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H ΑΝΕΚ LINES, ταξίδεψε την εορταστική παράδοση, 
τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης, μέσα από μια μοναδική 

εκδήλωση με τίτλο «Χριστούγεννα στο πλοίο της 
ΑΝΕΚ» που πραγματοποιήθηκε από την Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων το 
«ΚΡΗΤΗ ΙΙ» την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019. 

Εκατοντάδες παιδιά μαζί με τους γονείς τους, 
έδωσαν βροντερό παρόν, συμμετείχαν σε δράσεις 
δημιουργικής απασχόλησης και «μυήθηκαν» στην 

Χριστουγεννιάτικη Παράδοση του τόπου.

Οινοτουριστική Βόλτα διοργάνωσε η Ομάδα Rethymno 
RECEVIN και περιελάμβανε ξενάγηση στο ιστορικό 
κέντρο του Ρεθύμνου και στάσεις σε πολύ γνωστά 

εστιατόρια, Boutique Hotels και Wine Bar, τα οποία 
προσφέρουν κρητικό εμφιαλωμένο οίνο.

Ένας εξαιρετικός οινοτουριστικός περίπατος στην 
καρδιά της πόλης, με τη συμμετοχή επισκεπτών και 

κατοίκων, παρέα με τις δύο ξεναγούς, κα Κωνσταντίνα 
Κακογιαννάκη και κα Ιωάννα Καμπακάκη, από το 

Σωματείο Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και 
Σαντορίνης.

Την νέα ταυτότητα, METAXA HOSPITALITY GROUP 
παρουσίασε σε μια φιλόξενη εκδήλωση στο Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Μεταξά.
Το καλωσόρισμα της Κρητικής φιλοξενίας  
πραγματοποίησε ο κ. Ανδρέας Μεταξάς Διευθύνων 
Σύμβουλος του Metaxa Hospitality Group.
Τα χρώματα και το σχέδιο για την απεικόνιση του 
νέου λογοτύπου είναι εμπνευσμένα από την Κρήτη, 
τόπο από τον οποίο ξεκίνησε τη δραστηριότητά του ο 
Όμιλος, και το Μινωικό πολιτισμό.

Διήμερο διοργάνωσε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος 
Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης για «τα Κρητικά 
Υφαντά και η εξέλιξη τους» με την στήριξη της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών 
Σωματείων στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος στην Αθήνα 
στο πλαίσιο της έκθεσης «Ελληνική Μόδα: 100 χρόνια 
έμπνευσης και δημιουργίας».

Πρόσωπα

Η ΑΝΕΚ LINES, με πίστη στην Κρήτη και τους 
ανθρώπους της, φιλοξένησε μία ακόμα κορυφαία 
εκδήλωση κοπής της αγιοβασιλόπιτας, της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων 
(ΠΟΠΚΣ), που συνεχίζει την παράδοση και κρατά 
ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου.  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 
Ιανουαρίου 2020, με το ζεστό χαμόγελο των ανθρώπων 
της ΑΝΕΚ, που κάνουν πράξη τις αρχές της κρητικής 
φιλοξενίας συνεχίζοντας τα όμορφα ταξίδια με πλώρη το 
μέλλον!

Έκθεση με δημιουργίες από επιχειρήσεις και του 
Επιμελητηρίου Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».
Η έκθεση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Εθνικού 
Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών 
Επιχειρηματιών, και της Προέδρου του κας Σοφίας 
Κουνενάκη Εφραίμογλου σε συνεργασία με τα 
Επιμελητήρια της χώρας, με στόχο την στήριξη της 
τοπικής επιχειρηματικότητας.

H Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε σε σειρά 
εκδηλώσεων  στις Βρυξέλλες, ως προεδρεύουσα 

περιφέρεια της ένωσης ευρωπαϊκών περιφερειών 
AREPO. Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν την κοινή 

εκδήλωση με θέμα: «Διακυβέρνηση, Κοινή Οργάνωση 
Αγοράς και Γεωγραφικές Ενδείξεις στη νέα ΚΑΠ μετά 
το 2020» και τη 2η Γενική Συνέλευση της  ένωσης για 

το έτος 2019. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε η 
Ειρήνη Χουδετσανάκη, περιφερειακός σύμβουλος και 

νέα πρόεδρος της ένωσης AREPO.

1ο Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής Περιφερειών 
Ελλάδας με στόχο τη βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών 

προς τον πολίτη πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο 
διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιώντας 

την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με την 
συνεργασία και στήριξη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας  αλλά και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της 
Κρήτης. 

Πρόσωπα


