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Ηράκλειο 18/7/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η ‘καρδιά’ των «Κρητών του Κόσμου» θα χτυπά στα Χανιά στο
συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών από 25 έως 28
Ιουλίου
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τοπικούς Φορείς, οργανώνει
φέτος το ανά τριετία θεσμοθετημένο Συνέδριό του, από τις 25 έως τις 28
Ιουλίου στα Χανιά, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.
Το Συνέδριο αυτό απευθύνεται στο ευρύ κοινό των Κρητών, είναι δε
αφιερωμένο και στην επέτειο των 100 χρόνων από την Ένωση της
Κρήτης με την Ελλάδα, και φέρει τον τίτλο «Οι Κρήτες στον
Κόσμο….1913-2013».
Στόχος του Συνεδρίου είναι, μέσα από τις εισηγήσεις που θα
παρουσιαστούν και την ιστορική διαδρομή των Κρητών, να αναδυθεί η
υπάρχουσα δυναμική της Κρήτης αλλά και να διατυπωθούν προτάσεις
για τις προοπτικές ανάπτυξης που μπορεί να διαγραφούν, κατά τη
δυσμενή περίοδο της παρούσας οικονομικής κρίσης.
Για την τελική φάση της προετοιμασίας του συνεδρίου αλλά και την
ανακοίνωση του προγράμματος ο Περιφερειάρχης και τα μέλη της
Οργανωτικής Επιτροπής συναντήθηκαν σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης
και αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους στα ΜΜΕ για το συνέδριο και την
συμβολή του.
Την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για την πραγματοποίηση του
Συνεδρίου εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης
λέγοντας: «Είναι υποχρέωση μας να στηρίξουμε το Συνέδριο, και
υπάρχει μια άριστη συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή. Από τις 25
έως τις 28 Ιουλίου 2013 η ‘καρδιά’ των «Κρητών του Κόσμου» θα χτυπά
στα Χανιά, στο Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών που θα
περιλαμβάνει πληθώρα θεμάτων υψηλού ενδιαφέροντος».
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Η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Κρητών Ειρήνη Βασιλάκη ανέφερε ότι «έχουμε καταρτίσει ένα πολύ
σημαντικό και φιλόδοξο πρόγραμμα με 60 περίπου ομιλητές που θα
αναφερθούν και σε επίκαιρα θέματα που θα αποτελέσουν μια πλατφόρμα
προβληματισμού και θα αφορούν την ανάπτυξη της Κρήτης αλλά και
την μετανάστευση».
Από την δική της πλευρά το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του
Συνεδρίου Ελένη Μπρεδάκη αναφερόμενη στην θεματολογία του
συνεδρίου είπε ότι «προσπαθήσαμε να επιλέξουμε θέματα ευρύτερου
ενδιαφέροντος που να αφορούν τόσο τους απόδημους Κρήτες όσο και
τους κατοίκους της Κρήτης. Παράλληλα να παρουσιαστούν οι
αναπτυξιακές προοπτικές που υπάρχουν για το νησί στην διανυόμενη
κρίση».
Η υπεύθυνη νεολαίας στο παγκόσμιο συνέδριο Κρητών Χρυσούλα
Τζωρτζάκη τόνισε ότι «στόχος μας είναι τα νέα απόδημα Κρητικόπουλα
να έρθουν σε επαφή με τις ρίζες τους τα ήθη τα έθιμα τον πολιτισμό και
την ιστορία της Κρήτης. Οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν
τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους για την δημιουργία μιας κοινής
πλατφόρμας δράσης, επικοινωνίας και αλληλοβοήθειας».
Τέλος ο Ιπποκράτης Μπελαδάκης εκπρόσωπος της Παγκρητικής Ένωσης
Αμερικής και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου
ευχαρίστησε την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο
Αρναουτάκη «γιατί το τελευταίο 6μηνο υπάρχει μια στενή και άριστη
συνεργασία για την προετοιμασία του συνεδρίου που ήταν τιτάνια».
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης
25/7/2013 στις 9:00.
Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Πέμπτης
25/7/2013, στις 19.00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων από τον
Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και θα εκφωνηθεί
Ομιλία από τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Βενιζέλος» για το Νόημα της Επετείου των 100 χρόνων
από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και τη σημασία των
εκδηλώσεων για τους όπου Γης Κρήτες.
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα συνεχιστούν την Παρασκευή από 9:30 ως
16:00 και το Σάββατο από 9:00 έως 16:00.
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Η τελετή λήξης των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στον
ίδιο χώρο, το Σάββατο 27/7/2013, στις 20.00, από τον Αντιπεριφερειάρχη
Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη και κατ΄αυτήν θα απονεμηθεί τιμητική
διάκριση σε επιφανή μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών για την
προσφορά τους.
Η θεματολογία του Συνεδρίου κατά τις τρείς ημέρες διεξαγωγής των
εργασιών του θα περιλαμβάνει θέματα από την ιστορική διαδρομή των
100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, θέματα των
Ομοσπονδιών των απανταχού της Γης Κρητών, θέματα που σχετίζονται
με τις προοπτικές ανάπτυξης της Κρήτης καθώς και μια καταγραφή της
ιστορίας της μετανάστευσης των Κρητών.
Τα θέματα του Συνεδρίου ορίζονται σε ενότητες ως εξής:
Πέμπτη 25/7/2013: Αναφορά στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100
χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, αναφορές των
Ομοσπονδιών του ΠΣΚ καθώς και Συλλόγων από διάφορα μέρη του
Κόσμου και της Ελλάδας. Ακολουθεί η παρουσίαση του έργου των ΑΕΙ
και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης με αναφορές από τους
Πρυτάνεις και Προέδρους των.
Παρασκευή 26/7/2013: Θέματα σχετικά με την οικονομία, την
καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και μεταποίηση
τοπικών προϊόντων, τη συνεργασία τοπικών επιχειρήσεων με
επιχειρήσεις Κρητών στο εξωτερικό, την πολιτιστική κληρονομιά, τον
τουρισμό, τις υποδομές, τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Κρήτης
και άλλα αναπτυξιακά θέματα υπό το πρίσμα της σημερινής οικονομικής
κρίσης.
Σάββατο 27/7/2013: Οι ομιλητές θα ασχοληθούν με την ιστορία της
μετανάστευσης των Κρητών και την μετανάστευση ως φαινόμενο των
καιρών.
Κυριακή 28/7/2013: Τιμητικές εκδηλώσεις για τους Αγωνιστές της
Ένωσης, Εκκλησιασμός, Δοξολογία, Επιμνημόσυνος Δέηση, Κατάθεση
Στεφάνων.
Παράλληλα με τις κυρίως εργασίες του Συνεδρίου, οργανώνεται
ιδιαίτερο Πρόγραμμα εργασιών και δρώμενων για τη Νεολαία, ούτως
ώστε οι νέοι μας να έλθουν σε επαφή με τις ρίζες τους, τα ήθη και τα
έθιμα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης
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Κύριος συνδιοργανωτής του Συνεδρίου είναι η Περιφέρεια
Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με συνδιοργανωτές την
Ι.Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, το Δήμο Χανίων, τους Δήμους
Αποκορώνου, Γαύδου, Καντάνου-Σελίνου,
Κισάμου, Πλατανιά,
Σφακίων, το Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και
το Πνευματικό Κέντρο Χανίων.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το αναλυτικό Πρόγραμμα του
Συνεδρίου
μπορείτε
να
αντλήσετε
από
την
ιστοσελίδα
www.cretanscongress.gr
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