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•Activités de l’association

C’est la tradition, en début d’année on fait le
point tout en se projetant vers l’avenir. « Crète
terre de rencontres » n’a pas dérogé à la règle en
faisant le bilan des réalisations 2016 et en
envisageant les activités pour 2017. Ainsi, vous
découvrirez dans les pages réservées aux activités
de l’association le compte-rendu de l’assemblée
générale du 3 décembre qui s’est tenue pour la
première fois au pôle des associations de Sainte
Geneviève des bois, espace réservé entre autres
aux activités associatives. La municipalité de la
ville prône le vivre ensemble et mène une action
qui n’oublie pas le monde associatif, on ne peut
que se féliciter, quand, sur le terrain, les
réalisations vont dans le sens du discours.

Είναι παράδοση, στην αρχή του χρόνου, να
κάνουμε
μία
ανακεφαλαίωση
του
παρελθόντος σχεδιάζοντας ταυτόχρονα το μέλλον. Ο
σύλλογός μας ''Κρήτη, γη συναντήσεων'', δεν ξέφυγε
από τον κανόνα, κάνοντας τον απολογισμό όσων
πραγματοποιήθηκαν το 2016 και προβλέποντας τις
δραστηριότητες του 2017. Θα βρείτε, επομένως, στις
σελίδες τις αφιερωμένες στις δραστηριότητες του
συλλόγου, το ενημερωτικό της γενικής συνέλευσης
της 3ης Δεκεμβρίου που συγκλήθηκε για πρώτη
φορά στον χώρο τον προορισμένο μεταξύ άλλων
στις εκδηλώσεις των συλλόγων της SainteGeneviève des bois. Ο δήμος της πόλης
πρεσβεύοντας την συνύπαρξη ενεργοποιείται υπέρ
των συλλόγων και είναι ευτυχές γεγονός όταν ο
λόγος βρίσκει ανταπόκριση στην πραγματικότητα.

Sans eux rien ne serait possible.

Ch. CHAZEAU

•Une nuit en Crète

Μελλοντικές προοπτικές.

La première réunion de bureau a eu lieu fin
janvier pour démarrer la mise en œuvre des
projets de l’année. Je profite de cette occasion
pour remercier tous ceux, qui, en France et en
Crète, à un moment ou à un autre consacrent
bénévolement un peu de leur temps à la réalisation
de tout ce qui touche de près ou de loin au
fonctionnement de l’association.
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J. CHAZEAU
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Il n’y a rien de pire que de se laisser
emporter par la routine qui laisserait penser que
les
réussites
du
passé
impliquent
automatiquement les succès du futur. Il faut rester
vigilant. La réalisation de chacun des projets
nécessite en amont une préparation sérieuse,
parfois contraignante, alors on y mêle la
convivialité inhérente à la Crète qui est reconnue
et appréciée par tous ceux qui y ont séjourné.
Dans une association, chaque adhérent joue un
rôle. N’hésitez pas à faire des propositions, à
rapporter des témoignages, afin de la faire vivre et
d’alimenter le bulletin que vous avez entre les
mains et qui, d’après les retours d’informations,
reçoit partout un accueil très favorable.
Pendant ce temps, l’hiver s’était installé, la
Crète grelottait et se couvrait de neige comme
toute la Grèce. Si les crétois des Lefka Ori ne
furent pas surpris par un phénomène qu’ils
rencontrent chaque hiver, ils l’ont été par sa
rigueur et son ampleur. Les habitants des régions
plus basses et des zones côtières qui se
contentaient souvent l’hiver de regarder blanchir
les sommets des montagnes, furent eux, sans

Η πρώτη συγκέντρωση της διοικητικής
επιτροπής έγινε τέλος Ιανουαρίου προκειμένου να
ξεκινήσει η υλοποίηση των σχεδίων της χρονιάς.
Επωφελούμαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω
όλους αυτούς που στην Γαλλία ή στην Κρήτη
αφιερώνουν εθελοντικά λίγο από τον χρόνο τους
συμβάλλοντας έτσι άμεσα ή έμμεσα στην λειτουργία
του συλλόγου.
Χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν δυνατόν.
Το χειρότερο είναι να παρασύρεται κανείς
από την επικρατούσα άποψη ότι οι επιτυχίες του
χθες συνεπάγονται την επιτυχία του αύριο.
Χρειάζεται επαγρύπνηση. Η πραγματοποίηση κάθε
σχεδίου απαιτεί μία προκαταρκτική εργασία σοβαρή,
ενίοτε πιεστική, γι'αυτό λοιπόν κι εμείς την
συνδυάσαμε με την συντροφικότητα
που είναι
συνυφασμένη
με
τους
Κρητικούς,
κάτι
που αναγνωρίζουν και εκτιμάνε όσοι έχουν ζήσει
στην Κρήτη. Σε κάθε σύλλογο ο κάθε συνδρομητής
παίζει ένα ρόλο. Μην διστάζετε να κάνετε προτάσεις,
να φέρνετε μαρτυρίες ώστε να λειτουργεί ο
σύλλογος και να τροφοδοτείται το περιοδικό που
έχετε στα χέρια σας και το οποίο σύμφωνα με τις
πληροφορίες που φτάνουν ως εμάς, τυχαίνει παντού
μιας πολύ καλής υποδοχής.
Στο μεταξύ ο χειμώνας ρίζωσε για τα καλά. Η
Κρήτη όπως και όλη η Ελλάδα τουρτούριζε από το
κρύο και σκεπάστηκε από το χιόνι. Κι αν στα Λευκά
Ορη
οι
Κρητικοί
δεν
ξαφνιάστηκαν
συνηθισμένοι κάθε χρόνο στο φαινόμενο αυτό, όμως
τους κατέπληξαν η δριμύτητα και η έκτασητου. Οσο
για τους κατοίκους των χαμηλών περιοχών και των
παρακτίων, που συχνά τον χειμώνα αρκούνται να
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aucun doute, pris au dépourvu.
Il y a forcément eu des dégâts pour une partie
de la végétation, oliviers, agrumes, avocats, qui n’est
pas adaptée à ce genre d’intempéries et à des
températures aussi basses, mais à toute chose
malheur est bon. La Crète manquait d’eau, les
réservoirs de surface se sont remplis, les nappes
phréatiques se sont également refait une santé. Avec
le recul, il faudra faire le bilan de cet épisode
météorologique
pour connaître
l’impact
sur
l’agriculture, qui n’a pas été épargnée ces dernières
années par les événements climatiques, la
sécheresse, les maladies et les parasites. Il ne faut
pas perdre de vue que l’économie de l’île dépend
énormément de l’agriculture.
Quant aux prévisions sur le tourisme, autre
poumon économique de l’île, elles sont difficiles à
faire, les dernières saisons ont peu comblé les
espoirs qu’elles avaient suscités. La Crète comme la
Grèce dans son ensemble restent des destinations
prisées, mais, au risque de nous répéter, la forme de
tourisme de masse la plus répandue ne permet
toujours pas, hélas, de tirer tout le profit de leur
indéniable potentiel.
Si notre regard s’élargit et tente une
prospective, en France et au niveau international, on
ignore ce que le printemps nous réserve dans cette
période extrêmement équivoque ponctuée par de
nombreuses élections, chez nous et chez nos voisins,
sans parler des incertitudes nées de la présence de
responsables étrangers, en place depuis longtemps
ou nouvellement élus, dont les alliances éventuelles
et la versatilité ne font qu’accroître l’inquiétude.
Souhaitons bonne chance aux crétois, restons
tous vigilants comme citoyens et actifs comme
adhérents.
J. Chazeau

βλέπουν να ασπρίζουν οι κορυφές
βρέθηκαν απροετοίμαστοι.

των

βουνών,

Ηταν
φυσικό
επακόλουθο
να
υποστούν
ζημιές
κάποιες
καλλιέργειες,
ελιές,
εσπεριδοειδή,
αβοκάντο,
που
δεν
είναι
προσαρμοσμένες σε τέτοια κακοκαιρία και σε τόσο
χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά για κάθε κακό υπάρχει κι
ένα καλό. Ενώ στην Κρήτη έλειπε το νερό, τώρα οι
δεξαμενές έχουν γεμίσει καθώς επίσης έχουν
ανεφοδιαστεί και τα φρεατικά στρώματα. Εκ των
υστέρων, θα πρέπει να γίνει ανασκόπηση αυτού του
μετεωρολογικού επεισοδίου για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος
στην γεωργία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί
από κλιματολογικά γεγονότα, όπως η ξηρασία, οι
ασθένειες, τα παράσιτα. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε
ότι η οικονομία του νησιού εξαρτάται κυρίως από την
γεωργία.
Οσο για τον τουρισμό, άλλος οικονομικός
πνεύμονας του νησιού, είναι δύσκολο να γίνουν
προβλέψεις, καθότι τελευταία δεν εκπληρώθηκαν οι
ελπίδες που είχαν γεννηθεί. Η Κρήτη, όπως και ολόκληρη
η Ελλάδα παραμένουν προορισμοί επιλογής, όμως, έστω
κι αν αποτελεί επανάληψη, η επικρατούσα μορφή του
μαζικού τουρισμού δεν προσφέρει το αναμενόμενο
όφελος που αντιστοιχεί στην αναντίρρητη δυναμικότητά
του.
Αν προεκτείνουμε το βλέμμα μας και σε μια άλλη
προοπτική, τόσο στην Γαλλία όσο και στο διεθνές
επίπεδο, αντιλαμβανόμαστε ότι αγνοούμε τι μας
επιφυλάσσει η επόμενη άνοιξη μέσα σε μια εποχή άκρως
διφορούμενη
κατά
την
οποία θα πραγματοποιηθούν πολλές εκλογές και στην
δική μας χώρα και στις γειτονικές, χωρίς να μιλάμε για τις
αβεβαιότητες
που
γεννά
η
παρουσία
ξένων
ιθυνόντων
είτε
προ
πολλού
εν
ενεργεία ή πρόσφατα εκλεγέντων, οι οποίοι με τις τυχόν
ανάμεσά τους συμμαχίες και την αστάθειά τους εντείνουν
την ανησυχία.
Ας ευχηθούμε καλή τύχη στους Κρητικούς, ας
παραμένουμε όλοι ως πολίτες άγρυπνοι και ως
συνδρομητές δραστήριοι.
Δ,Μ

Xerocambos, la route de Ziros

