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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ –ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΏΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-11-2009 ΣΤΗ
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ.
Αγαπητοί συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
σας καλωσορίζουμε όλους σας,
καθένα χωριστά στη σημερινή τακτική και
καταστατική συνέλευση αντιπροσώπων των συλλόγων της ομοσπονδίας μας. Μια
ομοσπονδία που φέτος κλείνει ένα κύκλο 35 χρόνων ζωής και δράσης στην Ευρώπη.
Φίλες και φίλοι έχουν περάσει 2 χρόνια από την 3 Νοεμβρίου 2007 , που με
την ψήφο των τότε αντιπροσώπων των συλλόγων μας πήραμε την ευθύνη και
χρεωθήκαμε για αυτή την περίοδο την πορεία της Ομοσπονδίας. Εδώ στη
Φραγκφούρτη ερχόμαστε μπροστά σας, στον ίδιο χώρο, να σας καταθέσουμε τον
απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου. Στην έκθεση του
απολογισμού μας δεν επιθυμούμε μόνο την περιγραφή των σπουδαιότερων γεγονότων
για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της ζωής και της δράσης της ομοσπονδίας μας,
αλλά και την κατάθεση προτάσεων ιδεών, ανταλλαγή απόψεων, για τον σχεδιασμό μια
νέας πορείας - νέο όραμα- της ομοσπονδίας μας. Με ένα νέο καταστατικό πιο
δημοκρατικό πιο σύγχρονο.
v Συνεδριάσεις ΔΣ συμβουλίου, επιτροπές.

Για την υλοποίηση του προγράμματός μας, πραγματοποιήσαμε σε όλη τη διάρκεια της
θητείας μας 7 συνεδριάσεις, του ΔΣ: 1 στη Φραγκφούρτη και 6 μέσω Ε-mails.
Έχουμε οργανωθεί σε επιτροπές όπως: α) επιτροπή δικτύου νεολαίας , υπεύθυνος
Μάρκος Τρούλης, β) επιτροπή Κρήσσες στην Ευρώπη, υπεύθυνες Αλεξάνδρα
Χαλκιαδάκη και Σοφία Μαρή γ) Δίκτυο Κρητών επιχειρηματιών στην Ευρώπη,
προβολή των κρητικών προϊόντων και τουρισμού,
υπεύθυνοι Μανόλης
Κουγιουμουτζής και Γιάννης Επιτροπάκης και δ) επιτροπή παλιννοστούντων Κρητών
και φίλων της ΠΟΕ, υπεύθυνη Χριστιάννα Σκουλουδάκη. Ο Γραμματέας της
Ομοσπονδίας ο Βαρδής Ανεζάκης, ως οικονομολόγος και Φοροτεχνικός ασχολήθηκε
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με τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων που είχαμε από την εφορία της Στουτγάρδης
για τα έτη 2006-2007-2008.
v Κοινωφελές ταμείο –Υπόλοιπα λογαριασμών -Οικονομική Θέση

Α) Με απόφαση της Γενικής συνέλευσης κατέχουμε λογαριασμό ( κοινωφελές
ταμείο).
No
404905 2227 (4017)
B.L.Z. 52420600
με την επωνυμία Κρητική
Διασπορά στην κεντρική Ευρώπη του 21ου αιώνα.
Ο σκοπός μας είναι η συγκέντρωση χρημάτων, χωρίς την δυνατότητα αναλήψεων
κεφαλαίου ,μετά από ωρίμανση χρόνου / κεφαλαίου θα αποδίδεται ο τόκος για
σκοπό αγαθό π.χ. υποτροφίες κλπ. Η ιδέα αυτή είναι σωστή και μελλοντικά χρήσιμη
για το Κρητικό στοιχείο της Ομοσπονδίας μας.
Β) Τηρούμε λογαριασμό Giro Konto No 4010920216 BLZ 52420600.
Γ) Τηρούμε λογαριασμό νεολαίας στη Agricultural Bank of Greece Konto No
4081470211 BLZ 52420600 .
Δ) κατέχουμε λογαριασμό στην Ελλάδα στη Agricultural Bank of Greece Konto
No 370 01 069896 38
Ε) ανοίξαμε λογαριασμό Φιλανθρωπικό σκοπό ( Spenden für kinder in Afrika, über
daw Patriarchat Alexandria) στη Agricultural Bank of Greece Konto No
4010923012 BLZ 52420600
ΣΤ) από την περιφέρεια της Κρήτης λάβαμε ποσό 5.000 Ευρώ τα οποία εμβάσαμε
στην μουσική εταιρεία Αεράκης, για την έκδοση κασετινών που θα περιέχουν 3 CDs
και ένα DVD, στα CDs θα υπάρχει μουσική και τραγούδια από όλες τις περιοχές της
Κρήτης. Στο DVD θα δοθεί έμφαση στις ομορφιές όλης της Κρήτης. Σύντομα θα
έχουμε τις κασετίνες.
v Εκδηλώσεις -Συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας σε μεγάλες Οργανώσεις:
1. Επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο Νοέμβριος 2007
Ομάδα Κρητών από την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης, μεταξύ αυτών και μέλη
του ΔΣ της Ομοσπονδίας, όπως Μανόλης Κουγιουμουτζής, Γιώργος Αεράκης,
Μάρκος Τρούλης και Γιάννης Επιτροπάκης, επισκέφτηκαν την Πέμπτη 29-11-2007
το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλες, με πρόσκληση του Γερμανού ευρωβουλευτή από
το κόμμα των Φιλελευθέρων κ. Γιώργου Χατζημαρκάκη.

Μετά από την υποδοχή και την ξενάγηση που τους έγινε, παρακολούθησαν την ομιλία
του ευρωβουλευτή κ. Γιώργου Χατζημαρκάκη
με θέμα δασική πολιτική
–
αναδασώσεις.
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Καθώς και α) την εισήγηση του εκπροσώπου της ευρωπαϊκής επιτροπής κ.
Vandevelde, υπευθύνου για την δασική πολιτική στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος
β) την παρουσίαση από τον κ. Wienrich, νέες τεχνολογίες –αναδασώσεις από την
Γερμανική εταιρεία, Αrpadis
Εκπρόσωπος
της μόνιμης Ελληνικής αντιπροσωπείας, ενημέρωσε τους
προσκεκλημένους σχετικά με την λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου ενώ ο
Ευρωβουλευτή της ΝΔ κ. Γιώργο Παπαστάμκου αναφέρθηκε σε θέματα της
επιτροπής που συμμετέχει.
Αναφορικά με το επίκαιρο θέμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια
Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), ο κ. Χατζημαρκάκη διατύπωσε την άποψη ότι
υπάρχουν ακόμη ελπίδες παραμονής του ENISA στη Κρήτη. Οι πληροφορίες
αναφέρουν ότι η Ελληνική Κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει αίτημα, να
διεκδικήσει τον νέο Ευρωπαϊκό Οργανισμό στον οποίο θα υπαχθεί μελλοντικά ο
ENISA. Η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης ΠΟΕ, θα συνεργαστεί με φορείς της
Κρήτης για μια συντεταγμένη διεκδίκηση
της
παραμονή του ENISA στη
Μεγαλόνησο.
2. Επίσκεψη στην Αυστραλία, 15-05 μέχρι 31-05-2008,
για την 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.
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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.

3. Προβολή Κρητικής διατροφής στο Μόναχο Φεβρουάριος 2009.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2009, η εκδήλωση
προβολής της κρητικής διατροφής στο εστιατόριο του Μονάχου, „Minoa".
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των υψηλής ποιότητας προϊόντων της
Κρήτης και της αξίας τους για την ανθρώπινη υγεία ώστε να γίνουν περισσότερο
γνωστά στη Βαυαρία για την εξαιρετική τους ποιότητα και να δημιουργηθεί μια
γενικότερη αύξηση της ζήτησής τους από το γερμανικό αγοραστικό κοινό.
Οι προσκεκλημένοι ανήλθαν στους 90 και προέρχονταν αποκλειστικά από κλάδους
συναφείς με το αντικείμενο (εισαγωγείς τροφίμων, μεγάλα ξενοδοχεία, καταστήματα
με είδη Delikatessen, αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων, ιατροί - διευθυντές
κλινικών, διαιτολόγοι, δημοσιογράφοι ειδικών εντύπων γευσιγνωσίας κτλ).
Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο κος Hippe, διευθυντής της αλυσίδας ΜΕΤRO,ο
κος Gehard από την αλυσίδα καταστημάτων Basic και ο κος Hanselmann, διευθυντής
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τουξενοδοχείοuHilton.
.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προσέλευση του κοινού κατά τις 19:00. Ακολούθησαν οι
ομιλίες του κ. Χαράλαμπου Κουναλάκη Συμβούλου ΟΕΥΑ, της Γενικού Προξένου
κας Άννας Κόρκα, του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, κου Γ.
Ανδρεαδάκη και του Προέδρου του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου, ιδιοκτήτη του
εστιατορίου „Minoa" κου Μανόλη Κουγιουμουτζή.
Οι ομιλητές τόνισαν την διεθνώς αναγνωρισμένη συμβολή της μεσογειακής διατροφής
και κυρίως της κρητικής, στην πρόληψη ασθενειών και γενικότερα στην καλή υγεία.
Μετά τους χαιρετισμούς, ακολούθησε το δείπνο που αποτελείτο από χαρακτηριστικά
πιάτα της κρητικής κουζίνας, όπως ο ντάκος, οι κολοκυθοανθοί κλπ. Ακολούθησαν οι
ομιλίες/ παρουσιάσεις του Γερμανού καρδιολόγου, Δ/ντή της κλινικής κου St.
Irmingard, κου Dr. Ulrich Hildebrandt, του συγγραφέα, γνωστού δημοσιογράφου και
ειδικού σε θέματα κρητικής διατροφής, κου Νίκου Ψιλάκη - ο οποίος μετέβη ειδικά
από την Κρήτη στο Μόναχο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση - και της ιατρού, ειδικού
σε θέματα μεσογειακής διατροφής, κας Α. Παρασύρη.
Όλοι οι παραπάνω ειδικοί ομιλητές αναφέρθηκαν σε διεθνούς εμβέλειας ιατρικές
έρευνες - παλαιότερες και πρόσφατες - που έχουν πιστοποιήσει με τρόπο
κατηγορηματικό τη θετικότατη επίδραση της κρητικής διατροφής και κυρίως του
ελαιολάδου την ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα ο κος Dr. Hildebrandt ανέφερε
μεταξύ άλλων θεμάτων και την πρωτοβουλία του να εισαγάγει την κρητική διατροφή
για τους ασθενείς της κλινικής του και να διοργανώσει ενημερωτικές εβδομάδες για
Γερμανούς καρδιοπαθείς στην Κρήτη.
Ο κος Ψιλάκη παρουσίασε την παράδοση σε θέματα διατροφής που διαθέτει η Κρήτη
από τα μινωικά χρόνια έως σήμερα, τονίζοντας τις ευεργετικές συνέπειες της
κρητικής διατροφής για τον πληθυσμό του νησιού, τη χαμηλή θνησιμότητα και το
γεγονός ότι οι κάτοικοι της Κρήτης προσβάλλονται πολύ λιγότερο συχνά από
καρδιαγγειακές ασθένειες. Η κα Παρασύρη στην ομιλία της επικεντρώθηκε στις
αρνητικές
συνέπειες
της
κακής
διατροφής
στην
ανθρώπινη
υγεία.
Την τιμητική τους είχαν τα κρητικά προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, ελιές, κρασί,
παξιμάδια, ζυμαρικά κλπ. Επίσης, κατά την αποχώρηση των προσκεκλημένων,
προσφέρθηκε στον καθένα τσάντα με ενημερωτικό υλικό (διαφημιστικά φυλλάδια) και
δείγματα προϊόντων που είχαν αποσταλεί από εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Κρήτης.
4. Εκδηλώσεις για τα 35χρονα της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ.

Πολλαπλές εκδηλώσεις οργάνωσε για τα 35χρονα της, η Παγκρητική Ομοσπονδία
Ευρώπη ΠΟΕ, στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2009 στη πόλη Ludwigshafen της
Γερμανίας σε συνεργασία με το τοπικό κρητικό σύλλογο.
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Οι κεντρικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα, στο Kulturzentrum das Haus,
Bahnhofstr.30, 67059 Ludwigshafen.
Τις εργασίες άνοιξε με καλωσόρισμα ο πρόεδρος της ΠΟΕ, κ. Επιτροπάκης
Γιάννης,
ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων : από τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο
Ζαρκανίτη, εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Γερμανίας και εξαρχία κεντρώας
Ευρώπης, από τον κ. Κιουλαφή Βασίλη εκπρόσωπο του Ελληνικού προξενείου στη
Φραγκφούρτη, από την κα. Δρ. Σαραντοπούλου Όλγα Γραμματέα του ΣΑΕ , από
τον κ. Λουτσόπουλο Κοσμά, εκπρόσωπο ΣΑΕ Ευρώπης, από τον κ. Δήμου
Χρυσόστομο, πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης, και πρόεδρο
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών, από την
κα Καρυπίδου Σοφία,
εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας συλλόγων Ελλήνων ποντίων στην Ευρώπη.
Στη συνέχεια ακούστηκε
ένα ριζίτικο τραγούδι και ακολούθησε η ημερίδα,
αποτελούμενη από δύο ενότητες :
A) α. Πρώτη ενότητα: κρητική διατροφή, τουρισμός υγείας, πράσινη ανάπτυξη, ως
εισηγητές συμμετείχαν:
1) Ο ευρωβουλευτής κ. Δρ Χατζημαρκάκης Γιώργος, με θέμα: : Κρητική διατροφή,
προώθηση αγροτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.
2) Η αντινομάρχης Λασιθίου κα Πρατσίνη Μαρία, με θέμα : Αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία "κρητικό σύμφωνο ποιότητας" προοπτικές ανάπτυξης.
3) Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου εξαγωγέων Κρήτης, κ. Ανδρεαδάκης Γιώργος,
με θέμα:
Οι δράσεις του συνδέσμου εξαγωγέων Κρήτης, για την προώθηση
κρητικών προϊόντων στην Ευρώπη, προτάσεις συνεργασίας με την ΠΟΕ.
4) Ο βουλευτής Νομού Ηρακλείου κ. Μπαντουβάς Κωνσταντίνος με θέμα:
Τουριστικές υποδομές στη Κρήτη, για την αναβάθμιση των προσφερομένων
τουριστικών προϊόντων της.
5) Η κα. Δρ Med. Internistin Αργυρή Παρασύρη – Bauer, με Θέμα: Κρήτη,
τουρισμός υγείας.
6) Η κα Ζαρνακούπη Μαρία από τον ΕΟΤ στη Γερμανία, με θέμα : Κρήτη,
τουριστικός προορισμός με πολλαπλές δυνατότητες.
7) Ο βουλευτής Νομού Ηρακλείου κ. Κεγκέρογλου Βασίλης με θέμα:ανάπτυξη της
πράσινης
επιχειρηματικότητας στη Κρήτη.
Το συντονισμό των εργασιών είχε η κα. Δρ Κατερίνα Κούλη.
Περίληψη των θέσεων των εισηγητών : η κρητική διατροφή είναι ένα σημαντικό
εργαλείο marketing, για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης και
ειδικά του ελαιολάδου στις ευρωπαϊκές αγορές. Προτάθηκε σχεδιασμός προβολής
κρητικών προϊόντων, όπως εκείνο που έγινε το Φλεβάρη του 2009 στο Μόναχο, με
μια προγραμματική συνεργασία ΠΟΕ και Συνδέσμου Κρητών Εξαγωγέων με τη
στήριξη των εμπορικών τμημάτων των Ελληνικών προξενείων. Πχ οργάνωση
εβδομάδων Κρητικής κουζίνας. Κατατέθηκε συγκεκριμένη πρόταση
η οποία
συνίσταται στην συνένωση δυνάμεων από επιχειρηματίες της Κρήτης και Κρητικούς
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επιχειρηματίες του εξωτερικού, με στόχο τη δημιουργία μιας εταιρείας για την
ανάπτυξη μιας διατροφικής αλυσίδας καταστημάτων με τα πρότυπα της Κρητικής
διατροφής. Έγινε ενημέρωση για το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας. Γνωρίσαμε ότι
είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε από τις τέσσερις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Κρήτης με σκοπό την διάσωση, προβολή και
διάδοση του προτύπου της Κρητικής Διατροφής καθώς και την πιστοποίηση χώρων
εστίασης που προσφέρουν το διατροφικό πρότυπο αυτό. Διαπιστώθηκε, ότι μία
αναγνωρισμένη πιστοποίηση μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο ενός προϊόντος στην
ευρωπαϊκή αγορά.
Ο τουρισμός είναι η βιομηχανία της Κρήτης με πολλαπλές δυνατότητες όπως και ο
τουρισμός υγείας.
Στο τουρισμό τα προβλήματα είναι διαχρονικά. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε ότι
"Ο
θεός μας έστειλε στη Κρήτη τη χρυσοτόκο όρνιθα που λέγεται τουρισμός ". Εμείς τι
κάνουμε για αυτό ; Τουρισμός δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά είναι και άλλοι
παράμετροι. Είναι φανερό ότι η Κρήτη, ενώ ξεχειλίζει από φυσικές ομορφιές, ενώ
διαθέτει τα πλέον σύγχρονα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ενώ έχει επιχειρηματίες
δραστήριους και δημιουργικούς αλλά και λαό φιλόξενο, φιλότιμο και ανοιχτόκαρδο, εν
τούτοις στερείται βασικών υποδομών λόγω της ανυπαρξίας πολιτικού σχεδιασμού
κατά την προηγούμενη 20ετία.
Ο ιδιωτικός τομέας με τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις δεν έχει να ζηλέψει τίποτα
με τους ανταγωνιστές μας στη Μεσόγειο. Οι δημόσιες τουριστικές υποδομές
(αεροδρόμια, δρόμοι, πεζόδρομοι, περιβάλλον κλπ). είναι ελλειμματικές και επιεικώς
απαράδεκτες, θα χρειαστούν πολλά κοινοτικά πλαίσια στήριξης για να καλυφθούν οι
ελλείψεις αυτές, σε υποδομές.
Η επίλυση των αναφερομένων θεμάτων μπορεί να αποτελέσει μέρος της πράσινης
παγκρήτιας ανάπτυξης.
Σήμερα, η πράσινη ανάπτυξη είναι μια σημαντική εναλλακτική λύση για να
βελτιώσουμε το βιοτικό μας επίπεδο, να ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή, να
δώσουμε μια δυναμική προοπτική στον τόπο και τους ανθρώπους του και να
συμβάλουμε στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα ασφαλές και μακροχρόνια βιώσιμο
περιβάλλον.
Η πραγματοποίηση του οράματος αυτού προϋποθέτει την επένδυση στο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας μας αλλά και στον άνθρωπο, στη δημιουργικότητα
και τη φαντασία του.
Η Κρήτη με την γεωγραφική της θέση, τον φυσικό της πλούτο, τον πολιτισμό της,
την ιστορία της, τα μνημεία της και κυρίως τους δυναμικούς ανθρώπους της, τους
Κρητικούς της Κρήτης αλλά πολύ περισσότερο τους Κρητικούς της διασποράς, πληρεί
όλες της προϋποθέσεις για να πάει ψηλά.
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β. Δεύτερη ενότητα: η συμβολή των κρητικών οργανώσεων στην Ευρώπη, για
την ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης και η προοπτική
των κρητικών οργανώσεων στον 21 αιώνα. Ως εισηγητές συμμετείχαν:
1) Ο κ. Καντηλιεράκης Δημήτρης πρώην 1ος πρόεδρος της Ομοσπονδίας
2) Ο κ.
ος
Κουργιεράκης Γιώργος πρώην 2 πρόεδρος της Ομοσπονδίας 3) Ο κ. Νύκταρης
Στέλιος πρώην 3ος πρόεδρος της Ομοσπονδίας
4) Ο κ. Αεράκης Γιώργος
πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών 5) Η κα. Κουρουπάκη Ευαγγελία
πολιτευτής Νομού Χανίων, πρώην στέλεχος κρητικού συλλόγου Νυρεμβέργης 6) Η
κα. Δήμητρα Ματθαιάκη από τη κρητική νεολαία
και 7) Ο κ. Επιτροπάκης Γιάννης
πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Το συντονισμό των εργασιών είχε ο κ. Κουγιουμουτζής
Μανόλης αντιπρόεδρος της ΠΟΕ.
Όλοι οι εισηγητές αναφέρθηκαν στην ιστορία της μεταναστευτικής περιόδου, στον
ρόλο που διαδραμάτισαν οι εθνικοτοπικές οργανώσεις και στις αλλαγές που
συντελέστηκαν όπως γεωπολιτικές, οικονομικές κοινωνικές κλπ. Επίσης μίλησαν για
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, ειδικά για το ανθρώπινο δυναμικό της, το
περιβάλλον, ο πολιτισμό της, η ιστορία της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της όπως
ο τουρισμός και οι υποδομές της. Το ζητούμενο για τις οργανώσεις των Κρητών για
στον 21 αιώνα είναι ένα νέο όραμα, μία άλλη μορφή δυναμικής οργάνωσης σε
συνεργασία με τους φορείς της Κρήτης με άλλες οργανώσεις Κρητών, με το
Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ΠΣΚ και με το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού
ΣΑΕ , αλλά και με φορείς των χώρων υποδοχής. Σύμμαχος μας είναι η κοινωνία
της πληροφορίας. Οι νέες τεχνολογίες μας φέρνουν πιο κοντά το μητροπολιτικό
κέντρο με τη κρητική διασπορά. Στόχο μας είναι να αναδείξομε τη Κρήτη προς
όφελος της ιδιαίτερης μας πατρίδας και των Κρητών όπου γης.

Β)
Πραγματοποιήθηκε Ιδρυτική συνδιάσκεψη κρητικής νεολαίας ΠΟΕ, σε
συνεργασία με το ΣΑΕ περιφέρειας Ευρώπης. Συντονιστές και εισηγητές από τη
πλευρά της Ομοσπονδίας ήταν ο κ Βρουβαχάκης Ευάγγελος , ο κ. Δρ. Τρούλης
Μάρκος και ο κ. Παραδεισανός Αδάμ και η κα. Ματθαιάκη Δήμητρα. Τη νεολαία
χαιρέτισε ο Γερμανός ευρωβουλευτής κρητικής καταγωγής κ. Δρ Χατζημαρκάκης
Γιώργος και οι βουλευτές Νομού Ηρακλείου κ. Μπαντουβάς Κώστας , κ.
Κεγκέρογλου Βασίλης και ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών
κ.
Αεράκης Γιώργος.
Εισηγήτρια από τη πλευρά του ΣΑΕ ήταν το μέλος του συντονιστικού συμβουλίου
ΣΑΕ Ευρώπης και υπεύθυνη επιτροπής νεολαίας κα. Καρυπίδου Σοφία με θέμα: οι
οργανώσεις των νεολαιών, των Ελληνικών φορέων της Ευρώπης, σε ένα δίκτυο της
νεολαίας ΣΑΕ. Εγκρίθηκε από τους νέους ο κανονισμός λειτουργία του δικτύου
κρητικής νεολαίας ΠΟΕ . Μετά από αρχαιρεσίες που ακολούθησαν προέκυψε η
συντονιστική επιτροπή, η οποία συστάθηκε σε σώμα ως εξής: Συντονίστρια:
Δήμητρα Ματθαιάκη,
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Αναπληρωματικός Συντονιστής: Ιωάννης Σοπασής , Γραμματέας: Άννα Μπαγκέρη,
υπεύθυνος ιστοσελίδας και πολυμέσων: Μανώλης Παπουτσάκης, Υπεύθυνη δημοσίων
σχέσεων: Σοφία Ηλιάκη.
Γ) Πραγματοποιήθηκε μεγάλη
Κρητική - μουσικοχορευτική βραδιά, με το
συγκρότημα καλλιτεχνών από τη Κρήτη, Λύρα – τραγούδι Μπιτζανάκης Γιώργος ,
λαούτο Πολάκης Γιάννης , μαντολίνο- τραγούδι Λουλάκης Γιάννης που χάρισαν
στιγμές ανεπανάληπτες μέχρι 5 το πρωί της Κυριακής. Τους ευχαριστούμε για μια
ακόμη φορά.
Σε ειδική πανηγυρική τελετή η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης ΠΟΕ βράβευσε
τον Ευρωβουλευτή κ. Δρ. Χατζημαρκάκη Γιώργο με τον τίτλο του Επίτιμου
Πρόεδρου της , σημειωτέον στις 3.11.2007 στη Φραγκφούρτη, η ΓΣ των
αντιπροσώπων των συλλογών της ομοσπονδία ψήφισε ομόφωνα, για την πρόσφορα
του στη κρητική διασπορά στην Ευρώπη και την ανάδειξη της Κρήτης στο σύγχρονο
Ευρωπαϊκό περιβάλλον και αποφάσισε να απονείμει τον ανώτερο καταστατικό
τίτλο της ομοσπονδίας μας. Με τη πράξη αυτή, τιμούμε τη δεύτερη γενιά των
Κρητών που με μεγάλη προσπάθεια ξεχωρίζει σε όλους τους τομείς στις νέες
πατρίδες τους, αλλά δεν ξεχνά και έχει στη καρδία της τη Κρήτη.
Επίσης
βραβεύτηκαν πρώην στελέχη της ομοσπονδίας κ. Καντηλιεράκη Δημήτρη 2) κ.
Κουργιεράκη Γιώργο 3) κ. Νύκταρη Στέλιο 4) κ. Ξενάκη Γιώργο και απονεμήθηκαν
αναμνηστικές πλακέτες στους εισηγητές και στον κ. Κουρουπάκη Σταύρο.
Στη μουσικοχορευτική βραδιά χόρεψαν τα χορευτικά συγκροτήματα των κρητικών
συλλόγων Μονάχου, Rüsselsheim Ludwigshafen Mannheim
Μια ευχάριστη έκπληξη μας επιφύλαξαν οι εκδρομείς από την Ελλάδα, μέλη του
κρητικού συλλόγου Μεσσαριτών Αττικής με την πρόεδρο και μέλος του ΠΣΚ κα.
Κουρδικάκη Χαρά.
Οι εκδηλώσεις έληξαν στις 26-04-2009 με εκκλησιασμό και στη συνέχεια επίσκεψη
στους χώρους του κρητικού συλλόγου Ludwigshafen.

v Συμβούλιο αποδήμου Ελληνισμού

ΣΑΕ

Η Ομοσπονδία ως μέλος του Σ.Α.Ε. συμμετείχε α) από 24 μέχρι 26- 10-2008
στην περιφερειακή συνέλευση
ΣΑΕ Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στη
Φραγκφούρτη. Με έξοδα της ΓΓΑΕ αντιπροσώπευσαν την Ομοσπονδία, Επιτροπάκης
–Αεράκης –Ανεζάκης από τη ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ η Ματθαιάκη Δήμητρα.
Και β) 14- 16 Νοεμβρίου 2008 Η Παγκρητική Ομοσπονδία ως μέλος του ΣΑΕ,
Συμμετείχε με 3 αντιπρόσωπους: 1) την Δήμητρα Μανθαιάκη από το Rüsselsheim
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2) Κατερίνα Νεονάκη από το Luxembourg και 3 ) το Μιχάλη Χατζηδάκη από την
Αγγλία στη συνέλευση του δικτύου νεολαίας ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης στο
Kolpinghaus στην όλη της Φρανκφούρτης. Τις εργασίες παρακολούθησε Ο πρόεδρος
Γιάννης Επιτροπάκης και ο Γραμματέας Βαρδής Ανεζάκης.
Η Ελληνική πολιτεία ήλθε να καλύψει με το ΣΑΕ, ένα διαπιστωμένο θεσμικό
έλλειμμα στην αυτοοργάνωση του απόδημου Ελληνισμού.
Ήταν αίτημα των οργανώσεων του απόδημου ελληνισμού ΟΕΚ. Ενδεικτικά αναφέρω
ότι είχε περάσει σε ψήφισμα στο πρώτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αποδήμων Κρητών
το 1986 να ιδρυθεί Εθνικό Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού.
Το ΣΑΕ είναι αρμόδιο για τη σύσφιξη των δεσμών της ομογένειας και της Ελλάδας
και μεταξύ των ομογενών όπου διαμένουν για την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη
της ομογένειας σε όλες τις εκφράσεις της για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων
των χωρών υποδοχής με την Ελλάδα για την επανένταξη των Παλιννοστούντων .
Στο ΣΑΕ εκπροσωπούνται όλες οι υπάρχουσες μορφές κοινοτικής και διακοινοτικής
οργάνωσης, επίσης εκπροσωπούνται ομογενείς επιχειρηματίες, επιστήμονες,
προσωπικότητες του χώρου του πολιτισμού των γραμμάτων και τεχνών, των
γυναικών και η απόδημη νεολαία. Είναι τιμή για την Ομοσπονδία μας που είναι μέλος
στο ΣΑΕ.
v Παγκόσμια Συμβούλιο Κρητών ΠΣΚ

Προφίλ της Οργάνωσης: Το
ΠΣΚ είναι α) μία τριτοβάθμια Εθνικοτοπική,
ανεξάρτητη, μη κυβερνητική οργάνωση, β) μια παγκόσμια συνομοσπονδία Κρητών, με
μέλη β1) Παγκρητική Ένωση Αμερικής, β2) Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών
Σωματείων, β3) Ομοσπονδία Κρητών Γερμανίας και β4) Ομοσπονδία Κρητών
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Το ΠΣΚ λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό
του, έχει νομική έδρα την Κρήτη ( την πόλη Ρέθυμνο) και έχει τη γραμματειακή
στήριξη του Πανεπιστήμιου της Κρήτης.
Ø Κεντρικός προσανατολισμός του ΠΣΚ.

Στο καταστατικό καταγράφονται οι σκοποί του ΠΣΚ και τα μέσα για την επίτευξη
τους. Ο κεντρικός προσανατολισμός είναι η Κρήτη. Με δύο βασικούς άξονες α) την
οικονομία και 2) τον πολιτισμό (κοινωνία- ιστορία- παραδόσεις) και με αξίωμα το
κοινό όφελος, -τόσο, της Κρήτης με τους φορείς της και – όσο, των Κρητικών
Οργανώσεων όπου γης.
Ø Αποτελέσματα εκλογών του ΠΣΚ το 2008
Στις 9.08.2008 στο Ρέθυμνο, πραγματοποιήθηκε η εκλογική και γενική Συνέλευση
του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών
η ομοσπονδία μας με επικεφαλή του
ψηφοδελτίου τον Αεράκη Γιώργο και με συμμετοχή στον Κουγιουμουτζή Μανόλη,
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Παρασύρη Αργυρή και Επιτροπάκη Γιάννη πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης από τους
αντιπροσώπους των ομοσπονδιών μελών του ΠΣΚ και για 3 χρόνια θα ασκεί την
προεδρία. Είναι μεγάλη μας τιμή να έχουμε από την ΠΟΕ
τον
πρόεδρο του
Παγκοσμίου, τον Αεράκη Γιώργο, που τον στηρίζουμε για να προχωρήσουμε τους
στόχους του ΠΣΚ.
v Συνεντεύξεις – δημοσιεύσεις
1 . Έγιναν, στο ραδιοφωνικό σταθμό Κρήτη με τον δημοσιογράφο Νίκο Ψιλάκη,
στον Υπέρηχο με τους δημοσιογράφους Νίκο Παπαδάκη.
2. Έγιναν, μια σειρά συνεντεύξεων πολλών στελεχών μας, για τις παρεμβατικές
κινήσεις της Ομοσπονδίας στο μεταναστευτικό κίνημα και την δράση μας εντός του
Σ.Α.Ε.
3. Έγιναν, δημοσιεύσεις με δελτία τύπου, σε όλες τις τοπικές εφημερίδες της
Κρήτης, στο μεταναστευτικό τύπο και σε άλλα έντυπα.
v Αμφίδρομη πληροφόρηση- ιστοσελίδα.
Ο στόχος της πολιτικής επικοινωνίας μας να έχουμε «Αμφίδρομη πληροφόρηση» με
τα μέλη μας, με τους συμπατριώτες μας, με άλλες οργανώσεις με Ελληνικούς και
Γερμανικούς φορείς άλλα και με όλες τις κρητικές οργανώσεις όπου γης. Μπορούμε
να ισχυριστούμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.
Η ιστοσελίδα μας είναι : WWW.Pankritiki.eu .

v Ένα οδοιπορικό από 3.11.2007 μέχρι 6.11.2009

Ø Οδοιπορικό 2007
3-11-2007στη Κολωνία μουσικοχορευτική εκδήλωση, για τα 50χρονα από το
θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη.
3.Συναυλίες με το συγκρότημα Ψαραντώνη για τα 50χρονα του Καζαντζάκη.
9 -11-2007 στη Φραγκφούρτη
10-11-207 στη Στουτγάρδη
11-11-2007 στο Μόναχο.
17-11-2007 Ελληνική κοινότητα Στουτγάρδης εκδήλωση για το πολυτεχνείο.
25-11-2007 συμμετοχή στο Α΄ συνέδριο παν ηπειρωτικής νεολαίας στη
Φραγκφούρτη.
3-12-2007 Με απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας, δημιούργησε επιτροπή που
αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, τον κ. Μανόλη
Κουγιουμουτζή, τον κ. Γιώργη Αεράκη και τον ίδιο τον Πρόεδρό της κ. Γιάννη
Επιτροπάκη, που σκοπό έχει σε συνεργασία με τον Σύλλογο ‘οι φίλοι του ENISA’,
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να συντονίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν με τελικό στόχο την παραμονή του
Οργανισμού στο Ηράκλειο.
28-29 Νοεμβρίου 2007 επίσκεψη στο ευρωκοινοβούλιο Βρυξέλες
4-12-2007 με έγγραφο μας, το ΔΣ της ΠΟΕ συνηγόρησε στο διορισμό από την
Νομαρχία Αθηνών, του κ. Γεωργίου Στασινάκη, προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων
Νίκου Καζαντζάκη ως "Πρέσβη του Ελληνισμού ".

Ø Οδοιπορικό 2008
14-01-2008 CMT στη τουριστική έκθεση της Στουτγάρδης.
20-01-2008 Eκδήλωση κοπή Βασιλόπιτας από τον Κρητικό σύλλογο Κολωνίας.
10-02-2008 Γενική συνέλευση στο Κρητικό σύλλογο Κολωνίας
29-2 και 01-3 -2008 Συνάντηση του συντονιστικού συμβουλίου ΣΑΕ Ευρώπης.
2-03-2008 Ριζίτικα, με τους Ριζίτες Μονάχου .
6-04-2008 Μνημόσυνο αποθανόντων Κρητών Μονάχου στην εκκλησία Άγιοι
Πάντες
6-04-2008 Εκδήλωση στην ελληνική κοινότητα Μονάχου για τα ασφαλιστικά.
11-04-2008 Στη Στουτγάρδη , παρουσίαση του χορευτικού συλλόγου Μονάχο σε
εκδήλωση του Ελληνικού προξενείου Στουτγάρδης
16-04- 2008 Συνάντηση με τον σύνδεσμο Ελλήνων επιχειρηματιών Στουτγάρδης.
27-04-2008 Ανάσταση, στο Rüsselsheim σε εκδήλωση όλων των εκεί συλλόγών .
01-05-2008 Εκδήλωση πασχαλινή "ψήσιμο αρνιών "στο Μόναχο.
15-05 μέχρι 31-05-2008
στην Αυστραλία Συμμετοχή Επιτροπάκης,
Κουγιουμουτζής.
01-06-2008 Εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης, στο Μόναχο.
29-06-2008 στην 4η Ελληνο βαυαρική εκδήλωση του Μονάχου στην Odeons platz,
με συμμετοχή της εκκλησίας, Ελληνο γερμανικών σωματείων και πλήθος κόσμου,
στην εκδήλωση συμμετείχε ο Κρητικός σύλλογος Μονάχου.
26-07-2008 Εκδήλωση Ριζιτών Μονάχου, σε εκδήλωση στη πόλη του Μονάχου
για τα 850 χρόνια της πόλης.
09-08-2008 Ρέθυμνο, συμμετοχή 8 αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας μας, στην
εκλογική και γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών . Νέο
προεδρείο από την ΠΟΕ.
Αύγουστος 2008 εθιμοτυπικές επισκέψεις του νέου προεδρείου του ΠΣΚ , στο
Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας Κρήτης, στους Νομάρχες και Δημάρχους των 4
μητροπολιτικών Δήμων της Κρήτης.
14-09-2008 Εκδήλωση του Κρητικού συλλόγου Φραγκφούρτης αφιερωμένη
στη μνήμη του πρώην πρόεδρο Δημήτρη Κοϊνάκη.
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19-09-2008 σε εκδήλωση ημερίδας του DHW στη Φρανκφούρτη.
16-10-2008 σε εκδηλώσεις - Άγιοι Δέκα - Καλούς Λιμένες, στο δρόμο του
αποστόλου Παύλου.
19-10-2008 σε εκδηλώσεις αντάμωμα Ηπειρωτών στο Μόναχο.
24-25 και 26-10-2008
στη περιφερειακή συνέλευση
ΣΑΕ Ευρώπης
αντιπρόσωποι από την ΠΟΕ ήταν:Επιτροπάκης –Αεράκης –Ανεζάκης από τη ΚΡΗΝΕ
ΠΟΕ η Ματθαιάκη Δήμητρα.
7-11-2008 σε εκδήλωση ημερίδας του DHW στη Στουτγάρδη.
14- 16 Νοεμβρίου 2008 Η Παγκρητική Ομοσπονδία ως μέλος του ΣΑΕ , συμμετέχει με 3
αντιπρόσωπους : 1) την Δήμητρα Μανθαιάκη από το Rüsselsheim 2) Κατερίνα Νεονάκη από το
Luxembourg και 3 ) το Μιχάλη Χατζηδάκη από την Αγγλία στη συνέλευση του δικτύου νεολαίας
ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης στο Kolpinghaus στην πόλη της Φρανκφούρτης. Τις εργασίες
παρακολούθησε Ο πρόεδρος Γιάννης Επιτροπάκης και ο Γραμματέας Βαρδής Ανεζάκης.
20-11-2008 παραγωγή τσικουδιάς από μια ομάδα Κρητών Μονάχου.
Ø Οδοιπορικό 2009
3-01-2009 πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση από το σύλλογο Ντίσελντορφ.
19-01-2009 εκδήλωση κοπή Βασιλόπιτας από τον Κρητικό σύλλογο Μονάχου
19-01-2009 CMT στη τουριστική έκθεση της Στουτγάρδης
31-01-2009 εκδήλωση κοπή Βασιλόπιτας από τον Κρητικό σύλλογο Κολωνίας
παρουσία προέδρου της ΠΟΕ.
10-05-2009 εκδήλωση στο Κρητικό σύλλογο München πασχανινή εκδήλωση
"ψήσιμο αρνιών "
6-7 Φεβρουαρίου 2009 συντονιστικό ΣΑΕ, συνάντηση προέδρου ΠΟΕ με τον
πρόεδρο του ΠΣΚ Αεράκη Γιώργο και το μέλος του ΠΣΚ Νικολακάκη Γιάννη από
την Αυστραλία.
16-02-2009 εκδήλωση κρητικής διατροφής στο Μόναχο
22-02-2009 γενική συνέλευση του κρητικού συλλόγου Ludwigshafen παρουσία
προέδρου ΠΟΕ.
27-02-2009 στη τουριστική έκθεση στο Μόναχο
01-3-2009
συνάντηση προεδριών ομοσπονδιών με τον υφυπουργό αποδήμου
Κασσίμη Θεόδωρο και με στελέχη της ΓΓΑΕ.
21-03-2009 Μουσικοχορευτική εκδήλωση από το ΚΣ. Στουτγάρδης παρουσία
προέδρου ΠΟΕ.
Πολλαπλές εκδηλώσεις οργάνωσε για
τα 35χρονα της, η Παγκρητική
Ομοσπονδία Ευρώπη ΠΟΕ,
στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2009 στη πόλη
Ludwigshafen
20-06-2009 Εκδήλωση για την παιδεία από την Ελληνική κοινότητα Μονάχου.
30-31-Μαιου -2009 στο 21ο συνέδριο της ΟΕΚ
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26-28-Ιουνιου-2009 Στην 5η Ελληνο βαυαρική εκδήλωση του Μονάχου στην
Odeons platz, με συμμετοχή της εκκλησίας, Ελληνο γερμανικών
σωματείων και
πλήθος κόσμου, στην εκδήλωση συμμετείχε ο Κρητικός σύλλογος Μονάχου.
01-08-2009 Στο Ρέθυμνο
έκτατη καταστατική συνέλευση του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών ΠΣΚ,
Εισηγητές: Αεράκης, Κουγιουμουτζής, Παρασύρη,
Επιτροπάκης.
5-08-2009 Παρουσίαση βιβλίου στο Ρέθυμνο, με συγγραφέα τον συμπατριώτη μας
από την Αυστραλία Σωκράτη Τσουρδαλάκη. Συμμετοχή Αεράκης Γιώργος,
Κουγιουμουτζής Μανόλης , Επιτροπάκης Γιάννης.
7-9 Αυγούστου 2009. 2ο Συνέδριο Αποδήμων Ρεθυμνίων, στο Ρέθυμνο
συμμετοχή Αεράκης Γιώργος, Κουγιουμουτζής Μανόλης, Παρασύρη Αργυρή ,
Επιτροπάκης Γιάννης.
23-08-2009
Στην εκδήλωση Βοσκού και τυριού στα Ζωνιανά συμμετοχή
Παρασύρη Αργυρή , Επιτροπάκης Γιάννης.
10 μέχρι 14-10-2009 Στην Anuga Κολωνία. Συμμετοχή Αεράκη Γιώργο και
Επιτροπάκη Γιάννη .

v 2-02-2009. Συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματα αγροτών .

Το ΔΣ της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ, αλλά και όλοι οι Κρήτες
απόδημοι που κατοικούν στις χώρες της Ευρώπης εκτός εθνικών συνόρων,
συμπαρατασσόμαστε στο δίκαιο αγώνα των συμπατριωτών μας αγροτών.
Οι αγρότες μας έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Είναι αγανακτισμένοι από τις
πολιτικές εκείνες, που τους έχουν φέρει σε απογοήτευση και θυμό : αφενός μεν,
να μειώνουν τις τιμές των παραγομένων αγροτικών προϊόντων αφετέρου δε να
αυξάνουν το κόστος παραγωγής και των γεωργικών εφοδίων.
v Αιτήματα που καταθέσαμε το 2008, ως ΠΟΕ μέσω του ΣΑΕ, προς την
Ελληνική πολιτεία

Α) Εκπαιδευτικά :
α1. αίτημα μας είναι ίδρυση παραρτήματος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
ΕΑΠ, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης του, σε συνεργασία με το ΣΑΕ Ευρώπης, με
έδρα τη Φραγκφούρτη στα γραφεία του ΣΑΕ Ευρώπης. Επίσης διεκδικούμε την
ποσόστωση ύψους 3%, εισακτέων φοιτητών από Απόδημους Έλληνες της Ευρώπης,
με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.

14

15

α2.αίτημα μας είναι η ίδρυση, νέου τύπου δημόσιου Ελληνικού σχολείου από το
νηπιαγωγείο μέχρι τη Γ΄ Λυκείου, με δίγλωσση δια πολιτιστική εκπαίδευση Ελληνικά - γλώσσα υποδοχής και Αγγλικά, στο πρότυπο των ξένων σχολείων που
λειτουργούν στην Ελλάδα, παράλληλα να λειτουργεί ως Ελληνικό πολιτιστικό Κέντρο.
Κατά προτεραιότητα σε κέντρα του Ελληνισμού στην Ευρώπη, όπου υπάρχει ικανός
αριθμός μαθητών.
Β) Συνταξιοδοτικά-φοιτητικά:
Υπάρχουν πολλά παράπονα από συμπατριώτες μας α) συνταξιούχοι που παίρνουν
τις συντάξεις τους με εμβάσματα από τον Γερμανικό ασφαλιστικό φορέα Deutsche
Rentenversicherung LVA και β) γονείς που εμβάζουν χρήματα στα παιδία τους που
είναι φοιτητές σε Ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ αμφότεροι κάνουν χρήση
του Auslands - Überweisung με IBAN και bic-SWIFT Code ενώ δεν χρεώνονται
από από την τράπεζα αποστολής, οι Ελληνικές τράπεζες χρεώνουν για κάθε έμβασμα
από 3 μέχρι 10 Ευρώ. Αίτημα μας προς την Ένωση Ελληνικών τραπεζών είναι:
έμβασμα από τη Γερμανία που θα πιστώνει λογαριασμό δικαιούχο συνταξιούχου ή
φοιτητή σε Ελληνική Τράπεζα, μέχρι το ποσό των 1.000 Ευρώ το μήνα να είναι χωρίς
κρατήσεις.

v Προοπτική της Ομοσπονδίας - άνοιγμα νέας σελίδας
Εμείς που ζούμε στις χώρες της Ευρώπης εκτός Ελλάδος , νιώθουμε ότι είμαστε
πλέον πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης σε μια κοινωνία πολυπολιτισμική σε μια
περιοχή χωρίς σύνορα ελεύθερη διακίνηση προσώπων κεφαλαίων και ιδεών σ’ ένα
κόσμο που με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς γίνεται όλο και μικρότερος.
Εμείς που ζούμε εκτός των εθνικών συνόρων έχουμε τη γνώμη ότι έχουμε χρεωθεί
μια μεγάλη αποστολή και δεν είναι άλλη από τη διατήρηση και την καλλιέργεια της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Χρέος μας είναι να είμαστε Κρητικοί. Διατήρηση
λοιπόν των ηθών και των εθίμων του νησιού μας χρέος πρώτον για τους συλλόγους
μας και την ομοσπονδία τους. Ο μεγάλος σκοπός για να υπάρξει προοπτική πρέπει οι
εθνικοτοπικές οργανώσεις και εμείς οι ίδιοι να μεταφέρουμε στα παιδιά μας την
πίστη και την υπερηφάνεια της κρητικής λεβέντικης καταγωγής των. Κάτω από αυτές
τις προοπτικές πρέπει να συνεχίσουν να εκπληρώνουν το έργο τους οι σύλλογοί μας.
Είναι υποχρέωσή μας προς τις νέες γενιές.
Παράδοση για κάθε σύλλογο είναι οι εκδηλώσεις όπως: για το ολοκαύτωμα του
Αρκαδίου και η Μάχη της Κρήτης. Για την κρητική νεολαία το μέλλον των
οργανώσεών μας πρέπει να δώσουμε κίνητρα να βρίσκονται ενεργά στους συλλόγους.
Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια
με την ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ ,έχουμε δημοκρατικά
εκλεγμένη Συντονιστική επιτροπή από αντιπροσώπους των κρητικών νεολαιών των
συλλόγων με κανονισμό λειτουργίας . Η θέση μας είναι ότι η νεολαία είναι ένα
αναπόσπαστο κομμάτι των κρητικών οργανώσεων στην Ευρώπη έχει τα δικά της
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προβλήματα και πρέπει να ακουμπήσουμε σε αυτά. Πρέπει να προτείνουμε νέες
δράσεις όπως θεατρικές ομάδες, εκθέσεις ζωγραφικής, διαγωνισμό χορευτικών
συγκροτημάτων και κρητικής μαντινάδας.
Είναι σκόπιμο να εντατικοποιήσουμε μαζί με τα μέλη και τους άλλους φορείς
την εν γένει δραστηριότητα όλων των συμπατριωτών μας τους παρακάτω τομείς,
στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Στην ενεργή συμμετοχή των
συμπατριωτών μας στην οικονομική, διοικητική, πολιτική και πολιτιστική ζωή στις
χώρες εγκατάστασης, στο πρόβλημα της ανεργίας των νέων στις Οικονομικές και
επενδυτικές προτάσεις.
Κλείνοντας τον απολογισμό μας θέλουμε να τονίσουμε για μια ακόμα φορά ότι
ήταν μια κατάθεση ψυχής απ’ όλους εμάς που από τον ελεύθερο χρόνο δώσαμε αυτό
το αποτέλεσμα.
v Για τον τίτλο του επιτίμου Προέδρου :
Το ΔΣ προτείνει στη ΓΣ για τον τίτλο του επιτίμου Προέδρου: τον Καθηγητή
Πανεπιστήμιου κ. Φθενάκη Βασίλη μέλος του Κρητικού συλλόγου Μονάχου.
Περισσότερες
πληροφορίες
στην
προσωπική
του
ιστοσελίδα
:
http://www.fthenakis.de/cmain/Bozen/

το ΔΣ της ΠΟΕ από 3-11-2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

μέχρι 7-11-2009

Ιωάννης Επιτροπάκης
Εμμανουήλ Κουγιουμουτζής
Βαρδής Ανεζάκης
Αεράκης Γιώργος
Σοφία Ρουμπάκη
Βουρβαχάκης Ευάγγελος
Dr.Αργυρή Παρασύρη –Bauer
Dr Μάρκος Τρούλης
Στέλλα Αραμπατζή

Από το γραφείο τύπου της ΠΟΕ
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