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Δέκα δροσερά βιβλία για το καλοκαίρι
Αναδιφώντας το χθες (177)

Ένας ακόμα Αύγουστος 
βρίσκεται μπροστά μας 
κι εμείς, όπως κάθε κα-
λοκαίρι εδώ και κάμπο-
σα χρόνια, θα σας προ-
τείνουμε μερικά δρο-
σερά βιβλία, για να δια-
λέξετε και να πάρε-
τε μαζί στις αποσκευές 
σας. Όσο λίγο κι αν λεί-
ψετε, έστω και για ένα 
τριήμερο. Όπως το έλε-
γε παλιότερα ένα σλό-
γκαν του πολύπαθου 
Εθνικού Κέντρου Βι-
βλίου, «Υπάρχει πάντα 
μια ευκαιρία να διαβά-
σεις!». Οπωσδήποτε ο 

Δεκαπενταύγουστος εφέτος πέφτει ημέρα Κυριακή και τριή-
μερο δεν πρόκειται να υπάρξει, αφήστε που πολλοί είναι εκεί-
νοι που αντιθέτως παρακαλούν να εργάζονται. Κι αυτό γιατί ο 
μέγας κίνδυνος είναι να «κλειστούμε» και πάλι, με τις ανοησί-
ες και τα καπετανιλίκια που κάναμε τόσους μήνες.

Δικαιωματικά 
ξεκινάμε από 
το πιο πρό-
σφατο βιβλίο, 
εκείνο του Μά-
νου Γοργορά-
πτη με τον τίτ-
λο «Ρέθυμνο, 
σημεία των 
καιρών ΙΙΙ», 
που ξεπέρα-
σε κάθε ρεκόρ 
βάρους και 
όγκου υλικού, 

κειμενικού και φωτογραφικού. Έχουμε γράψει κι αλλού για την αξία 
της σειράς των συνεντεύξεων και βιβλίων του. Αυτή τη φορά προ-
στιθέμενη αξία προσφέρει στο βιβλίο το δεύτερο μέρος, με τη βιο-
γραφία τού επί σειράν ετών δημάρχου Ρεθύμνου Τίτου Πετυχάκη, 
με στοιχεία και φωτογραφίες παραχωρημένα από την οικογένειά 
του. Υλικό προς το οποίο οι ιστοριογραφούντες θα πρέπει να είμα-
στε επιφυλακτικοί, αφού είναι γνωστό ότι ο αείμνηστος και οι επί-
γονοί του ανέκαθεν έκαναν επιλεκτική χρήση του.

Το δεύτερο δροσε-
ρό σημερινό βιβλίο 
είναι του Σταύρου 
Φωτάκη, που συνε-
χίζει με τις «Αϊγιαν-
νιώτικες Αναδρο-
μές» τη φωτογρα-
φική μας περιήγη-
ση στην κοινωνική 
ιστορία ενός από τα 
πιο απομακρυσμέ-
να αμπαδιώτικα χω-
ριά, τον Άγιο Ιωάννη 
Χλιαρό. Το κείμενό 
του είναι λιγοστό σ’ 
αντίθεση με τις φω-
τογραφίες του, με-
ρικές από τις οποί-
ες «μιλούν» από μό-
νες τους, παρότι δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, όπως ο 
ακούραστος συλλέκτης και συγγραφέας του βιβλίου αυτού.

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Ένα επίσης φρεσκο-
τυπωμένο βιβλίο «βα-
ρέων βαρών», εξίσου 
ή και περισσότερο με 
εκείνο του Μ. Γοργο-
ράπτη, είναι αυτό του 
φίλου Αντώνη Πλυμά-
κη. Πρόκειται για την 
οριστική έκδοση του 
βιβλίου του «Μνή-
μες Σαμαριάς. Το φα-
ράγγι και οι άνθρω-
ποί του στο πέρασμα 
των αιώνων». Αυτή 
τη φορά την εξαντλη-
μένη πρώτη έκδοση 
ανανέωσε η Αντιπερι-
φέρεια Χανίων, ο επι-

κεφαλής της οποίας και την προλογίζει. Όπως και οι «Κού-
μοι», που αυτή την περίοδο γυρίζονται με τη μορφή ντοκι-
μαντέρ από την Cosmote TV, η Σαμαριά αποτελεί έργο ζωής 
και μάλιστα μακροχρόνιας.

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγω-
γικής-ιστορικός ερευνητής-συγγραφέας 
strharis@yahoo.gr, 2831055031

Το τέταρτο βιβλίο που 
συστήνουμε σήμερα, 
όπως το έχουν ήδη κά-
νει αρκετοί πνευματικοί 
άνθρωποι, είναι το βι-
βλίο του Ιστορικού και 
Λαογραφικού Μουσεί-
ου Ρεθύμνης «Η Κρητι-
κή διάλεκτος. Ιστορικό-
τητα, εκφραστικό βά-
θος, διδακτικοί προ-
βληματισμοί». Πρόκει-
ται για τα Πρακτικά της 
Ημερίδας που πραγμα-
τοποιήσαμε στο Μου-
σείο τον περασμένο Αύ-
γουστο, που διακρίνο-
νται για την σύγχρονή 
τους ματιά στο θέμα και 

για τη νέα γνώση που προσκομίζουν. Να σημειώσουμε ότι στον 
τόμο αυτό περιλαμβάνεται το κύκνειο άσμα, η τελευταία δηλα-
δή δημόσια τοποθέτηση, του αείμνηστου Δημήτρη Αρχοντάκη.

Πρόσφατο είναι και το βι-
βλίο του Σχολικού Μου-
σείου του Δήμου Ρεθύ-
μνης «Δεν μόχθησαν μα-
ταίως». Απευθύνεται σε 
καθέναν που πέρασε από 
τη δημόσια εκπαίδευση 
και αφορά τους σεμνούς 
αλληλοδιδασκάλους, ελ-
ληνοδιδασκάλους, ιεροδι-
δασκάλους και τους νεό-
τερους δασκάλους και δα-
σκάλες, ιδιαίτερα τους μο-
νοθεσίτες, που πρόσφε-
ραν τον πλούτο των γνώ-
σεων και της καρδιάς τους 
για να αλφαβητίσουν την 
κοινωνία της Κρήτης, να 

της προσφέρουν το όραμα της απελευθέρωσης και στη συνέ-
χεια της ένωσης με την Ελλάδα αλλά και να την αποσπάσουν 
από την υπανάπτυξη και να την προχωρήσουν πολλά βήματα 
μπροστά κατά τον 20ό αιώνα. 

Πρόσφατο μπορεί να θε-
ωρηθεί και το βιβλίο του 
Γιάννη Γρυντάκη «Το Ρέ-
θυμνο μεταξύ δύο επα-
ναστάσεων», αφού ανα-
φέρεται σε επαναστάσεις, 
μία από τις οποίες γιορτά-
ζουμε εφέτος. Αναφέρε-
ται βέβαια σε επαναστά-
σεις της τελευταίας δε-
καετίας του 19ου αιώνα, 
όμως καταφέρνει να απο-
δώσει ζωντανό το κλίμα 
που επικρατούσε κατά 
τη διάρκεια παρόμοι-
ων έκτακτων γεγονότων 
στην πόλη μας. Να σημει-
ώσουμε ότι ειδικά για την 
Μεγάλη Ελληνική Επανά-

σταση στο Ρέθυμνο, ο συγγραφέας θα μιλήσει στην Ημερίδα για 
το 1821 του Λαογραφικού Μουσείου της 22ας Αυγούστου, όπου 
και θα τιμηθεί για την γενικότερη προσφορά στην ιστοριογραφία 
του Ρεθύμνου.

Επίκαιρο μπορεί να θε-
ωρηθεί και είναι πάντα 
το βιβλίο του Γιώργη 
Φρυγανάκη «Η ρεθυ-
μνιώτικη πένα και οι 
πρόσφυγες της μικρα-
σιατικής καταστρο-
φής». Κι αυτό γιατί η 
επόμενη χρονιά, που 
απέχει μόλις πέντε μή-
νες από σήμερα, εί-
ναι κι αυτή επετεια-
κή, όμως όχι ενός θρι-
άμβου, όπως το 1821, 
αλλά μιας καταστρο-
φής, της μικρασιατι-
κής του 1922. Πρέπει 
να ξαναδιαβάσουμε 

το βιβλίο αυτό και να προετοιμαστούμε για την επέτειο, 
έτσι που να μην περιοριστούμε να χύνουμε μαύρα δά-
κρυα αλλά να προχωρήσουμε με την προσθήκη γνώσης 
και κατανόησης για τη ζοφερή εκείνη περίοδο.

Επειδή όμως το μικρό μας 
Ρέθυμνο δεν είναι «ο κό-
σμος όλος», θα ήθελα να 
προτείνω και δυο «γειτο-
νικά» μας βιβλία, που μπο-
ρούν να αποτελέσουν οδη-
γούς για δικούς μας συγ-
γραφείς. Το πρώτο είναι Χα-
νιώτικο, του γνωστού συλ-
λέκτη και ιστοριογράφου 
Μανώλη Μανούσακα, με 
τον οποίο είχαμε διοργανώ-
σει στις Ημέρες Ρεθύμνου 
2016 μια όμορφη και χρή-
σιμη φωτογραφική έκθε-
ση. Το βιβλίο επιγράφεται 
«Ιστορικά κτήρια της πόλης 
των Χανίων» και αφορά την 
αναλυτική ιστορική εξέτα-
ση έξι μνημείων των νεότε-
ρων χρόνων της γενέθλιάς 
του πόλης. 

Το τελευταίο δροσερό βι-
βλίο που θα συστήσου-
με σήμερα είναι το ηρα-
κλειώτικο «Το λυπημένο 
κρεμμύδι» της Ιωάννας 
Χατζάκη. 
Όπως φαίνεται και από 
τον τίτλο του, είναι ένα 
παιδικό βιβλίο, που δεί-
χνει ότι η παιδική λογοτε-
χνία στην Κρήτη δεν έχει 
σβήσει αλλά συνεχίζει, 
αραιότερα οπωσδήποτε 
σήμερα, να παράγει θη-
σαυρούς. 
Θέμα του είναι το φαινό-
μενο του «bullying» και 
σκοπός του είναι να δώσει 
ένα ευχάριστο και ελπιδο-
φόρο κοινωνικό μήνυμα, 
μέσω ενός ηθικού διδάγ-
ματος.

Το τελευταίο βιβλίο έχει κυ-
κλοφορήσει από τις ηρα-
κλειώτικες εκδόσεις «Ίτανος», 
έναν σχετικά μεγάλο εκδοτι-
κό οίκο, όπως μπορεί να δει 
κανείς στο διαδίκτυο από τις 
εκδόσεις του (στη φωτογρα-
φία οι παιδικές του εκδόσεις). 
Το βιβλίο του Μ. Μανούσακα 
έχει εκδοθεί από έναν επίσης 
σημαντικό εκδοτικό οίκο, το 
χανιώτικο «Έρεισμα». 
Οι εκδοτικοί οίκοι δεν λεί-
πουν από τις διπλανές μας 
πόλεις, αντίθετα ευδοκιμούν. 
Σημειώνω μόνο εδώ τις εκ-
δόσεις «Πυξίδα της Πόλης» 
και «Ραδάμανθυς» στα Χανιά 
και «Μύστις» και «Δοκιμάκης» 
στο Ηράκλειο και επιφυλάσ-
σομαι στο μέλλον για περισ-
σότερα.

Να σημειώσουμε ότι στον τομέα των εκδοτικών 
οίκων, από πόλη του πνεύματος το Ρέθυμνο τεί-
νει να μετατραπεί σε τέτοια του οινοπνεύματος 
και των άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. Σήμερα δεν 
υφίσταται στην πόλη μας κανένας εκδοτικός οί-
κος, αλλά ούτε και ο Δήμος και η Αντιπεριφέρεια 
προβαίνουν σε εκδόσεις, αντίθετα μ’ εκείνους 
τόσο του Ηρακλείου όσο και των Χανίων. Να ση-
μειώσουμε επίσης ότι στο Ηράκλειο λειτουργεί 
ένα εξαιρετικό καφεβιβλιοπωλείο, το «Καφέ Βι-
βλίο» στην πλατεία Σινάνη. Αποτελείται από πολ-
λά δωμάτια, καθένα από τα οποία στεγάζει εξει-
δικευμένη βιβλιοθήκη μεταχειρισμένων βιβλί-
ων (παιδικών, επιστημονικών, μαγειρικής, ξενό-
γλωσσα κ.λπ.), τα οποία οι θαμώνες διαβάζουν 
αλλά και μπορούν να προμηθευτούν σε συμβο-
λική τιμή.

Μιας όμως και σήμερα οι «Αναδιφήσεις» αφιερώθη-
καν στο βιβλίο, οι αναγνώστες θα μου επιτρέψουν ν’ 
αναφερθώ σ’ ένα λεπτό σχετικό θέμα, που γνωρίζω ότι 
απασχολεί πολλούς από τους ανθρώπους που το αγα-
πούν: τι θα γίνουν οι βιβλιοθήκες τους μετά θάνατον! 
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι οι νεότερες γενιές δεν δια-
βάζουν πια, ή τουλάχιστον δεν διαβάζουν με τον τρό-
πο που το έκαναν οι προηγούμενες, από έντυπα βιβλία. 
Όταν πάντως διαβάζουν, το κάνουν από ηλεκτρονικά 
βιβλία και από το διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση οι ατο-
μικές μας βιβλιοθήκες κινδυνεύουν να βρεθούν στα 
σκουπίδια ή στην καλύτερη περίπτωση στους κάδους 
ανακύκλωσης, όπως το βλέπουμε να συμβαίνει ήδη 
γύρω μας. Όσο για τις θεσμοποιημένες βιβλιοθήκες, οι 
περισσότερες δεν δέχονται πια βιβλία που διαθέτουν 
στις συλλογές τους, πολλά από τα οποία παραμένουν 
στα υπόγεια, περιμένοντας την καταλογράφησή τους. 

Πού να το φαντάζονταν οι πρόγονοί μας ρεθε-
μνιώτες, πρωτοπόροι της τυπογραφίας (Βλα-
στός, Καλλιέργης κ.ά.), ότι το βιβλίο από μέγα ζη-
τούμενο θα μετατρεπόταν σε μέγα βάρος! Προ-
σωπικά επέλεξα να εξασφαλίσω το αξιόλογο 
τμήμα της βιβλιοθήκης μου ενόσω ακόμα βρί-
σκομαι στη ζωή, δωρίζοντας πρόσφατα τρεις 
εξειδικευμένους τομείς της, συγκροτούμενους 
από τέσσερις σχεδόν εκατοντάδες βιβλίων, στη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέ-
θυμνο: μια τεταρτοδιεθνιστική βιβλιοθήκη, μια 
βιβλιοθήκη διδασκαλίας φυσικών επιστημών και 
μια βιβλιοθήκη γυναικείου κινήματος, της γυναί-
κας μου αυτή η τελευταία (φωτογραφία προη-
γούμενης στήλης). 

Μια άλλη βιβλιοθήκη, γενική εκείνη, με πε-
ρισσότερα από χίλια βιβλία, δώρισα με τρεις 
κατά καιρούς αποστολές στη Μονή Βωσάκου 
(φωτογραφία προηγούμενης στήλης), όπου ο 
πατέρας Τιμόθεος Παναγιωτάκης κάνει αγώ-
να για να συγκροτήσει τη βιβλιοθήκη του μο-
ναστηριού που έχει ανασυστήσει και αναστή-
σει με τον ιδρώτα του προσώπου του. Η βι-
βλιοθήκη του αυτή περιέχει καταλογραφημέ-
να ήδη περισσότερα από 5.000 βιβλία φωτο-
γραφία δίπλα). Κι εγώ με τη σειρά μου έχω πια 
το δικαίωμα να πω το «νυν απολύεις τον δού-
λον σου», χωρίς τύψεις ότι οι απόγονοι θα με 
αναθεματίζουν για την βαριά μου κληρονο-
μιά σε βιβλία και την ελαφριά σε λοιπά κλη-
ρονομικά στοιχεία. Για την ώρα πάντως δεν 
θα κάνω χρήση του δικαιώματός μου αυτού 
αλλά εκείνου της καλοκαιρινής διακοπής, γι’ 
αυτό και σας εύχομαι να έχετε ένα υγιές και 
δροσερό καλοκαίρι! 


