Δήμητρα Ματθαιάκη
Συντονίστρια ΚΡΗΝΕ -ΠΟΕ

Κύριε πρόεδρε της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης,
Αγαπημένοι συμπατριώτες, φίλες και φίλοι.

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε ακόμη μια φορά την ένδοξη και γενναία πατρίδα μας
την Κρήτη που αποτελεί στολίδι μέσα στους αιώνες.
Ξέρω και πιστεύω ότι η αγάπη και η νοσταλγία όλων μας για το όμορφο νησί μας, ήταν, είναι και
θα είναι πάντα μεγάλη και πως να μην είναι αλώστε αφού η παρτίδα αυτή η Κρήτη μας έχει τόσο
μεγάλη και ένδοξη πορεία και ιστορία στο πέρασμα των χρόνων και μας κάνει όλους να νιώθουμε
υπερήφανοι και ξεχωριστοί.
Οι σύλλογοι των Κρητών στην Ευρώπης και ειδικότερα εδώ της περιοχής μας, ιδρύθηκαν από
εσάς τους πατεράδες μας όταν αναγκασμένοι για διάφορους λόγους ο καθένας αφήσατε τα ιερά
χώματα του νησιού μας, και εγκατασταθήκατε εδώ μόνιμα η σχεδόν μόνιμα. Η μεγάλη σας αγάπη
για την Κρήτη μας και η ανάγκη να θυμάστε και να μην ξεχάσετε ήταν η αιτία που δημιουργήθηκε ο
σύλλογος Κρητών.
Όλα αυτά τα χρόνια με τις προσπάθειες όλων σας, με τις εισφορές σας και με την αγάπη σας
καταφέρατε μέσα από εκδηλώσεις, ομιλίες, γιορτές, μουσική, χορούς και τραγούδια να κρατήσετε
ολοζώντανη την Κρήτη κοντά σας και κοντά στα παιδιά σας κι έτσι η απόσταση, η νοσταλγία, και η
έλλειψη της πατρίδας μας να είναι όσο γίνετε μικρότερη.
Συγχαρητήρια γιατί καταφέρατε να μεταδώσετε και σε εμάς που είμαστε Κρητικόπουλα δεύτερης
γενιάς μεταναστών όλη την αγάπη για την Κρήτη μας και να κρατήσετε άσβεστη τη φλόγα και το
όνειρο της επιστροφής, με το να μας μεγαλώσετε με την γλώσσα, τη θρησκεία τα ήθη και τα έθιμα
του όμορφου τόπου μας, που όλος ο κόσμος αναγνωρίζει και θαυμάζει.
Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα η ένδοξη Κρήτη μας υπήρξε σημείο αναφοράς για κάθε
σπουδαίο γεγονός και για κάθε εποχή. Κατάφερνε πάντα να βγαίνει νικήτρια από κάθε πρόβλημα,
δυσκολία, ή πόλεμο και να συνεχίσει περήφανα την πορεία της μέσα στο χρόνο. Αυτό λοιπόν το
έργο πρέπει να συνεχιστεί και να μην σβήσει με κανέναν τρόπο.
Σκοπός της σημερινής συνάντησης της κρητικής νεολαίας

είναι η δημιουργία και η λειτουργία

ενός δικτύου που θα ονομάσετε «κρητική νεολαία της ΠΟΕ » , και που θα αναλάβει αυτό το
δύσκολο, σημαντικό αλλά και αναγκαίο έργο δηλαδή να συνεχίσει να ζει και να παλεύει για την

Κρήτη εδώ μακριά από την αγαπημένη αγκαλιά της σε μία δεύτερη για μας αλλά δυστυχώς «ξένη
Πατρίδα».
Τα μέλη αυτού του συλλόγου θα είμαστε εμείς τα παιδιά σας, τα νεώτερα «Κρητικόπουλα» που με
την δική σας πολύτιμη βοήθεια, και την αγάπη που φροντίσατε εσείς να μας καλλιεργήσετε για την
παρτίδα μας, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο που εσείς αρχίσατε και να μεταδώσουμε κι
εμείς με την σειρά μας στην επόμενη γενιά που θα είναι τα παιδιά μας, δηλαδή τα εγγόνια σας, την
αγάπη μας για την πατρίδα.
Υποσχόμαστε λοιπόν σήμερα σε όλους εσάς ότι η «Νεολαία Κρητών» θα δουλέψει με αγάπη, πίστη,
αφοσίωση και όσες δυνάμεις διαθέτει για να εκτελέσει τον ιερό σκοπό της που είναι να κρατήσει
άσβεστη την φλόγα της αγάπης για την όμορφη και ένδοξη πατρίδα μας και να νιώθουμε όλοι κι
εσείς, κι εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές «ΓΕΝΝΑΙΟΙ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ, και ΕΝΔΟΞΟΙ» γιατί
είμαστε «ΚΡΗΤΕΣ»
Σας ευχαριστώ
Δήμητρα Ματθαιάκη

