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Μικρές ιστορίες σε απρόσιτες γωνιές
Εξερευνώντας δύσβατα και άβατα σημεία του Ρεθύμνου (2)

Αναδιφώντας το χθες (236)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Το νέο βιβλίο του Μ. Καρνιωτάκη

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

Μιάμιση και πλέον δεκαετία μετά το λεύκωμα «Ρεθυμνίων Νόστος» ο Μανώ-
λης Καρνιωτάκης επανεμφανίστηκε στον τομέα του βιβλίου (στον τομέα του 
σχολιογράφου στον Τύπο δεν σταμάτησε ποτέ) με το ακόμα εντυπωσιακότε-
ρο «Αρμενίων Νόστος». Γράφω βιβλίο αφού περί ιστορικής έρευνας πρόκει-
ται και όχι περί λευκώματος, όπως ο ίδιος σεμνά το χαρακτηρίζει. Η παρουσί-
αση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στις 19.30 στην αίθουσα 
Παντελής Πρεβελάκης του Ωδείου Ρεθύμνης, από τον Θωμά Κρεβετζάκη, την 
Όλγα Πλαΐτη, τον Δημήτρη Κορωνάκη, τον Σταύρο Ρακιτζή και τον υπογρα-
φόμενο. Ως εισαγωγή, ο Μανώλης μας υπόσχεται μια απολαυστική ξενάγηση 
στο Ρέθυμνο των Αρμενίων την προηγούμενη ημέρα στις 18.00. Είμαι σίγου-
ρος ότι και αυτό το βιβλίο θα αποδειχτεί καλότυχο αλλά κι ότι ο συγγραφέας 
του δεν θα σταματήσει σ’ αυτό, αφού μάλιστα παραμένει αιώνιος νέος!

Γρότα Κυρίας Αμαλίας. Η γρότα της κυρίας 
Αμαλίας οδηγούσε από την τότε στενή οδό 
Τσουδερών στο σχολείο «Αθηνά» της Αμα-
λίας Μανουσάκη-Τζανιδάκη, με το οποίο εί-
χαμε ασχοληθεί αναλυτικά παλιότερα. Το δι-
δακτήριο αποτελούσε συνέχεια της λέσχης 
των αξιωματικών της οθωμανικής φρουράς 
της πόλης και στη συνέχεια των ανώτατων 
αξιωματικών της ρωσικής δύναμης κατοχής 
της (η λέσχη των μεσαίων στελεχών στεγαζό-
ταν στην οικία Τσιριμονάκη). Μετά την οικο-
δόμηση του κτηρίου που βρίσκεται μπροστά 
του από την οικογένεια Μαμαλάκη, η γρότα 
μετατοπίστηκε ακριβώς δυτικά, προκειμένου 
να εξυπηρετήσει τις εκεί δύο κατοικίες και 
κατάστημα.

Συνεχίζουμε σήμερα τη σειρά στάσεων που πραγματοποιήσαμε στα πλαίσια 
των «Ημερών Ρεθύμνου 2022» την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στον ιστορικό πε-
ρίπατο με τον παραπάνω τίτλο και υπότιτλο. Σ’ αυτόν για πρώτη φορά πήρε 
μέρος ορισμένος αριθμός συμμετεχόντων (35), με σειρά προτεραιότητας στη 
δήλωσή τους, προκειμένου όλοι να μπορούν να ακούνε, να βλέπουν και να 
συμμετέχουν τα τεκταινόμενα. Υπενθυμίζω ότι οι στάσεις έγιναν σε σημεία 
της πόλης τα οποία είτε είναι δυσπρόσιτα είτε άγνωστα ή που δεν τα επισκέ-
πτεται κανείς σχεδόν ποτέ μόνος του και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο λόγο.

Συνοικία Χαράκια, 
κατοικία Μούρ-
μουρα. Στα Χαρά-
κια είχαμε την ευ-
καιρία να συνομιλή-
σουμε με τον Γιάν-
νη Τεργιακή, γιο του 
αποκληθέντος και 
«Θεόφιλου του Ρε-
θύμνου» Δημήτρη 
Τεργιακή, γνωστό-
τερου ως Μούρ-
μουρα. Πρόσφατα 
ο εξαίρετος συμπο-
λίτης δώρισε στον 
Δήμο Ρεθύμνης 
38 έργα του πατέ-
ρα του, τα οποία θα 
εκτεθούν μόνιμα 
στο δημοτικό κτή-

ριο της οδού Αρκαδίου (πρώην ΚΕΔΗΡ). Μας μίλησε για τις απίστευτες δυσκολίες και καταδιώ-
ξεις που έζησε, όχι μόνο αυτός αλλά συνολικά οι πρόσφυγες οικιστές των Χαρακιών. 

Περιοχή Ηλιο-
β α σ ι λ έ μ α -
τα. Ελληνιστι-
κοί νεώσοικοι. 
Μερικά σημεία 
όπως αυτό δεν 
είχαμε την ευ-
καιρία να το 
επισκεφθούμε, 
θα το κάνουμε 
όμως σε μελλο-
ντικό περίπατο, 
αφού μάλιστα 
σήμερα η πα-
ρουσία μας σ’ 
αυτά όχι μόνο 
απαγορευμένη 
δεν είναι αλλά 

αντίθετα επιθυμητή. Όμως στα ελληνιστικά χρόνια, κατά τα οποία οι κάτοικοι συνω-
θούνταν στην κορυφή του λόφου του Παλαιόκαστρου (ανασκαφή Ν. Καραμαλίκη), η 
πρόσβαση εδώ ήταν απαγορευμένη, αφού αποσύρονταν και επισκευάζονταν δύο με 
τρία πολεμικά πλοία κάθε χρόνο για έξι τουλάχιστον μήνες.

Περιοχή Ηλιοβασιλέματα. Οικίσκος ευφλέκτων και μασονική στοά. Το ίδιο απαγορευ-
μένη ήταν η πρόσβαση και στην περιοχή του ξύλινου αρχικά και πέτρινου στη συνέχεια 
«Οικίσκου Ευφλέκτων» στον οποίο φυλάσσονταν οι επικίνδυνες ύλες της πόλης (πετρέλαιο, 
πίσσα, δυναμίτες κ.ά.). Φοβική ήταν η περιοχή και για ψυχολογικούς λόγους, αφού στην 
σπηλιά του Αγίου Σπυρίδωνα σύχναζαν κατά τις ημέρες των συνεδριάσεών τους τα μέλη 
της τεκτονικής στοάς της πόλης, πριν τη δεύτερη διαμόρφωση του χώρου σε εκκλησία.

Περιοχή Ηλιοβασιλέματα. Πολεμικό καρνάγιο Βενετοκρατίας. Πε-
ριορισμένη έως απαγορευμένη ήταν η πρόσβαση στην περιοχή και 
κατά την περίοδο της ενετικής κατοχής, κατά την οποία εδώ λειτουρ-
γούσε καρνάγιο υποστήριξης των τεσσάρων γαλερών που στάθμευαν 
στο Ρέθυμνο για την αποτροπή των πειρατικών επιδρομών. Η επικοι-
νωνία του επισκευαστικού αυτού ναυπηγείου με την πόλη ήταν στρατι-
ωτικά ελεγχόμενη, μέσω της Πυλίδας Squero (Σκιέρο).

Συνοικίες. Τα στενά της 
Αρβανιτιάς. Η περιο-
χή της Αρβανιτιάς οφεί-
λει την άναρχη πολεοδο-
μική της εικόνα στο γεγο-
νός ότι αυτή διαμορφώθη-
κε με βάση τον προϋπάρ-
χοντα προμαχώνα της Αγί-
ας Βαρβάρας των χρόνων 
της Ενετικής και Οθωμανι-
κής Κατοχής. Και ναι μεν ο 
οχυρός του περίβολος με-
τασκευάστηκε σε πλατεία 
(Ιερολοχιτών), όμως είναι 
τα 17-18 σπιτάκια των Αλ-
βανών και Βόσνιων μισθο-
φόρων ιππέων (stradiotti), 
πολλά από τα οποία διασώ-
ζονται μέχρι σήμερα έστω 
και παραλλαγμένα, που τη 
διαμόρφωσαν.

Συνοικίες. Φορτέ-
τζα (Ιτς Καλέ) περι-
όδου Οθωμανικής 
και Ρωσικής Κατο-
χής. Τελικά η Φορτέ-
τζα κατοικήθηκε επί 
οθωμανικής κατοχής 
και μετέπειτα, από το 
ρεθεμνιώτικο προλε-
ταριάτο και από με-
τεγκατασ ταθείσες 
πόρνες της πόλης 
(κατάλοιπα κυρίως 
της ρωσικής κατο-
χής). Γι’ αυτό και στη 

δεκαετία του 1930 η καθηγήτρια Λιλίκα Νάκου (η γνωστότερη ως «Κυρία Ντορεμί») 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ρέθυμνο, όταν πραγματοποίησε στην περιοχή αυτή 
εκδρομή με τις μαθήτριές της του Γυμνασίου Θηλέων. Να σημειωθεί ότι η Νάκου ήταν 
σημαντική γυναικεία μορφή των γραμμάτων κατά τον Μεσοπόλεμο.

Συνοικίες. Εβραϊκή. Η εβραϊκή 
παροικία του Ρεθύμνου δεν ήταν 
σε όλες τις ιστορικές περιόδους 
αμελητέα. Στα τέλη του 18ου αιώ-
να, ποσοστό 2,5% του συνολικού 
πληθυσµού της πόλης ήταν Εβραί-
οι, ενώ το 1881, ως μόνιμοι κάτοι-
κοι Ρεθύμνου, απογράφηκαν 31
άτομα εβραϊκής καταγωγής. Δεν 
γνωρίζουμε τις ανά εποχές θέσεις 
της «Οβραϊκής» της πόλης, όμως 
η ύπαρξη του «Οβραίικου γεφυ-
ριού» και των «Οβραίικων Μνημά-
των» μας προσανατολίζει και κά-
που εδώ. Να σημειωθεί ότι κατά 

την δεκαετία του 1920 είχαν σημειωθεί και στο Ρέθυμνο φαινόμενα εκφασισμού, οπότε ο ραβί-
νος των Χανίων Εβλαγκόν είχε υποχρεωθεί να πάρει στην εκεί κοινότητα του τελευταίους Ρεθε-
μνιώτες Εβραίους και να κάνει ανακομιδή των οστών των προπατόρων τους στο εκεί νεκροτα-
φείο, προκειμένου οι τάφοι του Ρεθύμνου να σταματήσουν να υφίστανται βεβηλώσεις.

Συνοικίες. Φορ-
τέτζα περιόδου 
Βενετοκρατίας. 
Μετά την ολοκλή-
ρωση της κατα-
σκευής του φρου-
ρίου και των δη-
μοσίων του κτη-
ρίων (στρατώνας, 
πυριτιδαποθήκες, 
Άγιος Νικόλαος, 
κατοικία ρέκτορα, 
αποθήκες κ.ά.) οι 

Ρεθεμνιώτες κλήθηκαν να οικοδομήσουν τα κατεστραμμένα στη επιδρο-
μή του 1571 σπίτια τους εκεί πάνω. Δεν δέχτηκαν επ’ ουδενί και αντιστά-
θηκαν όχι μόνο γιατί είχαν επισκευάσει τα παλιά τους σπίτια κάτω στην 
πόλη στην εικοσαετία που διέρρευσε αλλά και επειδή φοβούνταν για τις 
γυναίκες και τα παιδιά τους από τους στερημένους σεξουαλικά στρατιώ-
τες της φρουράς του κάστρου. 

Γρότες ανά το Ρέθυμνο. 
Γρότα οδού Λαβυρίνθου. 
Ένα από τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του παλιού (με-
σαιωνικού) τμήματος της πό-
λης είναι η ύπαρξη των κα-
ντουνιών (πολύ στενών δρό-
μων) και γροτών. Γρότες ονο-
μάζονται παραδοσιακά στο 
Ρέθυμνο τα αδιέξοδα στενά-
κια, όπως για παράδειγμα το 
εικονιζόμενο της οδού Λα-
βυρίνθου, το οποίο όμως πα-
λιότερα περατωνόταν αρκε-
τά νοτιότερα, στη σημερι-
νή αυλή του Κέντρου Νέων, 
η οποία περιβάλλονταν από 
κατοικίες.

Γρότα Χατζηγρηγοράκη. Η 
γρότα της οδού Χατζηγρη-
γοράκη είναι επίσης γνωστή 
αλλά και η μόνη που δεν δι-
καιολογεί το όνομά της, αφού 
δεν πρόκειται περί αδιεξόδου. 
Ίσως όμως στο παρελθόν να 
διαμορφωνόταν έτσι και να δι-
ανοίχτηκε. Οπωσδήποτε πριν 
από τρεις δεκαετίες έσφυζε 
από ζωή, αφού μάλιστα εκεί 
στεγαζόταν και η εφημερίδα 
η οποία φιλοξενεί τις «Αναδι-
φήσεις» μας. Η εικόνα εκείνη 
της Γρότας είναι αναντίστοιχη 
οπωσδήποτε της σημερινής 
εγκατάλειψης. 

Γρότα Άη Γιώργη. Η γρό-
τα του Άη Γιώργη είναι η πιο 
γνωστή με διαφορά στην 
πόλη, αν και λίγοι από τους 
νεότερους κατοίκους της 
τη γνωρίζουν. Πραγματι-
κά είναι δύσκολο να φαντα-
στεί ο μη γνώστης ότι στρί-
βοντας στο βάθος της θα 
βρεθεί στον μοναδικό λει-
τουργούμενο ναό της πό-
λης κατά την πρώτη περίο-
δο της οθωμανικής κατοχής. 
Παλιότερα ο ναός χρησιμο-
ποιούνταν συχνά σε βαπτί-
σεις και σαραντίσματα βρε-
φών, ενώ περιβαλλόταν από 
αυξημένη θρησκευτικότητα 
των Ρεθεμνιωτών.


