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Σημειώσεις συγκοινωνιακής ιστορίας του Ρεθύμνου

Αναδιφώντας το χθες (231)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

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

Οι 231ες «Ανα-
δ ι φ ή σ ε ι ς » 
έχουν ως θέμα 
την ξενάγη-
ση που θα εμ-
ψυχώσω σήμε-
ρα το απόγευ-
μα, στα πλαί-
σια των «Ημε-
ρών Ρεθύμνου 
2022» και η 
οποία επιγρά-

φεται «Ξενάγηση στις ρούγες, στις πιάτσες και στα χάνια της παλιάς πόλης 
του Ρεθύμνου». Πραγματοποιείται στα πλαίσια της κυκλοφορίας του βιβλίου 
που γράψαμε με τον Θωμά Κρεβετζάκη «Οι μετακινήσεις στο Ρέθυμνο». Θα 
ξεκινήσει στις 6.00 μ.μ. από την πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων και θα κα-
ταλήξει στις 8.00 μ.μ. στην πλατεία του Άγνωστου Στρατιώτη. Η συμμετοχή 
είναι, όπως και στις προηγούμενες τριάντα, όχι μόνο ελεύθερη αλλά και ιδιαί-
τερα επιθυμητή.

Στο ξεκίνημά μας στους Τέσσε-
ρις Μάρτυρες θ’ αναφερθού-
με στις πιάτσες των τετράπο-
δων, των τρίκυκλων μηχανών, 
των φορτηγών, των ταξί και 
των λεωφορείων που είχαν λει-
τουργήσει κατά καιρούς στην 
πλατεία τους, και θα μιλήσου-
με για την τότε οδό - περισσό-
τερο βουλεβάρτο Πριγκιπίσ-
σης Σοφίας (αργότερα Λεω-
φόρο Ναυάρχου Παύλου Κου-
ντουριώτη, φωτογραφία). Θα 
αναφερθούμε επίσης στη δια-
μόρφωση της στοάς του Ορτά 
Καπί (Μεγάλης Πόρτας) μέσω 

του προμαχώνα της Αγίας Παρασκευής, ενώ δεν θα παραλείψουμε να μιλήσουμε για τα τείχη και τους 
προμαχώνες του Ρεθύμνου, που μετατράπηκαν μετά την κατεδάφισή τους σε δρόμους και πλατείες αντί-
στοιχα.

Με την ευκαιρία 
θ’ αναφερθούμε 
και στους άλλους 
σταθμούς των 
ΚΤΕΛ, του Αγιοβα-
σιλιώτικου στην 
οδό Μοάτσου, του 
Δυτικού Ρεθύμνου 
απέναντι από τον 
Κήπο, του Αμα-
ρίου και του Μυ-
λοποτάμου στην 
πλατεία του Άγνω-
στου Στρατιώτη, 
των Χανίων - Ηρα-

κλείου στον Άγνωστο επίσης και στη συνέχεια στην οδό Μοάτσου κ.λπ. Θα 
θυμηθούμε επίσης τις συνθήκες των μετακινήσεων εκείνων, με τις αποσκευές 
ανεβασμένες στην οροφή των λεωφορείων και σκεπασμένες με μουσαμάδες, 
με στάσεις στο Γενί Καβέ και στις Βρύσες, για γουρουνόπουλο και γιαούρτι με 
μέλι αντίστοιχα για όσους άντεχε η τσέπη τους κ.ά.

Η επόμενή μας στάση θα πραγ-
ματοποιηθεί στα Πεταλάδικα, 
γνωστά επίσης και ως Σωμαρά-
δικα, ονόματα που φανερώνουν 
την επαγγελματική εξειδίκευση 
των καταστηματαρχών τους. Θα 
θυμηθούμε μερικά από τα σχε-
τικά καταστήματα: Τα χάνια του 
Αβάτζου και του Κουτσοπήγου-
νου, τα σαμαράδικα του Στ. Δα-
σκαλάκη, του Ν. Σπανουδάκη και 
του Γ. Λιονή, το καροποιείο του 
Κουλογιάννη, τα χαρκιάδικα του 
Λιανδρή και του Πιοτογιαννάκη, 
το σκυτορραφείο του Στ. Φορ-
τσάκη κ.ά. Με την ευκαιρία της 
αναφοράς στα χάνια των Πετα-
λάδικων, θ’ αναφερθούμε σ’ αυτά 
όχι μόνο σε επίπεδο πόλης αλλά 
και νομού Ρεθύμνης και στη χρη-
σιμότητα και αναγκαιότητά τους 
σε παλιότερες εποχές.

Θα μιλήσουμε για τα πε-
ρισσότερα από τριάντα 
χάνια που λειτούργησαν 
κατά καιρούς στην πόλη, 
μεταξύ των οποίων του 
Κατριτζή στον Πλάτα-
νο και του Παναρετάκη 
στην Αγία Βαρβάρα και 
των άλλων στην Άμμος 
Πόρτα, που θα συναντή-
σουμε παρακάτω. Θα μι-
λήσουμε και για εκείνα 
της υπαίθρου, ένα στον 
δρόμο προς τα Χανιά, 
στη συνέχεια του Κυμι-
ωνή (Νταμουλή) στην 
Κούφη και του Σπανδά-

γου πριν την Επισκοπή. Στον δρόμο προς το Ηράκλειο λειτουργούσαν επίσης 
το χάνι του Αλέξανδρου Πολυχρονάκη,  στον  ομώνυμο οικισμό που αναπτύ-
χθηκε δίπλα του, το χάνι του Λαγού λίγο βορειότερα από το Πέραμα, ένα άλλο 
στους Δαφνέδες μέσα σε σπηλιά, του Καρτερή νότια των Χελιανών, η «Μό-
σχα» (χάνι Μακρυγιάννη), το Αλοϊδιανό χάνι και του Αστρινού πριν από τη Δα-
μάστα. 

Χάνια λειτουργούσαν επί-
σης στο Άδελε, στις Καρί-
νες και στο Μπαλί και στον 
Αγιοβασιλιώτικο δρόμο στο 
Σπήλι του Τσουδερού, κο-
ντά στο Κεντροχώρι (τότε 
Δουμαεργειό) του Χλιαού-
τη, στον Πλατανέ του Σερ-
ντάρη κι ακόμη ένα στα 
Ακούμια. Στον Αμαριώτικο 
δρόμο χάνια λειτουργού-
σαν στις Πρασές και στους 
Ποταμούς. Στης Πέτρας το 
Νερό λειτουργούσε το χάνι 
του Νταμπακέρη. Ανάμεσα 
στα Χάρκια και το Καβού-
σι δραστηριοποιούνταν το 
χάνι του Βενιανάκη και στη 
διασταύρωση του Αρκαδιώ-

τικου δρόμου προς Αμάρι και Καλογέρου το χάνι της Λίμνης. Άλλα χάνια ήταν της Καρές, του 
Δουλγέρη, του Σήφη στους Ποταμούς και του Αδάμη στα Τρία Μοναστήρια. Τα χάνια υπήρ-
ξαν οι πρόγονοι των ξενοδοχείων ύπνου του Ρεθύμνου (εικόνα), για τα οποία επίσης θα μι-
λήσουμε.

Η στάση μας στο Μεϊντάνι (αργότερα 
Πλάτανο) και στη συνέχεια στην οδό 
Παλαιολόγου αφορά στο παλιότερο 
κοινωνικό κέντρο της πόλης, με τα στε-
νά (Παρθένων και Ωραίας, στο σχεδιά-
γραμμα) και το υπερμέγεθες ιστορικό 
δέντρο του Πλατάνου. Αφορά επίσης 
την piazza, την μεγάλη πλατεία του Ρε-
θύμνου επί Βενετοκρατίας, με τα επιφα-
νή δημόσια κτήρια και την κρήνη της. 
Δεν θα παραλείψουμε ν’ αναφερθούμε 
στο σύστημα της επίστρωσης των δρό-
μων με καλντερίμια και στη συνέχεια 
αφαίρεσή τους επί δημαρχίας Χουσνί 
Βακογλάκη και στην εφαρμογή τού συ-
στήματος Μακαδάμ. Όμως αυτό προϋ-
πέθετε την συχνή συντήρηση του οδο-
στρώματος, πράγμα που δεν συνέβη 
και οδήγησε σε μια απέραντη σκονού-
πολη το καλοκαίρι και λασπούπολη τον 
χειμώνα.

Παρακάτω στα υπολείμματα 
του Ρολογιού θα μιλήσουμε για 
τον άδικο χαμό του (φωτογρα-
φία αρχείου Νίκου Δασκαλάκη), 
θύμα της διάνοιξης της οδού Αρ-
καδίου, καθώς και για άλλες δια-
νοίξεις δρόμων: των οδών Ιουλί-
ας Πετυχάκη και Μάρκου Μου-
σούρου επί Κρητικής Πολιτεί-
ας και εκείνων της περιόδου του 
Μεσοπολέμου και μετέπειτα, 
των σημερινών οδών Γιαμπου-
δάκη, 44ου Συντάγματος, Κυρίλ-
λου Λουκάρεως, Κουμουνδού-
ρου (δύο φορές), Μελισσηνού, 
Μανιουδάκη, Σαλαμίνας, Τσου-
δερών (μπροστά από το Σχολείο 
«Αθηνά»), Μοάτσου, Τομπάζη 
και Γερακάρη. Θα μιλήσουμε επί-
σης για τη διάνοιξη της πλατείας 
25ης Μαρτίου. 

Παρακάτω θα 
σταθούμε στο 
π ε ζ ο δ ρ ό μ ι ο 
μπροστά στο 
Κέντρο Βυζα-
ντινών Τεχνών 
για να παρα-
τηρήσουμε τις 
μοναδικές ενα-
π ο μ ε ί ν α σ ε ς 
από τις μαλτε-
ζόπλακες επί-
στρωσης πεζο-
δρομίων (και 
της Προκυμαί-
ας) της πόλης, 

οι οποίες διασώζονται εκεί μπροστά και μας φανερώνουν πώς ήταν παλιότερα 
κατασκευασμένα τα περισσότερα απ’ αυτά. Μερικά άλλα ήταν φτιαγμένα με βο-
τσαλωτό, με πιο καλοκατασκευασμένα εκείνα στην οδό Αρκαδίου (φωτογρα-
φία).

Η στάση μας στο παλιό λι-
μάνι είναι επιβεβλημένη, 
αφού αυτό αποτελούσε για 
μεγάλες χρονικές περιό-
δους τον μεγάλο συγκοινω-
νιακό κόμβο της πόλης. Θα 
πούμε δυο λόγια για τη σο-
φία των αρχαίων μας προ-
γόνων, οι οποίοι είχαν κα-
τασκευάσει στα ελληνιστι-
κά χρόνια τούς δύο νεώσοι-
κούς τους στα δυτικά (φω-
τογραφία) και όχι στα εκτε-
θειμένα στον βοριά ανατο-
λικά της πόλης, όπως και 
για την αντίστοιχη των θα-

λασσοκρατόρων Βενετών, που σχεδίαζαν το νέο τους λιμάνι στην ίδια ακριβώς δυτική θέση. Θα μι-
λήσουμε ακόμα για τις παλιότερες ακτοπλοϊκές δόξες του Ρεθύμνου, που έφταναν από την Αίγυ-
πτο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα κι από τη Μάλτα μέχρι την Αλεξανδρέττα.

Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας διαδοχικά μέσω της Προκυμαίας και της οδού Αρκαδίου, της παλιότερης Μεγάλης Ρούγας της πόλης, στην οποία είχαν κατα-
σκευαστεί τα ωραιότερα από τα μέγαρά της, όπως βέβαια και η Loggia των ευγενών της. Θα αναφερθούμε στην πρώτη ονοματοδότηση των δρόμων της πόλης από 
τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής και στην ανορθόδοξη αριθμοδότησή τους, κατά το σύστημα της πατρίδας τους. Δεν θα παραλείψουμε να μιλήσουμε για τις μετακινή-
σεις επί τετραπόδων, τα οποία εξυπηρέτησαν τις ανάγκες της πόλης για πολλούς αιώνες.

Το βενετσιάνικο Καμαράκι 
και τα χάνια του Παττακού 
και του Μποτώνη θα μας 
απασχολήσουν στη συνέ-
χεια, ενώ θα κατευθυνόμα-
στε προς το Κουμ Καπί (Άμ-
μος Πόρτα) του Ρεθύμνου, 
το οποίο είναι πολύ λιγότε-
ρο γνωστό από εκείνο των 
γειτονικών μας Χανίων. Θ’ 
αναφερθούμε στην παλιό-
τερη διαμόρφωση της πε-
ριοχής, πριν την ανέγερση 
του ανδριάντα του Άγνω-
στου Στρατιώτη, με το με-
γαλοπρεπές οχυρό της 
Ντάμπιας, καθώς και τον 
τουρμπέ και την κρήνη, 
στην οποία ξεδιψούσαν οι 
οδοιπόροι.

Θ’ αναφερ-
θούμε επίσης 
στη Σκάρπα, 
όπως και στη 
διάνοιξη της 
π α ρ α λ ι α κ ή ς 
οδού Σοφο-
κλή Βενιζέλου, 
καθώς και της 
συνέχειάς της 
οδού Βελου-
χιώτη επάνω 
στις αμμοθί-
νες των Περι-
βολίων. Δεν 
θα λησμονή-

σουμε την παλιότερη παράδοση της πλατείας από τους πεζούς στα αυτοκίνητα, 
η οποία έφτανε μέχρι τους αγώνες δεξιοτεχνίας τους, ενώ στην παράλληλη Προ-
κυμαία προπολεμικά διεξάγονταν μέχρι και ιππικοί αγώνες! 

Παρουσίαση βιβλίου

Θ’ ακολουθήσει στην πλατεία του Άγνωστου Στρα-
τιώτη η παρουσίαση του βιβλίου που γράψαμε με 
τον Θωμά Κρεβετζάκη, το οποίο φέρει τον υπότιτ-
λο «Σημειώσεις συγκοινωνιακής ιστορίας». Θα το 
παρουσιάσει ο ιστορικός ερευνητής και συγγραφέ-
ας Μάνος Γοργοράπτης, ενώ ο Θ. Κρεβετζάκης θ’ 
αναφερθεί στην εξελικτική πορεία των μετακινήσε-
ων κι εγώ θα αισθητοποιήσω με οπτικό υλικό εποχής 
τον περίπατό μας από το Ορτά Καπί μέχρι το Κουμ 
Καπί. Το βιβλίο κυκλοφορεί εκτός εμπορίου, έχο-
ντας παραχθεί με έξοδα του προγράμματος Civitas 
Destination. 
Προκειμένου όμως όσοι ενδιαφέρονται να μπορέ-
σουν να το προμηθευτούν, θα προσφερθεί ορισμέ-
νος αριθμός τεμαχίων σε τιμή κόστους. Όσοι πιστοί, 

βαδίζοντες και μη, καθώς και οι φιλαναγνώστες, προσέλθετε!


