ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο 07.08.07
Με μια σειρά σημαντικών συμπερασμάτων που αφορούν στο μέλλον της Κρήτης
ολοκληρώθηκε το συνέδριο Κρητών όπου γης το οποίο πραγματοποιήθηκε στο
Ηράκλειο και στις 3,4 και 5 Αυγούστου και οργανώθηκε από το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Κρητών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
Τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου όπως διατυπώθηκαν από την Οργανωτική
επιτροπή:
«Η πρόταση του κ. Νάθενα έγινε αποδεκτή για κατασκευή Κεντρικού Οδικού Άξονα,
με την δημιουργία σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου με σεβασμό στο περιβάλλον και
ανάπτυξη όλων των περιοχών του νησιού ενώ ο ΓΓ. Της Περιφέρειας Κρήτης
ανακοίνωσε την επίσπευση της αναγνωριστικής μελέτης για να διαπιστωθεί αν
μπορεί να υλοποιηθεί και πόσο στοιχίζει.
Η πρόταση για δημιουργία Πανεπιστημίου στο διαδίκυο (virtual University)
υιοθετήθηκε από το κοινό του συνεδρίου με ενθουσιασμό. Κρίνεται απαραίτητο ως
μέσω απόκτησης ελληνομάθειας στους Ομογενείς. Αλλά και για την προβολή της
αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και των μεγάλων ελλήνων δημιουργών του κλασσικού
πολιτισμού που είναι υπό διωγμό και παραπονούνται από πολλά Πανεπιστήμια και
Δίκτυα του κόσμου.
Κρίνεται επίσης απαραίτητο το εικονικό Πανεπιστήμιο να παρέχει αναγνωρισμένο
πτυχίο από το Ελληνικό Δημόσιο ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά που δεν έχουν
τελειώσει ελληνικό σχολείο. Για την υλοποίηση της πρότασης θα γίνου οι
απαιτούμενες παρατηρήσεις.
Η επισήμανση του κ. Κουλουμπή στην εισήγησή του ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα
έχουν γίνει 2.000 χλμ. Εθνικού Οδικού Δικτύου, ενώ στην Κρήτη ελάχιστα
τεκμηριώνει ότι η Κρήτη έχει μείνει έξω από τα μεγάλα έργα έως σήμερα. Είναι χρέος
του κάθε κρητικού να απαιτήσει το έργο ΚΟΑΚ με προδιαγραφές για μελλοντική
ανάπτυξη και άλλων έργων που προτάθηκαν, όπως ο Σιδηρόδρομος και η
διοχεύτεση νερού από την μία περιοχή στην άλλη.

Ευχαριστούμε τον κ. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Τσόκα για την
υπόσχεση ότι σύντομα να ανατεθεί η μελέτη του έργου.
Ο πρόεδρος του ΠΣΚ κ. Σημαντήρης ανέφερε την ύπαρξη ενότητας έργου του
Google στο οποίο καταγράφονται όλα τα βιβλία που θα περιέχει η βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Michigan. Προτείνει όλοι αιρετοί άρχοντες φροντίζουν για την
αποστολή βιβλίων με περιεχόμενο την Κρήτης. Κρητικά θέματα ή έργα Κρητών
συγγραφέων να ψηφοποιηθούν και να ενταχθούν στην Οικουμενική Βιβλιοθήκη του
διαδικτύου. Το ΠΣΚ υπόσχεται να πρωτοστατήσει στην οργάνωση αυτής της
προσπάθειας.
- Ο Ευρωβουλευτής Γερμανίας κ. Χατζημαρκάκης, συν τοις άλλοις, είπε ότι θα
πρέπει πάση θυσία να κατοχυρώσουμε « σήμα κατατεθέν » την προέλευση του
προϊόντος και να φροντίζουμε ανελλιπώς για την σταθερή του υψηλή ποιότητα π.χ.
λάδι και κρασί που είναι από τα καλύτερα στον κόσμο.
Το θέμα της ποιότητας και της ωφελιμότητας των Κρητικών προϊόντων ακούστηκε
πολλές φορές στο Συνέδριο.
- Ο κ. Καλαμπόκης Πρόεδρος του ΠΣΕ τόνισε την ανάγκη να ορισθεί σε κάθε Κρητικό
Σύλλογο ένας υπεύθυνος για την ενημέρωση της κατάστασης των Κρητών
εξαγωγέων.
- Ενώ ο κ. Κουκουβιτάκης είπε ότι η Αυστραλία μπορεί να γίνει κέντρο
διαμετακομιστικού εμπορίου Κρητικών προϊόντων για τις αγορές της Ασίας.
Η διεύρυνση του προγράμματος σπουδών , την υπό διαμόρφωση σχολών Ελληνικής
Παραδοσιακής μουσικής έτσι ώστε να προβλέπονται πέραν του πτυχίου Κρητικής
λύρας και πτυχίο Κρητικού βιολιού και τραγουδιού ( Ριζίτικο, ρίμες, εθιμικά
τραγούδια, μοιρολόγια κλπ. )
Το Συνέδριο υιοθέτησε την παραπάνω πρόταση».
Θεωρούμε πολύ σημαντικές τις προτάσεις αυτές και στα πλαίσια των δυνατοτήτων
μας, θα συμβάλλουμε στην προώθηση υλοποίησής των.

Ο πρόεδρος του Συνεδρίου τ. υπουργός κ. Νίκος Σκουλάς αποτιμώντας τις εργασίες
του τόνισε ότι πρόκειται για ένα κορυφαίο θεσμό για να δώσει στην Κρήτη ζωή σε
συνεργασία πάντοτε με τους τοπικούς φορεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ούτως
ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο για συντονισμό με στόχο το μέλλον της Κρήτης.
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Στο συνέδριο εξ άλλου εκδόθηκαν τα παρακάτω ψηφίσματα
1. Το καινούργιο βιβλίο ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου έχει
συζητηθεί πάρα πολύ από την στιγμή που μοιράστηκε στα Σχολεία. Η εξιστόρηση
των γεγονότων παραποιούν και διαστρεβλώνουν την ιστορία της Ελλάδας , των
νεωτέρων χρόνων π.χ. Η γενοκτονία των Ελλήνων της μαρτυρικής Σμύρνης, η
σφαγή του άμαχου πληθυσμού αναφέρεται ως συνωστισμός πλήθους στην παραλία
κ.ά. Όμως σε ότι αφορά εμάς τους Κρήτες είναι και προσβλητική και απαξιωτική.
1) Ο μακροχρόνιος αγώνας των Κρητικών για ένωση με την μητέρα Ελλάδα, η
Επανάσταση του Θερίσου δεν υπάρχει πουθενά. Αναφέρει όμως ότι η
Ελλάδα στα πλαίσια του επεκτατισμού της προσάρτησε την Κρήτη στα εδάφη
της.
2) Ο Βενιζέλος απουσιάζει παντελώς.
3) Ο Βιτσέντζος Κορνάρος είναι Ενετός.
2.Υιοθετώντας την πρόταση του Πατριάρχη και Πάπα Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρου ,
ζητούμε: Ατμοπλοική και αεροπορική σύνδεση της Αλεξάνδρειας με την Κρήτη.

3. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών απευθύνει αίτημα στο υπουργείο Πολιτισμού
ώστε το ποίημα Ερωτόκριτος που έχει μεταφραστεί στην Αγγλική γλώσσα, να γίνει
μουσικο-θεατρική παράσταση διεθνούς επιπέδου, η οποία θα προβάλει το έργο του
Βιτσέντζου Κορνάρου και την Κρήτη Παγκόσμια.
4.- Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν, επί σειρά ετών , ότι η ερήμωση των ορεινών και
απομακρυσμένων περιοχών της Κρήτης ανάγεται στην υπογεννητικότητα. Για να
αντιμετωπιστεί και να κατασταλεί το εν λόγω πρόβλημα, είναι ανάγκη να λάβει η
Πολιτεία ειδικά μέτρα ώστε να δοθούν κίνητρα για την αύξηση του δείκτη γεννήσεων
και την παραμονή των νέων στον τόπο τους.
- Η Ελληνική Πολιτεία έχει θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση της
υπογεννητικότητας. Ένα από αυτά είναι η δυνατότητα που παρέχεται σε τέκνα
πολύτεκνων και πολυμελών ( τρίτεκνων) οικογενειών να μετεγγράφονται ελεύθερα σε
οποιαδήποτε ΑΕΙ- ΤΕΙ επιθυμούν. Έκπληξη προκάλεσε στους Έλληνες της
διασποράς, των οποίων τα παιδιά αυτοβούλως έρχονται στην Ελλάδα για να
σπουδάσουν – συμμετέχοντας σε εξετάσεις Πανελληνίου επιπέδου- ο αποκλεισμός
τους από αυτήν την ευνοϊκή ρύθμιση. Ζητούμε την άμεση κατάργηση της διάταξης
που αποκλείει τα τέκνα των ομογενών και τους προκαλεί την αίσθηση της άνισης
μεταχείρισης και της αδικίας.
5. Προτεραιότητα ζωτικής σημασίας η προστασία του περιβάλλοντος : Συνδράμουμε
στη διασφάλιση και ισορροπία του περιβάλλοντος με κάθε μέσο και τρόπο, ομόψυχα
και δυναμικά ενεργά όπου αυτό διατρέχει κίνδυνο και χρειάζεται ενίσχυση.
6. Να γίνει Νόμος του Ελληνικού Κράτους η επιχορήγηση στους Συλλόγους και τις
Ομοσπονδίες.
7. Μπορεί να ορισθεί ένα ποσοστό από τα κονδύλια του Υπουργείου Οικονομικών
ώστε κάθε χρόνο να λαμβάνουν χρήματα τα Σωματεία. Μπορεί να ορισθεί μια
επιτροπή – αποτελούμενη από μέλη Σωματείων- ώστε να διαχειρίζεται τα χρήματα.
8.Προτείνει μια επιτροπή που να ξεκινήσει διαδικασίες , να ετοιμάσει μια τροπολογία
και να μοιραστεί η τροπολογία σε όλους τους Βουλευτές.
9.Το Συνέδριο « Όπου γης Κρητών » συνιστά στην κάθε Ελληνική Κυβέρνηση να
χρησιμοποιεί το veto μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη της Τουρκίας
εφόσον:
- Εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν την οικουμενικότητα του
Πατριαρχείου μας στην Κωνσταντινούπολη.
- Δεν επαναλειτουργεί η Σχολή της Χάλκης
- Δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
O Δρ. Γιάννης Ναθένας, Αντιπρόεδρος Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών:
πρότεινε την κατασκευή Κεντρικού Οδικού Άξονα και οι σύνεδροι συμφώνησαν με
την όλη πρόταση ενώ ο Γ.Γ της περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκας ανακοίνωσε
την επίσπευση της αναγνωριστικής μελέτης για νέο Οδικό Άξονα για να διαπιστωθεί
αν μπορεί να υλοποιηθεί και πόσο στοιχίζει.
Ο κ. Αντώνης Πιταριδάκης, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Τμήμα
Δυτικής Κρήτης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα δημιουργίας ολοκληρωμένου

Χωροταξικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και στην υστέρηση Κρήτης σε έργα
υποδομών & περιβάλλοντος
Απο την πλευρά του οκ. Πέτρος Ινιωτάκης, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης μίλησε για τις προτεραιότητες που πρέπει να
τεθούν από τους τοπικούς φορείς της Κρήτης ενόψει του ΕΣΠΑ του 2007-2013
Εξ άλλου ο κ. Βασίλης Οικονομόπουλος, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Πολιτικών Μηχανικών και Γενικός Διευθυντής ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ αναφέρθηκε στην
κατασκευή σιδηρόδρομου στην Κρήτη προτείνοντας την σύνταξη και εκπόνηση
μελέτης σκοπιμότητας με την προκαταρκτική χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής
και τη λειτουργική μελέτη του σιδηροδρόμου
Ο κ. Γιώργος Αγαπάκης, Διευθυντής Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης στη συνέχεια
αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΒΟΑΚ και στα έργα τα οποία εκτελούνται σήμερα
αλλά και σ αυτά τα οποία προγραμματίζονται
Ακολούθως ο κ. Αθανάσιος Κουλουμπής, Πολιτικός Μηχανικός, Πρ. Γ.Γ. ΥΠΕΧΩΔΕ
τάχθηκε υπέρ της πρότασης για την δημιουργία Κεντρικού Άξονα Κρήτης τονίζοντας
ότι για τον ΒΟΑΚ ότι απαιτούνται τεράστιες δαπάνες προκειμένου να γίνει σύγχρονος
αυτοκινητόδρομος και σωστότερη λύση είναι να πραγματοποιηθεί ο Κεντρικός
Οδικός Άξονας μέσω της συγχρηματοδότησης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα
Εκ μέρους της Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας ο κ. Μαρίνος Κριτσωτάκης,
Ανέπτυξε το θέμα οι δρόμοι του νερού στην Κρήτη δίνοντας συγκεκριμένα και
ενδιαφέροντα στοιχεία .
Στη συνέχεια η κ. Ελένη Μπρεδάκη, Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής
έκανε εκτενή αναφορά στην πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ Κρήτης και αναφέρθηκε
στις προοπτικές για την Δ Προγραμματική Περίοδο .
Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ο κ. Ευάγγελος Καρκανάκης, μίλησε για τη
Στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Νομό Ηρακλείου και την Επιτακτική
ανάγκη τόνωσης της ανταγωνιστικότητας.
Ο κ. Γιώργος Επανωμεριτάκης, Διευθυντής Δικτύου Ανατολικής Κρήτης
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ανέπτυξε τις θέσεις και την φιλοσοφία της
Τράπεζας τονίζοντας ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων από τις μεγαλύτερες και
πλέον κερδοφόρες Κρητικές επιχειρήσεις και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα
τραπεζικά δίκτυα στο νησί.
Ο Σύμβουλος Διοίκησης Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας κ. Ευάγγελος
Πτερούδης μίλησε για τον σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ Τραπεζών για αύξηση των
μεριδίων τους στην αγορά
επισημαίνοντας ότι η Παγκρήτια Τράπεζα είναι η
μεγαλύτερη πρωτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση της χώρας, πρώτη σε τραπεζικό
δίκτυο και στον τομέα καταθέσεων στην Κρήτη
Ο Γενικός Διευθυντής Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος
Βενιζέλος» κ. Νικόλαος Παπαδάκης, αναφέρθηκε στη διατήρηση και ανάπτυξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του Εθνικού Ιδρύματος
Ο Γιώργος Στασινάκης, Πρόεδρος Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη
επικέντρωσε το θέμα του στην απέραντη γνώση Καζαντζάκη για την Κρήτη καθώς
και στη σημασία της ελευθερίας για τον μεγάλο συγγραφέα και έκανε αναλυτική
περιγραφή στα σημαντικά έργα του Ν. Καζαντζάκη

Αμέσως μετά ο σκηνοθέτης κ. Γιάννης Σμαραγδής, έκανε αναφορά στο ιστορικό της
ταινίας El Greco, στην υποστήριξη από τοπικούς επιχειρηματίες και προβλήθηκαν
αποσπάσματα της ταινίας .
Ο κ. Γιώργος Αεράκης, Πρόεδρος Κρητικού Συλλόγου Λουξεμβούργου
αναφέρθηκε στην ακαταμάχητη γοητεία της Κρητικής μουσικής κάνοντας ιδιαίτερη
αναφορά στα Κρητικά μουσικά όργανα, με έμφαση στη λύρα και τους
παραδοσιακούς χορούς.
Απο την πλευρά του ο Συγγραφέας-Ερευνητής Λαογραφίας κ.Γιάννης Τσουχλαράκης
ζήτησε τη δημιουργία σχολών Ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με την υποστήριξη
του Κράτους βοηθώντας στη διάσωση του πλούτου κάθε τόπου δίνοντας Ιδιαίτερη
έμφαση στην τοπική μουσική και όχι στην ομογενοποίηση της μουσικής
Στην τοποθέτηση του ο κ. Σταύρος Σημαντήρης, Πρόεδρος του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών, πρότεινε να μπουν όλα τα βιβλία που αφορούν στην Κρήτη
στην Οικουμενική Βιβλιοθήκη του διαδικτύου μέσω του Google. Δηλαδή να
δωρηθούν στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μichigan για να καταγραφούν
από το Google
Ο Δρ. Γιώργος Χατζημαρκάκης, Ευρωβουλευτής Γερμανίας έκανε αναφορά στην
πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης & Ευρωσύνταγμα (Μεταρρυθμιστική Συνθήκη) τα
μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη .Επίσης ζήτησε αναφέρθηκε στην
ανάδειξη της Κρητικής διατροφής στην Ευρώπη και διεθνώς και στην ανάγκη
δυναμικής προώθησης πιστοποιημένων Κρητικών προϊόντων .
Η Δρ. Αργύρη Παρασύρη-Bauer μίλησε για την προσφορά της Κρήτης για θεραπείες
ασθενειών του σύγχρονου κόσμου και επεσήμανε το έντονο ενδιαφέρον για
τουρισμό υγείας στην Κρήτη.
Εξ άλλου Αντώνης Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Γεύσης
μίλησε για το κρητικό διατροφικό πρότυπο ζητώντας την αύξηση της προβολής της
Κρητικής διατροφής παγκοσμίως
Στον Οίκο-Αγροτουρισμό ως μέσο διατήρησης της τοπικής κουλτούρας, της
πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος και στην Ανάγκη προστασίας των
πλούσιων πόρων της Κρήτης αναφέρθηκε η κ. Nikki Rose, Συγγραφέας









Ο κ. Μανόλης Κουγιουμουτζής επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος της
Παγκρητικής Ομοσπονδίας της Ευρώπης, μίλησε για την Κρητική
Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη και στη συμβολή της στην προώθηση των
Κρητικών προϊόντων.
Ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης
ανέπτυξε το θέμα « Οι προοπτικές ενδυνάμωσης εξαγωγών των Κρητικών
προϊόντων σε συνάρτηση με την ενίσχυση διαύλου επικοινωνίας του ΣΕΚ με
τις Κρητικές Οργανώσεις». Πρότεινε να ορισθεί σε κάθε Κρητικό Σύλλογο ένα
μέλος αρμόδιο για συνεργασία με τον ΣΕΚ που θα πληροφορείται για τις
εξαγωγικές δραστηριότητες των Κρητικών Επιχειρήσεων.
Ο κ. Μιχάλης Δαμανάκης καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης στην εισήγησή
του μίλησε για τα Δίκτυα της Διασποράς. Η περίπτωση των Κρητών.
Η κα Χαρά Τραβαγιάκη Επόπτρια των γυναικείων τμημάτων της Παγκρητικής
Ένωσης Αμερικής αναφέρθηκε στο ρόλο της γυναίκας στην ΠΕΑ.
Η κα Στέλλα Συμβουλάκη –Κουρή Πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών
Χανίων Αττικής αναφέρθηκε στο θέμα « 21ος Αιώνας Κοινωνία και
Πολιτισμός, Ευθύνη, ρόλος και προοπτική του γυναικείου κινήματος ».
Η κα Ειρήνη Βασιλάκη, Υφηγήτρια Νομικής του Παν/μίου Goettingen,
επεσήμανε τις δυνατότητες επικοινωνίας των απόδημων Κρητών
χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας κυρίως το διαδίκτυο.













Ο κ. Πέτρος Σταυρουλάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, ιδρυτής
Τηλεπικοινωνιακού δικτύου Κρήτης εισηγήθηκε την αναγκαιότητα ίδρυσης
Πανεπιστημίου Ελληνομάθησης στο διαδίκτυο.
Η εισήγηση αυτή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό του Συνεδρίου.
Ο κ. Μανόλης Βελιβασάκης Πρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής
χαιρέτισε το Συνέδριο και ανέπτυξε το ιστορικό της ΠΕΑ, στο έργο της που
είναι η δημιουργία στην Κρήτη Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων κ.ά. και στους
στόχους της που είναι κυρίως η διατήρηση της επαφής των επόμενων γενεών
με την Κρήτη δημιουργώντας το Μινωικό χωριό στο Ατσιπόπουλο και ζήτησε
την συμπαράσταση όλων των Κρητών.
Ο κ. Γιάννης Επιτροπάκης Πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης , αναφέρθηκε στην λειτουργία των συλλόγων της Ευρώπης, στους
στόχους και στην συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας για υποστήριξη
του απόδημου Ελληνισμού.
Ο κ. Μανόλης Πατεράκης , Πρόεδρος της ΠΟΚΣ μίλησε για την ανάγκη να
διαφυλάξουμε την ιστορία και την παράδοσή μας από την παραποίηση.
Ακόμα ανέφερε την προσπάθεια της ΠΟΚΣ για την διατήρηση της
Ελληνότητος των νέων και ότι είναι κοντά στους Κρητικούς Συλλόγους για την
επίτευξη των στόχων τους.
Ο κ. Στέλιος Κουκουβιτάκης Αντιπρόεδρος Κρητικής Ομοσπονδίας, είπε ότι οι
Κρήτες της Αυστραλίας – Ν. Ζηλανδίας βοηθούν ώστε η Αυστραλία να
στηρίζει τις Ελληνικές θέσεις , οπότε χρειαστεί. Γίνονται ενέργειες για την
αναβάθμιση της « Μάχης της Κρήτης » λόγω των συναισθηματικών σχέσεων
μεταξύ των δύο κρατών. Ακόμη να βοηθήσουμε ώστε τα νέα παιδιά της 3ης
γενιάς να γνωρίσουν τα μέρη των προγόνων τους. Πρότεινε ακόμα η
Αυστραλία να γίνει διακομιστικό κέντρο Κρητικών Προϊόντων προς Ασία που
είναι μεγάλη αγορά.
Τέλος τις εισηγήσεις έκλεισαν οι νεολαίοι . Ο κ. Γιώργος Κανταδάκης και η κα
Άννα – Μαρία Βρέντζου αναφέρθηκαν στην Φοιτητική Ένωση Κρητών για το
έργο και τους στόχους της.

Την Κυριακή 5 Αυγούστου το Συνέδριο των « «Όπου Γής Κρητών » συνέχισε τις
εργασίες του στο Οροπέδιο Λασιθίου.
Σε αίθουσα του Δήμου στο Τζερμιάδο , ο Δήμαρχος καλωσόρισε τους Συνέδρους και
αναφέρθηκε στο έργο, τα προβλήματα και τους στόχους αντιμετώπισής τους από τον
Δήμο.
Προσφέρθηκε πλούσιο κέρασμα.
Στην συνέχεια στον ίδιο χώρο οι Σύνεδροι έδωσαν τα ακόλουθα ψηφίσματα :

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ευχαριστεί :
 Την Περιφέρεια Κρήτης για την συνδιοργάνωση του Συνεδρίου και την
φιλοξενία.
 Τις Νομαρχίες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου για την στήριξη και την
φιλοξενία.
 Τους Δήμους Ηρακλείου και Οροπεδίου για την στήριξη και την φιλοξενία.
 Τις Συνεταιριστικές Τράπεζες Χανίων και την Παγκρήτια Συνεταιριστική
Τράπεζα.
 Τον Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Κώστα Μπαντουβά, την Εταιρεία Γ. Δετοράκης, για
την στήριξή τους στο Συνέδριο.

