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Τόσο κοντά μας και τόσο άγνωστοι: 
Περιαστικοί οικισμοί του Ρεθύμνου (1)

Αναδιφώντας το χθες (213)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

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

Χάρηκα διαβάζοντας προ καιρού ένα άρθρο του 
Γιώργου Καλογεράκη για τα Μετόχια νοτίως της πό-
λης, μερικά από τα οποία διασώζουν τα ιστορικά 
τους ονόματα: Ιρφάν, Ρισβάνη, Σκαρπίτση, Φουρ-
φουριανού. Χάρηκα επίσης που σήμερα υφίσταται 
σύλλογος Κατοίκων της περιοχής αυτής, ο οποίος 
έχει επίγνωση της ιστορίας της και που στο νέο του 
συμβούλιο πρόεδρος εκλέχτηκε ο γνωστός και δρα-
στήριος Ιάκωβος Διακουμάκης. Κι αυτό γιατί περπα-
τώ την περιοχή αυτή συχνά, όπως άλλωστε το κάνα-
με στη δεκαετία του 1960 σαν οικογένειες και σαν 
μαθητές, κι έχω την ευκαιρία να απολαύσω όχι μόνο 
ένα υγιές φυσικό περιβάλλον αλλά κι ένα επίσης πο-
λιτισμικό, ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Συχνά μάλιστα ξε-
χνιέμαι και κινδυνεύω από τα αυτοκίνητα στα στε-
νά της οδού Αγίου Ιωάννη. Γι’ αυτό προτιμώ ιδιαίτε-
ρα το τελείωμα της περιοχής στο Ιρβάν Μετόχι, όταν 
χώνομαι στο εκεί φαράγγι και αναρωτιέμαι πώς εί-
ναι δυνατόν να υπάρχει απείραχτη φύση τόσο κο-
ντά στην πόλη που κατοικώ.

Από παλιά, από το 1985, την πρότεινα για 
περπάτημα στο βιβλίο «Ρέθυμνο, οδηγός 
για την πόλη». Και δεν ήταν λίγοι οι τουρί-
στες που τη διέσχιζαν, στέλνοντάς μου με-
ρικοί στη συνέχεια γράμματα με την απο-
ρία πώς μπορεί να υπάρχουν τόποι στα τέλη 
του 20ού αιώνα (τότε) που να εγκαταλεί-
πουν τα μνημεία τους στην κατάσταση της 
Αγίας Παρασκευής, μιας ερειπωμένης σή-
μερα εκκλησίας του 15ου αιώνα (εικόνα). 
Μερικοί μάλιστα, πιο ευαισθητοποιημένοι, 
παραπονούνταν για τις κακοποιήσεις που 
υφίσταντο κάποια από τα μνημεία (πύργοι, 
ναοί) κατά τις πρωτόγονες την εποχή εκείνη 
ανακαινίσεις (ή εξαφανίσεις…) που υφίστα-
ντο. Το 2013 μάλιστα κινδύνευσα φωτογρα-
φίζοντας τον πύργο του Μικρού Μετοχιού 
από έναν εξαγριωμένο ιδιοκτήτη, ο οποίος 
μου αμφισβητούσε και το δικαίωμα ακόμα 
να τον θεωρώ αξιοθέατο.

Από χρόνια σχεδιάζω να προσθέσω στις τρεις δεκάδες μέχρι σήμερα των διαφορετικών ιστορι-
κών περιπάτων που διοργανώνω μια ξενάγηση στην περιοχή αυτή. Υπολογίζω βέβαια στη βοή-
θεια των κατοίκων της και ιδιαιτέρως του φορέα τους, του συλλόγου που προανάφερα. Σκέφτο-
μαι μάλιστα να την ξεκινήσω από τα ψηλά προς τα χαμηλά, από τον Παράδεισο Αρμένων δηλα-
δή στα νότια προς την πόλη στα βόρεια. Σημειώνω παρακάτω επιγραμματικά τα σημεία ξενάγη-
σης-εξερεύνησης, όπως θα κατηφορίζουμε.

Πευκόφυτος λό-
φος «Παράδει-
σος». Ομώνυμες 
κατασκηνωτικές 
εγκαταστάσεις, 
Σώματος Ελλή-
νων Προσκόπων. 
Εγκαταστάσεις 
Δασικής Υπηρε-
σίας, μεταξύ των 
οποίων κλωβοί 
στους οποίους 
αναπαράγονται 
πέρδικες προς 
απελευθέρωση.

Μικρό φρουριακό συγκρότημα (κούλες) Καλοσυνά, οικοδομημένο το έτος 1869 
και εν μέρει κατεδαφισμένο το  1878. Ναός Αστράτηγου 14ου αιώνα, ανακαινισμέ-
νος. Ναός Αγίας Παρασκευής δίχωρος 15ου αιώνα υπό κατάρρευση. 

Πύργος Ιρβάν 
Μετοχιού τρι-
ώροφος βενε-
τσιάνικος. Θε-
οφράστειος 
φοίνικας ανα-
τολικά Πύρ-
γου.

Φαράγγι Μεγάλου 
Μετοχιού και σπη-
λαιώδης ναός Αγί-
ου Ονουφρίου, πε-
ρίκεντρος στεγασμέ-
νος, οικοδομημέ-
νος μέσα σε σπήλαιο 
μεγάλων διαστάσε-
ων. Νερόμυλος με 
υδατογέφυρα, πιθα-
νά ενετικών χρόνων 
και βραχοσκεπή με 
πηγή νερού.

Ιρφάν Μετόχι, 
πυργόμορφο οι-
κοδόμημα. Ναός 
Κοίμησης Θεο-
τόκου 16ου-17ου 
αιώνα, σε επικοι-
νωνία με τον πύρ-
γο.

Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, 14ου-15ου αιώνα. Σπη-
λαιώδης ναός Αγίου Αντωνίου 15ου αιώνα (εικόνα), με παρά-
δοση διαμονής ασκητών.

Υπολείμματα τεκέ Εβλιγιά (στέρνα κ.ά, εικόνα.). Πευκόφυτος 
λόφος Εβλιγιά, φυτεμένος από Φιλοδασική Ένωση Ρεθύμνης το 
1923 και μετέπειτα. Θεατράκι. 

Επίσκεψη στη σπήλαιο Τρυπητής. Ναός Αγίου Ιωάννη οικο-
γένειας Μαυρατζά-Χατζηγρηγόρη. Υπολείμματα αρχικού ενε-
τικού μοναστηριακού ναού Αγίου Ιωάννη. Παρακάτω κτήριο οι-
κοδομημένο από γερμανικές δυνάμεις κατοχής.

Πούγκα γερμανοκατοχής, «εξερεύνηση». Εγκαταστάσεις Καλλι-
τεχνικού Σταθμού ΑΣΚΤ.

Αναζήτηση 
Μάνας του 
Νερού (ει-
κόνα), ενετι-
κής δεξαμενής 
συγκέντρω-
σης και διοχέ-
τευσης νερού 
από πηγές στο 
Αμπελάκι. 

Ούτε λίγες λοιπόν ούτε 
πολλές, θα πραγματο-
ποιήσουμε 25 στάσεις, 
αν φυσικά προφτάσου-
με, στις οποίες θα επιδι-
ώξουμε να έχουμε κο-
ντά μας κατοίκους της 
περιοχής και του συλ-
λόγου τους, προκειμέ-
νου να έχουμε μια πλη-
ρέστερη ξενάγηση. Αν 
μάλιστα υπάρξει δυνα-
τότητα, θα φωτοτυπή-
σω και θα προσφέρω 

στους συμμετέχοντες ένα πρόγραμμα, με αποσπάσματα της βιβλιογραφίας για την περιοχή. Έτσι ώστε να 
τους την υπενθυμίζει και να επαναλάβουν στο μέλλον τη διαδρομή, με τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Όπως 
το κάναμε κι εμείς παιδιά με τους γονείς μας κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Τότε που δεν χρειαζό-
μασταν οθόνες και βιντεοπαιχνίδια και κονσόλες για να ευχαριστηθούμε, αλλά αρκούμασταν στην παρέα 
με γονείς και φίλους, σε απόλαυση του ανοιχτού ορίζοντα και σε αναζωογονητικές ανάσες φύσης.

Κατεβάστε από το διαδίκτυο και διαβάστε 
μια εξαιρετική διπλωματική εργασία, που, με-
ταξύ άλλων αναφέρεται σε τμήμα της εξε-
ρευνούμενης περιοχής (στον χάρτη η περι-
οχή έρευνας της εργασίας). Έχει εκπονηθεί 
από τον αρχαιολόγο Ευάγγελο Χαριτόπου-
λο, με τον τίτλο «Η ενδοχώρα νότια του Ρεθύ-
μνου κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα.». Είναι ελεύ-
θερα προσβάσιμη στο Ιδρυματικό Καταθετή-
ριο του Πανεπιστημίου Κρήτης e-Locus, στον 
διαδικτυακό τόπο https://elocus.lib.uoc.gr.> 
hierarchy>collection. Για μια ακόμα φορά θα 
έχετε την ευκαιρία να διαπιστώσετε ότι υπάρ-
χουν σχολές και καθηγητές του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης που νοιάζονται για τον τόπο στον 

οποίο αναπτύσσει τις λειτουργίες του και ανταποδίδουν με τον τρόπο που γνω-
ρίζουν, προσφέροντάς μας εξαιρετικές ερευνητικές εργασίες. Μπράβο στον 
τότε φοιτητή αλλά επίσης μπράβο στους μέντορές του Όλγα Γκράτζιου, Ίριδα 
Τζαχίλη και Απόστολο Σαρρή. Και οι τρεις τους κοσμούν τον τόπο μας.

Πριν από δύο εβδομάδες η σελίδα αυτή των «Ανα-
διφήσεων» ήταν αφιερωμένη στη ζωή της αδελ-
φής του συντάκτη της Ελένης Στρατιδάκη, η 
οποία απεβίωσε στις αρχές Απριλίου. Την προ-
σεχή Κυριακή 8 Μαΐου από τις 11.00 μέχρι 
τις 13.00 η οικογένειά της διοργανώνει γι’ αυ-
τήν εκδήλωση μνήμης στο Mainstreet 1978 
Cafe του ξενοδοχείου Jo-An (οδός Δημητρα-
κάκη 8, έναντι Κήπου). Η εκδήλωση περιλαμ-
βάνει προβολή εικόνων της ζωής της από τον 
αδελφό της, ανάγνωση αγαπημένων της ποιημά-
των από την φιλόλογο Βάλια Μακρή, αποσπάσματα 
έργων κλασικής μουσικής στο πιάνο με τον Νίκο Περπιράκη και προ-
σφορά ενός μικρού βιβλίου που αναφέρεται σ’ αυτήν. Κι ακόμη ένα πο-
τήρι λευκό κρασί στη μνήμη της.

Εκδήλωση μνήμης


