Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1932

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1932 - 1962
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1962 - 2002
ΗΛΙΑΣ ΜΙΧ. ΚΟΖΥΡΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΖΥΡΗ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΖΥΡΗΣ Ο.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ:
ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ:
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•
Τηλ. κέντρο:
28410-22.242, 28410-25.505
Fax: 28410-23.843
e-mail: anatolh@agn.forthnet.gr
Info@anatolh.com

•
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (ετήσια):

Ιδιώτες € 108, Επαγγελματίες - Εταιρίες € 115,
Τράπεζες € 138,45.
Τιμή φύλλου € 0,50
Επιστολές και εμβάσματα: Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Οδός Πολυτεχνείου 7 - 72100 Αγιος Νικόλαος

Το Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΝ
Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού-Αθλητικού Οργανισμού
Δήμου Αγίου Νικολάου θα συνεδριάσει τη Δευτέρα
στις 2.30 μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη με τα εξής
θέματα:
- Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος» και μετακίνηση ομιλητή
- Έγκριση συμμετοχής στην Διεθνή έκθεση
«ERGO Marathon Exro 2016, που θα πραγματοποιηθεί
από 10 έως 12 Νοεμβρίου στο κλειστό του Tae Kwon
Do στο Φάληρο και έγκριση μετακίνησης μελών του
ΠΑΟΔΑΝ
- Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εργασιών
-υπηρεσιών του ΠΑΟΔΑΝ
- Προγραμματισμός εκδηλώσεων
- Συζήτηση για την παραχώρηση χώρων αρμοδιοτήτων του ΠΑΟΔΑΝ.
Σχετική πρόσκληση απηύθυνε ο πρόεδρος Χ. Αλεξάκης.
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Μία πολιτιστική διαδρομή
στους δήμους Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας
Μία σημαντική προσπάθεια με τη στήριξη και του «Διαζώματος»
Για την «Πολιτιστική Διαδρομή» που θα συμπεριλαμβάνει και θα προβάλλει μνημεία και αξιοθέατα
στους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας συζήτησαν
εκπρόσωποι της Κίνησης Πολιτών «Διάζωμα» με
εκπροσώπους της Τοπικής
και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, υπηρεσιών, φορέων και συλλόγων του Ν.
Λασιθίου.
Ο Πρόεδρος του «Διαζώματος» κ. Σταύρος Μπένος και στελέχη της κίνησης επισκέφθηκαν το
Σάββατο διαδοχικά και τις
τρεις πόλεις ενημερώνοντας τους Δημάρχους των
τριών Δήμων, την Αντιπεριφερειάρχη και περιφερειακούς συμβούλους του
Ν. Λασιθίου, την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λασιθίου και
υπηρεσιακούς παράγοντες.
Εκτός από τον κ. Μπένο
σε εισηγήσεις προέβησαν
ο εμπειρογνώμονας ευρωπαϊκών προγραμμάτων
κ. Γιάννης Ζυρίνης και η
εμπειρογνώμονας σε θέματα τουριστικής οικονομίας, πρώην Διευθύντρια
και Πρόεδρος του ΕΟΤ κ.
Μπέτη Χατζηνικολάου.
Η αποστολή
του «Διαζώματος»
Ο κ. Μπένος δεν έκρυψε
την χαρά του για την επίσκεψή του για μία ακόμα
φορά στο Λασίθι. Δίνοντας
το στίγμα της συνάντησης
και μιλώντας για το «Διάζωμα» τόνισε:
«Η αποστολή μας είναι
να φέρουμε τα μνημεία
στο κέντρο της ζωής, της
αειφορίας, της βιώσιμης ανάπτυξης. Βεβαίως το κέντρο της δικής μας ενασχόλησης είναι τα αρχαία
θέατρα, αλλά δεν παύουμε
να ενδιαφερόμαστε για το
σύνολο του αποθέματος
των μνημείων της φύσης
και του πολιτισμού, αυτό
που εγώ λέω την πιο γλυκιά, την πιο ωραία και πιο
ισχυρή προίκα που έχει
αυτή η χώρα, που είναι
το απόθεμα το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό.
Η επίσκεψη έλαβε χώρα
στο πλαίσιο μίας προσπάθειας που γίνεται δεδομένου ότι έχουμε μία μεγάλη
ευκαιρία με το νέο ΕΣΠΑ
να κάνει η χώρα μας ένα
ποιοτικό άλμα μπροστά. Η
ευκαιρία αυτή συνδέεται
με το ότι το νέο ΕΣΠΑ
προβλέπει μία τριλογία
προγραμμάτων, που είναι
οι ολοκληρωμένες χωρικές
επενδύσεις. Σημαίνει ότι
δεν περιοριζόμαστε, όπως
στα παλαιότερα προγράμματα σε έργα υποδομών,
αλλά πρέπει όλοι μαζί να

προσπαθήσουμε, να συνδέσουμε αυτές τις υποδομές
με το παραγωγικό φαινόμενο της κάθε περιοχής».
Το δεύτερο τμήμα της
τριλογίας είναι η βιώσιμη
αστική ανάπτυξη και αφορά τα μεγάλα αστικά
κέντρα που στην Κρήτη είναι το Ηράκλειο και τα Χανιά. Το τρίτο είναι η μετεξέλιξη του παλιού «Leader»,
το ΤΑΠ -ΤΟΠ, Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλίες
Τοπικών Κοινοτήτων.
Η πολιτιστική
διαδρομή
Στην διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση Λασιθίου: «Πρόκειται
για μία μεγάλη στιγμή. Το
μεγαλείο της είναι ότι ενώθηκαν οι τρεις Δήμοι, ο
Άγιος Νικόλαος, η Ιεράπετρα και η Σητεία για ένα
κοινό σκοπό, να κάνουν μία
πολιτιστική διαδρομή. Να
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μία σπουδαία
διαδρομή που θα αποτελέσει και θα φιλοδοξήσει να
είναι στο μέλλον τουριστικός προορισμός. Αυτό θα
γίνει όχι με τα υλικά του
σήμερα αλλά του μέλλοντος», πρόσθεσε.
Συζητήθηκε και ο τρόπος επιλογής των καλύτερων μνημείων και της διαδρομής. «Εμείς που έχουμε
μεταλαμπαδεύσει το πρόγραμμα σε όλη την χώρα
συζητάμε πώς θα εφαρμοστεί εδώ. Θα διαλέξουμε
λοιπόν τα καλύτερα μνημεία και θα βρούμε μαζί
τους τρόπους να τα συνδέσουμε με την καθημερινότητα των ανθρώπων και
την ανάπτυξη», εξήγησε.
«Σκοπός είναι», ανέφερε
ακόμα ο κ. Μπένος, «η δημιουργία τριών δικτύων “αγάπης” δίπλα στα μνημεία.
Το ένα θα είναι της οικονομίας. Θα γίνει δηλαδή
ένα σύμφωνο ποιότητας,
μία μορφή ISO, με το σήμα
της διαδρομής. Θα ανατεθεί επίσης μελέτη για το
marketing. Έτσι θα έχει ένα
σήμα κι ένα όνομα αυτή η
διαδρομή που θα προσδιορίζει την ταυτότητα και την
ιστορία της περιοχής. Ένας
αγρότης, μία ομάδα παραγωγών, μία τουριστική επιχείρηση, ένα εστιατόριο,
ένας σύνδεσμος γυναικών
που δημιουργεί μαρμελάδες ή υφαντά, νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τις
ψηφιακές εφαρμογές, όλοι
αυτοί θα μπορούν να είναι
μέρος της διαδρομής. Όλο
το παραγωγικό φαινόμενο
του Νομού Λασιθίου.
Το δεύτερο δίκτυο αγάπης αφορά το “χτίσιμο” του

πολιτιστικού κομματιού της
διαδρομής, τα ήθη, έθιμα,
παραδόσεις, λαογραφία, τη
σύγχρονη δημιουργία.
Το τρίο δίκτυο αφορά
τον ψηφιακό κόσμο, πώς
θα κάνουμε ψηφιακές εφαρμογές, ωραίες που θα
μεταδίδουν το μήνυμα στα
πέρατα του κόσμου.
Θα πρέπει λοιπόν να
προετοιμαστεί όλος αυτός
ο φάκελος. Εμείς θα βοηθήσουμε από το “Διάζωμα”,
έχουμε υψηλή τεχνογνωσία, πολλούς εθελοντές,
χωρίς ποτέ να πάρουμε
αμοιβή για τίποτα. Αν χρειαστεί να δώσουμε αμοιβή,
θα την βρούμε εμείς από
τους δωρητές και τους χορηγούς μας. Θα είμαστε
λοιπόν αλληλέγγυοι στην
προσπάθεια αυτή.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενώθηκαν οι τρεις
Δήμοι επιτέλους για να
γίνει κάτι σπουδαίο. Και ο
Δήμος Οροπεδίου -απ’ όσο
γνωρίζω- θα συνεργαστεί
με το Νομό Ηρακλείου. Συνεπώς είμαστε εδώ για να
γίνει η έναρξη της συγκρότησης του φακέλου γιατί η
προκήρυξη θα γίνει το 2017
από την Περιφέρεια -για να
προκριθούν έξι τέτοια προγράμματα ολοκληρωμένων
χωρικών επενδύσεων σε επίπεδο Κρήτης. Πιστεύουμε
ότι θα είναι ένα από αυτά.
Η όλη προσπάθεια είναι δύσκολη σε ό,τι αφορά την μετάβαση σε μία
νέα νοοτροπία. Δεν είναι
θέμα χρημάτων, αλλά μίας
νέας νοοτροπίας, να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αυτό
μπορεί να γίνει. Το βλέπω
στους δημάρχους, που είναι αποφασισμένοι, αλλά
και οι πολίτες, όλες οι δυνάμεις του Λασιθίου, πρέπει να συνεργαστούν, να
χτίσουμε κάτι σπουδαίο.
Θα συμμετάσχουν όλοι κι

αυτή είναι η επιτυχία, οι
συνέργιες.
Εφ’ όσον εγκριθεί ο φάκελος, οι αρχαιολόγοι θα
κάνουν τα αρχαιολογικά
έργα, οι Δήμαρχοι με τις
πιστώσεις που θα εγκριθούν από το πρόγραμμα,
ωραίες προσβάσεις στα
αρχαιολογικά έργα κι εμείς από το “Διάζωμα” θα
βοηθήσουμε να γίνει το
σύμφωνο ποιότητας, έχουμε αναθέσει τέτοιες
μελέτες σε άλλες περιοχές, όπως την Ήπειρο. Θα
βοηθήσουμε να χτιστεί το
πολιτιστικό δίκτυο της διαδρομής και το κυριότερο
να χτίσουμε μαζί τις ψηφιακές εφαρμογές», τόνισε ο
κ. Μπένος.
Ο φορέας διαχείρισης
«Κι αφού πια ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδρομή», συνέχισε ο κ. Μπένος, οι Δήμαρχοι θα πρέπει
να αποφασίσουν εγκαίρως
-τώρα από την αρχή- ποιός
θα είναι ο φορέας που θα
το διαχειριστεί γιατί αυτό
είναι μία μεγάλη καινοτομία. Στο τέλος των έργων
πρέπει να υπάρξει ένας
φορέας που θα έχει την
ευθύνη να λειτουργεί αυτή
η διαδρομή και μάλιστα
με όρους ποιότητας, η εφαρμογή της θεωρίας της
ολικής ποιότητας. Για να
είναι ένα προϊόν ποιοτικό,
πρέπει όλη η αλυσίδα να
είναι ποιοτική, αν σπάσει
ένας κρίκος, πέφτει όλο το
προϊόν. Αυτός ο φορέας
που θα αποφασίσουν οι
Δήμοι και η Περιφέρεια θα
έχει και την ευθύνη της διαρκούς προβολής και της
καλής λειτουργίας.
Το μεγάλο όφελος της
δράσης θα είναι στην ίδια
την τοπική οικονομία. Θα
εμπλακούν επίσης όλοι».
ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

