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Κυνηγώντας το χθες

Την προηγού-
μενη εβδομά-
δα παραθέσα-
με οπτικοποι-
ημένη σ’ αυτή 
εδώ τη θέση 
στα «Ρεθεμνιώ-
τικα Νέα» την 
ιστορία εννέα 
μνημείων της 
πόλης που δεν 
υπάρχουν πια: του Πύρ-
γου του Ρολογιού, των 
Κασαπιών, της Πύλης της 
Άμμου, της Μαρμαρό-
πορτας, του προμαχώνα 
της Αγίας Βαρβάρας, των 
θολωτών κατοικιών των 
Αλβανών μισθοφόρων, 
της αίθουσας των Τριών 
Ιεραρχών και τα διδακτη-
ρίων των θηλέων και του 
ελληνικού σχολείου στην 
πλατεία της Μητρόπο-
λης. Είναι χαρακτηριστι-
κό το γεγονός ότι στο σύ-
νολό τους καταστράφη-

καν όχι από κά-
ποια φυσική κα-
ταστροφή (φω-
τιά, πλημμύρα, 
σεισμό κ.λπ.) ή 
έστω από κά-
ποια πολεμι-
κή επιχείρηση 
αλλά ενσυνεί-
δητα, από συ-
μπολίτες ή ομά-

δες συμπολιτών που εί-
χαν σχετικό συμφέρον. 
Σήμερα θα συνεχίσου-
με με μια σειρά ακόμα 
εξαφανισμένων μνημεί-
ων, όπως τα κατέγραψε 
στο άρθρο του «Η πολι-
τιστική κληρονομιά των 
μνημείων της πόλης και 
οι ολέθριες συνέπειες» ο 
συμπολίτης γιατρός Μα-
νόλης Κούνουπας. Όπου 
χρειάζεται θα προσθέ-
τουμε με τη σειρά μας και 
μερικά ακόμη παρεμφε-
ρή.

Μνήμη Γιάννη Σπανδάγου

Η άλλη έκθεση που μας 
είχε χαρίσει ήταν εκείνη με 
θέμα τα «Κιόσκια (Σαχνι-
σιά) του Ρεθύμνου». Η έκθε-
ση εκείνη είχε παρουσιαστεί 
επίσης στο «Δίμιτο» της Κατε-
ρίνας Κορρέ και για την πραγ-
ματοποίησή της είχε φιλοξε-
νήσει τον γνωστό φωτογρά-
φο Μενέλαο Μελετζή, ο οποί-
ος είχε φωτογραφίσει τα ενα-
πομείναντα σαχνισιά της πό-
λης. Τα αρνητικά της φω-
τογράφησης εκείνης σώζο-
νται στο φωτογραφείο «Φω-
το-Ρέθυμνο», του οποίου 
ήταν τότε συνιδιοκτήτης με 

τον Αντώνη Χριστοφοράκη. 
Αν δεν κάνω λάθος ήταν 28 
συνολικά και θα άξιζε η ανα-
τύπωσή τους από κάποιον 
φορέα προκειμένου να εκτε-
θούν και πάλι σε περιοδική ή 
και σε μόνιμη έκθεση. Ελπίζω 
ο φίλος πρόεδρος του Συλ-
λόγου Κατοίκων Παλιάς Πό-
λης Θωμάς Κρεβετζάκης να 
τείνει, όπως πάντα, ευήκοον 
ους στο κάλεσμά μου αυτό, 
με την ευκαιρία της πραγμα-
τοποίησης των «Ημερών Ρε-
θύμνου 2017». Θα ήταν η κα-
λύτερη εκδήλωση μνήμης 
προς ένα άνθρωπο που αγά-

πησε βαθειά την Παλιά Πόλη, 
έχοντας το επίπεδο να εκτι-
μήσει τον αρχιτεκτονικό της 
πλούτο, εντάσσοντάς τόσο 
στην περιφέρεια της μητέ-
ρας-Βενετίας όσο και σε εκεί-
νη της μεταγενέστερης βαλ-
κανικής οθωμανικής επικρά-
τειας.

Αυτά όμως για σήμερα. Θα 
συνεχίσουμε, Ρεθεμνιώτικων 
Νέων θελόντων, την επόμενη 
εβδομάδα.

* Ο Χάρης Στρατιδάκης 
είναι Δρ Παιδαγωγικής-
Ερευνητής-Συγγραφέας

strharis@yahoo.gr

Με την ευκαιρία θα ήθε-
λα να θυμηθούμε δυο 
αντίστοιχες εκθέσεις που 
προσέφερε στο Ρέθυ-
μνο ο αείμνηστος Γιάννης 
Σπανδάγος, τα πέντε χρό-
νια από τον θάνατο του 
οποίου συμπληρώνονται 
σε έξι εβδομάδες. Τον Σε-
πτέμβριο του 1992 στα 
πλαίσια του ΣΤ’ Αναγεν-
νησιακού Φεστιβάλ Ρεθύ-
μνου είχε παρουσιάσει σε 
συνεργασία με τον Γιώρ-
γο Π. Εκκεκάκη την έκθε-

ση «Χάρτες και βιβλία του 
Ρεθύμνου και της Κρήτης 
από τον 16ο αιώνα» στην 
γκαλερί «Δίμιτο». Αν σκε-
φτούμε ότι αυτό το πρω-
τοποριακό γεγονός συνέ-
βη πριν από σχεδόν ένα 
τέταρτο του αιώνα, συ-
νειδητοποιούμε το εύρος 
των γνώσεων, του συλ-
λεκτικού πάθους αλλά 
και της αγάπης για τη γε-
νέθλια πόλη του αείμνη-
στου αρχιτέκτονα μηχα-
νικού.

Οι μέχρι σήμερα γνωστές 
πληροφορίες για τον Βενετσιά-
νικο Στρατώνα είναι αντικρου-
όμενες. Κάποιες από αυτές, 
μεταξύ των οποίων και χαρτο-
γραφικές, τον χωροθετούν κο-
ντά στο Castell Vecchio, οπό-
τε θα μπορούσε να είχε απο-
τελέσει τη βάση για την κατα-
σκευή αργότερα του οθωμα-
νικού Στρατώνα του λιμανιού. 
Όμως ο Τουρκορεθύμνιος 
Μουχαρέμ Νουμανάκις τον το-

ποθετούσε κάτω από τη Φορ-
τέτζα, απέναντι από το κτήριο 
της μεταγενέστερης Ηλεκτρι-
κής Εταιρείας. Το κτήριο αυτό 
χρησιμοποιήθηκε την περίο-
δο της Κρητικής Πολιτείας και 
μεταγενέστερα ως Γραφείο Γε-
ωργίας και στον περίβολό του 
οργανώθηκε το πρώτο αγρο-
κήπιο του Ρεθύμνου. Το δεύτε-
ρο αγροκήπιο δημιουργήθηκε 
μετά το έτος 1925 στον Δημο-
τικό Κήπο.

Ένας ακόμα στρατώνας 
κατά την ίδια περίοδο ήταν 
εκείνος του λιμανιού, για τον 
οποίο ελάχιστα στοιχεία μας 
είναι γνωστά, και αυτά από 
τις αναφορές στις αρχειακές 
πηγές και από τέσσερις ασα-
φείς φωτογραφίες. Ο μεγά-
λων διαστάσεων αυτός Στρα-
τώνας είχε οικοδομηθεί στο 

νοτιοδυτικό άκρο της σημε-
ρινής πλατείας Πλαστήρα, 
απέναντι ακριβώς από τον 
Πύργο του Νερού (Σου Κου-
λέ), με τον οποίο φαίνεται ότι 
συνδεόταν. Κατεδαφίστηκε 
την περίοδο 1905-1931, πι-
θανόν στο τέλος της κατά 
την κατασκευή του κτηρίου 
του Τελωνείου.

Ο Μεγάλος Στρατώνας, 
όπως το λέει και το όνομά του, 
δεν ήταν ο μοναδικός της πό-
λης επί Οθωμανικής Κατοχής. 
Την ίδια περίοδο με τον Μεγά-
λο, κατά τα μέσα του 19ου αι-
ώνα, θα πρέπει να είχε οικο-
δομηθεί και ο λεγόμενος «Μι-
κρός Στρατώνας», στο νότιο 
μέρος της πλατείας της Σοχώ-
ρας. Ο μικρός Στρατώνας απο-
τελούσε συνέχεια του μαγει-
ρείου, του οποίου οι μεγάλες 

κτιστές τετράγωνες καπνοδό-
χοι σώζονταν μέχρι πρόσφα-
τα πίσω από το Στρατολογικό 
Γραφείο, ανατολικά της πλα-
τείας και της προτομής του Α. 
Κουνδουράκη. Το κτήριο ήταν 
διώροφο και κατά πολύ μικρό-
τερο από τον μεγάλο Στρα-
τώνα. Κατά την παράδοση, το 
είχε οικοδομήσει το έτος 1845 
ο τότε Διοικητής Κρήτης Μου-
σταφά Πασάς, ο επονομαζόμε-
νος Γκιριτλής (Κρητικός).

Το έτος 1941 ο Στρατώ-
νας αποτέλεσε στόχο των 
γερμανικών βομβαρδισμών 
και πλήγηκε από αυτούς, όχι 
όμως σοβαρά. Ίσως ήταν ο 
μοναδικός στρατιωτικός στό-
χος που πλήγηκε από αυ-
τούς, αφού όλοι οι άλλοι δεν 
είχαν στρατιωτικό ενδιαφέ-
ρον. Οπωσδήποτε ούτε η συ-
νοικία Χαράκια, αλλά ούτε 
και εκείνες της Αγίας Βαρβά-
ρας και της Μεγάλης Πόρτας 
έκρυβαν στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις και η στόχευσή 
τους δεν είχε να κάνει παρά 
με την τρομοκράτηση του 
πληθυσμού και της παράλυ-
σης κάθε άμυνας εν όψει της 
πτώσης των αλεξιπτωτιστών. 
Οι ζημιές που προκλήθηκαν 
πάντως στον Στρατώνα ήταν 

επανορθώσιμες, όπως άλλω-
στε φαίνεται και από την πα-
ρατιθέμενη κατοχική φωτο-
γραφία από κάποια γιορτή 
της εποχής. Το επόμενο έτος 
οι κατακτητές επέλεξαν αντί 
της αποκατάστασης την κα-
τεδάφιση του Στρατώνα, και 
με το οικοδομικό υλικό που 
προέκυψε οικοδόμησαν με-
ταξύ άλλων τη δυτική πλευρά 
των κερκίδων του Γηπέδου 
της Σοχώρας, οι οποίες με τη 
σειρά τους κατεδαφίστηκαν 
προ διετίας. Με την ευκαιρία 
καλό είναι να προσέξουμε ότι 
οι κατοικίες της Μεσκηνιάς, 
με την οποία ασχοληθήκα-
με στο προηγούμενο άρθρο 
μας, διακρίνονται σε καλή 
ακόμα κατάσταση στα δεξιά 
της φωτογραφίας.

Λίγο παρακάτω, στα νό-
τια του Διοικητηρίου (Νο-
μαρχίας) βρίσκονταν οι 
Στρατώνες. Όπως και για 
το Διοικητήριο έτσι και 
για τον Μεγάλο Στρατώ-
να υπάρχουν διιστάμε-
νες απόψεις για τον χρόνο 
ανέγερσής τους. Σύμφω-
να με ορισμένες ιστορικές 
πηγές οικοδομήθηκε αμέ-
σως μετά την επανάσταση 
του 1866-69 με αγγαρείες 
των χριστιανών Ρεθυμνί-
ων και σύμφωνα με άλλες 
χτίστηκε μεταξύ των ετών 
1847-1850 με σχέδια του 
Κωνσταντινουπολίτη αρχι-
τέκτονα Mehmet Zeki, επί 
Μουσταφά Πασά. Σε κάθε 
περίπτωση αποτελούσαν 

το εντυπωσιακότερο κτή-
ριο του Ρεθύμνου και όχι 
μόνο εξαιτίας του μεγέθους 
τους, που ήταν αρκετά με-
γαλύτερο εκείνου του Διοι-
κητηρίου. Παρόλο το μέγε-
θος, η κάτοψή του ξέφευγε 
από την τυπική ορθογώνια, 
με δύο προεξοχές σε σχή-
μα Π στη μία είσοδο και δι-
πλή προεξοχή στην άλλη. Ο 
μεγάλος Στρατώνας ακού-
γεται μέχρι σήμερα ως 
«Στρατώνες» και ως «Ρω-
σικοί Στρατώνες», εξαιτίας 
της παραμονής των Ρωσι-
κών στρατευμάτων κατο-
χής σ’ αυτούς, μετά από μια 
περίοδο στα τέλη του 19ου 
αιώνα που είχαν κατοικηθεί 
από πολίτες.

Ας αφήσουμε όμως τους 
δημόσιους κήπους της 
πόλης και ας μεταφερ-
θούμε σ’ ένα άλλο μνη-
μείο της, το τέμενος Γιαχ-
γιά Ιμπραΐμ.

Κατασκευάστηκε στη 
συνοικία της Αγίας Σοφί-
ας, με μετατροπή της εκ-
κλησίας, της Αγίας Σοφί-
ας (ή της Παναγίας Χρυ-
σοπηγής), που βρισκόταν 
εκεί επί Βενετοκρατίας. Ο 
ναός ήταν βέβαια μονό-
κλιτος καμαροσκέπαστος 
και απέκτησε δεύτερο κλί-
τος κατά τη μετατροπή 
του σε τζαμί. Ο μιναρές 
του τεμένους, που βρι-
σκόταν πάνω από το πα-
ράθυρο της οικίας Τζεκά-

κη, στη νοτιοδυτική γωνία 
πάνω από τη στέγη, κατε-
δαφίστηκε το έτος 1938, 
είχε ύψος οκτώ μέτρα και 
ονομαζόταν «Ξύλινος». Οι 
απόψεις για την ονομα-
τοδοσία αυτή διίστανται, 
αφού άλλοι αναφέρουν 
ότι ήταν κατασκευασμέ-
νος με ξύλινο σκελετό και 
επενδυμένος με χοντρές 
σανίδες και άλλοι ότι ξύ-
λινος ήταν μόνο ο στενός 
σεριφές (μπαλκόνι) του. 
Επικρατέστερη φαίνεται 
η πρώτη άποψη, αφού την 
ενισχύει με την περιγραφή 
της ο εντεταλμένος με την 
καταστροφή του μιναρέ 
Ρεθεμνιώτης Γιάννης Πο-
λιουδάκης.

Και μιας και αναφερθήκαμε 
στον πρώτο και στον δεύτερο 
δημοτικό κήπο του Ρεθύμνου, 
ας δούμε κι τον τρίτο κατά σει-
ρά, πριν από τον τέταρτο, που 
είναι ο γνωστός μας σήμερα, 
με εμπνευστή τον Μενέλαο 
Παπαδάκη και συνεχιστή τον 
Τίτο Πετυχάκη. Ο τρίτος Δημο-
τικός Κήπος του Ρεθύμνου φι-
λοξενήθηκε στον χώρο του 
μεταγενέστερου Γυμναστηρί-
ου και Δημοτικού Νοσοκομεί-
ου. Τον χώρο είχε παραχωρή-
σει το έτος 1894 με συμβολι-
κό τίμημα στον Δήμο Ρεθύ-
μνης ο Χασάν Μπαμπάς του 
ομώνυμου τεκέ. Για τη δημι-
ουργία του πραγματοποιήθη-
κε έρανος, στον οποίο συνει-
σέφεραν δυναμικά ο Ιζέτ Μπέ-

ης Γιαζιτζικαδές, δεκαπέντε Ρε-
θύμνιοι εγκατεστημένοι και 
αποκαταστημένοι στην Αλε-
ξάνδρεια και ένας Ρεθεμνιώ-
της ξυλουργός, που δώρισε 
μια μικρή συνεχόμενη έκτα-
ση για την επέκτασή του. Ο 
Κήπος αυτός ήταν τετράπλευ-
ρος, με διαστάσεις 179 × 143 
× 162 × 108 μέτρα. Στην έκτα-
σή του, που πλησίαζε τα είκοσι 
στρέμματα, είχαν φυτευτεί δέ-
ντρα και είχαν κατασκευαστεί 
κρήνες, ενώ πρωτοποριακή 
για την εποχή ήταν η περίφρα-
ξή του με συρματόπλεγμα, για 
την αποφυγή των ζημιών από 
ζώα. Ο τρίτος κατά σειρά Δη-
μοτικός Κήπος του Ρεθύμνου 
καταστράφηκε κατά την επα-
νάσταση του 1897.

Ο προηγούμενος (πρώτος) 
Δημοτικός Κήπος του Ρεθύ-
μνου ήταν αυτός που είχε δι-
αμορφωθεί πίσω από τα μου-
σουλμανικά νεκροταφεία, 
στην περιοχή περίπου του 
σημερινού 1ου Λυκείου (Πο-
λυκλαδικού). Ο κήπος αυτός, 
με το περίπλοκο γεωμετρι-
κό σχήμα, απεικονίζεται κα-
θαρά και υπομνηματίζεται 
στον χάρτη του Ρεθύμνου του 
Wilkinson του έτους 1850 και 
προβληματίζει με την πρωι-
μότητα της κατασκευής του, 
αν μάλιστα αναλογιστεί κα-
νείς ότι ο αντίστοιχος Κήπος 
των Χανίων, ο οποίος θεωρή-
θηκε πρωτοποριακός για την 
εποχή του, διαμορφώθηκε 
από τον Ρεούφ Πασά το έτος 

1870-71. Θα πρέπει να υδρευ-
όταν κατά την πρώτη κρίσι-
μη περίοδο ανάπτυξης των 
φυτών από την γειτονική στα 
ανατολικά κρήνη, που σημει-
ώνεται στον ίδιο χάρτη. Εί-
ναι πιθανό ο πλάτανος και η 
κουκουναριά που διασώζο-
νται μέχρι σήμερα στον οδό 
Σάθα να αποτελούν συνέχεια 
εκείνου του πρώτου Κήπου 
του Ρεθύμνου, αν και δεν δια-
κρίνονται σε μια πανοραμική 
φωτογραφία της πόλης, που 
εκτίθεται στο Ιστορικό και Λα-
ογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης. 
Η φωτογραφία αυτή έχει τρα-
βηχτεί από τον Πάνω Μαστα-
μπά και πιθανόν δεν εμφανί-
ζει τα δέντρα εξαιτίας του μι-
κρού τότε μεγέθους τους.

Ο δεύτερος Δημοτικός Κή-
πος του Ρεθύμνου διαμορ-
φώθηκε στην οροφή του Σου 
Κουλέ με παρότρυνση του Ρε-
θεμνιώτη γαμπρού και για-
τρού Περτέφ Εφέντη. Ο «Δημο-
τικός Κήπος Ρεθύμνης», όπως 
ονομαζόταν επίσημα, διέθε-
τε μεταξύ άλλων αναβρυτή-
ριο στο κέντρο του. Επί Ρω-
σικής κατοχής χρειάστηκε να 
επαναφυτευθεί και να στο-

λιστεί με έναν φοίνικα, τον 
οποίο συμβολικά φύτεψε ο 
Αρμοστής Πρίγκιπας Γεώργιος, 
οπότε και πήρε το όνομα «Κή-
πος του Πρίγκηπος Γεωργίου». 
Από τον πρώτο αυτό «ωραίο 
κήπο» (γκιουλ μπαξέ) πήρε 
το όνομα (Γ)Κιουλούμπασης η 
ευρύτερη περιοχή και συνοι-
κία. Τα τελευταία χρόνια της 
ύπαρξής του τον περιποιού-
νταν ο ενοικιαστής του διπλα-

νού καφενείου Εμμανουήλ Χα-
μαράκης, γνωστότερος με το 
παρωνύμιο Κόκκινος. Οι πηγές 
αναφέρουν ότι ήταν αρκετά 
ευρύχωρος, ώστε να κάνουν 
σ’ αυτόν τον περίπατό τους 
πολλές δεκάδες Ρεθεμνιωτών. 
Ο Πύργος του Νερού και ο Κή-
πος στην οροφή του κατεδα-
φίστηκαν το έτος 1930, κατά 
την οικοδόμηση του κτηρίου 
του Τελωνείου.

Μετά την κατάληψη του 
Ρεθύμνου το έτος 1646 οι 
νέοι κυρίαρχοι οικοδόμησαν 
μια σειρά οχυρωμάτων, που 
ανταποκρίνονταν τόσο στις 
αντιλήψεις τους για την άμυ-
να όσο και στη συγκεκριμένη 
και πρόσφατη εμπειρία που 
είχαν από τις αμυντικές ικα-
νότητες της πόλης του Ρεθύ-
μνου. Στα πλαίσια αυτά ανή-
γειραν τον Προμαχώνα της 
Άμμου (Μπαλτά Ντάμπια), 
το προστατευτικό Οχυρό (Ρι-
βελίνο) μπροστά στην κύρια 
ανατολική πύλη της Φορτέ-
τζας και τον Προμαχώνα του 
Λιμανιού. Ο προμαχώνας αυ-
τός έμεινε γνωστός ως Πύρ-
γος του Νερού ή Σου Κουλές 
(Σου = νερό) εξαιτίας της πε-
ρικύκλωσής του από το νερό 
της θάλασσας. Θα πρέπει να 
ανεγέρθηκε αμέσως μετά την 
κατάληψη, αφού το έτος 1669 
που επισκέφθηκε το Ρέθυμνο 
ο Evliya Chelebi σημείωσε: 

«Το οχυρό στο λιμάνι. Υπάρ-
χει ένα άλλο Ich Qale (εσωτε-
ρικό φρούριο)… ένα λαμπρό 
οχυρό δίπλα στην κάτω πόλη 
που περιέχει 50 κανόνια». Ο 
Πύργος διέθετε φρουρά με 
επικεφαλής λοχία, όπως προ-
κύπτει από επιτύμβια στήλη 
που έχει διασωθεί. Η παρά-
δοση του Ρεθύμνου διασώζει 
την πληροφορία ότι στο ισό-
γειό του λειτουργούσε φυλα-

κή, όπου το έτος 1824 φυλα-
κίστηκαν οι Τέσσερις Μάρ-
τυρες. Στα τέλη του 19ου αιώ-
να είχε χάσει πια τη στρατιω-
τική του σημασία και χρησι-
μοποιούνταν ως εργαστήριο 
μεταξουργίας και ως αποθή-
κη ευπαθών προϊόντων, ενώ 
στην οροφή του λειτουργού-
σε το καφενείο του Κόκκινου 
και είχε διαμορφωθεί ο Δημο-
τικός Κήπος.

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*


