
Αυτά όμως μπορείτε να τα 
βρείτε αναλυτικότερα στο βι-
βλίο «Ρέθυμνο. Λιμάνι και Προ-
κυμαία». Για πρόσθετα στοι-
χεία μπορείτε να ανατρέξε-
τε στην προγονική στήλη του 
«Κυνηγώντας το χθες», στην 
ομώνυμη στήλη δηλαδή του 
Γιάννη Σπανδάγου στην εφημε-
ρίδα «Κρητική Επιθεώρηση». 
Τελειώνοντας σήμερα θα ανα-
ρωτηθώ για μία ακόμη φορά: 
ποια ομάδα Κυνηγιού Θησαυ-
ρού θα αναλάβει την ανατύ-
πωση της στήλης εκείνης σε 
βιβλίο, ώστε να μπορούν όλοι 
να έχουν ευχερή πρόσβαση 
στις πληροφορίες της;

Η θάλασσα εξασκού-
σε μια υπερφυσική έλξη 
στο Γιάννη Σπανδάγο 
από τότε που ήταν παι-
δί. Κι αυτό όχι μόνο επει-
δή τα έργα που πραγ-
ματοποιούνταν εκεί μας 
τραβούσαν όλους τους 
Ρεθεμνιώτες όπως ο μα-
γνήτης αλλά και επει-
δή ξυπνούσαν μέσα του 
τον άνθρωπο που θα 
σπούδαζε στη συνέχεια 
την επιστήμη των έργων 
αυτών. Δεν είναι νομίζω 
τυχαίο ότι το μεγαλύτε-
ρό του βιβλίο, το «Ρέθυ-
μνο. Λιμάνι και Προκυ-
μαία», είναι αφιερωμένο 
στη ρεθεμνιώτικη θά-
λασσα.

Θα ξεκινήσουμε με το κτή-
ριο στο οποίο είχαμε στα-
ματήσει την προηγούμενη 
εβδομάδα. Είναι εκείνο που 
σήμερα στεγάζει το Ιστο-
ρικό και Λαογραφικό Μου-
σείο Ρεθύμνης, που είδαμε 
ότι κατά σειράν είχε διατε-
λέσει αστική κατοικία της οι-
κογένειας Clodio, κονάκι του 

Σελίμ Μπέη, πρώτο διοικητή-
ριο του Ρεθύμνου, έδρα βιο-
τεχνίας μεταξιού και κατοι-
κία της οικογένειας Ζαχαρί-
ου. Στο τέλος είχε περιέλ-
θει σε κακή κατάσταση, που 
αποτυπώθηκε από τον Ιορ-
δάνη Δημακόπουλο στην πο-
λύτιμη για το Ρέθυμνο διδα-
κτορική του διατριβή.

Η φωτογραφία του κτη-
ρίου έχει τραβηχτεί από 
το εσωτερικό της αψίδας 
του, που έδωσε το τοπω-
νύμιο «Καμάρα του Σελίμ 
Μπέη» στην περιοχή. Εί-
ναι μεταπολεμική, καλής 
αισθητικής και μας ξανα-
φέρνει στη μνήμη τη στέ-
γαση του Εργατοϋπαλλη-
λικού Κέντρου στο διπλα-
νό κτήριο.

 Την αναπεπταμένη ση-
μαία του Κέντρου είχα-
με αντικρίσει και σε μια 
άλλη φωτογραφία, που 
είχε παρουσιαστεί σε έκ-
θεση του Συλλόγου Κα-
τοίκων Παλιάς Πόλης τον 
περασμένο Μάιο. Την 
βλέπουμε ακριβώς παρα-
κάτω.
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Κυνηγώντας το χθες

Σ τ ο 
σημερι-
νό «Κυ-
ν η γ ώ -
ντας» θα 
α σ χ ο -
λ η θ ο ύ -
με με τα 
π α ρ α -
λειπόμε-
να των 

τριών προηγούμενων συνε-
χειών, με σύντομα κείμενα 
που αποτελούν ουσιαστικά 
μακροσκελείς λεζάντες των 
επιλεγμένων φωτογραφιών. 
Στο τέλος, όπως κάθε φορά, 
θα ανατρέξουμε στο έργο 
του Γιάννη Σπανδάγου, η πε-
νταετία από τον θάνατο του 
οποίου συμπληρώνεται στα 
μέσα Φεβρουαρίου.

Μνήμη Γιάννη Σπανδάγου

ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» (DLP - 
DOLBY DIGITAL, AIR CONDITION) 
Μεσολογγίου 18 Παλιά Πόλη Τηλ. 
2831029520 & 2831022830 – f 
CINE APOLLON

A’ Ταινία: Συνεχίζεται για 2η εβδο-
μάδα η περιπέτεια «ΤΟ ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙ-
ΧΟΣ» (The Great Wall) (2016)

Ηθοποιοί: Ματ Ντέιμον, Γουί-
λεμ Νταφόε, Πέντρο Πασκάλ, Άντι 
Λάου, Τιάν Τζινγκ Σκηνοθεσία: 
Ζανγκ Γιμού

ΠΡΟΒΟΛΕΣ (2D) ΩΡΑ: 20.00 και 
22.00

B’ Ταινία: - Συνεχίζεται 4η εβδο-

μάδα η ταινία κινουμένων σχεδίων 
«ΤΡΑΓΟΥΔΑ» (Sing) (2016)

Ηθοποιοί (φωνές): Θέμης Γεωρ-
γαντάς, Γιάννης Χατζηγεωργίου, 
Τζωρτζίνα Λιώση, Ντένης Μακρής, 
Σπύρος Μπίμπιλας, Ακίνδυνος Γκί-
κας Σκηνοθεσία: Τζάστιν Κουρζέλ

ΠΡΟΒΟΛΗ (2D) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΩΡΑ: 18.00 μεταγλωττισμένη ελληνι-
κά έως Κυριακή 8/1/17

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Γενική είσοδος 
7€, Φοιτητές 5€, Μαθητές 5€ (Εξαι-
ρούνται παιδικά) και ΠΡΟΣΦΟΡΑ κάθε 
Πέμπτη και Παρασκευή γενική είσο-
δος 5€

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ CINELAND ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

CINELAND ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
(Εμμ. Πορτάλιου 3-5, Τηλ.: 

283.10.29.241, Website: 
cinelandpantelis.gr, e-mail: info@
cinelandpantelis.gr, DOLBY 3D 
DIGITAL CINEMA, DOLBY DIGITAL, AIR 
CONDITION)

CINELAND 1: 
Προβάλλονται δύο ταινίες:
Α’ ταινία: Συνεχίζεται για 3η εβδο-

μάδα η ταινία κινουμένων σχεδίων 
«ΒΑΪΑΝΑ» (Vaiana)

Δανείζουν τις φωνές τους οι: Μα-
ρίνα Σάττι, Μιχάλης Κουινέλης 
(Stavento), Δημήτρης Πακσόγλου, 

Βίνα Παπαδοπούλου, Βάσια Ζαχα-
ροπούλου, Στέλιος Ψαρουδάκης, 
Χρήστος Συριώτης Σκηνοθεσία: 
Ρον Κλέμεντς, Τζον Μάσκερ

ΠΡΟΒΟΛΗ: 17.40 
(Μεταγλωττισμένη/3D), 
έως και Κυριακή 08/01
Β’ ταινία: Συνεχίζεται για 3η εβδο-

μάδα η κοινωνική ταινία «Η ΡΟΖΑ 
ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

Ηθοποιοί: Τάσος Νούσιας, Λήδα 
Πρωτοψάλτη, Ευγενία Δημητρο-
πούλου, Γιλμάζ Γκρούντα, Γιούλικα 
Σκαφιδά, Πέτρος Λαγούτης, Τσεμ 
Ακσακάλ, Χάρης Εμμανουήλ, Κώ-

στας Καζανάς, Αϊσάν Σουμερκάν, 
Γιάννης Θωμάς Σκηνοθεσία: Γιώρ-
γος Κορδέλλας

ΠΡΟΒΟΛΕΣ: 
• Πέμπτη-Κυριακή: 
17.50 (Cineland 2) και 
20.00 (Cineland 1)
• Δευτέρα-Τετάρτη: 20.00 

(Cineland 1)
CINELAND 2: 
Προβάλλονται τρεις ταινίες:
Α’ ταινία: Συνεχίζεται για 3η εβδο-

μάδα η ταινία κινουμένων σχεδί-
ων «Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ» (Ballerina)

Δανείζουν τις φωνές τους οι: Αφρο-
δίτη Αντωνάκη, Φοίβος Ριμένας, 
Στεφανία Φιλιάδη, Σταύρος Σιού-
λης, Φώτης Πετρίδης, Τζίνη Παπα-
δοπούλου, Άντρια Ράπτη Σκηνοθε-
σία: Έρικ Σάμερ, Ερίκ Γουαρίν

ΠΡΟΒΟΛΗ: 16.00 (Μεταγλωττι-
σμένη), έως και Κυριακή 08/01

Β’ ταινία: Προβάλλεται η περι-
πέτεια φαντασίας «ASSASSIN’S 
CREED»

Ηθοποιοί: Μάικλ Φασμπέντερ, 
Μαριόν Κοτιγιάρ, Τζέρεμι Άιρονς, 
Μπρένταν Γκλίσον, Σαρλότ Ρά-
μπλινγκ, Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, Ντε-

νίς Μενοσέ, Αριάν Λαμπέντ, Μπρά-
ιαν Γκλίσον Σκηνοθεσία: Τζάστιν 
Κουρζέλ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ: 20.00 (Cineland 
2/2D) και 22.20 (Cineland 1/3D)

Γ’ ταινία: Προβάλλεται η δραμα-
τική ταινία «ΚΡΥΦΗ ΟΜΟΡΦΙΑ» 
(Collateral Beauty)

Ηθοποιοί: Γουίλ Σμιθ, Έντουαρντ 
Νόρτον, Κίρα Νάιτλι, Μάικλ Πένια, 
Ναόμι Χάρις, Τζέικομπ Λάτιμορ, 
Κέιτ Γουίνσλετ, Έλεν Μίρεν, Άνα 
Ντάουντ, Νάταλι Γκολντ Σκηνοθε-
σία: Ντέιβιντ Φράνκελ

ΠΡΟΒΟΛΗ: 22.20

Κινηματογράφοι

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Η φωτογραφία ανήκει στον 
Χανιώτη συλλέκτη Μανόλη 
Μανούσακα και παρουσιά-
στηκε στα πλαίσια της έκθε-
σης «Το Ρέθυμνο του Μανόλη 
Μανούσακα» στο τζαμί Γιαχ-
γιά Ιμπραΐμ - Ναό Αγίας Σοφί-
ας στα πλαίσια των «Ημερών 
Ρεθύμνου 2016». Στην έκθε-

ση εκείνη είχαμε την ευκαι-
ρία να δούμε για πρώτη φορά 
πολλές άγνωστες φωτογραφί-
ες του Ρεθύμνου. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν εδώ επίσης τα 
παράθυρα του κτηρίου ακρι-
βώς αριστερά μας και το γε-
γονός ότι καλύπτονται μόνο 
κατά το ήμισυ από τα σκούρα.

Η έκθεση στην Αγία Σοφία 
είχε ένα παράπλευρο όφελος, 
ότι στα πλαίσιά της μπόρεσε 
να οργανωθεί μια εκδήλωση-
εργαστήριο ανάγνωσης των 
φωτογραφιών. Ήταν η δεύτερη 
φορά που μπορέσαμε να καθί-
σουμε όλοι μαζί οι ενδιαφερό-

μενοι και να ανταλλάξουμε τις 
γνώσεις μας για την ιστορική 
τοπογραφία της πόλης. Θυμίζω 
ότι η πρώτη φορά ήταν με τον 
Γιάννη Σπανδάγο και τον Δη-
μήτρη Καλούδη στην εκδήλω-
ση που είχαν διοργανώσει στο 
«Ξενία».

Θα τελειώσουμε με το 
κτήριο του Ιστορικού και 
Λαογραφικού Μουσείου 
με μία ακόμη φωτογραφία, 
από την οποία βλέπουμε 
ότι στον βορεινό του τοίχο 
διαφημίζεται η λειτουργία 
μιας άγνωστης μέχρι σήμε-
ρα βιοτεχνίας, εκείνης της 

επιπλοποιίας. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με την προπερα-
σμένη φωτογραφία, στην 
οποία όμως δεν μπορούμε 
να διαβάσουμε την επιγρα-
φή. Βλέπουμε ακόμη ότι 
ακριβώς απέναντι λειτουρ-
γούσε μία από τις δημόσιες 
βρύσες της πόλης.

Και προχωρούμε σε μια 
φωτογραφία από το αρ-
χείο μου σχετική με τον αι-
γυπτιακό φάρο και τα προ-
βλήματα που αυτός αντιμε-
τωπίζει σήμερα. Η παιδική 
ηλικία στην οποία την τρά-
βηξα δικαιολογεί ίσως το 
φλουτάρισμά της, όμως με 

τίποτα δεν δικαιολογείται ο 
εργολάβος που είχε εγκα-
ταστήσει τον γερανό δίπλα 
ακριβώς στο μνημείο, όπως 
και ο τότε επιβλέπων μηχα-
νικός, στον οποίο το Λιμενι-
κό Ταμείο είχε αναθέσει τη 
διασφάλιση των συμφερό-
ντων του.

Στην πραγματικότητα 
τόσο ο φάρος όσο και το βε-
νετσιάνικο λιμάνι συνολικά 
χρησιμοποιήθηκε κατά πε-
ριόδους ως κοντινό, βολικό 
και ανέξοδο εργοτάξιο από 
τις εταιρείες που είχαν ανα-
λάβει την κατασκευή του 

νεότερου λιμανιού. Και είναι 
στο γεγονός αυτό που οφεί-
λεται περισσότερο η υπο-
χώρηση της έδρασης του 
μνημείου παρά στις μικρο-
σπηλαιώσεις που δημιούρ-
γησαν οι κυματισμοί της θά-
λασσας.

Με την ευκαιρία αυτή θα θυ-
μηθούμε και τους εντυπωσια-
κούς γερανούς που ελλιμενί-
ζονταν στη λιμενολεκάνη του 
βενετσιάνικου λιμανιού, προ-
κειμένου είτε να μεταφέρουν 
τα μπλόκια που κατασκευάζο-
νταν στα παράκτια εργοτάξια 

είτε με τις εντυπωσιακές τους 
φαγάνες και να απομακρύνουν 
την άμμο από τη λιμενολεκάνη 
του νέου. Μια άμμο που αποτε-
λούσε εφιάλτη των αρμοδίων 
ήδη από τη Βενετοκρατία και 
αποτελεί άλυτο πρόβλημα μέ-
χρι και σήμερα.

Τα έργα εκείνα όμως ερω-
τεύτηκαν και οι τότε πολιτι-
κοί μας, γι’ αυτό και -όπως 
το εντόπισε πρώτος ο Μανό-
λης Καρνιωτάκης- τα εγκαινί-
ασαν όχι μία αλλά δύο του-
λάχιστον φορές. Στην παρα-
τιθέμενη φωτογραφία, στην 
οποία ο Κωνσταντίνος Καρα-

μανλής ο γηραιότερος βά-
ζει την υπογραφή του, δι-
ακρίνουμε πολλούς επίση-
μους Ρεθεμνιώτες, μεταξύ 
των οποίων τον μακροβιότε-
ρο κοινοβουλευτικό εκπρό-
σωπο του Νομού. Επιζών θα 
πρέπει να είναι μόνο ο Γιώρ-
γης Αγγελιδάκης.

Τις υπογραφές του όμως 
έριξε και ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου (ο επίσης γηραιότερος), 
συνοδευόμενος από τον υιό 
του Ανδρέα Παπανδρέου (αυ-
τός ήταν ένας και μοναδικός, 
αφού ο εγγονός του ακούγεται 
εξαρχής με το υποκοριστικό 

Αντρίκος). Από τους παριστά-
μενους επίσημους Ρεθεμνιώ-
τες ο μόνος επιζών θα πρέπει 
να είναι ο Γιώργης Δρανδάκης, 
πρόεδρος τότε του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Ρεθύμνης. Τη 
στιγμή εκείνη το ημερολόγιο 
ανέγραφε το έτος 1964.

Και μιας και βρισκόμαστε 
στη θάλασσα και στον χώρο 
των πολιτικών μας, ας θυμη-
θούμε και μια απόβασή τους 
δια θαλάσσης, το ίδιο σωτήριο 
και προεκλογικό έτος 1964. Με 
άκατο του ναυλωμένου για τον 
προεκλογικό αγώνα του έτους 
εκείνου πλοίου «Ελλάς» απο-

βιβάζεται στο Ρέθυμνο άγημα, 
απαρτιζόμενο από τον Σοφο-
κλή Βενιζέλο, τον Παύλο Βαρδι-
νογιάννη, τον Κωνσταντίνο Στε-
φανάκη και αρκετούς άλλους. 
Σε λίγες μέρες ταξιδεύοντας 
στο πλοίο από Χανιά για Πει-
ραιά, ο Σ. Βενιζέλος θα άφηνε 
την τελευταία του πνοή.

Σε όλους αυτούς αλλά 
και σε όλους εμάς του Ρε-
θεμνιώτες, που επιμένουμε 
μέχρι σήμερα να δημιουρ-
γήσουμε λιμάνι εκεί που 
η θάλασσα δεν το αφήνει 
να σταθεί, θα πρέπει κάπο-
τε να βγει ο λογαριασμός: 
ούτε λίγα ούτε πολλά, μέ-
χρι τα μέσα του 2013 είχαν 

ξοδευτεί σε λιμενικά έργα 
τουλάχιστον 65.000.000 
ευρώ. Και δεν μπορούμε να 
επικαλεστούμε ότι δεν είχα-
με τη γνώση, ώστε «να μην 
πετάξουμε στη θάλασσα» 
-κυριολεκτικά- τόσα χρή-
ματα, που θα μπορούσαν 
να είχαν αλλάξει την εικόνα 
της πόλης και του Νομού.

Οι κατά πολύ σοφότεροι 
Βενετσιάνοι είχαν προσα-
νατολιστεί στην εγκατάλει-
ψη του μέχρι τότε λιμανιού 
και στην κατασκευή άλ-
λου στην δυτική ακτή της 
πόλης. Και για του λόγου 
το αληθές, παραθέτω εδώ 
ένα σχέδιο του έτους 1641 

του μηχανικού L. Leoni. Αν 
η πόλη δεν παραδινόταν 
στους Οθωμανούς πέντε 
χρόνια αργότερα, ίσως σή-
μερα να διαθέταμε ένα σο-
βαρό λιμάνι, χωρίς να χρει-
αστεί να ρίχνουμε τα εκα-
τομμύρια των ευρώ σ’ ένα 
πηγάδι δίχως πάτο...

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-
Ερευνητής-Συγγραφέας / strharis@yahoo.gr


