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Αγαπητοί Σύνεδροι,

Με χαρά περιμένω την στιγμή που θα ξανασμίξουμε στην Κρήτη με την ευκαιρία του φετινού 
Συνεδρίου. Το φετινό Συνέδριο διοργανώνεται στα όμορφα και φιλόξενα Χανιά, ιδιαίτερη 
Πατρίδα της μεγαλύτερης μερίδας των «Κρητών του Κόσμου…». Το Συνέδριό μας θα 
διεξαχθεί κάτω από τα άγρυπνα μάτια του Μεγάλου Εθνάρχη, Ελευθερίου Βενιζέλου, που 
κείτεται στην Χαλέπα.
Είναι και πάλι καιρός να αφουγκραστούμε τα λόγια του, να μιμηθούμε το Παράδειγμά 
του και να ενδιαφερθούμε αποτελεσματικότερα για την επίλυση των προβλημάτων της 
Πατρίδας μας.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, με τα μέλη του διασπαρμένα στις πέντε Ηπείρους,  
προάγει σε κάθε ευκαιρία τα Ελληνικά συμφέροντα, με παρεμβάσεις και ενέργειες προς 
τους πολιτικούς του τόπου που μας φιλοξενεί, όπως επίσης και προς τα ΜΜΕ. Ήρθε 
καιρός που το Χρέος μας προς την Πατρίδα, μας καλεί πιο επιτακτικά να συνεργαστούμε 
όλοι οι «Κρήτες του Κόσμου…» μαζί, για να ξεπεράσουμε την κρίση όσο πιο γρήγορα και 
όσο πιο ανώδυνα γίνεται.
Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω στο φετινό Συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Κρητών και είναι τιμή προς εμένα και το Δ/Σ η παρουσία σας. Εύχομαι οι εργασίες  του 
να αποφέρουν τα μέγιστα οφέλη για την Κρήτη, την Ελλάδα, το Έθνος  και τους  «Κρήτες 
του Κόσμου…»
Το Συνέδριό μας, εκτός των άλλων, είναι αφιερωμένο και στις εκδηλώσεις Μνήμης των 
Αγώνων για την Ελευθερία και την Ένωση με την Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις που έχουν 
διοργανώσει οι απόδημοι Κρήτες σε όλο τον Κόσμο που κατοικούν, είναι πολλές και 
λαμπρές. Η μεγάλη όμως Κοινή Γιορτή όλων των Κρητών θα είναι ουσιαστικά, και για την 
καρδιά και για το νου, το Συνέδριό μας.
Ευχαριστώ την μικρή Επιτροπή του Συνεδρίου για το τιτάνιο Έργο της Διοργάνωσής του. 
Ευχαριστώ όλους τους Παράγοντες του Νησιού μας που συνεργάστηκαν μαζί τους και 
τους σπουδαίους εισηγητές. Ιδιαίτερα ευχαριστώ  όλους τους θεσμικούς μας Άρχοντες, 
Εκκλησία και Πολιτεία, για την συνδρομή, την φιλοξενία και το ενδιαφέρον τους.

Σας Ευχαριστώ
Αντώνης Τσουρδαλάκης
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