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Κυνηγώντας το χθες

Την προ-
η γ ο ύ μ ε ν η 
ε β δ ο μ ά δ α , 
στη συνέ-
χεια μιας σει-
ράς 16 μνη-
μείων, στα-
μ α τ ή σ α μ ε 
στον στρα-
τώνα του 
Ρ ε θ ύ μ ν ο υ 

της περιόδου της Βενετοκρα-
τίας, κάπου μεταξύ του Castell 
Vecchio, δηλαδή, και της Ηλε-
κτρικής Εταιρείας. Μέχρι στιγ-
μής έχουμε δει τον Πύργο του 
Ρολογιού, τα Κασαπιά, την Πύλη 
της Άμμου, τη Μαρμαρόπορτα, 
τον προμαχώνα της Αγίας Βαρ-
βάρας, τις κατοικίες των Αλβα-
νών μισθοφόρων, την αίθουσα 
των Τριών Ιεραρχών, τα διδα-
κτήρια των θηλέων και του ελ-
ληνικού σχολείου, τον Πύργο 
του Νερού, τον πρώτο, δεύτε-
ρο και τρίτο δημοτικό κήπο του 
Ρεθύμνου, τον μιναρέ του τεμέ-
νους Γιαχγιά Ιμπραΐμ και τρεις 
στρατώνες, τον Μεγάλο, τον Μι-
κρό και τον βενετσιάνικο. Σή-
μερα θα συνεχίσουμε και θα τε-
λειώσουμε με τα εξαφανισμένα 
μνημεία που κατέγραψε στο άρ-
θρο του «Η πολιτιστική κληρο-
νομιά των μνημείων της πόλης 
και οι ολέθριες συνέπειες» ο για-
τρός Μανόλης Κούνουπας. Θα 
δούμε επίσης μερικά που κατά-
φεραν να διασωθούν, απ’ αυτά 
που καταγράφει ο εκλεκτός συ-
μπολίτης.

Μνήμη Γιάννη Σπανδάγου

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Θα τελειώσουμε το σημερινό 
«Κυνηγώντας το χθες» με μια 
σύντομη αναφορά στις αυτοτε-
λείς εκδόσεις που μας άφησε ο 
Γιάννης Σπανδάγος, που σε ένα 
μήνα συμπληρώνονται τα πέ-
ντε χρόνια από τον θάνατό του. 
Οι εκδόσεις αυτές ήταν συνολι-
κά επτά: 1. Ρέθυμνο - Λιμάνι και 
Προκυμαία, εκδόσεις Μίτος, Ρέ-
θυμνο 1999. 2. Μια πόλη μετα-
μορφώνεται. Το Ρέθυμνο στον 
20ο αιώνα, έκδοση Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος-Τμήμα 
Δυτικής Κρήτης-Νομαρχιακή 
Επιτροπή Ρεθύμνου. Ρέθυμνο 
2003. 3. Κυνήγια θησαυρών σύγ-
χρονα και παλιότερα στο Ρέθυ-
μνο, εκδόσεις Μίτος, Ρέθυμνο 
2002. 4. Μια πόλη μεταμορφώ-
νεται. Το Ρέθυμνο στον 20ό αιώ-
να, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2006. 5. Πα-
ράδοση και παραδοσιακά επαγ-
γέλματα, Περιοδική Έκδοση της 
εφημερίδας Ρεθεμνιώτικα Νέα, 
τ. 1, Ρέθυμνο 2009. 6. Ο ζωγρά-
φος Γιώργης Γαληνός, Περιοδι-
κή Έκδοση της εφημερίδας Ρε-
θεμνιώτικα Νέα, τ. 2, Ρέθυμνο 
2010. 7. Μπουντάλια, Περιοδι-
κή Έκδοση της εφημερίδας Ρε-
θεμνιώτικα Νέα, τ. 5, Ρέθυμνο 
2010. Και οι επτά αυτές εκδό-
σεις είναι σημαντικές, ιδιαίτερα 

εκείνες για το λιμάνι και για τον 
μετασχηματισμό του Ρεθύμνου 
κατά τον 20ό αιώνα. 

Η αξία τους φαίνεται και από 
το γεγονός ότι αναζητούνται 
και σήμερα από τους φιλίστο-
ρες και χρησιμεύουν ως έργα 
αναφοράς στα θέματα στα 

οποία αναφέρονται. Εκτιμώ-
νται, δηλαδή, όλο και περισσό-
τερο, όπως και ο ίδιος ο συγ-
γραφέας τους.

* Ο Χάρης Στρατιδάκης 
είναι Δρ Παιδαγωγικής-
ερευνητής-συγγραφέας

strharis@yahoo.gr

Και περνούμε σε πιο χαρούμενες 
αναφορές, με τη διάσωση του κτη-
ρίου που σήμερα γνωρίζουμε ως 
στέγη του Ιστορικού και Λαογρα-
φικού Μουσείου Ρεθύμνης. Το κτή-
ριο αυτό διαθέτει μακρά ιστορία. 
Στα χρόνια της ενετικής κατοχής 
αποτελούσε τμήμα της αστικής κα-
τοικίας της οικογένειας Clodio. Το 
υπόλοιπο υποστατικό είναι εκεί-
νο δίπλα, που γνωρίζουμε περισ-
σότερο ως «φύλλο-κανταΐφι», με 
το λατινικό ρητό VIRTUTE FULCIDA 
DOMUS MDCIX KAL. (Με την αρε-
τή αστράφτει το σπίτι, αρχές Ιουνί-
ου 1609) στο υπέρθυρό του. Υπεν-
θυμίζεται ότι το αγροτικό υποστα-
τικό της οικογένειας αυτής βρί-

σκεται στο Χρωμοναστήρι και εί-
ναι αυτό που γνωρίζουμε ως Στρα-
τιωτικό Μουσείο. Οπωσδήποτε η 
ιστορία του αστικού κτηρίου είχε 
πολλές διακυμάνσεις. Χρησιμοποι-
ήθηκε σε δεύτερη φάση ως κονά-
κι του Σελίμ Μπέη (από τον οποίο 
προήλθε το τοπωνύμιο «του Σε-
λίμ Μπέη η καμάρα»), σε τρίτη ως 
πρώτο διοικητήριο του Ρεθύμνου 
και σε τέταρτη ως έδρα βιοτεχνίας 
μεταξιού. Στη συνέχεια αγοράστη-
κε από τη Φαλή Βογιατζάκη, ανα-
στηλώθηκε πρότυπα με έξοδά της 
από τον Άρη Χατζηδάκη και στεγά-
ζει ένα από τα καλύτερα στο είδος 
του μουσεία όχι μόνο του Ρεθύ-
μνου αλλά της Κρήτης.

Ακολουθεί ένα μνημείο που ευτυ-
χώς έφτασε ως τις μέρες μας αλλά 
που εμείς οι επίγονοι αποδεικνυό-
μαστε ανίκανοι να το προστατεύ-
σουμε, το Φανάρι (Φάρος). Οι Βενε-
τσιάνοι βρήκαν στο Ρέθυμνο ένα μι-
κρό λιμάνι και έναν αντίστοιχα μικρό 
οχυρωμένο οικισμό. Είναι πολύ πιθα-
νό το «Μαντράκι» αυτό να μη διέθε-
τε κανενός είδους νυκτερινή σήμαν-
ση, αφού τα νυκτερινά ταξίδια ήταν 
άγνωστα την εποχή εκείνη. Το ίδιο 
ίσχυε και για την μεταγενέστερη πε-
ρίοδο της πρώιμης Οθωμανικής κα-
τάκτησης. Οπωσδήποτε το κτήριο 
με μορφή μικρού πύργου που εμ-
φανίζεται ασαφώς σε κάποια σχεδι-
αγράμματα της περιόδου αυτής, πέ-
ραν του ρόλου της επικοινωνίας με 
τους αμυντικούς πύργους στα πλαί-
σια του συστήματος ακτοφρουράς, 
σε έκτακτες καταστάσεις θα σημα-

τοδοτούσε και την είσοδο του λιμα-
νιού του Ρεθύμνου. Η υπόθεση αυτή 
ισχυροποιείται από ιεροδικαστικό 
έγγραφο του έτους 1669, που ανα-
φέρει ως φαροφύλακα τον Αλή Αγά. 
Ο υπάρχων σήμερα φάρος οικοδο-
μήθηκε στο ακρομόλιο του λιμανιού 
πολύ αργότερα, κατά την περίοδο 
της αιγυπτιακής κυριαρχίας, το έτος 
1838/1839, όπως το τεκμηρίωσε ο 
Χάρης Παπαδάκης. Ανεγέρθηκε στην 
ίδια οπωσδήποτε θέση με τις αμυ-
δρά διακρινόμενες κατασκευές που 
αναφέρθηκαν και ίσως με υπόβα-
θρο αυτές. Σήμερα το νεότερο αυτό 
μνημείο κινδυνεύει από τις σπηλαι-
ώσεις που έχουν δημιουργηθεί στην 
υπόβασή του, εξαιτίας όχι τόσο των 
κυματισμών της θάλασσας όσο της 
επιβάρυνσής του κατά τα έργα κα-
τασκευής του καινούριου λιμανιού 
κατά την δεκαετία του 1960.

Η σειρά των εξαφανισμένων 
μνημείων θα περατωθεί με ένα 
που δεν συνηθίζουμε να το θεω-
ρούμε ως μνημείο, αφού σχετίζε-
ται με μια λειτουργία του σώματός 
μας που θέλουμε να ξεχνούμε, την 
απέκκριση. Στα τέλη λοιπόν της δε-
καετίας του 1990, στα πλαίσια των 
έργων «εξυγίανσης» της Παλιάς πό-
λης (έργο «Ύδρευση-Αποχέτευση 
Ρεθύμνου»), αποξηλώθηκε το μνη-
μειώδες βενετσιάνικο αποχετευτι-
κό σύστημα, χωρίς την δειγματο-
ληπτική έστω διατήρηση και προ-
βολή του, τουλάχιστον σε τμήμα 
της οδού Αρκαδίου, της Μικρής 
Αγοράς ή της οδού Παλαιολόγου. 
Το σύστημα αυτό αποτελούνταν 
από πέτρινους λαξευμένους σωλή-
νες μεγάλων διαστάσεων και από 
θολωτούς ή σκεπαστούς οχετούς 
και είχε εξυπηρετήσει το Ρέθυμνο 
για έξι σχεδόν αιώνες. Το σύνολο 

των αγωγών συγκεντρωνόταν σε 
έναν μεγαλύτερο υπόγειο θολωτό 
(scolador della citta), ο οποίος οδη-
γούσε τα ακάθαρτα νερά σε εκβο-
λή στη θάλασσα μπροστά από τη 
Λότζια, όπως διακρίνεται σε πολλά 
από τα σχεδιαγράμματα του Ρεθύ-
μνου της περιόδου της Βενετοκρα-
τίας. Μερικοί από τους εντυπωσι-
ακούς πέτρινους σωλήνες που το 
συγκροτούσαν διασώζονται στον 
υπαίθριο χώρο της Φορτέτζας, κο-
ντά στα επίσης εκτεθειμένα στις 
καιρικές συνθήκες τούρκικα κανό-
νια και φωτογραφίζονται από τους 
επισκέπτες της, για να μεταφέρουν 
μακριά την εγκατάλειψη της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς. Εκεί 
βρίσκονται διάσπαρτα και μερικά 
από το κουτούντα (kutunta) που 
μετέφεραν το νερό από την Πηγή 
του Αγίου Ιωάννη (Μάνα του Νε-
ρού) στην κρήνη Rimondi.

Ο κατάλογος της καταστρο-
φής του πρασίνου συνεχίζεται 
με το κόψιμο μνημειακών σε 
ηλικία ελαιοδέντρων πέριξ της 
πόλης από εντόπιους μετά την 
μικρασιατική καταστροφή για 
ξύλευση και πώληση των ξύ-
λων, πριν τα ελαιόφυτα αυτά 
παραδοθούν στους πρόσφυ-
γες, ως ανταλλάξιμα. Η κατα-
στροφή συνεχίστηκε με το κό-
ψιμο των πελώριων μουριών 
της οδού Ηγουμένου Γαβρι-
ήλ, από τον Δημοτικό Κήπο μέ-
χρι το Νεκροταφείο, που το κα-
λοκαίρι χάριζαν στους περαστι-
κούς την πλούσια σκιά τους, της 
νεραντζιάς της μικρής πλατείας 
που διαμορφωνόταν δίπλα στο 
ομώνυμο τέμενος, της επίσης 
νεραντζιάς των ομώνυμων φυ-
λακών της πλατείας Νομαρχί-
ας, του πελώριου φίκου που κο-

σμούσε την Προκυμαία, της γι-
γαντιαίας αροκάριας πίσω από 
αυτήν και των δεντροστοιχιών 
της Λεωφόρου Κουντουριώ-
τη (φωτογραφία). Στις δεντρο-
στοιχίες θα πρέπει να προστε-
θεί εκείνη της οδού Νοσοκομεί-
ου (αργότερα Ε. Λαβζόε και Κα-
στρινάκη) που οδηγούσε στο 
Δημοτικό Νοσοκομείο. Στα νεό-
τερα χρόνια η τακτική αυτή συ-
νεχίστηκε με την κοπή μιας πε-
λώριας κουκουναριάς φυτεμέ-
νης το έτος 1923 στον περίβολο 
του «Γυμνασίου Θηλέων», των 
ευκαλύπτων του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου και πιο πρόσφατα την 
καρατόμηση δεκάδων δέντρων 
κατά τα έργα ανάπλασης των 
οδών Κουντουριώτη και Μοά-
τσου και κατά τα έργα ανακατα-
σκευής της πλατείας γύρω από 
τον Μητροπολιτικό Ναό.

Και συνεχίζουμε με την εξαφάνι-
ση μνημειακών δέντρων, για ευτε-
λείς συνήθως σκοπούς, όπως εκεί-
νων της πλατείας Τεσσάρων Μαρ-
τύρων, που αναφέρει ο Μανόλης 
Κούνουπας. Πρώτος στη σειρά σε 
επίπεδο πόλης θα πρέπει να κατα-
χωρηθεί ο ιστορικός Πλάτανος των 
Τεσσάρων Μαρτύρων, στον οποίο 
κρεμιούνταν οι καταδικασμένοι 
της Οθωμανικής Κατοχής (όπως 
ο Α. Γιουλούντας το 1659 και ο Ε. 
Φουντουλάκης το 1892) και κάτω 
από τον οποίο αποκεφαλίστηκαν 
οι Mάρτυρες το έτος 1824. Κάτω 
από τον πλάτανο αυτό οι Τούρ-
κοι είχαν στήσει κατά την επανά-
σταση του 1821 πύργο με κεφάλια 
χριστιανών επαναστατών. Την ίδια 
τύχη μ’ αυτόν είχε και ο εξίσου εμ-
βληματικός Πλάτανος της ομώνυ-
μης πλατείας (αργότερα Τίτου Πε-
τυχάκη), δέντρο μαρτυρίου επί-

σης για το Ρέθυμνο, αφού η πρώ-
τη γνωστή σε μας εκτέλεση έγινε 
σ’ αυτόν το 1700 και η πιο γνωστή 
το έτος 1822 και ήταν του επισκό-
που Ρεθύμνης Γεράσιμου Περδικά-
ρη. Στον ίδιο πλάτανο εκτελέστη-
κε επίσης ο γιος του ιερέα του Γε-
ρακαρίου Ματθαίος, ο οποίος έχει 
ανακηρυχθεί προ ετών Άγιος. Το 
ιστορικό αυτό μνημείο του Ρεθύ-
μνου κόπηκε το έτος 1960 ως «επι-
κίνδυνο» και μετρήθηκε τότε με 
περίμετρο περί τα 6 μέτρα. Με την 
ευκαιρία, ας συγκρίνουμε την πα-
ρατιθέμενη φωτογραφία με εκεί-
νη που βρίσκεται τρεις θέσεις πριν 
και που προέρχεται από το αρχείο 
του Μανόλη Μανούσακα. Έχουν 
τραβηχτεί από το ίδιο σημείο και 
δίνουν την εντύπωση δύο εντε-
λώς διαφορετικών πόλεων, παρό-
τι απέχουν μεταξύ τους λιγότερο 
από τέσσερις δεκαετίες!

Κι ακόμα πολλές βενετσιάνικες 
επιγραφές, καταγραμμένες στις αρ-
χές του 20ου αιώνα από τον G. Gerola, 
μεταξύ των οποίων και εκείνη του 
έτους 1601 του ρέκτορα Ιωάν-
νη Μπέμπο που αναφέρονταν στην 
ανοικοδόμηση του βενετσιάνικου 
Ρολογιού, λανθάνουν. Η επιγραφή 
ανέφερε: «Αφιερωμένο από τον Ιω-
άννη Μπέμπο, γιο του Αυγούστου, 
γνωστό για τις ένδοξες πράξεις του, 
επίτροπο του Αγίου Μάρκου, στην 
Κοινότητα του Ρεθύμνου τον Δεκέμ-
βριο του έτους 1601». Μερικές από 
τις επιγραφές καταστράφηκαν για 
λόγους εκδίκησης, όπως εκείνη που 
ανέγραφε «Μαριάμ, Κυρία των Αγγέ-
λων» πάνω από το ανώφλι του θυρώ-
ματος του προαυλίου του τεμένους 
Ανγκεμπούτ Πασά. Η επιγραφή αυτή, 
που ταυτίζει με ασφάλεια έναν ναό 
της Βενετοκρατίας (Κυρία των Αγγέ-
λων), είχε παραμείνει στη θέση της 
μετά την μετατροπή του αλλά κα-
ταστράφηκε για εκδίκηση κατά την 
επανάσταση του 1866. Τέλος πλή-
θος επιγραφών χάθηκε με τις κατα-
στροφές των επιτύμβιων πλακών 
των μουσουλμανικών νεκροταφεί-
ων, από τις οποίες μόλις τρεις εκατο-
ντάδες διασώθηκαν.

Σειρά έχει το φτερωτό λιοντά-
ρι του Αγίου Μάρκου στην κόγ-
χη πάνω από την κύρια πύλη 
της Φορτέτζας, το οποίο θα ανέ-
γραφε οπωσδήποτε την τυπι-
κή βενετική επιγραφή «Pax tibi 
Marce Evangelista meus». Θα 
ήταν ασφαλώς παρόμοιο αλλά 
μικρότερο από εκείνα της πύ-
λης Guora ή του Ρολογιού ή με 
εκείνο που φωτογράφησε ο G. 
Gerola επάνω στο τείχος, ανάμε-
σα στους προμαχώνες του Προ-
φήτη Ηλία και του Αγίου Παύ-
λου. Συνολικά πολλές ακόμη εί-
ναι οι επιγραφές μνημείων της 
πόλης του Ρεθύμνου, μερικές 
από τις οποίες με καταγραμμένο 
ευτυχώς το περιεχόμενό τους, 
που έχουν σήμερα εξαφανιστεί. 

Από τα σχετικά παραδείγματα 
θα αναφερθούν εδώ μερικά χα-
ρακτηριστικά. Η πρόσοψη του 
τεμένους Ιμπραΐμ Χαν της Φορτέ-
τζας κοσμούνταν από τουρκική 
επιγραφή, η οποία αναφέρεται 
ως «κομψότατη». Το ανώφλι ει-
σόδου κατοικίας Τούρκου στρα-
τιωτικού γιατρού στην οδό Φιλι-
κών διέθετε εντυπωσιακή ξυλό-
γλυπτη επιγραφή, η οποία σήμε-
ρα δεν υφίσταται. Στον τεκέ Βελή 
Πασά (Σακαλόγλου) το κατώφλι 
της εξώθυρας του περιβόλου 
αποτελούσε αναποδογυρισμέ-
νη πέτρα, που στην κάτω πλευ-
ρά της διέθετε ενετική επιγρα-
φή. Η επιγραφή της κρήνης του 
τεμένους Καρά Μουσά Πασά δεν 
έφτασε ως τις μέρες μας.

Συνεχίζουμε με το «Σεϊτάν 
Τσαρσί» ή «Σεϊτάν Γιολ» (Δρο-
μάκι του Διαβόλου). Ήταν ένα 
στενό πλάτους περίπου δύο μέ-
τρων, που ένωνε την πλατεία 
της Νερατζές στα βόρεια με την 
πλατεία του Πλατάνου στα νό-
τια. Το δρομάκι αυτό συγκέ-
ντρωνε σημαντική εμπορική κί-
νηση. Στα δυτικά του διανοιγό-
ταν ένα ακόμη στενότερο σο-
κάκι, πλάτους 1,20 μέτρων, που 
ονομαζόταν επίσημα «οδός Σκό-
τους» και ανεπίσημα, για ευνόη-
τους λόγους, «Κατρουλόστενο», 
«Κατουρλοσόκακο» και «Τσε-
στροσόκακο». Το μεταξύ τους 
στενό σε πλάτος αλλά επίμηκες 
οικοδομικό τετράγωνο, η βόρεια 
πλευρά του οποίου μόλις διακρί-
νεται στη φωτογραφία, κατεδά-
φισε με συνοπτικές διαδικασίες 
ο Δήμαρχος Τίτος Πετυχάκης το 
έτος 1937. Οι αντιδράσεις ήταν 
πολλές, αφού ήταν ανταλλάξι-

μο, και αναφέρονταν στην πα-
ραχώρηση εκεί ιδιοκτησιών σε 
αστούς μικρασιάτες πρόσφυγες 
που δεν είχαν πάρει κλήρο και σε 
άκληρους έφεδρους στρατιώτες 
και αξιωματικούς. Το γεγονός ότι 
ο Μανόλης Κούνουπας βλέπει με 
σκεπτικισμό την κατεδάφιση αυ-
τού του οικοδομικού τετραγώ-
νου αποτελεί, νομίζω, σημαντι-
κή πρόοδο για τη σκέψη του Ρε-
θύμνου, στην οποία ο «ανανεω-
τικός» οίστρος του τότε δημάρ-
χου ουδέποτε αντιμετωπίστηκε 
με κριτικό πνεύμα, σε αντίθεση 
με εκείνον του Στυλιανού Ψυχου-
ντάκη δυόμισι δεκαετίες αργότε-
ρα. Στην πραγματικότητα αυτό 
ακριβώς το οικοδομικό τετρά-
γωνο με τα δύο στενά που δη-
μιουργούσε έδινε στην πόλη το 
κλασικό βαλκανικό χρώμα των 
σοκακιών, των κιοσκιών και της 
εκτεταμένης χρήσης οικοδομι-
κής ξυλείας.

Φτάνουμε λοιπόν στην πλατεία 
μπροστά στο Νομαρχιακό μέγαρο, 
που έχει αλλάξει μορφή πολλές φο-
ρές μέχρι σήμερα, ενώ πολύ πρό-
σφατα υπέστη την τελευταία κατά 
σειρά «ανάπλαση». Επί των δημαρ-
χιακών θητειών του Τίτου Πετυχά-
κη δενδροφυτεύτηκε με φυλλοβό-
λα δέντρα και αργότερα με πεύκα 
και αποδόθηκε στη χρήση των πα-
ρόδιων καφενείων. Την εποχή εκεί-
νη η πλατεία διεκδικούσε από την 
Προκυμαία τα πρωτεία της βόλτας 
των Ρεθεμνιωτών. Ήταν η περίο-
δος κατά την οποία η Σοχώρα απο-
τελούσε τη δυναμικότερη συνοικία 
της πόλης. Την επόμενη μορφή της 
πήρε η πλατεία, επί δημαρχίας Στυ-
λιανού Ψυχουντάκη το έτος 1962, 
οπότε σταδιακά μεγάλο τμήμα της 
παραδόθηκε στη χρήση των αυ-
τοκινήτων. Η ανακατασκευή αυτή 
αναγράφεται και σε σχετική ανα-
μνηστική επιγραφή και χαρακτη-
ρίστηκε από το μεγάλων διαστά-

σεων αναβρυτήριο, που, εξαρχής, 
σπάνια έμπαινε σε λειτουργία. Να 
σημειωθεί ότι οι «αναπλάσεις» -πά-
ντα δυστυχώς συνδεόμενες με εξα-
φανίσεις πρασίνου- συνοδεύονταν 
και από αντίστοιχες μετονομασί-
ες: 1. Πλατεία Σκριδλόφ 2. Πλα-
τεία Αβέρωφ 3. Πλατεία Δικαστηρί-
ων 4. Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου 
Β’ και 5. Πλατεία Ηρώων Πολυτε-
χνείου σηματοδοτώντας τις πολιτι-
κές σκοπιμότητες κάθε εποχής. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι κανένα από 
τα ονόματα αυτά δεν επικράτησε 
και ότι οι Ρεθεμνιώτες την ονομά-
ζουμε σταθερά πλατεία Νομαρχί-
ας. Ως προς την παρατιθέμενη φω-
τογραφία, η οποία είναι πολύτιμη 
για πολλούς λόγους, θα πρέπει να 
αναφέρω ότι συμπολίτης που επι-
κοινώνησε μαζί μου με πληροφό-
ρησε ότι είχε κυκλοφορήσει και ως 
καρτ ποστάλ και ότι αυτή που έχει 
στην κατοχή του είχε ταχυδρομη-
θεί το έτος 1935.


