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Προς τα μέλη: α) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕ
β) των Διοικητικών Συμβουλίων των Κρητικών Συλλόγων Ευρώπης
γ) στα μέλη της Κρητικής νεολαίας των συλλόγων της ΠΟΕ
Στουτγάρδη 31.03.2009

Πρόσκληση
θέμα: συνδιάσκεψη κρητικής νεολαίας της ΠΟΕ
Αγαπητοί, συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
σας ενημερώνουμε ότι, η ομοσπονδία μας με συνεργασία με το Κρητικό σύλλογο του
Ludwigshafen – Mannheim, οργανώνουν με την ευκαιρία της 35χρονης επετείου
της
Κρητικής Ομοσπονδίας, διήμερες εκδηλώσεις στις 25 και 26 Απριλίου 2009 στο
Ludwigshafen.
Ημερίδα, το Σάββατο, 25- Απριλίου -2009, ώρα έναρξης 11.30. στο Kulturzentrum das Haus,
Bahnhofstr.30 67059 Ludwigshafen.
α. Πρώτη ενότητα: κρητική διατροφή, τουρισμός υγείας, πράσινη ανάπτυξη.
β. Δεύτερη ενότητα: η συμβολή των κρητικών οργανώσεων στην Ευρώπη, για την ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονεκτήματα της Κρήτης και προοπτική των κρητικών οργανώσεων στον 21 αιώνα.
Κρητική - μουσικοχορευτική βραδιά, με συγκρότημα καλλιτεχνών από τη Κρήτη, το
Σάββατο,
25-Απριλίου -2009, ώρα έναρξης 19, 00 στο Kulturzentrum das Haus, Bahnhofstr.30 67059
Ludwigshafen.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πήραμε
τη πρωτοβουλία να οργανώνουμε : Ιδρυτική
συνδιάσκεψη κρητικής νεολαίας ΠΟΕ, σε συνεργασία με το ΣΑΕ περιφέρειας Ευρώπης.

Σάββατο και Κυριακή
στις 25 και 26- Απριλίου -2009 , ώρα έναρξης 12.30΄, στο
Kulturzentrum das Haus, Bahnhofstr.30, 67059 Ludwigshafen.
Οι σύλλογοι
θα συμπληρώσουν την κατάσταση των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
Κρητικής νεολαίας για την νομιμοποίηση των. Δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχής στη
συνδιάσκεψη, όλοι οι νέοι κάτω των 32 χρονών , οι οποίοι είναι μέλη κρητικού συλλόγου είναι
ευπρόσδεκτοι.
Η Ομοσπονδία προσφέρει στους εξουσιοδοτημένους από το σύλλογο νέους μια διανυκτέρευση
σε δίκλινο δωμάτιο, στις 25/04/2009. Έχουμε κάνει κρατήσεις στο Ξενοδοχείο Europa
Hotel Am Ludwigsplatz 5-6 D. 67059 Ludwigshafen am Rhein tel. 0621 5987-0.
Για την καλλίτερη οργάνωση θα παρακαλούσα τους συλλόγους να συμπληρώσουν την
συνημμένη κατάσταση αντιπρόσωπων και να μου την στείλουν το αργότερο μέχρι 20-04-2009
.
Επίσης ο κάθε σύλλογος θα φροντίσει για τη μεταφορά των μελών του.
Για τη μουσικοχορευτική Βραδιά, παρακαλούμε να ζητήσετε κάρτα ελευθέρας εισόδου.
Όσα χορευτικά συλλόγων έλθουν θα προσφερθεί φαγητό και ποτό δωρεάν.
Πληροφορίες για τη πόλη του Ludwigshafen , οργανωτικά θέματα, μετακινήσεις, διαμονή
κτλ παρακαλούμε να απευθύνεστε στον πρόεδρο του τοπικού συλλόγου Βαγγέλη Βρουβαχάκη
τηλ
0151 2300 2843
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ΠΟΕ = δύναμη της Κρήτης
Σας περιμένουμε!!!

Με φιλικούς πατριωτικούς χαιρετισμούς

Γιάννης Επιτροπάκης

