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Propos sur le tourisme grec
Il n’était pas nécessaire de consulter les
statistiques pour savoir que la saison
touristique 2019 ne serait pas un grand cru
pour le tourisme en Crète. En flânant en juillet
sur le port vénitien de Chania, ville toujours
très foisonnante de touristes on pouvait
s’apercevoir que l’activité, certes encore
importante, n’atteignait pas l’intensité de ces
dernières années; les acteurs crétois du
tourisme en ont promptement été conscients.
La baisse de la fréquentation en Crète va de
pair avec la diminution enregistrée en Grèce,
tant dans les îles que sur le continent. Cette
évolution s’est, de plus, doublée de la faillite du
voyagiste Thomas Cook qui a engendré des
pertes supplémentaires, bien entendu mal
venues.
Le pays d’Homère reste cependant en
tête des destinations de moyens courriers qui
voient naître la progression marquante de la
Tunisie, qui a retrouvé un peu de sérénité, et
surtout de la Turquie où la chute notable de la
livre a suscité des offres à très bas prix; de
plus le rapprochement des relations politiques
et commerciales avec la Russie a fortement
incité les russes à choisir ce pays comme lieu
de villégiature estival. Ces deux destinations
ont sans aucun doute siphonné toutes les
autres autour du bassin méditerranéen.
Néanmoins, l’activité touristique croît plus vite

Δυο λόγια για τον ελληνικό τουρισμό
Δεν ήταν αναγκαίο να συμβουλευτούμε
τα στατιστικά στοιχεία για να μάθουμε ότι η
τουριστική περίοδος του 2019 δεν γνώρισε
μεγάλη συρροή επισκεπτών στην Κρήτη.
Σεριανίζοντας τον Ιούλιο στο ενετικό λιμάνι των
Χανιών, πόλη με πληθώρα πάντα τουριστών,
μπορούσε κανείς να αντιληφθεί ότι η τουριστική
κίνηση, σίγουρα ακόμη σημαντική, δεν έφτανε
την ένταση των τελευταίων χρόνων. Οι φορείς
του
κρητικού
τουρισμού
σύντομα
το
συνειδητοποίησαν.
Η
ύφεση
της
επισκεψιμότητας στην Κρήτη είναι παράλληλη
με την μείωση που καταγράφτηκε στην Ελλάδα,
τόσο στα νησιά, όσο και στην ηπειρωτική χώρα.
Η εξέλιξη αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω και από
την πτώχευση της ταξιδιωτικής εταιρίας Thomas
Cook που προκάλεσε επιπρόσθετες απώλειες
με, εννοείται, αρνητικές συνέπειες.
Η χώρα του Ομήρου παραμένει ωστόσο
στην κορυφή των προορισμών μεσαίων
αποστάσεων, μέσα στους οποίους αναφαίνεται
η προοδευτική ανάδειξη της Τυνησίας, που
ξαναβρήκε κάπως την ηρεμία και κυρίως της
Τουρκίας όπου η αξειοσημείωτη πτώση της
λίρας προκάλεσε προσφορές σε πολύ χαμηλές
τιμές. Επί πλέον η σύσφιξη των πολιτικών και
εμπορικών σχέσεων με την Ρωσία ενθαρρύνει
τους Ρώσους να επιλέγουν αυτή την χώρα ως
θερινό θέρετρο. Αυτοί οι δύο προορισμοί, χωρίς
αμφιβολία, απορρόφησαν όλους τους άλλους
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que le reste de l’économie et demeure un des
moteurs économiques de la Grèce en général ( 20%
du PIB, 2 fois plus que dans le reste du monde et
presque 1 million d’emplois en 2018) et de la Crète en
particulier.
Suite aux élections de juillet qui ont porté à la
tête du pays des hommes qui, sans aucun doute,
n’étaient pas exempts de responsabilités dans la crise
qui affecte encore grandement les grecs, le nouveau
ministre en charge du dossier tourisme ne conçoit pas
un accroissement de la fréquentation comme la
panacée pour endiguer la dégradation des recettes
touristiques. Son objectif le tourne plutôt vers la quête
de la qualité susceptible de générer des recettes
supplémentaires sur place et vers l’amélioration des
services. Il prône ainsi une diversification de l’offre en
évitant la concentration excessive sur des sites et des
îles emblématiques, fréquentés à l’extrême au
détriment d’autres destinations tout aussi séduisantes.
Il est vrai que l’avènement d’un tourisme vert ou
culturel devrait aussi être privilégié.
Le gisement touristique grec est immense,
ainsi en Crète l’est de l’île est toujours à la traîne
tandis que le nord et les environs des agglomérations
sont beaucoup plus fréquentés.
C’est sans doute passé inaperçu pour bon
nombre de touristes, plus motivés par le soleil, la mer
et d’autres raisons parfaitement louables, mais 2019
est l’année Erotokritos. Natif de Sitia, Vitsentzos
Kornaros écrivit au début du XVIIème siècle les 10
000 vers qui racontent les amours d’Erotokritos et
d’Aretousa, fille du roi d’Athènes. Les origines
sociales très différentes des amoureux rendent la
situation très complexe; cependant, en dépit de
nombreuses péripéties, l’issue sera heureuse. De
nombreux évènements organisés en Crète ont exalté
la mémoire de ce fameux poème épique. Nous aurons
l’occasion d’évoquer l’influence de cette œuvre
inhérente à la culture crétoise et qui a inspiré de
nombreux d’artistes.
Pour l’association, 2019 aurait pu être une
année très pleine si tous les projets avaient pu être
menés à terme. La fête des associations s’est
parfaitement déroulée, mais la soirée crétoise prévue
en octobre a dû être annulée faute d’avoir pu réunir
tous les éléments qui devaient la constituer. Les
contacts qui ont été pris seront sans aucun doute
utiles si une reprogrammation est mise sur pied dans
l’avenir. Il n’y a rien de grave, le fonctionnement des
petites associations comme « Crète terre de
rencontres » est bien sûr soumis à des aléas qui n’ont
rien de dramatique et ne remettent pas en cause leur
existence et leur légitimité, il faut savoir renoncer et se
servir des échecs pour rebondir.
La fin de l’année 2019 verra les produits
crétois tenter à nouveau les visiteurs du marché de
Noël de Vigneux et début 2020 l’assemblée générale
clôturera 2019. Puis, après les deux tours des
élections municipales, renouant avec le dernier weekend de mars comme par le passé, le salon des
saveurs et du tourisme en Avesnois accueillera une
nouvelle fois « Crète terre de rencontres » les 28 et 29
mars 2020.
J.Chazeau


γύρω από την μεσογειακή λεκάνη. Εν τούτοις, η τουριστική
κίνηση αναπτύσσεται ταχύτερα από την υπόλοιπη οικονομία
και παραμένει κινητήρια δύναμη στην Ελλάδα γενικά (20%
Α.Ε.Π., δύο φορές περισσότερο από ό,τι στον υπόλοιπο
κόσμο, με σχεδόν 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας το 2018)
και ειδικά στην Κρήτη.
Οι εκλογές του Ιουλίου έφεραν στην ηγεσία της
χώρας ανθρώπους που αναμφίβολα δεν απαλλάσσονται
από τις ευθύνες στην κρίση που εξακολουθεί να πλήττει
βαριά τους Έλληνες. Ο νέος υπουργός αρμόδιος του
φακέλλου Τουρισμού δεν θεωρεί την ανάπτυξη της
επισκεψιμότητας ως την πανάκεια που θα αναστείλει την
μείωση των τουριστικών εσόδων. Ο στόχος του τον
προσανατολίζει μάλλον προς την αναζήτηση της ποιότητας
ικανής να επιφέρει πρόσθετα έσοδα τοπικά και προς την
βελτίωση των υπηρεσιών. Υποστηρίζει μία διαφοροποίηση
της
προσφοράς
αποφεύγοντας
την
υπερβολική
συγκέντρωση σε εμβληματικούς χώρους και νησιά, στα
οποία μία υπέρμετρη συσσώρευση γίνεται σε βάρος άλλων
εξ ίσου ελκυστικών προορισμών. Είναι αλήθεια ότι πρέπει
να ευνοηθεί ένας πράσινος και πολιτιστικός τουρισμός.
Ο ελληνικός τουριστικός χώρος είναι τεράστιος, έτσι
στην Κρήτη, η ανατολική πλευρά του νησιού εξακολουθεί να
υστερεί, ενώ ελκύουν τους τουρίστες η βόρεια και τα
περίχωρα των μεγάλων οικισμών. .
Πιθανόν να πέρασε απαρατήρητο από μεγάλο
αριθμό τουριστών των οποίων κίνητρο είναι ο ήλιος, η
θάλασσα και άλλοι αξιόλογοι στόχοι, αλλά το 2019 είναι η
χρονιά του Ερωτόκριτου. Γεννηθείς στην Σητεία, ο
Βιτσέντζος Κορνάρος έγραψε στις αρχές του 17ου αιώνα
10.000 στίχους που διηγούνται τον έρωτα του Ερωτόκριτου
και της Αρετούσας, κόρης του βασιλιά της Αθήνας. Η μεγάλη
διαφορά της κοινωνικής προέλευσης των ερωτευμένων
καθιστά περίπλοκη την κατάσταση. Ωστόσο παρά τις
πολλαπλές περιπέτειες, το αποτέλεσμα θα είναι αίσιο.
Πολλές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στην Κρήτη εξαίρουν
την μνήμη αυτού του περίφημου επικού ποιήματος. Θα μας
δοθεί η ευκαιρία να αναφερθούμε στην επίδραση αυτού του
έργου, αναπόστατο μέρος του κρητικού πολιτισμού, πηγή
έμπνευσης πολλών καλλιτεχνών.
Για τον σύλλογο, το 2019 θα είχε μπορέσει να είναι
μία χρονιά πλούσια, αν όλα τα σχέδιά μας είχαν
πραγματοποιηθεί. Η γιορτή των συλλόγων εκτυλίχτηκε με
άριστο τρόπο, αλλά η κρητική βραδιά που είχε προβλεφθεί
για τον Οκτώβριο, ακυρώθηκε, αφού δεν μπορέσαμε να
συγκεντρώσουμε ό,τι ήταν απαραίτητο για την υλοποίησή
της. Οι επαφές που είχαμε θα είναι αναμφίβολα χρήσιμες,
αν γίνει ένας επαναπρογραμματισμός στο μέλλον. Τίποτε το
σοβαρό, η λειτουργία των μικρών συλλόγων,όπως ο “Crète
terre de rencontres» υπόκειται βεβαίως σε αστάθμητους
παράγοντες που κάθε άλλο παρά δραματικοί είναι και δεν
θέτουν υπό αμφισβήτηση τηv ύπαρξη και νομιμότητά τους.
Πρέπει να μάθουμε να παραιτούμαστε και να
χρησιμοποιούμε την αποτυχία για ένα νέο ξεκίνημα.
Στο τέλος του 2019, τα κρητικά προϊόντα θα βάλουν
πάλι σε πειρασμό τους επισκέπτες της χριστουγεννιάτικης
αγοράς του Vigneux και στις αρχές του 2020 η γενική
συνέλευση θα κάνει την λήξη του 2019. Στην συνέχεια, μετά
από τους δύο γύρους των δημοτικών εκλογών, φτάνοντας
στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, όπως και κατά
το παρελθόν, το σαλόνι των Γεύσεων και του Τουρισμού,
στο Avesnois θα φιλοξενήσει για μία ακόμη φορά τον “Crète
terre de rencontres», στις 28 και 29 Μαρτίου 2020.
Δ.Μ

