρι το 2015.
Απολογισμός
Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό που έκανε ο κ Δεμερίδης, μιλώντας στην
εφημερίδα Πολίτη της Θράκης, «δυστυχώς το νέο ΔΣ του Φορέα ανέλαβε σε μια περίοδο
ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία και το μέλλον του φορέα χωρίς χρηματοδότηση εδώ και 15
μήνες. Η δράση μας, στο χρονικό διάστημα αυτό επικεντρώνεται κύρια στην διεκδικητική
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πρακτική μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να πετύχουμε την χρηματοδότηση.
Δεκάδες έγγραφα έχουμε αποστείλει στο υπουργείο μεταξύ των άλλων κάποια
απευθύνονται απευθείας στην Υπουργό. Πέρα από αυτό στον μέχρι τώρα απολογισμό μας
μπορούμε να συμπεριλάβουμε και η παραχώρηση από το νομαρχιακό Συμβούλιο στον φορέα
μας των εγκαταστάσεων του ξενώνα μετά από τεκμηριωμένη άποψή μας».
info
Την χρηματοδότηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αναμένει ο
Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς προκειμένου να «ανάψει»το πράσινο φώς για την
λειτουργία του καθώς εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουν σταματήσει τα πάντα.
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