ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αυτή η εργασία εστιάζει στην μελέτη του ρόλου του νερού στην Οθωμανική εποχή
μελετώντας την επίδραση του στη πόλη του Ρεθύμνου (1646 – 1898). Παρουσιάζονται τα
βασικά στοιχεία του συστήματος διανομής του νερού (υδραγωγείου) κατά την Οθωμανική
περίοδο, μελετώντας τα αντίστοιχα προγονικά συστήματα και τις επιρροές από πολιτισμούς
του παρελθόντος. Στη συνέχεια, παρουσιάζω τη σημαντική θέση που κατέχουν οι κρήνες στη
δομή της πόλης και τη δημόσια σφαίρα της, διαδραματίζοντας τον ρόλο ενός νευραλγικού
σημείο και μέσου κοινωνικοποίησης.
Έπειτα, παρουσιάζω το σύστημα υδροδότησης του Ρεθύμνου κατά την ενετική και την
οθωμανική εποχή. Αυτή η συγκριτική μελέτη αναδεικνύει την τεχνική κατάρτιση της
κατασκευής ενός υδραγωγείου που μεταφέρεται από τον έναν πολιτισμό στον άλλον καθώς
και της καινοτόμες ιδέες της μηχανικής που υλοποιούνται κατά την οθωμανική εποχή. Σε αυτό
το πλαίσιο, περιγραω τη μελέτη του Μηχανικού Μιχαήλ Σαββάκη που γίνεται κατά
παραγγελία του Οθωμανικού Κράτους κατά την περίοδο 1892-1893, αναζητώντας παράλληλα
τα σημάδια της στην πόλη.
Στη συνέχεια, παρουσιάζω τους βασικούς τελικούς δέκτες του υδραγωγείου, δηλαδή τις
κρήνες και τα λουτρά της πόλης του Ρεθύμνου. Στο τέλος, εξετάζω τη μετάβαση από το
οθωμανικό κράτος στο ελληνικό κράτος όσον αναφορά τις υποδομές που ενσωματώνονται σε
αυτό. Κλείνοντας, εξάγω κάποια συμπεράσματα σχετικά με το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης
κατά την οθωμανική εποχή στο Ρέθυμνο.

Άννα Ανδροβιτσανέα
Ρέθυμνο, 18 Ιανουαρίου 2018
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SUMMARY
This paper focuses on the water culture in Crete during the Ottoman period by studying its
impact on the city of Rethymno (1646 - 1898). First, I present the key features of the water
distribution system as applied in the Ottoman empire, looking for its predecessors and inf uences from
past cultures. Secondly, I present the importance of the fountain as an important element of a city and
its public space, baring the role of a “hot spot” for socialisation.
Then I present the water supply system of Rethymno during the Venetian and the Ottoman era.
This comparative approach reveals the technical expertise of the construction of aqueducts transferred
from one culture into the other as well as the engineering breakthroughs undertook during the
Ottoman period. In the framework of this study, I describe the plan of Engineer Michael Savvakis
conducted for the Ottoman state during the years 1892-1893, while looking for its traces along the
city.
Further on, I present the main public and private end-members of the aqueducts, such as
fountains and baths in the city of Rethymno. As a f nal step, I study the transition from the Ottoman
state towards the Greek state in regard to the infrastructures which have been integrated to the
functions of this new state. Finally, I conclude on the status of engineering skills during the Ottoman
empire as implemented in Rethymno.
Anna Androvitsanea
Rethymno, 18th of January 2018
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1. Εισαγωγή
Το νερό, πηγή και σύµβολο ζωής από τα πανάρχαια χρόνια, αποτελεί αντικείµενο λατρείας
και θαυµασµού. Κ αθαρίζει, θεραπεύει, ανανεώνει, καθορίζει την αγροτική παραγωγή και
εξασφαλίζει τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού και την ευηµερία των ζώων. Στις
θρησκευτικές παραδόσεις, το νερό γίνεται αντιληπτό ως ευλογία θεού. Το Ι σλάµ θεωρεί
το νερό δώρο του Θεού και µέσον καθαρµού 1 και το τοποθετεί στο επίκεντρο των πόλεων
που κατασκευάζει.
Κ άθε τζαµί διαθέτει από µια τουλάχιστον κρήνη, όπου ο πιστός περνάει µέσα από την
κάθαρση πριν τη προσευχή, βασική προϋπόθεση ως και σήµερα για την τέλεση της Σαλάχ
(Προσευχής), που αποτελεί µία από τους Πέντε Στύλους του Ι σλάµ, δηλαδή τα βασικά
καθήκοντα της ισλαµικής θρησκείας.
Επιπλέον, κάθε πόλη διαθέτει ένα ή περισσότερα χαµάµ, τα οποία νοούνται ως χώροι
σωµατικής και ψ υχικής κάθαρσης του πιστού, καθώς και χώροι κοινωνικοποίησης. Τα
ρωµαϊκά και βυζαντινά λουτρά αποτελούν το πρότυπο για τα οθωµανικά λουτρά, που όµως
διαφοροποιούνται βάσει των υποδείξεων του Κ ορανιού, όπως το να πλένεται το σώµα και
µε τρεχούµενο νερό2.
Τέλος, βασικό στοιχείο της υποδοµής της οθωµανικής πόλης αποτελεί η κρήνη (Çeşme),
η οποία τοποθετείται σε πλατείες και κεντρικά σηµεία κάθε γειτονίας και αποτελεί τόσο
τη θέση λήψ ης νερού για τις βασικές καθηµερινές δραστηριότητες κάθε νοικοκυριού όσο
και έναν πόλο έλξης για την κοινωνικοποίηση των κατοίκων της πόλης.
Το νερό µπορεί να έρχεται από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ή απευθείας από το νερό
της βροχής. Έτσι, αρχικά κατασκευάζονται απλές δεξαµενές συλλογής βρόχινου νερού και
πηγάδια για την απευθείας πρόσβαση στον τοπικό υδροφόρο ορίζοντα, που σταδιακά
µειώνονται για να δώσουν τη θέση τους σε κεντρικά συστήµατα υδροδότησης, συστήµατα
δηλαδή µεταφοράς του νερού από µια πηγή µακριά από την πόλη εντός των τειχών της3.
Ανάλογα µε τη τοπογραφία και τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν (µέγεθος παροχής
νερού πηγής, χιλιοστά κατακρηµνίσεων ετησίως, γεωλογία) µπορούν να συνδυάζονται
τόσο οι δεξαµενές συλλογής βρόχινου νερού, τα πηγάδια και το κεντρικό σύστηµα
υδροδότησης.

1

Ζώρα Πόπη, “Η αρχέγονη λατρεία του νερού και ο διάκοσµος της νεοελληνικής βρύσης”, Το νερό.
Πηγή ζωής, κίνησης, καθαρµού , Πρακτικά επιστηµονικής συνάντησης 12-14 Δεκεµβρίου 1997, Έκδ.

ΜΕΛΤ και Σωµατείου Φίλων ΜΕΛ, 1999.
2
Αυγούλη Μαρία, “Ένα µουσείο για την καθαριότητα του σώµατος: Το λουτρό των αέρηδων, Το
νερό. Πηγή ζωής, κίνησης, καθαρµού , Πρακτικά επιστηµονικής συνάντησης 12-14 Δεκεµβρίου 1997,
Έκδ. ΜΕΛΤ και Σωµατείου Φίλων ΜΕΛ, 1999.
3
Larry Mays et al, “History of Water Cisterns: Legacies and Lessons”, Water 2013, 5, 1916-1940.
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2. Το Οθωµανικό σύστηµα υδροδότησης
Η οργάνωση των συστηµάτων ύδρευσης στην Οθωµανική Αυτοκρατορία ακολουθεί την
παράδοση των ρωµαϊκών και βυζαντινών συστηµάτων, αποδεικνύοντας σε γενικές γραµµές
την µεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ πολιτισµών. Ξ εκινώντας από την πηγή
(Θέση 1 στην Εικόνα 1), που αποτελεί το σηµείο λήψ ης του νερού, κατασκευάζεται ένα
εκτενές δίκτυο που τροφοδοτεί µε νερό τις κρήνες της πόλης (Θέση 6), καθώς και τα χαµάµ
τις. Το εξωτερικό υδραγωγείο (su yolu, θέση 2), που είναι ένας κλειστός αγωγός, µεταφέρει
το νερό ως την τερµατική δεξαµενή (Θέση 3) και τη δεξαµενή καθαρισµού (maslak, θέση
4). Οι δεξαµενές 3 και 4 µπορούν να είναι περισσότερες από µία, ανάλογα µε την
απόσταση, την ποσότητα του νερού κλπ. Από το σηµείο αυτό εκτείνεται πλέον το
εσωτερικό υδραγωγείο (Θέση 5), το οποίο υδροδοτεί την πόλη µε φρέσκο νερό µέσω ενός
κλειστού αγωγού και φέρει συχνά πολλές διακλαδώσεις, ώστε να φτάνει σε όσο το δυνατόν
περισσότερα σηµεία υδροληψ ίας (Θέση 6).

Εικόνα 1: Οθωµανικό σύστηµα υδροδότησης (Κ ατάρτιση σκίτσου: Α.Ανδροβιτσανέα)
Οι επίσηµες οθωµανικές µονάδες µέτρησης της παροχής, όπως έχουν καταγραφεί στην
οθωµανική Κ ωνσταντινούπολη, ήταν οι ακόλουθες:
Ο Lüle, µε υποδιαιρέσεις:
• Kamiş (καλάµι ή καλέµι) = 1/4 Lüle,
• Masura (µασούρι) = 1/8 Lüle = 1/2 Kamış και
• Çuvaldiz = 1/32 Lüle = 1/8 Kamış = 1/4 Masura.
Ο σωλήνας που αποτελεί τη µονάδα µέτρησης του Lüle έχει τέτοια διάµετρο ώστε να
διέρχεται µολύβδινη σφαίρα βάρους 96,5 gr. Είναι εποµένως ένας σωλήνα µε εσωτερική
διάµετρο περίπου 25,39 χιλιοστά, δηλαδή 1 ίντσα (1’’). Η µέση παροχή που διέρχεται από
τον σωλήνα είναι περίπου 0,70 λτ/δευτ.
Θα πρέπει όµως να λάβουµε υπόψ η ότι οι µονάδες αυτές διαφοροποιούνται σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους και γεωγραφικές θέσεις της αυτοκρατορίας4.
Σηµαντικό στοιχείο της οθωµανικής πόλης, που εντάσσεται στο ευρύτερο κοινωνικόπολιτικό πλαίσιο είναι η περίοδος των οθωµανικών µεταρρυθµίσεων (1839-1877) που
4
Γκαλά-Γεωργιλά Έλλη, Δρόµοι του νερού και οργάνωση του χώρου στη Θεσσαλονίκη κατά τη
µέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο, Θεσσαλονίκη 2015 (αδηµοσίευτη Διδακτορική Διατριβή)
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είναι γνωστή µε τον όρο Tanzimat. Πρόκειται για έναν εκσυγχρονισµό µου φέρει αλλαγές
στην διάρθρωση της πόλης, τόσο ως προς την οικονοµία και πολεοδοµική διάταξη, όσο και
προς την κοινωνία και τη διοίκηση της. Αυτό αναπόφευκτα διαφοροποιεί και τον τρόπο
ζωής των κατοίκων, διαµορφώνοντας την αστική τους ταυτότητα αντίστοιχα. Χαράσσονται
νέοι δρόµοι για άµαξες µεταξύ πόλεων, ενώ κατασκευάζονται σιδηροδροµικά δίκτυα και
λιµάνια, αναδεικνύοντας ένα όραµα ανάπτυξης του περιαστικού ιστού, τονώνοντας και
πάλι τα αστικά κέντρα5. Κ αταρτίζονται νέοι οικοδοµικοί κανονισµοί 6, µέτρα
πυρασφάλειας και επεκτείνονται πόλεις µέσα και από κατεδαφίσεις αµυντικών τειχών,
που πλέον δεν είναι χρήσιµα7.
Στο πλαίσιο του Tanzimat θεσπίζεται και ο δηµαρχιακός θεσµός. Οι αρµοδιότητες τους
είναι η επίβλεψ η της τήρησης των νέων οικοδοµικών κανονισµών, η καθαριότητα και η
φροντίδα της πόλης, καθώς και η κατάρτιση της βασικής υποδοµής της (ύδρευση,
οδοφωτισµός, πλατείες, διαδροµές περιπάτων) 8. Αυτό ο θεσµός, που θέτει στο επίκεντρο
των δραστηριοτήτων του την πόλη, θα προάγει την ανάπτυξη της πόλης και θα θέσει και
πάλι το νερό στο επίκεντρο των λειτουργιών της µε την κατασκευή υδραγωγείων, κρηνών
και χαµάµ.

5
Yerolympos, A., Urban transformations in the Balkans (1820-1920) : aspects of Balkan town
planning and the remaking of Thessaloniki, Thessaloniki, University Studio Press, 1996
6
Τα κυριότερα κείµενα της οθωµανικής νοµοθεσίας είναι:
•
Ο κανονισµός «περί οδών και οικοδοµών» του 1280/1864, ο οποίος περιλάµβανε τέσσερα
άρθρα για την υγιεινή της πόλης.
•
Ο νόµος «περί συστάσεως νοµαρχιών» του 1287/1871. Στα πλαίσιά του προβλεπόταν η
θεσµοθέτηση του δηµαρχιακού συµβουλίου, που περιλάµβανε γεωµέτρη και γιατρό.
•
Ο νόµος «περί των εν ταις νοµαρχίαις δηµαρχιών» του 1293/1877.
•
Ο νόµος «περί οικοδοµών» του 1299/1882.
•
Ο νόµος «περί οικοδοµών» του 1309/1891.
7
Η διεξαγωγή του πολέµου πλέον γίνεται µε τα “σύγχρονα” µέσα του 19ου αιώνα που διαθέτει το
πυροβολικό, γεγονός που καταργεί τον αµυντικών ρόλων των τειχών. Ως εκ τούτου, οι πόλεις που
“ασφυκτιούν” εντός των ορίων που θέτουν τα τείχη αυτά, τα κατεδαφίζουν και αποκτούν έτσι πρόσβαση
προς νέες περιοχές ή και προς την θάλασσα (πχ. Θεσσαλονίκη).
8
Όµοια µε υποσηµείωση 5
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3. Το φαινόµενο της Κ ρήνης στην Οθωµανική Αυτοκρατορία9
Αρχικά, οι κρήνες που εµφανίζονται πριν από τον 18ο αιώνα είναι κατασκευές
ενσωµατωµένες σε τοίχο και αποτελούν τµήµα ενός θρησκευτικού κτιρίου ή
συγκροτήµατος. Είναι ταπεινές κατασκευές και αποτελούνται από µια αψ ιδωτή εσοχή
εντός του τοίχου και µια επίστεψ η µε επιγραφή (Εικόνα 2). Εξαίρεση αποτελούν οι
κρήνες των πλατειών, που ακόµα και πριν τον 18 ο αιώνα είναι µεγάλα και ανεξάρτητα
κτίρια.
Οι κρήνες του 18ου αιώνα
διατηρούν την βασική µορφή των
προηγούµενων
αιώνων,
µετασχηµατίζονται
όµως
γεωµετρικά και αισθητικά σε πιο
ακραίες και επιβλητικές µορφές. Η
εσοχή αποκτά µεγαλύτερο πλάτος
και εκτενέστερο πλαίσιο, ενώ
δίνεται
µια
έµφαση
στην
τρισδιάστατη
γεωµετρία.
Προστίθενται ψ ευδό - κίονες,
επίκρανα, γλυπτικός διάκοσµος µε
φρούτα, στοιχειά που παραπέµπουν
στην αφθονία και τη γονιµότητα
που χαρίζει το νερό. Επιπλέον,
αυξάνεται και η χρήση των
επιγραφών, που εξαίρουν αυτόν
που προβαίνει στην κατασκευή ή
επισκευή της κρήνης.

Εικόνα 2: Κ ρήνη του Köprülu Mehmed Πασά στο
Çemberlitaş (1661). (Πηγή: Hamadeh S, Splash
and Spectacle: The Obsession with Fountains in
Eighteenth-Century Istanbul, Muqarnas, 19
(BRILL, 2002) 123-148)

Στην πραγµατικότητα, οι κρήνες
παύουν
να
είναι
ταπεινές
εγκαταστάσεις και µετατρέπονται
σταδιακά
σε
αντικείµενα
αρχιτεκτονικού
θαυµασµού,
αποτελώντας πλέον
τα
πιο
πολυτελή δηµόσια κτίρια και
επιδεικνύοντας την εµµονή των
πλούσιων ιδιοκτητών τους.

9 Hamadeh S, «Splash and Spectacle: The Obsession with Fountains in Eighteenth-Century Istanbul»,
Muqarnas, 19 (BRILL, 2002) 123-148
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Η κατασκευή κρηνών λοιπόν εκτινάσσεται συγκριτικά µε τους προηγούµενους αιώνες
(Εικόνα 3). Την περίοδο 1703 - 1809 κατασκευάζονται πάνω από 365 κρήνες στην
Κ ωνσταντινούπολη και 250 περίπου στα περίχωρα.
Η άνθηση προϋποθέτει
συχνά και µεγαλύτερη
ποσότητα νερού, εποµένως
και µια επέκταση και
προσθήκη
νέων
υδραγωγείων. Μελετώντας
τις επιγραφές των κρηνών,
όπου
αναφέρονται
οι
ιδρυτές τους, παίρνουµε
µια εικόνα για την
ανώτερη τάξη που πλέον
Εικόνα 3: Πλήθος κρηνών (Πηγή: Hamadeh S, Splash
έχει διευρυνθεί σε νέα
and Spectacle: The Obsession with Fountains in
κοινωνικά
και
Eighteenth-Century Istanbul, Muqarnas, 19 (BRILL,
επαγγελµατικά στρώµατα.
2002) 123-148) (Κ ατάρτιση γραφήµατος: Α.Ανδροβιτσανέα)
Επιπλέον, παρατηρούµε
ότι πολλές γυναίκες πλέον κατασκευάζουν στο όνοµα τους κρήνες. Αντιλαµβανόµαστε
λοιπόν έναν µετασχηµατισµό που έχει ήδη συντελεστεί στην κοινωνία, καθώς στους
προηγούµενους αιώνας ο σουλτάνος είναι αυτός που κατασκευάζει κρήνες αλλά και
στρατιωτικοί, ενώ πλέον βλέπουµε το σώµα των γραφειοκρατών να αποκτά ισχύ αλλά και
µια µερίδα γυναικών να κάνει την εµφάνιση της, οµάδες δηλαδή που ως τότε
υποεκπροσωπούνται. Ο υλικός πλούτος λοιπόν της εποχής δηµιουργεί µια µεσαία τάξη
ενώ καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε ανώτερα στρώµατα.

Εικόνα 4: Κ ρήνη Πλατείας του Mahmud I στο Tophane (1732). Σχέδιου του Antoine-Ignace
Melling. (Πηγή: Hamadeh S, Splash and Spectacle: The Obsession with Fountains in
Eighteenth-Century Istanbul, Muqarnas, 19 (BRILL, 2002) 123-148)
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Αυτός ο µετασχηµατισµός αντανακλάται µε τον πιο άµεσο τρόπο στον τύπο της Κ ρήνης
πλατείας (Meydan Çeşme), οι οποίες γίνονται το έµβληµα της ζωής εκτός του σπιτιού και
αναζωογονούν τον δηµόσιο χώρο (Εικόνα 4 και Εικόνα 5). Πλέον οι κρήνες αποτελούν
αντικείµενο δηµόσιας κατανάλωσης και αποκτούν µια νέα σηµασία στον αστικό ιστό, ως
δηµόσια κτίρια – µνηµεία, ενώ αποσυνδέονται από το θρησκευτικό στοιχείο εφόσον δεν
αποτελούν πλέον κοµµάτι τζαµιού ή άλλου θρησκευτικού χώρου.

Εικόνα 5: Κ ήποι και Κ ρήνη της περιοχής Εµιργκιάν στα βόρεια προάστεια της
Κ ωνσταντινούπολης στις αρχές του 19ου αιώνα σε χαρακτικό του J. Cousen.
(Πηγή: Hamadeh S, Splash and Spectacle: The Obsession with Fountains in
Eighteenth-Century Istanbul, Muqarnas, 19 (BRILL, 2002) 123-148)
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4. Το σύστηµα υδροδότησης του Ρεθύµνου
i. Ενετική περίοδος
Το Ρέθυµνο είναι χτισµένο πάνω σε µάργες και αλλουβιακές αποθέσεις της περιόδου του
Πλειοκαίνου10, στοιχεία που επιτρέπουν την κατείσδυση του νερού της βροχής στον
υδροφόρο ορίζοντα, µην δίνοντας όµως τη δυνατότητα άντλησης του. Το πρόβληµα της
υδροδότησης του Ρεθύµνου καταγράφεται ήδη από το 1204, όπου η πόλη υδρεύεται µέσω
πηγαδιών που έχουν υφάλµυρο νερό11 και δεξαµενών συλλογής του βρόχινου νερού 12. Το
1210 η Κ ρήτη περιέρχεται στην κυριαρχία των Ενετών13. Δηµιουργείται σταδιακά µια
νέα άρχουσα τάξη που αποτελείται από παλαιούς βυζαντινούς και νέο-εγκατεστηµένους
Ενετούς, στους οποίους αναθέτει ο Ι άκοβο Τιεπόλο ως πρώτος Δούκας της Κ ρήτης, την
οργάνωση και την νέα υποδοµή της πόλης14.
Ο πρωτόπαπας Νικόλαος, ως εντεταλµένος του ενετικού κράτος, κατασκευάζει το πρώτο
σύστηµα υδροδότησης της πόλης, µεταφέροντας νερό από την «Μάννα του Νερού». Η πηγή
αυτή βρίσκεται στα νότια της πόλης, στον λόφο του Άι Γιάννη ή αλλιώς λόφο του Εβλιγιά
και φαίνεται να διαθέτει αρκετή ποσότητα νερού για να ικανοποιήσει κάποιες βασικές
ανάγκες της. Παράλληλα, φαίνεται να υπάρχει εκτός των τειχών της πόλης και η πηγή
των «Αθάνατων»15, που καταγράφεται ως πηγή µε εξαιρετικής ποιότητας νερού, µικρής
όµως παροχετευτικότητας, γεγονός που οδηγεί στην αποκλειστική χρήση αυτής από την
άρχουσα τάξη16.
Το δίκτυο αυτό φαίνεται να υλοποιείται µε τη χρήση πήλινων σωλήνων, τα κουτούντα,
υδροδοτώντας αρχικά µια δεξαµενή που κατασκευάζεται στον Φόρο, βόρεια από τον λόφο
του Άι Γιάννη, εκτός των τειχών της πόλης, και οδηγώντας στη συνέχεια το νερό στην
Κ ρήνη της Μεγάλης Πηγάδας στη θέση της Μεγάλης Πόρτας. Σε µια δεύτερη φάση
πραγµατοποιείται επέκταση του δικτύου αυτού ως την Κ ρήνη Ριµόντι, που αποτελεί τον
κατεξοχήν τόπο αναψ υχής της άρχουσας τάξης και ως εκ τούτου στην κρήνη έχει µόνο
αυτή πρόσβαση. Παράλληλα, υδροδοτούνται κατοικίες αρχόντων και καθολικές εκκλησίες
ενώ το σύνολο του δικτύου φτάνει τα 957 µέτρα17.

10
Σιµιτζής, Μιχ. Βασίλης, “Η γεωµορφολογία και η γεωλογία του Μασταµπά µέσα από µια
υδατογραφία του Edward Lear του 1864”, Ο “Μασταµπάς”: από το τότε µέχρι το σήµερα, Ρέθυµνο 2015,
71-84
11
Το φαινόµενο αυτό οφείλεται πιθανόν στην εισχώρηση της θάλασσας στο υδροφόρο ορίζοντα.
12
Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, “Η δεξαµενή του Μασταµπά και τα εγκαίνια της”, Ο
“Μασταµπάς”: από το τότε µέχρι το σήµερα, Ρέθυµνο 2015, 63-69
13
O Φράγκος Μαρκήσιος του Μοµφερράτου, ηγετικό αρχηγός της Δ’ Σταυροφορίας, πουλάει το νησί
στους Ενετούς το 1210 έναντι µόλις 10.000 ασηµένιων µάρκων ως ανταµοιβή για τα πολεµικά χρέη που
όφειλε στους Ενετούς.
14
Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, Το νερό µιας πολιτείας, Ρέθυµνο 2006
15
Η θέση της πηγής αυτής φαίνεται να είναι ανάµεσα στη Σχολή Χωροφυλακής και το κτί ριο του
Ορφανοτροφείου (Πηγή: Αχτύπη Μαρία, Λαϊκές Κ ρήνες στο Ρέθυµνο, Αθηνά, 2008, Πτυχ.Εργασία)
16
Όµοια µε υποσηµείωση 14
17
Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, “Η δεξαµενή του Μασταµπά και τα εγκαίνια της”, Ο
“Μασταµπάς”: από το τότε µέχρι το σήµερα, Ρέθυµνο 2015, 63-69
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Το δίκτυο αυτό διακρίνεται σε µεγάλο βαθµό σε σχέδια της πόλης του Ρεθύµνου, που
καταρτίζουν µηχανικοί της εποχής. Το 1618 λοιπόν, ο Francesco Basilicata σχεδιάζει τον
χάρτη της πόλης και της Φορτέτζας του Ρεθύµνου µε τον τίτλο «Città, et Fortezza di
Retimo» (Εικόνα 6) στον οποίον περιλαµβάνεται η όδευση του αγωγού από την πηγή έως
τη Μεγάλη Πόρτα (κόκκινη διακεκοµµένη γραµµή) που ονοµάζεται condutto della
fontana, δηλαδή διαδροµή της ύδρευσης της κρήνης.

Εικόνα 6: Όδευση του ενετικού συστήµατος υδροδότησης του Ρεθύµνου βάσει του σχεδίου
του Francesco Basilicata, "Città e fortezza di Rettimo," in Pervenisti arque
nobilissimicretensis regni urbes, arces, oppida..., 1Ó18-9- BMC, MS. Portolano n. 4, IX
(Πηγή: http://el.travelogues.gr)
Τον 17ο αιώνα καταρτίζεται και ο χάρτης που εκδίδει ο Jacob Peeters (Εικόνα 7) στον
οποίον βλέπουµε το εσωτερικό υδραγωγείο, µε το βασικό δίκτυο διανοµής του νερού στην
Μεγάλη Πηγάδα και τη Κ ρήνη Ριµόντι (κόκκινη γραµµή). Η κρήνη που βρίσκεται στη
θέση Μεγάλη Πηγάδα πιθανόν να ταυτίζεται µε τη Κ ρήνη που αργότερα συνδέεται µε το
Βαλιδέ Τζαµί και που σώζεται σήµερα ή µε κάποιο άλλο κτίσµα που δε σώζεται.
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Εικόνα 7: Όδευση ενετικού εσωτερικού υδραγωγείου και τµήµατος του εξωτερικού µε
βάσει τον χάρτη του J.Peeters. Ρέθυµνο, 1690, Jacob Peeters (Πηγή: Γεννάδειος Σχολή,
Αθήνα - http://eng.travelogues.gr)
Η συγκεκριµένη υποδοµή λοιπόν φέρει ένα έντονα ταξικό πρόσηµο, καθώς περιορίζει τη
πρόσβαση του λαού σε καθαρό νερό σε µία µόνο θέση υδροληψ ίας, την Μεγάλη Πηγάδα.
Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα την χρήση των πηγαδιών ακόµα και µετά τη
κατασκευή του υδραγωγείου, καθώς εκεί υπάρχει µεγαλύτερη ποσότητα νερού, παρότι
είναι υφάλµυρο.

ii. Οθωµανική περίοδος
Το 1646 το Ρέθυµνο καταλαµβάνεται από τους Οθωµανούς και τον Γαζή Χουσεΐν Πασά.
Την κατάληψ η διαδέχεται ο σταδιακός «εξοθωµανισµός» του αστικού χώρου, όπου
καθολικές εκκλησίες µετατρέπονται σε τζαµιά18, ενώ νέα κτίρια, όπως λαϊκές κρήνες και
χαµάµ.

18
Η εκκλησία του Σωτήρος Χριστού µετατρέπεται στο Βαλιδέ Τζαµί. Η εκκλησία Σάντα Μαρία
γίνεται το Τζαµί του Χουσεϊν Πασά (Νερατζέ τζαµί). Ο Κ αθ. Ναός του Αγίου Φραγκίσκου γίνεται το
ιµαρέτι του Νερατζέ τζαµί. Η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας γίνεται το Κ αρά Μουσά τζαµί. Η εκκλησία
του Αγίου Νικολάου εντός του Κ άστρου της Φορτέτσας γίνεται το Τζαµί του Ι µπραήµ Χαν κοκ.
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Ο Γαζή Χουσεΐν οργανώνει µια νέα άρχουσα τάξη µε µουσουλµάνους και κάποιους
Ενετούς Ρεθυµνιώτες, γόνους της παλιάς άρχουσας τάξης, που έχουν αλλαξοπιστήσει.
Χωρίζει την επαρχία του Ρεθύµνου σε 355 τιµάρια και τα µοιράζει στην τάξη αυτή19.
Ένας συνολικός απολογισµός του κτηριακού πλούτου της πόλης κατά την οθωµανική
περίοδο περιλαµβάνει 2 σχολεία, 150 καταστήµατα, 3 χάνια, 3 ιµαρέτια, 13 χαµάµ, 1
κάστρο, 1 λιµάνι, 3 πύλες, τουλάχιστον 5 τζαµιά, πλατείες και το αµυντικό τείχος20.
Η νέα θρησκεία που εγκαθίσταται στη περιοχή συνδέεται στενά µε τη χρήση του νερού,
καθώς µία τουλάχιστον κρήνη είναι απαραίτητη σε κάθε τζαµί για το πλύσιµο των πιστών
πριν από κάθε προσευχή. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση στην πόλη
και νέου πληθυσµού, δηµιουργεί µια νέα πραγµατικότητα, όπου το νερό δεν επαρκεί για
τις νέες ανάγκες της.
Οι Οθωµανοί ανακατασκευάζουν το 1648 το υδραγωγείο21, µε τοπικές επισκευές των
σπασµένων σωλήνων και την κατασκευή µιαςνέας δεξαµενής στη θέση που καταλαµβάνει
το Τζαµί του Βελή Πασά (Τζαµί του Μασταµπά), καθώς η παλιά δεξαµενή στο Φόρο έχει
καταστραφεί 22. Η θέση αυτή στο Μασταµπά αποκτά µεγάλη σηµασία για την ιστορία του
Οθωµανικού Κ ράτους στο Ρέθυµνο, καθώς εκεί στρατοπεδεύουν κατά την πολιορκία της
πόλης, διακόπτοντας παράλληλα την υδροδότηση της.
Το 1700 ο περιηγητής Joseph Pitton de Tournefort επισκέπτεται την πόλη και µεταξύ
άλλων παρατηρεί και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δίκτυο ύδρευσης. Γράφει
ότι «το περισσότερο νερό της πόλης χάνεται στον δρόµο από διαρροές του δικτύου, µέχρι
να φτάσει στη πόλη» γεγονός που υποδεικνύει ότι το υδραγωγείο υπολειτουργεί, παρ’ όλες
τις ενέργειες αναβάθµισης του23.
Το 1739 ο περιηγητής Richard Pococke καταγράφει σοβαρά προβλήµατα στη διαχείριση
των αστικών λυµάτων, ενώ την περίοδο αυτή φαίνεται να λαµβάνει χώρα ένας σεισµός και
το 1889 ξεσπάει επιδηµία χολέρας24. Φαίνεται ότι το Οθωµανικό κράτος µεριµνά για την
δηµόσια υγεία, έχοντας ήδη εκπαιδεύσει ένα σώµα χαµηλόβαθµων κρατικών υπαλλήλων
που από τη πρωτεύουσα µεταβαίνει σε µικρότερες πόλεις όπως και στη Κ ρήτη25.
Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας πλέον λάβει χώρα οι µεταρρυθµίσεις του Tanzimat,
συλλαµβάνεται και υλοποιείται το σηµαντικότερο ως τότε έργο ύδρευσης της πόλης, που
αποτελεί την δεύτερη φάση του Οθωµανικού υδραγωγείου. Το έργο αυτό θα
πραγµατοποιηθεί την εποχή που ο Μαχµούτ Τζελαλαδίν πασάς είναι γενικός διοικητής
στο νησί. Ο µηχανικός Μιχαήλ Σαββάκης, υπογράφει στις 11 Μαΐου 1892 το νέο σχέδιο
Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, Το νερό µιας πολιτείας, Ρέθυµνο 2006
Όµοια µε υποσηµείωση 19
Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, “Η δεξαµενή του Μασταµπά και τα εγκαίνια της”, Ο
“Μασταµπάς”: από το τότε µέχρι το σήµερα, Ρέθυµνο 2015, 63-69
22
Όµοια µε υποσηµείωση 19
23
Όµοια µε υποσηµείωση 19
24
Όµοια µε υποσηµείωση 19
25
Bulmus κάτι λείπει εδώ, το µικρό όνοµα, Plague, Quarantines and Geopolitics in the Ottoman
Empire, , Edinburgh University Press2012
19
20
21
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ύδρευσης που έχει ως αφετηρία και πάλι τη Μάνα Πηγή, ενώ εισάγει την καινοτοµία για
την περιοχή της χρήσης χαλύβδινων σωλήνων (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Πρωτότυπο σχέδιο της όδευση του υδραγωγείου που σχεδιάζει ο Μ.Σαββάκης.
Το σχέδιο βρίσκεται στο γραφείο του Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ. (Φωτογραφία: Α.
Ανδροβιτσανέα, Απρίλιος 2017)
Το δίκτυο ακολουθεί εν µέρει την υπάρχουσα όδευση, επεκτείνεται όµως καθώς
προστίθενται σε αυτό νέοι κλάδοι, έχοντας ένα συνολικό µήκος 3.530 µέτρων. Στη θέση
του Μασταµπά κατασκευάζεται µια νέα δεξαµενή χωρητικότητας 702 τετραγωνικών
µέτρων26, που φαίνεται να ενσωµατώνει κατασκευαστικά την παλαιά δεξαµενή στη θέση
αυτή. Το σύστηµα των δεξαµενών σώζεται ως σήµερα ενώ φέρει και 2 επιγραφές.
Η κατασκευή του έργου διαρκεί 17 µήνες, ξεκινώντας το 1892 ενώ ολοκληρώνεται προς
το τέλος του 1893. Στο έργο ενσωµατώνονται 165 τόνοι σιδερένιων σωλήνων και το
συνολικό κόστος ανήλθε σε 10.000 χρυσές οθωµανικές λίρες27.

26
27

Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, Τα χασαπιά του Ρεθύµνου και όχι µόνο, Ρέθυµνο 2005
Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, Το νερό µιας πολιτείας, Ρέθυµνο 2006
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Εικόνα 9: Δεξαµενή στο Μασταµπά όπου γίνονται τα εγκαίνια του νέου υδραγωγείου
(Φωτογραφία: Α. Ανδροβιτσανέα, Απρίλιος 2017)
Τα εγκαίνια του έργου λαµβάνουν χώρα τον Νοέµβριο του 18793 στη δεξαµενή του
Μασταµπά µέσα σε ένα γενικότερο κλίµα ευφορίας, καθώς ο λαός περίµενε την
πολυπόθητη πρόσβαση σε φρέσκο πόσιµο νερό. «Τα εγκαίνια… παρετάθησαν µέχρι την

δωδεκάτη εσπερινή µε δείπνον κατά το οποίον ανέκρουσεν η στρατιωτική µουσική
διάφορα εκλεκτά τεµάχια και ερρίφθησαν πολυάριθµα και πολύχρωµα πύραυλα,
πυροτεχνήµατα περιβάλοντα την πόλιν άπασαν διά φαεινής αίγλης απλέτου φωτός,
εκατοντάδες δε κατοίκων λαµπαδιφορούντων προσερχόµεναι έµπροσθεν του Διοικητηρίου
επανελάµβανον εν µεγάλω ενθουσιασµώ «Ζήτω ο Σουλτάνος!» και διέτρεχον την πόλιν εν
αµεταπτώτω χαρά και αγαλίαση και λαµπαδοφορία» γράφει η Εφηµερίς Κ ρήτης στις 22
Ι ανουαρίου 1894. Μπορούµε λοιπόν να φανταστούµε το ηχοτοπίο που διαµορφώνεται τη
µέρα εκείνη στη πόλη και την πληθώρα συναισθηµάτων που επικρατούν.

Εικόνα 10: Ενεπίγραφη ανατολική πλάκα της δεξαµενής(Φωτογραφία: Α. Ανδροβιτσανέα,
Απρίλιος 2017)
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Εικόνα 11: Κ είµενο και
µετάφραση της ενεπίγραφη
ανατολικής
πλάκας της
δεξαµενής (Μετάφραση: Η.
Κ ολοβός, Πηγή: Παπαδάκης
Χαρίδηµος Ανδρέας , Τα

χασαπιά του Ρεθύµνου και
όχι µόνο, Ρέθυµνο 2005, σελ.
163-164)
Στη πράξη όµως, το έργο
ανήκει
στο
Εφκαφείο
Ρεθύµνης, το οποίο συνάπτει
συµβόλαιο
µε
κάθε
νοικοκυριό που θέλει να
συνδεθεί στο δίκτυο του. Το
κόστος για µία µασούρα είναι
200 δραχµές και για µισή µασούρα 100 δραχµές28. Όπως είδαµε στο Κ εφάλαιο 2 η µισή
µασούρα είναι το 1/16 του λουλέ, άρα το 1/16 των 0,7 λτ/δευτ, 0,0435 λτ/δευτ. Μπορούµε
δηλαδή να φανταστούµε ότι σε συνθήκες συνεχής ροής του νερού, η παροχή ανά ηµέρα
είναι 3780 λτ, ποσότητα που υπερκαλύπτει τις ανάγκες ενός νοικοκυριού και που θα
εξηγούσε τη σύνδεση πολλών οικογενειών σε έναν κρουνό.
Κ αι πάλι όµως είναι πιθανόν πολλές κατοικίες να µην έχουν την οικονοµική δυνατότητα
σύνδεσης µε το κεντρικό δίκτυο υδροδότησης και εξακολουθούν έτσι να προµηθεύονται
το νερό από τις δηµόσιες κρήνες. Παράλληλα, το
γεγονός αυτό διατηρεί το ρόλο της κρήνης ως
µέσο προβολής και πολιτικής επιρροής για τον
παραγγελιοδότη και ως χώρο κοινωνικοποίησης
των κατοίκων της γειτονίας. Οι δηµόσιες κρήνες
συχνά φέρουν επιγραφές µε το όνοµα του
χρηµατοδότη της κρήνης και συχνά την
ηµεροµηνία κατασκευής. Η οικογένεια του
Κ λαψ άρ-ζαντέ
φαίνεται
να
είναι
ο
παραγγελιοδότης µεγάλου πλήθους κρηνών στη
πόλη.

Εικόνα 12: Ενεπίγραφη βόρεια πλάκα της
δεξαµενής (Φωτογραφία: Α. Ανδροβιτσανέα,
Απρίλιος 2017)

28

Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, “Η δεξαµενή του Μασταµπά και τα εγκαίνια της”, Ο

“Μασταµπάς”: από το τότε µέχρι το σήµερα, Ρέθυµνο 2015, 63-69
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Εικόνα 13: Κ είµενο και µετάφραση της ενεπίγραφη βόρειας πλάκας της δεξαµενής
(Μετάφραση: Η. Κ ολοβός, Πηγή: Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας , Τα χασαπιά του
Ρεθύµνου και όχι µόνο, Ρέθυµνο 2005, σελ. 163-164)
Η οριζοντιογραφία του σχεδίου που εκπονήθηκε και κατασκευάστηκε από τον Μιχαήλ
Σαββάκη την περίοδο 1892-1893 βρίσκεται σε έντυπη µορφή στο γραφείο του Διευθυντή
της ΔΕΥΑΡ (Εικόνα 8). Βάσει αυτού του σχεδίου καταρτίζεται ο παρακάτω χάρτης
(Εικόνα 14) προσπαθώντας να απεικονίσει την όδευση του τότε δικτύου. Ενδέχεται να
υπάρχουν επιπλέον κλάδοι του υδραγωγείου που λόγω της κακής κατάστασης στην οποία
βρίσκεται το αυθεντικό σχέδιο είναι δύσκολο να αναγνωρισθούν.
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Εικόνα 14: Όδευση του δικτύου της µελέτης του Μ. Σαββάκη, όπως διακρίνεται στο σχέδιο
της Εικόνας 8. . Ο χάρτης αυτός βασίζεται σε δυναµικό χάρτη που καταρτίστηκε για την
παρούσα εργασία και είναι προσβάσιµος µέσω του συνδέσµου (Κ ατάρτιση χάρτη: Α.
Ανδροβιτσανέα, Χάρτης υποβάθρου: Google Maps)
Αυξηµένη είναι η ανάγκη σε νερό και για τα χαµάµ της πόλης που φαίνεται να αυξάνονται
σε αριθµό και να αποτελούν, όπως και οι κρήνες, βασικό στοιχείο της πόλης.
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5. Υδραυλικές Εγκαταστάσεις στην οθωµανική περίοδο
i. Κ ρήνες
Η πόλη του Ρεθύµνου διέθετε ένα µεγάλο πλήθος κρηνών, οι οποίες συνδέονται µε τον
πυρήνα της γειτονίας, µε κάποιο τζαµί ή µε ένα πάρκο ή ιδιωτικό χώρο29. Μερικές
σώζονται και µερικές όχι, ενώ άλλες έχουν µεταφερθεί από την αρχική τους θέση.
Από γραπτές πηγές και κτίσµατα που βρίσκονται κατά χώραν30 γνωρίζουµε την ύπαρξη
συνολικά 22 κρηνών, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

29
Αχτύπη Μαρία, Λαϊκές Κ ρήνες στο Ρέθυµνο, Αθηνά, 2008 (Πτυχ. Εργασία)
30
Αποκλείονται οι κρήνες που έχουν µετακινηθεί από την αρχική τους θέση, όπως αυτές
καταγράφονται στο digitalcrete.ims.forth.gr
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•
Πίνακας 1: Κ ατάλογο Κ ρηνών της πόλης του Ρεθύµνου (Κ ατάρτιση πίνακα:
Α. Ανδροβιτσανέα, Πηγή πληροφοριών: http://historicalcrete.ims.forth.gr
και Αχτύπη Μαρία, Λαϊκές Κ ρήνες στο Ρέθυµνο, Αθηνά, 2008
κρήνες(Πτυχ.Εργασία)
του Ρεθύµνου κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

Οι

)a.

Ελεύθερεςκρήνες, οι οποίες δεν ενσωµατώνονται σε άλλη κατασκευή, όπως η Κ ρήνη
του Αλή Βαφή στην οδό Τζ.Μουνιαλή

b.

Επιτοίχιες κρήνες, που αποτελούν τη µεγαλύτερη οµάδα και είναι ενσωµατωµένες
στον εξωτερικό τοίχο κάποιου κτιρίου (κατοικίας, τζαµιού κλπ.)

c.

Ελεύθερες κρήνες στεγασµένες µε τρούλο, που αποτελούν συνήθως τις κρήνες που
συνδέονται µε τζαµιά, προσφέροντας έτσι και µια σχετική “ιδιωτικότητα” κατά τη
διαδικασία του καθαρµού πριν τη προσευχή. Παράδειγµα τέτοιας κρήνης βρίσκεται
στο Κ αρά Μουσά Τζαµί.
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d.

Κ ρήνες σε ταµιευτήρα, που βρίσκονται εντειχισµένες στην εξωτερική πλευρά ενός
ταµιευτήρα (δεξαµενής), Η βασική διαφορά της κατηγορίας αυτής σε σχέση µε τη
δεύτερη κατηγορία έγκειται στο γεγονός ότι αυτός ο τύπος δε χρειάζεται συνεχή
παροχή νερού για τη λειτουργία της, σε αντίθεση µε τον τύπο b.

Ο τύπος κάθε κρήνης λοιπόν σε συνάρτηση µε τις ανάγκες σε υδροδότηση και τη θέση που
βρίσκεται µας δίνει µια εικόνα για το δίκτυο υδροδότησης στην κάθε εποχή.
Οι σταθερά χρονολογηµένες κρήνες στο 1863/4 βάσει των επιγραφών τους είναι οι κρήνες
του Ετχέµ Μπέη γιου του Κ λαψ άρ-ζαντέ Γιουνούς, που βρίσκεται στην περιοχή της
σηµερινής οδούς Ηλιάκη31, του Κ ασίµ Μπέη γιου του Κ λαψ άρ-ζαντέ Γιουνούς στην
Πατριάρχου Γρηγορίου 2732, του ίδιου Κ ασίµ Μπέη γιου του Κ λαψ άρ-ζαντέ Γιουνούςστη
συµβολή των οδών Π.Κ ορωναίου & Σµύρνης33 και του Ετχέµ Μπέη γιου του Κ λαψ άρζαντέ Γιουνούς επί της οδού Πρεβελάκη34 οι οποίες και σώζονται. Επιπλέον σταθερά
χρονολογηµένες κρήνες, βάσει των κτιρίων µε τα οποία συνδέονται είναι οι κρήνες του
Κ αρά Μουσά τζαµιού, του Ριµόντι, Βαλιντέ τζαµιού, Νερατζέ τζαµιού και της Μεγάλης
πηγάδας (Εκόνα 15).

Εικόνα 15: Χάρτης των κρηνών που χρονολογούνται πριν από το 1863/4 (µε κίτρινο
χρώµα) και η όδευση του ενετικού δικτύου (µπλέ γραµµή) (Κ ατάρτιση χάρτη: Α.
Ανδροβιτσανέα, Χάρτης υποβάθρου: Google Maps)
Η χωροθέτηση αυτών των κρηνών υπαγορεύει όµως την ύπαρξη ενός δικτύου ύδρευσης
που περιλαµβάνει επιπλέον διακλαδώσεις, καθώς βρίσκονται διασκορπισµένες στην πόλη,
αποκλίνοντας από τον άξονα Μεγάλη Πηγάδα – Κ ρήνη Ριµόντι, που γνωρίζουµε ως το
ενετικό δίκτυο ύδρευσης της πόλης (Εικόνα 15, µπλε γραµµή). Ως εκ τούτου, είναι
πιθανόν ήδη η πρώτη οθωµανική φάση του υδραγωγείου το 1648 να περιλαµβάνει, εκτός
από την ανακαίνιση του υπάρχοντος δικτύου και την κατασκευή της µικρής δεξαµενές
31 http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=72
32 http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=64
33 http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=675
34 http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=73
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στο Μασταµπά, όπως αναφέρεται στις πηγές35, την κατασκευή διακλαδώσεων του
υδραγωγείο µε στόχο την υδροδότηση επιπλέον σηµείων της πόλης. Ίσως πάλι να έγινε το
δίκτυο αυτό και κατά την ενετική εποχή ή σε κάποια φάση ως το 1863/4 όπου
κατασκευάζονται οι σταθερά χρονολογηµένες κρήνες. Το δίκτυο του Σαββάκη στηρίζεται
πάνω στο αρχικό δίκτυο και επεκτείνεται για µια ακόµα φορά το 1893.
Συνολικά συµπεραίνουµε ότι στο τέλος της Οθωµανικής εποχής στην Κ ρήτη το 1913 η
πόλη του Ρεθύµνου έχει ένα µεγάλο πλήθος κρηνών (τουλάχιστον 22), διασκορπισµένες
σε διαφορετικές γειτονιές εξυπηρετώντας τις οικιακές, λατρευτικές και εµπορικές
ανάγκες των κατοίκων της (Εικόνα 16).

Εικόνα 16: Χάρτης των
κρηνών στη πόλη του
Ρεθύµνου στο τέλος της
οθωµανικής περιόδου.
Περιλαµβάνονται η πηγή
(αστεράκι), το δίκτυο του
υδραγωγείου
του
Σαββάκη (1893) καθώς
και οι πηγές. Με κίτρινο
χρώµα σηµειώνονται οι
κρήνες
που
χρονολογούνται
στο
1863/4, µε µπλε σκούρο
οι µη σωζόµενες και µη
χρονολογηµένες κρήνες
και µε µπλε ανοικτό οι
σωζόµενες
και
µη
χρονολογηµένες κρήνες.
Ο χάρτης αυτός βασίζεται
σε δυναµικό χάρτη που
καταρτίστηκε για την
παρούσα εργασία και
είναι προσβάσιµος µέσω
του
συνδέσµου
(Κ ατάρτιση χάρτη: Α.
Ανδροβιτσανέα, Χάρτης
υποβάθρου:
Google
Maps)

35

Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, Το νερό µιας πολιτείας, Ρέθυµνο 2006
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ii. Χαµάµ
Η πόλη του Ρεθύµνου διαθέτει τουλάχιστον 13 χαµάµ, από τα οποία τα 2 πιθανόν να ήταν
δηµόσια ενώ τα υπόλοιπα συνδέονται µε ιδιωτικές οικίες (Εικόνα 17 και Πίνακας 2).
Διαθέτουν το σύνηθες σύστηµα οργάνωσης του χώρου, µε το ψ υχρό, χλιαρό και θερµό
δωµάτιο, µε εναλλαγές στις διαστάσεις τους ανάλογα µε τον διαθέσιµο χώρου κάθε οικίας.
Το εκτενές αυτό δίκτυο χαµάµ που σε µεγάλο βαθµό ταυτίζεται µε την όδευση του
υδραγωγείου του 1893 του Μιχαήλ Σαββάκη (Εικόνα 17, µπλε γραµµές), φαίνεται να
υδροδοτείται από αυτό. Παράλληλα, αποδεικνύει την ύπαρξη της κουλτούρας του
λουτρού, ως µέσου σωµατικής και ψ υχικής κάθαρσης καθώς και κοινωνικοποίησης, καθώς
είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τον αστικό ιστό και την ζωή στη πόλη.
Σταθερά χρονολογηµένο στον 19ο αιώνα είναι µόνο το δηµόσιο χαµάµ της οδού
Ραδαµάνθους 25, βάσει τις επιγραφής του που µας µεταφέρει την εξής µαρτυρία “Ω Θεέ:
Αυτό το εξαίρετο θερµό λουτρό το κατασκεύασε ο Σαριζάκη Χατζί Χασάν Εφέντι, γιος του
Χατζή Μουσταφά. Οι εισερχόµενοι ας είναι γεµάτοι καθαριότητα (ας ευχαριστηθούν). 5
Ι ουλίου 1897”36. Το χαµάµ διαθέτει την τυπική τριµερή διάταξη καθώς και τρία επιπλέον
θολοσκεπή δωµάτια, ενώ το δάπεδο είναι επενδυµένο µε µεγάλες ορθογώνιες πλάκες από
λευκό µάρµαρο. Επιπλέον διέθετε υπόκαυστο σύστηµα για την θέρµανση των χώρων, όπου
διοχετευόταν θερµός αέρας.

Εικόνα 17: Χάρτης των
χαµάµ της πόλης του
Ρεθύµνου κατά την
οθωµανική εποχή (µε
φούξια χρώµα). (Κ ατάρτιση
χάρτη: Α. Ανδροβιτσανέα,
Χάρτης υποβάθρου: Google
Maps)

36

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=64
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α/α Όνοµα

Κ ατάσταση

Πηγή

Χαµάµ κατοικίας
Συµβούλων στη
1 Φορτέτσα

Σωζόµενο

http://historicalcrete.ims.forth.gr/Monuments/index.php

Χαµάµ οικίας στη
2 Φορτέτσα

Δε σώζεται

http://historicalcrete.ims.forth.gr/Monuments/index.php

Χαµάµ οικίας
στην οδό Μάρκου
3 Ρενιέρη 16

Σωζόµενο

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=62

Σωζόµενο

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=148

Σωζόµενο

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=789

Σωζόµενο

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=804

Σωζόµενο

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=803

Σωζόµενο

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=805

Χαµάµ στην
οικία της οδού
4 Μίνωος 3
Χαµάµ οικίας
στην οδό
5 Μπότσαρη 9
Χαµάµ οικίας
στην οδό
Αρκαδίου 2146 216
Χαµάµ οικίας
στην οδό
7 Τρικούπη 16
Χαµάµ οικίας
στην οδό
8 Ξ ανθουδίδου 10

Χαµάµ οικίας
στην οδό
Νεόφυτου
9 Πατελάρου 5
Σωζόµενο
Χαµάµ στην οδό
Νικηφόρου Φωκά
10 86
Σωζόµενο
Χαµάµ οικίας
στην οδό
Νικηφόρου Φωκά
11 66-68
Σωζόµενο

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=111
http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=66

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=77

Χαµάµ οικίας
στην οδό
12 Γοβατζιδάκη 21

Σωζόµενο

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=76

Χαµάµ οδού
13 Ραδαµάνθους 25

Σωζόµενο

http://digitalcrete.ims.forth.gr/tourkology_monuments_display.php?id=63

Πίνακας 2: Κ ατάλογος χαµάµ κατά την οθωµανική εποχή στο Ρέθυµνο (Κ ατάρτιση
πίνακα: Α. Ανδροβιτσανέα, Πηγή πληροφοριών: http://historicalcrete.ims.forth.gr)
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6. Μετάβαση από το οθωµανικό κράτος στο νέο ελληνικό κράτους
Η ιστορία του υδροδοτικού συστήµατος της πόλης αναδεικνύει έναν µετασχηµατισµό και
έναν εκσυγχρονισµό κατά το τέλος του 19 ου αιώνα. Την περίοδο αυτή και µέσα σε ένα
πλαίσιο αποδυνάµωσης της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας από τη µια και ενίσχυσης της
έννοιας της εθνικής ταυτότητας και των συνόρων των χωρών τον Βαλκανίων,
πραγµατοποιείται το 1896 η Κ ρητική επανάσταση, η οποία γεννά την Κ ρητική Πολιτεία.
Την περίοδο 1896 – 1913 η Κ ρήτη παύει να ανήκει στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και
τίθεται υπό τη προστασία των Μεγάλων Δυνάµεων. Το 1905 λοιπόν οι Ρώσοι
αναλαµβάνουν τη διακυβέρνηση του νησιού, µε τον συνταγµατάρχη Ουρµπάνοβιτς
επικεφαλή37, και εκτελούν µια σειρά από νέα έργα µε στόχο την περαιτέρω αστικοποίηση
του Ρεθύµνου. Το 1913 η Κ ρήτη ενώνεται µε την υπόλοιπη Ελλάδα.
Κ ατασκευάζεται νοσοκοµείο (το ρωσικό νοσοκοµείο), κήπος στο ενετικό λιµάνι και
υλοποιείται επέκταση του συστήµατος υδροδότησης προς αυτόν 38. Παράλληλα,
κατεδαφίζονται τα τείχη της πόλης, µε πρόφαση τη βελτίωση της υγιεινής στην πόλη και
έχοντας ως αποτέλεσµα την επέκταση της πόλης και τη δηµιουργία νέας οικοδοµήσιµης
γης προς οικονοµική εκµετάλλευση. Η κατεδάφιση αµυντικών τειχών είναι κάτι
συνηθισµένο στην εποχή αυτή, όπως αναφέρεται και στο Κ εφάλαιο 2, καθώς η διεξαγωγή
του πολέµου πλέον γίνεται µε τα “σύγχρονα” µέσα του 19ου αιώνα που διαθέτει το
πυροβολικό, γεγονός που καταργεί τον αµυντικο ρόλο των τειχών.
Την περίοδο 1923 - 1924 πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των πληθυσµών στο Ρέθυµνο στα
πλαίσια της Συνθήκης της Λωζάνης βάσει τις οποίας « Από της 1ης Μαΐου 1923, θέλει

διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων, ελληνικού ορθοδόξου
θρησκεύµατος, των εγκατεστηµένων επί των τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων
υπηκόων, µουσουλµανικού θρησκεύµατος, των εγκατεστηµένων επί των ελληνικών
εδαφών»39. Από την υποχρεωτική ανταλλαγή εξαιρούνται οι «Έλληνες κάτοικοι της
Κ ωνσταντινουπόλεως» και οι «Μουσουλµάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης» βάσει της
ίδιας συνθήκης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και εφόσον έχουν πλέον
αποχωρήσει οι µουσουλµάνοι κάτοικοι, καταστρέφεται το µουσουλµανικό νεκροταφείο
και κατασκευάζεται ο δηµοτικός κήπος, επί δηµαρχίας Μενελάου Παπαδάκη (19221925)40.

Οι πρόσφυγες που φτάνουν στη πόλη από την Μικρά Ασία καταλήγουν στον Κ αλλιθέα,
στα Μισίρια και αλλού, καταλαµβάνοντας αρχικά έκτασης που ήταν ανεπιθύµητες για
τους ως τότε κατοίκους (ελώδεις περιοχές κλπ.), συνεισφέροντας έτσι στην επέκταση της
πόλης και προς τα ανατολικά. Το 1952 ο Δήµαρχος Στυλιανός Ψ υχουντάκης κατασκευάζει
µια επιπλέον δεξαµενή στο Μασταµπά, µε στόχο την ύδρευση της εκτεταµένης πλέον
πόλης που φτάνει ως τα Πευκάκια. Ο Μασταµπάς παραµένει το σηµείο πρώτης συλλογής
το νερού και διανοµής τους στο υπόλοιπο δίκτυο, υδροδοτούµενος πάντα από τη Μάννα
Πηγή, που εξακολουθεί να υδροδοτεί τη πόλη. Το δίκτυο του Μ. Σαββάκη φαίνεται να

Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, Το νερό µιας πολιτείας, Ρέθυµνο 2006
Όµοια µε υποσηµείωση 38
39 Συνθήκη της Λωζάνης/Σύµβασις Περί ανταλλαγής των Ελληνικών και Τουρκικών πληθυσµών https://en.wikisource.org/wiki/Convention_Concerning_the_Exchange_of_Greek_and_Turkish_Populatio
ns
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βρίσκεται ακόµα σε λειτουργία, µε φθαρµένουςπλέον σωλήνεςκαι µε κατά τόπους εισροές
όµβριων υδάτων σε αυτό41.
Το 1980 ο Δήµαρχος Δηµήτριος Αρχοντάκης ιδρύει τη ΔΕΥΑΡ και έτσι σταδιακά αλλάζει
ριζικά το δίκτυο της πόλης εκµεταλλευόµενη τις πηγές της Αργυρούπολης αλλά και
γεωτρήσεις στα νότια του Ρεθύµνου42. Παρόλα αυτά το δίκτυο του Μ. Σαββάκη
εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένα βαθµό, εξυπηρετώντας πιθανόν κάποιες δευτερεύουσες
ανάγκες τις πόλεις σε νερό, όπως οδοκαθαρισµός κλπ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι η κρήνη στο Τζαµί του Κ αρά Μουσά καθώς και η κρήνη Ριµόντι εξακολουθούν να
προσφέρουν νερό σε κατοίκους και επισκέπτριες/ες.

41
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Παπαδάκης Χαρίδηµος Ανδρέας, Το νερό µιας πολιτείας, Ρέθυµνο 2006
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7. Συµπεράσµατα
Με αφετηρία την υδροδότηση της πόλης ανά τους αιώνες µπορούµε να συνθέσουµε µια
ενδιαφέρουσα ιστορία της ζωής σε αυτήν, της εναλλαγής της εξουσίας και των τάσεων τις
εποχής. Γίνεται σαφές ότι κατά την ενετική περίοδο το τρεχούµενο πόσιµο νερό στη πόλη
είναι ελάχιστο και µάλλον ένα αγαθό για τους λίγους. Ο ταξικός διαχωρισµός που
υφίσταται στη πόλη φαίνεται λοιπόν να είναι έντονος και σαφής, όπως καθρεπτίζεται στον
τρόπο κατανοµής του νερού.
Επιπλέον, ο πληθυσµός φαίνεται να έχει αναπτύξει µια κουλτούρα, βάσει της οποίας το
γλυκό νερό της βροχής και το υφάλµυρο νερό του υδροφόρου ορίζοντα αποτελούν τις
πηγές κάλυψ ης των αναγκών τους. Αυτό φαίνεται ελαφρώς να διαφοροποιείται κατά την
ενετική περίοδο, µε την κατασκευή του δικτύου παροχής πόσιµου νερού από µια πηγή,
τουλάχιστον ως τη θέση της Μεγάλης Πηγάδας.
Η πραγµατική «επανάσταση» όµως, που φέρει σαφώς και ταξικό πρόσηµο, έρχεται κατά
την οθωµανική περίοδο και πιθανόν προς το τέλος αυτής, µε την κατασκευή του
εκτεταµένου δικτύου ύδρευσης που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία. Η ανώτερη τάξη
φαίνεται να διευρύνεται, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πολλοί παραγγελιοδότες κρηνών,
ενώ η κατώτερη τάξη φαίνεται πλέον να επιθυµεί και να αποκτά πρόσβαση στο φρέσκο
πόσιµο νερό του δικτύου ύδρευσης, διαφοροποιούµενη από την κουλτούρα του
παρελθόντος και διεκδικώντας αναβάθµιση της ποιότητας ζωής της.
Παράλληλα, η εκτεταµένη κατασκευή κρηνών φανερώνει και µια αλλαγή που συντελείται
στη κοινωνία, καθώς µε την αύξηση τους, αυξάνονται και οι χώροι συνάθροισης µιας
καταπιεσµένης µερίδας της κοινωνίας, των γυναικών43.
Θα µπορούσαµε λοιπόν να µιλήσουµε για µια κοινωνία σε µετάβαση, τόσο τεχνολογικά
όσο και πολιτισµικά, όπου η συµβίωση θρησκειών και παραδόσεων, υπό την επίδραση της
βιοµηχανικής επανάστασης που έχει ήδη συντελεστεί στη Βόρεια Ευρώπη, δηµιουργεί
µια νέα εµπειρία για τη πόλη. Στο πλαίσιο αυτό το οθωµανικό κράτος κινείται σαφέστατα
προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού και υλοποιεί ένα µεγάλο, για τη κλίµακα της
πόλης, έργο υποδοµής, κατορθώνοντας να προσφέρει το πρωταρχικό αγαθό, το νερό, είτε
άµεσα µε υδροδότηση οικιών είτε έµµεσα µε την υδροδότηση δηµόσιων κρηνών, σε µια
µεγάλη µερίδα των κατοίκων της πόλης.

43

Hamadeh S, «Splash and Spectacle: The Obsession with Fountains in Eighteenth-Century Istanbul»,

Muqarnas, 19 (BRILL, 2002) 123-148
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