Γπν πξόζθαηα δεκνζηεύκαηα ηεο αγαπεηήο «Αλαηνιήο» ζρεηηθά κε ην όκνξθν
Οξνπέδην ηνπ Λαζπζίνπ κνπ έδσζαλ ηελ αθνξκή γηα ην παξόλ ζεκείσκα.
Σν πξώην δεκνζίεπκα, κηα γλσζηνπνίεζε αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο εθ κέξνπο ηνπ
Γήκνπ Οξνπεδίνπ Λαζπζίνπ λα αλαθηλήζεη εθ λένπ ζέκα αλαδαζκνύ (θύιιν
10.11.2000) θαη ην δεύηεξν κηα απάληεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ Λαζπζίνπ ανξίζησο ζε
όζνπο κε ηα γξαπηά, ηηο νκηιίεο ή νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν έθθξαζεο δελ
εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα αηζηόδνμνη γηα ηνλ κέιινλ ηνπ Οξνπεδίνπ.
Αο κνπ εθηξαπεί ινηπόλ, ζαλ Οξνπεδηώηε, αιιά θαη ζαλ κε θαηνλνκαδόκελν ξεηά
«απνδέθηε» ηεο Γεκαξρηαθήο απάληεζεο, λα εθζέζσ ηελ άπνςή κνπ γηα ηα ζέκαηα
πνπ ζίγνληαη ζηα δύν δεκνζηεύκαηα.

ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΑΜΟΤ

Δπηθξνηώ θαη ζπκθσλώ απόιπηα κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ λα αλαθηλήζεη
ζέκα αλαδαζκνύ ζην Οξνπέδην. Δίλαη γλσζηό θαη παξαδεθηό από όινπο όηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα ζην Οξνπέδην Λαζπζίνπ είλαη
ζηελά δεκέλε κε ηελ επίιπζε ηνπ εγγεηνδηαξζξσηηθνύ ηνπ πξνβιήκαηνο.
Δίκαη βέβαηνο ινηπόλ πσο ζην ζέκα απηό ε Γεκνηηθή Αξρή ζα έρεη ηελ
ζπκπαξάζηαζε ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ Οξνπεδησηώλ.
Καη κηα επηζήκαλζε πξαθηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Θα ήην ρξήζηκν λα εξεπλεζνύλ νη
ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απέηπρε ε πξνεγνύκελε πξνζπάζεηα αλαδαζκνύ ησλ αξρώλ
ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη λα ιεθζνύλ όια ηα αλαγθαία κέηξα ώζηε λα κελ
επαλαιεθζεί ην ίδην θαηλόκελν.
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Πνιινί είλαη, γηα λα κελ πσ ην ζύλνιν ησλ Οξνπεδησηώλ πνπ εθθξάδνπλ
πνηθηινηξόπσο αλεζπρίεο γηα td κέιινλ ηνπ ηόπνπ ηνπο. Καλείο όκσο, από όζν
γλσξίδσ, δελ απνδίδεη επζύλε γηα ηελ ζεκεξηλή θαθή θαηάζηαζε ζηελ παξνύζα
Γεκνηηθή Αξρή ε νπνία απιώο ηελ θιεξνλόκεζε. Δπζύλεο ζα έρεη, εάλ δηαπηζησζεί
ζην ηέινο ηεο ζεηείαο ηεο όηη δελ έθαλε όηη επηβαιόηαλε λα γίλεη γηα ηελ αλαηξνπή
ηεο.
Δίλαη γεγνλόο όηη όζνη πξνζεγγίδνπλ ηα θαπηά πξνβιήκαηα ηνπ Οξνπεδίνπ εθ ησλ
πξαγκάησλ αλαγθάδνληαη, πεξηγξάθνληαο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε λα ρξεζηκνπνηνύλ, όρη βέβαηα από δηάζεζε ππεξβνιήο, δξακαηηθνύο ηόλνπο ζηηο εθθξάζεηο
ηνπο. Από ηελ ηάζε απηή άιισηε δελ μέθπγε νύηε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο δέρεηαη
(Οθηώβξηνο 1999) όηη «ην θάζκα ηεο εξήκσζεο θαη νξηζηηθήο εγθαηάιεηςεο απηνύ
ηνπ επινγεκέλνπ ηόπνπ είλαη νξαηό...»
ην ίδην κήθνο θύκαηνο άιισζηε θηλήζεθε θαη ν εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο
Πέηξαο, ν νπνίνο ζηελ επηζθνπηθή ηνπ .νκηιία ζηηο 29 Απγνύζηνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο κε
ζιίςε ζηέιλεη ην κήλπκα όηη «ην Οξνπέδην ζβήλεη».
Έηζη δπζηπρώο έρνπλ ηα πξάγκαηα θαη ζ' απηά ηα ζπκπεξάζκαηα νδεγεί θαη
κειέηε όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ δεηθηώλ ηνπ
Οξνπεδίνπ. Ο ιεθηηθόο εμσξατζκόο ηεο άζρεκεο πνξείαο ηνπ ηόπνπ θαζόινπ δελ
κπνξεί λα ηελ κεηαβάιεη.
Με ηελ δηαπίζησζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ όηη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο
απαηηείηαη γεληθή ζπζηξάηεπζε λνκίδσ πσο θηλείο δελ δηαθσλεί.
Μπνξώ δε λα πσ πσο όινη νη Οξνπεδηώηεο, απόδεκνη θαη κε, είλαη πξόζπκνη λα
βνεζήζνπλ ζε θάζε μεθάζαξε αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα. Υξεηάδεηαη όκσο θάπνηνο
λα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία θηλεηνπνίεζεο ηνπ πνιύ αμηόινγνπ αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ ηνπ Οξνπεδίνπ θαη ηελ ελ ζπλερεία παξαθνινύζεζε θαη ζπληνληζκό ηεο
δξάζεο ηνπ.
Καη ν θάπνηνο απηόο, δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα είλαη άιινο από ηνλ ηνπηθό
Γήκν. Αο μεθηλήζεη ινηπόλ πξώηνο εθείλνο θαη είλαη βέβαην όηη πνιινί ζα αθνινπζήζνπλ.
Σα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο ζα κπνξέζνπλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ
ζπλέρεηα κε δηάθνξνπο ηξόπνπο πξνο όθεινο ηνπ ηόπνπ.
Δπηιέγνληαο ζέισ λα ζεκεηώζσ όηη νη παξαπάλσ ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο νύηε
επρνιόγην απνηεινύλ, νύηε ηνλ ξόιν καγηθνύ ξαβδηνύ κπνξνύλ λα παίμνπλ.
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