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Είναι με-
γάλη η 
π ρ ο σ φ ο -
ρά του Κυ-
νηγιού του 
Θησαυρού 
στη γνώση 
της ιστορί-
ας (πολιτι-
κής, κοινω-
νικής, οικο-

νομικής φυσικής κ.λπ.) ενός 
τόπου, για μικρούς και μεγά-
λους. Δεν θα επιχειρηματο-
λογήσουμε σήμερα γι’ αυτό, 
αφού το έχουμε κάνει ήδη πριν 
από μια εικοσιπενταετία, στον 
-πάντα φιλόξενο- ρεθεμνιώτι-
κο Τύπο. Η διαχρονική αντα-
πόκριση του κοινού στα κάθε 
είδους «κυνήγια» δείχνει ακό-
μα, σε όσους ασχολούνται με 
τα παιδιά, ότι αποτελούν εξαι-

ρετικά εκπαιδευτικά εργαλεία 
και μια από τις αποδοτικότε-
ρες παιγνιώδεις μορφές μά-
θησης. Με βάση τη διαπίστω-
ση αυτή είχαμε το 2009 προ-
χωρήσει σε διοργάνωση Κυ-
νηγιού Θησαυρού σε ετήσια 
βάση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. 
Τα τρία πρώτα από αυτά είχα-
με μάλιστα εκδώσει σε βιβλια-
ράκι με τον τίτλο «Κυνηγώντας 
τους κρυμμένους θησαυρούς 
του Καμαρακιού. Μια δεκαετία 
πριν, το 1999, είχαμε διοργα-
νώσει με την Ομάδα των «Νά-
τα-Κεφάτα» Κυνήγι στον Δη-
μοτικό Κήπο (το δεύτερο κατά 
σειρά Παιδικό), ενώ πρόσφατα 
επιχειρήσαμε το ίδιο και στον 
Δημοτικό Κήπο των Χανίων, 
ως προτεινόμενη δραστηριό-
τητα σε σχετικό βιβλίο που εκ-
δώσαμε.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝCINELAND ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

Κινηματογράφοι

ΚΙΝ/ΦΟΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» 
(DLP - DOLBY DIGITAL, AIR 
CONDITION) 

Μεσολογγίου 18 Παλιά 
Πόλη Τηλ. 28310 29520 & 
28310 22830 - 

f CINE APOLLON
Συνεχίζεται για δεύτερη 

εβδομάδα η ταινία 
«ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΙΟ ΣΚΟΤΕΙ-

ΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΓΚΡΙ» 

(Fifty Shades Darker) 
(2017)

Ηθοποιοί: Τζέιμι Ντόρ-
ναν, Ντακότα Τζόνσον, Κιμ 
Μπάσινγκερ, Χιου Ντάνσι, 
Μαξ Μαρτίνι, Τάιλερ Χέ-
χλιν, Ρίτα Όρα, Μάρσα Γκέι 
Χάρντεν Σκηνοθεσία: Τζέ-
ιμς Φόλεϊ

Στη νέα ταινία, ο Κρίστιαν 
Γκρέι, πληγωμένος απ’ όσα 
είδαμε στο πρώτο φιλμ το 
2015, προσπαθεί να 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ (2D): 20.00 
και 22.15 ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

CINELAND ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
(Εμμ.Πορτάλιου 3-5, Τηλ.: 28310 

29.241, Website: cinelandpantelis.
gr, e-mail: info@cinelandpantelis.gr, 
DOLBY 3D DIGITAL CINEMA, DOLBY 
DIGITAL, AIR CONDITION)

CINELAND 1: 
Προβάλλονται δύο ταινίες:
Α’ ταινία: Συνεχίζεται για 2η εβδο-

μάδα η ταινία κινουμένων σχεδίων 
«Η ΤΑΙΝΙΑ LEGO BATMAN» 

(The Lego Batman Movie)
Δανείζουν τις φωνές τους οι: Χρι-

στόφορος Παπακαλιάτης, Οδυσ-

σέας Παπασπηλιόπουλος, Φάνης 
Μουρατίδης, Ιωάννα Πηλιχού, 
Χρήστος Σιμαρδάνης 

Σκηνοθεσία: Κρις ΜακΚέι
ΠΡΟΒΟΛΗ: 17.45 
(Μεταγλωττισμένη)
Β’ ταινία: Προβάλλεται το ψυχο-

λογικό θρίλερ «ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ 
ΕΥΕΞΙΑ» (A Cure For Wellness)

Ηθοποιοί: Ντέιν ΝτεΧάαν, Τζέι-
σον Άιζακς, Μία Γκοθ, Σίλια Ίμρι, 
Νάταλι Μπόμπριχ, Σούζαν Γου-
έστ, Καρλ Λάμπλ Σκηνοθεσία: 
Γκορ Βερμπίνσκι

ΠΡΟΒΟΛΕΣ: 19.40 (Cineland 2) 
και 22.15 (Cineland 1) 

CINELAND 2: Προβάλλονται 
τρεις ταινίες:

Α’ ταινία: Συνεχίζεται για 9η εβδο-
μάδα η ταινία κινουμένων σχεδίων 
«ΒΑΪΑΝΑ» (Vaiana)

Δανείζουν τις φωνές τους οι: Μα-
ρίνα Σάττι, Μιχάλης Κουινέλης 
(Stavento), Δημήτρης Πακσό-
γλου, Βίνα Παπαδοπούλου, Βάσια 
Ζαχαροπούλου, Στέλιος Ψαρου-
δάκης, Χρήστος Συριώτης Σκηνο-

θεσία: Ρον Κλέμεντς, Τζον Μάσκερ
ΠΡΟΒΟΛΗ: Σάββατο: 17.30 
(Μεταγλωττισμένη)
B’ ταινία: Συνεχίζεται για 9η εβδο-

μάδα η ταινία κινουμένων σχεδίων 
«Η ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ 
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ» (Ballerina)

Δανείζουν τις φωνές τους οι: 
Αφροδίτη Αντωνάκη, Φοίβος Ρι-
μένας, Στεφανία Φιλιάδη, Σταύ-
ρος Σιούλης, Φώτης Πετρίδης, 
Τζίνη Παπαδοπούλου, Άντρια Ρά-
πτη Σκηνοθεσία: Έρικ Σάμερ, Ερίκ 
Γουαρίν

ΠΡΟΒΟΛΗ: Κυριακή: 17.30 
(Μεταγλωττισμένη)

Γ’ ταινία: Προβάλλεται το κοινω-
νική ταινία «MOONLIGHT»

Ηθοποιοί: Τρεβάντε Ρόουντς, 
Αντρέ Χόλαντ, Τζανέλ Μονέ, 
Άστον Σάντερς, Τζαρέλ Τζερόμ, 
Ναόμι Χάρις, Μαχερσάλα Άλι, Σα-
ρίφ Ερπ Σκηνοθεσία: Μπάρι Τζέν-
κινς

ΠΡΟΒΟΛΕΣ: 
20.00 (Cineland 1) και 
22.30 (Cineland 2)

Κυνηγώντας το χθες με το «Κυνήγι του Θησαυρού»

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ

Και όλα αυτά (και κάποια άλλα ακό-
μη...) σε μια απόσταση μόλις 150-200 
μέτρων. Ο συγγραφέας της στήλης 
αυτής, παρακινημένος από το εφε-
τινό Κυνήγι, υπόσχεται να επαναλά-
βει τη σχετική περιήγηση-ξενάγηση 
τον προσεχή Μάιο, στα πλαίσια των 
«Ημερών Ρεθύμνου 2017». Θα πρέ-
πει μόνο να προετοιμάσουμε τα πό-

δια μας, μιας και η ξενάγηση ξεκι-
νά από το λατομείο και τελειώνει 
στην αιχμή του Αγίου Σώζοντος της 
Φορτέτζας. Στο τέλος, όπως πάντα, 
σε κάποιον φιλόξενο χώρο (στο ξε-
νοδοχείο «Ιδαίον» ή στο Λαογρα-
φικό Μουσείο) ακολουθεί σχετική 
προβολή, όπου, ξεκουράζοντας τα 
μέλη του σώματός μας, μπορούμε 

να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, 
να προσφέρουμε τις δικές μας και να 
λύσουμε τις απορίες μας και τις απο-
ρίες των συνοδοιπόρων μας.

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι 
Δρ Παιδαγωγικής-ερευνητής-

συγγραφέας
strharis@yahoo.gr

Όμως, όπως ένας κούκος δεν φέρ-
νει την άνοιξη, έτσι και μια μέρα παι-
χνιδιού στις συνολικά 365 δεν φτά-
νει για να γνωρίσουμε τον τόπο μας. 
Γι’ αυτό και πολλοί απ’ όσους ασχολού-
μαστε με το θέμα προσπαθούμε να στα-
θεροποιήσουμε και να διευρύνουμε το 
κοινό των φιλιστόρων με συγγραφές βι-
βλίων και άρθρων, με εισηγήσεις σε συ-
νέδρια και ημερίδες, με ομιλίες, με προ-
βολές, με ξεναγήσεις και με κάμποσους 
ακόμα τρόπους. Από αυτούς εξαιρετικά 
αποτελεσματικός έχει αποδειχτεί ο τε-
λευταίος, των εκπαιδευτικών ξεναγήσε-
ων-περιηγήσεων, στις οποίες το Ρέθυ-
μνο αποδεικνύεται πρωτοποριακό. Αξί-
ζει να αναφέρουμε εδώ ότι μέσα σε μό-
λις 23 μέρες, από τις 14 του περασμένου 
Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου, πραγματοποι-
ήθηκαν σ’ αυτό 13 συνολικά ξεναγήσεις, 
μερικές από τις οποίες επαναλαμβανό-
μενες. Τις διοργάνωσαν δύο κυρίως φο-
ρείς, ο Σύλλογος Κατοίκων Παλιάς Πό-
λης και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύ-
μνου:

14 Μαΐου: ξενάγηση στη Φορ-
τέτζα από τις Ι. Στεριώτου και τη 
Ν. Καραμανλίκη.

18 Μαΐου: πολλαπλές ξεναγή-
σεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
από τις Α. Τζιγκουνάκη, Ε. Γαβρι-
λάκη, Α. Φιολιτάκη, Ν. Καραμανλί-

κη και τον Κ. Γιαπιτζόγλου.
18 Μαΐου: ξενάγηση στο μνη-

μείο Αγίου Φραγκίσκου και στον 
περιβάλλοντα χώρο από τους Η. 
Κολοβό και Π. Βαρθαλίτου.

22 Μαΐου και 5 Ιουνίου: ξενά-
γηση στον μνημειακό και χλωρι-

δικό πλούτο των τειχών της Φορ-
τέτζας από τον γράφοντα.

23 Μαΐου: περιήγηση στο πε-
δίο των μαχών της Μάχης του 
Ρεθύμνου του 1941 από τον Δ. 
Σκαρτσιλάκη.

25 Μαΐου: γεωλογική περιήγη-
ση της Παλιάς Πόλης του Ρεθύ-
μνου από τον Β. Σιμιτζή.

28 Μαΐου: ξενάγηση στο Αρκά-
δι και στην Ελεύθερνα από τον 
Κ. Γιαπιτζόγλου και την Χ. Τσιγω-
νάκη.

29 Μαΐου: ξενάγηση σε μνη-
μεία του Μέσα Μυλοποτάμου 
από την Α. Φραϊδάκη και τον Κ. 
Γιαπιτζόγλου.

29 Μαΐου: θεματική ξενάγη-
ση στο Ρέθυμνο του τρόμου από 
τον γράφοντα και τον Θ. Ρηγινιώ-
τη.

1 Ιουνίου: ξενάγηση στο Ρέθυ-
μνο της άφιξης των μικρασιατών 
προσφύγων από τον Π. Συριανό-
γλου.

Το 28ο Κυνήγι Θησαυρού κρίθη-
κε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα 
που έχουν πραγματοποιηθεί μέ-
χρι σήμερα… Ήταν επίσης το παι-
χνίδι που έβαλε τα πράγματα στην 

πραγματική τους βάση, αν θυμη-
θούμε τις -δωρεάν- θριαμβολο-
γίες της τελευταίας δεκαετίας για 
3.000 και 4.000 συμμετοχές, όταν 
με πολύ κόπο καταγράφηκαν λιγό-

τερες από 1.500. Οπωσδήποτε και 
αυτός ο αριθμός είναι εξαιρετικός, 
όπως εξαιρετική αποδείχτηκε για 
μια ακόμα φορά η «ψυχή» της δι-
οργάνωσης, ο Μανόλης Κυδωνά-
κης. Θα ήθελα να τον παρατηρή-
σετε στην παρατιθέμενη φωτογρα-
φία σε μια ξενάγησή μου τον Μάιο 
του 2014 στην δυτική ακτογραμ-
μή της πόλης. Εκεί δεν συμμετείχε 
απλά προσθέτοντας πληροφορίες 
αλλά και -απ’ ό,τι φαίνεται- κρατού-
σε σημειώσεις στο μνημονικό του, 
μέχρι που φέτος προβλημάτισε αρ-
κετά τους «κυνηγούς», με γρίφους 
όπως ο «Γυναικωνίτης», το Αγγλικό 
Τηλεγραφείο και η περίφημη γέφυ-
ρα. Να σημειώσω ότι μια ανάλογη 
ξενάγηση ένα χρόνο αργότερα εί-
χαν παρακολουθήσει και οι περυ-
σινοί διοργανωτές του Κυνηγιού, ο 
Χάρης Καλαϊτζάκης και η Ρούλα Κα-
λούδη, και οπωσδήποτε θα αξιο-
ποίησαν κάτι από αυτά που είδαν 
κι άκουσαν.

Αλλά ας εστιάσουμε στη γέφυρα (ή 
μάλλον στις δύο λίθινες γέφυρες) της 
περιοχής. Στο φυλλάδιο της ξενάγησης 
εκείνης, το οποίο -όπως και όλα τα άλλα- 
μπορεί να κατεβάσει ο ενδιαφερόμενος 
από τον διαδικτυακό τόπο των «Ημερών 
Ρεθύμνου», γράφαμε για τη μεγαλύτερη 
από αυτές:

«Στάση 6η. Λίθινη γέφυρα οδού Ρεθύ-
μνου-Χανίων. Η κατασκευή της χρονολο-
γείται στη δεκαετία 1878-1889, μετά την 
υπογραφή της Σύμβασης της Χαλέπας, 
οπότε κατασκευάστηκαν τα τρία πρώτα 
χιλιόμετρα της οδού Ρεθύμνου-Χανίων».

Οι δύο γέφυρες δεν καταγρά-
φονται στο εξαιρετικό βιβλίο του 
Άρη Χατζηδάκη και της Ζωής Εύ-
δου «Τα λίθινα γεφύρια του νο-
μού Ρεθύμνου», το οποίο αξίζει 
να ξαναδιαβάσει κανείς με την 
ευκαιρία του Κυνηγιού. Οπωσ-

δήποτε τα αναλυτικά τεκμηριω-
τικά κείμενα που παραθέτουν οι 
συγγραφείς, ιδιαίτερα το κεφά-
λαιο με τον τίτλο «Τεχνική γνώ-
ση και παράδοση. Τα πρώτα δη-
μόσια έργα», επιτρέπουν μια κα-
ταρχήν επιβεβαίωση της χρονο-

λόγησης της εντυπωσιακής αλλά 
«κρυφής» γέφυρας του Κουμπέ. 
Βοηθητικές είναι οι πληροφορί-
ες ότι το 1881 ψηφίστηκε ο νό-
μος Περί Οδοποιίας από τη Γε-
νική Συνέλευση των Κρητών και 
ότι αμέσως μετά, με επίβλεψη 
του Γάλλου μηχανικού G. Renault, 
πραγματοποιήθηκε διάνοιξη του 
δημόσιου δρόμου Ρεθύμνου-
Χανίων σε μήκος τριών περίπου 
χιλιομέτρων. Από την εμφάνισή 
της πάντως, ιδιαίτερα από τους 
λοξότμητους δόμους των εκατέ-
ρωθεν τόξων, διαφαίνεται η προ-
σπάθεια επίτευξης άρτιου αισθη-
τικού αποτελέσματος, με πρό-
τυπο οπωσδήποτε την εξωτερι-
κή όψη της στοάς εισόδου της 
Φορτέτζας. Ας μην ξεχνάμε ότι 
το θύρωμα αυτό αποτέλεσε πηγή 
έμπνευσης και για πολλά θυρώ-
ματα, μέσα στο Ρέθυμνο (οικία 
Χαντουμάκη) και έξω από αυτό 
(Μαρουλάς κ.α.).

Αν λοιπόν η μεγάλη γέφυρα μπο-
ρεί να χρονολογηθεί με σχετική 
ασφάλεια στην περίοδο αμέσως 
μετά την Σύμβαση της Χαλέπας, τι 

θα μπορούσε να βοηθήσει τη χρο-
νολόγηση τής κατά πολύ μικρότε-
ρης και οπωσδήποτε ασημότερης 
εκεί κοντά; Οπωσδήποτε ο κατα-

σκευαστής της δεν είχε τέτοιους 
υψηλούς στόχους, μιλώντας με-
ταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. 
Εδώ έχουμε μια χαμηλή ημικυκλι-
κή λίθινη γεφυρούλα, που θα μπο-
ρούσε να έχει κατασκευαστεί σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από 
την περίοδο της Αιγυπτιοκρατίας 
(1830-1840) μέχρι και τον Μεσοπό-
λεμο. Μια πρώτη υπόθεση θα μπο-
ρούσε να γίνει για την μεταιγυπτι-
ακή περίοδο και πιο συγκεκριμένα 
για το έτος 1857, όταν ο Βελή πασάς 
ξεκίνησε το εξαιρετικά φιλόδοξο 
έργο της διάνοιξης αμαξιτού δρό-
μου, που θα συνέδεε τα Χανιά με το 
Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Αν αυτό 
συνδυαστεί με την περιγραφή του 
δρόμου αυτού από τον περιηγη-
τή B. Taylor, που παραθέτει ο Άρης 
Χατζηδάκης, ότι είναι «στέρεος και 
φαρδύς σαν κεντρική εθνική αρ-
τηρία της Αγγλίας» και από άλλες 
πληροφορίες για το τμήμα αυτό 
του δρόμου που έχω συγκεντρώ-
σει στο βιβλίο «Ρέθυμνο και θάλασ-
σα», θα μπορούσε να γίνει η υπόθε-
ση της χρονολόγησής της την περί-
οδο εκείνη.

Όμως η υπόθεση από την επιβε-
βαίωση απέχει πόρρω, πολύ πε-
ρισσότερο που οι γύρω κάτοικοι 
και καταστηματάρχες την χρονο-
λογούν σε πολύ μεταγενέστερη 
-αλλά ασαφή οπωσδήποτε- περίο-
δο. Η γνώμη του Νίκου Σταγάκη, του 

«ιστορικού τοπογράφου και τοπιο-
γράφου» της περιοχής, όπως τον 
έχω αποκαλέσει, σίγουρα θα ήταν 
βαρύνουσα επί του θέματος. Στην 
φωτογραφία τον βλέπουμε σεμνό 
και ουσιαστικό, όπως πάντα, σε ξε-
νάγηση στη δυτική ακτογραμμή.

Για να προχωρήσουμε όμως 
στο «δια ταύτα»: όπως δεν πρέ-
πει να περιμένουμε να χιονίσει 
για να δούμε άσπρη μέρα, έτσι 
και δεν πρέπει να περιμένου-
με τη μέρα του Κυνηγιού για να 
ασχοληθούμε με την ιστορία του 
τόπου μας και για να απολαύ-
σουμε τις κρυφές ομορφιές του! 
Ας περπατήσουμε την περιοχή 
και ας χαρούμε με την ανακάλυ-
ψη, πέραν των παραπάνω ανα-
φερθέντων:

• του ναού του Αγίου Γεωργίου 
της Βενετοκρατίας (και δυστυ-
χώς σήμερα άτυπης αποθήκης 
παρακείμενης ταβέρνας)

• της οθωμανικής κρήνης χω-
ρίς βέβαια τον υπεράνω της 
«κουμπέ» που ονοματοδότησε 
την περιοχή.

• μέρους των εγκαταστάσεων 
ενός ταμπακαριού, με τις λίμπες 
του

• μιας εντυπωσιακής λίθινης 
«γλίστρας» εισόδου σκαφών στη 
θάλασσα

• αρκετές βραχοσκεπές σημα-
ντικού παλαιοντολογικού ενδια-
φέροντος, και βέβαια,

• ενός αρχαίου λατομείου, μέ-
ρος του οποίου βρίσκεται σήμε-
ρα βυθισμένο στη θάλασσα.


