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ΠΡΟΣ
Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών

Χαιρετισμός
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Απανταχού Αδελφοί Κρήτες,
Αξιότιμοι Σύνεδροι,
Λυπάμαι που ανελαστικές υπηρεσιακές υποχρεώσεις, δε μου επέτρεψαν να
παρευρεθώ και να συμμετέχω, παρ όλο που βαθύτατα το επιθυμούσα, στο Παγκόσμιο
συνέδριο Κρητών που διεξάγεται στα όμορφα και φιλόξενα Χανιά.
Επιτρέψτε μου όμως έστω δια μέσω της επιστολής αυτής, να εκφράσω, να
υπογραμμίσω μα κυρίως να ευχαριστήσω θερμά τους απανταχού Κρήτες, την
Παγκρητική Ένωση Αμερικής και τα αδέλφια - μέλη της για το σημαντικό ρόλο και την
προσπάθεια που καταβάλλεται

στην ποιότητα ανάπτυξης, στη διατήρηση

της

πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όσο και την προβολή της Κρήτης.
Η προσφορά όλων σας είναι πολυσήμαντη, διατηρώντας ισχυρές τις αρχές και τις
αξίες που μας ενώνουν, την ιστορία, την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα και τον
πολιτισμό μας.
Το ίδιο και η στήριξή σας στους αγώνες για τα εθνικά μας ζητήματα.
Για τα δίκαια του Ελληνισμού.
Στην εποχή της Παγκόσμιας Κοινωνίας που ελλοχεύει ο κίνδυνος της αφομοίωσης, οι
Έλληνες της διασποράς αποτελούν ζωντανό παράδειγμα των δυνατοτήτων του

ελληνισμού, που με την πνευματική δύναμη τους διαπρέπουν σε όλα τα πέρατα του
κόσμου και αποδεικνύουν με την παρουσία τους την αγάπη και την στήριξη στον
γενέθλιο τόπο.
Ένδειξη της αγάπης των αποδήμων Κρητών αποτελεί και η μεγάλη προσφορά της
Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής στο σύστημα υγείας, στην αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η συμπαράστασή σας σε κάθε Κρητικό.
Μεγάλα κοινωφελή έργα όπως η αποκατάσταση και λειτουργία του Γ.Ν. Χανίων, η
δημιουργία του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, οι ευγενικές χορηγίες
στα Γ.Ν. Ρεθύμνου, Ιεράπετρας, Σητείας και αλλού, η αγορά και παροχή ατομικών
μηχανημάτων σε όλα τα παιδιά που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία στην Κρήτη, οι
παρεμβάσεις φιλοξενίας ασθενών στην Αμερική, είναι λίγα μόνο από κείνα που μας
κάνουν να στεκόμαστε με σεβασμό και με απεριόριστη ευγνωμοσύνη μπροστά σας.
Μια ακόμα μεγάλη χορηγία, εκείνη που τελευταία υλοποιήθηκε, έρχεται να προσθέσει
στην κοινωνική σας προσφορά.
Η αποστολή δύο κοντέινερ υγειονομικού υλικού για όλες τις μονάδες υγείας της
Κρήτης που παρελήφθη από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, βοήθησε
ουσιαστικά τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του νησιού.
Με αυτές τις σκέψεις κι αφού συγχαρώ την οργανωτική επιτροπή, τον Πρόεδρο του
Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών κ. Αντώνη Τσουρδαλάκη, τον εκπρόσωπο της
Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής στην Κρήτη κ. Ιπποκράτη Μπελαδάκη και όλους
όσους μερίμνησαν για την

διοργάνωση του φετινού συνεδρίου, που αποτελεί

παράλληλα εκδήλωση φόρου τιμής στο Κρητικό Πνεύμα και στην Ελευθερία, να σας
ευχαριστήσω για την δυνατότητα που δίνετε για κοινούς προβληματισμούς, τολμηρές
αποφάσεις, κοινή στόχευση και στο μέλλον.
Ο ρόλος σας, οι δραστηριότητές και η συμμετοχή σας αποτελούν μια μεγάλη δύναμη
και ελπίδα για μας
Με την ευχή και την προσδοκία κάθε χρόνο να γινόμαστε αποδοτικότεροι ώστε να
παραδώσουμε τον άξιο και τιμημένο αυτό τόπο καλύτερο στα παιδιά μας,
Καλωσορίσω όλους τους ομογενείς και εύχομαι καλή διαμονή στην πατρίδα.

Με εκτίμηση
Αντώνης Γρηγοράκης
Διοικητής 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης

