
Υπήρξε ο πρώτος Γενικός Διευθυντής του πρώτου ιδιωτικού σταθμού τηλεόρασης MEGA 
Channel, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ναυτιλιακής εταιρίας  Royal Olympic 
Cruises, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ξ.Ε. ΑΣΤΗΡ, ιδρυτικός Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων Α.Ε. (τώρα Invest in Greece) και Πρόεδρος του 
Minoan International College. 

Από τον πρώτο μήνα της μετανάστευσής του στον Καναδά στα τέλη του 1960, μαζί με άλλους 
Κρητικούς του Τορόντο, επιδόθηκε στην προσπάθεια ίδρυσης της Ένωσης Κρητών Τορόντο 
«η Κνωσός» που έγινε πραγματικότητα μέσα στο 1961 και έγινε ο πρώτος Πρόεδρός της.

Συνδέθηκε με τους ηγέτες της Παγκρητικής Ένωσης της Αμερικής με πρώτο τον αείμνηστο 
ιστορικό  Πρόεδρο Νίκο Καλημεράκη (που είχε και την αρχική ιδέα της συνένωσης όλων 
των Κρητών της διασποράς σε μια μεγάλη οργάνωση).

Συνεργάστηκε με τον πρόεδρο Μανώλη Ηλιάκη όταν εκείνος ανέλαβε την πρωτοβουλία για 
τη δημιουργία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και υποστήριξε θερμά την προσπάθεια 
που δεν ευδοκίμησε τότε, μια και η ιδέα δεν είχε «ωριμάσει» ακόμα, αλλά αργότερα 
καρποφόρησε με το αποτέλεσμα που βιώνουμε σήμερα.

Έκτοτε και συνεχώς, συμπαρίσταται και συμμετέχει ως εθελοντής στις δραστηριότητες των 
Κρητών της Διασποράς και του οργάνου που τους εκφράζει, του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Κρητών. Ήταν ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Συνεδρίων που έγιναν, στο 
Ηράκλειο το 2007 και στο Λασίθι το 2010. Συμβάλλει δε και στην επιτυχία του παρόντος 
Συνεδρίου ως συνεργάτης της Οργανωτικής Επιτροπής.

Για περισσότερα από 45 χρόνια, ο Νίκος Σκουλάς υπήρξε ανώτερο 
και ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών στον 
Καναδά και στην Ελλάδα. Σήμερα  είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων 
και Συγγραφέας επιχειρηματικών βιβλίων.

Κατείχε διάφορες κυβερνητικές θέσεις στην Ελλάδα, μεταξύ των 
οποίων:  Γενικός Γραμματέας Ε.Ο.Τ. (δύο θητείες), Πρόεδρος του 
Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού, Υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής 
Οικονομίας και Υπουργός Τουρισμού και, πρόσφατα, Σύμβουλος 
του Πρωθυπουργού. 
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Κρητικής  Ομοσπονδίας  Αυστραλίας  & Νέα Ζηλανδίας  και συνέβαλε στη διοργάνωση του  
πρώτου  ιστορικού  Συνέδριου  της  Ομοσπονδίας.
Το  1983  συνεργάστηκε  με  τους  κυρίους  Μανώλη Ηλιάκη από  την Αμερική  και  Μάρκο  
Πετράκη  από  την Γερμανία  για την δημιουργία τριτοβάθμιου φορέα των Κρητών Όπου Γης.
Σήμερα  είναι  Διοικητικό  μέλος  του  κεντρικού  Συμβουλίου  της  Ιεράς  Αρχιεπισκοπής  
Αυστραλίας.    

στην ίδρυση πολλών Κρητικών Συλλόγων, της Ομοσπονδίας των Κρητικών Συλλόγων, της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων γονέων και της  Ελληνικής Κοινότητας. Μεταξύ  των άλλων συνέταξε 
τα καταστατικά τους και τα ιδρυτικά πρωτόκολλα και διετέλεσε πολλά χρόνια Γραμματέας του 
Συλλόγου Μονάχου.  Σαν Πρόεδρος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Μονάχου διοργάνωσε 
σεμινάριο με συμμετοχή της  ελληνικής Κυβέρνησης, τα συμπεράσματά του υπήρξαν το 
πρόπλασμα του νόμου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση των παιδιών των αποδήμων Ελλήνων.  
Υπήρξε εισηγητής του πλαισίου συνεργασίας των Οργανώσεων Μονάχου, των σοσιαλιστικών 
κομμάτων της Ελλάδας ,Γερμανίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας και εισηγητής των βασικών 
αρχών πολιτικής, για τους  πολίτες  των χωρών αυτών, που ζουν στην ΕΕ. Ήταν δύο φορές 
υποψήφιος Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ο  Γιάννης  Πετράκης  γεννήθηκε  στo Πυθάρι  Ακρωτηρίου  Χανίων  
της  Κρήτης  στις   2  Ιανουαρίου  του  1938. Μετανάστευσε  στην 
Αυστραλία  με το πλοίο Πατρίς  την δεκαετία  του ’60.
Έζησε στην Μελβούρνη και αργότερα μετακόμισε  στο Σύδνεϋ  της  
Νέας Νότιας Ουαλίας  όπου  και  δημιούργησε  την  οικογένεια  
του.   Από  τα  πρώτα  χρόνια  της εγκατάστασης  του  στην 
Αυστραλία, ασχολήθηκε  με  τα  κοινά  και   πρόσφερε τις υπηρεσίες  
του στα  Κρητικά  δρώμενα  της  Ομογένειας. Από  την  ίδρυση  
του  οργανισμού,  ο  κ. Γιάννης Πετράκης  υπήρξε πρωτεργάτης  
της  Κρητικής  Αδελφότητας  Σύδνεϋ  & Ν.Ν.Ο. υπηρετώντας   τον 
οργανισμό  από  την θέση του  Προέδρου, του Γραμματέα  και  των  
Δημοσίων Σχέσεων.  Την δεκαετία του ’80  υπήρξε ιδρυτικό μέλος  της  

Γεννήθηκε στα Πλεμενιανά Χανίων στις 02.12.1942. Σπούδασε 
Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου και 
εργάστηκε στην συνέχεια στο τομέα εξέλιξης προϊόντων ψηφιακής 
τεχνολογίας.  Από τη δεκαετία του ’60 ήρθε σε επαφή και γνωριμία με 
τους Κρητικούς που ζούσαν και εργαζόταν στην Γερμανία. Βοήθησε 
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