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                                             ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 O περιφερειάρχης Κρήτης κος Σταύρος Αρναουτάκης υποδέχτηκε 
αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Κρητών 
Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ιδρυτικά μέλη της , στο 
γραφείο του την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 

Με πολύ χαρά υποδέχτηκε την Παρασκευή στις 12.00 μ.μ στο γραφείο του ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης κος .Σταύρος Αρναουτάκης  τον Πρόεδρο της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ 
& Μ.Μ.Ε , κο. Γεώργιο Μοσκοβίτη, τον Β’ Αντιπρόεδρο κο. Νικόλαο 
Μπιμπάκη ,την Γενική Γραμματέα & Yπεύθυνο τύπου κα. Μαρία Πολάτου και 
τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κο. Παναγιώτη Δρόσο.

Την αντιπροσωπεία του Δ.Σ συνόδεψαν στην επίσκεψη αυτή στην περιφέρεια 
Κρήτης τα ιδρυτικά της μέλη ,ο πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής κος. 
Γιάννης Παρασύρης, , η κα. Κατερίνα Βάζου μέλος του πειθαρχικού και του 
γραφείου τύπου , και ο κος. Βασίλειος Δρόσος μέλος της επιτροπής δημοσιών 
σχέσεων .

Με φιλοφρονήσεις φιλίας ,σεβασμού και ένδειξη  αρκετού ενδιαφέροντος για 
την νεοϊδρυθείσα «Διεθνή Ένωση Κρητών Δημοσιογράφων & Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης»  ,συζητήθηκαν αρκετά θέματα και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε
στα σχέδια σημαντικών πρωτοβουλιών για δημοσιογραφικές εκδηλώσεις 
παγκοσμίου ενδιαφέροντος ,του Διοικητικού Συμβουλίου της νεοϊδρυθείσας  
Ένωσης της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε, τα οποία κέντρισαν το ενδιαφέρον του 
περιφερειάρχη κου. Σταύρου Αρναουτάκη ο οποίος θα τα μεταφέρει σε 
συνεδρία του περιφερειακού συμβουλίου προς συζήτηση . 

Ο περιφερειάρχης κος Σταύρος Αρναουτάκης έδωσε την υπόσχεση του, ότι η 
περιφέρεια Κρήτης, και ο ίδιος προσωπικά θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους
για την επιτυχία όλων αυτών των προγραμματισμένων εκδηλώσεων που με 
κάθε λεπτομέρεια ξεδίπλωσε μπροστά του ο πρόεδρος  κος. Γιώργος 
Μοσκοβίτης.
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Ο πρόεδρος της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε παρέδωσε αίτημα του Δ.Σ για όλα αυτά που 
προαναφέρθηκαν, για την νέα χρονιά του 2022 τα οποία δεν μπορούν να 
αναφερθούν σε αυτό το δελτίο τύπου σήμερα ,και για όλα αυτά θα 
ενημερωθούν όλα τα μέλη της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε, στην γενική συνέλευση της 

21ης Νοεμβρίου 2021 για την οποία θα ανακοινωθεί η ώρα, και ο τόπος ,μέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και από το SITE της ένωσης μας σύντομα.  

Την αντιπροσωπεία της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε  υποδέχτηκε ,και ο υπεύθυνος του 
Γραφείου τύπου της Περιφέρειας Κρήτης, κος, Μανώλης Κοκολάκης, ο οποίος 
χάρισε στα μέλη μας εκ μέρους της περιφέρειας Κρήτης , συμβολικά δύο 
καταπληκτικά βιβλία α) Ιωάννης Κονδυλάκης –Πρώτος πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ 
«Οι Διαβάτες της Δημοσιογραφίας» &  β)  Κρητικόν Λεξιλόγιον του Ιωάννη 
Κονδυλάκη.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη μας, που ήταν στην σημερινή μας 
συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης  , ευχαριστούν πολύ το προσωπικό της 
περιφέρειας Κρήτης , τον υπεύθυνο τύπου κο. Μανώλη Κοκολάκη αγαπητό φίλο
και συνάδελφο , καθώς επίσης τον Περιφερειάρχη Κρήτης κο. Σταύρο 
Αρναουτάκη για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία αλλά και για τον πολύτιμο 
χρόνο, που μας αφιέρωσαν κατά την διάρκεια της παραμονής μας στην 
Περιφέρεια Κρήτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα μέλη της ΔΙ.Ε.Κ.ΔΗ & Μ.Μ.Ε που παρευρέθησαν στην 
συνάντηση αυτή στην Περιφέρεια Κρήτης .είναι εμβολιασμένοι κατά του 

Covid-19…………………..

            Το φωτογραφικό υλικό είναι του Βασιλείου &  Παναγιώτη Δρόσου.

                                                                               Για το Δ.Σ 

          Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ            Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 

              Υπεύθυνη  Γραφείου Τύπου                                                    Παναγιώτης Δρόσος 

                     Μαρία Πολάτου                                                                                                            

                                                                                                                                                                                              

                      

     


