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Τρία χρόνια χωρίς τον Γιώργο Π. Εκκεκάκη
Επισκόπηση του επιφυλλιδογραφικού έργου του (Ι)

Αναδιφώντας το χθες (143)

Οι αναγνώστες της στήλης θα 
μου επιτρέψουν σήμερα να κάνω 
μια διακοπή στη σειρά των επτά 
προηγούμενων δημοσιευμάτων, 
τα οποία ήταν αφιερωμένα στο 
ρεθεμνιώτικο χιούμορ. Κι αυτό 
για ν’ αποτίσουμε φόρο τιμής 
στον Γιώργο Π. Εκκεκάκη, τα τρία 
χρόνια από την εκδημία του οποί-
ου συμπληρώνονται αυτό τον και-
ρό. Όπως και τα δύο προηγούμε-
να έτη 2019 και 2018, θα προσπα-
θήσω να το κάνω μ’ ένα πρωτότυ-
πο θέμα, κι όχι αναμασώντας γνω-
στά και τετριμμένα για τον εκλε-
κτό Κρητολόγο. Θα επαναλάβω μόνο ότι το διαμέτρημά του υπερέβαινε κατά 
πολύ τον χώρο αναφοράς του, που ήταν η Κρήτη. Σήμερα και την επόμενη εβδο-
μάδα θα δούμε έναν παραγνωρισμένο τομέα της προσφοράς του, την επιφυλλιδο-
γραφία. Στον τομέα αυτό ο συμπολίτης μας πραγματικά διέπρεψε, αφήνοντάς μας 
ως πολύτιμη παρακαταθήκη περισσότερες από 300 επιφυλλίδες-εργασίες.

Το Αρκάδι ήταν ένα θέμα που τον 
απασχολούσε από παιδί, έχοντας 
ζήσει για λίγο κοντά στο μοναστή-
ρι, στην Πηγή. Από το 1989 ξεκίνη-
σε να δημοσιεύει εργασίες γι’ αυτό, 
οι οποίες θα μπορούσαν να αποτε-
λέσουν έναν ιδιαίτερο τόμο, όπως 
το είχε οραματιστεί και αναγγεί-
λει. Πρώτη χρονολογικά δημοσίευ-
ση ήταν το 1989 εκείνη με τον τίτ-
λο «Το εν Αρκάδι δράμα. Μια έκθε-
ση για τα γεγονότα, που συντάχθη-
κε εκείνες τις πρώτες μέρες (Πέντε 
άγνωστα επαναστατικά έντυπα)». 
Ακολούθησε τρία χρόνια αργότερα 
το «Αναφορά στο Αρκαδικό Έπος 
σε επαναστατικό έντυπο με χρο-
νολογία 21η Νοεμβρ. 1866 ‘Το «προ 
ολίγων ημερών γενναίον κατόρ-
θωμα’». Το 1996 δημοσίευσε «Ένα 
άγνωστο ντοκουμέντο για την πυρ-
πόληση του Αρκαδίου» και το 1999 
«Ένα εκπληκτικό ντοκουμέντο για 
το Αρκάδι και την επανάσταση του ’66 που ανακαλύφτηκε πρόσφατα στην Ιτα-
λία». Στην αλλαγή του αιώνα δημοσίευσε στα «Ρεθεμνιώτικα Νέα» «Μια ακόμα 
άγνωστη μαρτυρία για την ανατίναξη στο Αρκάδι» και ακολούθησαν πολλά δη-
μοσιεύματα, με ετήσια περίπου συχνότητα.

Ευχαριστίες
Οφειλόμενες είναι 

οι ευχαριστίες μου 
στη χήρα του Γιώρ-
γου Π. Εκκεκάκη, Μα-
ριέττα Ασημομύτη, 
για τον δανεισμό των 
πέντε φακέλων που 
περιέχουν το σύνολο 
των δημοσιευμάτων 
του αείμνηστου συ-
ζύγου της. Οφειλόμε-
νες είναι οι ευχαριστί-
ες τόσο σ’ αυτήν όσο 
και στα παιδιά τους, 
Παντελή και Λίζα. Οι έρευνες του πρώτου στις βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο, με τις 
πρόσθετες δυνατότητες που του δίδει η θέση του ως πανεπιστημιακού καθηγητή, οι 
μεταφράσεις από τα αγγλικά της δεύτερης δεκάδων κειμένων περιηγητών, όπως άλ-
λωστε και της Μαριέττας από τα γαλλικά, μας δίνουν σήμερα τη δυνατότητα να έχου-
με στη διάθεσή μας πλήθος τεκμηρίων για την ιστορία του τόπου μας.

Είχα σκοπό να κάνω μια σχετική διάλε-
ξη, εν είδει μνημοσύνου, όπως το έκανα πέ-
ρυσι το καλοκαίρι για την αντίστοιχη προ-
σφορά στην επιφυλλιδογραφία του Μανό-
λη Κούνουπα.  Όμως οι φετινές ιδιαίτερες 
συνθήκες το αποκλείουν, οπότε περιορίζο-
μαι να κάνω μια ανασκόπηση του έργου αυ-
τού μέσα από δυο συνέχειες των «Αναδιφή-
σεων», αφήνοντας τις λεπτομέρειες για το 
μέλλον. Σημειώνω ότι το σύνολο των δη-
μοσιευμάτων του έχει καταγραφεί από την 
Ασπασία Παπαδάκη στην εργασία «Βιογρα-
φικό σημείωμα και εργογραφία» στον Τιμη-
τικό Τόμο «Αντιδώρημα στον Γιώργο Π. Εκ-
κεκάκη». Από το σύνολο των δημοσιευμά-
των, θα προσπαθήσω να εντοπίσω τις βα-
σικές κατηγορίες ερευνητικών ενδιαφερό-
ντων του και να παρακολουθήσω την εξέ-
λιξή τους μέσα στα ακριβώς 30 χρόνια της 
ενασχόλησής του μ’ αυτά.

Ένα σημαντικό μέρος των επιφυλλίδων 
αναφέρεται στις εκδόσεις του Ερωτόκρι-
του, έργο το οποίο χαρακτήριζε ως «το με-
γαλύτερο best seller όλων των εποχών, 
μετά τη Βίβλο». Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι 
το πρώτο χρονολογικά δημοσίευμά του 
ήταν η «Βιβλιογραφία του «Ερωτόκριτου», 
που είχε συγγράψει από κοινού με τον Μι-
χάλη Παπαδάκη-Δάνδολο στο περιοδι-
κό του με το ίδιο όνομα, «Ο Ερωτόκριτος», 
το 1987. Ακολούθησε δημοσίευμα με τίτλο 
«Ερωτόκριτος: Σε ποια έκδοση ανήκει;» στο 
περιοδικό «Συλλογές», το ίδιο έτος, ενώ το 
τρίτο κατά σειρά δημοσίευμα, σε μια μεγά-
λη ακολουθία, ήρθε το 1994 στο περιοδικό 
«Αναζητήσεις», με τον τίτλο «Οι Λαϊκές Εκ-
δόσεις του Ερωτόκριτου (και άλλα σύνδρο-
μα φαινόμενα της μεγάλης απήχησης του 
ποιήματος)».

Ένα άλλο θέμα που τον απα-
σχόλησε επί μακρόν ήταν η 
συμμετοχή της Κρήτης στην 
Αναγέννηση και στα βιβλία 
που εκδόθηκαν κατά τη διάρ-
κειά της. Δεν είναι τυχαίο λοι-
πόν το γεγονός ότι η πρώ-
τη έξοδός του στα ρεθεμνιώ-
τικα γράμματα ήταν στο ανα-
λόγιο του Λυκείου των Ελλη-
νίδων τον Νοέμβριο 1989, με 
την διάλεξη «Ρεθεμνιώτες οι 
σκαπανείς της ελληνικής τυ-
πογραφίας και οι πρώτοι δημι-
ουργοί της έντυπης νεοελλη-
νικής γραμματείας». Το κείμε-
νο της διάλεξης είχε δημοσιευ-
τεί στην «Κρητική Επιθεώρη-
ση». Πολύ αργότερα ακολού-
θησε το άρθρο «Ένα άγνωστο 
σ’ εμάς εδώ στιχούργημα του 
Ρεθεμνιώτη ποιητή Αντώνιου 
Αχέλη έρχεται τώρα στο φως, 
ύστερα από 440 χρόνια!». Το 
βιβλίο μάλιστα αυτό, το οποίο 
δεν υπήρχε μέχρι τότε σε κα-
μία κρητική βιβλιοθήκη, κατά-
φερε να το ανατυπώσει, με την 
οικονομική χορηγία της οικο-
γένειας Κουλάκη.

Το τρίτο θέμα που τον απασχόλησε σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ήταν των 
«Κρητικών βιβλίων», όπως το είχε ο ίδιος ορίσει και καθιερώσει (συγγραφείς, τυ-
πογραφεία, θέμα κ.λπ.). Υπενθυμίζω ότι οι τόμοι εκείνοι φέρουν τον κοινό τίτλο 
«Τα Κρητικά βιβλία» και τους υπότιτλους «Σχεδίασμα Κρητικής βιβλιογραφίας Α’. 
1499-1863», Ρέθυμνο 1991, «Ένα πρώτο σχεδίασμα Κρητικής βιβλιογραφίας. Β’. 
1864-1913», Ρέθυμνο 1990  και «Βιβλία για την Κρήτη. Βιβλία τυπωμένα στην Κρή-
τη. Γ’. 1914-1944», Ρέθυμνο 2001. Δεν είχε προφτάσει να στεγνώσει το μελάνι του 
πρώτου χρονολογικά τόμου που εξέδωσε, για την περίοδο 1864-1913, οπότε στα 
«Κρητολογικά Γράμματα» του 1990 δημοσίευσε την εργασία «Οι πρώτες προσθή-
κες στα ‘Κρητικά Βιβλία’». Ακολούθησαν η εργασία «Η έκδοση βιβλίων στο Ρέθυ-
μνο πριν από την Ένωση, Ρέθυμνο 1898-1913» το 1998 στον Κατάλογο της Έκθε-
σης του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου «Κρήτη 1898-1913» και στα «Κρη-
τολογικά Γράμματα» του 2000 «Τα σπάνια Κρητικά Βιβλία - Προσθήκες στο δίτομο 
Σχεδίασμα Κρητ. Βιβλιογραφίας, 1509-1913». 

Πολλά ήταν τα δημο-
σιεύματά του και για το 
θέμα του γεωγραφικού 
προσδιορισμού του «Αρί-
ου».  Ήδη το 1992 είχε δη-
μοσιεύσει στην «Κρητική 
Επιθεώρηση» το άρθρο 
«Η θέση του Αγ. Γεωργί-
ου του Ψαροπιάστη και η 
προέλευση της επωνυμί-
ας «Αρσάνι» και ακολού-
θησε το επόμενο έτος το 
«Γύρω από τα τοπωνύμια 
«Αρσάνι» - «Σκαλέτα» (Και 
τη σημασιολογική ταύτι-
ση στις λέξεις «αρσανά-
ρης»-«ψαροπιάστης»).  Το 
θέμα αυτό τον απασχόλη-
σε -και τον ταλαιπώρησε- 
μέχρι το τέλος της ζωής 
του.  Πλήρη ανάπτυξη 
των μέχρι τότε αρχαιολο-
γικών και ιστορικών τεκ-
μηρίων που είχε προσκο-
μίσει έκανε στο βιβλίο «Το 
χωριό Πηγή Ρεθύμνου» το 
έτος 2007.

Οι περιηγητές που επισκέφθηκαν 
την Κρήτη από το 1415 μέχρι και τον 
Β’ Πόλεμο ήταν ένα θέμα που τον 
απασχόλησε επίσης μέχρι το τέλος 
της ζωής του, αναζητώντας βιβλία 
τους στις βιβλιοθήκες όλου του κό-
σμου (μέχρι και στις ΗΠΑ είχε φτά-
σει ο ίδιος, αναζητώντας τα). Πολ-
λά από τα κείμενα αυτά είχε εκδώ-
σει, είτε σε αυτοτελείς τυπογραφι-
κούς τόμους είτε σε «χειροποίητες 
εκδόσεις», όπως ονόμαζε αυτόνο-
μα βιβλία τυπωμένα στον εκτυπωτή 
του και βιβλιοδετημένα από τα χέρια 
του. Το ξεκίνημα των σχετικών δημο-
σιεύσεων έγινε το 1992 με τις «Εικό-
νες από το Ρέθυμνο του 1918 - Ένα 
άγνωστο «περιηγητικό» βιβλίο, ειδι-
κά για τον νομό μας». Ακολούθησαν 
το ίδιο έτος «Τα ρεθυμνιώτικα βρά-
δια του Αμερικανού περιηγητή Taylor 
(Ένα άγνωστο χρονικό για την Κρήτη του 1858)» και το 1993 «Το Ρέθυμνο, όπως 
το είδε ο περιηγητής Pococke στα 1739 - Πώς εξηγεί την οικονομική κακοδαιμο-
νία της μονής Αρσανίου». Το ίδιο έτος δημοσίευσε σε 24 συνέχειες στην «Κρητική 
Επιθεώρηση» την εργασία «Η ζωή στο παλιό Ρέθυμνο (Από τις περιηγητικές εντυ-
πώσεις του Π.Θ. Κουνιάκη)». Έκτοτε, κατά τον 21ο αιώνα, τα σχετικά δημοσιεύμα-
τα αυξήθηκαν εκθετικά.

Το θέμα της παρουσί-
ας των Ρώσων και Πολω-
νών στο Ρέθυμνο και της 
κατοχής του από τα στρα-
τεύματά τους τον απασχό-
λησε ήδη από το 1992, με 
την επιφυλλίδα στην «Κρη-
τική Επιθεώρηση» «Άγνω-
στα φωτογραφικά στιγμι-
ότυπα από την παραμονή 
των ρωσικών στρατευμά-
των στο Ρέθυμνο». Ακολού-
θησαν το 1997 στα «Ρεθε-
μνιώτικα Νέα» οι «Εικόνες 
από το ρωσοκρατούμενο 
Ρέθυμνο (Με την ευκαιρία 
των 100 χρόνων του καθο-
λικού ναού της πόλης)» και 
το 2000 «Η μεγάλη πυρκα-
γιά στο ρωσοκρατούμενο 
Ρέθυμνο», ενώ ο σχετικός 
κατάλογος έχει και πολλές 
ακόμη αναγραφές, οι οποί-
ες δεν μπορούν να περιλη-
φθούν στην ύλη μιας εφη-
μερίδας, όσο φιλόξενη κι αν 
είναι αυτή.

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός ερευνητής-συγγραφέας  strharis@yahoo.gr, 2831055031, 697 4026196

Πρόταση ανάγνωσης

Τα Κρητικά σχολικά βιβλία ήταν 
ένα θέμα που τον απασχόλησε 
την τελευταία τριετία της δραστη-
ριοποίησης του, κατόπιν και δικού 
μου αιτήματος (για το βιβλίο «Μια 
μέρα στο σχολείο της ύστερης 
Κρητικής Πολιτείας») και παρό-
τρυνσης.  Ο ίδιος δεν μπόρεσε να 
το προχωρήσει, αλλά στη μνήμη 
του οργάνωσα το 2008 στο Σχολι-
κό Μουσείο του Δήμου Ρεθύμνης 
σχετική Έκθεση και εξέδωσα το 
βιβλίο «Τα Κρητικά σχολικά βιβλία 
(1813-1995). Η συλλογή του Γιώρ-
γου Π. Εκκεκάκη».

Πρόταση έκδοσης
Μερικές από τις κατηγορίες επι-

φυλλίδων και εργασιών θα άξιζε 
να δημοσιευτούν σε συμπεριληπτι-
κές εκδόσεις. Μία από αυτές είναι 
ασφαλώς εκείνη για τη Μονή Αρκα-
δίου, που περιλαμβάνει εν όλω 16 
δημοσιεύματα.  Ο Γιώργος Π. Εκκε-
κάκης είχε αναγγείλει σχετική αυτό-
νομη έκδοση, με τις αναφορές των 
περιηγητών, χωρίς -απ’ ό,τι γνωρί-
ζω- να προλάβει να προχωρήσει το 
θέμα. Η Μονή Αρκαδίου, πιστεύω, 
θα μπορούσε να ολοκληρώσει την 
πρόθεσή του αυτή, με τη βοήθεια 
όλων μας. Θα ήταν μια έκδοση που 
θα την τιμούσε και θα υπενθύμισε 
την πνευματική της ακτινοβολία στο 
παρελθόν.

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ


