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DHW-Präsident Jorgo Chatzimarkakis lobt Kreta-Diät
auf dem Europa-Kongress der Griechen aus Kreta in Europa
Köln/Ludwigshafen, April 2009. Pominentester Redner auf dem Europa-Kongress der
Europäischen Kreter am 25. April in Ludwigshafen wird der
liberale Europaabgeordnete und DHW-Präsident Dr. Jorgo
Chatzimarkakis sein. Er wird an einem Forum „Kretische
Ernährung, Gesundheitstourismus, grüne Entwicklung“
teilnehmen und zum Thema „Kreta-Diät“ sprechen. Der
Europaabgeordnete kretischer Abstammung kennt das
Thema um das er sich intensiv im Europaparlament
eingesetzt hat sehr gut. Er gilt als einer der engagiertesten
Verfechter des Olivenöls und der gesunden Kost der Insel.
Am Nachmittag des gleichen Tages wird Chatzimarkakis
anlässlich einer Feier von der Vereinigung der Griechen aus
Kreta in Europa für seine Verdienste um die europäische
Sache geehrt.

* * *
O Γ. Χατζηµαρκάκης στην έναρξη των εκδηλώσεων για τα 35χρονα της
Κρητικής Οµοσπονδίας ΠΟΕ
Κολωνία/Λουντβιγκσχάφεν,
Απρίλιος
2009.
Ενεργό συµµετοχή θα έχει ο Ευρωβουλευτής των
Γερµανών Φιλελευθέρων και Πρόεδρος του
Γερµανοελληνικού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου
DHW Γιώργος Χατζηµαρκάκης στις εκδηλώσεις
για τα 35χρονα της Κρητικής Οµοσπονδίας ΠΟΕ.
Ο Ευρωβουλευτής µε κρητική καταγωγή θα

µιλήσει για την κρητική διατροφή και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της
κρητικής γης στην ευρωπαϊκή αγορά και αυτό στην πρώτη ενότητα της ηµερίδας στις
25 Απριλίου. Ο Γιώργος Χατζηµαρκάκης είναι γνώστης του αντικειµένου εφόσον έχει
επανειληµµένως εισηγηθεί τόσο για την κρητική διατροφή και τα οφέλη της για την
υγεία γενικά όσο και για την προστασία του ελαιολάδου στο Ευρωκοινοβούλιο. Το
βράδυ της ίδιας ηµέρας και σε ειδική πανηγυρική τελετή η Κρητική Οµοσπονδία ΠΟΕ
θα τιµήσει τον Ευρωβουλευτή τον οποίο σηµειωτέον έχει εκλέξει επίτιµό της πρόεδρο
από το 2007.
Οι εκδηλώσεις για τα 35χρονα της Κρητικής Οµοσπονδίας ΠΟΕ θα λάβουν χώρα στις
24, 25 και 26 Απριλίου 2009 στο Λουντβιγκσχάφεν, Kulturzentrum das Haus,
Bahnhofstr. 30. Για περισσότερες πληροφορίες http://www.pankritiki.eu
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