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Αναζητώντας το αθέατο Ρέθυμνο των χαμένων μνημείων: περίπατος πρώτος, 
οδός Αρκαδίου

Αναδιφώντας το χθες (186)
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Ημέρες Ρεθύμνου 2021 και η 
τρίτη ξενάγηση έρχεται να κλεί-
σει τον φετινό μας κύκλο, μετά 
την «Περιήγηση στην εκπαιδευ-
τική ιστορία του Αγίου Βασιλεί-
ου» και τον «Ιστορικό περίπατο 
στο Ρέθυμνο της Γερμανοκατο-
χής». Ο τελευταίος μας περίπα-
τος έχει τον τίτλο που αναφέρε-
ται παραπάνω, όντας ο πρώτος 
μιας σειράς με τα χαμένα μνη-
μεία του Ρεθύμνου. Η απόστα-
ση που θα καλύψει είναι μικρή, 
η οδός Αρκαδίου, αλλά πλούσια 
σε χαμένα μνημεία, περισσότε-
ρα από πενήντα. Θα ξεκινήσει 
στις 6.00 μ.μ. από τον Άγνω-
στο Στρατιώτη, θα καταλήξει 
στις 7.30 μ.μ. στο Σπίτι του Πο-
λιτισμού, όπου θα έχουμε την 
απαραίτητη στις ξεναγήσεις μας 

τεκμηρίωση-προβολή και συζήτηση. Τόσο ο περίπατος όσο και η προβο-
λή θα είναι αφιερωμένα στη μνήμη του Χάρη Καλαϊτζάκη, του άρχοντα 
της οδού Αρκαδίου, όπως προσφυώς αποκλήθηκε, που έφυγε από κοντά 
μας λιγότερο από έναν χρόνο πριν. Στη φωτογραφία μιλά στους συμμετέ-
χοντες στην ξενάγησή μας για την ιστορία της τροφής στο Ρέθυμνο στις 
25 Μαΐου του 2015.

Προμαχώνας Αγίας Βαρβάρας - κατοικίες stradioti. Οι μισθοφόροι ιππείς (stradioti), οι επονομαζόμε-
νοι και capelleti (μακρυμάλληδες, επειδή συνήθιζαν να αφήνουν μακριά μαλλιά), θεωρούνταν ότι συνέ-
βαλλαν αποφασιστικά στην άμυνα του Ρεθύμνου. Κατάγονταν στην πλειονότητά τους από τα Επτάνησα 
και την Αλβανία και κατοικούσαν σε 19 κατοικίες, που είχαν ανεγερθεί κατά τον 17ο αιώνα στο εσωτερι-
κό του προμαχώνα της Αγίας Βαρβάρας στη συνοικία Αρβανιτιά. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να ανε-
γερθούν 28 συνολικά κατοικίες. Όλες είχαν είσοδο από το εσωτερικό του προμαχώνα της Αγίας Βαρβά-
ρας, ουσιαστικά δηλαδή από την σημερινή πλατεία Ιερολοχιτών. Από την οπίσθια πλευρά τους είχαν το 
τείχος, που είχε πάχος γύρω στα δύο μέτρα. Η κατανομή τους ήταν 11 θολωτές κατοικίες από την πλευ-
ρά της οδού Ε. Μακαρίου (φωτογραφία G. Gerola), 3 κατοικίες από την πλευρά της Λεωφόρου Κουντου-
ριώτη και άλλες 5 από την πλευρά της πλατείας Άγνωστου Στρατιώτη. Η διάνοιξη όμως της οδού Γερα-
κάρη μεταπολεμικά κατέστρεψε δύο από τα καταλύματα αυτά, ενώ οι παραποιήσεις των υπόλοιπων συ-
νεχίστηκαν μέχρι και την δεκαετία του 1980. Σήμερα μόλις ένα κατάλυμα στην οδό Ε. Μακαρίου θυμίζει 
την πρώτη μορφή των κατασκευών αυτών, κι αυτό επειδή εγκαταλείφθηκε ως κατοικία προ πολλών δε-
καετιών, ενώ ένα άλλο στη Λεωφόρο Κουντουριώτου, φριχτά παραποιημένο, αποτελεί εκεί το ίχνος του 
περιμετρικού τείχους του Ρεθύμνου.

Πύλη Άμμου (Κουμ Καπί). 
Η Πύλη της Άμμου ήταν η 
μία από τις τρεις συνολικά 
του χερσαίου περιμετρικού 
τείχους του Ρεθύμνου, που 
είχε κατασκευαστεί μεταξύ 
των ετών 1540 και 1570. Ο 
παράπλευρος προμαχώνας 
της Αγίας Βαρβάρας ήταν 
ο μόνος στον οποίο είχαν 
εφαρμοστεί τα αρχικά σχέ-
δια της οχύρωσης, που είχε 
εκπονήσει ο διάσημος την 
εποχή εκείνη μηχανικός M. 

Sanmicheli. Επί Οθωμανικής κατοχής η Άμμος Πόρτα φυλασσόταν ενδελε-
χώς από φρουρά, που χρησιμοποιούσε ως Φυλάκιο και χώρο διαμονής θο-
λωτούς χώρους στη βόρεια παρειά της σημερινής οδού Αρκαδίου, παρόμοι-
ους με τις κατοικίες των stradioti του προμαχώνα της Αγίας Βαρβάρας. Το έτος 
1898 οι Ρωσικές αρχές κατοχής της πόλης επέτρεψαν και παρότρυναν την κα-
τεδάφιση του περιμετρικού τείχους από τους παρόδιους ιδιοκτήτες (φωτο-
γραφία Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης). Όπως φαίνεται και 
από την αναμνηστική φωτογραφία του γεγονότος, η κατεδάφιση πήρε πανη-
γυρική μορφή, αφού μάλιστα είχε επιτραπεί η χρησιμοποίηση του υλικού σε 
ιδιωτικές οικοδομικές εργασίες. Πρόσφατα, κατά τις εργασίες αναδιαμόρφω-
σης της πλατείας του Άγνωστου Στρατιώτη εντοπίστηκαν τα θεμέλια της Πύ-
λης αλλά η πρόταση διατήρησής τους δεν εισακούστηκε.

Πύλη παλιού λιμανιού (Πόρτα Για-
λού). Το λιμάνι του Ρεθύμνου κατά 
την περίοδο της Οθωμανικής κατο-
χής δεν ήταν προσβάσιμο σε όλες τις 
ώρες της ημέρας και απ’ όλους, αφού 
στην ευρύτερη περιοχή του λειτουρ-
γούσαν μεταξύ άλλων κτήρια στρα-
τιωτικού και υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος. Η είσοδος στο εσωτερικό 
του γινόταν από τη λεγόμενη «Πόρτα 
του Γιαλού», η οποία βρισκόταν στην 
αρχή της σημερινής οδού Νεάρχου. 
Η πύλη αυτή σημειώνεται ευκρινώς 
στο σχέδιο ύδρευσης του Ρεθύμνου 
του έτους 1892 του μηχανικού Μιχαήλ 

Σαββάκη (φωτογραφία Α. Χατζιδάκη). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν από τη βόρεια πλευρά των οικημά-
των στρατιωτικού ενδιαφέροντος η πρόσβαση στο λιμάνι δεν ήταν εφικτή για ευνόητους λόγους, το ίδιο 
συνέβαινε και από τη νότια πλευρά, εφόσον τότε η σημερινή οδός Παλαιολόγου δεν είχε διέξοδο προς τη 
θάλασσα, αλλά περατωνόταν στο ύψος της Loggia.

Ρωμαϊκές αρχαιότητες γύρω από το λιμάνι. Η ύπαρξη αρχαιοτή-
των στην περιοχή του βόρειου μυχού του λιμανιού είχε γίνει αντιλη-
πτή ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα. Τότε, κατά τη διάνοιξη του πρώτου 
καναλιού παροχέτευσης της άμμου (sboratore) ένας βενετός υπάλλη-
λος είχε αναφέρει την ύπαρξη πολύ παλιών κτισμάτων, παλατιών, πύρ-
γων, φυλακών και δεξαμενών: «Dala parte del mar verso tramontana c’ 
è in bocca del sudetto sborator molti anci infiniti fondamenti de alazzo, 
torri, preggione ed due cisterne antichissime». Εντοπισμός αρχαιοτή-
των στην ίδια περιοχή έγινε και το έτος 1931, κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών θεμελίωσης του κτηρίου του Τελωνείου. Τότε είχαν ανασκαφεί 
ερείπια κτηρίων με ψηφιδωτά δάπεδα. Την πληροφορία διέσωσε ο κα-
θηγητής Κωνσταντίνος Καλοκύρης, που πιθανολόγησε ότι τα ευρήματα 
ανήκαν στη ρωμαϊκή περίοδο, χωρίς περαιτέρω τεκμηρίωση. Τα μπάζα 
της εκσκαφής μεταφέρθηκαν στα βράχια βορείως του Κιουλούμπαση, 
διαστρώθηκαν και αποτέλεσαν την απαρχή του μεταγενέστερου Περι-

φερειακού δρόμου (εικόνα). Μερικά μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για την πλακόστρωση του αντιαεροπορικού καταφυγίου στο πλάι του Τελωνείου (ανα-
φορά συμβολαιογράφου Γιώργη Ανδρουλιδάκη). Αργότερα, το έτος 1951 κατά τη διαμόρφωση της πλατείας Πλαστήρα στην περιοχή του Κιουλούμπαση 
αποκαλύφθηκε τμήμα κρηπίδας από πωρόλιθο και ένα τμήμα κίονα με κοχλιωτές ραβδώσεις. Τα ευρήματα αυτά, τα οποία στη συνέχεια καταστράφηκαν, 
προσανατόλισαν τον τότε έφορο αρχαιοτήτων στην υπόθεση της ύπαρξης εκεί ενός υστερορωμαϊκού κτηρίου, πιθανόν κατοικίας.

Κρήνη Άμμος Πόρτας. Αμέ-
σως μετά την έξοδο από το πε-
ριμετρικό τείχος της πόλης του 
Ρεθύμνου μέσω της Πύλης της 
Άμμου (Κουμ Καπί), αριστερά 
είχε κατασκευαστεί μια απλή 
κρήνη με κρουνό, για τον δρο-
σισμό των ταξιδιωτών. Η κρή-
νη, η οποία διακρίνεται σε δύο 
φωτογραφίες της εποχής (αρ-
χείο Γ. Π. Εκκεκάκη), ήταν η 
πρώτη στη σειρά των κατα-
σκευών εκτός πόλης και ακο-
λουθούσαν ένας τουρμπές και 

ο ανατολικός Κουμπές του Ρεθύμνου. Υπήρχαν επίσης δύο τουλάχιστον πηγάδια-
στέρνες, που γέμιζαν με τα περισσεύματα του δικτύου ύδρευσης της πόλης.

Μπαλτά Ντάμπια (Προμαχώνας Άμμου). Ο Προ-
μαχώνας της Άμμου, γνωστός και ως «Μπαλτά Ντά-
μπια», οικοδομήθηκε αμέσως μετά την οθωμανική 
κατάληψη, αφού ήδη το έτος 1669 ο Evliya Chelebi 
έγραφε: «Πάνω από την ακτή πέρα από τα τείχη του 
φρουρίου υπάρχει ένα εξωραϊσμένο ορθογώνιο 
ribat [στρατιωτικός σταθμός] με χαμηλούς πέτρινους 
τοίχους και χωρίς τάφρο και σε ορισμένα σημεία των 
πλευρών του υπάρχουν προπύργια, τα οποία εν τού-
τοις δεν είναι ισχυρά. Κανένα από αυτά δεν θα μπο-
ρούσε να αντισταθεί σε επίθεση κατά τη διάρκεια 
μιας πολιορκίας. Η συνολική έκταση αυτού του κτη-

ρίου είναι 4600 βήματα». Η Ντάμπια χτίστηκε για την αμυντική κάλυψη της Πύλης της Άμμου αλλά και 
του Ρεθύμνου συνολικά από το κενό του τείχους ως τη θάλασσα και ειδικά του προμαχώνα της Αγί-
ας Βαρβάρας. Ο προμαχώνας αυτός κατά την πολιορκία του 1646 είχε αποδειχτεί εξαιρετικά ευάλω-
τος (φωτογραφία G. Gerola).

Καμαράκι. Το Καμαράκι ήταν ένα πολύ 
μικρό γεφύρι που την περίοδο της Βενε-
τοκρατίας γεφύρωνε το ομώνυμο ρέμα, 
που διέσχιζε πάντα τον αστικό ιστό του 
Ρεθύμνου. Παρότι δεν υπήρχε δρόμος 
παραλιακός την εποχή εκείνη και η χρη-
σιμότητά του δείχνει αμφίβολη, ο πίνα-
κας Civitas Rethymnae δείχνει ότι διασχι-
ζόταν τόσο από αγωγιάτες όσο και από 
πολίτες, άλλους που ψάρευαν και άλ-
λους που απλά περιπατούσαν. Σήμερα 
το ρέμα είναι σκεπασμένο και άγνωστο 
στους περισσότερους Ρεθεμνιώτες αλλά 
έχει απομείνει το τοπωνύμιο «Καμαράκι», 
λιγότερο στην περιοχή και περισσότερο 
στο παρακείμενο 2ο Δημοτικό Σχολείο. 

Μέγαρα αναγεννησιακά. Το Ρέθυμνο 
στη διάρκεια του 17ου αιώνα μέχρι την 
κατάληψή του το 1646 προσπαθούσε 
-στο μέτρο των δυνατοτήτων του- να 
μοιάσει με την «μητέρα» πόλη του, τη 
Βενετία. Κι αυτό όχι μόνο στην Piazza 
και στα δημόσια κτήρια που την πλαι-
σίωναν αλλά και στα Μέγαρα (palazzi) 

των αρχόντων του, που θα πρέπει να ξεπερνούσαν τα 100. Ο αριθμός αυτός δεν είναι αυθαί-
ρετος αλλά στηρίζεται σε δύο τεκμήρια: στον πίνακα του 17ου αιώνα Civitas Rethymnae στον 
οποίο μόνο στο μέτωπο της αμμουδιάς απεικονίζονται περισσότερα από δέκα αλλά και στις 
εντυπώσεις του Evliya Chelebi, που το έτος 1669, είκοσι χρόνια μετά τις καταστροφές της πο-
λιορκίας, σημείωσε ότι «μέσα σ’ αυτόν τον οικισμό -ένα καταπληκτικό πράγμα- υπάρχουν κτή-
ρια που βλέπουν προς τη θάλασσα και ανήκουν σε άπιστους που έμειναν στην πόλη. Η γλώσ-
σα είναι ανεπαρκής να τα περιγράψει και να τα επαινέσει. Συνολικά υπάρχουν 3.700 σπίτια. 
Αλλά αυτά δεν θα μπορούσαν να ονομαστούν μέγαρα. Υπάρχουν μονάχα 77 από αυτά… Ανά-
μεσα στα μέγαρα είναι: το Mukellep Pasha Serai, το Veli Ketkoda Serai…». Σήμερα διατηρού-
νται ελάχιστα από αυτά, με πιο γνωστά εκείνα των Δρανδάκη και Μποτώνη στην οδό Αρκα-
δίου, εκείνου που στεγάζει σήμερα το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, του Επισκοπείου 
στην οδό Αραμπατζόγλου, της οδού Κλειδή, της οικίας Κλόντιο και του παράπλευρου στο ση-
μερινό Επισκοπικό Μέγαρο.

Βενετσιάνικο Ρολόι. Το βενετσιάνικο Ρο-
λόι αποτελεί την πιο γνωστή περίπτωση κα-
ταστροφής μνημείου στο Ρέθυμνο, έχοντας 
αποτελέσει αντικείμενο ερευνών και σχετι-
κής μονογραφίας. Το Ρολόι του Ρεθύμνου 
ήταν μηχανικό και όχι ηλιακό, όπως συχνά 
αναφέρεται. Το έτος 1596 ο τότε ρέκτορας 
του Ρεθύμνου G. Mocenigo ανέφερε στη Βε-
νετία την κατάρρευση του θόλου του Πύρ-
γου. Ίσως τότε να πραγματοποιήθηκε καθο-
λική ανοικοδόμηση του κτηρίου, το οποίο 

από εκεί και πέρα έφερε επιγραφή με το όνομα του ρέκτορα και τη χρονολογία 1601. Εδρα-
ζόταν σε έναν πύργο της παλιότερης οχύρωσης της πόλης, του Castell Vecchio. Ο πύργος αυ-
τός μετά την τουρκική κατάκτηση είχε ενσωματωθεί σε παράπλευρες κατοικίες και χρησιμο-
ποιούνταν ως πύργος φυλακών, όπως αναφέρει το 1669 ο Evliya Chelebi. Και οι τρεις τελευταί-
ες γνωστές φωτογραφίες του μνημείου τραβήχτηκαν από Γερμανούς στρατιώτες κατά τη διάρ-
κεια της Κατοχής (την συγκεκριμένη μου υπέδειξε ο Κ. Ράλλης). Κατεδαφίστηκε κατόπιν από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ταχύτατες διαδικασίες το 1945, αν και είχε κηρυχθεί δια-
τηρητέο μνημείο με Βασιλικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
στις 11-3-1939. Από το μνημείο διασώζεται σπάραγμα του τόξου ενσωματωμένο σε τοίχο κτη-
ρίου, και το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου.

Κρήνη Αλή Ατζή. Η κρήνη του Αλή 
Ατζή πήρε το συντομευμένο όνομά 

της από τον ιδρυτή της Αλή Μπέη 
Αληγιατζιδάκη, ο οποίος διετέλεσε 
αντιπρόσωπος Ρεθύμνου στη Γε-
νική Συνέλευση της Κρήτης κατά 
τη δεκαετία του 1880 και στη 
συνέχεια Δήμαρχος Ρεθύμνου 
κατά τις περιόδους 1895-98 και 
1899-1905 (ζωγραφικός πίνακας 

Φρ. Θεοδοσάκη). Την οικοδόμησε 
σε επαφή με κτήριο τής μετέπειτα 

οδού Αρκαδίου, το οποίο βρισκόταν 
ανατολικά από το σημερινό χρυσοχο-

είο Μουρτζανού. Το κτήριο εκείνο μαζί με 
την κρήνη κατεδαφίστηκαν κατά τη διαπλά-

τυνση τους οδού Τσουδερών. Η Ρεθεμνιώτικη παράδοση διασώζει 
την πληροφορία ότι η κρήνη αυτή είχε το δροσερότερο στο Ρέθυ-
μνο νερό. Είναι πιθανόν η οικοδόμησή της να πραγματοποιήθηκε 
μετά τη λειτουργία του υδραγωγείου του Ρεθύμνου το 1892, στη 
μνήμη της συζύγου του που είχε αποβιώσει ξαφνικά το έτος 1886. 

Έφυγε κι ο Βαγγέλης Κιαγιαδάκης
Εδώ και ενάμιση μήνα δεν βρίσκεται ανάμεσά μας ο Βαγγέλης Κιαγιαδάκης. 
Ευαίσθητος «Φτερόλακκας» της ποίησης, δεινός ορειβάτης που απολάμβα-
νε μέχρι το μεδούλι τον κόσμο των βουνών, απόλυτος σε ορισμένα θέματα, 
ιδιαίτερα εθνισμού, πρωτοπόρος σε ανασυστάσεις μοναστηριών, όπως του 
Βωσάκου και του Αγίου Πνεύματος Κισσού. Είχαμε την χαρά να περπατήσου-
με μαζί και με τον Λεωνίδα Χατζηδάκη, συχνά και με τον Μιχάλη Βαλαρή και 
τη σύζυγό μου στις Μαδάρες, στους πρόποδες των οποίων μας οδηγούσε με 
τον θρυλικό σκαραβαίο του, χωρίς ποτέ να καταδεχτεί να πάρει ούτε και την 
βενζίνη. Πάντα χιουμορίστας, πάντα πρόσχαρος. Τελευταία ασχολήθηκε και 
με την ιστορία, γράφοντας κι εκδίδοντας το βιβλίο «Ελευθέριος Βενιζέλος. Γε-
γονότα που σημάδεψαν τη ζωή του». Κάπου απ’ το επέκεινα, ο Βαγγέλης θα 
μας επιβλέπει, θα τσιμογελά και θα συνεχίζει να συνθέτει τα ποιήματά του: 
«Περίμενε, θα ’ρθω μαζί σου. Τ’ αποφάσισα. Γιατί από το σπίτι τούτο έχω φύ-
γει από καιρό. Ένα λεπτό μονάχα να γυρίσω το κλειδί στην πόρτα. Όχι, δε θα 
πάρω τίποτα μαζί μου, γιατί δεν κράτησα τίποτα δικό μου, μονάχα τ’ άδειο 
μου κορμί κι αυτό στεγνωμένο». 

Κάστρο Castell Vecchio. Στα χρόνια της Β’ Βυζαντι-
νής περιόδου της Κρήτης στη θέση του Ρεθύμνου 
θα πρέπει να είχε απομείνει ένα πόλισμα δίπλα στη 
θάλασσα, περισσότερο ως ψαροχώρι, που προστα-
τευόταν από ένα κλασικό μεσαιωνικό κάστρο, ανα-
φερόμενο στις πηγές με τα ονόματα Castell Vecchio, 
Castrum Rethemi και Antico Castello. Η αμυντική 
αυτή κατασκευή περιέκλειε έναν πολύ μικρό οικι-
σμό, με σειρά θολωτών χώρων-εργαστηρίων στη 
δυτική και νότια πλευρά του. Αποτελούνταν από 
ορθογώνιους πύργους και ευθύγραμμα μεσοπύρ-
για, όπως φαίνεται από τον μοναδικό χάρτη που 
την απεικονίζει, του Ζ. Magagnato του έτους 1559 
(σχεδίαση Ιωάννας Στεριώτου). Η πρώτη σωζόμε-
νη αναφορά του κάστρου αφορά στην επανάστα-
ση των Μελισσηνών, μεταξύ των ετών μεταξύ 1228 

και 1230. Το σχήμα του κάστρου ήταν τραπεζοειδές και διέθετε δύο πύλες, τη μία απέναντι από τη μελλοντι-
κή Loggia και την άλλη στη δυτική πλευρά, προς τον λόφο του Παλαιοκάστρου. Το μέγεθος του τετράπλευ-
ρου θα πρέπει να ήταν 200 × 150 μ. περίπου. Μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα αποτελούσε τον κύριο οικιστικό 
πυρήνα της πόλης, συγκεντρώνοντας τις κυριότερες λειτουργίες της (αγορά, φρουρά κ.λπ.). Τα ίχνη του παρέ-
μειναν στον πολεοδομικό ιστό του Ρεθύμνου και μετά την κατεδάφισή του, ενώ η πυκνή δόμηση στο εσωτε-
ρικό του κάνει και σήμερα ευδιάκριτο το μεσαιωνικό τμήμα της πόλης.


