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Αντώνης Πλυμάκης: Γνωριμία με το έργο και την προσφορά, 
παλιότερη και νεότερη, ενός σπουδαίου Κρητικού

Αναδιφώντας το χθες (238)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

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

Πραγματοποιείται αύ-
ριο Σάββατο 5 Νοεμ-
βρίου στις 19.00 στο 
Πνευματικό Κέντρο Χα-
νίων εκδήλωση παρου-
σίασης δύο σημαντι-
κών συλλογών του Ιστο-
ρικού Αρχείου Κρήτης. 
Πρόκειται για τη «Συλ-
λογή Αντωνίου Γ. Πλυ-
μάκη (1935-)», που θα 
παρουσιάσω ο ίδιος, και 
τη «Συλλογή Ιωάννη Ν. 
Μάντακα (1930-2020)», 
την οποία θα παρουσιά-

σει ο Προϊστάμενος του Αρχείου Κωνσταντίνος Φουρναράκης. Συμμετέχω με χαρά 
στην εκδήλωση αυτή, που δείχνει σε κάθε ωφελούμενο (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία 
κ.ά.) το καθήκον τους, αν φυσικά θέλουν να βλέπουν τις συλλογές τους να αυξάνονται 
και μάλιστα δωρεάν, με υλικό πολύτιμο για την ιστορία, τη λαογραφία και άλλους πολ-
λούς επιστημονικούς τομείς. Παραθέτω το κείμενο της εισήγησής μου, μαζί με μέρος 
του φωτογραφικού υλικού που θα προβάλω. 

Θέλω να ευχαριστήσω και από αυτή 
εδώ τη θέση τον προϊστάμενο του 
Ιστορικού Αρχείου Κρήτης Κων-
σταντίνο Φουρναράκη για την τιμή 
που μου έκανε να με προσκαλέσει 
ν’ αναφερθώ στην προσφορά ενός 
ανθρώπου του διαμετρήματος του 
Αντώνη Πλυμάκη. Πολύ περισσό-
τερο που ο τιμώμενος είναι φίλος, 
εδώ και πολλά χρόνια, οπότε ζω εκ 
του σύνεγγυς τους αγώνες και τις 
αγωνίες του. Δράττομαι της ευκαι-
ρίας να συγχαρώ τον κύριο Φουρ-
ναράκη για την πρωτοβουλία του 
να τιμήσει με την αποψινή εκδή-
λωση δυο σημαντικούς δωρητές 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους-

Ιστορικού Αρχείου Κρήτης. Όσο κι αν οι συγκεκριμένοι δωρητές ποτέ δεν διανοή-
θηκαν ότι θα τύγχαναν παρόμοιων τιμών, όμως η αποψινή ανάδειξη της προσφο-
ράς τους στη χανιώτικη κοινωνία είμαι σίγουρος ότι θα ωθήσει κι άλλους να προ-
χωρήσουν σε ανάλογες δωρεές. 

Βαστάζοντας κι εγώ ήδη εξήμισι δεκαετί-
ες στην πλάτη μου κι έχοντας ζήσει από 
κοντά τις αγωνίες για την επόμενη μέρα 
πολλών συλλογέων, μεταξύ των οποί-
ων μεγαλύτερος όλων ο Γιώργος Εκκε-
κάκης, θέλω να μεταφέρω στους εν δυ-
νάμει δωρητές τη διαπίστωση ότι, αν εί-
ναι να προχωρήσουν, αυτό θα πρέπει να 
το πράξουν ενόσω ακόμα έχουν ακέραι-
ες τις νοητικές τους λειτουργίες, πράγμα 
που είναι πια το ζητούμενο της εποχής 
μας και όχι η μακροζωία. Αν δεν συμβεί 
αυτό, η συνέχεια προοιωνίζεται ένα απί-
στευτο άγχος για τις τύχες των συλλεκτι-
κών κόπων μιας ζωής κι ανάλογες αψυ-
χολόγητες κινήσεις. Απ’ αυτή λοιπόν την 
άποψη ο Αντώνης Πλυμάκης έδρασε την 
κατάλληλη στιγμή: Έκανε τη δωρεά του 
πριν από οκτώ χρόνια και μπορεί από 
τότε όχι μόνο να κοιμάται ήσυχος αλλά 
και να τιμάται γι’ αυτήν.

Ομολογώ όμως ότι η πα-
ρουσίαση του έργου του 
δεν είναι καθόλου εύκολη. 
Κι αυτό γιατί είναι ογκώ-
δες και πολυποίκιλο και 
οπωσδήποτε δεν χωρά 
όχι σε εισήγηση 20 λε-
πτών αλλά ούτε σε ημερί-
δα ολόκληρη. Αφήστε που 
στη διάρκειά της ο Αντώ-
νης όλο και κάτι θα έχει 
προλάβει να προσθέσει, 
κάτι θα έχει γράψει στα 
Χανιώτικα Νέα και όλο και 
κάποιο νέο βιβλίο θα έχει 

κυκλοφορήσει. Για να το εκφράσω αυτό με αριθμούς, αρκεί – νομίζω - να πω ότι έχει 
συγγράψει 23 βιβλία, έκτασης 3.350 σελίδων. Όσο για τα άρθρα του στις εφημερίδες, 
η τάξη μεγέθους προσεγγίζει τη δεκάδα χιλιάδα των σελίδων. Θα προσπαθήσω λοι-
πόν το ακατόρθωτο, να παρουσιάσω σε αδρές γραμμές αυτό το έργο, με τη βοήθεια 
και της τεχνολογίας. Ο Αντώνης Πλυμάκης γεννήθηκε στα Χανιά τον Σεπτέμβρη του 
1935 και έζησε στη γειτονιά του Τοπανά. Ακολουθώντας τις μετακινήσεις του πατέρα 
του Γεωργίου, ενός εξόχως δημιουργικού ατόμου, έζησε κατά την Κατοχή στο Ρέθυ-
μνο, όπου εκείνος ήταν διευθυντής της Τράπεζας Κρήτης.

Επρόκειτο για πληθωρι-
κή προσωπικότητα, που 
ίδρυσε σε όλες τις πό-
λεις της Κρήτης εμπορι-
κο-λογιστικά φροντιστή-
ρια, εξέδωσε σχετικό πε-
ριοδικό και το 1946 ίδρυ-
σε το πρώτο στο νησί γρα-
φείο ταξιδιών, τουρισμού 
και μετανάστευσης. Από 
αυτόν ο Αντώνης θα πρέπει 
να κληρονόμησε την πλη-
θωρικότητά του, ενώ από 
τη μητέρα του Γεωργία Γα-
μπά διάφορες ευαισθησίες, 

αφού ασχολούνταν με το βιολί και τη ζωγραφική και μιλούσε τα γαλλικά. 
Ο Αντώνης Πλυμάκης αποφοίτησε από τη Μέση Εμπορική σχολή Χανίων 
και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στα Γιάννενα. Διορίστηκε στην 
Εμπορική Τράπεζα και την υπηρέτησε για τριάντα χρόνια, με τα τρία πρώ-
τα χρόνια απ’ αυτά στην Κίσαμο. Δημιούργησε οικογένεια και έκανε δύο 
κόρες, τη Γεωργία και την Σοφία. Από τη πρώτη απέκτησε μία εγγονή, η 
οποία με τη σειρά της του έχει χαρίσει δύο δισέγγονα, ενώ η δεύτερη τον 
κάνει κάθε τόσο περήφανο με τα ορειβατικά της επιτεύγματα..

Τα παραπάνω θα αρκούσαν να 
περιγράψουν τη ζωή ενός μέσου 
ανθρώπου, με ζωή που όλοι μας 
θα εκτιμούσαμε ως «γεμάτη». 
Από το επίπεδο λοιπόν αυτό ξε-
κινά η προσφορά του. Και η αι-
τία; Η ένταξη το 1952 στον Ορει-
βατικό Σύνδεσμο Χανίων. Έκτο-
τε έφαγε τα βουνά με το κου-
τάλι, κατά το κοινώς λεγόμενο, 
ενώ παράλληλα δεν αρνήθηκε 
τα άχαρά τους, υπηρετώντας τον 
σύλλογο των ρεκτών τους για 17 
χρόνια ως γενικός του γραμμα-
τέας. Σήμερα διατελεί επίτιμος 

πρόεδρος, τιμημένος από κάθε είδους ορειβατικούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων από την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, από την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομί-
ας, αλλά και από την Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδας, το τμήμα Δυτικής Κρήτης της Ελληνι-
κής Σπηλαιολογικής Εταιρείας με το αξίωμα του επιτίμου προέδρου, από την Αντιπεριφέρεια και 
τον δήμο Χανίων, από τη Διεύθυνση Δασών, από τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, από το Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο Ρεθύμνης και από την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Επιπροσθέτως σήμε-
ρα τιμάται έμπρακτα από το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, για το οποίο – θυμίζω - έχει αρθρογραφή-
σει πολλές φορές στον τοπικό τύπο.

Εκείνο που τον διέκρινε πάντα 
ήταν η ματιά του φυσιολάτρη με 
ευρύτερα όμως ενδιαφέροντα για 
τη φύση, με ενδιαφέρον δηλαδή 
να μάθει όσο το δυνατόν περισ-
σότερα γι’ αυτήν, από κοινού με τη 
ματιά της ιστορικότητας που τον 
χαρακτήριζε από μικρό. Δεν είναι 
λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι το 
πρώτο βιβλίο του ήταν εκείνο με 
τον τίτλο «50 χρόνια Ορειβατικού 
Συλλόγου Χανίων», που αφορού-
σε την πεντηκονταετία 1930-1980 
και κυκλοφόρησε το έτος 1983. Το 
είχε αφιερώσει στους μέντορές 
του στην ορειβασία και γενικότε-
ρα στη λατρεία της φύσης, Βελισ-
σάριο Βαμβακά, Νίκο Χρυσουλά-
κη και Νίκο Ζωφάκη.

Ας σταθού-
με λίγο σ’ αυτό. 
Πώς γίνεται 
ένας νέος άν-
θρωπος, ούτε 
σαράντα χρό-
νων, να κάνει το 
ντεμπούτο του 
στον τομέα του 
βιβλίου με ένα 
θέμα ιστορικό, 
όπως η ιστο-
ρία ενός συλλό-
γου; Χωρίς μά-
λιστα ο ίδιος να 
έχει σπουδάσει 
ιστορικός, χω-

ρίς καθόλου να έχει τύχει τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Μήπως αυτό σημαίνει ότι η αίσθη-
ση της ιστορικότητας ήταν ανεπτυγμένη μέσα του εξ απαλών ονύχων;

Δεν αρκέστηκε όμως σ’ αυτά. Σε συ-
νεργασία με τον φίλο ζωής του Χρή-
στο Χουλιόπουλο, ίδρυσαν το 1955 
τη Σπηλαιολογική Ομάδα του Ορει-
βατικού Συλλόγου. Για να συνειδητο-
ποιήσουμε πόσο πρωτοποριακό ήταν 
αυτό το βήμα κατά την εποχή εκείνη 
αρκεί ν’ αναφέρω δύο γεγονότα: ότι ο 
θεωρούμενος ως πρύτανης των κρη-
τικών σπηλαίων Ελευθέριος Πλατά-
κης ίδρυσε το τμήμα Κρήτης της Ελ-
ληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας 
εφτά χρόνια αργότερα, το 1962, και 
ότι την εποχή εκείνη που το δίδυμο 
Πλυμάκη-Χουλιόπουλου εξερευνού-
σε τα χανιώτικα σπήλαια κυκλοφο-

ρούσαν ακόμα σ’ αυτά φυγόδικοι του Εμφυλίου πολέμου, με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγονταν 
ως προς την ασφάλειά τους. Παράλληλα το ίδιο έετος, 1955, ίδρυσαν και την πρώτη χιονοδρομική 
ομάδα του Ορειβατικού συλλόγου, φέρνοντας τα πρώτα σκι στην Κρήτη.

Άμεση ανταπόκριση (1)
Διακόπτουμε εδώ, για να συνεχίσου-
με την επόμενη Παρασκευή. Εφό-
σον όμως αναφερθήκαμε σ’ έναν άν-
θρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στα 
σπήλαια, είναι ευκαιρία να κάνουμε 
τελειώνοντας σήμερα μια αναφορά σ’ 
ένα σχετικό θέμα, το υπό έκδοση βι-
βλίο μου «Οι βραχοκλησιές του Ρε-
θύμνου». Οι αναγνώστες θα θυμού-
νται ίσως την έκκληση που είχα κάνει 
προ καιρού για τη συμπλήρωση των 
κενών του. Έτσι, ο φίλος σπηλαιολό-
γος Χαράλαμπος Σκεπετζάκης είναι ο 
δεύτερος που ανταποκρίθηκε στο κά-

λεσμα για συμπλήρωσή τους. Υπενθυμίζω ότι πρώτος είχε ανταποκριθεί ο Κώστας Μπιρικάκης από τον 
Πίκρη, με τον εκεί σπηλαιώδη Άγιο Αντώνιο. 

Ακολούθησαν το 1991 δύο ακόμα 
βιβλία, για το φαράγγι της Ίμπρου 
το πρώτο και για εκείνο της Αγί-
ας Ειρήνης το δεύτερο. Δεν είναι 
εκτός θέματος, νομίζω, ν’ αναφέ-
ρουμε ότι τα βιβλία αυτά ήταν που 
συντέλεσαν στο να γίνουν ιδιαίτε-
ρα γνωστά τα δύο αυτά φαράγγια, 
τα οποία μέχρι τότε επισκιάζονταν 
από τον γίγαντα της Σαμαριάς, ει-
σάγοντάς τα μάλιστα και σε ορει-
βατικά τουριστικά πακέτα. Θυμί-
ζω ότι κατά την εποχή στην οποία 
αναφερόμαστε η αξία πολλών εκ-
φάνσεων της Κρήτης, όπως των 
φαραγγιών, δεν αποτελούσε αυτα-
ξία, εκτός κι αν αυτές είχαν το μέγε-
θος μιας Σαμαριάς.. 

Το ίδιο εκείνο έτος 1983 
κυκλοφόρησε ένα βιβλίο 
που θεωρήθηκε εξαρχής 
ως σημαντική προσφο-
ρά στον τόπο, με τον τίτ-
λο «Το αγρίμι της Κρή-
της». Το βιβλίο αυτό επα-
νέκδωσε το 2001, ανα-
μορφωμένο πλήρως και 
με πολλές προσθήκες. 
Στη δεύτερή του έκδοση 
πρόκειται επίσης για ένα 
στιβαρό βιβλίο, με κα-
θαρή δομή και πολλή ει-
κόνα, η οποία έρχεται να 
υποστηρίξει την ύλη του 
και να την αισθητοποιή-
σει.

Η νέα γενιά ερευνητών στο προσκήνιο

Με χαρά είδα τη νέα γενιά ερευνητών της ρεθε-
μνιώτικης ιστορίας στο προσκήνιο, κατά την εκ-
δήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Ήλιος και 
Όλεθρος» το περασμένο Σάββατο. Ο διοργα-
νωτής της Μιχάλης Τζεκάκης με την εκδήλω-
ση αυτή τους παρέδωσε συμβολικά τη σκυτάλη. 
Ήταν εκεί ο Μάνος Γοργοράπτης, ο Γρηγόρης 
Παπαδοπετράκης, ο Δημήτρης Σκαρτσιλάκης 
και ο Νίκος Δασκαλάκης. Όλοι τους δημιουργι-
κοί, σεμνοί και παραγωγικοί. Με όρεξη για δου-
λειά, με καλή ερευνητική σκευή και με άριστες 
προοπτικές. Να είστε πάντα καλά, παιδιά! Υπο-
κλινόμαστε οι παλιότεροι!

Πλούσια ανταπόκριση (2)

Ο Χ. Σκεπετζάκης προσέθεσε πληροφορίες 
και φωτογραφίες όχι για μία αλλά για τέσσε-
ρις (!) από αυτές: τον Άγιο Αντώνιο Αγκουσε-
λιανών, την Υπαπαντή και τον Αφέντη Χρι-
στό Αβδελά (με υπολείμματα τοιχογραφι-
ών!), την Αγία Άννα στο Κεφάλι και τον Άγιο 
Παντελεήμονα στον Ορθέ. Τον ευχαριστώ 
θερμά και από τη θέση αυτή και κάνω ξανά 
έκκληση για τον Άγιο Ονούφριο του Ασώμα-
του, τους Αγίους Αναργύρους της Μύρθιου 
Αγίου Βασιλείου, την Αγία Τριάδα Αγγελια-
νών και τον Άγιο Αντώνιο στο Αμπελάκι. Οι 
καιροί ου μενετοί!


