
Θα ήθελα και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω 
τον Μανόλη Αληγιζάκη για την προσφορά των φω-
τογραφιών του. Ίσως βέβαια να μην εισπράξει ποτέ 
τις ευχαριστίες μου αυτές, αφού άκουσε την καρ-
διά του κι έκανε εκείνο που σκεφτόταν και που μας 
έλεγε από χρόνια: έφυγε για να μονάσει το υπόλοι-
πο της ζωής του στη Λάβρα του Αγίου Σάββα της 
Βηθλεέμ. Από εδώ και πέρα θα ζει σ’ ένα ιερό τόπο 
και ίδρυμα, με ιστορία δεκαπέντε αιώνων, ισάξια 
σχεδόν εκείνης της Μονής Αγίας Αικατερίνης αλλά 
πολύ πιο αυστηρής στους κανόνες της, αφού, για 
παράδειγμα, είναι άβατη για τις γυναίκες. Ας είναι 
καλά, κι ας ζήσει εκεί εν ειρήνη για πολλά χρόνια, 
με την έμφυτη σεμνότητα και καλοσύνη στον χαρα-
κτήρα και το χαμόγελο στο πρόσωπο με τα οποία 
τον γνωρίσαμε επί τόσες δεκαετίες στην πόλη μας. 

Η τελευταία φωτογραφία έχει ίσως και το μεγαλύτερο ενδι-
αφέρον. Σ’ αυτή διακρίνεται καλά ότι η οδός Γερακάρη δεν 
έφτανε ακόμα μέχρι την Ε. Μακαρίου, αν και τα «θόλατα» 
από το σπίτι του Μ. Αληγιζάκη μέχρι εκεί έχουν πια κατεδα-
φιστεί και στο πρώτο απ’ αυτά έχουν σωρευτεί οικοδομικά 
υλικά για την ανέγερση του δευτέρου ορόφου. Η πλατεία 
του Άγνωστου Στρατιώτη έχει πια πάρει την τελική μορφή 
της, με τα λεωφορεία να τη χρησιμοποιούν ως αφετηρία, 
και η επέκταση του λιμανιού έχει ολοκληρωθεί. Έχει επίσης 
αποπερατωθεί το κτηριακό συγκρότημα των αδελφών Δο-
μαζάκη, στο οποίο, μεταξύ άλλων στεγαζόταν το εστιατό-
ριο Λεμονάκη, η «Boutique» της Ελένης Δομαζάκη και το 
ξενοδοχείο «Ακροπόλ», η καθαρίστρια του οποίου φαίνεται 
στην ταράτσα να απλώνει τα πλυμένα κλινοσκεπάσματα.

Η γειτονιά αυτή έχει, όπως και όλες, τις ιδιαιτερότητές της: 
το βορειοδυτικό της τμήμα είχε οικοδομηθεί ήδη από την 
περίοδο της βενετοκρατίας στο εσωτερικό ενός προμα-
χώνα του περιμετρικού τείχους. Ήταν ο προμαχώνας της 
Αγίας Βαρβάρας, από τον οποίο και κατελήφθη η πόλη το 
1646. Βασικός της κορμός ήταν οι θολοσκέπαστοι χώροι 
που είχαν χτιστεί στις αρχές του 17ου αιώνα στο εσωτερι-
κό του προμαχώνα, προκειμένου να στεγαστούν οι Αλ-
βανοί μισθοφόροι ιππείς που υπηρετούσαν στη φρουρά 
της. Ο λόγος της χωροθέτησης των κατοικιών στη θέση 
αυτή ήταν διπλός: να βρίσκονται κοντά στην πύλη της 
Sabbionara (αργότερα «Κουμ Καπί» και «Άμμος Πόρτα») 
για γρήγορες εξόδους, αλλά ταυτόχρονα και σε σχετική 
απομόνωση από την κυρίως πόλη, ώστε, σεξουαλικά στε-
ρημένοι όπως ήταν, να μην συναναστρέφονται και επιτί-
θενται στον γυναικείο πληθυσμό. Τους θολωτούς αυτούς 
χώρους, μερικοί από τους οποίους διασώζονται διασκευ-
ασμένοι μέχρι σήμερα (ο ένας μάλιστα ατόφιος, σε πλήρη 
όμως εγκατάλειψη), βλέπουμε στην ηλικίας 110 χρόνων 
φωτογραφία του Giuseppe Gerola. 

Μετά τον θάνατο 
του πατέρα του, ο 
οποίος συνέβη σχε-
τικά πρόωρα, ο Μα-
νόλης έζησε με τη 
μητέρα του, επιλέ-
γοντας να μην κά-
νει οικογένεια. Της 
αφιερώθηκε κυρι-
ολεκτικά, κάνοντας 
πράξη εκείνο που 
οι αρχαίοι μας ονό-
μαζαν «αντιπελάρ-
γηση», την ανταπό-
δοση δηλαδή στο 
πολλαπλάσιο των 
υπηρεσιών από 

τους πελαργούς στους δικούς τους προπάτορες. Μ’ αυτό τον τρόπο η μητέρα του 
μπόρεσε να υπερβεί κατά πολλές δεκαετίες το προσδόκιμο ζωής. Λίγο πριν συντα-
ξιοδοτηθεί και εκτελέσει το ετήσιο μνημόσυνό της, ο Μανόλης Αληγιζάκης, που ει-
κονίζεται εδώ έφηβος το έτος 1968, με φώναξε και μου πρόσφερε ένα φάκελο με 
έξι φωτογραφίες.
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Πρόταση ανάμνησης

Ας θυμηθούμε 
ένα συμπολί-
τη που τα ποι-
ήματά του πα-
ρουσιάστηκαν 
σε εκδήλω-
ση στο Λύκειο 
των Ελληνίδων 
πριν από λίγες 
εβδομάδες. Ο 
Γεώργιος Γε-
ω ρ β α σ ά κ η ς 
( 1 8 9 8 - 1 9 7 1 ) 
υπήρξε βιβλιο-

πώλης, τυπογράφος, εκδότης και ποιητής, ένας άνθρωπος δη-
λαδή ανήσυχος και δραστήριος. Άνθρωπος επίσης ευαίσθητος, 
όπως δείχνουν τα ποιήματά του, και σεμνός, εφόσον ποτέ δεν τα 
εξέδωσε, παρότι γι’ αυτόν θα ήταν το μόνο εύκολο, με το επάγ-
γελμα που εξασκούσε. Οι παλιότεροι τον θυμούνται στην οδό 
Αρκαδίου, όμως το βιβλιοπωλείο του στεγαζόταν αρχικά απένα-
ντι από την Αγία Βαρβάρα, όπως φαίνεται και από τη διαφήμιση 
του έτους 1924.

Πρόταση ανάγνωσης 

Αναδιφώντας το χθες (126)
Ο Μανόλης Αληγιζάκης και ο οικότοπός του

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός 
ερευνητής-συγγραφέας strharis@yahoo.gr, 2831055031

Βιβλιογραφικά γνωρίζουμε αρκετά για το πώς ζούσε ένα 
παιδί, σαν τον Μανόλη Αληγιζάκη, στο Ρέθυμνο της δεκαε-
τίας του 1960 (μεταξύ άλλων στο «Έναντι Σχολής Χωροφυ-
λακής»), δεν ξέρουμε όμως σχεδόν τίποτα για το πώς ζού-
σαν τα παιδιά στην επαρχία του. Γι’ αυτό αξίζει να διαβά-
σουμε στο διαδίκτυο («https://www.mylefkada.gr › Μόνι-
μες Στήλες › Κατά Μάρκον)» το άρθρο «Η γενιά του 50-60. 
Κρήτη», που περιγράφει τη ζωή στο χωριό Μούντρος. Κι 
αν έχουμε περισσότερη όρεξη, αξίζει να διαβάσουμε ένα 
βιβλίο κλασικό γι’ αυτό το θέμα, του Γεραπετρίτη Μπάμπη 
Δερμιτζάκη με τον τίτλο «Το χωριό μου. Από την αυτοκατα-
νάλωση στην αγορά». Στα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία μπο-
ρείτε να το βρείτε ακόμη και με 4,08 ευρώ. Ποιος είπε ότι η 
ποιότητα είναι πάντα ακριβή;

Ευχές - απουσία

Σας εύχομαι καλές γιορ-
τές, με την ευχετήρια κάρτα 
μου, που δείχνει ένα πολύ 
μικρό τμήμα του καταυλι-
σμού της Σάμου και γρά-
φει από κάτω «Εν καταυλι-
σμώ Βαθέως Σάμου εγενή-
θη παιδίον νέον. Δεύτε προ-
σκυνήσωμεν και προσπέ-
σωμεν». Σημειώνω εδώ ότι 
από την αρχή της νέας χρο-
νιάς η στήλη θ’ απουσιάσει 
από την εφημερίδα όσο διά-
στημα χρειαστεί για να ολο-
κληρώσω τα βιβλία «Τα θυ-
ρώματα του Ρεθύμνου», «Ο 
Δημοτικός Κήπος των Χανί-
ων» (επανέκδοση) και «Οι Ρε-
θεμνιώτικες βραχοκλησιές». 
Θα σας ήμουν λοιπόν ευγνώ-
μων αν είχατε να μου προσφέρετε πληροφορίες και εικόνες για τα τρία αυτά 
θέματα, στα οποία έχουν αναφερθεί κατά καιρούς οι «Αναδιφήσεις», επικοι-
νωνώντας μαζί μου στο τηλέφωνο 2831055031 ή στο strharis@yahoo.gr.

Στην εκπνοή του 2019 θα αφιε-
ρώσουμε τη στήλη σ’ έναν συ-
μπολίτη που άφησε τις αγαθό-
τερες των αναμνήσεων, ζώντας 
στο Ρέθυμνο έξι δεκαετίες και 
αναχωρώντας προ ολίγων ημε-
ρών, ανοίγοντας ένα καινούριο 
κεφάλαιο στη ζωή του. Πρόκει-
ται για τον Μανόλη Αληγιζάκη, 
τον οποίο συνηθίσαμε να βλέ-
πουμε ως σταθερή και απαραί-
τητη μορφή στα «Ρεθεμνιώτικα 
Νέα» της οδού Χατζηγρηγορά-
κη αρχικά κι αργότερα στα νέα 
γραφεία, της οδού Μοάτσου, 
πίσω από το τζάμι. Πατέρας του 
ήταν ο επί σειρά ετών νομία-
τρος του Ρεθύμνου Στ. Αληγιζά-
κης. Ανατράφηκε με βαθιές οι-
κογενειακές αξίες, μεταξύ των 
οποίων και θρησκευτικές, τις οποίες ο Μανόλης ανέπτυξε υπέρμετρα, ιδιαίτερα 
μετά την επάνοδό του από τις σπουδές που έκανε στην Ιταλία. 

Πρόκειται για τις μι-
κρούλες εκείνες φωτο-
γραφίες των 7×10 εκα-
τοστών, που τυπώνο-
νταν από τον Μεσοπό-
λεμο μέχρι και τη δεκα-
ετία του 1970 ασπρό-
μαυρες στον σκοτει-
νό θάλαμο, και που, σ’ 
αντίθεση με τις σημε-
ρινές, μπορούν να δε-
χτούν πολύ μεγάλες με-
γεθύνσεις. Τον ευχαρί-
στησα, τις σκανάρισα 
και όταν επιχείρησα να 
του τις επιστρέψω δεν 
τις δέχτηκε πίσω, χαρί-
ζοντάς μου τις. Είχε πια 

δρομολογήσει τη νέα του πορεία και ήθελε να αφήσει πίσω του τα τεκμήρια της παλιάς του 
ζωής. Όλες οι φωτογραφίες αναφέρονται στη γειτονιά του, στον «οικότοπό» του, που ορί-
ζεται από τον σταυρό, με τις κεραίες του στις οδούς Κουντουριώτη ανατολικά και δυτικά, 
Εθνάρχου Μακαρίου στα βόρεια και Νικολάου και Μαρίας Καστρινάκη στα νότια.

Τους θολωτούς χώρους τής έκτοτε επονομαζόμενης 
συνοικίας «Αρβανιτιάς» βλέπουμε εδώ μετά από μια 
δεκαπενταετία, σε μια συνολική άποψη της περιο-
χής, σε φωτογραφία τραβηγμένη από την ταράτσα 
του πρόσφατα ανεγερθέντος την εποχή εκείνη Ορ-
φανοτροφείου. Ο σκυρόστρωτος δρόμος μπροστά 
δεν είναι άλλος από τη σημερινή Λεωφόρο Παύλου 
Κουντουριώτη (τότε Βασιλίσσης Όλγας) και το αδό-
μητο οικοδομικό τετράγωνο είναι εκείνο που περι-
κλείεται από τις σημερινές οδούς Εθνάρχου Μακα-
ρίου, Χορτάτζη και από τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ση-
μειώνω ότι από τον χώρο αυτό, που έσπερναν με δη-
μητριακά οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, έχει διασώσει 
και δημοσιεύσει μια χαρακτηριστική φωτογραφία ο 
Μανόλης Καρνιωτάκης.

Κατά τη δεκαετία του 1960 η περιοχή είχε αλλάξει ριζι-
κά και το αδόμητο οικοδομικό τετράγωνο είχε πια απο-
κτήσει αρκετές μονοκατοικίες, όπως φαίνεται από τη 
φωτογραφία της οδού Χορτάτζη, σκυρόστρωτης επί-
σης και εκείνης. Είναι τραβηγμένη λίγο παρακάτω από 
την Λεωφόρο Κουντουριώτη και το καφενείο του Δη-
μήτρη Αμπατζή, με το όνομα «Κολωνάκι», το οποίο 
ονοματοδότησε ολόκληρη τη νεοσύστατη συνοικία. 
Σ’ αυτήν έκτιζαν τα σπίτια τους οι ευκατάστατοι Ρε-
θεμνιώτες που προσπαθούσαν να ξεφύγουν από την 
υγρασία της παλιάς πόλης. Στη συνέχεια βέβαια το μι-
κροτοπωνύμιο ξεχάστηκε, όπως άλλωστε και το πολύ 
προγενέστερο της Αρβανιτιάς. 

Στο δυτικό όριο της συνοικίας η κατάσταση δεν 
ήταν η καλύτερη δυνατή. Στον κήπο της Κλινικής 
Δανδόλου (και αργότερα Παλλαδίου Λυκείου του 
Γ. Σπανογιάννη) είχε αρχίσει να ανεγείρεται το 
Δημαρχείο, από το γιαπί του οποίου τραβήχτηκε 
η διπλανή φωτογραφία. Σε πρώτο πλάνο εμφα-
νίζεται ένα συγκρότημα παραπηγμάτων, από το 
οποίο ξεχωρίζει το καφενείο του Βαγγέλη και της 
Αμαλίας Σκουφόγλου, ενώ δυτικά του -σκεπα-
σμένου ήδη- ρέματος του Καμαρακιού εμφανίζε-
ται, σε τμήμα του περιβόλου του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου, ο θερινός κινηματογράφος του «Έσπε-
ρος». Στο βάθος κάποιες τριώροφες οικοδομές 
έχουν αρχίσει να ανεβάζουν δειλά το ύψος τους.

Στον οικότοπο που είχε αυτά τα όρια έζη-
σε τα παιδικά του χρόνια ο Μανόλης Αλη-
γιζάκης. Στην πρώτη φωτογραφία που μου 
προσέφερε, και μέσω εμού στους αναγνώ-
στες (ή στους απλούς εικονοβλεψίες της 
στήλης), απεικονίζεται η Λεωφόρος Κου-
ντουριώτη σημαιοστολισμένη, σε μέρα 
εθνικής γιορτής της περιόδου της απριλι-
ανής δικτατορίας. Το γεγονός αυτό γίνεται 
φανερό τόσο από τους σημαιοστολισμούς 
(υποχρεωτικούς τω καιρώ εκείνω) όσο και 
από το αναρτημένο πανό, με την κεφαλαι-
ογράμματη επιγραφή «Εθνική επανάστα-
σις. Εργασία. Πρόοδος. Ανάστασις». Είναι 
τραβηγμένη, όπως όλες, από την ταρά-
τσα του σπιτιού του (σήμερα γωνιακό κτή-
ριο που στεγάζει το οφθαλμιατρείο Αν-
δρουλάκη) και εμφανίζει, πλην των κτηρί-
ων, τρεις συμπολίτες, δέκα αυτοκίνητα και 
δύο μοτοσυκλέτες. Αριστερά μας το μανά-
βικο του Θεόφιλου Βαμβακά είναι κλειστό, 
αλλά και η κλινική Φραγκιαδάκη «Αγία Αι-
κατερίνη» δεν φαίνεται να παρουσιάζει κί-
νηση. Πολλά θα μπορούσαμε να σχολιά-
σουμε σ’ αυτήν, αλλά περιοριζόμαστε στον 
ορίζοντα, που καλύπτεται από τα δέντρα 
του Κήπου, που βρισκόταν τότε στην πα-
ραγωγική ηλικία των 45 ετών.

Στη δεύτερη φωτογραφία, που τραβήχτηκε την ίδια μέρα, 
απεικονίζεται η ακριβώς απέναντι πλευρά της Λεωφόρου 
Κουντουριώτη, αυτή που οδηγούσε στο Κολωνάκι και 
στη συνέχεια στην Καλλιθέα. Δεξιά διαγράφονται καθα-
ρά οι κατοικίες Λυρούδια και Ανδρουλιδάκη, η «πολυκα-
τοικία» της πάλαι ποτέ «Ολυμπιακής», ο κήπος της Κλινι-
κής Μιχαήλ Μαρούλη (τότε Πυροσβεστική Υπηρεσία) και 
η μαιευτική Κλινική Νίκου Λυράκη. Στο βάθος δεσπόζει με 
τον όγκο και το ύψος του το κτήριο του Ορφανοτροφείου, 
που ήταν την εποχή εκείνη ακόμα ενεργό, ενώ στην απέ-
ναντι πλευρά της Λεωφόρου το τοπίο είναι άνετα αναγνω-
ρίσιμο και σήμερα.

Στην τρίτη φωτογραφία αντικρίζου-
με την αρχή της οδού Ε. Μακαρίου 
και ολόκληρο το μήκος της οδού Κα-
στρινάκη. Στο βάθος διακρίνεται η πα-
λιά πύλη της Σχολής Χωροφυλακής, 
η δεύτερη κατά σειράν στην πραγμα-
τικότητα, αφού η πρώτη του Δημοτι-
κού Νοσοκομείου είχε κριθεί πολύ «μι-
κρή» προκειμένου να εισάγει στη Σχο-
λή. Το εμφανιζόμενο αριστερά αυτοκί-
νητο είναι εκείνο του «Γιατρού» (Γιώρ-
γου Αγγελιδάκη) και το κτήριο απένα-
ντι από την επιφανή κατοικία του, που 
μόλις διακρίνεται, είναι εκείνο της οι-
κογένειας Ψυχαράκη. Πίσω του μόλις 
που διακρίνεται η πολύ ενδιαφέρου-
σα από αρχιτεκτονική άποψη κατοικία 
του Νίκου Δασκαλάκη και της Παγωνί-
τσας Σαουνάτσου, ενώ, σε πρώτο πλά-
νο αριστερά, πίσω από τα δέντρα, δια-
φαίνεται η κατοικία Νησιανάκη.

Η τέταρτη φωτογραφία παρουσιάζει την ίδια με την προηγούμενη περιοχή από 
ψηλά, γεγονός που την κάνει πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Αριστερά διακρίνουμε την 
κατοικία Αγγελιδάκη-οδοντιατρείο Τρουλινού, με την οποία ασχοληθήκαμε σε 
προηγούμενο δημοσίευμα, στο στάδιο της αποπεράτωσής της, όπως φαίνεται 
και από τα οικοδομικά υλικά στο οδόστρωμα. Στα νότιά της η οικία του Γυμνα-
σιάρχη Ιωάννη Βογιατζάκη, παρότι παραμελημένη, είναι εντυπωσιακή, ενώ απέ-
ναντι διακρίνονται οι κατοικίες Βιστάκη και Στρατιδάκη, που διασώζονται ακρι-
βώς στην ίδια ακριβώς μορφή μέχρι σήμερα, μισό αιώνα αργότερα. Η τοπογρα-
φία στο βάθος είναι χαρακτηριστική, με τη Σχολή Χωροφυλακής, το εκκλησάκι 
του Αγίου Ιωάννη και τον πευκόφυτο λόφο του Εβλιγιά. Για τον συγγραφέα των 
«Αναδιφήσεων» η φωτογραφία έχει πρόσθετη αξία, αφού αριστερά διακρίνονται 
ο πατέρας και η μητέρα του και στα δεξιά ο γείτονας Γιώργης Αλεφαντινός, και 
λίγο πιο κάτω ο οδοκαθαριστής της περιοχής.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επόμενη φωτογρα-
φία, που μας δείχνει πώς ήταν κατά τη δεκαετία 
του 1960 το κέντρο της Αρβανιτιάς (και του προ-
μαχώνα της Αγίας Βαρβάρας), η σημερινή πλα-
τεία Ιερολοχιτών. Η οδός Γερακάρη μόλις είχε δι-
ανοιχθεί, και αυτό όχι μέχρι την Εθνάρχου Μακα-
ρίου, τμήμα που ολοκληρώθηκε κατά τη δεκαετία 
του 1990. Κατά τα άλλα η κατάσταση είναι η ίδια 
με τη σημερινή, πλην της διαμόρφωσης της πλα-
τείας, που στη φωτογραφία χρησιμεύει ως πάρ-
κινγκ των αμαριώτικων και μυλοποταμίτικων λε-
ωφορείων. Εντυπωσιακά πάντως υψώνονται στο 
βάθος τα «Εφκαφικά», που αποτελούν ένα ενιαίο 
κτήριο μεγάλων διαστάσεων, οικοδομημένο στο 
τελείωμα της εποχής της οθωμανικής κυριαρχίας.

1

2

3

4

5 6


