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Επετειακό έτος το 2022 
για την εκατονταετηρί-
δα από τη μικρασιατι-
κή εκστρατεία και κα-
ταστροφή. Κάθε μήνα 
λοιπόν στις «Αναδιφή-
σεις» αφιερώνουμε μια 
σελίδα σ’ αυτήν, με φω-
τογραφίες που θα μπο-
ρούσαν να συγκροτή-
σουν μια σχετική έκθε-
ση, με μεγαλύτερα επε-
ξηγηματικά κείμενα, αν 
θα βρισκόταν ο ενδι-
αφερόμενος φορέας. 
Έχουμε παρουσιάσει 
ήδη 19 σχετικά ιστορι-
κά τεκμήρια και σήμε-
ρα θα συνεχίσουμε μ’ 
άλλα 13.

Θα ξεκινήσου-
με με το προ-
ανάκρουσμα 
της εγκλημα-
τικής - εκ των 
π ρ α γ μ ά τ ω ν 
- μικρασιατι-
κής εκστρα-
τείας, μ’ εκεί-
νη στην πολύ-
παθη και σήμε-
ρα Ουκρανία, 
το 1919. Αυτή 
την χρεώνεται 
εξ ολοκλήρου 
ο Ε. Βενιζέλος, 
που θέλησε ν’ 

αποδείξει έτσι στην Τριπλή Συνεννόηση (Entente) πόσο αφοσιωμένος τής ήταν, αυτός και η χώρα του, 
στις βλέψεις τους. Κι εκείνη σε αντάλλαγμα του συνόλου της προσφοράς (Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Ου-
κρανία) του «δώρισε την καυτή πατάτα», δίνοντάς του την περιπόθητη εντολή για τη Μικρασία.

Η εθνική εκείνη περιπέτεια 
δεν στοίχισε ακριβά μόνο 
στον μικρασιατικό ελλη-
νισμό αλλά και σ’ εκείνον 
της κυρίως Ελλάδας. Η οι-
κονομία της καταστράφη-
κε και οι απώλειες σε ζωές 
ήταν τεράστιες: 9.167 νε-
κροί σε μάχες, 2.474 νε-
κροί από τραυματισμούς ή 
εκτός μαχών, 11.150 αγνο-
ούμενοι, 31.097 τραυμα-
τίες και 6.522 αιχμάλω-
τοι, σύνολο περισσότερο 
από 60.000 νέοι άνδρες. 
Το Ρέθυμνο θρήνησε συ-
νολικά 240 παλικάρια του, 
που μας τα θυμίζουν πια 
μόνο τα μνημεία των χω-
ριών μας.

Κατά την περί-
οδο που εξε-
τάζουμε, μετά 
τη συνθηκολό-
γηση των Κε-
ντρικών Δυνά-
μεων, δήμαρ-
χος Ρεθύμνου 
ήταν ένας 
μορφωμένος 
Τουρκορεθύ-
μνιος, ο Χου-
σνί Βακογλά-

κης, μέλος στον Γυμναστικό Σύλλογο και σε άλλους φορείς, που τον 
βλέπουμε εδώ με τα παιδιά του (αρχείο Χ. Στρατιδάκη). Μετά την 
απόβαση στη Σμύρνη εκδιώχθηκε από το αξίωμα στο οποίο είχε 
εκλεγεί από τον τότε νομάρχη, με παράνομες διαδικασίες, και ανα-
χώρησε για τη Μικρασία. Απόγονοί του εξακολουθούν να επισκέ-
πτονται τη γενέθλια πόλη.

Δημαρχεύων ορί-
στηκε στη συνέ-
χεια ένας φιλόλο-
γος από τα Ακού-
μια Αγίου Βασι-
λείου, πιστός ακό-
λουθος του Βε-
νιζέλου ήδη από 
την εποχή του 
Θερίσου, ο Μιχα-
ήλ Παπαδάκης, 
(1847-1922, πορ-
τρέτο Φ. Θεοδο-
σάκη), ο οποίος 
έμεινε στο αξίω-
μα μέχρι τις χαμέ-
νες για τον πολιτι-
κό του πάτρωνα 
εκλογές του 1920. 

Μετά την επάνοδο 
στην εξουσία των 
φιλοβασιλικών δυ-
νάμεων, με τις ίδιες 
συνοπτικές και 
εκτός νόμου διαδι-
κασίες ορίστηκε δή-
μαρχος ο ακόλου-
θός τους στο Ρέθυ-
μνο δικηγόρος Πα-
ντελής Πετυχάκης 
(1862-1925, φωτο-
γραφία αρχείου Γ. 
Εκκεκάκη). Ο Πετυ-
χάκης είναι γνωστό-
τερος από το ξενο-
δοχείο με το όνομα 
«Παράδεισος» απέ-
ναντι από τον Κήπο.

Από την 1η Δεκεμ-
βρίου του 1922 μέ-
χρι και την 31η Δεκεμ-
βρίου 1925 δήμαρ-
χος διετέλεσε ο δά-
σκαλος και δικηγόρος 
Μενέλαος Παπαδά-
κης (1883-1942, πορ-
τρέτο Φ. Θεοδοσάκη), 
γιος του Μιχαήλ. Εκεί-
νος ήταν που διαχει-
ρίστηκε περισσότε-
ρο από κάθε άλλον το 
πρόβλημα της προ-
σφυγιάς στο Ρέθυμνο, 
σε μεγάλο βαθμό επι-
τυχώς, παρότι οι πρό-
σφυγες δεν είχαν την 
ίδια άποψη.

Την περίοδο 1918-1925 το Ρέθυμνο δεν ήταν και τόσο ακραιφνώς 
φιλοβενιζελικό, όσο διατείνεται η μετέπειτα ιστοριογραφία κι αυτό 
αποδεικνύεται από πολλά ιστορικά τεκμήρια, μεταξύ των οποίων 
την παρατιθέμενη φωτογραφία. Δείχνει την ελεύθερη παρέλαση 
κάτω από το τότε δημαρχείο των Ρεθεμνιωτών κατά τους πανηγυρι-
κούς εορτασμούς της ονομαστικής εορτής του βασιλιά Κωνσταντί-
νου το 1921 (φωτογραφία αρχείου Ν. Δασκαλάκη).

Οπωσδήποτε στην πόλη χρειάστηκε να αποβιβαστούν για 
να επιβάλλουν την τάξη 300 πεζοναύτες, μερικοί από τους 
οποίους εικονίζονται μπροστά από τη Μητρόπολη την ίδια 
εκείνη μέρα (φωτογραφία ΔΚΒΡ, δημοσιευμένη από τον Γ. 
Παπιομύτογλου). Την εσπευσμένη αναχώρησή τους από την 
πόλη μετά την Καταστροφή περιγράφει παραστατικά ο Γιάν-
νης Μανούσακας στις αναμνήσεις του.

Πριν συνεχίσουμε θα πρέ-
πει να υπενθυμίσουμε ότι 
δεν ήταν λίγοι οι Μικρα-
σιάτες που κατέφυγαν στο 
Ρέθυμνο μετά την έναρξη 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, προσπαθώντας ν’ απο-
φύγουν τους διωγμούς των 
Νεότουρκων. Μέσα σ’ αυ-
τούς που συνόδευσαν τον 
παπά-Γρηγόρη Βοργιαδά-
κη, που είδαμε την προη-
γούμενη φορά, από τους 
πιο καλά εγκατεστημέ-
νους ήταν ο υφασματέμπο-
ρος Κωνσταντίνος Βουρλά-
κης, ο οποίος δεν έκανε το 
σφάλμα των άλλων να επι-
στρέψει μετά το τέλος του 
Πολέμου. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι πριν την κατάρρευση του μετώπου 
στα τέλη Αυγούστου του 1922, στο Ρέθυμνο είχαν αφιχθεί με 
το ατμόπλοιο «Σμύρνη» πρόσφυγες από τον Πόντο. Εκτός 
όμως εκείνων που έχουμε δει ότι έφτασαν στη συνέχεια, με 
τα πλοία «Πατρίς» και «Αντιγόνη», άλλοι 1200 ανταλλαγέ-
ντες έφτασαν τον Δεκέμβριο του 1924 με το πλοίο «Αλκμή-
νη», που βλέπουμε στη φωτογραφία από το αρχείο του ΕΛΙΑ.

Έχουμε δει ήδη τους βασικούς χώρους καταφυγής των προσφύ-
γων. Ένας απ’ αυτούς ήταν ο τεκές του Βελή Πασά, που τον βλέ-
πουμε εδώ σε φωτογραφία εποχής από το αρχείο του Μανώλη 
Μανούσακα. Ουσιαστικά οι πρόσφυγες έφυγαν απ’ αυτόν πολύ 
αργότερα, τον Μάιο του 1941, όταν πλήγηκε βαρύτατα από τους 
γερμανικούς βομβαρδισμούς. 

Ο άλλος τεκές που φιλοξένησε μεγάλο αριθμό προσφύγων ήταν εκείνος του Χασάν Μπαμπά 
(φωτογραφία αρχείου Κώστα Ράλλη), στον οποίο παρέμειναν μέχρι την κατεδάφισή του προς 
ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του Ορφανοτροφείου.

Τον Φεβρουάριο του 1925 έφτασαν κι άλλοι 900 από το Ικόνιο με το πλοίο «Σπέτσαι», οι οποίοι 
όμως δεν δέχτηκαν να εγκατασταθούν στην πόλη μας κι αναχώρησαν οδικά για το Ηράκλειο. 
Το πρώτο πάντως φορτίο τροφίμων του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού θα  πρέπει να ήταν 
εκείνο που έφτασε στις 31 Μαΐου του 1923 με το πλοίο «Πρίγκηψ Γεώργιος». Υπενθυμίζω ότι ο 
ίδιος οργανισμός λειτουργούσε Νοσοκομείο Παίδων στο παλιό Παρθεναγωγείο, δίπλα στη Μη-
τρόπολη. Ο Ερυθρός Σταυρός αποχώρησε από το Ρέθυμνο στο τέλος Μαΐου του 1923.

Το Ορφανοτροφείο Αρρένων Ρεθύμνης ιδρύθηκε βασικά για την περίθαλψη των ορφανών της Μι-
κρασίας και δευτερευόντως για εκείνα που έχαναν τους γονείς τους από τη φυματίωση, που την 
εποχή εκείνη κυριολεκτικά θέριζε. Άλλα φιλοξενούνταν με ζώντες γονείς, για καθαρά βιοποριστι-
κούς λόγους. Υπήρχαν επίσης και τα έκθετα.

Ας αφήσουμε όμως για λίγο τη Μι-
κρασία κι ας πάμε σε μια παλιότερη 
εποχή, εκείνη των Κρητικών επανα-
στάσεων. Με ποια όπλα πολεμούσαν 
οι πρόγονοί μας τα οθωμανικά και αι-
γυπτιακά στρατεύματα και τους άτα-
κτους Τουρκοκρήτες; Σ’ αυτό το ερώ-
τημα έρχεται να απαντήσει η συλλο-
γή ενός συμπολίτη, γνωστού συλλέ-
κτη, μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορι-
κού και Λαογραφικού Μουσείου Ρε-
θύμνης, του Ευτύχη Τζιρτζιλάκη. Μια 
πρόγευση της συλλογής του είχαμε 
πάρει παλιότερα μέσα από δημοσι-
εύσεις στο περιοδικό «Κρητικό Πα-
νόραμα» του Γιώργου Πατρουδάκη, 
ο οποίος έχει διεκπεραιώσει την εξαι-
ρετική φωτογράφηση των παρουσια-
ζόμενων όπλων.

Πρόταση ανάγνωσης Δεν συ-
νηθίζω να 
χ ρ η σ ι μ ο -
ποιώ με-
γάλα λό-
για, όμως 
γι’ αυτή 
την έκδο-
ση θα το 
κάνω: είναι 
μεγαλειώ-
δης. Πρω-
τ ό τ υ π η 
στο είδος 
της, εξετά-
ζει τα όπλα 

κάθε είδους (χειροποίητα, εισηγμένα, μεταποιημένα κ.λπ.) από άπο-
ψη ιστορική, τεχνολογική, κοινωνική αλλά και λαογραφική. Η μελέτη 
των σκαλισμάτων τους σε μέταλλο αλλά και σε ξύλο είναι του επιπέ-
δου της αντίστοιχης για τα θέματα στη διακόσμηση των υφαντών της 
Κρήτης της αείμνηστης Ροδούλας Σταθάκη-Κούμαρη. Οπωσδήποτε 
η συλλογή και το βιβλίο θα πρέπει να παρουσιαστούν και στο Ρέθυ-
μνο, εκεί που τους αρμόζει, στο Λαογραφικό Μουσείο. Ευτύχη, να εί-
σαι καλά, να συνεχίσεις να μας προσφέρεις κι άλλα τέτοια διαμάντια!


