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Στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων του Χάρη Καλαϊτζάκη (1)

Αναδιφώντας το χθες (194)
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Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου η προγραμματι-
σμένη εκδήλωση τιμής για τον αείμνηστο συμπολίτη Χάρη Κα-
λαϊτζάκη (1953-2020). Ήταν μια επιβεβλημένη ενέργεια προκει-
μένου να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής, πράγμα που 
δεν είχαμε καταφέρει κατά την εκδημία του, εξαιτίας των απα-
γορεύσεων του τρίτου πανδημικού κύματος πριν από ένα χρό-
νο. Στην εκδήλωση ο συντάκτης της στήλης έκανε την εισήγηση 
με τον παραπάνω τίτλο και με παράλληλη προβολή διαφανειών.

«Για την αρχαιοελληνική μυθολογία τα «Ηλύσια πεδία» ήταν ο 
τελικός προορισμός της ψυχής των ενάρετων ανθρώπων. Κι 
ήταν οι Γάλλοι, θαυμαστές πάντα του αρχαιοελληνικού πολιτι-
σμού, που καθιέρωσαν την κεντρική λεωφόρο της πρωτεύου-
σάς τους, την ωραιότερη κι επιβλητικότερη ίσως του κόσμου 
ολόκληρου, στο όνομά τους.

Σ’ αυτή γιορτάζουν τη συγκλονιστικότερη επανάσταση του 
κόσμου στις 14 Ιουλίου κάθε χρόνο κι αυτήν επισκέπτονται 
και θαυμάζουν κάθε χρόνο πάνω από εκατό εκατομμύρια άν-
θρωποι.

Σε μια τέτοια 
φανταστική λε-
ωφόρο Ηλυσί-
ων Πεδίων, με-
ταξύ αυτού και 
του άλλου κό-
σμου, θα παρα-
κολο υ θ ή σ ο υ -
με σήμερα τον 
Χάρη Καλαϊτζά-
κη να περπατά, 
καμαρωτός κι 

αγέρωχος. Αυτή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη ρεθε-
μνιώτικη οδό Αρκαδίου, τον δρόμο τον οποίο πάσχιζε να ιστο-
ρήσει εδώ και χρόνια και που δεν πρόλαβε να τον υμνήσει με 
την ίδια του τη φωνή. Θα περιπλανηθούμε απόψε δίπλα του, με 
τη βοήθεια των φωτογραφικών αρχείων του Ιστορικού και Λαο-
γραφικού Μουσείου, του Γιώργη Εκκεκάκη, της Μαρίας Τσιρι-
μονάκη, του Μάνου Γοργοράπτη και του δικού μου.

Να ’τον λοι-
πόν με τον 
χ ε ι μ ε ρ ι -
νό επενδύ-
τη του να πε-
ριηγείται στη 
S a b b i o n a r a 
του Ρεθύ-
μνου της Βε-
ν ε τ ο κ ρ α τ ί -
ας. Περπα-
τά στον πλα-
τύτερο δρό-
μο της πόλης, 

αυτόν που ήταν ανοιχτός στη θάλασσα, στις νέες ιδέες, στην 
Αναγέννηση που ερχόταν με φουσκωμένα τα πανιά απ’ την Ευ-
ρώπη. Είναι δύσκολο να διακρίνουμε ποιος ακριβώς από τους 
εικονιζόμενους είναι. Μπορεί να είναι ο ευγενής που αγορεύει 
περί φιλοσοφίας στον συμπεριπατητή του, στο κέντρο του πί-
νακα. 

Μπορεί όμως να είναι κι ο άλλος, με μαύρο καπέλο ή 
εκείνος, που μόλις έχει βγει με τον φίλο του από τη λέ-
σχη των ευγενών, τη Loggia. 

Έχουν περάσει λίγες μόνο μέρες από τις 4 του Γενάρη του 1561, 
πριν 450 ακριβώς χρόνια, τέτοιες μέρες, που ίδρυσαν με τον Φρα-
γκίσκο Μπαρότση την Ακαδημία των Vivi του Ρεθύμνου. Όλοι 
αυτοί οι «ζωντανοί άνδρες» διέθεταν τίτλους, βενετικής ή κρητι-
κής ευγένειας, όλοι τους είχαν μεγάλα κτήματα στην ενδοχώρα 
του Ρεθύμνου κι όλοι διακρίνονταν για τις φρέσκες τους ιδέες. 

Ο Χάρης ήταν ο άρχοντας του Ορθέ, όπου κι είχε μόλις ανακαινί-
σει το υποστατικό του. 
Η βασική του όμως κατοικία παρέμενε στην πόλη, κι ο χώρος ερ-
γασίας του δίπλα στον προμαχώνα της Αγίας Βαρβάρας, στη συ-
νοικία της Αρβανιτιάς. 

Να ’τον και πάλι, 
ανέγγιχτο από τον 
χρόνο, να πορεύε-
ται θριαμβικά στην 
ίδιο δρόμο κατά την 
εποχή της οθωμα-
νικής κατοχής. Εί-
ναι τον 18ο ή μάλλον 
τον 19ο αιώνα που 
τον διασχίζει, σχε-
δόν αόρατος, οικο-
δομημένο πια από 
την πλευρά της θά-
λασσας και κατει-
λημμένο από ξυλο-
κατασκευές στο ισό-
γειο και από κιόσκια 
στους ορόφους. 

Οι άρχοντες που χαι-
ρετά και τον χαιρε-
τούν φορούν τώρα 
όλοι τους φέσια, κόκ-
κινα και λευκά, είναι 
όμως αρχοντάνθρω-
ποι κι εκείνοι. Ανάμε-
σά τους διακρίνουμε 
τον Κιαμή Βεϊσάκη, 
τον Σελίμ Μπέη, τον 
Αλή Βαφή Σελιανάκη, 
τον μεγαλύτερο φιλάν-
θρωπο της Κρήτης, τον 
δάσκαλο Καζίμ Εμινε-
φεντάκη και τον τε-
λευταίο μουτασερίφη 
του Ρεθύμνου Χουσνί 
Πασά.

Να’ τον τώρα μέρα γιορτινή να διασχίζει και πάλι τον 
κεντρικό δρόμο της πόλης. Αριστερά και δεξιά του κυ-
ματίζουν οι προξενικές σημαίες και πίσω τους στέκο-
νται οι πρόξενοι του Ρεθύμνου. 

Πρώτο-πρώτο χαι-
ρετά τον Ανδρέα 
Σαουνάτσο, που 
εκπροσωπεί στο 
Ρέθυμνο τη Γαλ-
λία. 

Παρακάτω ανταλ-
λάσσει ευχές με τον 
Γεώργιο Καλοκαι-
ρινό, τον Χαράλα-
μπο Πετυχάκη και 
τον Μάρκο Σκου-
λούδη (εικόνα), 
που στέκονται στο 
μπαλκόνι του προ-
ξενείου της Μεγά-
λης Βρετανίας. 

Μπροστά στο τσαρικό προξενείο κοντοστέκεται για ν’ 
ανταλλάξει ευχές με τον Γεώργιο Σκουλούδη, τον Μανού-
σο Μαυρατζά και τον Γεώργιο Χατζηγρηγοράκη.

Στο αυστρουγγρικό προξενείο λέει δυο κουβέντες με τον E. 
Barbieri, τον Θεόδωρο Τριφύλλη και τον Πέτρο Ζαχαρίου. 

Στο προξενείο της Ιταλίας ανταλλάσσουν τα καλημερίσματα με 
τον πρόξενο γιατρό Κωνσταντίνο Πετυχάκη και τον διάδοχό 
του Εμμανουήλ Τσιριμονάκη...». 

Φυσικά δεν 
παραλείπει ν’ 
ανέβει τα σκα-
λιά του ελληνι-
κού προξενεί-
ου, προκειμέ-
νου να βοηθή-
σει στην έπαρ-
ση της σημαί-
ας τους προ-
ξένους Γεώρ-
γιο Καλοκαι-
ρινό και Εμμα-
νουήλ Μίνωα 
Πετυχάκη (ει-
κόνα), σιγο-
τραγουδώντας 
μαζί τους τον 
εθνικό ύμνο.

Στο Καμαράκι δεν μπορεί παρά να σταθεί, αναζητώ-
ντας το γεφυράκι της Βενετοκρατίας. Οι γέφυρες πά-
ντα τον εντυπωσίαζαν και αν ο θεός του έγραφε χρό-
νους είμαι παραπάνω από βέβαιο ότι θα αποτελού-
σαν στο μέλλον θέμα μελέτης γι’ αυτόν.

Στο μεταξύ δεν σταματά να χαιρετά τους φίλους του καφε-
τζήδες, για την εξιστόρηση της δραστηριότητας των οποί-
ων, ξόδεψε χιλιάδες ώρες απ’ τη ζωή του. Ποτέ του δεν θε-
ώρησε υποτιμητικό να τους συναναστρέφεται, ν’ ακούει 
τον πόνο τους και να τους υπερασπίζεται στις κατά καιρούς 
καταδιώξεις τους. Αν κι ο ίδιος μέχρι που ξεκίνησε τις έρευ-
νές του είναι ζήτημα αν είχε μπει καμιά φορά σε καφενείο...

Με τους εστιάτορες της οδού Αρκαδίου έχει σχέσεις εξαιρετικές. Άλλω-
στε είναι γνωστός ο εκλεκτικισμός του στη διατροφή και η αγάπη του για 
τις αυθεντικές γεύσεις. Οι φιλοφρονήσεις που ανταλλάσσουν είναι λοι-
πόν πραγματικές, με τον Αντώνη Μυλωνιανό, τον Βασίλη Σκεπετζή (ει-
κόνα) και τον Κωνσταντίνο Κούνουπα...». 
Θα συνεχίσουμε όμως την περιήγησή μας στη Λεωφόρο των Ηλυσίων 
Πεδίων του Χάρη Καλαϊτζάκη την επόμενη εβδομάδα.


