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Γερμανία, 19 Σεπτεμβρίου 2017
Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών (ΠΣΚ) χαιρετίζει τις
εργασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Κρήτης 2017 και συγχαίρει τους
πρωτοπόρους και τους οργανωτές που είχαν την πρωτοβουλία για την οργάνωσή του.
Τέλος, συμμετέχει στοιχειθετώντας το όραμα του ΠΣΚ για το σχεδιασμό της
ανάπτυξης της Κρήτης για την επόμενη δεκαετία.
Αγαπητοί Συμπατριώτες: Η Κρήτη, από την εποχή του Μινωικού Πολιτισμού μέχρι
σήμερα, παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες, με συγκριτικά πλεονεκτήματα
διαχρονικώς. Επισημαίνουμε τα παρακάτω:
1. Σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, Ν.Α Ευρώπης-Ασίας-Αφρικής με σημαντική
γεωστρατηγική, γεωπολιτική και οικονομική θέση. Μια σημαντική Περιφέρεια για
τη Μεσόγειο και την Ευρώπη, στο πλαίσιο της Ευρώπης των Περιφερειών.
2. Διαθέτει αξιοπρόσεκτο ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο των γραμμάτων και των
τεχνών αλλά και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στο χώρο της επιστήμης και της
παραγωγής.
3. Ιστορικά, εδώ γεννήθηκαν και έδρασαν οι Μίνωας, Δαίδαλος, Επιμενίδης,
Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο), Βιντσέντζος Κορνάρος και οι πιο σύγχρονοι με
ηγετικούς ρόλους Ελευθέριος Βενιζέλος, Νίκος Καζαντζάκης και ο αειθαλής Μίνως
Ζομπανάκης.
4. Η ευρωπαϊκή ιστορία για ελευθερία και ανεξαρτησία γράφτηκε με αίμα των
Κρητών (--εποχή των Αράβων, Ενετών, Τούρκων). Η Μάχη της Κρήτης αποτέλεσε
τη χρυσή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
ενάντια στις δυνάμεις του Άξονα.
5. Το Κρητικό Φυσικό Περιβάλλον -το νησί με τα χίλια πρόσωπα- καθιστά πρώτη
την Κρήτη σε μορφολογία και σπάνια οικοσυστήματα --ορεινοί όγκοι (Ψηλορείτης,
Λευκά Όρη, Δίκτη, Αστερούσια), βιοποικιλότητα (χλωρίδας και πανίδας),
εντυπωσιακά φαράγγια, μαγευτικές παραλίες (--νησί, θάλασσα, ήλιος, κλίμα).
Πρόκειται, με άλλα λόγια, για έναν χώρο με ιδιαίτερη νησιωτικότητα.
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6. Πρωτογενής τομέας-Αγροδιατροφικος τομέας, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (--ειδικά του
κρητικού ελαιολάδου και των σπάνιων βοτάνων αλλά και προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΠ) για σύνδεση του
πρωτογενή με το δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής. Προβολή της Κρητικής διατροφής.
Ενίσχυση του σήματος «Κρήτη-Γενέτειρα Αξιών».
7. Τα τελευταία σαράντα χρόνια έχουμε αλματώδη ανάπτυξη του τουρισμού χωρίς ανάλογη
βελτίωση και των υποδομών του. Αναγκαία η αποτίμηση του μεταπολεμικού υποδείγματος
ανάπτυξης και προαγωγή μιας νέας στρατηγικής ανταγωνιστικότητας και εξειδίκευσης.
Αναλογιζόμαστε τα παρακάτω:
α. Έχουν γίνει σημαντικά έργα. Έχουν αλλάξει πολλά στην χώρα μας προς θετική κατεύθυνση. Ο
προβληματισμός είναι εάν υπάρχει ενότητα στην κατεύθυνση ή όχι. Ο δημόσιος τομέας έχει
επενδύσει σε νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, δρόμους αλλά και μαλακές υποδομές χωρίς όμως πλήρη
αξιοποίηση. Ο ιδιωτικός τομέας είναι παραγωγικός κυρίως στον τουριστικό κλάδο χωρίς πλήρη
σύνδεση με την παραγωγή.
β. Πού βρίσκεται σήμερα η οικονομία μετά από 8 χρόνια οικονομικής και κοινωνικής κρίσης;
Έχουν τελματώσει οι επενδύσεις, οι δείκτες σε όλους τους τομείς είναι αρνητικοί με εξαίρεση τον
τουρισμό. Κοινωνικά προβλήματα, ανεργία, νεομετανάστευση, εξαγωγή επιστημονικού προσωπικού.
Βεβαίως, το τελευταίο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της Β΄αξιολόγησης και τη δοκιμαστική,
ελεγχόμενη έξοδο στις αγορές ομολόγων η μεταστροφή είναι σαφής και επιθυμούμε να συνεχιστεί.
Το ζητούμενο είναι: Η επανεκκίνηση της οικονομίας.
Αυτός είναι, πιστεύουμε, και ο στόχος του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Κρήτης 2017.
Κοινή είναι η διαπίστωση: Για να υπάρξει ανάπτυξη χρειαζόμαστε ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ!
Όμως η αλλαγή πλεύσης γίνεται με νέο στρατηγικό υπόδειγμα που αναζητούμε σε όλους τους τομείς,
από τον πρωτογενή μέχρι τις υπηρεσίες.
Απαραίτητη είναι η αλλαγή του του οικονομικού κλίματος και η μεταρρύθμιση στη φορολογίαεργατική νομοθεσία-δημοσιονομική πολιτική-πολιτική επενδύσεων. Οι αλλαγές πρέπει να είναι
δίκαιες, εναρμονισμένες με τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, με διαφάνεια-σταθερότητα-κράτος
δικαίου.
Συνεχίζουμε το σχεδιασμό στο μονοπάτι της αειφόρου ανάπτυξης.
Όλοι μπορούν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Συγκεκριμένα:
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1. Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα --προσέλκυση συμπατριωτών μας αλλά και ξένων
επενδυτών από Αμερική, Ασία Κίνα.
2. Η Κρήτη είναι ελλειματική σε δημόσιες επενδύσεις--υποδομές. Υπερθεματίζουμε για τις
προτεινόμενες προτεραιότητες από τους φορείς της Κρήτης--Περιφέρεια, όπως παρακάτω:
α. ΒΟΑΚ από Κίσσαμο μέχρι Σητεία. Σύνδεση επαρχιακού οδικού δικτύου.
β. Αεροδρόμιο Καστελίου. Βελτίωση αεροδρομίου Σητείας. Υποδομές στις πύλες εισόδου.
γ. Λιμάνια-Νέο λιμάνι στο νότο (Τυμπακίου-Ιεράπετρας).
δ. Εγγειοβελτιωτικά έργα. (Νέα φράγματα-Λιμνοδεξαμενές-Δίκτυα).
ε. Σύνδεση «καθαρής» ενέργειας Κρήτης-Ηπειρωτικής Ευρώπης.
στ. Υποδομές στον ιατρικό τουρισμό (θεραπευτικές-ιατρικές παροχές και ευεξία),
γαστρονομικός τουρισμός, προβολή Κρητικής (και όχι μόνο μεσογειακής) διατροφής.
ζ. Ανάπτυξη πρωτογενή τομέα και κατ’ επιλογή μεταποίηση, με βάση και την ανάλυση
κινδύνου κλιματικής αλλαγής
η. Γνώσεις-καινοτομία-σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, με βάση τις προτάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Κρήτης.
Κυρίες/Κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω την λύπη μου που για λόγους ανεξαρτήτους της θέλησής μας
δεν θα μπορέσουμε να παραβρεθούμε στις εργασίες του συνεδρίου, όμως η συνεργάτιδά μας και
εκπρόσωπος του Π.Σ.Κ. στην Κρήτη Δρ. Χναράκη Μαρία παρακολουθεί ανελλιπώς μέσα από τις
εργασίες της Περιφέρειας τις δράσεις σας.
Με τους πατριωτικούς μας χαιρετισμούς και την ευχή για ένα επιτυχές και γόνιμο συνέδριο,

Ο Πρόεδρος του ΠΣΚ

Ο Γεν. Γραμματέας

Κουγιουμουτζής Εμμανουήλ

Περδίκης Σταύρος
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