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Προμηθευτείτε από το Μουσείο σε συμβολική τιμή, διαβάστε και εμπλου-
τίστε τη βιβλιοθήκη σας με τα βιβλία που προαναφέρθηκαν: «Η παραδο-
σιακή αγγειοπλαστική τέχνη στο Ρέθυμνο κατά τον 20ό αιώνα. Ιστορία, 
εργαστήρια, τεχνίτες, προϊόντα», «Μνήμη Γιάννη Σπανδάγου», «Μαρτυ-
ρίες για τη Μονή Αρκαδίου», «Μαρία Τσιριμονάκη. Ρόδον πνευματικόν 
της Ρεθύμνης» και «Μανός Αστρινός. Άρχων αρχειοφύλαξ τεκμηρίων της 
ιστορίας του Ρεθύμνου». Τα δύο άλλα, «Το Κρητικό αίνιγμα. Σχολιασμένη 
έκδοση 780 κρητικών αινιγμάτων» και «Αντιδώρημα» έχουν εξαντληθεί 
από χρόνια αλλά μπορεί κανείς να έχει δωρεάν πρόσβαση στην ψηφιακή 
μορφή τους μέσω διαδικτύου στο https://civisrethymnensisuniversalis.
blogspot.com/.

Τον Ιούνιο του 2019 αφιε-
ρώσαμε μια ολόκληρη μέρα 
στη δραστηριότητα της σα-
πωνοποίησης, η οποία απο-
τέλεσε βασική παράμετρο 
της ρεθεμνιώτικης οικονο-
μίας για πολλές δεκαετίες. 
Το πρωί της ημέρας εκείνης 
πραγματοποιήσαμε εργα-
στήρια παρασκευής σαπου-
νιού, με θερμή και με ψυ-
χρή μέθοδο. Ακολούθησε το 
απόγευμα θεματική ξενάγη-
ση του υπογραφόμενου στα 
ρεθεμνιώτικα σαπουναριά, 
η οποία κατέληξε στην αυλή 
του Μουσείου, όπου έλα-
βε χώρα ημερίδα με τον τίτ-
λο «Σελίδες από την ιστορία 
της ρεθεμνιώτικης σαπωνο-
ποιίας».

Η τιμητική εκ-
δήλωση για 
την προσφορά 
στα γράμματα 
του Γιώργου 
Π. Εκκεκάκη 
άφησε τις κα-
λύτερες εντυ-
πώσεις. Πραγ-
ματοποιήθη-
κε επίσης το 
2013, με την 
ευκαιρία της 
κυκλοφορίας 

του τιμητικού τόμου «Αντιδώρημα». Σ’ αυτόν περιλαμβάνονται 25 εργασίες με-
λετητών από ολόκληρη την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, μαζί με τρεις χαιρετισμούς. Η εκδήλωση παρουσίασης του τόμου στο «Σπί-
τι του Πολιτισμού» είχε παράλληλα την έννοια συμπαράστασης στον αείμνηστο 
συμπολίτη, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα με το ανόητο ελληνικό δημόσιο, 
από τα οποία στη συνέχεια απαλλάχτηκε.

Κατά τον εορτασμό της 
150ετηρίδας από την 
αρκαδική εθελοθυσία 
το 2016 το Μουσείο 
έκανε τη διαφορά, διορ-
γανώνοντας μια ημερί-
δα που προσέφερε γνώ-
ση στα μέχρι τότε γνω-
στά. Η ημερίδα συνο-
δεύτηκε από την έκθε-
ση «Πρωτοσέλιδα εφη-
μερίδων του 1866 για το 
Αρκάδι», σε επιμέλεια 
Γιάννη Παπιομύτογλου. 
Τα Πρακτικά της εκδώ-
σαμε σε τόμο, που πε-
ριέλαβε εισηγήσεις της 

Φαλής Βογιατζάκη, της Ασπασίας Παπαδάκη, του Γιάννη Παπιομύτογλου, του υπογραφό-
μενου, του Μιχάλη Τζεκάκη, της Αναστασίας Δρανδάκη, του Νίκου Δερεδάκη, του Κωστή 
Η. Παπαδάκη, του Θεόδωρου Πελαντάκη και του Κώστα Μ. Παπαδάκη.

Ακολούθησαν δύο εκ-
δηλώσεις, που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε συ-
νεργασία με το Α’ και 
Β’ ΚΑΠΗ Ρεθύμνου. Η 
πρώτη ήταν μία από τις 
συναντήσεις του τρι-
ετούς προγράμματος 
«Αντιμετωπίζοντας την 
κρίση με τη σοφία του 
παρελθόντος». Η συνά-
ντηση εκείνη ξεκίνησε 
με θεωρητικό μέρος, το 
οποίο πραγματοποιή-
θηκε στις αίθουσες Κα-

λαθοπλεκτικής, Υφαντικής και Ιστορίας του Μουσείου. Περιλάμβανε όμως και 
εργαστηριακό μέρος, το οποίο υλοποιήθηκε στην αυλή του. Σ’ αυτό υλοποιή-
θηκαν αρκετά «νοικοκεράτα του ζυμωτού», με αποκορύφωμα το πλούμισμα 
επετειακών αρτοσκευασμάτων (γάμου, βάφτισης κ.λπ.), με δασκάλα την αεί-
μνηστη Ελένη Ιερωνυμάκη.

Η δεύτερη εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε τον Μάιο του 
2016 και ήταν η πρώτη μιας 
σειράς σε συνεργασία με τα 
ΚΑΠΗ, με τον τίτλο «Αποσπε-
ρίδα στο Μουσείο», η οποία 
όμως μέχρι στιγμής δεν είχε 
συνέχεια. Σ’ αυτή παρουσιά-
στηκε το βιβλίο του υπογρα-
φόμενου «Το Κρητικό αίνιγ-
μα», με την αινιγματοθέτηση 
και αινιγματολύση πολλών 
αινιγμάτων, ενώ δεν έλειψαν 
τα κρητικά παραμύθια, από 
τον Κωστή Καλλέργη, το κρη-
τικό χιούμορ, από τον Τάσο 
Κόλλια, καθώς και τα καθα-
ρογλωσσίδια, τα δίστιχα και 
η μουσική. 

Η επόμενη μεγάλη εκ-
δήλωση ήταν αφιερω-
μένη στο αξέχαστο «Ρό-
δον πνευματικόν της Ρε-
θύμνης», την Μαρία Τσι-
ριμονάκη. 
Π ρ α γ μ α το π ο ι ή θ η κ ε 
στις 14 Ιανουαρίου του 
2018, με εισηγήσεις έξι 
συμπολιτών, που κάλυ-
ψαν το σύνολο των το-
μέων προσφοράς της 
αείμνηστης «δέσποι-
νας» της πόλης μας. 
Όπως και στην προη-
γούμενη εκδήλωση έτσι 

και σ’ αυτή διανεμήθηκε μικρό βιβλίο με τον παραπάνω τίτλο, προσφορά της εφημερίδας «Ρεθεμνιώ-
τικα Νέα», ενώ για πρώτη φορά στο Μουσείο η εκδήλωση εμπλουτίστηκε με μουσικό μέρος, με το πιά-
νο της Ελευθερίας Μιχάλα.

Τον Ιούλιο του 2018 πραγματο-
ποιήσαμε τιμητική εκδήλωση για 
τον Μανό Αστρινό (1928-2013). 
Για την προσωπικότητα και την 
προσφορά του μίλησαν οι Δημή-
τρης Αρχοντάκης, Βασίλης Αστρι-
νός, Φαλή Βογιατζάκη, Βαγγέλης 
Στεφανάκης, ο υπογραφόμενος 
και η Κατερίνα Τσακάλη, ενώ τον 
μουσικό επίλογο ανέλαβε η Ελένη 
Περπυράκη του Συνδέσμου προς 
Διάδοση Καλών Τεχνών. Οι ειση-
γήσεις περιελήφθησαν στο βι-
βλίο «Μανός Αστρινός. Άρχων αρ-
χειοφύλαξ τεκμηρίων της ιστορί-
ας του Ρεθύμνου», το οποίο, όπως 
και όλα τ’ άλλα, εκδόθηκε με επι-
μέλεια του συντάκτη των «Αναδι-
φήσεων».

Να σημειώσω εδώ ότι 
κατά την Παγκόσμια 
Ημέρα Μουσείων τον 
Μάιο του 2012 είχα-
με οργανώσει το πρώ-
το στο Μουσείο ερ-
γαστήρι προφορικής 
ιστορίας, με αντιπρο-
σωπεία μελών των 
ΚΑΠΗ, αφιερωμένο 
στη μνήμη του Ευάγ-
γελου Τζουγανάκη. Το 

εργαστήρι εκείνο είχε οργανωθεί στα πλαίσια της συνεργασίας που εγκαθι-
δρύσαμε με το Α΄ και Β΄ ΚΑΠΗ της πόλης, ονοματοδοτώντας το «Εργαστή-
ριο ενεργούς λαογραφίας». Πήραν μέρος επίσης μαθητές δημοτικών σχο-
λείων, στα πλαίσια της προσπάθειας διαγενεακής μάθησης που κατέβαλαν 
τόσο τα ΚΑΠΗ όσο και το Μουσείο.

Παράλληλα επιδιώξαμε τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυ-
ξη εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων. Σε γραπτή αναφορά 
μου προς το Διοικητικό Συμ-
βούλιο είχα προτείνει την εμ-
ψύχωση από το Μουσείο τέ-
τοιων προγραμμάτων στους 
τομείς της κεραμικής, της 
υφαντικής, του κύκλου του 
ψωμιού και των επαγγελμά-
των. Το πρόγραμμα της κερα-
μικής, με τον τίτλο «Γνωριμία 
με την παραδοσιακή κεραμι-

κή», σχεδίασε και εφάρμοσε πιλοτικά η Αλκμήνη Μαλαγάρη το 2013 και συνέχισε να 
εμψυχώνει η Αναστασία Πλατυρράχου, η οποία παράλληλα προσέφερε κι ένα επετει-
ακό πρόγραμμα για τη Μεγαλοβδομάδα του 2014.

Αξιόλογη κρίθηκε η τιμητική εκ-
δήλωση για τον φίλο του Μουσεί-
ου Γιάννη Σπανδάγο, για την οποία 
δουλέψαμε πολύ καιρό, ο Γιώργος 
Εκκεκάκης, ο Μιχάλης Τζεκάκης 
και ο υπογραφόμενος. Καταφέρα-
με να οργανώσουμε σχετική εκ-
δήλωση τον Μάρτιο του 2013 στο 
Σπίτι του Πολιτισμού, στα πλαίσια 
μιας σειράς ανάλογων που ακο-
λούθησαν. Εκτός από εμάς είχε μι-
λήσει και ο Δημήτρης Καλοκύρης, 
τον οποίο μετακαλέσαμε από την 
Αθήνα. Όλοι οι συμμετέχοντες πή-
ραν ένα μικρό σχετικό βιβλίο, το 
οποίο προσέφερε η «Γραφοτεχνι-
κή Κρήτης».

Συνεχίζω σήμερα την ανα-
φορά στο Ιστορικό και Λα-
ογραφικό Μουσείο, μ’ ένα 
δυσάρεστο - κατά τα άλλα 
γεγονός - του έτους 1999, 
τον θάνατο του Κώστα Ξε-
ξάκη. Τότε είχαμε διοργα-
νώσει στο Μουσείο ένα 
ακαδημαϊκό μνημόσυ-
νο, το πρώτο ουσιαστικά 
στο είδος του στο Ρέθυ-
μνο. Ήταν σαράντα μέρες 
μετά την εκδημία τού επί 
σειρά ετών μέλος του Διοι-
κητικού του Συμβουλίου. 
Σ’ αυτό είχα αναπτύξει το 

θέμα «Το φυσιογνωστικό έργο του Κ. Ξεξάκη», ενώ εισηγήσεις είχαν γίνει 
επίσης για τον ιστορικό, τον λαογραφικό και άλλους τομείς της προσφοράς 
του. Από τότε είναι που καθιερώθηκε η «αντιπελάργηση» του Μουσείου, η 
απόδοση δηλαδή της τιμής στους ανθρώπους που τους οφείλεται και που 
όπως θα δούμε παρακάτω αποτελεί σήμερα σταθερή τακτική του.

Ακολούθησε η μονι-
μότερη συνεργασία 
μου με το Μουσείο, 
την οποία είχε ζητήσει 
η Πρόεδρός του. Στα 
πλαίσια αυτά συνέγρα-
ψα το βιβλίο «Η παρα-
δοσιακή αγγειοπλαστι-
κή τέχνη στο Ρέθυμνο 
κατά τον 20ό αιώνα. 
Ιστορία, εργαστήρια, 
τεχνίτες, προϊόντα», 
το οποίο εκδόθηκε το 
έτος 2012. Είχα τη χαρά 
και την τιμή να το πα-
ρουσιάσει σε σχετική 
εκδήλωση στην αίθου-

σα ιστορικών κειμηλίων ο αείμνηστος Γιώργος Π. Εκκεκάκης, ο οποίος είχε εκφρα-
στεί τιμητικά γι’ αυτό. Για το βιβλίο και τους χάρτες του είχε εκφραστεί θετικά και η 
«πρύτανης» της ιστορίας της ελληνικής αγγειοπλαστικής Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου, 
στην αείμνηστη Ροδούλα Σταθάκη.

Ακολούθησε στις 14 
Οκτωβρίου του 2012 η 
τίμηση από το Μουσείο 
των πέντε τελευταίων 
παραδοσιακών αγγειο-
πλαστών του νομού Ρε-
θύμνης, Νίκου Καυγαλά-
κη, Μανόλη Σιραγόπου-
λου, Ευάγγελου Τζου-
γανάκη (μετά θάνατον), 
Κωνσταντίνου Δάνδο-
λου και Μανόλη Καλλέρ-
γη. Τους δύο πρώτους 
μόλις που προλάβαμε να 
τους τιμήσουμε, αφού 
λίγο αργότερα έφυγαν 
από τη ζωή, όπως είχε 

φύγει νωρίτερα και ο Ε. Τζουγανάκης από την Καρωτή. Οι άλλοι τέσσερις δραστηριοποιήθηκαν 
επαγγελματικά στο κατεξοχήν μαστοροχώρι της αγγειοπλαστικής στο Ρέθυμνο, τις Μαργαρίτες. 
Να θυμίσω ότι το τρίτο αγγειοπλαστικό κέντρο του Ρεθύμνου στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν το 
Ατσιπόπουλο.


