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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για την ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ:
«Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας»

Εκ μέρους το Νομάρχη Λασιθίου κου Σήφη Αναστασάκη και του Νομαρχιακού
Συμβουλίου χαιρετίζουμε τις εκδηλώσεις του διήμερου και ευχόμαστε καλή
επιτυχία στις εργασίες που θα ακολουθήσουν. Σας μεταφέρω ιδιαιτέρως τους
εγκάρδιους χαιρετισμούς του Νομάρχη μας ο οποίος αν και είχε
προγραμματίσει να βρίσκεται σήμερα εδώ κοντά σας, έκτακτες υποχρεώσεις
δεν του επέτρεψαν τελικά, έδωσαν όμως σε εμένα την ευκαιρία και τη χαρά να
παρευρεθώ στις εκδηλώσεις για τα 35χρονα της Παγκρητικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης.
Μας συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι όχι μόνο δεν ξεχνάτε τον κοινό μας τόπο,
την ιδιαίτερη πατρίδα μας, αλλά έχετε την έγνοια μας και με περισσή αγάπη
και φροντίδα αποδεικνύετε ετούτο το ενδιαφέρον έμπρακτα, οργανώνοντας
σημαντικές εκδηλώσεις που στόχο έχουν να συνδράμουν στις προσπάθειες και
στους κοινούς αγώνες για την ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων.
Είναι γνωστό εξάλλου σε όλους πως η ελληνική Ομογένεια διαδραματίζει
σημαντικότατο ρόλο στην προώθηση και επίλυση ζητημάτων που μας αφορούν,
μα επιτρέψτε μου, ιδιαιτέρως οι Κρητικοί , όπου κι αν βρίσκονται αποτελούν
μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας και πάντα
επιστρέφουν για αν προσφέρουν το απόσταγμα της αγάπης τους και στην
ιδιαίτερη πατρίδα.
Παραφράζοντας τα λόγια του ποιητή μπορώ να πω, πως «…όπου κι αν ταξιδέψω,
η Κρήτη με κάνει περήφανη!»
Ας μιλήσουμε λοιπόν, για την πατρίδα. Για την Κρήτη.
Έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα νησί ευλογημένο, που έχει μπορέσει να
κρατήσει πολλούς τόπους αμόλυντους και τοπία άθικτα.
Η ανάμνηση ενός αυθεντικού τρόπου ζωής, οι μυρωδιές που έπαψαν να
ερεθίζουν τις αισθήσεις μας, τα χρώματα που ξεθωριάζουν και σβήνουν κάτω από
τον ανελέητο βηματισμό μιας διφορούμενης ανάπτυξης, φέρνουν όλο και πιο
επιτακτικά στο προσκήνιο την ανάγκη να στραφούμε σε άλλες μορφές ανάπτυξης
και δημιουργίας, ανανεώνοντας και ενδυναμώνοντας τα μοναδικά πλεονεκτήματά
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μας, με τη διαφορά ότι αυτό το εγχείρημα θα έχει ως κεντρικό σύνθημά του το
σεβασμό στην ιστορία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου.

Κι εμείς στην Κρήτη, κρατάμε το θησαυρό της μάνας Γης καλά κρυμμένο για
τους τυχερούς, τους ονειροπόλους, τους απαιτητικούς. Που θέλουν να
αφουγκραστούν τους ήχους της φύσης και τις μελωδίες των πουλιών. Να
χορτάσουν τα μάτια τους με τα καθάρια χρώματα από την πολύχρωμη παλέτα του
κρητικού τοπίου, να ξεδιψάσουν στις δροσερές κι αμόλυντες πηγές μας, να
περπατήσουν πάνω στα ίχνη των μινωϊτών κι ύστερα να ξαποστάσουν σε ίσκιους
δροσερούς: του πρίνου, του αζίλακα, του ασφένταμου, του πεύκου. Και
χορτασμένοι από την ομορφιά και τον πλούτο της φύσης, αχόρταγα να
δοκιμάσουν, να σμίξουν την επιθυμία με την όρεξη, τη φαντασία με τις μυρωδιές.
Κι έτσι γλυκά παραδομένοι στο χοροστάσι των αισθήσεων, να γευτούν τους
καρπούς του τόπου και του κόπου μας: λάδι, αμύγδαλα, χαρούπια, σταφίδα και
κρασί. Να πιούνε μια ρακή και να αλατίσουνε με εντυπώσεις την οφτή πατάτα.
Να στάξει μέλι χρυσαφί σα θα τουλουπανιάζουν τη νεράτη μυζιθρόφτα. Κι άλλη
ρακί στα ολόφρεσκα κουμπάνια, στο μοσχομύριστο φτάζυμο, στα ξεροτήγανα και
στον κλωστένιο χαλβά.
Να σιγοκουβεντιάσουνε το λιόγερμα, στα καφενεία του χωριού. Ή να
κοντοσταθούνε στο κατώφλι του σπιτιού και να καλησπερίσουν τις γειτόνισσες.
Να πιάσουν στο χορό με τις γερόντισσες, να τραγουδήσουνε μαζί μας πίκρες και
χαρές. Να απολαύσουν την απροσποίητη φιλοξενία μα και την αυθόρμητη
απλότητα των ανθρώπων του τόπου μας.
Όλα τούτα, μα και πολύ περισσότερα, ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι
μπορούν γίνουν ανεπανάληπτες βιωματικές εμπειρίες για το φίλο- επισκέπτη του
τόπου μας.
Έχουμε, επομένως,
χρέος να διαχειριστούμε τα πολλά και εξαιρετικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε ως Κρήτη και να αποδώσουμε στο
φυσικό, ιστορικό – πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του τόπου μας τη
φροντίδα και την προστασία που δικαιούται μέσα από μια υγιή, ήπια και
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας το οποίο θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια,
αποτελεί, εκτός των άλλων, έμπρακτη απόδειξη της κοινής βούλησης των 4
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Κρήτης να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να
προχωρήσουν σε συντονισμένες και οργανωμένες δράσεις για την προβολή ενός
από τα σπουδαιότερα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα: τις διατροφικές συνήθειες
του τόπου μας, την ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.
Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας 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 αλλά
και την πιστοποίηση χώρων εστίασης που προσφέρουν το διατροφικό πρότυπο
αυτό. Η δημιουργία της εταιρείας έρχεται να καλύψει την ανάγκη για
συντονισμένη προβολή και προώθηση της Κρητικής Διατροφής και την
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προαγωγή των τοπικών προϊόντων, τόσο σε επίπεδο νησιού, όσο και στην
υπόλοιπη Ελλάδα και διεθνώς.
Το κύρος και η δυναμικότητα των τεσσάρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της
Κρήτης, μοναδικών μετόχων της εταιρείας, μπορούν να εγγυηθούν την επιτυχία
της στην επίτευξη των στόχων της και στην καθιέρωση ενός παγκρήτιου σήματος
πιστοποίησης των χώρων εστίασης που θα προσφέρουν το Κρητικό Διατροφικό
Πρότυπο. Οι δράσεις προβολής θα αυξήσουν την φήμη και την αναγνωρισιμότητα
της Κρητικής Διατροφής ως δίαιτας ανώτερης διατροφικής αξίας, ενισχύοντας
την ζήτηση τόσο για τοπικά προϊόντα ποιότητας, όσο και για πιστοποιημένες
υπηρεσίες εστίασης. Παράλληλα, η πιστοποίηση των εστιατορίων, με την σειρά
της, θα εξασφαλίσει την διατήρηση της ταυτότητας της Κρητικής Διατροφής και
την αναγνώρισή της, ενώ θα ενισχύσει την κατανάλωση των τοπικών προϊόντων.
Με το σύνολο των δράσεών της, η εταιρεία τελικά θα μπορέσει να ενισχύσει την
τοπική οικονομία και να εμπλουτίσει τον τουριστικό τομέα, στον οποίο
στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της η οικονομία του νησιού, με την
δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για γαστρονομικό τουρισμό.
Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας ήδη απασχολεί Διευθυντικό στέλεχος, διενεργεί
επαφές με όλους τους αρμόδιους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) για την εξεύρεση
σημείων συνεργασίας, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού
σχεδίου της εταιρείας.
Στον άμεσο προγραμματισμό της εταιρείας
συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως:
• η κατάθεση φακέλου στην UNESCO για την αναγνώριση της Κρητικής
Διατροφής ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
•

η στενή συνεργασία και στήριξη του CRETA CERT (παγκρήτιου φορέα που
στοχεύει στην οργανωμένη και ενιαία πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων του
νησιού),
• η συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς φορείς του νησιού για τον
προσανατολισμό του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κρήτης στον κλάδο
των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με σκοπό την οργανωμένη
προώθηση της καινοτομίας στις ντόπιες επιχειρήσεις,
• η δέσμευση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και άλλων τοπικών φορέων
για την προσφορά και κατανάλωση αποκλειστικά κρητικών εδεσμάτων κατά
την διενέργεια εκδηλώσεων και ημερίδων,
• η δημιουργία ειδικών εκδόσεων σε συνεργασία με τοπικούς συνδέσμους
αγροτικού τουρισμού για τον τρόπο δημιουργίας συμπληρωματικού
αγροτικού εισοδήματος μέσω της Κρητικής Κουζίνας και των τοπικών
προϊόντων,
• η έκδοση υψηλής αισθητικής λευκωμάτων με θεματολογία από τοπικά
προϊόντα και συνταγές,
• η διενέργεια ημερίδων ευαισθητοποίησης σε όλους τους Νομούς για την
προώθηση και ενίσχυση της παραγωγής των βιολογικών προϊόντων, καθώς
και
• ο σχεδιασμός ειδικών προγραμμάτων σε σχολεία για την προώθηση της
βιολογικής γεωργίας και της υγιεινής διατροφής.
Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα της οικονομοτεχνικής μελέτης, η
λειτουργία της εταιρείας αποτελεί ανάγκη, ειδικά στην παρούσα παγκόσμια
οικονομική συγκυρία, και μπορεί να προσφέρει πολλά στην αειφόρο ανάπτυξη της
Κρήτης, καθώς και να αποτελέσει Καλή Πρακτική για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη
3

και άλλων περιοχών της Ελλάδας μέσω της τοπικής διατροφικής τους παράδοσης. Η
απόδοση της εταιρείας, καθώς και το εύρος των ωφελούμενων από τις δράσεις της θα
εξαρτηθεί και από τις πρακτικές δυνατότητες που θα έχει για την υλοποίηση όλων
αυτών των καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών που σχεδιάζει.
Για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του φορέα ο οποίος αποτελεί
συνεργασία όλων των Ν.Α. της Κρήτης, έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στον Υπουργό
αγροτικής Ανάπτυξης για επιχορήγηση με το ποσό των 150.000 €.
Όμως έχουμε δρόμο πολύ ακόμη να διανύσουμε. Θα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς αν
στην πορεία αυτή σας έχουμε συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
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