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ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΟΕ

Ø
Το χρονικό της ιστορικής πορείας αυτοοργάνωσης των
Κρητών στην Ευρώπη.
Η καταγραφή και αξιολόγηση της ιστορικής πορείας των Κρητικών Συλλόγων και της
Ομοσπονδίας τους δεν επιτυγχάνεται μόνο με την αξιοποίηση των αρχείων της
Ομοσπονδίας ή των Συλλόγων, εφόσον υπάρχουν, αλλά απαιτείται, μεταξύ άλλων
διασταύρωση πληροφοριών και ειδικά από τους πρώτους Κρητικούς μετανάστες στη
Γερμανία, στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Η σχολαστική αυτή ερευνητική διαδικασία έχει, φυσικά ως κύριο μέλημα την όσο το
δυνατό πιστότερη ανασυγκρότηση της αντικειμενικής πραγματικότητας.
Όπως αντιλαμβάνεσθε, η συγγραφή, ή έστω επισκόπηση της ιστορίας της
Ομοσπονδίας μας και των Συλλόγων μας, είναι αρκετά δύσκολη. Η πρώτη
προσέγγιση με το βιβλίο του συμπατριώτη Γιώργου Ξενάκη είναι μια εργασία
αξιέπαινη, σημαντική και αξιόλογη, που προβάλλει την Ομοσπονδία και τα μέλη της,
δηλαδή τους Κρητικούς Συλλόγους στη Γερμανία.

Α' Χρονική περίοδος 1955-1973
Η πατρίδα μας βρίσκεται σε οικονομική εξαθλίωση. Η έλλειψη υποδομών και οι
απάνθρωπες συνθήκες στην επαρχία σπρώχνουν ένα μέρος του πληθυσμού στα
αστικά κέντρα ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα κύμα μετανάστευσης προς τις
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και ειδικά στη Γερμανία.
Πέρα από τα οικονομικά υπάρχουν πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα.
Το επίσημο κράτος μπροστά στον κίνδυνο κοινωνικών εντάσεων που διαγράφονται
με την αυξανόμενη ανεργία και υποαπασχόληση, δεν βρίσκει άλλη λύση παρά να
υπογράψει σύμβαση με την Ο.Δ. της Γερμανίας (30 Μαρτίου 1960), μια σύμβαση
που επισημοποιεί την εξαγωγή εργατικής δύναμης από την χώρα μας.
Τα τρένα και το πλοίο "Κολοκοτρώνης" φορτώνουν μετανάστες από την Ελλάδα με
προορισμό τα εργοστάσια της Ευρώπη. Πολλοί από τους συμπατριώτες μας
φθάνουν πρώτα στο σταθμό του Μοναχού, από όπου τους παραλάμβαναν οι
εκπρόσωποι των εργοδοτών.
Ο Gastarbeiter, προσωρινή εργασία και διαμονή, φοβερές εμπειρίες, χρόνια
δύσκολα, φάμπρικα, ακόρτ, παράγκες, νόστος για την πατρίδα, χρόνια πέτρινα.

Οι Έλληνες μετανάστες στην Γερμανία αριθμούν 110.000 το 1963, 1966:
200.000,1972: 400.000.
Στο σύνολο των Ελλήνων Μεταναστών, αυτής της περιόδου, ένα υποσύνολο
περίπου 30.000 ήταν οι Κρητικοί που εγκατέλειψαν τη Μεγαλόνησο και
μετανάστευσαν κυρίως στη Γερμανία, στο Βέλγιο και στην Ελβετία.
Οι συμπατριώτες μας, όπου και αν βρίσκονται, προσπαθούν να κτίσουν μια νέα
Κρητική Εστία για να διατηρήσουν την εθνική και πολιτιστική ταυτότητά τους και
ιδιαίτερα για να την κληροδοτήσουν στα παιδιά τους.
Στις 17.4.1965, ιδρύεται στο Μόναχο ο πρώτος Κρητικός Σύλλογος στο Γερμανικό
χώρο η "Παγκρητική Ένωση Γερμανίας Ο Μίνωας". Με πρωτεργάτες τους: Δρ.
Ματθαίο Καρδαμάκη, Παράσχο Μακρυγιάννη, Μανόλη Κανετάκη, Μιχάλη
Κρασαδάκη, Στυλιανό Δρανδάκη, Γιώργο Τσορακάκη, Νίκο Βαλαδάκη, Αντώνη
Τσιβουράκη, Μιχάλη Τσιχλάκη, Γιάννη Νικηφοράκη, Γιάννη Βενέτικο, Νικόλαο
Φραγκάκη, Μιχάλη Σχοιναράκη, Νίκο Φραγκάκη, Ελευθερία Μαραγκάκη, Βασίλη
Αυγουστινάκη και πολλούς άλλους.
Ο Κρητικός Σύλλογος Μονάχου είναι η πρώτη ιστορική αυτοοργάνωση Κρητών στην
Ευρώπη και παράλληλα είναι η πρώτη ελληνική εθνικοτοπική οργάνωση στην
Ευρώπη.
Η οργάνωση αυτή αποτελεί την αυτοάμυνα του Κρητικού για την διατήρηση της
πολιτιστικής αυτονομίας και της εθνικής ταυτότητας από την αφομοιωτική δύναμη του
πολιτισμού της χώρας υποδοχής.
Σε αυτή την περίοδο είχαμε την επτάχρονη δικτατορία των συνταγματαρχών, στην
Πατρίδα μας. Από πολλούς πολιτικοποιημένους συμπατριώτές μας, τα εδώ Ελληνικά
Προξενεία αφαίρεσαν τα διαβατήριά και έτσι δεν μπορούσαν να επισκεφθούν την
Πατρίδα. Με μαζικές εργασιακές κινητοποιήσεις εκφράστηκε και από τους Κρήτες της
Γερμανίας η αντίσταση ενάντια στη ξενοκίνητη Χούντα.
Το παράδειγμα του Μονάχου ακολουθούν σύντομα και άλλες περιοχές, έτσι ιδρύονται
Κρητικοί Σύλλογοι στο Rüsselsheim στις 20.9.1967, στο Wiesbaden στις 5.10.1973,
στο Aachen το 1973.

Β' Χρονική περίοδος 1974-1980

Σε αυτή τη χρονική περίοδο ιδρύονται οι περισσότεροι Κρητικοί Σύλλογοι στην
Γερμανία: του Berlin 1974, της Νυρεμβέργης 1974, της Köln 3.02.1974, του
Duesseldorf 10.02.1974, του Mannheim-Ludwigshafen 28.09.1975, του Krefeld 1976,
της Frankfurt 1978, επίσης Augsburg και Στουτγάρδης "Κρής."

Οι Κρητικές εθνικοτοπικές οργανώσεις βρίσκονται σε ακμή, παράλληλα με τις άλλες
οργανώσεις μεταναστών, όπως Ελληνικές κοινότητες, σύλλογοι γονέων και
κηδεμόνων και λοιπές εθνικοτοπικές οργανώσεις Ηπειρωτών, Ποντίων και Θρακών.
Την 1.12.1974 ιδρύεται η Ομοσπονδία Κρητικών Συλλόγων Γερμανίας, ως το
συντονιστικό όργανο όλων των Κρητικών Συλλογών. Είναι η δευτεροβάθμια
εθνικοτοπική οργάνωση που εκφράζει όλους τους Κρητικούς που ζουν στην
Γερμανία. Η Ομοσπονδία προτρέπει τους Κρητικούς να οργανωθούν, προσπαθεί να
αναπτύξει σχέσεις και να δημιουργηθεί πνεύμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού με
στόχο την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η Ομοσπονδία δεν δρα
ανταγωνιστικά προς την Ο.Ε.Κ. (Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων) αντίθετα,
συνεργάζεται στενά μαζί της, καθώς και τις άλλες αντίστοιχες οργανώσεις στη
Γερμανία των Ηπειρωτών, Ποντίων και Θρακών.
Η Ομοσπονδία διοργανώνει τα πρώτα τρία συνέδρια.
Τα θέματα που βρίσκονται σε επικαιρότητα είναι:
• Η οργανωμένη παλιννόστηση
• Η εκπαίδευση ομογενών, Ελληνική γλώσσα, η Ομοσπονδία ήδη από το Α'
Συνέδριο της συστήνει επιτροπή για το εκπαιδευτικό. Υποστηρίζει ότι η
Ελληνική και η Γερμανική γλώσσα πρέπει να γίνουν κτήμα όλων των
παιδιών μας, ανεξάρτητα αν η απόφαση των γονέων είναι να παραμείνουν ή
όχι στο χώρο της Γερμανίας
• Η απομάκρυνση των ξένων βάσεων από την Κρήτη
• Η ψήφος στο μετανάστη, ψήφο στις Εθνικές Εκλογές, πολιτικές ελευθερίες.
• Επενδυτικές πρωτοβουλίες
Στο Β' Συνέδριο αποφασίσθηκε η ίδρυση μιας εταιρείας λαϊκής βάσης της
τρανσευρωκρέτας. Πολλοί συμπατριώτες μας πίστεψαν αυτήν την ιδέα. Η
Τρανσευρωκρέτα ήταν η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής προγράμματος για
οργανωμένη παλιννόστηση. Το πρόγραμμα αυτό είχε την ηθική υποστήριξη τόσο της
Ελληνικής κυβέρνησης όσο και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ειρηναίου. Από την
πληροφορία του προέδρου της Ομοσπονδίας Γιώργο Κουργιεράκη η
Τρανσευρωκρέτα είχε την στήριξη του τότε Πρωθυπουργού αείμνηστου Ανδρέα
Παπανδρέου, όπως συμπεραίνεται κατά την γνώμη του, από το μήνυμα που εστάλη
στο Α' Πανευρωπαϊκό συνέδριο Κρητών. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε την
μεγάλη προσφορά του τότε Μητροπολίτη Γερμανίας γέροντα κ. Ειρηναίου και επιτίμου
Προέδρου της Ομοσπονδίας. Η συμβολή του στην Οργάνωση των Ελλήνων
Μεταναστών αλλά και την προτροπή για την δημιουργία εταιρειών ευρείας λαϊκής
βάσης. Ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες ΑΝΕΚ και οι Minoan Lines ανθούν και διευρύνουν
τις δραστηριότητες των, δυστυχώς η Τρανσευρωκρέτα δεν προχώρησε με
αποτέλεσμα να χαθούν αρκετά χρήματα από τον ιδρώτα των συμπατριωτών μας.
Στις 14.1.1978 με την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας και τη συμμετοχή άλλων 17
μεταναστευτικών οργανώσεων και με Πρόεδρο, τον πρώτο Πρόεδρο της ΟΚΣΓ
Δημήτρη Καντηλιεράκη ιδρύεται εταιρεία με την επωνυμία, Ομοσπονδία Προώθησης
Ελληνικών Εργατικών Εταιρειών ΟΠΕΕΕ με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών

υπηρεσιών για τους μετανάστες. Ο στόχος του προγράμματος αυτού ήταν, οι ίδιοι οι
εργάτες να ιδρύσουν εταιρείες στην Ελλάδα επενδύοντας της οικονομίες τους και
δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι θέσεις εργασίας τουλάχιστον για ένα μέρος
από αυτούς. Υποστηρίκτικε οικονομικά από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης και με την υπογραφή της Ελληνογερμανικής σύμβασης.
Στις 2.05.1980 αναγνωρίζεται ΟΠΕΕΕ, ως κύριος φορέας του προγράμματος της
ενίσχυσης των πρωτοβουλιών δημιουργίας εταιρειών των Ελλήνων Εργαζομένων
στην Γερμανία. Είναι αξιοσημείωτο ότι εκπονήθηκαν αρκετές μελέτες, όπως μελέτες
σκοπιμότητας δημιουργίας βιομηχανίας τσιμέντου και βιομηχανίας φυτοφαρμάκων
κλπ. Ως πιλοτικά προγράμματα τολμούμε να πούμε ότι ήταν πράγματι καινοτόμα
ασχέτως πως δεν προχώρησαν.

Γ' Χρονική περίοδος 1981-1990
Το 1981 η Ελλάδα γίνεται το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολιτικό
επίπεδο έχουμε κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα από την 1η Οκτωβρίου 1982
Καγκελάριος Δυτικής Γερμανίας αναλαμβάνει ο Χέλμουτ Κόλ.
Το 1982 η Ομοσπονδία Προώθησης Ελληνικών Εργατικών Εταιρειών ΟΠΕΕΕ
αυτοδιαλύθηκε καθώς σταμάτησε η χρηματοδότηση, ως αποτέλεσμα της μη κύρωση
της Ελληνογερμανικής συμφωνίας ( 2.05.1980 ),από την Ελληνική Βουλή.
Αρκετοί Έλληνες, αναλογικά περισσότεροι Κρήτες, παλινοστούν στην Ελλάδα.
Η Ομοσπονδία διοργανώνει αυτή την περίοδο επτά συνέδρια.
Τα μεταναστευτικά θέματα που βρίσκονται σε επικαιρότητα είναι:
• να ιδρυθεί Εθνικό Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού
• να διδάσκεται η Κρητική Ιστορία στα σχολεία
• να θεσμοθετηθεί η επιστολική ψήφος του Έλληνα Μετανάστη
• να υποστηριχθούν οι επενδύσεις των ελλήνων μεταναστών στους τόπους
καταγωγής των
• να συσταθούν υπηρεσίες υποδοχής των Ελλήνων παλιννοστούντων στις
Νομαρχίες
• να λειτουργήσει επιτέλους η Τρανσευρωκρέτα
• το εκπαιδευτικό ζήτημα
• η οργανωμένη παλιννόστηση
Το 1983 ιδρύεται η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Η ΓΓΑΕ είναι ο
επιτελικός φορέας για τη χάραξη, την εφαρμογή και το συντονισμό της κυβερνητικής
πολιτικής για τον Ελληνισμό της διασποράς.
Από 16 μέχρι 18 Αυγούστου 1983 πραγματοποιείται το Α' Παγκόσμιο Συνέδριο
Αποδήμων Κρητών στο Ρέθυμνο, οργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις στην Αθήνα
και σε όλη την Κρήτη. Η ΟΚΣΓ εκπροσωπείται από τον πρόεδρο Γιώργο Κουργιεράκη

και το Γιώργο Ξενάκη συμμετείχαν η Παγκρητική Ένωση Αμερικής, η Ομοσπονδία
Αυστραλίας, η Κρητική Αδελφότητα Ν. Αφρικής, και η Παγκρήτιο Ένωση Αθηνών.
Οι αποφάσεις -ψηφίσματα του Α' Συνεδρίου:
• Ίδρυσης Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κρητών ΠΟΑΚ
• Αναβάθμιση της ΓΓΑΕ σε Υπουργείο Αποδήμων
• Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων κάθε δεύτερο χρόνο
• Αναγνώριση πτυχίων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο εξωτερικό
• Φιλοξενία νέων και ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποδήμων
• Έκκληση στους ισχυρούς της γης για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού
Το Μάρτιο του 1984 οργανώνεται, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας πρόγραμμα 18
ημερών φιλοξενίας για 100 παιδιά Αποδήμων Κρητών να γνωρίσουν την
Μεγαλόνησο. Ήταν από τα πρώτα πιλοτικά πρόγραμμα μεταναστευτικών
οργανώσεων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού.
Την περίοδο αυτή εμφανίζεται μεταξύ των Ελλήνων ένα δυναμικό από ελεύθερους
επαγγελματίες, κυρίως εστιάτορες και εμπόρους καθώς ένα μεγάλος αριθμός
επιστημόνων.
Από 16 μέχρι 19 Αυγούστου 1985 πραγματοποιείται στο Κολυμπάρι Χανίων το Β'
Παγκόσμιο συνέδριο Αποδήμων Κρητών, χωρίς την συμμετοχή της Παγκρητικής
Ένωσης Αμερικής λόγω οργανωτικών διαφορών και πρωτοκαθεδρίας με την
Παγκήτιο Ένωση Αθηνών. Το εγχείρημα για την ίδρυση μιας Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κρητών ΠΟΑΚ ατόνησε.
Από 7 μέχρι 13 Αυγούστου 1986 η Ομοσπονδία Γερμανίας με την Ορθόδοξο
Ακαδημία Κρήτης και το σύλλογο Βελγίου οργάνωσαν το Α' πανευρωπαϊκό συνέδριο
αποδήμων Κρητών. Με πρόεδρο το Δρ. Αλέξανδρο Παπαδερό, αντιπρόεδρο το
Γιώργο Κουργιεράκη πρόεδρο της ΟΚΣΓ και γραμματέα το Δημήτρη Νικηφοράκη
πρόεδρο του Κρητικού Συλλόγου Βελγίου. Θέματα του Συνεδρίου ήταν:
Ελληνισμός στην Ευρώπη.Οι Κρήτες στην Ευρώπη και παλιννόστηση.
Ø

Διάφορα θέματα

Οι Ελληνικές Τράπεζες Κτηματική, Εθνική, Εμπορική, Μακεδονίας - Θράκης και
Αγροτικής δραστηριοποιούνται και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στους Έλληνες
μετανάστες στη Γερμανία.
Στις 31.01.1988 ιδρύεται ο ΚΣ Bielefeld, στις 3.03.1989 ιδρύεται ο ΚΣ Βάδης
Βυρτεμβέργης.
Την πτώση του τοίχους του Βερολίνου, στις 9.11.1989 ακολουθεί στις 3 Οκτωβρίου
1990 η επανένωση της Γερμανίας, που επέφερε κοσμοϊστορικές αλλαγές: Η
κατάρρευση των καθεστώτων του "υπαρκτού σοσιαλισμού", το άνοιγμα των
συνόρων, καινούρια μεταναστευτικά ρεύματα και η εκ νέου επικοινωνία των λαών,
φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα σχέσεων, που παραπέμπουν στην ιστορία από τη

μια αλλά και θέτουν επιτακτικά ερωτήματα που αφορούν το μέλλον της
επικοινωνίας των Ευρωπαϊκών λαών γενικότερα από την άλλη.
Το 1990 αναθεωρείται στη Γερμανία ο νόμος "περί αλλοδαπών . Τα τελευταία
χρόνια της δεκαετίας παρατηρείται στην Ελλάδα πολιτική αστάθεια, τις κυβερνήσεις
συνεργασίας ακολουθεί οικουμενική κυβέρνηση.

Δ' Χρονική περίοδος 1991-1995
Το 1992 υπεγράφη η Συνθήκη του Μάαστριχ ή Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η 1.1.1993 απετέλεσε τον χρονικό ορίζοντα από τον οποίο ξεκίνησε η Ενωμένη
Ευρώπη τη νέα της πορεία. Τυπικά, τουλάχιστον, από την ημερομηνία αυτή
λειτουργεί η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά των 340 εκατομμυρίων καταναλωτών, που
συνεπάγεται την πλήρη ελευθερία διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, κεφαλαίων
και προσώπων.
Το1992 ιδρύεται ο Κρητικός Σύλλογος Λουξεμβούργου, με πρόεδρο το Γιώργο
Αεράκη.
Το Δεκέμβρη του 1995 πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα του Απόδημου
Ελληνισμού τη Θεσσαλονίκη, η πρώτη ιδρυτική συνέλευση του Απόδημου
Ελληνισμού. Η Ομοσπονδία μας συμμετείχε με τον πρόεδρο Στέλιο Νύκταρη και το
Γιάννη Επιτροπάκη. Το Σ.Α.Ε. είναι ένα όργανο που έχει συμβουλευτικό ρόλο προς
την Ελληνική πολιτεία σε ότι αφορά τους απανταχού απόδημους Έλληνες.
Συμμετείχαμε με εκπρόσωπους άλλων κρητικών οργανώσεων από όλο τον κόσμο,
όπως από την Κύπρο, την Νότια Αφρική, την Αυστραλία, τον Καναδά και την
Αμερική, σε συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Κρητικής Αδελφότητας
Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση αυτή έχει μια ιστορική σημασία για την συνεργασία των
οργανώσεων των αποδήμων Κρητών μετά από το τελευταίο αποτυχημένο εγχείρημα
του 1985 στο Κολυμπάρι, που έγινε το Β' παγκόσμιο συνέδριο Κρητών.
Στις 8 Οκτωβρίου 1995, στο Mannheim, έγινε καταστατική γενική συνέλευση με
Πρόεδρο το Μάρκο Πετράκη, όπου ψηφίσθηκε το νέο καταστατικό από τους
αντιπροσώπους των Κρητικών συλλόγων. Είναι η εποχή που η Ομοσπονδία γυρίζει
σελίδα, με νέο όραμα. Προτείνεται η σύσταση κουρατορίου, ενός συμβουλευτικού
οργάνου αποτελούμενου από προσωπικότητες αυξημένου κύρους, προς το
Διοικητικό Συμβούλιο.
Ε' Χρονική περίοδος 1996-2001
Για πρώτη φορά στην ιστορία, η πατρίδα μας γίνεται χώρα υποδοχής μεταναστών.
Πάνω από 1.000.000 μετανάστες βρίσκονται στην χώρα μας, ταυτόχρονα 100.000
Έλληνες έχουν μεταναστεύσει προς την Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια, μετά την
κατάρρευση των καθεστώτων του "υπαρκτού σοσιαλισμού.

Σε ολόκληρη τη Γερμανία ζουν 354.000 Έλληνες (πηγή: αρχείο Ομογενειακών
Οργανώσεων της Γ.Γ.Α.Ε σελ.5/28.2.1997,.). Παρουσιάζεται μια όξυνση της
ανεργίας, ο αριθμός καταγεγραμμένων ανέργων (Μάιος 1997), είναι 4.300.000,
ρεκόρ για την μεταπολεμική Γερμανία στρατιές προσφύγων, νεοναζιστικές επιθέσεις,
αναβίωση του εθνικισμού και του ρατσισμού, μεγάλη εισροή στην Γερμανία
πολιτικών και οικονομικών προσφύγων. Οι συνταξιούχοι Έλληνες της πρώτης
γενιάς έφθασαν (Μάιος 1997) ήδη στις 62.000.
Ø
Στις 20 Απριλίου 1997, στο Ludwigshafen, πραγματοποιείται γενική
εκλογική συνέλευση από τους αντιπροσώπους των Κρητικών Συλλόγων
Γερμανίας.
Τα θέματα που ψηφίστηκαν ήταν:
Ø Να κηρυχθεί, για την Ομοσπονδία, το 1997 "έτος Νίκου Καζαντζάκη", με
αφορμή τα σαράντα χρόνια από το θάνατό του.
Ø Επιμορφωτικά σεμινάρια σε εστιάτορες για την κρητική κουζίνα με τη
συνεργασία και τη χρηματοδότη το Ε.Ο.Τ. και το Οργανισμό Προώθησης
Εξαγωγών.
Ø Βράβευση κρητικών νέων που εισάγονται στα ελληνικά και γερμανικά
πανεπιστήμια.
Ø Αμφίδρομη επικοινωνιακή πολιτική με τους μαζικούς φορείς και τα μέλη μας
με την επανέκδοση της εφημερίδας με τίτλο «Κρητική διασπορά στην
κεντρική Ευρώπη».
Ø Επιστολική ψήφο στον απόδημο Έλληνα.
Ø Οργάνωση της Κρητικής Νεολαίας.
Ø Οργάνωση συνεδρίου με θέμα: "ο ρόλος της Κρήτης στο κατώφλι του 21ου
αιώνα".
Ø

20 Απριλίου 1997: Πρόεδρος εξελέγη ο Γιάννης Επιτροπάκης,

Η Ομοσπονδία συμμετείχε στο 35ο συνέδριο της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής (
28-61997 έως 6-7-1997) στην Ουάσιγκτον, με εκπροσώπους τον Πρόεδρο Γιάννη
Επιτροπάκη και το Γενικό Γραμματέα Γιάννη Δαουράκη. Έγινε πρόταση προς την
ΠΕΑ για νέα προσπάθεια σύστασης τριτοβάθμιας οργάνωσης Κρητών με έδρα την
Κρήτη.
Το 1997 η Ομοσπονδία μας τίμησε το μεγάλο κρητικό ποιητή-συγγραφέα και
στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη, για τα 40 χρόνια από το θάνατό του. Με πρωτοβουλία
της οργανώθηκαν, αρκετές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις στη Γερμανία με κεντρική
εκείνη στη Στουτγάρδη.
Σ αυτή μας την προσπάθεια δεν ήμαστε μόνοι. Συνεργαστήκαμε με πολλούς φορείς
αλλά κυρίως με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Εταιρίας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, το
Γιώργο Στασινάκη. Την κεντρική εκδήλωση, την εντάξαμε στα πλαίσια των
πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ellas - Tage Griechischer Kultur». Η εκδήλωση έγινε
στις 27-11-1997 στα ανάκτορα της Στουτγάρδης Weisser Saal, Neues Schloss.

Η Ομοσπονδία ως μέλος του Σ.Α.Ε., συμμετείχε δια του Προέδρου της, Γιάννη
Επιτροπάκη, στην πρώτη τακτική συνέλευση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού
που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 1.12.1997 έως 7.12.1997. Τη πρόταση, του γνωστού
συμπατριώτη μας Γιάννη Νάθενα από τη Νέα Υόρκη, στηρίξαμε όπου πέρασε
ψήφισμα στο Σ.Α.Ε, ότι το 2000 να εορτασθεί ως χρόνος συμπλήρωσης 5000 χρόνων
Κρητικού Πολιτισμού, του πρώτου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.
Ø

Η Κρήτη στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 1998 στο Ludwigshafen, η Ομοσπονδία οργάνωσε συνέδριο
με στόχο τη δημιουργία πρόκληση διαλόγου με την κρητική διασπορά της Κεντρικής
Ευρώπης, για το νέο ξεκίνημα και το ρόλο της Κρήτης στο κατώφλι του 21ου αιώνα.
Οι θεματικές ενότητες ήταν:
• Τουριστική προβολή της Κρήτης με τη γνωστή γερμανίδα συγγραφέα Έλενα
Γαλήνη.
• Δυνατότητες εξαγωγής κρητικών προϊόντων στη Γερμανία και προβολή της
κρητικής οικονομίας από τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου
Ηρακλείου Γιάννη Ανυφαντάκη.
• Γεωπολιτική σημασία της Κρήτης στον 21ο αιώνα από τον καθηγητή του
Πανεπιστημίου της Σορβόννης Δρ. Γεωργίου Πρεβελάκη.
• Οργανωτικά θέματα της νεολαίας μας από το Λευτέρη Αυγενάκη και Σπύρο
Σπανουδάκη μέλη της Παγκόσμιας Νεολαίας Κρητών.
Επιπτώσεις στο περιβάλλον της Κρήτης από την ανάπτυξη του πρωτογενή
τομέα και του τουρισμού ήπιες μορφές ενέργειας, οικολογικές καλλιέργειες,
ευαισθητοποίηση του λαού και ειδικά των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα
από το βουλευτή Ηρακλείου Σπύρο Δανέλη.
Η Ομοσπονδία εξέδωσε περιοδικό με την επωνυμία «Κρητική διασπορά στην
Κεντρική Ευρώπη» και κυκλοφόρησε ένα CD με τίτλο «αναφορά στην Κρήτη». Το
CD περιλαμβάνει τρεις ενότητες 1. κρητική μουσική παράδοση από την καταστροφή
της Σμύρνης μέχρι το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. 2. Αφιέρωμα στο Νίκο Καζαντζάκη
(ζωντανή ηχογράφηση από τις εκδηλώσεις της ) και 3. Κρητών Νόστος
Ø

A παγκόσμια συνάντηση κρητικών νεολαιών

Στις 20.8.1998 έως 25.8.1998 πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, η Α' Παγκόσμια
συνάντηση Κρητικών Νεολαιών. Τη νεολαία της Ομοσπονδίας μας εκπροσώπησαν ο
Αντώνιος Γιαννακάκης, η Κατερίνα Ξημεράκη και Ρένα Σαλούστρου. Συντονιστής και
εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας ήταν ο Μανόλης Κουγιουμουτζής.
Ø

Πολιτικά γεγονότα
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από 1.1.1999, η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης έχει μπει στην εποχή του ενιαίου
λογιστικού νομίσματος του ΕΥΡΩ. Η πατρίδα μας προσπαθεί να ξεπεράσει τις
δυσκολίες, να ηρεμήσουν τα Βαλκάνια, με μια ειρηνική λύση για την περιοχή του
Κοσσόβου αφού πρώτα σταματήσει αυτός ο πόλεμος που οδηγεί στο πουθενά, να
καταφέρει να ενταχθεί από 1.1.2001 στην ΟΝΕ.
1.1.2001 καταργείται η δραχμή , νέο νόμισμα το EURO σε φυσική μορφή.
Ø

Διάφορα θέματα:

Εμείς που ζούμε στη Γερμανία βιώσαμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές είμαστε πλέον
πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης ζούμε σε μια κοινωνία πολυπολιτισμική σε μια
Ευρώπη χωρίς σύνορα, με ελεύθερη διακίνηση προσώπων, κεφαλαίων, και ιδεών
σ ένα κόσμο που με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς γίνεται όλο και μικρότερος. ___
Στις 30 Μαΐου 1999 στο Wiesbaden, πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση της
Ομοσπονδίας, όπου πέρασε ψήφισμα από τους αντιπρόσωπους των συλλόγων με
το οποίο καταδίκαζαν τις δολοφονικές επιδρομές του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών στη
Γιουγκοσλαβία.
Επίσης αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση, ότι για να υπάρξει προοπτική
οφείλουν οι εθνικοτοπικές οργανώσεις και εμείς οι ίδιοι να μεταφέρουμε στα παιδιά
μας την πίστη και την υπερηφάνεια της κρητικής λεβέντικης καταγωγής τους. Με
αυτή την προοπτική πρέπει να συνεχίσουν να εκπληρώνουν το έργο τους οι
σύλλογοί μας. Αυτό αποτελεί υποχρέωσή μας προς τις νέες γενιές. Το σπουδαίο
αυτό έργο δεν μπορεί να υποκαθίσταται και δεν μπορεί να αναπληρούται από
άλλους φορείς. Θα υπάρχουν Κρητικοί Σύλλογοι και η Ομοσπονδία τους όσο
υπάρχουν Κρητικοί στην Ευρώπη.
Ø
Μινωική Κρήτη. Ένας Λαβύρινθος Μνημείων και ανθρώπινων
εμπειριών
Η Ομοσπονδία Κρητικών Συλλόγων Γερμανίας, διοργάνωσε εκδηλώσεις στις 11.11.
2000 στην Weisser Saal Neues Schloss ( στο παλάτι της Στουτγάρδης) υπό την
αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και σε συνεργασία με το
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Στουτγάρδη.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε:
• Διάλεξη της καθηγήτριας του πανεπιστημίου Κρήτης Κατερίνας Κόπακα, με
θέμα :Μινωική Κρήτη. Ένας λαβύρινθος μνημείων και ανθρώπινων εμπειριών
• Φεστιβάλ χορού, με τα χορευτικά συγκροτήματα των Κρητικών νεολαιών
Μονάχου, Στουτγάρδης, Νυρεμβέργης, Φρανκφούρτης, Ρουσελσχάιμ και
Λούντβιγσχαφεν.
• Γνωριμία με την κρητική διατροφή: Έγινε παράδοση 100 φακέλων" Κρητική
διατροφή και τα προϊόντα της", στη Γερμανική γλώσσα, έκδοση των
τεσσάρων επιμελητηρίων της Κρήτης, προσφορά και συνεργασία με το
επιμελητήριο Ηρακλείου.

•

Προβολή της τουριστικής Κρήτης με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Ε.Ο.Τ
Γερμανιας.

Στόχος μας ήταν οι εκδηλώσεις αυτές να συνδυασθούν και να αποτελέσουν τον
προάγγελο της Μινωικής έκθεσης που έγινε στο Badisches Landesmuseum της
Καρλσρούης από 27.1.2001 μέχρι 29.4.2001 με γενικό θέμα:
«Στον Λαβύρινθο του Μίνωα Κρήτη, ο πρώτος μεγάλος Ευρωπαϊκός Πολιτισμός».
Η Ομοσπονδία Κρητών ήταν μέλος της τιμητικής επιτροπής του μουσείου της
Καρλσρούης, για την Μινωική Έκθεση και συνεργάστηκε με τους υπεύθυνους του
Μουσείου της Καρλσρούης για την έκθεση αύτη, φιλέλληνα καθηγητή Δρ. Μichael
Μaass και με την Δρ Katerina Horst.
Ø

B' Παγκόσμια Συνάντηση Κρητικών Νεολαίων

Το Γενάρη 2001, στο Σίδνεϋ της μακρινής και φιλόξενης Αυστραλίας
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Β' Παγκόσμια Συνάντηση Κρητικών
Νεολαιών, στον απόηχο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2000. Η Ομοσπονδία
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Γιάννη Επιτροπάκη. Με ιδιαίτερη επισημότητα
έγινε η έναρξη των εργασιών της Β' παγκόσμιας συνάντησης κρητικών νεολαίων
από τον Πρόεδρο της αδελφότητας Κρητών Σίδνεϋ και Νέας Νότιας Ουαλίας Παύλο
Σπανουδάκη και τον Πρόεδρο της νεολαίας
Λευτέρη Αυγενάκη. Στο διάστημα από 4 έως 5 του Γενάρη του 2001
πραγματοποιήθηκε το 21ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Κρητικών Συλλόγων
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας με Πρόεδρο τον Δημήτριο Σκουλούδη.
Ø

Έκθεση Μινωικού Πολιτισμού στο μουσείο της Καρλσρούης

"Στο λαβύρινθο του Μίνωα Κρήτη. Ο πρώτος μεγάλος Ευρωπαϊκός Πολιτισμός .
Από 27.01.2001 μέχρι 29.04.2001 το μουσείο (παλάτι) της Καρλσρούης πρόβαλε το
Μινωικό πολιτισμό.
Για πρώτη φορά ευρωπαϊκό μουσείο φιλοξενεί ευρήματα από 24 μουσεία ( της
Κρήτης ,Αθηνών, Ιερουσαλήμ, Λονδίνου ,Παρισιού, Μασσαλίας, Γερμανίας) σε ένα
χώρο 1.500
τ.μ.
Η έκθεση είχε χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Επιστήμης-Έρευνας και Τέχνης
του κρατιδίου Βάδης – Βυρτεμβέργης , με 1.500.000 DM και ήταν υπό την αιγίδα του
προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο και του
πρωθυπουργού des Landes Baden-Württemberg Erwin Teufel, MdL.
Στις 25.01.2001 δόθηκε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου για την προβολή της έκθεσης.
Το διευθυντή του μουσείου της Καρλσρούης Prof. Dr. Harald Siebenmorgen, τον Dr.
Διαμαντή Παναγιωτόπουλο ( Πανεπιστήμιο Heidelberg), τη Γενική Πρόξενο της
Ελλάδος στη Στουτγάρδη Κλεοπάτρας Λιούνη, από τους υπευθύνους της έκθεσης
Prof. Dr. Μichael Μaass και Dr. Katerina Horst καθώς και τον Γιάννης Επιτροπάκης.

Η συνέντευξη δόθηκε στο καφενείο Κνωσός, ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο μέσα
στους χώρους της Έκθεσης. Εκεί ήταν οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Υπουργείο
Πολιτισμού Μαρία Λαγογιάννη, Αλεξάνδρα Καρέτσου (Μουσείο Ηρακλείου), η
Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζακή ( Μουσεία Χανίων και Ρεθύμνου), ο Νίκος
Παπαδάκης ( Μουσείο Σητείας).
Στον τοίχο είναι γραμμένη μια Κρητική μαντινάδα στα Ελληνικά - Γερμανικά:
καταστάλαγμα της θυμοσοφίας του Κρητικού εδώ και 5000 χρόνια.
«Μα σαν υπάρχει θάνατος, τι ωφελούν τα πλούτη ωσάν το λούλουδο της γης είναι η
ζωή ετούτη».
Τρεις μήνες κτυπούσε η καρδιά της Κρήτης στο μουσείο της Καρλσρούης. 160.000
ήταν οι επισκέπτες, πολλοί από αυτούς ήταν νέοι και παιδιά.
Ø
Παράλληλες εκδηλώσεις - συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων
Ηρακλείου
Σε συνεργασία, με την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, με τις Ελληνικές
διπλωματικές αρχές, με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κρήτης επίσης
με το μουσείο της Καρλσρούης, οργάνωσε η Ομοσπονδία μας παράλληλες
εκδηλώσεις όπως: μουσικο-χορευτικές βραδιές, προβολή Κρητικών προϊόντων, του
τουρισμού, της Κρητικής διατροφής, και της σύγχρονης Κρήτης. Συνεργάστηκε με το
Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου και ειδικά με την αείμνηστη πρόεδρο του Χρυσούλα
Μπουρλώτου. Η στενή συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα να έλθουν στη Γερμανία 52
άτομα από το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου και παρουσίασαν, το Χορόδραμα
«Μινωική Τελετουργία» και Κρητικούς χορούς. Παραστάσεις έγιναν στις πόλεις:
• Μόναχο: 28.03.2001- Sudeten-Deutsches-Haus
• Καρλσρούη: 30.03.2001- Renaissance-Saal des Badischen
Landesmuseums
• Στουτγάρδη: 01.04.2001- Beethoven-Saal der Liederhalle
• Στρασβούργο: 03.04.2001 - Ευρωκοινοβούλιο.
Οι συμπατριώτες μας στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις αύτη την προσπάθεια της
πολιτιστικής προβολής της χώρας μας.
Ø

Γενική Συνέλευση 2001

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2001 στη Φραγκφούρτη, πραγματοποιήθηκε γενική
συνέλευση της ομοσπονδίας. Τα θέματα που ψηφίστηκαν ήταν:
• οργάνωση κρητικής νεολαίας σε κάθε σύλλογο, εθελοντισμός
• ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας
• διεθνές χωριό Κρητικής νεολαίας

Ø
10 Δεκεμβρίου 2001 Θεσσαλονίκη, 4η Παγκόσμια Συνάντηση
εκπρόσωπων κρητικών οργανώσεων
Οι εκπρόσωποι των Κρητικών όλης της γης συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στο
πλαίσιο των εργασιών της Δ' Συνέλευσης του Συμβουλίου αποδήμου Ελληνισμού.
Η συνάντηση είχε προετοιμαστεί συστηματικά από κοινού από την Παγκρήτιο
Ένωση Αττικής και την Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας.
Στην συνάντηση πήραν μέρος αντιπροσωπείες από τις Ενώσεις Αττικής και
Μακεδονίας και οι Παγκρητικές Ομοσπονδίες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλίας,
Γερμανίας, Κύπρου, οι Κρητικοί της Ιταλίας και του Βελγίου, οι βουλευτές Στέλιος
Ματζαπετάκης, Δημήτρης Αλαμπάνος και Βασίλης Γερανίδης μέλη της διαρκούς
επιτροπής της βουλής για τον απόδημο Ελληνισμό, και ο αντιπρύτανης του
πανεπιστημίου Κρήτης Μιχάλης Δαμανάκης.
Στην αντιπροσωπεία της Αμερικής μετείχε και ο εκλεγείς Γραμματέας του ΣΑΕ
Κυριάκος Μαραγκουδάκης, καθώς και ο Ανδρέας Μανατάκης. Η Ομοσπονδία
εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Επιτροπάκη.
Αποφασίστηκε ομόφωνα να προχωρήσουν στην ίδρυση Παγκόσμιου Συντονιστικού
Συμβουλίου Κρητών το οποίο θα συγκροτηθεί στην πορεία μέσα από την
συνεργασία και κοινή δράση όλων των κρητικών.
Ø

Τιμητική εκδήλωση. Ηράκλειο,17.12.2001

Το λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου οργάνωσε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ατλαντίς για
να τιμήσει την Ομοσπονδία μας με τον τίτλο του επίτιμου μέλους στο πρόσωπο του
Προέδρου της, Γιάννη Επιτροπάκη. Από την πλευρά της η Ομοσπονδία τίμησε το
Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου με τη βράβευση της Προέδρου, Χρυσούλας
Μπουρλώτου με τον τίτλο της επιτίμου προέδρου της Ομοσπονδίας. Επίσης
βραβεύσαμε τον Δρ. Μίοή8θ! Μ88ββ με το τίτλο του επιτίμου μέλους της
Ομοσπονδίας, για την προσφορά του στην Έκθεση της Καρλσρούης 2001 τη
γενικότερη προβολή του Κρητικού πολιτισμού.
Παρουσία των αρχών της πόλης και του Νομού Ηρακλείου, των μελών του Δ.Σ. του
Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου, αντιπροσωπεία των Αποδήμων Κρητών με το
Πρόεδρο της Παγκρητικής Ένωσης Σταύρο Σημαντήρη, τον Πρόεδρο του ΔΙΑς Δρ.
Γιάννη Νάθενα, του Μανόλη Κουγιουμουτζή και Μάρκου Πετράκη,
πραγματοποιήθηκε ομιλία του Δρ. Μίοή8θ! Μ88ββ με θέμα ο απόηχος της μινωικής
έκθεσης στη Καρλσρούη. Οι καλεσμένοι πήραν συμβολικά ένα ευρωλεπτό και μία
δραχμή, δεδομένου ότι η 17η Δεκεμβρίου 2001 ήταν η πρώτη ημέρα κυκλοφορίας
του ευρώ.

Z Χρονική περίοδος 2002- 2007

Ø Διάφορα θέματα:
12 Μαΐου 2002, στο Füssen της Βαυαρίας: παραδοσιακή πασχαλινή εκδήλωση
"ψήσιμο αρνιών" από τον Κρητικό σύλλογο Μονάχου.
19 Μαΐου 2002, στη Νυρεμβέργη: εκδήλωση για την Μάχη της Κρήτης, παρουσία
του αρμόδιου για τον Απόδημο Ελληνισμό, Υφυπουργό εξωτερικών Γιάννη
Μαγκριώτη.
31 Αυγούστου 2002, στο Ρέθυμνο: συμμετοχή των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας
Γιάννη Επιτροπάκη και Μανόλη Κουγιουμουτζή, στην προσυνεδριακή συνάντηση
του Παγκόσμιου Συντονιστικού Συμβουλίου που είχε συσταθεί το Δεκέμβρη του
2001 στη Θεσσαλονίκη.
Ø Κουρήτες-Αρκάδι-Αθήνα 2004
Η καρδιά της Κρήτης χτυπούσε για μια βδομάδα στο Ντίσελντορφ και στη
Φραγκφούρτη. Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας και σε συνεργασία με τον
Κρητικό Σύλλογο του Ντίσελντορφ πραγματοποιήθηκε στις παραπάνω πόλεις, από
3 έως 10 Νοεμβρίου 2002, εκδηλώσεις με το γενικό τίτλο Κουρήτες-Αρκάδι-Αθήνα
2004.
Οι εκδηλώσεις, που τελούσαν υπό την αιγίδα του υπουργείου εξωτερικών,
υλοποιήθηκαν με την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου
Ελληνισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, της
Περιφέρειας Κρήτης, της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα
2004" και άλλων χορηγών.
Σκοπός των εκδηλώσεων ήταν η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και της
κρητικής ιστορίας με αφορμή την επέτειο του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής
Αρκαδίου, καθώς και τη προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004, σε
Έλληνες, Γερμανούς και σε άλλους φίλους της Ελλάδας. To πρόγραμμα των
εκδηλώσεων περιελάμβανε:
• Μουσική Συναυλία του Νίκου Ανδρουλάκη με τίτλο Αθέατες μνήμες".
Περιδιαβαίνοντας την Ελλάδα: ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα του
Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου.
• Ενημέρωση και προβολή, για την πορεία προόδου την προετοιμασία των
Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004.
• Παρουσίαση του έργου του Βελισάριου Φρέρη Μπροστά στο θάνατο",
που αναφέρεται στο Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου το 1866, από την
θεατρική ομάδα του Ενιαίου Λυκείου Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου.
• Κρητική μουσικοχορευτική εκδήλωση, στη Rheinterasse Ντίσελντορφ με το
συγκρότημα του Νεκτάριο Σαμόλη και τη συμμετοχή του Μανόλη
Σαλούστρου και Αριστείδη Σωμαράκη.

Παράλληλα με τις παραπάνω εκδηλώσεις διεξήχθησαν, για τέσσερις ημέρες, οι
εργασίες της 3ης Παγκόσμιας Συνάντησης Κρητικών Νεολαιών με τη συμμετοχή
δεκάδων νέων Κρητών απ' όλη τη Γερμανία και εκπρόσωπων Κρητικών
οργανώσεων απ' όλο τον κόσμο. Το γενικό συντονισμό από την πλευρά της
Ομοσπονδίας είχε ο Πρόεδρος της Κρητικής Νεολαίας Γερμανίας Δρ. Μάρκος
Τρούλης. Κύριο θέμα που απασχόλησε του συνέδρους ήταν το διεθνές χωριό
κρητικής νεολαίας και η συμμετοχή των νέων Κρητών στους ολυμπιακούς αγώνες
του 2004.
Το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου έκλεισε το πρόγραμμα του Συνεδρίου του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Περιφέρειας Ευρώπης στη Φραγκφούρτη, με
την παρουσίαση
της παράστασης
περιδιαβαίνοντας την Ελλάδα" στην αίθουσα DGB των
Γερμανικών Συνδικάτων προς τιμή των συνέδρων του ΣΑΕ περιφέρειας Ευρώπης.
Ø Η Κρήτη, κοιτίδα του πρώτου Ευρωπαϊκού πολιτισμού
Σ ένα ξεχωριστό ταξίδι στο μυθολογικό παρελθόν της Ευρώπης μας οδήγησε ο
πολιτιστικός σύλλογος, Ιωνίας Αηδών από το Ηράκλειο, με την παράσταση η
αρπαγή της Ευρώπης, που παρουσιάστηκε από 16- 19 Ιουλίου 2003 στις πόλεις
Στουτγάρδη-Μόναχο-Νυρεμβέργη.
Το έργο, σε μουσική Κικής Καγιαβά και χορογραφίες Ρενής Παπαδάκη-Πλουμίδου,
ήταν μια μουσικοχορευτική αναπαράσταση του γνωστού μύθου της αρπαγής της
Ευρώπης, της κόρης του βασιλιά της Φοινίκης Αγήνορα.
Στην ύφανση του μύθου χρησιμοποιήθηκαν στίχοι από αρχαίους ελληνικούς
ύμνους, οι οποίοι τραγουδήθηκαν ή απαγγέλθηκαν από τη χορωδία του Συλλόγου
Ιωνίας Αηδών.
Οι εκδηλώσεις αυτές αποτέλεσαν μια σειρά εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας με θέμα:
Κρήτη, κοιτίδα του πρώτου Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ήταν υπό την αιγίδα της
γενικής γραμματείας απόδημου Ελληνισμού και της Περιφέρειας Κρήτης.
Πενήντα κρητικόπουλα από τη Γερμανία έζησαν τρεις βδομάδες στη
Λωτοφάγων , στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης

Χώρα των

Από 28 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 2003 πενήντα παιδιά από τις πόλεις
Στουτγάρδη, Νυρεμβέργη, Κολωνία και Ντίσελντορφ, ηλικίας 8 έως 12 ετών, παιδιά
κρητικής καταγωγής και όχι μόνο, φιλοξενήθηκαν στους κατασκηνωντικούς χώρους
της Χώρας των Λωτοφάγων , στα Αγριανά Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος δράσης του Συμβουλίου Απόδημου
Ελληνισμού.
Η επίσκεψη των παιδιών έγινε κατόπιν πρότασης της Ομοσπονδίας Κρητικών
Συλλόγων Γερμανίας, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να συμβάλλει στη διεύρυνση και σύσφιξη των
σχέσεων των αποδήμων με τη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και ταυτόχρονα τη
διατήρηση της ελληνικής συνείδησης στις νέες γενιές.

Ø Κρήτη 2003, Συνέδριο Κρητών όπου Γης
Οι εργασίες του Συνεδρίου διεξήχθησαν με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία στην
Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης, στο Κολυμπάρι Χανίων από 20 έως 22 Αυγούστου
2003. Μετά το Συνέδριο οι σύνεδροι επισκέφτηκαν το σπίτι του Ελ. Βενιζέλου, τους
τάφους στο Ακρωτήρι, το Αρκάδι, την Κνωσό και το Λασίθι.
Το Συνέδριο ήταν χωρισμένο σε 7 ενότητες(στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της
Κρήτης, πλουτοπαραγωγικοί πόροι-επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση-έρευνα και
σύνδεση με διεθνές περιβάλλον, αρχαιολογική κληρονομιά, νεότερη Ιστορία της
Κρήτης, Κρητική εθνογραφία- σύγχρονος πολιτισμός, κοινωνικά προβλήματα) και
δύο συσκέψεις(όλων των κρητικών οργανώσεων αποδήμων και νεολαίας),
ασχολήθηκε, ανέλυσε και πήρε θέση σε όλα τα θέματα της Κρήτης και των κρητικών.
Οι Εισηγητές ήταν 60 προσωπικότητες της πολιτικής, της επιστήμης της τέχνης, των
υπηρεσιών και των φορέων της Κρήτης και των οργανώσεων αποδήμων Κρητών.
Στο συνέδριο πήραν μέρος 350 σύνεδροι. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας
παρευρέθηκαν: Γιάννης Επιτροπάκης, ΜανόληςΚουγιουμουτζής, Αλεξάνδρα
Χαλκιαδάκη, Χριστιάννα Σκουλουδάκη, Βαρδής Ανεζάκης, πρώην πρόεδροι της
ομοσπονδίας Δημήτρης Καντιλιεράκης, Γεώργιος Κουργιεράκης πρώην στελέχη
όπως Γεώργιος Ξενάκης, Γεώργιος Αντωνακάκης, και Γιάννης Αγγελάκης και άλλα
περίπου 25 μέλη των συλλόγων μας.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα: http://www.cretans.org/
Ø Διάφορα θέματα:
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2003 στη Φραγκφούρτη πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση
της Ομοσπονδίας. Τα θέματα που ψηφίστηκαν ήταν: συμμετοχή της Ομοσπονδίας
στην ίδρυση Συνομοσπονδία Κρητών, με την επωνυμία Παγκόσμιο Συμβούλιο
Κρητών με έδρα το Ρέθυμνο και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004.
Στις 15.11.2005 ομάδα κρητικής νεολαίας από τον Σύλλογο του Rüsselsheim, με την
Γενική Γραμματέα Χριστιάννα Σκουλουδάκη και τον Γιάννη Επιτροπάκη συμμετείχαν
στη εκδήλωση του Κρητικού συλλόγου Βερολίνου με πρόεδρο τον Γιάννη Μανουρά.
Από 6 μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2003 στην Ε' παγκόσμια συνέλευση του Συμβουλίου
Αποδήμου Ελληνισμού. Ο πρόεδρος Γιάννης Επιτροπάκης και τα μέλη του
Διοικητικού συμβουλίου Χριστιάννα Σκουλουδάκη, Βαρδής Ανεζάκης και ο
πρόεδρος της επιτροπής Κρητών επιχειρηματιών Ευρώπης, Μανόλης
Κουγιουμουτζής, εκπροσώπησαν την Ομοσπονδία.
Στις 15.12,2003, στη Μονή Αρσάνη του Ρεθύμνου ιδρύθηκε Παγκόσμιο Συμβούλιο
Κρητών ως τριτοβάθμιο πολιτιστικό σωματείο από τις ομοσπονδίες Α) Παγκρητική
Ένωση Αμερικής Β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων Γ) Ομοσπονδία
Κρητικών Συλλόγων Γερμανίας και Δ) Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας
Ζηλανδίας, με έδρα το Ρέθυμνο.
Ø Καλοκαίρι 2004 Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα

Στις 11.07.2004 ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιάννης Επιτροπάκης, ως
λαμπαδηδρόμος, μεταφέρει την ολυμπιακή φλόγα στα Αστερούσια, και ανάβει το
βωμό που είχε στηθεί στο Πύργο του Δήμου Αστερουσίων. Τον Αύγουστο 2004, ο
Γιάννης Επιτροπάκης είναι εθελοντής, στην υπηρεσία υποδοχής κοινού, στο
Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
Ø Πολιτικά γεγονότα
7 Μαρτίου 2004 Πρωθυπουργός ΝΔ Κώστας Κραμανλής.
22 Νομβρίου 2005 Γερμανία, CDU, για 1η φορά Bundeskanzlerin Merkel Angela
Ø Διάφορα θέματα:
Στις 8.10.2004 στο Μόναχο, έγινε τιμητική διάκριση στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Αυγουστίνο με τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου της Ομοσπονδίας. Η εκδήλωση
πλαισιώθηκε με συναυλία, από το συγκρότημα όμικρον και τη χορωδία της ενορίας
του Εsslingen υπο την καθοδήγησητου Ιερέα Μιχαήλ Νεονάκη. Η εκδηλώση
αποτέλεσε μέρος μεγάλης σειράς εκδηλώσεων για τα 175 χρόνια της εκκλησίας
Salwatorkirche του Μονάχου.
21.02.2005 στο ξενοδοχείο Ατλαντίς Ηρακλείου: Συμμετοχή στο φιλολογικό
μνημόσυνο της αξέχαστης Χρυσούλας Μπουρλώτου.
25.6 μέχρι 1.07.2005, στο Las Vegas: ο Γιάννης Επιτροπάκης εκπροσώπησε την
ομοσπονδία στο 39ο συνέδριο της Παγκρητικής Ενωσης Αμερικής.
18 μέχρι 19.08.2005, στο Ξενία του Ρεθύμνου: γενική συνέλευση αντιπροσώπων
μελών του ΠΣΚ.
30.10.2005

στη Φραγκφούρτη: Καταστατική Γενική Συνέλευση της
Ομοσπονδίας,όπου ψηφίσθηκε η αλλαγή της επωνυμίας της, ως
Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης, με σύμβολο την Αρπαγή της
Ευρώπης και η οργάνωση εκδηλώσεων για τα 30χρονα της
Ομοσπονδίας.
Ø Συνέδριο για τα 30χρονα της Ομοσπονδίας και τα 40χρονα
του Κρητικού συλλόγου Μονάχου
Η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και ο Κρητικός Σύλλογος Μονάχου
διοργάνωσαν συνέδριο από 25 μέχρι 27 Νοεμβρίου 2005 στο Μόναχο, με αφορμή
την 40η επέτειο από την ίδρυση του Κρητικού συλλόγου Μονάχου και την 30η
Επέτειο από την ίδρυση της Ομοσπονδίας Κρητικών Συλλόγων Γερμανίας.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε:
• Λαογραφικό σεμινάριο με θέμα: οι Χοροί της Κρήτης, τα μουσικά όργανα και
Κρητικές Φορεσιές. Εισηγητής ήταν ο Ιωάννης Τσουχλαράκης.
• Διδασκαλία κρητικών χορών, με Χοροδιδάσκαλο τον Ιωάννη Τσουχλαράκη.

• Παρουσίαση των πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης
και
των δυνατότητων συνεργασίας των νέων και των οργανώσεων μας με το ΙΤΕ
και το επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ). Εισηγητές:
Μιχάλης Καραταράκης, καθηγητής, Αρτέμης Σαιτάκης, ΙΤΕ Κρήτης.
• Την αξία της κρητικής διατροφής και οι δυνατότητες ένταξης της στη
καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Εισηγητές α) Νίκος Ψιλάκης
δημοσιογράφος, συγγραφέας και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας
Γεύσης και β) Γιώργος Ανδρεαδάκης, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Κρήτης.
• Κρητική μουσικοχορευτική εκδήλωση με το συγκρότημα του Στέλιου
Μαρκόπουλου,στη αίθουσα Salesianum TSV München, με συμμετοχή
Κρητικών συλλόγων από Ντίσελντορφ, Φραγκφούρτης,Ρουσελσχειμ,
Μανχαείμ, Λουντβικσχαφεν, Στουτγάρδη και Νυρεμβέργη. Τον συντονισμό
της εκδήλωσης τον είχε η Δρ. Αργυρή Παρασύρη-Bauer. Υλοποιώντας την
ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης της Ομοσπονδίας έγινε
βράβευση των συμπατριωτών α) Σταύρου Σημαντήρη, Προέδρου της ΠΣΚ
και β) Ντόρας Μπακογιάννη , Δημάρχου Αθηναίων, για την προσφορά των
στη Κρητική Διασπορά. Η Ντόρα Μπακογιάννη εκπροσωπήθηκε από τον
ευρωβουλευτή Κώστα Χατζηδάκη. Φιλοξενούμενός μας ήταν ο γερμανός
ευρωβουλευτής κρητικής καταγωγής Γιώργος Χατζημαρκάκης.
• Εκκλησιασμός και δοξολογία στη εκκλησία των Αγίων Πάντων στη μνήμη του
Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου, με πανηγυρικό της ημέρας από τον Δρ
Θεοχάρη Προβατάκη εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού.
• Επίσκεψη και κατάθεση στεφάνου στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου.
• Εισήγηση για τη λαϊκή τέχνη και την παραδοσιακή ζωή στη Μεγαλόνησο, από
τον Δρ Θεοχάρη Προβατάκη.
• Εισήγηση για τις λαϊκές τελετουργίες στη Κρήτη, από τον δημοσιογράφο και
συγγραφέα Νίκο Ψιλάκη.
• Εισήγηση για το θέμα: Εθνικοτοπικές οργανώσεις και η οργάνωση τους σε
παγκόσμια δίκτυα, Παγκόσμια Συνομοσπονδία Κρητών. Εισηγητές: Σταύρος
Σημαντήρη, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Κρητών ΠΣΚ,
Δημήτρης Σταματάκης, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητών και
Γιάννης Επιτροπάκης, Πρόεδρος της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης.
Τον Γενάρη του 2007 τα εμβάσματα των γερμανικών συνταξιοδοτικών φορέων για
τους 110.000 Έλληνες συνταξιούχους που έχουν εργαστεί στη Γερμανία και ζουν
στην Ελλάδα, ανέρχονται στα 350 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη Γερμανία, οι οποίες είναι Ελληνικών συμφερόντων,
ανέρχονται στις 27.000 και απασχολούν περίπου 100.000 θέσεις εργασίας, όμως οι
Ελληνικές τράπεζες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη Γερμανία ή συρρικνώνουν το
δίκτυό τους στην πόλη της Φραγκφούρτης.
Στις 11 Μαρτίου 2006, στη Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου ITB, η Ομοσπονδία
εκπροσωπούμενη από τον Γιάννη Επιτροπάκη συνεργάστηκε με τον Πρόεδρο του

Κρητικού Συλλόγου Βερολίνου, Γιάννη Μανουρά, και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ηρακλείου όπου παρουσίασαν το συγκρότημα Κουρήτες και τον Ψαραντώνη στο
Ευρωπαϊκό σχολείο του Βερολίνου.
Από 26 μέχρι 29 Οκτωβρίου 2006, στη Πάφο της Κύπρου πραγματοποιήθηκε, σε
εφαρμογή του νόμου 3480/2006, συνέλευση ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης. Η
Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Επιτροπάκη και το Βαρδή Ανεζάκη. Ο
Πρόεδρος Γιάννης Επιτροπάκης εξελέγη, από τους αντιπροσώπους των
Οργανώσεων των Αποδήμων, μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ
περιφέρειας Ευρώπης.
Στις 2 Δεκεμβρίου 2006 ο Κρητικό Σύλλογο Ντίσελντορφ οργάνωσε εκδήλωση για το
ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου, από το ΔΣ της Ομοσπονδίας παραυρέθηκαν, η
Σοφία Ρουμπάκη, ο Μανόλης Κουγιουμουτζής,ο Μανόλης Κλάδος,ο Γιάννης
Επιτροπάκης και ο οικοδεσπότης πρόεδρος του συλλόγου Βαγγέλης Κοσμαδάκης.
Καλεσμένοι από την Κρήτη ήταν ο Δήμαρχος Τεμένους δημοσιογράφος, Γιώργος
Βιτώρος, το συγκρότημα του των Βρακοφόρων με το Πρόεδρο του Στέλιο Κεχαδάκη
και τον Κώστα Καλλέργη.
Στις 2.12.2006 στο Ντίσελντορφ, η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης, σε
συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφάσισε να τιμήσει το μεγάλο Κρητικό ποιητή, συγγραφέα και
στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη για τα 50χρόνια από το θάνατο του το έτος 2007 είναι, για
την Ομοσπονδία αφιερωμένο στο Νίκο Καζαντζάκη.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζουμε μια σειρά εκδηλώσεων σε πόλεις της Ευρώπης,
ειδικά εκεί που δραστηριοποιούνται Ελληνικές Κοινότητες και εθνικοτοπικοί σύλλογοι.
Στην προσπάθεια μας αυτή θα συνεργαστούμε με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου
Καζαντζάκη και άλλους φορείς.
Από 7 μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε η ΣΤ' γενική συνέλευση ΣΑΕ.
Η Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Επιτροπάκη και το Βαρδή Ανεζάκη.
Το 2006 ιδρύεται ο Κρητικός Σύλλογος Στοκχόλμης Σουηδίας, με πρόεδρο τον
Μανόλη Τερζάκη.
Στις 10 Μαρτίου 2007,ο σύλλογος Στοκχόλμης πραγματοποίησε κρητική εκδήλωση με
την ευκαιρία της ίδρυση του. Η ομοσπονδία ήταν παρούσα με τα μέλη του Δ.Σ. Βαρδή
Ανεζάκη, Μανόλη Κουγιουμουτζή και Γιάννη Επιτροπάκη. Ο σύλλογος της
Στοκχόλμης έγινε μέλος της ομοσπονδίας μας.
Στις 23 Μαρτίου 2007, στη Στουτγάρδη η Ομοσπονδία με τους Κρητικούς Συλλόγους
της περιοχής, σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την Ελληνική
κοινότητα Στουτγάρδης οργάνωσαν εκδηλώσεις με αφορμή τα 50 χρόνια από το
θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη, το πρωί στους μαθητές του Ελληνικού Λυκείου
Στουτγάρδης και το βράδυ στους χώρους της Ελληνικής κοινότητας Στουτγάρδης, με
κεντρικό ομιλητή τον Γιώργο Στασινάκη.

Στις 24 Μαρτίου 2007, στο Ludwigshafen, η Ομοσπονδία και ο τοπικός Κρητικός
Σύλλογος οργάνωσαν εκδήλωση με αφορμή τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Νίκου
Καζαντζάκη. Ομιλητής ήταν ο Γιώργος Στασινάκης.
Στις 5 και 6 Μαΐου 2007 στο Rüsselsheim, ο Κρητικός Σύλλογος, με την
υποστήριξη της Ομοσπονδίας οργάνωσε εκδηλώσεις με την συμπλήρωση των 40
χρόνων από την ίδρυση του. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: ιστορικό του συλλόγου,
βράβευση στελεχών, παρουσίαση έργων από τη μουσική σχολή του
Ρούσσελσχειμ, ομιλία για τον Νίκο Καζαντζάκη, κρητικό χορό, πλούσια κρητικά
εδέσματα, παρουσίαση θεατρικής παράστασης με το έργο Καπετάν Μιχάλη του
Νίκου Καζαντζάκη από τον Ελληνικογερμανικό σύλλογο Κρέφελντ.
Στις 25 Μαΐου 2007 στο Πολιτιστικό κέντρο Gasteig του Μονάχου, ο Κρητικός
Σύλλογος Μονάχου και το ίδρυμα Παλλάδιο, με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας
και της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη οργάνωσαν λογοτεχνική και
μουσική εκδήλωση στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα.
Στις 27 Μαΐου 2007 έγινε επιμνημόσυνη δέηση στον ιερό Ναό των Αγίων Πάντων
στο Μόναχο, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους ηρωικούς νεκρούς της επικής
Μάχης της Κρήτης.
Στις 25 Ιουνίου 2007 ο Κρητικός Σύλλογος του Λουξεμβούργου γίνεται μέλος της
ΠΟΕ.
Η. Χρονική περίοδος 2008-2009
7-11-2009 στη Φραγκφούρτη Γενική – Εκλογική Συνέλευση της ΠΟΕ.
Μια ομοσπονδία που φέτος 2009, 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.

Εκδηλώσεις -Συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας σε μεγάλες Οργανώσεις:
Ø 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.
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.
Ø Επίσκεψη
στην Αυστραλία, 15-05-2008 μέχρι 31-05-2008,
Αυστραλία. για την επέτειος της Μάχης της Κρήτης

στην

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.

Ø Προβολή Κρητικής διατροφής στο Μόναχο Φεβρουάριος 2009. 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
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.
Ø 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.
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
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.
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.
Κουργιεράκης Γιώργος πρώην 2ος 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,
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.
Ø 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
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.

Ø 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,
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 .

Ø 2007
3-11-2007στη Κολωνία μουσικοχορευτική εκδήλωση, για τα 50χρονα από το
θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη.
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’,
να συντονίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν με τελικό στόχο την παραμονή του
Οργανισμού στο Ηράκλειο.
Ø 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 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
Κουγιουμουτζής.

στην

Αυστραλία

Συμμετοχή

Επιτροπάκης,

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.
19-09-2008 σε εκδήλωση ημερίδας του DHW στη Φρανκφούρτη.
16-10-2008 σε εκδηλώσεις - Άγιοι Δέκα αποστόλου Παύλου.

Καλούς Λιμένες, στο δρόμο

του

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.
Ø 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.
Ø 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
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
Συμβουλίου Κρητών ΠΣΚ,
Επιτροπάκης.

έκτατη καταστατική συνέλευση του Παγκοσμίου
Εισηγητές: Αεράκης, Κουγιουμουτζής, Παρασύρη,

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
Επιτροπάκη Γιάννη .

Κολωνία. Συμμετοχή

Αεράκη

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

Γιώργο και

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

Ø 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.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.
Πολιτικά γεγονότα .
4 Οκτωβρίου 2009 ΠΑΣΟΚ Πρωθυπουργός Γ.Α. Παπανδρέου
27 Σεπτεμβρίου 2009 Γερμανία,CDU, για 2η φορά Bundeskanzlerin Merkel Angela

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
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

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

Θ. Χρονική περίοδος 2010- 3/2013
Ø 16-3-2013 Γενική - Εκλογική συνέλευση αντιπροσώπων των συλλόγων της
ομοσπονδίας μας. Μια ομοσπονδία που φέτος κλείνει ένα κύκλο 38 χρόνων
ζωής και δράσης στην Ευρώπη.
Ø Επιτροπή οι φίλοι του ENISA
Η επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Μανόλη
Κουγιουμουτζή, την Dr Αργυρή Παρασύρη και τον Γιάννη Επιτροπάκη, που σκοπό
έχει σε συνεργασία με τον Σύλλογο ‘οι φίλοι του ENISA’, να συντονίζει τις ενέργειες
που πρέπει να γίνουν με τελικό στόχο την παραμονή του Οργανισμού στο
Ηράκλειο.
Ø Εκδηλώσεις -Συμμετοχή
Οργανώσεις:

της

Ομοσπονδίας

μας

σε

μεγάλες

Στις 30/31 Ιουλίου 2010 και 1-08-2010 πραγματοποιήθηκε Συνέδριο Κρητών όπου
γης.
Στο ξενοδοχείο “Miramare” στον Άγιο Νικόλαο,
έγιναν
οι εργασίες του
Παγκρητίου Συνεδρίου Κρητών, που διοργάνωσαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Κρητών (με προεδρείο από τη Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης, Αεράκη Γιώργο

– Κουγιουμουτζή Μανώλη – Παρασύρη Αργυρή - Επιτροπάκη Γιάννη).
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου.

και η

Τους σύνεδρους καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, πρώην
Υπουργός κ. Νίκος Σκουλάς.
Τους συνέδρους υποδέχθηκε στο νομό Νομάρχης Λασιθίου κ. Σήφης
Αναστασάκης ενώ ο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Γιώργος
Αεράκης, αναφέρθηκε στο ρόλο του απόδημου Ελληνισμού και στα θέματα του
Συνεδρίου.
Χαιρετισμό απεύθυναν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχάλης
Καρχιμάκης, ο Ευρωβουλευτής κ. Σπύρος Δανέλης και ο Δήμαρχος Αγίου
Νικολάου κ. Δημήτρης Κουνενάκης.
Την επίσημη έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο τότε Πρωθυπουργός κ. Γιώργος
Παπανδρέου λίγο μετά τις 7 το απόγευμα στις 30.07.2010.
Μίλησαν και χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος και
εκπρόσωποι των κομμάτων.
Η τελετή ξεκίνησε με αγιασμό τον οποίο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.
Ειρηναίος ενώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα εκπροσωπήσει ο Μητροπολίτης
Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριος.Την πρώτη μέρα διεξάχθηκαν δύο συνεδρίες:
Η πρώτη με θέμα τις υποδομές της Κρήτης που είχε ως διακεκριμένο ομιλητή τον
Ακαδημαϊκό, Καθηγητή Φυσικής, A&M Texas University κ. Δημήτρη Νανόπουλο.
«Πρέπει να είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης και πιο
γενικά του πολιτισμού είναι η Βασική Έρευνα· στη Φυσική, Βιολογία, Χημεία και
Μαθηματικά», τόνισε και παρουσίασε στοιχεία που παγιώνουν την παραπάνω
άποψη καθώς και μερικές πολύ πρόσφατες εξελίξεις στην κατανόηση του
Σύμπαντος που μας αλλάζουν ριζικά τις απόψεις μας περί κόσμου. Ενώ
αναφέρθηκε στην Ελληνική πραγματικότητα και τις εγγενείς παθογένειες που
πολλαπλασιάζονται και διογκώνονται από την ανικανότητα των εκάστοτε
διοικούντων.

Εισηγήσεις στην ενότητα έγιναν από τους Προέδρους των δύο Τμημάτων του ΤΕΕ
της Κρήτης κ.κ. Πέτρο Ινιωτάκη και Αντώνη Πιταριδάκη. Ο κ. Βασίλης
Φωτεινόπουλος παρουσίασε τη μελέτη για το νέο οδικό άξονα Κρήτης ή ΚΟΑΚ
όπως είχε ονομαστεί αρχικά ενώ ο πρώην ΓΓ. Της Περιφέρειας Κρήτης και του
ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καμπέλης αναφέρθηκε στο περιβάλλον ως πυλώνα
βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος, ο πρώην Δήμαρχος και Πρόεδρος του ΟΑΣ κ. Νίκος
Πετράκης μίλησε για την πράσινη ανάπτυξη και ο Διευθυντής του ΙΤΕ κ. Κώστας
Στεφανίδης για την έρευνα και την τεχνολογία στην Κρήτη. Τη Συζήτηση συντόνισε
ο Δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Καρυωτάκης.
Η
2η
συνεδρία με θέμα «Πολιτισμός - Τουρισμός - Σύγχρονη Ζωή»,
διακεκριμένος ομιλητής ήταν ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης και
Πρόεδρος του Μουσείου Ν. Καζαντζάκη κ. Γιώργος Γραμματικάκης ενώ εισηγητές
η Καθηγήτρια Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης κα Κατερίνα Κόπακα, που
αναφέρθηκε στον αρχαιολογικό και μνημειακό πλούτο της Κρήτης. Ο Συγγραφέας
και Δημοσιογράφος κ. Νίκος Ψιλάκης, ασχολήθηκε με τον παραδοσιακό πολιτισμό
του νησιού ενώ ο Πρόεδρος του «Διαζώματος» κ. Σταύρος Μπένος έδωσε ως
παράδειγμα εθελοντισμού, την πρωτοβουλία για την διάσωση των αρχαίων
θεάτρων.
Για τον τουρισμό μίλησε ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Νίκος Αγγελόπουλος ενώ ο
Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ κ. Κώστας Ντούνας για το παράδειγμα των
τεχνητών υφάλων στην προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης. Τέλος ο κ. Γιώργος
Πρεβελάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης μίλησε με θέμα:
«Η Κρήτη, σύνδεσμος Βορρά και Νότου, η ιδανική πρωτεύουσα μιας μελλοντικής
ενοποιημένης Μεσογείου».
Την δεύτερη μέρα διεξάχθηκαν άλλες δύο συνεδρίες:
3η Συνεδρία: παραγωγικοί τομείς –Επιχειρηματικότητα –εξωστρέφεια
Διακεκριμένος ομιλητής Μανώλης Ηλιάκης.
Ø 4η Συνεδρία: η Κρήτη για τους Απόδημους- οι Απόδημοι για τη Κρήτη
Διακεκριμένος ομιλητής Γιώργος Χατζημαρκάκης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διεξήχθησαν
«εργαστήρια» με σημαντικά συμπεράσματά.

παράλληλα τέσσερα θεματικά

Το εργαστήριο για την Νεολαία με στόχο την αλληλογνωριμία και την παγκόσμια
δικτύωση,
Το εργαστήριο για την Επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη, στήριξη και δικτύωση
των κρητικών επιχειρήσεων όπου γης,
το εργαστήριο για την προστασία και διάδοση της Κρητικής Διατροφής και
το εργαστήριο για τον Πολιτισμό της Κρήτης στον κόσμο.

Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου στον ισόγειο χώρο του ξενοδοχείου
φιλοξενήθηκε
έκθεση με πιστοποιημένα προϊόντα κρητικών εταιρειών που
συμμετέχουν στο εξαγωγικό εμπόριο της χώρας.
Στις 1-08-2010 στη Σητεία συμπεράσματα- κλείσιμο συνεδρίου, απολογισμός ΠΣΚ
Επίσκεψη στη μονή Τοπλού. Είμαστε υπερήφανοι για τα αποτελέσματα αυτού
του συνεδρίου.
Ø Εκδηλώσεις της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ.
1).Η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης ΠΟΕ, σε συνεργασία με το Λύκειο των
Ελληνίδων Μονάχου και με τους Κρητικούς Συλλόγους
Μονάχου και
Στουτγάρδης, διοργάνωσαν λαμπρές πολιτιστικές εκδηλώσεις :
Ø Κρητική παραδοσιακή φορεσιά και το κόσμημα της.
στις 14 Μαΐου 2010 στο Μινώα, im Sportpark Neubiberg, με συμμετοχή
μελών του Λυκείου Ελληνίδων Μονάχου με την πρόεδρο κα. Κατερίνα Φθενάκη
και μελών του Κρητικού Συλλόγου Μονάχου και άλλων Συμπατριωτών μας

παρουσίασαν, η κα Καλλιόπη Τσιμπισκάκη, ενδυματολόγος και η κα Μαρία
Τσιμπισκάκη, σχεδιάστρια κοσμημάτων, μία ιστορική αναδρομή και ζωντανή
παρουσίαση μιας ανδρικής και δύο γυναικείων φορεσιών με τα κοσμήματα τους.
Πράγματι ήταν μια γνωριμία με την τελετή του ντυσίματος και ειδικά το στολισμό
της Κρητικοπούλας.
Ακολούθησε συνεστίαση, με Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, άφθονη τσικουδιά
παραγωγής του Κρητικού συλλόγου Μονάχου με την φροντίδα του ακούραστου
προέδρου Μανόλη Κουγιουμουτζή.
Ø Β) Μνήμης για τα 69 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης
και γ) τα 30χρονα από την ίδρυση του Κρητικού Συλλόγου Στουτγάρδη και
Περιχώρων ΚΡΗΣ στις 15 Μαΐου 2010,
στους χώρους του VFL Wangen
(KODAK), Stuttgart.
Η καρδία της Κρήτης κτύπησε δυνατά σε αυτή την εκδήλωση, μνήμης και τιμής
για τη μάχη της Κρήτης.Χαιρέτησε και καλωσόρισε τους καλεσμένους, ως
οικοδεσπότης
ο Δημήτρης Γιανναδάκης πρόεδρος του Κρητικού Συλλόγου
Στουτγάρδης Κρής.Ακολούθησε ο Γιάννης Επιτροπάκης Πρόεδρος της
Παγκρητικής Ομοσπονδίας. Στη συνέχεια χαιρέτισε ο κ. Κοσμάς Λουστόπουλος
εκπρόσωπος του ΣΑΕ και της ΟΕΚ
Εντυπωσίασε η εμφάνιση αλλά και βυζαντινή φωνή του Παπά Στεφανή με το
ριζίτικο : Χίτλερ να μη το καυχηθείς πως πάτησες τη Κρήτη. Με πολλά διδάγματα
προς κάθε κατεύθυνση ήταν
η ομιλία του Ρεθυμνίωτη καθηγητή κ. Αδάμ
Παραδεισανού με θέμα :
Είμαι απ' την Κρήτη. Απ ' το νησί που δεν γερνά , δέ γέρνει ,και σκλαβωμένο,
ασκλάβωτο πάντα 'ναι , για να δίνει μαθήματα λευτεριάς... του Κωστή Παλαμά
Παρουσίασαν την Κρητική φορεσιάς και το κόσμημα της Α) Η κα Καλλιόπη
Τσιμπισκάκη, Ενδυματολόγος και Β) Η κα Μαρία Τσιμπισκάκη, Σχεδιάστρια
κοσμημάτων.
Μια μαγευτική μουσικοχορευτική βραδιά με τους καλλιτέχνες της παραδοσιακής
Κρητικής μουσικής : από τους Παπά Στεφανή Νίκα τραγούδι,μαντολίνο, Βιολάκη
Μανόλη Λύρα, και Μιχάλη Φανουράκη τραγούδι, λαούτο . Επίσης με τα
χορευτικά συγκροτήματα από το Κρητικούς συλλόγους Μονάχου και Ludwigshafen

Παρόντες ήταν πολλά μέλη της ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ, ο Μανόλης Κουγιουμουτζής
πρόεδρος ΚΣ Μονάχου ,αντιπρόεδρος του ΠΟΕ, ΓΓ του ΠΣΚ,
ο Βαγγέλης
Βρουβαχάκης Πρόεδρος του ΚΣ Ludwigshafen , μέλος του ΠΟΕ και Δρ. Μάρκος
Τρούλης μέλος του ΠΟΕ.
Ø 2).Η ΠΟΕ διοργάνωσε Έκθεση ζωγραφικής
η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης στο πλαίσιο του συνεδρίου Κρητών όπου
γης, τον Αύγουστο του 2010 στο νομό Λασιθίου, έχε την πρωτοβουλία να
συνεργασθεί με την συμπατριώτισσα μας, γνωστή ζωγράφο από την Κρητική
Διασπορά κα. Αίγλη Κουτζέρα – Πλάτωνος για την παρουσίαση των έργων της,
στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο από 1-08-2010 μέχρι 14-08-2010.
Συνεργάστηκε με το Δήμο Ηρακλείου, η έκθεση ήταν υπό την αιγίδα του Δημάρχου
κ. Κουράκη Γιάννη , και με το λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου.
Ένα σχόλιο από την κα Αντωνογιαννάκη συμμαθήτρια της, κας Πλάτωνος.
" Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες τις οικογένειάς μου, των συμμαθητριών της
και φίλων της πόλης αυτής στην Παγκρητική Ομοσπονδία Ερώπης και ιδιαιτέρως
τον κ. Επιτροπάκη που στα πλαίσια του Συνεδρίου των Κρητών μας παρουσίασε
την εκλεκτή ζωγράφο που ζει και εργάζεται στην Γερμανία, το Λύκειο των
Ελληνίδων και βεβαίως τον Δήμο Ηρακλείου που έθεσε την όλη εκδήλωση των
εγκαινίων της έκθεσης της Αίγλη Κουτζέρα – Πλάτωνος υπό την αιγίδα του " .
Ø Αποτελέσματα εκλογών του ΠΣΚ το 2011
Τον Αύγουστο του 2011 στο Ρέθυμνο, πραγματοποιήθηκε η εκλογική και γενική
Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών . Νέος πρόεδρος ο
Τσουρδαλάκης Αντώνης από την Αυστραλία. Η ομοσπονδία μας έχει συμμετοχή
στο ΔΣ του ΠΣΚ 1) με τον Περδίκη Σταύρο ως Αντιπρόεδρο Ευρώπης 2) με τη
Σαριδάκη Αλεξάνδρα ως υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων και τύπου 3) με τον
Κουγιουμουτζή Μανώλη ως μέλος και 4) με τον Γιανναδάκη Δημήτρη ως μέλος.
Ø Συνεντεύξεις – δημοσιεύσεις
1 . Έγιναν, 18.03.2010 στο ραδιοφωνικό σταθμό 981 Ηράκλειο
με
δημοσιογράφους Γιώργο Σαχίνη και Χρήστο Κώνστα με θέμα δημοσιεύατε του
Γερμανικού τύπου εναντίον της Ελλάδος.

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.
Ø Διάφορα
7-11-2009 στη Φραγκφούρτη μουσικοχορευτική εκδήλωση, α) για τα 30χρονα του
Κρητικού σύλλογοι Φραγκφούρτης. Και β) 143 χρόνια από το ολοκαυτώματα της
Μονής Αρκαδιού.
8-11-2009 στη Φραγκφούρτη Ομιλία για το Αρκάδι από τον Πρόεδρο Γιάννη
Επιτροπάκη στην Εκκλησία προφήτη Ηλία της Φρανκφούρτη
15-11-2009 στο Μόναχο .μνημόσυνο στην Εκκλησία Άγιοι Πάντες για το
ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδιού.
24-11-2009 στο Βερολίνο προβολή της κρητικής κουζίνας σε συνεργασία με την
πρεσβεία μας στο Βερολίνο και τον Σύνδεσμος Κρητών εξαγωγέων.
Ø 2010
16-01-2010 CMT στη τουριστική έκθεση της Στουτγάρδης.
16-01-2010 Στουτγάρδη Eκδήλωση κοπή Βασιλόπιτας στην Ελληνική κοινότητα
Στουτγάρδης
23.01.2010 Μόναχο Eκδήλωση κοπή Βασιλόπιτας στο Κρητικό σύλλογο Μονάχου.
28.01.2010 Στουτγάρδη συμμετοχή στις εκδηλώσεις 50 χρόνια μετανάστευσης στη
Γερμανία στη Εκκλησία Στουτγάρδης
10 μέχρι 12.3.2010 .Βερολίνο στη τουριστική έκθεση στο Βερολίνο συνεργασία με
τους 4 Νομάρχης από την Κρήτη.

28.03.2010 Μόναχο εκδήλωση για την 25η Μάρτιοι 1821.
4.4.2010 Μόναχο Πάσχα Ελλήνων συμμετοχή του Κρητικού συλλόγου.
10-04-2010 Φραγκφούρτη ημερίδα από το ΣΑΕ για Έλληνες επιχειρηματίες , με
ομιλητές τον Υφυπουργό ανάπτυξης Μάρκο Μπόλαρη και τον Γιάννη Επιτροπάκη
πρόεδρο της ΠΟΕ.
17.04.2010 Μόναχο συμμετοχή στο φεστιβάλ της Ομοσπονδίας Θεσσαλών.
15.05.2010 Μόναχο εκδήλωση πασχαλινή ψήσιμο αρνιών
22.05.2010 Αμβούργο συμμετοχή σε εκδήλωση της Ομοσπονδίας Θρακιωτών.
29.05.2010 Ludwigshafen εκδήλωση για τη Μάχη της Κρήτης.
30.07 μέχρι 1.08.2010 Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών στον Άγιο Νικόλαο.
01.08 μέχρι 14.08.2010 Ηράκλειο έκθεση ζωγραφικής στη Βασιλική Αγίου Μάρκου
21.11.2010 Μόναχο εκδήλωση για το Ολοκαύτωμα Αρκαδίου.
Ø 2011
13.01.2011 Επιτροπάκης και Βρουβαχάκης επισκεφτήκαν σε κλινική της
Heidelberg τον πολυταυματία Κρητικό καλλιτέχνη Κονταρό Μανώλη
16-01-2011 CMT στη τουριστική έκθεση της Στουτγάρδης.
25.και 26. 03.2011 Μόναχο εκδήλωση για την 25 Μαρτίου 1821
Μάιος 2011 Κρήτη οί Επιτροπάκης Γιάννης και Κουγιουμουτζής Μανόλης
εκπροσώπησαν την ΠΟΕ σε όλες τις εκδηλώσεις της περιφέρειας για τα 70χρονα
από τη Μάχη της Κρήτης Ηράκλειο-Ρέθυμνο- Μονή Πρέβελη –Λατζιμάς ΧανιάΜάλεμε.

29.05.2011 Μόναχο εκδήλωση για τον Νίκο Καζαντζάκη.
Ø 2012
28.01.2012 Στουτγάρδη κοινή εκδήλωση των δύο κρητικών συλλόγων για το
κόψιμο της Βασιλόπιττας.
5.5.2012 Μόναχο πασχαλινή εκδήλωση ψήσιμο αρνιών.
21.05.2012 Μόναχο εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης
10 και 11 Αυγούστου 2012 Ετήσια συνέλευση ΠΣΚ
14.10.2012 Φραγκφούρτη συνάντηση μελών Των ΔΣ των εθνικοτοπικών
ομοσπονδιών Κρητών, Ποντίων, Θεσσαλών, Ηπειρωτών και Θρακιωτών.
11.11.2012 Μόναχο εκδήλωση για το ολοκαύτωμα της μονής Αρκαδίου.
24.11.2012

Κολωνία εκδήλωση για το ολοκαύτωμα της μονής Αρκαδίου.

Πολιτικά γεγονότα
6 Μαιου 2012 Υπηρεσιακή Κυβέρνηση Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος
17 Ιουνίου 2012 συνεργασία ΝΔ –ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ
Σαμαράς.
το ΔΣ της ΠΟΕ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ιωάννης Επιτροπάκης
Εμμανουήλ Κουγιουμουτζής
Δημήτριος Γιανναδάκης
Βαρδής Ανεζάκης
Σταύρος Περδίκης
Ευαγγελία Καστρινάκη

Πρωθηπουργός Αντώνης

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ευάγγελος Βουρβαχάκης
Dr.Αργυρή Παρασύρη –Bauer
Dr. Μάρκος Τρούλης
Σοφία Ρουμπάκη
Ελευθέριος Ματθαιάκης

Ι. Χρονική περίοδος 4/ 2013-10/2016
Ø 29-10-2016 Γενική –Εκλογική Συνέλευση της ΠΟΕ.
Μια ομοσπονδία που το 2016 κλείνει ένα κύκλο 42 χρόνων ζωής και δράσης στην
Ευρώπη. Φίλες και φίλοι έχουν περάσει 3 χρόνια και μερικοί μήνες, από στις 16
Μαρτίου 2013 , 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, να σας
καταθέσουμε τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ø Συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας, σε μεγάλες Εκδηλώσεις:
A) Εκδηλώσεις της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ, για τον εορτασμό
της ιστορικής μνήμης των 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
1913-2013 Η Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης ΠΟΕ, με συνεργασία τον Κρητικό
σύλλογο του Ludwigshafen- Mannheim και με την στήριξη των Κρητικών συλλόγων
Γερμανίας, Ελβετίας, Λουξεμβούργου και της Νεολαίας ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ, οργάνωσε
εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013 στο Λουντβιξχάφεν
της Γερμανίας, για την επέτειο των 100 χρόνων από την Ένωση της Κρήτης με την
Ελλάδα (1913-2013).Οι εκδηλώσεις αυτές, εντάχθηκαν στο πλαίσιο σειράς
σχετικών εκδηλώσεων, που λαμβάνουν χώρα το 2013, σε όλες τις ηπείρους, υπό
την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.
Στις 9 Νοεμβρίου 2013, στην αίθουσα Gemeinschaftshaus Pfingstweide ,
Budapester str. 41, 67069 Ludwigshafen από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα της
άλλης μέρας πραγματοποιήθηκε μια αξέχαστη Κρητική συνάντηση, πάνω από 700
άτομα Κρητικοί και ειδικά η νεολαία ήλθαν από άλλες πόλεις της Γερμανίας,
Λουξεμβούργου και Ελβετίας. Χαιρετισμούς έστειλαν α) ο Πρόεδρος της Βουλής

των Ελλήνων κ. Μαιμαράκης Ευάγγελος, β) ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ.
Αρναουτάκης Σταύρος και γ) O Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, κ Παπαδάκης Νίκος.Η εκδήλωση
άρχισε με το καλωσόρισμα των Γιάννη Επιτροπάκη Προέδρου της ΠΟΕ και
Ευάγγελου Βουρβαχάκη Προέδρου του τοπικού Κρητικού Συλλόγου, παρουσία
των μελών του ΔΣ Μανώλη Κουγιουμουτζή, Δημήτρη Γιανναδάκη, Βαρδή
Ανεζάκη, Ειρήνη Τόνγκα, Αλεξάνδρας Σαριδάκη και Bauer Νίκου και των
προέδρων 10 Κρητικών Συλλόγων Ευρώπης.Χαιρέτησαν και συμμετείχαν στις
εκδηλώσεις : Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Γερμανίας κ.
Αυγουστίνου , Πρωτοπρεσβύτερος Ζαρκανίτης Κωνσταντίνος. Ο Ευρωβουλευτής
κ. Χατζημαρκάκης Γιώργος. Ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών
ΠΣΚ κ. Τσουρδαλάκης Αντώνης, που ανακηρύχθηκε από την ΠΟΕ, Επίτιμο μέλος
της, Ο Πρόεδρος των Κρητών Μελβούρνης Αυστραλίας κ. Νικολακάκης Γιάννης. Ο
Εκπρόσωπος των Ελλήνων Ποντίων Ευρώπης κ. Κεσίδης Νικόλαος. Ο Πρόεδρος
των Ποντίων Ludwigshafen κ. Καραγκιοζίδης Τάσος.
Στην αίθουσα υπήρξε μια μικρή έκθεση Κρητικών προϊόντων, που είχαν δώσει
δείγματα προϊόντων,
στην Ομοσπονδία
οι Κρητικές Επιχειρήσεις που
συμμετείχαν αρχές Οκτώβρη 2013 στην Έκθεση Anuga της Κολωνίας και έντυπο
διαφημιστικό υλικό από την περιφέρεια Κρήτης.
Στην μουσικοχορευτική εκδήλωση, συμμετείχε το συγκρότημα του γνωστού
κρητικού καλλιτέχνη Μανώλη Κονταρού που αφιλόκερδος μαζί με την οκταμελή
ορχήστρα του μας χάρισε αξέχαστες στιγμές. ο Κονταρός τραγούδησε, με
συγκίνηση
αναπολώντας την παραμονή του στη Γερμανία,
σε μονάδα
αποκατάστασης νοσοκομείου στη Heidelberg, αλλά και την συμπαράσταση και
φιλοξενία από Κρητικούς.
Ειδικά τα χορευτικά συγκροτήματα των Κρητικών
συλλόγων αλλά και εκείνο των ποντίων μας γέμισαν περηφάνια για την καταγωγή
μας. Μια βραδιά Ludwigshafen που χτυπούσε η καρδιά της Κρήτης.
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013: ώρα 11,30 στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου , Marienkirche , Hohenzollern str. 2, 67063 Ludwigshafen , έγινε
επιμνημόσυνη δέηση για τους Κρητικούς που έδωσαν τη ζωή τους, από την
Επανάσταση του Δασκαλογιάννη 1770 μέχρι την Ένωση της Κρήτης με την
Ελλάδα. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο κ. Αντώνης Τσουρδαλάκης
Πρόεδρος του ΠΣΚ που μαζί με την σύζυγο του Χριστίνα και τον Γιάννη
Νικολακάκη ήλθαν από την Αυστραλία αποκλειστικά για να τιμήσουν με την
παρουσία τους την εκδήλωση μας.
Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας.

Ø Β) εκδηλώσεις για τα 400 ( 1614- 2014) , χρόνια από το θάνατο του
μεγάλου Κρητικού Δομίνικου Θεοτοκόπουλου.
Στο Τολέδο, τη Μαδρίτη, στην Αθήνα ειδικά στη Κρήτη και όπου υπάρχουν
Κρητικοί γιόρτασαν τη μνήμη του El Greco. Στις 16/4/2014, ο πρόεδρος της ΠΟΕ
βρέθηκε στο Τολέδο σε εκδηλώσεις για το μεγάλο Παππού. Επίσης με τον
Μανώλη Κουγιουμουτζή και την Αργυρή Παρασύρη παραβρεθήκαν σε εκδηλώσεις
στη Κρήτη.
Από την δική μας πλευρά οι εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας έγιναν
στο Μόναχο. Αντίγραφα έργων του El Greco μεταφέρθηκαν από το Δήμο
Ηράκλειου και εκτέθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος»
στο Μόναχο. Η βασική εισηγήτρια ήταν η καθηγήτρια
πανεπιστημίου κα. Χρύσα Δαμιανάκη. Η διάρκεια της έκθεσης ήταν 15 μέρες και
πέρασαν αρκετοί συμπατριώτες μας και φίλοι της Κρήτης. Απόλαυσαν την κρητική
μουσική, το χορό και ήπιαν ένα ποτηράκι τσικουδιά.
Ø Γ) Εκδήλωση για τα 50 χρόνια ΚΣ Μονάχου και β) 40 χρόνια ΠΟΕ,
Οι εκδηλώσεις έγιναν 21 και 22 Νοεμβρίου 2015 στο Μόναχο.
Μουσικοχορευτική βραδιά πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 21.11.2015 στον
πολυχώρο Löwenbräukeller στο
Μόναχο, Tην Κυριακή 22.11.2015 στην
Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Μονάχου και στη συνέχεια στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος»
έγινε παρουσία του Μητροπολίτη,
Σεβασμιότατου κ.κ. Αυγουστίνου, επιμνημόσυνος δέηση.
Ομιλίες με θέμα την ιστορική διαδρομή του ΚΣ Μονάχου και της ΠΟΕ από τον
Μανώλη Χατζάκη και Γιάννη Επιτροπάκη αντίστοιχα.
Απονομή του τίτλου του επιτίμου προέδρου της ΠΟΕ στο συμπατριώτη μας
καθηγητή πανεπιστημίου κ. Βασίλη Φθενάκη.
Απόδοση τιμών και χορήγηση διπλωμάτων στο ΚΣ Μονάχου και σε Μέλη με
σημαντική συνεισφορά στο έργο του Συλλόγου και της Ομοσπονδία. Κλείσουμε τις
εκδηλώσεις, με δεξίωση από Κρητικά εδέσματα και ποτά.
Ø Αποτελέσματα εκλογών του ΠΣΚ το 2014

Τον Αύγουστο του 2014 στο Ρέθυμνο, πραγματοποιήθηκε η εκλογική και γενική
Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών . Νέος πρόεδρος ο Βεληβασάκης
Μανώλης.
Η ομοσπονδία μας έχει συμμετοχή στο ΔΣ του ΠΣΚ 1) με τον
Περδίκη Σταύρο ως Αντιπρόεδρο Ευρώπης 2) με την Δρ. Αργυρή Παρασύρη
κοσμήτορας 3) με τη Σαριδάκη Αλεξάνδρα ως μέλος και 4) με τον Γιανναδάκη
Δημήτρη ως μέλος.
Ø Συνέδριο Κρητών όπου γης, του ΠΣΚ 2016
Το τριήμερο συνέδριο με τίτλο «Ο Κρητικός στον Αγώνα» είχε πλούσια θεματολογία
(στους τομείς της ιστορίας, του πολιτισμού, της παράδοσης, οικονομίας ανάπτυξης, του αθλητισμού κ.α.), πραγματοποιήθηκε στις 5, 6 και 7 Αυγούστου
2016, με επίσημη έναρξη των εργασιών του συνεδρίου την Παρασκευή στις 10 το
πρωί στη Μονή Αρσανίου Ρεθύμνου. Ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
Κρητών Μανόλης Βελιβασάκης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού Κώστας
Φασουλάκης και η πρόεδρος του συνεδρίου Μαρία Χναράκη ήταν οι ψυχές του
συνεδρίου. Τίτλος του συνεδρίου «Ο Κρητικός στον Αγώνα» έχει την ευρύτερη
έννοια του «αγώνα» για να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της
ατομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής και επιστημονικής ζωής.
«Τιμούμε τους αγωνιστές, τιμούμε το Αρκάδι, τιμούμε τη Μάχη της Κρήτης, τιμούμε
τους Κρήτες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το συνέδριο είχε πλούσια
θεματολογία, καλούς και διαβασμένους ομιλητές και το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο….»
δήλωσε ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρήτων Μανόλης Βελιβασάκης.
Με ιδιαίτερη χαρά φιλοξένησε η Κρήτη τους απανταχού Κρήτες στο συνέδριο που
αναδεικνύει την διαχρονική συμβολή των Κρητών στους αγώνες για τη δημοκρατία,
την ελευθερία, στους αγώνες για την επιβίωση στους αγώνες καθ΄ όλη την
διάρκεια της ιστορικής διαδρομής του νησιού». Οι εργασίες του συνεδρίου
Παρασκευή πρωί απόγευμα και Σάββατο πρωί απόγευμα 5 και 6 Αυγούστου έγιναν
στη Μονή Αρσανίου. Είχαμε στην έναρξη του συνεδρίου την Παρασκευή και δύο
συνεδρίες μία αφιερωμένη στο Αρκάδι και μία αφιερωμένη στη Μάχη της Κρήτης.
Το Σάββατο συνεχίσαμε επίσης δυναμικά με συνεδρίες στη Μονή Αρσανίου η
πρώτη συνεδρία είναι αφιερωμένη στο πώς μεταλαμπαδεύουμε την έννοια του
κρητικού αγώνα στις νεότερες γενιές.
Συγκροτήματα νεολαίας και Φοιτητική
Ένωση Κρητών είπαν ριζίτικα και και χόρεψαν κρητικούς χορούς. Οι επόμενες
δύο συνεδρίες αναφέρθηκαν στη σύγχρονη πραγματικότητα η μία έχει σχέση με
τον Κρητικό αγώνα σήμερα τι κάνει ο Κρητικός σήμερα και αν συνεχίζει να
αγωνίζεται με βάση όλο αυτό το βαρύ και ένδοξο παρελθόν που έχει και η άλλη
συνεδρία για τον αγώνα του αποδήμου Κρητικού.

Ονομάστηκε ο αγώνα δρόμου ‘’ Λούη Τίκα ‘’ στη μνήμη του Ηλία Σπαντιδάκη που
ξεσήκωσε και δημιούργησε το εργατικό κίνημα στην Αμερική των ανθρακωρύχων
και αυτό για εμάς είναι πολύ σπουδαίο και έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακουστεί
και να το μάθει ο κόσμος. Σκοπός μας στο συνέδριο ήταν ο κόσμος να βιώσει
επίσης πράγματα όχι μόνο θεωρητικά να τα ακούσει και να τα ζήσει. Την Κυριακή
τελέσθηκε δοξολογία στη μονή Αρκαδίου και τα εγκαίνια μιας διαδραστικής
εφαρμογής τριών διαδραστικών εφαρμογών συστημάτων με την πολύ ευγενική
δωρεά του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών ήταν εκεί και οι εκπρόσωποι του ΙΤΕ
οι οποίοι μας παρουσιάσουν αυτά τα διαδραστικά συστήματα τα οποία είναι
ολοκληρωμένα κατά το 80% και το 100% είχαμε τη χαρά να το δούμε στο
νεοσύστατο μουσείο της μονής Αρκαδίου στα εγκαίνια πλέον τον Νοέμβριο του
2016.»
Στις 5 Αυγούστου το απόγευμα, στο Σπίτι του Πολιτισμού, στην πόλη του
Ρεθύμνου, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Στρατηγικός Σύμβουλος Νίκος Λυγερός με
θέμα «Το κονταροχτύπημα στον Ερωτόκριτο ως γεωστρατηγικό παράδειγμα
αγωνιστικότητας».
Στις 6 Αυγούστου το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε ο αγώνας δρόμου «Λούης
Τίκας 2016» με συνδιοργάνωση του Ομίλου Υπεραποστάσεων Κρήτης, από τη
Μονή Αρκαδίου προς τη Μονή Αρσανίου, μια διαδρομή τιμητική για τον κρητικό
αγωνιστή στον τόπο καταγωγής του τη Λούτρα. Αμέσως μετά, στο Φρούριο της
Φορτέτζας, έγινε η βράβευση των νικητών του αγώνα δρόμου «Λούης Τίκας
2016» από το βετεράνο μαραθωνοδρόμο Γιώργο Αφορδακό.
Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν απονομές στα τιμώμενα πρόσωπα του συνεδρίου,
από την ΠΟΕ ο τιμώμενος ήταν ο Μανόλης Καλογερής. Η μουσική ήταν από τον
Ψαραντώνη και το συγκρότημά του, χορούς από συγκροτήματα Αμερικής και
Αυστραλίας, και ριζίτικα από την Φ.Ε.Κ. Φοιτητική Ένωση Κρητών Αττικής σε
διδασκαλία Ευτύχη Μουζουράκη. Την εκδήλωση «Οι Κρήτες του Κόσμου
χαιρετούν την Κρήτη και τιμούν τους αγώνες του λαού της» συντονίζει ο Όμιλος
Βρακοφόρων Κρήτης.Τέλος, στις 7 Αυγούστου, στη Μονή Αρκαδίου, τελέσθηκε
δοξολογία στην επίσημη λήξη του Συνεδρίου ενώ στη συνέχεια ακολουθήσουν τα
εγκαίνια των διαδραστικών συστημάτων του Ι.Τ.Ε, μία ευγενική δωρεά του
Παγκοσμίου
Συμβουλίου
Κρητών.
Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου στη Μονή Αρσανίου ήταν ανοιχτή για το
κοινό η έκθεση ζωγραφικής με κεντρικό άξονα την επική Μάχη της Κρήτης του
γνωστού διεθνώς Κρητικού ζωγράφου Μπότη Θαλασσινού. Δωρεάν ξενάγηση το
πρωί στη Μονή Αρκαδίου και το μεσημέρι στο Πολεμικό Μουσείο Χρωμοναστηρίου
και στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας πρόσφερε η κα Αθηνά ΚυριακάκηΣφακάκη.
.

Ø Ειδικά θέματα
«Η αναγόρευση του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Mannheim Γερμανίας,
κ. Heinz Richter, σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του
Πανεπιστήμιου Κρήτης – Θέσεις και προτάσεις της Παγκρητικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης»
μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης
ΠΟΕ σας αποστείλαμε επιστολή για το αναφερόμενο θέμα. Ο καθηγητής κ. Heinz
Richter, στο βιβλίο του «Operation Merkur: Die Eroberung der Insel Kreta im Mai
1941», που μεταφράζεται «Επιχείρηση Ερμής: η κατάκτηση της νήσου Κρήτης τον
Μάιο του 1941», επικρίνει τον αντιστασιακό αγώνα του Κρητικού Λαού ενάντια
στον εισβολέα - κατακτητή, χαρακτηρίζοντάς τον ως «μη έντιμο, βρώμικο και
κτηνώδη», ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τους ναζί αλεξιπτωτιστές ως «ιδεολόγους
ιππότες». Θεωρούμε ότι με τις θέσεις αυτές ο καθηγητής κ. Heinz Richter
μεροληπτεί και δικαιώνει τον ναζισμό και τις πρακτικές του.
Εμείς, οι Κρήτες που κατοικούμε στις χώρες της Ευρώπης, με τα εθνικοτοπικά
σωματεία μας και την Ομοσπονδία τους, προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε
στα παιδιά μας τις αξίες και την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας μας.
Και εκτός εθνικών συνόρων τιμούμε τους ήρωές μας, τους μάρτυρες - θύματα των
εκδικητικών θηριωδιών των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής κατά τη Μάχη της
Κρήτης, που με τους αγώνες και τη θυσία τους
έγραψαν μια από τις
σπουδαιότερες σελίδες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας.
Κάθε χρόνο, τον μήνα Μάιο, οργανώνουμε εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης και
την πάνδημη αντίσταση του Κρητικού Λαού. Οι εκδηλώσεις αυτές, και στις πόλεις
της Γερμανίας, είναι εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης και όχι μίσους των άλλοτε
εχθρών μας και σήμερα συμμάχων - ευρωπαίων συμπολιτών. Κι αυτό όχι γιατί για
τους περισσότερους από μας η Γερμανία είναι έχει γίνει η δεύτερη πατρίδα μας,
αλλά γιατί αυτό υπαγορεύει το ήθος του Κρητικού, ένα ήθος που συνοψίζεται στην
παραγγελιά της κρητικιάς μάνας προς τα παιδιά της: «...σ’ όλους να ανάψετε κερί,
καντήλι και λιβάνι, κι αν έλθουν οι δικολογές των ξένων σκοτωμένων να τους
φιλοξενήσετε…», εννοώντας τους συμμάχους, εχθρούς Γερμανούς και τους
Ιταλούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της Κρήτης και των ανθρώπων της.
Για τους Κρητικούς οι νεκροί δεν είναι πια εχθροί μας, είναι φιλοξενούμενοι της
κρητικής γης, για πάντα.

από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η υπόθεση της αναγόρευσης του ομότιμου
καθηγητή του Πανεπιστημίου Mannheim Γερμανίας κ. Heinz Richter σε επίτιμο
διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Κρήτης δεν
αφορά μόνο μερικούς καθηγητές και στελέχη του Πανεπιστημίου της Κρήτης, αλλά
και όλους του Κρητικούς. Γι΄αυτό θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο οφείλει να
αφουγκραστεί την κοινωνία και να είναι ανοικτό σε διάλογο και ανταλλαγή
απόψεων.
α) Να ζητηθεί συγγνώμη από τους Κρήτες όπου γης για τις ανορθόδοξες
διαδικασίες και την ελλιπή ενημέρωση, αναφορικά με τις θέσεις του Καθηγητή
Heinz Richter κατά την αναγόρευσή του ως επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Κρήτης και
β) Να επανεξεταστεί η όλη υπόθεση της εν λόγω αναγόρευσης, γιατί προσβάλει τη
μνήμη των νεκρών μας και την ιστορία της Κρήτης.
Τελικά αρχές του 2016, επανεξετάστει
διδάκτορα.

και ακυρώθηκε ο τίτλος του επιτίμου

Ø Φιλανθρωπική δράση της ΠΟΕ.
Δωρεά της Διεθνής οργάνωσης IOCC, αναλωσίμων ιατρικών
Νοσοκομεία και Κέντρα υγείας της Κρήτης.

υλικών προς τα

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ΠΣΚ, έχει την πρωτοβουλία ( με την εμπειρία
της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής) να συνεργασθεί με την Διεθνή οργάνωση
IOCC και να μεσολαβήσει για την δωρεάν αναλωσίμων Ιατρικών υλικών προς τα
Νοσοκομεία και Κέντρα υγείας της Κρήτης. Τα έξοδα της αποστολής είναι
συμβατική υποχρέωση του συμβαλλόμενου του ΠΣΚ. Το ύψος ανέρχεται περίπου
20.000 Δολάρια Αμερικής , η αξία των υλικών μπορεί να φθάσει και να ξεπεράσει
το 1.000.000 Ευρώ.
Η Ομοσπονδία μας να σύνδραμε αυτή τη κοινή προσπάθεια με το ποσό των 2.250
€ Συμμετοχή της ΠΟΕ στη πρόσκληση χορηγίας των Κρητών της Ευρώπης, στο
Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ΠΣΚ για την εγκατάσταση διαδραστικού
συστήματος, στη ιστορική Μονή Αρκαδίου.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών ΠΣΚ έχει την πρωτοβουλία να συνεργαστεί με
το ΙΤΕ Κρήτης για την εγκατάσταση ενός διαδραστικού συστήματος – Audio visual

system,
στη Μονή Αρκαδίου. Δηλαδή οθόνες που θα υποστηρίζονται με
ταυτόχρονη χρήση, για ενημέρωση των επισκεπτών των ιστορικών γεγονότων.
Η ΠΟΕ συμφωνεί, στηρίζει την κοινή προσπάθεια και πιστεύει ότι είναι χρέος τιμής
στη μνήμη των προγόνων μας.
Ø Συνεντεύξεις – δημοσιεύσεις
1 . Έγιναν συνεντεύξεις, στο ράδιο Κρήτη με δημοσιογράφους το Νίκο Ψιλάκη
και Κώστα Συλιγάρδο για δημοσιεύματα του Γερμανικού τύπου εναντίον της
Ελλάδος, υπόθεση καθηγητή Hains Richter και άλλα θέματα.
2. Έγιναν, μια σειρά συνεντεύξεων πολλών στελεχών μας, για τις παρεμβατικές
κινήσεις της Ομοσπονδίας στο μεταναστευτικό κίνημα και την δράση μας.
3. Έγιναν, δημοσιεύσεις με δελτία τύπου, σε όλες τις τοπικές εφημερίδες της
Κρήτης, στο μεταναστευτικό τύπο και σε άλλα έντυπα. Πρόσφατα από τον
Κρητικό σύλλογο Μονάχου, για την υπόθεση του κτιρίου σχολικού συγκροτήματος
σχετικά με το δήμο Μονάχου.
ü Πολιτικά γεγονότα
Γερμανία, 22-9-2013 CDU, για 3η φορά Bundeskanzlerin Merkel Angela
25 Ιανουαρίου 2015 συνεργασία ΣΥΡΙΖ Α-ΑΝΕΛ Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
20 Σεπτεμβρίου 2015 συνεργασία ΣΥΡΙΖ Α-ΑΝΕΛ Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
το ΔΣ της ΠΟΕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ιωάννης Επιτροπάκης
Εμμανουήλ Κουγιουμουτζής
Δημήτριος Γιανναδάκης
Βαρδής Ανεζάκης
Σταύρος Περδίκης
Αλεξάνδρα Σαριδάκη
Ευάγγελος Βουρβαχάκης

8. Νίκος Bauer
9. Dr. Μάρκος Τρούλης
10. Σοφία Ρουμπάκη
11. .Ειρήνη Τσόνγκα
Κ. Χρονική περίοδος 11/2016-10/2019

Ø Οκτωβρίου 2019 στη Φραγκφούρτη Γενική –Εκλογική
Συνέλευση.
Η ομοσπονδία, που φέτος το 2019 , κλείνει έναν κύκλο 45 χρόνων ζωής και
δράσης στην Ευρώπη.
Φίλες και φίλοι, έχουν περάσει 3 χρόνια και μερικοί μήνες, από τις 29
Οκτωμβρίου 2016 , 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, 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
μιας νέας πορείας - νέο όραμα- της ομοσπονδίας μας.
Ø Εκδηλώσεις Κρητικών Συλλόγων – εκπροσωπήσεις κλπ απο
Ø 1-11-16 μέχρι 26.10.19- συμμετοχή ΠΟΕ.
2016 26.11.2016 Κρητικός Σύλλογος Ντύσσελτορφ: Εκδήλωση για την επέτειο των
150 χρόνων απο το ολοκαύτωμα της ιεράς μονής Αρκαδίου. Συμμετοχή της ΠΟΕ
με τον πρόεδρο Γιάννη Επιτροπάκη.
Ø 2017
21.01.2017 Κρητικός Σύλλογος Νυρεμβέργης: Μουσικοχορευτική εκδήλωση
7.6.2017 Αργουλιδέ Χανίων κηδεύτηκε ο Κωνταντίνος Μητσοτάκης , την ΠΟΕ
εκπροσώπησε ο πρόεδρος Γιάννης Επιτροπάκης.

11.11.2017 Κρητικός Σύλλογος Ντύσσελτορφ:
ολοκαυτώματος της ιεράς μονής Αρκαδίου

Εκδήλωση για την επέτειο του

Ø 2018
29.1.2018 Κρητικός Σύλλογος Αμβούργου : εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιττας
3.2.2018 Κρητικός Συλλογος Ludwigshafen Mannheim εκδήλωση κοπής της
Βασιλόπιττας.
14.9.2019 Βιάννος : εκδηλώσεις για τα 75 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου.
την ΠΟΕ εκπροσώπησε ο πρόεδρος Γιάννης Επιτροπάκης
13.10.2018 ομάδα ριζιτών Κρητικού Συλλόγου Μονάχου
Βοσκού.

εκδήλωση γιορτή

27.10.2018 Φραγκφούρτη: Συνάντηση
εκπροσώπων Κρητικών Συλλόγων
Γερμανίας και Ελβετίας με πρόταση διεξαγωγής φεστιβάλ κρητικών χορών
22.11.2018 Κρητικός Συλλογος Λουξεμβούργου: εκδήλωση για τον Καζαντζάκηποιητή και ταξιδευτή
24.11.2018 Κρητικός Σύλλογος Νυρεμβέργης :
ολοκαυτώματος της ιεράς μονής Αρκαδίου.

Εκδήλωση για την επέτειο του

08.12.2018 Κρητικός Σύλλογος Ντύσσελτορφ:
ολοκαυτώματος της ιεράς μονής Αρκαδίου.

Εκδήλωση για την επέτειο του

Ø 2019
19.1.2019 Κρητικός Σύλλογος Μονάχου : εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας.
19.1.2019 Κρητικός Σύλλογος Νυρεμβέργης:Μουσικοχορευτική εκδήλωση.
10.2.2019 Κρητικός Σύλλογος Αμβούργου : εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας.

Απο 20 μέχρι 24.2.2018 συεργασία Κρητικού Συλλόγου Μονάχου με την
περιφέρεια Κρήτης στη τουριστική εκθεση Μονάχου.
6.4.2019 Κρητικός Σύλλογος Βελγίου : Μουσικοχορευτική εκδήλωση.
Συμμετείχαν ο Μανόλης Κουγιουμουτζής ως πρόεδρος του ΠΣΚ και ο Γιάννης
Επιτροπάκης ωςπρόεδρος της ΠΟΕ.
11.5.2019 Κρητικός Σύλλογος Μπήλεφελτ :

Μουσικοχορευτική εκδήλωση.

18.5.2019 Κρητικός Σύλλογος Ντύσσελτορφ: Εκδήλωση για την επέτειο της μάχης
της Κρήτης.
19.5.2019 Κρητικός Σύλλογος Μονάχου: Εκδήλωση για την επέτειο της μάχης της
Κρήτης.
26.5.2019 Κρητικός Σύλλογος Μονάχου
εκδήλωση σε
αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου για το Μινωικό πολιτισμό.

συνεργασία

με

το

6.7.2019 Κρητικός Σύλλογος Μονάχου, οι Ριζίτες στην νύκτα των χορωδιών
13.9.2019 Βιάννος :τετραήμερες εκδηλώσεις για τα 76 χρόνια απο ολοκαύτωμα της
Βιάννου. την ΠΟΕ εκπροσώπησε ο πρόεδρος Γιάννης Επιτροπάκης.
5.10 μέχρι 9.10 Κολωνία Αnuga 2019: Έκθεση τροφίμων και ποτών συμμετοχή
300 Ελληνικών επιχειρήσεων εκ των οποίων 30 ήταν απο την Κρήτη.
26.10.2019 Κρητικός Σύλλογος Φραγφούρτης εκδήλωση για τα 40 χρόνια δράσης.
Βράβευση απο την ΠΟΕ του Νικηφόρου Σπυριδάκη.
Ø Περιοδεία στην Αυστραλία των
Προέδρων του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών (ΠΣΚ) και της Παγκρητικής Ομοσπονδίας
Ευρώπης ΠΟΕ.Φλεβάρης –Μάρτης 2018
Oι πρόεδροι του ΠΣΚ, Μανώλης Κουγιουμουτζής, και της Πανευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Γιάννης Επιτροπάκη, πραγματοποίησαν επίσκεψη εργασίας στην

Αυστραλία την περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου, 2018, με αφορμή τις εορταστικές
εκδηλώσεις για τα 50χρονα της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης (ΠΕΜ).
Οι Κουγιουμουτζής και Επιτροπάκης ανταποκρίθηκαν σε επίσημη πρόσκληση της
Πρόεδρου της ΠΕΜ κ. Μαρίας Βασιλάκη. Η επίσκεψή τους περιλάμβανε, μεταξύ
άλλων, πολιτιστικά δρώμενα, συναντήσεις, γνωριμίες και διαβούλευση με
απόδημους Κρήτες, καθώς και κοινωνικό πρόγραμμα.
Στη Μελβούρνη, με τον πολυπληθή πληθυσμό απόδημων Ελλήνων, οι κ.κ
Κουγιουμουτζής και Επιτροπάκης ήταν παρόντες στην επιμνημόσυνη δέηση που
έγινε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων την Κυριακή της Ορθοδοξίας με την
περιφορά των Εικόνων των Αγίων της Κρήτης από τη νεολαία της ΠΕΜ. Επίσης,
συναντήθηκαν και με αντιπροσώπους του δεύτερου ενεργού Συλλόγου Κρητών
«Αδελφότητα Κρητών Μελβούρνης», όπως τον πρόεδρο Μιχάλη Χουδαλάκη, τον
ταμία Δημήτρη Παπαδημητρίου και την αντιπρόεδρο Εύα Γαγάνη-Γκότση.
Σε εθιμοτυπικές επισκέψεις συνεργασίας, έγιναν δεκτοί από το Γενικό Πρόξενο της
Ελλάδας κ. Δημήτριο Μιχαλόπουλο και τους Θεοφιλέστατους Επισκόπους της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ και Μητροπόλεως κ. Ιάκωβο. Σημαντικές
ήταν και οι συναντήσεις με απόδημους Κρήτες επιχειρηματίες της παροικίας όπως
ο κ. Γιάννης Ρεράκης, ιδιοκτήτης του Philhellene Provincial Greek Cuisine, ο κ.
Αντώνης Τσουρδαλάκης, ιδιοκτήτης και του εστιατορίου «Κρίταμο» και τ. Πρόεδρος
του ΠΣΚ, και ο κ. Γιάννης Νικολακάκης, ιδιοκτήτης του αγροκτήματος παραγωγής
πατάτας «ΚΟΡΥΦΗ» (ο οποίος παρείχε και όλη τη φιλοξενία καθ’ όλη την
παραμονή των). Ξεχωριστή ήταν, επίσης, η επίσκεψη στο Ενοριακό Κέντρο
«Παναγία Καμαριανή», 150 χιλιόμετρα έξω από τη Μελβούρνη.
Στην πρωτεύουσα Καμπέρα, δεξίωση προς τιμήν των προέδρων του ΠΣΚ και ΠΟΕ
έδωσε η Πρέσβης της Ελλάδος κ. Αικατερίνη Ξαγοράρη, με παρουσία της Υπ.
Αρμοστή της Κύπρου κ. Μ. Μαυρομμάτη. Στο δείπνο εργασίας που παρέθεσε
συμμετείχαν ο κ. Γιάννης Νικολακάκης από την ΠΕΜ, ο Πρόεδρος και τα μέλη της
Κρητικής Αδελφότητας Καμπέρας κ. Νίκος Βαζένιος, Γιώργος και Αντώνης
Καθεκλάκη, και Νίκος Σφυράκης. Στην Καμπέρα ο κ. Κουγιουμουτζής και κ.
Επιτροπάκης επισκέφτηκαν και το «Εθνικό Μουσείο της Αυστραλίας».
Στο Σύδνεϋ, ο κ. Κουγιουμουτζής και κ.Επτροπάκης, συναντήθηκαν με την
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κρητικής Ομοσπονιδίας Αυστραλίας & Νέα
Ζηλανδίας κ. Μ. Λαγουδάκη καθώς και με αντιπροσωπεία από την
Κρητική Αδελφότητα Σύδνεϋ με πρόεδρο τον κ. Α. Παρλιάρο. Επιπλέον, έδωσαν
συνέντευξη στην εκπομπή «Κρητόραμα» του τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού της κ.
Φραγκιουδάκη. Κορυφαία και αποχαιρετιστήρια στιγμή της παρουσίας του

αποτέλεσε η επίσκεψη του Προέδρων του ΠΣΚ και ΠΟΕστην Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αυστραλίας, όπου είχαν μία παραγωγική συζήτηση και με τον κρητικής καταγωγής
και πρόσφατα αποδημήσαντα, Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κυρού Στυλιανό.
Ø 9.10.2019 Ντύσσελτορφ: Κρητική επιχειρηματική αποστολή,
στο
Ελληνικό
προξενείο στο Ντύσσελντορφ, προβολή κρητικών
προϊόντων και συναντήσεις Β2Β με εκπροσώπους Γερμανικών
εισαγωγικών επιχειρήσεων
Με
πρωτοβουλία
της Γενικής Προξένου
του Ελληνικού Προξενείου
Ντύσσελτορφ Μαρίας Παπακωσταντίνου, σε συνεργάσια με την περιφέρεια
Κρήτης με τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη του πρωτογενή τομέα κ. Μανόλη
Χνάρη, για την στήριξη των Κρητικών επιχειρήσεων και γενικά της εξωστρέφειας.
Η συνάντηση έγινε το απόγευμα στις 9 Οκτωβρίου 2019, στους χώρους του
Ελληνικού Προξενείου στο Ντύσσελντορφ, με το τέλος της διεθνούς έκθεσης
τροφίμων και ποτών ( 100 χρόνια ) Anuga 2019 Köln.
Ήταν οργανωτικά άριστη. Η συμμετοχή των 30 περίπου εκπρόσωπων
κρητικών εξαγωγικών επιχειρήσεων προβάλλοντας: το έχτρα παρθένο κρητικό
ελαιόλαδο, το κρασί , το μέλι, τα τυροκομικά προϊόντα, τα αρωματικά φυτά, το
κρητικό εμφιαλωμένο νερό, κρητικά παξιμάδια κλπ, δείχοντας τη δυναμικότητα
που έχει το όνομα Κρήτη.
Στη δεξίωση ήταν παρόντες ο Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχο κεντρώας
Ευρώπης Κρητικός κ.κ. Αυγουστίνος, ο πρώτος πολίτη της πόλης του
Ντύσσελντορφ, Δήμαρχος κ. Thomas Geisel, η Βουλευτής του κρατιδίου Ρηνανίας
Βεστφαλίας Dr. Agnes-Marie Strack-Zimmern, Γενικοί πρόξενοι των χωρών ΗΠΑ,
Γαλλίας, Ισπανίας, Σερβίας , Μαρόκου και πλήθους φίλων Γερμανών και φορέων
της ομογένειας. Ο πρόδρος και ο αντιπρόεδρος του ΚΣ Ντύσσελτορφ Ευάγγελος
Κοσμαδάκης και Γρηγόρης Κόκκινος. την ΠΟΕ εκπροσώπησε ο πρόεδρος
Γιάννης Επιτροπάκης.
Ø ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ
27.10.2018 Φραγκφούρτη:
Συνάντηση
εκπροσώπων Κρητικών Συλλόγων
Γερμανίας και Ελβετίας με πρόταση διεξαγωγής φεστιβάλ κρητικών χορών
Ø Αποτελέσματα εκλογών του ΠΣΚ το 2017

Τον Αύγουστο του 2017 στο Ρέθυμνο, πραγματοποιήθηκε η εκλογική και γενική
Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών , Η Ομοσπονδία μας ΠΟΕ για
δεύτερη φορά χρεώνεται το Προεδρείο για μια τριετία, με 1) τον Μανόλη
Κουγιουμουτζή ως πρόεδρο, 2) την Δρ. Αργυρή Παρασύρη -Bauer
ως
Αντιπρόεδρο Ευρώπης 3) τον Σταύρο Περδίκη ως Γενικό Γραμματέα 4) την
Αλεξάνδρα Σαριδάκη ως ταμία.
Ø 2018 Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΠΣΚ- Εκδηλώσεις
Πραγματοποιήθηκαν : Εκδηλώσεις- βιωματικές εμπειρίες του κρητικού φυσικού,
διατροφικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος: 19 Ιουλίου 2018 Μουσική στην
Ευρώπη και στην Κρήτη. Συναυλία «4 παραδόσεις του Μαντολίνου» στην
Ελλάδα». Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια
Κρήτης-Δήμος Ηρακλείου. 28 Ιουλίου 2018, Θεατρική Παράσταση «Ο Έρωντας
στην Κρήτη». Θέατρο Κρήτης. Ηράκλειο, Πύλη Βηθλεέμ. Συνδιοργάνωση:
Περιφέρεια
Κρήτης-Δήμος
Ηρακλείου
3 Αυγούστου 2018 : Ιστορία, Πανίδα και Παραδοσιακή Διατροφή. Σπήλαιο
Μελιδονίου, Επιμνημόσυνη Δέηση και Ιστορική Ξενάγηση.
Reptisland, «Πάρκο
ερπετών». Σπήλαιο και Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στα Ζωνιανά. Μιτάτο
Κράνας. 4 Αυγούστου 2018: Γενική Συνέλευση & Πολιτιστική Βραδιά. Πολιτισμός
και
Γλώσσα.Γενική
Συνέλευση,
Σπίτι
του
Πολιτισμού,
Ρέθυμνο:
Μιούζικαλ «Η κυρία Σιντορέ και η γραμματική… σαν παραμύθι», Κηποθέατρο
Μάνος Χατζιδάκις, Ηράκλειο:
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης-Δήμος
Ηρακλείου. Εθελοντική συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας για κοινωνικούς
σκοπούς.
Κρητικό Μουσικοχορευτικό Πρόγραμμα «Τη γης κεντρίζω να γενεί όλος ο κόσμος
Κρήτη», Κηποθέατρο Μάνος Χατζιδάκις, Ηράκλειο: Από το Λαογραφικό Όμιλο
Λάζαρου και Μανόλη Χνάρη, και με τη συμμετοχή των μουσικών συγκροτημάτων
των Γρηγόρη Σαμόλη και Γιάννη Σωπασή ή Βρουβογιάννη. Συνδιοργάνωση:
Περιφέρεια
Κρήτης-Δήμος
Ηρακλείου.
5 Αυγούστου 2018 στο
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ).
Ξενάγηση
στο
ΜΦΙΚ,
σε
αγγλικά
και
ελληνικά.
Παρουσίαση από την Itanos Concept Events του βιβλίου «Ταξίδι στην Κρήτη»,
Ø 2019 Συνέδριο ΠΣΚ
Από τον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη , στο λόφο Μαρτινέγκο, ξεκίνησε περίπου
στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης 1-8-2019 , το 9ο Συνέδριο του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από 1 έως 4
Αυγούστου 2019 , με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης.

Ξεκινήσαμε τις εργασίες του συνεδρίου μας καταθέτοντας το πνεύμα και την ψυχή
μας στον αείμνηστο μεγάλο Κρητικό στοχαστή Νίκο Καζαντζάκη. Όλοι εμείς
φεύγοντας, νιώσαμε περηφάνια για τον Νίκο Καζαντζάκη και για αυτή τη μεγάλη
παρακαταθήκη που μας άφησε. ", δήλωσε ο πρόεδρος του Παγκοσμίου
Συμβουλίου Κρητών κ.Μανόλης Κουγιουμουτζής.
Η «καρδιά» των αποδήμων Κρητικών «Χτύπησε» στην Κρήτη στο τετραήμερο
συνέδριο που ήταν : Η παγκόσμια προβολή της Κρήτης μέσω του συνεδρίου με
την συμμετοχή αντιπροσώπων Κρητών ομογενών όπου γης, φέτος κεντρικό θέμα
τον επικό «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου στο πλαίσιο της ανακήρυξης
από το Υπουργείο Πολιτισμού του έτους 2019 ως έτος «Ερωτόκριτου» ύστερα από
πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών.
Στις 2 Αυγούστου 2019 υλοποιήθηκε το «Βιωματικό Σεμινάριο Αυτογνωσίας
μέσα από τον Ερωτόκριτο» από την ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια Ακριβή
Βρέντζου. Έπειτα, διεξήχθησαν οι ομιλίες, «Ο Ερωτόκριτος και οι Κρητολογικές
σπουδές στο ΑΠΘ: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον» από τον Επίκουρο Καθηγητή του
Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ.Τάσο Α.
Καπλάνη, και «Ο Ερωτόκριτος και η σημερινή Κρητική Διάλεκτος» από τον Ομότιμο
Καθηγητή Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Χριστόφορο Χαραλαμπάκη. Το ίδιο βράδυ, στην παραλία Καράβολας, έλαβε χώρα
η Πολιτιστική βραδιά «Μαλβαζίας» σε συνεργασία με το «Δίκτυο Οινοποιών
Κρήτης» και τον Λαογραφικό Όμιλο «Λάζαρος & Μανώλης Χνάρης» και τη
συμμετοχή της χορευτικής ομάδας της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης και
Παγκρητικής Ευρώπης.
Στις 3 Αυγούστου 2019 πραγματοποιήθηκε η κεντρική ομιλία εκ μέρους του
Ομότιμου Καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ,
David Holton, με τίτλο, «Τι διάβασε ο Βιτσέντζος Κορνάρος πριν γράψει τον
Ερωτόκριτο;». Τον ίδιο προλογίσε η κα Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Επίκουρη
Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, στην ομιλία της «David W. Holton: Ο Φιλέλληνας, ο Φιλόλογος, ο
Δάσκαλος». Στην συνέχεια, ο Ομότιμος Καθηγητής, π. Αντιπρύτανης του
Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιωάννης Πυργιωτάκης, έκανε λόγο για στην «Παρουσίαση
προγραμμάτων, πορείας & έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης».
Το ίδιο βράδυ πραγματοποιήθηκαν απονομές στα τιμώμενα πρόσωπα του
συνεδρίου. Συγκεκριμένα, από την Περιφέρεια Κρήτης
βραβεύτηκαν
ως
διακεκριμένες προσωπικότητες οι David Holton και Κωνσταντίνος Δασκαλάκης. Το
δε Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών βράβευσε κατά Ομοσπονδία τον Κωνσταντίνο
Δασκαλάκη (Παγκρητική Ένωση Αμερικής), το Νίκο Χατζάκη (Παγκρητική
Ομοσπονδία Ευρώπης) κα τους Δημήτρη Παπαδοδημητράκη & Σωκράτη

Τσουρδαλάκη (Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας & Ν. Ζηλανδίας). Τη βραδιά
ολοκληρώσε η θεατρική παράσταση «Ερωτόκριτος» από το «Ομμα Στούντιο».
Το πρωί την ίδιας μέρας πραγματοποιηθηκε η ξενάγηση «Τα ενετικά τείχη και
μνημεία του Ηρακλείου» από την ξεναγό και συγγραφέα κα Αθηνά Ν. ΚυριακάκηΣφακάκη.
Τέλος, στις 4 Αυγούστου τελέστηκε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά.
Κατόπιν, οι συμμετέχοντες μεταβέβησαν στο χωριό «Κρουσώνας», όπου και
πραγματοποιηθηκε «Ξενάγηση και καντάδα ‘στα χνάρια του Ερωτόκριτου’» στο
Μουσείο Παραδοσιακών Οργάνων «Θύραθεν» και ακολουθήσε φιλοξενία και
γεύμα.
Παράλληλα με τις συνεδρίες, στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Πολιτιστικού Κέντρου
Ηρακλείου λειτούργησε έκθεση με υφαντά από τη συλλογή της Θ. Μεταξά και
χειροτεχνημένους πίνακες της Ε. Ταχατάκη καθώς και τράπεζα εδεσμάτων με υλικά
και πιάτα του 17ου αιώνα από το «Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας» - παρουσίαση
γραφικών & γευσιγνωσία με «αναγεννησιακά ντακάκια» από τον προπτυχιακό
φοιτητή του Drexel-υπότροφο Βιδαλάκη Jason Wong.
Συντονιστής συνεδριών ήταν ο Κώστας Βασιλάκης, δημοσιογράφος. Η συμμετοχή
στο συνέδριο ήταν ανοιχτή στο κοινό και δωρεάν.
Ø Συνεντεύξεις – δημοσιεύσεις
1 . Έγιναν συνεντεύξεις στην Κρήτη TV, στο ράδιο Κρήτη με δημοσιογράφους
το Μανώλη Αργυράκη και Κώστα Συλιγάρδο
2. Επίσης δόθηκαν μια σειρά συνεντεύξεων πολλών στελεχών μας, αναφορικά για
τις παρεμβατικές κινήσεις της Ομοσπονδίας και του ΠΣΚ στο μεταναστευτικό κίνημα
και την δράσεων τους..
3. Πραγματοποιήθηκαν, δημοσιεύσεις με δελτία τύπου σε όλες τις τοπικές
εφημερίδες της Κρήτης, στο μεταναστευτικό τύπο και σε άλλα έντυπα.

Ø Αμφίδρομη πληροφόρηση- ιστοσελίδα Facebook .
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 .
ü Πολιτικά γεγονότα :

Ελλάδα, βουλευτικές εκλογές 7-7-2019 ΝΔ Πρωθυπουργός πρώτη φορά
Κυριάκος Μητσοτάκης
Γερμανία, 14-3-2018 CDU, για 4η φορά Bundeskanzlerin Merkel Angela

Ø Προοπτική της Ομοσπονδίας - άνοιγμα νέας σελίδας
Εμείς που ζούμε στις χώρες της Ευρώπης εκτός Ελλάδος, 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.
Η πατρίδα μας η Ελλάδα από το 2008, μέχρι χθές παρουσιάζε μια
εικόνα που όλους εμάς μας πλήγωνε. Η κρίση δεν ήταν μόνο
οικονομική, αλλά υπάρχε κρίση θεσμών και αξιών. Δεν πάει η
κατάσταση άλλο. Η πατρίδα μας διώχνει τα παιδία της, το νέο κύμα Νέο μεταναστών συναντούμε γύρω μας. Νέοι επιστήμονες αναζητούν
εργασία στην Αυστραλία , Αμερική και στη κεντρική Ευρώπη.
Εμείς που ζούμε εκτός των εθνικών συνόρων έχουμε χρεωθεί μια
μεγάλη αποστολή, αυτή 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 τους. 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 εκδηλώσεις όπως: για το
ολοκαύτωμα του Αρκαδίου και τη 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 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 σε 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. Προϋπόθεση για
ισχυρή Κρητική Ομοσπονδία είναι να έχουμε δυνατούς Κρητικούς
Συλλόγους.

ΠΟΕ Δύναμη Κρήτης

Φραγκφούρτη 26.10.2019
το ΔΣ της ΠΟΕ
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ιωάννης Επιτροπάκης
Ευάγγελος Βουρβαχάκης
Δημήτριος Γιανναδάκης
Βαρδής Ανεζάκης
Εμμανουήλ Κουγιουμουτζής
Dr. Αργυρή Παρασύρη
Σεβαστούλα Παπαδοπούλου
Αλεξάνδρα Σαριδάκη
Σταύρος Περδίκης
10.Δημήτριος Κοντεκάκης
Γιάννης Καστελλιάνος.

Για την συγγραφή Γιάννης Επιτροπάκης .
ü 26 0κτώβρη 2019 εκλογές Πακρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ .
Το Σάββατο 26.10.19 πραγματοποιήθηκε η Γενική και Εκλογική Συνέλευση
της Παγκρητικης Ομοσπονδίας Ευρώπης ΠΟΕ
Μετά από τον απολογισμό και την απαλλαγή του απερχόμενου ΔΣ, οι
συμμετέχοντες ευχαρίστησαν θερμά τον επί 23 χρόνια πρόεδρο κ. Ιωάννη
Επιτροπάκη καθώς και τα επίσης μακρόχρονα μέλη κ. Μανώλη
Κουγιουμουτζή, κα Δρ. Αργυρή Παρασύρη-Bauer και το κ.Βαρδή Ανεζάκη
για την πολύτιμη προσφορά τους, καθότι δεν έθεσαν ξανά υποψηφιότητα.
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση εξέφρασαν με σχετικό
ψήφισμα την έντονη διαφωνία τους με τις πρόσφατες αποφάσεις της
διακομματικής επιτροπής, σε αναφορά με τη ψήφο των ομογενών ζητώντας
από τους αρμόδιους πολιτικούς να επανεξετάσουν το θέμα και να μην
προβούν σε αποφάσεις που θα διχάσουν τους Έλληνες σε πολίτες δύο
κατηγοριών
Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες που ανέδειξαν το νέο Δ.Σ. της ΠΟΕ. Από την
πρώτη σύσκεψη των νεοεκλεγμένων μελών, προέκυψε η ακόλουθη
σύσταση του ΔΣ

Προεδρος Ευτυχία Όλοφσον-Σαβιολακη: Αμβούργο

Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Βουρβαχάκης, Λουντβικσχάφεν
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Γιανναδάκης, Στουττγάρδη
Ταμίας: Γεώργιος Γρηγοράκης, Βερολίνο
Οργανωτικός Γραμματέας: Εμμανουήλ Κατσαμάνης, Μπίλεφελντ
Έφορος πολιτισμού : Παπαδοπούλου Σεβαστούλα Λουντβικσχάφεν
Έφορος Νεολαίας και τεχνολογίας: Γεώργιος΄Ολοφσον, Αμβούργο
Σύμβουλοι: Ηλίας Τσαμπικάκης, Μόναχο
Αντώνιος Ιγγλεζάκης, Κύπρο
Αλεξάνδρα Σαριδάκη, Λουξεμβούργο
Σταύρος Περδίκης, Βρυξέλλες
Ως νέα προεδρος ειμαι ιδιαίτερα συγκινημένη για την εμπιστοσύνη που μου
έδειξαν όσοι αντιπρόσωποι ήταν παρόντες και συμμετείχαν στις διαδικασίες .
Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος σε
δευτεροβάθμια εθνικοτοπική ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν απο 45 χρόνια!
Χαίρομαι πολύ για τη σύσταση του ΔΣ. Συγχαίρω όλα τα μέλη που
εκλέχθηκαν. Τους εύχομαι καλή συνεργασία. Είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα
πετύχουμε τους στόχους μας.
Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον επί 23 χρόνια πρόεδρο
Γιάννη Επιτροπάκη και τα επίσης μακρόχρονα μέλη κ. Μανώλη
Κουγιουμουτζή, τη Δρ. Αργυρή Παρασύρη-Bauer και τον κ. Βαρδή Ανεζακη
για την μεγάλη προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστούμε όλα τα
απερχόμενα μέλη για την προσφορά τους.
Θα αγωνιστούμε για να συνεχίσουμε το έργο τους και να ανεβάσουμε το
τιμημένο νησί μας, την Κρήτη , ακόμη πιο ψηλά.

