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Γνωριμία με το έργο ενός ανθρώπου του πνεύματος: 
Κωστής Ηλ. Παπαδάκης

Αναδιφώντας το χθες (233)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Πέρα και πάνω απ’ όλα αυτά ο Κωστής Παπαδάκης είναι οικογενειάρ-
χης, με τέσσερα παιδιά και πολλαπλάσια εγγόνια. Οι αναγνώστες θα 
μου επιτρέψουν να παραθέσω μια φωτογραφία και να περιγράψω τη 
γνωριμία μου με την οικογένειά του, όταν στις αρχές της δεκαετίας του 
1990 μου έχει φέρει στο τμήμα που δίδασκα στο 2ο δημοτικό σχολείο 
την κόρη του Νίκη. Μέσω του παιδιού διαπίστωσα ότι η οικογένειά του 
ήταν από εκείνες που σταδιακά έτειναν να εκλείπουν. Από εκείνες δη-
λαδή που αφιέρωναν πολύ και δημιουργικό χρόνο στα παιδιά της, χρό-
νο ο οποίος περιλάμβανε μεταξύ άλλων διδασκαλία μουσικής και αγ-
γλικών, αλλά και πολλές εκδρομές. Πολιτιστικές εκδρομές τέτοιες και 
τόσες, που καθιστούσαν την κόρη του εισηγήτρια σε πολλά θέματα της 
γεωγραφίας που δίδασκα, όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και Ευ-
ρώπης! Ήταν μια σημαντική επένδυση αυτή στο μέλλον των παιδιών, 
τα οποία πορεύτηκαν αργότερα το ένα καλύτερα από το άλλο. Παράλ-
ληλα ο -έκτοτε φίλος και συνεργάτης - πατέρας της μου έδωσε έμμεσα 
και άθελά του ένα παιδαγωγικό μάθημα που μου άλλαξε τη στάση απέ-
ναντι στο επάγγελμα και στις απαιτήσεις από τους μαθητές μου. Περί 
αυτού όμως άλλοτε και αλλού.

Είχα γράψει τα παραπάνω όταν ο συμπολίτης πνευματικός άνθρωπος 
μου χάρισε δυο νέες μελέτες του, οι οποίες επιγράφονται «Βασίλειος 
Εμμ. Μαρκάκης (1872- 1950). Ο αντιστασιακός από Αρκαδίας Μητρο-
πολίτης Κρήτης, ο εμπνευστής και πρωτεργάτης της Γεωργικής Σχο-
λής Μεσαράς, Ρέθυμνο 2020 (1η Βιογραφία του άνδρα) και «Η συμβο-
λή της επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου στην Επανάσταση του Εικο-
σιένα (περίοδος 1821- 1930). Με ενεργό συμμετοχή Αγιοβασιλειωτών 
στα κυριότερα πολεμικά γεγονότα της Επανάστασης στην Κρήτη, Ρέθυ-
μνο 2022. Έχουν έκταση 242 σελίδων η πρώτη και 170 σελίδων η δεύτε-
ρη. Του εύχομαι λοιπόν και από αυτή τη θέση να είναι πάντα καλά, σω-
ματικά και πνευματικά, και να συνεχίσει να έχει προσφορά όχι μόνο στα 
γράμματα με πονήματα σαν αυτά στα οποία ακροθιγώς αναφερθήκαμε 

σήμερα, αλλά και στα εν γένει πνευματικά τεκταινόμενα του τόπου, με τις βιβλιοκρισίες τους, τις παρουσιάσεις μουσι-
κών εκδηλώσεων και άλλα, ων ουκ έστι αριθμός.

Δυο ακόμα φρέσκες αφίξεις

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

Είμαι σίγουρος ότι οι τακτικοί αναγνώστες της στήλης δε 
θα ξενιστούν σήμερα με την αφιέρωσή της σ’ έναν αξιόλο-
γο Ρεθεμνιώτη, άνθρωπο της εκπαίδευσης και των γραμμά-
των γενικότερα. Παρ’ ότι ούτε στην πρώτη κατηγορία, των 
εκπαιδευτικών, αλλά ούτε και στη δεύτερη, των διανοούμε-
νων, συνηθίζεται να ακούγονται καλά λόγια για το έργο συ-
ναδέλφων, μερικές φορές μάλιστα κυκλοφορούν και κακι-
ούλες, εδώ και σαράντα χρόνια που ασχολούμαι με τους το-
μείς αυτούς δεν έχω φεισθεί επαίνων, προφορικά και γρα-
πτά, για ανθρώπους που εκτιμώ το έργο και την προσφορά 
τους. Και ομολογώ ότι καθόλου και ποτέ δεν το μετάνιωσα. 
Θυμάμαι πρόχειρα σήμερα την Αργίνη Φραγκούλη, τον Αν-
δρέα Σταυρουλάκη, τον Μανό Αστρινό, τον Γιώργο Εκκεκά-
κη, τη Μαρία Τσιριμονάκη, τον Μιχάλη Τζεκάκη, τον Μιχά-
λη Παπαδάκη (Δάνδολο), τον Μανόλη Κούνουπα, τον Γιάννη 
Σπανδάγο, τον Γιάννη Παπιομύτογλου, τον Στέργιο Μανου-
ρά, τον Αντώνη Δαφέρμο, την Ευγενία Σπαντιδάκη, τον Κώ-
στα Μυγιάκη, τον Νίκο Τυροκομάκη, τον Γεώργιο Σμπώκο, 
τον Άγγελο Πατσιά, τον Αντώνη Πλυμάκη, τον Μιχάλη Γρη-
γοράκη και τον Σταμάτη Αποστολάκη. Είναι μάλιστα πιθα-
νόν να υπάρχουν κι άλλοι, που αυτή τη στιγμή δεν μου έρ-
χονται στη μνήμη.

Ένας απ’ αυτούς τους αξιόλογους ανθρώπους, συμπολίτες και μη, στον 
οποίο ήθελα από χρόνια ν’ αναφερθώ τιμητικά, είναι ο συνταξιούχος θε-
ολόγος και φιλόλογος καθηγητής Κωστής Ηλία Παπαδάκης. Χρησιμοποιώ 
το πατρώνυμο προκειμένου ν’ αποφύγω την ταύτιση με τον συνονόματο 
και συνεπίθετο - επίσης αξιόλογο άνθρωπο  των γραμμάτων - θεολόγο κι 
αυτόν καθηγητή Κωστή Μιχαήλ Παπαδάκη. Το πρώτο έργο του πνευματι-
κού ανθρώπου στον οποίο σήμερα αναφέρομαι, το οποίο είχα γνωρίσει και 
εκτιμήσει, ήταν το μικρό βιβλίο «Ο λόφος του Τιμίου Σταυρού χθες και σή-
μερα» το έτος 1994, που είχε συγγράψει με τους μαθητές του στα πλαίσια 
προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 1ο γυμνάσιο, στο οποίο 
υπηρετούσε. Ήταν ένα έργο-πρότυπο συλλογικής εργασίας, πρωτότυπο, 
που αναφερόταν στο άμεσο περιβάλλον των μαθητών, τοπιακό και ιστορι-
κό. Ήταν πρότυπο και από την άποψη ότι για την εκτέλεσή του είχαν προ-
σκληθεί να μιλήσουν στα παιδιά ειδικοί στο θέμα του ο καθένας, όπως ο γε-
ωλόγος και σπηλαιολόγος Βασίλης Σιμιτζής. 

Εκτός όμως από φιλόλογος, ο Κωστής Πα-
παδάκης παραμένει και ενεργός θεολόγος, 
συνταξιούχος οπωσδήποτε αλλά μόνο τύ-
ποις, στην πραγματικότητα περισσότερο 
κι από ενεργός. Έτσι το 2018 κυκλοφόρη-
σε από τις εκδόσεις «Γρηγόρη» το πολυ-
σέλιδο έργο του (472 σελίδων) «Λαϊκή Πί-
στη και Λατρεία. Άγιοι Θεράποντες με «ει-
δικό» χάρισμα ιαμάτων- Προστάτες- Έφο-
ροι και Επόπτες άγιοι τής Ορθοδόξου Ελ-
ληνικής Εκκλησίας», το οποίο απέσπα-
σε Α΄ Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών. Θε-
ολογικο-παιδαγωγικού άλλωστε χαρακτή-
ρα ήταν και το πρώτο του πόνημα που είχε 
πάρει τη μορφή βιβλίου, το οποίο επιγρα-
φόταν «Θέματα Αγωγής του Παιδιού κατά 
τον ι. Χρυσόστομο», το οποίο σημείωσε 
δύο εκδόσεις, τα έτη 1993 και 1994.

Ο Κωστής Παπαδάκης δεν συγγράφει μόνο βιβλία αλλά και επιστημονικές εργασίες, που ξεπερ-
νούν τις εκατό μέχρι σήμερα, σε περιοδικά και τόμους συνεδρίων, κρητολογικούς, θεολογικούς, 
λαογραφικούς και φιλολογικούς, με περισσότερες από τις μισές να έχουν πάρει τη μορφή ανατύ-
πων. Τα περιοδικά στα οποία συμμετέχει με εργασίες του είναι πολλά, με κυριότερα τη Νέα Χρι-
στιανική Κρήτη, τα Κρητολογικά Γράμματα και τις Αναζητήσεις (παλιότερα που εκδίδονταν), την 
Ελλωτία-αργότερα Εν Χανίοις, τα Ονόματα κ.ά. Παίρνει μέρος σ’ όλα τα σχετικά συνέδρια και ημερί-
δες που διεξάγονται στο Ρέθυμνο και σε αρκετά σε επίπεδο Κρήτης. Προσωπικά πρέπει να σημει-
ώσω ότι ουδέποτε μου αρνήθηκε συμμετοχή στα συνέδρια και στις ημερίδες που οργανώσαμε την 
τελευταία δεκαετία στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης.

Τόσο σ’ αυτό όσο και στο βιβλίο «Κερα-
μές και Αγαλλιανός. Κοινή πορεία μέσα 
στο χρόνο» έχω αναφερθεί αναλυτικά 
σε βιβλιοκριτικές μου. Για το δεύτερο 
αυτό βιβλίο είχα σημειώσει τότε κάτι 
που σήμερα το αντιλαμβάνομαι ακό-
μη καθαρότερα: «Ο συγγραφέας δεν 
προχώρησε σε κάποια εσπευσμένη 
έρευνα και άμεση αυτοτελή δημοσί-
ευση. Με την πείρα που είχε προτίμη-
σε την λύση των σταδιακών δημοσι-
εύσεων, όποτε κάποια από τις πολλές 
ενότητες που επεξεργαζόταν έφτανε 
σε σχετική πληρότητα. Έτσι, της έκδο-
σης του βιβλίου προηγήθηκε η δημο-
σίευση συνολικά 15 - ούτε λίγο ούτε 
πολύ- μελετών... Ο Κωστής Παπαδά-
κης ανέβασε σε δυσθεώρητα ύψη τον 
πήχη της συγγραφής επιμέρους χωρο-
γραφιών. Με το βιβλίο του μας παρέχει 
όλα τα μεθοδολογικά εργαλεία για την 
επίτευξη αντίστοιχων αποτελεσμάτων 
και για άλλες περιοχές, με τρόπο παι-
δευτικό, ως εκπαιδευτικός ο ίδιος». 

Ένα ακόμα αξιόλογο βιβλίο 
του επιγράφεται «Ιερά Μονή 
Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Κουμπέ Ρεθύμνου» και 
κυκλοφόρησε το 2011. Το 
βιβλίο ξεχωρίζει αμέσως με 
την αισθητική και την εν γέ-
νει εμφάνισή του και ανα-
φέρεται στο γνωστό μας και 
σήμερα μοναστήρι, με κατα-
βολές στο αντίστοιχο της Βε-
νετοκρατίας, το δίκλιτο κα-
θολικό του οποίου ήταν αφι-
ερωμένο στον Άγιο Ιωάν-
νη τον Ερημίτη (σήμερα Τί-
μιο Πρόδρομο) και στη Με-
ταμόρφωση του Σωτήρα. 
Είχε προηγηθεί το έτος 1997 
η έκδοση «Νικόλαος Γεωργί-
ου Παπαδάκης», ένα βιβλί-

ο-φόρος τιμής σε έναν από τους πνευματικότερους ανθρώπους 
που γέννησε το Ρέθυμνο, αφού ο βιογραφούμενος μεταξύ άλ-
λων είχε διατελέσει καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής και πρύ-
τανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου.

Ο ερευνητικός τομέ-
ας των τοπωνυμίων 
απασχολεί τον Κω-
στή Παπαδάκη εδώ 
και δεκαετίες. Στην 
πραγματικότητα είναι 
ο συστηματικότερος 
ερευνητής του και πι-
θανόν ο μόνος σήμε-
ρα επαρκής σ’ επίπε-
δο Ρεθύμνου. Σ’ αυτό 
τον βοηθά οπωσδή-
ποτε η φιλολογική 

του κατάρτιση, στην ετυμολόγηση των τοπωνυμίων, αλλά βεβαίως και η μεθοδικότητά του στη συλλογή 
τους. Έτσι, στα πλαίσια του Συνεδρίου για την τέως επαρχία Αγίου Βασιλείου, στο οποίο διετέλεσε εμψυ-
χωτής μαζί με τον Θοδωρή Πελαντάκη, συνέλεξε περισσότερα από 8.000 τοπωνύμια,  τα οποία εν πολλοίς 
ετυμολόγησε, ενώ παρέθεσε και εισαγωγικά στοιχεία (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, ιστορικά, αρχαιολογικά, 
λαογραφικά κ.λπ.) για καθένα από τα 38 χωριά της επαρχίας αυτής. Το ίδιο επεδίωξε στη συνέχεια με τα το-
πωνύμια και με την πόλη του Ρεθύμνου και την περιφέρειά της, δημιουργώντας στο Ινστιτούτο Μεσογει-
ακών Σπουδών μια σπουδαία βάση δεδομένων, η οποία τιμά την πόλη μας και την κάνει ζηλευτή από άλ-
λες, κατά πολύ μεγαλύτερες, που δεν διαθέτουν τέτοια πνευματικά εργαλεία. Η βάση επιγράφεται «Ρέθυ-
μνο Οίκηση 53 αιώνων – Συνοικιών, Τοπωνυμίων και Μνημείων του Ρεθύμνου Επίσκεψις» και είναι ελεύθε-
ρα προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας «Ψηφιακή Κρήτη» (digitalcrete.ims.forth.gr).

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι το βιβλίο για τον λόφο του 
Τιμίου Σταυρού κατέχει κυρίαρχη θέση στη βιβλιο-
γραφία κάθε μετέπειτα έργου που αναφέρεται στην 
παραπάνω περιοχή. Ένα άλλο έργο που μας πρόσφε-
ρε ο Κωστής Παπαδάκης και επίσης αποτελούσε προ-
ϊόν συνσυγγραφής με τους μαθητές του, στα πλαίσια 
επίσης σχετικού προγράμματος, επιγραφόταν «Γλυπτά 
και ενεπίγραφες πλάκες του Ρεθύμνου». Ήταν ένα βι-
βλίο μεγάλου μεγέθους, 230 σελίδων, που κυκλοφό-
ρησε το έτος 2000. Πέραν της προσφοράς του στην 
ιστορία του Ρεθύμνου, το έργο αυτό είναι σημαντικό 
και επειδή, ενώ θα μπορούσε να το έχει συγγράψει μό-
νος, και καλύτερα κατά πάσα πιθανότητα, προτίμησε 
να εμπνεύσει τους μαθητές του στην έρευνα και συγ-
γραφή του, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στη δημι-
ουργία μιας νέας γενιάς ερευνητών. Πράγμα που απο-
τελεί ζητούμενο τόσο της εκπαίδευσης γενικότερα 
όσο και της περιβαλλοντικής ειδικότερα. 

Το ίδιο ισχύει και για το επόμενο, μνημειώδες έργο «Ρέθυμνο 1900-1950», 
που πήρε τη μορφή βιβλίου το έτος 2010. Πέραν του όγκου των ιστορικών 
πληροφοριών που προσκομίζει, ο οποίος μάλιστα είναι δομημένος με εξαι-
ρετικό τρόπο, ώστε να καταφεύγει κανείς σ’ αυτό κάθε τόσο και να το χρη-
σιμοποιεί ως βιβλίο αναφοράς, άλλο μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι συ-
νοδεύεται από ένα δεύτερο, μικρότερο τόμο, με συνεντεύξεις που οι μαθη-
τές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν πάρει από πνευματικούς ανθρώ-
πους του Ρεθύμνου. Με τον τρόπο αυτό διασώθηκαν σημαντικές ιστορικές 
συνεισφορές συμπολιτών, όπως της Μαρίας Τσιριμονάκη, του Μανού Αστρι-
νού, του Γιάννη Κουμεντάκη, του Γιώργου Φρυγανάκη, του Μανόλη Κούνου-
πα, της Φέφης Βαλαρή κ.ά. 


