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Οι διαχρονικές πλημμύρες του Ρεθύμνου  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ

Την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε αφορμή από το πρόβλημα των πρόσφα-
των πλημμυρών και ασχοληθήκαμε με το θέμα της χωροθέτησης της πόλης 
μας. Το κάναμε μεταξύ άλλων για να δείξουμε ότι η ιστορία δεν είναι μόνο για 
τις βιβλιοθήκες αλλά και για να μας διδάσκει. Να μας διδάσκει με βάση τα συ-
μπεράσματα του χθες για το σήμερα κι ακόμα περισσότερο για το αύριο. Διατυ-
πώσαμε λοιπόν τη ρηξικέλευθη άποψη ότι το Ρέθυμνο οικοδομήθηκε ουσια-
στικά σε λάθος θέση. Οι πρόγονοί μας μινωίτες και οι επίγονοί τους της ρωμαι-
οκρατίας, των βυζαντινών χρόνων, ακόμα και οι βενετοί που ήξεραν από την 
μητρόπολή τους να χωροθετούν, έκαναν ένα σημαντικό λάθος.

Οικοδόμησαν και ανέπτυξαν το Ρέθυμνο σε λάθος θέση για πέντε τουλάχιστον 
λόγους: πρώτα πρώτα επειδή η θέση που επέλεξαν ήταν στην πραγματικότητα 
αλίμενη, όπως αποδείχτηκε απ’ όλες τις προσπάθειες κατασκευής ενός ασφα-
λούς λιμανιού. Κι ύστερα επειδή η θέση αυτή δεν επέτρεπε τη δημιουργία 
ενός αξιόπιστου οχυρού αλλά και επειδή βρισκόταν μακριά από πηγές νε-
ρού. Κι ακόμα, η πόλη οικοδομήθηκε επάνω σε προσχώσεις, γεγονός που κά-
νει τις κατασκευές της επικίνδυνες σε ώρα σεισμού. Τέλος, η θέση που επιλέγη-
κε ήταν λάθος επειδή, παρόλη τη λειψυδρία, κινδύνευε τους χειμώνες από τη 
ροή ενός πυκνού υδρογραφικού δικτύου. 

Γνωρίζουμε όλοι τον χείμαρρο Καμαράκι και τις πλημμύρες που έχει δημιουρ-
γήσει κατά καιρούς στην πόλη. Απ’ αυτές οι χειρότερες κατά τον 20ό αιώνα ήταν 
των ετών 1917, 1920, 1925, 1968, 1984 και 1991. Οι παρατιθέμενες φωτογραφί-
ες είναι από την τελευταία αυτή πλημμύρα. 
Οπωσδήποτε η καταστρεπτικότερη είχε σημειωθεί το έτος 1590, οπότε είχαν 
πνιγεί τέσσερις Ρεθεμνιώτες και είχαν καταρρεύσει περισσότερα από 80 σπίτια. 
Αρκετοί από τους αναγνώστες θα έχουν μνήμες από τις πλημμύρες που δημι-
ούργησε το έτος 1991 και ίσως το 1984. 
Όμως η χειρότερη από τις σχετικά πρόσφατες είχε σημειωθεί το 1968. 

Πρόταση ανάγνωσης
Ο κορωνοϊός, αν 
μη τι άλλο, μας 
προσφέρει χρό-
νο. Αν δεν διαβά-
σουμε τώρα, στην 
καραντίνα, δεν θα 
τα καταφέρουμε 
πολύ περισσότε-
ρο στην μ.C. (μετά 
Covid) εποχή. Ας 
ξαναδιαβάσουμε 
«Το χρονικό μιας 
πολιτείας» του Π. Πρεβελάκη και ας (πρωτο)δια-
βάσουμε τον «Κρητικό πόλεμο» του Μ. Μπουνι-
αλή. Για να μάθουμε ν’ αγαπάμε και να σεβόμα-
στε περισσότερο τον τόπο μας, με τα καλά και τα 
άσχημά του.

Ο εγκιβωτισμένος και σκεπασμένος χείμαρρος είχε «πνίξει» τότε 
με τα λασπόνερα τα καταστήματα και τις αποθήκες της γύρω πε-
ριοχής. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε το τι είχε συμβεί, αν 
γνωρίζουμε ότι το ορμητικό ρεύμα είχε γκρεμίσει την πέτρινη 
περιτοίχιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προκειμένου να δημι-
ουργήσει οδό διαφυγής προς τη θάλασσα. Στη συνέχεια έσπα-
σε και τις πόρτες των καταστημάτων της λεωφόρου Κουντου-
ριώτη για να ξεχυθεί από εκείνες της οδού Γερακάρη. Δεκάδες 
επαγγελματίες, στα καταστήματα και εργαστήρια που στεγάζο-
νταν στα ισόγεια της περιοχής, χρειάστηκε να επανεκκινήσουν 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα από το μηδέν. Μια αντί-
στοιχων διαστάσεων πλημμύρα έπληξε την περιοχή του ρέμα-
τος Συνατσάκη μια δεκαπενταετία αργότερα, το έτος 1984. Ευ-
τυχώς η περιοχή του ήταν τότε αραιοκατοικημένη και οι ζημιές 
ήταν πολύ λιγότερες.

Με τη σειρά μας οι επίγονοι κάναμε ότι μπορούσαμε για να μεγεθύνου-
με τους κινδύνους από τη λάθος θέση οικοδόμησης. 
Οι χείμαρροι που εκβάλουν στην ευρύτερη περιοχή της πόλης είναι 
πραγματικά πολλοί, περισσότεροι κι απ’ όσους απεικονίζονται στο επι-
συναπτόμενο σχεδίασμα του φίλου Βασίλη Σιμιτζή, στο οποίο εμφανί-
ζονται οι βασικοί. 
Και μπορεί να μην έχουν μόνιμη ροή, όμως σε ώρες καταιγίδων δέχο-
νται τα νερά εκτεταμένων υδρολογικών λεκανών και γίνονται επικίνδυ-
νοι, ακόμα κι αν δεν τους περιορίσουμε με τα φιλόδοξα κατασκευάσμα-
τά μας. 
Καθένας μας έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει από κοντά το κτήριο 
που οικοδομείται αυτόν ακριβώς τον καιρό στην αρχή της κάλυψης του 
Καμαρακιού και να προβληματιστούν για το αν η φύση είναι «που εκδι-
κείται» ή το λίγο μας το μυαλό.

Με τα κατασκευάσματά μας περιορίζουμε το πλάτος των ρε-
μάτων, τα εγκιβωτίζουμε δηλαδή και πολύ συχνά τα σκεπάζου-
με, έτσι που να εξασφαλίσουμε ότι ούτε σε πλημμυρικές ροές θα 
μπορέσουν να ανταποκριθούν αλλά ούτε και σε συνήθεις ροές, 
εάν η κρυμμένη από τα μάτια και από τα μηχανήματά μας κοίτη 
του έχει γεμίσει με φερτά υλικά, από σκουπίδια μέχρι κροκάλες 
και δέντρα. Κι αν για έναν από τους χειμάρρους αυτούς, το Κα-
μαράκι, το πρόβλημα φαίνεται να έχει αντιμετωπιστεί, με τη δη-
μιουργία μιας τεράστιας λεκάνης ανάσχεσης στην Ακροβατερή 
και με την εκτροπή του προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, 
με έργα που είχαν οπωσδήποτε τεράστιο κόστος, αυτό δεν έχει 
συμβεί και δεν πρόκειται να το δούμε να συμβαίνει και στο μέλ-
λον με τα υπόλοιπα ρέματα. 
Στη φωτογραφία απεικονίζεται το αθέατο ρέμα Συνατσάκη (σή-
μερα οδός Παπανδρέου)

Οι υπομονετικοί αναγνώστες καλούνται 
να δουν με προσοχή τον παρατιθέμενο πί-
νακά μας.  
Δείχνει τα κρυμμένα ρέματα της πόλης, 
που είναι τουλάχιστον 14! 
Κανένας σχεδόν από τους νεότερους συ-
μπολίτες δεν γνωρίζει ότι, πλην του Καμα-
ρακιού, ο κίνδυνος παραμονεύει και κάτω 
από τους φαινομενικά αθώους δρόμους 
Παπανδρέου, Κριάρη, Παπανικολάου, 
Χορτάτζη, Ειρήνης, Κιλελέρ, Πόντου, 
Καισαριανής, Πέτρουλα, Κωνσταντου-
λάκη, Στρατηγού Μακρυγιάννη, Μπριλ-
λάκη και Αυστραλών Πολεμιστών. 

Πρόσφατα ένα πραγματικό ποτάμι, ο Πλατανιάς, που πριν από μερικές δεκαε-
τίες είχε ροή ακόμα και το καλοκαίρι, πλημμύρισε. Ο Πλατανιάς ευτυχώς δεν εί-
ναι σκεπασμένος. Παρ’ όλ’ αυτά μέσα σε δύο συνεχή χρόνια, τον Φεβρουάριο 
του 2019 και τον Νοέμβριο του 2020, δημιούργησε δύο πλημμύρες. Κάποιοι 
το απέδωσαν στη διάνοιξη της κοίτης και στην απόθεση των φερτών υλικών 
στις όχθες του. Αυτό ίσως να είναι μια κάποια δικαιολογία για φέτος όχι όμως 
και για πέρυσι, που τα μηχανήματα δεν είχαν μπει στην όχθη του. Η αλήθεια εί-
ναι οπωσδήποτε άλλη.

Τη φανερώνει η παρατιθέμενη κάτοψη 
του τελευταίου τμήματος του ποταμού, 
την οποία έχει εδώ και χρόνια φέρει στην 
επιφάνεια ο καλός βιοκαλλιεργητής Στέ-
λιος Βαρδάκης, τα χτήματα του οποίου 
υφίστανται κάθε τόσο καταστροφές. Και 
θα συνέχιζε να το κάνει αν δεν τον φοβέ-
ρισαν να σταματήσει να βγαίνει στα μέσα 
ενημέρωσης και να τη λέει, εφόσον είναι 
επαγγελματίας και μπορούν να του στέλ-
νουν κάθε τόσο τις «ανεξάρτητες» κρατι-
κές υπηρεσίες στις λαϊκές που δραστηρι-
οποιείται, να του βρίσκουν μικροπαρα-
πτώματα και να τον εξαφανίσουν.

Εγώ δεν έχω τέτοιους φόβους ευτυχώς, γι’ αυτό και μπορώ να το διατυπώσω 
εδώ δημόσια, με την πρόσθετη γνώση του παρελθόντος: η κοίτη του ποτα-
μού έχει υποδιπλασιαστεί από το μπάζωμά της από πολλούς έχοντες ιδιο-
κτησίες κοντά στις όχθες του. Με διάφορους τρόπους, από καταπατήσεις μέχρι 
«νόμιμες» προσκυρώσεις και «αγορές», πρόσθεσαν στην περιουσία τους μεγά-
λα παρόχθια κομμάτια, τα οποία στη συνέχεια μπάζωσαν και σε αρκετές περι-
πτώσεις οικοδόμησαν. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ότι κάποιοι από τους συμπολί-
τες αυτούς διετέλεσαν αιρετοί άρχοντες του τόπου. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί 
να κρύβεται επ’ άπειρον. Ακόμα κι αν ο ΟΑΚ θελήσει στο μέλλον να ελέγξει τις 
πλημμυρικές ροές μέσω του Φράγματος των Ποταμών, κι αυτός θα έχει περιο-
ρισμούς στους χειρισμούς και στα αποτελέσματά του.

Οι πρόγονοί μας είχαν εκφράσει τη σο-
φία που είχαν αποκτήσει εμπειρικά με 
την παροιμία του ορφανού και του 
ποταμού το δίκιο μη τ’ αγγίξεις. Γι’ 
αυτό και είχαν οικοδομήσει τη γέφυρά 
τους το έτος 1582 αρκετά ψηλά, πριν ο 
Πλατανιάς αρχίσει να απλώνεται στην 
πεδιάδα που ο ίδιος δημιούργησε με 
τις προσχώσεις του. Οι νεότεροι είχαν 
τρεις φορές οικοδομήσει γέφυρα χα-
μηλότερα, προς τη θάλασσα, αλλά και 
τις τρεις ο ποταμός τις είχε παρασύρει 
σε στιγμές πλημμυρικών ροών. Δεν εί-
ναι τυχαίος άλλωστε ο όρος «Πλατανιάς 
των γουρουνιών» (Platagnia dei Porci) 
με τον οποίο ο Basilicata επί Βενετοκρα-
τίας είχε καταγράψει τον μικροοικισμό 
της περιοχής, αφού τα μόνιμα λασπόνε-
ρά του ήταν ιδανικά για την ανατροφή 
των συμπαθών αυτών θηλαστικών.

Ο τόπος μας δεν είναι οπωσδήποτε ο καταλ-
ληλότερος για οίκηση, όμως εδώ εγκατα-
στάθηκαν οι πρόγονοί μας κι εδώ καλούμα-
στε με τη σειρά μας να διαμορφώσουμε ευ-
νοϊκότερα τη ζωή μας. Μπορεί να έχει όλες 
τις δυσκολίες που αναφέραμε, μπορεί να 
έχει επιπροσθέτως πρόβλημα με την υγρα-
σία της θάλασσας καθώς και με τις ριπές της 
«παντέρμης» (νοτιάς), δεν παύει όμως να 
είναι ένας από τους ομορφότερους της 
οικισμένης Ελλάδας, όπως το έχει διατυ-
πώσει καλύτερα απ’ όλους ο Π. Πρεβελάκης 
αλλά και πριν απ’ αυτόν ο Μαρίνος Μπουνι-
αλής: 
Τση Κρήτης τσ’ εκατόμπολης καρδιάν εμένα 
λέσι
γιατί κτισμένη βρίσκομαι εις του νησιού τη 
μέση. 
Όχι στη μέση στα βουνά αμή στο περιγιάλι
κι όσοι κι αν με κοιτάζουσι χαρά ’χουσι μεγάλη.


