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Αναδιφώντας το χθες (202)
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Ρέθυμνο-Μικρασία 1922-2022: η αναγκαιότητα ενός διπλού συνεδρίου 
γι’ αυτούς που έφυγαν κι αυτούς που ήρθαν (2)

Συνεχίζουμε και κλείνουμε σήμερα 
την πρόταση που κάναμε για το επε-
τειακό έτος 2022, τη διοργάνωση δη-
λαδή ενός επιστημονικού συνεδρί-
ου γι’ αυτό που ονομάζουμε στην Ελ-
λάδα» Μικρασιατική Εκστρατεία» και 
«Καταστροφή». Μια περιπέτεια που 
στην απέναντι πλευρά ονομάζεται 
«Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας» 
και γιορτάζεται σαν τέτοιος, με αντί-
στοιχες τελετές με τις δικές μας για 
την Εθνεγερσία του 1821. Στις περα-
σμένες «Αναδιφήσεις» αναφερθήκα-
με σε μερικά από τα βασικά ερωτή-
ματα που θα πρέπει ν’ απαντήσει συ-
νέδριο αυτό. Θα πρέπει να το κάνει, 
χρησιμοποιώντας καταρχήν την πλη-
θώρα – ευτυχώς - των αρχειακών πη-
γών, που περιγράφονται ακροθιγώς 
παρακάτω.

Επιτροπή Αποκατα-
στάσεως Προσφύγων 
(το Ινστιτούτο Μεσο-
γειακών Σπουδών έχει 
ανοίξει το δρόμο), δη-
μοτολόγιο και πρα-
κτικά δημοτικών συμ-
βουλίων και δημαρχι-
ακών επιτροπών δή-
μου Ρεθύμνης, Πρα-
κτικά κοινοτικών συμ-
βουλίων στα αρχεία 
των νεότερων δήμων, 
τοπικός τύπος (τον 

έχει χρησιμοποιήσει δημιουργικά ο Π. Συριανόγλου), αρχεία σχολείων όλων των 
βαθμίδων (όχι μόνο των «προσφυγικών σχολείων»), αρχεία Κοινωνικής Πρόνοιας 
και τμήματος Εποικισμού της διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, αρχεία υποθηκο-
φυλακείου, αρχείο υπηρεσίας Διαχειρίσεως Κτημάτων εξ Ανταλλαγής Εθνικής Τρά-
πεζας, αρχείο Προφορικής Παράδοσης Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, αρχεία 
μικρασιατικών συλλόγων Ρεθύμνου κ.λπ. 

Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν προ-
φορικές πηγές, οι απόγονοι δηλαδή δεύτε-
ρης (όσοι απομένουν) και τρίτης γενιάς, πά-
ντα με τις μεθόδους και τους περιορισμούς 
που μας δίδαξε η αείμνηστη Άλκη Κυριακί-
δου-Νέστορος και τις οποίες εφάρμοσε άρι-
στα η Μαρία Τσιριμονάκη στο ανεπανάλη-
πτο «Αυτοί που έφυγαν, αυτοί που ήρθαν». Η 
αξέχαστη Ρεθεμνιώτισσα μας δίδαξε όμως και 
κάτι άλλο: ότι το θέμα της άφιξης στο Ρέθυμνο 
των προσφύγων της Μικρασίας δεν μπορεί να 
εξετάζεται ξεχωριστά από εκείνο του εκπα-
τρισμού των Τουρκορεθυμνίων. Γι’ αυτό και 
το προτεινόμενο συνέδριο θα πρέπει να πε-
ριλάβει κι αυτούς. Ασφαλώς οι δύο περιπτώ-
σεις δεν είναι συγκρίσιμες, ιδιαίτερα το πρώτο 
κύμα των εκτοπισμένων από τη Μικρασία. Τα 
ερωτήματα γι’ αυτό το προτεινόμενο παράλ-
ληλο συνέδριο είναι περίπου τα ίδια, με μερι-
κές ιδιαιτερότητες.

- Πόσοι τελικά ήταν οι μουσουλμάνοι 
συμπατριώτες μας αυτοί που έφυγαν με 
τη Συνθήκη της Λοζάνης; Ήταν 3.500, 
όπως στερεότυπα και αναπόδεικτα ανα-
φέρουμε; 
- Σε ποιες άλλες πέραν του Αϊβαλί και της 
Μερσίνης περιοχές εγκαταστάθηκαν;
- Ποιες ήταν οι εσωτερικές μετακινήσεις 
τους στην Τουρκία;
- Πόσοι ήταν εκείνοι είχαν μεταναστεύ-
σει κατά το μεγάλο κύμα της δεκαετί-
ας 1899-1922  σε περιοχές της Συρίας, 
της Αιγύπτου, στη Βεγγάζη, στη Σμύρ-
νη, στην Κωνσταντινούπολη, στο Ικόνιο, 
στην Αττάλεια, στην Κω και στη Ρόδο;
- Ποια ήταν η φυλετική τους ταυτότητα 

και πώς το επιχειρηματολογούν οι ίδιοι: ήταν εξισλαμισμένοι Έλληνες, όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι Έλληνες ιστορι-
κοί, ή  ελληνόφωνοι Τούρκοι, όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι ιστορικοί της Τουρκίας;
- Πόσοι από τους απογόνους τους προσδιορίζουν σήμερα τη μακρινή καταγωγή τους στην Κρήτη, 450.000 όπως ισχυρίζεται 
ο Andrew Rippin ή λιγότεροι; Και πόσοι είναι εκείνοι που έλκουν την καταγωγή τους από το Ρέθυμνο;
- Ποια αρχεία τους (θρησκευτικά, εκπαιδευτικά κ.ά.) συναποκόμισαν και πού βρίσκονται αυτά σήμερα;
- Πόσες ακόμα αποστολές έγιναν πέραν των τριών γνωστών του Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Αυγούστου 1924;

- Ποια ήταν η εκπαίδευση που είχαν στην Κρήτη και 
ποια εκείνη που δέχτηκαν τα παιδιά τους στη νέα πα-
τρίδα;
- Πόσο εξελίχτηκε η Κρητική διάλεκτος στις κοινότη-
τές τους και μέχρι ποια γενιά παρέμεινε ενεργή;
- Παρουσιάστηκαν κι εκεί φαινόμενα ρατσισμού, με 
χαρακτηρισμούς αντίστοιχους εκείνων που δέχτηκαν 
οι Μικρασιάτες στην Κρήτη (π.χ. σουνετλί γκιαούρ, 
δηλαδή περιτετμημένοι άπιστοι);
- Πώς αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά και ποιο εί-
ναι το οικονομικό στάτους της σημερινής τρίτης τους 
γενιάς;
- Σε ποιους τομείς επηρέασαν την τουρκική κοινωνία;
- Πώς εκφράστηκε ο καημός της χαμένης πατρίδας 
στη λογοτεχνία και εν γένει στην τέχνη τους; (έχουν 
μεταφραστεί στα ελληνικά κάμποσα σχετικά βιβλία).
- Ποια ήταν η κοινωνική τους συσπείρωση (σύλλογοι 
ανταλλαγέντων Συνθήκης Λοζάνης κ.ά.)

- Μέχρι πότε διατηρήθηκαν οι δεσμοί με το Ρέθυμνο; (θυμίζω τους δεσμούς που είχαν διατηρήσει με τον Μιχάλη Παπαδάκη και τον Λε-
ωνίδα Καούνη).
- Γίνονται ακόμα αμοιβαίες επισκέψεις στα πάτρια εδάφη; (η Κορίνα Μηλιαράκη που έχει κοπιάσει γι’ αυτό θα μπορούσε ν’ αναφέρει πολ-
λά).

Το δυναμικό για την οργανωτική επιτρο-
πή, η οποία ουσιαστικά θα σηκώσει το 
βάρος ενός τέτοιου συνεδρίου, δε νομί-
ζω ότι λείπει από το Ρέθυμνο. Σκέφτομαι, 
πρόχειρα, τους μικρασιάτες απογόνους Γ. 
Φρυγανάκη, Π. Παρασκευά, Γ. Παπιο-
μύτογλου και Π. Συριανόγλου, αλλά κι 
αρκετούς από τους υπόλοιπους ασχολού-
μενους με τα γράμματα, που δεν θα δι-
στάσουμε να «στήσουμε πλάτη», και γι’ 
αυτήν αλλά και για την επιστημονική επι-
τροπή. Σκέφτομαι επίσης μερικούς από 
τους διανοούμενους της «άλλης» πλευ-
ράς: μορφωμένους απογόνους των οικο-
γενειών Χατζημπεκηράκη, Σελιανάκη, 
Βακογλάκη κ.λπ., όπως και ερευνήτριες 

που έχουμε γνωρίσει τα τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο, στη Βιβλιοθήκη και στα ΓΑΚ. Σκέφτομαι ακό-
μη και ανθρώπους της τέχνης, όπως η Ayse Ergir, η οποία είχε διοργανώσει, με βοήθεια και δική μας, 
στη γκαλερί της στο Alakati (Αλάτσατα) έκθεση φωτογραφίας το 2015 με θέμα τις δύο κοινότητες 
στην Κρήτη του 20ού αιώνα. Μήπως θα έπρεπε κι εμείς με τη σειρά μας να διοργανώσουμε μία στο 
Ρέθυμνο; Ο Θωμάς Κρεβετζάκης μπορεί να πάρει σχετική πρωτοβουλία. Υπενθυμίζω ότι παρόμοι-
ες εκδηλώσεις είχε διοργανώσει το 2016 στον Άγιο Νικόλαο ο εκεί δήμος, σε συνεργασία με το Ίδρυ-
μα Ανταλλαγέντων Λοζάνης, στις οποίες είχε μάλιστα πάρει μέρος η χορωδία του Συλλόγου Μικρα-
σιατών Ρεθύμνου.

Θα τελειώσω με δύο ακόμα προ-
τάσεις, προς τους συλλόγους 
αποκλειστικά αυτή τη φορά. Θα 
πρότεινα λοιπόν να θεσπίσουν 
υποτροφίες και ν’ αναθέσουν 
σε υπότροφους φοιτητές κοινω-
νικών, οικονομικών και ιστορι-
κών επιστημών τη συγκέντρωση 
του απαραίτητου αρχειακού υλι-
κού και την ψηφιοποίησή του, 
προκειμένου να είναι εύκολα 
προσβάσιμο από κάθε μελετη-
τή. Από την πλευρά μου ως ελά-
χιστη συνεισφορά σε μια τέτοια 
προοπτική θα μπορούσα να κα-
ταθέσω τα στοιχεία που έχω συ-
γκεντρώσει για την εκπαιδευτι-
κή προσφορά των προσφύγων 
στο Ρέθυμνο και στην ύπαιθρό 

του. Η άλλη πρόταση έχει να κάνει με την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης των 
Συλλόγων, για την οποία έχω γίνει κουραστικός να αρθρογραφώ: την υπο-
βολή δηλαδή πρότασης στη σχετική Επιτροπή του Δήμου για ονοματοδο-
σία κάποιου δρόμου στο όνομα της Αμερικανίδας γιατρού Esther Lovejoy 
(1867-1969).

Υπενθυμίζω ότι 
ήταν Αμερικα-
νίδα, πρωτοπό-
ρος της δημόσι-
ας υγείας, αγωνί-
στρια της δημο-
κρατίας και υπο-
ψήφια για το Κο-
γκρέσο. Διετέλε-
σε από τις ιδρύ-
τριες της Διε-
θνούς Ένωσης Γυ-
ναικών Γιατρών 
(MWNA) το 1915 

και εκλέχτηκε πρόεδρός της το 1919. Αφιερώθηκε στην οργάνωση αυτή, αφού 
έχασε τον σύζυγό της και τον μοναχογιό της σε μικρή ηλικία, ξαναπαντρεύτηκε 
και χώρισε. Ίδρυσε ανά την Ελλάδα τα Νοσοκομεία Αμερικανίδων Γυναικών για 
την περίθαλψη των Μικρασιατών προσφύγων. Στο Ρέθυμνο ίδρυσε και χρημα-
τοδότησε αντίστοιχο ίδρυμα στο δημοτικό Νοσοκομείο, γι’ αυτό και ο τότε δή-
μαρχος Μενέλαος Παπαδάκης έδωσε το όνομά της στον δρόμο που οδηγούσε 
σ’ αυτό και της επέδωσε συμβολικά το κλειδί της πόλης. 
Μια δεκαετία αργότερα ο δήμος Ρεθύμνης ξέχασε την προσφορά της και μετο-
νόμασε τον δρόμο σε «Νικολάου και Μαρίας Καστρινάκη». Καλό θα ήταν επί-
σης οι Σύλλογοι να οργάνωναν ένα μνημόσυνο γι’ αυτήν.

Παράλληλα δεν θα πρέπει να βά-
ζουν στην άκρη το αίτημα αποκα-
τάστασης του τάφου του ευεργέ-
τη των προγόνων τους, γιατρού 
Σταμάτη Ρολόγη, ο οποίος πα-
ραμένει βανδαλισμένος. Δυστυ-
χώς σε πρόσφατη (Ιούνιος 2021) 
εκδήλωση που διοργανώσαμε για 
άλλο θέμα μάθαμε από το στό-
μα του (πρώην) μητροπολίτη μας 
ότι ο τάφος αυτός έχει πουληθεί 
(!) και ότι ο ίδιος είχε κατά νου να 
δημιουργήσει ένα νέο τάφο, για 
ευεργέτες του Ρεθύμνου όπως ο 
Ρολόγης, στη θέση εκείνου των 
τριών επισκόπων του Ρεθύμνου, 

για τα οστά των οποίων οργάνωσε μετακομιδή στο λόφο του Τιμίου 
Σταυρού. Απ’ ότι μπορώ να γνωρίζω δεν πρόλαβε να προχωρήσει τη 
σκέψη του εκείνη, την οποία καλούνται σήμερα οι δύο σύλλογοι να 
υλοποιήσουν. Για ν’ αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ιστορία τους και ότι 
ξέρουν να τιμούν όσους κι όσες ευεργέτησαν τους προγόνους τους.

Η αμοιβαιότητα στο τραύμα
Καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι στους βίαιους ξεριζω-
μούς του 20ού αιώνα και στα τραύματα που προέκυψαν απ’ 
αυτούς δεν υπάρχει μονοπώλιο αλλά αμοιβαιότητα. Σαν τέ-
τοια πρέπει να τα εκλαμβάνουμε, όπως το έκαναν οι αρχαί-
οι Έλληνες για τους αντιπάλους τους,  όπως φαίνεται από 
τους Τρώες του Αισχύλου και την Αινειάδα του Βιργιλίου. Οι 
Τούρκοι υπολογίζουν ότι κατά την κρίσιμη δεκαετία 1912-
1922 είχαν 1.100.000 νεκρούς και περί τα 2.000.000 πρό-
σφυγες. Στη μνήμη των δεύτερων έχουν ανεγείρει σχετικό 
μνημείο στη Σμύρνη, φωτογραφίες του οποίου μου προ-
μήθευσε ο φίλος Κώστας Ράλλης. Μικρή λεπτομέρεια: το 
μνημείο είναι αφιερωμένο όχι μόνο στους δικούς τους ξερι-
ζωμένους αλλά και στους δικούς μας. Μήπως λοιπόν οι κα-
τεξοχήν πονεμένοι, οι Ρεθύμνιοι Μικρασιάτες, έχουν τη με-
γαλοψυχία να προτείνουν ν’ ανεγερθεί απέναντι απ’ το δικό 
τους μνημείο ένα εξίσου σεμνό για «εκείνους που έφυγαν», 
που μάλιστα ήταν πολλαπλάσιοι;

Αποχαιρετώντας ένα ιστορικό 
χανιώτικο βιβλιοπωλείο
Ένα ιστορικό βιβλιοπωλείο των Χανίων κλείνει αυτές τις 
ημέρες, το βιβλιοπωλείο Πετράκη. Κι επειδή το επίθετο 
«ιστορικός» χρησιμοποιείται κατά κόρον, κινδυνεύοντας 
να χάσει την αξία του, διευκρινίζω ότι αναφέρομαι σ’ ένα 
βιβλιοπωλείο με ιστορία -ούτε λίγη ούτε πολλή- 116 χρό-
νων. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα βιβλιοπωλείο που 
λειτουργεί από τα μέσα της Κρητικής Πολιτείας! Ένα βι-
βλιοπωλείο τέτοιο, όπως θα έπρεπε να είναι και τα άλλα: 
με εκδηλώσεις, με συναντήσεις, με παρουσιάσεις, με εκ-
θέσεις κ.λπ. Και, πάνω απ’ όλα, ένα στέκι των Χανιωτών 
διανοούμενων στο κέντρο της πόλης τους. Και μάλιστα 
στέκι κατεξοχήν καλαίσθητο, με αίθριο και λουλούδια και 
αξέχαστα στησίματα βιτρινών (στη φωτογραφία η βιτρί-
να των πρόσφατων Χριστουγέννων). Και μια διανοούμε-
νη πίσω από τα ράφια του, την καλή μας κυρία Ηλέκτρα. 

Το όνειρο μιας ξενάγησης στα Χανιά του βιβλίου 
και των ανθρώπων του

Από κοντά κι η αδελφή της, η καλλιτέχνιδα κυρία Αναστασία, σε μόνιμη 
έκθεση στον όροφο (φωτογραφία). Δεν είναι δυστυχώς το πρώτο βιβλιο-
πωλείο που κλείνει στα Χανιά. Προηγήθηκαν οι «Επιλογές», το «1866» και 
ο «Σχήμα», ενώ από τα ομοειδή καταστήματα με ιστορία απομένει ο «Πε-
λεκανάκης», που κι αυτός έχει πια αλλάξει χαρακτήρα. Εδώ και πολλά χρό-
νια είχα στο μυαλό μου (κι ομολογώ ότι έχω ακόμα...) να οργανώσω μια 
δεύτερη ξενάγηση στα Χανιά, πέραν εκείνης πριν από τέσσερα χρόνια για 
τα μνημεία τους, αυτή τη φορά για Τα Χανιά του βιβλίου. Στον ολοήμε-
ρο αυτό ή και διήμερο περίπατο θα  επισκεπτόμασταν οι Ρεθεμνιώτες εν-
διαφερόμενοι: 1. το Μουσείο Τυπογραφίας 2. Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 
3. Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που έχει εξελιχθεί σε Media Lab 4. Την Παιδι-
κή-Εφηβική Βιβλιοθήκη στον Δημοτικό Κήπο 5. Το «ρεθεμνιώτικο» τυπο-
γραφείο Γεωρβασάκη 6. Κάποιο από τα ιστορικά βιβλιοπωλεία (αν βρού-
με πια τέτοιο ή ένα νεότερο). 

Πάμε βόλτα στα Χανιά, μ. Κ (μετά Κορονοϊόν);

Και βέβαια δεν θα παραλείπαμε να πίναμε καφέ με μερικούς από τους πο-
λυγραφότερους Χανιώτες: τον ποιητή της δασκαλοσύνης Βαγγέλη Κακα-
τσάκη, τον ποιητή της Μαδάρας Αντώνη Πλυμάκη, τον δάσκαλο της λα-
ογραφίας Σταμάτη Αποστολάκη, τον «Χανιώτη Εκκεκάκη» Μανόλη Μα-
νούσακα, τον Ρεθεμνοχανιώτη λαογράφο Βασίλη Χαρωνίτη. Καφέ θα πί-
ναμε και στα Χανιώτικα Νέα, μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές επαρ-
χιακές εφημερίδες, και μαλοτήρα με τον εκδότη-ψυχή της πολιτιστικής 
ζωής της γειτονικής μας πόλης Ματθαίο Φραντζεσκάκη, που ετοιμά-
ζεται να ξεπεράσει το ορόσημο των εκατό τίτλων. Όλα αυτά βέβαια αν 
κάποτε φτάναμε σε κάποια ομαλότητα, να μπορούμε να συνυπάρξουμε 
στους ίδιους χώρους, χωρίς τον φόβο ν’ ανταλλάξουμε κορονοϊούς και με 
μοναδικές ανταλλαγές εκείνες των ιδεών. Όπως το έγραψε ο Χανιώτης Μί-
κης Θεοδωράκης, ως συνθέτης και στιχουργός: Πάμε βόλτα στα Χανιά, 
στην κάτω γειτονιά, να πάρουμε μια βάρκα με πανιά, πάμε βόλτα στα Χα-
νιά, στην κάτω γειτονιά, στη θάλασσα να βγούμε στ’ ανοιχτά! 


