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1998-2018: vingt ans déjà!

1998-2018 είκοσι χρόνια ήδη!

Il ne faut pas se le cacher, l’évènement
marquant de 1998 pour les français est la victoire
de la France à la coupe du monde de football.
Nous dirons modestement que pour un cercle
restreint d’initiés inclus dans la vingtaine de millions
de personnes qui participent à la vie associative du
pays, c’est aussi la naissance de « Crète Terre de
Rencontres »,
une des trois associations
françaises tournées vers l’île de Minos.

Δεν το κρύβουμε, το αξιοσημείωτο γεγονός
του 1998 για τους Γάλλους είναι η νίκη της Γαλλίας
στο κύπελλο ποδοσφαίρου. Με μετριοφροσύνη
όμως θα πούμε ότι για έναν περιορισμένο κύκλο
μυημένων 20 εκατομμυρίων ανθρώπων που
συμμετέχουν στους συλλόγους της χώρας, είναι
επίσης και η δημιουργία του “Crète terre de
rencontres », ενός από τους τρεις συλλόγους που
στρέφονται προς το νησί του Μίνωα.

Déjà vingt ans donc que, dans une
autonomie complète, basée sur un bénévolat qui
semble parfois suranné, l’association parle de la
Crète et en fait la promotion lors des différentes
manifestations auxquelles elle participe et aussi
dans sa revue, d’abord baptisée «bulletin de
l’association» puis «Γειά σας».

Ήδη λοιπόν είκοσι χρόνια που, με πλήρη
αυτονομία, βασισμένος σε έναν εθελοντισμό που
φαίνεται καμιά φορά ξεπερασμένος, ο σύλλογος
μιλάει για την Κρήτη και την προβάλλει, αφενός με
τις διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει,
αφετέρου με το περιοδικό αρχικά βαφτισμένο
“Bulletin de l'Association» και έπειτα “Γειά σας”.

A cette occasion, on pourrait se lancer dans
une longue énumération de tout ce qui a été
accompli, mais il est bien plus enthousiasmant

Με την ευκαιρία αυτή, θα μπορούσαμε να
κάνουμε μία εκτενή απαρίθμηση όλων όσων έχουν
ως τώρα υλοποιηθεί, ωστόσο αυτό που μας
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d’envisager les projets plutôt que de s’autocongratuler en ressassant les réalisations. On pourrait
aussi dresser la liste nominative de tous ceux qui, à
un moment ou à un autre, ont, avec dévouement,
contribué à l’association. Elle ne serait jamais
exhaustive et ce serait donc la meilleure façon de faire
des mécontents ou des aigris parce qu’ils auraient été
oubliés. Alors, massivement, un grand merci à tous
ceux qui ont consacré un peu ou parfois beaucoup de
leur temps, avec passion, enthousiasme et bonne
humeur, en Crète ou en France pour faire en sorte
que des initiatives voient le jour et aillent jusqu’à leur
terme au cours de ces vingt premières années.
Comme d’habitude, le bilan annuel de
l’association a été effectué au cours de son
assemblée générale dont vous trouverez le compte
rendu à la fin de ce numéro dans la rubrique «Les
activités de l’association». Les projets qui avaient été
initiés voient peu à peu leur concrétisation. Le but de
l’association est de faire connaître la Crète à travers
toutes ses spécificités, alors les poteries de
Margaritès et les savons à l’huile d’olive vont donc
s’ajouter aux vins de Peza, aux poteries de
Thrapsano, au miel, aux herbes aromatiques et à
l’huile d’olive que «Crète terre de rencontres»
présente depuis longtemps. La conférence «A la
découverte de la Crète d’hier et d’aujourd’hui», déjà
effectuée à cinq reprises, reprend du service face à
une nouvelle promotion d’élèves du BTS tourisme du
lycée Jeanne d’Arc d’Aulnoye Aymeries, en attendant
d’autres occasions. Les 14 et 15 avril les aulnésiens
pourront à nouveau retrouver le stand «des crétois»,
comme ils disent, au cours de la 18éme édition du
salon des saveurs et du tourisme en Avesnois que les
bénévoles du syndicat d’initiative de la ville concoctent
avec acharnement et passion. Après l’été les activités
se regrouperont plutôt en région parisienne. Suite à
une sollicitation de l’association génovéfaine «Le
conseil des sages», le régime crétois sera évoqué au
cours d’une manifestation consacrée à l’alimentation,
courant octobre. En décembre enfin, aura lieu une
première participation à un marché de Noël, avec une
nouvelle présentation des produits de Crète.

ενθουσιάζει περισσότερο είναι να σχεδιάζουμε το
μέλλον, παρά να αυτο-αποδίδουμε συγχαρητήρια,
αναμασώντας ό,τι έχει ήδη επιτευχθεί. Θα μπορούσαμε
επίσης να συντάξουμε έναν ονομαστικό κατάλογο όλων
αυτών που, σε κάποια στιγμή, με αφοσίωση συνέβαλαν
στο έργο του συλλόγου. Δεν θα ήταν όμως
εξονυχιστικός, με αποτέλεσμα να δυσαρεστήσουμε και
να πικράνουμε όσους θα είχαν παραλειφθεί.
Εκφράζουμε λοιπόν ένα μεγάλο συλλογικό ευχαριστώ
σε όλους αυτούς που με πάθος, ενθουσιασμό και καλή
διάθεση, στην Κρήτη ή στην Γαλλία, αφιέρωσαν λίγο ή
καμιά φορά πολύ χρόνο, ώστε οι πρωτοβουλίες να
πάρουν σώμα και να ολοκληρωθούν κατά την διάρκεια
αυτών των είκοσι πρώτων χρόνων.

Ως συνήθως, ο ενιαίος απολογισμός του
συλλόγου έγινε κατά την Γενική Συνέλευση, της οποίας
θα βρείτε τα πρακτικά στο τέλος του τεύχους, στην
στήλη “οι δραστηριότητες του συλλόγου”. Τα
προταθέντα σχέδια σιγά-σιγά συγκεκριμενοποιούνται.
Σκοπός μας είναι να γίνει γνωστή η Κρήτη με όλες της
τις ιδιαιτερότητες, γι'αυτό τα κεραμικά του χωριού
Μαργαρίτες και τα σαπούνια ελαιόλαδου θα
προστεθούν στα κρασιά Πεζών, στα κεραμικά
Θράψανου, στο μέλι, στα αρωματικά βότανα και στο
ελαιόλαδο που ο σύλλογος προβάλλει εδώ και καιρό. Η
διάλεξη “Για μια ανακάλυψη της Κρήτης του χτες και του
σήμερα” που έχει ήδη δοθεί πέντε φορές, ξαναβρίσκει
την λειτουργικότητά της με τους μαθητές του BTS
τουρισμού του Λυκείου Jeanne d'Arc στο Aulnoye
Aymeries.Και αναμένουμε νέες ευκαιρίες.Στις 14 και 15
Απριλίου οι κάτοικοι του Aulnoye θα ξαναβρούν το
περίπτερο των “Κρητικών”, όπως λένε, κατά την 18η
έκθεση των “Γεύσεων και του Τουρισμού” στο
Avesnois, το οποίο στήνουν με πείσμα και ενθουσιασμό
οι εθελοντές του τουριστικού οργανισμού. Μετά το
καλοκαίρι, οι δραστηριότητες θα συγκεντρωθούν στην
περιοχή του Παρισιού. Κατόπιν αιτήματος του συλλόγου
της Sainte-Geneviève-des-bois “le conseil des sages »,
θα γίνει αναφορά στην κρητική δίαιτα σε μια εκδήλωση
αφιερωμένη στην διατροφή κατά την διάρκεια του
Οκτωβρίου.Τέλος τον Δεκέμβριο, για πρώτη φορά θα
έχουμε συμμετοχή στην Χριστουγεννιάτικη αγορά, με μία
ακόμη παρουσίαση των κρητικών προïόντων.

Et, si on se projette, en 2019 l’association devrait
organiser un nouveau voyage pour les adhérents qui
le désirent et une grande soirée crétoise pour marquer
ces vingt premières années.

Και αν θέλουμε να συνεχίσουμε τα σχέδιά μας, το
2019, ο σύλλογος θα οργανώσει ένα ταξίδι για όσους
συνδρομητές επιθυμούν και μία μεγάλη βραδιά για αυτά
τα είκοσι πρώτα χρόνια της.

Quand on évoque vingt ans, on pense plutôt à
la jeunesse mais pour une association c’est déjà un
certain âge, alors on peut peut-être s’inspirer d’un
certain Jean-François Collin d'Harleville (1):«Laissons
le passé, voyons le présent et surtout l’avenir.»

‘Οταν γίνεται λόγος για τα είκοσι χρόνια, το μυαλό
μας πάει στους νέους, αλλά για ένα σύλλογο, σημαίνει
μια ορισμένη ηλικία, μπορούμε λοιπόν να εμπευστούμε
από κάποιον Jean-François Collin d'Harleville (1) :« ας
αφήσουμε το παρελθόν, ας δούμε το παρόν και προ
παντός το μέλλον”.

J. Chazeau
1. Jean-François Collin d'Harleville (1755-1806): Poète, dramaturge,
membre de l’académie française. son chef-d'œuvre est le Vieux
Célibataire .

Δ.Μ
1. Jean-François Collin d'Harleville (1755-1806), ποιητής, δραματουργός,
μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, το αριστούργημά του είναι “ο γέρος
εργένης”.

