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Αρμενίων Νόστος: 
Ένα βιβλίο που γεννήθηκε από έρωτα για το θέμα του  ■ Του ΧΑΡΗ 

ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός ερευνητής-συγγραφέας strharis@yahoo.gr, 2831055031

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη 
Δευτέρα στο Ωδείο Ρεθύμνης η εκ-
δήλωση παρουσίασης του νέου βι-
βλίου του Μανώλη Καρνιωτάκη με 
τον τίτλο «Αρμενίων Νόστος. Εκατό 
χρόνια μετά» (Hayeru Dnatarts. 100 
Dari Hedo). Πρόκειται για μια έκδο-
ση 216 σελίδων μεγάλων διαστά-
σεων, σταχωμένη και με χρυσοτυ-
πία στο εξώφυλλό της. Την παρου-
σίασαν ο Δημήτρης Κορωνάκης ως 
συντονιστής και η Όλγα Πλαΐτη, ο 
Σταύρος Ρακιτζής, ο Θωμάς Κρεβε-
τζάκης και ο υπογραφόμενος. Παρ’ 
ότι δεν μπόρεσα τελικά να παρα-
στώ, για λόγους υγείας, θεωρώ ότι 
η μεγαλύτερη επιτυχία της εκδήλω-

σης ήταν η αθρόα παρουσία της Αρμενικής Κοινότητας, από το Ηράκλειο κι ακόμα πιο μακριά, που δια-
πίστωσε ιδίοις όμμασι ότι το Ρέθυμνο, στο πρόσωπο του Μ. Καρνιωτάκη, δεν είναι επιλήσμον απέναντι 
σε ανθρώπους που το αγάπησαν και το έκαναν δεύτερή τους πατρίδα. Την εισήγησή μου, που ακολουθεί, 
διάβασε ο Θ. Κρεβετζάκης, τον οποίο και ευχαριστώ.

«Ο Μανόλης Καρνιω-
τάκης μου έκανε την 
τιμή να με περιλάβει 
την ομάδα παρουσί-
ασης του νέου του βι-
βλίου, αναθέτοντάς 
μου την παρουσίαση 
σε αδρές γραμμές του 
περιεχομένου του. Για 
τον σκοπό αυτό ήδη 
προ μηνός και πλέον 
μου εμπιστεύτηκε ένα 
αντίτυπο σε ψηφιακή 
μορφή, προκειμένου 

να προετοιμαστώ. Οπωσδήποτε δεν είναι συνηθισμένο όσοι ισχυριζόμα-
στε ότι συγγράφουμε να εμπιστευόμαστε τα πονήματά μας λίγο πριν αυτά 
φτάσουν στο τυπογραφείο, ακόμα και σε φίλους, αφού σ’ αυτή τη φάση - 
είναι παρατηρημένο - όλοι κι όλες, έχουν κάτι να διορθώσουν, κάτι να προ-
σθέσουν ή να διαφωνήσουν. Σ’ αντίθεση με την προηγούμενη, της συγκέ-
ντρωσης δηλαδή των πληροφοριών, οπότε πολύ λίγοι είναι όσοι μας τις 
παρέχουν ή μας προσανατολίζουν προς αυτές.

Στην πραγματικότητα 
απόλαυσα το νέο του 
βιβλίο. Ξενύχτισα μάλι-
στα το τελευταίο βρά-
δυ πριν αναχωρήσου-
με για το γυναικοχώρι 
στη Σάμο διαβάζοντάς 
το, όπως ξαναξενύχτη-
σα όταν επέστρεψα 
και το ξανάπιασα στα 
χέρια μου, εκτυπωμέ-
νο και βιβλιοδετημέ-
νο πια, προκειμένου να 
γράψω και να διαβάσω 

σήμερα εδώ δυο ταπεινά λόγια. Και διαπίστωσα εκείνο που ανέμενα εξ αρ-
χής: ότι πρόκειται δηλαδή για βιβλίο σοβαρό, ένα βιβλίο αναφοράς στο εί-
δος του. Γιατί, έτσι ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι: αφήνουμε λίγο καιρό να 
περάσει προκειμένου να ξαναδούμε μια καλλιτεχνική φωτογραφία, προκει-
μένου ν’ απολαύσουμε έναν πίνακα ζωγραφικής ή να ξαναδιαβάσουμε ένα 
βιβλίο, έτσι ώστε ο πανδαμάτωρ χρόνος να σβήσει τις πρώτες εντυπώσεις 
και να μπορέσουμε να κρίνουμε με καθαρό πια το μυαλό μας.

Αυτό ακριβώς είχε συμβεί και 
με το πρώτο του βιβλίο: αντέ-
χει στον χρόνο. Έχουν περά-
σει 16 χρόνια από τότε που το 
κυκλοφόρησε και η αξία του 
αυξάνεται κάθε μέρα και πε-
ρισσότερο. Τελικά ο «Ρεθυ-
μνίων Νόστος» δεν ήταν ένα 
φωτογραφικό λεύκωμα, κι ας 
έγραφε έτσι στο εξώφυλλό 
του. Οι λεζάντες του, αν θα χα-
ρακτηριζόταν ως τέτοιο, ήταν 
πολύ μεγάλες γι’ αυτό, ήταν 

κείμενα ολόκληρα, με πολλή οπωσδήποτε λογοτεχνία και συναίσθημα αλλά και 
με πολλές πληροφορίες, συνδυασμένες μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, δια-
θεματικές θα τις λέγαμε σήμερα, έτσι που το σύνολο να συνιστά ένα σοβαρό βι-
βλίο μικροϊστορίας. Όμως, αν το βιβλίο εκείνο μας συγκινούσε τόσο την περίοδο 
εκείνη, αυτό τελικά ήταν επειδή μας θύμιζε τη χαμένη μας νεότητα. Χρειάστηκε 
να περάσουν αρκετά χρόνια για να εντρυφήσουμε στα ιστορικά του στοιχεία, για 
να καταλάβουμε τελικά την αξία του. Ψάχνοντας μάλιστα εκεί κάθε τόσο, για διά-
φορους λόγους, διαπίστωσα ότι η έκδοσή του προετοίμαζε τελικά τη σημερινή. 
Ο καφετζής Μάρκος ο Αρμένης κι ο Μανούκ προετοίμαζαν μια ακόμα μεγαλύτε-
ρη έρευνα, σ’ ένα θέμα ουσιαστικά άγνωστο μέχρι τότε.

Ακόμα κι οι κα-
θαυτό Ρεθεμνιώ-
τες, οι αστοί, αν 
μπορούμε να ονο-
μαζόμαστε έτσι σε 
μια πόλη που πα-
ραδοσιακά στηρί-
ζεται στην ύπαι-
θρό της και στις 
εισροές απ’ αυ-
τήν, δεν γνωρίζα-
με σχεδόν τίποτα 
για την εθνοτική 
εκείνη ομάδα, την 
οποία είχαν προ-
λάβει να ζήσουν 
και να συγγελα-
στούν μαζί της οι 
γονείς μας, όσων 

τουλάχιστον βρισκόμαστε πάνω από τα -ήντα. Κι εμείς όμως τους είχαμε προλάβει, αφού οι τελευ-
ταίοι από εκείνους που παρέμειναν στο Ρέθυμνο πέθαναν στις δεκαετίες του 1970 και 1980, άρα 
τους προφτάσαμε αλλά δεν είχαμε, όπως συμβαίνει πολύ συχνά, ενδιαφέρον και μυαλό να τους γνω-
ρίσουμε καλύτερα. Στερνή μας γνώση να σ’ είχαμε και πρώτα! 

Εκείνο που μας προξενούσε εντύπωση, πάντως, στις αναμνήσεις των γο-
νέων μας, ήταν ότι η αρμενική παροικία, σ’ αντίθεση με τη μικρασιάτικη, 
είχε ενσωματωθεί αμέσως στο Ρέθυμνο, χωρίς να αντιμετωπίσει πολλές 
ρατσιστικές επιθέσεις. Παρά το ότι δεν ήταν περισσότερο εγγράμματοι 
από εκείνους, στην κοινή μνήμη είχαν εξιδανικευτεί, ο Μπαγδίκ Μπακο-
γιάν με τα έπιπλά του, η Συρανούς με τα πουκάμισά της κ.ά. Η μητέρα μου 
για παράδειγμα ήταν περήφανη για τα προικώα έπιπλά της του Μπαγδίκ, 
χωρίς όμως να είμαι σίγουρος ότι συμβαίνει το ίδιο και με την κόρη μου 
που τα κληρονόμησε απ’ αυτήν. 

Ο Μανώλης Καρνιωτάκης 
«ξεψάχνισε» καταρχήν τη 
μητέρα του, την καλύτερη 
πηγή πληροφοριών που θα 
μπορούσε να ονειρευτεί κα-
νείς. Όντας σε προχωρημέ-
νη σχετικά ηλικία, αποτελεί 
την επιτομή της μνήμης του 
Ρεθύμνου. Η κυρία Ανδρο-
νίκη ανήκει στην χορεία των 
Ρεθεμνιωτών στην οποία 
μπορεί να βασιστεί κανείς 
άφοβα. Σ’ αυτούς παλιότε-
ρα περιλαμβάνονταν η Μα-
ρία Τσιριμονάκη, ο Λεωνί-
δας Καούνης κι ο Μανόλης 

Κούνουπας και σήμερα απομένουν ο Γιώργης ο Ζουρμπάκης, ο Νίκος Σταγάκης κι ο Αντρέ-
ας Σμαραγδάκης κι ίσως και μερικοί ακόμα άλλοι. Με τη διαφορά ότι η κυρία Ανδρονίκη έχει 
πλήρη εποπτεία τόσο στη φτωχολογιά του Ρεθύμνου, από την οποία ξεκίνησε, όσο και στα 
πλουσιόσπιτα, τα οποία και υποστήριξε με τις υπηρεσίες της. 

Αλλά η κυρία Ανδρονίκη έχει και κάτι ακό-
μα: όχι μόνο συγκροτημένη σκέψη αλλά 
και το μυαλό της στη θέση του, ακέραιο, 
πράγμα πολύ δύσκολο, ακατόρθωτο σχε-
δόν στην ηλικία της. Το ίδιο «ξεψάχνισε» ο 
Μανόλης κι όσους ακόμα μπορούσε: στα 
σπίτια τους, στον δρόμο, σε καφενεία και 
στο τηλέφωνο, όταν χρειαζόταν. Σε μια πε-
ρίοδο, μην το ξεχνάμε, κορονοϊού και κα-
ραντίνας. 
Έτσι, ανάκρινε με τον τρόπο του ούτε λί-
γους ούτε πολλούς, 60 ανθρώπους, από 
τους οποίους μάλιστα οι 14 Αρμένιοι. Ανα-
ρωτιέμαι, αλήθεια, πού τους βρήκε; Μπό-
ρεσε να πάρει απ’ αυτούς εκείνο που ζη-
τούσε, και με το παραπάνω μάλιστα, έχο-
ντας εξαρχής ξεκάθαρες τις ερωτήσεις που 
έθετε η παρουσία των Αρμενίων στο Ρέθυ-
μνο, εκείνα ακριβώς που οι ιστορικοί ονο-
μάζουν ερευνητικά ερωτήματα:

Η βιβλιογραφία 
στην οποία ο Μα-
νόλης είχε τη δυ-
νατότητα να στη-
ριχτεί ήταν ελάχι-
στη και αμελητέα 
τελικά σε σχέση με 
το γιγάντιο έργο 
που σήκωσε στους 
ώμους του. Κάτι τις 

είχαμε προσέξει οι υποψιασμένοι στον Δημήτρη Ποθουλάκη, κάτι είχαν 
πάρει τα αυτιά μας για την αρμένικη πολυκατοικία στη Θεοτοκοπούλου, 
κι όσοι ανασκαλεύαμε τις παλιές εφημερίδες κάτι λίγα συναντούσαμε δι-
άσπαρτα κάθε τόσο, ιδιαίτερα στον τομέα του αθλητισμού, αλλά και στην 
ομάδα του Αραράτ παλιότερα, που μας είχε καταταλαιπωρήσει στο Κυνή-
γι του Θησαυρού. Αυτά ήταν όλα κι όλα τα βρισκούμενα, εκείνο όμως που 
έβγαλε τελικά στ’ ανοιχτά τον συγγραφέα ήταν η επικοινωνιακότητά του. 
Η επικοινωνιακότητα, η αυθεντικότητα, η αμεσότητα και το πάθος με το 
οποίο καταπιάνεται μ’ όσα τον ενδιαφέρουν. Δείτε τις αφιερώσεις του. Τον 
«Ρεθυμνίων Νόστο» τον έχει αφιερώσει στη μάνα και στη γυναίκα του, τον 
«Αρμενίων Νόστο» στα εγγόνια του.

- Πόσοι ήταν; - Σε ποια 
ή σε ποιες χρονικές 
στιγμές έφτασαν στον 
τόπο μας; Από που με-
τεπιβιβάστηκαν για το 
Ρέθυμνο; Πώς ακρι-
βώς έφυγαν; Πόσοι 
έφυγαν για την σοβι-
ετική Αρμενία και πό-
σοι για το Ηράκλειο, 
την Αθήνα και το εξω-
τερικό; Πώς τα πήγαν 
εκεί που μετεγκατα-
στάθηκαν; Το μετά-
νιωσαν; Τι μετέφεραν 

στα παιδιά τους για το Ρέθυμνο που γνώρισαν; Τι σχέσεις διατηρούσαν με την Αρμε-
νική Κοινότητα του Ηρακλείου, η οποία - θα πρέπει να σημειωθεί εδώ - υφίσταται μέ-
χρι σήμερα; Πώς τους φέρθηκαν οι Ρεθεμνιώτες, ο απλός λαός αλλά κι εκείνοι που εί-
χαν κουμπουρανθρώπους στην υπηρεσία τους; Γιατί δεν δέχτηκαν ποτέ να πάρουν 
την ελληνική υπηκοότητα, κρατώντας πεισματικά την τουρκική; Γιατί όλοι τους - μα 
όλοι τους- δεν έμαθαν ποτέ καλά ελληνικά, καθιστώντας τους εαυτούς τους υποκεί-
μενα χιουμοριστικών ιστοριών; Γιατί ήταν τόσο μπροστά στην καλλιτεχνική ζωή, στο 
θέατρο, στη μουσική και στον αθλητισμό, αλλά δεν είχαν καθόλου καλές επιδόσεις 
στην εκμάθηση της γλώσσας της νέας τους πατρίδας; 

- Ποιες εκπαιδευτικές δομές δημιούργη-
σαν και υποστήριξαν, παρόλη τη φτώ-
χια τους, προκειμένου να κρατήσουν ζω-
ντανό τον πολιτισμό τους στη συνείδη-
ση των παιδιών τους (φωτογραφία); Γιατί 
ήταν τόσο ευγενικοί, συλλογικά και ατομι-
κά, όπως φαίνεται και από τα ευχαριστήριά 
τους στον Τύπο; Γιατί ήταν τόσο «όξω καρ-
διά», με τις διασκεδάσεις και τις εκδρομές 
τους, και παρά την οικονομική τους κατά-
σταση; Πώς εξηγείται η διαφορετική αντι-
μετώπιση που είχαν σε σχέση με τους άλ-
λους πρόσφυγες, τους μικρασιάτες, και 
μάλιστα το γεγονός ότι κάμποσοι απ’ αυ-
τούς κι αυτές παντρεύτηκαν Ρεθεμνιώτισ-
σες και Ρεθεμνιώτες, κάτι που δεν συνέ-
βη ουσιαστικά με τους υπόλοιπους πρό-
σφυγες αλλά έγινε αργότερα, με διαφορά 
μιας γενιάς; Πώς δικαιολογείται το γεγονός 
ότι η συμμετοχή τους στην εθνική αντίστα-
ση επί Γερμανοκατοχής ήταν συγκριτικά 
αυξημένη; Ερωτήματα πολλά, ερωτήμα-
τα ατελείωτα, ερωτήματα που εν πολλοίς 
απαντώνται.

Ο Μανόλης Καρνιωτά-
κης αποδείχτηκε τελι-
κά εκτός από συλλέκτης 
αναμνήσεων και ιστορι-
κός ερευνητής και μάλι-
στα αρχειοδίφης. Ανα-
κάλυψε όχι μόνο τον 
πλούτο των πληροφο-
ριών του τοπικού τύ-
που, κατοικοεδρεύο-
ντας στην Κεντρική Βι-
βλιοθήκη και ρουφώ-
ντας τις εφημερίδες της, 
αλλά και τα αρχεία των 
Υπηρεσιών Πρόνοιας, 

τα οποία, παραδόξως δεν είχαν καταστραφεί, παρότι δεν είχαν κατατεθεί 
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Είναι οι περίφημοι φάκελοι «Τρωγλοδυ-
τών», πάνω στους οποίους ρίχτηκε με ορμή και μπόρεσε έτσι να συγκρο-
τήσει το δεύτερο τμήμα του βιβλίου του, ίσως το πιο ενδιαφέρον, από ορι-
σμένες απόψεις. Εκείνος βέβαια κρίνει ως τέτοιο το εισαγωγικό, την ιστορία 
αγάπης του Γιάννη Πολιουδάκη και της Τακουί. Παραβλέποντας όμως το οι-
διπόδειο του Μπάρμπα-Γιάννη, ο αντικειμενικός αναγνώστης θα κρίνει ως 
ουσιαστικότερο το τελευταίο μέρος του βιβλίου και τις ανθρώπινες ιστορί-
ες που περικλείει, ιστορίες αληθινές, ιστορίες αυθεντικές. 

Να είσαι καλά, Μανώλη Καρνιω-
τάκη, να συνεχίσεις έτσι, πάντα 
δημιουργικός, ορμητικός, εργα-
τικός, δύσπιστος όταν χρειάζε-
ται, ερευνητικός - ψαχτήρι αλη-
θινό, και, γιατί όχι, αισθηματίας. 
Μελέτες σαν και την αποψινή 
μόνο έτσι πραγματοποιούνται: 
με κέφι, με αφοσίωση και ανιδι-
οτέλεια, με έρωτα γι’ αυτές.
Να είσαι πάντα καλά και το νέο 
σου βιβλίο σου ν’ αποδειχτεί και 
αυτό καλοτάξιδο και καλότυχο. 

Κι είμαι σίγουρος, ανθεκτικό επίσης στον χρόνο, σαν το παλιό καλό κρασί, που ολοένα και γί-
νεται καλύτερο!».

Αυλαία για δυο καλές εκθέσεις

Κλείνουν στο τέλος του μήνα για μεμονωμένους επισκέπτες και θα ανοίγουν μόνο για ομάδες επι-
σκεπτών δύο εξαιρετικές εκθέσεις στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης. 
Για την πρώτη του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη, με τον τίτλο «Των αντρειωμένων τ’ άρματα» έχουμε γράψει, 
παρουσιάζοντας παλιότερα το βιβλίο αναφοράς του με τον ίδιο τίτλο. 
Η δεύτερη είναι η έκθεση του Δημήτρη Σκαρτσιλάκη για τα εκατόχρονα της μικρασιατικής περιπέ-
τειας με τον τίτλο «Εκστρατεία 1919-22». 
Πρόκειται για δύο εκθέσεις εξαιρετικές στο είδος τους, που αναπληρώνουν στην πόλη μας την ελ-
λειμματικότητα της πνευματικής δημιουργίας για δύο από τις σημαντικότερες επετείους της χώ-
ρας, του 1821 και του 1922. 
Όσοι πιστοί προλάβετε!

Αναδιφώντας το χθες (237)


