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Συμπατριώτισσες-Συμπατριώτες:
Ως ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών,
κουβαλώ μια βαριά παράδοση, την κρητική. Συνεπώς, θεωρώ πρώτιστη
υποχρέωσή μου την ουσιαστική και αέναη προβολή του τόπου μας. Είμαι
διατεθειμένος να αγωνιστώ προς αυτήν την κατεύθυνση και συναισθάνομαι
πλήρως τη μεγάλη ευθύνη που σημαίνει το «να είσαι Κρητικός». Μια ευθύνη
ακόμη εντονότερη σε μία εποχή που ολάκερη η ανθρωπότητα και η κοινωνία
δοκιμάζεται από πολλαπλές κρίσεις. Λάβαρό μου τα λόγια του συντοπίτη
συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη, στον οποίο, άλλωστε, είναι αφιερωμένο το
έτος 2017: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος
να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω».
Με ξεκάθαρη, λοιπόν, ειλικρινή, κρυστάλλινη ματιά στο κοντινό και
απώτερο μέλλον, υπόσχομαι να αγωνιστώ σκληρά προς χάριν του
συμφέροντος των Κρητών όπου γης τους οποίους και αισθάνομαι
ευλογημένος να εκπροσωπώ.
Εκτιμώ βαθειά την πίστη σας στο πρόσωπό μου. Αισιοδοξώ να φέρω
εις πέρας το βαρύ τούτο φορτίο και προσδοκώ προς αυτήν την κατεύθυνση
συνεργασίες με θεσμικούς και άλλους φορείς για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων
και συντονισμό δράσεων με κορυφαίους την Εκκλησία και την Περιφέρεια
Κρήτης.
Σκοπός μου, σε κάθε περίπτωση, είναι πάντα η εξωστρεφής προβολή
της ιδιαίτερής μας πατρίδας, των ηθών και των εθίμων της, μα και των
προϊόντων και των πολύ αξιόλογων επιστημονικών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων της.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς και προσδοκώ ανοιχτή επικοινωνία και
συντονισμό στις προσπάθειες τις δικές μου και του συμβουλίου μας προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,
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