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Στο Κολυμπάρι, στις άρτιες εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης
φιλοξενήθηκε η 13η συνεδρίαση του ΠΣ, την Τετάρτη 31- 8-2011, παρουσία βουλευτών και
δημάρχων της περιοχής.

Κεντρικό θέμα ήταν το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας που χαρακτηρίζεται από
χαμηλό προϋπολογισμό 40 περίπου εκατομμυρίων για όλη την Κρήτη που σχεδόν στο
σύνολο τους αφορούν συνεχιζόμενα έργα από τις Nομαρχίες. Ο κ. Περιφερειάρχης
προσπάθησε να ανατρέψει αυτή την εικόνα και ανακοίνωσε έργα εκατοντάδων
εκατομμυρίων που ξεκινούν στην Κρήτη και αφορούν βελτιώσεις στον ΒΟΑΚ και το
επαρχιακό δίκτυο, το αεροδρόμιο των Χανίων, την ανάπτυξη της ενδοχώρας, έργα
βιολογικών καθαρισμών, έργα πολιτισμού κ.ά.

Στην παρέμβασή του ο Αντώνης Ανηψητάκης επικεντρώθηκε στην απουσία προγραμματικών
αξόνων που εκφράζεται με αποσπασματικά έργα τα οποία δεν συνιστούν πολιτική σε
κανένα τομέα και ευνοούν τοπικιστικές πρακτικές.

Επεσήμανε τον κίνδυνο να επαναληφθεί η πρακτική των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
όπου τα τεχνικά προγράμματα παρουσίαζαν ετησίως τεράστιες αποκλίσεις και είχαν ως
αποτέλεσμα τελματωμένα έργα να επανεγγράφονται με μηδενικές προόδους στα τεχνικά
προγράμματα για πολλά χρόνια.

Εξαγγελίες του τύπου, η Γαύδος πράσινο νησί, σε κάθε Δήμο κι από ένα πρότυπο σχολείο
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με βιοκλιματικό σχεδιασμό, λιμάνι στο Ρέθυμνο μπορεί να εξωραΐζουν αλλά δεν αναιρούν
την σπάταλη, αναποτελεσματική διαχείριση δημοσίων πόρων και έργων που χαρακτήρισε
το νησί τις τελευταίες δεκαετίες.

Όσο δεν υπάρχει συνεκτικό πρόγραμμα, για την εκπόνηση του οποίου θα άξιζε να γίνει
διεθνές συνέδριο για να καθορίσει το στίγμα της Κρήτης τις επόμενες δεκαετίες, όσο
διαιωνίζονται τα χωροταξικά ελλείμματα, (Κτηματολόγιο, ΣΧΟΟΑΠ, Πολεοδομικές μελέτες,
Φορείς Διαχείρισης) και όσο επαφιέμεθα στο φιλότιμο κάποιων υπαλλήλων χωρίς την
αναγκαία ριζική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών, που θα περιλαμβάνει τη συνεχή
αξιολόγησή τους, οι ελπίδες από το νέο θεσμό θα διαψεύδονται.

Με αυτό το σκεπτικό καταψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα. Όσον αφορά άλλα θέματα
στηρίξαμε την προσπάθεια δημιουργίας βιομηχανικού πάρκου στην Ιεράπετρα που αν
λειτουργήσει σωστά θα δώσει χωροταξικό οξυγόνο στην περιοχή, ενώ εκφράσαμε
προβληματισμούς για την κατασκευή πενταώροφου κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων. Για την αρχικώς υπερδιαστασιολογημένη Λιμνοδεξαμενή Ομαλού διατυπώσαμε την
άποψη να επανασχεδιαστεί με βάση τις προτάσεις του Φορέα Διαχείρισης Σαμαριάς. Μας
δόθηκε επίσης η ευκαιρία να στηλιτεύσουμε τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε αμφίβολης
ποιότητας beach party σε παραλίες περιοχών natura.

Στην αρχή της συνεδρίασης με πρόταση του Περιφερειάρχη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη του Λυκούργου Καλλέργη και του Λεωνίδα Κύρκου. Ο Αντώνης Ανηψητάκης συνεχάρη
τον Σταύρο Αρναουτάκη για την ευαισθησία του να τιμήσει τους δυο πολιτικούς της
Αριστεράς και αναφερόμενος ειδικά στο Λεωνίδα Κύρκο είπε πως τον θεωρεί δάσκαλο του
με κύριες διδαχές την έγνοια του για προωθητικές προγραμματικές συγκλίσεις μέσα από
την αναζήτηση σημείων που ενώνουν, αλλά και τον δημιουργικό τρόπο που χειριζόταν την
διαφωνία χωρίς να κόβει γέφυρες διαλόγου.
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