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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:

Το µουσείο του Παπά-Μιχάλη Γεωργουλάκη στον Ασώµατο
– ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον χρόνο στην καθηµερινότητα των Κρητών
Ένα άρθρο του µέλους µας Μαρία Ελευθερία, Άγιος Νεκτάριος / Νότια Κρήτη
Μία επίσκεψη σε µουσείο µπορεί να είναι µία πολύ απλή και αντικειµενική υπόθεση. Αλλά πού και πού βρίσκω
στην Κρήτη πραγµατικά πολύτιµα πετράδια που µε διασκεδαστικό και πολύπλευρο τρόπο µάς κάνουν
κυριολεκτικά «κατανοητή» την Ιστορία. Η αγάπη του συλλέκτη για τη λεπτοµέρεια είναι αισθητή και η
ατµόσφαιρα ελκυστική.
Ένα τέτοιο µέρος είναι το µουσείο του Παπά-Μιχάλη στο χωριό Ασώµατος. Εάν σχεδιάζετε µία εκδροµή στη µονή
Πρέβελης (βλ.και το ενηµερωτικό µας φυλλάδιο: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/55-04%20%20Preveli.pdf ]) και από τον Βορρά πηγαίνετε µέσω του Κουρταλιώτικου φαραγγιού προς τον Νότο, τότε κάνετε
µία µικρή παράκαµψη στο χωριό Ασώµατος. Από τον κεντρικό δρόµο θα δείτε αρκετές πινακίδες προς το µουσείο.
Βρίσκεται στο όµορφο πατρικό του ιερέα, ο οποίος, γεννηµένος το 1921 στον Ασώµατο, ανακάλυψε στα 15 την
αγάπη του στο να συλλέγει παλαιά αντικείµενα, όπου στην πορεία της ζωής του συγκέντρωσε µία εκτενή και
εξαιρετική συλλογή από χρηστικά αντικείµενα από όλους τους τοµείς της καθηµερινότητας των Κρητών. Βλέπε
επίσης και τα άρθρα στο φόρουµ µας στο: [ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=766 ].

Ήδη οι εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου είναι
διακοσµηµένοι µε πολλά ευρήµατα, όπως και η
εσωτερική αυλή, µέσω της οποίας είναι προσβάσιµοι
οχτώ προσεκτικά διαµορφωµένοι χώροι.
Στον χώρο της εισόδου, όπως παντού στο µουσείο,
αξιοποιείται κάθε δυνατότητα για να παρουσιαστούν τα
εκθέµατα. Πολυάριθµα αντικείµενα της ορθόδοξης
εκκλησίας µεταδίδουν µία αίσθηση αυτής της πίστης.
Εργαλεία και συσκευές από τη γεωργία σε έναν άλλον
χώρο.
Ένα δωµάτιο έχει διαµορφωθεί σε γραφείο µε βιβλία,
έγγραφα και τηλέφωνα. Εδώ κρέµεται και το
εντυπωσιακό γενεαλογικό δέντρο της οικογένειας, που
διαθέτει πολλά ονόµατα Κρητών λαϊκών ηρώων.

Ενώ µία πλήρως εξοπλισµένη κρητική κουζίνα δείχνει οικιακές συσκευές από περασµένες µέρες, ένα άλλο
δωµάτιο είναι αφιερωµένο στα εργόχειρα.

Και φυσικά µία τέτοια συλλογή περιέχει επίσης όπλα και ντοκουµέντα από την εποχή της αντίστασης των Κρητών στον
Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Μαζί µε πολλά άλλα φυλλάδια βλέπουµε και µία ανακοίνωση των γερµανικών δυνάµεων
κατοχής, που υπάρχει και στα ελληνικά και στα αγγλικά, ένα µάλλον άσηµο έκθεµα, που, ωστόσο, τα έχει όλα.

Ήταν ένα µακρύ ταξίδι για τον Παπά-Μιχάλη Γεωργουλάκη. ∆υστυχώς έλαβε τέλος τον περασµένο χρόνο µετά
από 87 πλήρη γήινα χρόνια. Τον συνάντησα την τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2008, όταν έτρεχε µε το νέο του
εύρηµα πάνω από τους ώµους στα σοκάκια του Ασώµατου. Το µουσείο ήταν κλειστό, όταν, όµως, ένιωσε το
ενδιαφέρον µου, και της συνοδού µου, µας άνοιξε χαρούµενος, και µας ξενάγησε δωρεάν και µας κέρασε µετά
έναν καφέ. Με περίσσια υπερηφάνεια µας έλεγε πώς επέκτεινε το πατρικό του µε τα ίδια του τα χέρια, και
δηµιούργησε χώρο, για να εκπληρώσει το όνειρό του από ένα µουσείο.
Το µουσείο του Παπά-Μιχάλη διοικείται µε ενθουσιασµό από τον γιο του και την γερµανίδα γυναίκα του· η
οικογένεια Γεωργουλάκη χαίρεται για την επίσκεψή σας.
Ώρες κοινού: καθηµερινά από 10 – 15 η ώρα, τα παιδιά (έως 16 ετών) έχουν δωρεάν είσοδο. Η είσοδος για τους
ενήλικες είναι 2,50 €.
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