
Εάν ο καιρός 
και τα πόδια 
μάς το επιτρέ-
ψουν, το από-
γευμα μετά 
την κοπή της 
πίττας θα επι-
σ κ ε φ θ ο ύ μ ε 
και τον εγκα-
ταλελειμμένο 
οικισμό Μού-
σι, κοντά στα 
Μ ο υρτ ζ α ν ά . 
Ήταν ένας οι-
κισμός νε-
ρομυλάδ ων, 
όπως ακριβώς οι γνωστοί μας Πάνω και Κάτω Μύλοι. Σε μια άλλη περί-
σταση πιστεύω να έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τα υπολείμμα-
τα του κάστρου στο Καστρί, την πηγή στους Αβδανίτες, τα κονάκια του 
Αργουλιού και το βενετσιάνικο μέγαρο στα Μουρτζανά. Κι αν δεν μπο-
ρέσουμε να το κάνουμε δια ζώσης, πιστεύω να καταφέρουμε να το κά-
νουμε τουλάχιστον από αυτή εδώ τη στήλη!

ΣΤΑΣΗ 27η. 
Κ Α Σ Τ Ε Λ Ι . 
ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ 
Μ Α Ρ Κ Ο Υ . 
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑ-
ΓΙΑΣ ΘΑΥΜΑ-
ΤΩΝ. Η Μονή 
της Παναγίας 
των Θαυμάτων 
(Santa Maria 
dei Miracoli) 
ανήκε στις Δο-
μινικανές μο-
ναχές και είχε 
οικοδομηθεί το 
έτος 1615. Από 
το συγκρότημά 
της διασώζεται 
ο νότιος τοίχος 
του καθολικού 
και ένα μέρος του ανατολικού, όπως και ένα τμήμα 
των κελιών στη νότια πλευρά του, στο τέρμα της οδού 
Αγίου Μάρκου. Διακρίνεται ένα τμήμα από τον σκεπα-
στό διάδρομο με την τοξοστοιχία και τα κελιά στο ισό-
γειο και στον όροφο, που σήμερα ανήκουν σε ιδιώτες. 
Το καθολικό της Μονής ήταν μονόκλιτο με τις γωνίες 
ενισχυμένες από λαξευτούς πεσσούς.
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•ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ «ΤΟ ΧΤΙΚΙΟ»

Πάμε βόλτα στην ιστορία των Χανίων! (3)
Αναδιφώντας το χθες 50

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Συνεχίζουμε σή-
μερα την πε-
ριήγησή μας, 
με βάση το βι-
βλίο μου «Ιστο-
ρικές περιηγή-
σεις στα Χανιά» 
και την ξενάγη-
ση που πραγμα-
τοποιήσαμε με 
την Πολιτιστική 
Εταιρεία Κρήτης 
στις 28 Ιανουα-
ρίου. Είχαμε μεί-
νει στο λιμάνι, 
το οποίο, παρ’ όλα τα έργα της βενετοκρατίας, της οθωμανικής κατοχής, της 
αιγυπτιοκρατίας και της Κρητικής Πολιτείας, δεν έγινε ποτέ λιμάνι ασφαλές, 
ακόμη και για μικρά πλοία, όπως άλλωστε το ζουν κάθε τόσο οι Χανιώτες μέ-
χρι σήμερα και φαίνεται στη συνημμένη φωτογραφία. Το ίδιο δηλαδή που συ-
νέβαινε και με το Ρέθυμνο, μόνο που οι άρχοντες των Χανίων κάποια στιγμή 
σταμάτησαν να επιμένουν και στράφηκαν στο λιμάνι της Σούδας, ενώ οι δικοί 
μας προσπαθούν μέχρι και σήμερα να δημιουργήσουν λιμάνι εκεί όπου και οι 
θαλασσοκράτορες Ενετοί εδώ και τέσσερις αιώνες είχαν παραιτηθεί, ρίχνο-
ντας συνεχώς και αφειδώς χρήματα σε ένα βαρέλι δίχως πάτο...

Σ Τ Α Σ Η 
19η. ΕΝΕ-
ΤΙΚΗ ΣΚΑ-
ΛΑ, ΚΡΗ-
ΝΗ ΚΑΙ 
Π Ρ Ο Μ Α -
Χ Ω Ν Α Σ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΥ. 
Προχωρώ-
ντας προς 
τα ανατο-
λικά θαυ-
μ ά ζ ο υ μ ε 
την εντυ-
πωσιακότερη στα Χανιά σκάλα της περιόδου της Βενε-
τοκρατίας, ενώ προσέχουμε στη βάση της και μια όμορ-
φη κρήνη. Εντύπωση μας προκαλεί απέναντι ο sboratore 
του λιμανιού, το άνοιγμα δηλαδή στο τείχος του, προκει-
μένου να αποτρέπεται η προσάμμωση στο εσωτερικό του. 
Το δικό μας λιμάνι, το ρεθεμνιώτικο, διέθετε δύο τέτοιες 
εξόδους, για τις οποίες περισσότερα, ιστορικά και μυθο-
ποιητικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «Ρέ-
θυμνο και θάλασσα».

ΣΤΑΣΗ 20η. ΣΑΝΤΡΙΒΑΝΙ. Η πλατεία εδώ δι-
ατηρεί μέχρι σήμερα το λαϊκό όνομά της επί 
οθωμανικής κατοχής «Σαντριβάνι», από την 
τουρκική λέξη sadirvan που μεταφράζεται σε 
αναβρυτήριο. Στη θέση του σημερινού άτεχνου 
αναβρυτηρίου είχε κατασκευασθεί κατά την 
περίοδο της Βενετοκρατίας μια ογκώδης εντυ-
πωσιακή κρήνη. Ήταν ένα καλλιτεχνικό σιντρι-
βάνι που αποτελούνταν από δύο ή τρεις ομοα-
ξονικές μαρμάρινες λεκάνες με ανάγλυφες λε-
οντοκεφαλές και οικόσημα. Τα υπολείμματά 
του φυλάσσονται στην αυλή του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου.

Σ Τ Α Σ Η 
21η. ΤΖΑ-
ΜΙ ΚΙΟΥΤ-
ΣΟΥΚ ΧΑ-
ΣΑΝ (ΓΙΑ-
ΛΙ ΤΖΑΜΙ-
ΣΙ). Το τζα-
μί αυτό οι-
κοδομήθηκε 
κατά το δεύ-
τερο μισό 
του 17ου αι-
ώνα από 
τον πρώτο 
φρούραρχο 
των Χανίων Κιουτσούκ Χασάν. Χωροθετήθηκε στο λιμάνι, από το 
οποίο και πήρε το ανεπίσημο όνομά του Γιαλί τζαμισί (Τέμενος του 
Γιαλού). Αποτελεί ένα επιφανές δείγμα ισλαμικής τέχνης, για τα μέ-
τρα της Κρήτης. Σήμερα έχει αναπαλαιωθεί και λειτουργεί ως εκθε-
σιακός χώρος. Στην κρήνη της πρόσοψής του η επιγραφή της κρή-
νης αναγράφει: «Η παροχή νερού είναι η ευγενέστερη αγαθοεργία, 
αφού σώζει όσους διψούν από μεγάλο κόπο. Αυτό το έργο κατα-
σκευάστηκε από τα ευαγή ιδρύματα. Όσοι διψούν ας μνημονεύουν 
την παροχή του νερού…».

ΣΤΑΣΗ 22η. 
Ο ΚΡΥΜΜΕ-
ΝΟΣ ΘΗ-
ΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 
R E M E Z Z O . 
Ένας θησαυ-
ρός περιμένει 
τον ανύπο-
πτο επισκέ-
πτη (αλλά και 
την πλειοψη-
φία των Χα-
νιωτών, όπως 
α π ο δ ε ί χ τ η -
κε...) που θα 
ξεπεράσει το 
φράγμα των 
τρα πεζοκα -
θισμάτων και 
θα προχωρή-
σει προς το εσωτερικό του μπαρ Remezzo (κάποτε δι-
άσημου ξενοδοχείου Plaza) στην πλατεία του Σαντριβα-
νιού. Θέση πάγκου σερβιρίσματος υπέχει η κρήνη τελε-
τουργικών καθαρμών του τεμένους Κιουτσούκ Χασάν, 
με τους επτά κάποτε κρουνούς της. Τέτοια φαινόμενα 
ασεβούς χρήσης είναι σίγουρο ότι θίγουν τα αισθήματα 
των μουσουλμάνων κατοίκων των Χανίων αλλά και των 
επισκεπτών της πόλης, όπως άλλωστε και η κατάληψη 
του ιστορικού ταφικού διπλού Κουμπέ, στο δρόμο προς 
τη Σούδα, από ένα οβελιστήριο της εποχής μας...

ΣΤΑΣΗ 23η. ΚΑΣΤΕΛΙ. ΟΔΟΣ ΚΑΝΕΒΑΡΟ (Corso). Ο λό-
φος του Καστελιού αποτέλεσε το πρωτοκύτταρο της κα-
τοίκησης στην περιοχή των Χανίων, προσφέροντας τα 
πλεονεκτήματα της προστασίας από την θάλασσα και της 
παραγωγικής ενδοχώρας, έχοντας όλες τις προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλι-
είας και του εμπορίου. Το Καστέλι αποτελούσε από τα με-
ταβατικά νεολιθικά τουλάχιστον χρόνια μέχρι και την περί-
οδο της πρώιμης Οθωμανικής κατοχής το κέντρο της κα-
τοίκησης. Οι Βενετοί κατακτητές φρόντισαν να επισκευά-
σουν τα υπάρχοντα τείχη του Καστελιού (Παλαιόκαστρου) 
και να τα υψώσουν. Μέσα σ’ αυτά εγκατέστησαν όλες τις 
κρατικές λειτουργίες και ανήγειραν τις ιδιωτικές τους κα-
τοικίες. Ο χώρος οργανώθηκε πολεοδομικά κατά μήκος 
ενός ευρέως δρόμου, του Corso, (σημερινή οδός Κανεβά-
ρο), που συνέδεε τις δύο βασικές πύλες του κάστρου.

ΣΤΑΣΗ 24η. 
Κ Α Σ Τ Ε Λ Ι . 
ΟΔΟΣ ΛΙΘΙ-
ΝΩΝ. ΕΝΕ-
ΤΙΚΑ ΑΡ-
ΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΜΕ-
ΓΑΡΑ. Στο 
μέγαρο των 
Ε ν ε τ ι κ ώ ν 
Αρχείων σώ-
ζεται ένα 
εντυπωσια-
κό θύρωμα 
της πόλης, 
με τη λατι-
νική μεγα-
λογράμμα-
τη επιγραφή 
«Regiminis 
Vigilan Tia Archivium ex Augustaforma 
Constructum Ammo Domini MDCXXIII» που με-
ταφράζεται «Με κυβερνητική εντολή και σε αυ-
τοκρατορική μορφή οικοδομήθηκε το Αρχείο 
το έτος 1624». Περνώντας το στεγασμένο πέρα-
σμα βρισκόμαστε σε μια μαγευτική πλατειού-
λα-διεύρυνση, στην οποία διασώζεται η κατοικία 
του Ρέκτορα με το πιο εντυπωσιακό από τα δια-
σωζόμενα θυρώματα της πόλης.

ΣΤΑΣΗ 25η. 
Κ Α Σ Τ Ε -
ΛΙ. ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕ-
ΡΙΝΗΣ. Η ανα-
σκαφή στην πε-
ριοχή που βρι-
σκόμαστε κα-
λύπτει περίοδο 
5000 χρόνων, 
από τα προα-
νακτορικά χρό-
νια μέχρι τις μέ-
ρες μας. Στην 
προανακτορική περίοδο (3000-1900 π.Χ.) ο οικισμός που υπήρχε εδώ παρουσί-
αζε σημεία ευμάρειας. Στα τέλη της περιόδου αυτής μετατράπηκε σε ανακτορικό 
κέντρο. Στην παλαιοανακτορική περίοδο (1900-1700 π.Χ.) αντίθετα, τα ανασκαφι-
κά ευρήματα είναι αναλογικά πολύ περιορισμένα, αλλά οπωσδήποτε ο οικισμός 
συνέχισε να υφίσταται. Από την επόμενη περίοδο, την νεοανακτορική (1700-1450 
π.Χ.), μπορούμε να παρατηρήσουμε ένα ολόκληρο κτήριο, κάποτε διώροφο, με 
14 δωμάτια στο ισόγειο και λείψανα άλλων τριών κτηρίων. Το έτος 1450 π.Χ. εκ-
δηλώθηκε μια καταστρεπτική φωτιά, η οποία παρ’ όλη την καταστροφή που επέ-
φερε συντέλεσε στη διάσωση των πινακίδων Γραμμικής Β’ γραφής που υπήρχαν 
εδώ. Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια στον χώρο ανεγέρθηκε τρίκλιτη βασιλική, από 
την οποία διασώζονται σπαράγματα των τοίχων και των ψηφιδωτών που κοσμού-
σαν το δάπεδό της. Κατά τη Βενετοκρατία οικοδομήθηκε στην ίδια θέση ο καθε-
δρικός ναός (Duomo), αφιερωμένος στην Παναγία. Επί οθωμανικής κατοχής ανε-
γέρθηκε το τζαμί Κοτζά Μουσά Πασά, προς τιμήν του ναυάρχου του στόλου που 
μετέφερε τα οθωμανικά στρατεύματα στην Κρήτη. Η ευρύτερη περιοχή υπέστη 
τεράστιες καταστροφές από τους βομβαρδισμούς της Μάχης της Κρήτης.

ΣΤΑΣΗ 26η. ΚΑΣΤΕΛΙ. ΠΑΡΟΔΟΣ ΟΔΟΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ. 
Στο κατάστρωμα της οδού, ακριβώς νότια του κτηρίου 
της Μεραρχίας, στην κορυφή του λόφου, έχει ανασκα-
φεί σειρά κυλινδρικών ορυγμάτων, λαξευμένων στον 
μαλακό βράχο. Τα περισσότερα από τα ορύγματα αυτά 
έχουν μεγάλο βάθος και ανήκουν στην μεταβατική Νεο-
λιθική περίοδο, έχουν διανοιχτεί δηλαδή περίπου 3500 
χρόνια π.Χ. Αποτελούν την αρχαιότερη μαρτυρία κατοί-
κησης στην περιοχή των Χανίων και φαίνεται ότι έχουν 
σχέση με τη θεμελίωση πασσαλόπηκτων οικημάτων. 
Όπως έχει αποδειχτεί και σε άλλες περιπτώσεις, τα οική-
ματα αυτού του είδους δεν συνδέονται μόνο με λίμνες 
ή ποτάμια αλλά μερικές φορές συναντώνται και σε λό-
φους.

Θα διακόψου-
με εδώ για σή-
μερα την πε-
ριήγησή μας 
στα Χανιά για 
να έρθουμε 
στα δικά μας, 
τα ρεθεμνιώτι-
κα, και να γνω-
στοποιήσου-
με μια άλλη, 
όμορφη περι-
ήγηση. Η Ομά-
δα Ρεθύμνου 
του Τοπικού Τμήματος Δυτικής Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολο-
γικής Εταιρείας κόβει μεθαύριο Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 
12.30 μ.μ. την πίτα της (πληροφορίες και συμμετοχές στον Πρόε-
δρο Μπάμπη Σκεπετζάκη, 6945298517). Σε αντίθεση όμως με άλ-
λες τέτοιες εθιμικές κοπές, εμείς οι σπηλαιολόγοι δεν το κάνουμε 
σε ταβέρνες και κοσμικά κέντρα αλλά στο ίδιο το αντικείμενο της 
ενασχόλησής μας, σε μια σπηλιά δηλαδή, και για την ακρίβεια σε 
μια σπηλαιώδη εκκλησία. Αυτό το συνεχίζουμε εδώ και 25 συνα-
πτά έτη, και έτσι δεν επιβαρύνουμε οικονομικά τα μέλη και τους 
φίλους μας, ενώ έχουμε τη χαρά να απολαμβάνουμε τη φύση δια 
ζώσης. Φέτος η κοπή και τα συμπαρομαρτούντα θα λάβουν χώρα 
στον σπηλαιώδη ναό της Αγίας Θεοδώρας, που βρίσκεται μεταξύ 
των χωριών Μουρτζανά και Μέσα Επισκοπή Μυλοποτάμου.

Διαβάστε πα-
ρακάτω τις 
όμορφες περι-
οχές που δια-
λέγουμε εδώ 
και ένα τέταρ-
το του αιώνα, 
για να ζηλέψε-
τε και να μας 
ακολουθήσε-
τε, ακόμα κι αν 
οι σπηλιές δεν 
είναι το όνει-
ρό σας: Άγιος 
Αντώνιος Ατσιπόπουλου (1994), Άγιος Αντώνιος Βένι (1995), Άγιος Αντώνιος Πα-
τσού (1996), Άγιος Αντώνιος Καρωτής (1997), Άγιος Αντώνιος Καλής Συκιάς (1998), 
Άγιος Αντώνιος Πρίνου (1999), Άγιος Αντώνιος Ελεύθερνας-Χαλοπότα (2000), Άγι-
ος Αντώνιο Αγαλιανού (2001), Άγιος Αντώνιος Αρκαδίου (2002), Άγιος Αντώνιος 
Καλονύχτη (2003), Άγιος Αντώνιος Ρουμελί (2004), Άγιος Αντώνιος Παλαιλίμνου 
(2005), Άγιος Αντώνιος Εμπρόσνερου (2006), Άγιος Αντώνιος Χορδακίου Ακρω-
τηρίου (2007), Άγιος Αντώνιος Κάτω Μαλακίου (2008), Άγιος Αντώνιος Χορδακί-
ου Ακρωτηρίου (2009), Άγιος Αντώνιος Ρουσσοσπιτιού (2010), Άγιος Αντώνιος Αρ-
γυρούπολης και Άγιος Νικόλαος Χωστός (2011), Άγιος Αντώνιος Γερανίου (2012), 
Άγιος Αντώνιος Αβάτζου Ατσιπόπουλου (2013), Άγιος Αντώνιος Αγίας Πελαγίας 
(2014), Άγιος Αντώνιος και Άγιος Ιωάννης Μύλων (2015), Άγιος Αντώνιος Βαρσαμά 
Σισάρχων (2016), Άγιος Νικόλαος και Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ Αγίου Κωνστα-
ντίνου (2017) και Αγία Θεοδώρα Δαφνέδων-Επισκοπής (2018). 

Και δεν είναι μόνο οι όμορφες αυτές περιοχές, αυτές κα-
θαυτές. Είναι και οι ευρύτερες περιοχές τους που περι-
έχουν πλήθος φυσικών και πολιτισμικών μνημείων, τα 
οποία δεν παραλείπουμε να επισκεφθούμε. Έτσι στη 
μεθαυριανή μας κοπή θα δούμε από κοντά στην «Επι-
σκοπή των Κυρίμηδων» το μικρό θαύμα της Φραγκο-
κλησιάς του Αγίου Ιωάννη, μιας εκκλησίας πολύ μεγά-
λων διαστάσεων, έδρας της εκεί Λατινικής Επισκοπής 
επί Βενετοκρατίας. Είναι κτισμένη στα ερείπια παλαιο-
χριστιανικής βασιλικής, επάνω στην οποία στα βυζα-
ντινά χρόνια οικοδομήθηκε νεότερη εκκλησία, που το 
1568 ανακαινίστηκε από τον Λατίνο επίσκοπο Ιάκωβο 
Σορέτο, ο οποίος φρόντισε να στολίσει με το στέμμα 
του ένα από τα διασωζόμενα θυρώματα του μνημείου.

Δεν θα δούμε όμως μόνο τη Φραγκοκλησιά αλλά 
και δυο μεγάλα συγκροτήματα πύργων, ιδιοκτησί-
ας Ιωάννη Κυρίμη (παλιό Επισκοπικό Μέγαρο) το 
πρώτο και Κυριμάκη Μιχαήλ το δεύτερο, κηρυγμέ-
να ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Κι ακόμα τον νε-
ρόμυλο του Μιχαλένιου και την εκκλησία του Αγί-
ου Γεωργίου, που περιέχει κι αυτή οικοδομικό υλικό 
του λατινικού καθεδρικού ναού. 

Ιστορική πραγµατικότητα 
και αστικοί µύθοι

Xάρης Κ. Στρατιδάκης

Το Ρέθυμνο 
του Tρόμου
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Πηγή εικονογράφησης 
εξωφύλλου:
Marco Boschini, 
«Rettimo», 
από το Il regno tutto 
di Candia, Venezia 1651.
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Ποιος είπε ότι η Ιστορία είναι κατ’ ανάγκη ανιαρή; 
Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να το διαψεύσει, µε µια 
ασυνήθιστη διαπραγµάτευση. Προτείνει µια περιή-
γηση στην πόλη του Ρεθύµνου, που περιλαµβάνει 
σεισµούς, παλιρροϊκά κύµατα, επιδηµίες, πολιορκί-
ες, εξανδραποδισµούς, βασανιστήρια, δολοφονί-
ες, τρικυµίες, πυρκαγιές, Ιερά Εξέταση, σφαγές, 
σεξουαλικά ανώµαλους τύπους, πληµµύρες και 
αρκετές ακόµη φυσικές και ανθρωπογενείς κατα-
στροφές, όλες απόλυτα τεκµηριωµένες, µε τοπο-
θέτηση στη χρονολογική γραµµή, βιβλιογραφία 
και εικονιστική αναπαράσταση.
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