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Την περασμένη Τε-
τάρτη 8 Δεκεμβρίου 
οι «Ημέρες Ρεθύμνου 
2021» πραγματοποί-
ησαν εκδήλωση αφιε-
ρωμένη στο φάρμακο 
και στα φαρμακεία του 
Ρεθύμνου. Είχε προ-
ηγηθεί η έκθεση της 
γιατρού Ελένης Ιωαν-
νίδου, με ψηφιδωτά 
από ληγμένα φάρμα-
κα και τον τίτλο «Χάπι 
end» στο Σπίτι του Πο-
λιτισμού, η οποία θα 
διαρκέσει για λίγο ακό-
μα, μέχρι τις 15 Δεκεμ-
βρίου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε 
με την ξενάγηση που 
έκανα με θέμα τα ιστο-
ρικά φαρμακεία της 
πόλης, στην οποία θα 
αναφερθώ παρακάτω. 
Ακολούθησε επίσκεψη 
στην έκθεση της Ελέ-
νης Ιωαννίδου και εκ-
δήλωση στην αίθουσα 
του Σπιτιού του Πολιτι-
σμού. Αρχικά ο διευθυ-
ντής των «Ημερών Ρε-
θύμνου» Θωμάς Κρε-
βετζάκης έκανε ομι-
λία-προβολή με θέμα 

«Επιδημία είναι, θα περάσει». Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κώστας Βαρδιάμπα-
σης χαιρέτισε την εκδήλωση, προσκομίζοντας σχετικά με το θέμα ιστορικά τεκμήρια, όπως το βιβλίο συνεδρι-
άσεων του Συλλόγου.

Ακολούθησε ομιλί-
α-προβολή του ιστορι-
κού ερευνητή Μάνου 
Γοργοράπτη, με θέμα 
«Φαρμακεία του Ρεθύ-
μνου». Ήταν μια ανα-
λυτική παρουσίαση της 
ιστορίας της φαρμακευ-
τικής αγωγής στο Ρέθυ-
μνο, η οποία, διευρυμέ-
νη, αξίζει να εκδοθεί αυ-
τοτελώς, με χορηγία, ελ-
πίζω, του Φαρμακευτι-
κού Συλλόγου. Άλλωστε, 
από τους λίγους οικονο-
μικούς τομείς που ευνο-
ήθηκαν από την πανδη-
μία είναι ο φαρμακευτι-
κός...

Αφού ευχαριστήσω την Κατερίνα 
Τσακάλη, για τις όμορφες φωτογρα-
φίες που αισθητοποιούν τις σημερι-
νές «Αναδιφήσεις», θα αναφέρω ότι 
η ξενάγησή μου ξεκίνησε από το 
μόνο εναπομείναν ιστορικό φαρμα-
κείο της πόλης, εκείνο της οικογέ-
νειας Κούνουπα. Για όσους σπεύ-
σουν να διαμαρτυρηθούν, διευκρινί-
ζω ότι ο όρος «ιστορικά» που χρησι-
μοποιώ, αναφέρεται σε χρονικό εύ-
ρος τουλάχιστον ενός αιώνα. Καλό 
είναι κάποτε να σταματήσουμε να 
τον χρησιμοποιούμε για εγχειρήμα-
τα τριών και τεσσάρων δεκαετιών ή 
και λιγότερων, γιατί τον ευτελίζου-
με. Όσοι έχουν επισκεφθεί ευρωπα-
ϊκές χώρες, αντιλαμβάνονται ασφα-
λώς τι εννοώ.

Πολύ νωρίς αι ύστε-
ρα από αφαίρεση της 
άδειας την περίοδο 
του διχασμού, αφού 
ο Ι. Κούνουπας ήταν 
ταγμένος αναφαν-
δόν με τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο (καβίδικος 
Βενιζελικός), στράφη-
κε στο γενικό εμπό-
ριο, από το οποίο, ως 
πιο προσοδοφόρο, 
αποκολλήθηκε μόλις 
το 1925, οπότε επέ-
στρεψε στην φαρμα-
κευτική. Το έργο του 
συνέχισαν ο γνωστός 

μέχρι σχεδόν τις μέρες μας Ανδρέας Κούνουπας, για λίγο ο γιος του Γιάννης, ο οποίος συνέ-
χισε στην Αθήνα, και ο εγγονός του και συνονόματος Ανδρέας.

Η απασχόληση 
της οικογένειας 
Κούνουπα με τα 
φάρμακα ξεκί-
νησε επίσημα το 
1908, όταν ο Ιω-
άννης απέσπα-
σε από την Κρη-
τική Πολιτεία 
άδεια εξάσκη-
σης επαγγέλμα-
τος, την οποία 
χρησιμοποίησε 
εργαζόμενος αρ-
χικά στο φαρμα-
κείο Ευάγγελου 

Βενετάκη. Να σημειώσουμε ότι την ίδια χρονική περίοδο το επάγγελμα εξασκούσαν 
επίσημα στην επαρχία του Ρεθύμνου ο Γεώργιος Μαθιουδάκης στο Σπήλι και ο Βα-
σίλειος Ρολόγης στο Νεφς Αμάρι.

Δεν μπορούσαμε να μην 
αναφερθούμε σ’ ένα ιστο-
ρικό (από το 1740 τουλά-
χιστον) αχτάρικο (βοτα-
νοπωλείο - μαντζουνάδι-
κο) της πόλης, εκείνο του 
Τουρκορεθύμνιου Μερ-
τζάν, για το οποίο η γνω-
στή έμμετρη διαφήμιση 
που εκτίθεται στο Λαο-
γραφικό Μουσείο αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων: «Σα θα 
σε πιάσει ντιχ αγρίρ [πο-
νόδοντος], να πάρεις χα-
φλιζάνι [μπαχαρικό συγγε-
νές του τζίντζερ], στο Κουμ 
Καπί [συνοικία δυτικά Πύλη 
Άμμου] θε να το βρεις, στ’ 
αχτάρη [μυροπώλη, βοτα-
νοπώλη] του Μερτζάνη».

Εξυπακούεται ότι το κατάστημα εξάσκησης του επαγγέλματος άλ-
λαξε πολλές φορές, από την Αρκαδίου και τη Μικρή Αγορά, μέχρι 
τη γωνία Τσαγρή-Μανιουδάκη και το σημερινό ιδιόκτητο, στο οποίο 
στεγάζεται από το 1964. Να σημειώσουμε εδώ μία σύμπτωση (;), 
ότι δηλαδή συμβολαιογραφικό έγγραφο του 1643 συντάσσεται στη 
σπετσαρία (φαρμακείο της περιόδου της Βενετοκρατίας) του Τζου-
άννε Κουνούπη!

Μετά από μία 
ιστορική αναφο-
ρά από τον νεό-
τερο Ανδρέα, ο 
οποίος μας επέ-
δειξε ιστορικό 
υλικό, συνεχίσα-
με σ’ εκείνο του 
Ευάγγελου Νη-
σιανάκη στην 
οδό Αρκαδίου. 
Εκείνος ξεκίνη-
σε αρχικά ως χη-
μικός και στη συ-
νέχεια ως φαρμα-
κοποιός το 1929, 
διατελώντας επι-

φανής πολίτης του Ρεθύμνου, ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμ-
βουλίου αλλά και του Συνδέσμου προς Διάδοσιν Καλών Τεχνών 
(Ωδείου) επί τρεις σχεδόν δεκαετίες.

Στον ίδιο δρόμο, 
κοντά στην Άμ-
μος Πόρτα, είχε 
δραστηριοποι-
ηθεί επί Κρητι-
κής Πολιτείας ο 
γιατρός και φαρ-
μακοποιός Στυ-
λιανός Μανου-
σέλης (εικόνα). 
Εδώ μιλήσαμε 
και για τον για-
τρό και ανεπίση-
μα φαρμακοποιό 
Σταμάτη Ρολό-

γη, τα φάρμακα του οποίου αφορούσαν περισ-
σότερο τη φυματίωση και τα αφροδίσια νοσήμα-
τα. Μιλήσαμε επίσης για το φαρμακείο του Δημο-
τικού Νοσοκομείου (σήμερα Σχολή Χωροφυλα-
κής).

Για τους αναγνώστες 
θα πρέπει να διευκρι-
νίσουμε ότι το «χα-
φλιζάνι» είναι φυτό 
συγγενικό του τζί-
ντζερ και αποτελεί 
μέχρι σήμερα στις 
μουσουλμανικές κοι-
νωνίες βασικό συ-
στατικό του αφεψή-
ματος με το όνομα 
«καϊνάρι». Μπορού-
με να το φτιάξουμε 
με τριμμένο τζίντζερ, 
φασκομηλιά, μαλοτί-
ρα, γαρίφαλα, κομμα-

τάκια ξεραμένης πορτοκαλόφλουδας, κανέλα, πιπέρι, μοσχοκάρυδο και κάρδαμο. 
Το γλυκαίνουμε με μέλι και το πασπαλίζουμε με τριμμένη καρυδόψυχα. Το βραστά-
ρι αυτό προσφέρεται μέχρι σήμερα και στα καφενεία της Λέσβου και γνωρίζω από 
τη Σάμο ότι προσφέρονταν αχνιστό στα καφενεία της δωρεάν τις πολύ κρύες ημέ-
ρες του χειμώνα, κατά τις οποίες οι αγρότες δεν μπορούσαν να εργαστούν στα χω-
ράφια τους.

Η επόμενη στά-
ση μας πραγ-
ματοποιήθηκε 
ανατολικά της 
οικίας Δρανδά-
κη, στο παλιό-
τερο φαρμα-
κείο του φαρμα-
κοποιού Θεμι-
στοκλή Σαου-
νάτσου (εικόνα 
έτους 1900) και, 
από το 1923 που 
πέθανε μέχρι το 
1947, του αδελ-
φού του μαιευ-
τήρα γιατρού 
Γεωργίου, που 

αποκλήθηκε ευλόγως «Ανάργυρος». Παρακάτω κοντοσταθήκαμε στο κτήριο που στέγαζε 
το φαρμακείο Μιχαήλ Σταυρίδη της περιόδου 1936-1954 στη γρότα της Χατζηγρηγορά-
κη και μιλήσαμε και για εκείνο του εκεί δίπλα Νοσοκομείου της Χριστιανικής Κοινότη-
τας Ρεθύμνου κατά τον 19ο αιώνα.

Παρακάτω, στην οδό Σου-
λίου, αναφερθήκαμε στο 
τελευταίο αχτάρικο της 
πόλης, που το προλάβα-
με οι παλιότεροι, του Δη-
μήτρη Κοντογιάννη (ει-
κόνα) και του γιου του Πα-
ναγιώτη. Μιλήσαμε επίσης 
για το επίσης αχτάρικο του 
Ζεκίς Μπουραμπουτάκη 
στον διπλανό Πλάτανο, στο 
Σεϊτάν Τσαρσί, στο οποίο 
έχουν αναφερθεί τόσο ο 
Παντελής Πρεβελάκης, όσο 
και αναλυτικότερα η Μα-
ρία Τσιριμονάκη στο βιβλίο 
της «Εκείνοι που έφυγαν-
εκείνοι που ήρθαν». Εδώ 
μας δόθηκε η ευκαιρία να 
αναφερθούμε και στη θαυ-
ματουργή αλοιφή εγκαυμά-
των του Δημητρού και της 
Μαρίτσας Τζέτζου. 

Την αλοιφή αυτή συνεχίζουν να προ-
σφέρουν - πάντα αφιλοκερδώς - ο 
Μιχάλης Χαλκιαδάκης και η αδελφή 
του Καίτη Χαλκιαδάκη-Κουταλά. Το 
ίδιο έκαναν και με τους συμμετέχο-
ντες στη ξενάγηση, με τη βοήθεια της 
Ελένης Τζέτζου στη συσκευασία. Ανα-
φερθήκαμε επίσης στα καταπλάσμα-
τα της Γιασεμής Κάρταλη και της Ευ-
γενίας Σαριδάκη-Λουκάκη (Λούκαι-
νας) στη Σοχώρα. Κι ακόμα στα φαρ-
μακεία του Χανιώτη Νικολάου Βολα-
κάκη (εικόνα), στην Εθνικής Αντιστά-

σεως, και του πολύ παλιότερου Ευάγγελου Βενετάκη, στον Πλάτανο. Από αυτό 
ακριβώς το φαρμακείο, που λειτουργούσε από την αρχή της Κρητικής Πολιτείας, 
είχαμε ξεκινήσει την ξενάγησή μας, αφού σ’ αυτό είχε πρωτοεξασκήσει το επάγγελ-
μα του φαρμακοποιού ο Ιωάννης Κούνουπας.

Πιστεύω ότι παρά το ψύ-
χος, και μάλιστα στο στε-
νάκι το οποίο οι παλιοί 
Ρεθεμνιώτες θυμούνται 
ότι ήταν φημισμένο ότι 
είχε το δριμύτερο της πό-
λης, οι συμμετέχοντες 
δεν το μετάνιωσαν. Από 
την πλευρά μας προσπα-
θήσαμε να τους προσφέ-
ρουμε έγκυρη ιστορική 
γνώση και να τους απο-
χερίσουμε με κάποια κα-
λούδια, για τη βιβλιοθήκη 

και για το δέρμα τους. Φροντίσαμε επίσης να κάνουμε ευχάριστη την παραμονή τους, 
τόσο με σχετικά ανέκδοτα εποχής από τον αστείρευτο Τάσο Κόλλια, όσο και με βίντεο 
ο Μάνος Γοργοράπτης, με τον Θ. Βέγγο φαρμακοποιό. 

Όσο για την εκδήλωση ήταν 
εξαιρετική, από τις καλύτερες 
στο είδος της και τη διαπίστω-
ση αυτή δεν μετριάζει σε τίπο-
τα ο μικρός αριθμός όσων την 
παρακολούθησαν. Πρέπει επί-
σης να ευχαριστήσουμε θερμά 
την Ελένη Ιωαννίδου τόσο για 
τα ψηφιδωτά της όσο και για 
το γεγονός ότι σε ημέρες πέν-
θους για την οικογένειά της δέ-
χτηκε να παραστεί και να μας 
ξεναγήσει. Οφειλόμενες είναι 
οι ευχαριστίες και στο προ-
σωπικό του «Σπιτιού του Πολιτισμού» που με υπομονή και επαγγελματισμό μάς έλεγξε 
όλους ανεξαιρέτως αν είμαστε εμβολιασμένοι, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε με 
ασφάλεια στην έκθεση και στη αίθουσα για τα περαιτέρω.


