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Σταγόνες πολιτισμικής και φυσικής ιστορίας του Χρωμοναστηρίου

Αναδιφώντας το χθες (229)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Άλλα περιεχόμενα στο φυλλάδιο. 
Στο φυλλάδιο που μοίρασα μετά την βάφτιση περιλαμ-
βάνονταν επίσης μικρά κεφάλαια για τους γονείς της μι-
κρής Αλκμήνης, την ίδια τη νεοφώτιστη, την ανάδοχό 
της, τη γιαγιά που χάρισε το όνομά της, τη μυθολογική 
Αλκμήνη, μητέρα του Ηρακλή, την επιχωρίαση του ονό-
ματος στη Σάμο, τις εκεί προγόνους μ’ αυτό το όνομα, το 
φυτό λεβάντα που έδωσε τον τόνο και το άρωμά του στη 
βάφτιση, τη σχετική με τα παραπάνω βιβλιογραφία και 
το ποίημα «Πρωινό Άστρο» που είχε γράψει ο Γιάννης Ρί-
τσος το 1955 για τη νεογέννητη τότε κόρη του Έρη. Αυτά 
περιείχε κι οφείλω να πω ότι είμαι διπλά ευτυχής, τόσο 
για την εξασφάλιση της συνέχειας της ζωής μέσω της μι-
κρούλας Αλκμήνης όσο και γιατί επανήλθα σε μια περιο-
χή, που από το έτος 1985 συνέστηνα ένθερμα με τη σύ-
ζυγό του, Αλκμήνη την παλαιότερη, στους ενδιαφερόμε-
νους που έπαιρναν στα χέρια τους το βιβλίο μας «Ρέθυ-
μνο, Οδηγός για την πόλη». Εύχομαι λοιπόν στη μικρού-
λα μας και σ’ όλα τα παιδιά να ζήσουν και να ευτυχήσουν, 
σ’ έναν κόσμο που θα σέβεται περισσότερο από τον ση-
μερινό τη φύση και τα δημιουργήματα του ανθρώπου 
ανά τους αιώνες και που θα διδάσκεται από αυτά.

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

Ένας χρόνος από την τελευταία ορειβασία του Φτερόλακκα 

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την αδόκητη αναχώ-
ρηση του Βαγγέλη Κιαγιαδάκη. Έφυγε σε μια καλή πε-
ρίοδο της ζωής του, έχοντας προσφέρει όχι μόνο στην 
οικογένειά του αλλά και στα κοινά, ιδιαίτερα μέσω της 
συμμετοχής του στις επιτροπές ανασύστασης των Μο-
νών Βωσάκου και Αγίου Πνεύματος Κισσού. Και βέβαια 
δίνοντας απτό παράδειγμα σε δεκάδες νεαρούς ορει-
βάτες, αφού πολύ είχε αγαπήσει τα βουνά και προσπά-
θησε έμπρακτα να μεταδώσει στις νεότερες γενιές τον 
έρωτά του γι’ αυτά. Απ’ ότι μπορώ να γνωρίζω η Μονή 
Βωσάκου τέλεσε γι’ αυτόν ένα τρισάγιο, πράγμα που 
θα πρέπει να πράξει και η Μονή Αγίου Πνεύματος. Ο 
Ορειβατικός από την πλευρά του μπορεί να οργανώ-
σει μια εξόρμηση στα αγαπημένα του μέρη, τιμώντας 
έτσι όχι μόνο τον Φτερόλακκα αλλά και την δική του 
ιστορία ως συλλόγου. Ας είναι χωρίς λύπες και στεναγ-
μούς η τελευταία ορειβασία του Βαγγέλη Κιαγιαδάκη 
προς το επέκεινα!

Την περασμένη Κυριακή είχα την χαρά να ζήσω τη βάφτιση της 
εγγονής μου Αλκμήνης. Οι γονείς της επέλεξαν να πραγματοποι-
ηθεί το μυστήριο σ’ έναν τόπο με ιστορία, το Χρωμοναστήρι, σε 
μια εκκλησία του 11ου αιώνα, χωροθετημένη σ’ ένα περιβάλλον με 
φυσική βλάστηση. Μη όντας γνώστης του οίνου, όπως εκείνοι οι 
παππούδες, που γεμίζουν ένα βαρέλι κρασί τη χρονιά της γέννη-
σης του εγγονακιού τους, προκειμένου να το ανοίξουν και να το 
πιούν με τους καλεσμένους στη βάφτιση (ή και στον γάμο τους, 
οι πολύ αισιόδοξοι…), προτίμησα να του αφιερώσω για τη στιγμή 
αυτή ένα βιβλιαράκι, το οποίο μοιράστηκε στους καλεσμένους 
μαζί με τη μπομπονιέρα: Εγγραμματοσύνη διαθέτω, όχι οινογνω-
σία και γευσιγνωσία, κι αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσα να 
προσφέρω. Όσο για το κρασί, καλά να είναι το οινοποιείο Κλάδος 
και το βιδιανό κρασί, που έχει αναστήσει! Παρακάτω παραθέτω 
το τμήμα του φυλλαδίου αυτού που αναφέρεται στον τόπο διεξα-

γωγής του μυστηρίου και το οποίο υποθέτω ότι μπορεί να έχει ενδιαφέρον για τους αναγνώστες 
της στήλης. Για περισσότερα επιφυλάσσομαι σε μια μελλοντική ξενάγηση στο Χρωμοναστή-
ρι, ενταγμένη σ’ έναν κύκλο περιπάτων στις περιαστικές περιοχές του Ρεθύμνου (Ιρφάν και Ρι-
σβάν Μετόχια, Πρασές, Αρμένοι, Αδελοπήγια, Χρωμοναστήρι - Αγία Ειρήνη - Ρουσσοσπίτι κ.ά.).

Ο οικισμός. Το Χρωμοναστήρι είναι 
χωριό χωροθετημένο στα νοτιοα-
νατολικά του Ρεθύμνου, σε απόστα-
ση 11 χιλιομέτρων. Αναπτύσσεται 
πάνω σ’ ένα επίπεδο εδαφικό έξαρ-
μα, σε μέσο υψόμετρο 360 μέτρων, 
στους πρόποδες του Βρύσινα. Είναι 
περίκεντρος οικισμός, διατηρητέ-
ος, αναπτυγμένος γύρω από την κε-
ντρική πλατεία. Διατηρεί μέχρι σή-
μερα πολλά κτίσματα των περιόδων 
της βενετοκρατίας και της οθωμα-
νικής κατοχής. Ο οικισμός υφίστα-
το κατά τη δεύτερη βενετική περίο-

δο της Κρήτης, με πρώτη εντοπισμένη μέχρι στιγμής αναφορά στο έτος 1299, στη συνθήκη Ενε-
τών-Αλέξιου Καλλέργη. Οπωσδήποτε υφίστατο και κατά τον 11ο αιώνα, αφού διασώζονται στην 
περιφέρειά του δύο μνημεία του αιώνα αυτού, η Παναγία Κερά και ο Άγιος Ευτύχιος. Το όνομά του 
αποδίδεται στα σύνθετα Χώρα-Μοναστήρι, Χωριό-Μοναστήρι και Χριστού-Μοναστήρι. Τα μνη-
μεία του είναι πολλά, τα σπουδαιότερα από τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

Ο Άγιος Ευ-
τύχιος. Ο Άγι-
ος Ευτύχιος, 
ο ικοδομημέ-
νος στον εγκα-
τ α λ ε λ ε ι μ μ έ -
νο σήμερα οι-
κισμό Περδί-
κη Μετόχι, εί-
ναι ένας από 
τους αρχαιότε-

ρους χριστιανικούς ναούς της Κρήτης. Εδράστηκε σε παλαι-
οχριστιανική βασιλική του 3ου μ.Χ. αιώνα και επανοικοδομή-
θηκε στα μεσοβυζαντινά χρόνια ως συνεπτυγμένος οκτάστυ-
λος σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο. Διατηρεί μικρό 
μέρος του τοιχογραφικού του διακόσμου του 11ου αιώνα. Κα-
λύτερα σωζόμενες είναι οι τοιχογραφίες της Δέησης και των 
συλλειτουργούντων ιεραρχών, με εντυπωσιακούς σε μέγε-
θος και όψη τούς οφθαλμούς, ιδιαίτερα του Χριστού. 

Το μέγαρο Clodio και το Στρατι-
ωτικό μουσείο. Το πυργόμορφο 
υποστατικό αυτό της οικογένει-
ας Clodio είναι το πιο εντυπωσι-
ακό από τα τρία που διασώζονται 
στην ύπαιθρο του Ρεθύμνου (Πί-
κρης, Μούντρος, Χρωμοναστήρι). 
Το αστικό της αντίστοιχο διασώ-
ζεται μέσα στο Ρέθυμνο και στε-
γάζει σήμερα το Ιστορικό και Λα-
ογραφικό μουσείο. Το μέγαρο πε-
ριλάμβανε το κυρίως κτίσμα, κα-
ταλύματα για τους εργάτες, απο-
θήκες, στάβλους, ελαιοτριβείο, 
μεγάλη δεξαμενή νερού, πατητή-

ρια και άλλες αγροτοβιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Από την περίοδο της οθωμανικής κατοχής τα 
πιο χαρακτηριστικά υπολείμματα στο κτήριο είναι ένα χαμάμ και μια καμινάδα οθωμανικού τύ-
που (η άλλη, που έχει μορφή πυραμίδας και ανήκει στην προηγούμενη περίοδο). Το μέγαρο συ-
ντηρήθηκε στις αρχές του τρέχοντα αιώνα και στεγάζει το Στρατιωτικό μουσείο Χρωμοναστηρί-
ου, με αίθουσες για την Ελληνική Επανάσταση, τον Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκανικούς Πολέ-
μους, τον Α’ και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ειδικότερα για τη Μάχη της Κρήτης.

Ο μύλος του 
Πρινάρη. Πρό-
κειται για το αυ-
θεντικό ελαιο-
τριβείο της οικο-
γένειας Πρινα-
ράκη, που περι-
λαμβάνει πέραν 
της κλασικής φά-
μπρικας, η οποία 
συντηρείται και 
βρίσκεται σε κα-
τάσταση λει-
τουργίας, και τον 
εξοπλισμό μιας 
κρητικής μονό-

χωρης κατοικίας της υπαίθρου του 19ου αιώνα. Στον χώρο λειτουργεί αυτοματοποιημέ-
νο σύστημα ξενάγησης σε πέντε γλώσσες και διεξάγονται εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο 
επί κεφαλής και εμπνευστής της προσπάθειας Μιχάλης Πριναράκης έφυγε πρόσφατα από 
τη ζωή, οπότε αναμένεται το άνοιγμα της διαθήκης προκειμένου να υπάρξουν προϋποθέ-
σεις για τη συνέχιση της προσφοράς του πολιτισμικού αυτού εγχειρήματος.

Το παλιό και το 
νέο διδακτήριο. 
Το χωριό διέθε-
τε τρία διδακτή-
ρια, από τα οποία 
σώζονται τα δύο. 
Το μουσουλμανι-
κό σχολείο (αρχι-
κά τέμενος, «Με-
ϊτέπι») πωλήθηκε 
από την Εθνική 
Τράπεζα μετά την 
ανταλλαγή των 
πληθυσμών. Το 
πρώτο χριστιανι-

κό διδακτήριο είχε ανεγερθεί το έτος 1901. Το κτήριο αυτό είναι καλής 
αρχιτεκτονικής και σώζεται, στεγάζοντας κοινοτικές λειτουργίες. Το 1931, 
ο καταγόμενος από το Χρωμοναστήρι ιερομόναχος Μ. Γιαννακάκης οικο-
δόμησε με έξοδά του νέο, διτάξιο διδακτήριο. Το οίκημα αυτό είναι ανα-
καινισμένο σήμερα και ήταν εντυπωσιακό, για τα μέτρα της εποχής, αφού 
μεταξύ άλλων διέθετε και λουτρά με λέβητα. 

Παναγία Κερά. Ο αρχιτεκτονικός 
τύπος. Ο ναός της Παναγίας της Κε-
ράς είναι ένας από τους σημαντικό-
τερους και αρχαιότερους του Ρεθύ-
μνου, του 11ου αιώνα, της ίδιας δη-
λαδή περιόδου που οικοδομήθηκε 
και ο αντίστοιχος της Παναγίας στα 
Μυριοκέφαλα. Γράφουν γι’ αυτόν οι 
αρχαιολόγοι Μ. Ανδριανάκης και Κ. 
Γιαπιτσόγλου: «Ο ναός της Παναγίας 
της Κεράς σε αγροτική τοποθεσία του 
χωριού Χρωμοναστήρι ανήκει στον 
αρχιτεκτονικό τύπο του μονόχωρου 
με βαρύ κυλινδρικό τρούλλο και δύο 

κόγχες στα πλάγια του ναού. Μεταγενέστερα κατασκευάστηκε κτιστός τοίχος στην ανατολική κε-
ραία σε θέση τέμπλου και στα δυτικά ψηλότερος, καμαροσκέπαστος χώρος ως νάρθηκας. Επίσης 
αργότερα προστέθηκε στη νότια πλευρά το μονόχωρο, καμαροσκέπαστο κλίτος της Αγίας Άννας». 
Οι δύο πρόσθετες αψίδες, στα βόρεια και στα νότια, αποτελούν στην Κρήτη σπάνιο αρχιτεκτο-
νικό φαινόμενο. Το παράπλευρο ναΐδριο της Αγίας Άννας χρονολογείται στο πρώτο μισό του 
15ου αιώνα. Νοτίως του συγκροτήματος διακρίνονται ερείπια οικήματος με φούρνο, που υπο-
δεικνύουν μοναστηριακή εγκατάσταση.

Παναγία Κερά. Ο εικονογραφικός διά-
κοσμος. Πέραν του αρχιτεκτονικού, ση-
μαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο 
εικονογραφικός διάκοσμος του ναού, για 
τον οποίο αναφέρουν: «Τα δύο στρώμα-
τα ζωγραφικής σώζονται αποσπασματικά. 
Στον ημικύλινδρο σχηματίζονται οι μορ-
φές δυο μετωπικών ιεραρχών, που χρονο-
λογούνται στα τέλη του 11ου αιώνα. Στον 
τρούλλο κυριαρχεί η παράσταση του Πα-
ντοκράτορα, ενώ στις υπόλοιπες επιφάνει-
ες εμφανίζονται όρθιοι άγγελοι και σκηνές 
από τον ευαγγελικό κύκλο, από το δεύτε-
ρο στρώμα, των αρχών του 15ου αιώνα». Για 
τον εικονογραφικό διάκοσμο, γράφει επί-

σης, μεταξύ άλλων ο Ι. Σπαθαράκης: «Λίγες μόνο τοιχογραφίες σώθηκαν από 
τον 11ο αιώνα. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού απεικονίζεται η Δέη-
ση. Αποτελείται από τον Παντοκράτορα, που τον πλαισιώνουν η Παναγία και ο 
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος σε στάση δέησης, απ’ όπου πήρε και το όνομά της 
η σκηνή. Το πρόσωπο του Χριστού είναι αυστηρό και επιβλητικό χάρη στη με-
τωπική απεικόνισή του και τα μεγάλα μάτια». 

Αρχιτεκτονικές λεπτομέρει-
ες με σημασία. Περπατώντας 
στα σοκάκια και στα ανοίγμα-
τα των δρόμων του Χρωμονα-
στηρίου αντιλαμβανόμαστε 
ότι πρόκειται για έναν περίκε-
ντρο οικισμό, έστω κι αν σή-
μερα τα νέα κτίσματα τείνουν 
αλλοιώσουν τον χαρακτήρα 
του αυτό, ο οποίος είχε οπωσ-
δήποτε να κάνει με την άμυ-
να των κατοίκων, που το 1583 
ανέρχονταν σε 634. Επρόκει-
το δηλαδή για κεφαλοχώρι, γε-

γονός που σήμερα αντανακλάται και σε πολλές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των 
κτηρίων, οι οποίες οπωσδήποτε φανερώνουν αυξημένες συγκριτικά με άλλους οι-
κισμούς οικονομικές δυνατότητες. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τις πολυά-
ριθμες διασωζόμενες καμαρόπορτες, μερικές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα δου-
λεμένες, τα διαβατικά κάτω από δωμάτια σπιτιών, τις εντυπωσιακές καμινάδες, τα 
κτήρια με σκάρπα στη βάση τους, τα ανοίγματα κιστερνών της ενετικής περιόδου 
(μποντζάλε) κ.ά. 

Το φυσικό περιβάλλον της πε-
ριοχής. Η λαγκαδιά των Μύλων. 
Η λαγκαδιά των Μύλων, που πα-
λιότερα αναφερόταν ως Καμηλά-
ρη και Δεμερλίκ, διακρίνεται μέχρι 
σήμερα για την πλούσια βλάστηση 
και πανίδα της, εξαιτίας του άφθο-
νου νερού, που συντηρεί μέσα της 
τη ζωή. Εδώ και πολλούς αιώνες σ’ 
αυτήν είχαν δημιουργηθεί δύο βι-
οτεχνικοί οικισμοί. Στη μέση περί-
που της λαγκαδιάς οι Κάτω Μύλοι, 

στη διασταύρωση του μονοπατιού που την διέσχιζε μ’ εκείνο που οδηγούσε στην Πανα-
γία του Χαλεβή (παλιότερα μοναστήρι), απαρτιζόταν από σειρά νερόμυλων, τις κατοικίες 
των μυλωνάδων και την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του 16ου αιώνα. Ένας γειτονικός 
οικισμός, οι Πάνω Μύλοι, στην ανατολική παρειά της λαγκαδιάς, αποτελούνταν κι αυτός 
από νερόμυλους, κατοικίες μυλωνάδων και ναούς του 14ου - 15ου αιώνα και μεταγενέστε-
ρους (Πέντε Παρθένες, Άγιοι Αντώνιος, Ιωάννης, Παρασκευή, Νικόλαος, Τίμιος Σταυρός). 
Οι 19 υδρόμυλοι που διασώζονται στη λαγκαδιά, σε ερειπιώδη κατάσταση οι περισσότε-
ροι, και οι 7 εκκλησίες πιστοποιούν ένα προβιομηχανικό συγκρότημα σημαντικού μεγέ-
θους, που περιβάλλονταν από αυξημένη θρησκευτική λατρεία. Κι αυτό γιατί το νερό δη-
μιουργούσε παραδοσιακά στους ανθρώπους όχι μόνο αισθήματα έλξης αλλά και φόβου, 
οπότε ήταν απαραίτητες οι τελετουργίες καθαγιασμού του.

Το όρος Βρύσινας. Το 
ορεινό συγκρότημα του 
Βρύσινα (858μ.) ορθώνε-
ται στα νότια του Ρεθύ-
μνου, με τις μεγάλες ανω-
φέρειες να ξεκινούν από 
τα χωριά Χρωμοναστή-
ρι, Καπεδιανά και Ρουσ-
σοσπίτι στα βόρεια. Η ευ-
ρύτερη περιοχή περιλαμ-
βάνει επίσης τη λαγκαδιά 
των Μύλων και ορίζεται 
στα ανατολικά και στα 
δυτικά από τα φαράγγια 
αντίστοιχα Πρασανό και 

Αρμενιώτικο (στη συνέχεια Γαλλιανό). Στην πιο ψηλή κορφή του βουνού λειτουργούσε ιερό κορυ-
φής, το οποία έχει ανασκαφεί δύο φορές, αποδίδοντας πλήθος αναθημάτων και κεραμικής από την 
4η χιλιετία π.Χ. και εντεύθεν καθώς και επιγραφές τόσο με ιερογλυφική όσο και με γραμμική Α’ γρα-
φή. Η λατρεία συνεχίστηκε αργότερα με το ξωκκλήσι του Σωτήρα Χριστού και στα νεότερα χρόνια μ’ 
εκείνο του Αγίου Πνεύματος, σημαντικό θρησκευτικό προσκύνημα και σήμερα. Το ορεινό συγκρότη-
μα δίνει χώρο κατοικίας και οικονομικών δραστηριοτήτων σε 21 συνολικά χωριά. Η ανάβαση με τα 
πόδια από το Χρωμοναστήρι πραγματοποιείται από μονοπάτι που οδηγεί στα Καπεδιανά κι από εκεί 
στην κορυφή, σε μέσο χρόνο 3-4 ωρών.

Ο δρόμος για την Πα-
ναγία την Κερά. Ενδι-
αφέρον παρουσιάζει 
επίσης ο δρόμος για 
την Παναγία Κερά, ιδι-
αίτερα αν αυτός πραγ-
ματοποιηθεί με τα πό-
δια. Από το Στρατιω-
τικό Μουσείο συνεχί-
ζουμε για λίγο, εγκατα-
λείποντας τον κεντρι-
κό δρόμο και οδεύ-
οντας δεξιά προς το 
νεκροταφείο του χω-
ριού, το οποίο αφή-
νουμε πίσω μας. Ακο-

λουθούμε τον δρόμο προς Βρύσινα, τον οποίο αφήνουμε μερι-
κές εκατοντάδες μέτρα παρακάτω, ακολουθώντας την κατεύθυν-
ση αριστερά. Στο δρόμο συναντούμε πολλά απολιθώματα, από 
τα οποία πιο εντυπωσιακά είναι εκείνα των Clypeaster (εχινόδερ-
μων). Περπατώντας προς τα ανατολικά φτάνουμε έτσι σ’ ένα ξέ-
φωτο, όπου οι εποχούμενοι αφήνουν αναγκαστικά τα οχήματά 
τους, και οδηγούμαστε στον ναό της Παναγίας μέσω μιας φυσικής 
αψίδας από άγρια βλάστηση.


