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Το  Παγκόσμιο  Συμβούλιο  Κρητών  (ΠΣΚ)  (http://www.pask.edc.uoc.gr)  σύμφωνα  με  το 
Καταστατικό και τους Ιδρυτικούς του Στόχους, είναι το γνωμοδοτικό και εισηγητικό όργανο 
προς  την  Ελληνική  Πολιτεία  για  θέματα  που  αφορούν  τους  ανά τον  Κόσμο  Απόδημους 
Κρητικούς. 
Αποτελεί το κορυφαίο Τριτοβάθμιο όργανο των Κρητών που ζουν εκτός του νησιού για τον  
στρατηγικό  σχεδιασμό  και  τον  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων  όλων  των  Κρητικών  
Ομοσπονδιών και Κρητικών Συλλόγων και Αδελφοτήτων ανά τον Κόσμο.
 Απώτερο σκοπό έχει την προβολή της Κρήτης και της Κρητικής ταυτότητας και στηρίζεται 
διοικητικά σε τέσσερις Ομοσπονδίες:
- την Παγκρητική Ένωση Αμερικής (http://www.pancretan.org),
- την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης (http://www.pankritiki.eu)
- την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων (http://www.poks.gr) και
- την Κρητική Ομοσπονδία Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας 
(http://www.cretanfederation.com.au),
Οι οποίες εκπροσωπούν εκατοντάδες πρωτοβάθμια Σωματεία.
Βασική  επιδίωξη  του  Παγκοσμίου  Συμβουλίου  Κρητών  είναι  να  συνεργάζεται,  να  
συνομιλεί και να συνθέτει  μια κοινή γραμμή μαζί με όλους τους Συλλόγους των «Κρητών  
του Κόσμου…» ενταγμένους και μη στο ΠΣΚ, για το καλό της Πατρίδας και του Έθνους. 
Το ΠΣΚ  καλεί όλους τους  «Κρήτες του Κόσμου» να αντιληφθούν την ανάγκη να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους, κάτω από την Μεγάλη Ομπρέλα του,  για κοινή δράση. Αυτό όμως θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί, μέσα στα πλαίσια του Καταστατικού, το οποίο καθορίζει την 
δομή και την λειτουργία του. 
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών προτρέπει κάθε Κρητικό και φίλο της Κρήτης, να στηρίζει 
ενεργά τους Κρητικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες της περιοχής του. Ας εμπνευστούμε 
και ας συνεργαστούμε όλοι  για μια Κρήτη δυνατή και για μια Ελλάδα σίγουρη για τον εαυτό 
της. 
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Το ΠΣΚ παρέχει δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ των Κρητικών όλου του Κόσμου και των 
Φίλων του, μέσα από την Ιστοσελίδα, το Περιοδικό και το  Facebook. 
Σας καλούμε να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων του Facebook και να μας πληροφορείτε για 
εκδηλώσεις των Συλλόγους σας, των Ομοσπονδιών σας και γενικότερα ότι απασχολεί την 
Κρήτη και την Ελλάδα σήμερα.
Το  ΠΣΚ  φιλοδοξεί  και  υπόσχεται  να  διατηρεί  μια  ανοιχτή  πλατφόρμα  ιδεών, 
προτάσεων, εθελοντισμού και συνεργασίας, μεταξύ όλων των «Κρητικών του Κόσμου».
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