ηελ «εληαηηθή» πξέπεη λα εηζαρζεί ην
Οξνπέδην
Κύξηε Γηεπζπληά,
Σώξα πνπ θαηά θάπνην ηξόπν θαηαιάγηαζε ν ζόξπβνο από ηελ επίζθεςε
ηνπ Πξσζππνπξγνύ ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε θαη νη αληηδξάζεηο ησλ
ηνπηθώλ αξρόλησλ ηνπ λνκνύ καο γηα ηα όπνηα απνηειέζκαηα ηεο
επίζθεςεο απηήο ή θαη γηα ηελ κε επίζθεςε, όπσο ζα ιέγακε παιαηόηεξα,
κεηώλνληαη, ζα ήζεια θη εγώ λα αθνπζηεί ε θσλή κνπ, θσλή ελόο
Οξνπεδηώηε, γηα ην ζεκαληηθό γεγνλόο πνπ θπξηάξρεζε ζηελ ηνπηθή
επηθαηξόηεηα ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα.
Έρσ ινηπόλ ηελ γλώκε όηη ν ζθνπόο ηεο επίζθεςεο ηνπ θ. Πξσζππνπξγνύ
ζηελ πεξηνρή καο είλαη άιινο από εθείλν πνπ επίζεκα πξνβιήζεθε. Καη
ηνύην γηαηί αλ πξάγκαηη επεδηώθεην ε επίιπζε ησλ ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ,
ηόηε ε επίζθεςε ζα έπξεπε δηθαησκαηηθά λα αξρίζεη από ην Οξνπέδην
Λαζηζίνπ, ηνπ νπνίνπ ε πεξαηηέξσ επιβίωση θαη ηνλίδσ ηε ιέμε, είλαη ην
κεγαιύηεξν ηνπ πξόβιεκα.
Γελ είλαη αλάγθε λα παξαζέζσ ζηνηρεία, αξηζκνύο θαη δείθηεο γηα λα
απνδείμσ ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο. Μηα κεηάβαζε, έλαο απιόο γύξνο ηνπ
Οξνπεδίνπ, ζα πείζεη αβίαζηα θαη ηνλ πην άζρεην επηζθέπηε όηη ε
δηαδηθαζία ερήμωσης ηνπ ηζηνξηθνύ απηνύ ηόπνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη, όρη
βέβαηα ύζηεξα από δηάηαγκα θάπνηνπ θαηαθηεηή, αιιά από αδηαθνξία θαη
αζηνξγία ηεο Διεύζεξεο Παηξίδαο.
Η θαηάζηαζε απηή είλαη από θαηξό γλσζηή ζε αξκνδίνπο θαη κε, από
ππνκλήκαηα θαη αλαθνξέο ησλ θαηνίθσλ. Πξόζθαηα δε θαηαγγέιζεθε
από επίζεκα ρείιε, από ηνλ εβαζκηόηαην Μεηξνπνιίηε Πέηξαο θαηά ηελ
πνηκαληηθή
ηνπ νκηιία ζηελ κεγάιε ηνπηθή ενξηή ηνπ Αγ. Ισάλλε ζηηο 29 Απγνύζηνπ,
ν νπνίνο επί ιέμεη είπε: «Σν Οξνπέδην ζβήλεη. Σν θακπαλάθη θηππά. To
SOS αθνύγεηαη...».
Μαθξάλ απ' εκνύ ε βέβεινο ζθέςηο όηη ην Οξνπέδην παξαιείθζεθε
επίηεδεο από , ηελ πξσζππνπξγηθή πεξίνδν, γηα λα κε δεη ν
Πξσζππνπξγόο θαη ην πνιπάλζξσπν επηηειείν ηνπ ην καύξν ράιη ηεο
πεξηνρήο θαη ακαπξσζνύλ νη ηεξπλέο εληππώζεηο πνπ είρε ζρεκαηίζεη από
άιιεο επλνεκέλεο πεξηνρέο.
Δλ πάζε πεξηπηώζεη ν Έιιελαο Πξσζππνπξγόο δελ

πέξαζε από ην Οξνπέδην. Δάλ βέβαηα πεξλνύζε, ηόηε, κε ζθνπό λα
πξνζθέξσ θαη εγώ κία κηθξή βνήζεηα ζηελ πξνζθηιή κνπ γελέηεηξα, κε
όιν ηνλ νθεηιόκελν ζεβαζκό ζα ηνπ έιεγα «Δάλ θύξηε Πξσζππνπξγέ
ελδηαθέξεζζε (θαη πηζηεύσ πσο ελδηαθέξεζζε)
γηα ηελ ζσηήξηα απηνύ ηνπ ηόπνπ, ηόηε ζαλ ππεύζπλνο θπβεξλήηεο λα
δηαηάμεηε, ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε πξώηε θάζε
ζηελ «εληαηηθή' ηεο θξαηηθήο θξνληίδαο γηαηί ε θαηάζηαζε είλαη πνιύ
ζνβαξή. Όηαλ ζα ζπλέιζεη ιίγν, ηόηε αληηκεησπίζεηε ηνλ κε θάπνηα
ζηνξγή θαη κε Δλδηαθέξνλ θαη γξήγνξα ζα δηαπηζηώζεηε πόζεο δπλάκεηο
θαη ηη δπλαηόηεηεο δηαζέηεη».
Δάλ ηώξα κνπ δεηνύζε λα ηνπ δηεπθξηλίζσ ηη ελλνώ κε ηνλ όξν «εληαηηθή»
πνπ ρξεζηκνπνίεζα ζα ηνπ έιεγα: «Καηά πξνηεξαηόηεηα θαη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ επείγνληνο αληηκεηώπηζε όισλ ησλ ζεκάησλ ηνπ Οξνπεδίνπ,
όπσο ζπκβαίλεη ζε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο, ώζηε λα αλαζηξαθεί ην
ζεκεξηλό θιίκα θπγήο ησλ λέσλ από ην Οξνπέδην. Με θάζε ηξόπν δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζην Οξνπέδην γηα Οξνπεδηώηεο θαη ζέζπηζε
νπζηαζηηθώλ θηλήηξσλ πξνζέιεπζεο λέσλ ζηνλ ηόπν».
ε ό,ηη αθνξά ηα επηκέξνπο κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ζηελ δεύηεξε
θάζε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηα έξγα ππνδνκήο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνύλ
γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη αξγόηεξα λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε,
ελδεηθηηθά κόλν ζα αλαθέξσ θάπνηα απ' απηά.
Οινθιήξσζε ηνπ αλαδαζκνύ
Καηαζθεπή αξδεπηηθνύ δηθηύνπ πθηζηακέλεο ιηκλνδεμακελήο.
Καηαζθεπή δεύηεξεο ιηκλνδεμακελήο.
Γεκηνπξγία Κέληξνπ ζπνξνπαξαγσγήο θαη ηαζκνύ Γεσξγηθήο Έξεπλαο
θ.ι.π.
Σνπξηζηηθόο ηνκέαο:
ύζηαζε ηνπηθήο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο Σνπξηζκνύ.
Γεκηνπξγία Γεκνηηθνύ Κέληξνπ εμππεξέηεζεο επηζθεπηώλ.
Πξνώζεζε λέσλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη αλάπηπμε ηνπ Αγξνηνηνπξηζκνύ,
Απνπεξάησζε Μνπζείνπ Φπζηθήο Ιζηνξίαο Βηδηαλήο θ.ι.π.
Δπραξηζηώ γηα ηελ θηινμελία
I. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ ,
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