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Αναδιφώντας το χθες (147)

Μια ημερίδα ακαδημαϊκού επιπέδου για την κρητική διάλεκτο

Διεξάγεται την Κυριακή στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο η αναβληθείσα από τις 15 Μαρτίου Ημερίδα «Η Κρητική διάλεκτος: 
ιστορικότητα, εκφραστικό βάθος, διδακτικοί πειραματισμοί» του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης. Μόνο που αυτή 
τη φορά οι εργασίες της δεν θα γίνουν σε κλειστό χώρο αλλά σε ανοιχτό, στον εκτεταμένο και ανακαινισμένο αύλειό του χώρο. Για 
τη διεξαγωγή της θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας (αποκλειστικά καθήμενοι, αραίωση και αποστά-
σεις καθισμάτων κ.λπ.). 

Προβλέπεται επίσης είσοδος με σειρά προτεραιότητας, που θα εξασφαλιστεί μέσω προσκλήσεων, τις οποίες οι ενδιαφερόμε-
νοι θα πρέπει να έχουν προμηθευτεί από το Μουσείο εκ των προτέρων. Πιστό στους καταστατικούς του σκοπούς και ανταποκρι-
νόμενο στα κελεύσματα των καιρών, έχει καταρτίσει το πρόγραμμα της Ημερίδας, με ομιλητές εκλεκτούς ερευνητές και φορείς 
της κρητικής διαλέκτου. Επιδίωξή του είναι οι εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν να προσθέσουν γνώση, να απαντήσουν σε 
ερωτήματα και να προσθέσουν νέα.

Ο Δημήτρης Αρχοντάκης, ιστορικός δήμαρχος του Ρεθύ-
μνου και δεινός φιλόλογος θα εισηγηθεί το θέμα «Το ιστορικό 
βάθος της Κρητικής διαλέκτου». 

Μια διάλεξη με παρεμφερές θέμα είχε κάνει παλιότερα στο 
Λύκειο των Ελληνίδων και είχε μαγέψει το ακροατήριό του. 
Αυτή τη φορά θα είναι πιο σύντομος και περιεκτικός στο θέμα 
του.

Ο συνταξιούχος καθηγητής φιλόλογος - θεολόγος Κωστής 
Ηλ. Παπαδάκης θα εισηγηθεί το θέμα «Η Κρητική διάλεκτος 
πολύτιμο εργαλείο παραγωγής γνήσιου κρητικού λόγου και 
πολιτισμού. Η περίπτωση της Ευγ. Ζαμπετάκη με τις ‘Παλαιινές 
Κρητικές Κουβέντες’». Να καταθέσω εδώ ότι η ιδέα της Ημερί-
δας ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, όταν η αείμνηστη κυρία Ευ-
γενία είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο-κύκνειο άσμα της και είχαμε 
θελήσει να της το παρουσιάσουμε στο Μουσείο. 

Ο ερευνητής, συγγραφέας και γλαφυρός ομιλητής Γιώργος 
Σταματάκης θα εισηγηθεί το θέμα «Τα ‘Γράμματα από τα Καπε-
τανιανά’ και η απήχησή τους». Εργάζεται ως ανακριτικός υπάλ-
ληλος και έγινε γνωστός πριν από πολλά χρόνια από τη στήλη 
του μ’ αυτό το όνομα στο περιοδικό «Κρητικό Πανόραμα», το 
οποίο υπήρξε ένα από τα καλύτερα στο είδος του. Τα «Γράμματα 
από τα Καπετανιανά» δημοσιεύτηκαν σε περισσότερες από 30 
αυτοτελείς συνέχειες και ακολούθησαν τη δική τους αυτόνομη 
πορεία, ανεβασμένα στη συνέχεια ακόμα και ως θεατρικά έργα.

Ο υποφαινόμενος Χάρης Στρατιδάκης θα εισηγηθώ το 
θέμα «Απόπειρες διδασκαλίας της Κρητικής διαλέκτου στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση». 

Θα παρουσιάσω μια δεκάδα δικών μου διδακτικών πειρα-
ματισμών και τα προβλήματα που αντιμετώπισα, ενώ παράλ-
ληλα θα κάνω μια αναφορά σε άλλες αντίστοιχες προσπάθει-
ες που έχουν υποπέσει στην αντίληψή του.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης 
Μαρίνα Τζακώστα θα εισηγηθεί το θέμα «Πώς οι διάλεκτοι 
μπορούν να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της γλωσσικής δι-
δασκαλίας σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης: η περίπτω-
ση της Κρητικής». Για πρώτη φορά εφέτος στοιχεία της δια-
λέκτου διδάχτηκαν σε ακαδημαϊκό επίπεδο από την ίδια, η 
οποία και θα μας μεταφέρει την εμπειρία της.

Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας θα τιμηθεί ο ομότιμος κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωστός γλωσσολόγος 
και εκ των καυχημάτων της Κρήτης Χριστόφορος Χαραλα-
μπάκης, για την προσφορά του στις ανθρωπιστικές επιστή-
μες και ειδικότερα στη μελέτη και ανάδειξη της Κρητικής δια-
λέκτου. Ο ίδιος στη συνέχεια θα αντιφωνήσει με το θέμα «Για 
ένα ενοποιημένο λεξικό της Κρητικής διαλέκτου».

Πρόταση ανάγνωσης

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-Ιστορικός Ερευνητής-Συγγραφέας, strharis@yahoo.gr, 2831055031

Προμηθευτείτε και διαβάστε το Πρακτικά της Ημερίδας για την Κρητική διάλεκτο την ώρα της διεξα-
γωγής της και στη συνέχεια κάθε μέρα από τη Γραμματεία του Μουσείου (Αναστασία Πλατυρράχου).

 Είναι μια έκδοση σημαντική για το θέμα της, την σελιδοποίηση της οποίας προσέφερε εθελοντικά η 
Αγγελική Βλαχοπούλου των «Ρεθεμνιώτικων Νέων». 

Περιέχει, πέραν των ανεπτυγμένων εισηγήσεων που θα πραγματοποιηθούν, το σύνολο σχεδόν της 
σχετικής βιβλιογραφίας. 

Είμαι σίγουρος ότι από την Κυριακή και πέρα η Ημερίδα και το βιβλίο των Πρακτικών της θα αποτε-
λέσουν ορόσημο για ένα θέμα που εσχάτως έχει αρκετά ταλαιπωρηθεί.

Η ημερίδα επιδιώκεται να είναι η πρώτη μιας σειράς αφιερωμένων στην Κρητική διάλεκτο, που θα έχουν ως στόχο τη διάσωση 
και διάδοσή της. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της, μπορούν να το κάνουν την 
ώρα πραγματοποίησής της από την διαδικτυακή διεύθυνση https://www.facebook.com/rethymnodays του φεστιβάλ «Ημέ-
ρες Ρεθύμνου 2020», με βιντεοσκόπηση του αντιδημάρχου Θωμά Κρεβετζάκη. Στη διεύθυνση αυτή θα παραμείνουν στη συνέ-
χεια μόνιμα αναρτημένες. Υπεύθυνος της οργάνωσης της Ημερίδας, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνης, του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης και του Συλλόγου Κατοίκων Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου, είναι ο υπογραφόμενος, ο οποίος και θα είναι συ-
ντονιστής της, από κοινού με την ταμία του Μουσείου Κατερίνα Τσακάλη.
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