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ΣΕΛ. 7

Αναδιφώντας το χθες (179)
Με την ευκαιρία της επετείου του 1821: δυο λόγια για τις ιστορικές
έρευνες του Στέργιου Μανουρά

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την περασμένη Κυριακή στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Ρεθύμνης η ημερίδα «Το 1821 και το Ρέθυμνο». Σ’ αυτήν ζήτησα από την συντονίστρια Κατερίνα
Τσακάλη λίγο χρόνο, για να αναφερθώ σ’ ένα ιστοριοδίφη που υπολογίζαμε να έχουμε ως εισηγητή αλλά που δεν τα κατάφερε να παρευρεθεί, τον Στέργιο Μανουρά. Οι αναγνώστες θα μου επιτρέψουν να γράψω στις σημερινές «Αναδιφήσεις» μερικά λόγια, για την ενημέρωση όσων τυχόν απ’
αυτούς δεν γνωρίζουν την προσφορά του στα γράμματα, κρητολογικά γενικότερα και ρεθυμνολογικά ειδικότερα. Να γράψω όσα κι εγώ γνωρίζω από τα πολλά που έχει προσφέρει με τις έρευνές
του ο ακούραστος ερευνητής, ο οποίος -σημειωτέον- δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως δικηγόρος. Εξυπακούεται ότι, όπως το κάνω πάντα, δεν γνωρίζει τίποτα για το δημοσίευμά μου αυτό
και ότι μετά την ανάγνωσή του θα μου ψάλλει τα εξ αμάξης, με τη γνωστή σεμνότητά του.

Δεν έφτανε όμως εκείνη η σημαντική προσφορά του σ’ ένα
θέμα εντελώς «λευκό», μέχρι το 1988 που κυκλοφόρησε το περιοδικό. Ο Στέργιος
Μανουράς, ως σοβαρός ερευνητής που είναι, συνέχισε τις
έρευνές του και δημοσίευσε τα νέα του πορίσματα στη
μελέτη «Βιογραφικά του Επισκόπου Ρηθύμνης Ιωαννικίου, του μετέπειτα Μητροπολίτου Ιωαννίνων», αποτελούμενη από 43 σελίδες, στο περιοδικό «Νέα Χριστιανική Κρήτη». Θα παρακαλούσα τους
υπομονετικούς αναγνώστες
να διαβάσουν το παρακάτω
απόσπασμα από το άρθρο
του εκείνο, για να συνειδητοποιήσουν τη σεμνότητα του
ανθρώπου και την επιστημοσύνη του. Έγραψε τότε (2001): «Τα στοιχεία [που είχε συγκεντρώσει] καθιστούν επιβεβλημένη την αναθεώρηση του δημοσιεύματος, με νέες προσθήκες και διορθώσεις για να μειωθούν σημαντικά τα λάθη και τα κενά
των βιογραφικών του από «Ρηθύμνης» πρώην Ιωαννίνων Ιωαννικίου». Στη
φωτογραφία φαίνονται τα οστά του επισκόπου κατά την πρόσφατη ανακομιδή τους, από την Μεσαμπελίτισσα στον λόφο του Τιμίου Σταυρού.

Σημαντικό τμήμα των μελετών του αναφέρεται σε θέματα ονοματολογίας, ενώ
άλλες μελέτες του έχουν ως
θέματα τους Κρήτες ελληνοδιδασκάλους, τα χωριά
καταγωγής του Άνω Μέρος
και Ανώγεια, τη συνεισφορά του Ελευθερίου Πλατάκη στις κρητολογικές σπουδές αλλά και τη προσφορά
σ’ αυτές «Εκατόν πέντε Ρεθύμνιων Κρητολόγων και
λογίων». Έχει επίσης προσφέρει ονομαστικούς καταλόγους των επισκόπων Ρεθύμνης (1671-1838) και Αυλοποτάμου (1699-1838), μέχρι τη συνένωση δηλαδή
των δύο επισκοπών.

Ο Στέργιος Μανουράς διεξήγαγε -και
διεξάγει
ακόμαπρωτογενή έρευνα,
έρευνα δηλαδή αρχειακή. Χρησιμοποιεί γι’ αυτήν κάθε λογής αξιόπιστη ιστορική πηγή. Για παράδειγμα, στα χέρια του είχε πέσει
ένα έγγραφο του
έτους 1836, ταχυδρομημένο έξι χρόνια μετά τη λήξη
της Επανάστασης,
το οποίο αναφερόταν στην κατάσταση της εκπαίδευσης στην πόλη. Είναι απίστευτο το πόσο πλούτο πληροφοριών μπόρεσε να εκμαιεύσει απ’ αυτό. Το ίδιο έκανε και με την αναφορά τού περιηγητή Robert Pashley για τους Τέσσερις Μάρτυρες, οι οποίοι,
ακόμα και τόσο πρώιμα, το 1834 που περιόδευσε στο Ρέθυμνο,
ήταν στην πραγματικότητα τρεις, όπως άλλωστε τρεις είναι οι
κάρες που έφτασαν ως τις μέρες μας.

Το απόσπασμα αυτό δείχνει, νομίζω, πόσο χαλκέντερος
ερευνητής είναι, αφού ο ίδιος κατέρριψε με τα νέα στοιχεία που προσκόμισε κάποιες υποθέσεις του και επισήμανε τα λάθη του, τα οποία μάλιστα χαρακτήρισε «σημαντικά»! Όσο για την καθαυτή επανάσταση του 1821, σ’ αυτήν
έχει αφιερώσει τέσσερις τουλάχιστον μελέτες. Η πρώτη
έχει ως θέμα την ιστορία της Φιλικής Εταιρείας στην Κρήτη και είναι μέχρι στιγμής ανυπέρβλητη. Η δεύτερη μελέτη που γνωρίζω έχει ως θέμα της τις σφραγίδες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επανάσταση στην Κρήτη. Η τρίτη μελέτη αποτελεί την σχολιασμένη έκδοση εγγράφων
της επανάστασης. Η τέταρτη επιγράφεται «Οι πληρεξούσιοι και βουλευτές Κρήτης στις Εθνικές Συνελεύσεις και τα
Βουλευτικά Σώματα κατά την επαναστατική περίοδο 1821
- 1830». Μια ακόμα σχετική προσφορά του είναι οι μελέτες για τον Μανουήλ Βερνάρδο, τον μόνο κατ’ ουσίαν συντοπίτη μας αλλά και Κρήτα συνολικά διαφωτιστή, ο οποίος έδρασε στις παραδουνάβιες ηγεμονίες.

Ο Στέργιος Μανουράς έκανε, με βάση
την αναφορά αυτή
αλλά και αρκετά
ακόμα στοιχεία, την
υπόθεση ότι το ένα
από αυτά, πρωτοξάδελφο των δύο
αδελφών, δεν αποκεφαλίστηκε στο
Ρέθυμνο, όπως πιστεύεται,
αλλά
έπεσε
μαχόμενο
με τον Ξωπατέρα
(κατά κόσμον Ιωάννη Μαρκάκη) στη
Μονή Οδηγητρίας.
Η εξήγηση αυτή είναι η μόνη μέχρι
σήμερα που μπορεί
να απαντήσει στο παράδοξο των τριών καρών. Ο Στέργιος Μανουράς υποθέτει ότι η συμπερίληψη του τέταρτου στο μαρτυρολόγιο θα πρέπει να έγινε από τον επίσκοπο Ρεθύμνης Ιωάννη Λαζαρόπουλο-Μεταξά, στον οποίο και αφιέρωσε δύο εκτενείς μελέτες του. Η πρώτη είναι έκτασης είκοσι σελίδων και δημοσιεύτηκε στο «Δελτίο Φίλων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνης» (περιοδικό που ήταν και αυτό δημιούργημα ουσιαστικά δικό του), με
τον τίτλο «Ο Επίσκοπος “Ρηθύμνης” Ιωαννίκιος και μετέπειτα Μητροπολίτης Ιωαννίνων».

Σήμερα
δεν
μπορεί να γίνει
αναφορά σ’ αυτόν, αν δεν περάσει από τη
βιβλιογραφι κή παραπομπή
στον Στ. Μανουρά, όπως
παραδέχεται
σε άρθρο του
στα «Κρητικά
Χρονικά» ο κατεξοχήν μελετητής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού Πασχάλης Κιτρομηλίδης. Κι ακόμα, ο Στ. Μανουράς συμμετείχε ως εισηγητής σε δεκάδες συνέδρια και υπήρξε αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Η επαρχία Αμαρίου από την αρχαιότητα ως σήμερα» το 2010. Μάλιστα με δικά του έξοδα και με αφιέρωση στη μνήμη του αδελφού του εξέδωσε τον πρώτο
(και μοναδικό μέχρι σήμερα) τόμο του Συνεδρίου εκείνου, τον οποίο και επιμελήθηκε παραδειγματικά. Κι ακόμα είχε θεσμοθετήσει χρηματικό έπαινο για τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών για τα κρητικά τοπωνύμια.

Οι αναγνώστες θα μου επιτρέψουν να αναφερθώ σ’ ένα περιστατικό, που τον τιμά ιδιαίτερα. Όταν το 2012 αποφάσισα να συμπαρασταθώ έμπρακτα στον Γιώργο Π. Εκκεκάκη,
με τον ενδεδειγμένο τρόπο, την έκδοση δηλαδή τιμητικού τόμου, δεν γνώριζα τον τρόπο να το κάνω. Είχα την τύχη τότε να συναντήσω τον Στέργιο Μανουρά στη Βιβλιοθήκη της οδού Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος αμέσως ενστερνίστηκε την ιδέα. Συμφωνήσαμε σε ποιους έπρεπε να απευθυνθούμε, τους
καλέσαμε και ο ίδιος, δικηγόρος ων, συνέταξε το παρακάτω (αδημοσίευτο μέχρι σήμερα) πρακτικό, το οποίο και προσυπογράψαμε: «Όσοι υπογράφομε το παρόν συγκεντρωθήκαμε σήμερα, τη 15η Ιουνίου 2012, σε αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Ρεθύμνης με εισήγηση του Ζαχαρία Στρατιδάκη και ύστερα από συζήτηση αποφασίσαμε τα εξής...

Μια άλλη -μνημειώδης κι αυτή- εργασία του επιγράφεται «Οι
ηγούμενοι της Μονής Αρκαδίου (Κατάλογος 1572-1988)». Δημοσιεύτηκε στη «Νέα Χριστιανική Κρήτη» το 1989 και το 1996 την
ακολούθησε η νεότερη «Προσθήκες και διορθώσεις στον κατάλογο των ηγουμένων της μονής Αρκαδίου». Και από αυτή την
περίπτωση φαίνεται το πόσο συνεχίζει να ερευνά τα θέματα με
τα οποία καταπιάνεται, σε αντίθεση με ευάριθμους σημερινούς
ερευνητές που συναγωνίζονται να «καβαντζάρουν» όσο το δυνατόν περισσότερα θάματα, «καίγοντάς» τα στη συνέχεια, αφού
δεν τα συνεχίζουν αλλά και εμποδίζουν έτσι νεότερους ερευνητές ν’ ασχοληθούν μ’ αυτά.

Ο συμπολίτης μας Γεώργιος Π. Εκκεκάκης εδώ
και πενήντα χρόνια... ασχολήθηκε με ιδιαίτερο
ζήλο με τη συλλογή παλαιών και νεότερων βιβλίων, ελληνικών και ξένων, φυλλαδίων, μονοφύλλων, παλαιών χειρογράφων κ.λπ., κρητολογικού πάντοτε ενδιαφέροντος, που απαρτίζουν
τη μεγαλύτερη σε αριθμό τίτλων ιδιωτική Κρητική Βιβλιοθήκη. Δημιούργησε αρχείο βιογραφικών στοιχείων και φωτογραφιών Ρεθυμνίων...
Κατάρτισε συστηματική Βιβλιογραφία των Κρητικών Βιβλίων (από την αρχή της τυπογραφίας
έως το 1940), έλαβε μέρος στα Διεθνή Κρητολογικά Συνέδρια και σε άλλα επιστημονικά συνέδρια, ενώ δημοσίευσε αξιόλογα μελετήματα και
άρθρα σε κρητικά περιοδικά κι εφημερίδες. Επίσης έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει με προθυμία από το πλούσιο προσωπικό του αρχείο ιστορικά στοιχεία σε πολλούς μελετητές της Νεότερης Ιστορίας της Κρήτης και ιδίως του Ρεθύμνου
και της ευρύτερης περιοχής του.

Πρόταση ανάγνωσης

Θέλοντας λοιπόν να εκδηλώσομε συλλογικά τις ευχαριστίες
μας... αποφασίσαμε να συγκεντρώσομε και να του αφιερώσομε μελετήματα, κατά το δυνατόν σχετικά με τις ενασχολήσεις
του, τα οποία και θα αποτελέσουν τιμητικό τόμο. Για το σκοπό αυτό όσοι υπογράφομε παρακάτω συγκροτούμε επιτροπή και ορίζομε πενταμελή γραμματεία από τους Στέργιο Μανουρά, Ασπασία Παπαδάκη, Γιάννη Παπιομύτογλου, Ζαχαρία
Στρατιδάκη και Μιχάλη Τζεκάκη για να γνωστοποιήσει την παρούσα πρόθεσή μας και σε άλλους φίλους και συμπολίτες του,
να τους προσκαλέσει να αποστείλουν σχετική συμβολή έως τα
τέλη Οκτωβρίου 2012, να παραλάβει τα κείμενα και να επιμεληθεί την έκδοση του τιμητικού τόμου. Η επιτροπή θα προσπαθήσει να βρει τρόπο ώστε να καλυφθεί η δαπάνη έκδοσης και θα
αποφασίσει κάθε άλλη αναγκαία και χρήσιμη ενέργεια για την
εκπλήρωση του ίδιου σκοπού. Οι συγκροτούντες την Επιτροπή
έκδοσης τιμητικού τόμου αφιερωμένου στον Γ. Π. Εκκεκάκη...».

Ο τόμος «Αντιδώρημα στον Γιώργο Π. Εκκεκάκη, που εκδώσαμε το 2013, αποδείχτηκε ότι ήταν ουσιαστικός, όχι μόνο για
την υπεράσπιση του συμπολίτη μας ανθρώπου των γραμμάτων, αλλά και για τις εργασίες που περιέλαβε. Κι αυτό, παρότι δεχόμενοι τις λοιδορίες ενός «κορυφαίου πνευματικού ανθρώπου» της πόλης, που όχι μόνο δεν του συμπαραστάθηκε
αλλά και κυκλοφορούσε οικτίροντας τους «αντιδωριστές» που
είχαμε συμπαραταχθεί με τον «αρχαιοκάπηλο του Ρεθύμνου»...
Κι όταν χρειάστηκε, ο Στέργιος Μανουράς, παρόλη την προχωρημένη ηλικία του μετακινήθηκε από την Αθήνα για να παρευρεθεί στη δίκη του φίλου μας και να καταθέσει ως ουσιώδης μάρτυρας, εφόσον μάλιστα είχε την δικηγορική εμπειρία.
* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός
ερευνητής-συγγραφέας strharis@yahoo.gr, 2831055031

Διαβάστε το άρθρο του «Άλλη (τρίτη) άποψη για τους Πυρπολητές της Μονής Αρκαδίου» στο πολύτιμο για το Ρέθυμνο ιστολόγιο της Εύας Λαδιά «Πολιτιστικό Ρέθυμνο» (https://www.politistiko-rethymno.org). Σ’ αυτό, πέραν της εγκυρότερης μέχρι σήμερα άποψης για το θέμα, με βάση τα υπάρχοντα ιστορικά τεκμήρια, θα δείτε τι σημαίνει ψύχραιμος ιστορικός λόγος. Παραθέτω απόσπασμα του συμπεράσματος: «…Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πυρπολητές κατά το
1866 της Ιστορικής Μονής Αρκαδίου υπήρξαν και ο Γιαμπουδάκης (της πυριτιδαποθήκης στη βόρειο-ανατολική γωνία του
μοναστηριακού συγκροτήματος) και ο Σκουλάς, με συνεργό τον Κρασσά, (της αποθηκευμένης πυρίτιδας σε χώρο της βόρειο-δυτικής πλευράς) αλλά και τρίτος άγνωστος αγωνιστής, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται στις γνωστές μου πηγές».

