
Στην εκπνοή της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας, κατά 
την επανάσταση του 1866 και μετέπειτα, μέχρι το 1897, πραγ-
ματοποιήθηκε στην Κρήτη ένα ευρύτατο κτηριακό πρόγραμ-
μα, που τα αποτελέσματά του απολαμβάνουμε μέχρι και σή-
μερα. Στο Ρέθυμνο η δεξαμενή νερού του 1893 εξακολουθεί 
μέχρι σήμερα να χρησιμοποιείται για την ύδρευσή μας ενώ η 
Νομαρχία, που οικοδομήθηκε εξαρχής ως Διοικητήριο, παρα-
μένει το μεγαλύτερο μεμονωμένο κτήριο που οικοδομήθηκε 
μέχρι σήμερα στον τόπο (μαζί με τον Στρατώνα, που όμως κα-
τεδαφίστηκε μετά από ζημιές που έπαθε από τους βομβαρδι-
σμούς του 1941). Στο ξεκίνημα λοιπόν της περιόδου της ημι-
αυτονομίας της Κρήτης οικοδομήθηκαν σ’ ολόκληρο το νησί 
περισσότερες από 180 φρουριακές κατασκευές, προκειμένου 
να ελεγθεί το σύνολο του χώρου και να καταπνιγεί η Μεγά-
λη Κρητική Επανάσταση. Είναι οι γνωστοί κουλέδες (=πύρ-
γοι), που σχεδιάστηκαν από μια μεγάλη προσωπικότητα της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, τον Χουσεΐν Αβνί πασά. Οικοδο-
μήθηκαν σε βουνοκορφές, σε οδικές αρτηρίες, σε περάσμα-
τα και σε όρμους και οδήγησαν πράγματι στην εκτόνωση της 
επανάστασης.

Άλλοι Κουλέδες οικοδομήθηκαν στα νοτιοδυτι-
κά του Αρκαδίου (εικόνα), στην περιοχή Πέτρας 
το Νερό, στους Ποταμούς Αμαρίου, στην Πατσό, 
στο Νεφς Αμάρι, στο Βαθειακό και στη Λοχριά, ο 
πιο απομακρυσμένος από το Ρέθυμνο. Στον Άη 
Βασίλη δέσποζε ο «Κουλές της Γιαλιάς», πάνω 
από τον Πλακιά, για τον οποίο υπάρχει και σχετι-
κή λογοτεχνική - ιστορική βιβλιογραφία. Στο δυ-
τικό Ρέθυμνο, πολύ κοντά στον Πύργο του Συγ-
γέλου, που είδαμε την προηγούμενη εβδομά-
δα, οικοδομήθηκε ένα αυτόνομο συγκρότημα, ο 
Κουλές του Καλονύχτη. Από την απέναντι πλευ-
ρά, στον Μυλοπόταμο το δίκτυο περιλάμβανε 
τον Κουλέ της Φλαμούρας στο Γαράζο, τον Κου-
λέ των Ασυρώτων στο σημερινό Κρυονέρι, τον 
Μπουρμπαδόπυργο στο Μπαλί κι εκείνους του 
Φόδελε, που τότε υπαγόταν διοικητικά στον Μυ-
λοπόταμο: τον Κουλέ της Κοπροκεφάλας, τον 
Κουλέ της Κεφάλας και τον Κόκκινο Πύργο. Θέλω 
να ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσω να παρου-
σιάσω αναλυτικά τους είκοσι τουλάχιστον αυ-
τούς Κουλέδες, στις «Αναδιφήσεις» ή σε αυτοτε-
λή έκδοση, και οι οποίοι αποτελούν αυτοδικαίως 
κι εκείνοι ιστορικά μνημεία του τόπου μας.

Συνεχίζουμε και κλείνουμε σήμερα -για 
κάμποσο καιρό τουλάχιστον- το θέμα των 
φρουριακών πύργων του Ρεθύμνου, των 
περιόδων της ενετικής και οθωμανικής κα-
τοχής. 
Σ’ εκείνους της πρώτης περιόδου που 
έχουμε ήδη αναφερθεί θα πρέπει να προ-
σθέσουμε το κάστρο Bonriparo από το 
οποίο ονοματοδοτήθηκε το γειτονικό του 
Μονοπάρι στο δυτικό Ρέθυμνο, το οποίο 
ανεγέρθηκε επάνω σε οχύρωμα της Β’ Βυ-
ζαντινής περιόδου (961-1204 μ.Χ.). Το έχτι-
σε ο αυτοαποκαλούμενος Κόμης της Μάλ-
τας Ερίκος Πεσκατόρε, στο μεσοδιάστη-
μα της γενουατικής κατοχής της Κρήτης 
(1204-1211). Θα πρέπει να προσθέσουμε 
επίσης τα κάστρα στο Καστρί Μυλοποτά-
μου (πώς αλλιώς να είχε ονομαστεί ο μι-
κρός αυτός οικισμός...) και στην περιοχή 
του κατοπινού Πανόρμου, στο ονοματο-
δοτημένο απ’ αυτό Καστέλι Μυλοποτάμου. 
Να σημειώσουμε ότι το σημερινό Ρουμε-
λί ονομαζόταν παλιότερα Ρουμελί Καστέ-
λι και ότι το πραγματικό Καστέλι πήρε το 
όνομα Πάνορμο λανθασμένα, αφού όπως 
αποδείχτηκε η ομώνυμη αρχαία πόλη δεν 
βρισκόταν εκεί αλλά στη θέση της σημερι-
νής Αγίας Πελαγίας. Στη θέση του Πανόρ-
μου βρισκόταν το αρχαίο Παντομάτριον!

Στους φρουριακούς χώρους της ενε-
τοκρατίας θα πρέπει να προσθέσου-
με τόσο την παλιότερη οχύρωση του 
Ρεθύμνου, που αποκαλούμε συμβα-
τικά Castell Vecchio, όσο και την πε-
ριμετρική οχύρωση αλλά και τη Φορ-
τέτζα, το μεγαλύτερο παρόμοιο έργο 
που κατασκευάστηκε ποτέ στον τόπο 
μας και που οι επίγονοι δεν ξέρουμε 
σήμερα πώς να διαχειριστούμε, αν και 
το παραλάβαμε έτοιμο και καλοσυ-
ντηρημένο. Επί οθωμανικής κατοχής 
ονομαζόταν «Ιτς Καλέ», δηλαδή εσω-
τερικό φρούριο, σε αντιδιαστολή με 
το εξωτερικό, εκείνο με τις γνωστές 
πύλες Μεγάλη Πόρτα, Άμμος Πόρτα 
και Μαρμαρόπορτα, κατά μήκος των 
οδών Ε. Μακαρίου, Γερακάρη και Δη-
μακοπούλου. Σ’ αυτά τα δύο θα πρέ-
πει να προσθέσουμε το νέα έργα οχύ-
ρωσης της πόλης. Πρόκειται για την 
«Μπαλτά Ντάμπια», που είναι γνωστή 
και ως «Προμαχώνας της Άμμου», η 
οποία κατασκευάστηκε για την αμυ-
ντική κάλυψη της ομώνυμης πύλης 
αλλά και του Ρεθύμνου συνολικά, από 
το κενό που υπήρχε από τον προμα-
χώνα της Santa Venerada μέχρι το 
κύμα της θάλασσας.

Η δεύτερη σημαντική οθωμανική κατασκευή ήταν ο «Σου Κουλές» 
ή «Πύργος του Νερού» (εικόνα), που αποτέλεσε τον παράκτιο προ-
μαχώνα της πόλης και στον οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, 
όπως θα θυμούνται οι τακτικοί αναγνώστες των «Αναδιφήσεων». Η 
τρίτη κατασκευή ήταν το πενταγωνικό οχυρό, απέναντι από την κύ-
ρια ανατολική πύλη της Φορτέτζας, που είχε σκοπό ακριβώς την προ-
στασία της, ιδιαίτερα από τους κανονιοβολισμούς από την περιοχή 
του λιμανιού. Είναι οι γνωστές μας αργότερα «Φυλακές» και πιο πρό-
σφατα «Μουσείο» και σήμερα αποθήκη της Εφορείας Αρχαιοτήτων. 
Δυστυχώς όταν ο Δήμος Ρεθύμνης το ζήτησε για αναστήλωση και δι-
αμόρφωση συνεδριακού κέντρου, η διοίκηση των αρχαιολόγων προ-
τίμησε να το κρατήσει σε κατάσταση ετοιμορροπίας, όπως τουλάχι-
στον το είχε αρχικά χαρακτηρίσει. Φαίνεται ότι σκοπός της είναι η κα-
τοχή κατά το δυνατόν περισσότερων χώρων, όπως φαίνεται και από 
το παράδειγμα της Φορτέτζας, στην οποία έχει κάνει κυριολεκτικά 
κατάληψη, αλλά δεν ξέρει να μεταφέρει στο εσωτερικό κάποιου από 
τα κτήρια που διατηρεί εκεί τα υπολείμματα των κανονιών που δια-
σώθηκαν στα βόρεια της Φορτέτζας και που σκουριάζουν στην αρ-
μπόνα εκεί του Κρητικού Πελάγους. Έτσι, για ν’ αρχίσουμε κάποτε να 
λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους...
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Ο καθένας μας μπορεί να καταλάβει ότι το κόστος ήταν πολύ μεγάλο 
συγκριτικά με το όφελος, εξαιτίας των δύσβατων περιοχών στις οποί-
ες κατασκευάστηκαν, που μας κάνει κι εμάς σήμερα να μην μπορού-
με να τους συντηρήσουμε και να τους χρησιμοποιήσουμε στη μεγά-
λη «βιομηχανία» του τόπου, στον τουρισμό, όπως το είχε προτείνει 
με το εξαιρετικό μυαλό και διορατικότητά της η μελετήτριά τους στα 
Χανιά αρχιτεκτόνισσα Αιμιλία Κλάδου - Μπλέτσα. Οι αναγνώστες θα 
μου επιτρέψουν εδώ μια παρέκβαση από το θέμα μας: μήπως οι Σύλ-
λογοι Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών του Ρεθύμνου, που γνωρίζουν 
καλά τους συναδέλφους τους των Χανίων, θα έπρεπε κάποια στιγμή, 
μετά κορωνοϊόν (μ.Κ.) να την προσκαλέσουν και παρακαλέσουν για 
μια διάλεξη στο Ρέθυμνο; Μήπως το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και μ’ 
έναν από τους μεγαλύτερους ενεργούς σήμερα αρχιτέκτονες της με-
ταπολίτευσης, τον συμπατριώτη μας από τις Κουρούτες Αντώνη Νου-
κάκη; Και μήπως θα πρέπει κάποτε να σπάσουμε τον «ρεθεμνιώτικο 
αυτισμό» και να δούμε τι συμβαίνει και λίγο μακρύτερα, εκείθεν του 
Μουσέλα και των Πέρα Γαλήνων;

Οι κουλέδες αυτοί, που στην 
περιοχή του Ρεθύμνου θα 
πρέπει να ανέρχονταν σε 
αριθμό στους 25 με 30, απεί-
χαν μεταξύ τους απόστα-
ση τριών χιλιομέτρων κατά 
μέσο όρο και επικοινωνού-
σαν οπτικά τόσο μεταξύ 
τους όσο και με το προγε-
νέστερο δίκτυο οχυρωμά-
των, της ενετοκρατίας και 
το μετά απ’ αυτό. Στο δίκτυο 
αυτό θα πρέπει να περιλη-
φθούν και όσοι πύργοι έχου-
με μέχρι στιγμής αναφέρει, 
αλλά κι εκείνοι στα Ακούμια, 
στις Βρύσες Αγίου Βασιλείου 
(εικόνα), στη Μέσα Επισκο-
πή Μυλοποτάμου των Κυ-
ρίμηδων Μυλοποτάμου και 
στον κοντινό Άγιο Ιωάννη, ο 
επονομαζόμενος του Μπέη. 
Πέραν της φωτιάς, χρησι-
μοποιούσαν για την μεταξύ 
τους επικοινωνία και σάλπιγ-
γες, με μια γκάμα κατάλλη-
λων σαλπισμάτων. Το δίκτυο 
αυτό ήταν εξίσου αποτελε-
σματικό με το προγενέστε-
ρο της ακτοφρουράς της βε-
νετοκρατίας, που είχε όμως 
άλλη στόχευση, εκείνη της 
πρόληψης των πειρατικών 
επιδρομών.

Αναζητώντας τους φρουριακούς πύργους του Ρεθύμνου (ΙΙΙ)
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Διαβάστε τις σχετικές με τις βίγλες εργασίες της Μαρίας Αρακαδάκη, στο 
περιοδικό «Κρητολογικά Γράμματα» και στα Πρακτικά Συνεδρίου «Της Βε-
νετιάς το Ρέθυμνο». Βρείτε επίσης και διαβάστε την εισήγηση της Αιμιλί-
ας Κλάδου-Μπλέτσα «Οι κουλέδες της Κρήτης. Μια πρόταση για νέες μορ-
φές τουρισμού περιβαλλοντικής διάστασης» στα Πρακτικά του Συνεδρίου 
το 1995 «Τουρισμός και περιβάλλον στις νησιωτικές περιφέρειες», στον δι-
αδικτυακό τόπο www. http://library.tee.gr/. Η ερευνητικότητα και μεθοδι-
κότητα της Μ. Αρκαδάκη είναι απίστευτη, όπως θα διαπιστώσετε κι όπως 
θα δούμε στο μέλλον και σε άλλες εργασίες της. Η Αιμιλία Κλάδου διάλεξε 
ως θέμα της και μελετά για σχεδόν έξι δεκαετίες την αρχιτεκτονική της Δυ-
τικής Κρήτης των νεότερων χρόνων, σε μια περίοδο δηλαδή που από κανέ-
ναν δεν θεωρούνταν πριν απ’ αυτήν αξιόλογη. Πέραν των ερευνών της για 
τους κουλέδες, μάς έχει προσφέρει δύο έργα αναφοράς, για την αρχιτεκτο-
νική της νεότερης πόλης των Χανίων και για κείνη των Χανίων τα τελευταία 
εκατό χρόνια συνολικά, ενώ προετοιμάζει την έκδοση ενός έργου ζωής, 
που αναφέρεται στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της δυτικής Κρήτης. Τις 
ευχαριστούμε και τις δύο από καρδιάς και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια.

Οι πιο κοντινοί στο Ρέθυμνο κουλέδες, πέραν του Μπιριτζί Κουλέ, από τον οποίο και 
αφορμηθήκαμε, ήταν του Βρύσινα στην περιοχή νοτίως του Ιρβάν Μετοχιού, ο Κουλές 
του Φωτεινού και ο λεγόμενος «Καλοσυνάς» ή «Χαρούπ Κουλές» στην περιοχή των Αρμέ-
νων. Ακολουθούσε, στην κατεύθυνση του περάσματος προς τον Άη Βασίλη και προς τη 
Μεσαρά, μέσω του Κουρταλιώτικου φαραγγιού, το οχυρό της Κοξαρές (εικόνα), το οποίο 
ήταν το μεγαλύτερο όλων, σε μέγεθος και δύναμη πυρός. Δυστυχώς κι αυτό σήμερα κα-
ταρρέει, παρότι κηρυγμένο ως διατηρητέο, και αμφιβάλλω πολύ αν οι αρμόδιοι το έχουν 
καν αποτυπώσει σχεδιαστικά και εντάξει στη συνέχεια σε κάποιο από τα πάμπολλα προ-
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πείτε, εδώ τα τείχη της Φορτέτζας έχουν γίνει 
δάση και διαρρηγνύονται από τις ρίζες των φυτών που έχουν φυτρώσει επάνω τους, και 
για τον «τούρκικο» Κουλέ της Κοξαρές θα ενδιαφερθούμε;


