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■■ Του ΧΑΡΗ
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Αναδιφώντας το χθες (198)
Του χρόνου πάλι να ’ρθομε μ’ υγεία να σας βρούμε
στον οίκο σας χαρούμενοι όλοι να τραγουδούμε

Καλή, υγιή και δημιουργική
χρονιά να έχουμε όλοι κι όλες!
Ο τίτλος των σημερινών «Αναδιφήσεων» είναι παρμένος
από παλιότερα κάλαντα, όχι
όμως της Πρωτοχρονιάς αλλά
του «Λαζάρου», του Μεγάλου
Σαββάτου δηλαδή. Γιατί δεν
πρέπει να ξεχνούμε ότι υπήρχαν και τέτοια, όπως άλλωστε
κι εκείνα της Μεγάλης Παρασκευής αλλά και της Πρωτομαρτιάς. Σήμερα έχουν σχεδόν ξεχαστεί και φοβούμαι
ότι τα θυμούνται μόνο ο Μανόλης Τσιλιβάκης στον σχολείο του Εμπρόσνερου και η Δήμητρα Κατσούλη στο νηπιαγωγείο της Κυριάννας.

Θ’ αφήσουμε όμως για λίγο το 2022 για να καλύψουμε μερικές από τις
υποχρεώσεις του περασμένου χρόνου. Πρώτα-πρώτα θα διορθώσουμε
ένα λάθος, την απόδοση μιας φωτογραφίας του βιβλίου μου «Ιστορική
περιήγηση στο Ρέθυμνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής και
του Εμφυλίου» στην πόλη μας, αφού αυτή ανήκει τελικά στα Χανιά. Η
αλήθεια είναι ότι στην εκδήλωση-προβολή στο «Σπίτι του Πολιτισμού»
που ακολούθησε την ξενάγηση στις 13 Οκτωβρίου 2021, είχα εκφράσει
τον προβληματισμό μου, ότι δηλαδή η φωτογραφία θα μπορούσε να είναι και από τα Χανιά και να απεικονίζει στο βάθος τα Λευκά Όρη, τραβηγμένη από τον λόφο του Καστελιού και όχι από εκείνον της Φορτέτζας του Ρεθύμνου. Ο φίλος Μανόλης Τσιλιβάκης, στον οποίο προαναφέρθηκα, το επιβεβαίωσε, εντοπίζοντάς την μάλιστα σε έγχρωμο προπαγανδιστικό φιλμ της Γερμανοκατοχής από τα Χανιά.

Ευχαριστώ τον δήμαρχο για την επιστολή του
αυτή, που υπέχει και θέση
βιβλιοκριτικής, με τα λίγα
και σταράτα λόγια της,
που αποδεικνύουν ότι
όντως διάβασε το βιβλίο
και εντόπισε τις ανατροπές που προσπαθεί να
επιφέρει στα μέχρι σήμερα εντυπωμένα στη συνείδησή μας μυθεύματα.
Τα καταγράφω επιγραμματικά: καταστροφικός
για το Ρέθυμνο Μεσοπόλεμος, απουσία φασιστοειδών καταστάσεων εν
μέσω δικτατορίας, αλλαγή της πορείας του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου από τη Μάχη της Κρήτης, αμελητέος δωσιλογισμός Γερμανοκατοχής, απουσία εμφυλίου πολέμου στο Ρέθυμνο κ.λπ. Αλλά και την αποσιώπηση των αναντίστοιχων
με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα απωλειών της Μεραρχίας Κρήτης στο αλβανικό μέτωπο.

Αφού όμως παρέθεσα όλα τα παραπάνω καλά λόγια για το βιβλίο μου, οφείλω με τη σειρά μου να ανταποδώσω
για μερικές καλές εκδόσεις που έφτασαν στα χέρια μου πρόσφατα. Η πρώτη
απ’ αυτές είναι το βιβλίο «Βίος και Λόγος Γιάννη Γ. Κουμεντάκη» που επιμελήθηκε ο προαναφερθείς Μιχάλης Τζεκάκης, για τον αείμνηστο θεολόγο καθηγητή μας. Παρότι από πρώτη άποψη
το θέμα της φαίνεται να αφορά εξειδικευμένο κοινό, πρόκειται για βιβλίο γενικότερου ενδιαφέροντος, ιστορικού,
παιδαγωγικού, φιλοσοφικού κ.λπ. Εκ
παραλλήλου σ’ εμάς τους παλιότερους
ανασταίνει με τον τρόπο του μια ολόκληρη εποχή, ενός Ρεθύμνου πιο φτωχού και περιορισμένου αλλά εν τέλει
περισσότερο πνευματικού.

Ως κάλαντα ορίζονται τα τραγούδια αγερμού, που έχουν θρησκευτικό κατά βάση περιεχόμενο. Πήραν το όνομά τους από την ρωμαϊκή εορτή των «Καλενδών» του
Ιανουαρίου, ενώ η πρώτη γραπτή αναφορά γι’ αυτά εντοπίζεται στον 12ο αιώνα. Περιλαμβάνουν αφήγηση (περιγραφή θαυμαστών γεγονότων), έπαινο, συχνά υπερβολικό και μουσικό μέλος, που τα κάνει τελετουργικά.
Με λίγες λέξεις, τα κάλαντα είναι
τραγουδισμένες ευχές που εκφέρονταν αποκλειστικά από παιδιά. Σήμερα θα παραθέσουμε μια από τις τρεις παραλλαγές των κρητικών καλάντων των Φώτων που μας έρχονται και
που κι αυτά φοβούμαι ότι κινδυνεύουν να ξεχαστούν.

Οι αναγνώστες θα μου επιτρέψουν να παραθέσω εδώ τμήματα από μια ευγενική επιστολή που μου έστειλε ο δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, ευχαριστώντας με για την αποστολή
του βιβλίου αυτού. Εκφράζει ουσιαστικές απόψεις και δεν μοιάζει καθόλου με τα τετριμμένα που συνηθίζουμε στις περιπτώσεις κυκλοφορίας νέων βιβλίων. «...Το νέο σου πόνημα το ξεφύλλισα με πολύ ενδιαφέρον. Εύχρηστο, σαφές, τολμηρό, πιστό στις αρχές και στο
στόχο που ενέπνευσαν τη δημιουργία του. Χαρακτηριστικά που συναντά κανείς στο σύνολο των καλαίσθητων και τεκμηριωμένων εκδόσεών σου για το Ρέθυμνο. Εκτιμώ τη συμβολή σου για τη διάσωση από τη λήθη και στην ένταξη στη συλλογική μνήμη ιστορικών
στοιχείων που φέρουν ειδικό βάρος ως καλειδοσκόπια που μας επιτρέπουν μια άλλη θέαση, μια διαφορετική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας...

Πάνω στο ίδιο θέμα, ο
φίλος Παύλος Κ. μου είχε
γράψει «...Ξέχασα να σας
πω ότι ο πρόλογος του βιβλίου της ιστορικής περιήγησης πιστεύω ότι θα
σας στοιχίσει. Μακάρι να
μην είναι δυσανάλογα». Ο
επίσης φίλος από τα Χανιά Κώστας Φουρναράκης έγραψε: «...Θαυμάζω για άλλη μια φορά τις
γνώσεις σας και τον εύληπτο λόγο σας. Δεν νομίζω
να υπάρχει στα Χανιά άνθρωπος που θα μπορούσε
να συνδέσει κάθε σημείο
της πόλης με τη νεότερη ιστορία της. Θα είναι τυχεροί οι μαθητές
και οι εκπαιδευτικοί που θα το αξιοποιήσουν, αλλά και κάθε Ρεθεμνιώτης ο οποίος θα συνειδητοποιήσει ότι καθημερινά πορεύεται μέσα στην ιστορία, ότι το παρόν του συνδέεται με το παρελθόν του τόπου και των ανθρώπων του. Πραγματικά ένα εξαιρετικό και πρωτότυπο πνευματικό πόνημα».

Το δεύτερο βιβλίο είναι του Θοδωρή Ρηγινιώτη, με τον τίτλο «Επιστολή προς τον
σκεπτόμενο άθεο. Δοκίμιο πνευματικής
και κοινωνικής αναζήτησης», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Λεξίτυπον». Ο
συγγραφέας απευθύνεται στον σκεπτόμενο άθεο της εποχής μας, άθρησκο,
άπιστο, αγνωστικιστή, σχετικιστή, σκεπτικιστή κ.λπ. και, σε αντίθεση με τα συνήθη σχετικά αναγνώσματα, τον θεωρεί
όχι παραπλανημένο κι ανεύθυνο αλλά
ισότιμο συνομιλητή, εχέφρονα, έχοντα
επιχειρήματα, όπως άλλωστε και ο ίδιος,
τα οποία παραθέτει με νηφαλιότητα και
καλή προαίρεση. Όπως κι ο Μιχάλης Τζεκάκης, έτσι κι ο Θοδωρής Ρηγινιώτης
αποτελούν κεφάλαια για τον τόπο μας,
χαρακτηριζόμενοι αμφότεροι εκτός των
άλλων και από τη σεμνότητά τους.

Οι αναγνώστες θα μου επιτρέψουν εν
είδει μνημοσύνου να σταθώ στο βιβλιαράκι «Η άλλη γνώμη. Ποίηση σαν βάλσαμο» του καθηγητή οφθαλμολογίας
Γιώργη Μαρκάκη, ο οποίος μας άφησε για το επέκεινα πριν από δύο μήνες. Την ποιητική συλλογή αυτή, που
αναφέρεται στον ανθρώπινο πόνο και
στην ανάγκη συμπονετικής φροντίδας,
είχε γράψει νοσηλευόμενος ο ίδιος σε
μονάδα εντατικής θεραπείας και στη
συνέχεια διένειμε σε νοσοκομεία και
υποστηρικτικούς φορείς της Κρήτης,
ώστε να φτάσει στα χέρια των ασθενών προς παρηγορία τους. Ας είναι μακρά η μνήμη του και ας είναι λαμπρή
η συνέχεια από τον γιο του Γιάννη του
«Μουσείου Παραδοσιακής Ζωής Κρήτης «Λυχνοστάτης» που είχε ιδρύσει
στη Χερσόνησο.

Σήμερον είναι τω Φωτώ, π’ αγιάζουν οι
παπάδες / και μες στα σπίτια μπαίνουνε και λεν τον Ιορδάνη. / Κι ο Ιορδάνης
Βαφτιστής εγύρισε και είπε / χαρίσετέ
μου τα κλειδιά, τα ρουμπινοσασμένα /
τα ολόχρυσα, τα αργυρά, τα μαργαριταρένια / ν’ ανοίξω την Παράδεισο να πιω
νερό δροσάτο / να πέσω ν’ αποκοιμηθώ σε μια μηλιά ’πο κάτω. / Ανήφορος,
κατήφορος, στα τρία πηγαϊδάκια / κάθονται τρεις μελαχρινές με τα σγουρά
μαλλάκια. / Η μια κεντά τον ουρανό κι
η άλλη το φεγγάρι / κι η τριτ’ η ωραιότερη κεντά τον Άι Γιάννη. / Ανοίξετε την πόρτα σας, διάπλατα για να μπούμε / κι ότι εμαγερέψατε να φάμε και να πιούμε. / Εφάγαμε τον πετεινό, να φάμε και την όρθα, / σε όλους σας ευχόμαστε του χρόνου καλά Φώτα!

...Ιστορίας αποφορτισμένης
από μυθεύματα που κάποτε
εμφιλοχώρησαν στην ουσία
της, αλλοιώνοντας την αλήθεια της, χάριν τόνωσης της
εθνικής μας συνείδησης. Πέραν της πρόκλησης που προσφέρεις στον αναγνώστη να
προβληματιστεί και να ενεργοποιήσει την κριτική του
σκέψη για μια νέα ανάγνωση
της ιστορίας, συνδράμεις με
το έργο σου στην γνωριμία
με αυτή την ιστορία με τρόπο ελκυστικό, σεβόμενος τον
χρόνο του εν δυνάμει αναγνώστη, διαθέτοντας ωστόσο
πολύ από τον δικό σου χρόνο και καταβάλλοντας περίσσιο κόπο για τη συγκέντρωση
σπάνιου υλικού, που πρέπει
να εκτιμηθεί, επιλεγεί και τεκμηριωθεί προκειμένου να διατεθεί στην κοινή γνώμη, με
εγκυρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία...»

Ο Βαγγέλης Κακατσάκης έγραψε στα «Χανιώτικα Νέα»:
«Δομημένο με τη λογική των ιστορικών περιπάτων στον τόπο
και τον χρόνο» είναι το νέο βιβλίο (μόλις κυκλοφόρησε) του
γνωστού Ρεθεμνιώτη συγγραφέα, δρος Παιδαγωγικής και
πρώην σχολικού συμβούλου Χάρη Στρατιδάκη, που περιλαμβάνει 100 στάσεις ξενάγησης μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου
κι άλλες 75 στην ενδοχώρα του, όπως διαβάζω στο οπισθόφυλλο του. «Ιστορική περιήγηση στο Ρέθυμνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου», ο τίτλος του.
Μ’ αυτό ανά χείρας η επίσκεψη μου, σε πρώτη ευκαιρία, στη
γείτονα πόλη».

Ιδιαιτέρως τιμητική θεωρώ μια αντίστοιχη αναφορά τού Μιχάλη Τζεκάκη: «...Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την φιλόφρονα αποστολή του νέου
πονήματός σου: «Ιστορικός περίπατος στο Ρέθυμνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου». Το διάβασα με αμείωτο ενδιαφέρον.
Η διαχρονική ανάγνωση της ιστορίας της πόλης μας ή της ευρύτερης περιοχής της διά μέσου των δρόμων, των μνημείων, των κτισμάτων-μαρτυρίων
του παρελθόντος ζωντανεύει, υπομνηματίζει, αισθητοποιεί και γεφυρώνει
το παρελθόν με το σήμερα». Θεωρώ την αναφορά αυτή εξόχως τιμητική,
επειδή γνωρίζω ότι ο εξαίρετος συμπολίτης διαφωνεί με αρκετά απ’ τα
γραφόμενα, όμως εκτιμά την καλή μου προαίρεση και την προσπάθεια
τήρησης αντικειμενικότητας ως για το θέμα που πραγματεύομαι.

Το βιβλιαράκι του Χάρη Παπαδάκη «Άγιος
Γεώργιος της Γρόττα», αφιερωμένο στη μνήμη του Γρηγόρη Κουκουβάγια, με χαροποίησε ιδιαίτερα, αφού μετά από χρόνια ο φίλος
συνταξιούχος δικηγόρος, που αντιμετώπισε
σοβαρά προβλήματα υγείας, επανήλθε στα
ρεθεμνιώτικα γράμματα. Όπως ίσως θυμούνται οι αναγνώστες, είχε εμφανιστεί απρόσμενα και καταλυτικά με τα «Χασαπιά του
Ρεθύμνου», ενώ στη συνέχεια μας προσέφερε πλήθος ιστορικών ερευνών για τους κάθε
είδους καταπιεσμένους: λεπρούς, πόρνες,
σαλούς, διαφορετικούς εν γένει. Ευχόμαστε
καλή επανεκκίνηση στον Χαρούλη, δηλώνοντάς του ότι περιμένουμε πολλά ακόμη απ’
αυτόν, με πρώτο την οριστική έκδοση της
εργασίας του για τους Εβραίους του Ρεθύμνου, ως μονογραφίας.

Τελειώνω τις αναφορές στο 2021 με μία ακόμα, η οποία μας εισάγει
στο καινούριο έτος. Πρόκειται για το ημερολόγιο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Μέρωνα «Σχολικό Ανθολόγιο», στο οποίο έχω βάλει κι εγώ
το χεράκι μου, που εφέτος είναι αφιερωμένο στην εκπαίδευση του
αμαριώτικου κεφαλοχωριού. Εύχομαι κι άλλοι σύλλογοι να τον μιμηθούν στην έκδοση ημερολογίων που τεκμηριώνουν και διασώζουν τομείς της τοπικής ιστορίας, όχι μόνο της εκπαιδευτικής, αλλά και της οικονομικής, της τοπιακής, της στρατιωτικής, της λαογραφικής, της συγκοινωνιακής κ.λπ. Αξίζει ένα μπράβο στα Μερωνιανάκια, που δεκαετίες τώρα το πράττουν με υπευθυνότητα και συνέπεια.

*Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-Ιστορικός
Ερευνητής-Συγγραφέας strharis@yahoo.gr, 2831055031

