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Οι αγώνες των χανιωτών για την προστασία των Αγ. Αποστόλων -και το αυξανόμενο
ενδιαφέρον των πολιτών για τη διαφύλαξη γενικά των ελεύθερων χώρων- έχουν
κατοχυρώσει στη συνείδηση όλων το αίτημα αυτό. Με δεδομένο το γεγονός αυτό, οι
διάφοροι πολιτικοί δηλώνουν ότι υποστηρίζουν το λαϊκό αυτό αίτημα, είτε γιατί πραγματικά
επιθυμούν να το προωθήσουν, είτε γιατί απλώς θέλουν να επιδείξουν "φιλολαϊκό προφίλ" εν
όψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Το πόσο σοβαρά έχουν ορισμένοι
ασχοληθεί με το θέμα φαίνεται και από την αγαπημένη "καραμέλα" των τελευταίων χρόνων,
που είναι η πρόταση για κατασκευή μεγάλου υπαίθριου θεάτρου στην περιοχή. Μια πρόταση
για την οποία δεν υπάρχει ως τώρα καμμιά αναλυτική μελέτη.
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Είναι γνωστό πως από τα Χανιά λείπει ένα θέατρο, όπως λείπουν και άλλες
εγκαταστάσεις. Με ποια λογική, όμως, ό,τι μας λείπει πρέπει να το βάλουμε, σώνει και
καλά στους Αγ. Αποστόλους; Ταιριάζει μια τέτοια εγκατάσταση με το χαρακτήρα της
περιοχής; Εχει σκεφτεί κανείς τι χώρο θα δεσμεύσει (…συμπεριλαμβανομένου και του
πάρκινγκ….) και πως θα επηρεάσει το σύνολο της περιοχής; Τι θα γίνει με την κίνηση των
αυτοκινήτων; Τι θα γίνει με την ηχορύπανση, τους ήχους γενικά από τις παραστάσεις και με
τους προβολείς; Να σημειωθεί πως στο δήμο Ακρωτηρίου προωθείται, απ όσο ξέρουμε, η
κατασκευή θεάτρου σε εγκατελειμμένο λατομείο, ενώ και άλλες τοποθεσίες έχουν
προταθεί.

Συμπερασματικά: Θεωρούμε άτοπη τη συγκεκριμένη γενικόλογη πρόταση, που μάλιστα
μπαίνει σε στιγμή που δέν έχουμε καμμιά εγγύηση για την εξασφάλιση της περιοχής και που
διάφορες απειλές αιωρούνται. Οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν στις περιφερειακές και
ιδίως στις δημοτικές εκλογές (για τον διευρυμένο Δήμο Χανίων) θα πρέπει κατ αρχήν να
επεξεργαστούν ένα σχέδιο για τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη διεκδίκηση της
περιοχής και για την καλύτερη διαμόρφωση και διαχείρισή της, χωρίς κτίσματα που θα
αλλοιώνουν το χαρακτήρα της περιοχής ως χώρου αναψυχής και χαλάρωσης.
Υπενθυμίζουμε πως υπάρχουν τα κτίρια των παλιών Παιδικών Εξοχών που θα μπορούσαν
να αναστυλωθούν και ήδη σε αυτά γίνονται αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ως Επιτροπή σκοπεύουμε σύντομα να καλέσουμε σε δημόσια συζήτηση τους επι κεφαλής
όλων των συνδυασμών για να μας αναπτύξουν τις θέσεις τους στο ζήτημα αυτό.
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