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Συνεχίζουμε τα αφιερώματα στην επανάσταση του 1821, 
που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Το κείμενο 
των σημερινών «Αναδιφήσεων» έχει ηλικία ακριβώς 35 
ετών, όταν διατελούσα αναπληρωτής δάσκαλος στην Κα-
ρωτή (φωτογραφία σε εκδρομή διάσχισης του φαραγ-
γιού του Πετρέ). Τη χρονιά εκείνη κατά τη δοξολογία του 
εορτασμού της 25ης Μαρτίου στον Μητροπολιτικό Ναό, ο 
τότε βουλευτής της δεξιάς είχε πάρει ετσιθελικά τον λόγο, 
μετά τον καθηγητή που εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο 
της ημέρας, και τον είχε κατηγορήσει για κομματική προ-
παγάνδα, επειδή κατά τη γνώμη του έκανε σκόπιμες πα-
ραλείψεις. Όταν τις επόμενες μέρες οι συνδικαλιστικοί φο-
ρείς υπερασπίστηκαν τον συνάδελφό τους, ο βουλευτής 
τους υπέβαλε τέσσερα ερωτήματα, στα οποία ποτέ δεν 
απάντησαν. Το έπραξα εγώ, έχοντας πλήρη άγνοια κινδύ-
νου, υπερασπίζοντας τον συνάδελφο, αφού άλλωστε τα 
λεγόμενά του δεν απείχαν απ’ όσα διδάσκαμε και διδά-
σκουμε και σήμερα στα σχολεία. Εννοείται ότι ο αείμνη-
στος βουλευτής ποτέ δεν ανταπάντησε, το έκαναν όμως 
αντ’ αυτού τα φερέφωνά του, ανυπόγραφα, όχι βέβαια με 
ιστορικά επιχειρήματα αλλά με ύβρεις. Ήταν η εποχή που 
μια εκλείψασα τοπική εφημερίδα έγραφε σε τίτλο της «Να 
φύγει ο αναρχικός δάσκαλος από τα σχολεία»! 

Εξυπακούεται ότι η «αναίδειά» μου εκείνη, για 
την οποία ποτέ δεν μετάνιωσα, είχε συνέπει-
ες στην υπηρεσιακή μου πορεία κι ότι επίσης 
ο συνάδελφος τον οποίο υπερασπίστηκα δε 
σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο να μου απευθύ-
νει ένα ευχαριστώ, συμπαραστεκόμενος έτσι 
στον συμπαραστάτη του. Να αναφέρω με την 
ευκαιρία την έκπληξη του μακαρίτη Στέλιου 
Καλαϊτζάκη όταν του πρότεινα τη δημοσίευ-
ση του κειμένου στην εφημερίδα του και την 
χωρίς χρονοτριβή προσανατόλισή μου προς 
την άλλη τοπική, τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα», στην 
οποία τελικά δημοσιεύτηκε σε δύο συνέχει-
ες. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο είχαμε 
γνωριστεί με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη, ο οποί-
ος, αφού με προειδοποίησε κι εκείνος για τα 
μέλλοντα να συμβούν, μου έδωσε το χέρι, λέ-

γοντάς μου, τιμητικά νομίζω: «Μου φαίνεται ότι είσαι χειρότερος πέτσακας από τον πατέρα σου»! Σήμε-
ρα ξαναβλέποντας το κείμενο, θεωρώ ότι διατηρεί την αξία του, αφού τους ίδιους ιστορικούς μύθους 
εξακολουθούν να διδάσκουν αρκετοί εκπαιδευτικοί, που ποτέ δεν είχαν την ευκαιρία να τύχουν σοβα-
ρών ιστορικών σπουδών. Τέτοιων σπουδών, που να κατανοήσουν ότι η εκμετάλλευση του παρελθόντος 
για τους οποιουσδήποτε λόγους (εθνικιστικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς και άλλους) δεν προάγει την 
ιστορική σκέψη και αυτοσυνειδησία. Παραθέτω στη συνέχεια το κείμενο αυτούσιο.

«Μετά τη γνωστή του 
ενέργεια στις 25 του πε-
ρασμένου Μάρτη, οι κοι-
νοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του νομού Ρεθύ-
μνης Γιάννης Κεφαλο-
γιάννης προσπάθησε να 
δικαιολογήσει τη στάση 
του υποβάλλοντας τέσ-
σερα ερωτήματα. Στη 
μεταγενέστερη επιστο-
λή του στις 2 Απριλίου 
ανακοινώνοντας την πα-
ραπομπή του θέματος 
στη Βουλή, έπεσε σε δύο 
ακόμη ατοπήματα: απο-
κάλεσε τους συνδικαλι-
στικούς εκπροσώπους 

της ΕΛΜΕ Ρεθύμνης, του Συλλόγου Καθηγητών 1ου Λυκείου, του Συνδέσμου Φι-
λολόγων Νομού Ρεθύμνης και του Συλλόγου του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
που είχαν καταδικάσει το επεισόδιο στον Μητροπολιτικό ναό, «κομματικούς εγκά-
θετους» και με δυο λόγια «φυγόδικους», μιας και αρνήθηκαν να απαντήσουν στα 
ερωτήματά του. Η χλιαρή αντίδραση της ΕΛΜΕΡ και του Διδασκαλικού Συλλόγου 
μου προξένησαν κατάπληξη, όπως επίσης και η παράλειψή τους να επισημάνουν 
στον -έμπειρο κατά τα άλλα- κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ότι οι υποχρεώσεις των 
συνδικαλιστικών συλλόγων δεν φτάνουν στην υποκατάσταση του έργου των ιστο-
ρικών ή και των άλλων επιστημόνων, αλλά μόνο μέχρι την υπεράσπιση των δικαι-
ωμάτων των μελών τους.

Ευτυχώς αυτό το δεύτερο πρακτικά έγινε: οι σύλλογοί μας διεκδίκησαν το δικαίωμα 
ελεύθερης έκφρασης του ομιλητή-μέλους και τον κάλυψαν πρακτικά. Περίμενα τέσσε-
ρις μέρες να διαβάσω στις τοπικές εφημερίδες κάποια τεκμηριωμένη απάντηση στην 
πρό(σ)κληση του κυρίου Κεφαλογιάννη. Και πρέπει να ομολογήσω, περίμενα κάτι τέ-
τοιο να γίνει από κάποιο καθηγητή του Ιστορικού τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής. 
Φαίνεται όμως ότι οι -κατά θέση- ειδήμονες ασχολούνται με σοβαρότερα ζητήματα και 
ότι δεν θεώρησαν το συγκεκριμένο επεισόδιο αφορμή για το άνοιγμα ουσιαστικής συ-
ζήτησης. Έτσι εγώ, με μόνη βοήθεια τη βιβλιογραφία επιχειρώ παρακάτω να απαντή-
σω στα τέσσερα ερωτήματα, ελπίζοντας το τόλμημά μου αυτό να αποτελέσει αφόρμη-
ση για το άνοιγμα μιας ουσιαστικής συζήτησης σε θέματα που ο πιο κατάλληλος χώρος 
διαπραγμάτευσής τους δεν είναι σίγουρα οι εκκλησίες! Προκαταβολικά ζητώ τη συγ-
γνώμη των αναγνωστών για την μεγάλη έκταση του δημοσιεύματος, όμως στην Τουρ-
κοκρατία και στην επανάσταση του ’21 ας με πιστέψουν δεν συζητιούνται στο πόδι...

Αναδιφώντας το χθες (166)
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Ο μαθητής μου Μ. Ψιστάκης είχε την καλοσύνη να μου στείλει δύο φωτογραφί-
ες των Σχολών Βαβουράκη, τις οποίες επανειλημμένα έχω χαρακτηρίσει «Μικρό 
Πολυτεχνείο» του Ρεθύμνου. Η ραγδαία ανάπτυξη της πόλης των δεκαετιών του 
1970 και 1980 δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τις σχολές αυτές, που είχαν 
δύο κλάδους, το Τεχνικό Λύκειο-Τεχνικές Σχολές και τη Σχολή Εργοδηγών. Οι ει-
δικότητες που προσφέρονταν ήταν Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Μηχα-
νολόγων Εργοδηγών και Ηλεκτρολόγων Εργοδηγών, ενώ παράλληλα είχαν λει-
τουργήσει και τμήματα Ελευθέρων Σπουδών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών 
και Σχεδιαστών). Ευχαριστώ πολύ τον Μανούσο, ο οποίος διατηρεί στο ίδιο κτή-
ριο κατάστημα ελαστικών αυτοκινήτων και ενδιαφέρεται για την ιστορία του, και 
παρακαλώ κάθε αναγνώστη που διαθέτει φωτογραφίες και αρχειακό υλικό να 
μου τα δανείσει, προκειμένου να συντηρήσουμε τη μνήμη τους.

Πρόταση ανάγνωσης

Μια και μιλάμε για ιστορία και ιστορική συνείδηση, θα πρέπει να τονί-
σουμε ότι αυτή καλλιεργείται όχι μόνο από την εκπαίδευση αλλά και από 
την οικογένεια και την κοινωνία συνολικά. Και βέβαια από τους θεσμούς 
της. Προ καιρού συζήτησα με παράγοντα της Δημοτικής Φιλαρμονικής 
για την αναγκαιότητα αναδίφησης του αρχείου και συγγραφής της ιστορί-
ας της, που συμπλήρωσε ένα αιώνα ζωής. Η ανάγκη ανάπτυξης ιστορικής 
συνείδησης ισχύει βέβαια και για άλλους φορείς, για παράδειγμα για τον 
Σύνδεσμο Διαδόσεως Καλών Τεχνών, που σε εννέα χρόνια συμπληρώνει 
το ίδιο ορόσημο. Αντίθετα μ’ εμάς, στα γειτονικά μας Χανιά η ιστορική 
συνείδηση περισσεύει και το αποδεικνύει ένας ακούραστος ερευνητής, ο 
δρ. φιλολογίας και αρχειονόμος του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης Κ. Φουρ-
ναράκης. Το Ιστορικό Αρχείο δεν είναι απλά ένα παράρτημα των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, όπως τα ΓΑΚ Ρεθύμνου, αλλά το Αρχείο ολόκληρης 
της Κρήτης και η ιστορία του ενδιαφέρει όλους τους Κρητικούς. Δεν είναι 
λοιπόν τυχαίο ότι το βιβλίο εξέδωσε ο «Σύλλογος Φίλων Ιστορικού Αρχεί-
ου Κρήτης». Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε!

1821: η Ιστορία είναι σοβαρή υπόθεση για να την εμπιστευτούμε 
σε μη ιστορικούς (ΙΙ)  ■ Του ΧΑΡΗ 

ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ

1. Να ξεχάσουμε ότι ο Πατριάρχης 
Γρηγόριος ο Ε’ ήτο το πρώτο θύμα 
του ξεσηκωμού του Έθνους με τον 
αποτρόπαιο απαγχονισμό του; ρω-
τάει οι κοινοβουλευτικός μας εκπρό-
σωπος. Βέβαια στο σημείο αυτό του 
ξεφεύγει μια ακυριολεξία ή ίσως ένα 
ακόμα ατόπημα: ασφαλώς και ο Πα-
τριάρχης δεν ήταν το πρώτο θύμα 
του ξεσηκωμού. Θυμίζω μόνο τις θα-
νατώσεις Φαναριωτών στις 24 του 
Μάρτη του 1821 στην Κωνσταντινού-
πολη αλλά και τις κατά εκατοντάδες 
εκτελέσεις όσων Ηπειρωτών, Θεσσα-
λών, Μακεδόνων και Βουλγάρων βρί-
σκονταν εκεί. Το δεύτερο και σημα-
ντικότερο κύμα διωγμών ξεκίνησε 
στην 1η Απρίλη και ήταν στις 10 του 
ίδιου μήνα που ο Γρηγόριος απαγχο-
νίστηκε στη μεσαία εξωτερική πύλη 
του Πατριαρχείου. Αλλά μήτε και την 
τιμή του πρώτου ιερωμένου-θύματος 
της επανάστασης αποδίδει η ιστορία 
στον Γρηγόριο: ο πρώτος ιερωμένος 
που απαγχονίστηκε ήταν ο «καλό-
καρδος... φιλανθρωπότατος και φιλο-
μουσότατος πάντων των αρχιερέων», 
ο Εφέσου Διονύσιος Καλλιάρχης».

Αλλά μήπως κατά βάθος 
ο βουλευτής μας, θέλο-
ντας να εξάρει τον ρόλο 
του Πατριάρχη, ξεπερ-
νά τα όρια της ιστορικής 
ακριβολογίας; Δυστυχώς 
ούτε και αυτό συμβαίνει. 
Ο ρόλος του Γρηγορίου 
Ε’, έστω και αν ο απαγχο-
νισμός τον ηρωοποίησε, 
παραμένει ιστορικά διφο-
ρούμενος. Να θυμίσουμε 
επιγραμματικά του δυο 
αφορισμούς του στους 
Σουλιώτες (24-12-1820 
και 4-1-1821), τον αφορι-
σμό των πρώτων ελληνι-
κών περιοδικών της δια-
σποράς «Λόγιος Ερμής» 
και «Καλλιόπη», το μίσος 
και τους αφορισμούς του 

στους εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού. Αποκορύφωμα όλων αυτών 
αποτελεί ο αφορισμός του Αλέξανδρου Υψηλάντη, πρωτεργάτη της ελληνικής επα-
νάστασης. Μήπως όμως, διατείνεται μια άλλη ομάδα ιστορικών, όλα αυτά έγιναν 
για την πρόληψη διωγμών; Αλλά τότε, γιατί τόσα χρόνια πριν (1807) ο Πατριάρχης 
είχε αποσπάσει τα συγχαρητήρια του Σουλτάνου για την ενίσχυση των αμυντικών 
έργων της Κωνσταντινούπολης;

Και γιατί στα 1797 να 
εκτυπώσει στο Πατρι-
αρχικό Τυπογραφείο και 
να διανείμει την «Πατρι-
κή Διδασκαλία», όπου 
ανάμεσα σε άλλα πα-
ρόμοια διαβάζουμε ότι 
«ο άπειρος εν ελέει και 
πάνσοφος ημών Κύρι-
ος... ύψωσε την βασι-
λείαν αυτήν των Οθω-
μανών περισσότερον 
από κάθε άλλην, δια να 
αποδείξει αναμφιβόλως 
ότι θείω εγένετο βουλή-
ματι»; Σ’ αυτό το κήρυγ-
μα εθνικής εκμηδένισης 

ήταν που απάντησε ο Αδαμάντιος Κοραής με την «Αδελφική Διδασκαλία» του στα 1798. 
Και γιατί ο Πατριάρχης να βοηθήσει στη στρατολόγηση χιλιάδων Ελλήνων που υπηρέ-
τησαν ναύτες στον τουρκικό στόλο, πράγμα που ήταν εντελώς έξω από τα καθήκοντά 
του, ακόμα και όπως τα εννοούσε η Πύλη; Γιατί να αφοπλίσει τους Έλληνες της Κωνστα-
ντινούπολης και να ενισχύει αφειδώς την αυτοκρατορική κάσα; Κλείνοντας την απάντη-
σή μου στην πρώτη αυτή ερώτηση, διαβεβαιώνω τον βουλευτή μας πως μ’ ένα απλό ξε-
φύλλισμα της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους (τ. ΙΒ’, σελ. 36) θα μπορούσε πολύ εύκολα 
να διαπιστώσει το πόσο μεγάλη ζημιά έκανε ο αφορισμός του Πατριάρχη στην επανά-
σταση της Μολδοβλαχίας, απαρχή της αντίστοιχης ελληνικής».
Θα συνεχίσουμε όμως τη δημοσίευση του κειμένου την επόμενη εβδομάδα.

Διόρθωση ημαρτημένων
Στις προηγού-
μενες «Ανα-
δ ι φ ή σ ε ι ς » 
υπέπεσα σε 
σφάλματα, τα 
οποία είχε την 
καλοσύνη να 
μου υποδεί-
ξει με παιδα-
γωγικό τρόπο 
ο φίλος φιλό-
λογος καθη-
γητής Θοδω-
ρής Πελαντά-
κης. Τον ευ-

χαριστώ θερμά. Κάθε μας επικοινωνία μού κάνει περισσότερο κατανοητό το λα-
ϊκό απόφθεγμα «Αν δεν έχεις γέρο, αγόραζε να ’χεις». Μου υπέδειξε δηλαδή ότι 
η Αμπαδιά έχει 12 και όχι 13 χωριά, ότι δηλαδή ο Φουρφουράς ποτέ δεν περι-
λαμβανόταν στην ανθρωπογεωγραφική αυτή ενότητα, η οποία εκτείνεται από 
τον Πλατύ μέχρι τον Κλημαθιανό ποταμό. Κι ακόμη ότι ο Μανουήλ Βερνάρδος 
(1777–1852, εικόνα) καταγόταν από το Αποσέτι (Πετροχώρι) και όχι από το Βιζάρι. 
Επίσης ότι στο Κακό Ρυάκι ήταν που είχε σκοτωθεί ο Χάνιαλης και ότι ο τάφος του 
φιλέλληνα Βαλέστρα (εικόνα) βρίσκεται στο νεκροταφείο του Γάλλου. Θα πρέπει 
λοιπόν να προσθέσουμε το χωριό αυτό στην προσεχή ιστορική περιήγησή μας 
της 20ής Ιουνίου, κορωνοϊού επιτρέποντος.


