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Συνεχίζω σήμερα, συντο-
μευμένη κατ’ ανάγκη, την 
εισήγηση που πραγματο-
ποίησα το περασμένο Σάβ-
βατο 5 Νοεμβρίου στο 
Πνευματικό Κέντρο Χανίων, 
στα πλαίσια της εκδήλωσης 
του Ιστορικού Αρχείου Κρή-
της κατά την οποία παρου-
σιάστηκαν δυο σημαντικές 
νέες συλλογές του. Πρόκει-
ται για τη «Συλλογή Αντωνί-
ου Γ. Πλυμάκη (1935)», που 
παρουσίασα ο ίδιος, και τη 
«Συλλογή  Ιωάννη Ν. Μά-
ντακα (1930-2020)», την 
οποία παρουσίασε ο προϊ-
στάμενος του Αρχείου Κων-

σταντίνος Φουρναράκης. Στην εκδήλωση συμμετείχε μιάμιση εκατοντάδα Χανιωτών, οι οποίοι 
τη χαρακτήρισαν υψηλού επιπέδου, όπως και ήταν όντως. Παραθέτω τη συνέχεια και το τέλος 
του κειμένου της εισήγησής μου, μαζί με μέρος του φωτογραφικού υλικού που πρόβαλα.

«Μεσολάβησε διάστημα έξι ετών, 
μέχρι το 1997 που κυκλοφόρησε το 
βιβλίο «Δίκταμνος, το θαυματουρ-
γό βοτάνι της Κρήτης». Με το βι-
βλίο αυτό ο Πλυμάκης πέρασε από 
τον τομέα των μικρών σ’ εκείνο των 
ολοκληρωμένων εκδόσεων. Εδώ φά-
νηκε πια η πολυσυλλεκτικότητά του 
και η παράλληλη ικανότητα να δι-
αρθρώνει αποτελεσματικά το υλικό 
του. Ακολούθησε το 2001 ένα πρω-
τότυπο βιβλίο, που απετέλεσε στη 
συνέχεια πηγή έμπνευσης για παρό-
μοια ανά την Ελλάδα, με τον τίτλο 
«Προσκυνητάρια στην Κρήτη». Εδώ 
η φωτογραφική ματιά, πολύ σημα-
ντική για την υπόσταση του Αντώνη 
Πλυμάκη, ενώθηκε με τη θρησκευτι-
κή αλλά και με τη λαογραφική, για να 
δώσουν ένα σύνολο όχι μόνο πρωτό-
τυπο αλλά και τερπνό.

Το 2002 επανήλθε στην πρώτη 
του αγάπη, την ορειβασία, με το 
βιβλίο «Στ’ Αγίου Πνευμάτου την 
κορφή». Αναφέρεται στην κορυ-
φή Άγιο Πνεύμα του Πεμονιανού-
Μελιδονιανού Αοριού, Η απορία 
τού πώς μια βουνοκορφή όχι από 
τις ψηλότερες ή τις εντυπωσια-
κότερες μπορεί τελικά να γεμίσει 
ένα ολόκληρο βιβλίο, απαντάται 
με το συγκεκριμένο, το οποίο θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ακό-
μα και περιληπτικό στις διατυπώ-
σεις και περιγραφές του. Το ίδιο 
ισχύει και για το βιβλίο του 2003 
«Θησαυροί στο Ακρωτήρι Μελέ-
χας των Χανίων», που αναφέρε-
ται στο Ακρωτήρι κι είναι προσα-
νατολισμένο περισσότερο στους 
σπηλαιολογικούς του θησαυ-
ρούς. 

 Ένα αντίστοιχο βιβλίο ήταν το 2003 εκείνο με τον τίτ-
λο «Τα Κεραμιά και η η Κεραμιανή Μαδάρα», που έκα-
νε γνωστούς τους φυσικούς θησαυρούς μιας σχετι-
κά απομονωμένης ανθρωπογεωγραφικής ενότητας 
των Χανίων. Δεν παρέλκει νομίζω του θέματός μου να 
υπενθυμίσω ότι οι Κεραμιανοί τον τίμησαν αργότερα 
με το παραπάνω, ενωτικά και περήφανα, κατά τον ετή-
σιο εορτασμό της Ημέρας Τουρισμού τον Σεπτέμβριο 
του 2015. 
Ενδιάμεσα παρουσίασε το πρώτο από τα τρία σημα-
ντικότερα βιβλία του. Το 2002 κυκλοφόρησε το βιβλίο 
«Σπήλαια στα Χανιά», σε έκδοση της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Χανίων. Το βιβλίο χωριζόταν σε τρία 
μέρη, στα σπήλαια ιστορίας και θυσίας, στα σπήλαια 
λατρείας, αρχαίας και χριστιανικής, και στα σπήλαια 
φυσικού κάλλους. Ήταν το πρώτο του είδους του σε 
πανελλήνιο επίπεδο. Το 2005 έδωσε στην κυκλοφορία 
το βιβλίο με τον τίτλο  «50 χρόνια στα Χανιώτικα Σπή-
λαια», γιορτάζοντας τις πέντε δεκαετίες που είχαν πε-
ράσει από το 1955, που πρωτομπήκε στα σπήλαια. Το 
βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ημερολόγιο, μερικές φορές 
ακόμη και ανά έτος, των δραστηριοτήτων της ομάδας.

Όμως φαίνεται ότι είχε 
έρθει η σειρά της χα-
νιώτικης ορειβασίας 
να ζηλέψει. Το 2008, 
αποτελώντας πια τον 
καταξιωμένο ιστορι-
κό των εξερευνήσε-
ων της χανιώτικης φύ-
σης, ακολουθώντας 
τον ίδιο δρόμο με την 
ιστορία της σπηλαι-
ολογίας, προχώρησε 
στην έκδοση του βι-
βλίου «Οι πρωτοπόροι 
της ορειβασίας στα Χα-
νιά». Πρόκειται για μια 
έκδοση 156 συνολικά 
σελίδων, με 100 φωτο-
γραφίες, που αναφέρε-

ται όχι μόνο στην πρώτη περίοδο της χανιώτικης ορειβασίας, 
εκείνη μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και στη μεταγενέ-
στερη, μέχρι το 1965. 

Το επόμενο έτος, 
2008, αποδείχτηκε το 
παραγωγικότερο στην 
ιστορία της συγγρα-
φής του, αφού κυκλο-
φόρησε τρία βιβλία. 
Το πρώτο ήταν αυτό 
που περιγράφει ο τίτ-
λος του, «Λεύκωμα Χα-
νίων». Μόνο ο Αντώ-
νης Πλυμάκης θα μπο-
ρούσε να μας προσφέ-
ρει ένα τέτοιο φωτο-
γραφικό αποτέλεσμα. 
Κι αυτό γιατί στο πρό-
σωπό του συμπυκνώ-

νονται ο ορειβάτης, ο πεζοπόρος, ο ανήσυχος περιηγητής, ο σπηλαιολόγος, ο φυσιοδίφης. Κι ακό-
μη γιατί ή ματιά του είναι αρχιτεκτονική, θρησκευτική, ώριμη, άφοβη, καλλιτεχνική, νοσταλγική και 
ευαίσθητη για τους ανθρώπους και τα ζωντανά της φύσης. Τον ίδιο χρόνο, 2008, κυκλοφόρησε ένα 
ακόμα εξειδικευμένο βιβλίο, «Τα Σφακιά των φαραγγιών και των σπηλαίων». Αυτό ξεκινά μ’ ένα κα-
τατοπιστικό ειδικά σχεδιασμένο χάρτη με - ούτε λίγα ούτε πολλά - 19 φαράγγι και 13 «φαραγγού-
λια», όπως τα ονομάζει ο ίδιος. 

Ακολούθησε δύο χρόνια αργότερα 
το επίσης εμβληματικό «Μνήμες Σα-
μαριάς». Θα μου επιτρέψετε να μην 
αναφερθώ εδώ περισσότερο σ’ αυτό, 
το έχω κάνει άλλωστε σε άλλους τό-
πους, μεταξύ των οποίων και στον 
πρόλογο του βιβλίου. Θα μου επι-
τρέψετε όμως ν’ αναρωτηθώ, μαζί 
σας, πώς ένας άνθρωπος σε σχετικά 
προχωρημένη ηλικία κατορθώνει να 
προσφέρει τέτοιας ποιότητας έργο 
σε τόσο λίγο χρόνο. Η απάντηση 
δεν είναι δύσκολη: Το αποτέλεσμα 
αυτό προκύπτει σήμερα συσσωρευ-
τικά, επειδή προηγήθηκαν πέντε σχε-
δόν δεκαετίες ύπαρξης μέσα στους 
ερευνούμενους χώρους, προσεκτι-
κής παρατήρησης, καταγραφής, με-
λέτης και προβληματισμού του συγ-
γραφέα.

Ακολούθησαν δύο ακόμα βιβλία, το 2011 
εκείνο με τον τίτλο «Περισσότερο από μισό 
αιώνα πριν». Οι υπότιτλοι «Μαδαρίτικες και 
άλλες αναμνήσεις» και «Αποσπάσματα από 
ημερολογιακές σημειώσεις των ετών 1952-
1956 του Αντώνη Πλυμάκη» δείχνουν και την 
αυτοβιογραφική του κατεύθυνση, τη σχετι-
κή πάντα με τη χανιώτικη φύση. Το βιβλίο 
κοσμείται από σπάνιο φωτογραφικό υλικό. 
Το 2015 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Στα βήμα-
τα του Οσίου Ιωάννη του Ερημίτη», το οποίο 
θα μπορούσαμε να κατατάξουμε στους το-
μείς της θρησκευτικής λαογραφίας αλλά και 
της ιστορίας. Στο πρώτο του μέρος και μετά 
από το βιογραφικό του Οσίου, που έζησε 
στις αρχές του 16ου αιώνα, το βιβλίο ακολου-
θεί, όπως άλλωστε το αναγράφει και στον 
τίτλο του, τα βήματά τού οσίου και των συν 
αυτώ 98 θεοφόρων πατέρων, από την Αίγυ-
πτο στην Κύπρο και στην Κρήτη.

Προβληματίζεται κανείς πώς μετά απ’ 
αυτά τα δύο εξαιρετικά στο είδος τους 
βιβλία, θα μπορούσε να προσθέσει ένα 
ακόμα, που το λιγότερο θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί βιβλίο αναφοράς. Είναι η 
κορωνίδα της μέχρι σήμερα προσφοράς 
του, μαζί με το επόμενο για τη Σαμαριά. 
Κι αυτό όχι ασφαλώς μόνο λόγω μεγέ-
θους: 638 σελίδες και 700 φωτογραφίες, 
που το ζωντανεύουν και το αισθητοποι-
ούν, αλλά γιατί ήρθε να καλύψει ένα ου-
σιαστικό κενό στη βιβλιογραφία, τη σχε-
τική με τον ελληνικό και ιδιαίτερα με τον 
κρητικό κτηνοτροφικό πολιτισμό. Τίτλος 
του: «Κούμοι και μιτάτα στα Λευκά Όρη 
και στον Ψηλορείτη». Πατώντας γερά 
πάνω στις υπάρχουσες μελέτες και ερευ-
νώντας το θέμα του επί σειρά δεκαετιών, 
ήρθε να το παρουσιάσει απ’ όλες του τις 
πλευρές, πολυεπίπεδα, συνολικά.

Αν όμως νομίζουμε ότι το έργο του περιορί-
ζεται σ’ αυτά κάνουμε λάθος. Μεγάλο μέρος 
των δυνάμεών του απορροφάται από την κα-
θημερινή σχεδόν αρθρογραφία του στα Χα-
νιώτικα (και σπανιότερα στα Ρεθεμνιώτικα) 
Νέα, σε θέματα ιστορίας, λαογραφίας, ορει-
βασίας, τουρισμού και - μερικές φορές - τρέ-
χουσας πολιτικής. Έχουμε να κάνουμε δη-
λαδή μ’ έναν ενεργό πολίτη, που δε διστά-
ζει όχι μόνο να εκφράζει τη γνώμη του, συ-
χνά ενάντια στο ρεύμα, αλλά και να δίνει μά-
χες σε θέματα προστασίας του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς, με βαρύ μερικές φορές προσωπικό κό-
στος. Προ ετών τελείωσε την καταλογράφη-
ση της μεγάλης λαογραφικής συλλογής που 

έχει συγκροτήσει. Πρόσφατα επίσης τελείωσε η καταλογράφηση του πλούσι-
ου και μοναδικού υλικού από τις σπηλαιολογικές του δραστηριότητές, που κα-
λύπτουν χρονικό διάστημα πολλών δεκαετιών. Θέλω να πιστεύω ότι και η συλ-
λογή αυτή θα προσφερθεί στο ΙΑΚ, ώστε να διασφαλιστεί και να είναι προσβά-
σιμη στους ενδιαφερόμενους, σπηλαιολόγους και ερευνητές.

Πρόσφατα επίσης, μόλις το 2016, έγινε 
γνωστή μία ακόμα συλλογή του, η οποία 
μας έδωσε την ευκαιρία να βρισκόμαστε 
σήμερα εδώ και να τον τιμούμε για την 
παράδοσή της στο Ιστορικό Αρχείο Κρή-
της. Το υλικό της το είχε βρει και διασώ-
σει, πεταμένο σε κούτες στο πεζοδρόμιο 
μπροστά από το πολιτικό γραφείο του 
Παύλου Γύπαρη, μετά το κλείσιμό του. Το 
γραφείο στεγαζόταν στην οδό Χαριλά-
ου Τρικούπη, δυτικά του Σταδίου Χανίων. 
Παραδίπλα από το γραφείο του Γύπαρη 
στεγαζόταν το Ταξιδιωτικό Γραφείο του 
του πατέρα του Γεωργίου Πλυμάκη (εικό-
να). Ο νεαρός, δεκαπεντάχρονος σχεδόν, 

τότε Αντώνης είχε την πρόνοια να περισυλλέξει το πεταμένο στο πεζοδρόμιο αρχειακό υλικό, να το δι-
αφυλάξει ακέραιο και να το παραδώσει το 2016 στο Αρχείο. Πρόκειται δηλαδή για 1718 πρωτότυπα έγ-
γραφα μιας από τις δυσκολότερες περιόδους του ελληνικού κράτους. Οι ακραίες χρονολογίες του υλι-
κού είναι τα έτη 1945 και 1961. Εξυπακούεται ότι για λόγους πολιτικο-κοινωνικής ευαισθησίας η πρό-
σβαση στο αρχειακό αυτό υλικό επιτρέπεται μόνο με υπεύθυνη δήλωση περί προστασίας ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων. 

Πώς θα αξιολογούσα-
με το αρχειακό αυτό 
υλικό; Το έχει κάνει η 
διοίκηση του Ιστορι-
κού Αρχείου Κρήτης, 
η οποία σημειώνει ότι 
«η Συλλογή Αντώνη 
Γ. Πλυμάκη θεωρεί-
ται μία από τις σημα-
ντικότερες ιστορικές 
συλλογές που απέκτη-
σε το Ιστορικό Αρχείο 
Κρήτης τα τελευταία 

τριάντα χρόνια, με δεδομένο ότι πολλά αρχεία της εποχής του Εμφυλίου 
παραμένουν κλειστά, απρόσιτα στους μελετητές». Σημειώνω επίσης τις ευ-
χαριστίες: «Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης τού εκφράζει τις ευχαριστίες του για 
τη δωρεά του αρχειακού υλικού  και γενικότερα για τη συμβολή του στη δι-
ατήρηση της ιστορικής μνήμης και πιστεύει ότι η προσφορά του αυτή θα 
παρακινήσει και άλλους συμπολίτες για να πράξουν το χρέος τους, συμβάλ-
λοντας στην πληρέστερη γνώση του παρελθόντος και στην ανάδειξη της 
ιστορίας του τόπου μας.

Τι γίνεται άραγε με τα καθ’ ημάς;
Αυτά εισηγήθηκα στην εκδήλωση για τη Συλλογή που παραδόθηκε πριν από έξι χρόνια και αναρω-
τιέμαι τι γίνεται με τη Συλλογή Εκκεκάκη, η δωρεά της οποίας ξεκίνησε από το 2012, πριν δηλαδή 
από μια δεκαετία. Τι μέρος της άραγε έχει καταλογραφηθεί και ανεβεί στα ράφια και πώς θα συνε-
χιστεί η διαδικασία αυτή, που φαίνεται να έχει κολλήσει στη μιάμιση χιλιάδα, σε κάτι δηλαδή παρα-
πάνω από το ένα δέκατο; Μήπως θα πρέπει να βρεθούν χορηγοί ή και να ανοιχτεί ερανικός κατά-
λογος, για να μη παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος της στα υπόγεια, με τους γνωστούς και στο Ρέ-
θυμνο κινδύνους των πλημμυρών και των σπασμένων υδραυλικών; Να βρεθούν χρήματα, προκει-
μένου να προσληφθούν βιβλιοθηκονόμοι να συνεχίσουν το έργο της - αναντικατάστατης δυστυ-
χώς - Αθηνάς Βερνάρδου; Σε κάθε περίπτωση απαιτείται υπεύθυνη ενημέρωση, τόσο από τη διευ-
θύντρια όσο και από τον πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου, οι οποίοι, θέλω να πιστεύω ότι αντι-
λαμβάνονται το μέγεθος των ευθυνών τους, απέναντι τόσο στον δωρητή και την οικογένειά του 
όσο και στην Κρήτη συνολικά.

Τελειώνοντας θα πρέπει να σημειώσω ότι ανάλογες δω-
ρεές έχει κάνει ο Αντώνης Πλυμάκης και προς την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων, μόνο που εκείνες έγιναν κατά περιό-
δους και δε μπορούν να συγκροτήσουν ιδιαίτερη συλ-
λογή, όπως στην περίπτωση του Ιστορικού Αρχείου. 
Αυτό είναι σε αδρές γραμμές το μέχρι σήμερα έργο του. 
Έργο πληθωρικό, έργο πρωτότυπο, έργο ουσιαστικό, 
έργο που τιμά τα Χανιά και την Κρήτη ολόκληρη. Ένα 
έργο που απαιτούσε ιστορική συνείδηση, πάνω απ’ όλα, 
αλλά και σεμνότητα, κι εκείνο που αλλού ονομάζουν 
αφοσίωση και εμείς εδώ στην Κρήτη «κουζουλάδα». 
Κύριε Πλυμάκη, σ’ ευχαριστούμε για όλα, ιδιαιτέρως για 
την προσφορά σου στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, και 
σου ευχόμαστε να είσαι πάντα δημιουργικός και δοτι-
κός».


