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Ο ιστορικός περίπατός μας, που θα έχει πολλές ακόμα στά-
σεις, θα ξεκινήσει στις 6.00 μ.μ. από τον Άγνωστο Στρατι-
ώτη, θα καταλήξει στις 7.30 μ.μ. στο Σπίτι του Πολιτισμού, 
όπου θα έχουμε την απαραίτητη στις ξεναγήσεις μας προβο-
λή-συζήτηση. 
Εκεί θα κάνουμε, χρησιμοποιώντας φωτογραφικό υλικό, εκα-
τό στάσεις στο Ρέθυμνο της Γερμανοκατοχής και θα έχουμε 
την ευκαιρία να ακούσουμε μια σύντομη εισήγηση για τη δι-
ατροφή της δύσκολης εκείνης περιόδου. 
Αν μάλιστα προλάβουμε να το ετοιμάσουμε, θα σας κερά-
σουμε στην έξοδο κάποιο σχετικό παρασκεύασμα, εν είδει 
κατοχικού συσσιτίου!

Ιστορικός περίπατος στο Ρέθυμνο της Γερμανοκατοχής  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Πρόταση ανάγνωσης 

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

Αυτή τη φορά η επιλογή ανάγνωσης δεν είναι δύσκολη. Το 
βιβλίο, μικρό σε μέγεθος, τιτλοφορείται Ιστορικός περί-
πατος στο Ρέθυμνο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, της 
Κατοχής και του Εμφυλίου, έχει συγγραφέα τον συντά-
κτη των «Αναδιφήσεων» και υπότιτλο «100+75 στάσεις 
στον τόπο και στον χρόνο». Θα προσφερθεί από την ΚΕ-
ΔΗΡ στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση στο Σπίτι του 
Πολιτισμού, οι οποίοι -σημειωτέον-οφείλουν να είναι εμ-
βολιασμένοι (ή νοσήσαντες κ,λπ.) και να φορούν την απα-
ραίτητη μάσκα. Ευτυχώς, αυτή δεν πρέπει να είναι αντια-
σφυξιογόνα πολεμική αλλά απλή, καλυπτική της μύτης και 
του στόματος! Όσοι πιστοί, προσέλθετε!

Ημέρες Ρεθύμνου 2001 και 
η πρώτη από τις τρεις ξενα-
γήσεις που ο συντάκτης των 
«Αναδιφήσεων» έχει αναλά-
βει να σχεδιάσει και να πραγ-
ματοποιήσει, με τον τίτλο Πε-
ριήγηση στην εκπαιδευτική 
ιστορία του Αγίου Βασιλεί-
ου,  πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία. Οφείλω να διευκρινίσω 
εδώ ότι η επιτυχία αναφέρεται 
στη διεξαγωγή της και όχι στη 
συμμετοχή ξεναγούμενων, που 
ήταν λίγοι, μεταξύ των οποίων 

οι εκπαιδευτικοί, στο όνομα των οποίων πραγματοποιήθηκε, ελάχιστοι. Αυτό όμως δεν με απο-
γοητεύει. Φαίνεται ότι η μεγάλη συμμετοχή στις πρώτες ξεναγήσεις, στο θαλάσσιο μέτωπο, στο 
Ρέθυμνο του τρόμου, της γεύσης και της Αναγέννησης, ήταν μόδα που πέρασε. Παρ’ όλα αυτά 
πιστεύω ότι από τους ιστορικούς περιπάτους πάντα κάτι μένει και ότι οι συμμετέχοντες, όσοι και 
όποιοι κι αν είναι αυτοί, έχουν έτσι την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ιστορία μέσα από 
βιωματικούς δρόμους.

Όπως το ανήγγει-
λα στις «Αναδιφή-
σεις» την προηγού-
μενη εβδομάδα, ο 
εκπαιδευτικός περί-
πατος στον Άη Βασί-
λη περιλάμβανε στά-
σεις στον Άγιο Ιωάν-
νη Καμένο, στη Μύρ-
θιο, στη Μονή Πρέ-
βελη, στο Σπήλι, στο 
Άγιο Πνεύμα Κισσού, 
στον Πλατανέ και στις 
Μέλαμπες. Παντού 
μας υποδέχτηκαν και 

μας φιλοξένησαν άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους και θυσιάζουν γι’ αυ-
τόν χρόνο και χρήμα: ο Μανόλης Ζαμπετάκης και η Χρύσα Καλιγιάννη, οι πατέ-
ρες Ιάκωβος και Βαρθολομαίος, η Μαρία Καλατζιδάκη, ο Δημήτρης Παπαδάκης, 
ο Αντώνης Τσουρδαλάκης και η Τέτα Νικηφοράκη. Τους ευχαριστούμε και τους 
ευχόμαστε να είναι πάντα υγιείς και δυνατοί.

Την επόμενη Τετάρτη 
13 Οκτωβρίου, 77η επέ-
τειο της απελευθέρω-
σης του Ρεθύμνου από 
τα γερμανικά στρατεύ-
ματα, θα πραγματοποιή-
σουμε τη δεύτερη εφετι-
νή ξενάγηση, με τον τίτ-
λο Ιστορικός περίπα-
τος στο Ρέθυμνο της 
Γερμανοκατοχής. Σ’ αυ-
τόν θα προσπαθήσουμε 
να απαντήσουμε με βιω-

ματικό τρόπο σε ερωτήματα, όπως πώς προετοιμάστηκε το Ρέθυμνο για τον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ποιες συνοικίες πλήγηκαν περισσότερο από τους βομ-
βαρδισμούς, ποιοι ήταν οι «μπουκαδόροι», πόσοι Ρεθεμνιώτες πέθαναν από 
πείνα στην Κατοχή και πόσοι άλλοι εκτελέστηκαν, ποιοι ήταν οι «καπετάνιοι» 
που δαπάνησαν περισσότερες σφαίρες κατά τον εμφύλιο για Έλληνες παρά 
για Γερμανούς στην Κατοχή και πόσοι Ρεθεμνιώτες παραπέμφθηκαν ως δω-
σίλογοι.

Αναδιφώντας το χθες (184)

Παραθέτω εδώ μερικές από 
τις στάσεις ξενάγησης. Στη 
μέση της οδού Χορτάτζη θυ-
μόμαστε την μέχρι το 1991 
οικία Νικολάου Ανδρουλιδά-
κη, ο οποίος υπήρξε σημαί-
νων αντιστασιακός. Ο ίδιος 
έμενε στο ισόγειο, ενώ ο όρο-
φος είχε επιταχθεί και χρη-
σιμοποιούσαν ως έδρα της 
Kreis Kommandantur, ενώ 
εδώ στεγαζόταν παράλληλα 
το Γραφείο Εργασίας. Η ειρη-
νική συνύπαρξη με ναζιστές 
αξιωματικούς, όπως ο λοχα-

γός Μπλοκ, ο Χανς Τούρλορ και ο διαβόητος για τις ωμότητές του Λούης, διακόπηκε όταν αντε-
λήφθησαν τον ρόλο του, οπότε και τον εκτόπισαν στο στρατόπεδο Μαουτχάουζεν, όπου κατά-
φερε να επιζήσει και να επανέλθει σώος στο Ρέθυμνο. 

Στην οδό Γιαμπου-
δάκη, στη θέση 
του σημερινού ξε-
νοδοχείου,  στο 
τότε σπίτι και απο-
θήκη ελαιολάδου, 
χαρουπιού και 
βύσσινου του θε-
ωρούμενου ως δω-
σίλογου Ευάγγε-
λου Φραγκιά, θυ-
μόμαστε το σχετι-
κό τραγούδι: «Κα-
ράβας, Αλεξομα-

νώλης / Φραγκιάς κ.λπ.». Στο κτήριο αυτό, μετά την εκτέλεσή του, είχε εγκατα-
σταθεί το αρχηγείο της Εθνικής Οργάνωσης Ρεθύμνης (ΕΟΡ). Στο οικόπεδο της 
παραλιακής πολυκατοικίας, παλιότερα οικίας Πετυχάκη και Γιώργου Παπαδά-
κη, οι δυνάμεις κατοχής είχαν δημιουργήσει υπόγειο πυροβολείο.

Στη Μαρίνα είχε 
ανελκυστεί το 1996 
και φυλαχτεί αγγλι-
κό βομβαρδιστικό 
αεροσκάφος που 
είχε πέσει ανοιχτά 
του αεροδιαδρό-
μου Πηγής και που 
σήμερα εκτίθεται 
α ν α π α λ α ι ω μ έ ν ο 
στο Μουσείο Πολε-
μικής Αεροπορίας 

στη Δεκέλεια. Στον Άγνωστο Στρατιώτη φέρνουμε στη μνήμη μας τον Κων-
σταντίνο Καλοκύρη, μεταγενέστερα ακαδημαϊκό καθηγητή, που είχε συγγρά-
ψει βιβλίο Γερμανικής, το οποίο ο καθηγητής Louis Schipfer δίδασκε στα γυ-
μνάσια αρρένων και θηλέων της πόλης. Μπροστά στο μνημείο του Άγνω-
στου Στρατιώτη θυμόμαστε τη συμβολική αντιστασιακή κατάθεση στεφά-
νων από άγνωστους την 25η Μαρτίου 1944.

Στον Άγνωστο Στρατι-
ώτη κατέθεσαν επίσης 
στεφάνια κι από εδώ 
ξεχύθηκαν οι Ρεθε-
μνιώτες, με το που απο-
χώρησαν οι δυνάμεις 
κατοχής, τραγουδώ-
ντας το σουξέ της επο-
χής «Καλώς ήρθες Ει-
ρήνη ξανά στην ωραία 
μας χώρα» της Σοφί-
ας Βέμπο αλλά και το 
«Βροντάει ο Όλυμπος, 
αστράφτει η Γκιώνα», 
σε μουσική του Άκη 

Σμυρναίου, που είχε διατελέσει αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής του Δήμου Ρεθύμνης. Αμέσως 
μετά πραγματοποιήθηκε παρέλαση προς τον «Έσπερο» και τη Νομαρχία. Στο ύψος της θάλασ-
σας, στην περιοχή Σκάρπα, τελείωνε την εποχή στην οποία αναφερόμαστε η Προκυμαία, η 
οποία κατά τη διάρκεια της Κατοχής ήταν συρματοπλεγμένη. 

Οι Ρεθεμνιώτες που 
κατοικούσαν στην 
Προκυμαία είχαν μεί-
νει έκπληκτοι τη νύχτα 
της 20ής Μαΐου 1941, 
ακούγοντας τις ομο-
βροντίες και βλέπο-
ντας τις λάμψεις στο 
πέλαγος και μη γνωρί-
ζοντας ότι ο βρετανι-
κός στόλος κατέστρε-

φε  τα αποβατικά γερμανικά αγήματα. Εξήντα μίλια ανοιχτά, το 1ο Γερμανικό 
Κλιμάκιο είχε τη δυνατότητα αποβιβάσεως των στρατευμάτων σε όποιο λιμάνι 
ήταν ελεύθερο εχθρού. Τα πράγματα όμως εξελίχτηκαν διαφορετικά. Επί ημέ-
ρες η θάλασσα ξέβραζε πτώματα, αφού τα πλοιάρια βυθίστηκαν από τον βρε-
τανικό στόλο, που ναυλοχούσε βόρεια της Κρήτης. Οι Ρεθεμνιώτες τα έθαβαν 
εκτελώντας αγγαρείες. Το ίδιο συνέβη και το έτος 1943, όταν τα πλοία Sinfra και 
Petrella, που μετέφεραν Ιταλούς αντιφασίστες, μετά την συνθηκολόγηση της 
χώρας τους, βυθίστηκαν από αγγλικά υποβρύχια. 

Στο ελαιοτριβείο Μουσούρου 
στην οδό Κριτοβουλίδου λειτουρ-
γούσαν γερμανικά μαγειρεία και οι 
αγγαρεμένοι Ρεθεμνιώτες κατάφερ-
ναν να υπεξαιρούν φαγητό, βγάζο-
ντάς το έξω με διάφορα στρατηγή-
ματα ή έστω φροντίζοντας να καθα-
ρίζουν βαθιά τις πατάτες και πετώ-
ντας στη συνέχεια τις φλούδες τους 
στον δρόμο, σε πεινασμένους συ-
μπολίτες τους. Στη Λεωφόρο Κου-

ντουριώτη η Κλινική Δανδόλου (σήμερα Εθνική Τράπεζα) είχε επιταχθεί από 
την Orts Kommandatur και στο υπόγειό της πραγματοποιούνταν βασανιστή-
ρια. Μετά την Απελευθέρωση είχε καταληφθεί από την Εθνική Οργάνωση Ρε-
θύμνης. Στο απέναντι κτήριο θα θυμηθούμε ότι το αρχικό κτίσμα είχε κατα-
στραφεί από τους βομβαρδισμούς. Το μετέπειτα ανοικοδομημένο εκεί κτή-
ριο Παπαδουράκη είχε αποτελέσει πολιτικό γραφείο του βουλευτή Παύλου 
Βαρδινογιάννη, ο οποίος είχε συλληφθεί σε εφηβική ηλικία ως αντιστασια-
κός, καταδικάστηκε σε θάνατο, δραπέτευσε και φυγαδεύτηκε στην Αίγυπτο.

Στις 14 Οκτωβρίου 1944 ο ΕΛΑΣ (Ελ-
ληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός 
Στρατός) πραγματοποίησε στη Λεω-
φόρο παρέλαση, που είχε και την έν-
νοια της επίδειξης δύναμης, με επι-
κεφαλής τη Δημοτική Φιλαρμονική, 
υπό τον αρχιμουσικό της Νικόλαο 
Γκίνο. Στο κινηματοθέατρο Έσπε-
ρος, που ήταν οικοδομημένο στη 
δυτική πλευρά της πλατειούλας, οι 
γερμανικές δυνάμεις μετά από μπλό-
κο της 7ης Σεπτεμβρίου 1944 σε σπί-
τια Ρεθυμνίων, τους είχαν συλλάβει 
και τους κρατούσαν εκεί επί πολλές 
ώρες, προσπαθώντας να καταπνί-
ξουν προκαταβολικά την όποια αντί-
δραση, ενόψει της σύμπτυξής τους 
στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια της Κα-
τοχής ο κινηματογράφος είχε επιτα-
χθεί (Soldatenheim – Kino), προκει-
μένου οι γερμανικές δυνάμεις κα-
τοχής  να ψυχαγωγούνται με ταινίες 
προπαγάνδας.

Στη νοτιοανατολική αίθουσα του 2ου Δημοτικού Σχολείου είχαν μεταφερθεί κατά την Κατοχή 
και διατηρήθηκαν και μεταγενέστερα τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου (εικόνα), που 
μέχρι τότε στεγαζόταν σε κτήριο της οδού Καστρινογιαννάκη, το οποίο είχε πληγεί από τους 
βομβαρδισμούς. Στον Οίκο Παιδείας τα σημάδια των βομβαρδισμών στον δυτικό τοίχο διατη-
ρούνταν μέχρι και πριν από δυο δεκαετίες. Οι μαθητές είχαν απομακρυνθεί απ’ αυτόν, εφόσον 
μετά την κατάληψη του Ρεθύμνου λειτουργούσαν εκεί Φρουραρχείο και μαγειρεία. Εδώ  συγκε-
ντρώθηκαν οι συλληφθέντες άνδρες της περιοχής στο μπλόκο της 7ης Σεπτεμβρίου 1944 και 
αναζητήθηκαν 15 πολίτες, μερικοί από τους οποίους και εντοπίστηκαν. 

Στο Γυμνάσιο Θη-
λέων κατά την Κα-
τοχή οι μαθήτριές 
του κι οι μαθη-
τές του Γυμνασί-
ου Αρρένων, των 
οποίων το διδα-
κτήριο είχε επιτα-
χθεί, έκαναν μά-
θημα εκ περιτρο-
πής πρωί απόγευ-
μα. Στη θέση του 
κτηρίου του πρώ-
ην ΟΤΕ βρισκόταν 
μέχρι το 1941 η οι-
κία Νικολάου και 
Μαρίας Καστρινά-

κη, την οποία οι ιδιοκτήτες της βιομήχανοι είχαν δωρίσει στον Δήμο Ρεθύ-
μνης, στεγάζοντας έκτοτε τη Δημοτική Φιλαρμονική. Οι βομβαρδισμοί την 
κατέστησαν ερείπιο. Ο στεγασμένος ναός των Τεσσάρων Μαρτύρων, αλει-
τούργητος μέχρι τότε, είχε μετατραπεί κατά την Κατοχή σε χώρο σταβλισμού 
ζώων και παρκαρίσματος στρατιωτικών μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, με 
την κατασκευή χωμάτινης ράμπας εισόδου στο επίπεδο του δαπέδου του.


