Οι Κρήτες στον Κόσμο… 1913-2013
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών διοργανώνει στα Χανιά το θεσμοθετημένο Συνέδριό του
από 25 μέχρι 28 Ιουλίου 2013 με κεντρικό σύνθημα «Οι Κρήτες στον Κόσμο...1913-2013».
Το Συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με κύριο Συνδιοργανωτή την
Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και συνδιοργανωτές την Μητρόπολη
Κυδωνίας και Αποκορώνου, το Δήμο Χανίων και τους Δήμους Αποκορώνου, Γαύδου,
Καντάνου-Σελίνου, Κισάμου, Πλατανιά και Σφακίων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Με την σκέψη στραμμένη στην σημερινή οικονομική κρίση, είναι απαραίτητο να βρούμε τον
βηματισμό και την πορεία που θα μας οδηγήσουν στην Έξοδο από αυτή.
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, ο μοναδικός τριτοβάθμιος φορέας των «Κρητών του
Κόσμου...» μέσα από το Συνέδριο επιθυμεί να δημιουργήσει μια πλατφόρμα συζητήσεων,
προβληματισμού και προτάσεων για την διέξοδο από την κρίση. Με την συμμετοχή των

«Κρητών του Κόσμου...» τίθενται στο επίκεντρο τα 100 χρόνια 1913-2013, από την Ένωση
της Κρήτης με την Ελλάδα.
Το σύνθημα των Αγωνιστών «Ένωση ή Θάνατος» θέλουμε να το προσαρμόσουμε στις
ανάγκες των καιρών σε «Ένωση και όχι Θάνατος». Στόχος μας είναι, η ένωση των
δυνάμεων όλων των «Κρητών του Κόσμου...» να γίνει το εργαλείο για την ανάκαμψη και την
ευημερία της Κρήτης, της Ελλάδας και του Έθνους.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΘΕΜΑΤΑ
Το κύριο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, είναι
η σύσφιξη των σχέσεων και η συνεργασία των, Οργανωμένων και μη, Κοινοτήτων των
Κρητών του Κόσμου. Μέσω της αλληλογνωριμίας και της τόνωσης των δεσμών με την
Κρήτη θα συζητήσουμε και θα διατυπώσουμε προτάσεις για την κατάρτιση ενός πλαισίου
δράσης και συνεργασίας των Κρητών της Διασποράς. Παράλληλα θα επεξεργαστούμε όλοι
μαζί, προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Νησιού μας.

Τα θέματα του Συνεδρίου ορίζονται σε ενότητες

όπως είναι καταχωρημένα στο

παρακάτω πρόγραμμα.
Ελπίζουμε ότι μέσα στον ελάχιστο χρόνο των τριών ημερών θα καλυφθούν τα
σημαντικότερα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ότι η προσπάθεια αυτή και με τη δική σας
συμμετοχή θα στεφθεί με επιτυχία!
Eιδική μέριμνα και προσοχή θα δοθεί στη δυναμική συμμετοχή των Νεολαιών των
Αποδήμων Κρητών έτσι ώστε οι νέοι μας να έλθουν σε επαφή με τις ρίζες τους, τα ήθη και
τα έθιμα, την ιστορία και τον πολιτισμό, για να μπορέσουν να συνεχίσουν στην ζωή τους
κουβαλώντας στους ώμους τους την «Κιβωτό της Κρήτης».
Προσκαλούμε, τους Φορείς της Κρήτης, όλες τις Ομοσπονδίες, Συλλόγους των Κρητών του
Κόσμου και τους κατοίκους της Κρήτης, να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου
μας, βοηθώντας έτσι ουσιαστικά στην επίτευξη των Κοινών Στόχων μας.
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