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Με λαμπρότητα τιμήθηκε, η επέτειος της Μάχης της Κρήτης στην Αυστραλία.
Τα στελέχη της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ, κ. Γιάννης Επιτροπάκης και κ.
Μανόλης Κουγιουμουτζής, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της ΠΟΕ αντίστοιχα, συμμετείχαν
στις εκδηλώσεις της 67ης επετείου της Μάχης της Κρήτης στη μακρινή Αυστραλία. Όπως
κάθε χρόνο οι συνδιοργανωτές ήταν, οι Κρητικές αδελφότητες Αυστραλίας, με την Κρητική
Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας μαζί με Αυστραλιανές Αρχές, παρουσία
εκπρόσωπων των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και Ελληνικών διπλωματικών αρχών.
Συντελεστές της λαμπρής διοργάνωσης των επετειακών εκδηλώσεων για τη Μάχη της
Κρήτης ήταν, ο πρόεδρος της Κρητικής Ομοσπονδίας κ. Γιάννης Ασσαργιώτης, η πρόεδρος
της κρητικής Αδελφότητας Σίδνεϊ και Νέας Νοτίου Ουαλίας κα Μαρία Λαγουδάκη, ο
Πρόεδρος της Παγκρητίου Ένωσης Μελβούρνης κ. Γιάννης Νικολακάκης, ο πρόεδρος της
κρητικής αδελφότητας Μελβούρνης κ. Ιωσήφ Μανατάκης, ο υπεύθυνος των δημοσιών
σχέσεων κ. Αντώνης Τζουρδαλάκης, τα μέλη των ΔΣ των κρητικών οργανώσεων επίσης τα
ιδρυτικά μέλη των κρητικών οργανώσεων της Αυστραλίας. Με αθρόα συμμετοχή αγκάλιασαν,
οι Κρήτες της Αυστραλίας πρώτης και δεύτερης γενιάς αλλά και η Κρητική νεολαία τρίτη
γενιά, τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής.
Ο κ. Γιάννης Επιτροπάκης ως εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών ΠΣΚ
μετέφερε τον χαιρετισμό του προέδρου του ΠΣΚ κ. Σταύρου Σημαντήρη. Χαρακτηριστικά
τόνισε:
"Εκφράζω το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μου, στους πολίτες της Ωκεανίας που
συμπολέμησαν με τους Κρητικούς με θάρρος και αυτοθυσία το Μάιο του 1941 για την
ελευθερία της Κρήτης και της ανθρωπότητας. Συγχαίρω τις Κρητικές αδελφότητες και την
Ομοσπονδία τους που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη που συνδέει την Κρήτη με την Ωκεανία.
Αν και έχουν περάσει 67 χρόνια από την ιστορική Μάχη της Κρήτης, οι μνήμες παραμένουν
έντονες. Η επέτειος αυτή αποτελεί ευκαιρία να αναλογισθούμε και να τιμήσουμε τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες των προγόνων μας. Η Μάχη της Κρήτης μας διδάσκει να
έχουμε ομόνοια. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα πρέπει να έχουμε σύμπνοια για να
μπορούμε να μεγαλουργήσουμε σε όλους τους τομείς, παίρνοντας παράδειγμα από τους
προγόνους μας, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο αύριο για τις νεότερες γενιές. Επιπλέον η
επέτειος της Μάχης μας γεμίζει υπερηφάνεια για τον τόπο καταγωγής και μας καλεί όλους
εμάς τους Απόδημους Κρήτες όπου Γης, να ενδυναμώσουμε τις άρρηκτες σχέσεις που μας
ενώνουν με τη Κρήτη."
Ο κ. Μανόλης Κουγιουμουτζής και ο κ. Γιάννης Επιτροπάκης συναντήθηκαν με τα μέλη του
ΔΣ της Κρητικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, όπου είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν εποικοδομητικά και να ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα που αφορούν την
συμμετοχή των Ομοσπονδιών τους σε Παγκόσμιες οργανώσεων όπως το Συμβούλιο
Αποδήμου Ελληνισμού ΣΑΕ και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ΠΣΚ.
Από το γραφείο τύπου της ΠΟΕ.

