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Ρέθυμνο - Μικρασία 1922-2022: Η αναγκαιότητα ενός διπλού
συνεδρίου γι’ αυτούς που έφυγαν κι αυτούς που ήρθαν
Θέλω να πιστεύω ότι κατά τη νέα χρονιά, επετειακή της Μικρασιατικής περιπέτειας αυτή, δεν θα έχουμε μια ακόμα χαμένη ευκαιρία. Ήδη τα ερμηνευτικά σχήματα περιλαμβάνουν ακόμα ένα,
που αναδεικνύει τις διαστάσεις εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα που είχε ο πόλεμος αυτός για τους Τούρκους. Εκείνα
που ανέλαβαν την κατάπνιξη του τουρκικού εθνικού κινήματος, ως αιχμή των
Μεγάλων Δυνάμεων, ήταν τα ελληνικά
στρατεύματα, καταστρέφοντας τελικά
τον μικρασιατικό ελληνισμό. Στα σχήματα όπως αυτό επισημαίνονται για πρώτη
φορά και οι ευθύνες του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος έμενε στο απυρόβλητο
μέχρι πρότινος, παρότι και ίδιος τις είχε
ομολογήσει έμμεσα το 1930, όταν ολοκλήρωνε το Σύμφωνο Ελληνοτουρκικής
φιλίας. Οπωσδήποτε η εποχή των ιστορικών «αγιογραφιών» έχει περάσει και οι
προβληματισμοί γίνονται ολοένα και πιο γόνιμοι.

Λίγες
εβδομάδες έχουν περάσει από την εκπνοή του επετειακού έτους 2021.
Η πανδημία δεν
μπόρεσε να εμποδίσει τελικά τις
εθνικές, πνευματικές και καλλιτεχνικές αναζητήσεις
για την επανάσταση του 1821. Μάλιστα τα σχετικά ερμηνευτικά σχήματα γι’ αυτήν διευρύνθηκαν αισίως σε έξι, ενώ δεν ήταν ασήμαντη η νέα γνώση που προστέθηκε για το
θέμα και δεν έλειψαν οι επανεξετάσεις παλιότερων θεωριών. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για τις έρευνες για την επανάσταση στην Κρήτη και
ειδικότερα στο Ρέθυμνο, όπου οι επαναλήψεις υπήρξαν πολλές, φροντίζοντας
να μη θίξουν τα εσκαμμένα (ρόλος εκκλησίας, ηγεσίας και βάσης, διαστάσεις
εμφυλίου πολέμου των δύο εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων αλλά και χριστιανών διαφορετικών περιοχών μεταξύ τους κ.ά.).

Στους προβληματισμούς αυτούς
προστίθενται σήμερα και οι ευθύνες
της ηγεσίας του ελληνικού στρατεύματος, το οποίο κατά την υποχώρησή του «δεν άφησε πέτρα πάνω στην
πέτρα», όπως κατέθεσε στη ημερολόγιό της η φίλη του Βενιζέλου Πηνελόπη Δέλτα κι όπως γράφουν στα
απομνημονεύματά τους κάμποσοι
στρατιώτες και αξιωματικοί της εκστρατείας, μεταξύ των οποίων επιφανέστερος ο Ηλίας Βενέζης, αλλά
και μερικοί Κρητικοί, όπως ο Π. Πρινιωτάκης. Είναι καιρός ν’ ακούσουμε όχι μόνο τη δική μας πλευρά αλλά
και την απέναντι, χωρίς τη γνώση
της οποίας ιστορία σοβαρή (και όχι
βέβαια για εσωτερική κατανάλωση) δεν μπορεί να γραφεί. Στις φωτογραφίες δίπλα του 1923, τραβηγμένες από τον Γάλλο γνωστό φωτογράφο Αλμπέρ Καν, φαίνονται τα ερείπια που άφησε πίσω του
ο αποχωρών ελληνικός στρατός στο Ουσάκ, στη Φιλαδέλφεια (Alaşehir) και στη Μαγνησία (Manisa).

Στα δικά μας, τα ρεθεμνιώτικα
τώρα. Πριν από μια δεκαετία
και πλέον είχα κάνει μια πρόταση μέσω του τοπικού Τύπου για
τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου, στην επέτειο των ενενήντα χρόνων από
τη Μικρασιατική καταστροφή που πλησίαζε. Την είχα κάνει με την ευκαιρία της ανθολόγησης από τον Γιώργο Φρυγανάκη των κειμένων που αναφέρονταν στους Ρεθεμνιώτες μικρασιάτες πρόσφυγες, η οποία
αργότερα κυκλοφόρησε και σε
βιβλίο με τον τίτλο «Η ρεθυμνιώτικη πένα και οι πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής». Είχε περάσει επίσης λίγος καιρός από την κυκλοφορία του βιβλίου του Παναγιώτη Παρασκευά για τους πρόσφυγες του ανατολικού Ρεθύμνου, καθώς και η μελέτη
της Ευγενίας Λαγουδάκη για τους «Πρόσφυγες στο Ηράκλειο του Μεσοπολέμου», Την ίδια εκείνη εποχή πολλές ήταν οι διχογνωμίες για τη σχετική ονοματοδοσία της νέας τότε πλατείας της παλιάς πόλης.

=Σήμερα δεν υπάρχει -νομίζω- λόγος
να επιχειρηματολογήσω ξανά για την
αναγκαιότητα ενός τέτοιου συνεδρίου, αφού μάλιστα έχουν προστεθεί και
λόγοι επετειακοί. Από μια άποψη μάλιστα, ευτυχώς που υπάρχουν και οι επέτειοι για να μας υπενθυμίζουν τα καθήκοντά μας. Όμως στα χρόνια που πέρασαν είχαμε και απώλειες: πέθαναν δηλαδή και οι τελευταίοι Μικρασιάτες
πρώτης γενιάς, με την Βασιλεία Μαρίνου-Καζαβή, γεννημένη το 1925 στο
Ρέθυμνο, να τραβά την αυλαία τον Δεκέμβριο του 2020. Στα θετικά του χρόνου που πέρασε περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η κυκλοφορία των βιβλίων του
Παρασκευά Συριανόγλου «Μνήμες
γεύσης. Συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής από τα δυτικά παράλια της
Μικράς Ασίας» το 2013 και «Μετοικεσία.
Η εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στο Ρέθυμνο» το 2019.

Μεσολάβησε
επίσης η μεταφορά και
ο εμπλουτισμός στο
Ρέθυμνο της έκθεσης του Ιδρύματος
της Βουλής των Ελλήνων «Η Αττική και
η Κρήτη υποδέχονται τους πρόσφυγες του ’22» τον Νοέμβριο του -επίσης
επετειακού- έτους
2013. Μεσολάβησε επίσης η ασχολία
του Μανόλη Καρνιωτάκη με το θέμα
των Αρμενίων προσφύγων στο Ρέθυμνο (στη φωτογραφία η ποδοσφαιρική τους ομάδα «Αραράτ»), έρευνα που υπόσχεται να προσφέρει γόνιμους καρπούς. Τα παραπάνω αποτελούν ψηφίδες - απαραίτητες οπωσδήποτε- αλλά ψηφίδες
του έργου της αποτίμησης της δραστηριοποίησης και προσφοράς των προσφύγων στη ρεθεμνιώτικη κοινωνία του μεσοπολέμου και αργότερα, μέχρι και σήμερα.

= Ενός έργου που είχε ξεκινήσει -υπενθυμίζω- ο Κωστής
Ξεξάκης, σε ανύποπτη εποχή, όταν οι Μικρασιάτες είχαν
απαξιωθεί από έναν -κατά τα
άλλα μορφωμένο- άνθρωπο,
ο οποίος είχε βρει μόνο αρνητικά στην άφιξη και ενσωμάτωσή τους, με προεξάρχοντα στοιχεία κατ’ αυτόν το χασίς και τα ρεμπέτικα τραγούδια! Ο αείμνηστος καθηγητής,
που δεν μάσαγε τα λόγια του,
είχε τότε βάλει τα πράγματα
στη θέση τους. Για να ξαναγυρίσω στο παλιότερο δημοσίευμά μου, πιστεύω και σήμερα και μάλιστα ακόμα
περισσότερο από τότε ότι η ιστορία των Ρεθεμνιωτών προσφύγων μόλις τώρα
έχει αρχίσει να γράφεται, παρόλο ότι έχει πια περάσει ένας ολόκληρος αιώνας.

Θα επαναλάβω λοιπόν την πρόταση για τη διοργάνωση ενός
επιστημονικού συνεδρίου, με
οργανωτικούς φορείς καταρχήν
τους δύο Συλλόγους Μικρασιατών. Οι ευθύνες και η προσπάθεια διοργάνωσης ενός τέτοιου
συνεδρίου θα τους προσφέρει,
εκτός των άλλων, την άμβλυνση των -όποιων- διαφορών τους,
τις οποίες δεν γνωρίζω αλλά και
ούτε ενδιαφέρομαι να πληροφορηθώ, πολύ περισσότερο να
υπεισέλθω. Συνδιοργανωτές θα
πρέπει να είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης (τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας), το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, τα Γ.Α.Κ. Νομού Ρεθύμνης, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη, το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, το Σχολικό Μουσείο και η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία.

Οι εργασίες (ανακοινώσεις, παρεμβάσεις, συζητήσεις) και
τα Πρακτικά που θα προκύψουν από ένα τέτοιο συνέδριο
θα πρέπει να απαντήσουν έγκυρα σε πλειάδα ερωτημάτων,
όπως:
- Μέσα από ποιες διαδρομές -όχι αποκλειστικά δια θαλάσσης- έφτασαν οι πρόσφυγες στο νομό Ρεθύμνου και σε ποιες
χρονικές περιόδους.
- Πόσοι συνολικά έφτασαν και πόσοι τελικά εγκαταστάθηκαν (ήταν 3.407, όσοι συνηθίσαμε να αναφέρουμε παλιότερα, ήταν 4.167 που αναφέρει η Λαγουδάκη, ήταν 4.222 όπως
τους καταμετρά ο Συριανόγλου ή ο αριθμός τους ήταν άλλος,
αφού κι εκείνος δεν έχει καταγράψει κάποιους, όπως π.χ. τον
Ζαχαρία Παπιομύτογλου, πατέρα του αγαπητού μας Γιάννη);
- Πόσοι ακριβώς και ποιοι ήταν οι πρόσφυγες του 1914; Στη
φωτογραφία ο πιο γνωστός απ’ αυτούς, ο παπα-Γρηγόρης
Βοργιαδάκης.
- Ποια ήταν η πραγματική σύνθεσή τους (αστοί και αγρότες),
ανεξάρτητα από τι δήλωσαν για ευνόητους λόγους, και πώς
τελικά αποκαταστάθηκαν;

- Σε ποιες περιοχές του
Ρεθύμνου εγκαταστάθηκαν αρχικά, σε ποιες
καταγράφηκαν κατά τις
απογραφές του 1928
και τη συμπληρωματική προσφυγική και σε
ποιες τους βρήκε μετεγκατεστημένους ο Β’
Πόλεμος;
- Ποιο ποσοστό τους
μετανάστευσε, ανά δεκαετία, στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, και
ποιους δεσμούς διατήρησαν με τον τόπο πρώτης εγκατάστασής τους;
- Πόσοι ήταν ελληνόφωνοι και πόσοι τουρκόφωνοι;
- Πώς σιτίζονταν, ποιας υγειονομικής και παιδικής περίθαλψης έτυχαν και ποιες επαγγελματικές διεξόδους βρήκαν;
- Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις τους με τους μουσουλμάνους Ρεθεμνιώτες, το λίγο διάστημα που συμβίωσαν;

- Ποια ήταν η χωροταξική
κατανομή των προσφύγων
στην πόλη και στα περίχωρά της; Στη φωτογραφία ο
παλιότερος «Τενεκέ Μαχαλάς» δυτικά της ΒΙΟ το έτος
1973.
- Σε ποιο βαθμό ο ρατσισμός που αναπτύχθηκε
οφειλόταν στην πολιτική
συμπεριφορά;
- Ποια η ιστορία του Προσφυγικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Αστών Προσφύγων, του Συλλόγου Αγροτών
Προσφύγων και του Συνεταιρισμού Νέα Φώκαια;
- Πώς λύθηκε από έναν εκπαιδευτικό μηχανισμό ήδη κορεσμένο και με έλλειψη
εκπαιδευτικού προσωπικού το πρόβλημα της έλευσης μιάμιση σχεδόν χιλιάδας
μαθητών; Πόσα και ποια ήταν τα προσφυγικά σχολεία του Ρεθύμνου;
- Πόσο επηρέασαν το τοπικό κίνημα, με συνδικλιστές του διαμετρήματος του Γ.
Βαλασαρίδη και Α. Αρναούτογλου;
- Ποιες αλλαγές έφερε στις ρεθεμνιώτισσες η έλευση γυναικών με διαφορετικό
status του φύλου τους στη μικρασιάτικη κοινωνία;
Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη εβδομάδα.

- Πώς τους δέχτηκε η ρεθεμνιώτικη κοινωνία; (καταγραφή φαινομένων συμπαράστασης αλλά και κοινωνικής απομόνωσης και βιαιοπραγιών, γνωστοί οι χαρακτηρισμοί «πρόσφηγγες,
τουρκόσποροι κ.λπ.).
- Πώς αντιμετωπίστηκαν οι
δυσκολίες ένταξής τους στη
ρεθεμνιώτικη κοινωνία;
- Ποια ήταν η κοινωνική
τους συσπείρωση (σύλλογοι, αθλητικές ομάδες, πολιτική συμπεριφορά και σχέσεις πατρωνίας κ.λπ.).
- Σε ποιους τομείς οικονομικής δραστηριότητας σημειώθηκε προσφορά τους και πώς
αποτιμάται αυτή (αγροτική οικονομία-αμπελοκαλλιέργεια, καπνοκαλλιέργεια και δεντροκαλλιέργεια βιομηχανία, εμπόριο, τέχνες, επαγγέλματα θάλασσας και μεταφορών,
ιατρική κ.λπ.). Στη φωτογραφία το «σεπέρι» ΝΑ του Ρεθύμνου που μετέτρεψαν σε αμπελώνα.
- Ποια ήταν η πολιτιστική τους προσφορά (κοινωνική, εκπαιδευτική, καλλιτεχνική κ.λπ.).

- Αποζημιώθηκαν τελικά οι πρόσφυγες με τις ανταλλάξιμες περιουσίες ή μέρος τους δόθηκε για
αλλότριους σκοπούς; Έμειναν
αδιανέμητες ανταλλάξιμες περιουσίες, πόσες και σε ποια χέρια
κατέληξαν;
- Πώς βιώθηκαν και μεταπλάστηκαν οι αναμνήσεις του γενέθλιου
τόπου από τους απογόνους δεύτερης και τρίτης γενιάς;
- Πόσοι και ποιοι πρόσφυγες εργάστηκαν ως καραγωγείς και

ποιοι σε επαγγέλματα του λιμανιού;
- Ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας συνολικά στην αποκατάσταση των προσφύγων και ποια ειδικότερα του επισκόπου Τιμόθεου Βενέρη;
- Ποια ήταν η εξέλιξη της δεύτερης και τρίτης γενιάς των ρεθεμνιωτών προσφύγων;
- Πώς επηρεάστηκαν οι επιμέρους τομείς πολιτισμού στο Ρέθυμνο από τους νέους συμπολίτες (μουσική, μαγειρική κ.λπ.) και πώς η οικονομία του (τεχνολογία,
οικοδομική, δημόσια έργα κ.λπ.);

Πρόταση ανάγνωσης

Έκκληση για σωτηρία ενός ιστορικού τεκμηρίου

Βρείτε στη βιβλιοθήκη σας ή προμηθευτείτε, αν δεν το έχετε, το βιβλίο του
Γιώργη Φρυγανάκη «Η ρεθυμνιώτικη
πένα και οι πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής». Κυκλοφόρησε το
2011 από τις Εκδόσεις «Γραφικές Τέχνες
Καραγιαννάκη», περιλαμβάνοντας μια
μεγάλη σειρά δημοσιευμάτων του στην
εφημερίδα «Ρέθεμνος». Θα διαπιστώσετε ότι τα ίχνη που άφησε η καταστροφή στη ρεθεμνιώτικη λογοτεχνία ήταν
ισχυρά, πράγμα βέβαια φυσικό, αφού
ουσιαστικά ο πληθυσμός της πόλης διπλασιάστηκε. Είμαι βέβαιος ότι κάποια
στιγμή ο εκλεκτός φιλόλογος και απόγονος Μικρασιατών θα μας δώσει ακόμη μια εκλεκτή μονογραφία, για τον
προσφυγικό Συνοικισμό της οδού Ασκούτση, τον οποίο γνώρισε βιωματικά στα παιδικά του χρόνια.

Οι αναγνώστες θα μου επιτρέψουν να
κάνω μια έκκληση απ’ αυτή εδώ τη θέση.
Στο Σχολικό Μουσείο του Δήμου Ρεθύμνης στην Αμνάτο διαφυλάσσουμε αλλά
αδυνατούμε να συντηρήσουμε έναν χάρτη της «Μεγάλης Ελλάδας», με τα χαρακτηριστικά «Πίναξ της Ελλάδος μετά των
παρακειμένων χωρών...Στεφάνου Ζαφειροπούλου... Μιχαήλ Ροδοκανάκη... Εν
Αθήναις 1921...». Σ’ αυτόν εμφανίζονται
εντός του εθνικού κορμού τόσο η Μικρασία όσο και η ανατολική Θράκη. Σε διαδικτυακή αναζήτηση μ’ αυτά τα στοιχεία
δεν προκύπτει κάτι, γεγονός που μπορεί
να σημαίνει σπανιότητα. Ο χάρτης αναζητεί τον ευγενικό χορηγό της συντήρησής του κατά την επετειακή χρονιά που
διανύουμε.

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

