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Δελτίο Τύπου

Λαμπρές εκδηλώσεις οργανώθηκαν για τα 35χρονα της Παγκρητικής
Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ.
Πολλαπλές εκδηλώσεις οργάνωσε για τα 35χρονα της, η Παγκρητική Ομοσπονδία
Ευρώπη ΠΟΕ,
στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2009 στη πόλη Ludwigshafen της
Γερμανίας σε συνεργασία με το τοπικό κρητικό σύλλογο.
Οι κεντρικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα, στο Kulturzentrum das Haus, Bahnhofstr.30,
67059 Ludwigshafen.
Τις εργασίες άνοιξε με καλωσόρισμα ο πρόεδρος της ΠΟΕ, κ. Επιτροπάκης Γιάννης,
ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων : από τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Ζαρκανίτη,
εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Γερμανίας και εξαρχία κεντρώας Ευρώπης, από τον
κ. Κιουλαφή Βασίλη εκπρόσωπο του Ελληνικού προξενείου στη Φραγκφούρτη, από την
κα. Δρ. Σαραντοπούλου Όλγα Γραμματέα του ΣΑΕ , από τον κ. Λουτσόπουλο Κοσμά,
εκπρόσωπο
ΣΑΕ Ευρώπης, από τον κ. Δήμου
Χρυσόστομο, πρόεδρο της
Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, και πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Ηπειρωτών, από την κα Καρυπίδου Σοφία, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας συλλόγων
Ελλήνων ποντίων στην Ευρώπη.
Στη συνέχεια ακούστηκε
ένα ριζίτικο τραγούδι
αποτελούμενη από δύο ενότητες :
A) α. Πρώτη ενότητα:
εισηγητές συμμετείχαν:

και

ακολούθησε

η ημερίδα,

κρητική διατροφή, τουρισμός υγείας, πράσινη ανάπτυξη, ως
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1) Ο ευρωβουλευτής κ. Δρ Χατζημαρκάκης Γιώργος, με θέμα: : Κρητική διατροφή,
προώθηση αγροτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.
2) Η αντινομάρχης Λασιθίου κα Πρατσίνη Μαρία, με θέμα : Αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία "κρητικό σύμφωνο ποιότητας" προοπτικές ανάπτυξης.
3) Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου εξαγωγέων Κρήτης, κ. Ανδρεαδάκης Γιώργος, με
θέμα:
Οι δράσεις του συνδέσμου εξαγωγέων Κρήτης, για την προώθηση κρητικών
προϊόντων στην Ευρώπη, προτάσεις συνεργασίας με την ΠΟΕ.
4) Ο βουλευτής Νομού Ηρακλείου κ. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος με θέμα: Τουριστικές
υποδομές στη Κρήτη, για την αναβάθμιση των προσφερομένων τουριστικών προϊόντων
της.
5) Η κα. Δρ Med. Internistin Αργυρή Παρασύρη – Bauer, με Θέμα: Κρήτη, τουρισμός
υγείας.
6) Η κα Ζαρνακούπη Μαρία από τον ΕΟΤ στη Γερμανία, με θέμα : Κρήτη, τουριστικός
προορισμός με πολλαπλές δυνατότητες.
7) Ο βουλευτής Νομού Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου Βασίλης με θέμα:ανάπτυξη της
πράσινης
επιχειρηματικότητας στη Κρήτη.
Το συντονισμό των εργασιών είχε η κα. Δρ Κατερίνα Κούλη.
Περίληψη των θέσεων των εισηγητών : η κρητική διατροφή είναι ένα σημαντικό
εργαλείο marketing, για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης και
ειδικά του ελαιολάδου στις ευρωπαϊκές αγορές.
Προτάθηκε σχεδιασμός προβολής κρητικών προϊόντων, όπως εκείνο που έγινε το
Φλεβάρη του 2009 στο Μόναχο, με μια προγραμματική συνεργασία ΠΟΕ και
Συνδέσμου Κρητών Εξαγωγέων με τη στήριξη των εμπορικών τμημάτων των
Ελληνικών προξενείων. Πχ οργάνωση εβδομάδων Κρητικής κουζίνας.
Κατατέθηκε συγκεκριμένη πρόταση η οποία συνίσταται στην συνένωση δυνάμεων
από επιχειρηματίες της Κρήτης και Κρητικούς επιχειρηματίες του εξωτερικού, με
στόχο τη δημιουργία μιας εταιρείας για την ανάπτυξη μιας διατροφικής αλυσίδας
καταστημάτων με τα πρότυπα της Κρητικής διατροφής. Έγινε ενημέρωση για το
Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας.
Γνωρίσαμε ότι είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από τις
τέσσερις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Κρήτης με σκοπό την διάσωση, προβολή
και διάδοση του προτύπου της Κρητικής Διατροφής καθώς και την πιστοποίηση
χώρων εστίασης που προσφέρουν το διατροφικό πρότυπο αυτό. Διαπιστώθηκε, ότι
μία αναγνωρισμένη πιστοποίηση μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο ενός προϊόντος
στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο τουρισμός είναι η βιομηχανία της Κρήτης με πολλαπλές δυνατότητες όπως και ο
τουρισμός υγείας.
Στο τουρισμό τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε ότι
"Ο
θεός μας έστειλε στη Κρήτη τη χρυσοτόκο όρνιθα που λέγεται τουρισμός ". Εμείς τι
κάνουμε για αυτό ; Τουρισμός δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά είναι και άλλοι
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παράμετροι. Είναι φανερό ότι η Κρήτη, ενώ ξεχειλίζει από φυσικές ομορφιές, ενώ
διαθέτει τα πλέον σύγχρονα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ενώ έχει επιχειρηματίες
δραστήριους και δημιουργικούς αλλά και λαό φιλόξενο, φιλότιμο και ανοιχτόκαρδο, εν
τούτοις στερείται βασικών υποδομών λόγω της ανυπαρξίας πολιτικού σχεδιασμού
κατά την προηγούμενη 20ετία.
Ο ιδιωτικός τομέας με τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις δεν έχει να ζηλέψει τίποτα
με τους ανταγωνιστές μας στη Μεσόγειο. Οι δημόσιες τουριστικές υποδομές
(αεροδρόμια, δρόμοι, πεζόδρομοι, περιβάλλον κλπ). είναι ελλειμματικές και επιεικώς
απαράδεκτες, θα χρειαστούν πολλά κοινοτικά πλαίσια στήριξης για να καλυφθούν οι
ελλείψεις αυτές, σε υποδομές.

Η επίλυση των αναφερομένων θεμάτων μπορεί να αποτελέσει μέρος της πράσινης
παγκρήτιας ανάπτυξης.
Σήμερα, η πράσινη ανάπτυξη είναι μια σημαντική εναλλακτική λύση για να
βελτιώσουμε το βιοτικό μας επίπεδο, να ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή, να
δώσουμε μια δυναμική προοπτική στον τόπο και τους ανθρώπους του και να
συμβάλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα ασφαλές και μακροχρόνια βιώσιμο
περιβάλλον.
Η πραγματοποίηση του οράματος αυτού προϋποθέτει την επένδυση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας μας αλλά και στον άνθρωπο, στη δημιουργικότητα
και τη φαντασία του.
Η Κρήτη με την γεωγραφική της θέση, τον φυσικό της πλούτο, τον πολιτισμό της,
την ιστορία της, τα μνημεία της και κυρίως τους δυναμικούς ανθρώπους της, τους
Κρητικούς της Κρήτης αλλά πολύ περισσότερο τους Κρητικούς της διασποράς, πληρεί
όλες της προϋποθέσεις για να πάει ψηλά.

β. Δεύτερη ενότητα: η συμβολή των κρητικών οργανώσεων στην Ευρώπη, για την
ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης και η προοπτική των
κρητικών οργανώσεων στον 21 αιώνα. Ως εισηγητές συμμετείχαν:
1) Ο κ. Καντηλιεράκης Δημήτρης πρώην 1ος πρόεδρος της Ομοσπονδίας
2) Ο κ.
ος
Κουργιεράκης Γιώργος πρώην 2 πρόεδρος της Ομοσπονδίας 3) Ο κ. Νύκταρης
Στέλιος πρώην 3ος πρόεδρος της Ομοσπονδίας
4) Ο κ. Αεράκης Γιώργος
πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών 5) Η κα. Κουρουπάκη Ευαγγελία
πολιτευτής Νομού Χανίων, πρώην στέλεχος κρητικού συλλόγου Νυρεμβέργης 6) Η
κα. Δήμητρα Ματθαιάκη από τη κρητική νεολαία και 7) Ο κ. Επιτροπάκης Γιάννης
πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Το συντονισμό των εργασιών είχε ο κ. Κουγιουμουτζής
Μανόλης αντιπρόεδρος της ΠΟΕ.

Όλοι οι εισηγητές αναφέρθηκαν στην ιστορία της μεταναστευτικής περιόδου, στον
ρόλο που διαδραμάτισαν οι εθνικοτοπικές οργανώσεις και στις αλλαγές που
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συντελέστηκαν όπως γεωπολιτικές, οικονομικές κοινωνικές κλπ. Επίσης μίλησαν για
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, ειδικά για το ανθρώπινο δυναμικό της, το
περιβάλλον, ο πολιτισμό της, η ιστορία της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
όπως ο τουρισμός και οι υποδομές της.
Το ζητούμενο για τις οργανώσεις των Κρητών για στον 21 αιώνα είναι ένα νέο
όραμα, μία άλλη μορφή δυναμικής οργάνωσης σε συνεργασία με τους φορείς της
Κρήτης με άλλες οργανώσεις Κρητών, με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ΠΣΚ
και με το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού ΣΑΕ , αλλά και με φορείς των χώρων
υποδοχής. Σύμμαχος μας είναι η κοινωνία της πληροφορίας. Οι νέες τεχνολογίες
μας φέρνουν πιο κοντά το μητροπολιτικό κέντρο με τη κρητική διασπορά. Στόχο μας
είναι να αναδείξομε τη Κρήτη προς όφελος της ιδιαίτερης μας πατρίδας και των
Κρητών όπου γης.
Β) Πραγματοποιήθηκε Ιδρυτική συνδιάσκεψη κρητικής νεολαίας ΠΟΕ, σε συνεργασία με
το ΣΑΕ περιφέρειας Ευρώπης.
Συντονιστές και εισηγητές από τη πλευρά της Ομοσπονδίας ήταν ο κ Βρουβαχάκης
Ευάγγελος , ο κ. Δρ. Τρούλης Μάρκος και ο κ. Παραδεισανός Αδάμ και η κα. Ματθαιάκη
Δήμητρα. Τη νεολαία χαιρέτισε ο Γερμανός ευρωβουλευτής κρητικής καταγωγής κ. Δρ
Χατζημαρκάκης Γιώργος και οι βουλευτές Νομού Ηρακλείου κ. Μπαντουβάς Κώστας , κ.
Κεγκέρογλου Βασίλης και ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Αεράκης
Γιώργος.
Εισηγήτρια από τη πλευρά του ΣΑΕ ήταν το μέλος του συντονιστικού συμβουλίου ΣΑΕ
Ευρώπης και υπεύθυνη επιτροπής νεολαίας κα. Καρυπίδου Σοφία με θέμα: οι
οργανώσεις των νεολαιών, των Ελληνικών φορέων της Ευρώπης, σε ένα δίκτυο της
νεολαίας ΣΑΕ. Εγκρίθηκε από τους νέους ο κανονισμός λειτουργία του δικτύου κρητικής
νεολαίας ΠΟΕ .
Μετά από αρχαιρεσίες που ακολούθησαν προέκυψε η συντονιστική επιτροπή, η οποία
συστάθηκε σε σώμα ως εξής: Συντονίστρια: Δήμητρα Ματθαιάκη,
Αναπληρωματικός Συντονιστής: Ιωάννης Σοπασής , Γραμματέας: Άννα Μπαγκέρη,
υπεύθυνος ιστοσελίδας και πολυμέσων: Μανώλης Παπουτσάκης, Υπεύθυνη δημοσίων
σχέσεων: Σοφία Ηλιάκη.
Γ) Πραγματοποιήθηκε μεγάλη Κρητική - μουσικοχορευτική βραδιά, με το συγκρότημα
καλλιτεχνών από τη Κρήτη, Λύρα – τραγούδι Μπιτζανάκης Γιώργος , λαούτο Πολάκης
Γιάννης , μαντολίνο- τραγούδι Λουλάκης Γιάννης που χάρισαν στιγμές ανεπανάληπτες
μέχρι 5 το πρωί της Κυριακής. Τους ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά.
Σε ειδική πανηγυρική τελετή η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης ΠΟΕ βράβευσε τον
Ευρωβουλευτή κ. Δρ. Χατζημαρκάκη Γιώργο με τον τίτλο του Επίτιμου Πρόεδρου της ,
σημειωτέον στις 3.11.2007 στη Φραγκφούρτη, η ΓΣ των αντιπροσώπων των συλλογών της
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ομοσπονδία ψήφισε ομόφωνα, για την πρόσφορα του στη κρητική διασπορά στην Ευρώπη
και την ανάδειξη της Κρήτης στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον και αποφάσισε να
απονείμει τον ανώτερο καταστατικό τίτλο της ομοσπονδίας μας.
Με τη πράξη αυτή, τιμούμε τη δεύτερη γενιά των Κρητών που με μεγάλη προσπάθεια
ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς στις νέες πατρίδες τους, αλλά δεν ξεχνά και έχει στη
καρδία της τη Κρήτη.
Επίσης βραβεύτηκαν πρώην στελέχη της ομοσπονδίας κ.
Καντηλιεράκη Δημήτρη 2) κ. Κουργιεράκη Γιώργο 3) κ. Νύκταρη Στέλιο 4) κ. Ξενάκη
Γιώργο και απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες στους εισηγητές και στον κ.
Κουρουπάκη Σταύρο.
Στη μουσικοχορευτική βραδιά χόρεψαν τα χορευτικά συγκροτήματα των κρητικών
συλλόγων Μονάχου, Rüsselsheim Ludwigshafen Mannheim
Μια ευχάριστη έκπληξη μας επιφύλαξαν οι εκδρομείς από την Ελλάδα, μέλη του
κρητικού συλλόγου Μεσσαριτών Αττικής με την πρόεδρο και μέλος του ΠΣΚ κα.
Κουρδικάκη Χαρά.
Οι εκδηλώσεις έληξαν στις 26-04-2009 με εκκλησιασμό και στη συνέχεια επίσκεψη
στους χώρους του κρητικού συλλόγου Ludwigshafen.
Από το γραφείο τύπου της ΠΟΕ
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