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ΕΚΛΟΓΕΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ 2018

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΛΑΣΣΑΡΟΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
&
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ







Συντονισμός αναβάθμιση της ποιότητας και
ενδυνάμωση της δράσης του στον Πολιτιστικό
Τομέα
Ένταξη στην οπτική του και των γενικότερων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κρήτες ως
κάτοικοι της Αττικής
Ανάπτυξη ιδιαίτερης δραστηριότητας στον
Πνευματικό Τομέα
Σύνδεση με την Κρήτη τα τρέχοντα προβλήματα
της και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
ανάπτυξης και αναβάθμισης του Νησιού
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
ΕΝΩΣΗ (1)


Η Παγκρήτιος είναι «φάντασμα». Δεν υπάρχει



Ο ρόλος, η δράση και το κύρος της έχουν καταρρακωθεί από την
παρούσα (απούσα) «διοίκηση».



Αποτελεί γενική αναγνώριση η ανάγκη επανεκκίνησης της
Παγκρητίου με αναβάθμιση του ρόλου της στις νέες συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί



Οι αιτίες αυτής της κατάστασης


Αντικειμενικές και αφορούν τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί
στο Λεκανοπέδιο όσον αφορά την οργάνωση των Κρητών και τον ρόλο
των Σωματείων



Υποκειμενικές και αφορούν α) την σχέση ιδιοκτησία από τη σημερινή
διοίκηση και β) την αδυναμία απαγκίστρωσης της Παγκρητίου από το
μοντέλο πρωτοβάθμιου σωματείου που σκοπό έχει την πραγματοποίηση
μεμονωμένων εκδηλώσεων
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
ΕΝΩΣΗ (2)


Η Παγκρήτιος αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια πρόβλημα
προσανατολισμού όσον αφορά το χαρακτήρα του
σωματείου



Η δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει αντικειμενικά η
Παγκρήτιος έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω
της εφαρμογής προσωπικών στρατηγικών με ευθύνη του
σημερινού Προέδρου της.



Η Παγκρήτιος βρίσκεται σε κρίση και σε ένα κρίσιμο
σταυροδρόμι σχετικά με την πορεία της τα επόμενα
χρόνια και κατ’ επέκταση το μέλλον της.
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ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΕΝΩΣΗ


Αλλαγή διοίκησης και τρόπου λειτουργίας.


Από προεδροκεντρικό σε συλλογικό – συμμετοχικό με
διαβούλευση, Επιτροπές & Ομάδες Έργου,



Άμεση αντιμετώπιση της θεσμικής κρίσης και της κρίσης
αξιοπιστίας που αντιμετωπίζει η Παγκρήτιος Ένωση.



Επανεξέταση της Θέσης και του Ρόλου της στο Κρητικό
Κίνημα της Αττικής
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ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2018
ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ








Η παρούσα περίοδος κρίσιμη για τη μελλοντική πορεία της
Παγκρητίου.
Ο ανταγωνισμός για την Προεδρία και τον έλεγχο της πλειοψηφίας
του ΔΣ με κριτήριο προσωπικές στρατηγικές και πολιτικές
επιδιώξεις, με γενικόλογα προγράμματα και με έργα που δεν
προσφέρουν στο Κρητικό κίνημα της Αττικής και την Κρήτη πρέπει
να τελειώσει τώρα.
Οι εκλογές Νοεμβρίου 2018 μπορεί υπό προϋποθέσεις να
αποτελέσουν την αφετηρία αναγέννησης της Παγκρητίου
Προϋπόθεση για την αναγεννητική πορεία της Παγκρητίου η
συμμετοχή στις εκλογές υγιών δυνάμεων, με πνεύμα ανανέωσης,
Συγκρητισμού, ανιδιοτέλειας και αποτελεσματικότητας.
Για τους λόγους αυτούς συγκροτήθηκε ο συνδυασμός «Παγκρήτιος
Αναγγέννηση» με συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, ανάπτυξη ενός
πραγματικού διαλόγου μεταξύ τους, κατά την προεκλογική περίοδο,
για τα μεγάλα θέματα των Κρητών της Αττικής και τα μεγάλα θέματα
του Νησιού μας.
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ







Απάντηση στην τρέχουσα κρίση και τις προκλήσεις που
δημιουργεί μπορεί να δοθεί στην παρούσα συγκυρία με
θεσμικό τρόπο συμμετοχής στις Εκλογές Νοεμβρίου
2018 της Παγκρητίου Ενώσεως.
Η δική μας απάντηση στην κρίση, επί του παρόντος,
είναι στα λόγια και σε επίπεδο διακηρύξεων.
Συγκροτούμε Συνδυασμό για τη διεκδίκηση της
Διοίκησης της Παγκρητίου Ενώσεως
Επικεφαλής του Συνδυασμού, Υποψήφιος Πρόεδρος ο
Στέλιος Παλάσσαρος, Πρόεδρος της Κρητικής Εστίας.
Φιλοδοξούμε, και το έχουμε αποδείξει με την ιστορία μας
μέχρι σήμερα στο Κρητικό Κίνημα, τα λόγια να τα
κάνουμε έργα μετά τη νίκη μας στις επικείμενες εκλογές.
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ







Κρητικοί με γνωστή ενεργό δράση στο Κρητικό και όχι μόνο
Κίνημα της Αττικής.
Συμμετέχουμε στα Κρητικά Σωματεία σε όλο το εύρος της
Αττικής και εκτιμούμε ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας
συμβάλλουμε θετικά.
Εκτιμούμε επίσης ότι η συμμετοχή μας χαρακτηρίζεται
πάντοτε από τη λογική της εθελοντικής – ανιδιοτελούς
προσφοράς, εξυπηρέτησης των αρχών του Συγκρητισμού,
της δημιουργικότητας και της αποτελεσματικότητας
Κάποιοι από εμάς έχουν συμμετάσχει στο ΔΣ της
Παγκρητίου καταβάλλοντας προσπάθεια για την
αναγέννηση του Σωματείου. Δυστυχώς για διάφορους
λόγους οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
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Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (1)






Επικεφαλής της προσπάθειας αυτής είναι ο Στέλιος
Παλάσσαρος, πρώην Πρόεδρος της Κρητική Εστίας
Παρέλαβε με τους συνεργάτες του την Κρητική Εστία το
2005 σε κατάσταση κρίσης και αποσύνθεσης.
Παρέδωσε ανθούσα την Κρητική Εστία με ένα νέο Κτίριο
που καμαρώνουν οι φοιτητές και οι Κρήτες του
Λεκανοπεδίου






Οι Φοιτητές έχουν ένα σύγχρονο χώρο, που τους παρέχει όλες
τις απαραίτητες υποδομές διαμονής, για την πραγματοποίηση
των σπουδών τους
Οι Κρητικοί της Αττικής έχουν ένα Σύγχρονο Πολιτιστικό Κέντρο
που μπορεί να φιλοξενεί σημαντικές εκδηλώσεις
Μια Κρητική Εστία που λειτουργούσε με διαφάνεια, αμεσότητα,
χωρίς διακρίσεις για τους οικοτρόφους.
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Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ (2)


Φιλοδοξία του, αφού ολοκλήρωσε ένα κύκλο προσφοράς στην
Κρητική Εστία και την έβγαλε, με τη βοήθεια των συνεργατών
του, από την Κρίση να πράξη το ίδιο και για την Παγκρήτιο
Ένωση.



Με εχέγγυα
 α) το μέχρι σήμερα έργο, το δικό του και των λοιπών
στελεχών του συνδυασμού,
 β) τις βασικές αρχές που ανακοινώνονται σήμερα, οι οποίες
θα τύχουν βαθύτερης επεξεργασίας και θα εμπλουτιστούν,
και
 γ) την εκτίμηση ότι οι Κρήτες του Λεκανοπεδίου δεν
μπορούν να βλέπουν την κρίση της Παγκρητίου Ενώσεως
να βαθαίνει
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (1)






Επανεκκίνηση - Αναγέννηση της Παγκρητίου. Να γίνει συνείδηση στους
Κρήτες ότι υπάρχει και συνεχίζει.
Επανεξέταση της θέσης Παγκρητίου Ενώσεως στο Κρητικό Κίνημα της
Αττικής.
Η Παγκρήτιος







Μητροπολιτικό Σωματείο για τους Κρήτες της Αττικής,
Κέντρο Πνευματικής Παραγωγής για τις ανάγκες των Κρητών
Αττικής και τις ανάγκες του Νησιού
Πρωτοπόρος στη δράση σε διεκδικητικό επίπεδο για όσα
πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε ως Κρήτη και ως Κρήτες της Αττικής
Εστία οργάνωσης και συντονισμού της δράσης όλων των
Κρητών της Αττικής και σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο
Κρητικό κίνημα
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (2)


Οργανωτική Ανασυγκρότηση










Διαμόρφωση νέου πλαισίου λειτουργίας του ΔΣ με καθορισμένες
ουσιαστικές αρμοδιότητες για όλα τα μέλη του ΔΣ.
Προγραμματισμό δράσης, έλεγχο και λογοδοσία για όλους.
Απόκτηση κατάλληλης Στέγης, βελτίωση βασικών υποδομών με
την διεκδίκηση και αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
Διαμόρφωση πλαισίου συγκρότησης και ουσιαστικής δράσης
Επιτροπών που θα αξιοποιούν και θα αναδεικνύουν τις
δυνατότητες και τα ταλέντα των Κρητών
Αλλαγή του Καταστατικού, για συλλογική λειτουργία, ανοικτές
συμμετοχικές διαδικασίες, χωρίς αποκλεισμούς των Κρητών με
κριτήριο τις προσωπικές «συμπάθειες»....
Ηλεκτρονική και τηλεπικοινωνιακή οργάνωση του Σωματείου
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (3)


Η Παγκρήτιος Κέντρο Πνευματικής Παραγωγής για τις
ανάγκες των Κρητών της Αττικής και τις ανάγκες του Νησιού
 Ευαισθητοποίηση – κινητοποίηση του Πνευματικού κόσμου
της Κρήτης αλλά και των φίλων της Κρήτης
 Επεξεργασίες και παραγωγή απόψεων, προτάσεων, για
θέματα προβλημάτων των Κρητών της Αττικής,
αντιμετώπισης προβλημάτων της Κρήτης, αναπτυξιακά
θέματα, θέματα πολιτισμού και ιστορίας του Νησιού
 Διαμόρφωση υποδομών για την τεκμηρίωση και
υποστήριξη του πολιτιστικού έργου των Συλλόγων στο
Λεκανοπέδιο
 Προβολή της Κρήτης, της Ιστορίας της και του Πολιτισμού
της με κάθε πρόσφορο τρόπο
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (4)


Η Παγκρήτιος Πρωτοπόρος στη δράση σε διεκδικητικό επίπεδο για
όσα πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε ως Κρήτη και ως Κρήτες της


Επεξεργασίες – τεκμηριώσεις σε επίπεδο ΔΣ και Επιτροπών



Διαβούλευση με την Πανελλήνιο Ομοσπονδία Πολιτιστικών
Κρητικών Σωματείων, τα Κρητικά Σωματεία Αττικής και θεσμικούς
παράγοντες στην Κρήτη για τη διαμόρφωση διεκδικητικού
πλαισίου.



Οργανωμένη προβολή θεμάτων διεκδικήσεων με κάθε
πρόσφορο τρόπο



Κινητοποίηση του Κρητικού στοιχείου της Αττικής. Αξιοποίηση
της δυναμικής του.



Δημιουργία Κρητικού Καταναλωτικού Κινήματος στην Αττική
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (5)


Η Παγκρήτιος εστία οργάνωσης και συντονισμού της δράσης
όλων των Κρητών της Αττικής και σημείο αναφοράς για το
παγκόσμιο Κρητικό κίνημα


Διαμόρφωση πλαισίου για την ευρύτερη δυνατή
συνεργασία Παγκρητίου και Κρητικών Σωματείων Αττικής
στη βάση συγκεκριμένου προγράμματος



Επικέντρωση σε συγκεκριμένη θεματολογία, ενιαία για όλη
την Αττική, με εναλλακτικές δράσεις και πλουραλισμό
έκφρασης (μορφές και περιεχόμενο εκδηλώσεων).



Δημιουργική συνεργασία με το Παγκόσμιο Κρητικό Κίνημα
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ (6)




Ιδιαίτερος προσανατολισμός της δράσης μας στη Νεολαία


Εκτός από τους Κρητικούς χορούς και τη μουσική υπάρχει η
ιστορία, ο πολιτισμός, τα ήθη & έθιμα αλλά και η ουσιαστική
συμμετοχή στα κοινά.



Διαμόρφωση προγράμματος δράσεων που θα απαντά στα
παραπάνω, θα ευαισθητοποιεί και θα κινητοποιεί τη νεολαία.



Οργάνωση εκδηλώσεων με Κρητική θεματολογία που θα
απευθύνεται στη νεολαία (ειδικές εκδηλώσεις κεντρικά και
Συλλόγων, εκδηλώσεις σε Σχολεία κ.λ.π.)

Φιλοδοξούμε σε μία τετραετία να διαμορφώσουμε συνθήκες για να
παραδοθεί η Παγκρήτιος στη νέα γενιά
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ









Τα παραπάνω αποτελούν τις πρώτες σκέψεις και
προβληματισμούς μας για την Παγκρήτιο και το μέλλον της
Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, δεν κάνουμε τους παντογνώστες
Δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτό τον προγραμματισμό
μόνοι μας αποκομμένοι από τη μάζα του Κρητικού στοιχείου
της Αττικής
Ζητούμε τη συμβολή σας στο επίπεδο των επεξεργασιών, της
προβολής τους στους Κρήτες της Αττικής αλλά και στη
διαδικασία υλοποίησης τους στη συνέχεια μετά τις εκλογές
Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή μας την προσπάθεια
για την Αναγέννηση της Παγκρητίου
Με πίστη στη Νίκη μας και στην Αναγέννηση της Παγκρητίου
δίνουμε την μάχη των εκλογών του Νοεμβρίου 2018 με
Πνεύμα Συγκρητισμού.
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Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ
ΣΤΕΛΙΟ ΠΑΛΑΣΣΑΡΟ


Ζητά τη στήριξη όλων όσων πιστεύουν ότι
πρέπει και μπορεί να αναγεννηθεί η Παγκρήτιος
Ένωση



Διεκδικεί, με πίστη στη νίκη, τη θέση του
Προέδρου της Παγκρητίου Ενώσεως



Διεκδικεί τη νίκη του Συνδυασμού που θα
αποτελέσει την αρχή της Αναγέννησης της
Παγκρητίου Ενώσεως
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