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Συνεχίζουμε σήμερα την διακοπείσα από 
τον «Φάλκονα» περιήγησή μας στον κό-
σμο της γεύσης εκείνων που έφυγαν και 
αυτών που ήρθαν στον τόπο μας κατά τις 
δεκαετίες του 1910 και 1920. Την ξενάγηση 
αυτή πραγματοποίησα στις 7 Ιουλίου στα 
πλαίσια της Γιορτής Κρητικής Διατροφής. 
Στις «Αναδιφήσεις» της εβδομάδας εκείνης 
είχα αναφερθεί στις διατροφικές συνήθει-
ες εκείνων που έφυγαν. Θα συνεχίσω σήμε-
ρα με τη διατροφή αυτών που ήρθαν, από 
τη Μικρασία και τον Πόντο κυρίως και των 
ελάχιστων από τα Βαλκάνια και τη Ρωσία. 
Μετά το τέλος της ξενάγησης είχαμε συνε-
χίσει με προβολή εικόνων στον Δημοτικό 
Κήπο, στην οποία προβλήθηκε σχεδόν μια 
εκατοντάδα. Εξυπακούεται ότι σήμερα εδώ 
παρατίθενται πολύ λιγότερες.

Αρχικά στην ξενά-
γησή μας και στην 
προβολή είχαμε 
σταθεί μπροστά 
στα εμπορομανά-
βικα του Παναγιώ-
τη Λαρέντζου (ει-
κόνα) και του Μάρ-
κου Γιάντζου. Ο 
δεύτερος, ο οποί-
ος ήταν πολύ αγα-
πητός στον γεωργι-
κό κόσμο, είχε στα-
θεί άτυχος, αφού 
σκοτώθηκε στο αε-
ροπορικό ατύχη-
μα της Κερατέας το 
1969.

Στην ξενάγησή μας κάναμε αναφορές σε δύο μικρασιάτικα ζαχαροπλα-
στεία, των Γιώργου και Άγγελου Νικολαΐδη στους Τέσσερις Μάρτυρες 
(εικόνα) και του Γιώργου Τσακάλη στην οδό Μοάτσου, δίπλα στο τότε 
ΚΤΕΛ Αγίου Βασιλείου.

Δεν μπορούσαν να λεί-
ψουν οι αναφορές και 
στα πολυάριθμα καφε-
νεία που άνοιξαν οι πρό-
σφυγες, κοντά στην ΒΙΟ 
και στον Τενεκέ Μαχαλά ο 
Κωστής Τάταλας, ο Δημή-
τρης Καβρός και ο Γιώρ-
γης Ζολώτας, κοντά στον 
Πλάτανο ο Παντελής Μπε-
λάς, ο Μάρκος ο Αρμένης 
και ο Θοδωρής Πελτέκης 
(αργότερα ο Νάσος Ζαμ-
φώτης), στα Κασαπιά ο 
Αντώνης Γιαχάκης (εικό-
να) και στη Λότζια ο Αντώ-
νης Θωμάς.

Αξιόλογα ήταν και τα κρεοπωλεία των Μικρασιατών, των αδελφών Πλαστήρα (Κωστή), 
Θεοχάρη και Δημήτρη Κάρταλη, των αδελφών Γιώργου Χάσικου και Γιάννη Παρμαξή και 
των επίσης αδελφών Κωστή και Λευτέρη Καργάκη (εικόνα).

Ονομαστά ήταν τα 
μαγέρικα του Πανα-
γιώτη Σιμιτζή, του 
Βασίλη Σιμιτζή (με-
τέπειτα Μιχάλη και 
Χρήστου), του Γιάν-
νη Μακρή (με το χα-
ρακτηριστικό όνο-
μα Θωμαΐς») και των 
Στέλιου και Σάββα 
Μανιάτογλου. Αξιό-
λογα ήταν και τα εξο-
χικά κέντρα του Τά-
σου Τσακάλη στου 

Κιουλούμπαση, του Μπουρνόβα στα Περιβόλια και του Γ. Χατζηδάκη με τη 
Σμυρνιά γυναίκα του, του Σκαρβέλη στα Μισίρια (εικόνα) και του Μπαλω-
ματά στον Πλατανιά.

Πολυ άριθ -
μα ήταν τα 
π α ν τ ο π ω -
λεία, τομέας 
στον οποίο 
ε υ δ ο κ ί μ η -
σαν ιδιαί-
τερα οι Μι-
κρασιάτες, 
με χαρακτη-
ριστικότερα 
εκείνα του 
Δεληγιώργη 
στους Τέσ-
σερις Μάρ-
τυρες (εικό-

να), των αδελφών Βασίλη και Δημήτρη Χάσικου μπροστά στην Πηγάδα της 
Μεγάλης Πόρτας, του Διομήδη Συμσίρη και του Παναγιώτη Μουμτζή στην 
περιοχή του Πλατάνου και του Βασίλη Αναγνώστου στη Λότζια.

Και με το υπαίθριο εμπόριο, που δεν απαι-
τούσε κεφάλαια, ασχολήθηκαν οι πρόσφυ-
γες, με πιο γνωστούς τον Ντινιόζο με τις τυ-
ρόπιτές του (εικόνα), τον Χατζημακρή με τα 
μαναβικά και αργότερα τα κουλούρια και τον 
Λυρή με τα παγωτά του, που ξεσήκωνε την 
πιτσιρικαρία του Ρεθύμνου τα καλοκαιρινά 
απογεύματα.

Δεν πρέπει να ξεχά-
σουμε και τα καταστή-
ματα πώλησης «ξη-
ρών καρπών και ζα-
χαρωδών προϊόντων» 
των αδελφών Κου-
τρουλή, όπως κι εκεί-
νο του Γιάννη Σιμιτζή 
(εικόνα). Το κατάστη-
μα του δεύτερου στη 
Λότζια είχε καεί κι είχε 
αναστηθεί εκ του μη-
δενός, με τη συμπα-
ράσταση οπωσδήπο-
τε των Ρεθεμνιωτών, οι 
οποίοι στέκονταν πά-
ντα δίπλα στους συ-
μπολίτες τους στις δύ-
σκολες στιγμές.

Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στο φύλλο-
κανταΐφι του αειθαλούς Γιώργου Χατζηπαράσχου (εικόνα, σε πα-
λιότερη ξενάγηση), καθώς και σ’ εκείνο του Χαλβατζή στη Μικρή 
Αγορά, το οποίο, παρότι προσέφερε και λουκουμάδες, δεν είχε 
συνέχεια.

Οι μικρασιάτες πρόσφυγες ήταν αυτοί που εισήγαγαν στο Ρέθυμνο την κα-
τανάλωση του ούζου, σε σημείο ώστε λίγο καιρό μετά την άφιξή τους στα 
καφενεία της Προκυμαίας (εικόνα) να εξοβελιστεί η τυπική κρητική τσικου-
διά. Οι μικρασιάτισσες γυναίκες εισήγαγαν τη μεταποίηση σε γλυκά κουτα-
λιού καρπών αχρησιμοποίητων μέχρι τότε και τη συντήρηση σε τουρσιά 
των πλεονασμάτων των καλοκαιρινών λαχανικών. Ανέδειξαν το σαλέπι και 
πρωτοέφτιαξαν γλυκά, όπως τα κατημέρια (γκιουλσεμέδες) και τα σουτζού-
κια, που μετονομάστηκαν στη νέα πατρίδα σε κολαΐνες μούστου.

Οι διατροφικές και μαγειρι-
κές παραδόσεις των νεοφερ-
μένων επηρέασαν οπωσδή-
ποτε τη ρεθεμνιώτικη κουζί-
να, σε μια διαδικασία αμοι-
βαίας ώσμωσης. Έτσι στα-
διακά η βαριά κουζίνα ελά-
φρυνε, τα τουρσιά ελαττώ-
θηκαν, εφόσον βέβαια εδώ 
δεν υπήρχαν τα μεγάλα κα-
λοκαιρινά πλεονάσματα, 
και φαγητά όπως το κεσκέ-
κι και οι μπιλεμπιντέδες ου-
σιαστικά ξεχάστηκαν. Ευτυ-
χώς όμως υπήρξαν άνθρω-
ποι που εκτίμησαν το βά-

θος της γαστρονομικής αυτής παράδοσης, κατέγραψαν τις συνταγές τους από τις τελευταίες νοικοκυ-
ρές-φορείς της, και τα διέσωσαν με τη μορφή βιβλίου, στο «Μνήμες γεύσης» του συλλόγου Ρεθυμνίων 
Μικρασιατών.

Στην περιήγησή μας χρησιμοποιήσα-
με επίσης ως βιβλιογραφία την τριλο-
γία του Μάνου Γοργοράπτη, τα καφε-
νεία του Χάρη Καλαϊτζάκη, τον «Ρεθυ-
μνίων νόστο» του Μανόλη Καρνιωτά-
κη, την «Μετοικεσία» του Παρασκευά 
Συριανόγλου, το αξεπέραστο «Εκεί-
νοι που έφυγαν. Αυτοί που ήρθαν» της 
Μαρίας Τσιριμονάκη και το δικό μου 
«Η τροφή του Ρεθύμνου» (εικόνα). Επι-
φυλάσσομαι για το μέλλον και για άλ-
λους τομείς της προσφοράς των προ-
σφύγων, όπως η καπνοκαλλιέργεια, η 
αμπελοκαλλιέργεια, η βιομηχανική πα-
ραγωγή και τα δημόσια έργα, που - κα-
θόλου τυχαία - όλα τα σημαντικά της 
περιόδου αυτής κατασκευάστηκαν με 
τη φθηνή εργατική δύναμη των ξερι-
ζωμένων.

Από τον κατάλογο μας, 
ελλιπή οπωσδήποτε, των 
μικρασιατών που ασχο-
λήθηκαν με την τροφή 
του Ρεθύμνου δεν θα 
μπορούσαν να λείψουν 
οι φορτοεκφορτωτές (ει-
κόνα), ξηράς και θαλάσ-
σης, από τους ώμους 
των οποίων πέρασαν τα 
άλευρα και ένα σωρό 
ακόμα τρόφιμα τού πά-
ντα ελλειμματικού στον 
τομέα αυτόν Ρεθύμνου. 
Δεν θα μπορούσαν επί-
σης να λείψουν οι κα-
ραγωγείς, στην πλειο-
ψηφία τους πρόσφυγες, 
από τους οποίους έχου-
με εντοπίσει μέχρι στιγ-
μής δυόμιση δεκάδες.

Δεν θα μπορούσαν να λείψουν ούτε οι ψαράδες και οι βαρκάρηδες, κι ας γράφει ο Πα-
ντελής Πρεβελάκης στο «Χρονικό» του ότι οι πρόσφυγες φοβήθηκαν τη θάλασσα και δεν 
την πλησίασαν. Κι όμως η θάλασσα του Ρεθύμνου έδωσε πολύ ψωμί στους πρόσφυγες, 
όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία, στην οποία οι έξι από τους επτά είχαν έρθει από 
τη Μικρασία.

Οι πρόσφυγες, 
όπως ήταν φυ-
σικό, έφεραν 
μαζί τον δια-
τροφικό τους 
πολιτισμό. Πέ-
ραν της γενι-
κής επιρροής 
που εξάσκη-
σαν πανελλή-
νια (π.χ. εκτε-
ταμένη χρήση 
μπαχαρικών), 
στο Ρέθυμνο 
μπορούμε να 
εντοπίσουμε 
και τη συχνή 
αντικατάστα-

ση του αυγολέμονου από το γιαούρτι, το μαγείρεμα σε σιγανή φωτιά και την περιορι-
σμένη χρήση του κρέατος των πουλερικών. Κι ακόμα την κεντρική θέση στο τραπέζι 
των ψαριών, ιδιαίτερα των μικρών σε μέγεθος, φρέσκων ή παστών. 


