
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ •  Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 ΣΕΛ. 7

Μάνος Γοργοράπτης: Παρουσίαση του βιβλίου 
«Οι μετακινήσεις στο Ρέθυμνο»

Αναδιφώντας το χθες (232)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

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

Νιώθω πως η 320 σελίδων καλαίσθητη έκδοση, που απόψε κλήθηκα να πα-
ρουσιάσω και δέχτηκα με χαρά να το κάνω, ως μικρό αντίδωρο για όλο αυτό 
το νοιάξιμο του αγαπημένου Ρεθεμνιώτη ιστορικού ερευνητή Χάρη Στρατι-
δάκη, για τις δικές μου έρευνες, πετυχαίνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή τη συγκέ-
ντρωση της ιστορικής μνήμης των μετακινήσεων στο Ρέθυμνο αλλά και σε 
ολόκληρο τον νομό, σε ένα βιβλίο. Μας διηγείται την ιστορία των δρόμων και 
όσων τους περπάτησαν, με δύο, με τέσσερα πόδια, με ρόδες και τροχούς. Οι 
συγγραφείς, ο Χάρης Στρατιδάκης και ο Θωμάς Κρεβετζάκης, καταφέρνουν 
να κάνουν τον αναγνώστη να σεργιανήσει στους χωμάτινους δρόμους της 
πόλης, να οδηγήσει προς τα Χανιώτικα, να κόψει εισιτήριο στο αστικό λεω-
φορείο για Ατσιπόπουλο, να ακούσει τον ήχο από τα κάρα στον κακοτράχα-
λο δρόμο για Αρκάδι, να μπει ξανά στο πλοίο Πρέβελη για Αθήνα, όπως έκα-
να και εγώ ως φοιτητής πριν από 25 και πλέον χρόνια. Ο δήμος Ρεθύμνης, εκ-
προσωπώντας τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Civitas Destinations 
με τη θέρμη του αντιδημάρχου Θωμά Κρεβετζάκη και την ερευνητική σο-
βαρότητα του Χάρη Στρατιδάκη κατάφεραν να χαρίσουν στους ρεθεμνιώτες 
αναγνώστες ένα ακόμα εκδοτικό θησαυρό, που συμπληρώνει το πάζλ της μι-
κρο-ιστορίας της πόλης, που όλοι απολαμβάνουμε να ζούμε.

Την περασμένη Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου που συγγράψαμε με τον 

Θωμά Κρεβετζάκη κι έχει τον τίτλο «Οι μετακινήσεις στο Ρέ-
θυμνο». Μας έκανε την τιμή να το παρουσιάσει ο ιστορικός 

ερευνητής και συγγραφέας Μάνος Γοργοράπτης, την ει-
σήγηση του οποίου, στο μεγαλύτερό της μέρος, παραθέ-
τω, μαζί με ορισμένες από τις φωτογραφίες που τη συνό-
δευαν.
«…Όλοι όσοι βρισκόμαστε απόψε εδώ δεν συνειδητο-
ποιούμε, ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο γκρεμίστηκε η 
Άμμος Πόρτα στα τέλη του 18ου αιώνα δίνοντας τη θέση 
της σε μια νέα ευρύχωρη πλατεία, και σε έναν αγαλμα-

τένιο άγνωστο στρατιώτη, που κοιτούσε παλιότερα προς 
άλλη κατεύθυνση και που ένωνε πολλές οδούς, το Κολω-

νάκι, την προκυμαία, την οδό Τσάρων. Που οι μαθητές κάθε 
χρόνο συγκεντρώνονταν, για να καταθέσουν στεφάνια, που 

οι κάτοικοι από την Καλλιθέα, τον Μασταμπά και τον Κουμπέ 
κατηφόριζαν τα βράδια του θέρους, για να ακούσουν τις αθηναϊ-

κές ορχήστρες στην Αίγλη και το Κύμα.

Μέσα από τα 720 και πλέον ιστορικά τεκμήρια, που με κόπο 
συγκέντρωσαν, είτε δανείστηκαν από τη ευρεία βιβλιογραφία 
των ερευνητών της πόλης είτε αλίευσαν από τα αρχεία μου-
σείων, εφημερίδων, είτε κατέγραψαν από προφορικές διηγή-
σεις, ο αναγνώστης ενημερώνεται για το ιστορικό πλαίσιο των 
μετακινήσεων και την διαδρομή των συγκοινωνιών στην πόλη 
γαϊδουράτη, ποδαράτη, οδική, θαλάσσια και εναέρια. Αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια και στην κ. Ελένη Αλεβυζάκη, που ανέλα-
βε τη σελιδοποίηση της έκδοσης, αφού κατάφερε με τον τρό-
πο που δόμησε τα ιστορικά τεκμήρια και χωρίς να βαρύνει το 
περιεχόμενο, να πείσει τον αναγνώστη να ταξιδέψει πίσω στον 
χρόνο, να προβληματιστεί για το παρόν αλλά και να οραματι-
στεί το μέλλον. Θα σταθώ στο καλαίσθητο εξώφυλλο της έκδο-
σης, λίγο πριν αναφερθώ στην διάρθρωση του περιεχομένου. 
Ο τίτλος «Οι μετακινήσεις στο Ρέθυμνο» με επεξηγηματικό 
υπότιτλο «Τεκμήρια Συγκοινωνιακής Ιστορίας» δίδει στον ανα-
γνώστη τη σιγουριά, ότι φυλλομετρώντας το βιβλίο, θα ανακα-
λύψει τη συγκοινωνιακή ιστορία αυτού του τόπου, μέσα από 
ιστορικά τεκμήρια, μέσα από φωτογραφίες, χάρτες, διαφημί-
σεις και αποκόμματα πολλών εφημερίδων.

Η φωτογραφία, που έξυπνα επέλεξαν οι συγγραφείς, 
από το αρχείο του αείμνηστου Εκκεκάκη, παρουσιά-
ζει στιγμιότυπο από την κατασκευή του επαρχιακού 
δρόμου, προς το χωριό Μαρουλάς. Ο γενικός διοι-
κητής Κρήτης Γεώργιος Κατεχάκης ποζάρει στο ερ-
γοτάξιο της Στράτας του Μαρουλά το 1929 με τον 
επίσκοπο Τιμόθεο Βενέρη, κουστουμάτους πολιτι-
κούς με το ψάθινο καπέλο τους, χωροφύλακες, ιε-
ρείς, εργάτες με τα εργαλεία τους και οχήματα. Ταυ-
τόχρονα, η φωτογραφία παραπέμπει και στην πα-
ροιμιώδη έκφραση «Ωσάν του Μαρουλά τη Στρά-
τα», δηλώνοντας τις κακοτεχνίες της οδού, αφού έγι-
νε βιαστικά και χωρίς σχεδιασμό για να ενώσει ουσι-
αστικά τη θερινή κατοικία του Επισκόπου Ρεθύμνης 

με το κλεινόν άστυ. Άρα το εξώφυλλο κλείνει πονηρά το μάτι στον αναγνώστη, ξεκαθαρίζοντάς του εκ προοιμίου ότι στις σε-
λίδες, που ακολουθούν θα παρουσιαστούν και τα κακώς κείμενα. Στο οπισθόφυλλο πάλι, επιλέγεται μια φωτογραφία ρεθε-
μνιωτών εφίππων με φόντο το Ρέθυμνο, στον δρόμο για Ηράκλειο, πιθανά φωτογραφισμένοι στο ύψος της σημερινής Σκα-
λέτας, παραπέμποντας στην ανάμνηση πως για πολλές δεκαετίες η σκέψη τού να πας στο Ηράκλειο ή στα Χανιά προϋπόθε-
τε μέρες, σχεδιασμό και μπόλικη ταλαιπωρία. Τα φορτωμένα υποζύγια έκαναν κυριολεκτικά υπερπροσπάθεια να φτάσουν 
τους αναβάτες τους στον επιθυμητό μακρινό προορισμό τους.

Η έκδοση τέμνεται σε 
τέσσερα μέρη. Στο 
πρώτο μέρος του βι-
βλίου οι συγγραφείς 
οδηγούν τον αναγνώ-
στη από τα παλαιολι-
θικά χρόνια, στα μινω-
ικά, τα ελληνιστικά και 
τα βυζαντινά, χωρίς να 
επικεντρώνονται απα-
ραίτητα στην Κρήτη 
και το Ρέθυμνο, αλλά 
προσπαθώντας να τον 

κάμουν να αντιληφθεί ότι οι μετακινήσεις ήταν η αρχή του πολιτισμού και της οικονο-
μικής ανάπτυξης σε κάθε εποχή. Στο «Ιστορικό πλαίσιο των μετακινήσεων» μπλέκο-
νται βενετοί, Οθωμανοί, πρόσφυγες, η κρητική πολιτεία, τα κοντινά Χανιά και η προ-
σπάθεια σύνδεσής τους με το Ρέθυμνο, χωματόδρομοι και σκόνη, ο καταβρεχτήρας, 
η γερμανοκατοχή, γαϊδουράκια, βάρκες και κάρα, οχηματαγωγά πλοία, βότσαλα και 
πεζοδρόμια. Όλα συνοδεία πολλών ασπρόμαυρων φωτογραφιών, που τεκμηριώνουν 
την ιστορική αλήθεια. Οι λεζάντες, που συνοδεύουν τον φωτογραφικό πλούτο, πάντα 
αναλυτικές, απλές και συμπυκνωμένες. Πολλές φορές λέμε πως μια λεζάντα μπορεί να 
καταστρέψει μια φωτογραφία. Εδώ αυτό δεν συμβαίνει, οι λεζάντες περπατούν πλά-
ι-πλάι με τα αποκόμματα των εφημερίδων, τις διαφημίσεις και τις οικογενειακές φωτο-
γραφίες. Στο δεύτερο τμήμα της έκδοσης, που τιτλοφορείται «Οι δρόμοι των μετακι-
νήσεων», ο αναγνώστης θα «περιδιαβεί» μέσα από χάρτες της εποχής, στους δρόμους 
του αστικού Ρεθύμνου αλλά και των επαρχιακών οδών, που συνέδεαν τον αστικό πυ-
ρήνα και με τα χωριά αλλά και με τις κοντινές πόλεις Χανιά και Ηράκλειο.

Ο οδικός χάρτης της περιόδου 
1618-1625, οι δρόμοι έξω από την 
πόλη τον 17ο και 18ο αιώνα, η πε-
ρίοδος 1834-1870, ο δρόμος προς 
το Μεγάλο Κάστρο, οι δρόμοι του 
1900, η λιθόστρωση της πόλης, τα 
βοτσαλωτά πεζοδρόμια, το γκρέ-
μισμα των τειχών και του ενετικού 
κτίσματος του ρολογιού. Όλα πα-
ρουσιάζονται με τρόπο απλό, που ο 
αναγνώστης μπορεί να αποτυπώσει 
στη μνήμη του και να πλέξει το ιστο-
ρικό πλαίσιο γύρω από τις μετακι-
νήσεις. Να περπατήσει στο Μεϊντά-
νι και στην πλατεία Τίτου Πετυχάκη, 
να πιει μια ρακή στην νέα προκυ-
μαία και να σουλατσάρει στην πολύ-

βουη μικρή Αγορά. Οι επώνυμοι οδοί, οι δρόμοι της πόλης από το 1925 ως τους αδιά-
βατους δρόμους της γερμανοκατοχής, η μεταπολεμική ανανέωση του αστικού οδι-
κού κυρίως ιστού κλείνουν αυτό το τμήμα του βιβλίου. Ιδιαίτερης ερευνητικής σημα-
σίας το ότι οι συγγραφείς στάθηκαν χωριστά στην εξέλιξη των δρόμων Αρκαδίου, Πα-
λαιολόγου, της Λεωφ. Κουντουριώτη, της Σοχώρας, της προκυμαίας-Ελευθερίου Βενι-
ζέλου και της προέκτασής της, της Σοφοκλή Βενιζέλου, του πολύπαθου περιφερεια-
κού, που αγκαλιάζει το ενετικό κάστρο, του δρόμου του Κουμπέ προς Χανιά αλλά και 
του δρόμου προς τα Μυλοποταμίτικα Κατωμέρια, τόπο και δικής μου καταγωγής. Χω-
ριστά γίνεται αναφορά και στην δημιουργία του οδικού ιστού των επαρχιών Αμαρίου, 
Μυλοποτάμου και Αγίου Βασιλείου και της σύνδεσης των χωριών με το κλεινόν άστυ.

Εικονοστάσια, πολύ-
τραγουδισμένα γεφύ-
ρια, εθνικές οδοί, όλα 
έχουν τη θέση τους σε 
αυτό το κεφάλαιο. Θυ-
μάμαι τον παππού μου 
να εργάζεται εθελοντι-
κά στη διάνοιξη της 
επαρχιακής οδού που 
συνέδεε τα Ανώγεια με 
την Αξό και κατ’ επέ-
κταση το Πέραμα. Πα-
λάμη, αξίνα, μπόλικος 
ιδρώτας και το όνει-
ρο για ταχύτερη πρό-
σβαση στη Χώρα λάμ-
βανε σάρκα και οστά. 
Στο ίδιο τμήμα καυτη-
ριάζονται όμως και κα-

κώς κείμενα που έγιναν, γίνονται και θα συμβαίνουν. Πλατείες, που έγιναν δρόμοι και 
χώροι στάθμευσης, γεφύρια που γκρεμίστηκαν, ρολόγια που κατεδαφίστηκαν, ποτά-
μια και ρέματα, που έγιναν δρόμοι και η φύση πείσμωσε κάνοντάς και πάλι ποτάμια 
με τις ολέθριες γνωστές συνέπειες. Μια Αρκαδίου πλημμυρισμένη από τα ορμητικά 
νερά του ρέματος Καμαράκι. Το τρίτο και πλουσιότερο μέρος της έκδοσης, που βαφτί-
στηκε «Οι μετακινήσεις» στέκεται στα τεκμήρια της συγκοινωνιακής ιστορίας του Ρε-
θύμνου. Η παρουσίαση των τεκμηρίων και πάλι μέσα από πολυποίκιλα αρχεία, γίνε-
ται κλιμακωτά.

Πρώτα με τα πόδια. Ο άνθρωπος πριν ανακαλύψει τον τροχό περπα-
τούσε και περπατούσε πολύ. Η βιώσιμη κινητικότητα, που τόσο την 
έχουμε κάμει καραμέλα σήμερα, εξαιτίας της ανάγκης επιστροφής σε 
άλλες μορφές μετακίνησης, τότε ήταν ο μόνος τρόπος. Αξημέρωτα οι 
εργάτες με το βουργιάλι στον ώμο, ξεκινούσαν για την δουλειά, που 
συχνά ήταν χιλιόμετρα μακριά. Θυμούμαι τον πατέρα μου να λέει πως 
σηκωνόταν στις 4.30 το πρωί από το χωριό του την Επισκοπή Μυλο-
ποτάμου, για να κατέβει πεζή στο Πέραμα και από εκεί στο Πάνορμο, 
τα καλοκαίρια, για να εργαστεί στη συλλογή καρπουζιού. Το ίδιο συνέ-
βαινε και τους χειμώνες, που και πάλι πεζή έφτανε με τους συμμαθη-
τές του στο γυμνάσιο με βροχή και κρύο, με τα πόδια και συνήθως πο-
λυφαγωμένα υποδήματα. Στην έκδοση ξεχωριστή ενότητα αποτελεί 
η μετακίνηση με τα τετράποδα, που επίσης πολύς λόγος και όχι άδικα 
έχει γίνει και πάλι αυτές τις ημέρες μετά από την άθλια συμπεριφορά 
ενός άλλου αντιδημάρχου στην ηπειρωτική χώρα. Δόξα τον θεό οι δι-
κοί μας αντιδήμαρχοι βοηθούν στην έκδοση βιβλίων και όχι στην θα-
νάτωση τετράποδων. Μετακινήσεις φορτίων με ξύλινα κάρα, με άμα-
ξες και σούστες.

Ακολουθούν τα δίτροχα ποδήλατα για άθληση, ειδικά ποδήλατα για τη 
μεταφορά αγαθών, ποδήλατα, που δρόσιζαν με το παγωτό, που κουβα-
λούσαν τους ρεθεμνιώτες, δίκυκλα της χωροφυλακής, τρίκυκλες μοτοσι-
κλέτες, σκούτερ, βέσπες, σκαφτικές. Ποιος δεν έχει αναμνήσεις από μια 
σκαφτική μηχανή, που έτυχε να πηγαίνει εμπρός από το αυτοκίνητό του 
με το πάσο της για το χωριό; Ποιος δε θυμάται τη γιαγιούλα στη θέση 
του συνοδηγού με το τσεμπέρι της και την καρότσα γεμάτη ζεμπίλια με 
τα ψώνια από το Ρέθεμνος. Ποιος δεν κόρναρε, να τους προσπεράσει, 
αφού η σκαφτική πήγαινε ωσάν αργοκίνητο καράβι. Οι τέσσερις τρο-
χοί έχουν τη μερίδα του λέοντος όπως είναι φυσικό. Λεωφορεία, φορτη-
γά, ταξί και αγοραία, επιβατηγά, εργολαβικά, σχολές οδηγών, μεταφορι-
κές εταιρείες, εταιρείες συγκοινωνιών, ΚΤΕΥΛ και ΚΤΕΛ, που συνδέουν το 
Αμάρι, τον Μυλοπόταμο και τον Άγιο Βασίλη με το Ρέθεμνος, σοφερίνες 
και σκαραβαίοι. Κόρνες, γυαλισμένα καπό και προφυλακτήρες. Εδώ πα-
ρουσιάζονται και τα προβλήματα, που δημιουργούν το πλήθος των οχη-
μάτων που βάζουν καθημερινά μπροστά τη μίζα σήμερα και καυτηρι-
άζονται από τους συγγραφείς συμπεριφορές που δεν τιμούν το κρητι-
κό φιλότιμο.

Όταν μιλάμε για μετακινήσεις δεν μπορούμε να 
αφήσουμε απέξω τις θαλασσινές. Οι γαλέρες, το 
προβληματικό λιμάνι, τα πρακτορεία, τα επιβα-
τηγά και εμπορικά πλοία, οι βάρκες, οι ακτοπλο-
ϊκές γραμμές, το υπερωκεάνιο Πατρίς, ο μισεμός 
των Τουρκορεθυμνίων και η υποδοχή των προ-
σφύγων από τη Μικρά Ασία, το ΑΓΓΕΛΙΚΑ, τα κα-
ΐκια της γερμανοκατοχής, το νέο λιμάνι και ο Κα-
ραμανλής, τα ναυάγια, η ΑΝΕΚ και οι Μινωικές 
γραμμές, το Αρκάδι και το Πρέβελη, η επιτακτική 
και χωρίς επιτυχία ανάγκη για ακτοπλοϊκή σύνδε-
ση με την πρωτεύουσα. Ο αέρας κλείνει τις μετακι-
νήσεις στο βιβλίο. Το αεροδρόμιο, που έμεινε στα 
χαρτιά, τα γερμανικά βομβαρδιστικά, οι αεροπο-
ρικές τραγωδίες, που έστειλαν στον θάνατο πολ-

λούς ρεθεμνιώτες, τα υδροπλάνα, που θα έρθουν όλα σταθμεύουν σε αυτό το τμήμα της έκδοσης… Κλείνοντας, οραμα-
τίζομαι κάποτε τρεις το μεσημέρι να περπατώ στη λεωφόρο Κουντουριώτη και να ακούω μόνο κουδουνάκια από ποδή-
λατα. Να έχουν μπει στο mute οι κόρνες και οι εκνευρισμένοι οδηγοί, που κόλλησαν στο φανάρι στο Κολωνάκι ή δεν κα-
τάφεραν να μπουν στο πάρκινγκ των Τεσσάρων Μαρτύρων, που ήταν γεμάτο. 
«Καλοπερπάτηχτο» λοιπόν το νέο πόνημά σας, αγαπητέ Θωμά και Χάρη.  Ευχή μου να στρογγυλοκαθίσει στις βιβλιοθή-
κες πολλών Ρεθεμνιωτών, να διαβαστεί και να ξυπνήσει το φιλότιμό μας, βρε αδερφέ. Σας ευχαριστώ θερμά!».

Αυτά τα όμορφα και ενθαρρυντικά λόγια ακούσαμε από τον Μάνο Γοργοράπτη κι έρ-
χομαι, τελειώνοντας, σε κάτι έκτακτο. Τις ημέρες αυτές ολοκληρώνω τη συγγραφή του 
βιβλίου «Οι βραχοκλησιές του Ρεθύμνου», το υλικό του οποίου συγκεντρώνω εδώ και 
τρεισήμισι δεκαετίες. Σ’ αυτό τεκμηριώνεται με φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό 
η ύπαρξη στον τέως νομό Ρεθύμνης 115 σπηλαιωδών ναών. Έχω επίσης συγκεντρώ-
σει βιβλιογραφικές πληροφορίες αλλά δεν έχω μπορέσει να τεκμηριώσω φωτογραφικά 
την ύπαρξη άλλων 16, για τους οποίους κάνω έκκληση στους αναγνώστες να με βοηθή-
σουν. Πρόκειται για τις βραχοκλησιές: 

Αγία Τριάδα Αγγελιανών, Άγιος Ιωάννης Αγίου Ιωάννη, Άγιος Αντώνιος Αμπελακιού, Άγιος Παντελεήμονας Αμνάτου, Αγία Παρασκευή Βιλαν-
δρέδου, Άγιος Αντώνιος Κούμων, Άγιος Αντώνιος Λευκογείων, Άγιος Αντώνιος και Ανάληψη Μαρουλά, Άγιος Ονούφριος και Άγιοι Ανάργυροι 
Μύρθιου, Αγία Παρασκευή Ρουμελί, Άγιος Φανούριος Σαϊτούρων, Άγιος Ιωάννης και Ονούφριος και Αντώνιος Σισών. 
Δεσμεύομαι ότι η – όποια - συνεισφορά θ’ αναφερθεί ονομαστικά, εφόσον φυσικά βρεθεί εκδότης για το βιβλίο ή τουλάχιστον απ’ αυτή εδώ 
τη θέση στις «Αναδιφήσεις» μου. Οπωσδήποτε ο παλιότερα μητροπολίτης Ρεθύμνης και σήμερα αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος είχε υποσχε-
θεί την έκδοση του βιβλίου και ως γνωστόν αυτού του είδους τα τάματα, τα θρησκευτικά, έχουν ισχύ σαράντα χρόνων! Αρχή κάνω σήμερα με 
τον Κωστή Μπιρικάκη, φωτογραφημένο στη βραχοκλησιά - προσκύνημα του Αγίου Αντωνίου στην περιοχή Τραπέζα της Μονής Αρκαδίου.

Μια έκκληση, κυριολεκτικά 
της τελευταίας στιγμής!


