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Αγαπητοί Συμπατριώτες και Σύνεδροι,

Η προετοιμασία ενός Συνεδρίου σε χρόνια κρίσης δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Όχι 
μόνον γιατί οι θεματικές του πρέπει να εκφράζουν τα προβλήματα που αυτήν την εποχή 
απασχολούν τον τόπο μας. Αλλά και γιατί, κατά την οργάνωση, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
οι οικονομικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν προκλητικές ενέργειες και παρουσιάσεις.

Το Συνέδριό μας αποτελεί ένα ταξίδι. Σε αυτό, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν 
την ιστορική διαδρομή του κρητικού στοιχείου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τα 
επιτεύγματά του μέσα και έξω από την Ελλάδα και την προσφορά του στον πολιτισμό, στην 
επιστήμη και στην οικονομία. Θα τους παρουσιαστούν επίσης οι δυνατότητες της Κρητικής 
Γης και πώς αυτές μπορούν να συνδράμουν στην έξοδο από την οικονομική κρίση που 
μαστίζει ακόμη και αυτόν τον ευλογημένο τόπο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους – πραγματικά εθελοντές - μας βοήθησαν στην 
προετοιμασία του Συνεδρίου και τους χορηγούς χωρίς την πολύτιμη βοήθεια των οποίων 
δεν θα ήταν δυνατόν αυτό να πραγματοποιηθεί.

Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας.

Καλή Αντάμωση στα Χανιά στις 25 Ιουλίου.

Ειρήνη Βασιλάκη
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου



Μέλη Οργανωτικής 
Επιτροπής Συνεδρίου 2013

Αγαπητοί Σύνεδροι,

Τα μέλη της Επιτροπής Διοργάνωσης  του Συνεδρίου σάς χαιρετίζουν και σας καλωσορίζουν 
στη Γενέτειρα Γη. Η παρουσία σας αποδεικνύει το μόνιμο Ενδιαφέρον και το Νόστο για 
την Κρήτη. Με τα έργα σας, μας δείχνετε διαρκώς τον πηγαίο Πατριωτισμό σας, την 
Αλληλεγγύη προς  τους Ανθρώπους της Κρήτης, και με τη συμπεριφορά σας στην Ξενιτιά 
και στην Πατρίδα μας, όποτε την επισκέπτεστε, την ατόφια Κρητική ψυχή, την Λεβεντιά και 
την Αξιοπρέπειά σας.
Διάσπαρτοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, «Οι Κρήτες του Κόσμου» έχετε διατηρήσει 
ατόφια την Κληρονομιά μας και προβάλλετε την Πατρίδα μας μέσα από τους θύλακες των 
Κρητικών Οργανώσεων. 
Η συμμετοχή σας στο  Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, το Κορυφαίο Τριτοβάθμιο Κρητικό 
Συλλογικό Όργανο, αποδεικνύει έμπρακτα το αίσθημα και την ευθύνη του Συγκρητισμού 
που σας διακατέχει. 
Τα μέλη της Επιτροπής Διοργάνωσης του Συνεδρίου, όλοι κάτοικοι της Κρήτης, 
αποδεχτήκαμε με σεβασμό και συγκίνηση την τιμητική πρόταση της Διοίκησης του ΠΣΚ 
να αναλάβουμε τη Διοργάνωση του Συνεδρίου σας. Ελπίζουμε να σας ικανοποιήσουν τα 
αποτελέσματά του.
Ως μέλη της Επιτροπής Διοργάνωσης θέλουμε να σας πούμε ότι στο πλάι μας στάθηκαν 
και στέκονται αρωγοί και συμπαραστάτες στο έργο μας, η Εκκλησία, η Περιφέρεια, οι 
Δήμοι, τα Πνευματικά μας Ιδρύματα, οι Φορείς  και  ο λαός της Κρήτης με το ενδιαφέρον 
του.
Ελπίζουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών τους.
Τεράστιο υπήρξε και το ενδιαφέρον των εισηγητών. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε από ένα σημείο 
και μετά να στενοχωρήσουμε πολλούς που εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετέχουν στο Συνέδριό 
σας. Στο εφετινό Συνέδριο, πιστεύουμε ότι έχουμε συμπεριλάβει τα περισσότερα θέματα του 
ενδιαφέροντός σας, που θα αναδειχθούν  από τους διακεκριμένους Εισηγητές μας. 
Το μακρινό και επίπονο ταξίδι από τους τόπους όπου διαμένετε μέχρι εδώ, τα όμορφα 
και φιλόξενα Χανιά, αποδεικνύει ότι έχετε καταγράψει στην ψυχή σας τη ρήση του 
Καζαντζάκη:

«Είναι ευθύνη να είσαι Κρητικός» 

Τα μέλη: Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη, Ιπποκράτης Μπελαδάκης, Χρυσούλα Τζωρτζάκη


