Εισήγηση- ενημέρωση, για τη δράση και τους στόχους της ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ.

" στη γενική συνέλευση των αντιπρόσωπων των Κρητικών Συλλογών Ευρώπης , στις
7-11-2009, στη Φρανκφούρτη "

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Αγαπητά μέλη της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης (ΠΟΕ)
Εμείς, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, ΚΡΗΝΕ- ΠΟΕ θέλουμε, πριν απ’ όλα,
να συγχαρούμε όλους εσάς για την πρωτοβουλία της ίδρυσης της Κρητικής νεολαίας
Ευρώπης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης κάνοντας πράξη
τις προσδοκίες πολλών κρητικών συλλόγων χωρών της Ευρώπης, πραγματοποίησε
την Ιδρυτική Συνδιάσκεψη Νεολαίας Κρητών Ευρώπης στις 25-26 Απριλίου 2009
στην πόλη του Ludwigshafen. Στην διήμερη αυτή εκδήλωση, εκτός των άλλων
συζητήσεων που έγιναν μεταξύ των νέων, διαμορφώθηκε και ψηφίσθηκε ο
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Νεολαίας και έγιναν εκλογές για την
ανάδειξη 8 οκταμελούς Συντονιστικής Επιτροπής Νεολαίας.
Η Ίδρυση της ΚΡΙΝΕ ΠΟΕ ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες για συνεργασία των
Κρητών της Ευρώπης στον τομέα της νεολαίας, με εστίαση στη συμμετοχή, την
ενημέρωση, τις πολιτιστικές δραστηριότητες και επίσης μια καλύτερη κατανόηση και
στήριξη των νέων κρητικών που βιώνουν την σύγχρονη ζωή στην Ευρώπη.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι απαραίτητο να συμβάλουμε όλοι, ώστε να
καλλιεργηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των τοπικών συλλόγων, της
Ομοσπονδίας μας ΠΟΕ, του παγκοσμίου συμβουλίου Κρητών ΠΣΚ αλλά και των
άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο τομέα της νεολαίας είτε στην Ελλάδα,
είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως η νεολαία του ΣΑΕ περιφέρειας Ευρώπης, που θα
μπορεί να υποστηρίξει της φρέσκιας ιδέες και τις δραστηριότητες των νέων μας
μέσω της ΚΡΙΝΕ ΠΟΕ.
Στόχος δικός μας είναι να αναπτύξουμε μεθόδους συντονισμού που θα δώσουν
προτεραιότητες:
- σε δράσεις υπέρ της συμμετοχής, πρωτοβουλίας και ανάδειξης των νέων
από τους οργανωμένους κρητικούς συλλόγους μας,
- στην ανάπτυξη φιλικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των νέων Κρητικών
στην Ευρώπη, με εστίαση αρχικά στις 3 χώρες που συμμετείχαν στην ιδρυτική
συνδιάσκεψη: Γερμανία , Βέλγιο και Λουξεμβούργο,

-

στην ενημέρωση πάνω σε θέματα και προβλήματα που αφορούν τους νέους
μας που ζουν στην Ευρώπη και στην εκπροσώπηση των διαφόρων απόψεων
και προβληματισμών τους

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ επιγραμματικά σε μερικές από τις δραστηριότητές
μας έως τώρα:
- 1. Επαφές με διάφορους συλλόγους Κρητών
- 2. Συμμετοχή της νεολαίας στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)
Ευρώπης .
- 3.Συμμετείχαμε στο 28. Φεστιβάλ Νεολαίας Ποντίων στο Rüsselsheim
- 4. Ήρθαμε σε επαφή με το Youthnet.gr
(Είναι μια Μη Κυβερνητική, μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που έχει ως σκοπό
την ενεργό συμμετοχή των νέων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα να βρουν μέσω του Youthnet.gr
πληροφορίες για θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα. )
- και έχουμε ενεργεί επικοινωνία με το Ράδιο Νεολαία στο Wiesbaden

Δεν θέλουμε να μείνουμε όμως μόνο στην εργασία. Μέσα από τις προσπάθειές μας
για να επιτύχουμε τους στόχους μας, θέλουμε μαζί με όλα τα νέα Κρητικόπουλα να
γνωρίσουμε ανθρώπους της Κρήτης (που είναι ευαισθητοποιημένοι), και να
διασκεδάσουμε διοργανώνοντας φεστιβάλ χορών και εκδρομές σε διάφορα μέρη της
Ευρώπης όπως και Συνδιασκέψεις με διάφορα θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν
τους νέους και την δημιουργία μιας Ιστοσελίδας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε μαζί με το νέο ΔΣ της
ΠΟΕ, στο οποίο ευχόμαστε όπως και σε όλους τους συμμετέχοντες καλή επιτυχία
και καλή συνέχεια στο έργο που κάνετε για να ενώσετε όλοι, τις δυνάμεις σας για να
πετύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το καλό των Ευρωπαίων Ελλήνων
Κρητικών μας.
Δήμητρα Ματθαιάκη
Συντονίστρια ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ.
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