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Ελάτε μαζί μας στην αυριανή «Περιήγηση στη ρεθεμνιώτικη διατρο-
φή πριν και μετά την άφιξη των προσφύγων της Μικρασίας», που θα 
ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα από την πλατεία του Δημοτικού 
Κήπου. Θα διαρκέσει μία ώρα και θα συνεχιστεί στον ίδιο χώρο στις 
8.30 με την προβολή «Διατροφικές συνήθειες και γευστικές μνή-
μες στο Ρέθυμνο της δεκαετίας του 1920». Όσο για τη συνέχεια, θα 
την έχουμε στα φιλόξενα «Ρεθεμνιώτικα Νέα» την επόμενη εβδομά-
δα. Τα στοιχεία της έχουν παρθεί στο μεγαλύτερό τους μέρος από 
το βιβλίο που είχαμε κυκλοφορήσει πριν από τέσσερα ακριβώς χρό-
νια με τον τίτλο «Η τροφή του Ρεθύμνου» στις εκδόσεις «Γραφοτε-
χνική».

Οι Μικρασιάτισσες εισήγαγαν τη μεταποίηση σε γλυκά κου-
ταλιού καρπών που δεν συνηθίζονταν εδώ μέχρι τότε, αλλά 
και τη συντήρηση σε τουρσιά των πλεονασμάτων των καλο-
καιρινών λαχανικών. Ανέδειξαν το σαλέπι και πρωτοέφτια-
ξαν γλυκά, όπως τα κατημέρια (γκιουλσεµέδες) και τα σου-
τζούκια, που στη νέα πατρίδα μετονομάστηκαν σε κολαΐνες 
μούστου. Αλλά κι η ρεθεμνιώτικη κουζίνα, µε τη σειρά της, 
επηρέασε εκείνη των νεοφερμένων, σε μια διαδικασία αμοι-
βαίας ώσμωσης. Έτσι, σταδιακά, η βαριά κουζίνα ελάφρυ-
νε, τα τουρσιά περιορίστηκαν, εφόσον μάλιστα στο Ρέθυμνο 
δεν υπήρχαν τα μεγάλα καλοκαιρινά πλεονάσματα της Ιωνί-
ας, και φαγητά όπως το κεσκέκι και οι µπιλεµπιντέδες σταδι-
ακά ξεχάστηκαν.

Γιορτές Κρητικής Διατροφής στον 
Δημοτικό Κήπο τις ημέρες αυτές και 
από τους διοργανωτές τους μού ζη-
τήθηκε να προσφέρω μια ξενάγη-
ση για τη διατροφική ιστορία των 
ξεριζωμένων της Μικρασίας που 
ρίζωσαν τελικά στον τόπο μας και 
τον ζωογόνησαν. Κι εγώ, από ιστο-
ρικό καθήκον, τους θύμισα ότι πριν 
αλλά και μετά τον ερχομό τους ανα-
χώρησαν από τον τόπο μας σχεδόν 
ισάριθμοι Τουρκορεθύμνιοι, που 
κι εκείνοι προσφυγοποιήθηκαν και 
δεν πρέπει να τους ξεχνούμε. Δεν 

ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν απομείνει, παρόλη την εκτεταμένη μετανάστευ-
σή τους κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Λίγο πριν την μικρασιατική 
περιπέτεια, το έτος 1920 στο Ρέθυμνο είχαν απογραφεί 2.685.

Γνωρίζαμε μέχρι πρότινος ότι στον 
τόπο μας έφτασαν περισσότεροι από 
4.222 πρόσφυγες από την Κωνσταντι-
νούπολη, τη Προύσα, το Αϊδίνι, το Ικό-
νιο, την Άγκυρα, τα Άδανα, την Τρα-
πεζούντα και την Τένεδο. Ο φίλος Κώ-
στας Ράλλης με προμήθευσε πρόσφα-
τα μ’ έναν κατάλογο των τελευταί-
ων 1.743 Τουρκορεθύμνιων, από τον 
οποίο φαίνεται ότι εκείνοι εγκαταστά-
θηκαν στα ίδια περίπου μέρη, στην 
Κωνσταντινούπολη, στον Κατσαμπά, 
στο Αϊβαλί, στη Σμύρνη, στο Μπαλικε-
σίρ, στο Αϊδίνι, στα Άδανα, στην Κιου-
τάχεια, στην Τραπεζούντα, στην Άγκυ-
ρα, στο Τσανάκ Καλέ, στην Προύσα, 
στην Σαμψούντα και στο Δορύλαιο. 

Ο περίπατός μας λοιπόν 
θα ξεκινήσει από εκεί-
νους, για να συνεχίσει με 
τους μικρασιάτες πρό-
σφυγες που ασχολήθη-
καν επαγγελματικά με τη 
διατροφή, αλλά κι όσους 
έμειναν και τους άλλους 
που έσπευσαν να εγκατα-
σταθούν στην πόλη από 
τα χωριά, που αυτοί απο-
τελούσαν περίπου τα δύο 
τρίτα του πληθυσμού της. 
Μιας πόλης, που, θυμίζω, 

είκοσι χρόνια πριν παρουσίαζε την τυπική εικόνα της βαλκανικής τουρκόπολης, όχι μόνο οπτικά 
αλλά και πληθυσμιακά. Η φωτογραφία από τον Πλάτανο της εποχής αυτής (τότε «Μεϊντάνι») είναι, 
νομίζω, χαρακτηριστική.

Μερικά επαγγέλματα κυριαρχούνταν 
από τους συμπατριώτες μας μου-
σουλμάνους, όπως για παράδειγμα η 
ζαχαροπλαστική, που την εποχή εκεί-
νη ήταν συνυφασμένη με το γάλα, 
αποτελώντας ουσιαστικά «γαλατο-
πλαστική». Στη φωτογραφία του Μα-
νόλη Μανούσακα από τον Πλάτανο 
και πάλι, που ήταν το επίκεντρο του 
μουσουλμανικού πληθυσμού της πό-
λης, μόλις διακρίνεται στα δεξιά το 
γαλακτοπωλείο του Σουλεϊμάν, που 
ακουγόταν και ως Σουμάν, το καλύτε-
ρο με διαφορά της πόλης. Ήταν αυτό 
ακριβώς που αγοράστηκε κατά την 
ανταλλαγή των πληθυσμών από τους 
αδελφούς Γρηγοριάδη και αποτέλε-
σε το «Λαϊκόν» τους υποκατάστη-
μα, αφού εκείνο στη οδό Αρκαδίου 
ήταν αριστοκρατικό, διαφημιζόμενο 
ως Monsieur Gregoriadis, patisserie-
confiserie!

Δράττομαι της ευ-
καιρίας ν’ αναφέρω 
ότι ο μακαρίτης πα-
τέρας μου θυμόταν 
κάθε τόσο με νο-
σταλγία ότι ο δικός 
του πατέρας τον 
αντάμειβε μ’ ένα 
γλυκό στου Σουμάν 
κάθε φορά που ερ-
χόταν από το χω-
ριό στην πόλη για 
να πάρει από το γυ-
μνάσιο τους βαθ-
μούς του και αυτοί 
ήταν καλοί. Ο Σου-
λεϊμάν ειδικευόταν 

επίσης στις κρέμες, στον αχιουρέ (τον γνωστό και ως «χυλό των κόλλυβων» 
- φωτογραφία), στο ρυζόγαλο, στο μουχαλεμπί και στο καϊμάκι. Όπως αναφέ-
ρει μάλιστα ο Μανόλης Κούνουπας, στα γλυκατζίδικα του Πλάτανου γενικότε-
ρα έφτιαχναν κανταΐφι, μπακλαβά, χαλβά, μπουρεκάκια, μπουγάτσα με γλυ-
κιά μυζήθρα, τρίγωνα με σουσάμι και καρύδι, κάδιο και παστέλι από κυδώνι 
είτε από βερίκοκο, πασπαλισμένο με σουσάμι.

Οι μουσουλμάνοι της πόλης 
κυριαρχούσαν επίσης στο 
επάγγελμα του φούρναρη. Στα 
παρασκευάσματά τους απα-
ραίτητο ήταν το κριθάρι, ένα 
φυτό το οποίο ως γνωστόν 
έχει ελαχιστοποιημένες εδαφι-
κές απαιτήσεις. Δεν είναι λοι-
πόν τυχαίο το γεγονός ότι την 
παράδοσή τους, αυτή των κρί-
θινων παρασκευασμάτων και 
μάλιστα σ’ έναν από τους δι-
κούς τους χώρους στον Πλά-
τανο, συνέχισε ένας πρόσφυ-
γας, ο Κωτάκης, φημιζόμενος 
για τα κρίθινα παξιμάδια του, 
καθώς βέβαια και για τα στα-
ρένια και για τα εφτάζυμα (αυ-
τόζυμα) ψωμιά του. Όμως δεν 
θέλησε να μοιραστεί τα μυστι-
κά του ούτε καν με τους υπαλ-
λήλους του και τα πήρε μαζί 
του εκεί που πήγε...

Για παράδειγμα ο Μουστα-
φά Παπυράκης, που εγκα-
ταστάθηκε στο Αϊβαλί, ανέ-
φερε (στο βιβλίο «Νισά-
φι πια!»): «Όνταν ήρθανε 
επαέ οι γι-εδικοί μας δεν εί-
χανε ίντα να φάνε. Τα απί-
δια εβράζανε και επίνα-
νε το ζουμί ντως… Και δεν 
αφήνανε βρούβα για βρού-
βα στα χωράφια. Οι τούρκι-
κες εφημερίδες εγράφανε 
ετοτεσάς ότι αφαιρούσαμε, 
λέει, τα δικαιώματα τω γαϊ-

δάρω! Μα ποιος τσι λογάριαζε». 
Ένας άλλος Τουρκοκρητικός, ο Χουσνί Χατζημπεκηράκης, απήγ-
γειλε ένα τετράστιχο που συνηθιζόταν μετά την εγκατάστασή 
του στα Λίτζια: 
Αν-ε ρωτάς, Κεμάλ Πασά, στη Τζούντα (Μοσχονήσι) πώς περνούνε, 
μάραθα καθαρίζουνε, τσι βρούβες τσι πουλούνε.
Κι αν-ε ρωτάς, Κεμάλ Πασά, στη Κρήτη πώς περνούσαν,
τσι βρούβες καθαρίζανε, τα μάραθα πουλούσαν.

Επάγγελμα στο οποίο επί-
σης κυριαρχούσαν εκείνοι 
που έφυγαν ήταν αυτό του 
μανάβη, το οποίο δεν απαι-
τούσε κανένα κεφάλαιο 
και διεξαγόταν περισσότε-
ρο στον δρόμο παρά  μέσα 
σε καταστήματα. Στη φω-
τογραφία που παραθέτου-
με, ένας τέτοιος φτωχομα-
νάβης εκθέτει τα εμπορεύ-
ματά του δίπλα στον μινα-
ρέ του Χατζή Τζαμισί (Λό-
τζιας). Δεν είναι τυχαίο ότι 
και σ’ αυτόν τον τομέα στη 
συνέχεια μπήκαν δυνατά 
οι μικρασιάτες πρόσφυγες. 
Αντίθετα, στον τομέα του 

κρέατος οι μουσουλμάνοι δεν μετείχαν ποτέ δυναμικά. Αυτός κυριαρχούνταν από χρι-
στιανούς κατοίκους της πόλης, με τα καταστήματα των οπαδών των δύο θρησκευμά-
των να απέχουν αρκετά μεταξύ τους, στο ρέμα Συνατσάκη τα μεν και στο ρέμα Καμα-
ράκι τα «χοιροκασάπικα».

Η αείμνηστη Μαρία Τσιριμονάκη 
με τα ταξίδια που έκανε στη Μικρα-
σία μπόρεσε και διέσωσε πολύτι-
μες πληροφορίες στο βιβλίο της 
«Αυτοί που έφυγαν. Αυτοί που ήρ-
θαν», μεταξύ των οποίων και κά-
ποιες για την εκεί διατροφή. Διαβά-
ζοντάς το αντιλαμβανόμαστε ότι 
η προετοιμασία, το σερβίρισμα, η 
κατανάλωση της τροφής αλλά και 
η ανταλλαγή των περισσευμάτων 
υπάκουαν - μέχρι πρότινος τουλά-
χιστον - σε συγκεκριμένους κανό-
νες, τους οποίους έφεραν μαζί από 
την πατρίδα τους, και ακολουθού-
σαν συγκεκριμένο τελετουργικό. 
Το «τραπέζι» αποτελούσε τόπο και 

τρόπο συνάντησης και ανανέωσης δεσμών, όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία του ετήσιου οικογε-
νειακού γεύματος, στο οποίο είχε την τύχη να προσκληθεί και να συμμετάσχει (φωτογραφία). Ανατρέχο-
ντας στο βιβλίο αυτό αλλά και  σ’ άλλα με εντυπώσεις Κρητικών που επισκέφθηκαν τη Μικρασία, διαπι-
στώνουμε μερικές τυπικά κρητικές διατροφικές εμμονές, οι οποίες διατηρούνται μέχρι σήμερα στους τό-
πους εγκατάστασης και εντυπωσιάζουν ακόμη τους γηγενείς εκεί κατοίκους. 

Οπωσδήποτε μέ-
χρι σήμερα εντυ-
πωσιάζει η επιβίω-
ση της προτίμησης 
σε τροφές που δεν 
έχουν παρόμοια δι-
άδοση στις περιο-
χές εγκατάστασης: 
στα αγριόχορτα, 
στα κουκιά (χλω-
ροκούκια, κουκό-
χορτα, κουκιά μα-
τιστά και βρεχτο-
κούκια), στο κρέας 
του κουνελιού, στα 

σαλιγκάρια, στις αγκινάρες και στους λάθυρους, οι οποίοι εξακολουθούν να 
ακούγονται εκεί με τα ονόματα προέλευσής τους, «ψαρές» στη δυτική Κρήτη 
και «παπούλες» και «καμπυλιές» στην υπόλοιπη. Φτάνουν όμως για την ώρα 
οι πληροφορίες για την διατροφή εκείνων που έφυγαν.

Η περιήγησή μας θα συνεχιστεί με τον δι-
ατροφικό κόσμο των προσφύγων της Μι-
κρασίας και περιλαμβάνει μια εικοσάδα 
στάσεων ξενάγησης: Στα εμπορομανάβι-
κα Λαρέντζου και Γιάντζου, στα ζαχαρο-
πλαστεία Νικολαΐδη και Τσακάλη, στα κα-
φενεία Γιαχάκη, Ζαμφώτη, Θωμά και Μπε-
λά, στα κρεοπωλεία Κάρταλη και Χάσικου, 
στα μαγέρικα των Σιμιτζήδων και του Μα-
κρή, στο φύλλο κρούστας του Χατζηπα-
ράσχου και του Χαλβατζή, στα παντοπω-
λεία του Μουμτζή, των αδελφών Χάσικου 
και του Συμσίρη, στο υπαίθριο εμπόριο του 
Ντινιόζου, του Χατζημακρή και του Λυρή 
(φωτογραφία), στα ξηροκαρπάδικα του Σι-

μιτζή και των αδελφών Κουτρουλή κ.λπ. Δεν θα παραλείψουμε την προσφορά στον τομέα της διατροφής 
των μικρασιατών που κυριάρχησαν στον τομέα των καραγωγέων και εφοδίαζαν την πάντα ελλειμματική 
σε τρόφιμα αγορά του Ρεθύμνου, αλλά κι εκείνων που απασχολήθηκαν στους τομείς της φορτοεκφόρτω-
σης και της θάλασσας. Και ας γράφει ο Π. Πρεβελάκης ότι οι πρόσφυγες την φοβήθηκαν και κρατήθηκαν 
μακριά της!

Στην αυρι-
ανή μας ξε-
νάγηση και 
στην προβο-
λή-συζήτηση 
που θ’ ακο-
λουθήσει θα 
τονίσουμε ότι 
η προσφυγι-
κή κουζίνα 
επηρέασε δυ-
ναμικά τη ρε-

θεμνιώτικη, αφού η έντονη χρήση μπαχαρικών συνοδεύτηκε από με-
ταβολές μαγειρικών πρακτικών, όπως η συχνή αντικατάσταση του αυ-
γολέμονου από το γιαούρτι, το μαγείρεμα σε σιγανή φωτιά, η περιορι-
σμένη χρήση του κρέατος των πουλερικών και η κεντρική θέση των 
ψαριών στο τραπέζι. Οι πρόσφυγες εισήγαγαν στο Ρέθυµνο και την κα-
τανάλωση του ούζου, σε σημείο που τρεις δεκαετίες αργότερα η τυπι-
κή κρητική τσικουδιά να έχει σχεδόν εξοβελιστεί από τα καφενεία της 
Προκυμαίας!


