
Αλήθεια, δεν θα μπορούσε να εκδοθεί ένα παρόμοιο βιβλίο 
και για το Ρέθυμνο; Φωτογράφους έχουμε πολλούς και καλούς. 
Αλλά και λογοτέχνες διαθέτουμε δυνατούς: Παντελής Πρεβε-
λάκης, Ανδρέας Νενεδάκης, Γιώργος Καλομενόπουλος, Μανό-
λης Ξεξάκης, Δημήτρης Καλοκύρης, Νατάσα Χατζιδάκι κ.ά. Δι-
αθέτουμε μέχρι και μη Ρεθεμνιώτες που έγραψαν για τον τόπο 
μας: τη Λιλίκα Νάκου αλλά και τους νεότερους Μένιο Σακελλα-
ρόπουλο, Άννα Γαλανού, Αλέκα Ζωγράφου κ.ά. Κάνω την πρό-
ταση, στα τελειώματα του 2019, και «βάζω πλάτη» αν χρειαστεί 
για κάτι τέτοιο. Αρκεί να βρεθούν και άλλοι «μουστερήδες», 
που θα έλεγαν οι ρέκτες της κρητικής διαλέκτου. 

Χρόνια σας πολλά και διαβαστερά!

Ώρα όμως εί-
ναι να ξεφύ-
γουμε από 
το Ρεθυμνά-
κι μας και να 
α ν ο ι χ τ ο ύ μ ε 
λίγο και στην 
υ π ό λ ο ι π η 
Κρήτη, διευ-
ρύνοντας πα-
ράλληλα τη 
θεματολογία 
μας. Το βιβλίο 
του αστυνο-
μικού διευ-
θυντή Νικο-
λάου Χρυσά-
κη «Το Νομι-
κό  Status  των 
ζώων στην Ελ-
ληνική έννο-
μη τάξη» απο-
τελεί ένα ερ-

γαλείο στα χέρια κάθε αστυνομικού οργάνου αλλά και κάθε 
φιλοζωικής οργάνωσης, ώστε να σταματήσει πια στον τόπο 
μας η ιδιαιτέρως βάναυση, σε σχέση και με την υπόλοιπη Ελ-
λάδα, συμπεριφορά απέναντι στα ζώα. 

Πλησιάζουν και φέτος οι γιορτές, που έχουν 
φτάσει, μαζί με τις διακοπές (όταν δικαιούμα-
στε τέτοιες), να αποτελούν τη μοναδική μας 
ευκαιρία να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστού-
με, να δούμε τους ανθρώπους μας και να απο-
λαύσουμε την ανάγνωση, όσοι τουλάχιστον 
διατηρούμε ακόμα τη συνήθεια αυτή. Δράτ-
τομαι λοιπόν της ευκαιρίας να παρουσιάσω 
μια δεκαπεντάδα εκλεκτών βιβλίων, εφετι-
νών κατά κύριο λόγο, τα οποία πολύ θα ήθελα 
να ξαναδιαβάσω και που μπορούν να αναζη-
τηθούν στα βιβλιοπωλεία για δώρα. Δεν μου 
προσφέρθηκαν από τους συγγραφείς ή τους 
εκδότες τους, πλην ενός, οπότε μπορώ να δια-
βεβαιώσω τους αναγνώστες ότι η κρίση και η 
επιλογή μου είναι ανεπηρέαστη από τέτοιου 
είδους σκοπιμότητες. 
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Πρόταση ανάμνησης

Ας θυμηθούμε οι (πολύ) παλιότεροι το φροντιστήριο της νε-
ότητάς μας, του Δημήτρη Χαλκιαδάκη, με την ευκαιρία της 
δωρεάς της βιβλιοθήκης του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και 
της τιμητικής τελετής που οργανώθηκε στην αίθουσα «Πα-
ντελής Πρεβελάκης» του Ωδείου. Όπως φαίνεται και από τη 
διαφήμιση του έτους 1958, η πρώτη του έδρα ήταν στην οδό 
Δρουλίσκου, απέναντι από την Κλινική Σφηνιά (σήμερα «Δι-
άγνωσις).

Πρόταση ανάγνωσης 
(ακόμα μία!)

Αναδιφώντας το χθες (125)
14+1 βιβλία για να διαβάσουμε και να δωρίσουμε στις γιορτές

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός ερευ-
νητής-συγγραφέας strharis@yahoo.gr, 2831055031

Το πρώτο προτεινόμενο βιβλίο, 
όπως άλλωστε και τα επόμενα δύο, 
έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
εκπαιδευτικούς και γονείς μικρών 
παιδιών, χωρίς να αποκλείονται και 
άλλοι ενδιαφερόμενοι. «Το σχολείο 
της φύσης και των χρωμάτων», το βι-
βλίο του σημαντικού παιδαγωγικού 
πειράματος του Φουρφουρά, με τον 
Άγγελο Πατσιά και την ομάδα του, 
δεν πρέπει να λείπει από καμιά ρεθε-
μνιώτικη βιβλιοθήκη. Για έναν λόγο 
παραπάνω, επειδή το πείραμα εκεί-
νο πολεμήθηκε, όπως άλλωστε κα-
θετί πρωτοποριακό μέχρι σήμερα 
στην ελληνική εκπαίδευση.

Τούτ’ αυτό ισχύει και για το ντοσιέ παι-
δαγωγικού υλικού «Παίζω με το Φρίξο 
και μαθαίνω για το σώμα μου» των συ-
ντοπιτισσών μας Μαργαρίτας Γερού-
κη, Ελένης Βιταλάκη, Αθηνάς Τριαμα-
τάκη και Δέσποινας Μαυράκη. Αξίζει 
να το μελετήσουμε, έχουμε δεν έχου-
με παιδιά, για την προφανή του αξία 
αλλά και για το ότι επίσης δέχτηκε επι-
θέσεις από κάποιους εκκλησιαστικούς 
κύκλους. Κύκλους που έχουν ως σκο-
πό τους να μείνει η ελληνική νεολαία 
ανενημέρωτη, να τρέχει εδώ κι εκεί για 
εκτρώσεις, θεραπείες αφροδίσιων νό-
σων και Aids.

Τις ημέρες αυτές συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την εκδημία 
του συμπολίτη ευπατρίδη Μανόλη Κούνουπα, οπότε δικαιωματι-
κά η σημερινή πρόταση ανάγνωσης αναφέρεται στο πρώτο του 
βιβλίο. Παρότι συμπλήρωσε ηλικία 30 ετών, το «Ακόμα ψηλότε-
ρα. Σκοπός και νόημα της ορειβασίας-πεζοπορίας. Υγεία και ψυ-
χοσωματική ισορροπία» παραμένει πάντα επίκαιρο. Δανειστείτε 
το (έχει εξαντληθεί προ πολλού) και διαβάστε το, για να δείτε για 
ποιο λόγο είχε χαρακτηριστεί ως «ευαγγέλιο της ελληνικής ορει-
βασίας». 

Εκπαιδευτικό αλλά και ευρύτερο επιστη-
μονικό ενδιαφέρον έχει το βιβλίο του 
Michael Allen «Παρανοήσεις στις φυσι-
κές επιστήμες στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση», που επιμελήθηκε η συμπολίτισ-
σα αναπληρώτρια καθηγήτρια Βιολογίας 
- Οικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη. Το προτείνω με 
την υποσημείωση ότι πολλές, αν όχι οι πε-
ρισσότερες, απ’ αυτές τις παρανοήσεις γί-
νονται κι από εμάς τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία, και όχι μόνο από τα παιδιά... 

Το πολυαναμενόμενο βιβλίο «Μετοικε-
σία. Η εγκατάσταση των μικρασιατών 
προσφύγων στο Ρέθυμνο» του Παρα-
σκευά Συριανόγλου είναι διαθέσιμο από 
το περασμένο καλοκαίρι και απαραίτη-
το όχι μόνο για τους απογόνους τους 
αλλά και για κάθε γηγενή Ρεθεμνιώτη. 
Είναι σίγουρο ότι θα κάνει πολλές επα-
νεκδόσεις, στις οποίες όμως ο όρος «με-
τοικεσία» θα πρέπει να αποσυρθεί, τόσο 
ως αδόκιμος όσο και ως ήδη υφιστάμε-
νος, στην ομότιτλη ποιητική συλλογή 
του Δημήτρη Χριστοδούλου. 

Ο Γιώργης Σηφάκης, ο γνωστότερος ως 
Σιμισακογιώργης, είναι ένας αυθεντι-
κός λαϊκός στιχουργός. Έχοντας ανα-
τραφεί στο χωριό Λαμπηνή, έχει αυθε-
ντική γνώση της κρητικής διαλέκτου 
και του κρητικού πολιτισμού γενικότε-
ρα. Το βιβλίο του με τον τίτλο «Με μαντι-
νάδες σας μιλώ» περιέχει εκτός από μα-
ντινάδες, ρίμες, τραγούδια και ποιήματα. 
Ο ίδιος το παρουσιάζει (πώς αλλιώς;) με 
στίχους: «Με μαντινάδες σας μιλώ / και 
σασε ροζονάρω / βραβεία δίχως να ζητώ 
/ κι επαίνους για να πάρω»!

Βαθιά γνώση του απελθόντος λαϊκού 
κρητικού πολιτισμού, τον οποίο είχε 
ζήσει ως παιδί στο Ζουρίδι, είχε και 
η Ευγενία Σπαντιδάκη-Ζαμπετάκη, 
που δεν πρόλαβε να χαρεί για πολύ 
το ύστατό της βιβλίο «Παλαιινές Κρη-
τικές Κουβέντες». Η ίδια δεν επαφίε-
νταν αποκλειστικά στην εμπειρία της 
αυτή αλλά χρησιμοποιούσε ταυτό-
χρονα τέσσερα λεξικά της κρητικής 
διαλέκτου, γεγονός που κάνει το βι-
βλίο αυτό μοναδικό στο είδος του. 

Το πιο πρόσφατο βιβλίο του Νίκου Δε-
ρεδάκη με τον τίτλο «Ο Επίσκοπος Κι-
σάμου και Σελίνου Άνθιμος Λελεδάκης 
1903-1935» έχει μεν εκκλησιαστικό πε-
ριεχόμενο, παρουσιάζει όμως και γενι-
κότερο ενδιαφέρον, μεταξύ των άλλων 
και για την προσφορά του βιογραφού-
μενου στη ρεθεμνιώτικη εκπαίδευση. 
Το βιβλίο αυτό έχει προκύψει από αρ-
χειακή έρευνα, μεταξύ των άλλων στο 
αρχείο του π. Ιωάννη Λελεδάκη, εφημε-
ρίου των Μυριοκεφάλων.

Η αθλητική ιστορία συνηθίζει να μην αντι-
μετωπίζεται ως τέτοια και να είναι παραπαί-
δι της γενικότερης Ιστορίας, παρότι στην 
άθληση συμμετέχουν ολοένα και περισσό-
τεροι άνθρωποι. Ο συμπολίτης και συνάδελ-
φος Λευτέρης Κρυοβρυσανάκης την υπη-
ρέτησε από κοντά ως δημοσιογράφος επί 
τρεις δεκαετίες και εξακολουθεί να την υπη-
ρετεί ιστοριογραφώντας την, με πιο πρό-
σφατο βιβλίο του το «Αθλόραμα Ρεθύμνου 
(1925-2019)», που ήρθε να προστεθεί στα 
σχετικά με το θέμα «Ρεθεμνιώτικο Ποδό-
σφαιρο» και «Ρεθεμνιώτικος Στίβος».

Ο Μάνος Γοργοράπτης είχε δωρίσει στο Ρέθυμνο στην εκ-
πνοή της προπερασμένης χρονιάς το δεύτερο βιβλίο της σει-
ράς «Ρέθεμνος. Σημεία των καιρών». Όπως και το πρώτο, πε-
ριέχει πλήθος πληροφοριών για την περίοδο 1950-1980, που 
είναι πολύτιμες για την οικονομική και κοινωνική ιστορία του 
τόπου. Είμαι σίγουρος ότι όταν και η δεύτερη έκδοση εξαντλη-
θεί, ο φίλος ερευνητής θα το αναρτήσει στο διαδίκτυο, ώστε 
τα ιστορικά του τεκμήρια να γίνουν ακόμα πιο προσιτά στους 
ενδιαφερόμενους.

Ένας τιμητικός τόμος είναι το επόμε-
νο βιβλίο, αφιερωμένος στον εκλεκτό 
Κρήτα λαογράφο και ιστορικό ερευ-
νητή Σταμάτη Αποστολάκη. Ο τίτλος 
του «Μα σα μυρίζει ο φρόνιμος, βαρ-
σάμια δε μυρίζουν. Εγκώμιον Σταμά-
τη Αποστολάκη» προϊδεάζει για το 
κύριο βάρος του περιεχομένου του, 
που είναι μελέτες λαογραφικές. Στην 
εξαμελή επιτροπή έκδοσής του συμ-
μετείχαμε δυο Ρεθεμνιώτες, ο Γιάννης 
Παπιομύτογλου κι εγώ, δείχνοντας και 
με την ενέργεια αυτή ότι η Κρήτη δεν 
γνωρίζει πνευματικά σύνορα.

Παραμένουμε στα Χανιά, που τα τε-
λευταία χρόνια μελετούν με συστη-
ματικότητα την ιστορία τους. Από πιο 
παλιά είχαν αποθησαυρίσει σε βιβλία 
τόσο τη βιομηχανική όσο και τη φω-
τογραφική τους ιστορία. Με το βιβλίο 
«Από τα Χανιά στη Χολλυγουλάνδη» 
του Λευτέρη Λαμπράκη, έκδοση του 
Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Χανίων, 
έρχονται να καταγράψουν και την κι-
νηματογραφική τους ιστορία, προς 
χαράν μεν αλλά και ζήλειαν εμών των 
φτωχών γειτόνων...

Και στο επίσης γειτονικό Ηράκλειο η εκ-
δοτική παραγωγή σφύζει ζωής, με προ-
εξάρχοντες φορείς ο Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης και την Βικελαία Δημοτική Βιβλι-
οθήκη. Ένα από τα βιβλία του απερχόμε-
νου έτους είναι του Νίκου Ψιλάκη με τον 
τίτλο «Και οι θάλασσες σωπαίνουν». Ο 
εκλεκτός Ηρακλειώτης ερευνητής απο-
δεικνύεται για μια ακόμα φορά και εξαι-
ρετικός λογοτέχνης, στον τομέα πάντα 
του ιστορικού μυθιστορήματος. Αυτή τη 
φορά θέμα του είναι η εβραϊκή κοινότητα 
της Κρήτης και η γενοκτονία της.


