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Ευχαριστήριο 

Το οικονομικό βάρος της έκδοσης μας αυτής 

ευγενικά προσφερθέντες 

ανέλαβαν οι παρακάτω φορείς, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε: 

1. Δήμος Ρεθύμνου 

2. Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» 

3. Ένωση Συλλόγων Γονέων Ρεθύμνου 

4. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης 

5. Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του 1ου Γυμνασίου της 

σχολικής χρονιάς 1998-1999. 

6. Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο του 1ου Γυμνασίου της 

σχολικής χρονιάς 1999-2000. 

7. ΑΕΝΑΟΝ διαφημιστική, Γ. Σταυριδάκης - Ανδρέας Φεσσάς, 

Λ. Κουντουριώτη 170, τηλ. 50.131 

8. MANOS CENTER Ρεθύμνου 

9. ΠΟΛΙΣ, Ανδρέας Φεσσάς - Γιώργος Ταταράκης, Λ. Κουντου- 

ριώτη 170, τηλ. 20210 

10. VITA PLUS Κέντρα αδυνατίσματος, Μαρία Λαρίου-Φεσσά 

11. Κλαψινάκης Βιβλιοπωλείο - Μουσικός Οίκος 

12. Βαγγέλης Λιανδρής, Φωτοτυπείο, Μοάτσου 46 

13. Αφοί Γιάννης και Βαρδής Μανιουδάκης, Αρμένοι Ρεθύμνης, 

εις μνήμην του θείου τους Στυλ. I. Μανιουδάκη. 
 

Η Μαθητική Κοινότητα Ο υπεύθυνος καθηγητής 

του Β5 

του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης 



 

 

Οι  μαθητές του τμήματος Β5  

του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης 

κατά το σχολικό έτος 1 9 9 8 - 1 9 9 9  

1η  Ομάδα 

1. Τσιγδινού Μαρία 

2. Σταματογιαννάκη Φιλία 

3. Σταυρόπουλος Μάρκος 

4. Τσουπάκης Αντρέας 

5. Φραγκουλη Καλλιόπη 

6. Χατζηδάκη Εριφίλη 

2η Ομάδα 

1. Σταθουράκη Ευαγγελία   

2. Σταυρουλάκης Βαγγέλης 

3. Σπυριδάκη Πανδώρα 

4. Σφακιανάκης Γιάννης 

5. Τζιμπουκάκης Γιάννης 

6. Τσιγδινός Λευτέρης 

 

3η Ομάδα 

1. Χατζηδάκη Στέλλα 

2. Σταγάκη Χρυσούλα 

3. Τσαχάκης Κώστας 

4. Φιλιππάκη Στέλλα 

5. Χατζηδάκη Άννα 

4η Ομάδα 

1. Τζαγκαράκη 

Κατερίνα 

2. Σπιταδάκης 

Παντελής 

3. Σχοινάκης Πέτρος 

4. Τζανιδάκη Ιωάννα 

5. Χριστονάκη Στέλλα 



 

 

Για τις συνεντεύξεις που μας έδωσαν ευχαριστούμε θερμά: 

1. Τον π. Πέτρο Ρούσσο,  εφημέριο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Ρεθύμνου, 

για τις πληροφορίες που μας έδωσε για τις επιγραφές και τη Ρωμαιοκαθολική 

Εκκλησία του Ρεθύμνου. 

2. Το Γενικό Επιτελε ίο Στρατού — 1ο Επιτελικό Γραφείο, Αθήνα και τον Α/ρχη 

κ. Νικ.  Φεσσά,  τη Στρατολογία Ρεθύμνου και τον Τ/ρχη κ. Μιχ. Γελασάκη, 

για τα στοιχεία που μας έδωσαν για τον Υποστράτηγο Αλ. Κουνδουράκη και την 

προτομή του στον αύλειο χώρο της Στρατολογίας. 

3. Το 44ο Σύνταγμα ΠΖ και το Διοικητή του Σ/ρχη (ΠΖ) κ. Γεώργιο Πάγκαλο 

για τις πληροφορίες που μας έδωσε για την ιστορία του 44ου Συντάγματος και 

το Ηρώο της Δόξας—Μνημοσύνης. 

4. Τη Σχολή Αστυφυλάκων —  Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, για τα 

στοιχεία που μας έδωσε δια του Δ/τή της Αστυνομικού Υποδ/ντή κ. Αντών. 

Μπαγιαρτάκη για το Μαυσωλείο της Σχολής και της Ενεπίγραφες πλάκες του 

Ρωσικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης. 

5. Το Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» και τον κ. Δημήτρη Αετου- 

δάκη, για τις πληροφορίες που μας έδωσε, δια τριών επιστολών του, για τα 

αγάλματα του Ελ. Βενιζέλου, της Γυναίκας της Κρήτης και τα ανάγλυφα του 

Ηγουμένου Γαβριήλ και του Μαθητή. 

6. Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρεθύμνης για τα στοιχεία που μας έδω- 

σε για το Νοσοκομείο Ρεθύμνου και την προτομή της εθελόντριας αδελφής Καλ- 

λιόπης Γιουλούντα. 

7. Την κ. Βιργινία Τσουδερού για τα στοιχεία που μας έδωσε για την προτομή του 

αείμνηστου πατέρα της Εμμ. Τσουδερού. 

8. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων,  Περιφερειακή Εφορεία Ρεθύμνης, για τα 

στοιχεία που μας έδωσε για τον «Πυρσό της Ευρώπης» (Αναμνηστική Στήλη 

Προσκόπων), δια του Περιφερειακού Εφόρου Ρεθύμνης κ. Δημ.  Ε.  Ροδινού. 

9). Το Ωδείο «Κωστή Μουντάκη»,  παρ/μα Σταυρωμένου, για τα στοιχεία και τις 

φωτογραφίες που μας έδωσε η Γραμματέας αυτού κ. Βιργ.  Ρωμανιά για τον 

Κώστα Μουντάκη. 



 

 

10. Την κ. Φερενίκη Βαλαρή,  Πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Ρεθύμνου, για τα 

στοιχεία που μας έδωσε για το Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου και την Καλλιρόη 

Παρρέν, που φιλοτεχνείται αυτή τη στιγμή. 

11. Το Σύλλογο Ρεθυμνίων Μικρασιατών για τα στοιχεία που μας παραχώρησε 

για τη φιλοτεχνούμενη, επίσης, προτομή του παπα-Γρηγόρη Βοργιαδάκη. 

12. Τον κ. Μάρκο Πολιουδάκη για τη θαυμάσια ομιλία του προς τους μαθητές του 

τμήματος μας, για το Μνημείο Ελευθερίας στα Μισίρια και την Αναμνηστική 

Στήλη της Μάχης της Κρήτης, έξω από το Δημαρχείο της πόλεώς μας. 

13. Τον κ. Μάνο Αστρινό για τις πληροφορίες που μας έδωσε για το ηρώο του 

Αγνώστου Στρατιώτη και το Ωδείο της πόλης μας. 

14. Τον κ. Γεώργιο Β.  Δρανδάκη,  επίτ. Δικηγόρο, για τα πολύτιμα σημειώματα 

που μας παραχώρησε για τις επιγραφές του παλαιού Επισκοπείου, του ι. ναού 

του αγ. Αντωνίου, της Εθνικής Τράπεζας και της εντυπωσιακής οικοδομής της 

οδού Αρκαδίου 154. 

15. Τον κ. Λεων.  Καούνη για τα στοιχεία που μας έδωσε για τον αείμνηστο πατέρα 

του Εμμ. Καούνη και τη μαρμάρινη πλάκα που είναι αναρτημένη στα Γραφεία 

Διοίκησης του Μουσείου Ρεθύμνης. 

16. Τον Αντιδήμαρχο κ. Βαγγέλη Στεφανάκη,  Πρόεδρο του Αναγεννησιακού Φε- 

στιβάλ, για τις πληροφορίες που μας έδωσε για το θέατρο «Ερωφίλη» και το 

Αναγεννησιακό Φεστιβάλ. 

17. Την κ. Ανδρονίκη Μαλτσαδάκη,  82 ετών, τρόφιμο σήμερα του γηροκομείου 

Ρεθύμνης, για τα στοιχεία που μας έδωσε για τη συμφοιτήτρια και συναγωνί- 

στριά της αείμνηστη Καλλιόπη Γιουλούντα. 

18. Τον κ. Γ. Μοσχάκη,  Δ/ντή του 3ου Λυκείου Ρεθύμνης, για τα στοιχεία που μας 

έδωσε για το 3ο Λύκειο. 

19. Τον κ. Χαρ. Χατζηδάκη,  πρόεδρο της Διοίκησης του Εθνικού Σταδίου Ρεθύ- 

μνης, για τα στοιχεία που μας παραχώρησε για το Εθνικό μας Στάδιο. 

20. Τους αδελφούς Γιάννη και Βαρδή Μανιουδάκη,  για τα στοιχεία που μας έδω- 

σαν για το θείο τους Στυλ. I. Μανιουδάκη. 

21. Ξεχωριστές ευχαριστίες απευθύνουμε στον προϊστάμενο Περιβαλλοντικής Εκ- 

παίδευσης Ν. Ρεθύμνης κ. Γ. Κιμιωνή για το γενικότερο ενδιαφέρον του και 

όλως ιδιαίτερα στην κ. Μαριέττα Ασημομύτη,  Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου 

Ρεθύμνης, η οποία σε όλο το διάστημα της εκπόνησης της εργασίας μας αυτής 

στεκόταν στο πλευρό μας και μας στήριζε ηθικά αλλά και οικονομικά, βοηθώντας 

μας στην ανεύρεση οικονομικών πόρων για την έκδοση του παρόντος βιβλίου. 

22. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης  

για τις φωτοτυπίες που μας έβγαλε δωρεάν, καθώς και το γεωλόγο του 

Ο.Α.ΔΥ.Κ., κ. Βασίλη Σιμιτζή,  πρόεδρο της Σπηλαιολογικής ομάδας Ρεθύ- 

μνου, ο οποίος με πολλή προθυμία ανέλαβε να μας βοηθήσει στην εκπόνηση του 

υπέροχου με υπομνηματισμό τοπογραφικού που κοσμεί την έκδοσή μας αυτή. Η 
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προθυμία του κ. Σιμιτζή να προσφέρει από τις πολλές γνώσεις του στους μαθη- 

τές των σχολείων του νομού μας είναι γνωστή και από άλλα σχολεία με τα οποία 

έχει συνεργαστεί στο παρελθόν στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών Εργασιών αλ- 

λά και από τη συμμετοχή του και στο προηγούμενο πρόγραμμα Περιβαλλοντι- 

κής Εκπαίδευσης του Γυμνασίου μας με τον τίτλο: «Ο Λοφος του Τιμίου Σταυ- 

ρού της πόλης μας, χθες και σήμερα», με Συντονισμό και Επιμέλεια και τότε 

του φιλολόγου καθηγητή μας κ .  Κ.  Παπαδάκη. 

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής 

Κωστής Ηλ. Παπαδάκης 

Η Μαθητική Κοινότητα του Β5 

του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης 
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1 3  

ΠΡ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο  ΣΗ Μ Ε Ι Ω Μ Α  

από τη Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου 

 

Ηταν Σεπτέμβρης του 1997, όταν ο συνάδελφος Κωστής Ηλία Παπαδάκης ανα- 

κοίνωσε στο Σύλλογο των καθηγητών του Σχολείου ότι οι μαθητές του —τότε 

Β3— είχαν συζητήσει μαζί του για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και είχαν επι- 

λέξει ανάμεσα σε πολλά θέματα ν' ασχοληθούν με «Τα γλυπτά και τις ενεπίγραφες 

πλάκες του Ρεθύμνου». Λόγοι διάφοροι ανέβαλαν τότε την πραγματοποίηση αυτής 

της εργασίας για την οποία μαθητές, καθηγητές και η Διεύθυνση του Σχολείου είχα- 

με εκφράσει τη σφοδρή επιθυμία μας για την ολοκλήρωσή της. 

Έτσι φθάσαμε στη νέα σχολική χρονιά 1998-1999. Το θέμα μας ήταν ήδη προα- 

ποφασισμένο, απλά επιλέγησαν οι μαθητές του Β5 που, μαζί με το δραστήριο καθη- 

γητή τους κ. Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, άρχισαν να συλλέγουν όλα τα στοιχεία εκείνα, 

τα οποία θα έκαναν την εργασία τους, αν και σχολική, πληρέστατη και επιστημονικά 

τεκμηριωμένη. 

Οι μικροί μαθητές μας ανοίχθηκαν στον έξω κόσμο, ευαισθητοποιήθηκαν σε ό,τι 

αφορά την πόλη μας και τους κατοίκους της και ενεργοποιήθηκαν ποικιλοτρόπως. 

Γνώρισαν κάθε γωνιά της πόλης τους, ήρθαν σ' επαφή με τις καινούργιες μεθόδους 

δουλειάς: μαγνητοφωνήσεις, συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις, έγραψαν κι έλαβαν επι- 

στολές και έτσι αισθάνθηκαν χρήσιμοι όλοι τους, γιατί δούλεψαν όλοι μαζί, ένιωσαν 

τη χαρά της δημιουργίας και βελτίωσαν τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Μέσα από την εργασία τους αυτή γνώρισαν τη ζωή και το έργο ανθρώπων των 

Γραμμάτων και των Τεχνών, όπως του γλωσσολόγου Γεωργίου Χατζηδάκη, του λο- 

γοτέχνη και Ακαδημαϊκού Παντελή Πρεβελάκη, των γλυπτών Γιάννη Κανακάκη, 

Ν. Σοφιαλάκη και Γιάννη Παππά. 

Γνώρισαν, επίσης, το έργο ανθρώπων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολι- 

τική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας, όπως του Ελευθερίου Βενιζέ- 

λου, του Εμμανουήλ Τσουδερού, του Παύλου Βαρδινογιάννη, της Καλλιρόης Παρέν, 

του Κ.  Μουντάκη. Τέλος, συνειδητοποίησαν τη σημαντική προσφορά συμπατριωτών 

μας που διακρίθηκαν σε μάχες και έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία του τόπου 

μας και τη δημοκρατία, όπως του Ηγουμένου Γαβριήλ, του Κωστή Γιαμπουδάκη 

και της Καλλιόπης Γιουλούντα. 

Μέσα απ' όλα αυτά οι μαθητές μας έμαθαν να εκτιμούν τα πρόσωπα εκείνα που 

προσέφεραν και που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην πόλη μας. Ακόμη, πληροφο- 

ρήθηκαν για τις δραστηριότητες του Συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι», για 



 

 

τα γλυπτά που έχει δωρήσει στην πόλη μας, για την ηθική και υλική βοήθεια που 

προσέφερε στη συγκεκριμένη εργασία μας και κατανόησαν την ουσιαστική συμβολή 

που μπορεί να έχει ένας δραστήριος σύλλογος στην πολιτιστική εξέλιξη ενός τόπου. 

Τέλος, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η επίδραση που είχε στην έξαρση της καλλιτε- 

χνικής ευαισθησίας των μαθητών η ενασχόλησή τους με έργα τέχνης, με ηρώα, αν- 

δριάντες και προτομές θα υπάρξει τεράστια. 

Σήμερα το 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνης παραδίνει στη Σχολική Κοινότητα και στο ρεθε- 

μνιώτικο κοινό σε μορφή βιβλίου το τρίτο πόνημά του σε θέμα Τοπικής Ιστορίας, πι- 

στεύοντας ότι καλύπτει ένα ακόμα κενό που άξιζε να καταγραφεί και να έρθει στο 

φως της δημοσιότητας. 

Οφείλουμε, τέλος, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στο Δήμαρχο Ρεθύμνου κ. Δημ. Αρχο- 

ντάκη για την υλική και όχι μόνο στήριξη του έργου μας, στο Διευθυντή Δευτεροβάθ- 

μιας Εκπαίδευσης κ. Θεόδωρο Πελαντάκη, που πάντα στέκεται δίπλα μας, σε κάθε 

προσπάθεια, ενθαρρύνοντάς μας να προχωρούμε μπροστά, στον υπεύθυνο της Περιβ. 

Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Κιμιωνή για το ποικίλο ενδιαφέρον του, στο Σύλλογο Γονέ- 

ων και Κηδεμόνων για την υλική στήριξή του στην έκδοσή μας, το 15μελές Μ.Σ. 

που μας συνέδραμε οικονομικά από το πλεόνασμα της ψυχής του γεμίζοντάς μας με 

θάρρος και αισιοδοξία για τη νέα γενιά και, τέλος, ένα ακόμα «ευχαριστώ» στα είκο- 

σι δύο παιδιά του Β5 που με τον καθηγητή τους, συγγραφέα κ. Κ. Η. Παπαδάκη, 

έμαθαν να επισημαίνουν, ν' ανακαλύπτουν, να επεξεργάζονται, να ταξινομούν τα στοι- 

χεία που έβρισκαν, να συνθέτουν τις πληροφορίες που έπαιρναν, προσφέροντάς μας 

σήμερα, όπως πιστεύουμε, μια ολοκληρωμένη δουλειά. 

 

Μαριέττα Γ. Ασημομύτη 

Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης   
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1 5  

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Εκπαίδευση αποτελεί μια καινοτομία στην τυπική εκπαίδευ- 

ση. Παρουσιάζεται ως μια ιδιαίτερη περίπτωση, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και με- 

θόδους, που την κάνουν να ξεχωρίζει από τις συμβατικές εκπαιδευτικές διαδικασίες 

και τολμά την υπέρβασή τους. 

Μέσα από τις διαδικασίες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δίνεται η ευκαιρία 

στους μαθητές αλλά και στους δασκάλους τους, να εκφραστούν και να δημιουργή- 

σουν. Μελετούν το χώρο, στον οποίο ζουν και δίνουν αξία στο κάθε τι, ερευνούν το πε- 

ριβάλλον τους και ανακαλύπτουν τα μυστικά που κρύβει. Γνωρίζουν ό,τι είναι γύρω 

τους και έτσι το αγαπούν περισσότερο, διαμορφώνουν στάσεις και καλλιεργούν αξίες. 

Στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στο φυσικό 

αλλά και στο τεχνητό, ακόμα και στο στο κοινωνικό — πολιτιστικό περιβάλλον. 

Τα γλυπτά και οι επιγραφές είναι μια έκφανση του πολιτισμού μας και η ενασχόλη- 

ση με αυτά αποτελεί μια γόνιμη δραστηριότητα στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. 

Το να γνωρίσουμε και να διατηρήσουμε τα δημιουργήματα του πολιτισμού μας απο- 

τελεί, ίσως, το υπέρτατο αγαθό μιας κοινωνίας. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή που 

υποβλήθηκε η πρόταση από το 1ο Γυμνάσιο για την εκπόνηση του προγράμματος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Γλυπτά και Ενεπίγραφες πλάκες στην 

πόλη του Ρεθύμνου» εθάρρυνα και υποστήριξα την πραγματοποίησή του. 

Αξίζουν θερμών συγχαρητηρίων όλοι οι συντελεστές αυτού του πονήματος. Θα ανα- 

φερθώ ιδιαίτερα στο συνάδελφο Κωστή Ηλ. Παπαδάκη για την ιδέα, την οργάνωση 

και το συντονισμό της όλης εργασίας, τη Διευθύντρια του σχολείου κ.  Μαριέττα 

Ασημομύτη για την υποστήριξη που έδωσε και όλως εξαιρετικά θα αναφερθώ στους 

μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αφού η ουσιαστική συμβολή τους δίνει σή- 

μερα στο κοινό αυτήν την εργασία. 

Εύχομαι σε όλους δύναμη να συμμετέχουν ενεργά και στο μέλλον στην προσπάθεια 

για τη βελτίωση της ζωής του ανθρώπινου γένους. 

 

Γιώργος Κιμιωνής 

Master Επιστημών Αγωγής 

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 



 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο ΡΟΛΟΣ της Τέχνης στην εκπαίδευση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ η καλλιτε- 

χνική εμπειρία, που ξυπνά την ευαισθησία των παιδιών αλλά και των μεγάλων, εν- 

θαρρύνει την πρωτοβουλία και τους επιτρέπει την ανάληψη δράσης. 

Και αυτός, ακριβώς, υπήρξε ο αντικειμενικός σκοπός κατά την ανάληψη του παρό- 

ντος προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- με τη βοήθεια, δηλαδή, ενός ευ- 

χάριστου τρόπου, όπως είναι η ενασχόληση με την Τέχνη, να ενθαρρύνουμε τους μι- 

κρούς μαθητές μας να αναλάβουν δράση επωφελή για τους ίδιους, την εκπαιδευτική 

κοινότητα και, γενικότερα, για το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο ζουν. 

Τα έργα τέχνης, πάνω στα οποία οι μαθητές μας εργάστηκαν επωφελώς στο πρό- 

γραμμα αυτό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είναι τα τριάντα τρία γλυπτά του Ρε- 

θέμνους —τα δύο από αυτά σε μορφή προπλάσματος έτοιμα να κοσμήσουν τον τόπο 

μας στο αμέσως προσεχές μέλλον— που εκφράζονται ειδικότερα σε αγάλματα [αν- 

δριάντες (7) και προτομές (14)], ανάγλυφα και ηρώα (7), αναμνηστικές στήλες (4) 

και στο μοναδικό σύμπλεγμα με τα δελφίνια στον προσήνεμο μόλο του νέου λιμανιού 

και, ακόμα, οι 34 ελληνόγλωσσες επίσημα εντοιχισμένες επιγραφές σε δρόμους, πλα- 

τείες και οικοδομήματα της πόλεώς μας. 

Οι μαθητές μας κάθε γλυπτό το μελετούσαν ως προς το είδος, το μέγεθος, το υλι- 

κό κατασκευής του, το χώρο που έχει στηθεί, το χορηγό που ανέλαβε τη δαπάνη κα- 

τασκευής του, το χρόνο που έγιναν τα αποκαλυπτήρια, το γλύπτη και ως προς τις 

τυχόν επιγραφές που υπάρχουν πάνω σε αυτό. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ποικίλης 

βιβλιογραφίας και μάλιστα του Τοπικού Τύπου, εφόσον πρόκειται για ρεθεμνιώτικες 

ιστορικές μορφές, συνέτασσαν το σχετικό βιογραφικό του κάθε τιμώμενου με γλυπτό 

προσώπου. Στο τέλος του κάθε γλυπτού παρέθεταν τη σχετική βιβλιογραφία. 

Όσον αφορά, τώρα, τις ελληνόγλωσσες επιγραφές η προσπάθεια, αρχικά, εντοπιζό- 

ταν στην ανάγνωση της δυσανάγνωστης, πολλές φορές, επιγραφής, ενώ, στη συνέ- 

χεια, με στοιχεία που οι μαθητές έπαιρναν από προσωπικές συνεντεύξεις ή αλληλο- 

γραφία με πρόσωπα που γνωρίζουν, κατέγραφαν την ιστορία του προσώπου ή του οι- 

κοδομήματος στο οποίο αναφέρεται η επιγραφή και παρέθεταν και πάλι τη σχετική 

με το πρόσωπο η το οικοδόμημα βιβλιογραφία. 

Περιττό να σημειώσουμε ότι μέσα από τις μορφές που απεικονίζουν τα παραπάνω 

γλυπτά και τα κείμενα των εντοιχισμένων πλακών της πόλεώς μας προβάλλεται η 

ιστορία και η δημόσια ζωή του τόπου μας με έναν τρόπο εύγλωττο, εκφραστικό, άμε- 

σο και εποπτικό, που προχωρεί πολύ πιο πέρα από τα απλά λόγια. Από αυτό το τε- 



 

 

λευταίο γίνεται φανερό ότι η γλυπτική, τελικά, σε περιπτώσεις σαν και τις παραπά- 

νω, καθίσταται όργανο και έκφραση πολιτικής και προορίζεται, ακριβώς, στο να διαι- 

ωνίσει και αποθανατίσει το όνομα της προσωπικότητας που ξεχώρισε ή που οι άλλοι 

ενδιαφέρονται να ξεχωρίσει. 

Οι καλλιτεχνικές μορφές απεικόνισης, θεωρητικά, είναι άπειρες και υπάρχει μεγά- 

λη διαφοροποίηση και απλοχωριά, για να εκφραστεί το ιδιαίτερο, το προσωπικό βίω- 

μα  του κάθε τιμώμενου με γλυπτή αναπαράσταση ατόμου. Και αυτή, ακριβώς, η 

διαφοροποίηση μπορεί άριστα να υπηρετήσει τους παιδαγωγικούς, γνωσιολογικούς, 

αισθητικούς και συναισθηματικούς στόχους που εξαρχής θέσαμε μπροστά μας κατά 

την ανάληψη του παρόντος προγράμματος. 

Η ανήσυχη, για παράδειγμα, αγωνιώδης, πυρετική και αρρενοπρεπέστατη μορφή 

του Κωστή Γιαμπουδάκη, στο γνωστό άγαλμα της πλατείας των Τεσσάρων Μαρτύ- 

ρων, διαφοροποιείται έντονα από την ήρεμη, στοχαστική, ίσως και προβληματισμένη 

μορφή του ανάγλυφου του Μαθητή στην πλατεία των Ιερολοχιτών και στέλνει με 

τρόπο αβίαστο τα ανάλογα μηνύματα στον ψυχικό κόσμο του μικρού παιδιού. 

Το ίδιο, ακριβώς, συμβαίνει και με το τρίγωνο των μορφών που σχηματίζουν οι αν- 

δριάντες του Ελ. Βενιζέλου, του Παντ. Πρεβελάκη και η προτομή του μεγάλου Μυρ- 

θιανού Γλωσσολόγου Γ. Ν. Χατζιδάκι, στην πλατεία του Δημαρχείου της πόλεώς 

μας. Και εδώ η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στο σώμα του μεγάλου ορα- 

ματιστή και πολιτικού της νεότερης Ελλάδας, με τον έκδηλο ρητορικό στοχασμό στο 

έντονα σπινθηροβόλο βλέμμα, έρχεται σε καταφανή αντίθεση προς τις νηφάλιες, και 

στοχαστικά ισορροπημένες μορφές των εκπροσώπων του πνεύματος Π. Πρεβελάκη 

και του γλωσσολόγου Γ. Ν. Χατζιδάκι. 

Την τραγική, πάλι, εμπειρία του πολέμου και τον απανθρωπισμό του ανθρώπου οι μι- 

κροί μαθητές μας είδαν να παντρεύονται άριστα με τη γυναικεία τρυφερότητα στην 

αναμνηστική στήλη της γυναίκας της Αντίστασης, στην πλατεία των Τεσσάρων Μαρ- 

τύρων, ενώ στο θαυμάσιο —αν και βάναυσα κακοποιημένο— ανάγλυφο του Ηγουμένου 

Γαβριήλ, στην πλατεία του Μητροπολιτικού μας ναού, μπόρεσαν να θαυμάσουν την 

ένταση και τη θαυμαστή πάλη της ψυχής, τη ζωντάνια της θρησκευτικότητας, τον 

ηρωισμό και τη δύναμη της εσωτερικότητας. Και τα παραδείγματα της μορφής αυτής 

μπορούν να συνεχιστούν σε μήκος, έτσι ακριβώς όπως τα έζησαν με αδιάπτωτο ενδια- 

φέρον οι μαθητές του Β5 σε όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης εργασίας τους. 

 

Ολα τα παραπάνω απασχόλησαν έντονα τους μαθητές μας κατά τη μελέτη των γλυ- 

πτών της πόλης μας και οδηγήθηκαν με τρόπο εντελώς φυσικό και αβίαστο σε χρήσιμα 

για τη συναισθηματική και αισθητική τους καλλιέργεια συμπεράσματα. Όμως, όλα αυ- 

τά ήταν η μία μόνο πλευρά του θέματος που μας απασχόλησε, την οποία, αν και μη ει- 

δικοί, προσπαθήσαμε κατά το δυνατόν επωφελώς να συζητήσουμε μαζί τους. Η άλλη 

πλευρά του θέματός μας, η φιλολογική, που επέσυρε ακόμα πιο έντονα την προσοχή 

των μαθητών μας, αφορούσε στη μελέτη —με κάθε δυνατή για την ηλικία τους λεπτο- 



 

 

μέρεια— της ζωής και της πολιτείας και, ακόμα, της κοινωνικής, επιστημονικής και 

πατριωτικής προσφοράς και καταξίωσης των επιφανών αυτών συμπολιτών μας, που 

ευτύχησαν να τιμηθούν από την πόλη τους με άγαλμα ή προτομή και να διδαχτούν, 

ακόμα, πάρα πολλά από τη ζωή και το φωτεινό παράδειγμά τους. Και είναι αυτό ακρι- 

βώς το Θέμα με το οποίο οι μαθητές μας προτίμησαν να ασχοληθούν στην παρούσα έκ- 

δοσή τους, επιθυμώντας με τη μαθητική αυτή εργασία τους να συμβάλλουν, έστω και 

στο ελάχιστο, στη μελέτη της Τοπικής μας Ιστορίας, γύρω από την οποία αντιλαμβά- 

νονται ότι τόσο οι ίδιοι όσο και οι άλλοι συμμαθητές τους πάρα πολλά αγνοούν. 

Για να φέρουν σε πέρας την εργασία τους αυτή, οι μαθητές μας χρειάστηκε να εργα- 

στούν σκληρά μέσα στα στενά πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος, παρά το μεγάλο 

φόρτο των μαθημάτων τους και σε ώρες εντελώς ακατάλληλες (7η και 8η). Δούλεψαν 

ομαδικά και με αξιοθαύμαστη προθυμία, ζήλο και μεράκι. Έτρεξαν σε βιβλιοθήκες 

(Δημόσια, Σχολική και άλλες) πήραν συνεντεύξεις, φωτογράφησαν, με τη βοήθεια ει- 

δικών επιστημόνων έφτιαξαν στατιστικούς πίνακες και τοπογραφικά διαγράμματα, 

ερεύνησαν και μόχθησαν ποικιλοτρόπως για ένα εξάμηνο περίπου και σήμερα είναι σε 

θέση να μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους που είναι, νομίζω, και 

εύγλωττα και καθαρά. Από την άποψη αυτή στους μικρούς μαθητές ανήκει ένα μεγά- 

λο «μπράβο» γι' αυτήν τη γόνιμη, συστηματική και καρποφόρα προσπάθειά τους. 

Από τη θέση του υπεύθυνου και συντονιστή του όλου προγράμματος αισθάνομαι την 

ανάγκη να απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους εκείνους που με τόση προθυμία 

έδωσαν στους μικρούς μαθητές μας συνεντεύξεις ή τους απεύθυναν επιστολές με σημα- 

ντικές πληροφορίες για τα γλυπτά και τις εντοιχισμένες πλάκες της πόλης μας. Θερμά 

ευχαριστώ, επίσης, το Δήμο και το Δήμαρχο Ρεθύμνου κ. Δημήτρη Αρχοντάκη, το 

Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι» και τον Πρόεδρό του, εκλεκτό φίλο και καλό 

Ρεθεμνιώτη, κ. Δημήτρη Αετουδάκη, για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας έδωσαν 

και για την οικονομική ενίσχυσή τους, καθώς και όλους τους άλλους που ευγενικά προ- 

σφερθέντες ανέλαβαν το οικονομικό βάρος της έκδοσής μας αυτής. Τέλος, ξεχωριστές 

ευχαριστίες, στον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο κ. Γιώργο Κιμιωνή, Προϊστάμενο Δευτε- 

ροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ο οποίος στήριξε θετικά και ενθάρρυνε την 

προσπάθειά μας αυτή, στη Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου κ. Μαριέττα Ασημομύτη για 

το σπουδαίο ενδιαφέρον της περί τα πολιτιστικά και όχι μόνο και στον κ. Βασίλη Σιμιτζή 

για τη γνωστή προθυμία με την οποία συντρέχει κάθε σχολική προσπάθεια στο νομό μας. 

 

Ρέθυμνο Κρήτης 
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Κωστής Ηλ. Παπαδάκης 

Θεολόγος — Φιλόλογος Καθηγητής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΟΙ Καλές Τέχνες, δηλαδή η ζωγραφική, η γλυπτική και η αρχιτεκτονική ονομάζο- 

νται με μια λέξη και εικαστικές τέχνες. Η ζωγραφική και η γλυπτική παριστάνουν 

ομοιώματα των αντικειμένων του πραγματικού ή του φανταστικού κόσμου. Η αρχι- 

τεκτονική, αντίθετα, αποβλέπει στη διάταξη των όγκων μέσα στο χώρο με έναν ορι- 

σμένο ρυθμό. 

 

Ορισμός Γλυπτικής 

Εμάς, στην εργασία μας αυτή, θα μας απασχολήσει μόνο η Γλυπτική. Η γλυπτική 

είναι μια από τις εικαστικές τέχνες που σκοπό έχει την απόδοση πραγματικών ή φα- 

νταστικών παραστάσεων με τη χρησιμοποίηση στερεού υλικού. Το αποτέλεσμα της 

γλυπτικής προβάλλεται στο χώρο σαν όγκος, δηλαδή και με τις τρεις διαστάσεις. 

Έχει διατυπωθεί, πάντως, η άποψη ότι η γλυπτική περιλαμβάνει ακόμα και την 

απλή χάραξη εικόνων χωρίς όγκο πάνω σε στερεή ύλη. Έτσι, καταλήγουμε στον ευ- 

θύτερο ορισμό ότι γλυπτική είναι η τέχνη που αναπαριστάνει πάνω σε στερεή ύλη 

αντικείμενα ή παραστάσεις. 

 

Ιστορική Αναδρομή 

Η γλυπτική είναι μια από τις αρχαιότερες τέχνες, όπως μαρτυρούν τα γλυπτά μνη- 

μεία πολλών αρχαίων πολιτισμών (Αιγυπτίων, Ασσυρίων, Κινέζων κ.ά.), που έχουν 

διασωθεί μέχρι σήμερα. Όμως, γλυπτά αντικείμενα και, κυρίως, παραστάσεις προϊ- 

στορικών ζώων χαραγμένες πάνω σε βράχους, βρέθηκαν και σε παλαιολοθικά σπή- 

λαια όλων σχεδόν των πρωτόγονων πολιτισμών, δείγμα ότι ο προϊστορικός άνθρωπος 

ασχολήθηκε με τη γλυπτική από τα πανάρχαια, ακόμη, χρόνια, στην οποία έδωσε 

μαγικό τελετουργικό περιεχόμενο, αλλά και τη συνδύασε με την παραγωγική του 

δραστηριότητα. Πάντως, χωρίς καμιά αμφιβολία, η γλυπτική γνώρισε τη μεγαλύτε- 

ρη ακμή της στην Κλασική Ελλάδα. Διάσημοι γλύπτες της Ελληνικής κλασικής 

αρχαιότητας όπως ο Φειδίας, ο Μύρωνας, ο Πολύκλειτος, ο Λύσσιπος, ο Πραξιτέλης 

και πολλοί άλλοι, φιλοτέχνησαν μοναδικά αγάλματα, που προορίζονταν για τη διακό- 

σμηση ναών, ανακτόρων κτλ. Η αρχαία ελληνική γλυπτική —τέχνη αξεπέραστη, 

ισόθεη και αναντικατάστατη— ανέβασε τον άνθρωπο στην υψηλότερη βαθμίδα του 

πολιτισμού και δημιούργησε έργα που αποτελούν αριστουργήματα και που τα θαυμά- 

ζουμε σήμερα σε όλα σχεδόν τα μουσεία του κόσμου. Αυτά αποτελούν τα θεμέλια του 

παγκόσμιου οικοδομήματος της Τέχνης και πάνω σε αυτά τα θεμέλια συνέχισε και 



 

 

συνεχίζει ο άνθρωπος να δημιουργεί σε κάθε γωνιά της γης τη δική του ιστορία, το δι- 

κό του πολιτισμό. Γιατί, στη συνέχεια, η αρχαία ελληνική γλυπτική δεν επηρέασε 

μόνο τη ρωμαϊκή τέχνη που ακολούθησε, αλλά και πολλούς σημαντικούς καλλιτέ- 

χνες της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης, που σήμανε και την αναζωογόνηση της Γλυπτι- 

κής, ύστερα από το γνωστό αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε για την τέχνη αυτή 

κατά τα Μεσαιωνικά και Βυζαντινά χρόνια.   Τρόποι γλυπτικής απεικόνισης 

Ο γλύπτης δημιουργεί τα διάφορα σχήματα λαξεύοντας το υλικό του είτε από όλες 

τις πλευρές, οπότε έχουμε «ολόγλυφο», είτε από τη μία μόνο πλευρά οπότε έχουμε 

«ανάγλυφο». 

Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στα ολόγλυφα, όταν απεικονίζεται ολόκληρο το αν- 

θρώπινο σώμα, τα γλυπτά ονομάζονται ανδριάντες ή αγάλματα, ενώ όταν το σώμα 

απεικονίζεται μόνο από τη μέση και πάνω ονομάζονται προτομές. Αυτά, πάλι, που πα- 

ρουσιάζουν μόνο το κεφάλι και καταλήγουν σε ευθύγραμμη στήλη ονομάζονται Ερμές. 

Στη δεύτερη περίπτωση, στα ανάγλυφα, δηλαδή, το σκάλισμα γίνεται με τέτοιο 

τρόπο, που η παράσταση να εξέχει μόνο από τη μία πλευρά του υλικού. 

 

Εργαλεία του γλύπτη 

Μερικά εργαλεία που χρησιμοποιούνταν και χρησιμοποιούνται και σήμερα από τους 

γλύπτες είναι η σφύρα, η σμίλη, η βελόνα, ο ξεστήρας και το γλύφανο. Το τελευταίο 

λέγεται και αλλιώς γλύφανος, γλύφις ή γλυφείο και είναι το σπουδαιότερο και πιο συ- 

νηθισμένο εργαλείο στα χέρια του γλύπτη. Έχει, συνήθως, κυλινδρική μορφή και εί- 

ναι φτιαγμένο από χάλυβα. Μάλιστα, για την καλύτερη λάξευση έχει πάνω του και 

κάποια μικρά δοντάκια (βλ. εικ. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1. Χειροκίνητα γλύφανα. 

1. με ευθείς κοπτήρες· 2. κωνικό, με ελικοειδείς κοητήρες· 3. μεταβλητής 

διαμέτρου· 4. Μηχανοκίνητα γλύφανα: με ελικοειδή αυλάκωση· 5. μετα- 

βλητής διαμέτρου. 

2 2  

 



 

 

Η γλυπτική σήμερα - Μεγάλοι Έλληνες γλύπτες 

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα συνεχίζεται αμείωτο το ενδιαφέρον της τέχνης 

για τη γλυπτική. Αυτό μαρτυρούν τα μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών που άφησαν τα 

έργα τους να κοσμούν τα διάφορα ξένα και ελληνικά μουσεία, καθώς και τα αγάλμα- 

τα και οι προτομές που θαυμάζουμε σε πάρκα και δρόμους όλων των πόλεων, μικρών 

και μεγάλων, αλλά και των πιο μικρών χωριών της υπαίθρου. 

Τις δυο τελευταίες δεκαετίες οι γλύπτες απελευθερώθηκαν από τη χρήση των πα- 

ραδοσιακών υλικών, όπως ήταν το μάρμαρο, το ξύλο, ο χαλκός και η πέτρα. Επίσης, 

εγκατέλειψαν τη χύτευση και το σκάλισμα και άρχισαν να πειραματίζονται με συνθε- 

τικές και βιομηχανικές ίνες και μέταλλα, που εκφράζουν περισσότερο το σύγχρονο 

αστικό περιβάλλον. 

Στους μεγάλους σύγχρονους Έλληνες γλύπτες ανήκουν οι εξής: Γεώργιος (1830- 

1901) και Λάζαρος (1831-1909) Φυτάλης, Λεων. Δρόσης (1834-1882), Δημ. Φιλλι- 

πότης (1834-1919), Γεωργ. Βιτάλης (1838-1901), Γεώργ. Βρούτος (1843-1909), 

Λαζ. Σώχος (1862-1911), Θ. Θωμόπουλος (1873-1937), Γεωργ. Δημητριάδης ο 

Αθηναίος (1880-1941), Μιχ. Τόμπρος (1889-1974), Γιάννης Παππάς (γενν. 1913) 

και Γιάννης Μόραλης. 

Η πόλη μας, το Ρέθυμνο, έχει και εδώ να παρουσιάσει επιφανείς γλύπτες, το Γιάν- 

νη Κανακάκη το Ρεθύμνιο (1903-1978) και το Ν. Σοφιαλάκη. 

 

Το υλικό πάνω στο οποίο δουλέψαμε 

Δουλεύοντας στο παρόν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μελετήσαμε 

τριάντα τρία (33) συνολικά γλυπτά που βρίσκονται στημένα (δυο από αυτά πρόκειται 

να στηθούν στο αμέσως προσεχές μέλλον) μέσα στην πόλη μας και, από τα προάστιά 

της, στα Περιβόλια και τα Μισίρια, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό σχεδόν όλα τα 

γλυπτά του Δήμου μας εκτός, δηλαδή, των ελαχίστων —συνήθως ηρώων— των 

μακρινών χωριών και οικισμών του. 

Στη σύγχρονη γλυπτική, πέραν των γλυπτών που απεικονίζουν μορφές ιστορικών 

προσώπων που καταξιώθηκαν για το κοινωνικό, πατριωτικό και πολιτιστικό τους έρ- 

γο, παρακολουθούμε, όπως ήδη σημειώσαμε, και γλυπτά που αναζητούν τους τρό- 

πους έκφρασής τους στην ανάγκη σύνδεσης της γλυπτικής με το σύγχρονο αστικό 

περιβάλλον, την καθημερινή ζωή και τις τεχνολογικές κατακτήσεις του αιώνα μας 

και καταλήγουν, κάποτε, σε μια αφηρημένη έκφραση. 

Από τα παραπάνω γλυπτά στην εργασία μας αυτή θα μας απασχολήσουν μόνο τα πρώ- 

τα, δηλαδή οι ανδριάντες και οι προτομές που απεικονίζουν μορφές ιστορικών προσώπων. 

Εξάλλου, της μορφής αυτής είναι σήμερα όλα τα γλυπτά που κοσμούν τους δρόμους 

και τα πάρκα της πόλης μας. Θα ασχοληθούμε, επίσης, και με τα ανάγλυφα, τις 

αναμνηστικές στήλες και τα ηρώα, καθώς και τις εντοιχισμένες επιγραφές σε κτίρια, 

πάρκα και όπου αλλού υπάρχουν. Άλλωστε, και αυτές οι εντοιχισμένες επιγραφές, 

όταν τις δούμε από μια ευρύτερη οπτική γωνία —όπως αυτήν που σημειώσαμε πα- 
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ραπάνω στο κεφάλαιο του ορισμού— στο χώρο της γλυπτικής θα τις τοποθετήσουμε 

και μαζί με αυτήν μπορούμε να τις μελετήσουμε, γιατί κοινό σκοπό εξυπηρετούν. 

 

Στόχος της μελέτης μας 

Ευρύτερος στόχος μας είναι μέσα από αυτήν τη μελέτη των αγαλμάτων, των προ- 

τομών, των αναγλύφων, των ηρώων και των εντοιχισμένων επιγραφών του Ρεθύμνου 

να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία και την πολιτιστική εικόνα της πόλης μας με 

έναν τρόπο ευχάριστο και εποικοδομητικό, όπως είναι η μελέτη των έργων της τέ- 

χνης, στην οποία εντάσσονται και ανήκουν και αυτά. Γιατί, σύμφωνα με μια άποψη, 

τα υπαίθρια γλυπτά είναι «σήματα» της πόλης και μάρτυρες της ιστορικής και πο- 

λιτιστικής της ζωής. Απευθύνονται στο κοινό με τη δική τους γλώσσα και διαιωνί- 

ζουν, κυρίως, τα γεγονότα της νεοελληνικής ιστορίας και προβάλλουν τους πρωτα- 

γωνιστές της δημόσιας ζωής του τόπου μας. 
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ΓΛΥΠΤΑ 
 

 

 

 

α'. Ανδριάντες 



 

 

α'. Ανδριάντες 
(κατά σειρά χρονολογίας αποκαλυπτηρίων) 

 

 

1. ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 

 

Είδος: ανδριάντας 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: μάρμαρο λευκού χρώματος 

Χώρος: ομώνυμη πλατεία 

Χορηγός: Συστάθηκε ερανική επιτροπή με 

πρόεδρο το Μάνο Τσάκωνα. 

Αποκαλυπτήρια: 09.11.1930, με την ευκαι- 

ρία του εορτασμού της τακτικής επετείου 

της Αρκαδικής Εθελοθυσίας και της Εκα- 

τονταετηρίδος της Ελληνικής Ανεξαρτη- 

σίας (1830-1930). 

Γλύπτης: Δ. Ν. Περάκης 

Έτος κατασκευής: 1930 

Επιγραφή ανδριάντα: (Μπροστά, πάνω 

στο Βάθρο) ανάγλυφη απεικόνιση του μυ- 

θικού πτηνού φοίνικας, συμβόλου της 

αναγέννησης. Πάνω από αυτό υπάρχει το 

σύμβολο της χριστιανικής πίστης, ο σταυ- 

ρός(εικ. 2). 

(Πίσω πλευρά) στεφάνι από δάφνη και 

σπαθί με την επιγραφή (εικ. 3): 

«Ή TAN Ή ΕΠΙ ΤΑΣ» 

 

ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ  

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 

Η ανέγερση μνημείων ηρώων για τους νε- 

κρούς οπλίτες είναι ένα φαινόμενο που πρωτο- 

εμφανίστηκε στη Γαλλία το 1870 και πήρε 

διαστάσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα αμέσως 

μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν από τα 

χαρακώματα-σφαγεία επέστρεψαν στα σπίτια 

τους 8.500.000 λιγότεροι στρατιώτες και 

περισσότεροι από 1.000.000 ανάπηροι. Κάθε 

ζωντανός φαντάρος είχε να θυμάται και από 
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Εικ. 2. Άγνωστος Στρατιώτης. 

Εικ. 3. Αγνωστος Στρατιώτης (πίσω πλευρά). 



 

 

ένα νεκρό σύντροφο στην αγκαλιά του· το 

θάνατο που πέρασε δίπλα του σχεδόν αγγί- 

ζοντάς τον. Κάθε γειτονιά, κάθε χωριό, κά- 

θε πόλη της Ευρώπης αλλά και του νέου 

κόσμου είχε να κλάψει και να τιμήσει κά- 

ποια δικά της παιδιά σ' έναν πόλεμο που 

έμοιαζε να έχει μόνο ηττημένους. Τα τρισά- 

για των εκκλησιών δεν αρκούσαν, για να 

παρηγορήσουν τον πόνο, να δικαιολογήσουν 

στη μνήμη το αίμα, να απορροφήσουν τη 

βουβή αγανάκτηση. Οι υπεύθυνοι, οι φορείς 

της πολιτικής εξουσίας, έστερξαν έτσι να 

διαχειριστούν την ηθική αυτή κρίση και 

αναπόφευκτα να παρέμβουν με πολιτικά και 

κρατικά μέτρα στη σχέση της κοινωνίας με 

το θάνατο, που, μέχρι τότε, επαφίετο απο- 

κλειστικά σχεδόν στις φροντίδες των ιδιω- 

τών και των εκκλησιών. Μιλώντας τη δη- 

μοσιονομική και ρητορική της γλώσσα, η 

πολιτική και κρατική γραφειοκρατία απαλ- 

λοτρίωσε πλατείες και δημοτικούς χώρους, 

χρηματοδότησε την ανέγερση μνημείων — 

συμβόλων, ανακήρυξε ημερομηνίες γιορτής 

και αργίας για τις νίκες, κατάρτισε πρωτό- 

κολλα τιμητικών εκδηλώσεων και εκφώνη- 

σε άπειρους δεκάρικους (= άσκοπους, ευτε- 

λείς ανόητους λόγους) με την ευκαιρία των 

εγκαινίων. Στη Γαλλία μόνο είχαν ανεγερθεί 

μέχρι το 1925 περίπου 30.000 τέτοια μνη- 

μεία, ενώ και στην Ελλάδα, που θρηνούσε 

επιπλέον τη μικρασιατική καταστροφή, με- 

γαλύτερης ή μικρότερης σημασίας μνημεία 

η ηρώα αναγέρθηκαν σε πολλές πόλεις. 

(Εφημ. Η Καθημερινή, 

Κυριακή 25 Οκτωβρίου 1998). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, 13.11.1930. 

Εφημ. Εφημερίς των συζητήσεων, 

13.11.1930. 

Εικ. 4, Άγνωστος Στρατιώτης (γύρω στο 1930). 

Εικ. 5. Τα αποκαλυπτήρια του ηρώου Πεσόντων 

Ρεθύμνου, από την Εφημερίδα των Συζητήσεων, 

της 13.11.1930. 
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2. ΚΩΣΤΗΣ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΣ 
 

Είδος: ανδριάντας 

Μέγεθος: υπερφυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων 

Χορηγός: Γενικό Επιτελείο Στρατού (1964) 

Αποκαλυπτήρια: 10.11.1966 

Γλύπτης: Γιάννης Κανακάκης 

Επιγραφή: (μπροστά στο βάθρο) 

ΚΩΣΤΗΣ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΣ. 

ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1866 

(δεξιά πλευρά βάθρου) 

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΔΑΠΑΝΑΙΣ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

ΑΡΧΗΓΕΥΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΡΙΤΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ. ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1964 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 

Ο ΡΕΘΥΜΝΙΟΣ ΕΠΟΙΕΙ* 

 

Ο ΗΡΩΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΣ 

0 πρωταγωνιστής του αρκαδικού δράματος, Κωνσταντίνος Δ. Γιαμπουδάκης, κα- 

ταγόταν από το χωριό Άδελε Ρεθύμνης. Ο πατέρας του Δημήτριος διακρινόταν για 

την εντιμότητά του γι' αυτό και είχε ορκιστεί κοτζαμπάσης στο Άδελε. Η μάνα του 

Δέσποινα, από το Μέρωνα Αμαρίου, απέκτησε δυο ακόμη αγόρια, τον Παντελή και 

τον Κισσάνδρο, και δυο θυγατέρες, τη Χρυσή και τη Μαρία. 

Ο Κωστής ήταν μετρίου αναστήματος, αθλητικός τύπος, με πλούσιο ψυχικό κόσμο. 

Λίγο μελαχρινός στην όψη με καστανά μάτια και επιβλητικό βλέμμα και φορούσε στην 

κεφαλή του μαύρο μαντήλι. Πολλές φορές τόσο οι χριστιανοί όσο και οι Τούρκοι τον 

αποκαλούσαν «Γιαμπού», πράγμα που συνηθίζεται και σήμερα ακόμα στην Κρήτη, 

*    Να σημειωθεί ότι όλες οι επιγραφές έχουν μεταφερθεί εδώ όπως ακριβώς είναι στοιχημένες πάνω στο 

μάρμαρο του κάθε γλυπτού. 
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θέλοντας να τονίσουν το δυναμισμό και 

τη μεγαλοπρέπεια του προσώπου του. 

Στο χωριό του ο Γιαμπουδάκης διατη- 

ρούσε μικρό κατάστημα («ντουκιάνι») 

και έκανε τον κρεοπώλη, μεταπουλώντας 

σφάγια. Αγαπούσε τον αθλητισμό και 

ήταν πρώτος απ' όλους στο βόλι. Οι 

Τούρκοι δεν τολμούσαν να τον πειράξουν 

για την παλικαριά του και οι χριστιανοί, 

επίσης, τον αγαπούσαν και τον σεβοντου- 

σαν ιδιαίτερα. Πολλές φορές έγινε ήρωας 

επεισοδίου υπέρ των χριστιανών και δεν 

άφηνε ευκαιρία χωρίς να διακριθεί φανε- 

ρώνοντας τη γενναία του καρδιά, η οποία 

περιέκλεινε το μυστήριο της λατρείας των 

ιδεωδών της πίστεως και της πατρίδας. 

Ο Κωστής Γιαμπουδάκης είχε πα- 

ντρευτεί την Αικατερίνη, το γένος Περα- 

κάκη, με την οποία απέκτησε ένα γιο, 

τον Αριστοφάνη. Φεύγοντας για το 

Αρκάδι αποχαιρέτησε τη μητέρα του, τη σύζυγό 
του και τον αδελφό του Κισσάνδρο λέγοντάς τους με απεριόριστο θάρρος και 

πίστη στο Θεό: 

«Έχετε γεια για πάντα. Εγώ θα πάω στο Αρκάδι και θα πολεμήσω μέχρι θανάτου. 

Δεν θα παραδοθώ ποτέ στους Τούρκους». 

Ο αδελφός του θέλησε να τον ακολουθήσει αλλά ο Κωστής του είπε: «Εγώ θα πάω 

στον πόλεμο και συ θα μείνεις εδώ. Αφήνω τη γυναίκα μου και το παιδί μου στο Θεό 

και στα χέρια σου». Μετά ο Γιαμπουδάκης ασπάστηκε τη μάνα του, τη σύζυγο του, 

το μικρό του γιο και τον αδελφό του και έφυγε για το Αρκάδι, όπου τον ανέμενε η δό- 

ξα και η αθανασία. 

Στις 9 Νοεμβρίου 1866 οι Τούρκοι, που είχαν την αριθμητική υπεροχή, ήταν έτοι- 

μοι να μπουν στο μοναστήρι. Τότε ο Γιαμπουδάκης ζήτησε την άδεια του ηγουμένου 

Γαβριήλ Μαρινάκη, για να θέσει φωτιά στην μπαρουταποθήκη, ο οποίος και τον προ- 

έτρεψε σε αυτήν την πράξη. Την αμετάθετη απόφασή του για ανατίναξη ο Γιαμπου- 

δακης την πήρε ύστερα από βαθιά σκέψη και ό,τι έπραξε το έπραξε με πλήρη συνεί- 

δηση εμπνεόμενος από τα ευγενέστερα και ανθρωπιστικότερα ιδεώδη. 

Ο Γιαμπουδάκης, αφού υπολόγισε τις συνέπειες που θα είχε η τυχόν πτώση του 

Αρκαδίου στην τιμή των γυναικών που βρισκόντουσαν κλεισμένες σε αυτό, πήρε τη 

γενναία απόφασή του «να καεί μαζί με αυτές» και να μην παραδοθούν στην ατίμωση 

και τον ονειδισμό. Την απόφασή του αυτή έκαμε αμέσως γνωστή και στα γυναικό- 

Εικ. 6. Κωστής Γιαμπουδάκης. 



 

 

παιδα, τα οποία βρίσκονταν, τη στιγμή εκείνη, στο ανώγειο της πυριτιδαποθήκης, 

καθώς και στα ανώγεια των διπλανών κελλιών των ιερομονάχων Ζαχαρία και Νεό- 

φυτου, για να φύγουν από εκεί, αν ήθελαν. Αλλά όλοι με μια φωνή φώναξαν αποφασι- 

σμένοι: «φωθιά στο μπαρούτι!». 

Επομένως, η ανατίναξη ήταν πράξη εθελούσια όχι μόνο του Ηγούμενου και του 

Γιαμπουδάκη, αλλά όλων των ολοκαυτωθέντων, αφού είχαν προσκληθεί και είχαν 

μεταβεί μόνοι τους στο χώρο της πυριτιδαποθήκης. 

Ο Ηρακλής Μανελάκης ήταν παρών στην πυριτιδαποθήκη τη στιγμή εκείνη της 

αγωνίας. Ο Γιαμπουδάκης, ο οποίος είχε ανοιχτή την πόρτα της πυριτιδαποθήκης, 

επανέλαβε και πάλι την απόφασή του και πρόσθεσε: «Αποφάσισα να δώσω φωθιά στο 

μπαρούτι, για να μην πέσουμε ζωντανοί στων εχθρών τα χέρια. Όσοι θέλουν να βγουν 

έξω, να βγουν για να μην έχω εγώ το κρίμα τους». Ο Μανελάκης είπε στον Γιαμπου- 

δάκη: «Εγώ, Κωνσταντή, θα βγω έξω κι αν γλυτώσω εγλύτωσα». Τότε ο Γιαμπουδά- 

κης ασπάστηκε το φίλο του Μανελάκη και του είπε «επί λέξει»: «Αμε στο καλό. Ο Θε- 

ός και ο άγιος Κωνσταντίνος να σε ξεμπερδέψουν. Αν θέλει ο Θεός και ξεμπερδέψεις να 

πας να βρεις τον αδελφό μου και να του πεις στο Θεό και στα χέρια σου το παιδί μου». 

Μόλις ο Μανελάκης βγήκε από την πυριτιδαποθήκη, ο Γιαμπουδάκης πυροβόλησε 

με την πιστόλα του στην πυρίτιδα. Ο Μανελάκης ήταν τόσο κοντά, που, όπως είπε 

στον Κισσάνδρο, λίγο έλλειψε να πεταχτεί στον αέρα. 

Από το θαυμάσιο αυτό κήρυγμα του Κωστή Γιαμπουδάκη για ένδοξο και ηρωικό 

θάνατο, όπως μας το διέσωσε ο Ηρακλής Μανελάκης αλλά και άλλοι από αυτούς που 

αιχμαλωτίστηκαν και τελικά επέζησαν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Κωστής 

Γιαμπουδάκης είναι ο ήρωας που έβαλε τελικά τη φωτιά στην πυρίτιδα την κρίσιμη 

εκείνη στιγμή της θυσίας. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Τιμόθ. Βενέρη, Το Αρκάδι δια των αιώνων, Αθήνα 1938. 

Μ. Μανούσακα, «Άγνωστα κεφάλαια της παλαιότερης ιστορίας του Αρκαδίου», 

Κρητική Εστία 8, 278 κ. εξ. 

Κ. Καλοκύρη, «Ανέκδοτοι επιγραφαί και χαράγματα», Κρητικά Χρονικά Ε', 337. 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, «Η Αρκαδική Εποποιία στη ρομαντική ποίηση του ΙΘ' αι- 

ώνα», Κρητολογικά Γράμματα 12 (1996), 194. 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη — Αλκιβ. Μαυράκη, Τιμητικές εκδηλώσεις για την Αρκαδι- 

κή Εθελοθυσία και τον Εμμ. παχλά, έκδοση Πολιτιστικού Συλλόγου Περιβολίων- 

Μισιρίων, Περιβόλια 7.11.1997. 

Εφημ. Βήμα, φ. 6656/6.11.1966. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, φ. 6319/10.11.1966. 
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3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
 

Είδος: ανδριάντας 

Μέγεθος: υπερφυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: στην πλατεία Δημοκρατίας έναντι του Δημαρχείου της πόλεως μας 

Χορηγός: Δωρεά Συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι», επί προεδρίας Γρ. 

Μοράκη, αριθμός πράξεως 18.6.1978, για την οποία δωρεά το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ρεθύμνης (Δήμαρχος Εμμ. Καλαϊτζάκης) απένειμε σ' αυτόν το μετάλλιο της πόλε- 

ως Ρεθύμνης (πράξη: 19.6.1978 Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης) (εικ. 9). 

Αποκαλυπτήρια: 18.6.1978 

Γλύπτης: Γιάννης Κανακάκης ο Ρεθύμνιος (δωρεάν φιλοτέχνησε) 

Επιγραφή: (μπροστά) 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

(δεξιά πλευρά βάθρου) 

Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» ΕΠΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ. ΜΟΡΑΚΗ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1978 ΕΔΩΡΗΣΕΝ 

(και πιο κάτω) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 

Ο ΡΕΘΥΜΝΙΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΕ 

(αριστερή πλευρά βάθρου) 

ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ I. ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (1864-1936) 

0 Ελευθέριος Βενιζέλος, ο μεγαλύτερος πολιτικός της 

νεότερης Ελλάδας, γεννήθηκε στο χωριό Μουρνιές της 

Κρήτης, κοντά στα Χανιά, στις 23 Αυγούστου 1864, 

από τον Κυριάκο και τη Στυλιανή Βενιζέλου. 

Δυο χρόνια μετά τη γέννησή του, ξέσπασε η Μεγάλη 

Κρητική Επανάσταση του 1866. Μετά την αποτυχία 

της επανάστασης κατέφυγε με την οικογένειά του στη 

Σύρο και έζησε εκεί ως το 1872, όταν δόθηκε αμνηστία 

από τους Τούρκους. 

Στο διάστημα αυτό παρακολούθησε τα μαθήματά του 

στο δημοτικό σχολείο της Σύρου και μετά το 1872 στο 

γυμνάσιο Χανίων, όπου επέστρεψε και πάλι η οικογένειά 

Εικ. 7. Ελευθέριος Βενιζέλος. 
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του. Συνέχισε τις σπουδές του στην Αθήνα, στο γνωστό, 

τότε, εκπαιδευτήριο του Αντωνιάδου. Ο πατέρας του θέ- 

λησε να τον εισαγάγει στο εμπόριο, με το οποίο ασχο- 

λούνταν και ίδιος, ώστε αργότερα να τον διαδεχτεί στη 

διεύθυνση των εμπορικών του επιχειρήσεων. Όμως, ο 

πρόξενος της Ελλάδας στα Χανιά Γεώργιος 

Ζυγομαλάς, που είχε παρακολουθήσει το νεαρό Ελευθέ- 

ριο, είπε στον Κυριάκο ότι αδικεί το γιο του και ότι θα 

έπρεπε να τον αφήσει να συνεχίσει τις σπουδές του. 

Έτσι, ο Ελευθέριος επανήλθε στην Αθήνα, σπούδασε νο- 

μικά και έλαβε το δίπλωμά του το 1886. Επέστρεψε 

στην Κρήτη και άρχισε να ασκεί τη δικηγορία. 

Κατά τις ώρες της σχολής του μελετούσε κάθε είδους 

βιβλία και είχε επιδοθεί στην εκμάθηση διαφόρων ξένων 

γλωσσών. Μελετούσε, επίσης, και τους αρχαίους 

Έλληνες συγγραφείς, προς τους οποίους τον διέκρινε ιδι- 

αίτερη αδυναμία. 

Μετά την κατάργηση των προνομίων της Κρήτης από το Σουλτάνο, ο Βενιζέλος 

ανέλαβε την ηγεσία της επανάστασης που υποχρέωσε τους Οθωμανούς να παραχωρή- 

σουν αυτονομία στο νησί με ύπατο αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο. Ακολούθησαν εκλο- 

γές και ο Βενιζέλος εκλέχτηκε βουλευτής και ανέλαβε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Πα- 

ραιτήθηκε, όμως, το 1901, γιατί διαφώνησε με τον Πρίγκιπα ως προς την εκπόνηση 

φιλελεύθερου Συντάγματος. Ο Βενιζέλος, με έδρα το Θέρισο, κήρυξε επανάσταση το 

1905. Νέος αρμοστής διορίστηκε ο Αλ. Ζαΐμης. Αλλά ο Ζαίμης αναγκάστηκε, τελικά, 

να αποχωρήσει, γιατί η Κρητική Βουλή κήρυξε την ένωση με την Ελλάδα (1908). 

Μετά από εκλογές, τον Απρίλιο του 1909, ο Βενιζέλος έγινε Πρόεδρος της Συνέ- 

λευσης των Κρητών και ύστερα και Πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας. Δεν 

άσκησε, όμως, για πολύ τα ανώτατα αυτά αξιώματα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, για- 

τί, μετά από πρόσκληση της ηγεσίας του Στρατιωτικού Συνδέσμου, αναμείχθηκε 

ενεργά στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας (Γουδί, 1909). 

Η μεγάλη ώρα του Βενιζέλου είχε σημάνει πια. Οι πολιτικές του ενέργειες στο ανήσυ- 

χο περιβάλλον της Αθήνας είχαν όχι μόνο την ευκαμψία και ευστροφία καταπληκτικής, 

ασυνήθιστης μέχρι τότε πολιτικής δραστηριότητας, αλλά και τη σφραγίδα μιας εκρηκτι- 

κής φυσιογνωμίας, η οποία κινούνταν και ενεργούσε με τη σφοδρότητα καταιγίδας. 

Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1910 παραιτήθηκε από το ανώτατο αξίωμα της Κρητι- 

κής Πολιτείας, ίδρυσε το κόμμα των Φιλελευθέρων και, τον Οκτώβριο του ίδιου 

έτους, σχημάτισε την πρώτη του κυβέρνηση. 

Σιγά-σιγά, άρχισε να δημιουργείται η μεταξύ των ετών 1910 και 1920 περίοδος 

επιβλητικής ανόδου του Ελληνισμού, που ήταν από τις λαμπρότερες του εθνικού μας 

βίου. Τη δεκαετία αυτή επιτεύχθηκε ό,τι ήταν δυνατόν να ποθήσει και ότι δεν ήταν 

Εικ. 8. Ο Βενιζέλος δωδεκαετής, 

μαθητής Γυμνασίου στα Χανιά. 



 

 

δυνατόν ούτε να το ονειρευτεί, πριν από την εποχή του Βενιζέλου, η ελληνική ψυχή. 

Από τον Οκτώβριο του 1910 μέχρι την κήρυξη του α' Βαλκανικού πολέμου (1912) 

πέτυχε, μεταξύ άλλων, να αναδιοργανώσει τη δικαιοσύνη και τη διοίκηση, να εμπε- 

δώσει την τάξη και την αγροτική ασφάλεια, να εξυγιάνει την οικονομία, να εφαρμόσει 

δικαιότερη κατανομή των φόρων και να λάβει μέτρα προστασίας των εργατών και 

ΤΩΝ αγροτών. Με την εφαρμογή ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων ικανοποίησε τα κοι- 

νωνικά αιτήματα της επανάστασης στο Γουδί, ανέτρεψε τα υπολείμματα του φεουδα- 

λισμού και έδωσε νέα πνοή και κατεύθυνση στην πνευματική, κοινοτική και οικονο- 

μική εξέλιξη του Ελληνικού λαού. 

Στις 5 Οκτωβρίου του 1912 η Ελλάδα μπήκε στον α' βαλκανικό πόλεμο και τα πο- 

λεμικά γεγονότα επαλήθευσαν πληρως τις προβλέψεις του Βενιζέλου που είχε διατυ- 

πώσει πριν από πέντε, μόλις, μήνες. Έκτοτε, του αναγνωρίστηκε η ιδιότητα ότι, με το 

σωκρατικό δαιμόνιο της ενόρασης που διέθετε, είχε τη δύναμη να προβλέπει την εξέλι- 

Ξ Η  των διαφόρων εθνικών ζητημάτων. 

Στις 14 Οκτωβρίου του 1913, η Κρήτη πέτυχε, τελικά, την ένωση της με την 

Ελλάδα. Στο φρούριο του Φιρκά, στα Χανιά, σε τελετή στην οποία πρωτοστατούσαν ο 

βασιλιάς Κωνσταντίνος και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η ελληνική σημαία υψώθηκε πάνω 

από την Κρήτη. 

Πολλά τιμημένα ονόματα, προβάλλουν στον κατάλογο των αγωνιστών για την απε- 

λευθέρωση της Κρήτης: ο Δασκαλογιάννης, ο Σήφακας, ο Κόρακας, ο Σφακιανά- 

κης, ο Κούνδουρος και, βέβαια, ο Ελ. Βενιζέλος. Απ' όλους αυτούς μόνο ο τελευταί- 

ος ξεπέρασε το επίπεδο της εθνικής αναγνώρισης και διακρίθηκε και διεθνώς. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι αυτή η τύχη δόθηκε στο Βενιζέλο, έναν αγωνιστή με ασήμαντο 

στρατιωτικό τάλαντο αλλά με εξαιρετικά ιδιοφυή πολιτική προσωπικότητα. 

Και οι επιτυχίες του μεγάλου άνδρα συνεχίζονται. Έτσι, σε διάστημα λιγότερο του 

δεκαμήνου, η Ελλάδα απέκτησε την Ήπειρο και τη Μακεδονία και η εδαφική της 

έκταση διπλασιάστηκε, ενώ ο πληθυσμός της από 2,5 εκατομμύρια πλησίασε τα πέντε. 

Μεγάλο, διεθνές γεγονός, η κήρυξη του α' παγκόσμιου πολέμου, την 1η Αυγούστου 

1914,  ήλθε να ταράξει τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Με βαθιά πολιτική πε- 

ρίνοια ο Βενιζέλος κατόρθωσε να κρατήσει τη χώρα αρχικά μακριά από τη σύρραξη. 

Ταχέως, όμως, υπήρξε ανάγκη η Ελλάδα να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Και από τότε 

αρχίζει ο επάρατος διχασμός. Μετά από ένα έτος δραματικών συζητήσεων, επανει- 

λημμένων παραιτήσεων και ανακλήσεων του Βενιζέλου στην εξουσία, ο ψηφισμένος 

και εκφραστής της θέλησης του λαού πρωθυπουργός, αναγκάστηκε, τελικά, σε πα- 

ραίτηση την 24η Σεπτεμβρίου του 1915, γιατί ο Βασιλιάς δεν ενέκρινε τη δήλωσή 

του στη Βουλή των Ελλήνων ότι η Ελλάδα θα πολεμούσε εναντίον του συνόλου των 

εχθρών της Αντάντ. Έτσι, ο Βενιζέλος θα μείνει εφεξής μόνος στον επικό αγώνα του 

για τη δημιουργία της Μεγάλης Ελλάδας. 

Δραματικές πολιτικές εξελίξεις έλαβαν χώρα κατά τη διαδρομή των δύσκολων ετών 

για την Ελλάδα, 1916 και 1917, ενώ κατά τη διάρκεια του 1918 ο Βενιζέλος, κύ- 
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ριος της κατάστασης, κατόρθωσε να αναδιοργανώσει και πάλι τη Χώρα και το στρα- 

τό και να συντρίψει τους γερμανοβουλγάρους στο Σκρα στις 17 Μαΐου του 1918, με 

αποτέλεσμα να ζητήσουν λίγο βραδύτερα οι Βούλγαροι ανακωχή, απαρχή του τέλους 

του μεγάλου πολέμου. 

Την 31η Οκτωβρίου 1918 υποτάχτηκαν και οι Τούρκοι και άνοιξαν για τους συμμά- 

χους τα Στενά. Ελληνική στρατιωτική αποστολή εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντι- 

νούπολη και ύψωσε την Ελληνική σημαία στο διοικητήριο του λιμανιού. Στις 8 το 

πρωί, της 1ης Νοεμβρίου 1918, η μουσική του θρυλικού «Αβέρωφ» παιάνιζε μέσα 

στον Κεράτιο κόλπο τον Ελληνικό Εθνικό ύμνο, ενώ στις 8 το πρωί της 22ας Μαΐου 

του 1919 οι τσολιάδες του 1/38 συντάγματος αποβιβάζονταν στη Σμύρνη και ο εθνο- 

μάρτυρας μητροπολίτης Χρυσόστομος ευλογούσε τους αποβιβαζόμενους ευζώνους. Ο 

πονεμένος λαός της Ιωνίας, εκστατικός μπροστά το θαύμα που τόσους αιώνες προσδο- 

κούσε, έρραινε με άνθη και μύρα και δάκρυα χαράς τα παιδιά της Μεγάλης Μητέρας. 

Στις 14 Νοεμβρίου 1919 υπογράφτηκε η συνθήκη του Νεϊγύ και στις 28 Ιουλίου 

1920 η περίφημη συνθήκη των Σεβρών, με τις οποίες ο διπλωματικός δυναμισμός και 

ο μεγάλος πατριωτισμός του Βενιζέλου εξασφάλιζαν στην Ελλάδα τη δυτική και ανα- 

τολική Θράκη και την κατοχή της δυτικής Μικράς Ασίας, που, δυστυχώς, όμως, δεν 

κράτησαν για πολύ. Τον επόμενο κιόλας χρόνο, στις 14 Νοεμβρίου του 1920, με πίεση 

των Άγγλων προκηρύσσονται εκλογές, τις οποίες ο Βενιζέλος πίστευε ότι θα τις κέρδι- 

ζε με το γόητρο των επιτυχιών του, που διέθετε τον καιρό εκείνο. Όμως, βγήκε γελα- 

σμένος. Στις 14.11.1920 ο Βενιζέλος ηττήθηκε. Έχασε το πολιτικό παιχνίδι στην 

Ελλάδα και έφυγε με ματωμένη την καρδιά για το εξωτερικό. Τότε η Αγγλία έσπρωξε 

τους παλαιοκομματικούς σε πόλεμο κατά του Κεμάλ και όταν, τελικά, εκβίασε τον 

Κεμάλ και της υποσχέθηκε ότι αναγνωρίζει την κυριαρχία των πετρελαιοφόρων περιο- 

χών του Β. Ιράκ, η Αγγλία εγκατέλειψε τους Έλληνες (αυτή, εξάλλου, ήταν η συμ- 

φωνία με το Κεμάλ), για να υποστούν την τρομερή καταστροφή του 1922, που ξερί- 

ζωσε κυριολεκτικά τον ελληνισμό από τη Μ. Ασία με όλα τα γνωστά επακόλουθα. Εί- 

ναι σίγουρο ότι αν ο Βενιζέλος ήταν πρωθυπουργός δεν θα ακολουθούσε την πολιτική 

των Άγγλων και, κατά συνέπεια, δεν θα είχαμε αυτήν, τη θλιβερή κατάληξη. 

Μετά την επάνοδο στον ομαλό πολιτικό βίο και την εκλογική νίκη του Βενιζέλου το 

1928, η μεγάλη προσπάθεια για την ανανέωση των κρατικών μας θεσμών συνεχί- 

στηκε με ιδιαίτερη φροντίδα. Το 1933, μετά την εναντίον του απόπειρα, ο Βενιζέλος 

αποσύρθηκε στα Χανιά. Από εκεί, μετά τη αποτυχία του στρατιωτικού κινήματος 

οπαδών του το 1935, έφυγε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Γαλ- 

λία, όπου και πέθανε το επόμενο έτος 1936. Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ελλάδα 

και τάφηκε στο Ακρωτήρι των Χανίων. 

Η Μεγάλη Ελλάδα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι δύο ονόματα που αποτελούν 

μιαν αχώριστη έννοια στην εθνική συνείδηση όλων των Ελλήνων. Σε διάστημα οκτώ 

μόλις ετών ενδόξων αγώνων και αμέτρητων θυσιών όλοι σχεδόν οι πόθοι των Ελλή- 

νων εκπληρώθηκαν σε βάθος και σε έκταση. Πέρα από τα όρια που χαράκτηκαν από 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε Ι Κ .  9.  Το ψήφισμα 

ΤΟ Υ  Δημοτικού Συμβουλίου 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ. 

τον Εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο ελάχιστα είχε πια να ποθήσει ο Ελληνικός λαός. 

Τα όρια κράτους και  έθνους  ε ίχαν περίπο υ ταυτιστε ί .  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Η βιβλιογραφία για τον Εθνάρχη Ελευθ. Βενιζέλο είναι απεριόριστη. Εδώ περιοριζό- 

μαστε μόνο στις εφημερίδες και τα περιοδικά της Κρήτης. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, φ. της 23.3.1976, 20/21.3.1976, 19.3.1976, 

18.3.1976, 20.3.1977. 

Περιοδικό Κρήτη, τ. 5/1975, σελ. 40 (τελευταίες στιγμές) 

τ. 17/1975, σελ. 44 (12 δολοφονικές απόπειρες) 

τ. 18/1975, σελ. 52 (12        »  »)  

τ. 19-20/1975, σελ. 68 (12    »  »)  

τ .  21/1975, σελ. 40 (12        »  »)  

τ .  22/1975, σελ. 56 (12         »  »)  

τ .  23/1975, σελ. 16 (12        »  »)  

τ .  24/1975 σελ. 52 (12  »  ») .  
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4.  ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ  
 

Είδος: ανδριάντας 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Στην αριστερή πλευρά της κεντρικής εισόδου του Δημαρχείου της πόλεως 

Χορηγός: Ο γλύπτης-ακαδημαϊκός Γ. Παππάς, που ήταν κουμπάρος του Π. Πρεβε- 

λάκη, δωρεάν φιλοτέχνησε (πληροφορία κ. Μ. Αστρινού). 

Αποκαλυπτήρια: 15.3.1986 

Έτος κατασκευής: 1976 

Γλύπτης: Γιάννης Παππάς 

Διαμόρφωση χώρου: Π. Νικολόπουλος αρχιτέκτονας 

Επιγραφή: 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΠΡΕΒ ΕΛΑ ΚΗ Σ  ( 1909 -1 986) 

Ο Παντελής Πρεβελάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1909 και υπήρξε ποιητής, 

συγγραφέας, δραματουργός, ακαδημαϊκός και ιστορικός της Τέχνης. 

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Ρεθύμνου και σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Αθή- 

νας και του Παρισιού. Ειδικεύτηκε στην 

Ιστορία της Τέχνης. Διετέλεσε για τέσσε- 

ρα χρόνια Διευθυντής Καλών Τεχνών του  

υπουργείου Παιδείας, ενώ από το 1939, 

και για τριάντα πέντε ολόκληρα χρόνια, 

δίδαξε Ιστορία της Τέχνης στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.). Έργα 

του έχουν μεταφραστεί σε όλες τις ευρω- 

παϊκές γλώσσες και έχουν διεθνώς ανα- 

γνωριστεί. 

Το πρώτο του έργο Ο Μίμος (1928), 

δημοσιεύτηκε στο αθηναϊκό περιοδικό 

Νέα  Επιθεώρηση. Άλλα έργα του είναι: Ο 

Γκρέκο στη Ρώμη, Οι τρεις Χάριτες. Η 

γέννηση της Αφροδίτης, Γκρέκο και πολ- 

λά άλλα. Ποιητικές συλλογές του είναι: η 

Γυμνή Ποίηση (1930-1940), Πιο Γυμνή 

ποίηση (1941), Ο Νέος Ερωτόκριτος 

(1973). 

Θεατρικά του έργα είναι: Το Ιερό σφά- 

γιο (1952), Ο Λάζαρος (1954), Τα χέ- Εικ. 10. Παντελής Πρεβελάκης. 
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ρια του ζωντανού Θεού (1955), και το Ηφαίστειο που, όπως και Ο Ήλιος του θανά- 

του έχουν βραβευτεί με το Α' κρατικό βραβείο. Ο Πρεβελάκης μελέτησε, επίσης, τη 

ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη, στον οποίο απεύθυνε γύρω στα τετρακόσια 

γράμματα. Τελευταίο έργο του Πρεβελάκη είναι η Αντίστροφη Μέτρηση, που την 

έγραψε το 1974 και μας ξαναθυμίζει το εφιαλτικό κλίμα της δικτατορίας. 

Τα έργα, όμως, που συνέδεσαν περισσότερο τον Πρεβελάκη με τη γενέτειρά του και 

την Κρήτη, γενικότερα, είναι: Το Χρονικό μιας Πολιτείας, που το είχε ήδη αφιερω- 

ΜΕVO από το 1938 στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ρέθυμνο, Η Παντέρμη Κρήτη και 

η τριλογία του Κρητικού (1948-1950), ένα μυθιστόρημα σε τρεις τόμους (Το Δέ- 

ντρο,  Η πρώτη Λευτεριά και η Πολιτεία). 

Με το Χρονικό μιας Πολιτείας ο συγγραφέας μας παρασύρει έξω από το χώρο της 

ιστορίας. Η Κρήτη σε αυτό το βιβλίο δεν έχει πια να αντιμετωπίσει τον καταστρεπτι- 

κό ξεσηκωμό που έμελλε να της αποδώσει την ελευθερία, αλλά το χρόνο και τη δύνα- 

μη των πραγμάτων. Η Κρήτη εδώ δεν είναι ο Κωσταντής, ο Μαρκαντώνης, αλλά το 

Ρέθυμvo, μια μικρή Πολιτεία χτισμένη γιαλό-γιαλό απάνω στο μεσοστράτι από τα 

Χανιά στο Μεγάλο Κάστρο. Ο άνθρωπος καταθέτει τη μαρτυρία του μέσα στο γεγο- 

νός που είναι τόσο φευγαλέο όσο και αυτός, αλλά που χρειάζεται μια ολόκληρη πολι- 

τεία, για να δοθεί η έννοια της διάρκειας. Αυτή η μικρή πολιτεία είναι σαν ζωντανό 

πρόσωπο. Έχει τη μνήμη της και τα όνειρά της, τους πόθους της και τους μετανιω- 

μούς της. Μπορεί να υποφέρει, μπορεί και να 'ναι ευτυχισμένη. Πάντως, υπάρχει και 

παίρνουμε επαφή μαζί της διαμέσου του Πρεβελάκη. Εδώ, ο Πρεβελάκης μας μιλάει 

για το Ρέθυμνο, όπως για μια γυναίκα αγαπημένη τόσο πολύ και τόσο πολύ καιρό, που 

μπορεί να την καταλάβει και να την κρίνει χωρίς να υστερεί καθόλου στην αγάπη του. 

Στην Παντέρμη Κρήτη δίνεται η Κρήτη του 1809 σε συνάρτηση με την καταπλη- 

γωμένη και ένδοξη Κρήτη του 1940-44, 

Τέλος, στον Κρητικό περιγράφεται η βαθμιαία απελευθέρωση από τους Τούρκους 

ΚΑΙ η Κρητική Πολιτεία με τους αγώνες του Ελ. Βενιζέλου. 

Τα έργα του Πρεβελάκη διακρίνονται για την τέλεια σμιλεμένη δημοτική τους γλώσ- 

ΣΑ ΚΑΙ για τον απεριόριστο όγκο αγάπης για τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. 

Μ ε  μια διάθεση νοσταλγικής αναπόλησης παρουσιάζει την ατομική και την ομαδική 

ζωή του Ρεθύμνου. Στα βιβλία του διαφαίνεται η αρχοντιά, η τάξη, η λαχτάρα για την 

πρωτιά, η σεμνότητα και η ευγένεια των ανθρώπων. Συνήθως, στα έργα του ο Πρεβε- 

λάκης διατηρεί ένα ύφος κλασικό, το ύφος ενός λαϊκού χρονογράφου και έχει το πάθος 

της λαϊκής λαλιάς. Είναι συγκροτημένος, περιγραφικός, το χιούμορ σπανίζει και κυ- 

ριαρχεί η αντρίκεια σοβαρότητα. Η Κρητική φύση, η ζωή του χωρικού, όλες οι κοινω- 

νικές εκδηλώσεις, η θρησκεία, όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα στα έργα του. Ακόμα, 

στα έργα του ο Πρεβελάκης παρουσιάζει το σεμνό κρητικό πολεμιστή, μιλά για τη λευ- 

τεριά, την αρετή και την αγάπη, αλλά και για πολλά άλλα σημαντικά πρόσωπα της 

Κρήτης, όπως το Βενιζέλο, τον Καζαντζάκη, το Ζυμπρακάκη, τον Κόρακα. 

Ο Πρεβελάκης πέθανε από καρδιακή αρρυθμία, από την οποία υπέφερε για πολλά 
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χρόνια, το Σάββατο 15 Μαρτίου του 1986, και η ταφή του έγινε μετά από τρεις ημέ- 

ρες, το απόγευμα της Τρίτης του ίδιου μήνα, στο Α' νεκροταφείο Αθηνών. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Περιοριζόμαστε, κυρίως, στις εφημερίδες και τα περιοδικά της Κρήτης 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, 10714/5.2.1982. 

Εφημ. Ρεθεμνιώτικα Νέα, 324/18.8.1966 κ.ε., φ. 15.3.1986 και 3.6.1987. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, 26/13.11.1971, 27.3.1973, 29/30.6.1977, 

28.5.1977, 31.5.1987. 

Εφημ. Ρεθεμνιώτικα Νέα, 25/26.8.1979. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, 4390/21.5.1960, 4392/24.5.1960, 

4395/27.5.1960, 4394/26.5.1960, 4397/29.5.1960. 

Εικ. 11. Ο Παντελής Πρεβελάκης με το Διονύσιο Ψαρουδάκη, Ηγούμενο του Αρκαδίου, τον πρώτο αντιστασιακό. 

Αρχείο Γ. Π. Εκκεκάκη. 



 

 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Είδος: ολόσωμο γλυπτό γυναίκας 

Μέγεθος: μικρότερο του φυσικού 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Στη μικρή πλατεία παρά το Λύκειο 

Ελληνίδων Ρεθύμνου (Βενετσιάνικο λιμάνι). 

Χορηγός: Ο Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής 

«Το Αρκάδι», πράξη 31/7.12.1989. 

Αποκαλυπτήρια: 25.3.1991 

Γλύπτης: Ν. I. Γεωργίου 

Εμπνευστής: Μαν. Δ. Κουνδουράκης (ζω- 

γράφος) 

Τόπος κατασκευής: Αθήνα 

Έτος κατασκευής: 1990 

Επιγραφή: — 

 

Περιγραφη - ΑΝΑΛΥΣΗ 

Ο Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκά- 

δι» προκειμένου να εορτάσει τα εξήντα χρόνια 

από την ίδρυσή του (1930), με το αριθμ. 

31/7.12.1989 πρακτικό του και ύστερα από πρόταση του Γραμματέα του Συλλόγου κ. 

Δημητρίου Αετου8άκη, αποφάσισε να στήσει άγαλμα, που να τονίζει τη συμβολή της 

Γυναίκας της Κρήτης, στους μακροχρόνιους αγώνες της Κρήτης για τη Λευτεριά. 

Όπως μας εξήγησε ο κ. Μαν. Δ Κουνδουράκης, σχεδιαστής και εμπνευστής του 

παραπάνω γλυπτού, οι έλικες τους οποίους σχηματίζει το φόρεμα της «Γυναίκας της 

Κρήτης» θέλουν, ακριβώς, να υποδηλώσουν το βύθισμα μέσα στο χρόνο και τη δια- 

χρονικότητα του συμβολισμού. Επίσης, τα γυμνά στήθια υποδηλώνουν τη μητρότη- 

τα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γυναικεία οντότητα, ενώ το κλαδί της 

ελιάς, που η «Γυναίκα της Κρήτης» κρατεί με το αριστερό της χέρι, τους κοινωνι- 

κούς αγώνες στους οποίους απεδύθη κατά τους αγώνες του Έθνους για ειρήνη, πρόο- 

δο και ευημερία. Τέλος, το μαχαίρι, στο υψωμένο κατακόρυφα δεξί της χέρι, θέλει να 

υποδηλώσει τους αγώνες στους οποίους η «Γυναίκα της Κρήτης» υποβλήθηκε δια- 

χρονικά, προκειμένου να εξασφαλίσει το πολυπόθητο θείο δώρο της Λευτεριάς. 

Γενικά, η μορφή της «Γυναίκας της Κρήτης» λειτουργεί αφαιρετικά. Ο σχεδια- 

σμός δεν αφήνει πάνω της ίχνη χαρακτηριστικών κάποιας συγκεκριμένης εποχής και 

έτσι η όλη παράσταση και οι έννοιες που αυτή υποδηλώνει κινούνται εξολοκλήρου στη 

σφαίρα του διαχρονικού. 
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Εικ. 12. H Γυναίκα της Κρήτης. 
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6.  ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ 
 

Είδος: ανδριάντας 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Στην πλατεία που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καζαντζάκη και Ζυμ- 

βρακάκη. Ο χώρος παραχωρήθηκε με το πρακτικό 9/3.6.93 του Δημοτικού Συμ- 

βουλίου (Σκεπτ.: 281/93). 

Χορηγός: Πνευματική Καλλιτεχνική Πολιτιστική Αστική Εταιρία «Μνήμη Κ. 

Μουντάκη». 

Αποκαλυπτήρια: 25.8.1997 (εικ. 14). 

Γλύπτης: Πραξιτέλης Τζανουλίνος 

Επιγραφή: (μπροστά) 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ 

ΛΥΡΑΡΗΣ - ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

(αριστερή πλευρά του Βάθρου): 

ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΛΥΠΤΗ 

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟ 

ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΜΝΗΜΗ ΚΩΣΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΑθΙΟΥΔΑΚΗΣ 

ΜΕΛΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΦΦΑΤΟΣ 

ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΗΡΩ ΣΓΟΥΡΑΚΗ 

ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1997 

 

ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ( 1 9 2 6 - 1 9 9 1 )  

«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΥΡΑΡΗ»  

Σε ώρες κρίσιμων απειλών και γενικότερης πολιτιστικής ισοπέδωσης γίνεται ιδιαί- 

τερα εμφανής και καίρια η μνήμη των προικισμένων εκείνων δασκάλων και δημιουρ- 

γών που αφομοίωσαν την παράδοση δημιουργικά και κατάφεραν να εκφράσουν τους 

πόθους, τους καημούς, τις αρχές και τις ελπίδες του λαού τους και τους αγώνες για 

τη λευτεριά του τόπου τους. 

Ένας τέτοιος δάσκαλος και δημιουργός ήταν και ο Κώστας Μουντάκης, που 

υπήρξε ο αντιπροσωπευτικότερος λαϊκός καλλιτέχνης της Κρήτης, που, παράλληλα 

με το Νίκο Ξυλούρη, πέρασε τις μαντινάδες, τα ριζίτικα, το συρτό και τον πεντοζάλη 
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στις καρδιές της νεολαίας και διέδωσε την κρητική μουσική πέρα από τα σύνορα της 

Ελλάδας. Ο Κώστας Μουντάκης υπήρξε η δύναμη αλλά και η έκφραση της κρητι- 

κής μουσικής και με το έργο του και το ήθος του έγραψε τις λαμπρότερες σελίδες 

των παραδόσεών μας. 

Πολυτάραχη, γεμάτη μύθους και συμβολισμούς ήταν η ζωή του δασκάλου της 

κρητικής μουσικής. Γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1926 στην Αλφά, ένα μικρό 

χωριουδάκι της επαρχίας Μυλοποτάμου. Ήταν το μικρότερο από τα επτά παιδιά του 

Νίκου και της Καλλιόπης Μουντάκη. 

Η ράτσα του κρατεί από πολέμαρχους και καπεταναίους των απελευθερωτικών 

αγώνων της Κρήτης. Οι Μουντάκηδες κατάγονται από τον Καλλικράτη Σφακίων και 

ο προππάπος τους, Μανούσος, σκοτώθηκε δίπλα στο Χατζημιχάλη Νταλιάνη, στο 

Φραγκοκάστελο, το 1827. Μετά την επανάσταση, οι Μουντάκηδες ξεριζώθηκαν 

άλλοι πήγαν στα Χανιά, άλλοι στον Αποκόρωνα και άλλοι στην Αλφά Μυλοποτάμου. 

Ο πατέρας του Κώστα Μουντάκη πέθανε τρεις μήνες μετά τη γέννησή του. Ο μικρός 

Κώστας τέλειωσε το δημοτικό το 1938, πέτυχε στο ημιγυμνάσιο Πανόρμου, αλλά διέ- 

κοψε τις σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκολιών της πολυμελούς οικογένειάς του. 

Από πολύ μικρός έδειξε την κλίση του στη λύρα. Την πρώτη του λύρα την απέκτη- 

σε το 1943, δίνοντας ένα αρνί και πέντε 

οκάδες τυρί. Λίγο πριν τον πόλεμο ο 

Μουντάκης ακολούθησε έναν πλανόδιο 

μικροπωλητή και οι εμπειρίες της επο- 

χής εκείνης έδωσαν αργότερα ένα από τα 

σημαντικότερα έργα του, τον Πραμα- 

τευτή. Την ίδια εποχή το Ρέθυμνο ήταν 

το κέντρο της κρητικής μουσικής, όπου 

μεσουρανούσαν ο Ανδρέας Ροδινός,  ο 

Μπαξεβάνης,  ο Στέλιος  Φουσταλιέ -  

ρης,  ο Καρεκλάς κ.ά. 

Το 1948 ο Μουντάκης κατετάγη στη 

χωροφυλακή. Υπηρέτησε στα Χανιά, στα 

Σφακιά και στην Αθήνα, όπου, το διάστη- 

μα 1950-1952, αποσπάστηκε στο ιδιαί- 

τερο γραφείο του Σοφοκλή Βενιζέλου. 

Το έτος 1955 κυκλοφορεί ο πρώτος του 

δίσκος σε συνεργασία με τον Κουτσουρέ- 

λη, με τραγούδια όπως ο περίφημος Ζη- 

τιάνος και η Ρεθυμνιωτοπούλα. Ακολου- 

θεί μια αστείρευτη πορεία δισκογραφικών 

εκδόσεων, που τον καθιερώνουν ως τον 

περισσότερο ηχογραφημένο λυράρη της Εικ. 13. Κωστής Μουντάκης. 



 

 

Κρητικής μουσικής. «Ένα ματσάκι για- 

σεμιά», «Αργαλειός», «Μυλωνάδες και 

μαζώχτρες», «Ερωτόκριτος», «Κρητι- 

κός γάμος», «Αναφορά στον Καζαντζά- 

κη» κ.ά. είναι μερικά μόνο δείγματα της 

δουλειάς του την εποχή εκείνη. 

Η φήμη του απλώνεται σε όλη την Κρή- 

τη και καθιερώνεται ως ο πρώτος λυράρης 

του νησιού, με μεγάλη απήχηση στους 

Κρητικούς της διασποράς, τους οποίους 

συχνά επισκεπτόταν. Το 1960 επισκέπτε- 

ται για πρώτη φορά την Αμερική και το 

1971 τον Καναδά, την Αυστραλία και άλ- 

λες Χώρες με ελληνική ομογένεια. 

Το 1975, μετά από μια περιπέτεια της 

υγείας του, διακόπτει την επαγγελματι- 

κή του δραστηριότητα και παίζει μόνο σε 

επιλεγμένα γλέντια και εκδηλώσεις. Την 

περίοδο αυτή αισθάνεται όλο και επιτα- 

κτικότερη την ανάγκη για παιδεία. Έχει 

πάρει την πολύ δημιουργική ιδέα να ιδρύ- 

Εικ. 14. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Δ. Αρχοντάκης 

αποκαλύπτει τον ανδριάντα του Κ. Μουντάκη. 
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σει σχολές στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης και να διδάξει τα κρητικόπουλα κρη- 

τική λύρα. Τα αποτελέσματα υπήρξαν λαμπρά και πολύ εντυπωσιακά. Εκατοντάδες 

νέα παιδιά (αγόρια και κορίτσια) έμαθαν λύρα από το Μουντάκη, τον άνθρωπο που σε- 

βάστηκε όσο λίγοι τη λαμπρή μουσική παράδοση της Κρήτης. Δεξιοτέχνης ο ίδιος στο 

δοξάρι μάθαινε τα απλά πατήματα στους νεαρούς μαθητές του και τους δασκάλευε τη 

μυστική διαδικασία της μελωδίας. Ο Μουντάκης, επίσης, συμπαραστέκεται τον ίδιο 

καιρό με διάφορους τρόπους και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και γίνεται 

πολύτιμος συνεργάτης του εργαστηρίου και των ερευνητικών προγραμμάτων εθνομου- 

σικολογίας. 

Το 1979 ιδρύει την πρώτη σχολή λύρας στο Ωδείο του Ηρακλείου «Απόλλων», για 

να ακολουθήσουν το Ρέθυμνο (1980), τα Χανιά (1981), ο Άγιος Νικόλαος (1983) 

και το «Ελληνικό Ωδείο» της Αθήνας (1985), αν και παλιότερα είχε αρχίσει μαθή- 

ματα και στην «Παγκρήτιο Ένωση». 

Ο Κώστας Μουντάκης δεν ήταν απλός λαϊκός μουσικός και τραγουδοποιός της ση- 

μερινής Κρήτης. Ήταν ένας βάρδος, ένας γνήσιος εκφραστής της λεβεντιάς, της ομορ- 

φιάς, της λευτεριάς, και της δημοκρατικότητας που χαρακτηρίζουν την κρητική ψυχή. 

Ο Κώστας Μουντακης, ο άνθρωπος που σεβάστηκε όσο λίγοι τη λαμπρή μουσική 

παράδοση της Κρήτης, πέθανε το 1991. Το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του γέμισε 

με θλίψη όλο τον κρητικό λαό. Ο θάνατος του Κώστα Μουντάκη δε σηματοδοτεί πα- 



 

 

ρά μόνο τη φυσική απουσία του μεγάλου δεξιοτέχνη και δασκάλου, που εξακολουθεί, 

πάντως, να διδάσκει και να εμπνέει μέσα από τις ηχογραφήσεις και την υποδομή που 

δημιούργησε στη διάρκεια της υπερδραστήριας ζωής του. Έργα ζωής, όπως το δικό 

του, δεν μπορεί ο θάνατος να τα σταματήσει!... 

Η δύναμη της μουσικής, η δύναμη της λαϊκής παράδοσης, η δύναμη του λυράρη 

δημιουργού Κώστα Μουντάκη, ενώνει όλους τους Κρητικούς σε μια προσπάθεια με 

φιλόδοξες προοπτικές για την πολιτιστική παράδοση της Κρήτης. 

Ο Γιώργος και η Ηρώ Σγουράκη οραματίστηκαν και έβαλαν τα θεμέλια της πνευ- 

ματικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εταιρείας «Μνήμη Κώστα Μουντάκη» 

που δημιουργήθηκε, για να τιμηθεί η κρητική μουσική μέσα από το έργο και τη ζωή 

του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη. Το κείμενο δημιουργίας της εταιρίας υπέγραψαν 

τριάντα ένας βουλευτές που ψηφίζονται στην Κρήτη ή εκλέγονται μεν σε άλλες περι- 

φέρειες της Χώρας έχουν, όμως, κρητική καταγωγή. 

Οι οραματιστές και θεμελιωτές της Εταιρείας φιλοδοξούν η παρουσία, το ήθος και 

η κρητική συνείδηση του Κώστα Μουντάκη να αποτελέσουν το παράδειγμα για τις 

μέλλουσες γενιές που καλούνται να διατηρήσουν την πολιτική μας ταυτότητα και 

κληρονομιά. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Περ. Κρήτη, Φεβρ. 1974, 38. 

Εφημ. Αλλαγή Ηρακλείου, 30.1.1992. 

Περιοδ. Κρήτη, τ. 202, 72. 

Εφημ. Τόλμη Ηρακλείου 17.12.1992 (δύο σημειώματα: Μαν. Μαθιουδάκη 

και Γ. Παρασύρη). 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, 1.2.1991. 

Εφημ. Ελευθεροτυπία Αθηνών, 22.7.1992. 

Εφημ. Ρεθεμνιώτικα Νέα, 28.1.1995. 2.3.1995. 

Λ. Λιάβα. εφημ. Ελευθεροτυπία Αθήνας, 26.8.1997. 
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7.  ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΚΟΡΗ 
 

Είδος: ολόσωμο γλυπτό κόρης 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Στον αύλειο χώρο του ναΐσκου του αγ. Ιωάννη, στον Ευλιγιά, όπου και το 

κενοτάφιο του Παντελή Πρεβελάκη. 

Χορηγός: Ο Γ. Παππάς (κουμπάρος του Π. Πρεβελάκη) δωρεάν φιλοτέχνησε. 

Αποκαλυπτήρια: 1988 

Γλύπτης: Γιάννης Παππάς 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ  

Πάνω από το κενοτάφιο του Παντελή Πρεβελάκη, στον Ευλιγιά, εικονίζεται ολό- 

σωμο γλυπτό νέας κοπέλας που στέκεται και στηρίζεται με το δεξιό της χέρι πάνω 

σε κορμό δέντρου (;), ενώ κρατεί σκεπτική το κεφάλι της, κλίνοντάς το ελαφριά προς 

τα αριστερά. 

Πρόκειται, ασφαλώς, για συμβολική απεικόνιση της Δημιουργικής Σκέψης του 

μεγάλου συμπατριώτη μας διανοητή Παντελή Πρεβελάκη, από τον κουμπάρο του, 

κορυφαίο γλύπτη και Ακαδημαϊκό, Γ. Παππά. 

Εικ. 15. H Σκεπτόμενη Κόρη. 
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ΓΛΥΠΤΑ 
 

 

 

 

β'. Προτομές 



 

 

β'. Προτομές 
(κατά σειρά χρονολογίας αποκαλυπτηρίων) 

 

 

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΤΣΗΣ 
 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Αριστερά της Βόρειας εισόδου του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου 

Αποκαλυπτήρια: 13.11.1962 

Γλύπτης: Γιάννης Κανακάκης ο Ρεθύμνιος εποίει 

Επιγραφή: 

ΝΙΚΟΣ Χ. ΑΣΚΟΥΤΣΗΣ 

1892-1955 

Πανομοιότυπη είναι και η προτομή του Ν. Ασκούτση, που κοσμεί τη μικρή πλα- 

τεία στο χωριό Πηγή Ρεθύμνης και προέρχεται από το χέρι του ίδιου καλλιτέχνη. 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΟΥΤΣΗΣ (1890-1955) 

Ο Νικόλαος Ασκούτσης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το έτος 1890. Σπούδασε επιτυ- 

χώς νομικά και, πριν σχεδόν προφθάσει να δικηγορήσει, χρησιμοποιήθηκε από τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο που, αντιλαμβανόμενος την αξία του, τον τοποθέτησε ως Νομάρ- 

χη Ρεθύμνου κατά το έτος της μεγαλύτερης εξόρμησής του, το 1917. 

Ο Νικόλαος Ασκούτσης ανεπηρέαστος από κομματικές μικρότητες, παρά τη με- 

γάλη οξύτητα της εποχής, έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία του συνόλου. Και 

όταν, πάλι, ο μεγάλος πολιτικός, το έτος 1919, είχε την ανάγκη ενός ανθρώπου 

αξίας και με διοικητικές και πολιτικές ικανότητες, για να αντιμετωπίσει ορισμένες 

τοπικές δυσκολίες στην περιοχή του νομού Φθιώτιδας και πάλι χρησιμοποίησε το νε- 

αρό Ασκούτση ως Νομάρχη Λαμίας. Και αμέσως μετά, το έτος 1920 και πάλι ως 

Νομάρχη στο νομό Α ττικοβοιωτίας. 

Όμως, όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόταν μακριά από τη γλυκιά γενέτειρά του, η 

καρδιά τ ου και η σκέψη του έμενε πάντα και στριφογύριζε στο αγαπημένο του Ρέθυ- 

μνο. Επιθυμούσε με πάθος να δώσει σ '  αυτό τις τελευταίες του ημέρες και να μείνει 

για πάντα μέσα στο χ ώ μα του και συντροφιά ανάμεσα στον κόσμο του. 

Το 1923, λοιπόν, ο Νικόλαος Ασκούτσης εκλέχτηκε για πρώτη φορά βουλευτής  

Ρεθύμνης. Το αγαπημένο του Ρέθυμνο τον τιμά, του αφοσιώνεται και του παραδίδει 

με αληθινή εμπιστοσύνη τις τύχες του. Και δε διαψεύδεται. Ο Ασκούτσης που γίνε- 

ται πλέον μόνιμος βουλευτής Ρεθύμνης, ως τη δικτατορία του Μεταξά, καταφέρνει 

να φτιάξει ένα πραγματικά καινούριο Ρέθυμνο. 

Είναι η περίοδος αυτή από το 1928 μέχρι το 1932 που στο Ρέθυμνο, εξαιτίας του 
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Ν. Ασκούτση, γίνονται τόσα έργα, όσα 

δεν είχαν γίνει όλο τον καιρό μέχρι τότε 

σχολεία, δρόμοι, δημόσια κτίρια, φυλα- 

κές. Το 1932, πάλι, όλη η Κρήτη τον 

περιβάλλει με νέα εμπιστοσύνη ως Γενι- 

κό Διοικητή Κρήτης. 

Οι σκληρές μέρες της Κατοχής τον 

βρίσκουν όρθιο στους εθνικούς αγώνες. 

Συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς στο 

Αρκάδι και κλείνεται στις φυλακές της 

Αγιάς. Γλιτώνει το θάνατο την τελευταία 

στιγμή και μεταφέρεται στην Αθήνα. Το 

πάθημα, όμως, δεν του γίνεται μάθημα 

και δεν αποφεύγει νέους κινδύνους. 

Ο απελευθερωτικός αγώνας τον περι- 

λαμβάνει στους πρώτους μαχητές του. 

Πολιτικός βαθύτατα προοδευτικός, 

βγαλμένος από την επαναστατική σχολή 

του Ελευθερίου Βενιζέλου, που από παιδί, ακόμα, 

τον είχε ακολουθήσει στο Θέρισο, 

ξέρει πως μόνο οι αγώνες κερδίζουν την ελευθερία 

και την πρόοδο. Διαθέτοντας ολό- 

κληρο τον εαυτό του συνεργάζεται στον εθνικό αγώνα με όλους τους δημοκρατικούς 

και προοδευτικούς Έλληνες πολιτικούς, που οραματίζονται τη δημιουργία μιας προο- 

δευτικής Ελλάδας. 

Όταν έφτασε η ώρα της απελευθέρωσης, βρήκε το Ν. Ασκούτση με το βαρύτατο 

φορτίο του υπουργού των Δημοσίων Έργων στην Κυβέρνηση του Καΐρου και μετέ- 

πειτα του υπουργού Συγκοινωνιών στις δραματικές για τη Ελλάδα ώρες της απελευ- 

θερωτικής κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου. 

Ο Ν. Ασκούτσης υπήρξε για το Ρέθυμνο η πλέον αγαπητή και αξέχαστη φυσιο- 

γνωμία. Έγινε το χαϊδεμένο παιδί του Ρεθύμνου από τα πρώτα, ακόμα, βήματά του 

στον πολιτικό στίβο. Έγινε ο λατρευτός του λαού του νομού μας, που τον περιέβαλε 

από την αρχή ως το τέλος με την αφοσίωση και την αγάπη του, που τον παρακολού- 

θησε με πίστη στους πολιτικούς αγώνες του και με αγωνία στις άτυχες ημέρες της 

αρρώστιας του, που τον οδήγησε στα 1955, νέο ακόμα, στο θάνατο. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Βήμα, φ. 3320/12.11.1955 κ.ε., φ. 3354/22.12.1955, φ. 3472/10.5.1956 

κ.ε., φ. 3628/11.11.1956. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, φ. 5137/13.11.1962 (αποκαλυπτήρια προτομής). 

Εφημ. Βήμα, φ. 5463/13.11.1962. 

ΕΙΚ. 16. Νικ. Ασκούτσης. 
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2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ I. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 
 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: μάρμαρο λευκού χρώματος 

Χώρος: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Νομαρχίας) 

Χορηγός: Τράπεζα της Ελλάδος 

Αποκαλυπτήρια: 23.5.1963 

Γλύπτης: Γιαννούλης Χαλεπάς 

Έτος κατασκευής: 1937 

Επιγραφή: 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ I. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 

ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΝ 

1882 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Μας εντυπωσίασε η διαφορά των τριάντα, περίπου, χρόνων που παρατηρείται ανά- 

μεσα στη χρονολογία που ο Γιαννούλης Χαλεπάς φιλοτέχνησε την παραπάνω προτο- 

μή και αναγράφεται πάνω σε αυτήν (1937), με τη χρονολογία των αποκαλυπτηρίων 

(1963). Απευθύναμε επιστολή στην πρώην υπουργό κ. Βιργινία Τσουδερού, κόρη του 

αείμνηστου Εμμ. Τσουδερού, η οποία μας έλυσε την απορία ως εξής: Η προτομή φι- 

λοτεχνήθηκε, πραγματικά, το 1937 από το μεγάλο Τηνιακό γλύπτη Γιαννούλη  

Χαλεπά,  κατόπιν παραγγελίας της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά, τελικά, δε χρησι- 

μοποιήθηκε από το Ίδρυμα, γιατί προτιμήθηκε να εντοιχιστεί στην είσοδο του κτιρίου 

μια πλάκα από μέταλλο με το «προφίλ» του Εμμ. I. Τσουδερού. Όπως είναι γνωστό, 

το κτίριο της Τράπεζας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), είχε θεμε- 

λιωθεί και αποπερατωθεί όταν Διοικητής του ιδρύματος ήταν ο Εμμ. Τσουδερός 

Κανένας όμως, από την οικογένεια Τσουδερού, σημειώνει η κ. Βιργινία Τσουδερού, 

δε θυμάται πώς αυτή η προτομή του Χαλεπά, έφτασε στα χέρια τους και, στη συνέ- 

χεια, δωρήθηκε στο Δήμο Ρεθύμνου, μετά το θάνατο του Εμμ. Τσουδερού στις 

10.2.1956. Ίσως —και αυτό η κ. Β. Τσουδερού θεωρεί ως πιθανότερο— ο Ακαδη- 

μαϊκός Ηλίας Βενέζης, υπάλληλος τότε στην Τράπεζα της Ελλάδος και κατόπιν βιο- 

γράφος του Εμμ. Τσουδερού, να είχε εντοπίσει την προτομή κάπου στην Τράπεζα και 

να έπεισε την τότε διοίκηση —Διοικητής της Τράπεζας ήταν, τότε, ο Ξενοφών Ζο- 

λώτας— να τη δωρίσουν απ' ευθείας στο Δήμο Ρεθύμνου, μετά και από υπόδειξη 

της οικογένειας Τσουδερού. Άλλωστε, ο Ηλίας Βενέζης παραβρισκόταν και στα απο- 

καλυπτήρια της προτομής και είχε αναλάβει και το σχετικό πανηγυρικό λόγο. 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ I.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ (1882-1956) 

Ο Εμμανουήλ I. Τσουδερός γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1882. Ήταν γιος του για- 

τρού και πολιτικού Ιωάννη Τσουδερού και της Βιργινίας, το γένος Εμμανουήλ Παπα- 

δάκη. Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1903) και, αργότερα, οικονομι- 

κές επιστήμες στο Παρίσι και στο Λονδίνο (1916-1918). 

Συνέγραψε πολλά βιβλία σε διάφορες ξένες γλώσσες, οικονομικού και πολιτικού εν- 

διαφέροντος. Ήταν αξιοπρεπής και με το έμφυτο κύρος που διέθετε εφάρμοζε τις σκέ- 

ψεις του πάντοτε στην πραγματικότητα. Σε όλη του τη ζωή ήταν ένας αγνός και ει- 

λικρινής πολιτικός με πολλές οικονομικές γνώσεις. 

Την περίοδο 1906-1912 άρχισε την πολιτική του σταδιοδρομία ως βουλευτής του νο- 

μού Ρεθύμνης στη Βουλή των Κρητών. 

Επίσης, ήταν επίτροπος της Δημόσιας 

Ασφάλειας και των Δημόσιων Έργων της 

πρώτης Διοικητικής Επιτροπής της 

Κρήτης, το Μάρτιο του 1912. Έγινε και 

πάλι βουλευτής Ρεθύμνης στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο, αυτή τη φορά, το 1915, αν- 

τιπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής στη 

Διακοινοβουλευτική Συνδιάσκεψη του 

Εμπορίου στο Λονδίνο (1918), στις Βρυ- 

ξέλλες (1919) και στο Παρίσι (1919). Το 

1920 έγινε οικονομικός αντιπρόσωπος της 

Ελλάδας στην Ουγγαρία, στην Αυστρία 

και στην Τσεχοσλοβακία. Βουλευτής Ρε- 

θύμνης και πάλι το Νοέμβριο του 1920 

και το Δεκέμβριο του 1923, υπουργός Συ- 

γκοινωνιών της Κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου 

τον Ιανουάριο του 1924, και υπουργός 

των Οικονομικών των Κυβερνήσεων Κα- 

φαντάρη, Παπαναστασίου και Σοφούλη 

(1921-25). 

Κατά τα έτη 1927-28 ίδρυσε την «Τράπεζα της 

Ελλάδος» και διαπραγματεύτηκε τη συνομολόγηση του τριμερούς δα- 

νείου. Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος διετέλεσε από τον Οκτώβριο του 1931. 

Επίσης, διαπραγματεύτηκε στο Βερολίνο το 1936 τη χορήγηση πιστώσεων στην 

Ελλάδα για πολεμικές προμήθειες και υπέγραψε τη σχετική συμφωνία. Το 1940 εξα- 

ναγκάστηκε σε παραίτηση από τη δικτατορία του Μεταξά από τη θέση του Διοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος και πήγε στη Σύρο ως πολιτικός εξόριστος, ενώ στην πε- 

ρίοδο της κατοχής 1941-1944, υπήρξε ο Πρωθυπουργός της  Ελλάδας.  Το 1950 

διετέλεσε Υπουργός Συντονισμού και Πρόεδρος του οικονομικού κυβερνητικού Συμ- 

Εικ. 17. Εμμανουήλ Τσουδερός. 



 

 

βουλίου επί Κυβερνήσεως Πλαστήρα, Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου της Κυβερνή- 

σεως Παπάγου και μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου το έτος 1952. 

Ο Εμμανουήλ Τσουδερός πέθανε στο Nervi  της Ιταλίας στις 10 Φεβρουαρίου το 

1956 και, έκτοτε, ανήκει στο πάνθεο των μεγάλων ανθρώπων της χώρας μας. 

Ο Εμμ. Τσουδερός έχει τιμηθεί με τον Ελληνικό Μεγαλόσταυρο μετά ξιφών του 

Τάγματος Γεωργίου του Α' και τους Μεγαλόσταυρους διαφόρων Ταγμάτων του Βελ- 

γίου, Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας και Αιγύπτου, καθώς και παράσημα της Γαλλίας, 

Κίνας, Αιθιοπίας κτλ. Επίσης, έχει απονεμηθεί σ' αυτόν ο τίτλος του επιτίμου Διδά- 

κτορος του Δικαίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1944) και του Πανεπιστημί- 

ου του Πιτσβούργου των ΗΠΑ (1942). 

Η ανάμιξή του στην πολιτική ζωή του τόπου εξυπηρέτησε την πατρίδα όχι μόνο 

κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου, αλλά παρέσχε ανεκτίμητες υπηρεσίες και 

στις πιο δύσκολες στιγμές του έθνους. Τότε είναι που εκδήλωσε όλο το φλογερό πα- 

τριωτισμό του, αλλά και το αναμφισβήτητο κύρος του και κατόρθωσε να ανακηρύξει 

νικήτρια την Ελλάδα. Πάντοτε μεγάθυμος και εμπνευσμένος προχώρησε στη δημι- 

ουργία συνθηκών πολιτισμού και προόδου για τη Χώρα και τον τόπο μας. 

Ο Εμμ. Τσουδερος αποδείχτηκε ότι συγκέντρωσε την εμπιστοσύνη των Ρεθυμνιω- 

τών σε βαθμό λατρείας και αφοσιώθηκε ολόψυχα στην εξυπηρέτηση του γενικού καλού 

και του συμφέροντος του συνόλου. Γι' αυτό δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ η ανάμνησή 

του, γιατί, και αν πέθανε, η μνήμη του δεν έφυγε από τις καρδιές των Ελλήνων και, 

προπάντων, από τις καρδιές εμάς των Ρεθεμνιωτών. Υπήρξε ο ήρωας της Εθνικής μας 

Ιστορίας, Ρεθεμνιώτης, Κρητικός, φίλος και ευεργέτης της Πολιτείας, εμείς δε, πά- 

ντοτε, οι πιστοί και αφοσιωμένοι στρατιώτες του στους ηρωικούς αγώνες του έθνους. 

Επιστέγασμα του πανηγυρικού εορτασμού της Μάχης της Κρήτης στο Ρέθυμνο 

υπήρξε η τελετή των αποκαλυπτηρίων της προτομής του Εμμανουήλ Τσουδερού, του 

Πρωθυπουργού της Ελλάδας κατά τη Μάχη της Κρήτης. Τα αποκαλυπτήρια είχαν 

όχι μόνο Παγκρήτιο αλλά και Πανελλήνιο χαρακτήρα με την παρουσία της Πολιτεί- 

ας, την οποία εκπροσώπησε ο τότε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Στ. Κούνδουρος. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, φ. 3170/12.2.1956, 3172/15.2.1956, 

3200/18.3.1956, 4304/5.2.1960, 4308/10.2.1960, 5290/19.5.1963, 

5292/23.5.1963, 7351/26.6.1970. 

Εφημ. Βήμα, φ. 3397/11.2.1956, 5625/22.5.1963, 5626/23.5.1963. 
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3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 

 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Νομαρχίας) 

Αποκαλυπτήρια: 24.5.1964 

Γλύπτης: Γ. Κανακάκης 

Επιγραφή: 

ΣΤΕΛΙΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 

1903-1947 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

1941 

 

ΣΊΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΛΚΑΚΗΣ  (1903-1947) 

Ο Στυλιανός Δημητρακάκης γεννήθηκε το έτος 1903, στα Χανιά, όπου έζησε τα πρώ- 

τα μαθητικά του χρόνια. Στη Σύρο, όπου 

μετατέθηκε ο εφέτης πατέρας του, τε- 

λείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στα 

δεκαπέντε μόλις χρόνια του. Μετά γρά- 

φεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είκο- 

σι χρονών αριστεύει στη Νομική Σχολή 

και αναγορεύεται διδάκτωρ του Δικαίου. 

Από το 1923 δικηγορεί νεότατος στην 

Αθήνα μέχρι το 1926, οπότε μεταβαίνει 

στο Παρίσι, όπου μετά από τριετείς επι- 

τυχείς σπουδές αναγορεύεται διδάκτορας 

των Πολιτικών Επιστημών. 

Ο Στυλιανός Δημητρακάκης κατά- 

γεται από την πατριωτική οικογένεια 

τ(.ον Δημητρακάκηδων της Ρεθύμνης. 

Ο παππούς του, Στυλιανός Δημητρα- 

κάκης, ήταν από τους σημαντικότε- 

ρους οπλαρχηγούς των επαναστάσεων 

του 1866 και του 1878. Ο πατέρας 

του, πάλι, Μάρκος Δημητρακάκης, εί- 

χε πάντα βαρύνουσα θέση στους απε- 

λευθερωτικούς αγώνες της Μεγαλονή- Εικ. 18. Στέλιος Μ. Δημητρακάκης. 
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σου ως αρχηγός, ως βουλευτής, ως αντιπρόεδρος δυο επαναστατικών Συνελεύσεων και 

Βουλών, ως μέλος της Μεταπολιτευτικής Επιτροπής του 1896 και ως σύμβουλος, 

αργότερα, της Κρητικής Πολιτείας. Νομική αυθεντία, ο πατέρας Δημητρακάκης, 

προσέφερε τις υπηρεσίες του εκτός από τη Σύρο και ως Εφέτης της Κρήτης. Η μητέ- 

ρα του, το γένος Δεληγιάννη, ήταν πρώτη ανεψιά του Πρωθυπουργού Θεοδώρου Δε- 

ληγιάννη. 

Ήταν μια πολύπλευρη φυσιογνωμία, μια ακτινοβολούσα προσωπικότητα ο Στέλιος 

Δημητρακάκης, που εξελισσόταν γοργά και με λαμπρή προοπτική σε ένα νέο πολιτι- 

κό άστρο. Ήταν πρώτα απ' όλα πνευματικά ολοκληρωμένος άνθρωπος, με άρτια ηθι- 

κή συγκρότηση, ασύγκριτο ψυχικό κάλλος και γεμάτος αισθαντικότητα. Ήταν αρι- 

στοκράτης στο πνεύμα και δημοκράτης στην ψυχή. Τύπος αντιπροσωπευτικός, με 

ανάγλυφα τα χαρίσματα της προνομιούχου κρητικής ράτσας, του κράματος αυτού 

της μινωικής πραότητας και του δωρικού μένους. Έπειθε, γοήτευε, κατέπλησε με το 

μέταλλο της φωνής του, την ευχέρεια και την καταπελτική δύναμη των επιχειρημά- 

των του, την ετοιμότητα και την ευστροφία του πνεύματός του. 

Η μόρφωση του, η ρητορική του δεινότητα, η βαθιά νομική κρίση και το επιστη- 

μονικό του ήθος άφησαν εποχή στην περίοδο της δικηγορίας του στο «Ακυρωτικό» 

και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτή η αξία του και τα πολύπλευρα προσόντα του 

κατέπληξαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που του επεφύλαξε μια τιμητικότατη διάκριση. 

Σε ηλικία 26 μόλις ετών, το 1929, του ανέθεσε τη Νομαρχία Δράμας. Ο Στυλιανός 

Δημητρακάκης ήταν τότε από τους νεότερους Νομάρχες του κράτους. Εκεί ευδοκι- 

μεί και διακρίνεται και αποδεικνύει ότι δεν του λείπει η οξεία κρίση αλλά και η κρα- 

τική συνείδηση. 

Στη συνέχεια, το 1932, διορίζεται Γενικός Γραμματέας της Γενικής Διοίκησης 

Θεσσαλονίκης, όπου και παρέμεινε μέχρι την αποχώρηση της Κυβέρνησης Βενιζέ- 

λου. Παραιτείται από το αξίωμα εκείνο, γυρίζει στην Αθήνα, όπου δικηγορεί και πάλι 

μέχρι το 1941. 

Κατά την περίοδο της Κατοχής, επί Κυβερνήσεως του Εμμανουήλ Τσουδερού, του 

ανατίθεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Απρίλιο, που καταφεύγει η Κυβέρνηση 

στην Κρήτη, επιφορτίζεται και με τα καθήκοντα του Γενικού Διοικητή Κρήτης. 

Στην Κρήτη, μετά από λίγο, του ανατίθεται και το Υπουργείο Ασφαλείας, γιατί ο 

Δημητρακάκης ήταν από τους πιο αλύγιστους βραχίονες στήριξης του κυβερνητικού 

συγκροτήματος. 

Στις 20 Μαΐου 1941 ο γερμανικός κολοσσός έχει εξαπολύσει αεροπορική επίθεση 

κατά της Κρήτης. Ο Δημητρακάκης στέκει στις επάλξεις ακλόνητος με λιγοστούς 

φίλους και με οδηγό την ιστορία των προγόνων του μάχεται για την Ελευθερία της 

πατρίδας του. Οι κακουχίες, όμως, της Μάχης της Κρήτης, από την τεράστια προ- 

σπάθεια και την εξαντλητική δραστηριότητα που ανέπτυξε κατά την άσκηση των 

υπουργικών του καθηκόντων στη Μέση Ανατολή, τα επίπονα αεροπορικά ταξίδια του 

στην Αμερική για τον επισιτισμό των Ελλήνων και ένα μοιραίο ιατρικό διαγνωστικό 
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λάθος στην Αμερική του άφησαν, χωρίς αρχικά να το υποπτεύεται, μια καρδιακή πά- 

θηση, που έμελλε να τον φέρει αργότερα πολύ πρόωρα στον τάφο. 

Σε αναγνώριση των υπηρεσιών του στην Αίγυπτο και του ακμαίου θάρρους που 

επέδειξε ως αγωνιστής και αρχηγός του ανατίθεται το Υπουργείο των Στρατιωτι- 

κών. Με τον αρχιστράτηγο Τζανακάκη οργανώνουν την 1η Ταξιαρχία και κατά το 

ήμισι και τη 2η. Στη Μάχη της Κρήτης, όπως αναφέρει ο στρατηγός Φράϊμπεγκ, 

και όταν όλα είχαν χαθεί και οι τελευταίες, ακόμα, ελπίδες, ο Δημητρακάκης, τελευ- 

ταίος πια, αφήνει την αγαπημένη του Κρήτη και καταφεύγει στην Αίγυπτο. 

Μετά την Αίγυπτο γυρίζει στο Λονδίνο, όπου παραμένει ως Υπουργός Δικαιοσύνης 

και Εργασίας μέχρι τον Απρίλιο του 1944 που παραιτείται η Κυβέρνηση Τσουδερού. 

Στην Ελλάδα γυρίζει από τους πρώτους επαναπατριζόμενους. Του προσφέρονται τρία 

ή τέσσερα Υπουργικά Χαρτοφυλάκια από άλλες Κυβερνήσεις, αλλά εκείνος δεν απο- 

δέχεται κανένα. Αρκείται στο παράσημο του αριστείου ανδρείας που του απένειμε ο 

ίδιος ο Βασιλιάς Γεώργιος στο Λονδίνο. 

Στις 7 Μαρτίου του 1947 η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά. Είχε χτυπήσει τόσο 

δυνατά κατά τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης, που, τελικά, ράγισε και έσπασε. 

Και ήταν επάνω στο άνθος των 44 μόλις χρόνων του, όταν χάθηκε ο Δημητρακάκης. 

Δεν πρόλαβε το πολιτικό άστρο του να μεσουρανήσει. Απότομα διέκοψε την τροχιά 

του, ακριβώς τότε που το πολιτικό στερέωμα είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη από το 

φως του. Η Ελλάδα, που ήταν το μεγάλο του όνειρο, τον αγκάλιασε και η Αττική γη 

τον σκέπασε ελαφρά. Η αρετή του έμεινε πάνω από τον τάφο του ρωμαλέα και αλύ- 

γιστη αιώνιο παράδειγμα στους επιγενομένους. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, φ. 635/11.3.1947, 636/13.3.1947, 638/15.3.1947, 

755/19.8.1947, 5618/24.5.64 (αποκαλυπτήρια), 5619/26.5.1964, 6185/25.3.1966. 

Εφημ. Ρεθεμνιώτικα Νέα, φ. 495/10.3.1967. 

Εφημ. Βήμα Ρεθύμνου, φ. 6526/25.5.1966, 9544/13.3.1977. 
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4. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 

 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: μάρμαρο 

Χώρος: Εντός του αύλειου χώρου του Στρατολογικού Γραφείου Ρεθύμνης. Πρό- 

σφατα, με την ανακαίνιση των γραφείων της Στρατολογίας, ο χώρος της προτομής 

καλλωπίστηκε και η ίδια η προτομή έλαβε κεντρικότερη θέση, από τη ΒΔ γωνία 

του αύλειου χώρου που βρισκόταν προηγουμένως και φυτεύτηκαν γύρω της δεν- 

δρύλλια. 

Χορηγός: Η μητέρα του στρατηγού Μαρία I. Κουνδουράκη. 

Αποκαλυπτήρια: Ιούλιος 1964 

Γλύπτης: Ιωάννης Κ. Τρέζος 

Επιγραφή: 

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ 

ΕΙΣ ΥΨΩΜΑ 1067 ΠΡΟ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

ΤΗΝ 23.12.1940 

ΩΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τ.Π. 

Ε.Δ.Υ.Ε.Θ.Α. 13/1943 

(λίγο πιο κάτω) 

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 1964 

ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

ΜΑΡΙΑΣ I. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ 

 

ΤΗ ΕΥΓΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΙ 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΟΥΚΑΚΗ ΧΑΡΑΛ. 

ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Α.Σ.Δ.Ε.Ν. 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ (1893-1940) 

Ο Αλέξανδρος Κουνδουράκης γεννήθηκε στον Άρδακτο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης 

το έτος 1893. Είχε στερηθεί πολλά στη ζωή του και στενοχωριόταν πολύ γι' αυτό. 

Ο αδελφός του, Εμμανουήλ, έπεσε νεκρός στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, πολεμώντας 

ως απλός στρατιώτης και έτσι ο Αλέξανδρος έμεινε μόνος προστάτης και στύλος 

στην οικογένειά του, στη χήρα μητέρα του και στις νεαρές αδελφές του, για τις οποί- 

ες, όπως σημειώνει ο συγχωριανός του αείμνηστος Μιχ. Γ. Πρεβελάκης, υπήρξε 

«φιλοστοργώτατος αδελφός άμα και πατήρ». 

Διακρινόταν για την επιμέλεια, τη φιλοπονία, τη φιλομάθεια και τη σεμνότητά του. 

Τέλειωσε το γυμνάσιο εδώ στο Ρέθυμνο με Γυμνασιάρχη του τον παραπάνω γνωστό φι- 
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Εικ. 19. Αλεξ. Κουνδουράκης. 

λόλογο της πόλης μας Μιχ. Πρεβελάκη. 

Δεν ικανοποιήθηκε, όμως, ούτε αρκέστη- 

κε στο απολυτήριο του Γυμνασίου και 

επεδίωξε την περαιτέρω μόρφωσή του σε 

ανώτερες σχολές, για να έχει μια καλύτε- 

ρη θέση στην κοινωνία και δυνατότερα 

εφόδια για τη ζωή. 

Με τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο άνοιξε 

για τον Κουνδουράκη το στάδιο της εξέλι- 

ξής του, όταν με τις αρετές του, τη σύνε- 

ση, και την ανδρεία του έπαιρνε τους βαθ- 

μούς τον ένα μετά τον άλλο και από ανθυ- 

πολοχαγός έφθασε να γίνει Ταγματάρχης. 

Στο μεταξύ απέκτησε και το δίπλωμα 

της Νομικής και ασκούσε στην Αθήνα το 

δικηγορικό επάγγελμα, μέχρι που κατά 

τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ανακλήθηκε, 

μεταξύ των πρώτων, από την αγωνιζόμε- 

νη πατρίδα και πάλι στις τάξεις του στρα- 

τού. Από τις πρώτες κιόλας μέρες της 

δράσης του στο στρατό, βρέθηκε στην 

πρώτη γραμμή του πυρός. Σκοτώθηκε, 

ενώ υπηρετούσε στο 4ο Σύνταγμα Πεζι- 

κού ως Διοικητής Τάγματος, την 23η 

Δεκεμβρίου 1940, μπροστά από το ύψω- 

μα 1067, στη μάχη της Κλεισούρας, 

στην Αλβανία. Την ίδια μέρα έπαιρνε από 

την υπηρεσία του τιμητική επ' ανδραγαθία μετά θάνατον προαγωγή στο βαθμό του 

Υποστρατήγου (Ν.Δ .  21 . 1 1 . 42 ,  Ε ΔΥΈΘΑ  1 3 /19 43) .  Και ποιος ξέρει πόσους ακόμα βαθ- 

μούς θα κατακτούσε ο Αλ. Κουνδουράκης και πόσους άλλους άθλους θα κατόρθωνε 

στην πολυτάραχη ζωή του, αν η μοίρα δεν του έκοβε το νήμα του βίου του τερματίζο- 

ντας ένα λαμπρότατο στάδιο. Η κηδεία του έγινε στο χωριό του, τον Άρδακτο. 

Η ελευθερία και η δόξα της πατρίδας στηρίζονται και γιγαντώνονται στα γενναία 

στήθια των πολεμιστών της και ένας από αυτούς τους γενναίους πολεμιστές της πα- 

τρίδας ήταν και ο αείμνηστος Αλέξανδρος Κουνδουράκης από τον Άρδακτο Αγίου Βα- 

σιλείου, του οποίου η μνήμη ας είναι αιωνία. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, 22.1.1941. 
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5. ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΖΙΦΑΚΗΣ 

 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Νομαρχίας) 

Αποκαλυπτήρια: 24.8.1969 

Γλύπτης: Γ. Κανακάκης 

Επιγραφή: 

ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΤΖΙΦΑΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

1941-1945 

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΕΤΟΥ ΤΖΙΦΑΚΗΣ (1888-1962) 

Ο Χρίστος Αετού Τζιφάκης γεννήθηκε στον Πρινέ Ρεθύμνου το έτος 1888. Από- 

στρατος ταγματάρχης από το 1935, ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία τέσσερα μό- 

λις εικοσιτετράωρα πριν από τη Γερμανική εισβολή και του ανατέθηκε η θέση του 

Επιτελάρχη, στο 2ο Στρατιωτικό Διαμέρισμα Κρήτης, με έδρα το Ρέθυμνο. Αν και 

ως Επιτελάρχης είχε τη δυνατότητα να κάθεται στην έδρα της διοίκησης και να δι- 

ευθύνει επιτελικά τον αγώνα, όμως δεν το έκανε. Αντίθετα, έδρασε στη γραμμή του 

πυρός μέχρι την τελευταία στιγμή, στο δυτικό τομέα (ανατολικά της πόλης μας), δι- 

ευθύνοντας τον αγώνα εναντίον των γερμανών αλεξιπτωτιστών, στο Ρέθυμνο. Υπέ- 

φερε το ίδιο με τον τελευταίο στρατιώτη, ώστε, όσοι βρέθηκαν κοντά του, έγιναν μάρ- 

τυρες των ηγετικών και πολεμικών αρετών του. 

Ο Τζιφάκης διατήρησε, επίσης, τη θέση του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτρο- 

πής και του Στρατιωτικού Υπεύθυνου στο νομό Ρεθύμνης από την αρχή μέχρι το τέ- 

λος της Γερμανικής Κατοχής. 

Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 1946 ο Τζιφάκης διορίζεται Νομάρχης 

Ρεθύμνου. Έτσι, εγκαταλείπει την ιδιότητα του στρατιωτικού Διοικητή και το στρα- 

τιωτικό αξίωμα για πάντα, με το βαθμό του Συνταγματάρχη Πεζικού ε.α. 

Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 1947, σε μια πολύ δύσκολη για το ελ- 

ληνικό έθνος ώρα, ο Χρίστος Τζιφάκης κλήθηκε τηλεγραφικά από την Αθήνα να ορκι- 

στεί Υπουργός Γενικός Διοικητής Κρήτης. Από τη θέση του αυτή κατάφερε μέσα σε 

ελάχιστο χρονικό διάστημα, δέκα μόλις ημερών, να επιβάλλει αναίμακτα και με από- 

λυτη επιτυχία το κράτος του Νόμου. 

Αυτή η τελευταία υπηρεσία του άνδρα Υπουργού Γενικού Διοικητή Κρήτης, αν 

και πολύ βραχύχρονη (παρέμεινε στη θέση αυτήν από το Φεβρουάριο μέχρι τον 



 

 

Εικ. 20. Χρίστος Τζιφάκης. 

Οκτώβριο του 1947), ήταν από τις πιο 

σημαντικές υπηρεσίες του προς τα κοι- 

νά. Το ότι ο εμφύλιος αλληλοσπαραγμός, 

που σημειώθηκε με τη Γερμανική Κατο- 

χή στην Ηπειρωτική Ελλάδα, δε φού- 

ντωσε και εδώ στην Κρήτη οφείλεται σε 

ένα μεγάλο μέρος και στο συντοπίτη μας 

Χρίστο Τζιφάκη. 

Εκτός των παραπάνω πολύτιμων υπη- 

ρεσιών του, κατά τα δίσεκτα χρόνια της 

Γερμανικής Κατοχής και αυτά που ακο- 

λούθησαν (1941-1947), ο Χρίστος Τζι- 

φάκης προσέφερε και πολλές άλλες πο- 

λύτιμες υπηρεσίες στο έθνος, όπως κατά 

τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912- 

13), που τον βλέπουμε να πολεμά ως εθε- 

λοντής στα ορεινά υψώματα του Μπιζα- 

νίου, όπου, μάλιστα, και τραυματίζεται. 

Παρών ήταν, επίσης, αργότερα και στη 

Μικρασιατική Καταστροφή (1922), ενώ 

στο κίνημα της Θεσσαλονίκης στάθηκε, 

φυσικά, στο πλευρό του Εθνάρχη Ελευ- 

θερίου Βενιζέλου. 

Πέθανε το 1962 σε ηλικία 74 ετών, με- 

τά από λιγόχρονη βασανιστική ασθένεια. 

Ο Χρίστος Τζιφάκης διακρινόταν ως άνθρωπος για τη σύνεσή του, τη σωφροσύνη, 

τη μετριοπάθεια και τη σταθερότητα του χαρακτήρα του. Ηταν, ακόμα, άνθρωπος 

προσηνής, ολιγαρκής, βαθιά θρησκευόμενος και συνειδητός λάτρης του δόγματος της 

Φυλής μας «Πατρίς — Θρησκεία — Οικογένεια», το οποίο πρωτοστάτησε στη διατή- 

ρηση του Γένους των Ελλήνων. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, φ. 427/26.6.1946, 28.8.1962 και 29.8.1962, 

5104/3.10.1962, 5105/4.10.1969. 

Εφημ. Βήμα, φ. 5427/30.9.1962 κ.ε., 5701/29.8.1963, 7370/26.8.1969 (απο- 

καλυπτήρια προτομής). 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, Χρίστος Αετού Τζιφάκης, εφημ. Ελευθερία Ρεθύμνου, φ. 

324/19.2.2000. 

Αυτού του τελευταίου άρθρου του Κ. Η. Παπαδάκη αποτελεί αναδημοσίευση το 

παραπάνω κείμενο για το Χρ. Τζιφάκη του βιβλίου μας. 
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6 .  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ  

 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Στη βορινή κεντρική είσοδο του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου. 

Χορηγός: Δωρεά αδελφών Βαρδινογιάννη με πρωτοβουλία του Μ. Α. Καπετανά- 

κη από το Ροδάκινο. 

Αποκαλυπτήρια: 7.5.1971 

Γλύπτης: Μ. Ν. Μωραΐτης (;) (δυσανάγνωστη, πάντως, υπογραφή). 

Επιγραφή: 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ο ΠΑΠΟΥΣ ( s i c )  ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ 1889-1971 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΞ ΑΓ. ΙΩΑΝ. ( s i c )  ΑΜΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΤΕΛΕΣΕΝ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 

 

ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑ ΧΩΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΕΙΜΑΙ ΘΡΕΜΜΑ 

ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ 

ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟ ΡΕΜΑ 

ΔΩΡΕΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ MIX. Α. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 

ΕΚ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ* 

 

ΕΜΜ ΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΠΑΔΟ ΓΙΑΝΝΗΣ  ( 1889 -19 71 )  

0 Εμμανουήλ Παπαδογιάννης γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Αμαρίου το έτος 

1889. Είχε έμφυτη κλίση προς τη μάθηση και την πρόοδο. Επιδόθηκε με ζήλο στις 

σπουδές του και, παρότι αγωνιζόταν σκληρά με τα πενιχρά μέσα που η πολυμελής οι- 

κογένειά του μπορούσε να του διαθέσει, πέτυχε, μετά από λαμπρές σπουδές, να πάρει 

το πτυχίο της Νομικής και να εργαστεί ως δικηγόρος. 

Οι βλέψεις του, όμως, δεν περιορίζονται σε μια συνηθισμένη σταδιοδρομία και στην 

εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων προς την πατρίδα. Διακατεχόμενος 

*    Σημειώσαμε ήδη και επαναλαμβάνουμε και στο σημείο αυτό ότι κατά τη μεταφορά των επιγραφών στο 

χαρτί διατηρούμε επακριβώς τη στοίχιση και την ορθογραφία τους. 
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από τη μεγάλη επιθυμία να υπηρετήσει 

ευρύτερα την πατρίδα του και να αφο- 

σιωθεί με την ψυχή του σ' αυτήν, ανα- 

μείχθηκε από πολύ ενωρίς στα κοινά και 

ανέλαβε αλλεπάληλα διάφορα αξιώματα 

όπως τη διοίκηση νομών, τη γενική διοί- 

κηση της Ηπείρου και τη γενική διοίκη- 

ση της Κρήτης. Εν τω μεταξύ εκλέχτη- 

κε επανειλημμένα βουλευτής Ρεθύμνης, 

αναδεικνυόμενος και ανερχόμενος συνε- 

χώς με τις δικές του και μόνο δυνάμεις 

και με την προσωπική του πάντοτε αξία. 

Ο Παπαδογιάννης ήταν το παλικάρι 

των εθνικών αγώνων, ο συνετός της πο- 

λιτικής, ο λεβέντης των κρητικών τρα- 

γουδιών, των χορών και των θρύλων. 

Ήταν, ακόμα, ο παλιός αντιβενιζελικός 

που θαύμαζε, όμως, βαθιά τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο και είχε την τόλμη των λίγων 

εκείνων κρητικών πολιτικών ανδρών, 

που τόλμησαν να αντιταχθούν στο Γίγα- 

ντα και να δώσουν σκληρούς πολιτικούς 

αγώνες μέσα στην ίδια τη φωλιά του. 

Παρόλα αυτά, ο Παπαδογιάννης ήταν 

πολύ συμπαθής τόσο στον Ελευθέριο όσο 

και στο γιο του Σοφοκλή Βενιζέλο. 

Ξόδεψε όλη την πολιτική του δύναμη, όλες τις ώρες του για τον αγροτικό κόσμο 

και ως Νομάρχης Ρεθύμνης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις βρύσες στα χωριά και 

το χαρουπεργοστάσιο. 

Η εμφάνισή του, η φιλοπατρία του, η εντιμότητά του, οι πολλαπλές του γνώσεις, η 

γενναιοφροσύνη του απέναντι σε φίλους και αντιπάλους, η φυσική του ευγένεια, η 

απέραντη μνήμη του, η πολύτιμη πείρα του, η διορατικότητα και η ευθυκρισία του 

υπήρξαν άνευ προηγουμένου. 

Εξαιτίας όλων αυτών των αρετών του υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς πολιτι- 

κούς άνδρες της εποχής του μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η φιλοπατρία του δεν 

είχε όρια και αυτό φάνηκε όταν ο ξένος κατακτητής σάρωσε την Ελλάδα και κατέ- 

κλυσε με τις δυνάμεις του την Κρήτη. Τότε ο Παπαδογιάννης δεν εφησύχαζε ούτε 

για μια στιγμή. Εγκατέλειψε αμέσως ανέσεις και οικογένεια και, παρά το προχωρη- 

μένο της ηλικίας του, έμεινε στις επάλξεις του αγώνα, οργανώνοντας την Εθνική 

Αντίσταση στις πόλεις και τα χωριά, στις πεδιάδες και τα βουνά της Κρήτης, πολε- 

Εικ. 21. Εμμ. Παπαδογιάννης. 



 

 

μώντας τον εχθρό με όλα τα μέσα, με την προπαγάνδα, με τα λόγια, με το έργα και 

με τα όπλα. Αγόγγυστα υποβλήθηκε σε στερήσεις και θανάσιμους κινδύνους, σε κα- 

κουχίες και διώξεις χωρίς να λυγίσει ποτέ ούτε μπροστά στα πτώματα προσφιλών 

προσώπων της οικογένειάς του, γιατί πίστευε, ακριβώς, ότι τα αγαθά της αληθινής 

ευτυχίας ανήκουν μόνο στα πρόσωπα που ξέρουν να αγωνίζονται και να ιδρώνουν. 

Έτσι, ο Εμμανουήλ Παπαδογιάνης υπήρξε ένας αγέρωχος αγωνιστής που στη ζωή 

του έκανε βίωμα τον αγώνα και τον αγώνα αποκλειστικό σκοπό της ζωής του. Στά- 

θηκε με υψηλοφροσύνη και σύνεση προσηλωμένος στις προσωπικές του αρχές και τα 

εθνικά ιδεώδη. Πίστεψε και δίδαξε με το βίο του ότι πάνω από κάθε άλλο έμβλημα 

του δημόσιου άνδρα πρέπει να στέκεται η ευπρέπεια και η αξιοπρέπειά του. Δεν έκα- 

νε ποτέ εύκολους συμβιβασμούς και δεν απεμπόλησε ποτέ τις αρχές και τις πεποιθή- 

σεις του χάριν του προσωπικού του συμφέροντος. Με μυστηριακή συγκίνηση ιερουρ- 

γού θυσίαζε τον εαυτό του στους τρεις μεγάλους βωμούς: στο βωμό της χριστιανικής 

πίστης, στο βωμό του έθνους, και στο βωμό της οικογένειας. 

Στη ζωή του ήταν τολμηρός, ακούραστος, χωρίς να ξέρει ποτέ τι θα πει φόβος. 

Άκαμπτος, απτόητος αλλ' εν τούτοις και πολύ μετρημένος. Θαρραλέος και λεβέντης 

στον αγώνα, αποτέλεσε έναν από τους πολυτιμότερους παράγοντες κατευνασμού κα- 

τά την περίοδο της μεταπελευθερωτικής ημέρας της Κρήτης από το γερμανικό ζυγό. 

Τότε ήταν που ανατέθηκε στον Εμμανουήλ Παπαδογιάννη το τιτάνιο έργο του 

Υπουργείου Ανοικοδόμησης, όπου, για μια φορά ακόμα, έδωσε όλες του τις σωματι- 

κές και ψυχικές δυνάμεις. 

Ο Εμμανουήλ Παπαδογιάννης έφυγε χωρίς να αφήσει γραπτά σημάδια από την 

πολυτάραχη γήινη ζωή του. Ύστερα από σκληρή μάχη με το Χάροντα «στα σιδερέ- 

νια αλώνια», που τον αντιμετώπιζε παλικαρίσια επί ένα σχεδόν χρόνο, υπέκυψε, στο 

τέλος, παραμονή της Πρωτομαγιάς του έτους 1971. Πέθανε και κηδεύτηκε στο Α' 

Νεκροταφείο Αθηνών. Ανάμεσα σε τάφους πρωθυπουργών και στρατηλατών υψώθη- 

κε στην αθηναϊκή νεκρούπολη και ο επιτάφιος σταυρός του Εμμανουήλ Παπαδογιάν- 

νη. Εκείνος, με το υπέροχο ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του, την ασάλευτη πί- 

στη στην πολιτική ιδεολογία του, την πολιτική οξυδέρκεια και διορατικότητά του και 

την πολιτική αρετή του, θα δεσπόζει πάντοτε στη μνήμη μας και θα γαλβανίζει με το 

φωτεινό του παράδειγμα για πάντα τις μέλλουσες γενιές. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αμαριώτικη φωνή, Όργανο του συλλόγου «Ένωση Αμαριωτών», Φεβρ.-Μαρτ. 

1986. 

Περ. Κρήτη, τ. 23/1975, 87. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, 7.7.1966, 760/7.5.1971., 8.5.1971, 9.5.1971. 



 

 

7.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ (Γαλλιανός) 
 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Αριστερά της ανατολικής εισόδου του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου. 

Αποκαλυπτήρια: 6.6.1976 

Γλύπτης: Στρ. I. Φιλιππότης 

Έτος κατασκευής: 1965 

Επιγραφή: 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 

Ή ΓΑΛΛΙΑΝΟΣ 

1869-1951 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΡΧΟΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 

Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 

ΠΕΤΑ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ 

ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝΕΙ ΚΑΘΕ ΝΙΟ 

ΠΟΥ ΜΑΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΕΙΝΗ 

 

ΕΥΑΓΓ ΕΛΟΣ  ΦΡΑΓ ΚΙΑΔΑ ΚΗΣ -Γ ΑΛΛΙΑΝΟΣ  ( 1869 -19 5 1 )  

Ο Καπετάν Βαγγέλης Φραγκιαδάκης-Γαλλιανός, προικισμένος με σπάνια ψυχικά 

και σωματικά χαρίσματα, είδε το φως της ημέρας να προβάλλει ανάμεσα στους κρότους 

των όπλων και των πυροβόλων της τιτανομαχίας του 1866-1869. Γι' αυτό είχε συ- 

μπυκνώσει στην ωραιότολμη ψυχή του όλη τη λαχτάρα των σκλάβων που επιθυμούσαν 

να απλώσουν τα φτερά τους και να πετάξουν ψηλά στους αιθέρες της λευτεριάς. 

Γεννήθηκε στο ηρωικό χωριό Ατσιπόπουλο στις 10 Μαρτίου του 1869 και ανατρά- 

φηκε στο γειτονικό χωριό Γάλλου, απ' όπου και το παρανόμι «Γαλλιανός». Μετά το 

δημοτικό σχολείο, που το τέλειωσε στο Ατσιπόπουλο, φοίτησε στο Ελληνικό Σχολείο 

Ρεθύμνης μέχρι και τη δεύτερη τάξη. 

Είχε δημιουργήσει θρύλους με την παλικαριά του ο Καπετάν Βαγγέλης Γαλλιανός. 

Έφηβος, ακόμα, σκότωσε τον Τούρκο τύραννο του χωριού του, του Γάλλου, ο οποίος 

φημιζόταν για τη μεγάλη ανδρεία του. Μετά από αυτό ανέβηκε στα βουνά ως αρμα- 

τολός και έγινε σκληρός τιμωρός κάθε Τούρκου που προσέβαλε την τιμή και τη αν- 

θρωπιά των χριστιανών συμπατριωτών του. Ήταν το παιδί του λαού μας, ένας μεγά- 

λος και σεμνός πατριώτης που με τους αγώνες του έγραψε μια ολόχρυση ιστορία. 

Αργότερα, στην ηλικία των 18 με 20 χρόνων, έλαβε μέρος στις τελευταίες επανα- 

στάσεις της Κρήτης (1889-1897), όπως στη μεγάλη μάχη του Σωματά, με οκτα- 
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κόσιους (800) περίπου Αγιοβασιλιώτες και αρχηγό τον Ιωάννη Τσουδερό. Σύντροφοί 

του στη μάχη αυτή ήταν: ο οπλαρχηγός Γεώργιος Τσικινάς, ο Γεώργιος Γοβατζιδά- 

κης, ο Μάρκος Αβάτζος, ο Ιωάννης Στεγογιάννης, ο Ευάγγελος Τζιφάκης και άλλοι. 

Εκεί βρήκε πολλούς νέους της εποχής του και ενώθηκε μαζί τους. Μέσα στην πρώ- 

τη αυτή ομάδα αμέσως φάνηκε η αξιοσύνη του και η παλικαριά του και οι ηγετικές 

του ικανότητες αναγνωρίστηκαν πανηγυρικά, ώστε νεαρότατο, ακόμα, επί Κρητικής 

Πολιτείας, οι αρχηγοί των τότε επαναστάσεων να τον ανακηρύξουν πεντακοσίαρχο 

και να τον κατατάξουν στη Β' τάξη των αγωνιστών της Κρήτης. 

Κοντά σ '  αυτά, ο Καπετάν Βαγγέλης Φραγκιαδάκης-Γαλλιανός υπήρξε ένας από 

τους πιο φλογερούς Κρητικούς Μακεδονομάχους αρχηγούς της πρώτης σειράς. Στον 

αγώνα της Μακεδονίας, που ακολούθησε τα παραπάνω γεγονότα, έλαβε μέρος από το 

Νοέμβριο του 1904 μέχρι το 1908 ως οπλαρχηγός και, αργότερα, και ως αρχηγός 

και σημείωσε θαυμάσια δράση. Τραυματίστηκε, μάλιστα, δύο φορές στη Μακεδονία 

και την Ήπειρο. 

Τραυματισμένος, στη μάχη της Λόνι- 

τσας, τη 13η Απριλίου 1905, στα σφυρά 

του δεξιού του ποδιού, κατόρθωσε να δια- 

φύγει προς το χωριό Κωστάραγιο, αλλά, 

τελικά, έπεσε στα χέρια τουρκικού τμή- 

ματος στρατού και, μη μπορώντας να 

βαδίσει, συνελήφθη, πέρασε από έκτακτο 

στρατοδικείο και κλείστηκε στις φυλα- 

κές των Βιτωλίων, όπου για ένα διάστη- 

μα τον είχαν σιδηροδέσμιο, ύστερα από 

μια αποτυχημένη προσπάθειά του να 

αποδράσει. 

Μετά τους αγώνες του αυτούς πήγε 

στο Ρέθυμνο και παντρεύτηκε μια Ρεθε- 

μνιώτισσα, το γένος Λαρίου, και από- 

κτησε μαζί της πολυμελή οικογένεια. 

Ήταν πιστός και αφοσιωμένος οπαδός 

του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, 

αφού τέθηκε επικεφαλής Σώματος επί- 

λεκτων Κρητικών, κάτω από τις διατα- 

γές του Αρχιστράτηγου Σαπουντζάκη, 

χρησιμοποιήθηκε στη γραμμή από Πού- 

ντα μέχρι Σκάλα Παραμυθιάς και έδειξε 

απαράμιλλη ανδρεία, σύνεση και γενναιό- 

τητα. Εικ. 22. Ευάγγελος Φραγκιαδάκης ή Γαλλιανός. 
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Ακόμα και στη Μάχη της Κρήτης, πολύ αργότερα, παρόλα τα εβδομήντα δύο χρό- 

νια του, όταν είδε να πέφτουν τρία γερμανικά αεροπλάνα στην περιοχή Γεράνι-Πε- 

τρές, αρματώθηκε με ό,τι βρήκε και, ακολουθούμενος από το Στελιανό Λάριο, έσπευ- 

σε να βοηθήσει στην αιχμαλωσία των Γερμανών. 

Φορούσε πάντα κρητική γκιλότα με στιβάνια και το κεφάλι του κάλυπτε ένας μαύ- 

ρος σκούφος καπετάνιου. Η εμφάνισή του ήταν έντονα κρητική μαζί και όλο το πα- 

ρουσιαστικό του. Στα νιάτα του ήταν η προσωποποίηση της κρητικής λεβεντιάς. 

υπερήφανος και επιβλητικός, με χαρακτήρα βαρύ, σεμνό και παλικαρίσιο, διέθετε σι- 

δερένια σωματική συγκρότηση και ήταν ταχύτατος στα πόδια. Ο καπετάν Γαλλιανός 

ήταν το παλικάρι των παλικαριών και συγχρόνως και ένας αντρειωμένος άρχοντας 

του τουφεκιού που πολέμησε στην Κρήτη, τη Μακεδονία και την Ήπειρο και παντού 

στάθηκε ατρόμητος, γενναίος και ένδοξος μαχητής. 

Ο θάνατος τον βρήκε σε βαθιά γεράματα στις 28 Οκτωβρίου 1951, στο Ρέθυμνο. 

Είναι ανάλαφρη σήμερα και στοργική η κρητική Γη που σκέπασε τον καπετάν Βαγ- 

γέλη Φραγκιαδάκη, γιατί ο ίσκιος του Τούρκου κατακτητή δεν τη βαραίνει πια. Το 

στήσιμο της προτομής του ρεθεμνιώτη ήρωα είναι, οπωσδήποτε, η καλύτερη και ευ- 

γενέστερη προσφορά της πόλης του στην ιερή μνήμη του. 

Ένας γεννημένος ήρωας ποτέ δεν βαδίζει ομαλά, αλλά πάντα ψηλοπετά και χορεύ- 

ει το χορό του θανάτου για την περιπόθητη λευτεριά. Και ένας από αυτούς τους 

σταυραητούς της Κρήτης ήταν και ο ρεθεμνιώτης καπετάν Βαγγέλης Φραγκιαδά- 

κης ή Γαλλιανός. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, φύλλ. της 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19 και 20.6.1976. 
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8. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΕΙΔΗΣ 

 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Στην ανατολική είσοδο του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου. 

Αποκαλυπτήρια: 31.7.1977 

Γλύπτης: Δημήτρης Γεντέκος 

Επιγραφή (πάνω στην ορειχάλκινη προτομή): 

1862 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΕΙΔΗΣ 1912 

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 

(πάνω στο μαρμάρινο βάθρο) 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΚΛΕΙΔΗΣ 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ 

ΕΓΓΕΝΗΘΗ ΕΙΣ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟ 1872 

ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΕΙΣ ΜΕΤΣΟΒΟΝ 

ΜΑΧΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 

ΤΗΝ 10.11.1912 

ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΛΕΙΔΗΣ (1870-1912) 
Ο Στυλιανός Κλειδής γεννήθηκε στο όμορφο χωριό Αγκουσελιανά, το έτος 1870. 

Ήταν ψηλός, λεβέντης και όμορφος, με χέρια δυνατά που τ' άρματα —μαχαίρια, μα- 

λιχέρι— λεβέντικα κρατούσαν. Σαν κι αυτόν λίγους άνδρες γέννησε μέχρι σήμερα η 

Κρήτη. 0 Καπετάν Κλειδής γράμματα δεν ήξερε μα πίστευε πως το Α και το Ω των 

γραμμάτων είναι να προχωρεί κανείς σταθερά πάνω στα πατήματα του χρέους και να 

μην ξεστρατίζει από αυτά, ό,τι κι αν του συνέβαινε. Πολέμησε σαν λιοντάρι, σαν γνή- 

σιος και αληθινός Έλληνας και βοήθησε να βρουν τη Λευτεριά τους οι σκλαβωμένοι 

αδελφοί του, δίνοντας ό,τι πολυτιμότερο είχε, την ίδια του τη ζωή. 

Το 1903, όταν άρχισε ο Μακεδονικός αγώνας, με τους πρώτους έτρεξαν οι Δικόνι- 

μος, Καούδης, Κλειδής και Γαλλιανός. Τότε ο Κλειδής ήταν ακριβώς τριάντα ενός 

χρόνων και υπηρετούσε ως δάσκαλος σε χωριό της Ρεθύμνης. Αμέσως εγκατέλειψε 

τα πάντα, πήγε στην Αθήνα και σε δέκα πέντε μέρες τον βρίσκουμε να πολεμά τους 

Βουλγάρους. Μαζί του βρίσκονται ο εκλεκτός άνδρας και γενναίος πολεμιστής Λα- 

μπρινός Νικητάκης, από τ' Αγκουσελιανά, ο εξαίρετος Γεώργιος Μαθιουδάκης, φαρ- 

μακοποιός από τη Μύρθιο Αγίου Βασιλείου και ο πολυπαθής του Μακεδονικού αγώ- 

να Νικόλαος Χλιαουτάκης από τον Άρδακτο Αγίου Βασιλείου. Αυτή η πανένδοξη 

δράση βάσταξε πέντε ολόκληρα χρόνια ως το 1908. Η Τουρκία τότε κήρυξε ισοπολι- 

τεία για όλους τους υπηκόους της, κι επειδή οι Βούλγαροι είχαν ήδη εξουδετερωθεί, 

γύρισαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους οι θρυλικοί Μακεδονομάχοι. 
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Γύρισε και ο Κλειδής στο Ρέθυμνο γεμάτος 

δόξα, αλλά και εξαιρετικά σεμνός. Ποτέ δε μι- 

λούσε για τα κατορθώματα του. Χωρίς κομπα- 

σμό και απρεπείς εκδηλώσεις παλικαριάς κυ- 

κλοφορούσε άοπλος. Θα μπορούσε να ζήσει ει- 

ρηνικά στον τόπο του φροντίζοντας, επιτέλους, 

και τη δική του προκοπή, το καφενείο που είχε 

ανοίξει και το διατηρούσε στην οδό Αρκαδίου. 

Όμως, η φωνή της μεγάλης Μάνας Πατρίδας 

και των αλύτρωτων αδελφών ήταν ισχυρότερη 

από μια προσωπική ευδαιμονία και προοπτική. 

Έτσι, το 1912 που κηρύχτηκε ο Ελληνοτουρ- 

κικός πόλεμος λουκέταρε και πάλι το μαγαζί 

του στην οδό Αρκαδίου και έφυγε για την 

Ήπειρο μαζί με πολλούς άλλους Κρητικούς 

σωματάρχες. Εκεί ο Κλειδής συγκρότησε δικό 

του εθελοντικό σώμα με τους εξής πολεμιστές, 

τα ονόματα των οποίων βρέθηκαν σε προσωπι- 

κό του σημειωματάριο: 

1) Γεώργιος Β. Παπαδάκης, 2) Μάρκος I. 

Κουρμούλης, 3) Δημήτριος Μ. Κουρμούλης, 

4) Εμμανουήλ I. Κουταλάς, 5) Ιωάννης I. 

Μαμαλάκης, 6) Ευθύμιος Χαροκόπος, 7) Μοναχός Ιωαννίκιος Γρίντας, 8) Μοναχός 

Ιερόθεος, 9) Μοναχός Ν. Δουλγεράκης, 10) Νικόλαος Β. Ηλιάκης, Κάτω Μαλάκι, 

11) Αγγελής Αγγελιδάκης, 12) Πολύδωρος Μποτονάκης, Ρούστικα, 13) Γεώργιος 

Δραμητινός, Καλογέρου Αμαρίου, 14) Ιερεύς Ανδρέας (αγνώστου επωνύμου), Καλο- 

γέρου Αμαρίου, 16) Γεώργιος Βερνάδος, Δάσκαλος, Νευς Αμάρι, 17) Νικόλαος 

Ψαρρός, 18) Ιωάννης Δ. Αλεξάκης, Γιαννούδι Ρεθύμνης, 19) Γεώργιος Σ. Μακρής, 

Σελλιά Αγίου Βασιλείου, 20) Μιχαήλ Μπεράς, Γιαννούδι Ρεθύμνης. 

Υπαρχηγός του Σώματος ήταν ο αείμνηστος Υφηγητής της Θεολογικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών Χ ρ ί σ τ ο ς  Ν ι κ .  Μ α κ ρ ή ς ,  εθελοντής στον πόλεμο του 

1912-13, ο οποίος, μετά το θάνατο του Κλειδή, ανέλαβε την αρχηγία του σώματος, 

για να πέσει κι' αυτός ηρωικά μαχόμενος στη θέση Δρίσκο. Μ '  αυτούς ξεκίνησε το 

σώμα του Κλειδή και μέχρι να φτάσει στην Ήπειρο συμπληρώθηκε και οι άνδρες του 

έφτασαν τους 120. 

Είναι γνωστές οι δραματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε μαχόμενος ο 

αξέχαστος εκείνος ήρωας, ο Κλειδής, στον Προφήτη Ηλία του Μετσόβου. Τούρκοι, 

κρυμμένοι μέσα στο μικρό εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και έχοντας ανοίξει πολεμί- 

στρες στο Ιερό του, πυροβόλησαν «μπαμπέσικα» και σκότωσαν τον ηρωικό Κλειδή, 

παρότι οι άνδρες του Κλειδή ύψωσαν λευκά μαντήλια και είπαν πως θα παραδίνονταν. 
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αλλά μόνο στον αρχηγό. Όμως, όπως συνήθως, οι Τούρκοι ποτέ δεν κρατούν το λόγο 

τους. Ενώ, λοιπόν, ο ωραίος Αγκουσελιανός περπατούσε αμέριμνος προς το μέρος 

τους, ένας Τούρκος τον πυροβόλησε και εκείνος έπεσε κάτω νεκρός. Και ήταν 10 Νο- 

εμβρίου του 1912. Εκείνη τη στιγμή οι Μετσοβίτες και το Μέτσοβο, που θρηνούν 

μέχρι σήμερα τον άδικο θάνατο του παλικαριού, έγιναν η Μάνα του, η αδελφή του, τ' 

Αγκουσελιανά, το Ρέθεμνος και η Κρήτη ολάκερη, γιατί οι σπουδαίοι άνδρες δεν ανή- 

κουν μόνο στην οικογένειά τους, αλλά σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. 

Τον ηρωικό και άδικο θάνατο του Στ. Κλειδή τραγούδησε και η λαϊκή μούσα μας 

με τον παρακάτω συγκλονιστικό τρόπο: 

 

Κλαίτε τον καπετάν Κλειδή 

απούταν η πρεπιά σας, 

αλλά σκοτώθη κι άφηκε 

μαχαίρι στην καρδιά σας. 

 

Σάββατο μέρα ήταν 

υπό ημερομηνία 

του Νοεμβρίου ένδεκα 

εις τον Προφήτη Ηλία. 

 

Στην εκκλησία ήτανε 

εννέα Αρβανιτάδες 

και δανεικές τις δώσανε 

οι άπιστοι τις μπάλες. 

 

Οι Μετσοβίτες, έκτοτε, νιώθουν μεγάλη ευγνωμοσύνη για τον Καπετάν Κλειδή αλλά 

και για όλους τους γενναίους Κρητικούς που αγωνίστηκαν θαρραλέα στο πλευρό τους, 

για να είναι αυτοί σήμερα ελεύθεροι. Για να τιμήσουν, μάλιστα, το γενναίο συμπατριώτη 

μας, του έστησαν προτομή στο μέρος που τον σκότωσαν «μπαμπέσικα» οι Τούρκοι. 
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ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 

29 ΧΡΟΝΩΝ 

ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΕΠΕΣΕ ΣΤΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΝ 4.11.1940 

 

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (1911 -1940) 

Ο Κωστής Παπαδάκης γεννήθηκε στο Βάτο, ένα μικρό χωριουδάκι της επαρχίας 

Αγ. Βασιλείου, το 1911, μα πέρασε όλα τα σχολικά του χρόνια στην πόλη του Ρεθύ- 

μνου. Ήταν ένα ζωντανό, αεικίνητο παιδί, που γέμιζε το σπίτι με την παρουσία του. 

Προτιμούσε την ποίηση, το μυθιστόρημα, τη φιλοσοφία και την κοινωνιολογία. Την 

ίδια εποχή, των γυμνασιακών του χρόνων, έγραφε και ο ίδιος διηγήματα, μικρά ποιή- 

ματα, αρθρογραφούσε στις τοπικές εφημερίδες με το ψευδώνυμο «Κωστής Πάλμης» 

και δημοσίευσε την πρώτη και μοναδική 

ποιητική του συλλογή. 

Έφηβος, ο Κωστής ήταν γεμάτος προ- 

βληματισμούς γύρω από τα εγκόσμια και 

τα υπερκόσμια πράγματα. Τον έπνιγε η 

κοινωνική αδικία, τον βασάνιζε η μετα- 

φυσική, η ύπαρξη του Θεού, η ζωή πριν 

και μετά το θάνατο. Την ίδια εποχή τον 

απασχολούσε και η κρητική μουσική σαν 

είδος τέχνης, σαν λύρα. Αξέχαστες οι συ- 

ντροφιές γύρω από τη λύρα του μεγάλου 

Ροδινού, κοντά στον Μπαξεβάνη και το 

Δημήτρη Μαρκουλάκη. Και πιο πέρα 

ένα άλλο μεράκι· τα σπορ, το ποδόσφαιρο. 

Ήταν από τους πρώτους τερματοφύλα- 

κες στον «Ατρόμητο», μόνο που εδώ είχε 

ιστορίες με τους γονείς του που, συχνά, 
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τον μάλωναν γι' αυτήν του την απασχόληση και γι' αυτό έπαιζε μπάλα στα κρυφά! 

Ο Κωστής ήταν γεννημένος να γίνει δημοσιογράφος. Είχε όλες τις απαραίτητες προϋ- 

ποθέσεις· ζωντάνια, ευστροφία μυαλού, πολύμορφα ενδιαφέροντα, δραστηριότητα και μπο- 

ρούσε να εκφράζεται άνετα και με πλούσιο λεξιλόγιο και στην προφορική και στη γραπτή 

γλώσσα. Εξάλλου, είχε ήδη τη μικρή δημοσιογραφική προϊστορία του στο Ρέθυμνο. 

Μόλις τελείωσε το Γυμνάσιο ήρθε στην Αθήνα και μπήκε στη Νομική σχολή. Την 

ίδια εποχή μάθαινε Αγγλικά και Γαλλικά στη Φοιτητική Λέσχη. Τότε ήταν που άνοι- 

ξε η τύχη του. Ο ρεθεμνιώτης βουλευτής Νίκος Ασκούτσης τον συνάντησε στο δρό- 

μο του. Είδε στον Κωστή το ταλέντο και την πίστη του στο δημοσιογραφικό επάγ- 

γελμα και τον οδήγησε στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη, όπου τον προσέ- 

λαβαν και δούλεψε στη γνωστή εφημερίδα Το Βήμα. 

Ως δημοσιογράφος, τώρα πια, ζούσε τη ζωή της δουλειάς του. Ακανόνιστη, έντονη, 

κοπιαστική. Για έναν νέο με τη φλόγα και τη λαχτάρα να αποδώσει, να πετύχει, 

όπως ήταν ο Κωστής, η ζωή αυτή ήταν πολύ αγχώδης και κοπιαστική. Αγαπούσε 

πολύ Το Βήμα και ξενυχτούσε συχνά στην εφημερίδα του. 

Ως προς το χαρακτήρα του ο Κωστής Παπαδάκης ήταν εξαιρετικά εκδηλωτικός 

και στοργικός. Όλα τα οικογενειακά τον ενδιέφεραν, σε όλα τα αδέρφια του ήθελε να 

συμπαρασταθεί. Ήταν προοδευτικός και φεμινιστής, αλλά έβλεπε το φεμινισμό στις 

πραγματικές του διαστάσεις. Σωστός, δυνατός, διαβασμένος, μελετούσε τη διεθνή 

επιστημονική βιβλιογραφία, συζητούσε με δεξιοτεχνία την παγκόσμια πραγματικό- 

τητα και όλοι τον καμάρωναν. 

Απρόσκλητη ήταν η επίθεση που δέχτηκε η Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου 1940. Σε δη- 

μοσιογραφική αποστολή στην Κόρινθο τον βρήκε η κήρυξη της επιστράτευσης. Ταχύτα- 

τα επανήλθε στην Αθήνα. Από τους πρώτους κατατάσσεται στο στρατό. Ντύνεται, έφε- 

δρος ανθυπολοχαγός Μηχανικού και ευθύς παίρνει τον ανηφορικό δρόμο προς τα καταρ- 

ράχια της Πίνδου. Κάπου στην περιοχή της Κορυτσάς βρίσκεται στις 4 Νοεμβρίου, κυ- 

νηγώντας με πείσμα τον επιδρομέα. Εκεί τον βρίσκει το εχθρικό βόλι. Όρθιο στο μετερί- 

ζι. Το βόλι που τον φόρτωσε δάφνες, δόξα και τιμή. Το βόλι που τον έφερε στην αθανασία. 

Σκοτώθηκε στη διάρκεια σφοδρότατου ιταλικού βομβαρδισμού. Κανένα μέσο άμυνας δεν 

υπήρχε γύρο.) του και αυτός απαντούσε με μόνο το... πιστόλι του. Ήταν ο πρώτος Κρη- 

τικός νεκρός του Αλβανικού Πολέμου και μόλις είκοσι εννιά χρονών λεβέντης! Ζωντανός, 

δυναμικός, κεφάτος, ενθουσιώδης, αισιόδοξος, δημοσιογράφος στο τότε Ελεύθερον Βήμα 

και σήμερα Βήμα των Αθηνών, έπεσε μαχόμενος εναντίον του φασισμού που είχε από 

πριν πολεμήσει με την πένα του κατά τη διάρκεια της Μεταξικής δικτατορίας. Την τε- 

λευταία ανταπόκρισή του στην εφημερίδα την είχε στείλει την παραμονή του θανάτου 

του, 3 Νοεμβρίου 1940, και δημοσιεύτηκε στο Ελεύθερον Βήμα (σημερινό Βήμα), στις 

13 του ίδιου μήνα. Δε δείχνει κανένα απαισιόδοξο σημείο, αλλά είναι από την αρχή μέχρι 

το τέλος δείγμα πατριωτισμού, γενναιότητας ευψυχίας και καρτερικότητας. Για τα υπέ- 

ροχα πατριωτικά αισθήματα που τη διακρίνουν, καταχωρούμε, διατηρώντας πιστά τη 

γλώσσα και την ορθογραφία του συντάκτη της, στη συνέχεια του σημειώματός μας, την 
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ιστορική αυτή ανταπόκριση κατά το μεγαλύτερο της μέρος. Εξάλλου, η ανταπόκριση 

αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα γραφής του Κωστή Παπαδάκη. 

 

«ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΛΥΓΙΣΟΥΝ ΠΟΤΕ» 

Κάπου εις το μέτωπον 3 Νοεμβρίου. 

Επτά μέρες τώρα και επτά νύχτες πολεμούμε. Τα 

κανόνια μας, τα πολυβόλα μας, τ '  αεροπλάνα μας, τ '  

αδέλφια μας, όλοι εμείς που αποτελούμε τον Ελληνι- 

κό Στρατό, με ψυχή γεμάτη θάρρος κι' αυτοπεποί- 

θηση, πολεμούμε. Πολεμούμε έναν εχθρό που ζήτησε 

να σβήση την Ελλάδα μας από το χάρτη της Ευρώ- 

πης, που ζήτησεν ύπουλα και άνανδρα να μας υπο- 

δουλώση, να μας κάμη αποικία του. Έναν περίπατο 

θα έκαναν τα ιταλικά άρματα μάχης, για να περά- 

σουν τα σύνορά μας, να μπουν στον τόπο μας και να 

εξασφαλίσουν στον κατακτητή αυθέντη τους τον εύ- 

κολο θρίαμβο. Ετσι ενόμιζαν. Μα εμείς που ξέρουμε 

πως ο αγώνας μας είναι ο τιμιώτερος από όσους κατά 

καιρούς έκαμεν ο Ελληνισμός υποσχεθήκαμε στους 

εαυτούς μας ότι ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΩΜΕ ΝΑ 

ΠΕΡΑΣΟΥΝ. Δεν θα περάσουν τα σύνορά μας, τα χωρίς ψυχή παληοσίδερα του ιταλικού 

στρατού. Γιατί στους αγώνες της τιμής, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας νικά εκεί- 

νος που πιστεύει στη νίκη, εκείνος που νοιώθει το δίκιο να θεριεύη μέσα του, εκείνος που 

αγωνίζεται για την ελευθερία της πατρίδος του. Μας είπαν ότι θα μας θερίσουν τα τανκς 

και θα μας κόψουν τ' αεροπλάνα. Ας έρθουν. Ας έρθουν κι' άλλα για ν '  ακολουθήσουν 

την τύχη εκείνων που ήρθαν. Θα βρουν κι' αυτά την ακατάλυτη θέλησι του Έλληνος, 

όχ ι  μόνο να πολεμήση, μα και να νικήση. Θα νικήσουμε έναν εχθρό μεγαλύτερο και δυνα- 

τώτερο από μας για να δείξωμεν στον κόσμο πόσο αγαπούμε την ελευθερία μας, για να 

δείξωμε σ '  όλους τους λαούς το δρόμο της ελευθερίας και της τιμής. Ήθελα να μπορού- 

σατε όλοι εσείς που βρίσκεσθε μακρυά από τους τόπους των επιχειρήσεων, ήθελα να βλέ- 

πατε από κάπου τις συμπλοκές μας με τον εχθρό. Θα βλέπατε τα παιδιά σας, τ '  αδέλφια 

σας, τους ατρόμητους Έλληνες στρατιώτες, το δίκιο και τον πόνο της ελευθερίας να ορ- 

μούν, να πολεμούν και ν' αναγκάζουν τον τεχνικώς ισχυρότερο αντίπαλο να φεύγη. Φεύ- 

γουν οι Ιταλοί στρατιώτες, γιατί ξέρουν κ ι ' αυτοί πως ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΛΥΓΙΣΟΥΝ κ ι ' αν 

ακόμη διαθέτουν δεκαπλάσιες από τις δικές μας δυνάμεις κ ι ' αν ακόμη το αίμα πλημμυ- 

ρίσει τα βουνά και τα λαγκάδια των συνόρων μας. 

Τον σκύλο, τον αγαπημένο μας Κάπο, που ήτανε σύντροφος κι' αγωνιστής πολύτιμος, 

τον σκότωσαν χθες τα θραύσματα μιας ιταλικής οβίδας πυροβολικού. Οι φαντάροι μας δεν 

άφησαν το πτώμα του να σαπίση άταφο στο εχθρικό έδαφος. Τον ξαναπήραμε έστω και 

νεκρό τον Κάπο και τον θάψαμε με τις τιμές που θάβουν τους συντρόφους του αγώνος. 

7 2  

 

Εικ. 25. Κωστής Παπαδάκης. 



 

 

Τώρα ένας σωρός πέτρες δείχνει τον τόπο που η Ελληνική γη σκέπασε τον πιστό μας 

σύνδεσμο και μερικοί φαντάροι μ' επικεφαλής τον λοχία, ένα μελαχροινό παλληκάρι από 

την Καστοριά, έγραφαν σ' ένα σανίδι: «Εδώ θάφτηκε ο Κάπος μας, σκύλος σύνδεσμος 

τους 29ου Φυλακίου». 

Οι ομοβροντίες των κανονιών, οι ριπές των εχθρικών πολυβόλων, διακόπτουν το γράμμα 

μου. Μα είμαι σίγουρος πως θα σταματήσουν, γιατί θα τ' αναγκάση σ' αυτό το δικό μας 

πυροβολικό. Το πυροβολικό μας που τόσο μας εμψυχώνει και που κάθε του βολή διαλαλεί 

στους λαούς της γης πως οι αληθινά ελεύθεροι δεν γίνονται ποτέ δούλοι. 

Να, λοιπόν, γιατί θα νικήσουμε. 

Τώρα θα θέλετε να μάθετε και πώς περνάμε. Το τσάι μας το πρωί, το παίρνομε με 

ζάχαρι, και ο σιτιστής μας έχει και καφέ. Για την ώρα, με τη δύναμι του Θεού, δεν 

μας έλειψε τίποτα. Κάθε λίγο φτάνουν μουλάρια φορτωμένα με του κόσμου τα καλά. 

Ούτε το κονιάκ και το ούζο, τόσο χρήσιμα για εδώ, μας λείπουν. Έτσι, με όλα μας τα 

εφόδια και προ παντός με ψυχή ακατάβλητη και γεμάτη ενθουσιασμό πολεμούμε. 

Ένα σύνθημα επικρατεί μεταξύ όλων των στρατιωτών. Να τους ρίξουμε στη θάλασ- 

σα! Και θα το μάθετε γρήγορα. Θα τους στείλουμε εκεί απ' όπου ήρθαν. 

Τελειώνω το γράμμα μου, γιατί το τμήμα μου είναι έτοιμο να ξεκινήση για, μια ανα- 

γνώρισι. Δεν μπορώ και δεν πρέπει να γράψω πού ακριβώς βρίσκομαι. Στο άλλο μου 

όμως γράμμα θα εσωκλείσω ένα νόμισμα που δεν θα το γνωρίζετε. Τότε θα καταλάβετε 

που βρισκόμαστε. Ας μάθουν όλες οι Μανάδες που έχουν παιδιά στα σύνορα πως 

πρέπει να είναι υπερήφανες, γιατί στα παιδιά τους έλαχεν ο κλήρος να δείξουν 

στον 

κόσμο πως η Ελευθερία δεν χαρίζεται από κανέναν αλλά παίρνεται με το σπαθί». 

 

Και στο σημείο αυτό τελειώνει η ανταπόκριση του Κωστή Παπαδάκη. Η Ένωση 

Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, όπου υπάρχει και το αρχείο του Παπα- 

δάκη, μαζί με την πρώτη αυτή και μοναδική ανταπόκρισή του από το Μέτωπο, τον 

τίμησε με μετάλλιο και άλλες εκδηλώσεις. Ο δε λόφος του Νεστορίου, όπου σκοτώ- 

θηκε μαχόμενος, φέρει μέχρι και σήμερα το όνομά του: «Φυλάκιον Κωστή Παπα- 

δάκη». Αλλά και η πόλη μας θέλοντας να τιμήσει το άξιο παλικάρι της, του έστησε 

προτομή που δε συμβολίζει μόνο τη μορφή του Κωστή Παπαδάκη, αλλά και όλους 

τους σεμνούς και αφανείς νέους Ρεθεμνιώτες που έδωσαν στον πόλεμο του '40 τη 

ζωή τους σαν αντάλλαγμα της Ελευθερίας που εμείς σήμερα απολαμβάνουμε. Με ευ- 

γνωμοσύνη και συγκίνηση η σκέψη μας αγκαλιάζει όλους αυτούς τους ανώνυμους 

ήρωες που με το θάνατό τους πέρασαν στη δόξα και την αιωνιότητα... 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, φ. 7460/4.11.1970. 

Εφημ. Ρεθεμνιώτικα Νέα, 3.5.1979. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, φ. 10302/3.6.1980 (αποκαλυπτήρια). 

Εφημ. Ρεθεμνιώτικα Νέα, φ .  1997/3.5.1979. 



 

 

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 
 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Στη δεξιά πλευρά της Κεντρικής εισόδου του Δημαρχείου της πόλεώς μας. 

Χορηγός: Η οικογένεια του 

Αποκαλυπτήρια: 10.5.1981 

Γλύπτης: Β. Καπάνταης 

Επιγραφή: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 

Ο ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ 

1848-1941 

ΥΠΗΡΞΕ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑ 

ΤΡΙΩΤΗΣ 

ΟΣΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ 

ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΙΔΑ ΑΛΛΑ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ 

(ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 

α) Ο βίος του. Ο Γεώργιος Χατζιδάκις γεννήθηκε το 1848 στο χωριό Μύρθιο της 

επαρχίας Αγίου Βασιλείου. Ηταν επιφανής γλωσσολόγος, ο πατέρας και ιδρυτής της 

νεοελληνικής Γλωσσολογίας. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχτηκε στο μικρό σχολείο 

της γενέτειράς του. Σε ηλικία, μόλις 18 ετών, το 1866, τον 

βρίσκουμε να πολεμά 

δίπλα στον πατέρα και τα αδέλφια του για 

την απελευθέρωση της Κρήτης. Αλλά 

και το 1897, στο νέο ξεσηκωμό του μαρ- 

τυρικού νησιού, ως τακτικός πια καθηγη- 

τής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε ηλι- 

κία 49 ετών, τον βρίσκουμε και πάλι να 

πολεμά τους Τούρκους ως εθελοντής. 

Το 1868 ήρθε στην Αθήνα και μαθήτευ- 

σε αρχικά στο ιδιωτικό σχολείο του Μα- 

νούσου και από το 1869-1873 στο Β' Γυ- 

μνάσιο Αθηνών. Το 1873 ο Χατζιδάκις 

γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Εικ. 26. Γεώργ. Χατζηδάκις. 

 



 

 

Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά την αποφοίτηση του πήγε στη Γερμανία (Λειψία, Ίε- 

να, Βερολίνο). Το 1881 επέστρεψε στην Ελλάδα και δίδαξε αρχικά στο Διδασκαλείο και 

στο Δ' Γυμνάσιο Αθηνών, ενώ το 1890 διορίστηκε τακτικός καθηγητής της Γλωσσολο- 

γίας και της Ινδικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1892 ο Γ. Χατζι- 

δάκις με ειδική μελέτη του στη Λειψία είχε θέσει τα θεμέλια της νεοελληνικής γλώσσας, 

αποδεικνύοντας, εκτός των άλλων, την  κοινή  καταγωγή από την αρχαία γλώσσα  

της  νεοελληνικής και  των άλλων δ ιαλέκτων της  εκτός από την Τσακωνική.  

β) Το έργο του.  Ο Γεώργιος Χατζιδάκις κατάφερε να εμφανίσει γιγαντιαίο, διεθνούς 

φήμης έργο, ανερχόμενο σε 650 δημοσιεύματα, τα όποια δημοσίευσε σε διάφορα ξένα 

και ελληνικά περιοδικά, όπως τα: Εβδομάς, Εστία, Παρνασσός, Revue des Etudes 

Grecques, Βυζαντινά Χρονικά της Πετρούπολης, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 

και Βερολίνου, Λεξικογραφικό Αρχείο κ.ά. Κυρίως, όμως, δημοσίευε στο περιοδικό 

Αθηνά, όργανο της Επιστημονικής Εταιρίας Αθηνών, την οποία ίδρυσε το 1888 με 

τους συνεργάτες και φίλους του Π. Παπαγεωργίου, Κ. Κόντο, Ε. Βάση και άλλους. 

Με τις εργασίες του Γ. Χατζιδάκι διασαφηνίστηκαν πλείστα φωνητικά, μορφολογι- 

κά, σημασιολογικά, συντακτικά, ορθογραφικά, καθώς και φιλολογικά και ιστορικά 

ζητήματα και διατυπώθηκαν σπουδαιότατοι νόμοι και κανόνες που αναφέρονται στην 

ελληνική φωνητική, τη μορφολογία και γενικά την ελληνική γλώσσα. Με τους δια- 

γωνισμούς του «Γλωσσικού Συλλόγου Κοραής» και της «Γλωσσικής Εταιρείας», 

ΤΩΝ οποίων υπήρξε ιδρυτής, βοήθησε αισθητά στη συλλογή από παντού άφθονης 

γλωσσικής ύλης. Έργο του είναι, επίσης, η ίδρυση του Ιστορικού Λεξικού της Ελλη- 

νικής Γλώσσας, καθώς και η οργάνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του 

οποίου υπήρξε και πρώτος πρύτανης (1926-1928). Το 1926 έγινε ακαδημαϊκός και 

το 1928 Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. 

Το έργο του Γεωργίου Χατζιδάκι εκτιμήθηκε ανάλογα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά 

και στο εξωτερικό, αφού εκλέχτηκε αντεπιστέλλον μέλος των Ακαδημιών Βερολίνου, 

Βιέννης, Μονάχου, Βουδαπέστης, μέλος των Επιστημονικών Εταιριών Γοτίγγης και 

Λονδίνου και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Λειψίας. Στο Α' Διεθνές 

Γλωσσολογικό Συνέδριο προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους επιφανείς συνέδρους, που 

τον χειροκροτούσαν όρθιοι επί ώρα, ενώ, όπως σημείωνε η εφημερίδα Καθημερινή 

των Αθηνών, αποκλήθηκε «Νέστωρ των γλωσσολόγων» από το γίγαντα της 

γλωσσικής επιστήμης Πωλ Κρίτσμερ. 

Μερικά από τα έργα του Χατζιδάκι είναι τα Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, Σύ- 

ντομη Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, Γενική Γλωσσική. Επίσης, έκανε τη μετά- 

φραση από τα Γερμανικά των έργων: Αναγώσματα περιττών γενικών αρχών της συ- 

γκριτικής γλωσσικής, Το πρόβλημα της νεότερης γραφόμενης Ελληνικής του 

Κρούμβχερ και απαντήσεις σ' αυτόν, Γλωσσικές έρευνες και Μεθοδολογικά. 

Με το έργο του Γ. Χατζιδάκι θεμελιώθηκε στην Ελλάδα η γλωσσική επιστήμη, η 

οποία αξίζει να σημειωθεί ότι —παρά τη σύγχιση και τη δυσμενή κατά την εποχή 

εκείνη αντίληψη για κάθετι το «νεοελληνικό»— ξεκίνησε από την έρευνα της νεοελ- 
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ληνικής γλώσσας, για να περάσει μετά και στην αρχαία. Έτσι, αποκαταστάθηκαν η 

φυσιογνωμία, η ταυτότητα, η προέλευση και τα ιστορικά δικαιώματα της νεοελληνι- 

κής γλώσσας που, μέχρι τότε, την υποτιμούσαν οι ειδικοί και κακοποιούσαν οι ερασι- 

τέχνες της επιστήμης. Είναι χαρακτηριστική και εθνικής σημασίας, στο σημείο αυ- 

τό, η διδασκαλία του Γ. Χατζιδάκι για τη νέα Ελληνική Γλώσσα εναντίον των κη- 

ρυγμάτων του αρχαϊσμού. Δίδασκε, λοιπόν, υποστηρίζοντας τα ιστορικά δικαιώμα- 

τα της νεοελληνικής γλώσσας: «Διατί δε ημείς σήμερον και καλά οφείλομεν να με- 

ταβάλλωμεν διαρκώς την γραφομένην ημών γλώσσαν, μέχρις ου εφαρμόση προς την 

αρχαίαν; Πού κείται το άγιον εν τη αρχαία, το καθιστών αναγκαίαν την ταύτισιν; Η 

ταύτισις αυτή θα ήτο καθ' ημάς μεγάλη εθνική συμφορά. Λοιπόν μη περεταίρω προς 

τον εξαρχαϊσμόν της γλώσσης, αναγνωρισθήτω και τη νέα, γλώσση κύρος» και 

συνέχιζεν ο μέγας γλωσσολόγος εναντίον των ποικιλωνύμων αρχαϊστών: «αι φράσεις 

βάρβαρον, διεφθαρμένον, ελεεινόν ιδίωμα ή διάλεκτος ή γλώσσα λεγόμεναι επί της δη- 

μώδους απλής λαλουμένης ημών γλώσσης είναι και ασεβείς και ημαρτημέναι. Είναι 

ασέβεια και άκρα καταισχύνη να ονομάζωμεν το από δεκαπέντε και πλέον αιώνων 

πνευματικόν όργανον του έθνους ημών βάρβαρον και διεφθαρμένον». Έτσι, επιβλήθη- 

κε και εντός και εκτός των oρίωv της Ελλάδας το θεωρητικό δόγμα του Χατζιδάκι 

περί του ενιαίου χαρακτήρα της Ελληνικής γλώσσας. Ό,τι η διαίσθηση του σοφού 

Κοραή διεκήρυσσε πρώτη πως: «όποιος χωρίς την γνώσιν της αρχαίας επιχειρεί 

να ερμηνεύσει την νέαν Ελληνικήν ή απατάται ή απατά» με το Χατζιδάκι ανυ- 

ψώθηκε σε απαράβατη μεθολογική αρχή, την οποία κανείς πια δε μπορούσε να 

αγνοήσει στην έρευνά του. Δημιουργήθηκε, έτσι, εντονότατο ενδιαφέρον για την έρευ- 

να της νεοελληνικής γλώσσας, η οποία τότε ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά. 

Τέλος, αυτό που χαρακτήριζε τον Γ. Χατζιδάκι ως επιστήμονα και ως άνθρωπο 

ήταν το ήθος, η αγωνιστικότητά του και η κρητική του λεβεντιά. Ο Γ. Χατζηδάκις 

ήταν αυτός που πρώτος πρότασσε τα στήθη του σε κάθε πολεμικό ή επιστημονικό 

αγώνα για την προάσπιση των δικαίων της πατρίδας μας. Η Κρήτη σήμερα κι η 

Ελλάδα ολόκληρη μπορεί να καμαρώνει με υπερηφάνεια τον «υπείροχον» άνδρα. Αν ο 

Ελ. Βενιζέλος δόξασε την Ελλάδα και διεύρυνε τα σύνορά της, ο Γ. Χατζιδάκις, το 

άλλο μεγάλο ανάστημα της Κρήτης, δόξασε διεθνώς την Ελληνική επιστήμη και 

οδήγησε τους Έλληνες σε υψηλή μορφή αυτογνωσίας, στη βαθύτερη γνώση και εκτί- 

μηση της εθνικής τους γλώσσας, της οποίας αυτός πρώτος έδειξε τις ρίζες και απο- 

κατέστησε την ιστορική της φυσιογνωμία. 

Ο μεγάλος Ρεθεμνιώτης γλωσσολόγος και αγωνιστής πέθανε το 1941 σε ηλικία 

93 ετών. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, φ. 6933/24.1.1969 κ.ε. 

Εφημ. Καθημερινή Αθήνας, 24.5.1981. 

Εφημ. Ρεθεμνιώτικα Νέα, 10.5.1981 (τελετή αποκαλυπτηρίων). 



 

 

11. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑ 
 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Στη νοτιοανατολική πλευρά της πρασιάς του κήπου, στον αύλειο χώρο του 

Νοσοκομείου Ρεθύμνης. 

Αποκαλυπτήρια: 24.5.1981, παρουσία του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευαγ- 

γέλου Αβέρωφ. 

Χορηγός: Πολεμικό Μουσείο, Ριζάρη 2 και Βασ. Σοφίας, Αθήνα (δαπάνη 20.000 

δρχ. περίπου). 

Γλύπτης: Π. Γ. Τζανουλίνος 

Επιγραφή: 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

MIX. 

ΓΙΟΥΛΟΥΝΤΑ 

ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΑΔΕΛΦΗ 

ΕΠΕΣΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ 

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1941 

 

ΚαΛΛΛΙΟΠΗ Γ Ι ΟΥ Λ ΟΥ Ν ΤΑ  

Ρεθυμνιώτισσα ηρωίδα, εθελόντρια αδελφή του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σεμνή κόρη απλών, 

καλών γονέων γεννήθηκε και ανατράφηκε στο φι- 

λόξενο αρχοντικό τους χωριό, στο Γιανούδι του 

Ρεθύμνου. Για ένα διάστημα άσκησε το επάγελμα 

της δασκάλας και, στη συνέχεια, φοίτησε στη 

Σχολή Νοσοκόμων του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, που είχε την έδρα της στην Αθήνα, από 

όπου και έλαβε το πτυχίο της. 

Η αρετή, η οξυδέρκεια, η ευθύτητα, ο σεβασμός 

στους ανωτέρους της, η φιλομάθεια, που την έκα- 

νε κάτοχο τριών ξένων γλωσσών, εκτός από τη 

μητρική της, δεν άργησαν να την αναδείξουν ως 

«την εκλεκτή» ανάμεσα στις εκλεκτές και ως 

επιβράβευση να της ανατεθεί η διεύθυνση ενός από 

τα μεγαλύτερα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώ- 

ρας, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών, «ο 

Άγιος Σάββας». Η Γιουλούντα κράτησε τότε ψη- 
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λά το μέτωπο και τίμησε το κρητικό της όνομα. 

Από της πρώτες μέρες του ελληνοϊταλικού πολέμου η Καλ- 

λιόπη Γιουλούντα επιστρατεύεται και αναλαμβάνει υπηρεσία 

στο Α' Νοσοκομείο Στρατού στη Θεσσαλονίκη, οπλισμένη με 

θάρρος, δύναμη και εργατικότητα. Μεθυσμένη, όμως, από 

«το αθάνατο κρασί του Εικοσιένα», λαχταρά να βρεθεί στην 

πρώτη γραμμή του μετώπου, σε ορεινό χειρουργείο. Με επι- 

μονή κατορθώνει, εθελοντικά, να μετατεθεί στο Β' Στρατιω- 

τικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου αναλαμβάνει προϊσταμένη 

των χειρουργείων. 

Εκεί βρισκόταν στις 20 Απριλίου 1941, όταν τη βρήκε ο έν- 

δοξος θάνατος, ύστερα από αεροπορική επιδρομή του εχθρού. Σκοτώθηκε ηρωικά πά- 

νω στις επάλξεις του γυναικείου μεγαλείου της τιμημένης Ελληνίδας. Θα μπορούσε, 

ίσως, να είχε ξεφύγει από το θάνατο, αν έτρεχε στα καταφύγια μαζί με τους άλους, 

γιατί, την ώρα εκείνη, βρισκόταν έξω από το νοσοκομείο. Όμως, η σκέψη της ήταν 

κοντά μόνο στους τραυματίες της, που την περίμεναν στο χειρουργικό κρεβάτι, και, 

μάλιστα, σε έναν από αυτούς, που είχε, τη στιγμή εκείνη, ζητήσει ένα ποτήρι... νερό! 

Αφοσιωμένη στο καθήκον της τρέχει προς τα χειρουργεία του Νοσοκομείου περνώ- 

ντας κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες που περίζωναν το κτίριο. Μια δεύτερη βόμβα 

έδωσε το τελειωτικό χτύπημα. Ανάμεσα στα χαλάσματα, όταν τη βρήκαν νεκρή, κρα- 

τούσε ένα κλωνάρι δάφνης από το θάμνο που ήταν στον περίβολο του Νοσοκομείου, 

σύμβολο αθάνατου ηρωισμού και αυτοθυσίας (εικ. 29). Μαζί της έπεσαν και δύο για- 

τροί, βοηθοί του χειρουργείου και πέντε εθελόντριες αδελφές. 

Η Καλλιόπη Γιουλούντα ήταν μια σεβαστή ιέρεια του πόνου στις στρατιές των 

αναρίθμητων τραυματιών του πολέμου. Η ζωή της ήταν γεμάτη καλοσύνη, παρηγο- 

ριά, αυτοθυσία, αγαθοσύνη και ευγένεια. «Λευκό άγγελο» της παρηγοριάς την απο- 

καλούσαν οι στρατιώτες που νοσηλεύονταν μαζί της. Προστάτης των τραυματιών, 

είχε κατορθώσει με τα χριστιανικά της λόγια να τους μεταδίδει το μαγιοβότανο της 

υπομονής και της ακλόνητης πίστης για τη θαρεπεία τους. 

Ο θάνατός της δεν αναγγέλθηκε επίσημα από το κράτος στην οικογένειά της, λόγω 

των θλιβερών εθνικών γεγονότος που λάβαιναν χώρα τον καιρό εκείνο. Μόνο οι αθη- 

ναϊκές εφημερίδες και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών τον ανάγγειλαν. 

Η Καλλιόπη Γιουλούντα προσέφερε την ύπαρξη της στην πατρίδα και έτσι πέταξε 

στην αθανασία των ηρώων που ξέρουν να πεθαίνουν για την ιδέα, τη μεγάλη ιδέα, που 

λέγεται λευτεριά. Η αύρα της λίμνης των Ιωαννίνων μαζί με τα αγριολούλουδα του 

κάμπου δροσίζουν, έκτοτε, τον άγνωστο τάφο της και το παράδειγμά της φωτίζει σα 

φάρος φωτεινός το δρόμο της ζωής μας. 

Η Καλιόπη Γιουλούντα, μεταθανάτια, έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις. Μεταξύ 

αυτών ο Ερυθρός Σταυρός της απένειμε Δίπλωμα με μετάλλιο και δάφνη χρυσή, ενώ η 

φωτογραφία της δεσπόζει, έκτοτε, επιβλητική στο κεντρικό κτίριό του, στην Αθήνα. 

Εικ. 28. Καλλιόπη 

Γιουλούντα. 
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Εικ. 2 9 .  Ο  αθηναϊκός Τύπος για την Καλλιόπη Γιουλούντα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ευχαριστούμε, για τις πληροφορίες που μας έδωσε, την κ. Ανδρονίκη χήρα Μάρκου 

Μαλτσαδάκη, 83 ετών, συμφοιτήτρια της Κ. Γιουλούντα στη Σχολή Αδελφών Νο- 

σοκόμων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που ήταν παρούσα κατά την ώρα του 

ηρωικού θανάτου της στα Γιάννενα. Η κ. Μαλτσαδάκη —όπως μας δήλωσε— με- 

τέφερε μετά το θάνατό της το προσωπικό αρχείο της Γιουλούντα, που η ίδια της είχε 

εμπιστευτεί, στην οικογένειά της. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, 7.5.1941. 

Λεων. Καούνη, διάλεξη στο Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνης που διοργανώθηκε από τον 

Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στις 17.4.1994. 

Εικ. 30. Στο Γηροκομείο Ρεθύμνου, 

οι μαθητές της Α' ομάδας παίρνουν 

πληροφορίες από την κ. Ανδρονίκη 

Μαλτσαδάκη, 83 ετών, συμφοιτήτρια 

της ηρωίδας Καλλιόπης Γιουλούντα. 



 

 

12. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

Είδος: προτομή 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Αριστερά της βορινής κεντρικής εισόδου του Δημοτικού μας Κήπου, μετά 

την προτομή του Ν. Ασκούτση. 

Χορηγός: Αδελφοί Βαρδινογιάννη 

Αποκαλυπτήρια: 19.1.1986 

Γλύπτης: Ν. Περαντινός 

Επιγραφή: 

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

1925-1984 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ - ΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

«ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ» 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ (1925-1984) 

0 Παύλος I. Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 1925 στην Επισκοπή 

Ρεθύμνου. Καταγόταν από οικογένεια Σφακιανών καπετάνιων και πολιτευτών. Σπού- 

δασε Νομικά και Πολιτικές Επιστήμες στην Αθήνα και ήταν πολυγλωσσότατος. 

Νεαρός, ακόμα, αναμίχθηκε στην Εθνική Αντίσταση κατά των Γερμανών εδώ 

στην Κρήτη. Συνελήφθη, καταδικάστηκε σε θάνατο από την γκεστάμπο, αλλά, τελι- 

κά, κατόρθωσε να δραπετεύσει από τις φυλακές. Νυμφεύτηκε τη Λήδα Καντακουζη- 

νού, χωρίς, όμως, να αποκτήσει παιδιά. 

Πριν ακόμη περατώσει της σπουδές του, κατά το διάστημα 1950-1952, διετέλεσε 

αρχικά προσωπικός γραμματέας του αρχηγού των Φιλελευθέρων, Σοφοκλή Ελ. Βε- 

νιζέλου και, κατόπιν, μέχρι το 1956 και διευθυντής του Πολιτικού του Γραφείου. 

Πολιτεύτηκε για πρώτη φορά το 1956 και εκλέχτηκε ανεξάρτητος βουλευτής των 

Φιλελευθέρων του νομού Ρεθύμνης, ενώ το 1958 επανεκλέχτηκε βουλευτής του κόμ- 

ματος των Φιλελευθέρων. Έκτοτε, από την ίδρυση της Ένωσης Κέντρου, της οποίας 

υπήρξε σημαίνον ηγετικό στέλεχος, εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Ν. Ρεθύμνης. Το 

1964, στην κυβέρνηση του Γ .  Παπανδρέου, έγινε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, με 

αρμοδιότητες τον Τύπο και τις Διεθνείς Σχέσεις της Χώρας. 

Στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 διέφυγε τη σύλληψη και δραπέτευσε στο 

εξωτερικό από τους Καλούς Λιμένες του Λιβυκού πελάγους. Ενώ βρισκόταν αυτοε- 

ξόριστος στο εξωτερικό, έκανε προσπάθειες, με ενθάρρυνση πολλών πολιτικών και 

πολιτειακών παραγόντων, να πείσει τους συνταγματάρχες να παραδώσουν την εξου- 

σία στους πολιτικούς, για να αποφευχθεί η εθνική τραγωδία, την οποία με βεβαιότη- 
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τα προέβλεπε να πλησιάζει. Δεν ει- 

σακούστηκε, όμως. 

To 1976 ανέλαβε, λόγω του με- 

γάλου κύρους που διέθετε στον αρα- 

βικό κόσμο, Πρόεδρος του Ελληνο- 

αραβικού Συνδέσμου, ενώ το 1977 

εκλέχτηκε, για τελευταία φορά, 

βουλευτής Ν. Ρεθύμνης με το 

Κόμμα των Νοεφιλελευθέρων, που 

είχε ιδρύσει με τον Κωνσταντίνο 

Μητσοτάκη. 

Ο Π. Βαρδινογιάννης ήταν ένας 

από τους τελευταίους πολιτικούς 

άνδρες που έφεραν κάτι από την 

κρητική γραφικότητα στην πολιτι- 

κή ζωή. Ηταν κοινωνικός, κεφά- 

τος, ευφυολόγος, πολύγλωσσος και 

πανέξυπνος και ήξερε με τον τρόπο 

του να ανοίγει τις «μεγάλες πόρ- 

τες». Παρά το μεγάλο πάχος του, 

διεκδικούσε τον τίτλο του εξαιρετι- 

κού χορευτή του πεντοζάλη και της 

κρητικής σούστας. 

Δημοσίευσε πλείστα άρθρα κοι- νωνικού και 

πολιτικού περιεχομένου και τιμήθηκε με τα παράσημα του Παναγίου Τά- 

φου και του Ταξιάρχου Κέδρου του Λιβάνου. Ο Παύλος I. Βαρδινογιάννης πέθανε 

στην Αθήνα, στις 4 Μαΐου του 1984, σε ηλικία μόλις 59 χρόνων. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βλ. Ρεθεμνιώτικες εφημερίδες: στις 5.5.1984 (θάνατος) και στις 19.1.1986 (απο- 

καλυπτήρια). 

ΕΙΚ. 31. Παύλος Βαρδινογιάννης. 



 

 

  



 

 

ΓΛYΠΤΑ 
 

 

 

 

γ'. Ανάγλυψα 



 

 

γ'. Ανάγλυψα 
(κατά σειρά χρονολογίας αποκαλυπτηρίων) 

 

 

1. ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ (Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου) 

 

Είδος: ανάγλυφο (Μαυσωλείο) 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: μάρμαρο και ορείχαλκος 

Χώρος: Νότια πλευρά του γηπέδου της Σχολής Αστυφυλάκων Ρεθύμνου. 

Χορηγός: «Δι' εράνου ανδρών Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής» (1952). 

Αποκαλυπτήρια: 21.5.1954 

Γλύπτης: Γιάννης Κανακάκις ο Κρητικός. 

Επιγραφή: (πίσω πλευρά του μνημείου) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΙΣ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΙΗ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1952 ΔΙ ΕΡΑΝΟΥ ΑΝΔΡΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ 

ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

Κατα το έτος 1952 με πρωτοβουλία του Συνταγματάρχη Χαλκιαδάκη Γεωργίου διε- 

νεργήθηκε έρανος μεταξύ των ανδρών της Χωροφυλακής, ύστερα από έγκριση του τότε 

Αρχηγού του Σώματος Αντ/γου Σαμουήλ Γεωργίου για την ανέγερση περικαλλούς 

Μαυσωλείου στο γήπεδο του παραρτήματος στο Ρέθυμνο και την τοποθέτηση σ' αυτό 

των οστών των αξιωματικών και οπλιτών της Χωροφυλακής που έπεσαν ή εκτελέστη- 

καν τόσο στην περιοχή του Ρεθύμνου, κατά τη Μάχη της Κρήτης, όσο και σε άλλα μέ- 

ρη της Κρήτης κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Συνολικά, στο μνημείο 

αναπαύονται σήμερα τα οστά εκατόν έντεκα (111) ηρώων της Χωροφυλακής Ρεθύμνου. 

Τα ονοματεπώνυμα των νεκρών αναγράφονται πάνω σε δύο ορειχάλκινες πλάκες 

που είναι τοποθετημένες στον τοίχο από τη μια και την άλλη μεριά του Μνημείου. 

Στην αριστερή πλάκα αναγράφονται τα στοιχεία πενήντα οκτώ μαχητών της Μάχης 

της Κρήτης, της περιοχής Ρεθύμνου, που προέρχεται από το νεκροταφείο στη θέση 

Μισίρια, που έχει παύσει σήμερα να υπάρχει. Στη δεξιά πλάκα είναι γραμμένα τα 

ονοματεπώνυμα και ο τόπος καταγωγής σαράντα δύο ανδρών της Χωροφυλακής, 

που έπεσαν ηρωικά στις λοιπές περιοχές της Κρήτης κατά τη διάρκεια της κατοχής. 
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Το Μαυσωλείο φιλοτέχνησε ο ρεθε- 

μνιώτης γλύπτης Γιάννης Κανακάκις. 

Στο μαρμάρινο τύμβο του Μνημείου ει- 

κονίζεται ανάγλυφη η Δόξα, η οποία. 

κρατά στα χέρια της νεκρό Χωροφύλα- 

κα, το όπλο του οποίου βρίσκεται ριγμένο 

στα πόδια της (εικ. 33) .  Κάτω από τη 

Λόξα υπάρχει μεγάλη ορειχάλκινη πλά- 

κα με ανάγλυφη παράσταση μιας φάσης 

της Μάχης της Κρήτης. Η ανάγλυφη 

εικόνα παρουσιάζει αλεξιπτωτιστές που 

πέφτουν στο έδαφος από γερμανικά αε- 

ροπλάνα, που φέρουν τον «αγκυλωτό 

σταυρό». Οι αλεξιπτωτιστές, μόλις φτά- 

νουν στο έδαφος, μάχονται «εκ του συ- 

στάδην» με χωροφύλακες που επιτίθε- 

νται λυσσαλέα εναντίον τους με «εφ' 

όπλου λόγχη ν» και τους φονεύουν. 

(Από το Ιστορικό Αρχείο 

της Σχολής Αστυφυλάκων Ρεθύμνου) 

Εικ. 32. Ανάγλυφο της Δόξας. 

Εικ. 33. Ανάγλυφο της Δόξας (λεπτομέρεια). 



 

 

2.  ΤΙΤΟΣ  ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ 
 

Είδος: ανάγλυφο 

Μέγεθος: μικρότερο του φυσικού 

Υλικό: ορειχάλκινη μορφή πάνω σε μαρμάρινη πλάκα 

Χώρος: Δεξιά της βορεινής κεντρικής εισόδου του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου. 

Χορηγός: Τα παιδιά του 

Αποκαλυπτήρια: 4.9.1977 

Γλύπτης: Ν. Σοφιαλάκης 

Επιγραφή: 

ΤΙΤΟΣ ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

1926-1950 

Το ίδιο ακριβώς ανάγλυφο, αλλά πάνω σε μικρότερη μαρμάρινη πλάκα, υπάρχει 

εντοιχισμένο και εντός του Δημαρχείου της πόλεως μας, πάνω στην εσωτερική 

κεντρική είσοδο του μεγάρου, με την επιγραφή: «ΤΙΤΟΣ ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΑΡ- 

ΧΟΣ 1920-1950» (εικ. 35). 

 

ΤΙΤΟΣ ΣΤΥΛ.  ΠΕ ΤΥΧΑΚ ΗΣ ( 1874 - 19 6 6)  —  Ο αγαπημένος του Ρεθέμνους 

0 Τ. Πετυχάκης ήταν ο μεγάλος Δήμαρχος που παρέλαβε το Ρέθυμνο στα 1925 

ένα ταπεινό χωριουδάκι, για να το παρα- 

δώσει στο λαό του, στα 1950, μια μεγά- 

λη και υπολογίσιμη πολιτεία. 

Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο, το έτος 1874. 

Ο πατέρας του ήταν έμπορος. Η μητέρα 

του, Ελένη Φουλάκη, ήταν από τα Χανιά. 

Εδώ, στο Ρέθυμνο, τελείωσε το Δημοτικό 

και το «Ελληνικό Σχολείο». Το 1888 έφυ- 

γε στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές 

του στην περίφημη εκεί Βαρβάκειο Σχολή 

της Αθήνας, από όπου αποφοίτησε το 

1897. Τον ίδιο καιρό, εδώ στην Κρήτη, εί- 

χαμε τα γνωστά γεγονότα και ο Πετυχά- 

κης αναγκάζεται να καταφύγει στο Κάιρο 

της Αιγύπτου. Στο τέλος του 1898, όταν 

η Κρήτη με την υπογραφή της σύμβασης 

της Χαλέπας είχε γίνει αυτόνομο κράτος, ο 

Πετυχάκης επιστρέφει στο Ρέθυμνο, όπου 

αρχικά ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Εικ. 34. Τίτος Πετυχάκης (Δημοτικός Κήπος) 
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Στο μεταξύ, στα 1905, έρχεται το κίνημα του Θερίσου 

κατά του πρίγκηπα Γεωργίου. Ο Πετυχάκης παίρνει μέρος 

στο κίνημα στο πλευρό, πάντοτε, του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Κατά τα έτη 1904-1905 υπήρξε ταμίας της επανάστασης 

της Θερίσου για την ενίσχυση των επαναστατών όλης της 

Κρήτης τόσο σε χρήματα, όσο και σε είδη διατροφής. 

Το 1909 διορίστηκε ειρηνοδίκης στο Βάμο, όπου παρέ- 

μεινε μέχρι το 1912. Στο διάστημα αυτό εξελέγη πρόε- 

δρος της επιτροπής διαχείρισης της κτηματικής περιου- 

σίας των σχολείων του Αποκώρονα (1910). Από τη νέα 

θέση του ο Πετυχάκης δραστηριοποιήθηκε έντονα και 

άφησε δυνατή τη σφραγίδα της γονιμότατης παρουσίας 

του, εμπλούτισε τα σχολεία της περιοχής σε εκπαιδευτι- 

κό υλικό και δημιούργησε πάρκο από παχύσκια πεύκα 

και διάφορα άλλα δέντρα στην κωμόπολη του Βάμου, στο οποίο σε ένδειξη ευγνωμο- 

σύνης η κοινότητα έδωσε το όνομά του. 

Το 1912 ο Πετυχάκης αναχωρεί στην Ήπειρο και πολεμά για την απελευθέρωση 

των Ιωαννίνων. Επιστρέφει και πάλι στο Βάμο, ως ειρηνοδίκης, μέχρι το 1916, οπότε 

προάγεται σε πρωτοδίκη Χανίων. Στη νέα του θέση θα παραμείνει μέχρι το 1924, 

οπότε έχουμε την ανταλλαγή των πληθυσμών και την απομάκρυνση των Τούρκων από 

την Κρήτη. Τότε ο Πετυχάκης παραιτείται από πρωτοδίκης και επιστρέφει στη γενέ- 

τειρα του, το Ρέθυμνο, με σκοπό, τώρα, να θέσει υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλο- 

γές που επρόκειτο να γίνουν τον Οκτώβριο του 1925. 

Τίθεται επικεφαλής του κόμματος των Φιλελευθέρων και, για πρώτη φορά, εκλέγε- 

ται δήμαρχος Ρεθύμνου, στις 15 Οκτωβρίου 1925. Συνέχισε να εκλέγεται και στις 

εκλογές του 1929 και του 1934 και παρέμεινε στη θέση αυτή και στη διάρκεια της 

δικτατορίας του Μεταξά (1930-41), ως την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερ- 

μανούς. Και μετά την κατοχή συνέχισε να εκλέγεται δήμαρχος μέχρι το 1950, όταν 

πια, σε ηλικία 76 ετών, αποσύρεται από κάθε δημόσια δραστηριότητα. Πέθανε στην 

Αθήνα, κοντά στα αγαπημένα του παιδιά, το Στέλιο, την Πολύμνια και τη Μαρία, 

στις 16 Αυγούστου του 1966, σε ηλικία 92 χρονών. 

Ο Τίτος Πετυχάκης υπήρξε ένας γνήσιος εκπρόσωπος της παλιάς ρεθεμνιώτικης 

κοινωνίας. Ήταν γλυκομίλητος, ευγενικός, φλογερός και γενναίος πατριώτης και 

εξαιρετικά δραστήριος. Έτρεφε απέραντη αγάπη για τον τόπο του, το Ρέθεμνος, στην 

υπηρεσία του οποίου κυριολεκτικά είχε αφιερωθεί. Το ότι πραγματικά τον αγάπησαν οι 

Ρεθεμνιώτες αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι για εικοσιπέντε ολόκληρα χρόνια 

τον τιμούσαν με την ψήφο τους και τον αναδείκνυαν δήμαρχο τους. Αλλά και αυτός δεν 

υστέρησε ποτέ στην ανταπόδοση αυτής της αγάπης προς τους αγαπημένους του συ- 

μπολίτες, με κορυφαία απόδειξη το γνωστό εκείνο επεισόδιο της κατοχής, που μοιάζει 

περισσότερο με ανέκδοτο παρά με ιστορία πραγματική. Του ζήτησε, λέγει, ο Γερμανός 

ΕΙΚ. 35. Τίτος Πετυχάκης 

(Κεντρική είσοδος Δημαρχείου). 
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Διοικητής του Ρεθύμνου τα ονόματά όλων εκείνων που πήραν μέρος στη μάχη του 

Ρεθέμνους, προφανώς για να τους εκτελέσει. Και ο δήμαρχος, που ήταν δοσμένος 

«ψυχή τε και σώματι» στην προάσπιση της πόλης και των δημοτών της, δε χάνει ού- 

τε για στιγμή το θάρρος του και προτείνει στο Γερμανό Διοικητή κατάλογο όχι των 

ζώντων πολεμιστών της μάχης της Κρήτης, στο χώρο του Ρεθέμνους, αλλά των πε- 

θαμένων(!) Ρεθεμνιωτών, που στις πρώτες, δηλαδή, εκείνες μάχες είχαν πέσει πολε- 

μώντας για την πατρίδα ηρωικά! Έφριξε ο γερμανός Διοικητής, όταν το αντιλήφτηκε 

και διέταξε την άμεση αντικατάσταση του δημάρχου, αλλά ο καλός δήμαρχος είχε 

πράξει το καθήκον του στο ακέραιο απέναντι στους συμπολίτες του Ρεθεμνιώτες... 

Το έργο του, τώρα, ως δημάρχου, είναι μοναδικό. Τι να πρωτοαναφέρει κανείς; Αναφε- 

ρόμαστε με συντομία στα κυριότερα από τα έργα του, που κυριολεκτικά άλλαξαν την όψη 

του Ρεθύμνου. Για τα υπόλοιπα παραπέμπουμε τον αναγνώστη στη σχετική βιβλιογρα- 

φία που παραθέτουμε στο τέλος του σημειώματός μας. Έτσι, ο Τίτος Πετυχάκης: 

1. Δημιούργησε το Δημοτικό μας Κήπο, που είναι και το λαμπρότερο από τα δημι- 

ουργήματά του. 

2. Αναδάσωσε το φρούριο της Φορτέτσας και τους λοφίσκους του Ευλιγιά, Άη Γιάν- 

νη, παπά-Πόρο, Τρυπητής. 

3. Κατασκεύασε το αποχετευτικό και αντιπλημμυρικό έργο στο Καμαράκι. 

4. Διαμόρφωσε σε πλατεία το κεντρικότερο σημείο της πόλης μας (παλιό Μεϊντάνι 

και σημερινό Πλάτανο) που δικαιολογημένα πήρε και το όνομά του. 

5. Κατασκεύασε δρόμους προς τα γύρω χωριά, ασφαλτόστρωσε τους δρόμους του 

Ρεθέμνους και προχώρησε στον πρώτο ηλεκτροφωτισμό τους. 

6. Ο Δήμος συνέβαλε ουσιαστικά στην αγορά και ανέγερση των γυμνασίων Αρρένων 

και θηλέων, των Δημοτικών Σχολείων Καμαρακιού και Σωχώρας, του Ορφανο- 

τροφείου, της Χωροφυλακής καθώς και Σχολής Τεχνιτών. 

Αυτά και πολλά άλλα έργα, μικρά και μεγάλα, με πρώτο, όπως ήδη σημειώσαμε, 

αυτό της δημιουργίας του Δημοτικού μας Κήπου, κατέταξαν τον Τίτο Πετυχάκη 

στους αθανάτους της πόλεώς μας. 

 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Ευάγγελου Μελιγκουνάκη, Βενιζέλου Ανάβασις, Αθήναι 1955, 49. 

Γιάννη Ευθ. Τσουδερού, Αφιέρωμα στην ιστορία της Κρήτης κ' ειδικότερα του Ρεθύ- 

μνου, Ρέθεμνος 1995. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, 6.9.1977, 7.9.1979. 8.9.1977, 13.9.1977. 

Εφημ. Βήμα, φ. 9690/7.9.1977. 

Εφημ. Κέντρος, Αύγουστος 1992. 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, Τίτος Στυλ. Πετυχάκης (1874-1906) — Ο αγαπημένος 

του Ρεθύμνου, εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, 7.5.1999. 

Αυτού του τελευταίου άρθρου του Κ.  Η .  Παπαδάκη αποτελεί αναδημοσίευση το 

παραπάνω κείμενο για τον Τ .  Πετυχάκη του βιβλίου μας. 



 

 

3. Α Ν Α Μ Ν Η Σ Τ Ι Κ Η  ΣΤ Η Λ Η  θυΜ Α Τ Ω Ν  

ΚΑ Τ Ο Χ Ι Κ Η Σ  ΠΕ Ρ Ι Ο Δ Ο Υ  1941-1945  

 

Είδος: ανάγλυφο 

Μέγεθος: μικρότερο του φυσικού 

Υλικό: μάρμαρο 

Χώρος: πλατεία 4ων Μαρτύρων 

Χορηγός: «Δαπάναις» μελών Εθνικής Ανστιστάσεως 

Αποκαλυπτήρια: 1979 

Γλύπτης: Ν. Σοφιαλάκης 

Επιγραφή: 

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥΤΟ ΕΓΕΝΕΤΟ 

ΥΠΟ ΤΗΣ Ε.Α.Ε.Α 1941-1945 

ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 
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Εικ. 36. Αναμνηστική στήλη 

θυμάτων κατοχικής περιόδου 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η στήλη βρίσκεται στην πλατεία των 4 Μαρτύρων, δεξιά του ανδριάντα του πυρ- 

πολητή του Αρκαδίου Κωστή Γιαμπουδάκη. Έγινε με δαπάνες των μελών της Εθνι- 

κής Αντίστασης Νομού Ρεθύμνης (Ε.Α.Ε.Α.), το έτος 1979. Το Διοικητικό Συμ- 

βούλιο τον καιρό εκείνο είχε την παρακάτω σύνθεση, όπως αυτή αναγράφεται στην 

αριστερή πλευρά της στήλης. 

ΝΙΚΟΛ. ΚΑΤΣΙΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΙΩΣΗΦ ΧΟΜΠΙΤΉΣ, ΑΝΤ/ΔΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ 

ΚΩΝ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

MAN. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ 

ΓΡΗΓ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗΣ και 

ΑΠΟΣΤ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΉΣ 

Η στήλη, κατά τη γνώμη μας, φέρει την ανάγλυφη μορφή της Μνημοσύνης, που 

δείχνει με το δείχτη του δεξιού της χεριού τα ονόματα των θυμάτων της κατοχικής 

περιόδου, που έχει καταγράψει στους «δέλτους» της Μνήμης της. 

Εικ. 37. Αναμνηστική στήλη 

θυμάτων κατοχικής περιόδου 

(η επιγραφή στην αριστερή πλευρά της στήλης) 



 

 

4. ΜΝΗΜΕΙΟ  ΔΟΞΑΣ  -  ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ  

 

Είδος: ανάγλυφο 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: μάρμαρο 

Χώρος: Στην Κεντρική πλατεία του 44ου Συντάγματος ΠΖ. 

Αποκαλυπτήρια: 1979 

Γλύπτης: Γιάννης Κανακάκις 

Επιγραφή: 

1912-1922 

Το 44 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΠΟΛΕΜΗΣΕ 

Ε Ι Σ  Τ Α Σ  Μ Α Χ Α Σ  Π Ε Ν Τ Ε - Π Η Γ Α Δ Ι Α .  

ΠΕΣΤΩΝ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. ΓΕΝΙ- 

ΤΣΩΝ. ΛΑΧΑΝΑ. ΑΝΩ-ΤΖΟΥΜΑΓΙΑ. ΜΠΕΛΕΣ. 

ΣΚΡΑ. ΓΕΥΓΕΛΗΣ-ΛΟΥΜΝΙΤΣΗΣ-ΔΟΪΡΑ- 

ΝΗΣ-ΑΪΔΙΝΙΟΥ. ΠΕΡΓΑΜΟΥ-ΔΙΚΛΗ. ΤΣΑΟΥΣ- 

ΤΣΙΦΛΙΚ. ΚΑΛΕ ΓΚΡΟΤΤΟ 

 

ΠΕΡΙΓ ΡΑΦΗ  -  ΑΝΑΛΥΣΗ  

Στην κεντρική πλατεία του 44ου Συντάγματος, και μπροστά από το ναΐσκο του 

αγίου Γεωργίου, υπάρχει θαυμάσιο ανάγλυφο, κατά τη γνώμη μας, της Δόξας — 

Μνημοσύνης, που κρατεί με το αριστερό της χέρι στεφάνι από δάφνη και με το δεξιό 

κοντύλι, με το οποίο αναγράφει πάνω στο λευκό μάρμαρο τα ονόματα των μαχών στις 

οποίες πολέμησε και δοξάστηκε το 44ο Σύνταγμα ΠΖ (εικ. 38 και 39). 
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Εικ. 38. To Μνημείο 

της Δόξας στην κεντρική 

πλατεία 

του 44ου Συντάγματος ΠΖ. 



 

92 

Στην πίσω πλευρά του ανάγλυφου (εικ. 40) αναγράφονται τα ονόματα των 75 

αξιωματικών που έπεσαν νεκροί στις μάχες που το Σύνταγμα πολέμησε, ενώ σε δύο 

ευμεγέθεις ορειχάλκινες πλάκες, εκατέρωθεν του μνημείου, τα ονόματα των 392 

οπλιτών του Συντάγματος που σκοτώθηκαν πολεμώντας ηρωικά για την ελευθερία 

της πατρίδας τους. 

 

Συνοπτ ικη  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  τ ον  44ου  ΣΠ  

Η Κρήτη, όταν βρισκόταν κάτω από την προστασία των Μεγάλων Δυνάμεων, αυ- 

τόνομη, το έτος 1907, απέκτησε δικό της τακτικό Στρατό, δυνάμεως ενός τάγματος 

με έδρα τη Σούδα. 

Με την κήρυξη του Α' Βαλκανικού πολέμου, τον Οκτώβριο του 1912, η Κρήτη, 

πιστή στις παραδόσεις της, επιστράτευσε και απέστειλε στο θέατρο επιχειρήσεων το 

Ανεξάρτητο Σύνταγμα Κρητών, το οποίο αποτέλεσε τον πυρήνα τόσο του 44 ΣΠ όσο 

και των υπολοίπων Συνταγμάτων της Κρήτης. 

Εικ. 40. To Μνημείο της Δόξας (πίσω πλευρά). 

Εικ. 39. To Μνημείο της Δόξας (λεπτομέρεια). 
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Το Σύνταγμα έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους και συντέλεσε αποφασι- 

στικά στην κατάληψη του ΜΠΙΖΛΝΙΟΥ, των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της ΚΟΡΥΤΣΑΣ και του 

ΛΑΧΑΝΑ. 

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου πολέμου και με τις ονομασίες 2ο 

και 8ο ΣΠ συμμετείχε με τους συμμάχους στη διάσπαση του μακεδονικού μετώπου 

(Ιούλιος 1918), στη μάχη της Δοϊράνης και στις εκκαθαρίσεις του Μπέλες. 

Το Δεκέμβριο του 1919 το 8ο ΣΠ μετωνομάστηκε σε 44 ΣΠ και έλαβε μέρος στις 

σημαντικότερες και πιο κρίσιμες επιχειρήσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας, μέ- 

χρι τον Αύγουστο του 1922. 

Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου το Σύνταγμα εμπλέκεται με όλες 

του τις δυνάμεις, από το Νοέμβριο του 1940 μέχρι τον Απρίλιο του 1941, στις επι- 

χειρήσεις στην Ήπειρο και συμπτύσσεται με τη Γερμανική εισβολή. 

Από το 1954 παραμένει στο Ρέθυμνο 

αρχικά ως επιστρατεύουσα αρχή και με- 

τά ως Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέ- 

κτων, όπως συνεχίζει να λειτουργεί και 

σήμερα. 

Το Σύνταγμα έχει πληρώσει πολύ 

ακριβά με αίμα το τίμημα της ελευθερίας 

στους αγώνες που έλαβε μέρος. Οι συνο- 

λικές απώλειες σε νεκρούς αριθμούν: 75 

αξιωματικούς και 392 οπλίτες. 

Η πολεμική σημαία του Συντάγματος 

(εικ. 42) έχει τιμηθεί με: 

- Τον Πολεμικό Σταυρό Α' τάξεως 

- Τον Ταξιάρχη Αριστείου Ανδρείας 

- Το Χρυσό Αριστείο Ανδρείας 

ΕΙΚ. 41. Το 44ο Σ.Π. (γενική άποψη). 

Εικ. 42. Η ιστορική πολεμική σημαία του 44ου ΣΠ. 

Στην κορυφή της, και κάτω από τον Τίμιο Σταυρό, 

διακρίνονται τα παράσημα με τα οποία έχει 

επανειλημμένα τιμηθεί. 



 

 

5.  ΗΓΟΥΜ ΕΝΟΣ ΓΑΒ ΡΙΗΛ  

 

Είδος: ανάγλυφο 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: μάρμαρο 

Χώρος: Β.Α. γωνία πλατείας Μητροπόλεως Ρεθύμνου 

Χορηγός: Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ», με την πράξη της 2.10.1979. 

Αποκαλυπτήρια: 25.5.1980 

Γλύπτης: Αντώνης Καραχάλιος 

Έτος κατασκευής: 1980 

Επιγραφή: 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ 

ΕΣΤΗΣΕ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΟΡΦΗ 

ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΚΑΔΙ 1866 

ΤΗΝ 25.5.1980 

 

ΗΓ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ  ΓΑΒΡΙΗΛ  (1825-1866)  

Ο Γαβριήλ, ηγούμενος της I. Μονής Αρκαδίου 

Κρήτης, γεννήθηκε στο χωριό Μαργαρίτες Μυ- 

λοποτάμου, γύρω στο 1825 και αφιερώθηκε στην 

περίφημη Μονή Αρκαδίου, όπου έμαθε γράμματα, 

έγινε μοναχός, διάκονος, ιερομόναχος και από το 

1856 και ηγούμενος αυτής. Το κατά κόσμον όνο- 

μά του ήταν Γεώργιος Μαρινάκης. Ήταν ψηλός, 

εύσωμος, ωραίος και επιβλητικός άντρας. Ασπά- 

σθηκε το μοναχισμό και γράφτηκε στην αδελφό- 

τητα της Μονής Αρκαδίου, αλλάζοντας το κο- 

σμικό του όνομα σε Γαβριήλ. Η προσωπικότητά 

του εκδηλώθηκε κυρίως κατά την Κρητική Επα- 

νάσταση του 1866. Πρωταγωνίστησε σε αυτήν, 

σε όλες της τις εκδηλώσεις, ως μέλος της Επα- 

ναστατικής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της 

επανάστασης είχε μετατρέψει το μοναστήρι σε 

κέντρο ανεφοδιασμού των επαναστατικών δυνά- 

μεων και καταφύγιο των γυναικοπαίδων και των 

κατατρεγμένων, που είχαν για πρόεδρό τους τον 

ηγούμενο Γαβριήλ, εξαιτίας του θάρρους και των 

διοικητικών του προσόντων. Ο Γαβριήλ ήταν τό- 

τε 40 χρόνων. 
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Εικ. 43. Ο Ηγούμενος Γαβριήλ. 



 

 

Στο αποκορύφωμα τωV συγκρούσεων βρέθηκε έγκλειστος στο μοναστήρι του, το 

οποίο είχαν πολιορκήσει οι δυνάμεις του Μουσταφά πασά. Ο Γαβριήλ, παρά τις συνε- 

χείς εκκλήσεις των εχθρών για παράδοσή τους, με τη βοήθεια του Έλληνα αξιωματι- 

κού Ι. Δημακόπουλου ανέλαβε την άμυνα της Μονής, ενώ, παράλληλα, είχε ειδοποι- 

ήσει και το συνταγματάρχη Π. Κορωναίο, διοικητή του τμήματος Ρεθύμνης, να 

σπεύσει σε βοήθειά τους. Είναι πασίγνωστα για τη δραματικότητά τους τα δυο μηνύ- 

ματα που στάλθηκαν από το Μοναστήρι προς τον Κορωναίο, που περιόδευε από μέρες 

στις επαρχίες Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, με σκοπό τη συγκέντρωση ενισχύσεων. 

Δραματικότερο το δεύτερο, που υπογράφεται μόνο από τον Ηγούμενο Γαβριήλ και το 

Δημακόπουλο και το παραθέτουμε κατά λέξη: 

 

Προς τον κύριον Πάνο Κορωναίο 

Συνταγματάρχην 

και Γενικόν Αρχηγόν 

Όπου ευρίσκεται 

Γενναιότατε Αρχηγέ Π. Κορωναίε προφθάσατε μιαν ώραν ταχύτερον, 

διότι μας έκλεισε και τακτικός και άτακτος στρατός πολύς. 

Εν τη Ιερά Μονή Αρκαδίου την 

8 Νοεμβρίου 1866 

Εν βία μεγίστη 

 

Καθηγούμενος Γαβριήλ 

I. Δημακόπουλος 

 

Δυστυχώς, όμως, η αναμενόμενη βοήθεια αργούσε να έρθει. Ο Γαβριήλ με τους μο- 

ναχούς του και τα ελάχιστα παλικάρια που είχαν κλειστεί μαζί του στο μοναστήρι, 

πάλεψε παλικαρίσια, προκειμένου να συγκρατήσει τις επιθέσεις δώδεκα, περίπου, χι- 

λιάδων Τούρκων στρατιωτικών, μέχρι τις 9 Νοεμβρίου του 1866. Στις 9 Νοεμβρίου 

καταστράφηκε μέρος του μοναστηριού και, ύστερα από νέες επιθέσεις τους, οι Τούρ- 

κοι κατόρθωσαν να σπάσουν τη σιδερόπορτα της κυρίας εισόδου. Πριν, όμως, μπουν 

στο μοναστήρι, οι Έλληνες ανατίναξαν τον υπόνομο κάτω από την είσοδο. 

Οι Τούρκοι είχαν σημαντικές απώλειες, αλλά και η τύχη της μονής είχε πια κριθεί. Ο 

ηγούμενος Γαβριήλ με λόγια θερμά και γεμάτα πατριωτισμό εμψύχωσε τους μαχητές 

και τους έγκλειστους, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να αγωνιστούν μέχρι θανάτου και 

αγωνίστηκε, μάλιστα και ο ίδιος με το σπαθί στο χέρι, για να εμποδίσει, μαζί με τους 

άλλους μαχητές, την είσοδο των Τούρκων στη μονή. Όταν, όμως, διαπίστωσε ότι όλα 

είχαν χαθεί και δεν υπήρχε πια ελπίδα σωτηρίας, τότε έδωσε εντολή στον Κωστή Για- 

μπουδάκη να βάλει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη. Ο Γιαμπουδάκης υπάκουσε στη δια- 

ταγή του Γαβριήλ και το Αρκάδι ανατινάχτηκε στον αέρα και έθαψε στα ερείπιά του 

πολλούς από τους υπερασπιστές του, μαζί και 2000 Τούρκους. Πάντως, κακώς αποδό- 
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θηκε σ' αυτόν η ανατίναξη του Αρκαδίου, ενώ ο Γαβριήλ είχε μόνο την έμπνευση και 

εκτελεστής υπήρξε ο Κωστής Γιαμπουδάκης. Ο θρυλικός ηγούμενος Γαβριήλ επέ- 

ζησε από την ανατίναξη, αλλά βρήκε ένδοξο θάνατο μέσα στη μονή του, την ίδια μέρα 

(9 Νοεμβρίου 1866), όταν σκοτώθηκε μαχόμενος εναντίον των Τούρκων. 

Οι Τούρκοι, μόλις μπήκαν στο κατεστραμμένο Αρκάδι, έκοψαν το κεφάλι του Γα- 

βριήλ και το περιέφεραν ως τρόπαιο μέσα στο στρατόπεδό τους, ξεσπώντας με τον 

τρόπο αυτό το θυμό τους επάνω στο πτώμα του Γαβριήλ. Έτσι, με τη θυσία του αυ- 

τή, ο Γαβριήλ κατατάχτηκε επάξια στο Πάνθεο των ηρώων της Ελληνικής Επανά- 

στασης και το όνομά του έγινε θρύλος για τις μεταγενέστερες γενιές. Τάφηκε στο 

χώρο της Μονής. Σώθηκαν πολλά αναμνηστικά αντικείμενά του, όπως, άμφια, ποτή- 

ρια με το μονόγραμμά του, κομβολόγια κ.λπ., τα οποία σήμερα φυλάγονται στο μου- 

σείο της Μονής Αρκαδίου αλλά και σε άλλα μέρη της Κρήτης. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ ΦΙΑ  

Εφημ. Βήμα, φ. 4530/17.12.1959, 4537/18.12.1959. 

Τιμοθέου Βενέρη, Το Αρκάδι δια των αιώνων, Αθήναι 1938, 246 κ.ε. 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, «Η Αρκαδική εποποιία στη ρομαντική ποίηση του ΙΘ' αιώ- 

να», Κρητολογικά Γράμματα, τ. 12 (1996), 188, 190, 193, 194. 
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6. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 
 

Είδος: ανάγλυφο 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: μάρμαρο 

Χώρος: Πλατεία Ιερολοχιτών (Αρβανιτιά) 

Χορηγός: Απόφοιτοι του Γυμνασίου Ρεθύμνης του έτους 1950. 

Αποκαλυπτήρια: 17.8.1980 

Γλύπτης: Αντώνης Καραχάλιος 

Επιγραφή: 

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΡΡΕΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ 1950 

ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΛΥΦΗ 

ΣΤΗΛΗ ΣΤΙΣ 17.8.1980 Σ' ΑΝΑΜΝΗΣΗ 

ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΖΩΗΣ 

 
Εικ. 44. Αφιέρωμα στο Μαθητή. 
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ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

Η στήλη αυτή απεικονίζει ανάγλυφη την τρυφερή μορφή ενός εφήβου μαθητή, να 

προβάλλει σεμνή, σε στάση περισυλλογής με τη σχολική τσάντα στο δεξιό χέρι και 

ένα ανοιχτό βιβλίο στο αριστερό, ενώ βαδίζει προς το Γυμνάσιό του. Στη βάση της 

στήλης με χρυσά γράμματα υπάρχει χαραγμένη η επιγραφή: 

 

Οι απόφοιτοι του Γυμνασίου Αρρένων Ρεθύμνης του 1950 

έστησαν τούτη την ανάγλυφη στήλη στις 17.8.80 

σ' ανάμνηση της μαθητικής τους ζωής. 

 

Αυτό το μνημείο, που είναι μοναδικό στην Ελλάδα, έχει διπλή σημασία· από τη μια 

δείχνει την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη των αποφοίτων τους έτους 1950 

για την πόλη τους και από την άλλη το μνημείο αυτό θα διδάσκει στις επερχόμενες 

γεννιές ποιο είναι το χρέος του κάθε Ρεθεμνιώτη προς την αγαπημένη του γενέτειρα. 

Αυτό το μνημείο με την ανάγλυφη μορφή του Άγνωστου Μαθητή, που προβάλλει 

σεμνή μέσα από το λευκό πεντελικό μάρμαρο, φιλοτέχνησε ο εξαίρετος γλύπτης από 

τη Χαλκίδα Α. Καραχάλιος και είναι δωρεά, όπως ήδη σημειώθηκε στην επιγραφή, 

των αποφοίτων του Γυμνασίου Αρρένων του έτους 1950 προς το Ρέθυμνο. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αναμνήσεις μιας Μαθητικής Ζωής, επιμέλεια Δημ. Αετουδάκη, Αθήνα 1981. 
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7. ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Μισίρια) 

 

Είδος: ανάγλυφο 

Μέγεθος: φυσικό 

Υλικό: μάρμαρο 

Χώρος: Παραλία Μισιρίων 

Αποκαλυπτήρια: 1982 

Γλύπτης: Γιάννης Κανακάκις 

Επιγραφή: — 

 

Είναι έργο του Ρεθεμνιώτη γλύπτη Γιάννη Κανακάκη. Προγουμένως, το μνημείο 

ήταν στημένο επί της παλαιάς εθνικής οδού προς Ηράκλειο, στα Μισίρια, στο χώρο 

όπου σήμερα βρίσκεται το 9ο Δημοτικό Σχολείο. Από εδώ μεταφέρθηκε το 1982 

στην παραλία των Μισιρίων, λίγα μέτρα ανατολικότερα από το σημείο που είχε γίνει 

η εκτέλεση των ογδόντα πατριωτών της περιοχής, στις 23 και 24 Μαΐου 1941 

(Μάρκου Γ. Πολιουδάκη, Η μάχη της Κρήτης στο Ρέθυμνο (Τα μετά τη μάχη), τ. 

3, Ρέθυμνο 1997, 59.) 

Στο ανάγλυφο η Ελευθερία εικονίζεται φτεροφόρος, αντρειωμένη και ορμητική, με 

κυματίζοντα τα μαλλιά και τα ενδύματα να περπατά —σύμφωνα με τη σολωμική, 

στον Ύμνο της Ελευθερίας, αντίληψη— με γυμνό το σπαθί της, πάνω από άρματα 

και τα γυμνά κόκκαλα των ηρώων αγωνιστών. 

Εικ. 45. Μνημείο της Ελευθερίας (Μισίρια). 



 

 

  



 

 

ΓΛΥΠΤΑ 
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δ'. Αναμνηστικές στήλες 
(με τη σειρά της χρονολογίας που στήθηκαν) 

 

 

1. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΧΛΑΣ 
 

Είδος: αναμνηστική στήλη 

Υλικό: μάρμαρο 

Χώρος: Λεωφόρος Εμμ. Παχλά (παλιά εθνική οδός, συνέχεια της οδού Μαχητών 

Σχολής Χωροφυλακής - Περβόλια). 

Αποκαλυπτήρια: 15.9.1963 

Επιγραφή: 

ΕΔΩ ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΥ 

ΕΖΗΣΕΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ 

ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ -1866- 

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΧΛΑΣ 

ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΧΛΑΣ (1829-1866) 

0 Εμμανουήλ Παχλάς γεννήθηκε το 1829 στα Περιβόλια Ρεθύμνου. Γαλουχημένος 

με το αδούλωΤΟ φρόνημα των Κρητικών έκλεινε μέσα στην ψυχή του όλο το φλογερό 

πόθο της ελευθερίας και το ασίγαστο μίσος για το βάρβαρο κατακτητή και δυνάστη. 

Ο απλός εκείνος κτίστης, στο επάγγελμα, με το όμορφο παράστημα και με μια ψυ- 

χή γεμάτη Χριστό και Πατρίδα, κατόρθωνε να μην αφήνει να σβήσει από τις καρδιές 

των χωριανών του η φλόγα του χριστιανισμού και του πατριωτισμού. Παντρεύτηκε 

από τον Κάστελο Ρεθύμνης τη Χρυσή Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη και απέκτησε μαζί 

της δυο θυγατέρες. 

Όλη τη ζωή του τη διέθεσε στην υπηρεσία της πατρίδας και όλοι του οι αγώνες απο- 

σκοπούσαν στη λευτεριά της Κρήτης και, αργότερα, στην ένωσή της με την Ελλάδα. 

Όταν άρχισε η Κρητική Επανάσταση του 1866, η Επαναστατική Επιτροπή, που είχε 

την έδρα της στο Αρκάδι, διόρισε τον Παχλά οπλαρχηγό. Το στρατηγείο του ήταν το σπί- 

τι του, στα Περιβόλια, ένα σπίτι διώροφο και εκεί δεχόταν τους φίλους αγωνιστές, όταν 

σχεδίαζαν να χτυπήσουν φανερά ή κρυφά το βάρβαρο κατακτητή. Πρωτοπαλίκαρό του 

ήταν ο αδερφός του Χαράλαμπος και επιστήθιος φίλος του ο Κωστής Γιαμπουδάκης, ο 

άλλος μεγάλος ήρωας και πυρπολητής του Αρκαδίου, από το Άδελε. Στις ταχτικές συ- 

γκεντρώσεις που έκαναν στο σπίτι του Παχλά, έπαιρναν μέρος, εκτός από τον αδερφό του 

Χαράλαμπο, ο Στυλιανός Φουρναράκης, ο Κώστας Λαγουδάκης, ο Νίκος Κολομπάκης, 

ο Κώστας και Βασίλης Αθανασάκης, ο Μανούσος Τζουστάκης, ο Θεόδωρος Αλυσανδρά- 

κης και άλλοι πολλοί συναγωνιστές του. Όλοι οι παραπάνω, αργότερα, ακολούθησαν τον 

Παχλά στο Αρκάδι και βρήκαν μαζί του μαρτυρικό αλλά ένδοξο θάνατο. 
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To 18G6 η Επαναστατική Επιτροπή 

κάλεσε τον οπλαρχηγό Παχλά να παρου- 

σιαστεί στη Μονή. Τα δάκρυα της συζύ- 

γου του Χρυσής δεν μπόρεσαν να τον λυ- 

γίσουν. Οδήγησε την οικογένειά του στο 

Μέρωνα Αμαρίου και ο ίδιος, μαζί με του 

αδερφό του Χαράλαμπο και τα άλλα πα- 

λικάρια του, πήγε στο Αρκάδι. 

Η αρρώστια της κόρης του, της Στυ- 

λιανής, αναγκάζει τη σύζυγό του να τον 

καλέσει κοντά στο παιδί του, που κινδύ- 

νευε σοβαρά. Καθώς έβγαινε από τη Μονή 

μόνος και άοπλος, συνάντησε το Μυλοπο- 

ταμίτη οπλαρχηγό Ιωάννη Κούβο με τους 

άνδρες του. Ο Κούβος, φίλος του Παχλά, 

που είχαν μάλιστα «χέρα δοσμένη» να του 

βαφτίσει το παιδί που επρόκειτο να γεννή- 

σει η Χρυσή, τον παρακαλεί να μείνει μαζί 

του στη Μονή, για να ξεκουραστούν οι άν- 

δρες του και την άλλη μέρα θα πήγαιναν 

μαζί στο Μέρωνα. Έκανε το χατήρι του φίλου του και έμεινε. 

Δεν μπόρεσε, όμως, να φύγει πια, γιατί οι Τούρκοι σε δύο μέρες, 8 Νοεμβρίου 1866, 

πολιόρκησαν στενά το Αρκάδι. Εκεί έζησε όλη τη φρίκη του πολέμου, τις μέρες που 

βάσταξε η πολιορκία, πολεμώντας γενναία και ενθαρρύνοντας τους άνδρες του. Στο τέ- 

λος, η «Κουτσαχείλα Μπουμπάρδα» γκρεμίζει τη Δυτική πύλη και τα εχθρικά στίφη 

εισέρχονται στην αυλή του Μοναστηριού, όπου συνάπτονται επικές γιγαντομαχίες. 

Δέκα ήρωες, με επικεφαλής τον Παχλά, βγαίνουν από τη μικρή Δυτική Πύλη, το 

«πορτάκι», με τα σπαθιά στα χέρια, για να πλευροκοπήσουν τον εχθρό. Οι Τουρκοαι- 

γύπτιοι, όμως, είναι χιλιάδες. Σκοτώθηκαν, πάντως, πολλοί από τα σπαθιά του Πα- 

χλά και των συντρόφων του. Ύστερα, όμως, οι γενναίοι εκείνοι περικυκλώθηκαν από 

πολυάριθμους εχθρούς, οι οποίοι και τους κομμάτιασαν. Το κεφάλι του Παχλά βρέθη- 

κε ξεχωρισμένο από το κορμί του έχοντας πάνω 8-9 σπαθιές!! 

Ο οπλαρχηγός Μανόλης Παχλάς, ο Περβολιανός κτίστης, είχε κτίσει για ύστερη φο- 

ρά, βάζοντας τη φορά αυτή πέτρα το κορμί του, στο κτίριο της Κρητικής Λευτεριάς!... 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Στυλ. Μαυράκη, Περιβόλια Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 1995. 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη — Αλκιβ. Μαυράκη, Τιμητικές εκδηλώσεις για την Αρκαδι- 

κή Εθελοθυσία και τον Εμμ. Παχλά, έκδοση Πολιτιστικού Συλλόγου Περιβο- 

λιών—Μισιρίων, Περιβόλια, 7.11.1997. 

ΕΙΚ. 46. Αναμνηστική στήλη Εμμ. Παχλά. 



 

 

2. ΠΥΡΣΟΣ - ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
 

Είδος: αναμνηστική στήλη 

Υλικό: μάρμαρο 

Χώρος: Στη συμβολή των οδών Κουντουριώτη και Βίκτορος Ουγκώ (πλατεία Ιερο- 

λοχιτών). 

Χορηγός: Δήμος Ρεθύμνης (αποφ. 19/24.8.1992) 

Αποκαλυπτήρια: Άναμμα Πυρσού μεσάνυχτα 31.12.1992 

Επιγραφή (μπροστά): 

ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΥ 

— ΝΑ EKTEΛQ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ 

ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 

— ΝΑ ΒΟΗΘΩ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 

— ΝΑ ΤΗΡΩ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ 

 

(μπροστά και χαμηλά): 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΟΣΚΟΠΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

 

(Στην αριστερή πλευρά της στήλης): 

«ΑΪΔΙΝΙ - ΣΩΚΙΑ - ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝ  

Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

 

(στην πίσω πλευρά) 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Π.Ε. ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

1995 

 

(Από τον περιφερειακό έφορο Ρεθύμνης, κ. Δημ. Ροδινό, ζητήσαμε και λάβαμε την 

παρακάτω επιστολή, με την οποία μας πληροφορεί για το στήσιμο του Πυρσού — 

Μνημείου των προσκόπων). 

 

«Στις 13 Απριλίου 1992 λάβαμε την αριθμ. 40/30.3.1992 ανακοίνωση της Γ.Ε. 

του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, με θέμα: "ΠΥΡΣΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ", που μας 

ανακοίνωσε πως καθώς θα μπαίναμε στο νέο έτος 1993, δηλαδή τα μεσάνυχτα της 
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31ης Δεκεμβρίου 1992, οι πολίτες 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα 

γιόρταζαν μια νέα Ένωση, μια 

ένωση χωρίς εμπορικούς φραγ- 

μούς και γραφειοκρατία. 

Η μοναδική, λοιπόν, αυτή ιστο- 

ρική στιγμή αποφασίστηκε να 

γιορταστεί με το μεγαλύτερο ταυ- 

τόχρονο φεστιβάλ πυρσών που είχε 

γίνει ποτέ. Το γιορταστικό αυτό 

πρόγραμμα ονομάστηκε "ΠΥΡΣΟΣ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ" και θα περιλάμ- 

βανε το άναμμα πάνω των χιλίων 

πυρσών σε όλες τις πρωτεύουσες 

των Νομών των χωρών μελών 

της Κοινότητας μαζί με άλλες εκ- 

δηλώσεις. 

Το άναμμα των πυρσών συμβο- 

λίζει τη μετάδοση του μηνύματος 

με τον αρχαίο τρόπο επικοινωνίας. 

Η χώρα μας δε θα ήταν η πρώτη 

χώρα που, λόγω διαφοράς της 

ώρας, θα έστελνε το μήνυμα ανά- 

βοντας πρώτη τους πυρσούς της. 

Με την υπ' αριθμόν πρωτ. 

131/31.5.1992 επιστολή της Περιφερειακής 

Εφορείας Προσκόπων Ρεθύμνης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύ- 

μνης, κάναμε γνωστά τα παραπάνω και ζητούσαμε να κατασκευαστεί ένα βάθρο, σε 

σχέδια δικά μας, πάνω στο οποίο θα στηνόταν ο πυρσός, που θα άναβε τα μεσάνυχτα 

της 31ης Δεκεμβρίου 1992 από το Δήμαρχο Ρεθύμνου. 

Σαν κατάλληλο χώρο προτείναμε το σημείο που ήταν στημένο το λυόμενο του Δή- 

μου, δίπλα από το παλιό Ταχυδρομείο, στη συμβολή των οδών Κουντουριώτη και Βί- 

κτορος Ουγκώ. Το βάθρο αυτό θα διαμορφωνόταν, στη συνέχεια, σε μνημείο, για να 

τιμούμε τους εκατοντάδες νεκρούς προσκόπους της πατρίδας μας σε όλους τους αγώ- 

νες του έθνους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, στη συνεδρίασή του της 24.8.1992, με το πρα- 

κτικό αριθμ. 19, αποφάσισε και ενέκρινε το αίτημά μας. 

Η διευθέτηση του χώρου και η όλη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων έγινε σε συ- 

νεργασία με το Δήμαρχο κ. Δημήτρη Αρχοντάκη και την Τεχνική Υπηρεσία και με 

δαπάνες του Δήμου. 

Εικ. 47. Πυρσός-Μνημείο των Προσκόπων. 
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Το μνημείο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1993». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Βλ. και σελ. 196 (Διαπιστώσεις — Προτάσεις). 

Εικ, 48. Θυσίες Προσκόπων «υπέρ πίστεως και πατρίδος» (Μνήμη Αϊδινίου). 



 

108  

3. ΚΡΗΤΗ 1 9 4 1  
 

Είδος: αναμνηστική στήλη 

Υλικό: χάλκινη χυτευμένη πλάκα 

Χώρος: Έξω από το Δημαρχείο, στη δεξιά πλευρά του μεγάρου. 

Χορηγός: Προσφορά των Συμμάχων κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Τοποθέτηση: 1996. 

Sculptor (= γλύπτης): Ross J. Bastiaan (Αυστραλία) 

 

Περιγραφη - ΑΝΑΛΥΣΗ 

Στην επέτειο του εορτασμού των πενήντα χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης, το 

1991, οι Σύμμαχοι έφεραν τρεις χάλκινες χυτευμένες επιγραφές, με ανάγλυφο το 

χάρτη της Κρήτης και με ένα σύντομο γενικό ιστορικό διάγραμμα της μάχης. Από 

μία πλάκα τοποθετήθηκε στα Χανιά και το Ηράκλειο. 

Στην πλάκα που επρόκειτο να τοποθετηθεί στο Ρέθυμνο, ο ιστορικός της Μάχης 

της Κρήτης κ. Μ. Πολιουδάκης διαπίστωσε ορισμένες ανακρίβειες και υποβάθμιση 

του αγώνα στο Ρέθυμνο και γι' αυτό ζήτησε τη διόρθωσή της. Την αλλαγή ανέλα- 

βαν, τελικά, ο ίδιος ο κατασκευαστής Ross. J. Bastiaan, στην Αυστραλία, και το Πο- 

λεμικό Μουσείο στην Αθήνα. 

Για να γίνει αντιληπτό το θέμα, παραθέτουμε στον αναγνώστη ολόκληρα τα δύο 

κείμενα που δέχτηκαν την αλλαγή μια και η ανάγνωσή τους από την ίδια την ανα- 

 
Εικ. 49. Η αναμνηστική 

στήλη «Κρήτη 1941». 
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μνηστική στήλη δεν είναι και τόσο ευχερής υπόθεση για τους λόγους που παραθέτου- 

με στις Διαπιστώσεις — Προτάσεις, σσ. 196-197 της παρούσας εργασίας μας. 

α) το κείμενο, λοιπόν, πριν τη διόθρωση είχε ως εξής (με υπογράμμιση προσδιορί- 

ζουμε το επίμαχο σημείο): 

 

Η ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΤΙΣ 27 ΜΑΪΟΥ 1941 Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΔΙΕ- 

ΤΑΞΕ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ 

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΑΚΗΣ. ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΙ TOΝ 

ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΘΗΚΑΝ  ΣΕ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΣΤΑ ΣΦΑΚΙΑ ΜΕ- 

ΤΑΞΥ 28 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, 

ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ  ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΟ ΡΕΘΥ- 

ΜΝΟ. ΕΛΑΒΑΝ  ΤΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙ- 

ΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΘΗΚΑΝ  ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ. ΣΤΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ  ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΑΝ  ΕΠΙ- 

ΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 28 ΜΑΪΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ  ΑΓΙΟ ΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΥΠΕΣΤΗ ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑ- 

ΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ. 

ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ  ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΤΑΝ ΒΑΡΙΕΣ, ΟΙ ΓΕΡ- 

ΜΑΝΟΙ ΟΜΩΣ ΑΛΕΞΠΙΤΩΤΙΣΤΕΣ  ΑΠΟΔΕΚΑΤΙΣΤΗΚΑΝ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΑΝΑΧΡΗΣΙ- 

ΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  ΩΣ ΑΕΡΑΠΟΒΑΤΙΚΗ  ΔΥΝΑΜΗ. Η ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 28 ΜΑΪΟΥ 1945. ΟΛΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΡΗ- 

ΤΕΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ  ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ  ΔΡΑΣΗ, ΕΝΩ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ 

ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΗΤΑΝ 

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ. 

 

και β) το επίμαχο, τώρα, σημείο μετά τη διόρθωση έλαβε την παρακάτω μορφή: 

 

ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ-ΣΥΜΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΑΝ 

ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ, ΥΠΕΚΥΨΑΝ ΟΜΩΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΠΙΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ 

ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ. ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΔΙΑΣΩΣΑΝ  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ  ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΟ- 

ΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ 

 

 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Μάρκου Γ .  Πολιουδάκη, Η Μάχη της Κρήτης στο Ρέθυμνο (Τα μετά τη μάχη), 

Ρέθυμνο, 1997, 63-70. 
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4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΟΜΠΙΤΗΣ 

 

Είδος: αναμνηστική στήλη 

Υλικό: μάρμαρο 

Χώρος: Στη συμβολή των οδών Γ. Κουρμουλη και Γ. Κονδυλάκη. 

Επιγραφή: 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΧΟΜΠΙΤΗΣ 

ΕΚ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ 

ΕΤΩΝ 20 

ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΥΣΤΑΣΕΩΣ (s ic)  

ΕΠΕΣΕΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΥΘΑ 

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ 

ΤΗΝ 19.9.1944 

 
Εικ. 5O. Αναμνηστική στήλη 

Ευάγγελου Ν. Χομπίτη. 



 

 

  



 

 

I 

ΓΛΥΠΤΑ 
 

 

 

 

ε'. Σύμπλεγμα 
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ε'. Σύμπλεγμα 
 

 

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ 

 

Μορφή: σύμπλεγμα 

Μέγεθος: περίπου φυσικό 

Υλικό: ορείχαλκος 

Χώρος: Στο μέσον, περίπου, του προσήνεμου μώλου, του νέου λιμανιού του νομού 

Ρεθύμνης. 

Χορηγός: Απόφοιτοι του έτους 1948 

Αποκαλυπτήρια: 26.8.1986 

Γλύπτης: Γιάννης Παρμακέλης 

Επιγραφή: — 

 
 

 

 

 

Εικ. 51. Τα Δελφίνια. 



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑ ΦΗ  -  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  

Πρόκειται για το έμβλημα της αρχαίας Ρίθυμνας, που σώζεται και στο Μουσείο 

της πόλεώς μας ως νόμισμα. Αναφέρεται σε δύο ερωτευμένα δελφίνια που χαριεντίζο- 

νται με τα κύματα του πελάγους και ανάμεσά τους είναι γραμμένη η ονομασία της 

πόλης μας «Ρίθυμνα». 

Η επιλογή του εμβλήματος από τους κατοίκους της αρχαίας Ρίθυμνας δεν είναι τυ- 

χαία. Η ψυχοσύνθεσή τους ταίριαζε ακριβώς με εκείνη των δελφινιών. Ήταν ήρεμοι, 

φιλικοί και περήφανοι σαν το περήφανο αυτό πλάσμα της θάλασσας. 

Με το θαυμάσιο αυτό γλυπτό σύμπλεγμα των αποφοίτων του 1948, τα «Δελφίνια» 

ξαναγύρισαν στην πόλη τους και θα συνεχίσουν και στο μέλλον να αποτελούν το θαυ- 

μάσιο έμβλημά της. 

Ο μύθος και οι λαϊκές παραδόσεις θέλουν το δελφίνι στενό φίλο του ανθρώπου. Οι 

επιστήμονες το θεωρούν πολύ έξυπνο θηλαστικό και αποτελεί αντικείμενο έρευνας ως 

προς την «κοινωνική» —όπως έχει χακτηριστεί— συμπεριφορά του. 

Και να μια απίστευτη ιστορία από τις εφημερίδες που γίνεται αδιάψευστος μάρτυ- 

ρας αυτής της «κοινωνικής» συμπεριφοράς των δελφινιών: 

«Το μωρό και το δελφίνι» 
Μια σκηνή παραμυθιού στο κέντρο της τραγωδίας. Η θεομηνία που σκότωσε στο 

Μπαγκλαντές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, επεφύλαξε διαφορετική τύχη για έναν λι- 

λιπούτειο κάτοικο... 

Θα μπορούσε να ήταν το θέμα ενός πα- 

ραμυθιού.. .  Είναι όμως η μόνη ευχάρι- 

στη πραγματική είδηση για μια γωνιά 

της γης ξεχασμένης από όλους... 

Οι κάτοικοι της παράκτιας περιοχής 

Σοκόρια, στο πλημμυρισμένο και κατε- 

στραμμένο από τον τυφώνα, Μπαγκλα- 

ντές, δεν πίστευαν στα μάτια τους από 

το πρωτοφανές θέαμα που αντίκριζαν. 

Ένα χαριτωμένο δελφίνι άνοιξε το στόμα 

του και εναπόθεσε —όσο πιο μαλακά 

μπορούσε— ένα ολοζώντανο και ζωηρό 

βρέφος... 

Το δελφίνι έσωσε το νεογέννητο από το 

παλιρροϊκό κύμα που ακολούθησε τον κα- 

ταστροφικό τυφώνα της 29ης Απριλίου. 

Το άρπαξε μισοπνιγμένο μέσα από τα κύ- 

ματα και το ζέστανε μέσα στο στόμα του.   

Κανείς δεν ξέρει πόσο διάστημα παιδί και     
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Εικ. 52. Το παιδί και το δελφίνι. 



 

1 1 5  

δελφίνι έπλεεαν στα μανιασμένα νερά της παλίρροιας. Το νεογέννητο, πάντως, μεταφέρ- 

θηκε τριάντα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο, που βρέθηκε μαζί με το δελφίνι. 

Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος του Μπαγκλαντές δήλωσε ότι το δελφίνι άρπαξε το βρέ- 

φος από το πόδι, τη στιγμή που το παρέσυραν τα κύματα. Το νεογέννητο τώρα, νοσηλεύ- 

εται στο νοσοκομείο και πολύ γρήγορα θα ξεπεράσει την απίστευτη περιπέτειά του. 

Ο τρομακτικός κυκλώνας που σάρωσε το Μπαγκλαντές στις 29 Απριλίου, προκάλε- 

σε το θάνατο σε 150.000 ανθρώπους, άφησε το 95% των κατοίκων άστεγους και 

σκόρπισε τη φρίκη και τη συμφορά σε μια από τις πέντε πιο φτωχές χώρες του κόσμου. 

Μπορεί κανείς να μιλήσει για θαύμα, αρκεί να σκεφθεί πως το νεογέννητο μωρό 

σώθηκε μέσα από τις πιο αντίξοες συνθήκες· τους ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 

235 χιλιομέτρων την ώρα, τις καταρρακτώδεις βροχές και την παλίρροια που κατέ- 

στρεφε ό,τι είχαν αφήσει όρθιο οι ανεμοστρόβιλοι. 

Έγινε, λοιπόν, το τυχερό αυτό μωράκι ένας σύγχρονος Ιωνάς. Μπορεί, βέβαια, να 

μη σώθηκε στο στομάχι της φάλαινας, όμως και το στόμα του δελφινιού δεν θεωρεί- 

ται... συνηθισμένο μέσο μεταφοράς! 

(Εφημ. Ελεύθερος Τύπος, 6.5.1991) 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Εφημ. Ρεθεμνιώτικα Νέα, 15, 19, 21.8.1986. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, 26.8.1986. 

Περιοδ. Κρήτη, τ. 154, 13. 



 

 

I 
 

ΓΛΥΠΤΑ 
 

 

 

 

στ'. Παράρτημα 



 

 

ΣΤ'. Παράρτημα 
 

Δ Υ Ο προτομές φιλοτεχνούνται αυτή τη στιγμή και πρόκειται να στηθούν στην πόλη 

μας στο αμέσως προσεχές μέλλον, η πρώτη στην προκυμαία, έξω από το χώρο του 

Λυκείου Ελληνίδων, και η δεύτερη στον αύλειο χώρο, έξω από τον ι. ναό της Κυρίας 

των Αγγέλων της πόλεώς μας. 

Πρόκειται για την προτομή της γνωστής ρεθεμνιώτισσας και κοινοτικής σκαπανέ- 

ως Καλλιρρόης Παρρέν και του Μικρασιάτου Αρχιμανδρίτη παπά—Γρηγόρη Βορ -  

γιαδάκη για τους οποίους θα μιλήσουμε στα αμέσως παρακάτω κεφάλαια: 

Η προτομή του παπά-Γρηγόρη Βοργιαδάκη στήθηκε και αποκαλύφθηκε, τελικά, 

στις 31.10.1999, ενώ το βιβλίο μας βρισκόταν «επί του πιεστηρίου». Προλάβαμε 

πάντως και φωτογραφήσαμε την προτομή του και φωτογραφία της φιλοξενούμε αμέ- 

σως παρακάτω, μαζί με το σχετικό βιογραφικό του. 

Στο ίδιο περίπου διάστημα (Δεκέμβριος 1999) το ξαφνικό στήσιμο και μιας ακόμα 

νέας προτομής, αυτής του Στυλιανού I .  Μανιουδάκη (1889-1941), την οποία ου- 

δόλως περιμέναμε και για την οποία δεν είχε προηγηθεί καμιά απολύτως ανακοίνωση 

στον Τοπικό ημερήσιο Τύπο, μας αιφνιδίασε και μας άφησε κυριολεκτικά άναυδους. 

Τρέξαμε και εδώ, έστω και την τελευταία στιγμή, και φωτογραφίσαμε την προτομή 

και συγκεντρώσαμε μερικά, επιπλέον, 

στοιχεία από αυτά που είχαμε ήδη δημο- 

σιεύσει στο σχετικό βιογραφικό του 

Στυλ. Μανιουδάκη, στη θέση των Ενε- 

πίγραφων Πλακών, στις σελίδες 144- 

145. Για τα νέα αυτά στοιχεία και για 

τη φωτογραφία που ευγενώς μας παρα- 

χώρησαν ευχαριστούμε θερμά τα πρω- 

τανίψια του τιμώμενου άνδρα Αφούς  

Γιάννη και Βαρδή Μανιουδάκη,  γνω- 

στούς επιχειρηματίες της πόλεώς μας, οι 

οποίοι και χρηματοδότησαν την κατα- 

σκευή της νέας αυτής προτομής, ενώ το 

1981 (23 Μαίου) έστησαν και άλλη 

προτομή του θείου τους στη γενέτειρά 

του, τους Αρμένους Ρεθύμνης, εκπλη- 

ρώνοντας στο ακέραιο το χρέος τους 

προς τον άξιο αυτόν άνδρα του νομού μας 

και της Κρήτης γενικότερα. 

Εικ. 53. Στυλιανός Μανιουδάκης. 
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΟΡΓΙΑΔΑΚΗΣ 
 

Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Βοργιαδάκης γεννήθηκε στο Βατζίκι της Μικράς 

Ασίας. Πολύ μικρός ορφάνεψε και μετά από λίγο αρρώστησε βαριά. Οι συγγενείς του 

τον έταξαν στον άγιο Παντελεήμονα, στη Μονή Σωκίων, γι' αυτό, όταν έγινε καλά, 

αποφάσισε να ακολουθήσει το μοναχικό βίο. 

Ήταν προικισμένος με όλες τις ψυχικές αρετές που πρέπει να έχει ένας εκπρόσω- 

πος του Θεού. Τα ψυχικά του χαρίσματα, η αγάπη του προς το Θεό, τους ανθρώπους 

και την πατρίδα δεν άργησαν να φανούν. Ο Μητροπολίτης Εφέσσου, όταν τον άκουσε 

για πρώτη φορά να ψάλει, έμεινε κατάπληκτος. Συζήτησε μαζί του πολλές φορές και 

κατάλαβε ότι βρήκε στο πρόσωπο του παπα-Γρηγόρη τον πιο κατάλληλο άνθρωπο, 

για να τον τοποθετήσει στην πιο δύσκολη περιοχή, στην Πέργαμο. 

Η διορατικότητα, η αποφασιστικότητα, το θάρρος και ο πατριωτισμός του τον έκα- 

ναν αγαπητό σε όλους τους χριστιανούς. Όμως, οι Τούρκοι της Περγάμου τον έβλε- 

παν με τρομερό μίσος. Δεν πτοήθηκε, όμως, 

ποτέ! Αντίθετα, κυκλοφορούσε στους δρόμους     

της πόλης άφοβα και με ένα παράστημα παλι- 

καριάς μαζί και αρχοντιάς. Έμπαινε στο κονά- 

κι για παράπονα ή για κάποιες απαιτήσεις με 

το κεφάλι, πάντοτε, ψηλά. 

Σαν έφτασαν τα δύσκολα χρόνια του πρώτου 

διωγμού (1914), η δημογεροντία της Περγά- 

μου πίστευε ότι ο χριστιανικός πληθυσμός δεν 

θα πάθαινε κανένα κακό. Ο παπα-Γρηγόρης, 

όμως, διαφώνησε, ύψωσε τη φωνή, μάλωσε 

μαζί τους. Ωστόσο, η απόφαση της πλειοψη- 

φίας ήταν απορριπτική στην πρόταση για φυ- 

γή προς την Μυτιλήνη. 

Όταν έπεσε η νύχτα, ο παπά-Γρηγόρης πόρ- 

τα-πόρτα μάζεψε όλους τους ενορίτες του και 

τα ξημερώματα ήταν επικεφαλής φάλαγγας 

με στόχο την απομάκρυνση από την πόλη και 

προορισμό τη Μυτιλήνη. Έξω από την πόλη η 

δημογεροντία με κάποιο Τούρκο τσακταρμά 

(χωροφύλακα) του έκλεισε το δρόμο. Ακολού- 

θησε έντονος διάλογος, ίσως και βία. Μπρο- 

στάρης ο παπά-Γρηγόρης και πίσω του, σαν 

κυνηγημένα πουλιά, οι ενορίτες του, έφτασαν 

στη Μυτιλήνη. Μετά από δυο μέρες έφτασε 

και το μαντάτο! Κατέβηκαν οι Τσέτες στην 
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Πέργαμο και έσφαξαν όλους τους Χρι- 

στιανούς! 

Εκεί γνωρίστηκε με το Νομάρχη Μυ- 

τιλήνης που ήταν Ρεθεμνιώτης. Εκείνος 

είδε τις αρετές του και τον έπεισε να τον 

στείλει στο Ρέθυμνο. Έτσι και έγινε! Ο 

παπα-Γρηγόρης, παρότι ήταν ιερομόνα- 

χος, όμως δε βρέθηκε ποτέ μοναχός. 

Εδώ στο Ρέθυμνο έγινε γνωστός πολύ 

γρήγορα, όταν δε το φθινόπωρο του '22 

έφτασε το κύμα της κυνηγημένης προ- 

σφυγιάς ήταν εκείνος που σήκωσε το με- 

γαλύτερο βάρος του πόνου. Προστάτεψε 

χαροκαμένα συγγενικά του πρόσωπα, 

μεγάλωσε ορφανά. Συμπαραστάθηκε και 

αγωνίστηκε για την φτωχολογιά τόσο 

πολύ που είναι αδύνατον να πιστέψει κα- 

νείς εύκολα το μέγεθος της προσφοράς 

του. Οι τσέπες του ήταν πολύ μεγάλες, 

δε γέμισαν όμως ποτέ. Σε όλους τους 

παλιούς Ρεθεμνιώτες είναι γνωστή η 

προσφορά του. Ο ίδιος, πάντως, από σεμνότητα και γνωρίζοντας την αποστολή του, 

δε δεχόταν ούτε και τους επαίνους. Τα χρόνια της κατοχής αγωνίστηκε ενάντια στη 

φτώχια, την ορφάνια, τη μιζέρια και την κακουχία. 

Ο παπά-Γρηγόρης για όλη αυτήν την προσφορά του στην πόλη μας αγαπήθηκε από 

τους Ρεθυμνιώτες όσο κανένας άλλος. Πέθανε τη Μ. Παρασκευή του έτους 1947. 

Ο Σύλλογος Ρεθυμνίων Μικρασιατών θεωρεί υποχρέωσή του να αποδώσει έστω 

και ελάχιστο φόρο τιμής σ' αυτόν τον άνδρα που ανάλωσε όλη τη ζωή του προσφορά 

για τον άνθρωπο. Του ετοίμασε, λοιπόν, να του στήσει ορειχάλκινη προτομή στο χώ- 

ρο του περιβόλου της Κυρίας των Αγγέλλων την εκκλησία όπου, κυρίως, δραστηριο- 

ποιήθηκε. Γλύπτης της προτομής είναι ο Ηπειρώτης Βασίλης Βασίλης και θα είναι 

έτοιμη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Το στήσιμο αυτής της προτομής ήταν πρότα- 

ση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Άνθιμου από το 1995, όταν ήταν πρόεδρος 

του Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών. 

(Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από το Αρχείο του «Συλλόγου Ρεθυμνίων Μι- 

κρασιατών».) 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γιάννη Κουμεντάκη, «Αρχιμ. Γρηγόριος Βοργιαδάκης», Κρητική Επιθεώρηση, 

3.11.1999. 

Εικ. 55. Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Βοργιαδάκης 

(Αρχείο «Συλλόγου Ρεθυμνίων Μικρασιατών»). 



 

 

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡ ΕΝ -Σ ΙΓΑΝΟΥ (1859-1940)  

 

Η Καλλιρρόη Παρρέν Σιγανού, η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια, που με τους αγώ- 

νες της τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της εποχής της πριν από έναν αιώνα, γεννήθηκε 

το Μάιο του 1859 στα Πλατάνια Αμαρίου. Είναι γόνος αρχοντικής οικογένειας, με 

πλούσια πνευματική παράδοση. 

Μετά το μεγάλο ξεσηκωμό της Κρήτης και το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου το 1866, 

σε ηλικία 8 ετών, οι γονείς της τη στέλνουν στην Αθήνα. Φοιτά στη Σχολή Σουρμελή 

και μετά και στη Γαλλική Σχολή Καλογραιών του Πειραιά, όπου διακρίνεται για τη 

φιλομάθεια και την ευφυία της. Τελειώνοντας το τότε Γυμνάσιο γράφεται στο Αρσά- 

κειο, περίφημη σχολή εκπαίδευσης παιδαγωγών, απ' όπου παίρνει το δίπλωμα της δα- 

σκάλας με άριστα. 

Το 1878, πριν ακόμα κλείσει τα 20 χρόνια της, πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και δι- 

δάσκει στο Ελληνικό Διδασκαλείο και, αργότερα, διευθύνει το Ελληνικό Παρθεναγω- 

γείο της Οδησσού, πόλης της Ουκρα- 

νίας με αξιόλογη ελληνική παροικία. 

Το 1880 επιστρέφει στην Αθήνα, 

όπου γνωρίζεται με το Γάλλο δημο- 

σιογράφο Ιωάννη Παρρέν, Διευθυντή 

του Αθηναϊκού Πρακτορείου και τον 

παντρεύεται, σε ηλικία 27 ετών. Η 

σχέση της με το διακεκριμένο δημο- 

σιογράφο βγάζει στην επιφάνεια και 

ενθαρρύνει την αγωνία της για τη θέ- 

ση της γυναίκας στην εποχή της, που 

ζει παραγκωνισμένη, χωρίς οράματα 

κι εμπιστοσύνη στις ικανότητές της, 

χωρίς δικαίωμα σπουδών στο Πανεπι- 

στήμιο, χωρίς προστασία για την 

υγεία της, ή, αν η τύχη την έφερνε 

στη θέση της άγαμης μητέρας, χωρίς 

ασφάλεια στην εργασία, με το ελάχι- 

στο ημερομίσθιο, το εξαντλητικό ωρά- 

ριο (6 π.μ.-11 μ.μ.) και τις άθλιες 

συνθήκες στα διάφορα εργοστάσια. 

Το πρώτο βήμα που κάνει η Καλ- 

λιρρόη Παρρέν, πρωτόγνωρο για την 

εποχή της, είναι η έκδοση της Εφη- 

μερίδος των Κυριών, στις 8.3.1887, 

την οποία διευθύνει και η οποία συ- 
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ντάσσεται και από φίλες της κυρίες, που είχαν την τύχη να μορφωθούν στο εξωτερι- 

κό και συμμερίζονται τις προσπάθειές της. 

Στα δύο πρώτα φύλλα της εφημερίδας της η Καλλιρόη Παρρέν υπογράφει τα άρθρα 

της αναγραμματίζοντας το επώνυμό της σε «Εύα Πρενάρ». Η επιτυχία της εφημερί- 

δας, που γίνεται ανάρπαστη ιδιαίτερα από κυρίους, και οι διάφορες εικασίες γύρω από 

το άγνωστο πρόσωπο της «Πρενάρ», την κάνουν να αποκαλύψει την αληθινή διευθύ- 

ντρια της Εφημερίδος των Κυριών Καλλιρρόη Παρρέν Σιγανού. 

Με την εφημερίδα της υποστηρίζει σθεναρά πρωτοπόρες θέσεις για τη γυναίκα, την 

άνοδο του πνευματικού της επιπέδου με την μόρφωση και την ανώτερη εκπαίδευση, 

την κοινωνική της αναγνώριση με το διορισμό της σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτι- 

κές επιχειρήσεις, την εκτίμηση της προσφοράς της στην οικογένεια ως συζύγου, νοι- 

κοκυράς και μητέρας. Πρωτοστατεί, αγωνίζεται και πετυχαίνει με νομική κατοχύ- 

ρωση τη μείωση των ωρών εργασίας της γυναίκας, την αύξηση του ημερομισθίου και 

τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και προετοιμάζει το έδαφος για την ψήφο της, 

αν και ακόμα δεν έχει την απαιτούμενη γνώση, ελευθερία γνώμης και κριτική ικανό- 

τητα που το σοβαρότατο αυτό δικαίωμα και υποχρέωση μαζί απαιτούν. 

Παράλληλα, με μηνιαίο Παράρτημα στην εφημερίδα της, με τίτλο Οικιακή Εφη- 

μερίς, δίνει πρακτικές οδηγίες κοπτικής, ραπτικής, μαγειρικής, οικιακής οικονομίας, 

υγιεινής διατροφής, καλής συμπεριφοράς και εθιμοτυπίας. 

Η Καλλιρρόη Παρρέν Σιγανού θέλει τη γυναίκα δίπλα στον άντρα, ισότιμα και υπε- 

ρήφανα, χωρίς να παραμελεί ό,τι η γυναικεία φύση της μπορεί να προσφέρει, για να 

κάνει τη ζωή πιο όμορφη, πιο ευαίσθητη, πιο ανθρώπινη. 

Για τριάντα χρόνια η Κ. Πάρρεν δίνει πολύπλευρες μάχες, έως ότου το 1918 ανα- 

γκάζεται να σταματήσει την έκδοση της εφημερίδας της και εξορίζεται στη Ύδρα για 

τις πολιτικές της πεποιθήσεις. Εν τω μεταξύ το 1880 έχει ιδρύσει το «Κυριακό 

Σχολείο» για τις φτωχές και αγράμματες γυναίκες. 

Το 1893 την «Ένωση υπέρ της χειραφέτησης των γυναικών». 

Το 1896 το Άσυλο Ανιάτων Γυναικών. 

Το 1897 την Οικοκυρική και Επαγγελματική Σχολή. 

Το 1898 τον Πατριωτικό Σύνδεσμο που αργότερα μετωνομάστηκε σε ΠΙΚΠΑ. 

Το 1899 την Ένωση Ελληνίδων. 

Το μεγάλο, όμως, δημιούργημα της Κ. Παρρέν το 1911 είναι το «Λύκε ιο των  

Ελληνίδων».  Αυτή είναι που βλέποντας την ξενομανία της εποχής της βρήκε πως ο 

καλύτερος τρόπος για να κρατήσουμε την ελληνικότητά μας είναι να κρατήσουμε ζω- 

ντανή την παράδοση και τις ρίζες μας. Και παράδοση είναι, μαζί με το χορό, τα τρα- 

γούδια, τις ενδυμασίες, τις γιορτές και τις κοινωνικές εκδηλώσεις και η γλώσσα και 

η ιστορία και η αγάπη στην ελευθερία, η πίστη στην Ορθοδοξία και η δύναμη του θε- 

σμού της οικογένειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Λύκεια Ελληνίδων έδωσαν στο 2ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο τις πρώτες εθελόντριες αδελφές. 

Και το Λύκειο των Ελληνίδων, που παράρτημά του ίδρυσε το 1917 και στο Ρέθυ- 
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μvo, πίστεψε απόλυτα σ' αυτήν τη σωστή θέση της Κ. Παρρέν. Στην εποχή μας, 

τώρα και 82 χρόνια, εργάζεται και δρα σύμφωνα με αυτές τις θέσεις, γιατί ακόμα πε- 

ρισσότερο σήμερα παρά ποτέ άλλοτε αποδεικνύονται σωστές και αληθινές. 

Η Κ. Παρρέν ίδρυσε συνολικά 18 ιδρύματα μεταξύ των οποίων και το άσυλο για 

ανύπαντρες μητέρες «Αγία Αικατερίνη», που δείχνει το ανοιχτό της μυαλό και τη 

μεγαλόπνοη καρδιά της. Δεν είναι όμως μόνο η αρθρογραφία και η πλούσια κοινοτική 

δράση της, είναι και τα λογοτεχνικά της έργα που τα έγραψε με το ίδιο πάθος και την 

ίδια δύναμη που την χαρακτήριζαν. 

Έγραψε πολλά μυθιστορήματα και δύο θεατρικά έργα από τα οποία το έργο Η νέα 

Γυναίκα ανέβασε η περίφημη Κοτοπούλη. Αντιπροσώπευσε επάξια την Ελλάδα σε 

Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών και έκανε να αναγνωριστεί η αξία της Ελληνίδας διε- 

θνώς. Είναι η πρώτη Ελληνίδα που τιμήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος, το 

μετάλλιο της πόλης των Αθηνών και το Αργυρό Μετάλλιο της Εθνικής Ακαδημίας. 

Πέθανε στις 10.1.1940. Υπήρξε ένα φωτισμένο μυαλό που άνοιξε καινούριους ορί- 

ζοντες με την εκπληκτικά τολμηρή και πρωτοποριακή της σκέψη. Η Καλλιρρόη 

Παρέν είναι γεγονός ότι σπατάλησε αφειδώς τα δώρα που η φύση και η καταγωγή 

της είχαν χαρίσει ειδικά για τη χειραφέτηση της γυναίκας. 

Το Λύκειο των Ελληνίδων Ρεθύμνου τιμώντας την ιδρύτριά του και πρωτεργάτιδα 

στο γυναικείο αγώνα έχει έτοιμη την προτομή της σε χαλκό (εικ. 56), καμωμένη 

από τον Ρεθύμνιο καλλιτέχνη Μάρκο Γεωργαλάκη και περιμένει από το Δήμο Ρεθύ- 

μνης τη διαμόρφωση του χώρου στην προκυμαία, για να την τοποθετήσει. 
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ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 



 

 

Ενεπίγραφες Πλάκες 
(Ακολουθούμε τη σειρά της θέσης που βρίσκεται το κάθε ίδρυμα, 

στο οποίο υπάρχει η ενεπίγραφη πλάκα, αρχίζοντας από την παλιά πόλη) 

 

 

1. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

Στον προθάλαμο των Γραφείων της Διοίκησης του Μουσείου Ρεθύμνης υπάρχει 

εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα, η οποία γράφει: 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΚΑΟΥΝΗΣ 

ΔΩΡΗΤΗΣ 

ΜΕΓΑΛΩΣ ΣΥΜΒΑΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΝ 

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

Πάνω από την ενεπίγραφη πλάκα είναι αναρτημένη και η φωτογραφία του δωρητή 

Εμμ. Καούνη δυνάμει της αριθμ. 143851/5836/20.11.57 απόφασης του Υπουργεί- 

ου Παιδείας (εικ. 57). 

 

α' ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΟΥΝΗΣ (1872-1944) 

Ο Εμμανουήλ Καούνης, ανιψιός του Μεγάλου Ρεθεμνιώτη λαογράφου Παύλου Βλα- 

στού, γεννήθηκε στο Ρέθυμνο, το έτος 1872. Το 1905 τον βρίσκει ενεργό μέλος του κι- 

νήματος της Θερίσου και από τους οργανωτές του συλλαλητηρίου της Μονής Ασωμά- 

των, έχοντας γύρω του ένα σύνολο από γενναίους 

συμπολεμιστές και αρχηγό το Γεώργιο Βλαστό. 

Ήταν άνθρωπος εργατικός, σεμνός και ακούρα- 

στος και αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 

του στην έρευνα, τη συλλογή και διαφύλαξη των 

αρχαιολογικών θησαυρών της ρεθεμνιώτικης κλη- 

ρονομιάς. Και το κυριότερο είναι ότι σε μια δύσκο- 

λη εποχή, που δεν υπήρχαν ειδικοί αρχαιολόγοι για 

το έργο αυτό, ο Καούνης, ικανοποιώντας το ευγε- 

νές αρχαιολογικό ενδιαφέρον του, έκανε μόνος του, 

και μάλιστα «ιδίοις εξόδοις», ανασκαφές σε ολό- 

κληρο το νομό Ρεθύμνης και με τα ευρήματά του 

συνέβαλε πολύ στον εμπλουτισμό του ρεθεμνιώτι- 

κου αρχαιολογικού Μουσείου. Είναι χαρακτηριστι- 

κά όσα έγραψε, κάποτε, ο Σπύρος Μαρινάτος, 

έφορος τότε των αρχαιοτήτων Κρήτης, σε γράμμα 

του προς τον Εμμανουήλ Καούνη: «Επιθυμώ χα- 
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τά πρώτον να σας εκφράσω τα θερμότατα συγχαρητήριά μου για τα ευγενή και φιλάρ- 

χαια αισθήματά σας. Αν, αντί των ασυνειδήτων αρχαιοκαπήλων και λοιπών καταστρο- 

φέων των αρχαιοτήτων εξ ων βρίθει, δυστυχώς, η Κρήτη, υπήρχαν και άλλοι πολλοί 

της ιδικής σας νοοτροπίας, η αρχαιολογική υπηρεσία της Πατρίδος μας, η πάντοτε χω- 

λαίνουσα, θα ήταν εις θέσιν να εκπληρώσει πολύ καλλίτερον την αποστολήν της». 

Αλλά και ο αθηναϊκός τύπος ασχολήθηκε με την προσφορά του Εμμανουήλ Καού- 

νη. Η Εστία, στο φύλλο της 9ης Απριλίου 1928, γράφει χαρακτηριστικά: «... Το 

Μουσείο Ρεθύμνης, το οποίο διευθύνει με ζήλον ο καθηγητής του Γυμνασίου κ .  Πα- 

παδάκης και δια το οποίον μέγα ενδιαφέρον δεικνύει ο κ .  Εμμανουήλ Καούνης, μία 

χαρακτηριστική μορφή εμπόρου λογίου, ο οποίος αφήνει τας υποθέσεις του, για να 

μεταβεί στο εσωτερικόν και κάμη ανασκαφάς εξ ιδίων, περιέχει αρκετά και ενδιαφέ- 

ροντα κρητικά αντικείμενα». 

Και ακολουθούν ανάλογες επιστολές προς τον Εμμανουήλ Καούνη από τον επιμε- 

λητή Αρχαιοτήτων του Μουσείου Ρεθύμνης Καθηγητή Πετρουλάκη, καθώς και έξι 

επιστολές που του έστειλε ο αείμνηστος ιστορικός και αρχαιολόγος Στέφανος Ξαν- 

θουδίδης, που αναφέρονται γύρω από τον τάφο του Γεωργίου Χορτάτζη, που βρέθηκε 

στους Ασωμάτους του Αμαρίου (για τις επιστολές αυτές βλ. Επετηρίδα Εταιρείας 

Κρητικών Σπουδών, τ .  Δ' ,  Αθήνα 1941). 

Κοντά σ' αυτά, όπως σημειώνει στο Βήμα Ρεθύμνου, της 26.1.1955, ο ρεθεμνιώ- 

της λογοτέχνης Γιάννης Δαλέντζας, ο Εμμανουήλ Καούνης διακρινόταν και για τα 

φιλάνθρωπα αισθήματά του. Συντηρούσε πολλές οικογένειες, βοηθώντας κρυφά και 

μυστικά τους αναξιοπαθούντες. Και η βοήθειά του ήταν γενναία, ώστε να ανασταίνο- 

νται οικονομικά οι πάσχοντες. Έσωσε πολλούς επαγγελματίες από δύσκολη θέση, 

χωρίς κανένα όφελος δικό του. Και ήταν συνηθισμένο το φαινόμενο να τρέχει στα δι- 

καστήρια και να πληρώνει τα δικαστικά έξοδα αγνώστων του, προπάντων δυστυχι- 

σμένοι ανθρώπων, ενώ τις παραμονές των εορτών έβγαζε πολλούς από τις φυλακές 

πληρώνοντας σοβαρότατα ποσά. 

Πέθανε στις 15 Ιουνίου του 1944, ικανοποιημένος που άφηνε πίσω του ένα άξιο 

παιδί πρόθυμο να εκτελέσει τις στερνές πατρικές παραγγελίες. Και πράγματι, ο γιος 

του κ. Λεωνίδας Καούνης, εκλεκτό μέλος της ρεθεμνιώτικης κοινωνίας, παρέδωσε 

όλα τα κειμήλια, που ήταν και τα τελευταία αρχαιολογικά ευρήματα του πατέρα του, 

στο αρχαιολογικό μας Μουσείο. 

Το Υπουργείο Παιδείας, δώδεκα χρόνια από το θάνατό του, αποφάσισε να τοποθε- 

τηθεί η φωτογραφία του στο Μουσείο και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Κρήτης, 

με το υπ' αρ. πρωτ. 1955 έγγραφό της, το Δεκέμβριο του 1966, πρότεινε να τοποθε- 

τηθεί η προτομή του ευεργέτη Καούνη στον προθάλαμο του Μουσείου, θέμα, όμως, 

που έχει από τότε παραμείνει εκκρεμές. 

 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Εφημ. Εστία, Αθηνών, 9.4.1928. 
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Εφημ. Βήμα, Ρεθύμνου, 26.1.1955. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, 15, 16 και 17.6.1977. 

 

β' ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Το αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου 

στεγαζόταν στο κτίριο της βενετσιάνι- 

κης Loggia από το 1954 μέχρι το 1991. 

Ιδρυτής του είναι ο Φιλεκπαιδευτικός 

Σύλλογος Ρεθύμνης, που ιδρύθηκε στις 

25 Οκτωβρίου 1887 από τον Κωνστα- 

ντίνο Εμμ. Πετυχάκη, μαζί και με άλ- 

λους λόγιους και φιλοπρόοδους Ρεθυ- 

μνιώτες. Σήμερα υπάγεται στην ΚΕ' 

Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων. 

Στα εκθέματά του περιλαμβάνονται 

σημαντικές νεολιθικές αρχαιότητες (από 

τα σπήλαια Γερανίου και Ελενών Αμαρί- 

ου), Μινωικές (από τα χωριά Ελένες, Ορνέ και Φουρφουρά), και υστερομινωική κε- 

ραμική από το Μασταμπά Ρεθύμνου, απ' όπου προέρχονται και οι δέκα λάρνακες που 

φιλοξενούνται στο Μουσείο. Από τα ευρήματα, τώρα, των κλασικών χρόνων σημειώ- 

νουμε τις επιγραφές από την Αξό και την Ελεύθερνα, καθώς και το άγαλμα της θεάς 

Αρτέμιδος (Βριτόμαρτυς), ενώ από τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια εκτίθενται 

διάφορα κοσμήματα, γυάλινα δοχεία, αμφορείς, πυξίδες, ειδώλια και σφραγιδόλιθοι. 

Από την ίδια περίοδο προέρχεται και το γυναικείο ακέφαλο άγαλμα από την Ελεύθερ- 

να, το άγαλμα της Αφροδίτης από την αρχαία Λάππα, ένα σύμπλεγμα Σατύρου και 

Διόνυσου, επίσης από την Ελεύθερνα, καθώς και το κάτω τμήμα αγάλματος του Θε- 

ού Πανός. Από τα Βυζαντινά, τώρα, χρόνια προέρχονται ένδεκα επιτάφιες επιγραφές 

του 4ου, 5ου, και 6ου αιώνα και ένας δικέφαλος αετός. Αξιόλογη, τέλος, είναι και η 

νομισματική συλλογή του Μουσείου που περιλαμβάνει νομίσματα διαφόρων κρητικών 

πόλεων, όπως της αρχαίας Ρίθυμνας, Λάππας, Ελεύθερνας, Φαιστού, Λισσού κ.α., 

αλλά και της Αθήνας, της Κορίνθου, του Άργους, της Ρόδου κ.α. ελληνικών πόλεων. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α. Μαλαγάρη- Χ. Στρατιδάκης, Ρέθυμνο, Αθήνα 19872, 48- 50. 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, «Ο Κωνσταντίνος Εμμ. Πετυχάκης (1853- 1929) και ο 

Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ρεθύμνης», Αναζητήσεις 3-4 (1996), 101-102. 
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Εικ. 58. Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. 



 

 

 

ΕΙΚ. 59. Η επιγραφή στο θέατρο Ερωφίλη. 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙ ΥΠΟΥΡΓΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΗ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗ Ζ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 

1992-1993 

 

α' ΘΕΑΤΡΟ «ΕΡΩΦΙΛΗ» 

Στο νοτιοδυτικό προμαχώνα της Φορτέτσας λειτουργεί από το 1992 το υπαίθριο 

θέατρο «Ερωφίλη», όπου δίνονται κατά τους θερινούς μήνες διάφορες θεατρικές πα- 

ραστάσεις και, κυρίως, αυτές του Αναγεννησιακού Φεστιβάλ της πόλεώς μας, (έτος 

πρώτης διοργάνωσής του το 1986). Πριν το έτος 1992, που λειτούργησε για πρώτη 

φορά το θέατρο Ερωφίλη, οι παραστάσεις δίνονταν και πάλι στο ίδιο μέρος, που βρί- 

σκεται το σημερινό θέατρο, με κάποια προχειρότερη διαμόρφωση του χώρου. 

 

β' ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Με το κορυφαίο αυτό πολιτιστικό γεγονός η πόλη μας προβάλλεται ως πόλη του 

πολιτισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παραστάσεις θεάτρου, χορού, 

μουσικής και εκθέσεις εικαστικών τεχνών, όσες κρίνονται αντάξιες του γοήτρου που 

το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ έχει αποκτήσει στα χρόνια αυτά, παρουσιάζονται, κάθε 

καλοκαίρι, στο όμορφο βενετσιάνικο φρούριό μας και διατρανώνουν την παράδοση που 

θέλει το Ρέθυμνο ως την πόλη των Γραμμάτων και των Τεχνών. 

Το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ διοικείται από πενταμελή Οργανωτική Επιτροπή, η 

οποία προτείνει κάθε χρόνο ένα κυκλικό πρόγραμμα εκδηλώσεων με επίκεντρο δημι- 

ουργούς, κυρίως, του 16ου—17ου αιώνα, ώστε να δικαιολογείται η ονομασία του ως 

Αναγεννησιακού Φεστιβάλ, αλλά και για να συμπορεύεται με την εποχή της Αναγέν- 

νησης που ανέδειξε ιστορικά την πόλη του Ρεθύμνου. Αυτό, βέβαια, δεν αποκλείει και 

μια προσπάθεια σφαιρικότερης εγκύκλιας καλλιτεχνικής παιδείας με το να παρουσιά- 

ζονται από τη σκηνή του Φεστιβάλ και έργα άλλων εποχών και πολιτισμών, όπως, 

για παράδειγμα, του Σοφοκλή ή του Ευριπίδη από την ελληνική αρχαιότητα ή και 

έργα άλλων πολιτισμών, όπως κορεατικού, κινέζικου κ.λπ. 

 

2. ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ (ΦΟΡΤΕΤΣΑ) 
 

Δεξιά της βορινής εισόδου στο χώρο του θεάτρου,  

υπάρχει επιγραφή (εικ. 59) πάνω σε πέτρα αλφάς  

που έχει ως εξής:  



 

 

Ιδιαίτερης σημασίας για το Ρέθυμνο και το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ είναι και η 

ένταξη, τα τελευταία χρόνια, της πόλης μας στα πλαίσια του Εθνικού Πολιτιστικού 

Δικτύου Πόλεων στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών. 
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3.  ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
 

Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Ρεθύμνου, Μεσολογγίου και Σαλαμίνος γωνία 

(εικ. 60), υπάρχουν δύο ενεπίγραφες πλάκες εντοιχισμένες η μία έξω, αριστερά της 

κεντρικής εισόδου, επί της οδού Μεσολογγίου και η άλλη εντός του αύλειου χώρου, 

πάνω ακριβώς από την είσοδο της Μονής, αριστερά του ναού, στον α' όροφο. 

Η πρώτη επιγραφή (εικ. 61), επί της οδού Μεσολογγίου, είναι κτητορική και γρά- 

φει σε Λατινική γλώσσα: 

 

L130   MARZO 

- 18 90- 

A PUBBLICA 

UTILITA 

I ΡΡ: CAPPNI 

COSTRUIRONO 

 

Και σε μετάφραση που μας έκανε ο εφημέριος του ναού π. Πέτρος Ρούσσος, τον 

οποίο και από τη θέση αυτή ευχαριστούμε, το κείμενο έχει ως εξής: 

 

«ΤΗΝ 30ΗΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 

18 + 90 

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΟΙ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑΝ» 

 

Η δεύτερη επιγραφή του αύλειου χώ- 

ρου της Εκκλησίας εικονίζει το φραγκι- 

σκανικό σύμβολο με το σταυρό και τα 

δυο χέρια με τα στίγματα στις παλάμες· 

το ένα είναι του Χριστού και το άλλο του 

αγίου Φραγκίσκου, για τον οποίο οι βιο- 

γράφοι του αναφέρουν ότι έφερε στο σώ- 

μα του τις πέντες πληγές του Εσταυρω- 

μένου, δηλαδή τις τέσσερις πληγές από 

τα καρφιά στα χέρια και τα πόδια και τη 

μία στην πλευρά από τη λόγχη του PΩ- 

μαίου στρατιώτη (εικ. 62). 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ 

Το έτος 1855 οι ιερομόναχοι Καπου- 

Εικ. 60. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 



 

 

τσίνοι, που εξυπηρετούσαν, οπως και σή- 

μερα, τη Ρωμαιοκαθολική κοινότητα 

στο Ρέθυμνο, έχτισαν ένα μικρό μονα- 

στήρι στο χώρο όπου βρίσκεται στις μέ- 

ρες μας ο καθολικός ναός. Την έκταση 

είχαν αγοράσει ήδη από το 1851. 

Πολύ αργότερα, το έτος 1897, χτί- 

στηκε ο σημερινός ναός, επειδή ο μονα- 

στηριακός, που προϋπήρχε στον ίδιο χώ- 

ρο, δεν επαρκούσε πια λόγω των αυξημέ- 

νων αναγκών της εποχής, που δημιούρ- 

γησε η παρουσία και των ξένων Δυνάμε- 

ων στην Κρήτη, που είχαν έλθει με σκο- 

πό την εξασφάλιση ειρηνικής συμβίωσης 

μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. 

 

Ο ΝΕΟΣ  ΝΑΟΣ 

Είναι αφιερωμένος στον άγιο Αντώνιο 

της Παδούης. Η ωραία αρχιτεκτονική 

και η νεοκλασική πρόσοψή του αποτε- 

λούν πραγματικό κόσμημα της περιο- 

χής. Μηχανικός του ναού ήταν ο Νίκολα 

Mancuso, ο οποίος ήταν ερασιτέχνης 

μηχανικός, αλλά στον ίδιο ρυθμό έκτισε και άλλους ακόμα μεγαλύτερους ναούς στη 

Σούδα και στο Ηράκλειο που, δυστυχώς, ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος τους κατέ- 

στρεψε ολοκληρωτικά. 

Το 1974 ο ναός βρισκόταν σε δραματική κατάσταση και ήταν επικίνδυνος να πέσει 

από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι, το 1980 η Εκκλησία του αγίου Αντωνίου ανα- 

στηλώθηκε με τη βοήθεια των ντόπιων πιστών και των ξένων, κυρίως Ελβετών, και 

απέκτησε και πάλι την πρώτη του μορφή. 

Η παρουσία των Ρωμαιοκαθολικών στο Ρέθυμνο ανέρχεται σε πολλούς αιώνες 

πριν. Κατά την Ενετοκρατία η πόλη υπήρξε έδρα ρωμαιοκαθολικού Επίσκοπου και 

ως Καθεδρικός ναός χρησιμοποιούνταν εκείνος του αγίου Φραγκίσκου, στην οδό 

Εθνικής Αντιστάσεως, αριστερά της εισόδου του Ίου Δημοτικού Σχολείου (παλαιά 

Τούρκικου σχολείου). 

Σήμερα, στο Ρέθυμνο ζουν ελάχιστοι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά το εκκλησίασμα αυ- 

ξάνεται κατακόρυφα από το Μάρτιο ως το Νοέμβριο, που πολυάριθμοι τουρίστες κα- 

τακλύζουν την πόλη μας και οι οποίοι εκκλησιάζονται σε αυτόν. 

Εικ. 61. Η κτητορική επιγραφή. 

Εικ. 62. Το φραγκισκανικό σύμβολο. 
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4. Ι. ναΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 
 

Στο κωδωνοστάσιο του ναού εντοιχίστηκε το 1920 μαρμάρινη πλάκα με την επι- 

γραφή (εικ. 64): 

 

ΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 

ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΝΑΟΥ 

ΜΗΝΙ ΜΑΪΩ 1917 ΥΠ' ΕΥΣΕΒΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΝΑΚΤΗΘΕΝΤΟΣ 

ΥΠΑΤΙΑΣ Κ. Δ. ΜΟΑΤΣΟΥ 

ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΗΣΑΣΗΣ 

ΕΥΣΕΒΕΙ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΔΕ 

ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ ΣΩΤΗΡΙΩ ΕΤΕΙ 1920 

ΕΚΠΟΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ. ΜΑΡΙΝΟΥ 

 

ΥΠΑΤΙΑ ΜΟΑΤΣΟΥ  

Η Υπατία Μοάτσου ήταν κόρη του Κωνσταντίνου, αδελφού του αλτρουϊστή για- 

τρού του Δημοτικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης και βουλευτή κατά το 1915, Θεμιστο- 

κλή Μοάτσου*. 

Η Υπατία, λοιπόν, Κωνσταντίνου Μοάτσου, έχει μια πολύ συγκινητική ιστορία. Ο 

πατέρας της, εύπορος έμπορος του Ρεθύμνου, πέθανε ένα χρόνο μετά τη γέννησή της 

(1901) και την άφησε ορφανή. Έτσι, η φροντίδα της ανατροφής της έμεινε στην μη- 

τέρα της και το θείο της, το γιατρό Θεμ. Μοάτσο. Το κοριτσάκι ήταν πολύ χαριτωμέ- 

νο, καλόβολο, επιμελής μαθήτρια και εξαιρετικός χαρακτήρας. Μεγάλωσε, έγινε είκο- 

σι χρόνων, οπότε ασθένησε από ανίατη αρρώστια της εποχής. Ο θείος της την πήγε 

όπου μπορούσε, αλλά, δυστυχώς, από παντού ελάμβανε απελπιστικά προγνωστικά. Το 

καημένο το κορίτσι ήταν καταδικασμένο να πεθάνει με θάνατο βασανιστικό και απαί- 

σιο, αφού θα έβλεπε τον εαυτό της σε τρομερό κατάντημα. Αυτό το κατάλαβε η Υπα- 

τία. Τα τραγικά και απέραντα βράδια της αγωνίας της είχε στην αγκαλιά της για μό- 

νη παρηγοριά ένα εικόνισμα της Παναγίας που την τελευταία μέρα της ζωής της το 

χάρισε στην Εκκλησία της Κυρίας των Αγγέλων κι εκεί φυλάσσεται μέχρι σήμερα 

μέσα σε αργυρή πλάκα με την επιγραφή: «Δώρον Υπατίας Μοάτσου 1920». 

Επίσης, ανέθεσε στο θείο και κηδεμόνα της την ιερή υποχρέωση να προσφέρει από 

την προίκα της το ανάλογο ποσό για την κάλυψη μιας ουσιαστικής ανάγκης της εκ- 

 

Ο Θεμιστοκλής Μοάτσος δημιούργησε ένα σύγχρονο απολυμαντήριο, στη θέση που βρίσκεται 

σήμερα το ταχυδρομείο, στην οδό που ακούγεται με το όνομά του. Το απολυμαντήριο έδινε τη δυ- 

νατότητα να απολυμαίνονται αποτελεσματικά το κρεβάτι, τα στρώματα, τα προσωπικά ρούχα 

των ασθενών, καθώς και κάθε τι που θα μπορούσε να είναι φορέας του φοβερού για την εποχή 

εκείνη μικροβίου της φυματίωσης. 

 
1 3 0  



 

 

 



 

 

κλησίας της Κυρίας των Αγγέλων της κατασκευής, δηλαδή, ενός καμπαναριού, το 

οποίο έλειπε από το ναό που, τζαμί προηγουμένως, είχε ανακτηθεί από τους χριστια- 

νούς το έτος 1917 και ξαναέγινε χριστιανικός ναός. Μέσα στο κωδωνοστάσιο κρεμά- 

στηκαν τέσσερις καμπάνες, που φέρουν όλες το όνομα της δωρήτριας Υπατίας Μοά- 

τσου και το έτος κατασκευής τους (1921) και το εργαστήριο που κατασκευάστηκαν 

«Στυλιανού Κ. Βαλαράκη, Ρέθυμνον». 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μιχ. Μ .  Παπαδάκι, Το χρονικό της Κυρίας των Αγγέλων του Ρεθέμνου, 19842,  4 1 ,  

υποσ. 85. 

Μαρίας Τσιριμονάκη, Εν Ρεθύμνω, 1997, 52-53. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, 27.3.1952. 

 
 

Εικ. 63, Ναός Κυρίας των Αγγέλων. Εικ. 64. Επιγραφή δωρήτριας Υπατίας Μοάτσου. 
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5. I. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γρότα) 

Πάνω από την κεντρική είσοδο υπάρχει μεγάλη 

μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή (εικ. 66): 

 

ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΙΩΑΝ. ΒΛΑΣΤΟΣ 

ΙΩΑΝ. ΓΙANNOΥΛΗΣ 

ΑΝΤ. ΛΑΜΠΑΚΙΣ 

ΕΜΜ. ΠΑΠΑΔΑΚΙΣ 

ΚΑΙ 

ΖΩΪΔΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 

Ν. ΠΙΣΚΟΠΑΚΗΣ 

MIX. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 

1937 

 

Μέσα στο ναΰδριο, στο βορινό τοίχο, υπάρχει μικρό- 

τερη μαρμάρινη πλάκα με την επιγραφή (εικ. 67): 

 

ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ 

ΔΑΠΑΝΑΙΣ 

ΔΗΜ. ΧΑΡ. ΣΚΕΥΑΚΗ 

20/8/1954 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Ν Α Ο 

Πρόκειται για παλιά εκκλησία της πόλης μας, σε στενό δρομάκι, αόρατη από πα- 

ντού. Είναι χωμένη μέσα σε ιδιωτικά σπίτια και περιβόλια. Στην εκκλησία αυτή επί 

τουρκοκρατίας οι τρομοκρατημένοι χριστιανοί έκαναν μυστικά τα μυστήρια και τις 

λειτουργίες τους. Δεν αναφέρεται πουθενά, αν υπήρχε επί ενετοκρατίας. Η ρεθεμνιώ- 

τικη παράδοση αναφέρει πως αυτή ήταν η εκκλησία των κρυπτοχριστιανών. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μιχ. Μ.  Παπαδάκι, Το χρονικό της Κυρίας των Αγγέλων του Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 

1984 2 ,  49 .   

ΕΙΚ. 67. Επιγραφή ανακαινιστού 

Εικ. 65 Ιερός ναός Αγ. Γεωργίου (Γρότα) 

Εικ. 66. Επιγραφή κτητόρων. 
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6.  ΕΘΝΙΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ  
 

Δεξιά της δυτικής εισόδου του Εθνικού 

Σταδίου Ρεθύμνου, από την εσωτερική 

πλευρά, υπάρχει μεγάλη μαρμάρινη πλά- 

κα, στην οποία αναγράφονται τα ονόμα- 

τα των ρεθεμνιωτών ποδοσφαιριστών 

που έχουν ήδη πεθάνει (εικ. 69). 

Το Εθνικό Στάδιο Ρεθύμνου λειτουργεί 

από το έτος 1955. Στο στάδιο αυτό διε- 

ξάγονται ανελλιπώς, από την καθιέρωσή τους, οι αγώνες στίβου «Αρκάδια», καθώς 

και τα «Βαρδινογιάννεια», μέχρι την αποπεράτωση του ΕΑΚ Γάλλου. Επίσης, το 

1976 εδώ διεξάχθηκαν οι αγώνες πρωταθλήματος της Α' Εθνικής κατηγορίας, με- 

ταξύ ΟΦΗ - ΠAΟΚ και ΟΦΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και οι αγώνες Γ' και Β' 

Εθνικής κατηγορίας, στους οποίους αγωνιζόταν η ΕΑΡ. 

Το 1991 τοποθετήθηκε από την ΕΠΣ Ρεθύμνου η πλάκα που σημειώσαμε παρα- 

πάνω με τα ονόματα των ρεθεμνιωτών ποδοσφαιριστών που έχουν ήδη πεθάνει. Το 

1994 αντικαταστάθηκε η περίφραξη του αγωνιστικού χώρου, ενώ τα τελευταία χρό- 

νια έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στα αποδυτήρια, στα γραφεία και ανακαινί- 

στηκαν, επίσης, τα αφοδευτήρια. Το 1997 επισκευάστηκε η κερκίδα, η οποία στρώ- 

θηκε με μωσαϊκό και επιχρίστηκε ο εξωτερικός τοίχος προς την πλευρά του περιφε- 

ρειακού. Σήμερα κατασκευάζονται, με δαπάνες της Νομαρχίας, γραφεία διαιτητών 

και γίνεται αντικατάσταση του στεγάστρου. Επίσης, κατασκευάζονται γραφεία διοί- 

κησης και αποδυτήρια του σωματείου Αστέρας («ιδίαις δαπάναις»). 

Υπάρχει καθολική επιθυμία των ρεθεμνιωτών φιλάθλων να τοποθετηθεί χλοοτάπη- 
 

Εικ. 69. Επιγραφή "εις μνήμην" 

Ρεθυμνίων ποδοσφαιριστών. 

Εικ. 68. Γενική άποψη της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου 

με το Εθνικό Στάδιο και το Κλειστό Γυμναστήριο σε πρώτο πλάνο. 

 



 

 

τας, για να αγωνίζεται η ΕΑΡ στη 

«Σοχώρα». Όμως, υπάρχει πρό- 

βλημα με τα σωματεία που ήδη προ- 

πονούνται στο Στάδιο, αφού η χρή- 

ση του χόρτου είναι περιορισμένη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό 

είναι να κατασκευαστεί άλλο ένα 

γήπεδο (ξηρό). Ως χώρος προτείνε- 

ται αυτός δυτικά του κολυμβητηρίου 

(πρώην θέση μαρίνας). Νομίζουμε 

ότι η πολιτεία πρέπει να δει το θέμα 

αυτό με ενδιαφέρον προς το συμφέ- 

ρον της ρεθεμνιώτικης νεολαίας. 

m l  



 

 

7.  ΠΛ Α Τ Ε Ι Α  ΗΡ Ω Ω Ν  ΠΟ Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Υ  

 

Μέσα στο πάρκο της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου υπάρχει μικρή μαρμάρινη 

πλάκα, στην οποία αναγράφεται (εικ. 72): 

 

ΕΓΕΝΕΤΟ 

ΕΠΙ ΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝ. Μ. ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΙ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1962 

 
 

Εικ. 71. Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (1999). 

Εικ. 70. Η Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 

στις αρχές του 20ού αιώνα. 

 

Εικ. 72. Πλατεία 

Ηρώων Πολυτεχνείου. 

Η επιγραφή. 



 

 

8. ΩΔΕΙΟ 
 

Στον αριστερό τοίχο, στη μέση, περίπου, της αίθουσας του Ωδείου και δίπλα στην 

πόρτα της εξόδου, υπάρχει μεγάλη μαρμάρινη πλάκα, όπου αναγράφονται τα εξής 

ονόματα των Μεγάλων Ευεργετών του ιδρύματος (εικ. 73): 

 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΟΥΤΑΒΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 

 

ΩΔΕΙΟ PΕΘΥΜΝΟΥ 

Το ελληνικό ωδείο Ρεθύμνου ιδρύθηκε 

από το «Σύνδεσμο υπέρ διαδόσεως Κα- 

λών Τεχνών Ρεθύμνου» το έτος 1931 

και, έκτοτε, λειτουργεί ανελλιπώς, πλην 

της δίσεκτης περιόδου της Κατοχής. 

Το Ωδείο Ρεθύμνης καλύπτει τη μουσι- 

κή παιδεία των παιδιών του Ρεθύμνου με 

τις παρακάτω Σχολές και Τμήματα που 

λειτουργούν σήμερα σε αυτό· α) Σχολή 

πιάνου, β) Σχολή Ανωτέρων Θεωρητι- 

κών, γ) Σχολή κλασικής κιθάρας, δ) 

Τμήμα ακκορντεόν και ε) Τμήμα λύρας. 

Πέραν του Ωδείου, στο Σύνδεσμο ανή- 

κει και η «Ερασιτεχνική καλλιτεχνι- 

κή Σκηνή» που παρουσιάζει έργα ηθο- 

γραφικού, βασικά, περιεχομένου. Μέχρι 

σήμερα έχει παρουσιάσει τα εξής έργα: 

Μπροστά στο θάνατο του Φρέρη, Λεβε- 

ντογενιά του Μ. Πιτυκάκη, Εμάθετέ τα 

του Καφεντζάκη, Τα Σηκωματάρικα, 

Το Μιχελιό και το Καλά Ξέτελα του Νί- 

κου Ορφανού και Το χέρι του Σκοτωμέ- 
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Εικ. 73. Επιγραφή Μεγάλων Ευεργετών του Ωδείου. 



 

 
 

 



 

 

νου το Παντ. Πρεβελάκη, που το έγρα- 

ψε ειδικά για την Καλλιτεχνική Σκηνή 

του Ρεθύμνου. 

Το 1981, και ύστερα από σχετική ει- 

σήγηση του II .  Πρεβελάκη, ο Σύνδε- 

σμος έλαβε Βραβείο από την Ακαδημία 

Αθηνών (συνεδρία της 29.1.1981) 

(εικ. 75 και 76). 

Να σημειωθεί ότι τα πρώτα χρόνια 

της λειτουργίας του ο Σύνδεσμος λει- 

τουργούσε χωρίς δική του στέγη. Στις 

10.8.1957 ο από τους ευεργέτες Δημ. 

Αλιπράντης, ως Υφυπουργός, τότε, των 

Οικονομικών, και κατόπιν εισήγησης 

του άλλου μεγάλου ευεργέτη του Συνδέ- 

σμου βουλευτή Ρεθύμνης Γεωργίου Τρουλλινού, έκανε την παραχώρηση του τεμένους 

Γαζί Χουσείν πασά (ή Νεραντζέ από το δέντρο μιας νεραντζιάς που υπήρχε στο χώρο 

του τζαμιού) στο «Σύνδεσμο υπέρ διαδόσεως Καλών Τεχνών Ρεθύμνης» έναντι ενός 

εντελώς συμβολικού τιμήματος. Ο Σύνδεσμος ενισχύθηκε, επί πλέον, γενναία και από το 

κληροδότημα Κουταβά, το οποίο από την εποχή εκείνη του Ελευθ. Βενιζέλου συνεχίζει 

να υπάρχει μέχρι και σήμερα* και αποβλέπει στην ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων και 

Οργανισμών. Έτσι, ο Σύνδεσμος απέκτησε ιδιόκτητη στέγη που μέχρι τον καιρό εκείνο 

τη στερούνταν παντελώς. 

Οι άλλοι δύο από τους ευεργέτες, Γεώργ. Κουρμούλης και Παντ. Πρεβελάκης με το 

κύρος τους συνέβαλαν θετικά και επωφελώς στην ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου. 

Ο Σύνδεσμος πέρα των παραπάνω δραστηριοτήτων του προσφέρει την ευρύχωρη 

αίθουσά του, που είναι η μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή στο Ρέθυμνο, για τη φιλοξενία 

πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων της Νομαρχίας, του Δήμου, του Πανεπιστημί- 

ου της Κρήτης ως και των δεκάδων συναυλιών του Συλλόγου «Μουσικά Νιάτα 

Ελλάδος» από το 1971 —που ιδρύθηκε από ομάδα φιλόμουσων ρεθεμνιωτών με 

Πρόεδρο τον κ. Βαγγέλη Στεφανάκη**— μέχρι σήμερα. 

 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Πληροφορίες του κ. Μάνου Αστρινού. 

Δελτίο Πεπραγμένων 1997-98 του Ελληνικού Ωδείου Αθηνών, Αθήνα 1998. 

 

*   Πρόεδρος της σημερινής Επιτροπής του κληροδοτήματος είναι ο εκλεκτός συμπολίτης χ .  Δ. Αε- 

τουδάκης. 

** Και μέλη τους: Ρίτσα Καρνιωτάκη, Κωστή Παπαδάκη, Στέλιο Μπαγουράκη, Μαρία Ακτου- 

διανάκη, Γιώργο Δασκαλάκη, Ελένη Παπαδουράκη και Έφη Γαγάνη. 
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Εικ. 75. Η κ. Ειρ. Γρηγοριάδου παραλαμβάνει εκ μέρους του Ωδείου Ρεθύμνου το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, 

παρουσία του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Κων. Καραμανλή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 76. Η βράβευση 

του Ωδείου Ρεθύμνου 

από την Ακαδημία Αθηνών. 

139  
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9.  ΛΥ Κ Ε Ι Ο  Τ Ω Ν  ΕΛ Λ Η Ν Ι Δ Ω Ν  

 

Αριστερά της εισόδου, εσωτερικά, υπάρχει μεγάλη μαρμάρινη επιγραφή με τα ονό- 

ματα των ιδρυτών (-τριών) του ιδρύματος (εικ. 77): 

 

ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΙΔΡΥΘΗ ΕΝ ΕΤΕΙ 1917 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ EM. ( s i c )  ΠΕΤΥΧΑΚΙΣ 

ΙΟΥΛΙΑ Κ. ΠΕΤΥΧΑΚΗ 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 

ΙΟΥΛΙΑ Κ. ΠΕΤΥΧΑΚΗ 

ΦΕΡΕΝΙΚΗ Μ. ΒΑΛΑΡΗ 

ΛΑΟΥΡΑ ΕΜ. ΣΩΤΗΡΧΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜ. ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΥ 

ΒΑΡΒΑΡΑ Γ. ΜΑΜΑΛΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ EM. ΖΑΧΑΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ Π. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ I. ΜΟΑΤΣΟΥ 

ΜΑΡΙΑ Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗ 

ΘΗΡΕΣΙΑ Σ. ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΓΑΘΗ Β. ΒΕΡΝΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ I. ΜΑΡΟΥΛΙΑΝΟΥ 

ΕΛΛΗ I. ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δ. ΔΡΟΣΑΚΗ 

Και δεξια της εισόδου μαρμάρινη πλάκα 

με τα ονόματα των Μεγάλων Ευεργετών του ιδρύματος, μεταξύ των οποίων και το ζεύ- 

γος Ελευθ. και Έλενας Βενιζέλου (εικ. 78): 

 

ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ 

Α. ΚΟΥΤΑΒΑΣ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΠΕΤΡ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΣ 

ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΑΡΗΣ 

ΚΩΝΣ. ΛΑΜΠΑΚΙΣ 

ΛΙΛΑ Π. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ 

Εικ. 77. Επιγραφή ιδρυτών του Λυκείου Ελληνίδων. 



 

 

Σ Υ Ν Τ Ο Μ Ο  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  T O Υ  Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ  Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ω Ν  P Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ  

Το Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1917 από μια συντροφιά μορφωμένων 

Ρεθεμνιωτισσών με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Πετυχάκη και τη σύζυγό του Ιου- 

λία, συμμαθήτρια της Καλλιρόης Παρρέν-Σιγανού. 

Σκοπός του είναι η αναγέννηση της εθνικής μας ζωής (έθιμα, παραδόσεις, χοροί, 

τραγούδια, ενδυμασίες, μουσική) και η μέριμνα και προστασία του δίδυμου γυναίκας 

και παιδιού. Μέριμνα συνειδητή και όχι φιλανθρωπία στη μόρφωση, στις συνθήκες 

εργασίας, στα δικαιώματα, στην ισοπολιτεία και στην προστασία της άγαμης μητε- 

ρας. Το Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου έβαλε, επίσης, τα θεμέλια του Ωδείου της πόλης 

μας και οργάνωσε συσσίτια για τους πρόσφυγες του 1924, μαζί με το Σύλλογο Κυ- 

ριών. Αγκάλιασε τις προσφυγοπούλες και τους δίδαξε υφαντική, κρητικό κέντημα, 

κοπτική, ραπτική και οικιακή οικονομία, για να μπορέσουν να βρουν δουλειά και να 

θεμελιώσουν τα νέα σπιτικά τους. 

Στη συνέχεια, πρώτο το Λύκειο Ελληνίδων δημιούργησε χορευτικό συγκρότημα με 

γνήσιες τοπικές ενδυμασίες. 

Πρώτο, επίσης, συγκέντρωσε πολύτιμα δείγματα λαϊκής τέχνης (υφαντά, κεντήμα- 

τα, ξυλόγλυπτα κοσμήματα, πήλινα) και 

οργάνωσε πέντε εκθέσεις με τα είδη αυτά. 

Πρώτο ξαναζωντάνεψε την κρητική 

βελονιά και τη δίδαξε στις Ρεθεμνιωτο-   
πούλες. Πρώτο έκανε τη Σχολή Γονέων  
 

για την επιμόρφωσή τους, που τώρα λέ- 

γεται Τμήμα Οικογενειακής και Κοινω- 

νικής Αγωγής. 

Πρώτο οργάνωσε Τμήμα Ελληνικού 

πολιτισμού (Γλώσσας και Ιστορίας) για 

μικρούς και μεγάλους και δίδαξε έξι πα- 

λιούς κρητικούς χορούς που ανέσυρε από 

το παρελθόν, σχεδόν ξεχασμένους, μα 

και χορούς από τον Πόντο και όλη την 

Ελλάδα, θέλοντας, με τον τρόπο αυτό, 

να ενισχύσει την αγάπη και το δεσμό της 

Κρήτης με τη Μητέρα Ελλάδα. 

Με δικά του μέσα έκτισε το 1935 την 

αίθουσά του στην προκυμαία και φιλοξε- 

νεί σε αυτήν όχι μόνο δικές του εκδηλώ- 

σεις μα και πολλών Συλλόγων και Σω- 

ματείων της πόλης μας. 

Στα 82 χρόνια της ζωής του το Λύ- 

κειο Ελληνίδων δεν σταμάτησε ούτε 

 

ΕΙΚ. 78. Επιγραφή ευεργετών του Λυκείου Ελληνίδων. 



 

 

 
Εικ. 79. Το Λύκειο Ελληνίδων. 

 

στιγμή να προσφέρει εθνικό και κοινωνικό έργο, γι' αυτό στα 50 χρόνια του τιμήθηκε 

με το Χρυσό Μετάλλιο της πόλης του Ρεθύμνου και, αργότερα, και από το Ροταρια- 

νό Όμιλο Ρεθύμνου, την Εκκλησία, το Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι» 

και του δόθηκε και το βραβείο Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς στην πόλη του Ρε- 

θύμνου. Έχει δε πλήθος και άλλων βραβείων και επαίνων για τη συμμετοχή του σε 

εκθέσεις, εορτές, εθνικές εκδηλώσεις κ.λπ. 

Από τα σημαντικότερα έργα του ήταν η αναπαράσταση αρχαίων ελληνικών και βυ- 

ζαντινών εορτών που σχετίζονται με το σημερινό ΚΛΗΔΟΝΑ με συμμετοχή εκατόν εί- 

κοσι περίπου ατόμων πάνω στη σκηνή του θεάτρου ΕΡΩΦΙΛΗ το 1996 και το 1997. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πληροφορίες της προέδρου του Λυκ. Ελλ. Ρεθύμνου κ. Ιωάννας Βαλαρή. 
Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, «Στα 70 χρόνια δράσης του Λυκείου Ελληνίδων», εφημ. 

Ρεθεμνιώτικα Νέα, 12.8.1987. 
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10. Η  ΑΝΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ΠΛΑΚΑ  

ΣΤΗΝ  ΠΡΟΣΟΨΗ  ΤΗΣ  ΕθΝΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 

Τις μέρες που εκδηλώθηκε η γερμανική επίθε- 

ση στην Κρήτη, Νομάρχης Ρεθύμνης ήταν ο 

γιατρός Γεώργιος Τσαγρής και Διοικητής Χω- 

ροφυλακής ο συνταγματάρχης Στέλιος Μανιου- 

δάκης. Είχαν επιλέξει να εκτελούν τα καθήκο- 

ντά τους, τις δύσκολες εκείνες ώρες, στο μέγαρο 

της Εθνικής Τράπεζας Ρεθύμνου. Η Τράπεζα 

είχε υπόγειο, που θεωρήθηκε ότι παρείχε σχετι- 

κή προστασία από τους βομβαρδισμούς. Όμως, 

μια από τις βόμβες που έπεσαν στην περιοχή 

όπου βρίσκεται η Τράπεζα, έπληξε το κτίριό της 

και προκάλεσε το θάνατο στο Νομάρχη και στο 

Διοικητή της Χωροφυλακής. Στη μνήμη τους 

τοποθετήθηκε στην πρόσοψη του μεγάρου της Τράπεζας 

«αναθηματική» πλάκα από τον Ιατρικό Σύλλογο Ρεθύμνης. Τα αποκαλυπτή- 

ριά της έγιναν στις 8 Νοεμβρίου 1949. 

Η επιγραφή, χωρισμένη σε σειρές, όπως ακριβώς στην εντοιχισμένη πλάκα, έχει 

ως εξής: 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜ. ΤΣΑΓΡΗ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΚΑΙ 

ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΤΗ 22 ΜΑΪΌΥ 1941 ΔΕΙΝΩΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ 

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗΣ ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΗΣ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΕΠΕΣΟΝ 

ΕΝΤΑΥΘΑ ΠΡΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΘΡΕΨΑΣΗΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

 

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΑ ΕΣ ( s i c )  

ΤΗΣΕΝ ΙΑΤΡΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥ 

ΜΝΗΣ 8/11/1949 

Εικ. 80. Η επιγραφή «εις μνήμην» 

Γ. Τσαγρή - Στ. Μανιουδάκη. 
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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, φ. της 9.11.1949. 

Γ. Β. Δρανδάκη, «Τρία έγγραφα (έντυπα) της βιβλιοθήκης της Πνευματικής Εστίας» 

στο περιοδικό Ενοριακή Παρουσία της Ενορίας των Εισοδίων, τεύχ. 5, 11. 

 

ΑΝ Τ Ι Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ  Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ  

ΣΤ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ  I .  ΜΑ Ν Ι Ο Υ Δ Α Κ Η Σ  (1 889-1941 ) και 

Ν Ο Μ Α Ρ Χ Η Σ  Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Τ Σ Α Γ Ρ Η Σ  

Ο αντισυνταγματάρχης Στυλ .  Μανι ουδάκης  (εικ. 82) γεννήθηκε στους Αρμένους 

Ρεθύμνης το έτος 1892. Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, το 1912, ο Στυλιανός 

Μανιουδάκης ήταν ήδη φοιτητής της Νομικής Αθηνών και, χωρίς χρονοτριβή, προ- 

σέρχεται στο στρατό ως εθελοντής. 

Μετά τη λήξη του πολέμου πήρε το δίπλωμα της Νομικής, όμως δεν το έβρισκε 

σύμφωνο με το χαρακτήρα του το επάγγελμα του δικηγόρου, γι' αυτό κατατάχτηκε 

στη Χωροφυλακή. 

Σε όλη την υπηρεσιακή πορεία του τον διέκρινε η προσήλωση στο καθήκον και η 

αφοσίωση στην πατρίδα. Το ύφος και το ήθος του, η παραδειγματική ευσυνειδησία, η 

αθόρυβη εργατικότητά του και ο σεβασμός προς τους συναδέλφους του —κατώτερους 

και ανώτερους— υπήρξαν οι κύριες αρετές που τον βοήθησαν να επιτύχει σε όλες τις 

θέσεις που υπηρέτησε και να αναδειχθεί σε έναν όντως ακέραιο αξιωματικό και ένα δυ- 

ναμικό επιτελικό στέλεχος. 

Η κατάληψη αργότερα, κατά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Ηπειρωτικής Ελλά- 

δας από τους Γερμανούς άφησε ελεύθερη μόνο την Κρήτη και σε αυτήν ήλθε ο Βασι- 

λιάς με την Κυβέρνηση Τσουδερού, για να δοθεί η τελευταία αποφασιστική μάχη. 

Ο Στυλιανός Μανιουδάκης δεν ήταν δυνατό να μείνει αδρανής και αδιάφορος και την 

ιερή τούτη εθνική στιγμή. Έσπευσε, λοιπόν, να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την ιδιαίτερη του 

πατρίδα, που χειμαζόταν από μεγάλη θεομηνία. 

Ο εξάδελφός του πρωθυπουργός της Μάχης της 

Κρήτης Εμμανουήλ Τσουδερός, ωστόσο, που γνώ- 

ριζε την αξία του, τον υποδέχτηκε με συγκίνηση 

και ευχαρίστησε εξ ονόματος της πατρίδας αυτόν 

και όλους τους άλλους που είχαν προσέλθει αυθόρ- 

μητα στο χώρο που το καθήκον τους καλούσε. Στο 

Στυλιανό Μανιουδάκη ανατέθηκε η Διοίκηση της 

Χωροφυλακής Ρεθύμνου. Η περιοχή αυτή, όπως 

και ολόκληρη η Κρήτη, ήταν πλήρως αναρχημένη. 

Εντός των ημερών, όμως, χάρη στα αυστηρά μέ- 

τρα που έλαβε αποκατέστησε την τάξη και ο σεβα- 

σμός της περιουσίας και της προσωπικότητας των 

Εικ. 81. Το μέγαρο της Εθνικής Τράπεζας. 
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ατόμων έγινε συνείδηση σε όλους. 

Στις 20 Μαΐου 1941 εμφανίστηκαν γερμανικά αεροπλάνα που άρχισαν να βομβαρ- 

δίζουν τους πάντες και τα πάντα από του Σταυρωμένου μέχρι την πόλη. Μόλις νύ- 

κτωσε, όσοι κάτοικοι δεν είχαν εγκαταλείψει την πόλη έσπευδαν να φύγουν, εγκατα- 

λείποντας τα καταστήματα και τα σπίτια τους στο έλεος του Θεού. 

Ο Διοικητής Χωροφυλακής, τη δύσκολη αυτή για τον τόπο ώρα, ήταν αδύνατο να 

εγκαταλείψει την πόλη και να την αφήσει στις διαθέσεις των κακοποιών στοιχείων. 

Έκρινε, λοιπόν, ότι όφειλε να μείνει άγρυπνος και με τα όργανά του να προστατεύσει 

τις περιουσίες που είχαν εγκαταλειφτεί. 

Το παράδειγμα του Διοικητή της Χωροφυλακής ακολούθησε και ο Νομάρχης Ρε- 

θύμνου Γεώργιος  Τσαγρής.  Ο Τσαγρής ήταν γιατρός και καταγόταν από τη Βιστα- 

γή Αμαρίου. Νομάρχης Ρεθύμνης διετέλεσε στην περίοδο της εισβολής των Γερμα- 

νών στην Ελλάδα και τις πρώτες μέρες της μάχης της Κρήτης. 

Την ώρα, λοιπόν, των βομβαρδισμών οι δύο άνδρες κατέφευγαν για να προστατευ- 

τούν στο υπόγειο της Εθνικής Τράπεζας. Μόλις τελείωνε ο βομβαρδισμός συνέχιζαν 

τις επιβλέψεις των καταστημάτων και των σπιτιών. 

Στις 23 Μαΐου βομβαρδιζόταν ανελέητα η πόλη και καταστράφηκαν οι σταύλοι, το 

νοσοκομείο, το εργοστάσιο ΒΙΟ και οι στρατώνες. Μια βόμβα έπεσε και στο κτίριο της 

Εθνικής Τράπεζας και μεταβλήθηκε κυριολεκτικά σε ερείπια. Κάτω από τα ερείπια 

και συγκεκριμένα στο γραφείο του Διευθυντή, όπου συσκέπτονταν τη στιγμή εκείνη, 

θάφτηκαν οι δυο πιστοί επιτηρητές του καθήκοντος, ο Νομάρχης Γεώργιος Τσαγρής 

και ο Διοικητής της Χωροφυλακής Στυλιανός Μανιουδάκης. 

Από το χώρο αυτό, όπως καταθέτει ο Γιάννης Μανιουδάκης, ανιψιός του δευτέρου, 

μαχητής και ο ίδιος στη μάχη της Κρήτης, τους ξέθαψε προσωπικά, μαζί με τους οι- 

κείους του Τσαγρή. Η θυσία τους υπήρξε εφάμιλλη 

της θυσίας όλων εκείνων των ηρώων που έδωσαν 

τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης. 

Ο Στυλιανός Μανιουδάκης τιμήθηκε με το Με- 

τάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β' Τάξεως, για την 

εθελοντική συμμετοχή του στον πόλεμο 1912-13 

και με τη μετά θάνατον επ' ανδραγαθία προαγωγή 

του στο βαθμό του Συνταγματάρχη και τον Πολε- 

μικό Σταυρό Α' Τάξεως για την ηρωική του εθε- 

λοντική θυσία κατά τη μάχη της Κρήτης. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις, 6.7.1966 

και 7.7.1966. 

Πληροφορίες των ανιψιών του Γιάννη και Βαρδή      

Μανιουδάκη, Ρέθυμνο.   Εικ. 82. Στυλιανός I. Μανιουδάκης. 



 

 

1 1 .  ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 1 5 4*  

 

Η οικοδομή που βρίσκεται στο Ρέθυμνο, στην οδό Αρκαδίου 154 (εικ. 83), είναι βενε- 

τσιάνικο κτίσμα, με εκτεταμένη τουρκική επέμβαση (επισκευή, εσωτερική διαρρύθμιση). 

Σε πέτρινο διάζωμα, πάνω από την εξώθυρά της και κάτω από αέτωμα, υπάρχει 

επιγραφή με μεταλλικά στοιχεία (γράμματα και αριθμούς), εμπηγμένα στην πέτρα 

(εικ. 85). Το διάζωμα είναι τμήμα του όλου εντυπωσιακού θυρώματος της οικοδομής. 

To θύρωμα είναι ενετικής κατασκευής. Ίσως γι' αυτό τα στοιχεία της επιγραφής εί- 

ναι πρόσθετα και όχι εγχάρακτα, αφού χρονολογούν την τουρκική διαρρύθμιση. 

Στην αρχή η επιγραφή περιλαμβάνει ημερομηνία με ελληνικά γράμματα και αραβι- 

κούς αριθμούς και συνεχίζεται στην αραβική γραφή. Ανάγεται χρονικά στην εποχή 

που ολοκληρώθηκε η τουρκική επέμβαση. Το μέρος της επιγραφής που είναι στα ελ- 

ληνικά, αποτελείται από τη χρονολογία «1844 Νοεμβρίου 25». Το υπόλοιπο τμή- 

μα της, που είναι στα αραβικά, περιλαμβάνει, όπως μου είπε γνώστης της αραβικής, 

μια ευχή, που μπορεί να αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα με τις λέξεις: «Δόξα να 

έχει ο Θεός (Αλλάχ,) και να σώζει τον κτήτορα». 

Όταν έγινε η επισκευή (1844), η οικοδομή ανήκε στον Ιμπραήμ πασά. Ορισμένες 

συμπτώσεις επιτρέπουν την υπόθεση ότι είναι ο ίδιος με τον Ιμπραήμ, που δήλωσε και 

έκαψε την Πελοπόννησο, χωρίς το ενδεχόμενο αυτό να έχει βάσιμη τεκμηρίωση. Ο 

γιος και κληρονόμος του Ιμπραήμ, ο Μωάμεθ Ιζέτ πασάς (εικ. 84), πούλησε την εν 

λόγω οικοδομή στο Νικόλαο Δρανδάκη, Ρεθύμνιο, εγκατεστημένο στο Κάστρο της 

Αιγύπτου, όπου ο Ιζέτ ήταν Νομάρχης. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γ. Β. Δρανδάκη, «Η οικοδομή της οδού Αρκαδίου (αριθμ. 152, 154, 156): πρώην 

ιδιοκτήτες της - αλλοιώσεις...», εφημ. Βήμα Ρεθύμνης, φ. της 26.10.1994, 1, 

4, 5-6, 10, 12-13, 15, 19-20, 25, 26-27, και 29 Νοέμβριου 1994, 1 και 

6.12.1994. 

* Πρόκειται για τη μοναδική ξενόγλωσση επιγραφή που περιλάβαμε στο παρόν βιβλίο μας. Η εξαίρε- 

ση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο εκλεκτός συμπολίτης κ. Γ. Δρανδάκης, δικηγόρος, μας παρα- 

χώρησε τα στοιχεία της οικοδομής —στην οποία, εξάλλου, η οικογένειά του επί δεκαετίες διαμένει, 

ώστε να γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα— μαζί με τα στοιχεία των επιγραφών 10 και 12. 

Εχοντας, λοιπόν αυτό το έτοιμο και ντοκουμενταρισμένο υλικό και τη θαυμάσια φωτογραφία 

του τελευταίου Οθωμανού ιδιοκτήτη της οικίας Ιζέτ πασά, μπήκαμε στον πειρασμό να κάνουμε 

τη μοναδική αυτή εξαίρεση, για την οποία ζητούμε την κατανόηση των αναγνωστών μας. 

 



 

 

 
Εικ. 83. Η οικοδομή της οδού Αρκαδίου 154. 

 

 

 
της οδού Αρκαδίου 154 (το όνομά του είναι γραμμένο 

με το χέρι του), ΙΖΖΕΤ πασάς. 

 



 

 

 
Εικ. 85. Η τούρκικη επιγραφή στο πέτρινο διάζωμα. 

1 4 7  



 

 

1 2 .  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 

 

Έξω από το ναό, αριστερά της νοτικής εισόδου, βρίσκεται εντοιχισμένη η εξής 

κτητορική επιγραφή, με το σημείο του σταυρού στη μέση (εικ. 87): 

 

ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ 

ΡΗΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ 

ΕΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μ. ΜΟΥΜΟΥΤΖΗ 

1844 ΑΠΡ. 10 

 

Αριστερά και δεξιά της Δυτικής Κεντρικής Εισόδου του ναού υπάρχουν εντοιχισμέ- 

νες δυο μαρμάρινες πλάκες με τους Δωρητές (αριστερά) και τους Μεγάλους Ευεργέ- 

τες (δεξιά) (εικ. 88, 89), ενώ μέσα στον ιερό ναό, δεξιά της κεντρικής εισόδου, υπάρ- 

χει εντοιχισμένη η εξής επιγραφή (εικ. 90): 

 

ΟΙ ΦΙΛΟΘΡΗΣΚΟΙ ΡΕΘΥΝΙΟΙ ΕΝΟΡΙΤΑΙ 

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ σ.ε. 1937 

ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ 

Εικ. 86. Ο Μητροπολιτικός Ναός Ρεθύμνου. 

Εικ. 87. Κτητορική επιγραφή. 
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ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ TOY ΙΕΡΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΝΑΟΥ 

ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 

ΑΙΔ. κ. ΜΑΡΚΟΥ I. ΠΛΥΜΑΚΙ 

ΤΙΜΩΝΤΕΣ ΤΗΝ ΜΑΚΡΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΕΤΟΝ 

ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΛΕΥΙΤΟΥ 

ΕΝΕΤΕΙΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΤΑΥΤΗΝ 

ΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΊΣΜΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΓΟΝΩΝ 

  

Εικ. 89. Μεγάλοι Ευεργέτες. 

Εικ. 88. Δωρητές. 

 

Εικ. 90. Τιμητική πλάκα 

στον παπα-Μάρκο Πλυμάκη. 



 

 

α' Ο ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ τον PΕΘΥΜΝΟΥ 

Ο ιερός Καθεδρικός Ναός των Eισoδίων της Θεοτόκου της πόλεως μας θεμελιώ- 

θηκε επί Τουρκοκρατίας, με δαπάνες της χριστιανικής κοινότητας Ρεθύμνου, στις 12 

Νοεμβρίου 1844, όπως αυτό αναφέρεται και στην πλάκα που είναι εντοιχισμένη στη 

νότια εξωτερική πλευρά του ναού. Ο ναός αυτός κατεδαφίστηκε το 1956, γιατί ο πα- 

ραπάνω πρώτος ναός είχε καταστεί ήδη ετοιμόρροπος. Από την αρχή μέχρι σήμερα ο 

ρυθμός του ναού ήταν τρίκλιτος βασιλική χωρίς τρούλο. Το μεσαίο κλίτος ήταν και 

συνεχίζει να είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου, ενώ το δεξιό κλίτος στους 

Αγίους Αποστόλους και το αριστερό στους Τρεις Ιεράρχες. 

Στη νότια αυλή του ι. ναού βρίσκονταν οι τάφοι «των πάλαι ποτέ αρχιερατευσά- 

ντων» επισκόπων Ρεθύμνης Ιεροθέου, Διονυσίου, Χρυσάνθου και Ιωαννικίου. Παρα- 

πλεύρως των τάφων αυτών των επισκόπων, στην ίδια αυλή, βρισκόταν η μεγαλοπρε- 

πής και μοναδική, τον καιρό εκείνο, για την πόλη μας αίθουσα των Τριών Ιεραρχών. 

Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιούνταν ως χώρος διαλέξεων και επισήμων τελετών των 

σχολείων και των διαφόρων σωματείων της πόλης, καθώς και ως αίθουσα υποδοχής 

επισήμων προσώπων. Αυτά και άλλα κτίσματα, γύρω από το ναό, που χρησιμοποιού- 

νταν ως σχολεία και ορφανοτροφείο, κατεδαφίστηκαν κατά τα έτη 1962-63 και έτσι 

σχηματίστηκε η σημερινή ωραία πλατεία της Μητροπόλεως. 

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο, που χωρίζει το Άγιο Βήμα από τον κυρίως ναό, είναι έργο 

αριστουργηματικής τέχνης του έτους 1850. Είναι διάτρητο, σκαλιστό και φέρει σαν 

διακριτικό γνώρισμα τη γραφική άμπελο. Οι περίφημες μεγάλες εικόνες του τέμπλου 

είναι όλες έργο του γνωστού ρεθεμνιώτη αγιογράφου Αντ. Βεβελάκι. 

Το κωδωνοστάσιο, παραπλεύρως του Μητροπολιτικού μας ναού, κτίστηκε μετά τον 

τούρκικο μιναρέ, του τζαμιού της Νερατζές, στα 1899, από τη χριστιανική δημογερο- 

ντία. Τεχνίτης του ήταν ο Ρεθεμνιώτης Βασίλειος Σταματάκης, ο ίδιος που είχε χτί- 

σει και τον παραπάνω τούρκικο μιναρέ. Στο χτίσιμό του χρησιμοποιήθηκε πέτρα Αλ- 

φάς, από το ομώνυμο χωριό της επαρχίας Μυλοποτάμου. Επειδή, όμως, η θεμελίωση 

αποδείχτηκε προβληματική και οι οικονομικοί πόροι περιορισμένοι, χρειάστηκε να γί- 

νουν αλλεπάλληλοι έρανοι ανάμεσα στους λιγοστούς χριστιανούς κατοίκους της πόλης 

και η οικονομική συνδρομή του Ρώσου Διοικητή των Δυνάμεων Κατοχής του Ρεθύ- 

μνου Συνταγματάρχη Θεοδώρου Δε Χιοστάκ για την αποπεράτωσή του. Σήμερα απο- 

τελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικού ενδιαφέροντος κτίσματα της πόλης μας. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χρυσ. Μακρυγιαννάκη, Ο Καθεδρικός Ναός Ρεθύμνης Εισόδια της Θεοτόκου και τα 

παρεκκλήσια αυτού, Αθήναι 1970. 

Χαρ. Καμηλάκη, Ο Μητροπολιτικός ιερός Ναός τα Εισόδια της Θεοτόκου Ρεθύμνου 

και τα περί αυτόν κτίσματα και παρεκκλήσια, Ρέθυμνο 1999. 

Γιώργη Β. Δρανδάκη, Το κωδωνοστάσιο του Ναού των Εισοδίων Ρεθύμνου, Ενορια- 

κή Παρουσία, τ. 1 και 2, Ρέθυμνο 1998. 
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Του ίδιου, Η αίθουσα των Τριών Ιεραρχών και 4 Ιεράρχες του Ρεθύμνου, Ενοριακή 

Παρουσία, τ. 8 (1999), 13-15. 

Α. Μαλαγάρη—Χ. Στρατιδάκη, Ρέθυμνο, Αθήνα 1987, σσ. 326-37. 

Β' ΠΑΠΑ-ΜΑΡΚΟΣ ΠΛΥΜΑΚΗΣ (1855-1943) 

Ήταν πρωθιερέας στον καθεδρικό ναό του Ρεθύμνου και παρέμεινε υπόδειγμα αρίστου 

κληρικού στη μνήμη των μεταγενεστέρων. Γεννήθηκε στην Ασή Γωνιά Σφακίων το 

1855 και πέθανε στο Ρέθυμνο το 1943, σε ηλικία 90 χρονών. Το 1877 χειροτονήθηκε 

ιερέας από τον επίσκοπο Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ιλαρίωνα Κατσούλη και το 1886 

διορίστηκε εφημέριος του καθεδρικού ναού των Εισοδίων του Ρεθύμνου, από τον επί- 

σκοπο Ρεθύμνης Ιερόθεο Πραουδάκη, στον οποίο διηκόνησε επί 56 ολόκληρα χρόνια. 

Για την ευσέβειά του, την ακλόνητη πίστη του, την αφοσίωσή του στο καθήκον, 

τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την αφάνταστη ταπεινοφροσύνη και απλότητά του, 

τιμόταν απεριόριστα από ολόκληρο το νομό Ρεθύμνης. 

Γεμάτη ευγνωμοσύνη η πόλη του Ρεθύμνου το 1937 γιόρτασε την εξηκονταετηρί- 

δα της χειροτονίας του ως κληρικού και σε πανηγυρική τελετή εντοίχισε αναμνηστι- 

κή πλάκα στο ναό των Εισοδίων «εις παραδειγματισμόν των επιγόνων», όπως ανα- 

γράφεται σε αυτήν. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 10, στ. 448-449, λήμμα «Πλυμάκης 

Μάρκος» (συνταγμένο από το διακεκριμένο συμπολίτη μας και εγγονό του αεί- 

μνηστου Μ. Πλυμάκη κ. Κωνσταντίνο Καλοκύρη, ομότιμο Καθηγητή της Θεο- 

λογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). 

Μαρίας Τσιριμονάκη, Εν Ρεθύμνω, Ρέθυμνο 1997, σ. 128-134. 
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1 3 .  ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

Στην οδό Μάρκου Μουσούρου της πόλης μας βρίσκεται ο ναΐσκος του Αγίου Αντω- 

νίου. Η ενεπίγραφη μαρμάρινη πλάκα που είναι εντοιχισμένη στο δυτικό τοίχο (πρό- 

σοψη), ψηλά πάνω από την κύρια θύρα, μαρτυρεί ότι ο ναός οικοδομήθηκε το έτος 

1863, με δαπάνες του Ρεθύμνιου Δημητρίου Μανουσάκη. Το κείμενο της επιγραφής 

έχει ως εξής (εικ. 92): 

 

ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΤΟΝΔΕ ΝΑΟΝ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 

ΕΥΣΕΒΩΣ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΗΓΕΙΡΕΝ 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΥΤΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 

ΕΤΕΙ 1863 

 

Η πλάκα εντοιχίστηκε από τον κτήτορα. Προσωρινά αφαιρέθηκε κατά την επι- 

σκευή του ναού, επί αρχιερατείας του μακαριστού Μητροπολίτη κυρού Τίτου Σιλλι- 

γαρδάκη, και μετά το πέρας των επισκευών επανατοποθετήθηκε στη θέση της. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Την ιστορία του ναού αναφέρει ο Νικόλαος Β. Δρανδάκης σε δημοσίευμα του στην 

εφημερίδα Κρητική Επιθεώρησις με τίτλο: «Το παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου» (φ. 

807/22.10.1947), που αναδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ενοριακή Παρουσία της 

Ενορίας των Εισοδίων Ρεθύμνου (τεύχ. 5, 8-9). 



 

 

 
ΕΙΚ. 92. Κτητορική επιγραφή Αγίου Αντωνίου. 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 91. Ο Αγιος Αντώνιος. 

 



 

 

1 4 .  Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 

(ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

H ενεπίγραφη μαρμάρινη πλάκα που υπάρχει σήμερα στην ανατολική πρόσοψη του 

Επισκοπείου είναι νέα. Λαξεύτηκε και τοποθετήθηκε στη δεκαετία του 1980, κατά 

τη ριζική επισκευή του, που έγινε επί αρχιερατείας του τότε Μητροπολίτη Ρεθύμνης 

και Αυλοποτάμου κυρού Τίτου Συλιγαρδάκη. Πριν από την επισκευή αυτή υπήρχε 

επιγραφή γραμμένη, σύμφωνα με πληροφορίες του κ. Λεωνίδα Καούνη, πάνω σε τρία 

κομμάτια λαμαρίνας, βαμμένα με κίτρινο χρώμα και τοποθετημένα στον ανατολικό 

τοίχο του επισκοπείου, κάτω από τον εξώστη του, ανάμεσα στα στηρίγματα (φουρού- 

σια) του εξώστη. Οι λαμαρίνες αυτές αφαιρέθηκαν κατά την επισκευή που προανα- 

φέρθηκε και φυλάχτηκαν σε αποθήκη της I. Μονής Αρσανίου. Όταν, όμως, ο ίδιος, ο 

κ. Λ.  Καούνης, επί αρχιερατείας Θεοδώρου Τζεδάκη, τις αναζήτησε, για να μπουν 

ξανά στη θέση τους δεν μπόρεσε να τις βρει. 

Στην τωρινή επιγραφή αναφέρεται, εσφαλμένα, ότι η ανακαίνιση του μεγάρου οφεί- 

λεται σε «ενέργεια» του στρατηγού της ρωσικής κατοχής Δημητρίου Δε Χιοστάκ. Η 

αλήθεια, όμως, είναι ότι η ανοικοδόμηση έγινε με τη φροντίδα του στρατηγού του αυ- 

τοκρατορικού ρωσικού στρατού Θεοδώρου ντε Χιοστάκ (βλ. «Αναμνήσεις...», του 
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Ε ι κ .  93. Το παλαιό 

Επισκοπικό Μέγαρο. 
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Ιωσήφ Κοβάλσκυ, αξιωματικού του Ρω- 

σικού στρατού κατοχής, δημοσιευμένες 

από τον Εμμανουήλ Ζαμπετάκη στη με- 

λέτη του «Οι Ρώσοι στην Κρήτη», πε- 

ριοδικό Κρητικά Χρονικά 18, 61-65). 

Βλ. και Γ. Β. Δρανδάκη, «Ο Χιοστάκ 

την εποχή της ρωσικής κατοχής στο Ρέ- 

θυμνο και έπειτα από αυτήν», εφ. Βήμα. 

Ρεθύμνου, φ. της 20 και 23.8.1993). Η 

παλιά επιγραφή, την οποία έχει δημοσι- εύσει ο 

Εμμανουήλ Ζαμπετάκης (Κρητικά Χρονικά, τ. 18, 66 σημ. 21) απέδιδε σω- 

στά στο Θεόδωρο ντε Χιοστάκ τη μέριμνα για την ανοικοδόμηση του Επισκοπείου. 

Στη μαρμάρινη πλάκα, που είναι εντοιχισμένη σήμερα, έχει χαραχθεί το ακόλουθο 

κείμενο που αντιγράφεται εδώ με ακρίβεια, χωρισμένο σε σειρές, όπως στην επιγραφή 

(εικ. 94): 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΤΟΥ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΗΣ 

ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕ ΧΙΟΣΤΑΚ 

 

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑ 

ΤΟΡΟΣ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ Β' 

 

ΕΠΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΝΕΚΕΝΙΣΘΗ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 1900 

 

Νομίζουμε, πάντως, ότι πρέπει εκτός από την ιστορική ανακρίβεια, που σημειώσα- 

με παραπάνω, να διορθωθεί και το ορθογραφικό λάθος στη λέξη «ΑΝΕΚΕΝΙΣΘΗ» 

της επιγραφής. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πληροφορίες του κ.  Γ. Β. Δρανδάκη, δικηγόρου. 

Επίσης, βλ. μέσα στο παpαπάvω κείμενο σχετικές μελέτες. 

Εμμανουήλ Ζαμπετάκη, Οι Ρώσοι στην Κρήτη, Κρητικά Χρονικά 18, 61-66. 

Γ .  Β. Δρανδάκη, Ο Χιοστάκ την εποχή της ρωσικής κατοχής στο Ρέθυμνο και έπει- 

τα από αυτήν, εφ. Βήμα Ρεθύμνου, 20 και 23.8.1993. 

Εικ. 94. Κτητορική επιγραφή Επισκοπείου 
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15.  ΠΛΑΤ ΕΙΑ 4ΩΝ ΜΑΡ ΤΥΡΩΝ  

 

Μέσα στο πάρκο, και μπροστά από τον ανδριά- 

ντα του Κωστή Γιαμπουδάκη, υπάρχει μικρή μαρ- 

μάρινη πλάκα, στην οποία αναγράφεται (εικ. 97): 

ΕΓΕΝΕΤΟ 

ΕΠΙ ΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝ. Μ. ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΙ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1964 

 

ΣΤΥ Λ Ι Α Ν Ο Σ  ΨΥ Χ Ο Υ Ν Τ Α Κ Η Σ  

Γεννήθηκε το 1898 στο εκκλησάκι του Αγίου 

Αντωνίου στην περιοχή Πετρέ Ρεθύμνης. Ο πατέ- 

ρας του καταγόταν από την Ασή Γωνιά και η μη- 

τέρα του από το Γεράνι Ρεθύμνης. Τελείωσε το 

Δημοτικό και το Γυμνάσιο στο Ρέθυμνο και φοίτη- 

σε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη- 

νών. Πήρε ειδικότητα αφροδισιολόγου-δερματολό- 

γου και, στη συνέχεια, υπηρέτησε τη στρατιωτική 

του θητεία στη Μ. Ασία. Εργάστηκε στο Δημοτι- 

κό Νοσοκομείο Ρεθύμνης, ενώ συγχρόνως διατη- 

ρούσε και εξωτερικό ιατρείο. 

Από το 1951 ως το 1964 διατέλεσε Δήμαρχος 

Ρεθύμνης. Επί Δημαρχίας του έγινε το πρώτο δί- 

κτυο ύδρευσης της πόλης. 

Διαμόρφωσε την Πλατεία των 4ων Μαρτύρων, 

την πλατεία της Μητρόπολης και την Πλατεία 

της Νομαρχίας. 

Έδωσε δημόσια οικόπεδα για τον Ο.Τ.Ε. και τη 

Σχολή Χωροφυλακής. 

Πέθανε στο Ρέθυμνο φτωχός, αλλά οι συμπολί- 

τες του συνοδεύουν τη μνήμη του με τα καλύτερα 

αισθήματα αναγνώρισης για τις προσφορές του 

στην πόλη τους. 

Εικ. 95. Η πλατεία των 4ων Μαρτύρων (1999). 

Εικ. 96. Η πλατεία των 4ων Μαρτύρων (1930;). 

Εικ. 97. Η επιγραφή της πλατείας 

των 4ων Μαρτύρων. 

Εικ. 98. Ο αείμνηστος Δήμαρχος 

Στυλ. Ψυχουντάκης (Αρχείο Μ. Αστρινού). 



 

 

16. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

Αριστερά της ανατολικής εισόδου του Δημοτικού μας κήπου υπάρχει μεγάλη μαρ- 

μάρινη επιγραφή που γράφει (εικ. 101): 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΚΗΠΟΣ 

ΕΠΙ 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 

ΤΙΤΟΥ ΠΕΤΥΧΑΚΗ 

1926 

 

Παρόμοια συντομότερη επιγραφή είναι εντοιχισμένη και δεξιά της βορινής κεντρι- 

κής εισόδου. 

 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ του ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Εξω από το παλιό βενετσιάνικο τείχος, που περιβάλλει σαν δαχτυλίδι την πόλη 

μας, και κατά μήκος της σημερινής λεωφόρου Κουντουριώτη, εκεί, περίπου, όπου η 

Μεγάλη Πόρτα (Porta Guora) υψώνεται μεγαλόπρεπα, βρίσκονταν επί τουρκοκρα- 

τίας τα τούρκικα νεκροταφεία (μεζάρια). 
 
 

 

Εικ. 100. Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου (1999). 

Εικ. 99. Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου (1930;). 



 

 

Στο χώρο αυτό ένας αγαπημένος των 

Ρεθεμνιωτών Δήμαρχος, ο αείμνηστος 

Τίτος Πετυχάκης,  δημιούργησε, από 

τον πρώτο κιόλας χρόνο του δημαρχια- 

κού του έργου, το Δεκέμβριο του 1924, 

ένα θαυμάσιο Κήπο, 2500 τ.μ., στον 

οποίο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο 

Π. Πρεβελάκης στο Χρονικό μιας Πολι- 

τείας, «κάθε ρίζα βρήκε κι από 'να κάφ- 

καλο να το βυζαίνει». 

Αυτός ο Κήπος υπήρξε το «χαϊδεμένο 

παιδί» του Τίτου Πετυχάκη. Αρχικός, 

πάντως, προορισμός του νεκροταφειακού 

αυτού χώρου ήταν να εγκατασταθεί εκεί 

ένα σύγχρονο «αγροκήπιο», το οποίο, 

συγχρόνως, θα μπορούσε «να χρησιμο- 

ποιείται και ως Δημοτικός Κήπος χάριν 

του περιπάτου των πολιτών». Όμως, η 

θέληση και το μεράκι του καλού αυτού 

Δημάρχου τον ώθησαν να δημιουργήσει 

τον πανέμορφο αυτόν «πνεύμονα» πράσινου, που τον προσέφερε, στη συνέχεια, σαν το 

πολυτιμότερό του δώρο προς την αγαπημένη του Πολιτεία. Στη φύτευση βοήθησε 

και η Φιλοδασική Ένωση Ρεθύμνης, ένας δραστήριος σύλλογος που πρόεδρός του 

ήταν ο επίσκοπος Τιμόθεος Βενέρης. Λένε, μάλιστα, οι παλιοί Ρεθεμνιώτες ότι ο Δή- 

μαρχος έφερε σπόρους και σπάνια άνθη και φυτά απ' όλα τα μέρη του κόσμου, για να 

δημιουργήσει αυτό το θαύμα που, στη συνέχεια, απέσπασε και βραβείο από τη Διεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης, που συνοδευόταν από έπαθλο 80.000 δραχμών της εποχής 

εκείνης. Τόσο πολύ καμάρωνε για το μικρό παράδεισό του ο Δήμαρχος Τίτος Πετυ- 

χάκης, σ' όλα τα χρόνια της εικοσιπενταετούς δημαρχίας του, ώστε εκεί οδηγούσε 

κάθε υψηλό επισκέπτη της πόλης και του τον επεδείκνυε με περισσό θαυμασμό (βλ. 

εικ. 102, 103, 104). 

Έτσι δημιουργήθηκε ο Δημοτικός Κήπος που προσφέρει έκτοτε ώρες δροσιάς ξε- 

γνοιασιάς και γαλήνης στους Ρεθεμνιώτες και αφήνεται να τον χαίρονται απεριόρι- 

στα όλοι μικροί και μεγάλοι. Σ' αυτόν το μεγάλο Κήπο της πόλης μας, που θεωρεί- 

ται, μάλιστα, ως ένας από τους μεγαλύτερους της Χώρας, πραγματοποιείται κάθε 

καλοκαίρι, πολλές δεκαετίες τώρα (από τη δεκαετία του '50), η «Γιορτή του Κρασι- 

ού» και διάφορες άλλες εκδηλώσεις που, μαζί με το Αναγεννησιακό Φεστιβάλ της 

πόλεώς μας, γίνονται σπουδαίος πόλος έλξης για τον ελληνικό και όχι μόνο τουρισμό. 
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ΕΙΚ. 101. Η επιγραφή στην ανατολική είσοδο 

του Δημοτικού Κήπου. 



 

158  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Δημ. Αετουδάκη, Ρεθεμνιώτικο οδοιπορικό μέσα στο χρόνο, Αθήνα 1986, 137-138. 

Μαρίας Τσιριμονάκη, Εν Ρεθύμνω, Ρέθυμνο 1997, 57-58. 

Ο Δημοτικός Κήπος του Ρεθύμνου, Τμήμα Πρωτοβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαί- 

δευσης, Ρέθυμνο 19972. 

Εικ. 102. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Τίτος Πετυχάκης 

με το Βασιλιά Γεώργιο στο Δημοτικό Κήπο (1930;). 

ΕΙΚ. 103. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Τίτος Πετυχάκης 

με τον Ελευθέριο Βενιζέλο στο Δημοτικό Κήπο (1930;). 

Εικ. 104. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου Τίτος Πετυχάκης 

με τον τότε Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Κοτζιά 

στο Δημοτικό Κήπο (1930;). 



 

 

(Τις φωτογραφίες 102, 103, 104 ευγενώς μας παραχώρησε η κόρη του αείμνηστου 

Δημάρχου Τίτου Πετυχάκη κ .  Μαρία Πλουμιστού, την οποία και από τη θέση 

αυτή θερμά ευχαριστούμε.) 
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17. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 

Σε μαρμάρινη πλάκα, εντοιχισμένη αριστερά της κεντρικής εισόδου της παλιάς 

πτέρυγας του νοσοκομείου Ρεθύμνης, αναγράφονται τα εξής (εικ. 106): 

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ 

ΤΟ ΠΕΡΙΚΑΛΛΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΤΟΥΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1953 

ΔΑΠΑΝΑΙΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 

ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Μ. ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ 

ΙΑΤΡΟΥ 

 

Σε άλλη μαρμάρινη πλάκα (εικ. 107), πρόχειρα τοποθετημένη στη γωνία Δυτικά 

του νοσοκομειακού κήπου, αναφέρεται λεπτομερώς η σύνθεση της Επιτροπής Νοσο- 

κομείων της Παγκρητικής Ενώσεως Αμερικής και έχει ως εξής: 

1 5 9  

ΕΙΚ. 105. Το Νοσοκομείο Ρεθύμνης (1999). 



 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΙΔΡΥΘΕΝ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ 

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1953 

 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΙΩΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΝΟΚΑΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΥΛΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΑΛΑΚΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΜΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΑΜΙΟΛΑΚΗΣ 

 

Επίσης, στο Νοσοκομείο υπάρχουν και άλλες δύο μαρμάρινες πλάκες, στις οποίες 

αναγράφονται οι μεγάλοι δωρητές του ιδρύματος στη μια και τα ονοματεπώνυμα 

όσων είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση του έργου ανέγερσης 

του κτιρίου στην άλλη (εικ. 107-108). 

Οι μεγάλοι δωρητές, που αναφέρονται στην πρώτη πλάκα, είναι οι εξής: 

 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΕΝΤΑΚΗΣ 

1 6 0  

 
Εικ. 106. Κτητορική επιγραφή 

του Νοσοκομείου. 



 

 

ΙΑΚΩΒΟΣ Γ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 

ΦΑΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΤΕΛΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ 

ΕΦΕΔΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

«ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» TOLEDO OHIO 

 

Εικ. 107-108. Επιγραφές Δωρητών - Μελετητών του Νοσοκομείου Ρεθύμνης. 
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Ενώ οι επόπτες εκτέλεσης του έργου, στην άλλη πλάκα, είναι οι εξής: 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΕ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕ 

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ 

ΤΖΩΝ. Χ. ΦΕΛΛΟΥΡΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΣΤ. ΤΡΕΖΟΣ & Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΡΓΟΥ 1952-1953 

Εικ. 109. Το Νοσοκομείο Ρεθύμνης το 1945. 



 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Το πρώτο κρατικό νοσοκομείο στο Ρέθυμνο ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 1800-1870 και 

λειτούργησε σε ιδιωτικό οίκημα της οδού Χατζηγρηγοράκη (παρόδου της Αρκαδίου). 

Αργότερα, κατά τα έτη 1897-99, ιδρύθηκε από τους Ρώσους του Ρεθύμνου και 

εγκαινιάστηκε από τον ύπατο Αρμοστή, πρίγκιπα Γεώργιο, στις 6.5.1899, το πρώτο 

σύγχρονο νοσοκομείο στην Κρήτη, δυναμικότητας 25-30 κλινών και με ανάλογο χει- 

ρουργείο. Να σημειωθεί ότι η στέγη του χειρουργείου ήταν από γυάλινα κεραμίδια και 

αυτό θεωρήθηκε, τον καιρό εκείνο, ως μέγα τεχνικό επίτευγμα. 

Το νοσοκομείο αυτό λειτούργησε μέχρι τις 22.5.1941, τρίτη ημέρα της Μάχης 

της Κρήτης στο Ρέθυμνο, όταν χτυπήθηκε από γερμανικά αεροπλάνα, παρά τα εμ- 

φανή σήματα του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, που υπήρχαν στη στέγη του. Αυτή 

ήταν και η τελευταία μέρα της λειτουργίας του Δημοτικού νοσοκομείου στο Ρέθυμνο. 

Στις 7.6.1941, ο γερμανός Διοικητής Ρεθύμνης λοχαγός Callers, έδωσε διαταγή 

στο γερμανομαθή γιατρό Δημ. Χαλκιαδάκη να δημιουργήσει κρατικό νοσοκομείο για 

τις ανάγκες των τραυματιών της Μάχης στο Ρέθυμνο αλλά και των κατοίκων της 

πόλης. Έγινε, λοιπόν, επίταξη της Κλινικής Μαρούλη για το παθολογικό τμήμα και 

της κλινικής Φραγχιαδάκη για το χειρουργικό και στα τέλη Ιουνίου του 1941 λει- 

τούργησε το Κρατικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. 

Στις 23.10.1944 το νοσοκομείο μεταφέρθηκε από τη κλινική Μαρούλη στο κτίριο 

του Ορφανοτροφείου —σήμερα Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου—, όπου λειτουργούσε 

το Γερμανικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο που είχε εγκαταλειφθεί κατά την αποχώρη- 

ση των Γερμανών με όλο σχεδόν τον εξοπλισμό του. Το νοσοκομείο παρέμεινε σε αυτό 

το κτίριο για μια δεκαετία συστεγαζόμενο με τα ορφανά (εικ. 109). 

Το 1951 η Παγκρήτια Ένωση Αμερικής διέθεσε το ποσό των 50.000 δολαρίων, 

προκειμένου να αρχίσει η ανοικοδόμηση ενός νέου και σύγχρονου νοσοκομείου στο χώ- 

ρο που αυτό λειτουργεί και σήμερα. Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του νέου 

νοσοκομείου έγινε στις 29.5.1954. Η δαπάνη ανέγερσής του, όπως σημειώσαμε ήδη, 

έγινε από την Παγκρήτια Ένωση Αμερικής με τη συμμετοχή των κυβερνήσεων των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Βασιλείου της Ελλάδος ως και του Δήμου 

Ρεθύμνης, όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στη μαρμάρινη πλάκα που κοσμεί την 

είσοδο του νοσοκομείου. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ ΦΙΑ  

Νικολάου Αλ. Κοκονά, Σύντομη Ιστορία των Νοσοκομείων της Κρήτης, Ρέθυμνο 1987. 
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18.  ΔΗ Μ Α Ρ Χ Ε Ι Ο  

 

Αριστερά της εσωτερικής κεντρικής εισόδου του δημαρχιακού μας μεγάρου υπάρ- 

χει εντοιχισμένη μικρή ανορθόγραφη πλάκα* (εικ. 111) στην οποία αναγράφονται σε 

δυο γλώσσες (ελληνική — αγγλική) τα εξής: 

 

ΣΤΟΝ ( s i c )  ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ ( s i c )  ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΡΟΣ 

ΤΙΜΗ ( s i c )  ΤΩΝ ΠΕΣΣΟΝΤΩΝ ( s i c )  

ΜΑΧΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ TON ( s i c )  ΜΑΙΟ ( s i c )  ΤΟΥ 1941 

ΑΠΟ ΤΟ 2ο/1ο ΤΑΓΜΑ 

ΠΟΛΥΒΟΛΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

 

TO THE MAYOR & CITIZENS OF 

RETHYMNON TO COMMEMORATE 

THE BATTLE OF RETHYMNON 

MAY 1941 

FROM THE 2/lst AUSTRALIAN 

MACHINE GUN BATTALION 

*   Βλ. σχετ.με την πλάκα αυτή στο κεφ. «Διαπιστώσεις - Προτάσεις», σ. 198 του παρόντος βιβλίου. 

Εικ. 110. Δημαρχείο Ρεθύμνου. Εικ. 111. Η ανορθόγραφη πλάκα στην είσοδο 

του Δημαρχείου Ρεθύμνου. 



 

17261 72  

1 9 .  3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (παλιό «Θηλέων») 
 

Το 3o Λύκειο Ρεθύμνου στεγάζεται στο παλιό κτίριο, που είναι στη λεωφόρο Κου- 

ντουριώτη και οικοδομήθηκε με δαπάνες του Μοναστηριακού Ταμείου το έτος 1926. 

Πρωτολειτούργησε ως Γυμνασιακό Παρθεναγωγείο, του οποίου αρχεία διατηρούνται 

από το έτος 1920. Συνέχισε να λειτουργεί ως Γυμνάσιο Θηλέων και, αργότερα, ως 

Λύκειο Θηλέων μέχρι το 1979 που τα σχολεία έγιναν μικτά και πήρε τη σημερινή 

του ονομασία, 3ο Λύκειο. Το σχολείο αυτό έχει μεγάλη παράδοση και προσφορά, για- 

τί όλα σχεδόν τα κορίτσια του Νομού μας, που πολλά από αυτά διακρίθηκαν και δια- 

κρίνονται μέχρι σήμερα ως επιστήμονες, πέρασαν από αυτό, τον καιρό που λειτουρ- 

γούσε ως μοναδικό Παρθεναγωγείο—Γυμνάσιο Θηλέων του νομού. 

Στο διάδρομο του ισογείου και απέναντι από την κεντρική (βορινή) είσοδο του σχο- 

λείου, σε μεγάλη μαρμάρινη πλάκα, υπάρχει γραμμένη με χρυσά γράμματα η εξής 

ιστορική κτητορική επιγραφή (εικ. 113): 

 

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ 

ΤΟΥΤΟ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΟΥ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΒΕΝΕΡΗ 

 
ΕΠΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 

Εικ. 112, Το παλιό Θηλέων, σημερινό 3ο Ενιαίο Λύκειο Ρεθύμνης (φωτ. του 1930;). 



 

 

 
Εικ. 114. Η έμμετρη επιγραφή πάνω από 

τη βορινή είσοδο του παλιού θηλέων. 

Εικ. 113. Η έξοχη κτητορική επιγραφή του παλιού Θηλέων 

(διάδρομος ισογείου). 

 

 

Πάνω από την επιγραφή υπάρχει έξοχη δυτικής τεχνοτροπίας εικόνα με το Χριστό 

που ευλογεί τα μικρά παιδιά, έργο του γνωστού ρεθεμνιώτη αγιογράφου Ιωάννη Πα- 

παδόπουλου. 

Αλλά και πάνω από τη βορινή κεντρική είσοδο του σχολείου υπάρχει και άλλη, πά- 

νω σε μάρμαρο, μεστή νοήματος έμμετρη επιγραφή που έχει ως εξής (εικ. 114): 

 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΙ ΜΟΝΑΙ ΠΟΥ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 

ΕΔΩΚΑΝ ΦΩΤΑ ΑΣΥΛΟΝ ΣΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ 

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΩΣ ΗΓΕΙΡΑΝ ΥΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ 

ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΒΩΜΟΝ ΣΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΗΝ 

π

αιδειαν 

 ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 

+  Ο ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΤΙΜΟΘΕΟΣ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

20. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ  (νέα πτέρυγα) 

 

Στη νέα πτέρυγα του παλιού Γυμνασίου Θηλέων (εικ. 115), επί της οδού Χαρ. Δα- 

σκαλάκη, όπου στεγάζεται σήμερα το 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνης, υπάρχει εντοιχισμένη 

η εξής κτητορική επιγραφή (εικ. 116): 

Η ΠΤΕΡΥΞ ΑΥΤΗ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΔΑΠΑΝΑΙΣ 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1961 

ΕΠΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ I. ΧΟΜΠΙΤΗ 

ΤΑΜΙΟΥ Ν. ΚΑΤΣΙΡΑΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Π. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΥ 

 
Εικ. 115. 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνης (νέα πτέρυγα) 

 

Εικ. 116. Επιγραφή ανέγερσης 

3ου Γυμνασίου Ρεθύμνης. 



 

 

2 1 .  1ο  ΕΝΙΛΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
(παλιό «Πολυκλαδικό» και ακόμα παλιότερα γνωστό ως «Αρρένων») 

 

Στο ισόγειο του κτιρίου, μέσα στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, υπάρχει ενδιαφέ- 

ρουσα κτητορική επιγραφή, που έχει ως εξής (εικ. 119): 

 

ΟΙΚΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΙΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 1928 

ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟ- 

ΛΕΜΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΥΓΕΝΕΙ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΥΠΟ ΔΗΜΟΥ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙΣ ΑΡΩΓΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣ 

ΑΕΙΔΙΟΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ 

ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ 

ΜΕΛΛΟΥΣΑΙΣ ΓΕΝΕΑΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 

ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΑΝΔΡ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ζ. ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΤΣΑΓΡΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι . ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Θ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

 

Επειδή στο χώρο αυτό, του 1ου Ενιαίου Λυκείου, λειτούργησε μέχρι το σχολ. έτος 

1986-87 το 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, το σχολείο μας, δηλαδή, θεωρούμε υποχρέωσή 

μας, στο σημείο αυτό, να κάνουμε ειδική αναφορά στην ιστορία του 1ου Γυμνασίου 

Ρεθύμνου. Η ιστορία, εξάλλου, του συγκεκριμένου κτιρίου, μέχρι σήμερα, ταυτίζεται 

με αυτήν του 1ου Γυμνασίου του νομού μας, που στεγάστηκε στο χώρο αυτό τα πε- 

ρισσότερα χρόνια από τότε (1928) που οικοδομήθηκε μέχρι και το 1986, που μετα- 

κόμισε στον παρακείμενο λοφίσκο του Τ. Σταυρού της πόλης μας. 
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1 ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Η ιστορία του 1ου Γυμνασίου 

Ρεθύμνης αρχίζει από το 1899, 

χρονολογία κατά την οποία αρ- 

χίζουν να υπάρχουν αρχεία του 

σχολείου. Τα αρχεία φυλάσσο- 

νται σήμερα στο 2ο Λύκειο Ρε- 

θύμνης και πρόκειται σύντομα 

να μεταφερθούν στα ΓΑΚ — 

Αρχεία Νομού Ρεθύμνης. 

Από τα αρχεία του σχολείου 

πληροφορούμαστε ότι κατά τα 

έτη 1899-1906 λειτουργούσε 

ως προγυμνάσιο και ημιγυμνά- 

σιο Ρεθύμνης, με τον τίτλο: 

«Τμήμα ελληνικού σχολείου». 

Στην «Κρητική Χορογραφία» 

του Ιωάννου Εμμ. Νουχάκη, 

Εν Αθήναις 1903, φέρεται με 

το όνομα «Μοσχάκειον Ημι- 

γυμνάσιον». Από το 1901- 1907, διευθυντής του είναι 

ο 

Εμμ. Γενεράλης.* Κατά τη 

διάρκεια αυτών των χρόνων ανάμεσα στους καθηγητές συναντούμε και τους: Μ. Γ. 

Πρεβελάκη, Σ. Δρανδάκη, Ε. Σαπουντζάκη, Μ. Τρουλλινό, Π. Φωτεινό, Αρχιμ. 

Άνθιμο Λελεδάκη, I. Βογιατζάκη, Σ. Βολανάκη{;), Μ. Προχεράρη και τον Ε. Πε- 

τρουλάκη. Μέχρι το σχολικό έτος 1907-1908 το ημιγυμνάσιο είχε πέντε τάξεις. Το 

1909 με το υπ' αριθμόν 96 διάταγμα της εκτελεστικής επιτροπής της 20ης Μαΐου 

1909 στο σχολείο προσαρτάται και έκτη τάξη. Κατά τα έτη 1908-1912, τη διεύ- 

θυνση του σχολείου την έχει αναλάβει ο Μ. Γ. Πρεβελάκης.** 

Κατά τα έτη 1913-1926 διευθυντές του σχολείου διετέλεσαν οι εξής: 

α) Μ. Δασκαλάκης    (1913-1914) 

 

* Γνωστός λόγιος και συγγραφέας των βιβλίων Επίτομος Γεωγραφία της νήσου Κρήτης, εν Αθή- 

ναις 1891 (οκτώ εκδόσεις). Γραμματική της νέας Ελληνικής Γλώσσης, εν Αθήναις 1902 και 

Συνοπτική Γραμματική της Ομηρικής διαλέκτου, εν Αθήναις 1913. Ο Γενεράλης το 1909 ήταν 

Γενικός Επιθεωρητής των σχολείων της Κρήτης. 

** Πρόγονος του II. Πρεβελάκη και γιος του Γεωργ. Πρεβελάκη, οπλαρχηγού, δημογέροντα και 

πληρεξούσιου της επαρχίας Αγ. Βασιλείου στην Επαναστατική Συνέλευση του 1866. Ο Μ. Γ. 

Πρεβελάκης υπήρξε συγγραφέας (7. Μονή Πρέβελη) και καθηγητής στην περίφημη Σχολή του 

Αγ. Πνεύματος της επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης. 

Εικ. 117. 1ο Ενιαίο Λύκειο Ρεθύμνης 

(παλιό Αρρένων - δεκαετία του '30). 

 
ΕΙΚ. 118. 1ο Ενιαίο Λύκειο Ρεθύμνης 

(παλιό Αρρένων) (1999). 
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β) Μ. Γ. Πρεβελάκης (1915-1916) 

γ) Σ. Κ. Τάνος (1916-1919) 

δ) Σ. Βογιατζάκης     (1919-1920) και 

ε) Μ. Γ. Πρεβελάκης (1921-1926) 

Την ίδια περίοδο, 1921-1926, υπογρά- 

φουν στα Πρακτικά του σχολείου (που από 

το 1915 έχει πάρει τον τίτλο «Γυμνάσιον 

Ρεθύμνης») οι καθηγητές: Σ. Σαπουντζά- 

κης, Μ. Σχινάς, Μ. Τρουλλινός, Σ. Δραν- 

δάκης, Ε. Σωτήρχος, Ν. Τυλλιανάκης, Ε. 

Πετρουλάκης, Τ. Βογιατζάκης, Ε. Λο- 

γιάδης, Ι. Μαμαλάκης, Π. Μεγαλοοικο- 

νόμου και Ι. Δασκαλάκης. 

Από το 1920-1938, βρίσκουμε στα αρ- 

χεία του σχολείου και τα παραρτήματα των 

ημιγυμνασίων Σπηλίου και Πανόρμου. Για 

τα έτη 1928-32 δεν μπορούμε, δυστυχώς, 

να αντλήσουμε πληροφορίες, γιατί τα αρ- 

χεία της συγκεκριμένης περιόδου έχουν κα- 

εί. Το 1933 το σχολείο παίρνει τον τίτλο: 

«Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης» και το ίδιο 

έτος έως το 1936, τη διεύθυνση της Σχο- 

λής έχει αναλάβει ο Ευρ. Βούλγαρης. 

Το σχολικό έτος 1933-34 η μεγάλη πεζογράφος μας, Λιλίκα Νάκου*** υπηρέτη- 

σε στη Σχολή ως καθηγήτρια της μουσικής και των γαλλικών. 

Το σχολικό έτος 1937-1938, διευθυντής αναλαμβάνει ο Σ. Μουζουράκης. Το ίδιο 

έτος η βαθμολογία κλιμακώνεται μέχρι το 20, ενώ μέχρι τότε κλιμακωνόταν μέχρι 

το 10. Κατά την περίοδο 1939-1944, τη διεύθυνση του σχολείου την έχει αναλάβει ο 

Υ. Κοπανάκης, από τον Κεραμέ Αγ. Βασιλείου. Ανάμεσα στους καθηγητές που υπο- 

γράφουν στα πρακτικά είναι οι: Παν. Πλαγιανάκος, Θάλεια Δαφνομίλη, Εμμ. Μα- 

νουσάκης, Εμμ. Δρετουλάκης, Μαν. Σταμαθιουδάκης, Γεώργ. Καυγαλάκης, Βιργ. 

Παναρετάκη, Κυρ. Λαζαρίδης, Κων. Πολογιώργης, Αλέκ. Λάριος, Νι κ .  Δρανδάκης, 

Κων. Δρακωνάκης, Γεωργ. Τζουλάκης, Μιχ. Τυράκης και Μιχ. Κουτρουμπάς. Το 

Σεπτέμβρη του 1943, προσαρτάται στη «Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης» και ο τίτλος: 

«Γυμνάσιον νέου τύπου», ενώ το 1944 παίρνει τον τίτλο «Γυμνάσιον Ρεθύμνου» και 

το 1948 «Γυμνάσιον Αρρένων Ρεθύμνης». Το 1945-1948, τη διεύθυνση του Γυμνα- 

*** Οι μαθητές της, εδώ στο Ρέθυμνο, της κόλλησαν το παρατσούκλι ( Κ .  Ντορεμί), η οποία και το 

αποδέχτηκε με χαρά και έγραψε μάλιστα και βιβλίο με τον τίτλο αυτό, που αναφέρεται στη 

ζωή της εδώ στο Ρέθυμνο. Το βιβλίο αυτό γυρίστηκε και σε ταινία. 

Εικ. 119. Κτητορική επιγραφή. 
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σίου την έχει αναλάβει ο Κωνσταντίνος Φασουλάκης. Μέχρι το 1947 το Γυμνάσιο 

είχε έξι τάξεις, ενώ το 1948 προσαρτώνται δύο ακόμα τάξεις και το Γυμνάσιο παίρ- 

νει τον τίτλο: «α' οχτατάξιο Γυμνάσιον Αρρένων». Αυτό μέχρι το 1958. Από το 

1950-1958 Γυμνασιάρχης είναι ο Σ Ξυδάκης και ανάμεσα στους καθηγητές, εκτός 

των παραπάνω, υπογράφει τώρα και ο Α. Ακτουδιανάκης. Την ίδια περίοδο βρίσκουμε 

παράρτημα και του ημιγυμνασίου Αργυρούπολης. Το 1959-1964, τη διεύθυνση του 

σχολείου έχει αναλάβει ο γνωστός σπηλαιολόγος-Κρητολόγος Ελ. Πλατάκης. Οι 

καθηγητές που συναντούμε τώρα είναι: Γ. Τζουλάκης, Ε. Δρετουλάκης, Μ. Τυρά- 

κης, Δ. Δαφέρμος, Π. Παπαϊωάννου, Ν. Σκανδάλης, Κ. Στρατιδάκης, Χ. Μακρής, 

Γ. Βατζέλης, Μ. Δρετουλάκης, Γ. Εκκεκάκης και Μ. Ασημομύτη. Τη σχολική πε- 

ρίοδο 1965-70, διευθυντής του Γυμνασίου είναι ο Πέτρος Παπαδάκης. Νέοι καθη- 

γητές που συναντούμε στο 1ο Γυμνάσιο είναι οι: Ε. Τσιριντάνης, I. Χαχαριδάκης, Ε. 

Αποστολάκης και Στ. Ζωγραφάκης. Το σχολικό έτος 1971-72, τη διεύθυνση έχει 

αναλάβει ο Χ. Λουϊζίδης, ενώ το 1972-73 το Γυμνάσιο διευθύνει η κ. Β. Παναρετα- 

κη. Κατά τα έτη 1974-77, Γυμνασιάρχες αναλαμβάνουν οι:    

Χ. Μακρής        13-3-74 - Σεπτ. 1974. 

Κ. Στρατιδάκης   1974-75 

Χ.  Μακρής        1975-76. 

Από το σχολικό έτος 1976-77 γίνεται ο χωρισμός του σχολείου σε τριτάξιο γυμνά- 

σιο και σε τριτάξιο Λύκειο. 

ΕΙΚ. 120. 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου (1999). 
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Για τα έτη από το 1976 μέχρι σήμερα, πληροφορίες πήραμε από τα αρχεία του 1ου 

Γυμνασίου, που φυλάσσονται στο γραφείο του Σχολείου, στον Τ. Σταυρό (εικ. 120). 

Από αυτό το σχολικό έτος μέχρι σήμερα, οι διευθυντές που πέρασαν από το 1ο Γυ- 

μνάσιο είναι οι εξής: 

α) 1976-77 ο Μ. Γρηγοράκης 

β) 1977-78 ο I. Τσουδερός 

γ) 1978-79 ο Ν. Μαρκαντώνης 

δ) 1980-84 η Β. Λαμπρινού-Μπαντουβά 

ε) 1984-86 ο Ευαγγ. Σπιτάς 

στ) 1986-88 ο Ι. Δαμανάκης 

ζ) 1988-90 η Μ. Ασημομύτη 

η) 1990-92 ο Εμμ. Τσιριντάνης και 

θ) 1992-99 η Μαριέττα Ασημομύτη 

Το έτος 1979-80, το σχολείο έγινε μικτό, ενώ από το έτος 1986-1987, όταν διευθυ- 

ντής ήταν ο κ. I. Δαμανάκης, το σχολείο μεταφέρθηκε στο σημερινό κτίριό του, στο λό- 

φο του Τ. Σταυρού, προκειμένου στις παλιές εγκαταστάσεις του να στεγαστεί το Πολυ- 

κλαδικό Λύκειο Ρεθύμνης, που τότε λειτούργησε στην πόλη μας για πρώτη φορά. 

Το νέο αυτό κτίριο διαθέτει 26 αίθουσες. Από αυτές οι 18 είναι αίθουσες διδασκα- 

λίας. Το σχολείο διαθέτει, επίσης, αίθουσα τεχνολογίας, Η/Υ, μουσικής, καλλιτεχνι- 

κών, βιβλιοθήκης, εργαστήρια φυσικής και χημείας, αίθουσα του προγράμματος 

«Μνηστήρων», κλειστό γυμναστήριο — αίθουσα πολλαπαλών χρήσεων, καθώς και 

γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. 

Κατά το φετινό σχολ. έτος (1999-2000) φοιτούν 448 μαθητές και διδάσκουν 41 

καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Τα ονόματά τους είναι: 

Ασημομύτη Μαριέτα, διευθύντρια, Σταγάκης Δημήτρ., υποδιευθυντής, Γεωργα- 

λής Γεώργ., υποδιευθυντής, Νικάκη Ευαγγ., Φραγκούλη Άννα, Παπαδάκης Κων., 

Πατρελάκη Κωστ., Μαυροτσουπάκης Γεώργ., Δραμιτινού Μαρία, Καμηλάκης Χα- 

ράλ., Μανωλιουδάκη Αικ., Ιορδανίδου, Μαρμάνη, Μποϊδάκη Μάγδα, Κυριακάκη 

Μαρία, Λαμπρινού Βαρ., Τζαγκαράκη Χαρ., Σαραντινός Γεώργ., Ανδρουλάκη 

Ευαγγ., Χατζηδάκης Εμμ., Κυριαννιτάκη Bapβ., Τζέλησης Μάρκ., Γλεντζάκη 

Άννα, Μαράκης Μιχ., Ζουμπουλάκης Παντ., Σταγάκης Εμμ., Σημαντήρας Εμμ., 

Ζακυνθυνάκη Μαρία, Ψυχαράκη Αικατ., Δρανδάκης Νικ., Κατικά Αναστ., Μανω- 

λακάκη Αναστ., Κελαϊδή Μαρία, Χαραλαμπάκη Ελένη, Πετρούλη Δέσπ., Αγγέλου 

Αικ., Βαβουράκη Βίλμα. 

 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Τα αρχεία του Γυμνασίου από το 1899 μέχρι σήμερα. 

Ο λόφος του Τιμίου Σταυρού της πόλης μας, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαί- 

δευσης του Τμήματος Β1 σχολικού έτους 1993-94, του 1ου Γυμν. Ρεθύμνης, 

Συντονισμός-Επιμέλεια Κωστής Ηλ. Παπαδάκης, Ρέθυμνο 1994. 
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22.  ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ  

 

Μέσα στη Σχολή Αστυφυλάκων Ρεθύμνου υπάρχουν εντοιχισμένες τρεις σημαντι- 

κές ιστορικές ενεπίγραφες μαρμάρινες πλάκες. 

Η πρώτη είναι αναμνηστική και είναι εντοιχισμένη στη βόρεια πλευρά του κτιρίου της 

Σχολής, που οικοδόμησε ο Αυτοκρατορικός Ρωσικός Στρατός το 1897-1899, προκει- 

μένου να χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο για τους πολίτες του Ρεθύμνου αλλά και των 

Ρώσων στρατιωτών που διέμεναν τότε στο Ρέθυμνο, ενώ οι άλλες δυο αναγράφουν τους 

Ευεργέτες η μία και τους Δωρητές η άλλη του Δημοτικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. 

Οι Ρώσοι (δύναμη ενός συντάγματος) ήρθαν στο Ρέθυμνο το Φεβρουάριο του 1897. 

προκειμένου μαζί με τις άλλες Πολυεθνικές Ένοπλες Δυνάμεις (Π ΕΔ)  —που συ- 

γκρότησαν οι τότε Μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις ( Μ ΕΔ)— να υπερασπιστούν το 

υφιστάμενο «status quo» εδώ στην Κρήτη. 

Στους άλλους νομούς του νησιού μας εγκαταστάθηκαν Ιταλοί στα Χανιά, Άγγλοι 

στο Ηράκλειο και Γάλλοι στο Λασίθι. Να σημειώσουμε, ακόμη, ότι οι Πολυεθνικές 

Ένοπλες Δυνάμεις ήρθαν στην Κρήτη ύστερα από μεθοδευμένη πρόσκληση της 

Τουρκίας, η οποία αδυνατούσε, τότε, να εμποδίσει την κατάληψη και ενσωμάτωση 

της Κρήτης από την Ελλάδα. 

Κατά τη διαμονή τους οι Ρώσοι εδώ, στο Ρέθυμνο, Ορθόδοξοι και οι ίδιοι, μπόρεσαν 

να προσεγγίσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κρήτης και να αντιμετωπίσουν, γενι- 

κά, τους Ρεθεμνιώτες με συμπάθεια και κατανόηση. 

Στα πλαίσια των αισθημάτων τους αυτών προς τους Ρεθυμνιώτες οι Ρώσοι άφησαν 

στον τόπο μας σημαντικά έργα ευποιΐας (επισκοπείο, κωδωνοστάσιο μητροπολιτικού 

ναού, έργα πολεοδόμησης, διάνοιξης οδών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κτλ.). 

Εικ. 121. Η Αστυνομική Ακαδημία Ρεθύμνου. 
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Εικ. 122. Αναμνηστική επιγραφή. 

 

Σε αυτόν τον τελευταίο τομέα ανήκει και το νοσοκομείο που ίδρυσαν το 1897- 

1899 στην πόλη μας, σε χώρο που αγόρασαν οι ίδιοι. Το νοσοκομείο αυτό διατηρήθη- 

κε μέχρι τις 22.5.1941, που πολυβολήθηκε από γερμανικά αεροπλάνα και εγκατα- 

λείφθηκε. Εκτοτε, άλλαξε χρήση και έγινε αρχικά σανατόριο —παράρτημα του κρα- 

τικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης— μέχρι το 1952, οπότε παραχωρήθηκε στη Σχολή, 

τότε, Οπλιτών Χωροφυλακής. 

Η μαρμάρινη αναμνηστική επιγραφή στο κέντρο φέρει το έμβλημα της τσαρικής 

Ρωσίας και εκατέρωθεν αναφέρει τα εξής (εικ. 122): 

 

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ    ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

1897    1899 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ    ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 

 

Μέσα στον κεντρικό διάδρομο του παλιού Ρωσικού Νοσοκομείου υπάρχουν οι δύο 

άλλες μαρμάρινες πλάκες που σημειώσαμε στην αρχή (εικ. 123-124). ΓΙ μία, αρι- 

στερά, με τους ευεργέτες έχει ως εξής: 

(σε μικρό αέτωμα, στο πάνω μέρος τη μαρμάρινης πλάκας, σημειώνεται:) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

(και αμέσως από κάτω) στη μαρμάρινη πλάκα: 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΙ 

ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΑ. Ε. ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΙΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 
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Η άλλη μαρμάρινη πλάκα, απέναντι ακριβώς από την προηγούμενη, δεξιά του δια- 

δρόμου, αναφέρει, όπως έχουμε ήδη σημειώσει, τους δωρητές 

(και πάλι σε μικρό αέτωμα, όπως και στην πρώτη σημειώνεται:) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

(και από κάτω στη μαρμάρινη πλάκα) 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Ε. Χ. ΠΕΤΡΑΚΙΣ 

Ε. Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

Γ. Ε. ΣΑΟΥΝΑΤΣΟΣ 

ΣΤ. Π. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ 

Ε. ΕΛ. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΙΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΟΥΛΙΑ ΠΕΤΥΧΑΚΙ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Kωv. Παδουβά, «Οι Ρώσοι στο νομό Ρεθύμνης πριν από εκατό χρόνια», εφ. Ελευθε- 

ρία, 30-31.8.1997. 

Θεοχ. Δετοράκη, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 1990, 438 εξ. 
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23.  ΑΓ Ι Ο Σ  ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  (Ευλιγιάς) 

 

Πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού υπάρχει μαρμάρινη πλάκα (εικ. 125) με 

την εξής αχρονολόγητη επιγραφή: 

 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΥΡΑΤΖΑΣ 

ΟΛΙΑ Μ.ΜΑΥΡΑΤΖΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣ. 

ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΕΛΕΝΗ Γ. ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗ 

Πάντως, ο ναός του Αγίου Ιωάννη θα πρέπει να οικοδομήθηκε γύρω στο έτος 1896. 

Άλλη μαρμάρινη επιγραφή, δεξιά της καγκελόπορτας του αύλειου χώρου του ναού, 

αναφέρει (εικ. 126):   
ΕΞΩΡΑΪΣΘΗ 

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΑΙΣ 

ΤΟΥ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣ/ΝΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1961 

ΜΑ Ν Ο Υ Σ Ο Σ  ΜΑ Υ Ρ Α Τ Ζ Α Σ  ή ΜΑ Υ Ρ Α Τ Ζ Α Κ Ι Σ  

ΓΕ Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Ι Ω Σ .  Χ Α Τ Ζ Η Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Σ  ή 

Χ Α Τ Ζ Η Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Α Κ Ι Σ  (1853- 1937 ) 

Από τους κτήτορες του ναϋδρίου του αγίου Ιωάννη, στον Ευλιγιά, ο Μανούσος Μαυ -  

ρατζάς η Μαυρατζακις  καταγόταν από τα Σφακιά και ήταν πλούσιος έμπορος στην πό- 

λη του Ρεθύμνου και προξενικός πράκτορας της αυτοκρατορικής Ρωσίας από το 1880. 

Ο άλλος, πάλι, ο Γεώργιος  Ιωσήφ Χατζηγρηγόρης ή Xατζηγρηγοράκις, ήταν 

γαμπρός του Μαυρατζά, γιατρός μαιευτήρας και, μετά το θάνατο του πενθερού του, 

τον διαδέχτηκε στο προξενικό αξίωμα. Ο πατέρας και ο παππούς του Χατζηγρηγο- 

ράκι ήταν, επίσης, γιατροί. 

Ο Χατζηγρηγόρης ή Χατζηγρηγοράκις στάθηκε στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς 

ο προστάτης και το καταφύγιο των χριστιανών του Ρεθύμνου, ενώ το σπίτι του παρέμε- 

νε συνεχώς ανοιχτό για όλο τον κόσμο που είχε την ανάγκη του. Τα χρόνια, εξάλλου, 

αυτά ήταν ο πιο πλούσιος από όλους τους προξενικούς πράκτορες του Ρεθύμνου. 

Ο Χατζηγρηγορης υπήρξε από τους πρώτους υποκινητές της επανάστασης του 

1878, και συμμετείχε στην περίφημη μάχη των Κεραμειών (13.2.1878), στην 

οποία και τραυματίστηκε σοβαρά. 

Έγινε πληρεξούσιος της Επαναστατικής Συνέλευσης και Αντιπρόεδρος της Συνέλευ- 

σης των Σφακίων. Έγινε, επίσης, επιμελητής και δωρεάν γιατρός του επαναστατικού 

Εικ. 125. Κτητορική επιγραφή. 

Εικ. 126. Επιγραφή ανακαινιστή. 



 

177 

στρατού. Μετά την επανάσταση εκλέ- 

χτηκε πληρεξούσιος Σφακίων, ασκώ- 

ντας, παράλληλα, εκεί και το ιατρικό 

του επάγγελμα. 

Το 1881 εγκαταστάθηκε στο Ρέθυ- 

μνο, όπου και παντρεύτηκε την Ελένη 

Μαυρατζά και απέκτησε μαζί της έξι 

παιδιά. Την πρώτη κόρη του, τη Χρυσή, 

παντρεύτηκε το 1901 ο Μαν. Ρ. Κούν- 

δουρος (1860-1933), που πρωτοστάτη- 

σε στα πολιτικά πράγματα της Κρήτης, 

πριν τον τελευταίο πόλεμο του 1897. 

Στην επανάσταση του 1897 επέδειξε, επίσης, σπουδαία πατριωτική δράση, παρέ- 

χοντας προστασία στους χριστιανούς από τους εξαγριωμένους Τούρκους, ενώ το 

1910-17 υποστήριξε ανοιχτά το Βενιζέλο στη διαμάχη του με τον Κωνσταντίνο. 

Όταν ήρθαν τα ρωσικά στρατεύματα στο Ρέθυμνο, κατόρθωσε να πείσει τον αρχη- 

γό και τους προξένους να βοηθήσουν την πόλη μας. Τότε χτίστηκε νοσοκομείο, ανα- 

καινίστηκε το επισκοπικό μέγαρο, κτίστηκε το Καμπαναριό της Μεγάλης Παναγίας 

και μοιράστηκαν πολλά τρόφιμα στους κατοίκους. 

Χάρη, τέλος, στην πρόνοιά του το Ρέθυμνο απέφυγε ολοκληρωτική σφαγή και 

εμπρησμό το 1897, όπως, αντίθετα, συνέβη στις άλλες πόλεις της Κρήτης, γιατί ει- 

δοποιήθηκε έγκαιρα ο Ρωσικός στόλος και ήρθε βοηθός από τη Σούδα. 

Άριστος γιατρός και μεγάλος φιλάνθρωπος και ανθρωπιστής ήταν η προσωποποί- 

ση της χριστιανικής ταπεινοφροσύνης. Ευθύστερνος, μάλλον ψηλός, με γενειάδα κα- 

τάλευκη, σεμνός και γεμάτος αγαθότητα έχαιρε απέραντης στοργής και εκτίμησης 

από όλους τους συγγενείς και συμπολίτες του. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μαρίας Τσιριμονάκη, Εν Ρεθύμνω, Ρέθυμνο 1997, 26-33. 

Γιάννη Ευθυβούλου Τσουδερού, Αφιέρωμα στην Ιστορία της Κρήτης κ'  ειδικότερα 

του Ρεθέμνου 1536 ως 1924, Ρέθεμνος 1995. 

Μ. Ε. Δετοράκης, Γιατροί αγωνιστές των Κρητικών επαναστάσεων του ΙΘ' αιώνα. 

Ηράκλειο 1987. 

Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, 12.8.1995 και 13.9.1996. 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, Το Μελόδραμα του Γεωργίου Παράσχου «Η Μάχη των Κε- 

ραμειών» και ο «άγνωστος» Ύμνος της Κρήτης, Ελλωτία 6 (1997), 107-182. 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, Μανούσος Μαυρατζάς ή Μαυρατζάκις - Γεωργ. Ιωσ. Χα- 

τζηγρηγόρης ή Χατζηγρηγοράκις, εφημ. Ελευθερία, Ρεθ., φ. 325/26.2.2000. 

Αυτού του τελευταίου άρθρου του Κ.  Η.  Παπαδάκη αποτελεί αναδημοσίευση το πα- 

ραπάνω κείμενο του βιβλίου μας. 

Εικ. 127. Άγιος Ιωάννης (Ευλιγιάς) 
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24. I. ΝΑΟΣ TΙMIOΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (στον ομώνυμο λόφο) 

 

Πάνω από την κυρία είσοδο του ναού, μέσα σε αέτωμα, υπάρχει η εξής κτητορική 

επιγραφή (εικ. 129): 
 

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ 

ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΘΕΜΕΛΙΩΘΗ 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡ. ΣΤΕΦ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ 1949 

 

 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ TOΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

Το 1935 ο τόπος αυτός του μαρτυρίου και του αίματος κατά τα χρόνια της Βενετο- 

κρατίας αναδείχτηκε σε ιερό προσκύνημα. Μια ευλαβέστατη γυναίκα η Αικ. Βασιλά- 

κη ή Στεφάναινα, όπως την έλεγαν, είχε ως οικογενειακό κειμήλιο ένα σταυρό με Τί- 

μιο Ξύλο με ευλαβική ιστορία και πολλά θαύματα. Το σπίτι της είχε γίνει προσκύνημα 

και τα θαύματα που γίνονταν κάθε μέρα δεν ήταν λίγα. Αυτή, λοιπόν, η ευλαβέστατη 

γυναίκα ζητούσε τόπο να χτίσει ναό αφιερωμένο στον Τ. Σταυρό. Η Στεφάναινα δεν εί- 

χε τύχει παιδείας και ούτε γνώριζε την ιστορία αυτού του χώρου. Όμως, το Πνεύμα 

ΕΙΚ. 128. Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού. 



 

 

του Κυρίου την καλούσε σ' αυτόν ακριβώς τον τόπο του μαρτυρίου και του αίματος. Ο 

τόπος αυτός ανήκε τότε στις οικογένειες Γ. Γιαννούλη και I. Γαβαλά. Ο Γιαννούλης 

παραχώρησε αμέσως το οικόπεδο, ενώ ο Γαβαλάς, που ήταν αξιωματικός, δεν θέλησε 

να το παραδώσει, διότι πίστευε πως, όταν το Ρέθυμνο εξελισσόταν, ο τόπος θα απο- 

κτούσε μεγάλη αξία. Το ίδιο βράδυ, όμως, όπως ο ίδιος διηγήθηκε, είδε τον Ιησού στον 

ύπνο του, ο οποίος του είπε: «Γιατί δεν παραχωρείς τον τόπο να χτιστεί ο ναός μου; 

Πήγαινε να δεις πως εδώ και αιώνες τον έχω σημαδέψει για το σκοπό αυτό». 

Μόλις ξημέρωσε, ο Γαβαλάς πήγε στον τόπο, που σήμερα είναι χτισμένος ο Τ. 

Σταυρός και είδε το βράχο σχεδιασμένο στα τέσσερα σημεία του οικοπέδου. 

Μετά απ' αυτό το συμβάν, το οικόπεδο παραχωρήθηκε και από τον I. Γαβαλά και 

με την εργατικότητα της Στεφάναινας και με τη συνδρομή πολλών κατοίκων του Ρε- 

θύμνου, ο ναός χτίστηκε και τέθηκε σε λειτουργία. Σήμερα είναι ένα από τα ωραιότε- 

ρα προσκηνύματα της πόλης μας. 

 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Λόγος πίστεως και μαρτυρίας, Αυγ. — Σεπτ. — Οκτ. 1992, τεύχη 4 και 5, σ. 16. 

π. I. Πίτερη, ό.π., σ. 11, αλλά και πολλές πληροφορίες του κεφαλαίου αυτού προέρ- 

χονται από παλιότερη συνέντευξή μας με τον π. Ιωάννη. 

Ο Λόφος του Τιμίου Σταυρού, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του τμή- 

ματος Β1, σχολικού έτους 1993-94, του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου, Συντονι- 

σμός—Επιμέλεια Κωστής Ηλ. Παπαδάκης, σσ. 25-26. 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚ. 129. Κτητορική επιγραφή. 



 

 

25.  ΝΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ - ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 
 

Στην είσοδο του Επισκοπείου υπάρχει μεγάλη μαρμάρινη κτητορική επιγραφή, 

στην οποία αναγράφεται με βυζαντινά γράμματα (εικ. 131): 

 

ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ ΘΕΟΥ 

ΤΙΤΟΣ ΣΙΛΛΥΓΑΡΔΑΚΗΣ ( s i c )  

ΕΚ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ 

ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΑΝΗΓΕΙΡΕΝ 

Στις δυο πάνω γωνίες της πλάκας αναγράφεται το μονόγραμμα του Ιησού Χρι- 

στού, ενώ στις δύο κάτω αναπαράσταση των γραμμάτων της αποκάλυψης το Α και 

το Ω και στο μέσον, ανάμεσα σε αυτά, αναπαράσταση υδρίας και φυτού δάφνης. Να 

σημειώσουμε, στο σημείο αυτό, και την ορθογραφικά εσφαλμένη απόδοση από τον 

καλλιτέχνη του επωνύμου του αείμνηστου μεγάλου ιεράρχη της Μητροπόλεώς μας 

με τη γραφή: Συλλυγαρδάκης αντί του σωστού Συλλιγαρδάκης, όπως το αναγράφει 

σε όλα τα βιβλία του. 

Το Επισκοπείο ιδρύθηκε το 1970 από τον μακαριστό Τίτο Συλλιγαρδάκη και έχει 

υπέροχο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Ανήκει στην I. Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτά- 

μου και κατοικήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1975. Εκεί διαμένει ο Μητροπολίτης 

και βρίσκεται η μηχανοοργάνωση της Μητροπόλεως. Από το Επισκοπείο έχουν πε- 

ράσει μέχρι σήμερα τρεις Μητροπολίτες. Οι τέως Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυ- 

λοποτάμου Κυρός Τίτος Συλλιγαρδάκης και Κυρός Θεόδωρος Τζεδάκης και ο τωρι- 

νός κ .  Άνθιμος Συριανός. 

ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ 
 

 

Εικ. 130. Νέο Επισκοπείο. 
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Δίπλα στο Επισκοπείο υπάρχει η εκκλησία του αγίου Παντελεήμονα (εικ. 132), η 

οποία είναι χτισμένη σε βυζαντινό ρυθμό. Αριστερά της κεντρικής εισόδου του ναού 

υπάρχει μεγάλη μαρμάρινη πλάκα (εικ. 133) με το μονόγραμμα του Ιησού και τα 

αποκαλυπτικά γράμματα Α και Ω, στο πάνω μέρος της, και από κάτω, σε βυζαντινή 

γραφή, την εξής επιγραφή: 

 

Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΧΟΜΠΙΤΗ 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Ο Λόφος του Τιμίου Σταυρού, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 

τμήματος Β1, σχολικού έτους 1993-94, του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου, Συντονι- 

σμός—Επιμέλεια Κωστής Ηλ. Παπαδάκης. 

Εικ. 133. Κτητορική επιγραφή 

Αγίου Παντελεήμονα. 

 ΕΥΣΕΒΗ (sic) ΩΚΟΔΟΜΗΤΑΙ ΕΝ ΕΤΕΙ ΣΩΤΗΡΙΩ  

Εικ. 132. Άγιος Παντελεήμονας 

Εικ. 131. Κτητορική επιγραφή νέου επισκοπείου. 

 



 

 

26. ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΜΠΕ 
 

Πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού υπάρχει πέτρινη επιγραφή με τα εξής στοι- 

χεία εκατέρωθεν του οριζόντιου και κάθετου σκέλους ανάγλυφου σταυρού (εικ. 136): 

 

ΕΤΟΣ 1930 

ΑΓ. NIK. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Του ίδιου, πάντως, αγιογράφου εικόνες υπάρχουν στην πόλη μας και στο τέμπλο του ι. ναού των 

αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, αλλά και των Τεσσάρων Μαρτύρων της γενέτειράς τους των Μελά- 

μπων Αγίου Βασιλείου. 
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Εικ. 135. Αγιος Νικόλαος Κουμπέ (δεκαετία '30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 136. Κτητορική επιγραφή 

Αγίου Νικολάου. 
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Αλλο ενδιαφέρον στοιχείο που συναντήσαμε στην ίδια εκκλησία του αγίου Νικολάου 

είναι η μεγάλη εικόνα του Αγίου (εικ. 138), αριστερά του τέμπλου, έργο, όπως ήδη 

σημειώσαμε, του Φώτη Κόντογλου που στο κάτω δεξιό μέρος της υπάρχει αφιέρωση 

της εικόνας «εις μνήμην» του εφέδρου αξιωματικού Κωστή Παπαδάκη η προτομή 

του οποίου βρίσκεται στημένη στο πάρκο της πλατείας των Ηρώων Πολυτεχνείου. 

Η ακριβής αφιέρωση με τις σημαντικές ιστορικές πληροφορίες έχει ως εξής: 

«Μνήσθητι Κύριε της ψυχής του δούλου σου 

Κωνσταντίνου Μύρωνος Παπαδάκη εφέδρου α- 

ξιωματικού και δημοσιογράφου εκ Βάτου Α- 

γίου Βασιλείου ηρωϊκώς πεσόντος υπέρ 

πίστεως και πατρίδος εν Νεστορίω της 

Μακεδονίας την 4ην Νοεμβρίου 1940 

κατά τον Ίταλοελληνικόν πόλεμον. Η 

παρούσα εικών έγινε δαπάνη του αδελφού του Μιχ. Παπαδάκη δικηγόρου 

εν Ρεθύμνη εν έτει σωτηρίω 1951». 

Εικ. 137. Ιησούς Χριστός (έργο Φώτη Κόντογλου, 1951). Εικ. 138. Άγιος Νικόλαος (έργο Φώτη Κόντογλου, 1951). 
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27. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
του ΣΩΤΗΡΟΣ - ΚΟΥΜΠΕ 

 

Στο πλάι των δύο εισόδων του δίκλιτου ναού της I. Μονής της Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος, στον Κουμπέ, υπάρχουν δύο εντοιχισμένες ενεπίγραφες πλάκες. Η μία, 

δεξιά της εισόδου του ι. Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, χαραγμένη σε πο- 

ρόλιθο, είναι παλιά και προέρχεται από το παλιό Μοναστήρι που καταστράφηκε από 

τους Τούρκους το έτος 1645. Πάνω σε αυτήν υπάρχει η επιγραφή (εικ. 141): 

 

ΤΩ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ ΘΑΒΩΡ Κ[ΑΙ] 

ΕΡΜΩΝ Κ[ΑΙ] ΤΩ ΣΚΗΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩ 

ΑΓΑΛΛΙΑΣΟΝΤΑΙ 

ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΚΤΗΤΟΡΣ[Ι] 

ΟΙ ΕΝ ΧΡ/ΤΩ ΑΔΕΛΦΟΙ 

 

Πρόκειται, λοιπόν, για το παλαιοδιαθηκικό χωρίο από το Ψαλτήρι: 

 

«Τον βορράv και θαλάσσας συ έκτισας, 

Θαβώρ και Ερμών εν τω ονόματί σου αγαλλιάσσονται» 

(Ψαλμ. 88, στ. 13) 

 

που επιβεβαιώνει ακριβώς την αφιέρωση και του καθολικού του πρώτου αυτού μονα- 

στηριού, του ΙΖ' αι, στο γεγονός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, αφού κάνει 

αναφορά στο όρος ΘΑΒΩΡ της Παλαιστίνης, όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου, 

και στο απέναντι από αυτό βουνό ΕΡΜΩΝ και όχι  σε  ερημητιανούς  μοναχούς,  ιδρυ -  

τές  της  Μονής,  όπως εσφαλμένα υπέθεσαν ορισμένοι  ερευνητές .  

Η άλλη επιγραφή, χαραγμένη σε πέτρα αλφάς, αριστερά της εισόδου, στο νεότερο 

κλίτος του αγ. Ιωάννου του Προδρόμου, που οικοδομήθηκε το έτος 1992, είναι νεα 

και εντοιχίστηκε από τις αδελφές του σημερινού μοναστηριού. 

Σ' αυτήν αναγράφονται τα εξής λόγια, που προέρχονται από το ειλητάριο που κρα- 

τά, συνήθως, στις εικόνες του ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (εικ. 142): 

 

Κ Α Μ Φ Θ Η Τ Ι  X E  Ι Κ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ι Σ  

ΛΟΓΟΙΣ ΑΚΟΥΣΟΝ ΚΑΜΟΥ ΤΟΥ 

ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΣΟΥ ΛΟΓΕ ΤΟΥΣ Τ ΕΝ 

Θ Α Δ Ε  Μ Ε Ν Ο Ν Τ Α Σ  Α Σ Κ Η  

ΤΟΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΔΟΥ ΤΟΥΤΟΙΣ 

Λ Υ Σ Ι Ν  Τ Ω Ν  Ε Π Τ Α Ι Σ Μ Ε  

Ν Ω Ν  Κ Α Ι  Ο Ι Κ Η Τ Ο Ρ Α Σ  Δ Ε Ι  

ΞΟΝ ΤΟΥ Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Υ  1992 
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IΕPΑ ΜΟΝΗ TΗΣ ΜΕΤΑMOΡΦΩΣΕΩΣ  TOΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

Η Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, λόγω της γειτνίασής της με την 

πόλη του Ρεθύμνου, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους Ρεθεμνιώτες τόσο κατά την πρώ- 

τη περίοδο της ζωής της (1550-1645), όσο και κατά τη δεύτερη (μετά το 1935), 

που επανιδρύθηκε και ανακαινίστηκε από το νεότερο ιδρυτή της μακαριστό γέροντα 

Νέστορα Βασσάλο.  

Ο Νέστωρ Βασσάλος, πριν από το έτος αυτό (1935), μόναζε σε κελλί της I. Μονής 

Διονυσίου του Αγ. Ορους. Εκεί είδε το Χριστό, που του παρουσιάστηκε σε όραμα και 

του είπε να φύγει από το μοναστήρι του στο Αγιο Όρος και να κατεβεί στο Ρέθυμνο, 

για να κτίσει το συγκεκριμένο μοναστήρι στα ερείπια παλιάς εκκλησίας που υπήρχαν 

τον καιρό εκείνο εκεί, στην περιοχή του Κουμπέ. Ο μοναχός Νέστωρ ξέχασε προς 

ώρας το όραμα που είχε δει και ο Χριστός τού επανεμφανίστηκε για δεύτερη και τρίτη 

φορά και τον παρακίνησε αυστηρότερα και με δριμύτερο ύφος προς το σκοπό αυτό. 

Ο Βασσάλος, τότε, πήρε την μεγάλη απόφασή του. κατέβηκε στον τόπο που τον 

καθοδήγησε ο Κύριος, αγόρασε την περιοχή από την οικογένεια Βολακάκηδων του 

χωριού Γάλλου και, αφού καθάρισε τον τόπο από τα ερείπια της παλιάς Εκκλησίας, 

με την ηθική και υλική βοήθεια πολλών πιστών Ρεθεμνιωτών, ίδρυσε, χρησιμοποιώ- 

ντας και τα δομικά υλικά του παλιού ναού, με πολύ κόπο και μόχθο προσωπικό, το μο- 

ναστήρι του Χριστού. 

Εικ. 139. Καθολικό της I. Μονής Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος (1935-1992) (Αρχείο Κωστή Ηλ. Παπαδάκη). 

Εικ. 140. Καθολικό της I. Μονής Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος, Κουμπέ (1997) (Αρχείο της I. Μονής). 



 

 

Μέσα στα ερείπια του παλιού ναού και 

στη θέση του ιερού βήματος βρήκε την ει- 

κόνα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, 

που έκτοτε φυλάσσεται ως ιερό κειμήλιο 

του Μοναστηριού και εκτίθεται σε προσκύ- 

νηση σε κάθε εορτή του Τιμίου Προδρόμου, 

στη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους. 

Το Μοναστήρι που έχτισε ο Νέστορας 

το αφιέρωσε στο γεγονός της Μεταμορ- 

φώσεως του Σωτήρος, ίσως γιατί το 

Χριστό είχε δει στο όραμά του. Όμως, 

διακαής επιθυμία του ήταν να κτίσει και 

δεύτερο κλίτος προς τιμήν του Τιμίου 
Προδρόμου, που, μάλιστα, από τότε ο 

μακαριστός γέροντας το είχε ξεκινήσει 

χωρίς, όμως, τελικά, να το ολοκληρώσει. 

Την επιθυμία του αυτήν ευτύχησε να 

πραγματοποιήσει στις μέρες μας η Αδελ- 

φότητα του Μοναστηριού (1992), χτίζο- 

ντας και με τη συνδρομή των πιστών και 

πολυπληθών φίλων της I. Μονής και 

δεύτερο κλίτος αφιερωμένο στον άγιο Ιω- 

άννη τον Πρόδρομο. Τον ίδιο καιρό οικο- 

δόμησε και το Μουσείο του αείμνηστου 

Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτά- 
Εικ. 141-142. Επιγραφές του Καθολικού. 

μου κυρού Τίτου Συλλιγαρδάκη, που τό- 

σο, ο Μητροπολίτης αυτός, αγάπησε και στήριξε το συγκεκριμένο μοναστήρι. 

Σήμερα η αδελφότητα της ιεράς Μονής του Σωτήρος αριθμεί δεκατρία μέλη που 

ασχολούνται μετά ζήλου με την αγιογραφία —τόσο σε φορητές εικόνες όσο και σε 

τοιχογραφίες- και την καλλιτεχνική βιβλιοδεσία. Πρώτος στο Μοναστήρι δίδαξε 

αγιογραφία αλλά και ζωγραφική ο ιδρυτής και πρώτος ηγούμενός του μακαριστός 

Νέστωρ Βασσάλος. Σ' αυτόν, που είχε δημιουργήσει Σχολή Αγιογραφίας, προσέρχο- 

νταν πολλές κοπέλες του παλιού Ρεθύμνου, της δεκαετίας του τριάντα, και διδάσκο- 

νταν αγιογραφία και ζωγραφική. Από αυτόν, πρώτη από τις μοναχές, μυήθηκε στην 

αγιογραφία και η σημερινή Ηγουμένη Πανσέμνη Αυγουστάκη, που υπήρξε και η 

πρώτη αδελφή που προσήλθε στο μοναστήρι. Πολλές εικόνες της βρίσκονται σήμερα 

σε διάφορους ναούς του νομού Ρεθύμνης και όχι μόνο. Από τη Γερόντισσα Πανσέμνη 

η αγιογραφία κληροδοτήθηκε στη σημερινή Αδελφότητα του Μοναστηριού, που συνε- 

χίζει τη φωτεινή και γόνιμη παρουσία της στη μικρή κοινωνία του Ρεθύμνου, κάτω 

από την κατά πάντα άξια ηγουμενία της. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Χατζηγάκη Αλεξ., Εκκλησίες της Κρήτης - Παραδόσεις, Ρέθυμνο 1954. 

Πίτερη Ιωάννου, Π Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Κουμπέ, Ρέθυμνον 1974. 

Δρανδάκη Νικόλ., Εκκλησίες του Ρεθέμνους μνημονευόμενες στον Κρητικό Πόλεμο 

του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, περιοδ. Νέα Χριστιανική Κρήτη, έτος Α', τ. 1, 50. 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, Τα μοναστήρια του Αγ. Αντωνίου στο λόφο Φουρκοκέφαλο 

και της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Κουμπέ, Νέα Χριστιανική Κρήτη, 

τεύχ. 3 (1990), 3-16. 

Του ίδιου, Το Μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κουμπέ, όπως το είδε ο 

Ανώνυμος Ρεθεμνιώτης Ζωγράφος στην απεικόνιση του Ρεθύμνου των αρχών του 

ΙΖ' αι., Κρητολογικά Γράμματα, τεύχ. 3/4 (1991), 127-140. 

Του ίδιου, Ένας νέος ναός κόσμημα του ι. προσκυνήματος της θείας Μεταμορφώσεως 

του Σωτήρος στον Κουμπέ, εφ. Κρητική Επιθεώρηση, 5.4.1992. 

Του ίδιου, Μουσείο Μητροπολίτου Τίτου Συλλιγαρδάκη, της I. Μονής Μεταμορφώ- 

σεως του Σωτήρος Κουμπέ, στη συλλογική εργασία: Τα Μουσεία του Ρεθύμνου 

και η εκπαιδευτική τους προσφορά, που εξέδωσε το τμήμα Πρωτοβάθμιας Περι- 

βαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ρέθυμνο, Φεβρουάριος 1997, σσ. 6-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 44ο  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 

Εκατέρωθεν της εισόδου του Διοικητηρίου υπάρχουν δύο μαρμάρινες πλάκες, στις 

οποίες αναγράφονται τα ονόματα αυτών που διετέλεσαν Διοικητές του Συντάγματος 

μέχρι σήμερα. 

Σημείωση. Ιστορικά στοιχεία για το 44ο Σύνταγμα Πεζικού μπορεί ο αναγνώστης 

μας να βρει στη σελ. 91-93 της παρούσας εργασίας μας, όπου αναφερόμαστε στο 

Μνημείο της Δόξας—Μνημοσύνης, που κοσμεί την κεντρική του πλατεία. 
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29. ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (Κόρακα Καμάρα) 

 

Ο ναός βρίσκεται στην περιοχή Κόρακα Καμάρα και στην πρόσοψή του φέρει την 

εξής μαρμάρινη —αχρονολόγητη πάντως— κτητορική επιγραφή (εικ. 144): 

 

Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΟΥΤΟΣ 

I. ΝΑΟΣ ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ 

ΧΟΡΗΓΕΙΑ (sic) ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ 

ΚΤΗΤΟΡΩΝ ΑΥΤΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ 

ΝΗΣΙΑΝΑΚΗ 

 

Στο τέμπλο του ι. ναού του αγ. Διονυσίου (της Ζακύνθου), που οικοδομήθηκε το 

έτος 1950, υπάρχουν τρεις εικόνες ιστορημένες από το χρωστήρα του μεγάλου βυζα- 

ντινού αγιογράφου Φώτη Κόντογλου. Στο ναό, υπάρχει, επίσης, και υπόδημα από το 

ιερό σκήνωμα του Αγ. Διονυσίου. 

 
 

Εικ. 143. Άγιος Διονύσιος, Κόρακα Καμάρα. Εικ. 144. Κτητορική επιγραφή Αγίου Διονυσίου. 
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30.  ΑΓ Ι Ο Σ  ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  (Μ Ι Σ Ι Ρ Ι Ω Ν )  

 

Υπάρχει μαρμάρινη κτητορική επιγραφή, πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού 

η οποία αναφέρει (εικ. 146): 

 

Ο ΙΕΡΟΣ ΟΥΤΟΣ ΝΑΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ 

ΙΩΑΝΝΗΝ ΤΟΝ ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ ΕΚΤΙΣΘΗ ΕΝ ΕΤΕΙ 1952 

ΔΑΠΑΝΑΙΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΧΡΥΣΗΣ ΧΗΡΑΣ ΣΤΥΛ. 

ΔΕΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑΣ NIK. ΣΙΡΑΓΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΤΗΝ 27 ΜΑΪΟΥ 1941 ΕΙΣ 

ΜΥΣΙΡΙΑ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΣΙΡΑΓΑ 

 

0 ι. ναός, άρα, του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στα Μισίρια, χτίστηκε το έτος 

1952 στον τόπο όπου εκτελέστηκε, το Μάιο του 1941, ο Ιωάννης Ν. Σιράγας και 

έδωσαν, προφανώς, οι κτήτορες το όνομά του στον ι. ναό. 

Από τις δύο αδελφές κτήτορες του ι.  ναού Χρυσή χήρα Στυλ. Δεινάκι και Στέλλα 

Ν. Σιράγα, εμείς λαμβάνουμε αφορμή από την πρώτη, τη χήρα του Στυλ. Δεινάκι, 

προκειμένου, με λίγα λόγια, να θυμηθούμε τη μορφή του αείμνηστου συζύγου της 

Στυλ. Δεινάκι που αν και σπουδαία και εξέχουσα μορφή των Γραμμάτων στις αρχές 

του αιώνα μας, στις μέρες μας έχει τελείως ξεχαστεί. 

Των ίδιων αδελφών δωρεά «εις μνήμην των νεκρών των» είναι και η εικόνα των Ει- 

σοδίων της Θεοτόκου, αριστερά, της κυρίας εισόδου του πρόναου του Μητροπολιτι- 

κού μας ναού. 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕΙΝΑΚΙΣ  

Ο Στυλιανός Δεινάκις γεννήθηκε στον 

Πρινέ Ρεθύμνης. Στη συνέχεια, θέλο- 

ντας να ευρύνει τη μόρφωσή του πήγε 

στην Αθήνα και μόλις τέλειωσε τις 

σπουδές του στην εκεί φιλοσοφική σχο- 

λή, διορίστηκε πρώτα σχολάρχης στο 

Ηράκλειο και ύστερα Γεν. Γραμματέας 

του επιτρόπου της Παιδείας, τον καιρό 

της Κρητικής Πολιτείας. Μέχρι το 

1918, υπηρέτησε και ως καθηγητής 

στην Αθήνα και θεωρήθηκε ως ένας από 

τους σπουδαιότερους φιλολόγους της γε- 

νιάς του. Εικ. 145. Αγιος Ιωάννης (Μισιρίων). 



 

 

Ο Στυλιανός Δεινάκις σε ηλικία 24 μόλις ετών ήταν τέτοιος δεινός γνώστης της 

Λατινικής Γλώσσας, ώστε μετέφρασε στα Λατινικά το έπος της κρητικής λογοτε- 

χνία Ο Ερωτόκριτος και μελέτησε σε βάθος το συγκεκριμένο έπος, κάνοντας συ- 

γκρίσεις και βρίσκοντας ομοιότητες μεταξύ του Ερωτόκριτου και των Γεωργικών 

του Βιργιλίου, του γνωστού μεγάλου Λατίνου ποιητή, και των Μεταμορφώσεων του 

Οβιδίου. Ο Στυλιανός Δεινάκις πίστευε ότι οι αναλογίες του Ερωτόκριτου προς τα 

αρχαία Ελληνικά και μάλιστα τα Λατινικά, δεν επήγασαν κατευθείαν από τα αρχαία 

κείμενα, αλλά προήλθαν δια μέσου των ιταλικών μιμήσεων και της ιταλικής ποίησης, 

η οποία άντλησε πλούσια στοιχεία από τις αρχαίες πηγές. Η εργασία του αυτή βρί- 

σκεται στο περιοδικό Κρητικές μελέτες, Αθήνα 1933. 

Από το 1918 διορίστηκε στη σύνταξη του Ετυμολογικού Λεξικού της Ακαδημίας 

Αθηνών. Του μεγάλου και ιστορικού αυτού έργου υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης και 

ένας από τους δώδεκα συντάκτες του. Θύμα του ζήλου του για την ταχύτερη διεκπε- 

ραίωση της ογκώδους αυτής εργασίας έπεσε τελικά ο Στ. Δεινάκις. Εξαντλημένος 

από το επίπονο αυτό έργο πέθανε σαν μαχητής πάνω στο καθήκον του στις 5 Οκτω- 

βρίου του έτους 1934. 

Από τα άλλα επιστημονικά έργα του αναφέρουμε: 

1. Γλωσσικά, εν Αθήναις 1927. 

2. Ετυμολογικά και σημασιολογικά, εν Αθήναις 1918 (ανάτ. από τον Ε' τ. του λεξι- 

κογραφικού αρχείου της Μέσης και Νέας Ελληνικής). 

3. Παρατηρήσεις εις το λεξικό της Τσακωνικής διαλέκτου το υπό του Μ .  Δέφνερ 

εκδοθέν (ανάτ. από το ΛΘ' τ. της Αθηνάς). 

4. Ποικίλα φιλολογικά, εν Αθήναις 1929, (ανάτ. από το ΜΑ' τ. της Αθηνάς) κ.ά. 

 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

Εφημ. Κρητική Επιθεώρησις Ρεθύμνου, 30.9.60 κ.ε. 

Κωστή Ηλ. Παπαδάκη, Νικόλαος Γεωργίου Παπαδάκης, Καθηγητής και Πρύτα- 

νης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ρέθυμνο 1997, 45. 

Εικ. 146. Κτητορική επιγραφή Αγίου Ιωάννη (Μισιρίων). 
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ΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ 

Γλυπτών - Ενεπίγραφων πλακών της πόλης μας  
 

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ βανδαλισμοί, που μονίμως δέχονται τα αγάλματα και γενικότερα τα 

γλυπτά και οι ενεπίγραφες πλάκες που κοσμούν τις πόλεις και τα χωριά της Χώρας 

μας, αδικούν κατάφορα και προσβάλλουν όχι μόνο την καλλιτεχνική τους αξία, όσο και 

κυρίως την ανεκτίμητη ιστορική σημασία που έχουν στο να νουθετούν και παραδειγμα- 

τίζουν τα νεότερα στην ηλικία άτομα ως προς το χρέος τους απέναντι στις αξίες και τα 

ιδανικά που οι άνθρωποι αυτοί —που τιμήθηκαν με τους παραπάνω τρόπους— με ζή- 

λο αλλά και αυταπάρνηση υπηρέτησαν και υλοποίησαν κατά τον επίγειο βίο τους. 

Οι βαρβαρικές επιθέσεις κατά των γλυπτών της πόλης μας, που στις μέρες μας 

έχουν προσλάβει δραματικές διαστάσεις, συνίστανται, κυρίως, σε επιθέσεις τύπου 

«γκράφιτι», σε μουτζουρώματα με ανεξίτηλα χρώματα, αναγραφές αυτοσχέδιων — 

αναρχικού, συνήθως, περιεχομένου— συνθημάτων και σε διάφορους αυτοσχεδιασμούς 

με σπρέι (βλ. σχετικές εικόνες). Όχι σπάνια παρατηρούνται και ακόμα βαρύτερης 

μορφής βανδαλισμοί, όπως θραύσεις δακτύλων και άλλου είδους ακρωτηριασμοί η πα- 

ράδοση στο έλεος της φωτιάς, όπως αυτό φαίνεται να συνέβη με το θαυμάσιο ανάγλυ- 

φο του Ηγουμένου Γαβριήλ, στην πλατεία του Μητροπολιτικού μας ναού. Στους τε- 

λευταίους βανδαλισμούς θα αναφέρουμε —παρότι αυτό βρίσκεται έξω από το χώρο 

στον οποίο κινείται η παρούσα μελέτη μας— και το τελευταίο περιστατικό κλοπής 

ολόκληρης της προτομής του Σταύρου Κουτελιδάκη, που συνέβη στο χωριό Γερακά- 

ρη της επαρχίας Αμαρίου, τη νύχτα της 6ης προς την 7η Ιανουαρίου 1999. Η πράξη 

αυτή βρίσκεται, πραγματικά, έξω και από την πιο τολμηρή φαντασία και δε μπορεί 

παρά να προκαλεί αισθήματα δίκαιης οργής και αγανάκτησης*. 

Όλες οι παραπάνω βεβηλώσεις των γλυπτών της πόλεως μας και αυτές ακόμα οι 

ελαφρότερες τύπου «γκράφιτι», απομακρύνονται πολύ δύσκολα από το σώμα του αγάλ- 

ματος και όχι πάντοτε χωρίς μοιραίες φθορές στην πλαστικότητα της φόρμας του. 

Η χρήση της μεθόδου της υδατοβολής, που, απ' ό,τι ξέρουμε χρησιμοποιείται ευρύ- 

τατα στην Αθήνα ή διαφόρων οξέων και τριψίματος με συρματάκι για τον καθαρισμό 

* Εφημ. Κρητική Επιθεώρηση, 9-10.1.1999 και εφημ. Ρεθεμνιώτικα Νέα, 2.1.1999. 
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των επιφανειών από τα σχέδια με ανεξί- 

τηλα χρώματα και σπρέι έχουν αποδει- 

χτεί πολύ επιβλαβείς και με ολέθρια 

αποτελέσματα για τα αγάλματα που τις 

δέχονται, όπως αυτό έγινε φανερό στα 

μάρμαρα του βάθρου της προτομής του 

Στυλ. Κλειδή, στο Δημοτικό μας Κήπο, 

πριν γίνει η αντικατάστασή τους και για 

λόγους αισθητικής μετά τις εργασίες 

διαμόρφωσης των δρόμων του παραπάνω 

χώρου. Αντί αυτών των μεθόδων, προτι- 

μότερες είναι άλλες ηπιότερες μορφές 

καθαρισμού, που είναι μεν χρονοβόρες 

αλλά πολύ πιο ασφαλείς και με θετικότε- 

ρα αποτελέσματα. 

Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά θλιβερή η πα- 

ραπάνω εικόνα που παρουσιάζουν, συχνά, 

πολλά από τα γλυπτά και τις ενεπίγρα- 

φες πλάκες του τόπου μας. Οι πράξεις 

αυτές αποτελούν, όπως ήδη σημειώσαμε, 

κατάφορη βεβήλωση της τοπικής μας 

Ιστορίας που την έγραψαν οι άνθρωποι 

αυτοί με το αίμα τους, τη δράση, τη διά- 

νοια και τα ιδανικά τους και τους τίμησε 

ο τόπος στήνοντάς τους αγάλματα και 

προτομές ή εντοιχίζοντάς τους πλάκες 

αιώνιας ευγνωμοσύνης. 

Με όλα αυτά επαληθεύεται το χιλιοει- 

πωμένο ότι, δηλαδή, οι εχθροί του έθνους 

και της ιστορίας μας πολύ συχνά βρί- 

σκονται «εντός των τειχών» και είμαστε 

εμείς οι ίδιοι, που γινόμαστε πολύ πιο 

επικίνδυνοι και από αυτούς που κατά πά- 

για τακτική νομίζουμε ως εχθρούς μας. 

Αλίμονο στους λαούς που δε διαθέτουν 

ιστορική μνήμη ή βεβηλώνουν την ιστο- 

ρική τους συνείδηση με πράξεις βαρβαρι- 

σμού σαν και τις παραπάνω. Με βεβαιό- 

τητα οι λαοί αυτοί είναι καταδικασμένοι 

να πεθάνουν. 

Εικ. 147-148. Μερικά μόνο δείγματα 

των βανδαλιστικών επιθέσεων που δέχονται 

καθημερινά τα έργα τέχνης στην πόλη μας. 

α) η προτομή του Στ. Δημητρακάκη στην πλατεία 

Ηρώων Πολυτεχνείου (πάνω) 

β) η προτομή Χρ. Τζιφάκη στην ίδια πλατεία (κάτω). 
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Θερμή παράκληση απευθύνουμε προς 

την Πολιτεία να προστατεύσει με κάθε 

τρόπο την ιστορική μνήμη του λαού μας 

και των προσώπων που έχουν τιμηθεί με 

αγάλματα, απομακρύνοντας περιστατικά 

και πράξεις που βεβηλώνουν την πολιτι- 

στική μας κληρονομιά, τα ήθη και την 

αξιοπρέπειά μας ως λαού και μάλιστα 

στα μάτια τόσων ξένων που κατακλύ- 

ζουν τον τόπο μας κάθε καλοκαίρι. Όσο 

δύσκολο κι αν φαίνεται αυτό, μια στενό- 

τερη αστυνόμευση των γλυπτών μνημεί- 

ων του τόπου μας ίσως κάτι θα μπορούσε 

να καταφέρει στην προστασία τους ενα- 

ντίον των κάθε μορφής αναρχικών ή των 

ενθέρμων υποστηρικτών της νέας αισθη- 

τικής του «γκράφιτι» και είναι αυτοί οι 

τελευταίοι που χτυπούν όλο και περισσό- 

τερο τα μνημεία του τόπου μας. 

 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

«Γλυπτά της Αθήνας», ένθετο 

της εφημ. Αθηνών Η Καθημερινή, 

25.10.1998. 

Εικ. 149. Η αναμνηστική στήλη 

του Ευαγγ. Χομπίτη. 

Εικ. 150. Η τούρκικη επιγραφή. 

Εικ. 151. Τα δελφίνια. 



IV 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

ΚΑΤΑ  τη μελέτη των τριάντα τριών γλυπτών και των είκοσι έξι ενεπίγραφων πλα- 

κών της πόλης μας, διαπιστώσαμε τα εξής προβλήματα, για τα οποία ζητούμε από 

τους αρμόδιους σε κάθε περίπτωση φορείς της πόλης μας να επιδείξουν το ανάλογο 

ενδιαφέρον για την αποκατάστασή τους. Έτσι. 

1 .  Η ορειχάλκινη προτομή του Νικολάου Ασκούτση, στο Δημοτικό μας Κήπο, παρα- 

τηρήσαμε ότι έχει αποκολληθεί από το μαρμάρινο βάθρο της και γέρνει ελαφριά προς 

τα αριστερά. Χρειάζεται, λοιπόν, να στερεωθεί και πάλι γερά πάνω στο βάθρο της. 

2. Στην αναμνηστική στήλη των θυμάτων κατοχικής περιόδου 1941-45, στο πάρκο 

της πλατείας των Τεσσάρων Μαρτύρων, παρατηρήσαμε ότι το μαρμάρινο αέτωμα που 

καλύπτει τη στήλη έχει μετακινηθεί αρκετά προς τα αριστερά, ώστε να χρειάζεται να 

τοποθετηθεί και πάλι στη θέση του, προκειμένου να μη θίγεται η αισθητική του μνη- 

μείου, που βρίσκεται, εξάλλου, στο κεντρικότερο σημείο της πόλης μας (εικ. 36). 

3. Έχουμε την εντύπωση ότι η περικαλλέστατη αναμνηστική στήλη των προσκό- 

πων της πόλης μας, με το θαυμάσιο φυτικό περιβάλλον γύρω της, συνεχίζει να παρα- 

μένει ημιτελής και ανολοκλήρωτη. Πιο ολοκληρωμένη θα τη βρίσκαμε εάν υπήρχε, 

για παράδειγμα, στην κορυφή της η προτομή του «Αγνώστου Προσκόπου», ας τον 

ονομάσουμε έτσι, αφού, εξάλλου, σε αυτόν τον ανώνυμο πρόσκοπο, που πάλεψε ηρωι- 

κά στους αγώνες τους έθνους και σκοτώθηκε για την ελευθερία και για την πατρίδα 

αλλά και για την ποικίλη προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο, γίνεται λόγος και στις 

επιγραφές του συγκεκριμένου μνημείου (βλ. και εικ. 47). 

Προς απόδειξη αυτών δημοσιεύουμε τις παρούσες φωτοτυπίες που αναφέρονται στη 

θυσία των Προσκόπων της Χώρας μας στους διάφορους αγώνες του έθνους (εικ. 48). 

 

4. Η αναμνηστική στήλη «Κρήτη 1941», εξω από το Δημαρχείο της πόλης μας 

(εικ. 49), παρατηρήσαμε ότι δεν προσφέρεται εύκολα για ανάγνωση από τους διερχό- 

μενους πεζούς συμπολίτες μας για τους παρακάτω λόγους: 

α. Είναι τοποθετημένη πολύ χαμηλά, ώστε να χρειάζεται κάποιος να σκύψει βαθιά ή 

ακόμα και να γονατίσει, για να μπορέσει να τη διαβάσει. 

β.  Τα γράμματα που χρησιμοποιούνται είναι πολύ μικρά και το δίγλωσσο κείμενο, σε 
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ελληνική και αγγλική γλώσσα, αρκετά μακροσκελές και με ποικίλα σχόλια σε 

χάρτη, που να απαιτεί για το λόγο αυτό ιδιαίτερη προσπάθεια και χρόνο για να 

διαβαστεί. 

γ. Η στήλη βρίσκεται τοποθετημένη σε αρκετά πολυσύχναστο σημείο, όπου η «ου- 

ρά» των τουριστών, που κατά τη θερινή, κυρίως, περίοδο αναμένουν για την ανά- 

ληψη χρημάτων από το εκεί υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας φθάνει μέχρι 

τη συγκεκριμένη στήλη και πιο κάτω ακόμη. Κοντά σ' αυτά, το σημείο αυτό χα- 

ρακτηρίζεται και από σχετική στενότητα του πεζοδρομίου, ώστε να είναι, για 

όλους τους παραπάνω λόγους, εξαιρετικά δύσκολο για τους διερχόμενους συμπολί- 

τες μας να σκύψουν και να διαβάσουν το μακροσκελές κείμενο χωρίς, ωστόσο, να 

παρεμποδίσουν, έστω και για λίγο, την κυκλοφορία των πεζών στο σημείο αυτό. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η επιγραφή αυτή θα μπορούσε, αφού γραφόταν με με- 

γαλύτερα στοιχεία και σε μεγαλύτερη επιφάνεια να εντοιχιζόταν ως ενεπίγραφη πλάκα 

σε κάποιο τοίχο που θα ήταν σε περισσότερο ευρύχωρο μέρος. Η πλάκα, εξάλλου, εί- 

ναι, ήδη, τραυματισμένη αισθητικά ύστερα και από τις ουσιαστικές διορθωτικές επεμ- 

βάσεις που χρειάστηκε να γίνουν μετά τη γνωστή παρέμβαση του κ. Μάρκου Πολιου- 

δάκη*. Ο χώρος πίσω ακριβώς από την προτομή του Γεωργίου Χατζιδάκι, εκεί όπου 

κάθε χρόνο, στις εορτές των Χριστουγέννων, από τους προσκόπους της πόλης μας 

κατασκευάζεται η Φάτνη του Ιησού, μήπως θα ήταν καταλληλότερο μέρος; Υπάρχει, 

νομίζουμε, αρκετός χώρος και για τα δυο! Διαφορετικά η αναμνηστική στήλη των φί- 

λων Αυστραλών συμπολεμιστών μας, κατά την ένδοξη Μάχη της Κρήτης, θα παρα- 

μένει για τους πολλούς απλά ένα διακοσμητικό στοιχείο στο χώρο του Δημαρχείου. 

 

5. Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνης μας λύπησε το γεγονός ότι ορισμένες μαρμάρινες πλά- 

κες, με Δωρητές και Ευεργέτες του Κοινωφελούς αυτού Ιδρύματος του Νομού μας, 

δεν έχουν βρει ακόμα τη θέση που τους αξίζει και είναι πρόχειρα τοποθετημένες σε 

μια γωνιά δυτικά του νοσοκομειακού κήπου, προσβάλλοντας τη μνήμη των Δωρη- 

τών-Ευεργετών του νοσοκομείου και, ακόμα, διατρέχοντας άμεσο κίνδυνο από στιγμή 

σε στιγμή να πέσουν και να καταστραφούν (εικ. 107-108). 

 

6. Η πρόσφατη επένδυση με πέτρα αλφάς μόνο του πάνω μέρους του βάθρου της προ- 

τομής του Ευαγγέλου Φραγκιαδάκη (Γαλλιανού), στο Δημοτικό μας Κήπο (εικ. 22), 

επειδή διαφέρει από το χρώμα της πέτρας με την οποία είναι επενδυμένο το υπόλοιπο 

βάθρο, δε φέρνει, οπωσδήποτε, το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Αλλά και αν το 

μαρμάρινο βάθρο της προτομής του Στυλ. Κλειδή, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, 

ήταν του ίδιου ύψους με την προτομή του Ευαγγ. Φραγκιαδάκη, πιστεύουμε ότι θα εί- 

χαμε πολύ καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα και ο Ευαγγ. Φραγκιαδάκης δεν θα «αι- 

σθανόταν»... μειονεκτικά απέναντι στον κατά πολύ «υψηλότερό» του —ως προς το 

*   Βλ. το σχετικό κεφάλαιο για την επιγραφή αυτή, στη σ. 108 του παρόντος βιβλίου μας. 
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βάθρο, φυσικά— Στυλ. Κλειδή. 

7. Στην αναμνηστική στήλη του Ευαγγέλου Χομπίτη (εικ. 50), στη συμβολή των 

οδών Γ. Κουρμούλη και Γ. Κονδυλάκη, μας εντυπωσίασε εκείνο το «ΑντΥστάσεως» 

με ύψιλον! 

8. Στην ενεπίγραφη πλάκα του Εθνικού μας Σταδίου αναγράφεται η φράση: «Εις 

μνήμη» (sic), χωρίς το τελικό «ν», όπως θα όφειλε στην καθαρεύουσα που είναι 

γραμμένο το κείμενο (εικ. 69). 

9. Αλλά και στην κτητορική επιγραφή του Επισκοπείου, στο λόφο του Τιμίου Σταυ- 

ρού (εικ. 131), το επώνυμο του κτήτορα αείμνηστου Μητροπολίτη Κυρού Τίτου 

Συλλιγαρδάκη γράφεται εσφαλμένα: Σιλλυγαρδάκη, ενώ στον παρακείμενο ναό του 

αγίου Παντελεήμονα η δοτική «ΕΥΣΕΒΕΙ» αναγράφεται «ΕΥΣΕΒΗ» (εικ. 133). 

 

10. Το ίδιο ακριβώς, αλλά σε πολύ σοβαρότερο βαθμό, συμβαίνει και με την επιγραφή 

που αφιέρωσαν τιμητικά στους Ρεθεμνιώτες οι φίλοι και συμπολεμιστές μας, κατά τη 

Μάχη της Κρήτης, Αυστραλοί και βρίσκεται τοποθετημένη αριστερά της εσωτερι- 

κής εισόδου του Δημαρχείου της πόλης μας (εικ. 111). 

Διερωτιόμαστε πώς, αλήθεια, παρεισέφρησαν τόσα ορθογραφικά σφάλματα κατά τη 

μεταγλώττιση της επιγραφής αυτής, των πέντε μόλις αράδων, από την αγγλική στην 

ελληνική γλώσσα**. Γιατί δε νομίζουμε, βέβαια, ότι είναι στην πρόθεση των αφιερωτών 

φίλων μας Αυστραλών —και η αγγλική, εξάλλου, διατύπωση του κειμένου σε καμιά πε- 

ρίπτωση δεν υποδηλώνει κάτι τέτοιο— να «αποκλείσουν», από την αφιέρωση «ορισμέ- 

νους» πολίτες του Ρεθύμνου», όπως αυτό υποδηλώνεται, πάντως, από τη διατύπωση 

της ελληνικής μεταγλώττισης: «Στον Δήμαρχο και πολίτες του Ρεθύμνου». Γιατί, δη- 

λαδή, όχι «και στους πολίτες του Ρεθύμνου», με οριστικό άρθρο, ώστε να συμπεριλάβει 

όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες του Δήμου μας και όχι ένα μόνο μέρος αυτών; 

Όσον αφορά, τώρα, τα περιττά τελικά «ν» [Στον (sic) Δήμαρχο — τον (sic) ΜΑΙΟ] 

και τα διαλυτικά που απουσιάζουν από τα κεφαλαία της λέξης «ΜΑΙΟ» —για να μη 

διαβάζεται «ΜΕΟ»— και, προπάντων, εκείνο το «ΠΕΣΣΟΝΤΩΝ» με τα δύο σίγ- 

μα(!!) τι θα μπορούσαμε, αλήθεια, να προσθέσουμε; 

Είναι ανεπίτρεπτο, πάντως, σε ένα τόσο σύντομο κείμενο που δεσπόζει, μάλιστα, σε 

ένα τόσο περίοπτο χώρο της πόλης μας να συσσωρεύονται τόσα ορθογραφικά και εκ- 

φραστικά σφάλματα. 

** Όπως μάθαμε εκ των υστέρων από το Δήμαρχο Ρεθύμνου κ. Δημ. Αρχοντάχη, η επιγραφή αυτή 

ήλθε γραμμένη και στις δυο γλώσσες από την Αυστραλία, πράγμα που, ασφαλώς, δικαιολογεί 

τη 

συσσώρευση τόσων σφαλμάτων στο κείμενο της Ελληνικής. Η ευθύνη, όμως, της διόρθωσής 

της 

παραμένει, νομίζουμε, σε μας τους Ρεθεμνιώτες. 



 

 

Καλούμε, λοιπόν, τους αρμοδίους του Δήμου μας να αναλάβουν το συντομότερο την 

αντικατάσταση της ενεπίγραφης αυτής πλάκας που προσβάλλει κατάφωρα τη γλώσ- 

σα μας, τους πολίτες αλλά και τον επίσημο χώρο στον οποίο βρίσκεται εντοιχισμένη. 

 

 

 

 

 

Από την όλη μελέτη μας, συγκρίνοντας τις παλιότερες με τις νεότερες επιγρα- 

φές, διαπιστώσαμε ότι ενώ οι παλιοί Ρεθεμνιώτες φρόντιζαν με θρησκευτική ευλάβεια 

τα κείμενα που χάραζαν σε γλυπτά μνημεία ή επιγραφές, οι νεότεροι, καταπιεσμένοι 

φαίνεται από το άγχος και την κεκτημένη ταχύτητα της εποχής, αποδεικνύονται πο- 

λύ απρόσεκτοι στο σημείο αυτό, όπως φάνηκε από τις παραπάνω περιπτώσεις και, 

ιδιαίτερα, αυτήν του δημαρχιακού μας μεγάρου που είναι γεμάτες από ορθογραφικά 

σφάλματα σοβαρότατα, μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Δε θα έπρεπε, λοιπόν, όταν πρόκειται να χαραχτεί ένα επίσημο κείμενο πάνω σε 

μαρμάρινη πλάκα ή γλυπτό, που, εννοείται, ότι θα παραμένει και θα «μιλεί» για χρό- 

νους μακρούς από τη θέση αυτή, να ελέγχεται πρώτα, από ορθογραφική και συντα- 

κτική άποψη, από ένα φιλόλογο ή, ακόμα καλύτερα, από μια ειδική επιτροπή φιλολό- 

γων, που θα συγκροτείται από τη Δημοτική Αρχή για το σκοπό αυτό; 
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ΟΙ ΓΛΥΠΤΕΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
 

(με αλφαβητική σειρά) 

 

 

ΓΕΝΤΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Γενήθηκε στην Αθήνα το 1908. Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. κοντά στους θ. Θωμόπουλο, Κ. 

Δημητριάδη, Δ. Γερανιώτη, Γ. Ροΐλο και Π. Μαθιόπουλο. Ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευ- 

ρώπης και δίδαξε στη Μέση Εκπαίδευση. Καταπιάστηκε κυρίως με ηρώα, ανδριάντες, προτο- 

μές και ανάγλυφα. Μερικά από τα έργα του είναι: «Η Γυναίκα της Πίνδου» και οι ανδριάντες 

του «Κολοκοτρώνη» και του «Νικηταρά» στο Λεοντάρι Αρκαδίας. Γενικά έχει φιλοτεχνήσει 

πάνω από εκατό έργα για δήμους και κοινότητες σε όλη την Ελλάδα. 

 

Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει την προτομή του Στυλ. Κλειδή (στο Δημοτικό μας Κήπο). 

 

 

 

ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Ο γλύπτης Γιάννης Κανακάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1903 και πέθανε στην Αθήνα το 

1978. Αφού αποφοίτησε από το Λύκειο, σπούδασε στη φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπι- 

στημίου Αθηνών και στην Ακαδημία Φυσικής Αγωγής. Αργότερα (το 1928-1935), σπούδασε 

Γλυπτική και Ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών). Γύρω στο 1938- 

1940 τελείωσε και τη σχολή τοπογράφων του Ε.Μ.Π. (Ελληνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου). 

Στη δεκαετία του '30, εμπνεόμενος από τις σοσιαλιστικές του ιδέες, φιλοτέχνησε μια σειρά 

μικρών έργων σε γύψο με μια έντονη διάθεση εξπρεσιονισμού. 

Μετά τον πόλεμο το έργο του Γιάννη Κανακάκη περιορίστηκε σταδιακά σε επαγγελματική 

πια διεκπεραίωση μνημείων, ανδριάντων, προτομών, μεταλλίων κ.ά. 

Γενικά, ο γλύπτης ακολούθησε τα πρότυπα της ρεαλιστικής σχολής με μια διάθεση ρητορίας 

και συμβολισμού στις μνημειακές συνθέσεις του. 

Τα σημαντικότερα έργα του είναι: «Δόξα» (1953), «Ο Γιωργάκης Ολύμπιος» (από χαλκό, 

στο Λιβάδι Θεσσαλίας), «Ελευθ. Βενιζέλος» (από χαλκό στο Ρέθυμνο), «Ελευθερία και Ιστο- 

ρία» (1970, από χαλκό στο Ηράκλειο). 

Προτομές του είναι: I. Κονδυλάκης, Γ. Χατζηδάκης, Βίκτωρ Ουγκώ, Ν. Ασκούτσης, Μ. 

Τσουδερός, Μανούσος Κούνδουρος κ.ά. Επίσης, φιλοτέχνησε αρκετά μνημεία πεσόντων. Έργα 

του Κανακάκι βρίσκονται σε μουσεία, πινακοθήκες και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα 



 

 

και στο εξωτερικό. 

Έχει κάνει αρκετές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πήρε πολλά διπλώματα και 

χρυσά μετάλλια από διεθνείς οργανώσεις, μητροπόλεις, μονές και δήμους. 

Στο Ρέθυμνο ο Κανακάκης έχει φιλοτεχνήσει τους ανδριάντες του Κωστή Γιαμπου -  

δάκη (στην πλατεία των 4ων Μαρτύρων) και του Ελευθ.  Βενιζέλου (στην πλατεία Δη- 

μοκρατίας) και τις προτομές του Νικ.  Ασκούτση (στο Δημοτικό Κήπο), του Χρ.  Τζι -  

φάκη και Στυλ.  Δημητρακάκη (στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου). Επίσης, το Ανά -  

γλυφο της  Δόξας (στη Σχολή Αστυφυλάκων), το Μνημείο της  Δόξας  -  

Μνημοσύνης  

(στο 4 4 ο  Σύνταγμα) και το Μνημείο της  Ελευθερίας  (στα Μισίρια). 

 

 

 

ΚΑΠΑΝΤΛΗΣ ΒΑΣΟΣ 

Οι γονείς του ήταν μικριασιάτες από την Πέργαμο. Το 1936 ήρθε με τη οικογένειά του στην 

Αθήνα. Σπούδασε γλυπτική στην Α.Σ.Κ.Τ. (1942-47) με δασκάλους τους Κ. Δημητριάδη και 

Μ. Τόμπρο και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρίαρχο θέ- 

μα της καλλιτεχνικής του κατάθεσης ήταν οι χαμένες πατρίδες της Ιωνίας. Έργα του βρίσκο- 

νται στην ΕΠΜΑΣ, στις Πινακοθήκες του Δήμου Αθηναίων, Καλαμάτας, στο Εθνικό Ιστορικό 

Μουσείο Σουηδίας, στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στην Εστία Νέας Σμύρνης, 

στο Αρχηγείο Αεροπορίας και αλλού. Γλυπτά του, επίσης, έχουν τοποθετηθεί σε δημόσιους χώ- 

ρους στις πόλεις, Νέα Σμύρνη, Καλάβρυτα, Τρίπολη, Ρέθυμνο, Σπάρτη, Πρέβεζα και αλλού. 

 

Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει την προτομή του Γ,  Χατζιδάκι  (έξω από το Δημαρχείο). 

 

 

 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

Ο Καραχάλιος Αντώνης γεννήθηκε στα Ψαχνά της Εύβοιας το 1 9 1 9 .  Σπούδασε στην 

Α.Σ.Κ.Τ. (1940-1940) κοντά στους Κ. Δημητριάδη και Μ. Τόμπρο. Με υποτροφία συνέχισε 

τις σπουδές του στην Ecole Superieure des Beaux Arts, στο Παρίσι (1960-1962). Το έργο του 

βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική, κυρίως, αφαίρεση και την αδρή διάπλαση της πλαστικής 

φόρμας. Τα έργα του έχουν στηθεί σε δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και έχει παρουσιάσει πέ- 

ντε ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και άλλες στο εξωτερικό (Ελσίνκι). 

 

Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει το ανάγλυφο του Ηγουμένου Γαβριήλ (στην πλατεία 

της Μητρόπολης) και το Αφιέρωμα στο Μαθητή (στην πλατεία Βίκτορος Ουγκώ). 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 

Γεννήθηκε στα Ζωνιανά Ρεθύμνης το έτος 1913. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών και ζει και εργάζεται μόνιμα στην Αθήνα. 

Εκθέσεις: 1) Πνευματικό Κέντρο Αθηνών (1996). Αντιπροσώπευσε την Ελλάδα το 1990, στην 

Αλγερία, το 1991 στην Τυνησία και το 1997 στην Ιαπωνία, όπου έλαβε και το 2ο Διεθνές 

Βραβείο. 

 

Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει την προτομή του Στυλ. I. Μανιουδάκη (στην πλατ. 

Ηρώων Πολυτεχνείου). 

 

 

 

ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1913. Σπούδασε στην Ecol Superieure des 

Beaux Arts του Παρισιού (1929-1937). Επιστρέφοντας στην Ελλάδα διορίστηκε το 1953 κα- 

θηγητής της γλυπτικής στην Α.Σ.Κ.Τ., όπου δίδαξε μέχρι το 1978, ενώ από το 1959 έως το 

1969 διετέλεσε και διευθυντής της. Το 1980 έγινε ακαδημαϊκός. 

Ο Παππάς στο πρώιμο έργο του αξιοποίησε τα δεδομένα της μεταροντενικής Γαλλικής 

Σχολής, με 

τάσεις προς το ρεαλισμό («Εργάτης στην Κατοχή», 1943), οι οποίες εκδηλώθηκαν και στα 

επόμενα 

χρόνια. Ο ρεαλισμός του διασυνδέθηκε, τελικά, με την απλοποίηση και την τάση για γενικότητες 

(«Κο- 

πέλες Ελληνίδες», 1953). Στα γλυπτικά του σκίτσα παρουσιάζει, επίσης, έντονες πρωτογονικες-

εξπρε- 

σιονιστικές διαθέσεις, ενώ στα μνημεία και τους ανδριάντες του επιχειρεί, βασικά, κάποια 

συνδιαλλαγή 

αφαίρεσης (γενίκευσης των λεπτομερειών) και ρεαλισμού («Βενιζέλος», Αθήνα και Ηράκλειο 

Κρήτης). 

Έργα του: α) Ανδριάντες: «Α. Κοραής» (Χίος), «Μικεσσαλβάζος» (Αλεξάνδρεια), «Α. Το- 

σίτσας», «Ε. Βενιζέλος» (Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης) κ.ά. β) Προτομές: «Αδελφοί Αργέ- 

ντη» (Χίος), «Έφηβος» (Χάλκινο άγαλμα στο Κοινοτικό στάδιο της Αλεξάνδρειας) κ.ά. 

Έργα του βρίσκονται, επίσης, σε δημόσιους χώρους στην Ελλάδα και στη Κύπρο, καθώς και 

σε ιδιωτικές συλλογές στη Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Εκθέσεις: Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις στην Αλεξάνδρεια 1950, στην Αθήνα 1960, 

1961, 

1971, 1972. Επίσης, έχει πάρει μέρος και σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στη Γαλλία. 

Διακρίσεις: Χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού, 1937. Επίσης, Α' βραβείο 

γλυπτικής στην Πανελλήνια Έκθεση του 1940, Ταξιάρχης του Φοίνικος. Ταξιάρχης deli' 

Ordine del Merito Nazionale της Ιταλίας. 



 

 

Διακρίσεις: Μέλος του Κ.Ε.Ε., του Ι.Κ.Υ., της Επιτροπής Εκθέσεων Εξωτερικού, της Καλλι- 

τεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, από το 1972 αντεπιστέλλον μέλλος της Γαλλι- 

κής Ακαδημίας στην Τάξη των Καλών Τεχνών και από το 1980 μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. 

 

Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει τον ανδριάντα του Π. Πρεβελάκη (έξω από το Δη- 

μαρχείο) και τη «Σκεπτόμενη Κόρη» (στον τάφο του Πρεβελάκη, Ευλιγιάς). 
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ΠΑΡΜΑΚΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Γενήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1932 και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε με Α' κρατική 

υποτροφία στην Α.Σ.Κ.Τ., κοντά στους Γιάννη Παππά και Γιάννη Μόραλη, Με υποτροφία του 

Ι .Κ.Υ. συνέχισε τις σπουδές του στην Ecole Superieure de Beaux Arts (Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών) στο Παρίσι (1961-1964), κοντά στους γλύπτες Ζάντκιν και Κουτυριέ. Στο έργο του 

ενδιαφέρεται για την αφαίρεση και τη διάπλαση μιας αδρής και εξωτερικής ματιέρας. Ασχολή- 

θηκε, ακόμα, και με την χαλκοπλαστική, παρουσιάζοντάς μας την προσωπική του στράτευση 

απέναντι σε ορισμένες τραγικές πλευρές της σύγχρονης πραγματικότητας («Μάρτυρες και 

θύματα», Πρωτομαγιά '76). Στις τελευταίες του επιδόσεις, που είναι μια συνέχεια των προη- 

γουμένων θεματικών και στιλιστικών του αναζητήσεων, ασχολείται όλο και περισσότερο με τη 

γενίκευση του ουσιώδους και τη γεωμετρική αφαίρεση («Δέντρο», ξύλινη κατασκευή). 

Μερικά από τα έργα του είναι: 

Μνημείο του «Πατριάρχου Αθηναγόρα» (Χανιά 1973), «Μνημεία Πεσόντων»: Αγίου Ιωά- 

νη Ρέντη (1966), Καβάλας (1970), Ελλάτης Τρικάλων (1972), ανδριάντας του Αισχύλου 

(Ελευσίνα 1977). Έργα του βρίσκονται στο υποκατάστημα Κολωνακίου της Εμπορικής Τρά- 

πεζας, στην Εθνική Πινακοθήκη και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Ακόμα, έχει πάρει μέρος και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει το σύμπλεγμα των «Δελφινιών» (στη νέα προβλήτα 

του καινούργιου λιμανιού της πόλης μας). 

 

 

 

ΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΗΤΣΟΣ) 

Γεννήθηκε στην Τήνο στο α' μισό του αιώνα μας και είναι άγνωστη η ημερομηνία του θανά- 

του του. 

Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. κοντά στο Γ. Βρούτο. Φιλοτέχνησε λίγα έργα, ένα από τα οποία με 

τον τίτλο: «Κορμός Γυναικός» εκτέθηκε στην Πανελλήνια έκθεση του 1939. Στο Α' Νεκρο- 

ταφείο Αθηνών, βρίσκεται, επίσης, ένα επιτύμβιο στον τάφο του Νικολάου Κομητόπουλου 

(+1934). 

 

Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 

 

 

 

ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Γεννήθηκε το 1910 στην Αθήνα. Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. (1928-1930) κοντά στον Θ. Θω- 

μόπουλο. Πήγε στο Παρίσι για σπουδές με υποτροφία της Γαλλικής Ακαδημίας. Εκεί σπούδα- 

σε στην Ακαδημία Ζυλιάν και στην Ecole Superieure des Beaux Arts του Παρισιού. Συμπλή- 

ρωσε τις σπουδές του με ταξίδια στην Αγγλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Επιστρέφοντας 
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στην Ελλάδα ασχολήθηκε με την αναστήλωση και συμπλήρωση αρχαίων γλυπτών, στα πλαί- 

σια της εργασίας του στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ, παράλληλα, επιδόθηκε και στην ελεύθε- 

ρη γλυπτική. Το 1974 ίδρυσε στην Πάρο, απ' όπου κατάγονταν οι γονείς του, μια ιδιωτικά 

Σχολή Γλυπτικής, όπου μαθητεύουν δωρεάν οι νέοι του νησιού. 

Ο Περαντινός διαπλάστηκε από τις ρεαλιστικές αντιλήψεις του Θ. Θωμόπουλου, ενώ πολύ 

νωρίς έδειξε τάσεις για εξιδανίκευση της ανθρώπινης μορφής. Τις τάσεις αυτές ενίσχυσε η πο- 

λύχρονη θητεία του στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και η επαφή του με την αρχαία πλα- 

στική, τη δομή και το χαρακτήρα της οποίας οικειοποιήθηκε τέλεια. Παραμένοντας πάντα αν- 

θρωποκεντρικός ενδιαφέρθηκε για τη γυναικεία μορφή και ορισμένα κεφάλια σε μάρμαρο εκ- 

φράζουν το καλύτερο του δυναμικό. Ο Περαντινός δημιούργησε πλήθος μνημείων, όπως ο 

«Εμμανουήλ Παπάς» (Σέρρες 19G6), «Έλληνας Τσολιάς των πολέμων 1912-1913» (Λαμία 

1966) κ.ά. και προτομών, ενώ, παράλληλα, είναι και δεινός μεταλλιοπλάστης. Χάραξε, επί- 

σης, κατά καιρούς, νομίσματα για την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Έργα του βρίσκονται στην Αθήνα, στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη, 

στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο Μέγαρο της Αρχαιολογικής Εταιρίας, στο 

Πανεπιστήμιο, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, στο κέντρο Ερευνών της Ακαδη- 

μίας Αθηνών, στην Ακαδημία και σε ιδιωτικές συλλογές. 

Έχει λάβει μέρος σε πολλές πανελλήνιες και διεθνείς εκθέσεις και έχει πάρει πολλές διακρίσεις. 

 

Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει την προτομή του Π. Βαρδινογιάννη (στο Δημοτικό 

μας Κήπο). 

 

 

 

ΣΟΦΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 

Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1914. Από το 1924 μέχρι το 1938 μαθήτεψε κοντά στον Γ. 

Μπονάνο από τον οποίο διδάχτηκε σχέδιο, πηλοπλαστική και γυψοτεχνία. Σπούδασε κατόπιν 

στην Α.Σ.Κ.Τ. (1938-1944) γλυπτική κοντά στον Μ. Τόμπρο. Από το 1962 ως το 1967 δίδα- 

ξε σχέδιο και αγγειοπλαστική σε Κρατική Σχολή Κεραμικής, στο Μαρούσι. Στο έργο του ο 

Σοφιαλάκης καλλιεργεί το ρεαλισμό με εξιδανικευτικά στοιχεία. Επιδιώκει, όμως, σε άλλα έρ- 

γα το αρχαϊκό στυλιζάρισμα με πρότυπο το ελληνικό αρχαϊκό στιλ. Επειδή ο ίδιος σμιλεύει το 

μάρμαρο, το μετιέ του αποκτά ιδιαίτερη ποιότητα και ζεστασιά. 

Εκθέσεις: Ατομικές παρουσίασε στο Ρέθυμνο, Ηράκλειο και τα Χανιά Κρήτης, 1948. Πα- 

νελλήνια συμμετείχε σε όλες από το 1938 ως το 1973. Το 1967 πήρε μέρος στο Φεστιβάλ 

Μεσογειακών Χωρών στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσινγκτον. Έχει πάρει μέρος και σε ομαδι- 

κές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει τα ανάγλυφα του Τ.  Πετυχάκη (στο Δημ. Κήπο) και 

το ανάγλυφο της Αναμνηστ ικής Στήλης των Θυμάτων Κατοχικής Περιόδου 

1941-45  

(στην πλατεία των 4ων Μαρτύρων). 



 

 

ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 

Γεννήθηκε στην Τήνο το 1955, ζει στην Αθήνα και σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. με υποτροφία του 

ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου. Ασχολείται βασικά με προτομές, μνημεία και χάλκινα 

ανάγλυφα. 

Έργα: «Σ. Δαγκλής» (προτομή), «Ερμαϊκή στήλη του Μιλτιάδη», 10 χάλκινα ανάγλυφα 

με σκηνές από τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προτομές στην Κόνιτσα και το Επταχώρι, 

μνημείο πεσόντων αεροπόρων στο Γύθειο Λακωνίας κ.ά. 

 

Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει την προτομή της Καλλ.  Γ ιουλούντα (στο Νοσοκομείο) 

και 

τον ανδριάντα του Κ.  Μουντάκη (στη συμβολή των οδών Καζαντζάκη και Ζυμβρακάκη). 

 

 

 

ΤΡΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο Ιωάννης Τρέζος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1913. Από μικρός εργάστηκε σε μαρμαράδικα 

του Πειραιά. Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. γλυπτική κοντά στους Κ. Δημητριάδη και Μ. Τόμπρο. 

Πήρε το δίπλωμά του το 1945, σε ηλικία 32 ετών, γιατί στο μεταξύ είχε σταματήσει τις 

σπουδές του εξαιτίας του πολέμου. Ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, 

όπου μελέτησε και δούλεψε. Το υλικό που χρησιμοποιεί τις πιο πολλές φορές είναι το μάρμαρο. 

Ο Ιωάννης Τρέζος ασχολείται με προτομές, μνημεία, επιτύμβια και με εκκλησιαστικά διακο- 

σμητικά σ' ένα ύφος κλασικό. Τα πιο σημαντικά του έργα είναι ο «Λεωνίδας» (ανδριάντας 

ύψους 3 μ.), ο «Ναύαρχος Δεμέστιχας» (προτομή Γιαννιτσά), ο «Στρατηγός Κατριβάνος» 

(Α' Νεκροταφείο Αθηνών), ο «Ελευθέριος Βενιζέλος» (προτομή, Νίκαια Πειραιά) και ο 

«Στρατηγός Παναγιωτάκος» (Α' Νεκροταφείο Αθηνών). Άλλα έργα του βρίσκονται σε δημό- 

σιους χώρους αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Στο Ρέθυμνο φιλοτέχνησε την προτομή του Αλ.  Κουνδουράκη (στον αύλειο χώρο της 

Στρατολογίας). 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

Γεννήθηκε στον Πύργο της Τήνου το 1937 και σήμερα ζει στην Αθήνα. Τα πρώτα μαθήμα- 

τα στη γλυπτική τα πήρε κοντά στον πατέρα του και αργότερα σπούδασε και στην Α.Σ.Κ.Τ., 

κοντά στο Μιχ. Τόμπρο. 

Εργάστηκε στο καλλιτεχνικό τμήμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού για δέκα χρόνια και 

φιλοτέχνησε πολλές προτομές στρατιωτικών. Αργότερα, ειδικεύτηκε στην εκκλησιαστική δια- 

κοσμητική του μαρμάρου. 
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Στο Ρέθυμνο έχει φιλοτεχνήσει την προτομή του Ευαγγ. Φραγκιαδάκη (στο Δημοτι- 

κό μας Κήπο). 

 

 

 

ΧΑΛΕΠΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

Γεννήθηκε στην Τήνο το 1851 και πέθανε στην Αθήνα το 1938. 

Ο πατέρας του Ιωάννης, που και ο ίδιος ήταν γλύπτης, ήθελε να κάνει το γιό του έμπορο, 

αλλά εκείνος από μικρός είχε χαράξει το δρόμο του, αφού και το χωριό του είχε σπουδαία καλ- 

λιτεχνική παράδοση. 

Έτσι σπούδασε γλυπτική στην Αθήνα και αργότερα και στο Μόναχο. Όταν γύρισε στην 

Αθήνα, άνοιξε δικό του εργαστήριο με τα πιο σπουδαία έργα της «λογικής» του περιόδου («Σά- 

τυρος και έρωτας» 1877, «Κεφάλι Σατύρου», 1878, «Κοιμωμένη» 1878). Την αποκαλούμε 

λογική, γιατί κάποια συμπτώματα ψυχοπάθειας τον έστειλαν στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας 

για τέσσερα χρόνια. 

Μετά γυρίζει στην Τήνο και επιδίδεται και πάλι στην γλυπτική (πήλινα προπλάσματα) και 

αργότερα πηγαίνει μόνιμα στην Αθήνα, όπου μένει σε σπίτι των ανιψιών του, κάτω από το Λυ- 

καβητό. Εκεί έζησε ήσυχα εργαζόμενος αδιάκοπα. 

Ακολουθεί έκθεση έργων του στην Ακαδημία Αθηνών με την βοήθεια του Θωμόπουλου. Η 

Ακαδημία του απονέμει το Αριστείο Τεχνών. 

Στη «μεταλογική» περίοδο του Χαλεπά έχουμε να αναφέρουμε τα έργα του «Οιδίππους και 

Αντιγόνη«, η «Μεγάλη Αναπαυομένη», «Φιλοστοργία», «Μήδεια» κ.ά. Τα έργα του γενικά 

τον ανέδειξαν απόγονο του Φειδία και του Πραξιτέλη. Από αυτά αναπηδά η φιλοπατρία, η χα- 

ρά, ο έρωτας, η ανδρεία, και όλα τα ευγενικά συναισθήματα του ανθρώπου. 

Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι σπουδάζοντας ακόμη νέος στο Μόναχο, ο καθηγητής του εί- 

πε δημόσια κοιτάζοντας τον Χαλεπά: «Από την αίθουσα αυτή της Ακαδημίας θα προέλθει μέ- 

γα καλό για την Ελλάδα». 

 

Στο Ρέθυμνο έργο δικό του είναι η προτομή του Εμμ. Τσουδερού, στο πάρκο της πλα- 

τείας Ηρώων Πολυτεχνείου. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γιάννη Καιροφύλα, Γιαννούλης Χαλεπάς, Αθήνα 1986. 

Στ. Λυδάκη, Οι Έλληνες Γλύπτες, τόμ. 5, εκδ. «Μέλισσα», Αθήνα 1981. 
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VI 
 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
Εικ. 152 Έξοδος των ομάδων εργασίας προς συλλογή πληροφοριών. 

 

Εικ. 153. Η 1η ομάδα με τον υπεύθυνο του Προγράμματος 

Καθηγητή κ. Κ. Παπαδάκη ερευνά τον Τοπικό Τύπο 

στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης 
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Εικ. 154. Ο συμπολίτης ιστορικός κ. Μ. Πολιουδάκης 

ενημερώνει τους μαθητές για τα γλυπτά της πόλης μας 

τα σχετικά με τη Μάχη της Κρήτης. 

 
Εικ. 155. Ομιλία κ. Μάρκου Πολιουδάκη προς τους μαθητές του Β5 

για το Μνημείο των Μισιρίων και την αναμνηστική στήλη 

έξω από το Δημαρχείο. 

Εικ. 156. Από την επίσκεψη των ομάδων στη Σχολή Αστυφυλάκων. 
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Εικ. 157. Από την επίσκεψη της 2ης ομάδας στο 44ο Σ.Π. 

(με το Δ/τή Σ/ρχη ΠΖ κ. Γεώργιο Πάγκαλο). 

Εικ. 158. Από την επίσκεψη της 4ης ομάδας στο Ωδείο Κωστή Μουντάκη, 

στου Σταυρωμένου, όπου πήραν συνέντευξη για τον Κωστή Μουντάκη 

από τη Γραμματέα του Ωδείου κ. Βιργ. Ρωμανία. 



 

 

VII 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(πέραν της ειδικής που σημειώνουμε κατά κεφάλαιο) 

1. Ρεθυμνοδωνυμικά, έκδοση Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 

1992. 

2. Ο Λόφος του Τιμίου Σταυρού της πόλης μας χθες και σήμερα, Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τμήματος Β1, σχολικού έτους 1993-94, του 

1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης. Συντονισμός — Επιμέλεια: Κωστής Ηλ. Παπαδά- 

κης, Ρέθυμνο 1994. 

3. Μάρκου Γ .  Πολιουδάκη, Η μάχη της Κρήτης στο Ρέθυμνο (Τα μετά τη Μά- 

χη), τόμ. 3,  Ρέθυμνο 1983-1997. 

4 .  Τιμόθ. Βενέρη, Το Αρκάδι δια των αιώνων, Αθήνα 1938. 

5 .  V. Seligman, Ο θρίαμβος του Βενιζέλου, Αθήνα 1990. 

6 .  Λιλή Μακράκη, Ελευθέριος Βενιζέλος 1864-1910, Μορφωτικού Ιδρύματος 

Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1992. 

7 .  Γιάννη Καράλη, Η επανάσταση του Θέρισσου, Αθήνα 1987. 

8 .  Νίκου Αλ. Κοκονά, Σύντομη Ιστορία των Νοσοκομείων της Κρήτης, Ρέθυμνο 

1987. 

9 .  Αλκ. Στυλ. Μαυράκη, Περιβόλια Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 1995. 
 

10. Π.  Θ.  Κουνιάκη, Εικόνες από τη ζωή στο παλιό Ρέθυμνο, επιμέλεια Γ .  Π.  

Εκκεκάκη, Ρέθυμνο 1997. 

11 .  Δημ. Αετουδάκη, Ρεθεμνιώτικο οδοιπορικό, Αθήνα 1986. 

12 .  Α.  Μαλαγάρη — Χ.  Στρατιδάκης, Ρέθυμνο, Αθήνα 19872. 

13. Μ.  Τρούλη, Ρέθυμνο, 1998. 

14 .  «Γλυπτά της Αθήνας», ένθετο εφημ. Αθηνών Η Καθημερινή, 25.10.1998. 

15 .  Στ. Λυδάκη, Οι Έλληνες γλύπτες, τ .  5ος, εκδ. «Μέλισσα», Αθήνα 1981. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 



 

 

  Α ΑΝΔΡΙΑΝ

ΤΕΣ 
 ΠΡΟΤΟΜΕΣ    

 ΕΙΔΟΣ ΓΛΥΠΤΟΥ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΜ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ   ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΛΥΠΤΟΥ       ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ ΓΛΥΠΤΗΣ Α Π Ο Κ Α Λ Υ Π Τ Η Ρ Ι

Α        

      
Σύσταση ερανικης επιτροπης με πρόεδρο Δ. Ν. Περάκης (1930) 9.1 1.1930 

1   Άγνωστος Στρατιώτης ανδριάντας αφηρημένο πρόσωπο μάρμαρο 
 

Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη τον Μάνο Τσάκωνα 

2 Κωστής Γιαμπουδάκης ανδριάντας αγωνιστής-ήρωας ορείχαλκος 
 

Πλατεία 4ων Μαρτύρων Δαπάνες Γενικού Επιτελείου Στρατού Γιάννης Κανακάκης 10.11.1966 

3  Ελευθέριος Βενιζέλος ανδριάντας πολιτικός ορείχαλκος 
 

Πλατεία Δημοκρατίας (Δημαρχείου) Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» Γιάννης Κανακάκης 12. 6 .1978 

4  Παντελής Πρεβελάκης ανδριάντας λογοτέχνης ορείχαλκος 
 

Πλατεία Δημοκρατίας (Δημαρχείου) Γ. Παππάς δωρεάν φιλοτέχνησε Γιάννης Παππάς (1976) 1 5 .3.1986 

5 Η  Γυναίκα της Κρήτης ανδριάντας αφηρημένο πρόσωπο ορείχαλκος 
 

Παραλία (Ενετικό λιμάνι) Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» Ν. I. Γεωργίου (Αθήνα 1990 )  25.3.1991 

6 Κωστής Μουντάκης ανδριάντας καλλιτέχνης ορείχαλκος 
 

Συμβολή οδών Καζαντζάκη & Ζυμβρακάκη Εταιρεία «Μνήμη Κωστή Μουντάκη» Πραξ. Τζανουλίνος 25.9.1997 

7 Σκεπτόμενη Κόρη 
8 Νικόλας Ασκούτσης ανδριάντας 

προτομή 

αφηρημένο πρόσωπο 

πολιτικός 

ορείχαλκος 

ορείχαλκος 

 
Ευλιγιάς 
Δημοτικός Κήπος 

Γ. Παππάς δωρεάν φιλοτέχνησε 

Σοφ. Βενιζέλος, Κ. Αντωνάκης, Χαρ. & Όλγα Μοάτσου, Γ. 

Βο- 

γατζάκης, Χ. Λαμπράκης, Γ. Τρουλλινός, Στ. Ψυχουντάκης 

Γιάννης Παππάς 

Γιάννης Κανακάκης 

1988 
13.11.1962 

I)  Εμμανουήλ Τσουδερός προτομή πολιτικός μάρμαρο 
 

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τράπεζα Ελλάδος Γιαννούλης Χαλεπάς (1937) 23.5.1963 

1 0 Στυλιανός Δημητρακάκης προτομή πολιτικός ορείχαλκος 
 

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 
 

Γιάννης Κανακάκης 24.5.1964 

11  Αλέξανδρος Κουνδουράκης 

12 Χρίστος Τζιφάκης 

1 3  Εμμανουήλ Παπαδογιάννης 

προτομή 

προτομή 

προτομή 

αγωνιστής-ήρωας 

στρατιωτικός 

πολιτικός 

μάρμαρο 

ορείχαλκος 

ορείχαλκος 

 Στρατολογία 

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 

Δημοτικός Κήπος 

Δαπάνη της μητρός του Μαρίας I. Κουνδουράκη 

Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης. 
φίλοι και συνεργάτες του 

Δωρεά Αδελφών Βαρδινογιάννη με πρωτοβουλία 

Μ. Α. Καπετανάκη εκ Ροδακίνου 

Ιωάννης Κ. Τρέζος 

Γιάννης Κανακάκης 

Μ. Ν. Μωραΐτης 

Ιούλιος 19(54 

24.8.1969 

7.5.1971 

1 4 Ευάγγελος Φραγκιαδάκης προτομή αγωνιστής-ήρωας ορείχαλκος 
 

Δημοτικός Κήπος 
 

Στρ. I. Φιλιππότης (1965) 6.6.1976 

15 Στυλιανός Κλειδής προτομή αγωνιστής-ήρωας ορείχαλκος 
 

Δημοτικός Κήπος 
 

Δημήτρης Γεντέκος 31.7.1977 

1 0  Κωστής Παπαδάκης προτομή δημοσιογράφος μάρμαρο 
 

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 
 Ν. Γ. Παρασκευάς 1.0.1980 

I 7 Γεώργιος Χατζιδάκις προτομή επιστήμονας ορείχαλκος 
 

Πλατεία Δημοκρατίας (Δημαρχείου) Η οικογένειά του Β. Καπάνταης 10.5.1981 

18 Καλλιόπη Γιουλούντα προτομή αγωνίστρια-ηρωίδα ορείχαλκος 

  

Νοσοκομείο Πολεμικό Μουσείο Π. Γ. Τζανουλίνος 24.5.1981 

19 Παύλος Βαρδινογιάννης προτομή πολιτικός ορείχαλκος 
 

Δημοτικός Κήπος Αδελφοί Βαρδινογιάννη Ν. Περαντινός 19.1.1980 

20 Ανάφλυφο της Δόξας ανάγλυφο αφηρημένη-συμβολική έννοια μάρμαρο 
 

Γήπεδο Σχολής Αστυφυλάκων Δι' εράνου ανδρών Ελληνικής 

Βασιλικής Χωροφυλακής 

Γιάννης Κανακάκης 21.5.1954 

2 I Τίτος Πετυχάκης ανάγλυφο δήμαρχος ορείχαλκος 
 

Δημοτικός Κήπος Τα παιδιά του Ν. Σοφιαλάκης 4.9.1977 

2 2  Αναμνηστική στήλη θυμάτων κατοχικής περιόδου 1941-45 ανάγλυφο αφηρημένο πρόσωπο μάρμαρο   Πλατεία 4ων Μαρτύρων «Δαπάναις» Μελών Εθνικής Αντιστάσεως Ν. Σοφιαλάκης 1979 
23  Μνημείο Δόξας - Μνημοσύνης ανάγλυφο αφηρημένη-συμβολική έννοια μάρμαρο 

 
Κεντρική πλατεία 44ου Σ.Π. 

 
Γιάννης Κανακάκης 1979 

24 Ηγούμενος Γαβριήλ ανάγλυφο κληρικός-αγωνιστής μάρμαρο 
 

Πλατεία Μητροπόλεως Σύλλογος Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» Αντώνης Καραχάλιος (1980) 25.5.1980 

25 Αφιέρωμα στο Μαθητή ανάγλυφο αφηρημένο πρόσωπο μάρμαρο 
 

Πλατεία Βίκτωρος Ουγκώ Απόφοιτοι Γυμνασίου Αρρένων 1950 Αντώνης Καραχάλιος 17.8.1980 

26 Μνημείο της Ελευθερίας 

27 Τα Δελφίνια 

ανάγλυφο 

σύμπλεγμα 

αφηρημένη-συμβολική έννοια 

αφηρημένη-συμβολική έννοια 

μάρμαρο 

ορείχαλκος 

 Παραλία Μισιρίων 

Νέα προβλήτα 

Απόφοιτοι έτους 1948 
Γιάννης Κανακάκης 

Γιάννης Παρμακέλης 

1982 
20.8.1986 

Άναμμα πυρσού 

τα μεσάνυχτα 31.12.1992 

28 Μνημείο των Προσκόπων αναμνηστική στήλη αφηρημένη-συμβολική έννοια μάρμαρο 
 

Συμβολή οδών Κουντουριώτη & Β. Ουγκώ Δήμος και Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 
 

29 Εμμανουήλ Παχλάς αναμνηστική στήλη αγωνιστής-ήρωας μάρμαρο 
 

Λεωφόρος Παχλά (Περιβόλια) 
  

15.9.1963 



 

2 22  2 13  

30 Κρήτη 1 9 4 1  αναμνηστική στήλη ιστορική αναπαράσταση ορείχαλκος 
  

Πλατεία Δημοκρατίας (Δημαρχείου) 
 

Ross J. Basliaan 1 9 9 6  

3 1  Ευάγγελος Χομπίτης αναμνηστική στήλη αγωνιστής-ήρωας μάρμαρο 
 

Συμβολή οδών Κουρμούλη & Κονδυλάκη 
 

( ; )  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ         
3 2  Αρχιμ. Γρηγόριος Βορριαδάκης προτομή κληρικός - κοινωνικός σκαπανέας ορείχαλκος 

 
Αύλειος χώρος Κυρίας των Αγγέλων Σύλλογος Ρεθυμνίων Μικρασιατών Βασίλης Βασίλης 3 1 . 1 0 . 1 9 9 9  

3 3  Καλλιρρόη Παρρέν προτομή κοινωνικός σκαπανέας μάρμαρο 
 

Παραλία — Λύκειο Ελληνίδων Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου Μάρκος Γεωργιλάκης φιλοτεχνείται 

3 4  Στυλιανός Μανιουδάκης προτομή αγωνιστής — ήρωας ορείχαλκος 

  

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Αφοί Γιάννης & Βαρδής Μανιουδάκης Έκτορας Παπαδάκης Μάχη της Κρήτης 20-
21.5.2000 



 

 

 
ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΚΕΣ __________   

   
Α/Α Χ Ω Ρ Ό Σ  Ειδος επιγραφης                                       ΕΙΔΟΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  

1 Αρχαιολογικό Μουσείο 
2 Θέατρο Ερωφίλη (Φορτέτσα) Ευεργέτης                                           

Δημιουργός 

Δημόσια Υπηρεσία 

Θέατρο 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Παλιά Πόλη 

Νέα Πόλη 

Νέα Πόλη 

Νέα Πόλη 

Νέα Πόλη 

Νέα Πόλη 

Νέα Πόλη 

Νέα Πόλη 

Νέα Πόλη 

Νέα Πόλη 

Νέα Πόλη 

Νέα Πόλη 

Συνοικία 

Συνοικία 

Συνοικία 

Συνοικία 

Συνοικία 

Συνοικία 

Συνοικία 

3 Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 

4 Ιερός ναός Κυρίας των Αγγέλων 

5 Ιερός ναός αγίου Γεωργίου (Γρότα) 

0 Ιερός ναός αγίου Γεωργίου (Γρότα) 

Κτητορική 

Κτητορική 

Κτητορική                                                          

Ανακαίνιση 

Εκκλησία 

Εκκλησία 

Εκκλησία 

Εκκλησία 

7 Εθνικό Στάδιο Ρεθύμνου 

8 Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 

9 Ωδείο 

1 0  Λύκειο Ελληνίδων 

11 Εθνική Τράπεζα 

1 2  Τουρκική επιγραφή της οδού Αρκαδίου 154 

1 3  Μητροπολιτικός Ναός 

14 Μητροπολιτικός Ναός 

1 5  Αγιος Αντώνιος 

1 6  Γραφεία Μητροπόλεως (παλιό Επισκοπείο) 

«Εις μνήμην» προσώπων 

Δημιουργός 

Ευεργέτες 

«Εις μνήμην» προσώπων 

«Εις μνήμην» προσώπων 

Κτητορική 

Κτητορική 

Ευεργέτης 

Κτητορική 

Κτητορική 

Αθλητικός χώρος 

Πάρκο - δρόμος 

Κοινωφελές ίδρυμα 

Κοινωφελές ίδρυμα 

Δημόσια Υπηρεσία 

Ιδιωτική κατοικία 

Εκκλησία 

Εκκλησία 

Εκκλησία 

Εκκλησιαστικό ίδρυμα 

1 7  Πλατεία 4ων Μαρτύρων 
1 8  Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου Δημιουργός 

Δημιουργός 

Πάρκο - δρόμος 

Πάρκο - δρόμος 

1 9  Νοσοκομείο Ρεθύμνης 

20 Δημαρχείο 

21 Παλιό Θηλέων 

2 2  Παλιό Θηλέων 

2 3  Παλιό Θηλέων (νέα πτέρυγα) 

24 Παλιό Αρρένων 

2 5  Σχολή Αστυφυλάκων 

2 6  Σχολή Αστυφυλάκων 

2 7  Σχολή Αστυφυλάκων 

2 8  Άγιος Ιωάννης (Ευλιγιάς) 

Κτητορική 

Αναμνηστική γεγονότων 

Κτητορική 

Κτητορική 

Κτητορική 

Κτητορική 

Αναμνηστική γεγονότων 

Ευεργέτης — Δωρητής 

Ευεργέτης — Δωρητής 

Κτητορική 

Δημόσια Υπηρεσία 
Δημόσια Υπηρεσία 

Σχολείο 

Σχολείο 

Σχολείο 

Σχολείο 

Δημόσια Υπηρεσία 

Δημόσια Υπηρεσία 

Δημόσια Υπηρεσία 

Εκκλησία 

2 9  I. ναός Τ. Σταυρού 

3 0  Νέο Επισκοπείο 

3 1  Αγιος Νικόλαος, Κουμπέ 

3 2  Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως, Κουμπέ 

3 3  Άγιος Διονύσιος (Κόρακα Καμάρα) 

3 4  Άγιος Ιωάννης (Μισιρίων) 

Κτητορική 

Κτητορική 

Κτητορική 

Αναμνηστική γεγονότων 

Κτητορική 

Κτητορική 

Εκκλησία 
Εκκλησιαστικό ίδρυμα 

Εκκλησία 

Μοναστήρι 

Εκκλησία 

Εκκλησία 
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Α  ΓΛΥΠΤΑ    
Α/Α 

α.  

β. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ  ΓΛΥΠΤΟΥ 

Ανδριάντες 

Προτομές (2 σε μορφή προπλάσματος) 

  
ΑΡΙΘΜΟ

Σ  

7 

1 4  

Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο  

2 1 %  

4 2 %  

ϊ· Ανάγλυφα 7 2 1 %  

δ. Αναμνηστικές Στήλες 4 1 2 %  

ε. 

Α/Α 

α. 

Συμπλέγματα 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  TΩΝ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Αγωνιστές - Ήρωες 

1 

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 

7 

3% 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

21% 

β. Κληρικοί 2 6% 

ϊ· Πολιτικοί G 1 8 %  

δ. Δήμαρχοι 1 3 %  

ε. Επιστήμονες 1 3 %  

στ. Λογοτέχνες 1 3% 

ζ. Κοινωνικοί Σκαπανείς 9 6 %  

η· Δημοσιογράφοι 1 3 %  

0. Καλλιτέχνες 1 3 %  

ι. Αφηρημένα πρόσωπα (με συμβολισμό) 5 1 5 %  

ι α .  

Α/Α 

α .  

β. 

Α/Α 
α. 

Αφηρημένες συμβολικές έννοιες 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΛΙΚΟ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Μάρμαρο 

Ορείχαλκος 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΌ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ  

ΓΛΥΠΤΩΝ 

Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου [Κυρίως μακεδ ονομ άχ ο ι  (Ε. Φραγκιαδάκης 

-Γαλλιανός, Στυλ. Κλειδής) και πολ ι τ ι κο ί  (Ν. Ασκούτσης, Εμμ. Παπαδο- 

γιάννης, Π .  Βαρδινογιάννης, Τ. Πετυχάκης] 

(6 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

1 4  

1 9  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

6 

1 8 %  

ΠΟΣΟΣΤΟ 

4 2 %  

58% 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο 
1 8 %  

β. 
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου [Όλοι τους είναι πρωταγωνιστές των δρα- 

ματικών γεγονότων της περιόδου 1 9 4 1—45 (Εμμ. Τσουδερός, Στυλ. 

Δημητρακάκης, Χρ. Τζιφάκης, Κωστής Παπαδάκης)] 

4 1 2 %  

γ- Πλατεία 4ωV Μαρτύρων 2 6 %  

δ. 
Πλατεία Δημοκρατίας (Δημαρχείου) [Κυρίως άνθρωποι του πνεύματος 

και της επιστήμης (II. Πρεβελάκης, Γεωργ. Χατζιδάκις) και πολιτικοί 

(Ελ. Βενιζέλος)] 

3 9 %  

Λ/Λ 

α. Αλλού 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ TOYΣ ΧΟΡΉΓΟΥΣ TΩN 

ΓΛΥΠΤΩΝ 

Δήμος 

1 7  

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

1 

5 2 %  

ΠΟΣΟΣΤ

Ο 

3 %  

β. Σύλλογοι 6 1 8 %  

γ. Ιδιωτικά Πρόσωπα 1 4  4 2 %  
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Α. ΓΛΥΠΤΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)    
δ. Δημόσια Ιδρύματα  3 9 %  

ε. Δεν εξακριβώθηκε  
9  27% 

Λ/Λ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΛΥΠΤΗ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

α. Γ. Κανακάκης  8 24% 
β. Ν. Σοφιαλάκης  2 6% 

γ. Γιάννης Παπάς  2 6% 

δ. Πραξ. Τζανουλίνος  2 
6 %  

ε. Αντ. Καραχάλιος  2 6% 

στ. Οι άλλοι με ένα γλυπτά ο καθένας  1 7  52% 

Λ/Λ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ω Σ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΣΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΓΛΥΠΤΟ 

(με βάση τα αποκαλυπτήρια) 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

α. Δεκαετία '90  (i 1 8 %  

6. Δεκαετία '80  1 0  30% 

Υ Δεκαετία '70  7 2 1 %  

δ. Δεκαετία '60  7 2 1 %  

ε. Παλιότερα  0 6% 

στ. Δεν εξακριβώθηκε  1 3 %  
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Β. ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΚΕΣ   
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 34    |  

Α / Α  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟ
Σ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

α. Κτητορικές 1 8  5 3 %  

S. «Εις μνήμην» προσώπων 3  9% 

γ. Αναμνηστικές γεγονότων 3  9 %  

3. Ευεργέτες — Δωρητές 5  1 5 %  

ε. 0 Δημιουργός του χώρου 4 1 2 %  

στ. Ανακαινιστής 1  3 %  
Λ/Λ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤ

Ο 
α. Μοναστήρια 1  3 %  

β. Εκκλησίες 1 2  3 5 %  

γ· Σχολεία 4 1 2 %  

δ. Δημόσιες Υπηρεσίες 7 2 1 %  

ε. Εκκλησιαστικά Ιδρύματα  6% 

στ. Θέατρα 1  3 %  

ζ. Κοινωφελή Ιδρύματα 2 6 %  

η· Αθλητικοί Χώροι 1  3 %  

0. Πάρκα — δρόμοι 3  9% 

 Ιδιωτικές κατοικίες 1  3 %  

Α/Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣ
ΤΟ 

α.  Παλιά Πόλη 16 47% 

 Νέα Πόλη 1  1  3 2 %  

Υ· Συνοικίες 7 2 1 %  



 

 

  



 

 
 

 


