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Θέμα: «Απάντηση σε έγγραφο σας»
Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 186/18-2-2018 έγγραφο σας
Με αφορμή το έγγραφο που μας αποστείλατε θέλαμε να σας εκφράσουμε την λύπη
και δυσαρέσκεια μας, σχετικά με το ύφος και την επιχειρηματολογία του.
Η γνωμοδότηση του ΤΕΕ σχετικά με «τεχνικά θέματα», δεν αφορά εσωτερικά
θέματα του ΤΕΕ αλλά τον αγωγό ΤΑΡ που αφορά όλη την τοπική κοινωνία. Σε αυτή την
γνωμοδότηση πραγματεύονται σημαντικά γεωπονικά και γεωλογικά θέματα (στα οποία
παραθέτετε απλά μια σειρά βιβλιογραφικών αναφορών), για τα οποία η Ομάδα εργασίας
του ΤΕΕ είναι αναρμόδια να αξιολογήσει με συνέπεια να κλονίζεται η αξιοπιστία της και να
γράφονται ανακρίβειες.
Κανείς δεν αμφισβήτησε το κύρος και το επίπεδο γνώσεων και την επαγγελματική
εμπειρία των συγγραφέων της γνωμοδότησης. Πολύ απλά είναι αναρμόδιοι να μιλούν για
Γεωπονικά ζητήματα και να εμβαθύνουν σε Γεωλογικά θέματα της συγκεκριμένης
περιοχής των Τεναγών, μόνο με χρήση βιβλιογραφικών αναφορών που αναφέρετε σε
αυτήν την γνωμοδότηση και όχι με in situ επίσκεψη και αυτοψία.
Η Ομάδα εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Α.Μ. μελέτησε την
Έκθεση της Ομάδας εργασίας του ΤΕΕ και συσκέφτηκε προκειμένου να δοθεί μια
επιστημονική απάντηση στην εν λόγω γνωμοδότηση όπως μας ζητήθηκε προφορικά από
την επικεφαλής του αγωγού ΤΑΡ.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, ούτε έχουμε δεχθεί ούτε και θα δεχθούμε στο μέλλον
προσπάθειες φίμωσης και ακύρωσης του επιστημονικού ρόλου που μας έχει αναθέσει η
Πολιτεία. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, σοβαρότητα και υπευθυνότητα να λέμε
ελεύθερα την επιστημονική μας άποψη για Γεωτεχνικά θέματα, με μοναδικό στόχο την
προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος.
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