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Ρούντο Σβαρτς, Κρητικό Ημερολόγιο 

Η νέα έκδοση της ΕΚΙΜ 

 

«[…] θαη ην πξωί ζηηο 7, ζηηο 31 Ιαλνπαξίνπ, μεθηλήζακε πάιη γηα λα πάκε από ηελ 

ελδνρώξα θαη ηα βνπλά ζηε λόηηα αθηή. Η δηαδξνκή ήηαλ κε κηα ιέμε ππέξνρε. Ψειά 

ρηνλνζθέπαζηα βνπλά, πνπ άζηξαθηαλ ζην θωο ηνπ ήιηνπ, απόηνκεο πιαγηέο πνπ δηέηξερε ν 

ακαμηηόο δξόκνο κε ακέηξεηεο ζηξνθέο. Η δηαδξνκή, άιινηε αλεθνξηθή θαη άιινηε θαηεθνξηθή, 

δηαζρίδεη νξεηλά πεξάζκαηα, νηθηζκνύο εύθνξεο θνηιάδεο, πξνζπεξλά θέδξνπο, θππαξίζζηα, ειηέο, 

κέρξη λα θαλεί πάιη ζην βάζνο ε ιακπεξή ζάιαζζα θαη κεο ζηελ θαηαρληά ην πεξίγξακκα ηωλ 

λεζηώλ Παμηκάδηα.»  

Σν Κρητικό Ημερολόγιο ηνπ Ρνύλην βάξηο είλαη έλα παξάδνμν θαη αλαηξεπηηθό 

ληνθνπκέλην πνιέκνπ: γέλλεκα ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γεξκαλνύ δωγξάθνπ ωο ζηξαηηώηε ηεο 

Βέξκαρη ζηελ θαηερόκελε Κξήηε θαηά ηελ πεξίνδν 1943-1944, εθζέηεη ζε 388 ειεύζεξεο 

ζειίδεο - πνπ πεξηιακβάλνπλ θείκελα θαη ζρέδηα, αθνπαξέιεο, παζηέι, κνιύβηα θαη θάξβνπλν - 

κηα πνιύ εκπεξηζηαηωκέλε εηθόλα ηνπ λεζηνύ κε κεγάιε πνηθηιία ζεκάηωλ (θύζε, 

αξρηηεθηνληθή, άλζξωπνη, αξραηνινγηθνί ρώξνη θ.ά.) 

Η Δηαηξεία Κξεηηθώλ Ιζηνξηθώλ Μειεηώλ, ζηελ νπνία πεξηήιζε ην αμηόινγν απηό 

πιηθό θαηόπηλ δωξεάο ηωλ απνγόλωλ ηνπ δωγξάθνπ, πξνρώξεζε ζηελ έθδνζε ηνπ, όπωο 

άιιωζηε είρε πξναλαγγείιεη, ππό ηνλ ηίηιν Ρούντο Σβαρτς, Κρητικό Ημερολόγιο. Πξόθεηηαη 

γηα έλαλ θαιαίζζεην ηόκν 24x28, 416 ζειίδωλ, κε άλω ηωλ 500 εηθόλεο ζε ηεηξαρξωκία, θαη 

θείκελν ζε ηξεηο γιώζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά). Η έθδνζε ππνζηεξίρζεθε από 

ζύζηεκα εγγξαθήο ζπλδξνκεηώλ. 

Όπωο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηώλεηαη ζην πξνινγηθό ζεκείωκα: «Τν Κξεηηθό Ηκεξνιόγην 

είλαη κηα descriptio κεγάινπ κέξνπο ηνπ λνκνύ Ηξαθιείνπ (Μεζαξά, Μαιεβίδη, Αξράλεο, 

Πεδηάδα) θαη ηκήκαηνο ηνπ λνκνύ Λαζηζίνπ (Μεξακπέιν). Από ηε ζπζηεκαηηθόηεηα θαη 

δηεμνδηθόηεηα ηόζν ηεο εηθαζηηθήο απνηύπωζεο ηόπωλ, αλζξώπωλ θαη πξαγκάηωλ όζν θαη ηεο 

δηήγεζεο ηνπ ηόπνπ ωο ηζηνξηθν-αλζξωπνινγηθήο, εζλνινγηθήο θαη αηζζεηηθήο εκπεηξίαο 

πξνθύπηεη όηη ν Schwarz εξγαδόηαλ πάλω ζην ζρέδηό ηνπ αθαηαπόλεηα.» 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ην βξνπλ ζηα βηβιηνπωιεία Γνθηκάθεο, Κίριε, Φωηόδεληξν θαη 

ζην πωιεηήξην ηνπ Ιζηνξηθνύ Μνπζείνπ Κξήηεο ζην Ηξάθιεην, θαζώο θαη ζην πωιεηήξην ηνπ 

Μνπζείνπ Μπελάθε θαη ζην βηβιηνπωιείν ηνπ ΜΙΔΣ ζηελ Αζήλα, πξνο 60€.  


