N° 52
Mars 2015

Journal édité par l'association "Crète terre de rencontres"
Après la peur, l’espoir.

www.creteterrederencontres.info
34, rue des Mares Yvon
91700 Ste Geneviève des Bois
Tél: 01 60 16 91 47
mail: association@creteterrederencontres.info

———————Directeur de la publication :
Claire CHAZEAU
Comité de rédaction :
N. AMIOT
N. BOURRIER
J.P BOURRIER
C. CHAZEAU
J. CHAZEAU
C. DAVID
R. GEKIERE
C. LEBLANC
S. LEBLANC
Maquette :
J. CHAZEAU
C. DAVID
Conception site internet :
Ch. CHAZEAU

SOMMAIRE
•Edito. Après la peur l’espoir

p.1

•Zeus le crétois (suite)

p.3

•Les sites de l’est

p.6

•Les dieux sont parmi nous p.10
•Héraklion et son port

p.11

•Constantine Manos

p.12

•Brèves de Crète

p.14

•Activités de l’association

p.15

•Le lien rouge (fin)

p.16

Qui l’aurait envisagé? Le monde n’avait pas
terminé de se souhaiter une très bonne année
2015 de formuler des vœux de bonheur, de paix,
de sérénité que la disparition des caricaturistes
français, emblématiques de la liberté d’expression,
installait l’horreur en France. La réaction des
français et de toute la planète a heureusement été
à la hauteur du traumatisme et du péril, mais est-ce
que ce sera suffisant?
Une unité nationale, au moins de façade, a vu le
jour un court instant, elle a très rapidement été
rompue par les egos surdimensionnés et les
opportunistes habituels.
De leur côté, les grecs, lassés de cinq
années de traitements douloureux, qui les ont
plongés dans une situation insupportable sans
aucun effet bénéfique, ont pris démocratiquement
leur destin en main. Il n’était pas nécessaire d’être
devin pour prévoir ce dénouement électoral,
l’incertitude portait uniquement sur l’éventualité
d’une majorité absolue ou la nécessité de
tractations entre partis pour gouverner. Les
résultats sont maintenant connus: la coalition de la
gauche radicale, largement gagnante, avec la
droite souverainiste semble à première vue contre
nature même si leur analyse commune sur le refus
de l’austérité leur permet un rapprochement.
Le premier ministre a prêté serment sur la
constitution grecque , c’est déjà un premier
changement, et à l’heure où ces lignes sont écrites,
les premières décisions qui prennent en compte la
détresse des gens correspondent à l’attente des
électeurs. Il ne reste plus qu’à souhaiter que cette
immense espoir qui a vu le jour ce 25 janvier en
Grèce et qui donne bien des idées à d’autres pays
européens ne soit pas déçu. C’est le vœu que
formulent sans aucun doute les adhérents de
« Crète terre de rencontres » qui ont vu sur le
terrain, ces dernières années la situation de leurs
connaissances, de leurs amis, se dégrader de
manière cruelle, en Crète ou dans le reste de la
Grèce .
Depuis 2006 l’association se met au service
de la Crète et de ses produits pour le rendez-vous
des saveurs et du tourisme d’Aulnoye Aymeries.
Cette année nous devrons, comme les producteurs
crétois, nous passer de cet évènement. Les
échéances électorales du mois de mars, le

Μετά τον φόβο, η ελπίδα.
Ποιος θα μπορούσε να το διανοηθεί; Ενώ
ακόμη αλληλοευχόμασταν μία πολύ καλή χρονιά για
το 2015, ευτυχία, ειρήνη, ηρεμία, ο χαμός των
Γάλλων σκιτσογράφων, σύμβολα εμβληματικά της
ελεύθερης έκφρασης, εγκαθιστούσε τον τρόμο στην
Γαλλία. Η αντίδραση ευτυχώς τόσο των Γάλλων,όσο
και ολόκληρης της υφηλίου ήταν στο ύψος και των
τραυμάτων και του κινδύνου, άραγε, όμως, είναι
αρκετό αυτό;
Μία εθνική ενότητα,έστω επιφανειακή, είδε το
φως, πρόσκαιρη όμως, αφού γρήγορα διαλύθηκε από
τα υπέρμετρα εγώ και τους συνήθεις καιροσκόπους.
Από την πλευρά τους οι Έλληνες
απηυδησμένοι από τα πέντε χρόνια μιας επώδυνης
αντιμετώπισης, που τους βύθισε σε μια ανυπόφορη
κατάσταση, χωρίς κανένα ευνοϊκό αποτέλεσμα, πήραν
με δημοκρατικό τρόπο την τύχη στα χέρια τους. Δεν
χρειαζόταν να είναι κανείς μάντις για να προβλέψει
το εκλογικό αποτέλεσμα, η αβεβαιότητα έγκειτο μόνο
στο αν θα υπήρχε πλειοψηφία ή αν θα χρειάζονταν
συμφωνίες ανάμεσα στα κόμματα, προκειμένου να
σχηματιστεί κυβέρνηση.Τώρα βέβαια τα ποτελέσματα
είναι πια γνωστά: η συμμαχία ανάμεσα στο κόμμα της
ριζοσπαστικής Αριστεράς που κέρδισε μία άνετη νίκη
και στο υπέρ της εθνικής κυριαρχίας κόμμα της
Δεξιάς φαίνεται εκ πρώτης όψεως αφύσικη, έστω κι
αν η αρνητική στάση έναντι των μέτρων λιτότητας
είναι κοινή και στα δύο, πράγμα που καθιστά δυνατή
αυτή την προσέγγιση.
Ο Πρωθυπουργός ορκίστηκε επί του ελληνικού
συντάγματος, δείγμα μιας πρώτης αλλαγής και την
στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι πρώτες
αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη την απόγνωση των
ανθρώπων, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των
ψηφοφόρων. Δεν απομένει παρά να ευχηθούμε να μη
χαθεί αυτή η τεράστια ελπίδα που γεννήθηκε στις 25
Ιανουαρίου και που μπορεί να δώσει κάποιες ιδέες και
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χωρίς καμιά αμφιβολία,
αυτή την ευχή απευθύνουν όλοι οι συνδρομητές του
συλλόγου μας που είδαν από κοντά τους γνωστούς και
φίλους τους, είτε στην Κρήτη είτε στην υπόλοιπη
Ελλάδα, να ζουν σε μια ραγδαίως επιβαρυνόμενη
κατάσταση.
Από το 2006, ο σύλλογός μας στηρίζει την
Κρήτη και τα προϊόντα της σε κάθε νέα συνάντηση
των γεύσεων και του τουρισμού στο ΑulnoyeAymeries. Φέτος, ούτε οι Κρήτες παραγωγοί ούτε
εμείς θα μπορέσουμε να οργανώσουμε αυτή την
εκδήλωση. Το εκλογικό χρονοδιάγραμμα του
Μαρτίου,
το
φορτωμένο
πρόγραμμα
των
δραστηριοτήτων της Βόρειας Γαλλίας, η μη
διαθεσιμότητα των μαθητών του λυκείου Jeanne d'Arc
δεν είναι οι μοναδικές αιτίες της αναβολής του
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planning chargé des activités du nord de la France,
l’indisponibilité des élèves du lycée Jeanne d’Arc ne
sont pas les seules raisons de son report en mars
2016. En effet ce gros évènement de l’Avesnois
nécessite l’implication matérielle et financière de
nombreux acteurs locaux. Pour appliquer sa
douloureuse politique de réduction des déficits l’état a
réduit sa participation dans les collectivités territoriales
qui, par effet domino, se trouvent amenées à diminuer
leur subvention aux festivités des territoires. Les
quelques 18 000 visiteurs de ce rendez-vous, qui,
chaque année, se déplacent le dernier weekend de
mars devront, cette fois, se contenter, hélas, d’un
passage dans les bureaux de vote et attendre 2016
pour retrouver cet évènement.
La parution de «Γεια σας» est une autre
activité récurrente de l’association, nous avons
dépassé il y a peu 50 numéros et c’est avec plaisir que
nous vous proposons cette 52éme édition. Vous y
trouverez entre autres, le compte rendu de
l’assemblée générale, l’incontournable Zeus le crétois,
d’autres sites de l’est de la Crète moins connus et la
fin de la saga du « Lien Rouge.» Alors pour préparer
l’avenir, pour conserver la densité de la revue et
prendre la succession de la saga démarrée au numéro
44, quoi de plus naturel pour des amoureux de la
Crète que de rédiger un «Dictionnaire amoureux de la
Crète» que nous appellerons «La Crète de l’alpha à
l’oméga». Vous trouverez dans les pages consacrées
aux activités de l’association les thèmes et le mode
collaboratif que nous souhaitons mettre en place pour
cette création à partir du numéro 53.
Pour conclure, nous sommes tous Charlie:
oublions la peur et souhaitons tout simplement bonne
chance aux initiatives heureuses de ce début d’année.
Joël Chazeau

γεγονότος για τον Μάρτιο του 2016. Βέβαια το γεγονός
αυτό απαιτεί την υλική και οικονομική συμμετοχή
πολλών τοπικών παραγόντων. Προκειμένου να
εφαρμόσει την επώδυνη πολιτική της μείωσης του
ελλείματος, το κράτος μείωσε τις χορηγήσεις του στα
συλλογικά περιφερειακά όργανα, τα οποία στην
συνέχεια, κατά το φαινόμενο του ντόμινο, αναγκάζονται
να μειώσουν τις δικές τους
χορηγήσεις στις
περιφερειακές εορταστικές εκδηλώσεις.. Κάπου 18.000
επισκέπτες
που
κάθε χρόνο,
το τελευταίο
σαββατοκύριακο του Μαρτίου, μετακινούνταν για να
παρευρεθούν σε τούτη την συνάντηση, αυτή την φορά,
δυστυχώς, θα αρκεστούν να περάσουν από τα εκλογικά
κέντρα και να περιμένουν το 2016 για να χαρούν πάλι
αυτή την εκδήλωση.
Η έκδοση του" Γεια σας " είναι μια άλλη ακόμη
τακτική δραστηριότητα του συλλόγου κι έτσι αφού
ξεπεράσαμε τα 50 τεύχη, έχουμε την χαρά να σας
προτείνουμε το 52ο. Σ' αυτό το τεύχος, μεταξύ άλλων,
θα βρείτε τον απολογισμό της Γενικής Συνέλευσης, το
αξιοπρόσεκτο " Ο κρητικός Ζευς ", άλλα λιγότερο
γνωστά μέρη της Ανατολικής Κρήτης, καθώς και το
τέλος του πεζογραφήματος " Le Lien Rouge ''. Λοιπόν,
ετομάζοντας τα μελλοντικά τεύχη και φροντίζοντας να
διατηρήσουμε τον όγκο του περιοδικού, το" Le lien
rouge" που ξεκίνησε στο 44ο τεύχος, θα το διαδεχτεί τι
το πιο φυσικό για όλους αυτούς που είναι ερωτευμένοι
με την Κρήτη, από το"Ερωτικό λεξικό της Κρήτης", το
οποίο θα ονομάσουμε:"η Κρήτη από το Άλφα ως το
Ωμέγα". Στις σελίδες τις αφιερωμένες στις
δραστηριότητες του συλλόγου, θα βρείτε τα θέματα και
τον τρόπο συνεργασίας που θα επιθυμούσαμε να
εφαρμόσουμε σ' αυτή τη νέα εργασία, που θα ξεκινήσει
με το τεύχος 53.
Για να καταλήξουμε, είμαστε όλοι " Charlie": ας
ξεχάσουμε τον φόβο και απλούστατα ας ευχηθούμε
καλή τύχη σε όλες τις καλές πρωτοβουλίες αυτής της
χρονιάς.
ΔΜ

Les montagnes blanches vues de Vamos

