Κύξηε Δηεπζπληά,
Σην θύιιν ηεο 20.2.94 ηεο έγθξηηεο εθεκεξίδαο ζαο, είδα λα δεκνζηεύεηαη πξόζθιεζε ηεο Επηηξνπήο
Παξαθνινύζεζεο ΠΕΠ Κξήηεο, γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο αμηνπνίεζεο ηεο
Ληκλνδεμακελήο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ γηα άξδεπζε. Πηζηεύσ πσο ε νινθιήξσζε ηνπ ζεκαληηθνύ απηνύ έξγνπ, ελόο από ηα κεγαιύηεξα πνπ έρνπλ εθηειεζζεί ζην Οξνπέδην κεηά ην απνζηξαγγηζηηθό πνπ έθακαλ... νη
Ελεηνί, ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνβιεκαηηθήο απηήο πεξηνρήο κε ηελ δπλαλόηεηα
πνπ ζα δώζεη γηα άξδεπζε κηαο μεξηθήο ζήκεξα εθηάζεσο.
Σαλ Λαζηζηώηεο εθθξάδσ ηελ ραξά θαη ηελ επραξίζηεζε κνπ γηα ηελ θαιή πνξεία πνπ αθνινπζεί ε
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, εύρνκαη δε θαη ειπίδσ όηη ε πξνζπάζεηα ζσζηήο αληηκεηώπηζεο ησλ ηνπηθώλ
πξνβιεκάησλ ηνπ Οξνπεδίνπ ζα ζπλερηζζεί κε εληεηλόκελνπο ξπζκνύο γηα λα απνηξαπεί ε επαπεηινύκελε
λέα εξήκσζε ηνπ. Δελ γλσξίδσ ιεπηνκέξεηεο ηνπ έξγνπ. Μηα ζθέςε κόλν θάλσ:
Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 είρε μεθηλήζεη έλα άιιν ζεκαληηθό γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Οξνπεδίνπ
έξγν, 'ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο εθνπζίνπ αλαδαζκνύ ζηελ πεξηνρή. Η δηαδηθαζία απηή, πνπ είρε πξνρσξήζεη
αξθεηά, κηα ζηηγκή ζηακάηεζε απόηνκα. Όκσο όπσο είλαη γεληθά απνδεθηό θαη όπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηα
Γεληθά Σπκπεξάζκαηα ηνπ Α' Αλαπηπμηαθνύ Σπλεδξίνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ (Αύγνπζηνο 1983), γηα λα
πεηύρεη νπνηαδήπνηε αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία
ηνπ αλαδαζκνύ Επεηδή ινηπόλ ε δηαδηθαζία ηνπ εθνπζίνπ αλαδαζκνύ δελ θαίλεηαη λα πξνρσξεί, κήπσο ζα
'πξεπε νη αξκόδηεο Υπεξεζίεο λα αληηκεησπίζνπλ ηώξα ηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ππνρξεσηηθνύ αλαδαζκνύ
ζην ηκήκα εθείλν ηνπ Οξνπεδίνπ πνπ εμαζθαιίδεηαη ε άξδεπζε ηνπ από ην έξγν ηεο Ληκλνδεμακελήο.
Ίζσο απηό απνηειέζεη εξέζηζκα θαη αθνξκή αλαζεώξεζεο ηεο αξλεηηθήο ζέζεο νξηζκέλσλ Λαζηζησηώλ
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλαδαζκνύ ζε νιόθιεξν ην Οξνπέδην.
Εθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ είλαη ην κηθξό κέγεζνο θαη ν
θαηαθεξκαηηζκόο ηεο.
Η ιύζε ηνπ εγγεηνδηνξζσηηθνύ πξνβιήκαηνο ηνπ Οξνπεδίνπ, θύξηε Δηεπζπληά, είλαη βαζηθή πξνϋπόζεζε
γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ.
Επραξηζηώ γηα ηελ θηινμελία.

