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Δυο νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Σχολικού Μουσείου
Αναδιφώντας το χθες (190)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Ελάτε την Κυριακή να χαρείτε μαζί μας

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

Ελάτε μαζί μας στην Αμνάτο την προσεχή Κυριακή 14 
Νοεμβρίου στις 11.00 το πρωί να εγκαινιάσουμε τα 
νέα μας παιδαγωγικά εργαλεία, το Υπαίθριο Σχολείο, 
το Αγροκήπιο και το Ζωοκήπιο. Εκεί θ’ ακούσουμε την 
καθηγήτρια Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη να μας αναλύει το 
«σύνδρομο έλλειψης του χώματος» από το οποίο πά-
σχουν τα σημερινά παιδιά και θα περιηγηθούμε ανά-
μεσα σε ζώα και φυτά, αναζητώντας τις νέες ανάγκες 
στις οποίες ανταποκρίνονται οι σχολικοί κήποι και τα 
σχολικά ζωοκήπια. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνετε κι εσείς 
εθελοντές του Μουσείου, όπως 120 μέχρι σήμερα συ-
μπολίτες μας. Και θα ζητήσετε από τις εκπαιδευτικές 
και δημοτικές αρχές περισσότερο χώμα και λιγότε-
ρο τσιμέντο στις σχολικές αυλές!

Πρόταση ανάγνωσης

Προμηθευτείτε σε συμ-
βολική τιμή (ή κατεβά-
στε δωρεάν από το https://
civisrethymnensisuniversalis.
blogspot.com/) τη γραπτή μορ-
φή του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος με τον τίτλο «Μια μέρα 
στο σχολείο της ύστερης Κρητι-
κής Πολιτείας». Το εμψυχώνουμε 
στο Μουσείο για παιδιά μεγαλύ-
τερων ηλικιών, γυμνασίου και λυ-
κείου, αλλά και για ενήλικες. Πε-
ριλαμβάνει σύντομες προσομοι-
ώσεις όλων των μαθημάτων που 
διδάσκονταν στα δευτεροβάθ-
μια σχολεία της Κρητικής Πολιτεί-
ας, με την παιδαγωγική της επο-
χής αλλά και με διατροφή της, με 
ψωμοτύρι, ψαρολιές, κρεμμύδια 
και φουρνιστά χαρούπια!

Δυο νέα εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα βάλαμε σε εφαρμογή τους τε-
λευταίους μήνες στο Σχολικό Μου-
σείο στην Αμνάτο. Πρόκειται για 
το «Μάθημα Ωδικής όπως παλιά» 
και «Το σχολείο μας γιορτάζει το 
Αρκάδι». Το πρώτο το εμψυχώσα-
με διαδικτυακά με τον συνταξιού-
χο δάσκαλο Τάσο Κόλλια για πρώ-
τη φορά στο τελείωμα του τελευταί-
ου εγκλεισμού. Το δεύτερο το ξεκι-
νήσαμε προ ημερών με τον Γιώργο 
Κανακάκη και την Αναστασία Μα-
τζουράνη για τη Δευτέρα τάξη του 
7ου Δημοτικού Σχολείου. Το είχαμε 
βέβαια παρουσιάσει και παλιότερα, 
το 2016, για οικογένειες όμως τότε, 
στα πλαίσια του εορτασμού των 150 

χρόνων από την εθελοθυσία του Αρκαδιού. Και τα δύο προγράμματα τα σχεδίασα θέτοντας 
ως κύριο στόχο τους να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία των μαθημάτων της Μουσικής και της 
Ιστορίας, όπως αυτή πραγματοποιείται σήμερα, με τη χρήση του τραγουδιού και μουσικού 
οργάνου στο πρώτο και τη χρήση των τοπικών ιστορικών τεκμηρίων στο δεύτερο.

Το πρώτο πρόγραμμά μας λοιπόν αφορά στην 
παλιότερη Ωδική κι εμείς θα πρέπει να το προ-
σομοιώσουμε, διδάσκοντας ένα από τα δεκά-
δες τροπάρια και απολυτίκια που οι δάσκα-
λοι όφειλαν να διδάξουν στα «δασκάλια» τους. 
Πρώτο πρώτο ερχόταν δικαιωματικά το απο-
λυτίκιο των Τριών Ιεραρχών, παραδοσιακών 
προστατών της εκπαίδευσης: Τους τρεις μεγί-
στους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος κ.λπ. 
Μετά ερχόταν εκείνο των Χριστουγέννων: Η 
γέννησίς σου, Χριστέ, ο Θεός ημών κ.λπ. Ακο-
λουθούσε το απολυτίκιο των Θεοφανίων: Εν 
Ιορδάνη βαφτιζομένου σου, Κύριε κ.λπ. Εξυπα-
κούεται ότι στα «ουκ άνευ» ανήκε ο Ακάθι-
στος ύμνος (Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητή-
ρια κλπ.) και το Χριστός Ανέστη, ενώ ειδικά στο 
Ρέθυμνο οι μαθητές όφειλαν να γνωρίζουν και 
τα απολυτίκια των πολιούχων αγίων της πό-
λης τους: των Εισοδίων της Θεοτόκου (Σήμε-
ρον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον κ.λπ.) και 
της Αγίας Βαρβάρας (Βαρβάραν την Αγίαν τιμή-
σωμεν κ.λπ.).

Στα θρησκευτικά τραγού-
δια περιλαμβάνονταν και 
οι προσευχές, τα είδη και ο 
αριθμός των οποίων δεν εί-
χαν τέλος: προσευχή στην 
Παναγία (Γλυκό του κόσμου 
στήριγμα κ.λπ.), προσευχή 
στον Θεό (Σε σένα Πλάστη 
και Θεέ κ.λπ.), πρωινή προ-
σευχή, προσευχή πριν να 
αρχίσει το μάθημα, προσευ-
χή όταν τελειώσει το μάθη-
μα, προσευχή πριν από το 
φαγητό στο σπίτι, προσευχή 
μετά το φαγητό, προσευχή 

πριν από τον ύπνο, προσευχή για τους γονείς, προσευχή για τους δασκάλους, 
προσευχή για τους φτωχούς κ.λπ. Αν όλες αυτές οι προσευχές προξενούν έκ-
πληξη στα σημερινά παιδιά, αλλά και σ’ όσους φοίτησαν στο δημοτικό σχο-
λείο μετά τη δεκαετία του 1950, θα τους προξενήσει κατάπληξη αν μάθουν ότι 
προπολεμικά διδάσκονταν προσευχές και για την αποτροπή σεισμών, πυρκα-
γιών, για τους εκδημήσαντες στον άλλο κόσμο συγγενείς, ακόμη και για τους 
Μικρασιάτες πρόσφυγες!

Για την ιστορία παραθέτω 
μια τέτοια προσευχή, μιας 
και ετοιμαζόμαστε για την 
επέτειο της εκατονταετηρί-
δας από την Μικρασιατική 
Καταστροφή. 
Πατέρα πολυεύσπλαχνε, που 
’σαι του κόσμου ελπίδα, 
παρηγοριά και στήριγμα κι 
ολόθερμη αχτίδα, 
στείλε την ανακούφιση σ’ 
αδέλφια που πονάνε, 
και πεθαμένα ζωντανά δεν ξέ-
ρουνε πού πάνε... 
Άπλωσε, πολυεύσπλαχνε, το 
στοργικό σου χέρι, 

σε κείνους που ξεφύγανε του Τούρκου το μαχαίρι. 
... Δες, Θε μου, τόσα νήπια, που δίχως αμαρτία
παλεύουν μες στης δυστυχιάς την τόση τρικυμία,
στους αδελφούς μας πρόσφυγες, στερέωσ’ την ελπίδα
πώς γρήγορα θα ξαναδούν την δόλια τους πατρίδα.

Στην Ωδική διδάσκονταν 
και απλούστερα θρησκευ-
τικά τραγούδια, όπως για 
παράδειγμα το κλασικό Εις 
το βουνό ψηλά εκεί. Ο κατά-
λογος περιλάμβανε επίσης 
μια μεγάλη σειρά πατριωτι-
κών τραγουδιών, τα οποία 
συνηθιζόταν να τραγου-
διούνται και στις αντίστοι-
χες θεατρικές παραστά-

σεις. Θυμίζω πρόχειρα εδώ, επιφυλασσόμενος για περισσότερα στο μέλλον, ένα 
από τα αντίστοιχα τραγούδια για τη σημαία:
Μέσα μου βαθιά για σένα, μια λαχτάρα πάντα ζει, 
την Ελλάδα συμβολίζεις και τη λευτεριά μαζί.
Γαλανόλευκη η θωρειά σου και φαντάζει μες στο νου
σαν το κύμα σαν το γέλιο, του πελάγου και τ ουρανού...
Κι όσοι χάνονται για σένα, σπαν τα σίδερα βαριά
ξεψυχούν και τραγουδούνε, Χαίρε ω χαίρε λευτεριά.
Τους στίχους είχε γράψει ο -κατεξοχήν σχολικός- ποιητής Στέλιος Σπεράντζας και 
τη μουσική ο Αθανάσιος Αργυρόπουλος.

Το παραπάνω ήταν ένα από τα πολλά τρα-
γούδια που διδάσκονταν για τη σημαία, 
που, σημειωτέον, μέχρι το 1969, δεν ήταν 
η ίδια με τη σημερινή! Γιατί, συνέβη κι 
αυτό, με άλλη σημαία είχαμε μπει τα παι-
διά που γεννηθήκαμε στο τέλος της δεκα-
ετίας του 1950 στο σχολείο, τη σημαία του 
Πεζικού, τον γνωστό σκέτο σταυρό, και με 
άλλη ξεσκολίσαμε, με τη σημαία του Ναυ-
τικού, με τον μικρό σταυρό και τις εννέα 
λωρίδες. Άλλα τραγούδια σημαίας, κατ’ 
επιλογήν του δασκάλου, ήταν Η ελληνική 
σημαία, Όταν στη μέση ξεπροβαίνεις, Ση-
μαία ελληνική κ.λπ. Στα πατριωτικά τρα-
γούδια ανήκαν επίσης ο - επίκαιρος εφέ-
τος- Θούριος του Ρήγα Βελεστινλή, το Έχε 
για καημένε κόσμε και άλλα, όπως Όλη η 

δόξα όλη η χάρη, Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, Τα Ευζωνάκια, και -ανυπερθέτως- ο Εθνικός Ύμνος. Εξυ-
πακούεται ότι το σχολείο στην Κρήτη είχε υποχρέωση να διδάσκει στους μαθητές του και τον λεγό-
μενο «εθνικό ύμνο της Κρήτης», άλλως Από φλόγες η Κρήτη ζωσμένη, σε στίχους του Γεωργίου Παρά-
σχου και μουσική Σπυρίδωνα Καίσαρη. 

Παραθέτω απο-
σπάσματα του 
εμβατηρίου αυ-
τού, γιατί πιστεύω 
ότι ελάχιστοι από 
τους σημερινούς 
μαθητές το έχουν 
ακούσει.
Από φλόγες η Κρή-
τη ζωσμένη, τα 
βαριά της τα σίδε-
ρα σπα

και σαν πρώτα χτυπιέται χτυπά, και γοργή κατεβαίνει...
Xτύπα, χτύπα της θάλασσας Σούλι! Χτύπα κόρη γλυκιά του γιαλού!
Εδώ οι άνδρες παλαίουν αλλού, ζουν ως γυναίκες ή δούλοι.
Από εδώ Σεληνιώτες Λακκιώτες, από εκεί στη φωθιά Σφακιανοί
να βουίζει παντού μια φωνή σταις σπαθιαίς μας ταις πρώτες...
Δεν χρειάζεται να εντοπίσουμε ότι ο γνωστός ανταγωνισμός Χανιωτών, 
Ηρακλειωτών και Ρεθεμνιωτών εκφραζόταν και στο τραγούδι αυτό, το 
οποίο οι Ρεθεμνιώτες διδασκόμασταν και διδάσκαμε αργότερα έτσι:
Από δω Καστρινοί, Ρεθεμνιώτες, από εκεί στη φωθιά οι Σφακιανοί!

Δεν έλειπαν βέβαια και τα επετειακά τραγού-
δια, κάποια από τα οποία διδάσκονται και σή-
μερα: Πάει ο παλιός ο χρόνος, Άγια Νύχτα, Ήρθε 
πάλι η Άνοιξη, Ο Μάρτιος μας έφερε τα μαύρα 
χελιδόνια, Ο Μάιος μας έφτασε κ.λπ. Δεν έλει-
παν και κάποια άλλα, κρητικά αυτά, τραγούδια, 
όπως τα ριζίτικα Ξαστεριά και Αγρίμια κι αγριμά-
κια μου, αλλά κι άλλα, όπως ο πεντοζάλης Μες 
του Μαγιού τση μυρωδιές. Το τραγούδι αυτό είχε 
βέβαια ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του ως ερω-
τικό (Άγγελος είσαι, μάτια μου, κι αγγελικά χορεύ-
εις...) αλλά για τις ανάγκες της εκπαίδευσης είχε 
μετασκευαστεί σε πατριωτικό: 
Μες στου Μαγιού τση μυρωδιές, τα κόκκινα κερά-
σια
για ιδέστε πώς χορεύουνε τση Κρήτης τα κοράσια.
Με περηφάνι’ αληθινή, σεμνά και τιμημένα
πως χόρευαν της Κρήτης μας τα τέκνα τ’ αντρειω-
μένα.
Κοίταξε, Κρήτη, το χορό που μάθαν τα παιδιά σου
που ξέραν οι προγόνοι μας και χαίρετ’ η καρδιά 
σου...

Θα αφήσουμε τώρα το 
μάθημα της Ωδικής για 
εκείνο της Ιστορίας και 
του εορτασμού των εθνι-
κών εορτών. Τα 38 αυτή 
τη φορά παιδιά μας ήρθαν 
με τις δασκάλες τους και 
τα καλωσορίσαμε, αφή-
νοντάς τα να τσιμπολογή-
σουν, αφού είναι γνωστό 
σε όλους το πόσο γρή-
γορα χωνεύεις και πεινάς 
όταν συμμετέχεις σε σχο-
λική εκδρομή. Στη συνέ-

χεια στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμνάτου τους προσφέραμε μια 
χορταστική προβολή, σχετική με το θέμα μας. Ήταν μικρά σε ηλικία και δεν γνώρι-
ζαν πολλά πράγματα για το Αρκάδι, ενώ στο κεφάλι τους, όπως και όλων των Ελλη-
νόπουλων, οι Τούρκοι μπλέκονταν με τους Βούλγαρους, τους Ιταλούς, τους Γερμα-
νούς και τους Ρωμαίους. Κατά τη διάρκεια της προβολής τα παρωθήσαμε να τρα-
γουδήσουν μαζί μας, τόσο το δημοτικό τραγούδι για την Δασκαλοχαρίκλεια όσο 
και τον «Ύμνο της Κρήτης», στον οποίο αναφερθήκαμε λίγο παραπάνω.

Ακολούθησε αναζήτηση των 
ιστορικών τεκμηρίων που συν-
δέουν την Αμνάτο με το Αρκάδι 
μέσα στον οικιστικό ιστό. Πρώτα 
πρώτα «ανακαλύψαμε» το σπί-
τι του μωρού που σώθηκε από 
την πυριτιδαποθήκη, της Ελένης 
Λουκάκη-Σφακιανάκη, η οποία 
στη συνέχεια δημιούργησε στο 
χωριό οικογένεια, με κατεστραμ-
μένο πάντα το ένα χέρι από την 
έκρηξη. Η ιστορία αυτή πολύ συ-
γκίνησε τα παιδιά, όπως και η 
επίσκεψη στο σπίτι της Δασκα-
λοχαρίκλειας και στη συνέχεια 
στον ανδριάντα της. Το γεγονός 
ότι έχασε και τους τρεις γιους της 
στην επανάσταση, τον ένα από 

τους οποίους μπροστά της λογχιζόμενο, πολύ τα εντυπωσίασε. Δυστυ-
χώς απουσίαζε από το χωριό η ηλικιωμένη κυρία Μαρίνα Κανακάκη, για 
να τους διηγηθεί τα όσα της είχε μεταφέρει προ πολλών δεκαετιών για το 
Αρκάδι ο πρόγονός της Κανάκης Κανακάκης.

Ακολούθησε επίσκε-
ψη στο Λαογραφι-
κό Μουσείο, όπου τα 
παιδιά είχαν την ευ-
καιρία να παρατηρή-
σουν το μαχαίρι του 
ηγουμένου Γαβριήλ, 
το οποίο, κατά τον 
αείμνηστο Κωστή Ξε-
ξάκη, είχε αποσπά-
σει μετά την αυτοκτο-
νία του και διέσωσε ο 
Αδάμ Παπαδάκης από 
τον Πίκρη. Επίσκεψη 
έγινε και στο ερείπιο 
του ελληνικού σχολεί-

ου, το οποίο όπως και το δημοτικό διατηρούσε η Μονή στην Αμνάτο, προκειμένου να 
μορφώνονται τα καλογεροπαίδια της αλλά και τα παιδιά των τριγύρω οικισμών. Ακολού-
θησε μετάβαση στο Σχολικό Μουσείο, όπου, λόγω της επιδημίας του covid-19 επιλέξα-
με να μην περάσουμε καθόλου στο εσωτερικό, αλλά να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες 
του προγράμματος στο προαύλιο και στο Υπαίθριο Σχολείο, το οποίο μ’ αυτό τον τρόπο 
κατά κάποιο τρόπο εγκαινιάσαμε.

Θυμίζω στους αναγνώστες ότι στα Υπαίθρια Σχολεία εί-
χαμε αναφερθεί στο παρελθόν στις «Αναδιφήσεις» μας 
και ότι αυτού του τύπου οι πρόχειρες κατασκευές γίνο-
νταν από το Υπουργείο Παιδείας πριν από σχεδόν ένα 
αιώνα σε τόπους με υψόμετρο, όπως η Αμνάτος, προ-
κειμένου να μη στερηθούν οι μαθητές που βρίσκονταν 
στα πρόθυρα της αδενοπάθειας των αγαθών της εκπαί-
δευσης. Παρόμοιοι, ιατρικής δηλαδή φύσης, ήταν οι λό-
γοι και της πρόσφατης χρήσης του Υπαίθριου Σχολείου 
για την οποία γράφουμε σήμερα, όπως επίσης και πα-
ράλληλοι, διδασκαλίας μέσα στη φύση, με επαρκή ηλια-
σμό και κάτω από τα κελαϊδίσματα των πουλιών. Εκεί 
μίλησα στα καθισμένα σε κορμούς δέντρων παιδιά για 
τις τελευταίες πριν την ανατίναξη ώρες και για τα δύο 
αγωνιώδη γράμματα του Ηγουμένου Γαβριήλ προς τον 
Πάνο Κορωναίο. Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να γρά-
ψουμε κι εμείς τη δεύτερη επιστολή, τόσο με κιμωλία 
πάνω σε πινακάκια όπως και με φτερό και μελάνι επά-
νω σε χαρτί, όπως είχε συμβεί στην πραγματικότητα. 
Το πρόγραμμα τελείωσε με υποστολή της σημαίας του 
Σχολικού Μουσείου, συμπληρώνοντας μία μέρα αξέχα-
στη για τα παιδιά που πήραν μέρος.


