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Πινακοθήκη ρεθεμνιώτικης μικρασιατικής ιστορίας (1)
Αναδιφώντας το χθες (205)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

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

Κυνήγι Θησαυρού μεθαύ-
ριο, μετά από ένα διάλειμ-
μα, το οποίο ευτυχώς δεν 
υπονόμευσε τη μακροβιό-
τητα του θεσμού. Εις επίρ-
ρωσιν οι «Αναδιφήσεις» 
ξεκινούν σήμερα ένα δικό 
τους «κυνήγι», με θέμα 
επετειακό, τους πρόσφυ-
γες της Μικρασίας στο Ρέ-
θυμνο. Στην πραγματικό-
τητα πρόκειται για μια πι-
νακοθήκη μερικών δεκά-
δων σχετικών εικόνων με 
απλό σχολιασμό. Ευκαιρία 
λοιπόν οι κυνηγοί να φρε-
σκάρουν τις γνώσεις τους 
για ένα θέμα που, σημειω-
τέον, θα ήταν απίθανο να 
μην έχει εμπνεύσει τους 
οργανωτές του 32ου Κυνη-
γιού.

 «Πατρίς, το υπερωκεάνιο που μετέφερε τον Σεπτέμβριο του  
1922 στο Ρέθυμνο 2.800 πρόσφυγες

Το ατμόπλοιο «Αντιγόνη» που μετέφερε τον Οκτώβριο του 
1924 στο Ρέθυμνο 400 μικρασιάτες ανταλλαγέντες πρόσφυ-
γες

Το υγρό πλακάδο της Προκυμαίας, που δέχτηκε τις πρώτες 
μέρες τους πρόσφυγες, που ξεφόρτωναν οι βαπορόβαρκες 
στην Αποβάθρα

Συσσίτιο ανάγκης σερβιρισμένο από τις Ρεθεμνιώτισσες του 
Συλλόγου Κυριών

«Τενεκέ Μαχαλάς», η αυτοσχέδια προσφυγική παραγκούπο-
λη, σε φωτογραφία τραβηγμένη μετά από μισό αιώνα

«Προσφυγικός Συνοικισμός», οργανωμένη από το τμήμα 
Εποικισμού προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της στέ-
γασης

Οικισμός Φορτέτζας (παλιότερο Ιτς καλέ), κατεξοχήν προ-
σφυγογειτονιά μετά την Ανταλλαγή των πληθυσμών

Τσεσμές, οργανωμένη από το τμήμα Εποικισμού προσπάθεια 
επίλυσης του προβλήματος της στέγασης

Μεσκηνιά, στέγαση στα παλιότερα παραπήγματα και σπη-
λιές λεπρών

Νικόλας ο Μεσκίνης (Μοσχινόγλου), ο τελευταίος τρωγλο-
δύτης πρόσφυγας της Μεσκηνιάς στο ομώνυμο σπήλαιο

Ναός πρώτος Τεσσάρων Μαρτύρων, ασκεπής και αργότερα 
στεγασμένος, χώρος πολυετούς εγκατάστασης

Τεκές Μασταμπά, τούρκικα σχολεία, μου-
σουλμανικά τεμένη κ.ά., χώροι πολυετούς 
εγκατάστασης

Παπα-Γρηγόρης Βοριαδάκης, ο πνευματικός 
ηγέτης των ξεριζωμένων, ήδη από την πρώ-
τη προσφυγιά

Οι προνοητικοί που ήρθαν μετά το 1914 και δεν επέστρεψαν για να ζήσουν και τη δεύτερη προ-
σφυγιά

Η ευεργέτης Esther Lovejoy (1867-1969)

Νοσοκομείο Αμερικανίδων Γυναικών (σήμερα Σχολή Αστυνομίας) Ο ευεργέτης γιατρός Μιχαήλ Ευκλείδης (1879–
1950), σαρξ εκ σαρκός των μικρασιατών προ-
σφύγων

Ο ευεργέτης φαρμακοποιός Μιχαήλ Σταυρίδης, σαρξ εκ 
σαρκός των μικρασιατών προσφύγων

Νοσοκομείο Παίδων στο κτήριο του παλιότερου Παρθενα-
γωγείου


