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Είχα υποσχεθεί στους 
αναγνώστες δώδεκα 
συνέχειες της στήλης 
να είναι εφέτος αφι-
ερωμένες σ’ αυτούς 
που έφυγαν από το 
Ρέθυμνο για τη Μι-
κρασία και σ’ εκείνους 
που έφυγαν από εκεί 
κι ήρθαν πρόσφυγες 
στον τόπο μας. Μέχρι 
σήμερα έχουν δημο-

σιευτεί τέσσερις από αυτές, με θέματα οι δύο πρώτες «Ρέθυμνο-Μικρασία 
1922-2022: Η αναγκαιότητα ενός διπλού συνεδρίου γι’ αυτούς που έφυγαν 
κι αυτούς που ήρθαν» και οι δύο επόμενες με τον κοινό τίτλο «Πινακοθή-
κη ρεθεμνιώτικης μικρασιατικής ιστορίας». Σήμερα θα συνεχίσω την Πινα-
κοθήκη αυτή, αφού πρώτα παραθέσω την πρόταση που υπέβαλα τον πε-
ρασμένο Μάρτιο στον δήμο Ρεθύμνης για διοργάνωση σχετικής έκθεσης 
φωτογραφίας, στην οποία όμως δεν έχω μέχρι στιγμής πάρει απάντηση. 

 «Με την παρούσα θα ήθελα να προτείνω τη 
διοργάνωση από τον δήμο Ρεθύμνης μιας 
έκθεσης ιστορικής φωτογραφίας, υπό τον 
τίτλο εργασίας «Ρέθυμνο 1920-1930: η κρί-
σιμη δεκαετία της προσφυγιάς». Η έκθεση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο κα-
λοκαίρι και να ενταχθεί στις εκδηλώσεις της 
εκατονταετηρίδας από τη μικρασιατική κα-
ταστροφή. Επιμελητής της έκθεσης θα είμαι 
εθελοντικά ο ίδιος. Αν αποφασιστεί η πραγ-
ματοποίησή της, σκοπεύω να επιλέξω περί 
τις 60 αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από 
ένα σημαντικά μεγαλύτερο απόθεμα. Σκο-
πεύω επίσης να προσθέσω και μια δεκάδα 
φωτογραφικών τεκμηρίων από την παράλ-
ληλη αποχώρηση των Τουρκορεθυμνίων, 
που την ίδια περίπου περίοδο με την ανα-
γκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών κατέ-
φυγαν πρόσφυγες κι εκείνοι, στη Μικρασία.

Τις ενότητες της έκθεσης περιγρά-
φω παρακάτω επιγραμματικά.
Ρέθυμνο 1920-1922: Οι δύο θρη-
σκευτικές κοινότητες, κατοίκηση, 
οικονομική κατάσταση, εθνικός δι-
χασμός, άφιξη και αποκατάσταση 
πρώτων προσφύγων μετά το 1914, 
Ρεθεμνιώτες στη Μικρασία, περίο-
δος «Πεζοναυτών» κ.ά.
Ρέθυμνο 1922-1925: Προανακρού-
σματα καταστροφής, Ρεθεμνιώτες 
Μικρασίας νεκροί, αιχμάλωτοι και 
αγνοούμενοι, έφεδροι πολεμιστές, 
πλοία μεταφοράς προσφύγων, άφι-

ξη σε κύματα Μικρασιατών, φορείς υποδοχής, τόποι πρώτης υποδοχής, γιατροί ελεήμονες, νοσο-
κομεία, συσσίτια, ρόλος εκκλησίας, αποκατάσταση, επαναπροσφυγοποίηση τμήματος προσφύγων, 
προσφυγικοί συνοικισμοί πόλης, εγκατάσταση στην επαρχία, στάση εντόπιων και εφημερίδων τους, 
αναχώρηση Τουρκορεθυμνίων, αποκατάσταση στη Μικρασία, νομαρχεύοντες και δημαρχούντες, 
συνδικαλισμός και συνεταιρισμοί προσφύγων, Αρμένιοι πρόσφυγες, επίσκεψη Πλαστήρα το 1923.

Ρέθυμνο 1925-1930: Ενσωμάτωση, κατανομή ανταλλάξιμων περιουσιών, 
δημοτογράφηση, εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων, υπόθεση Αλή Βαφή, 
συμβολή στην οικονομία (δημόσια έργα και ιδιωτική βιομηχανία, καπνο-
καλλιέργεια, αμπελοκαλλιέργεια-σουλτανίνα), εκπαίδευση, τέχνες και 
γράμματα Μικρασιατών, τομείς κυρίαρχοι οικονομικής δραστηριοποίη-
σης (καραγωγείς, λιμάνι, Ηλεκτρική κ.ά.), συμβολή στην αισθητική του τό-
που (ασβέστης-λουλούδια κ.ά.). 
Μια τέταρτη ενότητα μπορεί να αναφέρεται σε αρχειακές πηγές για το 
προσφυγικό, στην επεξεργασία του στη λογοτεχνία (Πρεβελάκης, Νενεδά-
κης κ.ά.), στην τέχνη (Τεργιακής-εικόνα, Φουσταλιέρης κ.λπ.) και να εκτί-
θενται σχετικά βιβλία. Παράλληλα θα πραγματοποιείται διαρκής προβολή 
του υπολειπόμενου φωτογραφικού υλικού που δεν θα εκτεθεί, ενώ η έκθε-
ση θα λαμβάνει χώρα κάτω από τους ήχους κατάλληλης μουσικής. Θα συ-
νοδεύεται από σχετικό κατάλογο-βιβλίο, ο οποίος θα πωλείται σε τιμή κό-
στους και θα την υπενθυμίζει εσαεί στις βιβλιοθήκες των επισκεπτών της.

Στον κατάλογο θα υπάρχουν τόσο οι φω-
τογραφίες με τον υπομνηματισμό τους όσο 
και κείμενα για τις ενότητες της έκθεσης 
από διαφορετικούς Ρεθύμνιους ερευνητές. 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί στον εκθεσια-
κό χώρο στο Σπίτι του Πολιτισμού, ενώ πα-
ράλληλα στην αίθουσα μπορεί να πλαισιω-
θεί από σχετικές εκδηλώσεις (κατ’ αρχήν με 
ημερίδα, με ομιλίες Π. Συριανόγλου - πρό-
σφυγες, Π. Παρασκευά - κατανομή προσφύ-
γων, Γ. Φρυγανάκη - προσφυγική λογοτε-
χνία, Χ. Στρατιδάκη - εκπαίδευση προσφυ-
γόπαιδων κ.ά.). Θα χρειαστεί επίσης να σχε-
διαστούν και να εκτυπωθούν σχετικά μπά-
νερς και γιγαντοαφίσα. Τα έξοδα δεν θα εί-
ναι ασφαλώς σημαντικά, αφού κανένας από 
τους συντελεστές δεν θα αμειφθεί, οπότε θα 
αφορούν μόνο τις εκτυπώσεις των φωτο-
γραφιών, των μπάνερς και του καταλόγου. 
Αντ’ αυτών ο δήμος θα προσφέρει μια ευ-
πρόσωπη έκθεση με σημαντική επισκεψιμό-
τητα, καθώς και μια αξιοσημείωτη ημερίδα, 
ενώ η ανάμνησή και των δυο θα διαρκέσει 
μέσω του καταλόγου που θα κυκλοφορήσει. 
Ευχαριστώ κ.λπ.».

Συνεχίζω λοιπόν 
την παράθεση 
του εν λόγω φω-
τογραφικού υλι-
κού. Μέχρι σή-
μερα έχουμε δει 
με τις φωτογρα-
φίες τους τέσ-
σερα πλοία που 
μετέφεραν τους 
μ ι κ ρ α σ ι ά τ ε ς 
πρόσφυγες στο 
Ρέθυμνο, οκτώ 
καταυλισμούς 
που συγκρότη-

σαν στην πόλη, τους οργανισμούς και τους γιατρούς που τους περιέθαλψαν, τους τέσσερις δημάρ-
χους της κρίσιμης περιόδου, τους συνδικαλιστές ηγέτες των προσφύγων αλλά και το προηγούμε-
νο κύμα, από το 1916, υπό τον παπα-Γρηγόρη Βοργιαδάκη. Έχουμε δει επίσης το συσσίτιο του συλ-
λόγου Κυριών, υπό την ακούραστη Λέλα Κούνουπα. Κι έχουμε σχολιάσει από ιστορική άποψη την 
Μικρασιατική περιπέτεια, την οποία αντιμετωπίσαμε ως ένα «χρονικό προαναγγελθέντος θανά-
του», με ευθύνες όχι μόνο «βασιλικές» αλλά και «βενιζελικές». Έστω κι αν ο συντοπίτης μας πολιτι-
κός φρόντισε να δώσει την καυτή πατάτα, την αναπόφευκτη καταστροφή δηλαδή, σ’ εκείνους που 
αντιδρούσαν μέχρι τότε στην εκστρατεία και προπαγάνδιζαν το «οίκαδε!» και οι οποίο όχι μόνο 
εξαφανίστηκαν στη συνέχεια πολιτικά αλλά και φυσικά, με την εκτέλεσή τους ως εξιλαστήριων θυ-
μάτων.

Ένας άλλος τόπος προσωρινού καταυλισμού υπήρξε το κινηματοθέατρο «Ιδαίον Άντρον», 
το οποίο σταμάτησε αναγκαστικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα τις δραστηριότητές του. 
Υπενθυμίζω ότι την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε αποτελούσε πολυμετοχική ιδιοκτησία, 
υπό τη διεύθυνση του Ιμπραήμ Χαμιμπαγαδάκη, αφού ο ιδρυτής του Χαράλαμπος Σπανδάγος 
το είχε πουλήσει, ήδη από το 1912, κι είχε αναχωρήσει για έναν προορισμό σαφώς μεγαλύτε-
ρου βεληνεκούς από το Ρέθυμνο, τα Χανιά.

Ένας από τους πρώ-
τους πάντως καταυ-
λισμούς ήταν εκεί-
νος με αντίσκηνα 
και ξυλοκατασκευές 
στον περίβολο του 
Δημοτικού Νοσοκο-
μείου (τότε Νοσοκο-
μείο Αμερικανίδων 
Γυναικών και σήμε-
ρα Σχολή Αστυνομί-
ας). Όταν στα δυτι-
κά, νότια και βόρειά 
του οικοδομήθηκε 
ο «Συνοικισμός» της 
Επιτροπής Αποκατά-
στασης Προσφύγων, 
μερικοί από τους 
σκηνίτες δεν αποκα-

ταστάθηκαν και εξακολούθησαν την μέχρι τότε ζωή τους, διαμένοντας σε μια τουλάχιστον σκηνή 
και σε τρία ξύλινα παραπήγματα, όπως φαίνεται από τη λεπτομέρεια μιας φωτογραφίας της πό-
λης της εποχής εκείνης. 

Πολλοί πρόσφυγες 
είχαν εγκατασταθεί 
στο «Μεγάλο Τζα-
μί», όπως το αναφέ-
ρει η «αγία» των προ-
σφύγων Αμερικανίδα 
γιατρός Εσθήρ Λαβ-
τζόυ, το τέμενος δη-
λαδή Γαζή Χουσεΐν 
Πασά. Παραθέτει μά-
λιστα στο σχετικό βι-
βλίο της μια δική της 
φωτογραφία του μι-
ναρέ του τζαμιού. 
Φαίνεται ότι διέθετε 
φωτογραφική μηχα-
νή, αφού στο βιβλίο 
παραθέτει κι άλλες 

πρωτότυπες φωτογραφίες, όπως εκείνη της εκφοράς του λειψά-
νου ενός Τουρκορεθύμνιου, που θα δούμε σε επόμενες «Αναδι-
φήσεις», τις σχετικές «μ’ εκείνους που έφυγαν».

Στα συσσίτια συμμετείχε ενεργά 
και το Λύκειο των Ελληνίδων Ρεθύ-
μνης. Στις εφημερίδες της εποχής 
διαβάζουμε τα ονόματα των κυ-
ριών που συμμετείχαν στους ερά-
νους, όπως της Α. Κοκκίνη, της Β. 
Μαμαλάκη και της Α. Ανδρουλιδά-
κη, τις οποίες και διακρίνουμε στη 
φωτογραφία, η οποία δείχνει μια 
από τις πολλές ερανικές επιτρο-
πές. Ειρωνεία της τύχης: στις 8 Μα-
ΐου 1922 το Λύκειο είχε οργανώσει 
στο Ιδαίον Άντρον εσπερίδα υπέρ 
του μικρασιατικού αγώνα και τέσ-
σερις μήνες αργότερα διενεργούσε 
έρανο για τα θύματά του, τα οποία 
είχαν κατακλύσει τον ίδιο χώρο, ως 
διασωθέντες πια πρόσφυγες...

Ένας άλλος ελεήμων για-
τρός των προσφύγων 
υπήρξε ο Γεώργιος Τσου-
δερός, στον οποίο έχει 
αναφερθεί αναλυτικά η 
Μαρία Τσιριμονάκη και 
επανειλημμένα η Εύα Λα-
διά, ώστε να μη μπορώ να 
προσθέσω κάτι στα γραφό-
μενά τους. Να πω μόνο ότι 
μόλις είχε αποφοιτήσει από 
την Ιατρική Σχολή όταν επι-
στρατεύτηκε για το Μικρα-
σιατικό Μέτωπο, στο οποίο 
υπηρέτησε με τον βαθ-
μό του λοχαγού του Υγειο-

νομικού. Μετά την κατάρρευση είχε αναχωρήσει για το Παρίσι, όπου έκανε ειδικότητα 
στην Παθολογία και τη Μικροβιολογία.

Στους ανάργυρους 
και φιλάνθρωπους 
γιατρούς και φαρμα-
κοποιούς στους οποί-
ους έχουμε ήδη ανα-
φερθεί (Ευκλείδης και 
Σταυρίδης), θα πρέ-
πει να προσθέτουμε 
κάμποσους ακόμα, με 
πιο γνωστό τον Στα-
μάτιο Ρολόγη, για τον 
οποίο οι μέχρι σήμε-
ρα αναφορές, ιδιαίτε-
ρα για τον τάφο του, 
είναι πάμπολλες, ώστε 
να κινδυνεύουμε να 
γίνουμε κουραστικοί.

Ένας άλλος σω-
τήρας των προ-
σφύγων, εκτός 
ε ι σ α γ ω γ ι κ ώ ν, 
υπήρξε ο Γεώρ-
γιος Σαουνά-
τσος. Είχε πάρει 
το πτυχίο του 
και γιατροπό-
ρευε ήδη από 
το 1886, ενώ 
από το 1923 
είχε αναλάβει 
και το φαρμα-
κείο του αδελ-
φού του που 
είχε αποβιώσει. 
Έτσι όχι μόνο 
τους προστά-

τευσε με ιάσεις και ιατρικές οδηγίες αποφυγής των επιδημιών της εποχής, αλλά και τους 
προσέφερε τα φάρμακα που απαιτούνταν. Θέλω να πιστεύω ότι στα γραφεία του συλ-
λόγου Μικρασιατών θα υπάρχουν αναρτημένα τα πορτρέτα των πέντε αυτών ανάργυ-
ρων λειτουργών του Ασκληπιού. 

Θα κλεί-
σουμε τη 
σημερινή 
«Πινακο-
θήκη» με 
τον επί-
σης ελε-
ή μ ο ν α 
Α ν δ ρ έ α 
Β ρ υ σ α -
ν ά κ η , 

που εκτός της οδοντιατρικής ήταν κι άνθρωπος των γραμ-
μάτων και δημοτικός σύμβουλος. Το ιατρείο του βρισκό-
ταν στην οδό Δασκαλογιάννη και προσέφερε δωρεάν οδο-
ντιατρική περίθαλψη στους πρόσφυγες. Δεν χρειάζεται βέ-
βαια να σημειώσω πόσο μεγάλο κόστος είχε η περίθαλ-
ψη αυτού του είδους όχι μόνο σήμερα αλλά και την επο-
χή εκείνη.
Θα συνεχίσουμε τον επόμενο μήνα, με τα πολιτικά πρόσω-
πα που στήριξαν τους ρεθεμνιώτες μικρασιάτες πρόσφυ-
γες και στη συνέχεια με τα επαγγέλματα με τα οποία βιο-
πορίστηκαν (λιμάνι, καραγωγείς, αμπελουργία, καπνοκαλ-
λιέργεια κ.λπ.)

Πρόταση ανάγνωσης 

Δεν είναι μεγάλη η βιβλιογραφία για τους Ρεθε-
μνιώτες πρόσφυγες. Έχουμε ήδη συστήσει την 
«Μετοικεσία» του Παρασκευά Συριανόγλου. 
Όμως το πρώτο χρονολογικά σχετικό βιβλίο 
είχε γράψει ο φιλόλογος καθηγητής και σχολι-
κός σύμβουλος Παναγιώτης Παρασκευάς, προ-
σφυγόπουλο κι ο ίδιος, με τον τίτλο «Οι πρόσφυ-
γες του ανατολικού Ρεθύμνου». Το είχε εκδώσει 
το 2008 η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύ-
μνης και περιλαμβάνει ένα κατάστιχο του έτους 
– μάλλον - 1923, με 427 οικογένειες που εγκατα-
στάθηκαν στα Κατωμέρια, οι οποίες είχαν 1613 
συνολικά μέλη. Στο βιβλίο αυτό, με το εύχρηστο 
ευρετήριό του, πολλοί θα βρουν τους προγό-
νους τους και μερικοί θα βρεθούν μπροστά σε 
εκπλήξεις, αφού η ιστορική μας μνήμη ως γνω-
στόν δεν καλλιεργείται πια ούτε από την οικογέ-
νεια αλλά ούτε και από το σχολείο και την κοι-
νωνία εν γένει.


