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Αναδιφώντας το χθες (173)

Συμπληρώνεται αυτές 
τις μέρες σαρανταή-
μερο από την εκδη-
μία του Δημήτρη Αρ-
χοντάκη. Υπήρξε ένας 
άνθρωπος σημαντι-
κός, καθοριστικός για 
την ιστορία του Ρε-
θύμνου με τις επιλο-
γές του, για τις οποί-
ες θα τον κρίνουν οι 
ιστορικοί του μέλλο-
ντος. Δεν έχω φυσικά 
σκοπό σήμερα να του 
φτιάξω μια αγιογρα-
φία στις «Αναδιφή-
σεις», δεν αρέσκομαι 
σε τέτοιες αλλά ούτε 

και ο ίδιος θα το ήθελε. Δεν μπορώ όμως να μη σημειώσω ότι ήταν τόσο επαινετικά τα όσα αρ-
κετοί από τους πολιτικούς του αντιπάλους έγραψαν και εκφώνησαν, που αναρωτιέται κανείς αν 
ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που πριν από μιάμιση δεκαετία τον κατηγορούσαν για μύρια όσα από τα 
κακά της πόλης. Είναι ασφαλώς αλήθεια ότι, αν και γνώριζε καλά, ως αρχαιοελληνιστής, ότι πρέ-
πει να φεύγουμε στα καλύτερα κι όχι στα χειρότερα, τελικά δεν κατάφερε να το εφαρμόσει. Έμει-
νε πολύ στην εξουσία και αλλοτριώθηκε απ’ αυτήν. 

Δεν είμαι από εκείνους 
που εφαρμόζουν το ρη-
θέν «ο νεκρός δεδικαί-
ωται».  Προσωπικά τον 
είχα εξάρει δημοσίως για 
κάποιες πτυχές της προ-
σφοράς του (παλιά πόλη, 
αντιπλημμυρικό κ.ά.) και 
τον είχα ψέξει για άλλες: 
καταρχήν για την απόφα-
σή του στη δικτατορία να 
αποδεχτεί τη θέση του 
δημάρχου, μετά μάλιστα 
την αποπομπή ενός δη-

μάρχου του μεγέθους του Βαγγέλη Δασκαλάκη, αλλά και για την ανοχή και συνερ-
γασία του στις ύστερες δημαρχιακές του θητείες με ανθρώπους χαμηλής υποστάθ-
μης. Τον είχα κατακρίνει επίσης για την άρνησή του για παραχώρηση οικοπέδου προ-
κειμένου να στεγαστεί η Δημόσια Βιβλιοθήκη (άρθρο «Με τα παιδιά μας στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο») και του είχα καταμαρτυρήσει ότι είχε αφήσει ανασφάλιστο τον Nobel 
Armand, έναν άνθρωπο ο οποίος ανάλωσε την υγεία του προκειμένου η παλιά πόλη 
σήμερα να μην πλέει στον βούρκο. Οπωσδήποτε θα πρέπει να μετανόησε γι’ αυτό, 
αφού παρέστη στο μνημόσυνο που τελέσαμε στην Καθολική Εκκλησία (εικόνα) και 
αργότερα υποδέχτηκε τα οστά του στο Ρέθυμνο, τα οποία μαζί μεταφέραμε και τοπο-
θετήσαμε στο οστεοφυλάκιο της Μεσαμπελίτισσας. 

Σήμερα θα προσπαθήσω να φω-
τίσω μερικές πλευρές του που 
δεν έχουν καμία σχέση με την πο-
λιτική, θετικές όλες τους. Ο Δη-
μήτρης Αρχοντάκης υπήρξε δει-
νός φιλόλογος. Προσωπικά δεν 
έχω γνώση του βάθους της επι-
στημοσύνης του και δεν θα μπο-
ρούσα να εκφέρω κρίση, κρατάω 
όμως εκείνη του πατέρα μου, φι-
λόλογου καθηγητή, στον οποίο 
είχε προτείνει μετά την συνταξι-
οδότησή του να αναλάβει τη δι-
εύθυνση του φροντιστηρίου του, 
χωρίς να την αποδεχτεί. Ήταν 
ένας εκπαιδευτικός οργανισμός 
εφάμιλλος των καλύτερων του 

είδους στην Αθήνα, έχοντας μάλιστα αντίστοιχες αναλογικά επιτυχί-
ες στην εισαγωγή υποψηφίων στα λιγοστά, θυμίζω, τότε φιλολογικά-
αρχαιολογικά πανεπιστημιακά τμήματα (Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιω-
αννίνων). Συναγωνιζόταν, στις ρεθεμνιώτικες βεβαίως αναλογίες, το φι-
λολογικό φροντιστήριο του Αντρέα Μπελεζίνη στην Αθήνα. Να σημει-
ώσουμε ότι στο φροντιστήριο Αρχοντάκη οι άποροι μαθητές δεν πλή-
ρωναν δίδακτρα.

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Οι αναγνώστες θα μου επιτρέψουν να παραθέ-
σω εδώ ένα προσωπικό περιστατικό, που δείχνει 
πόσο δυνατός φιλόλογος ήταν. Ήταν ένα σαββα-
τιάτικο πρωινό του 2013 όταν και οι δύο, γείτονες 
όντες, ρίχναμε τα σκουπίδια μας στον κάδο της γει-
τονιάς, όταν με ρώτησε με ενδιαφέρον τι ετοιμάζω. 
Κι όταν του απάντησα ότι είχα έτοιμο το βιβλίο «Ρέ-
θυμνο και θάλασσα», άρχισε να μου απαγγέλει από 
μνήμης, αφήνοντάς με έκπληκτο: «Ριθύμνιος ώσπερ 
κέφκος [=γλάρος] κ.λπ.»! Υποψιάζομαι ότι πριν την 
εκτύπωση του βιβλίου ήταν ο μοναδικός στον τόπο 
του που γνώριζε την κρίση αυτή για τους αρχαίους 
συντοπίτες μας ενός άσημου ελληνιστή της αρχαιό-
τητας. Εκτός όμως από «οτρηρός» φιλόλογος, όπως 
λέγαμε κάποτε, υπήρξε και εξαίρετος παιδαγωγός. 
Ο Δημήτρης Αρχοντάκης ήταν γεννημένος δάσκα-
λος. Γιος άλλωστε δασκάλου (στη φωτογραφία στα 
γυμνασιακά του χρόνια στο Ρέθυμνο το 1953), διέ-
θετε ένα χάρισμα το οποίο φρόντιζε κάθε στιγμή να 
αναπτύσσει. Γι’ αυτό άλλωστε και υπήρξε εκλεκτός 
ομιλητής και όλοι απολαμβάναμε να τον ακούμε να 
μιλάει. Όπως άλλωστε απολαμβάνει κανείς σήμερα 
το να διαβάζει τα γραπτά του.

Πρόταση ανάγνωσης 

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

Ο εκλιπών δεν κατάφερε να εκδώσει βιβλία λαογραφικά ή φιλολογικά, γιατί η ενασχόληση με 
τα κοινά δεν του άφησε περιθώριο να το πράξει. Εξέδωσε βέβαια κάποια βιβλία «τρέχουσας 
πολιτικής», που έχουν ενδιαφέρον για την ιστορία του Ρεθύμνου του τελευταίου μισού αιώ-
να. Σημειώνω εκείνα που διαθέτω στη βιβλιοθήκη μου, σε χρονολογική σειρά: «Προστασία 
και ανάδειξη της παλαιάς πόλης του Ρεθύμνου. 30 χρόνια πορεία, Ρέθυμνο 2002», «Θα έχου-
με νερό αύριο; Να πίνουμε νερό από τη βρύση μας; Θα διψάσουν τα χωριά του Καποδίστρια; 
Ρέθυμνο 2002», «Το Ρέθυμνο του μέλλοντος, Ρέθυμνο 2005» και «Παλιά πόλη. Από υποβαθμι-
σμένο γκέτο μοχλός ανάπτυξης του Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 2013». Όλα έχουν το ενδιαφέρον τους, 
όμως οι αναγνώστες θα μου επιτρέψουν να τους προτείνω σήμερα ένα φιλολογικό φυλλάδιό 
του, από εκείνα που ονομάζουμε «αξιώσεων»: «Κρητική διάλεκτος. Ένα γλωσσικό μνημείο που 
άντεξε στο χρόνο, Ρέθυμνο 2016». 

Ήταν επίσης οραματιστής. Στο ραδι-
οφωνικό μου βιβλίο «Τω καιρώ εκεί-
νω στο Ρέθυμνο της δεκαετίας του 
1960» έχω περιγράψει την πόλη που 
παρέλαβε στα τέλη της δεκαετίας 
και το όραμα, με το οποίο προσπά-
θησε να το απαλλάξει από την ανέ-
χεια. Περιλάμβανε δύο πόλους, τη 
λειτουργία πανεπιστημιακών σχο-
λών και την προσέλκυση τουρισμού. 
Οι δύο αυτοί πόλοι θα λειτουργού-
σαν συμπληρωματικά, με κοινά κα-
ταλύματα, για εννέα μήνες ο πρώτος 
και για τους υπολειπόμενους τρεις 
μήνες ο δεύτερος. Μάλιστα σε συ-
νεννόηση με τον Αντώνη Λαμπάκη 
είχαν υποβάλει σχέδιο απαλλοτρί-
ωσης τμήματος της παλιάς πόλης, 
ώστε τα κτίσματά της, που την επο-
χή εκείνη ελάχιστη οικονομική αξία 
είχαν, να αναπαλαιωθούν και η περι-
οχή να μετατραπεί σε πανεπιστημι-
ούπολη-τουριστική πόλη. 

Να μετατρα-
πεί δηλαδή το 
Ρέθυμνο σε 
μια πόλη υψη-
λού τουρι-
σμού, ο οποί-
ος θα μπο-
ρούσε να εκτι-
μήσει τον με-
σαιωνικό της 
χ α ρ α κ τ ή ρ α 
και να πλη-
ρώσει για την 

προσφορά αυτή. Κι ήταν ο Δημήτρης Αρχοντάκης που εκτίμη-
σε και πήρε την «πάσα» του Χρίστου Μακρή, μετά από τις δύο 
ιστορικές ομιλίες του στο Ωδείο. Υπενθυμίζω για τους παλαιό-
τερους ότι στις 18 Δεκεμβρίου 1968 ο φιλόλογος καθηγητής 
μας και άμισθος έφορος αρχαιοτήτων -μέχρι το 1967 που απο-
λύθηκε- είχε δώσει διάλεξη με θέμα «Διεθνής η επιστημονική 
και τουριστική αξία της παλαιάς πόλεως Ρεθύμνης κατά τα εν 
Ευρώπη». Έξι μήνες αργότερα, στις 7 Μαΐου 1969, έδωσε μια 
νέα διάλεξη με θέμα «Η παλιά και η νέα πόλις και τα σχέδια πό-
λεων Ρεθύμνης». 

Έτσι κηρύχτηκε ιστορικός διατηρητέος τόπος το «τμήμα Παλαιάς Πόλεως το οριζόμενον υπό 
της Περιφερειακής οδού Φορτέτζας, των οδών Ι. Δημακοπούλου, 4 Μαρτύρων, Κ. Γερακάρη, 
Εθνάρχου Μακαρίου και προκυμαίας Ελευθερίου Βενιζέλου». Αμέσως μετά την κήρυξη της πό-
λης το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης πήρε τις πρώτες βασικές αποφάσεις για τη διάσωση 
της παλιάς πόλης, γι’ αυτό και αρκετά από τα μέλη του έπεσαν θύματα φραστικών και σωματι-
κών βιαιοπραγιών. Ανάμεσα σ’ αυτούς που προπηλακίστηκαν από μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου του Συλλόγου Κατοίκων Παλιάς Πόλης ήταν κι ο ίδιος ο δήμαρχος, όπως βέβαια και 
ο εξωδημαρχιακός Χ. Μακρής. Αξίζει, νομίζω, να αναφέρουμε τιμητικά τα ονόματα των με-
λών του τότε Δημοτικού Συμβουλίου: Δημήτρης Αρχοντάκης-δήμαρχος, Κώστας Χαμαράκης-
πρόεδρος, Γιάννης Δαφέρμος, Βαγγέλης Δελήμπασης, Γιώργος Δρυγιαννάκης, Ιωσήφ Μανου-
σέλης, Μανόλης Πετρακάκης, Σταύρος Μοσχάκης (εικόνα). Ακολούθησε η γνωστή ως «Μελέτη 
Μουτσόπουλου». Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά.

Εξίσου οραματιστής αποδείχτηκε ο αείμνη-
στος και στον τομέα της αντιπλημμυρικής 
προστασίας της πόλης. Κατά τη διάρκεια 
των αλλεπάλληλων δημαρχιακών του θη-
τειών το Ρέθυμνο πλήγηκε από πολλά τέ-
τοια καταστροφικά φαινόμενα. Το μεγαλύ-
τερο ήταν οπωσδήποτε το έτος 1968, οπό-
τε σημειώθηκε μια από τις χειρότερες πλημ-
μύρες του εγκιβωτισμένου και μετατραπέ-
ντος σε δρόμο χειμάρρου Καμαράκι, τα λα-
σπόνερα του οποίου «έπνιξαν» τα καταστή-
ματα της γύρω περιοχής. Το ορμητικό του 
ρεύμα είχε γκρεμίσει την πέτρινη περιτοίχι-
ση του 2ου Δημοτικού Σχολείου, προκειμέ-
νου να δημιουργήσει δρόμο διεξόδου του 
προς τη θάλασσα. Στη συνέχεια έσπασε και 
τις πόρτες των καταστημάτων της λεωφό-
ρου Κουντουριώτη για να ξεχυθεί από εκεί-
νες της οδού Γερακάρη. Δεκάδες επαγγελ-
ματίες, που τα καταστήματα και εργαστήριά 
τους στεγάζονταν στα ισόγεια της περιοχής, 

χρειάστηκε να επανεκκινήσουν από το μηδέν. Εξίσου καταστρεπτική υπήρξε η πλημμύρα 
του 1991 (εικόνα).

Η λύση που επέλεξε και η οποία δεν έχει γίνει επαρκώς γνωστή στους 
συμπολίτες, που θεωρούν ότι το διαχρονικό αυτό πρόβλημα «λύθηκε 
από μόνο του», είναι η ίδια του παλιότερου και εξίσου μακροχρόνιου 
δημάρχου Τίτου Πετυχάκη. Εξέτρεψε δηλαδή το ρέμα προς τα δυτικά, 
ενώ επιπροσθέτως είχε την πρόνοια, μετά από συμβουλές των μηχανι-
κών, να δημιουργήσει λίγο νοτιότερα της Ακροβατερής, εντός των κοι-
λάδων του Καμαρακιού και του ρέματος Συνατσάκη, δυο τεράστιες λε-
κάνες (φράγματα ουσιαστικά) ανάσχεσης, που καθυστερούν τις πλημ-
μυρικές ροές από το να κατέβουν γρήγορα στην πόλη, ενώ παράλλη-
λα γιγάντια πλέγματα κατακρατούν τα μεγαλύτερα από τα φερτά υλι-
κά, ώστε να μην φράξουν τα εγκιβωτισμένα εντός της πόλης ρέματα.

Αρκετά θα μπο-
ρούσαμε ακόμα 
να τον πιστώσου-
με, αν είχαμε τον 
απαραίτητο χώρο, 
μεταξύ των οποί-
ων την εξυγίαν-
ση του υπεδάφους 
της παλιάς πόλης, 
μετά τη σωτηρία 
του αναγεννησια-
κού της χαρακτή-

ρα, με ένα εξίσου έξυπνο αλλά και δύσκολο έργο. Κι ακόμα τις πρώτες 
αναπλάσεις δρόμων της πόλης (οδός Μοάτσου) και τα σχέδια κάποιων 
άλλων, που παρέλαβε και ολοκλήρωσε η επακολουθήσασα δημαρχιακή 
αρχή (πλατεία Μικρασιατών). Οι αναγνώστες θα μου επιτρέψουν όμως 
εδώ να εξάρω δύο άλλες ιδιότητες του αείμνηστου συμπολίτη. Καταρχήν 
ότι διέθετε εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, πράγμα που διαπίστωνε κα-
νείς γρήγορα στη συναναστροφή μαζί του αλλά και στα γραπτά του. Πρό-
σφατα παρουσίασε εύθυμες ιστορίες, υπό τον τίτλο «Μνήμες από τα πα-
λιά. Καταλαχαρικά γεύματα», τις οποίες θα συνιστούσα τους αναγνώστες 
να αναζητήσουν και να (ξανα)διαβάσουν στο διαδίκτυο. 

Ο αείμνηστος ήταν εξίσου 
αστός με άνθρωπος της 
υπαίθρου. Είχε ζήσει ως παι-
δί βαθιά τη φύση, πράγμα 
που φαίνεται και από σει-
ρά σχετικών δημοσιευμά-
των του στον τοπικό τύπο. 
Εξαιτίας της εμπειρίας του 
αυτής αλλά και της ιδιότη-
τάς του ως φιλολόγου, είχε 
βαθιά γνώση και εκτίμηση 
της κρητικής διαλέκτου. Η 
εισήγησή του τον περασμέ-
νο Σεπτέμβριο στην ημερί-
δα μας στο Ιστορικό και Λα-
ογραφικό Μουσείο, με τίτ-
λο «Το ιστορικό βάθος της 
κρητικής διαλέκτου», ήταν 

πραγματικά ανυπέρβλητη. Επέλεξε να δημιουργήσει ένα κείμενο στη διάλεκτο αυτή, το 
οποίο στη συνέχεια ανέλυσε κυριολεκτικά στα «εξ ων συνετέθη». Το απολύτως αιτιολο-
γημένο με τη μεθοδολογία αυτή συμπέρασμά του ήταν ότι «η κρητική διάλεκτος έχει 
μνημειακό χαρακτήρα» (αν και ο ίδιος ήταν τελικά απαισιόδοξος για την επιβίωσή της). 

Λιγότερο από μια εβδομά-
δα πριν από τον θάνατό του, 
μου είχε τηλεφωνήσει για να 
μ’ ευχαριστήσει για κάποια 
βιβλιαράκια μου που του 
είχα αφήσει στο γραμματο-
κιβώτιό του και τα οποία είχε 
διαβάσει με προσήλωση, απ’ 
ότι διαπίστωσα στη συνέχεια 
από τις ερωτήσεις που μου 
υπέβαλε. Μου μίλησε επίσης 
για τις διεξαγόμενες ανασκα-
φές στην ακρόπολη του πα-
τρικού του χωριού Ορνέ, την 
«Άντισσα», όπως πίστευε ότι 

ονομαζόταν, την οποία είχε ο ίδιος υποδείξει στους αρχαιολόγους. Και μου είχε μιλήσει, για μια 
ακόμα φορά, για τα κείμενα του Ευστράτιου Φωτάκη, το αρχείο του οποίου βρισκόταν στα χέ-
ρια του, και τα οποία σκόπευε να δημοσιεύσει σχολιασμένα. Δεν πρόλαβε να το κάνει, όπως 
ασφαλώς και πολλά άλλα που είχε στο μυαλό του. Από τη θέση αυτή λοιπόν θα ήθελα να πα-
ρακαλέσω, με βάση και την τελευταία αυτή επικοινωνία, την πενθούσα οικογένειά του να κα-
ταθέσει στο μέλλον το σύνολο του αρχείου του σε κάποιον ιστορικό φορέα του Ρεθύμνου, τις 
βιβλιοθήκες, το Λαογραφικό Μουσείο ή το Λύκειο των Ελληνίδων. 

Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο αείμνηστος συ-
μπολίτης διατηρούσε ένα στιβαρό και συγκρο-
τημένο αρχείο, μέρος του οποίου, το σχετικό με 
την ίδρυσή του Πανεπιστημίου Κρήτης, είχε δω-
ρίσει εκεί. Το αρχείο του Δημήτρη Αρχοντάκη, 
όπου κατατεθεί, θα αποτελεί εκ των ουκ άνευ 
πηγή για τη συγγραφή κάθε κεφαλαίου της νε-
ότερης ιστορίας του Ρεθύμνου. 
Οφείλω να σημειώσω ότι ο ίδιος είχε αναγνωρί-
σει ως λάθος του, και μάλιστα εγγράφως, το γε-
γονός ότι δεν είχε φροντίσει για την ίδρυση ενός 
Αρχείου της πόλης του Ρεθύμνου, στο οποίο 
ασφαλώς η δική του προσφορά θα ήταν εξέχου-
σα. Είναι κι αυτό ένα χαρακτηριστικό των σημα-
ντικών ανθρώπων, το να αναγνωρίζουν δηλαδή 
τα λάθη τους. 
Και ο Δημήτρης Αρχοντάκης ήταν αναμφισβή-
τητα ένας από αυτούς.

In memoriam: Δημήτρης Αρχοντάκης (1939-2021)




