Φτάσαµε επιτέλους! Μείνετε εδώ οι υπόλοιποι να το προσέχετε!
(εεε… ξέρουν αυτοί!). Πάµε, Μπουµπούνιους… Ας κάνουµε έναν περίπατο
λίγο να ξεµουδιάσουµε µετά από τόσες ώρες ταξίδι. Ξέρεις, Μπουµπούνιους,
έχω να σου διηγηθωωώ… Όµως θα τα πούµε όλα στη βόλτα µας…
Τι όµορφη πλατεία αυτή η Μικρασιατών… και τα κτίριά της σου µιλάνε για
την ιστορία τους!
Από πού να πάµε; Ααας πάµε από δεξιά! Καλά έκανα και βρήκα τον ταξιδιωτικό µου
οδηγό για να τον συµβουλεύοµαι... Πρώτα από όλα, θα σου πω πώς βρέθηκε αυτός ο ταξιδιωτικός οδηγός γι΄ αυτήν την υπέροχη πόλη στα χέρια µου!
Μα µια στιγµή! Τι γράφει στην πινακίδα; Εθνικής Αντιστάσεως; Ενδιαφέρον όνοµα!
Τι όµορφος δρόµος… Έχει πολλά µικρά µαγαζάκια, µια πλατειούλα στην πάνω µεριά και
στο τέλος µια τεράστια πύλη.
Τι είναι αυτό στη µέση της µικρής πλατείας; Πηγάδι;; Τι γυρεύει ένα πηγάδι στη µέση
του δρόµου;; Χµµ… ας διαβάσω… ∆εν είναι πηγάδι! Είναι πηγάδα, δεξαµενή που µάζευε
το νερό από τη «ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ»! Ήταν ψηλά στο βουνό και τροφοδοτούσε µε νερό
όλη την πόλη, ακόµα και τα βρυσάκια στον Πλάτανο.
∆είχνει κι ένα φαρµακείο ο οδηγός µου! Πού να είναι;; Σε αυτό το φαρµακείο έφτιαχνε τα φάρµακά του ο Κατσιµπράκης… Εδώ κοντά πρέπει να ήταν. Αχααά! Έγινε µαγαζί που πουλάει ξηρούς καρπούς και καφέ. Ας προχωρήσουµε προς τα πίσω…
Κοίτα! Κοίτα, Μπουµπούνιους κι ένα µαγαζί µε ψαράκια που καθαρίζουν τα πόδια. Λέω
να στρίψουµε στον δρόµο δεξιά που λέγεται Τοµπάζη. Μικρούλης δρόµος και τι παράξενο… µια µεγάλη αυλόπορτα σε ένα λαβύρινθο που δεν είναι λαβύρινθος! Αυτό δεν έχει αλλάξει! ∆ιαβάζω ότι σε αυτόν τον δρόµο υπάρχει κι ένα τούρκικο τζαµί… ∆εν βλέπω όµως
την είσοδο… Άκου, Μπουµπούνιους, γιε µου… ∆εν είναι η πρώτη φορά που περάσαµε
από εδώ!!!
Ωωωω... µια µεγάλη πλατεία µε µια µεγάλη εκκλησία κι ένα µεγάλο καµπαναριό! Η µητρόπολη και η πλατεία της! Και η γερόντισσα καµπάνα της;;; Τι γράφει στον οδηγό µου;;;
Μα βέβαια!!! Στο εκκλησιαστικό µουσείο, στη γωνία της πλατείας, είναι καλά φυλαγµένη…
Κι αυτό το µικρό εκκλησάκι στην οδό Μουσούρου; Για να διαβάσω… Άγιος Αντώνιος ή
Μεγάλος Αντώνιος που είναι σε µια σπηλιά χτισµένος… Γιορτάζει σε λίγες ηµέρες, στις
17 Ιανουαρίου. Μπουµπούνιους, άκου τι λέει ο ταξιδιωτικός µου οδηγός! Ανήκε παλιά σε
κάποιον Οθωµανό που τον έλεγαν Σπάθα. Πρωτότυπο όνοµα, ε;;;
Ξέρεις… αυτό που τόσην ώρα προσπαθώ να σου πω είναι ότι... έχουµε ξανάρθει εδώ!
Αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια µου είναι οι σηµειώσεις του παππού σου, που πρώτος περιδιάβηκε την πόλη αυτή… 23 χρόνια πριν….

Ποια να είναι αυτά τα σκαλάκια που µοιάζουν µε αυτά που
περάσαµε πριν λίγο; Εκεί που πήγαµε να ανέβουµε, Μπουµπούνιους… κι έπεσα! (µµµ… σαν κάτι να έχασα…;;;) Και τι περίεργα
ονόµατα! Χάλη και Καψάλη!
Μπουµπούνιους, τι γράφει σε αυτήν την πόρτα που είναι απέναντι
από την πόρτα της µητρόπολης; «Κυνηγετικός σύλλογος»…Μάλιστα!
Να! Κι άλλο ένα πολύ παλιό φαρµακείο στη γωνία! Του Κούνουπα!
Πόσα πολλά µικρά δροµάκια… Ρεγκούκου… ∆ασκαλογιάννη… Ο οδηγός
µου αναφέρει ότι σε αυτόν τον δρόµο, στο νούµερο «5», ήταν το σπίτι
της Τσιριµονάκη, µιας πολύ σπουδαίας κυρίας που έγραψε βιβλία για την
πόλη και την αγαπούσε όλος ο κόσµος!
- Συγγνώµη, κύριε! Πού είναι ακριβώς το σπίτι της Τσιριµονάκη;
- Προχωρήστε παρακάτω και θα το βρείτε στα δεξιά σας. (Πόσο αλλόκοτοι είναι!!! Τι
να έχουν ντυθεί άραγε;;;) Ποιοι είστε;;; Τι ψάχνετε;;;
- Κανείς δεν είµαστε… Ευχαριστούµε… Γεια σας και αντίο σας!
Καλύτερα να πάµε προς τα πίσω, Μπουµπούνιους, να δούµε πού θα βγούµε και να σου
τελειώσω την ιστορία µας… Ο παππούς σου, λοιπόν, πριν πολλά χρόνια… βρήκε µια πόλη
χαρούµενη, µε παιδιά που ανυποµονούσαν να παίξουν το 1ο Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού
που έφτιαξαν οι ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ…
Ωπ! Κι άλλο στενάκι… η Καστρινογιαννάκη! Εδώ υπάρχει το παρεκκλήσι των Αγίων
Αποστόλων. Να κι η Τσουδερών! ∆ρόµος πρωθυπουργών και υπουργών… Στον ταξιδιωτικό µου οδηγό λέει πως είχε ένα ωραίο παραδοσιακό µπαρµπέρικο στη γωνία µε την
Αρκαδίου (που οι Ρώσοι παλιά την έλεγαν οδό Τσάρων), του Μαρκάκη, ο οποίος δηµιούργησε µετέπειτα και το πρώτο κοµµωτήριο για τις κυρίες της πόλης.
Ας περπατήσουµε στην Τσουδερών… Τι ωραίο νεοκλασικό κτίριο είναι αυτό! ∆ιαβάζω ότι ήταν της Εθνικής Τράπεζας και λειτουργούσε µέχρι πρόσφατα. Γιατί όµως είναι
κλειστό;;; Ας ρωτήσουµε…
- Τι θα γίνει άραγε τώρα αυτό το κτίριο, ωραία µου κυρία;;;
- ∆εν γνωρίζω… ∆εν ξέρω… Γιατί ρωτάτε;; (Μα τι καρνάβαλοι είναι αυτοί;;;)
- Τίποτα… τίποτα…
Μπουµπούνιους, συγκεντρώσου και µη βαριέσαι! Πίσω από αυτόν τον υπέροχο κήπο
της πρώην Εθνικής Τράπεζας είναι η Αγία Βαρβάρα. Είναι η πολιούχος του Ρεθύµνου και
εκεί στεγαζόταν παλιά η Βιβλιοθήκη, που πρόσφατα µεταστεγάστηκε σε καινούργιο και
σύγχρονο κτίριο. Ααααχ! Με τόσες οµορφιές αφήνω συνέχεια την ιστορία µας στη µέση…
Το παιχνίδι λοιπόν αυτό παίχτηκε στον πανέµορφο κήπο της πόλης πριν από 23 χρόνια και οι ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ κατάφεραν να κάνουν τα παιδιά ευτυχισµένα και να ονειρεύονται όλη τη χρονιά την ηµέρα που θα ξαναπαίξουν!
Κι άλλο µικρό στενάκι εδώ κοντά! Τι έχει;; Καµάρα είναι αυτό;; Θόλος;;;; Η πινακίδα
γράφει «Κορνάρου»! Για να ξέρεις, Μπουµπούνιους, αυτός έγραψε τον Ερωτόκριτο! Ένα
εξαιρετικό ποίηµα που τραγουδιέται ακόµα!
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Να και το στενό Χατζηγρηγοράκη! Ας δω τον ταξιδιωτικό
οδηγό µου… Μµµµ! Πήρε το όνοµά του από ένα σπουδαίο γιατρό!
Ήταν φιλάνθρωπος και πρόξενος της Ρωσίας στο Ρέθυµνο. Σε αυτ
το µικρό δροµάκι στεγαζόταν από παλιά µέχρι πρόσφατα η εφηµερίδα
«Ρεθεµνιώτικα Νέα»!
Μπουµπούνιους, ας γυρίσουµε προς τα πίσω… Πού βγήκαµε;;;
Ααααα…! Σουλίου, τι ωραία! Πόσα πολλά µικρά µαγαζάκια! Κι αυτό το
πολύ στενό και µακρύ δροµάκι… µας οδηγεί στην Παλαιολόγου! ∆ιαβάζω
πως υπήρχε ένα ποδηλατάδικο!!! Κρίµα, είναι κλειστό.
Ωωω, τι όµορφο κτίριο! «Ενετική Λότζια», έτσι τη λένε!
Ουύφ!! ∆ίψασα! Ευτυχώς φτάσαµε στα Βρυσάκια, στον Πλάτανο. Οι ενετικές κρήνες µε κεφάλια λεόντων είναι εντυπωσιακές! Αυτές ήταν οι κεντρικές βρύσες και
τροφοδοτούσαν µε νερό όλους τους κατοίκους της πόλης.
Για δες, η Μεσολογγίου! Εδώ βρίσκεται ένας πολύ παλιός κινηµατογράφος που λειτουργεί
ακόµα και σήµερα, ο «Απόλλωνας»! Νοµίζω, Μπουµπούνιους, αυτή η πόλη είναι ικανή να µας βοηθήσει κι εµάς… Με τη χαρά, τη φαντασία, τα όνειρα των παιδιών! Ο ταξιδιωτικός οδηγός του παππού αυτό µού φανερώνει, περιγράφοντας όχι µόνο τους δρόµους και τα κτίρια, αλλά και το συναίσθηµα της πόλης!!!
Να, µπαίνουµε στη Ραδαµάνθυος! Ραδάµανθυς! Αυτός ήταν αδελφός του Μίνωα του βασιλιά της Κρήτης!!! Στο νούµερο «25» ήταν ένα τούρκικο χαµάµ, τα λουτρά που πήγαιναν κι έκαναν το µπάνιο τους. Κοίτα, Μπουµπούνιους, η πόρτα υπάρχει ακόµα κι είναι
πολύ παλιά…
Ας προχωρήσουµε… Πω, πωω! Ατελείωτο αυτό το δροµάκι! Εεε! Μα, ναι! «Μακρύ Στενό», διαβάζω ότι το λένε οι Ρεθυµνιώτες. Το κανονικό του όνοµα όµως είναι Νικηφόρου
Φωκά. Πάµε προς τα δεξιά να δούµε αν υπάρχει ακόµα το µαγαζί που αναφέρει ο παππούς µε τα περιβόητα κουλούρια! Έχουν σχήµατα από δρακόνια, κύκνους, ψάρια… Ναι!!!
Υπάρχει κι έχει ακόµα στη βιτρίνα αυτά τα φανταστικά αρτοσκευάσµατα! Είναι ο φούρνος του Σπανουδάκη!...
Άλλο ένα στενό δροµάκι, η Κλειδή… Μάλιστα! Έχει στο νούµερο «13» την πιο εντυπωσιακή πόρτα της παλιάς πόλης! Πανέµορφη είναι… Αν στρίψουµε αριστερά θα βγούµε στην Πάνου Κορωναίου που είναι πιο φαρδύς δρόµος.
Κοίτα, άλλη µια καµάρα! Για να διαβάσω… Σµύρνης και Κορωναίου, κρήνη που έτρεχε παλιά αλλά τώρα δεν έχει νερό… Παλιός ναός της Αγίας Σοφίας, που οι Τούρκοι τον
έκαναν τζαµί… και τώρα δεν υπάρχει τίποτα… Κρίµα….
Καλύτερα να περπατήσουµε την Πάνου Κορωναίου… Τι ηρεµία που επικρατεί σε αυτήν την πόλη… σαν νανούρισµα! (ΑΧ! ΛΑΤΡΕΥΩ ΤΟ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ!) Πόσο γραφικά είναι αυτά τα σοκάκια… Έλα, ακολούθα µε, Μπουµπούνιους, µη χαζεύεις! Χµµ… ξαναπεράσαµε από τη Νικηφόρου Φωκά, το Μακρύ Στενό…
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Για να δούµε όµως τι οµορφιές µας επιφυλλάσει η Βερνάδου…
Ιστορικός δρόµος κι αυτός, µε τη µεγαλοπρεπή πόρτα στο «φύλλο
κανταΐφι» του Χατζηπαράσχου… ∆ίπλα το ΙΛΜΡ, το Ιστορικό
και Λαογραφικό Μουσείο της πόλης…
Ήρθα, λοιπόν, Μπουµπούνιους, στην ονειρεµένη πόλη του Ρεθύµνου,
µε την ελπίδα… παρόλο που πέρασαν 23 χρόνια, ότι θα έχει ακόµα αυτήν
την αισιόδοξη και χαρούµενη ατµόσφαιρα! Κι ευτυχώς δεν διαψεύστηκα!!
Πρέπει να βρούµε µια λύση… ∆εν µπορούµε να συνεχίσουµε να ζούµε άλλο
έτσι… Σε αυτόν τον τόπο κρύβεται η σωτηρία µας…
Άντε… πάµε πάλι πίσω στο Μακρύ Στενό, να κατευθυνθούµε προς τα πάνω…
Αυτήν την πόλη αν δεν την περπατήσεις, δεν τη µαθαίνεις!...
Φτάσαµε στο τέλος του δρόµου! Στη γωνία γράφει «Τζάνε Μπουνιαλή», τα περιβόητα Πεταλάδικα! Πόσο υπέροχη πόρτα είναι αυτή µε την ταµπέλα της, «1888»! ∆ιαβάζω πως η Τζάνε Μπουνιαλή είχε παλιά πολλά πανδοχεία και χάνια για τους κατοίκους
από τα χωριά που έρχονταν στην πόλη να πουλήσουν τη σοδειά τους…
Τι λέει εδώ; Μάλιστα… Μελχισεδέκ! Σε αυτόν τον δρόµο βρίσκεται ο «Ερυθρός Σταυρός», ο «Σύλλογος Μικρασιατών» κι ένα παράρτηµα των Προσκόπων της πόλης…
Έλα να στρίψουµε δεξιά στη Γοβατζιδάκη για να βγούµε στην Εθνικής Αντιστάσεως…
Προχώρα, Μπουµπούνιους! Νιώθω πόσο σε γοητεύει η πόλη, αλλά πρέπει να γυρίσουµε στην πλατεία Μικρασιατών…
Να! Η Αγίου Φραγκίσκου! Να και το πανέµορφο κτίριο όπου έχει µεταφερθεί προσωρινά το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης… Τι ωραία να περνάς από την επιβλητική πύλη!
∆ιακρίνονται τα χρώµατα στις ζωγραφισµένες κληµαταριές της, µα και σύµβολα ενετικά και οθωµανικά…
Α! για δες, Μπουµπούνιους… Έχει φυλάξει και κάτι άλλο ο παππούς σου στον ταξιδιωτικό του οδηγό. Είναι από το 1ο Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού… Κράτα το για το τέλος…
Έλα! Βιάσου! Βλέπω το υπόλοιπο πλήρωµα! Έφτασε η ώρα να βάλουµε σε εφαρµογή
το σχέδιό µας… ∆εν έχουµε καιρό για χάσιµο!!!
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