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Το Ρέθυµνο του Παντελή Πρεβελάκη ήταν µια �ολιτεία  µε 

ανθρώ�ους ανοιχτόκαρδους, σεµνούς, γραµµατιζούµενους, 

ευ�ρε�είς και δίκαιους. Μια �ολιτεία �ου  κοντά στα άλλα 

ε�ιτεύγµατά της «γέννησε κιόλας δυο-τρεις καλούς �οιητάδες και 

ζωγράφους, �ού’ ναι �άντα χρειαστοί για να βαστιέται τ’ όνοµα ενός τό�ου 

ακατάλυτο».  

Στο Ρέθυµνο του σήµερα, άνθρω�οι σαν τον α�οψινό τιµώµενο, 

ε�ιφορτίστηκαν οικειοθελώς µε τούτο το δύσκολο έργο. Να 

βαστήξουν το όνοµα του τό�ου ακατάλυτο.  Και το έ�ραξαν µε 

ανιδιοτέλεια, τόλµη, ε�ί�ονη �ροσω�ική δουλειά   και 

γενναιοδωρία. Χωρίς ίχνος αυταρέσκειας ή µαταιοδοξίας.  

Πεισµατικά �ροσηλωµένοι στον υψηλό  σκο�ό:   να ε�ιτρέψουν σε 

τούτο τον τό�ο, « τον καµωµένο α�ό �έτρες και ξύλα  και θάλασσα», το 

Ρέθυµνο �ου γεννήθηκαν και αγά�ησαν να «ζει σήµερα κι αύριο και 

�άντα, και να µη χάσει τη δροσεράδα του».  



Τούτη λοι�όν την ώρα τη νυχτερινή κι ανοιξιάτη, στα �ωρικά µυρισµένη, 

συναντιόµαστε εδώ, µε �ρόσκληση του Συλλόγου Κατοίκων της 

Παλιάς Πόλης �ου και φέτος,  κατάφεραν και γέµισαν τις Ηµέρες 

του Ρεθύµνου µε αξιόλογες �ροτάσεις �ολιτισµού και ιστορίας, για 

να καταθέσουµε έναν οφειλόµενο φόρο τιµής και αναγνώρισης 

στο �ρόσω�ο του Γιώργου Εκκεκάκη.      

Σεβόµενος τη µετριοφροσύνη και τη διακριτικότητά του, δεν θα 

'θελα να ε�εκταθώ σε λε�τοµερείς αναφορές για το 

αδιαµφισβήτητο ήθος του, την ευρύτητα του έργου του, τον 

αντίκτυ�ο της �ροσφοράς  του στην κοινωνία µας, τη δοτικότητα  

να µοιράζεται όσα,  µε κό�ο, κατακτά,  την �αραδοχή �ως ο ίδιος 

α�οτελεί �ηγή έµ�νευσης  και δηµιουργίας για όλους όσοι 

αρχίζουν α�ό το τί�οτα και α�οδεικνύουν ότι µ�ορούν να κάνουν 

τα �άντα.  

Άλλωστε, αυτό �ου οι λέξεις δηλώνουν, το µαρτυρούν και του 

δίνουν ζωή τα έργα. Και το έργο του κ. Εκκεκάκη, είναι �λούσιο σε 

�εριεχόµενο, ανθεκτικό στη φθορά και θα �αραµείνει ως 

�αρακαταθήκη, σφύζουσα α�ό ζωή, για να φωτίσει τα µονο�άτια 

του �αρελθόντος και τα βήµατα του µέλλοντος της �όλης µας και 

του νησιού µας.  

Εξάλλου, είµαι βέβαιος �ως ένα µέρος έστω του �ολύ�λευρου 

εκ�αιδευτικού, ε�ιστηµονικού, συγγραφικού �ολύτιµου για την 

ιστορία της Κρήτης και του Ρεθύµνου έργου του, καθώς και για τη 

µοναδική σε �ληρότητα και εγκυρότητα συλλογή σ�άνιων 



τεκµηρίων  συλλογή του θα γίνουν  αναφορές , στην α�οψινή µας 

συντροφιά.    

Θα µου ε�ιτρέψετε λοι�όν, σε τούτη την κατάθεση, �ου δεν είναι η 

�ρώτη, σίγουρα ούτε η τελευταία , της βαθιάς µου εκτίµησης, του 

σεβασµού και του θαυµασµού µου στο έργο του Γιώργου Εκκεκάκη  

να �εριοριστώ σε µια �ιο �ροσω�ική αναφορά στον τιµώµενο 

ό�ως �ροσω�ική, καρ�οφόρα και τιµητική είναι για µένα η 

ανθεκτική στο χρόνο γνωριµία µαζί του ως µαθητής του στο 

Γυµνάσιο, ως συµ�ολίτης του και αργότερα ως ∆ήµαρχος µιας 

�όλης �ου τον αγά�ησε και τον �λήγωσε συνάµα.  

Ανακαλώντας µνήµες αλλά και σύγχρονες αναφορές µου στον 

τιµώµενο µια  και η ά�οψη µου είναι �αγιωµένη για το έργο και 

την �ροσφορά του, θα ε�αναλάβω  �ως µοιράστηκα µε τον  κ. 

Εκκεκάκη τις ανησυχίες και τα όνειρα των εφηβικών µου χρόνων 

�ου έβρισκαν υγιή εκτόνωση στον αθλητισµό. Ανυ�οψίαστος για 

την ευρύτητα των ενδιαφερόντων και το σ�ουδαίο έργο του 

Καθηγητή µου της Φυσικής Αγωγής στο Γυµνάσιο και �ρο�ονητή 

µου στα αγωνίσµατα στίβου, ήµουν κι εγώ ένας εκ των α�οδεκτών 

της ευγενικής και ουσιαστικής υ�οστήριξης �ου �ρόσφερε 

α�λόχερα στους µαθητές του.   

Είχα ήδη αντιληφθεί, καθότι εµφανής, την ευρύτητα της γνώσης 

του, την ε�ιστηµοσύνη και την αφοσίωση �ου ε�ιδείκνυε στο 

αντικείµενο του και είχα εντυ�ωσιαστεί α�ό τη συγκροτηµένη και 

δοµηµένη �ροσω�ικότητά του, η ο�οία εξέ�εµ�ε σε µας τους 



µαθητές του τη θετική δύναµη και έµ�νευση �ου είχαµε ανάγκη 

στη συγκεκριµένη  ηλικιακή φάση �ου βρισκόµασταν.  

Τότε, δεν γνώριζα την  �αράλληλη ενασχόληση του µε την το�ική 

ιστορία,  την εντατική και ε�ί�ονη �ροσήλωσή του στη  διάσωση 

αρχαιολογικών κειµηλίων  και στην ανάδειξη �ροσώ�ων �ου 

έχουν �ροσφέρει στον τό�ο µας. Το �ιο �ιθανό είναι �ως ένα 

σηµαντικό µέρος τους θα χάνονταν στη λήθη του χρόνου,  δίχως 

τη δική του �αρέµβαση.  

Σήµερα, �ου το έργο του είναι �λέον γνωστό σε όλους , νοµίζω 

�ως ήρθε �ια το �λήρωµα του χρόνου  για ν’ α�οτιµηθεί και να 

αναγνωριστεί στο σύνολό του,  α�’ όλους τους φορείς µα και τους 

�ολίτες �ου ευεργετήθηκαν α�’ αυτό. 

 Είναι ο ∆ήµος, το Πανε�ιστήµιό µας, η ∆ηµόσια  βιβλιοθήκη  την 

ο�οία �λούτισε µε τη δωρεά 25.000 ιστορικών ανεκτίµητων 

κρητολογικών τεκµηρίων, είναι ο �νευµατικός κόσµος του τό�ου 

µα και της χώρας µας, είναι η κοινωνία ολάκερη, του Ρεθύµνου 

και της Κρήτης.  Έχουµε ηθική, �ρωτίστως, υ�οχρέωση να 

διαφυλάξουµε, να αναδείξουµε, να εντάξουµε και να 

αξιο�οιήσουµε σε όλες στις εκφράσεις της ζωής µας, την �λούσια 

κληρονοµιά �ου µας �ροσφέρει, δίχως να �εριµένει κανένα 

αντάλλαγµα.  

Ό�ως ακριβώς κάνει, ένας καλός γονιός  κι ένας άξιος δάσκαλος 

έτσι κι ο Γ. Εκκεκάκης  �ροικοδοτεί τα �αιδιά του,  µε ένα �λούτο 

�ου ανάγεται στη σφαίρα του �νεύµατος, των υψηλών αξιών και 

του σ�άνιου ήθους και τα εµ�νέει να δίδουν, µε ευ�ρέ�εια και 



σεµνότητα,  τον   ατέρµονο αγώνα της διαρκούς αυτοβελτίωσης 

και κοινωνικής ολοκλήρωσης.  

Άλλωστε κι ο ίδιος, τούτο το δύσκολο µονο�άτι διάλεξε. Και 

µάλιστα εντατικο�οίησε το έργο του  αµέσως µετά τη 

συνταξιοδότησή του α�ό τη Μέση Εκ�αίδευση, σε µια �ερίοδο 

δηλαδή της ανθρώ�ινης ζωής �ου συνήθως τη χαρακτηρίζει η 

ανάγκη για ανά�αυση και τη διέ�ει η συνειδητή α�οχή α�ό τις 

�ολλές ευθύνες και το µόχθο.  

Η γοητεία �ου σ’ εµένα �ροσω�ικά ασκεί το έργο του είναι η 

�ολυσηµία του. Οι �ολλές αναγνώσεις �ου ε�ιδέχεται, οι 

�άµ�ολες ε�ιλογές �ου αβίαστα �ροσφέρει στον �ανε�ιστηµιακό 

καθηγητή, στον  ερευνητή ή τον α�λό αναγνώστη, κάθε φορά �ου 

α�ευθύνεται σε κά�οια α�ό τις �ολλές �τυχές του.   

Ο Γιώργος Εκκεκάκης, έχτισε ασφαλείς γέφυρες ε�ικοινωνίας µε το 

�αρελθόν µας, δηµιούργησε σηµεία αναφοράς για να τα 

ε�ικαλεστούµε σε κάθε α�ό�ειρα γνωριµία µας µε τον ίδιο µας τον 

εαυτό, �έτυχε, εν τέλει,  το ζητούµενο �ου είναι η ουσιαστική 

σύνδεση και αλληλε�ίδραση του �αρελθόντος µε το �αρόν και το 

µέλλον.  

Τον ευχαριστούµε. Εύχοµαι  η σηµερινή εκδήλωση να σταλάξει 

βάλσαµο στη δικαιολογηµένη �ικρία �ου του �ροκάλεσε η 

αναίτια και ανυ�όστατη ό�ως �ερίτρανα  α�οδείχθηκε δίωξη του.  

Κι αν δεν αρκεί τούτο το συνα�άντηµα για να κατευνάσει τα 

υ�ολείµµατα της,  ας γνωρίζει ο τιµώµενος , �ως θα τον 



συντροφεύουν σε κάθε ανάσα της ζωής του, οι �ιο ευγνώµονες 

σκέψεις µας για την �ροσφορά του, �ου θα �αραµείνει ζωντανή 

στο διηνεκές για να δίνει ζωή σε όσα στοιχεία του �αρελθόντος 

µας την αξίζουν.    

Σας ευχαριστώ �ολύ.   


