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Agios Pavlos

La vie reprend mais rien n’est simple!
Enfin, peu à peu nous envisageons
l’issue de ce qui a hanté nos esprits durant les
derniers mois. Sans doute assortie d’une prise
de conscience collective pour éviter de
retrouver une situation traumatisante, la
vaccination semble satisfaire les espoirs,
même s’il existe, ici ou là quelques
soubresauts. Certes la persistance de
certaines consignes sanitaires contraignantes
alimente parfois des controverses inévitables
sur l’atteinte à nos libertés, mais c’est toujours
le cas de mesures imposées directement ou
de manière détournée. Le débat sur le
périmètre de notre responsabilité personnelle
sur le fonctionnement de la société est engagé
depuis longtemps, il est de plus en plus
présent et n’est donc pas prêt de
s’achever. Chacun a sa propre vision et agit en
fonction de ses convictions personnelles, il faut
simplement accepter qu’elles ne soient pas
figées ad vitam æternam et que l’intérêt
d’autrui soit tout à fait respecté.
Pendant ce temps, la Crète attendait
l’été avec une prudente sérénité dans l’espoir
de retrouver un niveau d’activité satisfaisant et
un avenir enfin florissant. Très tôt, le
gouvernement grec avait activement œuvré
pour accueillir les visiteurs dans les meilleures
conditions. Hélas, les mesures mises en place
par certains pays européens ont quelquefois

Η ζωή ξαναρχίζει αλλά τίποτα δεν είναι απλό!
Επί τέλους, όλα αυτά που βασάνιζαν τον
νου μας τους τελευταίους μήνες σιγά-σιγά φαίνεται
να βρίσκουν διέξοδο. Χωρίς αμφιβολία, σε
συνδυασμό με μια συλλογική συνειδητοποίηση
ενώπιον του κινδύνου να ξαναβρεθούμε σε μία
τραυματική κατάσταση, ο εμβολιασμός φαίνεται να
ανταποκρίνεται στις ελπίδες ακόμη κι αν υπάρχουν
εδώ κι εκεί σκαμπανεβάσματα. Σίγουρα η συνεχής
επιβολή ορισμένων καταναγκαστικών υγειονομικών
μέτρων τροφοδοτεί ενίοτε αναπόφευκτες διαμάχες
σχετικά με την παράβαση των ελευθεριών μας,
αλλά αυτό συμβαίνει πάντα με τα μέτρα που
επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα. Οι συζητήσεις για τα
όρια της προσωπικής μας ευθύνης έναντι της
λειτουργίας της κοινωνίας έχουν ξεκινήσει εδώ και
πολύ καιρό, συνεχίζονται στο παρόν και δεν
πρόκειται να πάρουν τέλος. Ο καθένας έχει την
δική του θεώρηση και ενεργεί σύμφωνα με τις
προσωπικές του πεποιθήσεις, ωστόσο οφείλουμε
απλά να δεχτούμε ότι δεν είναι αιώνια παγιωμένες
και ότι τα συμφέροντα των άλλων είναι απολύτως
σεβαστά.
Εν τω μεταξύ η Κρήτη περίμενε το
καλοκαίρι με μία σώφρονα ηρεμία, προσδοκώντας
να
επανεύρει
ένα
ικανοποιητικό
επίπεδο
δραστηριότητας και τελικά ένα ανθηρό μέλλον.
Πολύ νωρίς η ελληνική κυβέρνηση ενεργοποιήθηκε
για να υποδεχτεί τους επισκέπτες υπό τις
καλύτερες συνθήκες. Δυστυχώς τα μέτρα που
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freiné l’ardeur des touristes et la Crète s’est ainsi vue
privée des britanniques; juin et juillet ont démarré très
timidement. Par la suite, les grecs et de nombreux
d’européens, frustrés par la rigueur du confinement,
ont eu soif de liberté et de sorties et, à partir de la mijuillet, la fréquentation s’est peu à peu accrue. Offrant
des conditions d’hébergement rassurantes pour
garantir la distanciation, les petites pensions ont été
privilégiées au détriment des grandes structures et ont
retrouvé un très bon niveaux d’activité; de même les
voitures particulières, permettant des pérégrinations
plus intimes que les transports de masse, ont été
prises d’assaut au point que les loueurs se sont
retrouvés dépourvus pour faire face à ce tout nouvel
engouement. Les restaurants qui n’avaient pas prévu
un tel afflux se sont trouvés surchargés, le personnel
s’est avéré insuffisant et, une première en Crète cet
été, la réservation de table a fait son apparition! Cette
période de surchauffe bienvenue fut malgré tout trop
courte; en août certains lieux semblaient avoir retrouvé
leur effervescence d’antan mais la répartition sur l’île
est encore demeurée bien inégale. Par ailleurs,
comme toute la Grèce, la Crète a dû affronter une
canicule, la plus importante depuis 30 ans, avec des
températures au-delà de 40°C notamment vers Agios
Nikolaos et Héraklion, régions toujours très chaudes.
La sécheresse a bien entendu provoqué d’importants
risques d’incendie, heureusement bien moins
dévastateurs qu’en Eubée et dans le Péloponnèse.
Cette conjoncture a nécessité d’interdire par
précaution et à plusieurs reprises l’accès aux gorges
de Samaria où régnait une fournaise insupportable et
où les randonneurs risquaient d’être piégés par le feu.
Pour la fin de cette saison encore mitigée, la Crète
misait sur un prolongement vers l’arrière saison, mais,
une fois de plus, le sort s’est acharné sur l'île de
Minos. Habitués des tremblements de terre de faible
ampleur quasi quotidiens, les crétois ont cette fois été
ébranlés, fin septembre et début octobre, par des
séismes de très forte amplitude qui ont semé la mort,
détruit ou gravement endommagé des maisons,
laissant leurs habitants sans toit.
Pour l’association, les contacts de l’été ont été
fructueux, de nouvelles relations ont vu le jour et,
grâce au dévouement, sans faille depuis plusieurs
années de Nikos Miliarakis, l’expédition de produits
pour la fête des associations de septembre s’est
parfaitement déroulée; il faut maintenant se remettre à
penser comme par le passé.
Certes, nous devons nous montrer prudents
pour envisager l’avenir, mais on doit malgré tout se
projeter vers le futur. Dans un monde où rien ne sera
plus tout à fait comme avant, chacun aspire à
retrouver au minimum sa situation antérieure. Le
monde associatif, lui, aimerait évoluer dans un
contexte moins contraignant. La Crète rêve d’une
fréquentation massive qu’il faudra cependant réguler
dans des lieux hyperfréquentés comme Elafonissi ou
Balos; l’idée fait son chemin. Enfin le dérèglement
climatique, de moins en moins contestable, ne pourra
pas se satisfaire d’indignations momentanées et de
quelques mesures symboliques qui ne résolvent pas
les problèmes. Au-delà de la prise de conscience
collective, il est impératif de prendre des mesures
indispensables et d’envergure .
L’avenir est à nouveau ouvert, il n’est pas sans
enjeu!
J Chazeau

έλαβαν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έβαλαν φρένο στον
ενθουσιασμό των τουριστών και έτσι οι Βρετανοί δεν
επισκέφθηκαν την Κρήτη φέτος. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος
ξεκίνησαν πολύ δειλά. Στην συνέχεια οι Έλληνες και πολλοί
Ευρωπαίοι πιεσμένοι από τον αυστηρό περιορισμό διψούσαν
για ελευθερία και διασκέδαση με αποτέλεσμα από τα μέσα
Ιουλίου η προσέλευση σταδιακά να αυξηθεί. Προσφέροντας
συνθήκες
διαμονής
ασφαλέστερες,
εγγυώμενες
τις
αποστάσεις, οι μικροί ξενώνες ευνοήθηκαν σε βάρος των
μεγάλων δομών και ανέκτησαν ένα πολύ καλό επίπεδο
δραστηριότητας.
Ομοίως
τα
ιδιωτικά
αυτοκίνητα,
καταλληλότερα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για
προσωπικές περιπλανήσεις, υπέστησαν έφοδο, σε σημείο
που οι ενοικιαστές δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σ’αυτή
την νέα και απρόσμενη ζήτηση. Τα εστιατόρια που δεν είχαν
προβλέψει μια τέτοια προσέλευση, βρέθηκαν ασφυκτικά
γεμάτα, με ανεπαρκές προσωπικό και για πρώτη φορά στην
Κρήτη φέτος έκαναν την εμφάνισή τους οι κρατήσεις
τραπεζιών! Παρόλ’αυτά, υπήρξε πολύ σύντομη αυτή η
καλοδεχούμενη περίοδος αναβρασμού. Τον Αύγουστο
ορισμένες περιοχές φαίνονταν να έχουν ξαναβρεί την
παλιότερη δραστηριότητά τους αλλά η κατανομή στο νησί
παρέμενε άνιση. Επί πλέον, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, η
Κρήτη αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει έναν καύσωνα, τον
σημαντικότερο εδώ και 30 χρόνια με θερμοκρασίες άνω των
40°Κ, ιδιαίτερα προς τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο,
περιοχές πάντα πολύ ζεστές.
Η ξηρασία φυσικά προκάλεσε σοβαρούς κινδύνους
πυρκαγιάς, ευτυχώς λιγότερο καταστροφικές απ’ό,τι στην
Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι συγκυρίες αυτές οδήγησαν
προληπτικά σε επανειλημμένες απαγορεύσεις πρόσβασης
στο φαράγγι της Σαμαριάς, που είχε γίνει ένα αφόρητο καμίνι
και οι πεζοπόροι κινδύνευαν να παγιδευτούν από την φωτιά.
Προς το τέλος , κι ενώ οι Κρητικοί προσδοκούσαν μία
παράταση της σεζόν, ήδη αμφίβολης, η μοίρα ξέσπασε με
μένος ακόμη μία φορά στο νησί του Μίνωα. Συνηθισμένοι
στους σεισμούς, σχεδόν καθημερινούς αλλά χαμηλής
έντασης, αυτή την φορά, τέλος Σεπτεμβρίου και αρχές
Οκτωβρίου, οι Κρήτες δονήθηκαν από ισχυρούς σεισμούς
που σκόρπισαν τον θάνατο και κατέστρεψαν ή προκάλεσαν
σοβαρές ζημιές στα σπίτια αφήνοντας τους κατοίκους τους
άστεγους.
Για τον σύλλογο, οι καλοκαιρινές επαφές ήταν
καρποφόρες, δημιουργήθηκαν νέες σχέσεις και χάρη στην
αδιάλειπτη για χρόνια τώρα αφοσίωση του Νίκου Μαλιαράκη,
η αποστολή των προϊόντων για την γιορτή των συλλόγων,
τον Σεπτέμβριο, διεξήχθη με τον καλύτερο τρόπο.Οφείλουμε
τώρα να αρχίσουμε πάλι να σκεφτόμαστε όπως στο
παρελθόν.
Σίγουρα χρειάζεται σύνεση, όμως πρέπει να
χαράξουμε τον δρόμο προς το μέλλον. Σε έναν κόσμο όπου
τίποτα δεν θα είναι πια όπως πριν, ο καθένας προσδοκεί
τουλάχιστον να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή
του.
Και
βέβαια
οι
σύλλογοι
θα
ήθελαν
να
δραστηριοποιηθούν μέσα σ΄ ένα περιβάλλον με λιγότερους
περιορισμούς. Η δε Κρήτη ονειρεύεται μία μαζική
προσέλευση η οποία ωστόσο θα είναι ανάγκη να ρυθμιστεί
σε μέρη πολυσύχναστα όπως το Ελαφονήσι ή ο Μπάλος.
Είναι μία ιδέα που κερδίζει έδαφος.Τελικά οι κλιματικές
διαταράξεις όλο και λιγότερο αμφισβητούμενες δεν μπορούν
να αντιμετωπιστούν με μια στιγμιαία αγανάκτηση ή με κάποια
συμβολικά μέτρα, που αδυνατούν να λύσουν τα
προβλήματα.Πέρα από την συλλογική συνειδητοποίηση, είναι
επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα απαραίτητα και
μακροπρόθεσμα.
Το μέλλον ανοίγει και πάλι μπροστά μας αλλά όχι
χωρίς διακυβεύματα.
ΔΜ

