ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009

Χαιρετισμός
στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων
από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Κυρίες και κύριοι,
Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά
και συγκίνηση σήμερα, γιατί πατούμε στα ιερά χώματα της
Κύπρου, του ακραίου προς Ανατολάς «ορίου» του
ελληνισμού, όπου αιώνες τώρα ανθεί και ακμάζει μέσα σε
αντίξοες συνθήκες ένας υψηλός πολιτισμός.
Ένας πολιτισμός, ειρήνης, ευημερίας και ανθρωπιάς.
Και είναι τα αισθήματα μας αυτά περισσότερο έντονα,
γιατί Κρήτη και Κύπρος είχαν και έχουν στενή σχέση, καθώς
στην ιστορική τους διαδρομή έχουν ακολουθήσει παράλληλες
πορείες και έχουν καταβάλλει το ίδιο σκληρό τίμημα σε
αγώνες και θυσίες, για να διατηρήσουν την ελληνικότητα και
την ελευθερία τους.
Αυτή η στενή σχέση που ξεκινά από τους Μινωϊκούς
ακόμα χρόνους και αποτυπώνεται στη γλώσσα, την
ενδυμασία, τους χορούς και τις λαϊκές μας παραδόσεις,
επιβεβαιώνεται από πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, που
είναι οι πιο πειστικοί μάρτυρες μιας πολυεπίπεδης σχέσης
και αλληλεπίδρασης, που αποδεικνύει, πως οι Κρητικοί είναι
το πιο κοντινό προς τους Κύπριους ελληνικό φύλο.
Αυτός, πιθανότατα, είναι και ο λόγος που ο Κρητικός
Λαός έζησε πάντα έντονα το δράμα του Κυπριακού
ελληνισμού και στάθηκε ενεργά αλληλέγγυος στον αγώνα
του.
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Είναι γνωστό άλλωστε ότι στα βουνά της Κρήτης τη
δεκαετία του ΄50 έλαβαν την πρώτη τους εκπαίδευση οι
φλογεροί
Κύπριοι
φοιτητές
που
ξεκίνησαν
τον
απελευθερωτικό αγώνα και ¨Κρητικά¨ ήταν τα πρώτα όπλα
και οι εθελοντές που προσφέρθηκαν για την ενίσχυσή του.
Η Κύπρος όμως, δυστυχώς, δεν αξιώθηκε όπως η
Κρήτη να γνωρίσει την πλήρη δικαίωση των αγώνων της. Τα
συμφέροντα και οι γεωπολιτικές βλέψεις των ¨Μεγάλων¨
απεδείχθησαν ισχυρότερα από την ηθική και τους κανόνες
του Διεθνούς Δικαίου.
Πέτυχε όμως χάρη στην ευφυΐα, τον δυναμισμό και την
εργατικότητα των κατοίκων της, να γίνει μέλος της μεγάλης
Ευρωπαϊκής οικογένειας, της Ε.Ε., γεγονός που τη φέρνει σε
ευνοϊκότερη από κάθε άλλη φορά θέση για να επιδιώξει,
μαζί με την Ελλάδα, την επίλυση του προβλήματός που
αντιμετωπίζει και που δεν είναι πια ένα διμερές πρόβλημα,
αλλά ένα πρόβλημα ανάμεσα στην Ε.Ε. και μια χώρα
¨ταραξία¨ της περιοχής, που, παρά της καταδικαστικές
αποφάσεις της Διεθνούς Κοινότητας, επιμένει να διατηρεί
υπό στρατιωτική κατοχή ένα κομμάτι της Ευρώπης.
Αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί να την αγνοήσει
κανείς, όσο και αν κάποιοι από σκοπιμότητες και
δεσμεύσεις υποκρίνονται πως δεν την αντιλαμβάνονται.
Είμαστε βέβαιοι πως έστω κι αν χρειαστεί καιρός η
Κύπρος θα δικαιωθεί και θα αξιωθεί μιας λύσης έντιμης,
δίκαιης και βιώσιμης. Μιας λύσης που θα διασφαλίζει τα
συμφέροντα της Κύπρου και του Κυπριακού Ελληνισμού και
θα του επιτρέψει να συνεχίσει την πορεία του προς την
πρόοδο και την ανάπτυξη.
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Σ’ αυτή τη προσπάθεια να είστε βέβαιοι ότι εμείς ως
Έλληνες και Κρητικοί θα είμαστε στο πλευρό σας.
Κυρίες και Κύριοι,
Πριν 20 χρόνια οι πόλεις μας, η Λεμεσός και το
Ηράκλειο που χαρακτηρίζονται από τον ίδιο δυναμισμό, το
ίδιο ανοικτό πνεύμα και τη δημιουργικότητα των κατοίκων
τους, αποδέχτηκαν το θεσμό της ¨αδελφοποίησης¨
προκειμένου να αναπτυχθούν περισσότερο τα κοινά μας
χαρακτηριστικά, να συσφιχτούν περισσότερο οι μεταξύ μας
σχέσεις και να επιδιωχθεί η επίτευξη κοινών στόχων.
Στόχοι που εκτός από την από κοινού προώθηση του
Εθνικού θέματος, αποσκοπούσαν, μέσα από την ανταλλαγή
γνώσεως και εμπειριών στην ανάπτυξη, κοινωνικών,
οικονομικών, πνευματικών και πολιτιστικών δράσεων για
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας
των Δημοτών μας.
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει
αποφασιστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουν
πάντως γίνει ορισμένα όπως πρόσφατα η συμμετοχή μας στο
πρόγραμμα ¨Τουρισμός Κρουαζιέρα¨, στα πλαίσια του
¨INTERREG¨ με πολύ θετικά αποτελέσματα για τις πόλεις
μας.
Γι’ αυτό και επιθυμία μας είναι η σημερινή μας
επίσκεψη να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή, ένα καινούργιο
πιο δυναμικό ξεκίνημα.
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Πιστεύουμε ότι οι σημερινές συνθήκες είναι
ευνοϊκότερες από ποτέ και οι ορίζοντες συνεργασίας
απεριόριστοι. Ίσως μάλιστα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε αναπτυξιακά
προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος.
Επειδή μάλιστα πρέπει να είμαστε και πρακτικοί
άνθρωποι, θα πρότεινα, καθένας από τους Δήμους μας να
συγκροτήσει μια Ad-Hoc Επιτροπή που θα προετοιμάσει
προτάσεις, τις οποίες θα φέρει για συζητήση σε ένα λογικό
χρονικό διάστημα (π.χ 6 μήνες ή 1 χρόνο) από σήμερα, σε μια
άλλη συνάντηση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο
Ηράκλειο.
Πεποίθησή μας είναι ότι αυτή η κοινή συνεργασία
μπορεί να αποδώσει πολλά και η ωφέλεια να είναι αμοιβαία.
Είναι όμως απαραίτητη η σοβαρή προετοιμασία, η
πρακτική σκέψη και το ανοιχτό μυαλό, που είμαι βέβαιος ότι
υπάρχουν.
Χάρη σ’ αυτά και τη σκληρή δουλειά όλων μας έχομε
σήμερα ένα Ηράκλειο εντελώς διαφορετικό από εκείνο προ
20ετίας. Ένα Ηράκλειο που τα τελευταία χρόνια με σειρά
έργων και παρεμβάσεων έχομε καταφέρει να κάνομε πιο
όμορφο, πιο ανθρώπινο και πιο λειτουργικό.
Και αυτό είναι μια πραγματικότητα που αναγνωρίζεται
τόσο από τους δημότες μας όσο και από τους επισκέπτες.
Καταλήγοντας, θέλω με την ευκαιρία της επίσκεψης να
σας μεταφέρω την αγάπη των Ηρακλειωτών και όλων των
Κρητικών.
4

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μια αγάπη αταλάντευτη και αναλλοίωτη μέσα στους
αιώνες της κοινής μας πορείας.
Ταυτόχρονα επιτρέψτε μου να ευχηθώ για άλλη μια
φορά, την πλήρη και οριστική δικαίωση των αγώνων σας,
ώστε η Κύπρος ως ενιαία κρατική οντότης, να συνεχίσει την
πορεία της ανάμεσα στα αναπτυγμένα σύγχρονα Κράτη,
πάντα για την ευημερία, την πρόοδο και την Ειρήνη του
Κυπριακού Λαού, αλλά και Ελληνισμού γενικότερα.
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