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Μικρές ιστορίες σε απρόσιτες γωνιές.
Εξερευνώντας δύσβατα και τα άβατα σημεία του Ρεθύμνου (1)  ■ Του ΧΑΡΗ 

ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

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

Σήμερα Τετάρτη 12 Οκτωβρί-
ου το απόγευμα στα πλαίσια 
των Ημερών Ρεθύμνου 2022 θα 
πραγματοποιήσω τον ιστορικό 
περίπατο με τον παραπάνω τίτ-
λο και υπότιτλο, για 35 συνολι-
κά από τους ενδιαφερόμενους 
για το θέμα συμπολίτες. Περι-
λαμβάνει επισκέψεις σε σημεία 
της πόλης τα οποία είτε είναι 
απρόσιτα είτε δεν τα επισκέ-
πτεται κανείς σχεδόν ποτέ μό-
νος του και μάλιστα χωρίς ιδι-
αίτερο λόγο, αλλά και σε πραγ-
ματικά άβατα (υπάρχουν και τέ-
τοια)! Η περιήγηση θα διαρκέ-
σει δύο ώρες, καλύπτοντας την 
περιοχή από την Νομαρχία μέ-

χρι το λιμάνι. Στη συνέχεια στο φιλόξενο ξενοδοχείο «Ιδαίον» θα έχουμε την καθιερωμένη ωριαία προ-
βολή-συζήτηση, στην οποία θα δούμε όσα δεν θα καταφέρουμε στο περίπατό μας, για λόγους υποκει-
μενικούς και αντικειμενικούς (στη φωτογραφία στιγμιότυπο από τον ιστορικό περίπατο της περασμέ-
νης Κυριακής στο Αμάρι των γραμμάτων).

Έχω κατατάξει σε 
οκτώ συνολικά κατη-
γορίες τα σημεία σχε-
τικού ενδιαφέροντος: 
1) Απρόσιτες συνοικί-
ες και περιοχές 
2) Γρότες 
3) Θρησκευτικοί χώ-
ροι 
4) «Ανήθικοι» χώροι 
5) Χώροι απαγορευ-
μένοι σε γυναίκες, 
άνδρες και μειονό-
τητες 
6) Χώροι απαγορευ-
μένοι σε ορισμένες 
ιστορικές περιόδους 
7) Χώροι «δύσκολοι» 
λόγω ειδικών συνθη-
κών, και 
8) Χώροι «δύσκολοι» 
για λόγους ψυχολο-
γικούς. 

Οι χώροι αυτοί πλησιάζουν την εκατοντάδα κι εμείς θα 
μπορέσουμε να επισκεφθούμε λιγότερους από δέκα. Για 
τον λόγο αυτό και με δεδομένη τη ζήτηση για τον περίπα-
το, την οποία δεν μπόρεσα να ικανοποιήσω, προτίθεμαι 
στο μέλλον να δώσω συνέχεια με κάμποσες ακόμα σχετι-
κές ξεναγήσεις. Για την ώρα θα δούμε μερικά μόνο από την 
εκατοντάδα των σημείων και θα συνεχίσουμε σε προσεχείς 
«Αναδιφήσεις». Θα είμαι βέβαια τηλεγραφικός, όχι μόνο 
για ευνόητους λόγους αλλά και επειδή το απαιτεί ο ίδιος ο 
τίτλος της ξενάγησης («Μικρές ιστορίες»).

Συνοικίες. Φορ-
τέτζα περιόδου 
Ενετικής Κατο-
χής από την τε-
λευταία δεκαε-
τία 16ου αιώνα. 
Θεωρητικά ελεύ-
θερη εγκατάστα-
ση πολιτών αλλά 
πρακτικά αδύ-
νατη, εξαιτίας 
των ανδρών μι-
σθοφόρων της 
φρουράς, που 
θεωρούνταν (και 
ήταν!) επικίνδυ-

νοι για γυναίκες και παιδιά αλλά και εξαιτίας του ελάχιστου χώρου προς οικοδόμηση 
κατοικιών.

Συνοικίες. Φορτέτζα περιόδου Μεσοπολέμου (πρώην Ιτς Καλέ). Κατοίκηση 
από ρεθεμνιώτικο προλεταριάτο και μετεγκατασταθείσες πόρνες της πόλης. (κα-
τάλοιπα κυρίως της ρωσικής κατοχής). Απαγορευτική προσέγγιση, όπως αποδεί-
χτηκε από εκδρομή γυμνασιοπαίδων, με καθηγήτρια την Λιλίκα Νάκου (Κυρία 
Ντορεμί).

Περιοχή πέριξ Rivellino περιόδου 1898-1929. Διαμόρφωση στο δώμα οικίσκων για 
στέγαση και επαγγελματική απασχόληση πορνών πόλης. Χώρος μη προσεγγίσιμος από 
παιδιά, γυναίκες και μη ενδιαφερόμενους άνδρες.

Παλιό λιμάνι από Μεσοπόλεμο μέχρι δεκαετία 1960. Ενεργό λιμάνι, πύλη εισαγωγών και εξα-
γωγών, θεωρούμενο ως αποφευκταίος χώρος, απαγορευτικό για γυναίκες, παιδιά και «καθω-
σπρέπει» άνδρες, εξαιτίας της δραστηριοποίησης των λεγόμενων «λιμανιτών». Περιορισμένη 
χρήση χασίς και πιο εκτεταμένη αλκοόλ. Ανδροκρατούμενη περιοχή, μέχρις αφίξεως τουρισμού.

Περιοχή «Πεδίου Άρεως», κατοπινού Γηπέδου. Απαγορευμένη στρατιωτι-
κά περιοχή λόγω της χωροθέτησης εκεί των Μεγάλων Στρατώνων και άλλων 
στρατιωτικών εγκαταστάσεων (Μικρός Στρατώνας, Στρατολογία, Ιπποστάσιο 
κ.ά.). Απαγόρευση μέχρι 1941, οπότε οι βομβαρδισμένοι Στρατώνες κατεδα-
φίστηκαν και δημιουργήθηκε το γήπεδο με το «Γερμανικό Πουλί».

Περιοχή λιμανιού περιόδου Οθωμανικής Κατοχής. Απαγόρευση προσέγγι-
σης σε μη έχοντες εργασία, περιοχή στρατιωτικά ελεγχόμενη, με πύλη φυλασσό-
μενη (στη σημερινή οδό Νεάρχου), στρατιωτικό νοσοκομείο, υγιειονομείο κ.λπ.

Συνοικία Castell 
Vecchio ή Antico 
Castello, δυσκο-
λία κυκλοφο-
ρίας. Υπήρξε το 
πρωτοκύτταρο 
του Ρεθύμνου, 
δημιουργημένο 
δίπλα στο λιμάνι 
τουλάχιστον από 
τον 13ο αιώνα 
(πρώτη αναφορά 
1230) και πιθα-
νότατα νωρίτε-
ρα, επί βυζαντι-
νοκρατίας. Ήταν 
τετράπλευρο, δι-

αστάσεων 200Χ150μ., με ορθογωνικούς πύργους, στο εσωτερικό του 
οποίου έπρεπε συμπτύσσονταν όλες οι λειτουργίες της πόλης, γεγονός 
στο οποίο οφείλονται οι εξαιρετικά στενοί δρόμοι του.

Συνοικία Τιμί-
ου Σταυρού, 
βόρεια, δύ-
σκολα επισκέ-
ψιμη και σή-
μερα ακόμη 
περιοχή στο 
βόρειο τμή-
μα της. Διαθέ-
τει ερείπια μο-
νής καλογραι-
ών, δύσκολα 
π ρ ο σ ε γ γ ί σ ι -
μους σπηλαιώ-
δεις ναούς Αγί-
ου Αντωνίου 
και Αγίας Άν-
νας, Μοναστή-

ρι Παλαιοημερολογιτών, παλαιές κατοικίες με στέρνες-συνέχεια εκείνων της Με-
σκηνιάς κ.ά. Μια από τις επόμενες ξεναγήσεις μας θα πραγματοποιηθεί σ’ αυτή 
ακριβώς την περιοχή.

Συνοικία Μεσκη-
νιά, στον λόφο 
Φ ο υ ρ κ ο κ έ φ α -
λο, αργότερα Τι-
μίου Σταυρού. 
Χώρος απομόνω-
σης λεπρών Ρεθύ-
μνου μέχρι τη λει-
τουργία Λεπρο-
κομείου Σπινα-
λόγκας (1904). Οι 
τρόφιμοι της εκεί 
παραγκούπολης 
α π α γ ο ρ ε υ ό τ α ν 
να προσεγγίζουν 
στην πόλη πέραν 
της Μεσκηνόβρυ-
σης, η οποία βρι-
σκόταν δυτικότε-
ρα απ’ ότι σήμερα.

Ν ε ώ σ ο ι κ ο ι 
και Αποθή-
κη Ευφλέ-
κτων. Για με-
γάλα χρονι-
κά διαστήμα-
τα η σήμερα 
σφύζουσα από 
ζωή περιοχή 
των Ηλιοβασι-
λεμάτων ήταν 
απαγορευμέ-
νη. Αυτό συνέ-

βαινε τόσο στα ελληνιστικά χρόνια, οπότε στους εκεί σκαμμέ-
νους στον βράχο νεώσοικους αποσύρονταν από φθινόπωρο μέ-
χρι άνοιξη δύο τριήρεις, αλλά και στα νεότερα χρόνια, οπότε σε 
ξύλινο και στη συνέχεια πέτρινο οίκημα φυλάσσονταν οι εύφλε-
κτες ύλες της πόλης (πετρέλαιο, πίσσα κ.ά.).

Συνοικία Χαράκια. Έχουμε επι-
σκεφθεί τη νόμιμη-παράνομη 
αυτή συνοικία και σε άλλες ξε-
ναγήσεις. Οικοδομήθηκε αυ-
θαίρετα από φτωχόκοσμο και 
μικρασιάτες πρόσφυγες σε μια 
εποχή που παρέμενε παλιότερα 
- επί ενετικής και οθωμανικής 
κατοχής - υποχρεωτικά αδόμη-
τη, την spianada, για αποτροπή 
δημιουργίας από τον αντίπαλο 
προστατευτικών κατασκευών 
σε περίπτωση πολιορκίας. Βομ-
βαρδίστηκε ανελέητα κατά τη 
Μάχη της Κρήτης, επανοικοδο-
μήθηκε και μέχρι πρότινος θύ-
μιζε λίγο τα αθηναϊκά Αναφιώ-
τικα.

Εικαστικός Παιδότοπος. Ο 
Εικαστικός Παιδότοπος ήταν 
μια εξαίρετη ιδέα του αρχιτέ-
κτονα Τάσου Μπίρη, η οποία 
όμως ουδέποτε ολοκληρώ-
θηκε, αποδεικνύοντας για 
μια ακόμα φορά ότι ο δρό-
μος για την κόλαση είναι 
στρωμένος με τις καλύτερες 
προθέσεις). Κάτω από τα τεί-
χη της Φορτέτζας δημιουρ-
γήθηκε ένα δίκτυο ξύλινων 
διαδρόμων, ένα αμφιθέατρο 
με θέα την πόλη και φυτεύ-
τηκε στοιχειώδες πράσινο, 

για το οποίο έκτοτε δεν υπήρξε φροντίδα, ενώ ουδέποτε τοποθετήθηκαν γλυπτά ή αντίγρα-
φά τους. Σήμερα ο χώρος εκπέμπει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης. 
Θα συνεχίσουμε όμως σε επόμενες «Αναδιφήσεις» μας.

Αναδιφώντας το χθες (235)


