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Χαιρετισμός
Εκδηλώσεις για τα 35χρονα της Κρητικής Ομοσπονδίας ΠΟΕ.

Ευρωβουλευτή Δρ. κ. Χατζημαρκάκη.
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ, Μπαντουβά και κ. Κεγκέρογλου
Κύριες και κύριοι εισηγητές
Κύριες και κύριοι σύνεδροι
Αγαπητοί, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,

Εκ μέρους της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και του Κρητικού συλλόγου του
Ludwigshafen – Mannheim, σας καλωσορίζω στη Γερμανία, στη πόλη του Ludwigshafen
στις εκδηλώσεις με ευκαιρία της 35ης επετείου της Κρητικής Ομοσπονδίας.

Ο σκοπός των εκδηλώσεων μας είναι να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας σε
συνάρτηση με τις κοινές αποδεχτές αρχές.

Η Κρήτη είναι ευλογημένος τόπος. Ως ευρωπαϊκή περιφέρεια, έχει μεγάλα συγκριτικά
πλεονεκτήματα : Α)

το ανθρώπινο δυναμικό της, Β) η γεωπολιτική της θέση,

η

ιστορία της, ο πολιτισμό της με τα ήθη, έθιμα, τη μαντινάδα, τα ριζίτικα , το χορό, τη
τσικουδιά και τη Κρητική διατροφή, Γ) το προικισμένο μεσογειακό περιβάλλον της, με
τη θάλασσα και τον ήλιο της , έχει ως αποτέλεσμα να διακρίνεται με τα αγροτικά

2

προϊόντα της με πρωτεύοντα ρόλο το υγρό χρυσάφι της

το ελαιόλαδο

και το

τουριστικό προϊόν της.

Σας καλώ να συμμετέχετε:
A) Ημερίδα, με τα εξής θέματα:
α. Πρώτη ενότητα: κρητική διατροφή, τουρισμός υγείας, πράσινη ανάπτυξη.
β. Δεύτερη ενότητα:
ανάδειξη των

η συμβολή των κρητικών οργανώσεων στην Ευρώπη, για την

συγκριτικών πλεονεκτήματα της Κρήτης

και

προοπτική των κρητικών

οργανώσεων στον 21 αιώνα.

Β) Ιδρυτική συνδιάσκεψη κρητικής νεολαίας ΠΟΕ, σε συνεργασία με το ΣΑΕ περιφέρειας
Ευρώπης.

Γ) Κρητική

-

μουσικοχορευτική

βραδιά,

με τιμητικές διακρίσεις στους Δρ κ.

Χατζημαρκάκη και πρώην στελέχη της ομοσπονδίας μας και διασκέδαση μέχρι το πρωί …

Σας εύχομαι ολόψυχα ευχάριστη διαμονή στη πόλη του Ludwigshafen
και καλή διασκέδαση.

Ευχαριστώ για τη προσοχή σας .

