Γι ώργος Χατζημαρκά κης
Μέ λος του Ευρωπαϊ κού Κοινοβουλίου
Προς: Οργανωτική Επιτροπή Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Πρόσφατα, μια εξαιρετικά σημαντική επιστημονική έρευνα στις ΗΠΑ, έδειξε πως οι κρητικοί
διατηρούν στο DNA τους την ταυτότητα των Μινωίτων, ακόμα και σήμερα.
Είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα ανακάλυψη, η οποία, πέρα από εθνοφυλετικές
παρερμηνεύσεις, έρχεται να αποδείξει αυτό που βιωματικά γνωρίζουμε οι κρητικοί σε κάθε
γωνιά του κόσμου. Το αίσθημα ότι αποτελούμε μέρος ενός μεγάλου ιστορικού πολιτισμού που
ριζώνει στις
μυθολογικές παραστάσεις της Ευρώπης, ο κορμός του μεγαλώνει διαχρονικά στην Κρήτη σαν
τις αιωνόβιες ελιές μας και τα παρακλάδια του οδηγούν μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο, όπου
μπορεί να ανακαλύψει κανείς ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και αντίληψης: Την “Κρητικοσύνη”.
Αυτή την απερίγραπτη και πολυσήμαντη ιδιοπροσωπία του κρητικού λαού, που αποτυπώνεται
στην ιστορία και τον πολιτισμό του. Αυτή τη ξεχωριστή προσέγγιση της ζωής, που διέπεται
από ξεκάθαρες αρχές και αξίες, και αποτελεί σήμερα μια μεγάλη πρόκληση για το σύγχρονο
κόσμο και ειδικά για την Ευρώπη, η οποία αναζητεί ένα νέο βηματισμό που θα στηρίζεται στις
αξίες που δημιούργησαν τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.
Αναζητά δηλαδή τη διαφορετική ματιά για τον κόσμο που έχει ο Κρητικός και την οποία
περιγράφει ο Καζαντζάκης. Είναι μια παλιά μα πάντα επίκαιρη και δημιουργική “κουζουλάδα”,
την οποία χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο από ποτέ στον ευρωπαϊκό χώρο, για να δούμε
με ξεκάθαρο τρόπο τις αρχές και τις αξίες που πρέπει να νοηματοδοτήσουν τη νέα Ευρώπη. Κι
η Κρήτη αποτελεί μια αφετηρία, για όσα πρέπει να γίνουν, για όσα οφείλουμε να κάνουμε στον
ευρωπαϊκό χώρο, τα επόμενα χρόνια.
Είμαι βέβαιος, πως το φετινό συνέδριο των Αποδήμων Κρητικών όλου του κόσμου, θα είναι
ένα πεδίο δημιουργικής δουλειάς για την Κρήτη, τη συνεργασία των Κρητικών ανά τον κόσμο
και το ρόλο που έχουμε να διαδραματίσουμε στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον.
Χαίρομαι που το φετινό συνέδριο, αφήνει στο περιθώριο την πολιτική φλυαρία και δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσία εξαιρετικών ομιλητών καθώς και στις επιμέρους θεματικές
συνεδρίες που παρουσιάζουν τις δημιουργικές δυνάμεις των Κρητών, τις δυνατότητες και τις
προοπτικές της Κρήτης.
Σας στέλνω τους κρητικούς χαιρετισμούς, την αγάπη και τις ειλικρινείς ευχές μου για επιτυχία.
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