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Orhis Ammos

2022 une année très chargée.

Το 2022, μια χρονιά πολύ φορτωμένη.

2022 est bien engagée et déjà elle
s’avère une année bien chargée.

Το 2022 έχει προχωρήσει για τα καλά
δείχνοντας ήδη πως είναι μια χρονιά πολύ
φορτωμένη.

Peut-être
parviendra-t-elle à nous
mener au terme de cette pandémie qui
nous a tant accaparés ces deux dernières
années. La connaissance des traitements,
des vaccins et la prévention ont
notablement progressé, la thérapie semble
mieux maîtrisée tandis que les données qui
déclenchaient la peur et l’angoisse il y a
quelque temps sont celles qui aujourd’hui
génèrent l’optimisme. Etonnant!
2022 nous amène aussi l’horreur. La
guerre est à nos portes, avec son lot de
bombardements aveugles et de massacres
inhumains que personne ne voulait revivre.
Outre atlantique, dans un pays soi-disant
développé, les enfants se rendant à l’école
encourent le risque de se faire massacrer
par des fous, armés par d’irréductibles
imbéciles qui, pour de honteuses raisons
financières, facilitent la vente libre des
armes et par des dirigeants plus ou moins
complices qui refusent de modifier le mode
de vie suranné de leur pays. Répugnant

Ίσως καταφέρει να μας οδηγήσει στο
τέρμα αυτής της πανδημίας που τόσο μας
απασχόλησε τα δύο τελευταία χρόνια. Οι
γνώσεις των θεραπευτικών αγωγών, των
εμβολίων και η πρόληψη προόδευσαν
σημαντικά, η ιατρική φαίνεται να κατέχει
καλύτερα τους τρόπους θεραπείας, ενώ τα
δεδομένα
που
πριν
λίγο
καιρό
προκαλούσαν φόβο και αγωνία, τώρα
δημιουργούν αισιοδοξία. Καταπληκτικό!
Το 2022 μας φέρνει επίσης την
φρίκη. Ο πόλεμος είναι μπροστά στην
πόρτα
μας,
με
τους
τυφλούς
βομβαρδισμούς του, τις απάνθρωπες
σφαγές που κανείς δεν ήθελε να ξαναζήσει.
Πέραν του Ατλαντικού, σε μιά χώρα
λεγόμενη εξελιγμένη, τα παιδιά πηγαίνοντας
σχολείο διατρέχουν τον κίνδυνο να
σφαγιαστούν από τρελούς τους οποίους
οπλίζουν και ηλίθιοι αδιάλλακτοι που
διευκολύνουν την ελεύθερη πώληση όπλων
για αισχρούς οικονομικούς λόγους αλλά και
κυβερνώντες
λίγο
πολύ
συνένοχοι
αρνούμενοι να αλλάξουν τον ξεπερασμένο
πια τρόπο ζωής της χώρας τους. Απεχθές.
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Sous nos yeux, la planète se meurt, les
ressources s’épuisent, les signaux d’alerte sont de
plus en plus violents, le diagnostic est fait depuis
longtemps, mais les véritables remèdes sont
indignement rejetés. Révoltant!
Au milieu de cet océan de mauvaises
nouvelles, on promeut, sans doute comme par le
passé pour amuser le peuple, une ribambelle
d’évènements dérisoires et futiles. On enjôle les
esprits avec le jubilé d’une reine, fortunée,
chapeautée et colorée même si elle mérite le
respect pour sa forte personnalité et sa longévité.
On enflamme les gens avec l’intimité chaotique de
la vie privée de stars du showbiz qui restaurent
leur image de marque à coup de millions de
dommages et intérêts. Affligeant!

Μπροστά στα μάτια μας ο πλανήτης μας
πεθαίνει, οι πόροι εξαντλούνται, τα σήματα κινδύνου
είναι όλο και πιο δυνατά, η διάγνωση έχει γίνει εδώ και
καιρό, αλλά τα πραγματικά φάρμακα απορρίπτονται
με επαίσχυντο τρόπο. Εξοργιστικό!
Μέσα σ'αυτό τον ωκεανό των κακών ειδήσεων,
προωθείται, για να διασκεδάζει ο λαός, χωρίς
αμφιβολία όπως και στο παρελθόν, μια σειρά από
γελοία και ανούσια γεγονότα. Δελεάζουμε τα
πνεύματα με το ιωβηλαίο μιας βασίλισσας
πάμπλουτης, καπελωμένης, χρωματιστής ακόμη κι αν
η έντονη προσωπικότητά της και η μακροζωία της
αξίζουν τον σεβασμό. Οι άνθρωποι παθιάζονται με τις
ενδόμυχες χαοτικές ιστορίες της ιδιωτικής ζωής των
σταρ
της
βιομηχανίας
του
θεάματος
που
διαμορφώνουν την εικόνα τους με απολαβές
εκατομμυρίων. Αποκαρδιωτικό!

Pendant ce temps la Grèce se relève d’une
crise historique, dans une grande discrétion
médiatique. En avril, avec deux ans d’avance, elle
a remboursé ses dettes et les instituts de notation
ont relevé sa note. C’est un signe sans aucun
doute, dû à une amélioration économique du pays
grâce à une croissance plus forte que prévu et à
des comptes rééquilibrés. Réconfortant!

Εν τω μεταξύ η Ελλάδα ανακάμπτει από μία
ιστορική κρίση, εν μέσω μιας μεγάλης διακριτικότητας
των ΜΜΕ. Τον Απρίλιο, δύο χρόνια νωρίτερα από το
χρονοδιάγραμμα, αποπλήρωσε τα χρέη της, και οι
θεσμοί αξιολόγησης βελτίωσαν την βαθμολογία της.
Σίγουρα είναι ένα καλό σημάδι μιας οικονομικής
βελτίωσης της χώρας οφειλόμενης σε μία
σημαντικότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη και
στους
επανεξισορροπημένους
λογαριασμούς.
Παρήγορο!

Néanmoins les grecs n’ont pas encore vu les
effets de cette embellie et maintenant l’inflation
atteint des niveaux records, les prix de l’énergie et
des carburants des sommets et le pouvoir d’achat
une importante décrue. Inquiétant!

Ωστόσο οι Έλληνες δεν είδαν ακόμη αυτήν την
βελτίωση, ενώ ο πληθωρισμός φτάνει σε επίπεδα
ρεκόρ, οι τιμές της ενέργειας και των καυσίμων στα
ύψη και η αγοραστική δύναμη γνωρίζει μία σημαντική
πτώση. Ανησυχητικό!

En Crète on a l’impression que la saison a
déjà démarré, des touristes de toutes nationalités
ont déjà foulé le sol de l’île, certaines zones
touristiques connaissent dès ce printemps des
fréquentations
quasi
estivales.
Un
outil
supplémentaire comme le nouveau musée
archéologique de la Canée, ouvert depuis avril,
s’ajoute aux atouts crétois déjà multiples: accueil,
soleil, paysages, gastronomie…. Réjouissant!
En France l’année 2022 est placée sous le
signe des élections. Elles sont normalement
destinées à faire de véritables choix, mais ce n’est
pas le sentiment des électeurs, au moins de ceux
qui se déplacent. Ils ne choisissent pas, ils évitent
juste le pire. Angoissant!
Enfin, pour l’association le rythme des
évènements rejoint peu à peu celui qui existait
avant la pandémie. En mars le Salon des Saveurs
et du Tourisme d’Aulnoye Aymeries a connu des
conditions idéales. En mai, les dix courageux
randonneurs du voyage de l’association ont
parcouru les chemins et les gorges crétoises avec
ardeur et enthousiasme. Début septembre se
profile la fête des associations. Encourageant!
J. Chazeau

Η Κρήτη δίνει την εντύπωση ότι η τουριστική
περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, τουρίστες όλων των
εθνικοτήτων έχουν ήδη πατήσει το πόδι τους στο νησί,
σε ορισμένες περιοχές ήδη από την άνοιξη η
προσέλευση είναι σχεδόν ίδια με την καλοκαιρινή. Ένα
ακόμη πλεονέκτημα, όπως το νέο αρχαιολογικό
μουσείο των Χανίων, ανοιχτό από τον Απρίλιο,
προστίθεται στα πολλαπλά προσόντα της Κρήτης:
υποδοχή, ήλιος, τοπία, γαστρονομία... Ευοίωνο!
Στην Γαλλία το έτος 2022 τίθεται υπό το
έμβλημα των εκλογών των οποίων σκοπός είναι να
δίνουν την δυνατότητα πραγματικών επιλογών, αλλά
δεν είναι αυτή η αίσθηση των εκλογέων, τουλάχιστον
αυτών που μετακινούνται. Δεν επιλέγουν, απλώς
αποφεύγουν το χειρότερο....Αγχωτικό!
Τέλος, ο σύλλογός μας ξαναβρίσκει τον ρυθμό
των γεγονότων τον προ της πανδημίας.
Τον Μάρτιο, η έκθεση των Γεύσεων και του
Τουρισμού στο Aulnoye Aymeries, διεξήχθη μέσα σε
ιδανικές συνθήκες. Τον Μάϊο, οι δέκα θαρραλέοι
πεζοπόροι, κατά το ταξίδι του συλλόγου, περπάτησαν
τα μονοπάτια και τα φαράγγια της Κρήτης με σθένος
και ενθουσιασμό. Αρχές Σεπτεμβρίου προβλέπεται η
γιορτή των συλλόγων. Ενθαρρυντικό!
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