
 

 

 

Κύξηε Πεξηθεξεηάξρε, 

 

Κύξηνη αηξεηνί Επηκειεηεξίσλ, πλδέζκσλ, Δηθηύσλ θαη ινηπώλ επαγγεικαηηθώλ θνξέσλ ηεο Κξήηεο, 

 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2017 κηα νκάδα απνηεινύκελε από 30 νκειηέ κεηά από πξόζθιεζε ηνπ ηέσο Πξνέδξνπ 

ηνπ Επηκειεηεξίνπ Χαλίσλ  έθαλε κηα πξώηε γλσξηκία κε ηηο νηληθέο πνηθηιίεο ηνπ λνκνύ αιιά θαη ηεο Κξήηεο 

 

Ο ελζνπζηαζκόο θαη ε εκπεηξία ηνπο θαηέγξαςε ακέζσο ηελ εμαηξεηηθή πνηόηεηα αιιά θαη ηελ αδπλακία  

αλάδεημεο πξνβνιήο ηνπο από ηνπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη δελ είραλ ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη ηνλ  

ηξόπν λα θάλνπλ γλσζηή ηελ δηαθνξεηηθόηεηα ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θξεηηθώλ νίλσλ.  

 

Έηζη ζηελ Γεληθή  πλέιεπζε ηεο Έλσζεο ησλ Επξσπαίσλ νκειηέ πνπ έιαβε ρώξα ζηα Χαληά                     

απνθαζίζηεθε  λα πξνζθέξνπλ ΔΩΡΕΑΝ εθπαίδεπζε βαζηθώλ θαλόλσλ πξνώζεζεο πξνβνιήο ησλ            

ηνπηθώλ πνηθηιηώλ,  όπσο επίζεο ηελ δεκηνπξγία ελόο λένπ Επξσπατθνύ βξαβείνπ  αλάδεημεο γεγελώλ πνηθη

ιηώλ πνπ ζα κπνξεί λα πάξεη επξσπατθή θαη γηαηί όρη παγθόζκηα αλάδεημε . 

Σελ πξόηαζε απηή πηνζέηεζε από ηελ πξώηε ζηηγκή ν θ. Πεξηθεξεηάξρεο αληηιακβαλόκελνο ηελ κεηέπεηηα  

 εμέιημε ησλ πξνηάζεσλ ηεο Έλσζεο ησλ Επξσπαίσλ νκειηέ.  

 

Οξγαλώζεθε ζπλάληεζε ζηηο 12.2.2018 ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ζαλ κέινο ηεο Έλσζεο ησλ Επξσπαίσλ          

νκειηέ  αληαπνθξίζεθα άκεζα ώζηε λα νξγαλσζεί ε ελ ιόγσ δξάζε παξαθηλνύκελνο από ηνλ ελζνπζηαζκό

 πνπ είρα από ηελ πξώηε εθδήισζε ζηα Χαληά.  

 

ηε ζπλάληεζε απηή παξεπξέζεζαλ αηξεηνί Επηκειεηεξίσλ θαη Δηθηύσλ ηεο Κξήηεο . 

Ο θ.Πεξηθεξεηάξρεο απνθάζηζε άκεζα ηε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ επίζθεςε ησλ νκειηέ ώζηε λα                 

παξαδώζνπλ ηα ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΣΑ θαη λα νξγαλσζεί κεηέπεηηα ε δεκηνπξγία ηνπ βξαβείνπ. 

 

Μεηά από ππόδεημε ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Δηθηύνπ ησλ νηλνπνηώλ θαηάιιειε πεξίνδνο θξίζεθε ε ηειεπηαία  

εβδνκάδα ηνπ Απξηιίνπ,  πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κεγάιεο ηνπξηζηηθήο ζεδόλ. 

 

Οη νκειηέ αληαπνθξηζήθαλ άκεζα,  έζηεηιαλ ηα βηνγξαθηθά ηνπο, πήξαλ άδεηα από ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη       

αλακέλνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ καο ζηάιζεθε από ην Δίθηπν Οηλνπνηώλ. 

 

Έγηλαλ πξνζπάζεηεο από ηελ Πεξηθέξεηα λα δώζεη ηελ νξγάλσζε ζην Επηκειεηήξην Χαλίσλ , ην νπνίν 

 σο ζήκεξα πνπ γξάθεηαη απηή ε επηζηνιή απαμηεί απάληεζεο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα όπσο καο αλαθέξζεθε 

αιιά θαη ζην Δίθηπν νηλνπνηώλ πνπ αδπλαηεί (επηπρώο απάληεζε) λα νξγαλώζεη ηε δξάζε. 
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Καη εξρόκαζηε είθνζη κέξεο πξηλ ηελ έιεπζε ησλ νκειηέ λα ιάβνπκε επηζηνιή πνπ λα καο δεηά ηελ  αλαβνι

ή ηεο δξάζεο ώζπνπ λα βξεζεί θάπνηα εκεξνκελία πνπ ίζσο ζεσξνύκε ην Επηκειεηήξην Χαλίσλ κπνξέζεη λ

α απαληήζεη ή ην Δίθηπν θαη νπνηνζδήπνηε εκπιεθόκελνο θνξέαο δείμεη κεγαιύηεξν δήιν. 

 

Θα πξέπεη ίζσο λα γίλεη θαηαλνεηό πσο νη επαγγεικαηίεο ζνκειηε δελ είλαη αηξεηνί θαη δελ έρνπλ κάζεη λα 

ιεηηνπξγνύλ θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν. 

 

 

 

Λππάκαη εγώ ν ίδηνο πνπ παξαζπξόκελνο από ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ηεο πξνεγνύκελεο δηνίθεζεο ηνπ  

Επηκειεηεξίνπ Χαλίσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πξώηεο επίζθεςεο  ησλ ζνκειηέ αιιά θαη ηελ άκεζε                

αληαπόθξηζε ηνπ θ.Πεξηθεξεηάξρε ζεώξεζα πσο κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζηελ αγαπεκέλε γηα κέλα Κξήηε. 

 

Εύρνκαη ζε όινπο ηνπο νηλνπνηνύο ηεο Κξήηεο λα θξαηήζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ νίλσλ ηνπο θαη ειπίδσ λα     

ζηαζώ ζην κέιινλ πην ηπρεξόο θαη λα ζπλεξγαζηώ κε νξγαλσηηθή νκάδα πην ππεύζπλε όπσο ηελ                 

πξνεγνύκελε θνξά  θαη όρη κόλν θηιόδνμε ε νπνία δελ ζα κε εθζέζεη ζε έλα Δίθηπν επαγγεικαηηώλ              

ηνπ νπνίνπ είκαη κέινο. 

 

Καιό Πάζρα 

 

Αξηζηνηέιεο Καξβέιιαο 

Μέινο Δηθηύνπ Επξσπαίσλ νκειηέ 

 

 


