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Για την «Πολιτιστική Δι-
αδρομή» που θα συμπερι-
λαμβάνει και θα προβάλ-
λει μνημεία και αξιοθέατα 
στους Δήμους Αγίου Νικο-
λάου, Ιεράπετρας και Ση-
τείας συζήτησαν 

εκπρόσωποι της Κίνη-
σης Πολιτών «Διάζωμα» με 
εκπροσώπους της Τοπικής 
και Περιφερειακής Αυτο-
διοίκησης, υπηρεσιών, φο-
ρέων και συλλόγων του Ν. 
Λασιθίου.

Ο Πρόεδρος του «Δια-
ζώματος» κ. Σταύρος Μπέ-
νος και στελέχη της κί-
νησης επισκέφθηκαν το 
Σάββατο διαδοχικά και τις 
τρεις πόλεις ενημερώνο-
ντας τους Δημάρχους των 
τριών Δήμων, την Αντιπε-
ριφερειάρχη και περιφε-
ρειακούς συμβούλους του 
Ν. Λασιθίου, την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Λασιθίου και 
υπηρεσιακούς παράγοντες.

Εκτός από τον κ. Μπένο 
σε εισηγήσεις προέβησαν 
ο εμπειρογνώμονας ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων 
κ. Γιάννης Ζυρίνης και η 
εμπειρογνώμονας σε θέ-
ματα τουριστικής οικονο-
μίας, πρώην Διευθύντρια 
και Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. 
Μπέτη Χατζηνικολάου.

Η αποστολή 
του «Διαζώματος»
Ο κ. Μπένος δεν έκρυψε 

την χαρά του για την επί-
σκεψή του για μία ακόμα 
φορά στο Λασίθι. Δίνοντας 
το στίγμα της συνάντησης 
και μιλώντας για το «Διά-
ζωμα» τόνισε:

«Η αποστολή μας είναι 
να φέρουμε τα μνημεία 
στο κέντρο της ζωής, της 
αειφορίας, της βιώσιμης α-
νάπτυξης. Βεβαίως το κέ-
ντρο της δικής μας ενα-
σχόλησης 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 γλυ-
κιά, την πιο ωραία και πιο 
ισχυρή προίκα που έχει 
αυτή η χώρα, που είναι 
το απόθεμα το περιβαλλο-
ντικό και πολιτιστικό.

Η επίσκεψη έλαβε χώρα 
στο πλαίσιο μίας προσπά-
θειας που γίνεται δεδομέ-
νου 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 προγράμ-
ματα σε έργα υποδομών, 
αλλά πρέπει όλοι μαζί να 

προσπαθήσουμε, να συνδέ-
σουμε αυτές τις υποδομές 
με το παραγωγικό φαινό-
μενο της κάθε περιοχής».

Το δεύτερο τμήμα της 
τριλογίας είναι η βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη και α-
φορά τα μεγάλα αστικά 
κέντρα που στην Κρήτη εί-
ναι το Ηράκλειο και τα Χα-
νιά. Το τρίτο είναι η μετε-
ξέλιξη του παλιού «Leader», 
το ΤΑΠ -ΤΟΠ, Τοπική Α-
νάπτυξη με πρωτοβουλίες 
Τοπικών Κοινοτήτων.

Η πολιτιστική 
διαδρομή
Στην διάρκεια της συνά-

ντησης πραγματοποιήθηκε 
ενημέρωση για την ολο-
κληρωμένη χωρική επέν-
δυση Λασιθίου: «Πρόκειται 
για μία μεγάλη στιγμή. Το 
μεγαλείο της είναι ότι ε-
νώθηκαν οι τρεις Δήμοι, ο 
Άγιος Νικόλαος, η Ιεράπε-
τρα και η Σητεία για ένα 
κοινό σκοπό, να κάνουν μία 
πολιτιστική διαδρομή. Να 
δημιουργήσουν τις προϋ-
ποθέσεις για μία σπουδαία 
διαδρομή που θα αποτελέ-
σει και θα φιλοδοξήσει να 
είναι στο μέλλον τουριστι-
κός προορισμός. Αυτό θα 
γίνει όχι με τα υλικά του 
σήμερα αλλά του μέλλο-
ντος», πρόσθεσε.

Συζητήθηκε και ο τρό-
πος επιλογής των καλύτε-
ρων μνημείων και της δια-
δρομής. «Εμείς που έχουμε 
μεταλαμπαδεύσει το πρό-
γραμμα σε όλη την χώρα 
συζητάμε πώς θα εφαρμο-
στεί εδώ. Θα διαλέξουμε 
λοιπόν τα καλύτερα μνη-
μεία και θα βρούμε μαζί 
τους τρόπους να τα συν-
δέσουμε με την καθημερι-
νότητα των ανθρώπων και 
την ανάπτυξη», εξήγησε.

«Σκοπός είναι», ανέφερε 
ακόμα ο κ. Μπένος, «η δη-
μιουργία τριών δικτύων “α-
γάπης” δίπλα στα μνημεία. 
Το ένα θα είναι της οικο-
νομίας. Θα γίνει δηλαδή 
ένα σύμφωνο ποιότητας, 
μία μορφή ISO, με το σήμα 
της διαδρομής. Θα ανατε-
θεί επίσης μελέτη για το 
marketing. Έτσι θα έχει ένα 
σήμα κι ένα όνομα αυτή η 
διαδρομή που θα προσδιο-
ρίζει την ταυτότητα και την 
ιστορία της περιοχής. Ένας 
αγρότης, μία ομάδα παρα-
γωγών, μία τουριστική ε-
πιχείρηση, ένα εστιατόριο, 
ένας σύνδεσμος γυναικών 
που δημιουργεί μαρμελά-
δες ή υφαντά, νέοι που θέ-
λουν 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 αγά-
πης 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 ε-
φαρμογές, ωραίες που θα 
μεταδίδουν το μήνυμα στα 
πέρατα του κόσμου.

Θα πρέπει λοιπόν να 
προετοιμαστεί όλος αυτός 
ο φάκελος. Εμείς θα βοη-
θήσουμε από το “Διάζωμα”, 
έχουμε υψηλή τεχνογνω-
σία, πολλούς εθελοντές, 
χωρίς ποτέ να πάρουμε 
αμοιβή για τίποτα. Αν χρει-
αστεί να δώσουμε αμοιβή, 
θα την βρούμε εμείς από 
τους δωρητές και τους χο-
ρηγούς μας. Θα είμαστε 
λοιπόν αλληλέγγυοι στην 
προσπάθεια αυτή.

Είμαστε πολύ χαρούμε-
νοι που ενώθηκαν οι τρεις 
Δήμοι επιτέλους για να 
γίνει κάτι σπουδαίο. Και ο 
Δήμος Οροπεδίου -απ’ όσο 
γνωρίζω- θα συνεργαστεί 
με το Νομό Ηρακλείου. Συ-
νεπώς είμαστε εδώ για να 
γίνει η έναρξη της συγκρό-
τησης του φακέλου γιατί η 
προκήρυξη θα γίνει το 2017 
από την Περιφέρεια -για να 
προκριθούν έξι τέτοια προ-
γράμματα ολοκληρωμένων 
χωρικών επενδύσεων σε ε-
πίπεδο Κρήτης. Πιστεύουμε 
ότι θα είναι ένα από αυτά.

Η όλη προσπάθεια εί-
ναι δύσκολη σε ό,τι α-
φορά την μετάβαση σε μία 
νέα νοοτροπία. Δεν είναι 
θέμα χρημάτων, αλλά μίας 
νέας νοοτροπίας, να δου-
λέψουμε όλοι μαζί. Αυτό 
μπορεί να γίνει. Το βλέπω 
στους δημάρχους, που εί-
ναι αποφασισμένοι, αλλά 
και οι πολίτες, όλες οι δυ-
νάμεις του Λασιθίου, πρέ-
πει να συνεργαστούν, να 
χτίσουμε κάτι σπουδαίο. 
Θα συμμετάσχουν όλοι κι 

αυτή είναι η επιτυχία, οι 
συνέργιες.

Εφ’ όσον εγκριθεί ο φά-
κελος, οι αρχαιολόγοι θα 
κάνουν τα αρχαιολογικά 
έργα, οι Δήμαρχοι με τις 
πιστώσεις που θα εγκρι-
θούν από το πρόγραμμα, 
ωραίες προσβάσεις στα 
αρχαιολογικά έργα κι ε-
μείς από το “Διάζωμα” θα 
βοηθήσουμε να γίνει το 
σύμφωνο ποιότητας, έ-
χουμε αναθέσει τέτοιες 
μελέτες σε άλλες περιο-
χές, όπως την Ήπειρο. Θα 
βοηθήσουμε να χτιστεί το 
πολιτιστικό δίκτυο της δι-
αδρομής και το κυριότερο 
να χτίσουμε μαζί τις ψηφι-
ακές εφαρμογές», τόνισε ο 
κ. Μπένος.

Ο φορέας διαχείρισης
«Κι αφού πια ολοκλη-

ρωθεί όλη αυτή η δια-
δρομή», συνέχισε ο κ. Μπέ-
νος, 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 καινοτο-
μία. 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 ε-
φαρμογή 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 δι-
αρκούς προβολής και της 
καλής λειτουργίας.

Το μεγάλο όφελος της 
δράσης θα είναι στην ίδια 
την τοπική οικονομία. Θα 
εμπλακούν επίσης όλοι».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Μία πολιτιστική διαδρομή
στους δήμους Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας, Σητείας

Μία σημαντική προσπάθεια με τη στήριξη και του «Διαζώματος» 

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 Ε-
θνικό 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 αρμοδιο-

τήτων του ΠΑΟΔΑΝ.
Σχετική πρόσκληση απηύθυνε ο πρόεδρος Χ. Α-

λεξάκης.


