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Κύξηε Γηεπζπληά
Σελ Κπξηαθή 23-7-95 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ (Σνπξηζηηθό Πεξίπηεξν
Ψπρξνύ) Ηκεξίδα κε ηίηιν "Οξνπέδην Λαζηζίνπ: Χζεο, ήκεξα, Αύξην" πνπ νξγάλσζε ε
Δηαηξεία Αλαπηύμεσο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ (ΔΣΑΝΟΛ) ππό ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο
Κξήηεο θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Λαζηζίνπ.
Σελ εθδήισζε απηή ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Πεξηθεξείαο
Κξήηεο, πνιηηηθνί εθπξόζσπνη ηεο Ννκαξρίαο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ησλ Ννκώλ
Λαζηζίνπ θαη Ηξαθιείνπ, ν Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, εθπξόζσπνη νξγαλώζεσλ,
θνξέσλ θαη πνιινί άιινη.
Δπεηδή ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα όια ηα ζέκαηα ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδνο κνπ, ηνπ Οξνπεδίνπ
Λαζηζίνπ, είλαη πάληνηε δσεξό θαη κεγάιν θαη επεηδή ε πξναλαθεξζείζα εθδήισζε είλαη έλα
ζεκαληηθό γεγνλόο γηα ην Λαζίζη, ζα κνπ επηηξέςεηε, ρξεζηκνπνηώληαο γηα κηα αθόκε θνξά
ηηο θηιό- μελεο ζηήιεο ηεο αγαπεηήο ΑΝΑΣΟΛΗ, λα θάλσ κηα κηθξή θξηηηθή ηεο εκεξίδαο
ηνπ Λαζηζίνπ, βαζηδόκελνο ζε όζα ζηνηρεία ζπγθέληξσζα από ηνλ ηνπηθό ηύπν.
Η ηδέα νξγαλώζεσο ηεο Ηκεξίδαο ήηαλ ζσζηή θαη επαηλεηή, Θα κπνξνύζε δε, αλ είρε
θαιύηεξα νξγαλσζεί, λα απνβεί θαη σθέιηκε.
Η ζεκαηνινγία ηεο ήηαλ ηόζν εθηεηακέλε (όια ηα ζέκαηα κπνξνύζαλ λα ζπδεηεζνύλ) θαη
απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα αθξνζηγώο κόλν λα αληηκεησπηζζνύλ θάπνηα πνιύ ζεκαληηθά
ζέκαηα.
Από ηα νλόκαηα θαη ηελ ηδηόηεηα ησλ ζπκκεηαζρόλησλ απνθνκίδεη θαλείο ηελ εληύπσζε όηη
επξόθεηην γηα κηα ενξηαζηηθή εθδήισζε θαη όρη εκεξίδα κειέηεο θαπηώλ ζεκάησλ κηαο
πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ε νπνία "ζα απνηειεί ηζηνξηθό παξειζόλ... αλ ε θζίλνπζα πνξεία ηεο
δελ αλαηξαπεί άκεζα", όπσο δηαπηζηώλεη ε κειεηεηηθή νκάδα ησλ Σνπηθώλ Αλαπηπμηαθώλ
Πξνγξακκάησλ ηεο Δπαξρίαο Λαζηζίνπ.
Η ελεκεξσηηθή αλαθνίλσζε ηνπ νξγαλσηή (εθεκ. ΑΝΑΣΟΛΗ 29-30 Ινπιίνπ 1995) ελώ ζηελ
αξρή έθαλε ιόγν γηα παξνπζίαζε ζπκπεξαζκάησλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο Ηκεξίδαο ζηελ
ζπλέρεηα πεξηνξίδεηαη ζε κηα πεξίιεςε ηεο νκηιίαο ηνπ θ. Γελ. Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο,
ζηελ εμαγγειία ηνπ θ. Πξύηαλε γηα δεκηνπξγία ζην Οξνπέδην ελόο δεύηεξνπ αθαδεκατθνύ
ρσξηνύ θαη ηέινο ζηελ ζπδήηεζε πνπ έγηλε γηα ην θιέγνλ ζέκα ηαπ θξάγκαηνο Απνζειέκε.
πκπεξάζκαηα ηδίσο από ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγηθήο
δξαζηεξηόηεηαο, ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα, ηνπ ηνπξηζκνύ θιπ. δελ αλαθέξνληαη θαη έηζη δελ
κπνξεί λα εθηηκεζεί αλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο βξίζθνληαη ζία πιαίζηα ησλ αλαπηπμηαθώλ
παξεκβάζεσλ ζηηο νπνίεο έθαλε αλαθνξά ν Πεξηθεξεηάξρεο.
Γηα ην ζέκα ηνπ θξάγκαηνο Απνζειέκε, ηειεπηαίν ζηε ζεηξά ησλ ππό ζπδήηεζε ζεκάησλ,
λνκίδσ όηη έπξεπε λα αθηεξσζεί όρη θάπνηνο ρξόλνο από κηα παξαθνξησκέλε θαη θνπξαζηηθή
εκεξίδα αιιά κηα μερσξηζηή ζπδήηεζε, ώζηε λα κπνξέζεη ν Λαζηζηώηεο λα ελεκεξσζεί άλεηα
γηα ην ζνβαξό απηό ζέκα θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα έρεη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ ηόπν ηνπ.
Απηέο ζε γεληθέο γξακκέο είλαη νη πξώηεο παξαηεξήζεηο κνπ. Όηαλ, όπσο εύρνκαη θαη ειπίδσ,
ζα δεκνζηεύηεθαλ ηα πξαθηηθά θαη ηα πνξίζκαηα ηεο Ηκεξίδαο, ζα επαλέιζσ κε ηηο απόςεηο
κνπ ζηα δηάθνξα ζέκαηα.
ην εξώηεκα ηνπ θ. Κακπέιε αλ ηα έξγα πνπ γίλνληαη θαη ζα γίλνληαη ζην κέιινλ βνεζνύλ ην
Οξνπέδην λα επηβηώζεη θαη λα αλαπηπρζεί, απαληώ λαη, κόλν εθόζνλ ηα έξγα απηά
εληάζζνληαη θαη απνηεινύλ κέξνο ελόο νινθιεξσκέλνπ κέξνπο αλαπηύμεσο δηαζώζεσο ζα

έιεγα εγώ ηνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. Απηό ην ζρέδην, απηή ε κειέηε πξέπεη λα πξνεγεζεί θαη
κεηά όια ηα άιια. Γηαθνξεηηθά δαπαλνύκε ρξήκαηα γηα ηνπ... Καξαγθηόδε ην γάκν!
Πνιύ ζσζηέο νη επηζεκάλζεηο ηνπ θ. Πεξηθεξεηάξρε ζρεηηθά κε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπ
αλζξώπηλνπ παξάγνληα γηα ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ελόο νξάκαηνο
πνπ ζα ζπλεγείξεη όιν ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο πεξηνρήο.
Οη ζσζηέο απηέο επηζεκάλζεηο όκσο δελ αξθνύλ, πξέπεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, λα γίλνπλ
πξάμε, γηα ην θαιό ηνπ ηόπνπ .
Δπραξηζηώ γηα ηελ θηινμελία
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