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Συμπληρώνονται αυτές τις ημέ-
ρες πέντε χρόνια από την εκδη-
μία του Γιώργη Π. Εκκεκάκη. Πι-
στές στη μνήμη του οι «Αναδι-
φήσεις» αφιερώνουν κάθε χρό-
νο μια ή περισσότερες συνέχειές 
τους στον αείμνηστο συμπολί-
τη Κρητολόγο. Εφέτος θα παρα-
θέσουμε σε δύο συνέχειες ένα 
εργογραφικό σημείωμα και μια 
πρόταση επιλογής 13 κειμένων 
του, που μας είχε ζητηθεί να κά-
νουμε προκειμένου να κυκλοφο-
ρούσε μια σύντομη και κατατοπι-
στική έκδοση γι’ αυτόν, προσπά-
θεια η οποία όμως τελικά δεν ευ-
οδώθηκε. 

 «Εργογραφικό σημείωμα. Ο Γιώργος 
Π. Εκκεκάκης υπήρξε μια πολυσχιδής 
προσωπικότητα. Χαρισματικός καθη-
γητής φυσικής αγωγής, δεν αρκέστη-
κε σ’ αυτή την ενασχόληση αλλά αφι-
ερώθηκε, όσο ελάχιστοι, στη συλλογή 
βιβλίων, και, με έναυσμα αυτήν, με την 
έρευνα. Κατά κοινή ομολογία ανήκει 
στη σειρά των Κρητολόγων, εκείνη που  
άνοιξαν ο Στέφανος Ξανθουδίδης, ο Νι-
κόλαος Πλάτων, ο Στέργιος Σπανάκης, 
ο Νικόλαος Σταυρινίδης, ο Μενέλαος 
Παρλαμάς, ο Ελευθέριος Πλατάκης, ο 
Ανδρέας Καλοκαιρινός, ο Paul Faure, ο 
Στυλιανός Αλεξίου, ο Θεοχάρης Δετο-
ράκης και μερικοί ακόμα άλλοι.

Μέσα στην τιμητική αυτή χορεία έχουν 
θέση και τέσσερις Ρεθεμνιώτες, ο Μα-
νούσος Μανούσακας, ο Νικόλαος Δραν-
δάκης, ο Κωνσταντίνος Καλοκύρης και 
ο Γιώργος  Π. Εκκεκάκης. Και δεν είναι 
ασφαλώς τυχαίο το γεγονός ότι και οι 
τέσσερις αυτοί Ρεθεμνιώτες είχαν τη 
χαρά να αποκτήσουν εν ζωή από έναν 
χαριστήριο τιμητικό τόμο («Ροδωνιά», 
«Αντίφωνον», «Τιμητικό αφιέρωμα» και 
«Αντιδώρημα», αντίστοιχα). Όμως την 
παρότρυνση ν’ ασχοληθεί με τις κρη-
τολογικές έρευνες δεν του την είχε δώ-
σει κάποιος από αυτούς αλλά ο γυμνα-
σιάρχης στο σχολείο που υπηρετούσαν 
Ελευθέριος Πλατάκης (1910-1986).

Ο Γιώργος Π. Εκκεκάκης διετέ-
λεσε επίσης συγγραφέας, ζω-
γράφος, ιστοριοδίφης, ονομα-
τολόγος, ιστορικός τοπιογρά-
φος και βιβλιογράφος. Σ’ όλες 
αυτές τις ενασχολήσεις του 
αποδείχτηκε επαρκής και σε 
αρκετές απ’ αυτές διακρίθη-
κε. Στον τομέα της συλλογής 
κρητικών βιβλίων αποδείχτη-
κε ανυπέρβλητος. Όπως έγρα-
ψε ο πρώην διευθυντής της 
Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθή-
κης Ρεθύμνης Γιάννης Παπιο-
μύτογλου, μετά την αναγγελία 

της δωρεάς της Συλλογής του στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, «Η 
Βιβλιοθήκη του Ρεθύμνου, στην οποία περιέρχεται η συλλογή, αποκτά πλέον 
άλλη υπόσταση και άλλο περιεχόμενο. Πέρα από το γεγονός ότι εμπλουτίζο-
νται οι συλλογές της με περίπου 20.000 νέα τεκμήρια, γίνεται πλέον βιβλιοθήκη 
αναφοράς για τα κρητολογικά θέματα».

Εμείς, για τις ανάγκες του βιβλίου που 
κρατάμε στα χέρια μας, επιλέξαμε τον 
πρόλογο από τον πρώτο τόμο της βι-
βλιογραφικής τριλογίας («Προλεγόμε-
να και εισαγωγικά»), στον οποίο φαί-
νεται ο τρόπος που εργάστηκε, οι στό-
χοι και οι περιορισμοί που έθεσε εξαρ-
χής.
Η ενασχόλησή του με το κρητικό βι-
βλίο τον έκανε να ασχοληθεί και με 
παράπλευρα θέματα, όπως η παρα-
γωγή και η διάθεσή του στο αναγνω-
στικό κοινό. Ενδεικτικό των ερευ-
νών του αυτών ήταν το άρθρο του με 
τον τίτλο «Πληροφορίες για τα πρώ-
τα βιβλιοπωλεία στο Ρέθυμνο (1878-
1940)», μια πρωτότυπη όσο και πρό-
τυπη εργασία του έτους 2007, στο πε-
ριοδικό «Δελτίο Φίλων Δημόσιας Βι-
βλιοθήκης Ρεθύμνης».

Για τη συγκρότηση της κρη-
τικής βιβλιογραφίας σε τρεις 
τόμους μιλούν οι χιλιάδες πα-
ραπομπές στη διεθνή βιβλιο-
γραφία. Σήμερα δεν είναι δυ-
νατόν να νοηθεί βιβλιοθήκη 
κρητολογικού ενδιαφέροντος 
χωρίς τους τόμους αυτούς, 
που φέρουν τον κοινό τίτλο 
«Τα Κρητικά βιβλία» και τους 
υπότιτλους «Σχεδίασμα Κρη-
τικής βιβλιογραφίας Α’. 1499-

1863», Ρέθυμνο 1991, «Ένα πρώτο σχεδίασμα Κρητικής βιβλιογραφίας. Β’. 1864-1913», 
Ρέθυμνο 1990  και «Βιβλία για την Κρήτη. Βιβλία τυπωμένα στην Κρήτη. Γ’. 1914-1944», 
Ρέθυμνο 2001. Στις 600 σελίδες τους ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συναντήσει τα κρητικά 
βιβλία από την έκδοση του πρώτου, που ήταν το «Ετυμολογικόν Μέγα» το 1499, μέχρι τα 
μόλις επτά που εκδόθηκαν το τελευταίο έτος της Γερμανοκατοχής, το 1944. Το θεμελιώ-
δες αυτό έργο, μερικοί τόμοι του οποίου έχουν εξαντληθεί, επιβάλλεται να επανεκδοθεί, 
με τις προσθήκες που κατά καιρούς έκανε ο δημιουργός του, επιμελημένο από κάποιον 
έγκυρο εκδοτικό φορέα, όπως οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. 

Χρέος μας είναι να επισημάνουμε 
στο σημείο αυτό ότι στην προσπά-
θειά του είχε ακούραστους συμπα-
ραστάτες την οικογένειά του: Τον 
γιο του Παντελή, που έψαχνε τις βι-
βλιοθήκες ανά τον κόσμο και ιδι-
αίτερα τις μεγάλες πανεπιστημια-
κές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 
εργάζεται ως πανεπιστημιακός κα-
θηγητής, τη σύζυγό του Μαριέττα 
Ασημομύτη, συμπαραστάτρια στη 
ζωή και στις γαλλικές μεταφράσεις, 
και την κόρη του Λίζα, στις αγγλι-
κές μεταφράσεις. Τη βοήθεια αυτή 
είχε και σε άλλες εργασίες του. Εκεί-

νο όμως που κυρίως είχε ήταν την ανεκτική στάση τους ως προς την κατανάλωση σημαντικού 
τμήματος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην απόκτηση κάθε τίτλου της κρητικής βιβλι-
ογραφίας της περιόδου 1499-2017, που κατά καιρούς εμφανιζόταν στην αγορά του βιβλίου.

Ένας άλλος τομέας ενδιαφερόντων 
του υπήρξε το φαινόμενο του πε-
ριηγητισμού. Ο Γιώργος Π. Εκκεκά-
κης έβγαλε από την αφάνεια άγνω-
στους περιηγητές της Κρήτης της πε-
ριόδου από τον 15ο μέχρι και τις αρ-
χές του 20ού αιώνα, και εξέδωσε με-
ταφρασμένες τις εντυπώσεις πολλών 
από αυτούς, είτε τυπογραφικά είτε 
σε «χειροποίητες εκδόσεις», όπως τις 
ονόμαζε. Εκδόσεις δηλαδή στοιχει-
οθετημένες από τον ίδιο στον ηλε-
κτρονικό του υπολογιστή, τυπωμένες 
στον εκτυπωτή του και βιβλιοδετημέ-
νες με τα χέρια του. Για τις δικές μας 
ανάγκες παραθέσαμε μια σχετική ει-

σήγησή του για έναν μέχρι τότε άγνωστο Πολωνό περιηγητή στο Η’ Διεθνές Κρητο-
λογικό Συνέδριο («Ένας πολωνός περιηγητής στην αυτόνομη Κρήτη»). 

Η δεύτερη μεγάλη αγάπη του 
στον τομέα των γραμμάτων 
υπήρξαν οι εκδόσεις του Ερωτό-
κριτου. Ο ίδιος συγκρότησε, με 
αγορές από παλαιοβιβλιοπωλεία 
και από δημοπρασίες, μια εξαι-
ρετική συλλογή, την οποία δεν 
σταμάτησε να διευρύνει μέχρι τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του. 
Επιλέξαμε λοιπόν για τον τόμο 
αυτό ένα πρόδρομο άρθρο του, 
αναφερόμενο στις λαϊκές εκδό-
σεις του αριστουργήματος αυ-
τού της Κρητικής Αναγέννησης, 
με τον τίτλο «Οι λαϊκές εκδόσεις 
του Ερωτόκριτου (και άλλα σύν-
δρομα φαινόμενα της μεγάλης 
απήχησης του ποιήματος».

Ένας ακόμα τομέας 
ερευνών του είχε να 
κάνει με τους ανθρώ-
πους που περίγραφε 
ως «άξιους της μνή-
μης μας». Δεκάδες 
υπήρξαν οι προσω-
πικότητες, που, μέσα 
στην ατυχία τους να 
λησμονηθούν, είχαν 
παράλληλα την τύχη 
ν’ ανασυρθούν στην 
επιφάνεια από τον Γ. 
Εκκεκάκη και η προ-
σφορά τους, πνευμα-
τική ή εθνική, να γίνει 
ξανά γνωστή. Ένας 
απ’ αυτούς ήταν και 
ο πρώτος νηπιοδιδά-
κτης της Κρήτης Αλέ-

ξανδρος Ψαράκης, το άρθρο για τη ζωή του οποίου παρα-
τίθεται στον παρόντα τόμο, με τον τίτλο «Ρεθεμνιώτες άξι-
οι της μνήμης μας: Αλέξανδρος Σταύρου Ψαράκης (1835-
;)». Ο Γιώργης Π. Εκκεκάκης μπόρεσε να τη διαλευκάνει 
και μέσω περιηγητικών εντυπώσεων, γεγονός που δείχνει 
πόσο η πολυμέρειά του δεν αποτελούσε, όπως σε άλλες 
περιπτώσεις, μειονέκτημα, αλλά σημαντικό πλεονέκτημα. 

Δεκάδες είναι οι μελέτες του 
που αναφέρονται στην ιστορική 
τοπογραφία του Ρεθύμνου. Εδώ 
την άνεση της επισκόπησης της 
βιβλιογραφίας ενίσχυε η γνώση 
του χώρου, ώστε οι διαπιστώ-
σεις και ταυτίσεις που έκανε να 
παραμένουν ακλόνητες μέχρι 
σήμερα. Δύο μελέτες του, για 
την ύδρευση του Ρεθύμνου επί 
ενετικής κατοχής («Αναζητώ-
ντας ίχνη από το παλιό Ρέθυμνο. 
Η «Μάνα του νερού». Μια κρήνη 
που υδρεύει την πόλη μας τώρα 
και αιώνες») και για ένα άγνω-
στο προάστιο του Ρεθύμνου, 
που αναφέρεται στερεότυπα 
στους χάρτες της Βενετοκρατίας 
ως «Τσιγγαναριά», με τον τίτλο 

«Το προάστιο «Τσικαλαριά» (και όχι «Τσιγγαναριά») του Ανα-
γεννησιακού Ρεθύμνου», παρατίθενται στον τόμο και δεί-
χνουν πόσο διεισδυτικός αλλά και πρωτότυπος υπήρξε στις 
σκέψεις του. Η δεύτερη μάλιστα απ’ αυτές, που δουλεύτηκε 
πολλές φορές (αρχικά είχε δημοσιευτεί σε εφημερίδα του Ρε-
θύμνου), δείχνει πόσο μεθοδικός ήταν αλλά και πόσο εξακο-
λουθούσε να ασχολείται με θέματα που άλλοι θα τα εκλάμβα-
ναν ως «περαιωμένα».

Μια ανάλογη ερ-
γασία που παρα-
τίθεται, επεξερ-
γασμένη σε ση-
μείο πληρότη-
τας, επιγράφε-
ται «Τα ονόματα 
των ρεθεμνιώτι-
κων χωριών κατά 
Coronelli». Γι’ αυ-
τήν είχε αφιερώ-
σει εκατοντάδες 
ωρών και μάλι-
στα σε διάφορες 

χρονικές περιόδους, που, απ’ ό,τι φαίνεται από τα κατάλοιπά του, ξε-
κινούν από τη μετεφηβική του ηλικία.
Ο Γιώργος Π. Εκκεκάκης δεν δίσταζε να εισέρχεται και σε εδάφη που 
θα τρόμαζαν έναν άλλο, όχι εξειδικευμένο, ερευνητή. Η ανακοίνωσή 
του με τον τίτλο «Λόγος Γεωργίου Σκορδυλίου του Μαραφαρά σε κώ-
δικα δια (χειρός) Ιερεμίου του Τζαγκαρόλου», έκανε αίσθηση στο Ζ’ 
Κρητολογικό Συνέδριο και περιλαμβάνεται στον παρόντα τόμο. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι το έναυσμα γι’ αυτήν υπήρξε η αγορά του 
κτητορικού Κώδικα της Μονής Αγίας Τριάδας των Μουρτάρων σε δη-
μοπρασία, τον οποίο στη συνέχεια δώρισε στη Μονή, στο Μουσείο 
της οποίας σήμερα εκτίθεται, με την τιμητική αναφορά του ονόματός 
του. Χρειάστηκαν βέβαια για να αναρτηθεί η σχετική πινακίδα πολλές 
αναφορές μας στον Τύπο και όχι μόνο...

Η ενασχόλησή του με 
τον τομέα της ονομα-
τολογίας δεν υπήρ-
ξε πρόσκαιρη. Αρκε-
τές είναι οι σχετικές 
του δημοσιεύσεις. Οι 
ετυμολογήσεις του, 
όταν το επιχειρού-
σε, ενισχύονταν από 
το γεγονός της εντο-
πιότητάς του, που 
του προσέδιδαν αυ-
ξημένες δυνατότητες 
πρωτογενών γνώσε-
ων αλλά και ευρύτε-
ρη εποπτεία επί των 
θεμάτων. Ένα από τα 
προβλήματα που τον 
απασχόλησε μέχρι το 
τέλος της ζωής του 

ήταν η ασφαλής τοποθέτηση στον ρεθυμνιακό χώρο της περι-
οχής του Αρίου, από την οποία και ήλκυε την καταγωγή του. Στο 
βιβλίο του για το χωριό Πηγή Ρεθύμνου ο ενδιαφερόμενος μπο-
ρεί να βρει μια σύνοψη των σχετικών ερευνών του. Στη γενικότε-
ρη αυτή προσπάθεια ανήκει και το άρθρο για «Γύρω από τα το-
πωνύμια Αρσάνι - Σκαλέτα», που παρατίθεται σ’ αυτό τον τόμο.

Ανοιχτή πρόσκληση
Ο Γιώργος Π. Εκκεκάκης πέθα-
νε στις 26 Ιουνίου 2017 στα χέρια 
των αγαπημένων του ανθρώπων, 
πλήρης ημερών αλλά και έμπλε-
ος προσφοράς στα κρητικά γράμ-
ματα. Πολλοί άνθρωποι των γραμ-
μάτων αλλά και αρκετοί άνθρω-
ποι της βιοπάλης βρέθηκαν κο-
ντά του, εκτιμώντας τόσο την προ-
σφορά όσο και την ανιδιοτέλειά 
του. Όλοι αυτοί αλλά και το ίδιο το 
έργο του συντελούν ώστε να μην 
κινδυνεύσει ποτέ να βρεθεί στη 
χορεία των «δοξασμένων αλλά λη-
σμονημένων», κατά τη δική του 
έκφραση».

Την προσεχή Κυριακή στις 6.00 το απόγευμα θα βρεθούμε στο καφενείο του Δημοτικού 
Κήπου, όσοι είχαμε την πρωτοβουλία για το «Αντιδώρημα» το 2013 κι οι φίλοι του. Ελάτε να 
πιούμε έναν καφέ και να τον «αναθιβάλουμε»!

Ο ερανισμός μας 
του έργου του Γιώρ-
γου Π. Εκκεκάκη πε-
ρατώνεται μ’ ένα κεί-
μενο που αποτελεί 
το «κύκνειο άσμα» 
του. Το είχε εκφω-
νήσει ως αντιφώ-
νηση κατά την τε-
λετή παρουσίασης 
του τιμητικού γι’ αυ-
τόν τόμου «Αντιδώ-
ρημα» στο Σπίτι του 
Πολιτισμού στο Ρέ-
θυμνο στις 9 Οκτω-
βρίου 2013 («Αντι-
φώνηση του τιμώμε-
νου Γ. Π. Εκκεκάκη», 
στο «Αναδιφώντας 
το χθες», εφημερίδα 
«Ρεθεμνιώτικα Νέα», 
φ. 4-8-2017). 

Στην ευρύτερη προσπάθειά του αυτή υπά-
γεται και η κορωνίδα του έργου του, σε ότι 
αφορά τουλάχιστον τον γενέθλιο τόπο, οι 
«Ρεθεμνιώτες που πέρασαν αφήνοντας 
ίχνη», που κυκλοφόρησε πρόχειρα σε φω-
τοτυπημένη μορφή 700 περίπου σελίδων, 
χωρίς τη θέλησή του και έχοντας ουσια-
στικά υποκλαπεί. Όπως σεμνά έγραψε το 
2007, πρόκειται για ένα «αρχείο βιογραφι-
ών και προσωπογραφιών σε ηλεκτρονική 
μορφή». Η προσπάθειά του αυτή ξεκίνησε 
όταν κατήρτιζε την Κρητική Βιβλιογραφία, 
οπότε και είχε διαπιστώσει την περιρρέου-
σα άγνοια. Ο Γιώργος Εκκεκάκης κατόρθω-
σε με πολύχρονη προσπάθεια και κόπο να 
συγγράψει μερικές χιλιάδες λημμάτων και 
να συγκεντρώσει 725 απεικονίσεις των χι-
λιάδων βιογραφούμενων. Απ’ όλο αυτό 
τον όγκο δουλειάς, επιλέξαμε να παραθέ-
σουμε εδώ, όπως και στην περίπτωση των 
«Κρητικών Βιβλίων», τα «Προλεγόμενα και 
εισαγωγικά». 


