
στούν αν γινόταν κι απ’ εδώ. Πάνω στο
κατάστρωμα είχαν φορτώσει για καμου-
φλάζ άχυρα και ξύλα, ελπίζοντας να κα-
ταφέρουν να μεταφέρουν το φορτίο
τους στα μέτωπα της Ευρώπης. Πριν
προλάβουν όμως να βγουν απ’ το λιμάνι
έγιναν αντιληπτοί από βρετανικά βομ-
βαρδιστικά που βρίσκονταν πάνω απ’ τη
Σούδα και βομβαρδίστηκαν με αποτέ-
λεσμα να αρπάξει φωτιά το φορτίο που
υπήρχε στο κατάστρωμα. Για να μην
προκληθεί έκρηξη -που με το τεράστιο
φορτίο πυρομαχικών θα ήταν τρομακτι-
κή- οι Γερμανοί προτίμησαν να το βυθί-
σουν οι ίδιοι. Μεταπολεμικά, που τα
ναυάγια των πλοίων στη Σούδα τεμαχί-
ζονταν και πωλούνταν, κανείς δεν τόλ-
μησε να πειράξει το ναυάγιο με το επι-
κίνδυνο φορτίο. Πήραν μόνο κομμάτια
απ’ το επάνω κατάστρωμα. Ετσι σήμερα
σε 28 μέτρα βάθος και την πλώρη προς
τα δυτικά κι ακουμπισμένο στο αριστερό
πλάι βρίσκεται το ναυάγιο, με το επικίν-
δυνο φορτίο του στοιβαγμένο σε μεγά-
λες ντάνες. Το ψηλότερο σημείο του
βρίσκεται στα 16 μέτρα. Το 2000, ανακα-
λύφθηκε και κινηματογραφήθηκε απ’
τους “Φίλους του Βυθού” και στην ιστο-
σελίδα του συλλόγου υπάρχει το βίντεο
που είχε τότε προβληθεί από τοπικό κα-
νάλι (το 2001) και είναι διαθέσιμο σε ό-
ποιον θέλει.
Για το Minnewaska, έμαθα απ' την κα Ρί-
τα Μαρκαντωνάκη ότι υπάρχουν στο
σπίτι της έπιπλα -πολύ καλής κατασκευ-

ής- με τρύπες για να βιδώνονται στο πά-
τωμα (η εταιρεία που το ανέλκυσε ήταν
ιταλική). 
Ας αφήσουμε όμως τώρα το θλιβερό
θέμα των ναυαγίων κι ας προχωρήσου-
με κατά μήκος των ακτών του κόλπου
της Σούδας, για να επισκεφθούμε τα
σημαντικά ιστορικά μνημεία που βρίσκο-
νται εκεί.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ
Η σημερινή Εθνική Οδός περνάει περί-
που απ’ το ίδιο σημείο που προπολεμικά
περνούσε ο “αμαξωτός” δρόμος προς
το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Ο δρόμος
αυτός είχε κατασκευαστεί (για την ακρί-
βεια ριζικά ανακατασκευαστεί) κατά τη
διάρκεια της δεύτερης περιόδου διακυ-
βέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου και
συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας
του 1920-30. Ο παλιότερος δρόμος, ένα
καλντερίμι της βενετοκρατίας (η χάραξή
του πρέπει να είναι η ίδια απ’ την αρχαι-
ότητα) περνούσε λίγο ψηλότερα σε κά-
ποια σημεία και σώζεται και σήμερα σε
κάποιο μήκος πάνω απ’ το Πέρα Πλατάνι.
Στο σημείο εκείνο υπήρχε λίγο νερό κι έ-
νας αειθαλής πλάτανος που δε μαδού-
σε το χειμώνα και που -νομίζω- δεν υπάρ-
χει σήμερα. Το παλιό φαγωμένο καλντε-
ρίμι θα έκανε το ταξίδι μαρτύριο σ’ όσους
το διάβαιναν με κάρο, αφού θα ήταν σα
να βρισκόταν πάνω σ’ ένα κομπρεσέρ!
Το Πλατάνι ή Μέσα Πλατάνι -όπου υπάρ-
χουν πλατάνια και αναβλύζει μια πλούσια
πηγή νερού- στη βενετοκρατία λεγόταν
Santa Veneranda, δηλαδή Αγία Παρα-
σκευή, από το εκκλησάκι που ανακαινι-
σμένο σώζεται και σήμερα.Ο δρόμος
μετά το Πλατάνι, της Γριάς τον Πήδο και
το Πέρα Πλατάνι, διακλαδίζεται δεξιά για
την Απτέρα (Μεγάλα Χωράφια) και το
Στύλο, και συνεχίζει (δεξιά) προς το Κα-
λάμι και το Ιτζεδίν. Το Καλάμι είναι σχετικά
νεότερο χωριό (αναφέρεται στις απο-
γραφές απ’ το 1900 και μετά) και σχετίζε-
ται με τη δημιουργία του φρουρίου Ιτζεδίν
στα 1871. Το τοπωνύμιο όμως είναι του-
λάχιστον απ’ τα χρόνια της βενετοκρατίας
-όπως δείχνουν κι οι παλιοί χάρτες- κι α-
φορά την περιοχή της μεγάλης πηγής κά-
τω απ’ το χωριό, που για πολλούς αιώνες

εφοδίαζε με πόσιμο νε-
ρό τα διερχόμενα πλοία.
Τα νερά της πηγής ανή-
κουν σήμερα στο Ναύ-
σταθμο. Στη θέση αυτή έ-
χει κτιστεί θολωτό υδρα-
γωγείο (ίσως απ’ τα χρό-
νια της βενετοκρατίας)
που με αλλοιώσεις σώ-
ζεται και σήμερα. Παρα-
δίπλα του όμως υπάρ-
χουν τα λείψανα αρχαίου
υδραγωγείου (ίσως Ρω-
μαϊκών χρόνων) κατά μέ-
ρος καλυμμένα με μπε-
τόν. Στην άκρη του μικρού
ακρωτηρίου που σχημα-
τίζεται, βρίσκονται τα υπο-
λείμματα της βενετσιάνι-
κης “πορπορέλλας”, ε-
νός υποθαλάσσιου τε-
χνητού μώλου που κατα-
σκεύασαν οι Βενετοί, για
να υποχρεώνουν τα κα-
ράβια που μπαίνουν στο
λιμάνι να πλησιάζουν λί-
γο τη νησίδα και να βρίσκονται μέσα στο
βεληνεκές των κανονιών του φρουρίου
της. Ας δούμε όμως τις φωτογραφίες:
Στην πρώτη -που έχει τραβηχτεί την περίο-
δο του μεσοπολέμου- ο κόλπος της Σού-
δας απ’ το Καλάμι, με τον όγκο της Μα-
λάξας να δεσπόζει αριστερά. Ο δρόμος
(ο παλιός “αμαξωτός”), έχει ήδη περά-
σει. Πάντως το σημείο του δρόμου κάτω

απ’ τη δυτική μεριά της Απτέρας (τα “Κόκ-
κινα γκρεμνά”) ήταν επικίνδυνο και πριν
γίνει η Εθνική Οδός είχαν γίνει θανατη-
φόρες πτώσεις οχημάτων προς τη θά-
λασσα.
Στη δεύτερη, το ίδιο περίπου σημείο λίγα
χρόνια νωρίτερα (1909). Το τοπίο είναι αρ-
κετά πιο γυμνό απ’ ό,τι σήμερα.
Στην τρίτη, φωτογραφία Γερμανού στρα-
τιωτικού, με τη νότια πλευρά του κόλπου
και τον ασφαλτοστρωμένο δημόσιο δρό-
μο προς το Ρέθυμνο.
Δεξιά ένα κομμάτι της παλιάς δημοσιάς,
που είναι η ίδια πιθανότατα απ’ την αρχαι-
ότητα. Η σύγχρονη Εθνική Οδός -παρά το
σχετικά μικρό πλάτος της- άνοιξε μεγά-
λες πληγές στο τοπίο, κυρίως κάτω απ’ τη
δυτική πλευρά της Απτέρας.
Στην τέταρτη, φωτογραφία του 1915 με το
δρόμο στη θέση Πέρα Πλατάνι.
Στηνπέμπτη, την έκτη και την έβδομη, φω-
τογραφίες απ’ το ναυάγιο του Pier Luigi
που είχαν την καλοσύνη να μου δώσουν
οι “Φίλοι του Βυθού”. Διακρίνεται ο όγκος
των πυρομαχικών, που και σήμερα ακό-
μα είναι επικίνδυνα. Από κάποιες οβίδες
που έχουν ανοίξει, έχουν βγει έξω τα
“μακαρόνια” της πυρίτιδας.
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303. ΝΑΥΑΓΙΑ (Συμπλήρωμα)
Toυ: 

ΜΑΝΩΛΗ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑ

Σ Τ Α  Π Α Λ Ι Α  Χ Α Ν Ι Α

Aρκετοί παλιοί Χανιώτες έσπευσαν
να μου δώσουν συμπληρωματικές
πληροφορίες για τα ναυάγια με
τους Ιταλούς, καθώς και τους Εβραί-
ους της Κρήτης, που επιβεβαιώ-
νουν αυτά που ως τώρα έχω βρει
για την τραγική αυτή υπόθεση. Ο κ.
Αντώνης Πλυμάκης που τότε ζούσε
στο Ρέθυμνο, θυμάται τα μαυρισμέ-
να πτώματα των άτυχων στρατιωτι-
κών που ξερνούσε η θάλασσα μέ-
χρι εκεί, καθώς και τις μαούνες που
κουβάλησαν κάποιους επιζώντες
γυμνούς και σε άθλια κατάσταση.
Aλλοι θυμούνται διασωθέντες Ιτα-
λούς στα Χανιά (μάλλον απ’ το Sin-
fra) να οδηγούνται επίσης σε άθλια
κατάσταση απ’ τους Γερμανούς
φρουρούς τους. Φαίνεται πως κά-
ποιοι την έπαθαν για δεύτερη φο-
ρά: Υπάρχει η μαρτυρία του παλιού
δημοσιογράφου Γιάννη Ανδρουλι-
δάκη, αλλά και ενός Ηρακλειώτη
αυτόπτη που είδε κάπου 124 Ιτα-
λούς (σύμφωνα με άλλες πηγές
112) να φορτώνονται στο Τάναϊς, ε-
νώ ακολουθούσαν 50 περίπου
Eλληνες, 24 απ’ τους οποίους ήταν
απ’ τους Κάμπους Κυδωνίας...
Κάποιοι απ’ αυτούς τους Ιταλούς ή-
ταν διασωθέντες απ’ τα προηγού-
μενα ναυάγια...
Ας ολοκληρώσουμε όμως το θέμα
των ναυαγίων με την ιστορία του
Pier Luigi που βρήκαν στο βυθό του
λιμανιού οι “Φίλοι του Βυθού”. Το
πλοίο αυτό ναυπηγήθηκε στη Σκω-
τία το 1895. Πριν το 1943, ανήκε σε
ιταλική εταιρεία. Ηταν μήκους 100
μέτρων και χωρητικότητας 2.751 κό-
ρων. Στις 13 Νοεμβρίου 1944, κατά-
φορτο από πυρομαχικά, επιχείρη-
σε έξοδο απ’ τη Σούδα. Την εποχή
εκείνη, οι Γερμανοί είχαν ήδη εγκα-
ταλείψει την Ελλάδα και την Κρήτη,
εκτός απ’ το νομό Χανίων (απ’ τη
Γεωργιούπολη μέχρι το Κολυμπάρι)
και προσπαθούσαν ν’ απεγκλωβι-
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