
Στην εκδήλωση πα-
ρουσίασης του έρ-
γου του πανελλήνι-
ου βεληνεκούς λα-
ογράφου Σταμάτη 
Αποστολάκη στις 
19 Μαΐου του 2018, 
οι εισηγητές του έρ-
γου του έφτασαν 
τελικά τους δώδε-
κα (Μ. Ασημομύτη-
Εκκεκάκη, Μ. Γορ-
γοράπτης, Β. Κακα-
τσάκης, Ε. Λαδιά, Γ. 
Παπιομύτογλου, Θ. 

Πελαντάκης, Α. Πλατυρράχου, Χ. Στρατιδάκης, Κ. Τσακάλη, Κ. Φουρναράκης, Μ. Φρα-
ντζεσκάκης και Β. Χαρωνίτης). Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση που κράτησε λιγότε-
ρο από μιάμιση ώρα. Οι πολυάριθμοι Χανιώτες που παρευρέθηκαν εντυπωσιάστηκαν 
τόσο από την οργάνωση όσο και από το Μουσείο καθαυτό.
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Συνεχίζουμε και 
ολοκληρώνουμε 
σήμερα τον απο-
λογισμό μας για το 
Ιστορικό και Λαο-
γραφικό Μουσείο 
της τελευταίας δε-
καετίας. Μιας δε-
καετίας πλούσιας 
σε δράσεις, που 
το ανέδειξε σε βα-
σικό πυλώνα της 
πνευματικής ζωής 
της πόλης. Όμως 
κάνοντας κανείς 
απολογισμό ξεχνά 

πολλά, όπως στην περίπτωσή μας την ομιλία-προβολή «Γνωριμία με τα Μουσεία του 
νομού Ρεθύμνου» που πραγματοποιήσαμε στις 18 Μαΐου του 2013 και κατά την οποία 
παρουσιάσαμε περισσότερα από 50 μουσεία και μουσειακές συλλογές του τόπου μας.

Το 2015 κυκλοφόρησε 
ένα εξαιρετικό Ημερολό-
γιο του Μουσείου, με επι-
μέλεια της Αγγελικής Βλα-
χοπούλου. Ακολούθησε 
μια σειρά εκδηλώσεων πα-
ρουσίασης του έργου τρι-
ών σημαινόντων Κρητών 
λαογράφων, που εν τέ-
λει τίμησαν και το ίδιο το 
Μουσείο για την πρωτο-
βουλία του αυτή και την 
επιτυχημένη εκτέλεσή της. 
Η πρώτη στις 2 Απριλίου 
του 2017 ήταν αφιερωμέ-
νη στον Γεώργιο Σμπώκο 
με το πλούσιο εκδεδομένο 

έργο των σχεδόν 15 βιβλίων και πολλών ακόμη ανέκδοτων. Θυμίζω ότι ο τιμηθείς είχε 
ιδρύσει στα Ανώγεια και Λαογραφικό Μουσείο, το «Παλιό Ανωγειανό Σπίτι».

Η δεύτερη εκδήλω-
ση παρουσίασης 
έργου και τίμησης 
γι’ αυτό ήταν αφι-
ερωμένη στον Χα-
νιώτη λαογράφο 
Αντώνη Πλυμάκη. Σ’ 
αυτήν οκτώ συνολι-
κά εισηγητές (Μ. Βα-
γιωνάκης, Θ. Βουρ-
βαχάκης, Ίλ. Μοτά-
κη, Γ. Καλούδης, Σ. 
Λαμπρινός, Β. Σιμι-
τζής, Μ. Σκεπετζά-
κης, Χ. Στρατιδά-
κης και Κ. Τσακάλη) 

παρουσιάσαμε ένα πλουσιότατο έργο σε πολύ σύντομο χρόνο, έτσι που η εκδήλωση 
εκείνη, που πραγματοποιήθηκε στις 29-5-2017, χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο και για 
άλλες.

Η τιμητική εκδή-
λωση για τον Γιώρ-
γο Εκκεκάκη τον 
Ιούνιο του 2017, 
λίγες εβδομάδες 
πριν από τον θάνα-
τό του, ήρθε να συ-
μπληρώσει εκείνη 
της παρουσίασης 
του τιμητικού τό-
μου «Αντιδώρημα». 
Παρά το ότι έγινε 
απολύτως εσπευ-
σμένα, πλαισιώθη-
κε από τους Ρεθε-
μνιώτες και αποδεί-
χτηκε εξόχως συ-
γκινητική και ουσι-
αστική.

Η ημερίδα «Η Κρητική Διάλεκτος» πραγμα-
τοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2020, μετά 
από αναβολή εξαιτίας του κορωνοϊού. Έγι-
ναν σ’ αυτήν εξαιρετικές εισηγήσεις από 
τον Δημήτρη Αρχοντάκη, τον Κωστή Πα-
παδάκη, τον Γιώργο Σταματάκη, τον Χάρη 
Στρατιδάκη και την Μαρίνα Τζακώστα, οι 
οποίες ανεπτυγμένες περιελήφθησαν στον 
ομώνυμο τόμο Πρακτικών. Παράλληλα τι-
μήθηκε ο ομότιμος καθηγητής Γλωσσολο-
γίας του ΕΚΠΑ Χριστόφορος Χαραλαμπά-
κης για την συμβολή του στις κρητολογι-
κές σπουδές.

Την ίδια οργανωτική 
δομή είχε και η ημερί-
δα «Το 1821 και το Ρέ-
θυμνο», που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 22 Αυ-
γούστου 2021 στα πλαί-
σια της διακοσιετηρί-
δας από την Επανάστα-
ση. Οι εισηγήσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν από τον 
Μητροπολίτη Ευγένιο, 
τον Γιάννη Παπιομύτο-
γλου και τον υπογρα-
φόμενο και προσέφε-

ραν νέα γνώση. Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας τιμήθηκαν τόσο ο Κρητολόγος Γιάν-
νης Γρυντάκης, για την προσφορά του στις ιστορικές σπουδές του Ρεθύμνου, όσο και 
η Φαλή Βογιατζάκη από το Λύκειο των Ελληνίδων Ρεθύμνου, για την εν γένει προσφο-
ρά της στο Ρέθυμνο.

Οι περισσότε-
ρες από τις Πα-
γκόσμιες Ημέ-
ρες Μουσείων 
της δεκαετίας 
που ανασκο-
πούμε γιορτά-
στηκαν από το 
Μουσείο, με-
ρικές από τις 
οποίες σε συ-
νεργασία και 
με άλλα ιδρύ-
ματα. Αποκο-
ρύφωμα υπήρ-

ξε η Ημέρα Μουσείων του 2019, κατά την οποία συνεργαστήκαμε τόσο με το Αρχαιο-
λογικό όσο και με το Σχολικό Μουσείο, από κοινού και με το Β΄ ΚΑΠΗ Ρεθύμνου. Η Ημέ-
ρα του έτους εκείνου είχε ως θέμα της την Γραφή.

Το Μουσείο τίμησε επίσης, 
ως όφειλε, τους δικούς του 
ανθρώπους, όπως είχε κά-
νει παλιότερα και με τον Κώ-
στα Ξεξάκη, και μάλιστα αυ-
τούς εν ζωή. Ο Γιώργης Αγ-
γελιδάκης τιμήθηκε δύο φο-
ρές και η Ροδούλα Σταθά-
κη-Κούμαρη μία, κατά την 
εκδήλωση παρουσίασης του 
Καταλόγου του Μουσείου. Σ’ 
αυτήν ο υπογραφόμενος είχε 
παρουσιάσει μια μελέτη του 
για το κτήριο του Μουσείου, 
παλιότερο μέγαρο της οικο-
γένειας Clodio, διοικητήριο 
της πόλης και αργότερα κο-
νάκι του Σελίμ Μπέη. 

Αυτά πάνω κάτω 
μπορέσαμε να 
πραγματοποιήσου-
με και να δρομο-
λογήσουμε. Πολλά 
όμως είναι κι εκεί-
να που δεν καταφέ-
ραμε να υλοποιή-
σουμε, παρά το ότι 
τα είχαμε σχεδιά-
σει και περιγράψει 
στο υπόμνημα που 
είχαμε καταθέσει 
στην πρόεδρο του 
Μουσείου στις 15 
Νοεμβρίου 2012. Σ’ 
αυτό μεταξύ άλλων 
είχαμε προτείνει τη 
διοργάνωση εκδη-

λώσεων-εργαστηρίων με τον τίτλο «Κυριακές στο Μουσείο», με θέματα όπως ο κύκλος 
της ελιάς, η μεταλλοτεχνία, η αγγειοπλαστική, η καλαθοπλεκτική (στη φωτογραφία ο 
καλαθοπλέκτης Κ. Καπελώνης), τα παραδοσιακά επαγγέλματα, ο διατροφικός πολιτι-
σμός, η υφαντική κ.ά.

Είχαμε προτείνει επί-
σης τη διοργάνω-
ση μηνιαίων διαλέ-
ξεων από σημαίνο-
ντες πνευματικούς 
ανθρώπους του Ρε-
θύμνου, μερικοί από 
τους οποίους έχουν 
σήμερα εκδημήσει. 
Ιστορικά θέματα εί-
χαμε προτείνει να 
αναπτύξουν οι Γιώρ-
γης Εκκεκάκης, ο 
Γιώργης Δρανδάκης, 
ο Γιώργης Αγγελιδά-
κης, ο Μανόλης Κού-
νουπας, ο Κ. Παπαδά-
κης, ο Π. Παρασκευάς 

και ο Γιάννης Παπιομύτογλου. Άλλα θέματα είχαμε προτείνει για τη Ροδούλα Σταθάκη 
(τα σχέδια των υφαντών), τον Κωστή Καλλέργη (παραδοσιακά λαϊκά παραμύθια), τον 
Βασίλη Σιμιτζή (λαογραφία πετρωμάτων και απολιθωμάτων), τον Χρίστο Λιονή (λαϊκή 
ιατρική) και τον υπογραφόμενο (κρητικός διατροφικός πολιτισμός).

Στο ίδιο υπόμνημα εί-
χαμε προτείνει τη δη-
μιουργία στο Μουσείο 
ενός Ιστορικού Αρχεί-
ου της Πόλης του Ρεθύ-
μνου. Αυτό θα μπορού-
σε να πραγματοποιηθεί 
με την μακροπρόθε-
σμη προσπάθεια διεύ-
ρυνσης των υπαρχου-
σών συλλογών και αρ-
χείων (εγγράφων και ει-
κονιστικού υλικού), με 
κατάθεση συλλογών 
και αρχείων ιδιωτών 
και με την συνακόλου-
θη συντήρηση και την 
ανάδειξή τους με εκθέ-
σεις, εκδόσεις κ.λπ. Στα 

πλαίσια αυτά είχαμε προτείνει την απόκτηση των φωτογραφικών αρχείων του Γιώργου 
Εκκεκάκη και του Βασίλη Χαριτάκη. Είχαμε επίσης προτείνει τη διοργάνωση ανά έτος 
εκδήλωσης έκφρασης ευγνωμοσύνης προς τους δωρητές, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει 
τους 160 και συνεχίζουν να αυξάνονται.

Δεν υλοποιήθηκαν 
επίσης οι τιμήσεις 
εκλεκτών Κρητών 
λαογράφων, όπως 
του Γεωργίου Αικα-
τερινίδη, του -αεί-
μνηστου πια- Γιώρ-
γου Μαρκάκη και 
κάποιων ακόμη άλ-
λων επιστημόνων. 
Για την ιστορία θα 
πρέπει να αναφερ-
θεί εδώ ότι είχαμε 
αποφασίσει τη δι-
οργάνωση εκδηλώ-

σεων γνωριμίας με το έργο και τίμησής τους γι’ αυτό τριών Ρεθεμνιωτών με μεγάλη 
προσφορά στα γράμματα του τόπου, τίμηση που και οι τρεις αρνήθηκαν, από σεμνότη-
τα και μόνο: του Γιάννη Παπιομύτογλου, του Αντώνη Δαφέρμου και του Μιχάλη Παπα-
δάκη-Δάνδολου (μετά θάνατον). Οι αναγνώστες θα μου επιτρέψουν με την ευκαιρία να 
ευχαριστήσω και από αυτή τη θέση τον Γιάννη Παπιομύτογλου, την είσοδο του οποίου 
στο Διοικητικό Συμβούλιο είχα εισηγηθεί και που κι εκείνος αποφάσισε ν’ αποχωρήσει, 
δίνοντας τόπο σε νεότερους.

Θα κλείσω με το ευ-
χαριστήριο που είχε 
την καλοσύνη να μου 
αποστείλει η ρυγενι-
κή Πρόεδρος. «Αγα-
πητέ Χάρη. Και εγώ 
θέλω να σε ευχαρι-
στήσω για τη στή-
ριξη και τη βοήθειά 
σου στο έργο μας 
όλα αυτά τα χρόνια. 
Οι πρωτοβουλίες και 
οι ιδέες σου συνετέ-
λεσαν αποφασιστι-
κά στη σύνδεση του 
Λαογραφικού Μου-
σείου με την κοινω-
νία του Ρεθύμνου. Ευ-

χαριστώ επίσης την Αλκμήνη που πάντοτε με συνέπεια και αγάπη ήταν παρούσα σε 
ό,τι χρειαστήκαμε. Χαίρομαι που παραμένεις συμμέτοχος στο έργο του Μουσείου, για-
τί υπολογίζω στην περαιτέρω συνεργασία μας! Με εκτίμηση και φιλία. Φαλή Βογια-
τζάκη».

Με τη σειρά μου 
θέλω να ευχη-
θώ στην Πρόε-
δρο, στην Κατερί-
να Τσακάλη που 
συνεχίζει και σ’ 
όσους προστέθη-
καν στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο να 
έχουν δημιουργι-
κές θητείες, υλο-
ποιώντας το δικό 
τους όραμα για 
το Μουσείο. Τα 
μόνα που θα ήθε-
λα να τους ζητή-
σω είναι να το δι-
ατηρήσουν ενερ-
γό στην πνευμα-

τική ζωή του Ρεθύμνου και να συνεχίσουν να καλλιεργούν την κουλτούρα συνεργα-
σίας που αναπτύξαμε ανάμεσα στους φορείς και τους ανθρώπους των γραμμάτων 
του Ρεθύμνου. 


