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Στο Ρέθυμνο τον καιρό των Ρώσων
Αναδιφώντας το χθες (183)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Δεν μπορώ παρά 
να ευχαριστή-
σω τους συμπερι-
πατητές μου, που 
έδειξαν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον (αυ-
τοί και τα παιδιά 
τους!) και συμπε-
ριφορά πραγμα-
τικά επιστημόνων 
στο δίωρο που 
απαιτήθηκε για όλ’ 
αυτά. Να τους ευ-
χαριστήσω επίσης 
για το εμβόλιο που 
το ινστιτούτο τους 

μπόρεσε να προσφέρει στην ανθρωπότητα, έστω κι αν τα εμπορικά και γεωπο-
λιτικά συμφέροντα οδηγούν Ευρωπαίους και Αμερικανούς να του βάλουν εμπό-
δια, με αστείες οπωσδήποτε δικαιολογίες. Να είναι καλά και να μας ξανάρθουν! 
Μέχρι τότε, πρότεινα στην υπεύθυνη του προξενείου στην Κρήτη Σβετλάνα Μέ-
σκοβα που τους συνόδευε, να έχουμε εκδώσει ένα σχετικό βιβλίο-οδηγό στα ρω-
σικά, στο οποίο να μπορέσουμε να περιλάβουμε και τμήμα του φωτογραφικού 
πλούτου που υπάρχει, που ένα πολύ μικρό κομμάτι του οποίου μπορέσαμε να 
δούμε στην προβολή.

Η προτελευταία στάση μας πραγματοποιήθηκε στο Εκκλησια-
στικό Μουσείο του Μητροπολιτικού ναού, όπου είχε την καλο-
σύνη να μας ξεναγήσει, στα ρωσικά του κειμήλια, ο πατέρας Χα-
ράλαμπος Καμηλάκης. Στη συνέχεια στο Επισκοπείο μάς υποδέ-
χτηκε και μας δεξιώθηκε ο μητροπολίτης Ευγένιος. Εκεί, στο βι-
βλιοπωλείο του, μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε την απα-
ραίτητη μετά από κάθε τέτοιο περίπατο προβολή - συζήτηση.

Πρόταση ξενάγησης και ανάγνωσης

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

Η βιβλιογραφία για την περίοδο στην οποία αναφερθήκαμε εί-
ναι μεγάλη και προσιτή. Εκείνη που είναι σχετικά άγνωστη είναι 
η διατήρηση της φιλικής σχέσης που αναπτύχθηκε και η οποία 
εκφράστηκε τρεις δεκαετίες αργότερα με την συμπαράσταση 
στις πολλές εκατοντάδες Ρώσων αιχμαλώτων του ανατολικού 
μετώπου που κρατήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης του 
Ρεθύμνου (Κόρακα Καμάρα, Φορτέτζα κ.α.). Γι’ αυτά όμως και 
για άλλα πολλά σας προσκαλώ στον ιστορικό περίπατο στο 
Ρέθυμνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που θα πραγματο-
ποιήσουμε με τις «Ημέρες Ρεθύμνου» την επέτειο της ημέρας 
απελευθέρωσης της πόλης μας, την Τετάρτη 13η Οκτωβρίου 
2021. Εκεί και στην προβολή στο «Σπίτι του Πολιτισμού» που 
θα ακολουθήσει θα διατεθεί στους συμμετέχοντες ένα φρε-
σκοτυπωμένο σχετικό βιβλίο μου. Κι -ελπίζω- κι ένα κέρασμα, 
όντως κατοχικό!

Οι σημερινές «Ανα-
διφήσεις» αναφέ-
ρονται σ’ ένα θέμα 
ανεπίκαιρο ίσως για 
τους αναγνώστες 
τους, επίκαιρο όμως 
για τον συντάκτη 
τους. Κι αυτό για-
τί με το θέμα αυτό, 
την περίοδο δηλα-
δή Ρωσικής Κατο-
χής στο Ρέθυμνο, 
κλήθηκα να διοργα-
νώσω μια ξενάγηση 
για τους Ρώσους επι-

στήμονες του Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιδημιολογίας και Μικροβιολο-
γίας «Gamaleya», αυτούς δηλαδή που παρήγαγαν το εμβόλιο Sputnik V, 
οι οποίοι φιλοξενούνται τιμητικά στην πόλη μας. Παρότι ο χρόνος που 
μου δόθηκε ήταν ελάχιστος, θεώρησα ότι αυτό ήταν μια ηθική μου υπο-
χρέωση, απέναντι σε ανθρώπους που μόχθησαν και μοχθούν για το 
καλό της ανθρωπότητας. Ήταν η 29η ξενάγηση, με διαφορετικό θέμα, 
που πρόσφερα, όλες τους ασφαλώς χωρίς αμοιβή. Μερικές από τις στά-
σεις και συζητήσεις που κάναμε μεταφέρω σήμερα εδώ.

Κατά τον ιστορικό περίπατο και την προβολή που 
ακολούθησε έγινε αναφορά καταρχήν στο «Ορ-
λωφικά», στην επίδραση δηλαδή του Ρωσοτουρ-
κικού Πολέμου του 1768-1774 στην Ελλάδα και 
στην Κρήτη. Τις κατά τόπους εξεγέρσεις είχαν 
υποκινήσει οι Ρώσοι αδελφοί Ορλώφ. Στα μέρη 
μας οδήγησαν στην επανάσταση του 1770, γνω-
στή από το προσωνύμιο του πρωτεργάτη της «Δα-
σκαλογιάννη» (Ιωάννη Βλάχου), με τις φρικτές συ-
νέπειές της για το νησί και για τον αυτουργό της.

Αναφορά έγινε και στο υποπροξενείο που διατηρούσε η 
αυτοκρατορική Ρωσία στο Ρέθυμνο, με προξένους μετα-
ξύ άλλων τον Μανούσο Μαυρατζά και στη συνέχεια τον 
γαμπρό του Γεώργιο Χατζηγρηγοράκη (στη φωτογραφία 
καθιστός αριστερά). Το απόφθεγμα «το σόι πάει το βασί-
λειο» ίσχυε ασφαλώς και στο Ρέθυμνο, όπως και παντού 
αλλού στην καθ’ ημάς ανατολή.

Ακολούθησε ενημέρωση για την «τυχερή επανάσταση» του 
1897 και για την αποβίβαση των αγημάτων των στρατευμάτων 
των Μεγάλων Δυνάμεων που την ακολούθησε. Το Ηράκλειο κα-
τέλαβε τότε αγγλικό άγημα,  τα Χανιά ιταλικό, από κοινού με τα 
υπόλοιπα, το Λασίθι γαλλικό και το Ρέθυμνο ρωσικό, με επικε-
φαλής τον Θεόδωρο ντε Χιοστάκ

Ο έξυπνος και αποτελεσματικός αυτός άνδρας φρόντι-
σε να τοποθετήσει νέο δημοτικό συμβούλιο, με αναλογι-
κή εκπροσώπηση των δύο θρησκευτικών - εθνοτικών κοι-
νοτήτων, ακολουθώντας πολιτική ανεξιθρησκείας και ισο-
πολιτείας. Λίγο μετά διοργάνωσε την πανηγυρική υποδο-
χή του Πρίγκιπα Αρμοστή στο Ρέθυμνο.

Η πόλη την εποχή εκείνη ήταν περίκλειστη μέσα στα τείχη 
της. Οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν αμέσως να τα κατεδαφί-
ζουν και να «κόβουν» τα κιόσκια στους πιο στενούς δρόμους, 
καθώς και να καθηλώνουν τους ψηλούς μαντρότοιχους στο 
ύψος του ενάμιση μέτρου. Στο τελευταίο και μόνο αντέδρα-
σαν, τόσο οι χριστιανοί όσο και οι μουσουλμάνοι, που δεν 
ήθελαν ο γυναικείος πληθυσμός του σπιτικού τους να είναι 
ορατός από τους διερχόμενους.

Οι δυνάμεις κατοχής μοίραζαν τρόφιμα στους πιο κακοπαθη-
μένους, ενώ ξανάνοιξαν τα σχολεία, που τα τελευταία χρόνια 
αργούσαν λόγω της επανάστασης. Ειδικά το νηπιαγωγείο της 
Αμαλίας Μανουσάκη, που ιδρύθηκε το 1898 και λειτούργησε 
κατά την μέθοδο Φρέμπελ, το χρηματοδοτούσε η ρωσικής κα-
ταγωγής βασίλισσα Όλγα. Γι’ αυτό είχα πραγματοποιήσει ανα-
λυτική εισήγηση το 2007 στο συνέδριο «Η Ρωσική Παρουσία 
στο Ρέθυμνο».

Παράλληλα φρόντισαν να αποτυπώσουν τοπογραφικά την 
πόλη. Με βάση το σχέδιο που διασώθηκε, ονοματοδοτήθηκαν 
και αριθμοδοτήθηκαν για πρώτη φορά οι δρόμοι και τα σπίτια 
της. Κι όπως έχει δείξει ο Γιάννης Παπιομύτογλου, στους Ρώ-
σους οφείλεται η «ανάποδη» -για το σύστημα της Ευρώπης- 
αριθμοδότηση των οικημάτων του Ρεθύμνου.

Η αυτοκρατορία και ειδικότερα ο Τσάρος, του οποίου το όνο-
μα δόθηκε στον κεντρικό και πιο επίσημο δρόμο της πόλης, 
δεν στάθηκαν φειδωλοί σε έργα ευποιίας. Επισκεύασαν το 
πυρπολημένο στην επανάσταση επισκοπικό μέγαρο και ανή-
γειραν εκ θεμελίων το νοσοκομείο (σήμερα στη Σχολή Αστυ-
νομίας), το οποίο στη συνέχεια δώρισαν στον Δήμο Ρεθύ-
μνης. Προαπαιτούμενη για τη δωρεά ήταν η νοσηλεία των αν-
δρών της ρωσικής δύναμης, όταν τη χρειάζονταν, και ειδικό-
τερα όσων νοσούσαν από αφροδίσια νοσήματα από τις πόρ-
νες που είχαν εισρεύσει στην πόλη. Γι’ αυτό και το ίδρυμα διέ-
θετε ειδική τέτοια πτέρυγα.

Την ίδια περίοδο διαμόρφωσαν την προβλήτα μπροστά στο 
σημερινό Λύκειο των Ελληνίδων, δίνοντάς της το όνομα του 
επικεφαλής τους. Προώθησαν τον αθλητισμό με αγώνες και 
βοήθησαν στη συγκρότηση του Γυμναστικού Συλλόγου, ενώ 
δεν παρέλειψαν να βοηθήσουν στην αγορά καμπανών του 
κωδωνοστασίου, παραχωρώντας τα έσοδα από τα γραμμα-
τόσημα που εξέδωσαν.

Το Ρέθυμνο ευτύχησε την περίοδο παραμονής τους σε πα-
ρελάσεις και σε κάθε είδους εντυπωσιακές τελετές. Τη γενι-
κότερη εικόνα ευμάρειας που το διακατείχε έχει περιγράψει 
ο Παντελής Πρεβελάκης στο «Χρονικό μιας πολιτείας», όπως 
και τον ξεπεσμό που ακολούθησε την αποχώρησή τους, που 
όπως πάντα και παντού είναι θλιβερός, όταν συμβαίνει σε μι-
κρό χρονικό διάστημα.

Τόσες εκα-
τ ο ν τ ά δ ε ς 
-και στην 
αρχή της 
π ε ρ ι ό δ ο υ 
χ ι λ ι ά δ ε ς - 
άνδρες εί-
χαν αυξη-
μένες ανά-
γκες. Στον 
τομέα των 
τρ ο φ ί μ ω ν 
των αξιω-
ματικών κά-
λυψαν πε-
ρισσότερο 
απ’ όλους 
οι Αδελφοί 
Δρανδάκη, 

εισάγοντας μέχρι χαβιάρι και σαμπάνιες. Στον τομέα της δια-
σκέδασης εν ριπή οφθαλμού άνοιξαν αρκετά καφέ σαντάν, με-
ταξύ των οποίων και το μόνο που μπόρεσε στη συνέχεια να 
επιβιώσει, το «Ιδαίον Άντρον» του Σπανδάγου και αργότερα 
Χαμπιμπαγαδάκη.

Οι θρησκευ-
τικές ανάγκες 
του αγήμα-
τος ικανοποι-
ούνταν από 
δικούς τους 
στρατιωτικούς 
ιερείς, στο ναό 
της Αγίας Βαρ-
βάρας που 
τους παραχω-
ρήθηκε,. Το 
στράτευμα πέ-

ραν των ιερέων περιλάμβανε και υγειονομικό προσωπικό. Παρά 
το γεγονός αυτό οι θάνατοι ήταν αυξημένοι, εξαιτίας της διαφο-
ράς του κλίματος των τόπων προέλευσης και δραστηριοποίη-
σης, γεγονός που οδήγησε στη διαμόρφωση μιας νέας πτέρυ-
γας και στο νεκροταφείο. Σήμερα διασώζονται μερικοί τάφοι και 
πρόσφατα τοποθετήθηκε αναμνηστική στήλη.

Τόσοι πολλοί άνδρες, αρκετοί από τους 
οποίους εύσωμοι, ξανθοί και υψηλά στη 
στρατιωτική ιεραρχία, δεν μπορούσαν 
παρά να προκαλέσουν αισθήματα θαυ-
μασμού στον τοπικό γυναικείο πληθυ-
σμό και σε ορισμένες περιπτώσεις να 
οδηγήσουν σε ειδύλλια. Το πιο γνωστό 
είναι της Μελπομένης Μουσούρου με 
τον Ιωσήφ Κοβάλσκι, ο οποίος μετά τη 
Ρωσική Επανάσταση του 1917, απολυ-
μένος και καταδιωγμένος, κατέφυγε στο 
«γυναικοχώρι», όπου υπηρέτησε τον 
Δήμο μας ως μηχανικός. Ας μου επιτρα-
πεί να αναφέρω ότι έχω ακόμα στο στό-
μα τη γεύση των γλυκισμάτων που μας 
πρόσφερε, στα γειτονόπουλά της, η κυ-
ρία Μελπομένη, που αγαπούσε ιδιαίτε-
ρα τα παιδιά, αφού μάλιστα το ζευγάρι 
δεν είχε αποκτήσει δικά του.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το καθήκον των ρωσικών δυ-
νάμεων στο Ρέθυμνο ήταν η κατοχή του τόπου και η εγκαθίδρυ-
ση της Αρμοστείας, η οποία είχε επιβληθεί από τις Μεγάλες Δυ-
νάμεις, Έτσι δεν δίστασαν να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν 
συμπατριώτες μας κατά την επανάσταση του 1905, στο Ατσιπό-
πουλο κι αλλού, και να βομβαρδίσουν με τον στόλο τους ολό-
κληρα χωριά, όπως το Πάνορμο. Οπωσδήποτε είχαν την πλειο-
ψηφία της κοινής γνώμης της υπαίθρου με το μέρος τους, ενώ 
αντίθετα οι αστοί τάσσονταν κατά μεγάλο μέρος με την πλευρά 
του Ελ. Βενιζέλου.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε, και το υπογράμμι-
σα στους ξεναγούμενους, ότι τα ρωσικά στρατεύ-
ματα περιλάμβαναν και Πολωνούς, η χώρα των 
οποίων βρισκόταν υπό στυγνή ρωσική κατοχή. 
Οι τάφοι τους διασώζονται στο γειτονικό νεκρο-
ταφείο, που ακούγεται μέχρι σήμερα ως «Πολωνι-
κό», ενώ τα θρησκευτικά τους καθήκοντα εκπλή-
ρωναν στην Καθολική Εκκλησία, τη γνωστή μας 
και «Φραγκοκλησιά», που αποπερατώθηκε εκείνη 
ακριβώς την εποχή.


