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ιςτΟρiα εiναι Οι ζωeς των ανθρωπων... 

Σ
το μυθιστόρημα του Νίκου Ψιλάκη δεν καταγράφονται απλά

ιστορικά γεγονότα· περιγράφεται η ανθρώπινη περιπέτεια, ανι-

χνεύονται οι άδηλες περιοχές του ανθρώπινου ψυχισμού κάτω

από ακραίες συνθήκες. Ένας από τους βασικούς ήρωες, ο χρυσικός Μα-

νέας Αγριμολέος, καταγράφει στο ημερολόγιό του τη μεγάλη αλήθεια:

«Τελικά, ιστορία είναι οι ζωές των ανθρώπων. Ξεφυλλίζεις τις μνήμες

τους, ξεφυλλίζεις τον χρόνο, μαθαίνεις τον κόσμο. Κι αν τελειώσει κάποτε

τούτος ο πόλεμος, θα μείνουν γραμμένα μόνο τα κατορθώματα των στρα-

τηγών. Θα τρέχουν οι κόλακες της ιστορίας να πλέκουν στεφάνια στους

νικητές. Όποιοι κι αν είναι. Οι πένες θα κάνουν βαθιές υποκλίσεις. Κι η

κάθε Φραντζέσκα θα μείνει απέξω από τις σελίδες της μνήμης. Κι ο κάθε

Μανέας, κι ο κάθε πεινασμένος, κι ο κάθε φτωχός που δεν μπορεί να ναυ-

λώσει κάτεργο να φύγει. Έτσι γίνεται πάντα. Ο χρόνος σβήνει τις ζωές

των αφανών. Σβήνει την πείνα, τη δίψα, τον έρωτα». 

Άνθρωποι απ' όλη την Κρήτη, από τις ήδη κατακτημένες πόλεις, τα

Χανιά και το Ρέθυμνο, παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς. Άλλοι ανα-

ζητούν καταφύγιο στον Χάνδακα, την πόλη που θα πολιορκηθεί σκληρά

για 22 ολόκληρα χρόνια. Καθένας κουβαλά την ιστορία και τα βιώματά

του. Η Φραντζέσκα, κεντρική ηρωίδα του έργου που γεννήθηκε σ' ένα

χωριό της Κρήτης, κουβαλά ένα νόθο βρέφος, ο Αλέξιος, παιδί ταγια-

δόρου από τα Χανιά, κουβαλά το όνειρο να γίνει ζγουράφος, ο Στειακός

δημόσιος κήρυκας κουβαλά στη λαλιά του λέξεις - διαμάντια, πολλές

από τις οποίες συναντάμε στην κρητική λογοτεχνία της εποχής.

Τα χρόνια περνάνε, η οθωμανική κυριαρχία εδραιώνεται, η πολιορκη-

μένη πόλη ψυχορραγεί, οι γαλέρες ετοιμάζονται για ένα καινούργιο με-

γάλο ταξίδι. Οι μελλοντικοί πρόσφυγες κοιτάζουν για τελευταία φορά

τη γη του ονείρου: «Κανένας πρόσφυγας δεν πιστεύει πως ξεριζώνεται

για πάντα από τη γη του. Σα σύντομο ταξίδι, αθέλητο, τη λογιάζουν όλοι

την προσφυγιά. Κι ωστόσο, κλείνουν τις πόρτες των σπιτιών, σφαλνούν

τα παράθυρα, θέλουν να τα ξαναβρούν όλα όπως τ’ αφήκαν».

«τα σίδερα λυγίζουν, οι πέτρες σπάνε. 

τις πιο γερές φυλακές δεν τις χτίζουν με φθαρτά υλικά· 

με τον φόβο τις χτίζουν».
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π ρ Ο ς κ λ η ς η

Ο Δήμος Χανίων

και το βιβλιοπωλείο πετράκη

σας προσκαλούν το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016 

και ώρα 7.30 το απόγευμα 

στο ιστορικό καφέ "κήπος", στον Δημοτικό κήπο Χανίων,

σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην

το νέο ιστορικό μυθιστόρημα

του νίκου Ψιλάκη

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η φιλόλογος και αντιδήμαρχος Χανίων 

Βαρβάρα περάκη

Θα προλογίσει και θα συντονίσει ο δάσκαλος - λαογράφος 

ςταμάτης αποστολάκης

Στη συνέχεια ο συγγραφέας θα αναφερθεί στους παράλληλους 

δρόμους ιστορίας και λογοτεχνίας, καθώς και στις πηγές 

από τις οποίες άντλησε υλικό και εμπνεύσεις.

Το έργο αναφέρεται σε μια κρίσιμη καμπή της κρητικής ιστορίας,

στον Κρητικό Πόλεμο, που κράτησε 25 χρόνια και τέλειωσε με την

κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς. 

P

Το εξώφυλλο είναι έργο του ζωγράφου Μανώλη Σαριδάκη, φιλοτεχνημένο ειδικά γι’ αυτό το βιβλίο.



Ο πιΟ ΟμΟρφΟς καμπΟς τΟυ κΟςμΟυ

«... Γεννήθηκα στην άκρα του νησιού, στη γη των Κυδώνων. Σε μια πολιτεία

τειχισμένη... Πίσω της απλωνόταν ο πιο όμορφος κάμπος του κόσμου, με βίλες

σπαρμένες στο μεγάλο περβόλι του Θεού. Ο πατέρας, τσιταδίνος, αστός· είχε

σπίτι κι εργαστήρι κοντά στο λιμάνι. Εκεί σκάλιζε το ξύλο κι έδινε ψυχή στα

κούτσουρα. Είχε κι άλλους ξυλογλύπτες η πόλη, μα ο πατέρας δεν ήταν απλός

ταγιαδόρος, μάγο τον έλεγαν οι πελάτες του, γητευτή του ξύλου [...] Τα ξύλα

μεταμορφώνονταν στα χέρια του, γέμιζε ο κόσμος ανάγλυφα πλουμίδια, λου-

λούδια κι αμπελόφυλλα, ρόδια και σταφύλια, δράκοντες φοβερούς κι αγγέλους

γλυκόγελους....»

τα Χανια ςτην πΟλυφιλητη: 
η κατακτηςη, η αναΧωρηςη, η πρΟςφυγια...

«...Δεν ήξερα πως όλα τα όνειρα τελειώνουν. Όταν ζει κανείς στην Παράδεισο

ξεχνά πως υπάρχει και κόλαση. Κι ένα καλοκαίρι, είκοσι τρεις είχε ο Ιούνης,

μέρα καταραμένη, μαύρισε η θάλασσα, μαύρισε κι ο ήλιος μαζί της. Αμέτρητα

καράβια σιμώσανε στ’ ακρογιάλια μας, ακούγονταν από μακριά οι μπομπάρδες,

μιλιούνια ξενομερίτες πολεμούσαν να πάρουν τον τόπο μας. Κλειστήκαμε στο

κάστρο, τίποτ’ άλλο δεν ακούγαμε πια, ούτε του νερού το τραγούδι ούτε του

κοτσυφού το κελάδημα. Μόνον οι βρόντοι των κανονιών και οι κατάρες των

ανθρώπων έφταναν στ’ αυτιά μας. Δυο μήνες κράτησαν οι μπομπάρδες, δυο

μήνες κάμαμε κι εμείς να κλείσομε μάτι.

[...] Πήραμε την απόφαση να φύγομε. Βλέπαμε το κάστρο να ραγίζει και ξέραμε

πως οι δρόμοι μας θα γίνονταν κόκκινα ποτάμια και θα μας έπνιγαν. Ποτέ δε

θα ξεχάσω την ώρα που σφάλιζε ο πατέρας την πόρτα του σπιτιού μας· γονά-

τισε, προσκύνησε το κατώφλι κι έφυγε αργά. Περπατούσε ανάποδα. Τώρα που

το σκέφτομαι, νομίζω πως δεν ήθελε να γυρίσει τα πισινά του στο σπίτι που

τόσα χρόνια στέγαζε τη χαρά και τον πόνο. Έστριψε στη γωνία του λιμανιού,

χάθηκαν όλα από τα μάτια του. Να μην τα πολυλογώ, λίγο πριν πέσει η πόλη

βρέθηκα σε μια γαλέρα, πλάι ο πατέρας, η μάνα, ο παππούς, τ’ αδέρφια μου·

και τα τέσσερα. Πέντε παιδιά λουφαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, κορμιά,

ψυχές, ελπίδες, απόγνωση, όλα στοιβαγμένα στην κόγχη της πρύμνας. Κλά-

ψαμε, άδειασαν τα μάτια μας, δύσκολο πράμα η προσφυγιά, δεν αντέχεται...» 
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:


