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Αναδιφώντας το χθες (246)

Διανύουμε τις τελευταίες μέρες του 
χρόνου κι οι «Αναδιφήσεις» δεν θα 
μπορούσαν να έχουν ως θέμα τους 
άλλο από εκείνο που κυριάρχησε, τα 
εκατόχρονα της μικρασιατικής εκ-
στρατείας και καταστροφής. Έχω αφι-
ερώσει τις στήλες πολλές φορές μέσα 
στο 2022 και το κάνω και σήμερα, όχι 
για τελευταία ασφαλώς φορά. Υπεν-
θυμίζω στους αναγνώστες ότι είχα 
υποβάλει στον δήμο πλήρη πρότα-
ση για διοργάνωση σχετικής έκθεσης 
και ημερίδας, στην οποία θα συμμε-
τείχαν πολλοί Ρεθεμνιώτες, ερευνη-
τές και συλλέκτες, χωρίς να τύχω ποτέ 
απάντησης, έγγραφης ή και προφο-
ρικής. Συνεχίζω λοιπόν από εκεί που 
είχα μείνει, την ενσωμάτωση των προ-
σφύγων στο Ρέθυμνο.

Σημαντικό τμή-
μα του προ-
σφυγικού αστι-
κού πληθυσμού 
ασχολήθηκε με 
τη θάλασσα και 
τα επαγγέλμα-
τά της, χωρίς να 
ισχύει το αντί-
θετο, ότι δηλα-
δή τη φοβήθη-
καν, ως ήσυχοι 
άνθρωποι που 
ήταν, που ανα-
φέρει ο Π. Πρε-
βελάκης στο 
«Χρονικό μιας 
Πολιτείας».

Ασχολήθηκαν 
με τη θάλασσα 
όχι μόνο κά-
ποιοι σχετικά 
ευκατάστατοι, 
όπως ο πολυ-
φωτογραφημέ-
νος Λ. Κουμιώ-
της (Βράκας) 
της προηγού-
μενης φωτο-
γραφίας, αλλά 
και άνθρωποι 
που δεν είχαν 
στον ήλιο μοί-
ρα, όπως οι έξι 
από τους επτά 
της διπλανής 
φωτογραφίας.

Ασχολήθηκαν 
όμως και μ’ έναν 
ακόμα δύσκολο 
τομέα, αυτόν των 
φορτοεκφορτώ-
σεων, συγκροτώ-
ντας δύο διαφο-
ρετικά σωματεία, 
εκείνα των μετα-
φορών από τα κα-
ράβια και το άλλο, 
της «ξηράς». Στον 
τομέα δέσποζαν 
δύο εμβληματι-
κοί και στην εμφά-
νιση Μικρασιάτες, 
ο συνδικαλιστής Ι. 
Καλδερίμης (ο λε-
γόμενος και «Ρου-
μάνος») και ο επι-
βλητικός Κ. Φω-
τίου.

Οι πρόσφυγες κατέκλυσαν και τον τομέα των τροφίμων, 
σε επίπεδο τόσο εισαγωγής όσο και πώλησής τους, κυ-
ρίως σε μανάβικα. Ονόματα που έχουν μείνει στην κοινή 
μνήμη είναι οι αδελφοί Χάσικου, ο Παναγιώτης Μουμτζής, 
ο Λαρέντζος, ο Δεληγιώργης, ο Γιάντζος και άλλα.

Το ίδιο συνέ-
βη και με τον 
τομέα των 
«μαγέρικων», 
που άφησαν 
εποχή στην 
πόλη. Ο Πα-
ναγιώτης και 
ο Βασίλης Σι-
μιτζής, ο Γιάν-
νης Μακρής 
με τη «Θω-
μαϊδα» του, 
ο Σκαρβέλης 
και αρκετοί 
άλλοι έμειναν 
κι αυτοί στην 
κοινή μνήμη.

Μη έχοντας το παραμικρό κεφάλαιο, παρά μόνο τα χέρια και το 
εμπορικό πνεύμα, πολλοί από τους πρόσφυγες ασχολούνταν με 
το υπαίθριο εμπόριο, στους τομείς των τροφίμων, των εδεσμά-
των και των ψιλικών. Γνωστές φυσιογνωμίες ήταν εκείνες του 
Νίκου Χατζημακρή, του Μανωλάκη, του Ντινιόζου κ.ά.

Άλλος προνομιακός τομέ-
ας απασχόλησής τους αποδεί-
χτηκε εκείνος των μεταφορών. 
Τόσο τα κάρα όσο και οι σού-
στες, δηλαδή τα φορτηγά και 
ημιφορτηγά της εποχής, «κα-
τελήφθησαν» από πρόσφυγες. 
Το ίδιο σε μικρότερο βαθμό συ-
νέβη και με τις άμαξες της επο-
χής, που οδηγούσαν στα Χανιά 
και στο Ηράκλειο, με γνωστό-
τερο στον τομέα αυτό τον Νίκο 
Φατσή.

Οι δρόμοι που οδηγούσαν στις γει-
τονικές πόλεις και στα επαρχια-
κά κέντρα κατέστη δυνατόν να δι-
ανοιχτούν και να σκυροστρωθούν 
εξαιτίας της προσφοράς των φθη-
νών εργατικών χεριών της προσφυ-
γιάς. Το ίδιο συνέβη και με τα μεγά-
λα δημόσια έργα του Μεσοπολέ-
μου, όπως τα διδακτήρια της πόλης 
(2ο και 3ο δημοτικό, Αρρένων, Θη-
λέων), το Ορφανοτροφείο, το Τελω-
νείο κ.ά.

Χωρίς τα φθηνά εργατικά χέρια των Μικρασιατών δεν θα μπορούσαν να λειτουργή-
σουν οι μεγαλοβιομηχανίες της πόλης, η ΒΙΟ (Ελαιουργίαι της Ελλάδος), η πλινθο-
κεραμουργία Τσουρλάκη και το πυρηνελαιουργείο της Αγίας Φωτεινής.

Οι πρόσφυ-
γες πήραν στις 
πλάτες και στα 
χέρια τους τον 
δύσκολο τομέα 
της σαπωνο-
ποιίας, με ονο-
μαστούς βιο-
τέχνες, όπως ο 
Παντζάρης και 
ο Πίσσας αλλά 
και σαπωνο-
ποιούς, όπως ο 
Κουκουβάγιας, 
ο Κουκουνα-
ράς και ο Πα-
ρασκευάς.

Οι άγονοι λό-
φοι πάνω από 
τη Λεωφόρο 
και όλος ο νο-
μός μπόρεσε 
να πρασινίσει 
χάρη στην τε-
χνογνωσία του 
αμπελιού και 
της σουλτανί-
νας που έφε-
ραν μαζί τους 
οι - αγρότες 
στην πλειοψη-
φία τους - πρό-
σφυγες που 
έφτασαν στον 
τόπο μας.

Θα συνεχίσω όμως και κατά τη 
νέα χρονιά για την προσφορά 
των προσφύγων, στην πόλη και 
τα χωριά του Ρεθύμνου (χάρτης 
εγκατάστασης), χωρίς να σταμα-
τήσω να υπενθυμίζω ότι ταυτό-
χρονα σημειώθηκε μια σημαντι-
κή απώλεια, εκείνη των ισάριθ-
μων Τουρκορεθυμνίων προσφύ-
γων, που έφυγαν με την ανταλλα-
γή των πληθυσμών. Θα συνεχίσω 
επίσης να τονίζω τον αναζωογο-
νητικό ρόλο όχι μόνο των παλιό-
τερων αλλά και των σημερινών 

προσφύγων, που στηρίζουν σημαντικούς οικονομικούς τομείς της χώρας, όπως η γεωρ-
γία, η οικοδομή, η βιομηχανία κ.λπ. Είμαι σίγουρος ότι όπως τα Μικρασιατόπουλα δεύτε-
ρης και τρίτης γενιάς ήρθαν να κατακτήσουν την επιχειρηματικότητα, τις υπηρεσίες και τις 
επιστήμες, το ίδιο θα συμβεί, κι έχει αρχίσει ήδη να λαμβάνει χώρα, με τους πρόσφυγες και 
μετανάστες των τελευταίων δεκαετιών.
Καλή και παραγωγική νέα χρονιά, με υγεία πάνω απ’ όλα!

Το ίδιο συνέβη και με τον καπνό, σε σημείο που το Ρέθυμνο απέ-
κτησε και βιοτεχνία σιγαρέτων. Βέβαια τα παραγόμενα στον 
τόπο καπνά αποδείχτηκαν χαμηλής ποιότητας, γι’ αυτό και στη 
συνέχεια απαγορεύτηκε η καλλιέργειά τους.

Πάμε Χανιά, για την έκθεση;

Αναφέρθηκα παραπάνω στην έκθεση την οποία δεν θέλησε 
να διοργανώσει στο Ρέθυμνο ο δήμος μας αλλά και κανένας 
άλλος φορέας. Ευτυχώς οι γείτονες Χανιώτες είναι πιο προο-
δευτικοί και δραστήριοι και διοργάνωσαν μια δικιά τους, εξαι-
ρετική σε ποιότητα. Στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο και 
παραγωγός της είναι η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης, με επιμε-
λητή τον Λευτέρη Λαμπράκη. Τίτλος της: «Μικρά Ασία, έκθε-
ση προσφυγικού ελληνισμού». Περιλαμβάνει χάρτες, έργα τέ-
χνης, σπάνιες εκδόσεις, εικόνες, εκκλησιαστικά κειμήλια, φω-
τογραφίες, γκραβούρες, ενδυμασίες, κοσμήματα, χειροτεχνή-
ματα, προσωπικά αντικείμενα, πολεμικά κειμήλια, αρχειακό 
υλικό, εφημερίδες, επιστολές, κάρτες και πολλά ακόμη τεκ-
μήρια. Αποσπάσματα επίσης από προσωπικές μαρτυρίες συ-
μπληρώνουν την αφήγηση επί οθόνης. Όσοι φιλίστορες προ-
σέλθετε!


