Δυο παρατηρήςεισ Για το
Οροπέδιο Λαςιθίου
Κύξηε δηεπζπληά,
Παίξλνληαο αθνξκή από ην
δεκνζίεπκα ζαο "Τν Οξνπέδην
Λαζηζίνπ ζην Τνπξηζηηθό Παλόξακα
'96", πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ εηδηθή
ζηήιε ηνπ αγαπεηνύ "ΠΟΛΙΤΗ"
"ζέκαηα από ην Οξνπέδην Λαζηζίνπ"
(θαη γηα ηελ νπνία ζηήιε ζαλ
Οξνπεδηώηεο ζαο ζπγραίξσ θαη ζαο
επραξηζηώ), αο κνπ επηηξαπεί λα
θάλσ δύν παξαηεξήζεηο:
Παξαηήξεζε πξώηε: Τν γεγνλόο
όηη νη θνξείο ηνπ Οξνπεδίνπ
"έδεημαλ θάπνηα αδηαθνξία" γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εθδήισζε
"Τνπξηζηηθό Παλόξακα '96", όπσο
αλαθέξεηαη ζην δεκνζίεπκά ζαο, ζα
έιεγα όηη ήην αλακελόκελν, αθνύ
θαλείο από ηνπο θνξείο απηνύο δελ
αζρνιείηαη εηδηθά κε ηνλ Τνπξηζκό,
πνπ όκσο είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο
κεηά ηε γεσξγία θιάδνο ηεο ηνπηθήο
νηθνλνκίαο.
Έρνληαο από παιηά επηζεκάλεη
ηελ αδπλακία απηή πήξα ηελ πξσηνβνπιία ην έηνο 1990 θαη μεθίλεζα ηηο
ελέξγεηεο γηα ηε ζύζηαζε ελόο εηδηθνύ Παλεπαξρηαθνύ Οξγάλνπ, πνπ
ζα είρε ζαλ αληηθείκελν ηελ
Τνπξηζηηθή Αλάπηπμε ηεο Δπαξρίαο
Λαζηζίνπ. Γηα ην ζθνπό απηό
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν ζπζθέςεηο
ηνπηθώλ
θνξέσλ
θαη
ελδηαθεξνκέλσλ
ηνπξηζηηθώλ
επηρεηξεκαηηώλ ζην Οξνπέδην, ε κία
ζηνλ Άγην Κσλζηαληίλν ζηηο 25-3-90
θαη ε άιιε ζην Ψπρξό ζηηο 20-4-90.
Γπζηπρώο όκσο ε πξνζπάζεηα απηή,
όπσο θαη θάπνηεο άιιεο πνπ
αθνινύζεζαλ, ηειηθά δελ επδνθίκεζαλ κέρξη ζήκεξα.
Δπεηδή
πηζηεύσ
πσο
ν
ηνπξηζκόο είλαη ν δπλακηθόηεξνο
θιάδνο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη
επεηδή ε αλάγθε ζσζηήο νξγάλσζεο
θαη πξνώζεζήο ηνπ ζηελ Δπαξρία
καο είλαη επηηαθηηθή, μαλαππνβάιισ
ζηνπο θνξείο ηνπ Οξνπεδίνπ θαη ζε
όινπο ηνπο ζπλεπαξρηώηεο κνπ ηελ
παιηά πξόηαζε γηα ηε ζύζηαζε ελόο
Σπιιόγνπ Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο
Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ, ηελ ύπαξμε θαη
ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ
ζεσξώ πάληα πνιύ ρξήζηκε θαη
αλαγθαία. Τα κηθξνζπκθέξνληα πνπ
εκπόδηζαλ
παιαηόηεξα
ηε
δεκηνπξγία ηνπ ρξήζηκνπ απηνύ
νξγάλνπ,
πξέπεη
ζήκεξα
λα
παξακεξηζηνύλ. Ο ηνπξηζκόο είλαη
κηα ζεκαληηθή πινπηνπαξαγσγηθή
πεγή γηα ην Οξνπέδην θαη όινη νη θάηνηθνη πξέπεη λα επσθεινύληαη απ'
απηόλ.
Παξαηήξεζε δεύηεξε: Ο αλεκόκπινο κηληαηνύξα πνπ εθπξνζώπεζε
ην Οξνπέδην ζην "Τνπξηζηηθό Παλόξακα '96" ίζσο παξνπζηάδεη θάπνηα
γξαθηθόηεηα,
ε
απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ όκσο
ρσξίο ηε ζπλνδεία θαη άιινπ
ζρεηηθνύ
ηνπξηζηηθνύ
πιηθνύ
ακθηζβεηείηαη ζνβαξά.
Καηά
ηελ
άπνςή
κνπ,
παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία
θαιπηέξσλ ζπλζεθώλ ππνδνρήο θαη

θηινμελίαο
επηζθεπηώλ,
είλαη
απαξαίηεην λα ππάξρεη θαη ην
ζρεηηθό
δηαθεκηζηηθό
πιηθό.
Δπηβάιιεηαη ινηπόλ θάπνηνο Οξγαληζκόο
ή
Οξγάλσζε
ηνπ
Οξνπεδίνπ (ζ' απηή ηε θάζε
ελδερνκέλσο ε ΔΤΑΝΟΛ), λα
αλαιάβεη ηελ επζύλε εηνηκαζίαο θαη
εθδόζεσο ηνπ πιηθνύ απηνύ,
εηδηθόηεξα δε:
-Δλόο ελεκεξσηηθνύ θπιιαδίνπ
κε ρξήζηκα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
γηα ην Οξνπέδην.
-Φσηνγξαθηώλ
θαη
θαξη-πνζηάι ραξαθηεξηζηηθώλ
ηνπίσλ ηεο πεξηνρήο καο,
επηιεγνκέλσλ κε θαιιηηερληθά
θαη όρη εκπνξηθά θξηηήξηα.
- Βηληενθαζζεηώλ
κε
εηθόλεο θαη ζθελέο από ηε δσή
ησλ θαηνίθσλ ηνπ Οξνπεδίνπ.
- Τνπηθώλ ραξηώλ θ.ι.π.
Απηέο ηηο δύν παξαηεξήζεηο είρα
λα θάλσ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή
ηεο Δπαξρίαο καο ζην αλνημηάηηθν
ηνπξηζηηθό παδάξη ηεο Αζήλαο.
Γηα ην γεληθόηεξν όκσο
ζέκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ
ηνπξηζκνύ
ζην
Οξνπέδην
Λαζηζίνπ, ζέκα πνιύπινθν
αιιά θαη πνιύ ζεκαληηθό γηα
ηνλ ηόπν, ίζσο κνπ δνζεί ε
επθαηξία, θύξηε -— Γηεπζπληά,
λα απαζρνιήζσ ηηο θηιόμελεο
ζηήιεο ζαο αξγόηεξα.
Πξνο ην παξόλ δερζείηε
ηηο επραξηζηίεο κνπ γηα ηελ
παξαζρεζείζα θηινμελία.
Ισάλλεο
Ηξάθιεην

Καξαβαιάθεο

