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 On a raté le début de 2023! 

 A l’orée de cette  d’année, les deux 

premiers mois nous ont filé entre les doigts 

et mars ne semble pas ralentir la cadence. 

Le monde tremble de toutes parts. Certes 

Poutine y contribue amplement avec son 

incommensurable ambition de recréer la 

grande Russie, mais la Chine, elle, continue 

à afficher sa paranoïa en envoyant des 

ballons épier ce qui se démarque de son 

régime autoritaire. L’occident surveille ces 

deux géants mais marche sur un fil avec 

fermeté, tout en se gardant d’enflammer 

une situation particulièrement explosive. La 

folie des hommes a toujours existé, et le 

passé n’a jamais fourni de vaccin. Le 

XXIème siècle, pourtant très jeune, fomente 

déjà une histoire bien sombre.  

 Quant à la planète, bien que 

largement malmenée par l’activité humaine, 

elle était restée sans réaction puisqu’elle ne 

pouvait que subir, mais voilà qu’à son tour 

elle s’enflamme et suscite l’effroi, ses 

plaques tectoniques n’ont de cesse de se 

chevaucher et d’ébranler des fragments de 

ses territoires, cette fois la Turquie et la 

Syrie, en semant la mort et la terreur parmi 

les habitants des régions affectées par l’un 

des plus gros séismes jamais enregistrés. 

Hélas, quand la nature se déchaîne nous 

 Χάσαμε την αρχή του 2023! 

 Στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς, οι 

δύο πρώτοι μήνες μας γλίστρησαν μέσα απ' 

τα δάχτυλα και ο Μάρτης δεν φαίνεται να 

χαλαρώνει τον ρυθμό. Ο κόσμος κλονίζεται 

από παντού. Σίγουρα ο Πούτιν συμβάλλει 

ευρύτατα με την υπέρμετρη φιλοδοξία του να 

δημιουργήσει και πάλι την μεγάλη Ρωσία, 

αλλά και η Κίνα επιμένει στην παράνοιά της 

στέλνοντας μπαλόνια για να κατασκοπεύει 

ό,τι διαφοροποιείται από το αυταρχικό της 

καθεστώς. Η Δύση παρακολουθεί αυτούς 

τους δύο γίγαντες αλλά ακροβατεί σταθερά 

πάνω σε τεντωμένο σχοινί, προσέχοντας να 

μην πυροδοτήσει μία κατάσταση ιδιαίτερα 

εκρηκτική. Η ανθρώπινη τρέλα υπήρχε από 

πάντοτε και ποτέ το παρελθόν δε βρήκε 

θεραπεία.Ο 21ος αιώνας, παρότι πολύ νέος, 

υποδαυλίζει ήδη μία πολύ σκοτεινή ιστορία. 

 Όσο για τον πλανήτη μας, αν και τόσο 

κακοποιημένος από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα, παρέμεινε χωρίς αντίδραση 

μη μπορώντας να κάνει τίποτε άλλο παρά να 

υποφέρει, αλλά τώρα με την σειρά του κι 

αυτός αναφλέγεται και προκαλεί τρόμο. Οι 

τεκτονικές του πλάκες αδιάκοπα 

μετακινούνται  και διασείουν μέρος 

επιφανείας του φλοιού, αυτή την φορά στην 

Τουρκία και την Συρία, σπέρνοντας τον 

θάνατο και την φρίκη στους κατοίκους των 
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sommes encore bien démunis, seule demeure la 

solidarité internationale pour venir en aide aux 

sinistrés. 

 En France alors que, comme l’Europe, le 

pays s’implique un peu plus dans la situation en 

Ukraine, la société est agitée par une réforme 

rejetée par la majorité du pays. Les prétentions 

pédagogiques,  consistant à faire répéter le même 

argument par une kyrielle de personnes, ne 

parviennent pas à convaincre, surtout 

accompagnées d’approximations ou de contre 

vérités; alors la représentation nationale s’écharpe 

et joue de la stratégie politicienne. Toutes ces 

joutes font florès dans les médias mais n’apportent 

aucune réponse.  

 A l’heure où sont écrites ces lignes le pays 

se mobilise intensément. Par ailleurs, comme 

partout dans le monde, le retour de l’inflation 

envahit le quotidien. Elle prend sans aucun doute 

naissance dans l’instabilité internationale, mais ce 

ne sont peut-être pas les seuls motifs, l’explication 

est loin d’être aussi simpliste et des agissements 

ainsi que des profits inavouables y contribuent 

indubitablement. L’impact sur les prix des produits 

de première nécessité précipite les peuples dans la 

précarité et les déclarations sur l’avenir ne sont pas 

de nature à rasséréner. 

 Cependant la Grèce se prépare à des 

élections avec une situation politique peu sereine, 

d’autant plus après l’horrible catastrophe ferroviaire 

qui a surtout frappé les jeunes et qui est peut-être à 

retardement une triste conséquence de la crise qui 

a secoué le pays. Ce drame ne va pas améliorer le 

climat social ni favoriser un débat constructif.  

 Sinon, en Crète, l’année 2022 a accueilli 

cinq millions de touristes sur l’île, et on espère que 

2023 sera encore plus propice; le démarrage de la 

saison attendu en mars semble favorable si on se 

fie aux premiers indices donnés par les 

réservations mais le problème de manque de 

personnel est loin d’être résolu. Il reste encore 

quelque temps pour imaginer des solutions et 

assurer une année prospère pour les crétois et les 

touristes. 

 Côté Crète terre de rencontres, la situation 

est plus paisible, le bilan 2022 est arrêté et figure 

dans le journal où vous découvrirez aussi, entre 

autres, l’épopée peu connue de Pierre Domenisse 

et peut-être les clefs du dernier séisme. Les 

adhérents s’investissent de plus en plus dans la 

rédaction, alors pourquoi pas vous? 2023 ne 

devrait pas être une année hyperactive il va donc 

falloir l’utiliser pour étudier de nouvelles 

propositions avec toujours comme objectif la 

promotion de la Crète, qui est, comme on le dit 

dans le monde du travail, le cœur du métier ou, 

autrement dit, le cœur de notre passion. 

 

C et  J Chazeau 

  

περιοχών που επλήγησαν από έναν από τους 

ισχυρότερους σεισμούς  ποτέ καταγεγραμμένων. 

Αλίμονο, όταν η φύση μαίνεται, είμαστε 

ανυπεράσπιστοι, μένει μόνο η διεθνής αλληλεγγύη να 

παρέχει βοήθεια στα θύματα. 

 Στην Γαλλία, και ενώ η χώρα, όπως γενικά η 

Ευρώπη, εμπλέκεται λίγο περισσότερο στην κατάσταση 

της Ουκρανίας, μία μεταρρύθμιση που έχει απορριφθεί 

από την πλειοψηφία της χώρας προκαλεί αναστάτωση 

της κοινωνίας. Οι παιδαγωγικοί ισχυρισμοί, που 

συνίστανται στο να επαναλαμβάνει το ίδιο επιχείρημα 

ένα πλήθος ανθρώπων, δεν καταφέρνουν να πείσουν, 

κυρίως όταν συνοδεύονται από ανακρίβειες και 

αναλήθειες. Λοιπόν δημιουργούνται ρήγματα στην 

εθνική εκπροσώπηση που παίζει με την στρατηγική της 

πολιτικής. Όλες αυτές οι διαμάχες έχουν πέραση στα 

Μ.Μ.Ε. αλλά δεν φέρνουν καμία απάντηση. 

 Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, η 

χώρα κινητοποιείται έντονα. Εξ άλλου, όπως παντού 

στον κόσμο, ο πληθωρισμός κατακλύζει και πάλι την 

καθημερινή μας ζωή. Χωρίς αμφιβολία, πηγάζει από 

την διεθνή αστάθεια, αλλά ίσως δεν είναι το 

μόνο αίτιο και απέχει πολύ από μία τόσο απλοϊκή 

εξήγηση. Ενέργειες και κέρδη ανομολόγητα 

συμβάλλουν αναμφίβολα σ'αυτό. Και οι μεν επιπτώσεις 

στην αγορά των προϊόντων πρώτης ανάγκης οδηγούν 

τους ανθρώπους σε μία επισφαλή ζωή, οι δε δηλώσεις 

για το μέλλον ουδόλως μπορούν να μας 

καθησυχάσουν. 

 Ωστόσο, η Ελλάδα ετοιμάζεται για τις εκλογές, εν 

μέσω μιας ανάστατης πολιτικής κατάστασης, 

προπαντός μετά το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα 

που χτύπησε κυρίως τους νέους και που ίσως είναι μία 

ύστερη συνέπεια της κρίσης που συγκλόνισε την χώρα. 

Το δράμα αυτό δεν θα βελτιώσει το κοινωνικό κλίμα 

ούτε θα ευνοήσει εποικοδομητικές συζητήσεις. 

 Πέρα απ'αυτά, το 2022, η Κρήτη 

υποδέχτηκε  πέντε εκατομμύρια τουρίστες και 

ελπίζουμε ότι το 2023 θα είναι ακόμη πιο ευνοϊκό. Η 

αναμενόμενη τον Μάρτιο έναρξη της σεζόν φαίνεται 

ευοίωνη, αν βασιστούμε στις πρώτες ενδείξεις που 

δίνουν οι κρατήσεις, αλλά το πρόβλημα έλλειψης 

προσωπικού παραμένει χωρίς λύση. Υπάρχει όμως 

ακόμη λίγος χρόνος για να βρεθούν λύσεις που θα 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν μία ευημερούσα χρονιά 

στους Κρητικούς και στους τουρίστες. 

 Από την πλευρά "Κρήτη, γη συναντήσεων", η 

κατάσταση είναι πιο ήρεμη, ο απολογισμός του 2022 

έγινε και βρίσκεται στο τεύχος αυτό, στο οποίο θα 

ανακαλύψετε επίσης, μεταξύ άλλων, και το ελάχιστα 

γνωστό έπος του Pierre Domenisse και ίσως τα κλειδιά 

του τελευταίου σεισμού. Οι συνδρομητές συμμετέχουν 

όλο και περισσότερο στην σύνταξη του περιοδικού, 

λοιπόν γιατί όχι κι εσείς; Για το 2023, δεν προβλέπονται 

πάρα πολλές δραστηριότητες, θα πρέπει λοιπόν να 

επωφεληθούμε για να μελετήσουμε τις νέες προτάσεις 

με στόχο πάντα την προβολή της Κρήτης, που είναι, 

όπως λέμε στον χώρο της εργασίας, η καρδιά του 

επαγγέλματος ή με άλλα λόγια, η καρδιά του δικού μας 

πάθους. 

Δ .M 
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