
Στην πραγματικότητα κανένας πύργος δεν ήταν απομονωμένος, αλλά συνδεόταν 
πάντα μ’ ένα μεγαλύτερο φρουριακό συγκρότημα, στο οποίο διαβιούσε η φρουρά 
του, που σε περίπτωση πολιορκίας συμπτυσσόταν σταδιακά στο κεντρικό ψηλό οι-
κοδόμημα. Στην περίπτωσή μας το συγκρότημα αυτό υπήρχε ήδη από την εποχή 
της Βενετοκρατίας, όπως θα αποδείξουμε σήμερα. Εμφανίζεται σε πολλές από τις 
24 piantes της περιόδου αυτής που διαθέτουμε για την πόλη μας, σε μερικές από 
τις οποίες ευκρινώς. Εμφανίζεται επίσης σ’ εκείνη του Ol. Dapper του έτους 1688 (ει-
κόνα), που είναι στηριγμένη στις παλιότερες εκείνες απεικονίσεις. Μπορούμε να δι-
ακρίνουμε τον πύργο στο μέσον της απόστασης πόλης - Πλατανιά. 

Ο καλός συνάδελ-
φος εντυπωσιάστη-
κε που τον είδε να 
απεικονίζεται, πέραν 
του -πολύτιμου- χάρ-
τη του Δημήτρη Βι-
βυλάκη, λεπτομέ-
ρεια του οποίου είχα 
παραθέσει στο βι-
βλίο «370 μνημεια-
κά κενά στην ιστορι-
κή τοπογραφία του 
Ρεθύμνου», και στην 
ξυλογραφία του J. 
Pitton de Tournefort, 
που χρονολογείται 
μετά το έτος 1700 

και πριν το 1717, και παρέθεσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει ο δει-
νός ερευνητής Θοδωρής Πελαντάκης. Ο παλιός μας καθηγητής είχε γρά-
ψει σε δύο συνέχειες στα «Ρεθεμνιώτικα Νέα» την ιστορία του μνημείου, 
την οποία κι εγώ δεν γνώριζα σε βάθος το 2014, γι’ αυτό και αργότερα σε 
μια σειρά άρθρων με τον τίτλο «Αναζητώντας θησαυρούς προστιθέμενης 
γνώσης» τα είχα παραθέσει αναλυτικά και ελαφρώς επηυξημένα.

Το αγόρι δεν κρατούσε επά-
νω του κανένα έγγραφο που 
να βεβαιώνει την ταυτότητά 
του, όπως κατέθεσε αργότερα 
σε βιβλίο της η Ιταλίδα ιατρο-
δικαστής που το νεκροτόμησε 
και το έδωσε για ταφή ανώνυ-
μο. Το μόνο που είχε καταφέ-
ρει να κρύψει στην τσέπη του 
ήταν ο σχολικός του έλεγχος, 
με τους πολύ καλούς βαθμούς 
του. Το σκίτσο του φιλοτέχνη-
σε στη συνέχεια ο καλός Ιτα-
λός καρτουνίστας Makkox, με 
τη φαντασία του, μιας και το 
πτώμα του παιδιού είχε βρεθεί 
παραμορφωμένο και μισοφα-
γωμένο. Στο συνοδευτικό κεί-
μενο της ευχετήριας κάρτας 
είχα γράψει: «Δεύτε προσκυ-
νήσωμεν την αιώνιον φάτνην. 
Ας μην ξεχάσουμε όμως να 
προσκυνήσουμε και τις φάτ-
νες του καιρού μας...».

Τα Χριστούγεννα πέρασαν, ο νέος χρόνος μπήκε, κι οι αναγνώστες των 
«Αναδιφήσεων» έχουν όλες μου τις ευχές για μια χρονιά με υγεία και δημι-
ουργία. Στην εόρτια κάρτα που έστειλα ηλεκτρονικά στους φίλους και την 
οποία απευθύνω σήμερα προς όλους, είχα ενθέσει συμβολικά έναν «σύγ-
χρονο Χριστό» να γεννιέται μέσα στον πίνακα ζωγραφικής «Η προσκύνη-
ση των Μάγων» του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου. Πρόκειται για ένα 14χρο-
νο παιδί από το Μάλι, που πνίγηκε τον Απρίλιο του 2015 στη Μεσόγειο, 
προσπαθώντας να περάσει στη δική μας, ευρωπαϊκή, «Γη της Επαγγελίας». 
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Αναδιφώντας το χθες (157)
Ξεκινώντας από τον Μπιριτζί Κουλέ και αναζητώντας τους φρουριακούς πύργους 

του Ρεθύμνου (Ι)

Μια άλλη απεικόνι-
ση τού συγκροτήμα-
τος του Πύργου έχου-
με σε δύο ακουαρέ-
λες του Ρεθύμνου 
από τα ανατολικά του 
Edward Lear τον Μάιο 
του 1864, τις οποίες 
ο Ν. Δερεδάκης βε-
βαίως γνωρίζει, αφού 
παλιότερα είχε χρησι-
μοποιήσει σε άρθρο 
του για τα Περιβόλια 
των περιηγητών, χω-
ρίς προφανώς να το 
προσέξει. Βρίσκεται 
εκεί ακριβώς που πε-
ριμέναμε να τον συ-
ναντήσουμε, και έχει 
ύψος τριών ορόφων, 
όπως φαίνεται από τα 
ανοίγματά του, στη 
μία από τις δύο ακου-
αρέλες.

Μια από τις τελευ-
ταίες απεικονίσεις 
έχουμε στο πα-
ρατιθέμενο φω-
τογραφικό δελτά-
ριο του Ρεθύμνου, 
που το χρονολο-
γούμε στη δεύτε-
ρη δεκαετία του 
20ού αιώνα και 
μέχρι το 1918. Το 
ότι αποτελεί υπό-
λειμμα πύργου ,το 
εκτιμούμε από τις 

γωνιακές του σκάρπες. Μόνο που την εποχή εκείνη το ύψος του είχε πια ταπεινω-
θεί στους δύο ορόφους. Αφού οι επαναστάσεις το είχαν καθαιρέσει πριν από μισό 
αιώνα. Βορείως του είχε οικοδομηθεί άλλο διώροφο κτήριο, ψηλότερο από εκείνο, 
που θα πρέπει να χρησίμευε κι αυτό σαν κατοικία.

Με το ξεκίνημα του χρόνου είχα σκοπό να ασχοληθώ απ’ αυτήν εδώ τη γωνιά της φιλόξενης 
εφημερίδας «Ρεθεμνιώτικα Νέα» με άλλο από το σημερινό θέμα, τον «μεγάλο Περίπατο του Ρε-
θύμνου» (εικόνα), όμως «άλλαι αι βουλαί του κυρίου». Το θέμα που παρείσφρησε και που θα 
μας απασχολήσει σε δύο τουλάχιστον συνέχειες, μου το ενέπνευσε ο Νίκος Δερεδάκης και εί-
ναι οι περιφερειακές οχυρώσεις του Ρεθύμνου. Στην εκπνοή τού παλιού χρόνου είχε δημοσιεύ-
σει στην εφημερίδα «Ρέθεμνος» ένα άρθρο για τον «Μπιριτζί Κουλέ», τον πρώτο δηλαδή πύργο 
ανατολικά της πόλης, στην περιοχή Μακρυγιάννη Περιβολίων. 

Όμως τα οπτι-
κά τεκμήρια στα 
οποία απεικονίζε-
ται ο Πύργος είναι 
πολύ περισσότερα 
του ενός, τουλάχι-
στον δώδεκα -με 
μια πρόχειρη έρευ-
να-, συν ένα με τα 
σημερινά υπολείμ-
ματα του μνημείου. 
Απ’ αυτά θα παρα-
θέσουμε σήμερα 
εδώ τα επτά ευκρι-
νέστερα. Ένα από 
τα σημαντικότερα 

μου επεσήμανε ο πάντα παρατηρητικός Κώστας Ράλλης, που συνάντησε τον Μπιριτζί Κου-
λέ να καταγράφεται στην απεικόνιση της πόλης του 1833 από τον A. Schranz, που είχε περι-
ληφθεί στις περιηγητικές εντυπώσεις του Robert Pashley. Είναι ψηλός μέσα σ’ ένα επιβλητι-
κό φρουριακό συγκρότημα, που δείχνει ότι δεν επρόκειτο απλά για έναν πύργο, σαν του Μα-
ρουλά για παράδειγμα, αλλά για μια συνολική φρουριακή κατασκευή, που έμοιαζε με την 
πύργο «μηδέν» του Ρεθύμνου, εκείνον της Ντάμπιας ακριβώς δίπλα στον προμαχώνα της 
Αγίας Βαρβάρας. 

Ο Πύργος απεικονίζεται επίσης πριν από την Μεγάλη Κρητική Επανάσταση σε 
ελαιογραφία του Ρεθύμνου από τον βοηθό της Ντόρα ντ’ Ίστρια, ζωγράφο Joseph 
Winkler. Να σημειώσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε χρησιμοποιήσει μια φωτο-
γραφία, η οποία σήμερα λανθάνει. Θα πρέπει να ήταν η πρώτη φωτογραφία που 
τραβήχτηκε στην πόλης μας. Σ’ αυτήν στηρίχτηκε για τη ζωγραφική του, την οποία 
στη συνέχεια μετέφερε και σε γραμμικό σχέδιο, προκειμένου να μπορέσει να εκτυ-
πωθεί με τα μέσα της εποχής.

Στην πρώτη μέχρι σή-
μερα γνωστή μας φω-
τογραφία του Ρε-
θύμνου από τον J. 
Berinda της δεκαετίας 
1870-1880, ο πύργος 
διακρίνεται και πάλι 
στην περιοχή των Πε-
ριβολίων, παρότι το 
ύψος του έχει καθηλω-
θεί σημαντικά από τα 
επαναστατικά γεγονό-
τα, μετά την κατάλη-
ψή του από τα χριστια-
νικά στρατεύματα, τα 

οποία εκτιμούσαν σωστά ότι η κατοχή του τόσο κοντά στην πόλη ήταν 
αδύνατη. Στην φωτογραφία αυτή έχουμε την εικόνα και πάλι ενός ισχυρού 
φρουριακού συγκροτήματος, που θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Πρόταση ανάγνωσης 

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

Οι σημερινές «Αναδιφήσεις» αφιερώνονται στη μνήμη του Χάρη Καλαϊ-
τζάκη, οι σαράντα ημέρες από την εκδημία του οποίου μόλις συμπληρώ-
θηκαν. Στο αυριανό φύλλο της εφημερίδας «Ρέθεμνος» οι φίλοι του και 
οι εν γένει φιλαναγνώστες μπορούν να διαβάσουν το άρθρο «Στα Ηλύ-
σια Πεδία του Χάρη Καλαϊτζάκη (1953-2020)». Με τον τρόπο αυτό ανά-
βουν ένα κεράκι στη μνήμη του, σε μια εποχή που ούτε κι αυτό είναι εφι-
κτό λόγω κορωνοϊού. Το ίδιο μπορούν να κάνουν ξαναδιαβάζοντας το 
βιβλίο του «Τα δικά μας καφενεία» κι αργότερα την πνευματική του δια-
θήκη, που έχει ως θέμα την οδό Αρκαδίου, την οποία θα φέρουν στο φως 
της δημοσιότητας οι δικοί του εν καιρώ.

Η επόμενη χρονολογικά, μετά από αυτές του 17ου αιώνα, απεικόνιση που 
εντόπισα είναι σ’ εκείνη του λιμανιού του Ρεθύμνου από τον βρετανό αξι-
ωματικό και σχεδιαστή του ναυτικού G. Wilkinson, στα μέσα του 19ου αιώ-
να. Εκεί στο αριστερό άκρο της, που δείχνει την περιοχή των Περιβολίων, 
τον συναντούμε, ως τμήμα και πάλι ενός ευρύτερου κτηριακού συγκρο-
τήματος, φρουριακού τύπου. Για μεγαλύτερη ευκρίνεια χρησιμοποιώ εδώ 
την επανασχεδίαση του σκίτσου του λιμανιού από τον αείμνηστο Γιώργη 
Π. Εκκεκάκη.

Απεικονίζεται όμως 
ο Πύργος και στο 
αντίστοιχο γραμμι-
κό σχέδιο του Κρού-
γερ, ο οποίος σημει-
ωτέον αγόρασε από 
την Ντόρα ντ’ Ίστρια 
τη βίλα της στα Χα-
νιά, που σήμερα είναι 
ετοιμόρροπη, προ-
στεθειμένη στο πλού-
σιο κτηριακό απόθε-
μα της γειτονικής πό-
λης, που δεν φαίνε-

ται να είναι ικανή να το διαχειριστεί (Νεώρια, Σχολή Καλογραιών, πρώην Ψυχιατρείο κ.λπ.). 
Όπως αναφέρεται στη λεζάντα του, είναι κι αυτό το σχέδιο στηριγμένο σε φωτογραφική 
απεικόνιση. Η απεικόνιση αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από εκείνη του J. Berinda, που εί-
δαμε αμέσως πριν.

Σήμερα στα Περιβόλια έχουν απομείνει λίγες 
μόνο πέτρες να θυμίζουν την ύπαρξη ενός σημα-
ντικού οχυρού, το οποίο μάλιστα συμμετείχε σ’ 
ένα κατά πολύ ευρύτερο φρυκτωριακό σύνολο. 
Το σύνολο αυτό των 14 τουλάχιστον πύργων θα 
δούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα στις 
«Αναδιφήσεις» μας, που θα περιλαμβάνουν επί-
σης τις εικόνες όσων μνημείων έφτασαν μέχρι τις 
μέρες μας, όπως επίσης και μερικές άλλων που 
δεν είχαν αυτή την τύχη. 
Το δίκτυό των πύργων λειτούργησε όχι μόνο την 
περίοδο της βενετοκρατίας, στην οποία το μελέ-
τησε εμβριθώς η Μαρία Αρακαδάκη, αλλά και σ’ 
εκείνο της οθωμανικής κατοχής, στην οποία για 
τα Χανιά το μελετά εδώ και δεκαετίες η Αιμιλία 
Κλάδου - Μπλέτσα.


