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Μια πρόταση προς τους κατά τόπους πολιτιστικούς συλλόγους: 
Μουσεία τοπικής ιστορίας στα παλιά διδακτήρια (1)

Αναδιφώντας το χθες (203)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

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

Πριν από πολλά χρόνια, το έτος 1996, είχα 
κάνει μια μελέτη κι εκδώσει ένα βιβλίο 
για τα διδακτήρια των κλειστών σχολείων 
του Ρεθύμνου, που την εποχή εκείνη είχαν 
φτάσει τα 120. Στη συνέχεια μέσω του το-
πικού τύπου έκανα σειρά δημοσιευμάτων 
με προτάσεις για την αξιοποίησή τους, 
αφού τα περισσότερα είχαν εγκαταλει-
φθεί στη φθορά του χρόνου και των παι-
διών, που έσπαζαν τα τζάμια τους και λε-
ηλατούσαν το εσωτερικό τους. Οι προτά-
σεις μου είχαν τον κοινό παρονομαστή ότι 
οι χρήσεις αυτές όφειλαν να είναι πολιτι-
σμικές. Τα επόμενα χρόνια επικράτησε η 
τάση, που εξακολουθεί μέχρι σήμερα, να 
μετατρέπονται, πλην τιμητικών εξαιρέσε-
ων, σε εντευκτήρια των τοπικών πολιτι-
στικών συλλόγων, σε χώρους αποθήκευ-
σης των τραπεζοκαθισμάτων που χρησι-
μοποιούν στις καλοκαιρινές υπαίθριες χο-
ροεσπερίδες τους και, μερικές φορές, σε 
χώρους συνεστιάσεων.

Χωρίς να θέλω να υποτι-
μήσω τον ρόλο των χορο-
εσπερίδων στη διατήρηση 
των δεσμών των τοπικών 
κοινωνιών ή κι εκείνον της 
απλής καφενειακής λει-
τουργίας, που λειτουργεί 
ως συνδετικός κρίκος των 
αποδεκατισμένων από 
πληθυσμό χωριών, εξακο-
λουθώ να πιστεύω ότι στα 
επιφανή αυτά κτήρια των 
χωριών αξίζει καλύτερη 
τύχη. Μια τέτοια είχα επι-
χειρήσει να προσδώσω με 
τους Λαγκιανούς στο διδα-
κτήριο του χωριού τους, 
προσπάθεια που όμως είχε 

περιορισμένη συνέχεια. Μια δεύτερη - και τελευταία φοβάμαι - προσπάθεια ήταν με τους 
Ρουστικιανούς, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει με πολύ κέφι και προϋποθέσεις. Παρότι η υλοποί-
ησή της ναυάγησε, για λόγους που δεν είναι του παρόντος, η πρόταση που είχα υποβάλλει 
για Μουσείο Τοπικής Ιστορίας, πιστεύω ότι δεν έχει χάσει την αξία της.

Διευκρινίζω προκατα-
βολικά ότι δεν μιλώ για 
εκθέσεις λαογραφικών 
αντικειμένων, όσο κι αν 
κι αυτές έχουν το ενδι-
αφέρον τους. Όμως τέ-
τοιες προσφέρουν και 
μερικές απλές ταβέρ-
νες, με κάποια υφαντά, 
έναν βωλόσυρο και με-
ρικά πιθάρια. Η πρότασή 
μου έχει να κάνει με μι-
κρά μουσεία, στα οποία 
ο επισκέπτης θα βρίσκει 
όχι μόνο τα υλικά αντικεί-

μενα της καθημερινής ζωής του παρελθόντος, αλλά, περισσότερο, τους ανθρώ-
πους που τη ζούσαν, με τις εργασίες τους, τη θρησκευτική τους ζωή, την εκπαί-
δευσή τους, την τοπική ιστορία τους, τις προσωπικότητες που αναδείχτηκαν στον 
τόπο και τα οικογενειακά δέντρα. Όλα αυτά ασφαλώς θέλουν δουλειά για να εντο-
πιστούν κι όχι μικρότερη για να παρουσιαστούν και να μείνουν αξιομνημόνευτα. 
Μόνο όμως έτσι μπορεί το περιεχόμενο των διδακτηρίων να έχει ενδιαφέρον για 
τον επισκέπτη ενός χωριού.

Σ’ αυτή την περίπτωση δεν θα διστάσει να 
βάλει το χέρι στην τσέπη και να δώσει ένα 
λογικό αντίτιμο, το οποίο αθροιζόμενο να 
μπορεί να προσφέρει κατάλληλες συνθή-
κες φύλαξης στα εκθέματα, συντήρηση 
του κτηρίου και πιθανόν επέκτασή του. 
Μπορεί επίσης τα μικρά αυτά μουσεία να 
προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα, 
για σχολεία, ΚΑΠΗ, συλλόγους κ.λπ. και να 
εξασφαλίζουν ένα συμπληρωματικό έσο-
δο για τους εμψυχωτές τους. Αρκεί το πε-
ριεχόμενό τους να είναι ενδιαφέρον και να 
παρουσιάζεται με κατάλληλο τρόπο. Δια-
φορετικά ο επισκέπτης δεν θα πλησιάζει, 
αφού μάλιστα έχει τη δυνατότητα να επι-
σκεφθεί σε κοντινή απόσταση εξαιρετικά 
λαογραφικά μουσεία (Ρεθύμνου, Βώρων 

κ.ά) και συλλογές (Αμνάτου, Αργυρούπολης, Υφαντικής Μελάμπων κ.ά.). 
Παρακάτω παραθέτω το πρώτο μέρος της μελέτης που είχα προσφέρει στους 
Ρουστικιανούς, με βάση την οποία διατύπωνα μια υλοποιήσιμη πρόταση.

Α. Υπάρχουσες πολιτι-
στικές υποδομές στο 
χωριό 1. Πνευματι-
κό - Πολιτιστικό Κέ-
ντρο Ανέστης και Μα-
νόλης Αναγνωστάκης 
(εικόνα). Στεγάζεται 
στο σπίτι της οικογέ-
νειας Αναγνωστάκη, το 
οποίο δωρίθηκε στην 
κοινότητα των Ρου-
στίκων από τον ίδιο 
τον ποιητή. Εκτίθενται 
συλλογές από τη ζωή 
και το έργο του. Ανοι-

χτό κατόπιν αιτήματος. 2. Μουσείο Ελληνικής Παραδοσιακής Φορεσιάς Κ. και Α. 
Φραγκιαδάκη. Σε χώρο 11 στρεμμάτων αναπτύσσονται το κυρίως Μουσείο, εκ-
κλησία, αλώνι του έτους 1843, πετρόκτιστα κτήρια «ρακιδιού» και «χαρκιδιού», 
προσομοίωση παραδοσιακού κρητικού σπιτιού, καφενείο και ταβέρνα. Ανοιχτό 
την καλοκαιρινή περίοδο. 

3. Εκκλησιαστικό Μουσείο (εικόνα). 
Στη μουσειακή συλλογή εκτίθενται ει-
κόνες από το παλιό τέμπλο του ναού 
του Αγίου Χαραλάμπους και του Μι-
χαήλ Αρχάγγελου, χρυσοκέντητος 
επιτάφιος, ιερατικά σκεύη και άμφια 
και λειτουργικά βιβλία. Είναι δημιούρ-
γημα του δασκάλου Γεωργίου Βαρού-
χα και ανοίγει σπανιότατα. 4. Αίθου-
σα Πολιτιστικού Συλλόγου. Αίθου-
σα με παραχώρηση χρήσης από ιδιώ-
τη, στην κεντρική πλατεία. Ανοίγει για 
την πραγματοποίηση συνεδριάσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου και ευκαιριακά 
για υποστήριξη εκδηλώσεων (καντά-

δα κ.α.). 5. Διδακτήριο. Έχει παραχωρηθεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο και διατηρείται σε άρι-
στη κατάσταση (πλην του περιβόλου). Δεν ανοίγει, γιατί προς το παρόν δεν έχει χρήση. Η ανά 
χείρας πρόταση έχει να κάνει με την επανενεργοποίησή του με νέα χρήση, ως Μουσείου Τοπι-
κής Ιστορίας Ρουστίκων.

Β. Χώροι πολιτισμικού και φυσικού ενδιαφέροντος  
1. Οικισμός Ρουστίκων. Ο οικισμός βρίσκεται 21 
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ρεθύμνου, αναπτύσ-
σεται σε μέσο υψόμετρο 290 μέτρων και είναι χτι-
σμένος στους πρόποδες του λόφου Άμπελος. Έχει 
κηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός μέσης πολιτιστι-
κής αξίας, κατηγορία ΙΙ (ΦΕΚ Δ 728/1995) και απο-
τελεί από μόνος του ένα υπαίθριο μουσείο. Λίγες 
νεότερες επεμβάσεις αλλοιώνουν ελαφρά τον χα-
ρακτήρα του. 2. Μονή Προφήτη Ηλία. Η Μονή εί-
ναι χτισμένη με την τυπική φρουριακή αρχιτεκτο-
νική. Στο χώρο της αυλής δεσπόζει τρίκλιτη βασι-
λική με τρούλο. Το κωδωνοστάσιο της μονής απο-
τελεί ένα από τα ελάχιστα διασωζόμενα βενετσιά-
νικα στην Κρήτη και μάλιστα με οικόσημο. Γύρω 
από την αυλή αναπτύσσονται τα κελιά των μονα-
χών, τράπεζα και ημιτελής ξενώνας. Διαφυλάσσο-
νται σημαντικά κειμήλια, όπως ιερά σκεύη, άμφια, 
ευαγγέλια, σταυροί, λείψανα Αγίων, χρυσοκέντη-
τος Επιτάφιος, βιβλία από το 1640 και χειρόγραφα 
από το 1620. 

3. Άλλα εκκλησιαστικά μνημεία. Τα Ρούστικα 
διαθέτουν 20 τουλάχιστον εκκλησίες και ξωκλή-
σια. 1. Αγία Παρασκευή (σπηλαιώδης) 2. Αγία Φω-
τεινή (ερειπωμένη) 3. Άγιο Πνεύμα 4. Άγιοι Ασώμα-
τοι 5. Άγιος Αντώνιος (ερειπωμένος) 6. Άγιος Αντώ-
νιος (σπηλαιώδης) 7. Άγιος Γεώργιος 8. Άγιος Δη-
μήτριος 9. Άγιος Ιωάννης 10. Άγιος Ιωάννης ο Μυ-
ρωδής 11. Άγιος Κύριλλος (σπηλαιώδης) 12. Άγιος 
Νικόλαος 13. Άγιος Παύλος (σπηλαιώδης) 14. Άγι-
ος Σπυρίδων (σπηλαιώδης) 15. Άγιος Χαράλαμπος 
(δίκλιτη) 16. Μεταμόρφωση Σωτήρα 17. Παναγία η 
Λιβαδιώτισσα (δίκλιτη, τοιχογραφίες 1381-82) 18. 
Παναγία Κερά 19. Τίμιος Σταυρός (σπηλαιώδης) 
20. Χριστός (παλιότερα νεκροταφειακός). Οι εκ-
κλησίες μαζί με τη Μονή Προφήτη Ηλία σηματο-
δοτούν ισχυρό παλιότερο μοναστικό βίο και μπο-
ρούν να αποτελέσουν το αντικείμενο διαδρομών 
με τον ενδεικτικό τίτλο «Οι δρόμοι της πίστης των 
Ρουστίκων», που να υποστηρίζονται από σχετικές 
επιγραφές. 

Γ. Υποστηρικτικές υποδομές 1. Χώροι υγιεινής. 
Τόσο το Πνευματικό-Πολιτιστικό Κέντρο Ανέστης 
και Μανόλης Αναγνωστάκης όσο και το Μουσείο 
Ελληνικής Παραδοσιακής Φορεσιάς αλλά και η αί-
θουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου και το Διδακτή-
ριο του Σχολείου διαθέτουν ευπρεπείς χώρους υγι-
εινής. 2. Ρακοκάζανο. Κατά τη φθινόπωρο λειτουρ-
γεί μεγάλο καζάνι τσικουδιάς απέναντι από το γήπε-
δο των Ρουστίκων, επισκέψιμο για το κοινό. 3. Τυ-
ροκομείο. Εντός του οικισμού λειτουργεί τυροκο-
μείο, επίσης επισκέψιμο για το κοινό. 4. Ταβέρνα. Η 
ταβέρνα του οικισμού διαθέτει συλλογή λαογραφι-
κών αντικειμένων που εκτίθεται αναρτημένα στους 
τοίχους του οικήματός της. 5. Κατάστημα αναμνη-
στικών. Στην Κάτω Πλατεία, σε όμορφο κτήριο, λει-
τουργεί ένα λιτό τουριστικό κατάστημα. 6. Καφε-
νεία. Στα Ρούστικα λειτουργούν σε μόνιμη βάση κα-
φενεία, ένα από τα οποία παρουσιάζει ενδιαφέρου-
σα αισθητική.

4. Ελαιοτριβείο. Ένα αξιόλογο ελαιοτριβείο στο 
εσωτερικό του χωριού οδεύει προς την ολοκλή-
ρωση των εργασιών αναστήλωσής του. 5. Σερά-
γιο (εικόνα). Αποτελεί το εντυπωσιακότερο οικο-
δόμημα του χωριού, παλιό βενετσιάνικο μέγαρο, 
με εξαιρετικής τέχνης θύρωμα, που επί οθωμα-
νικής κατοχής μετατράπηκε σε κονάκι. Είναι επι-
σκέψιμο μόνο εξωτερικά. 6. Φαράγγι και εκκλη-
σία Αγίου Αντωνίου. Στα όρια των Ρουστίκων με 
την Παλαίλιμνο αναπτύσσεται ένα αλώβητο φυσι-
κό περιβάλλον, με μεικτή βλάστηση (κωνοφόρα, 
αειθαλή κ.α.). Την περιοχή κοσμεί το σπήλαιο του 
Αγίου Αντωνίου. 7. Κρήνη Φραγκίσκου Μπαρό-
τσι. Στη λαγκαδιά μεταξύ του χωριού και του Αγί-
ου Κωνσταντίνου, στην τοποθεσία «Μπουτσουνά-
ρια», διασώζονται λείψανα της κρήνης Μπαρότσι. 
Μπορεί να γίνει επισκέψιμη με απομάκρυνση των 
εκεί εκχυνόμενων λυμάτων.

Δ. Πρόταση δημι-
ουργίας Μουσεί-
ου Τοπικής Ιστο-
ρίας Το διδακτή-
ριο απαρτίζεται: 1. 
Από δύο αίθουσες 
μεγάλων διαστά-
σεων (πρώην αί-
θουσες διδασκαλί-
ας) 2. Από δύο μι-
κρότερες αίθουσες 
(χώρος υποδοχής 
και γραφείο δα-
σκάλων). 3. Από τα 
εξαρτήματά του δι-
ασώζονται: α. Με-
γάλη βιβλιοθήκη 

με το περιεχόμενό της β. Εξαιρετικό υλικό φυσικής ιστορίας γαλλικής προέλευ-
σης (προσφορά Ζαμπετάκη του έτους 1922) γ. Μαθητολόγια και πλήρες σχολι-
κό αρχείο δ. Πινακοθήκη ιστορικών φωτογραφιών τοπικής εμβέλειας. Πριν από 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα πρέπει να εξασφαλί-
σει την κυριότητα του κινητού εξοπλισμού, καταλογραφώντας την σε κατάλλη-
λο Βιβλίο Υλικού, σφραγίζοντάς την με τη σφραγίδα του και εξασφαλίζοντας την 
ασφαλή φύλαξη και συντήρησή της (πραγματοποιήθηκε). 

Το Σχολικό Αρχείο, μαζί 
με το Εκκλησιαστικό, το 
Μοναστηριακό και κά-
ποια παλιότερα (του 
Δήμου Ρουστίκων και 
των συμβολαιογράφων, 
τα οποία θα πρέπει να 
εντοπιστούν) αποτε-
λούν τα μόνα αρχεία 
τα οποία μπορούν να 
εμπλουτίσουν την μέχρι 
σήμερα βιβλιογραφία, 
τα τρία κυριότερα έργα 
της οποίας αναφέρονται 
στο τελευταίο κεφάλαιο 
της μελέτης. Το προτει-
νόμενο μουσείο μπορεί 
να φέρει τους τίτλους: α. 
Μουσείο Τοπικής Ιστο-

ρίας β. Μουσείο Ιστορίας γ. Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο ή 
άλλον παρεμφερή. Θα απαρτίζεται κατ’ ανάγκη από τις υπάρχουσες 
τέσσερις αίθουσες, συμπληρούμενες από την πέμπτη υπάρχουσα του 
Εκκλησιαστικού Μουσείου (η οποία όμως θα πρέπει να καταστεί επι-
σκέψιμη).

Επισκεφθείτε 
τη Συλλογή 
Ρουστίκων

Παρ’ ότι η πρόταση δεν ευοδώθηκε, το διδακτήριο στε-
γάζει σήμερα αρκετά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ση-
μαντικότερα είναι τα εκπαιδευτικά, της συλλογής Ζαμπε-
τάκη και νεότερα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εικό-
νες ηρώων του 1821 (οι οποίες κατά το περασμένο επετει-
ακό έτος θα μπορούσαν να έχουν συγκροτήσει μια ενδι-
αφέρουσα έκθεση). Η ανακαίνιση του κτηρίου πραγματο-
ποιήθηκε από τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο, με την ευ-
γενική συνδρομή ομογενούς στην Αμερική. Η συντήρηση 
και το στήσιμο των εκθεμάτων προσφέρθηκε από τον χω-
ριανό Στέλιο Σπιταδάκη, με τη συμπαράσταση του Πολιτι-
στικού Συλλόγου. Οπωσδήποτε η αρχή έχει γίνει κι αξίζει 
να την ενισχύσουμε! 


