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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἡ

Σπίνα Λόγκα εἶναι ἕνα μνημεῖο. Ἕνα Νησὶ ποὺ συμπυκνώνει μνῆμες
αἰώνων. Εἶναι μία ἀκρόπολη, ποὺ μαρτυρεῖ τὶς περιπέτειες τοῦ Γένους μας. Εἶναι ἕνας σημαδεμένος τόπος, μικρός, φρουριακά ὁριοθετημένος, ἐν πολλοῖς πέτρινος, ποὺ μέσα στὴ σιγὴ τῆς πολιτείας του διασώζει
στοιχεῖα, ψήγματα πολιτισμῶν, ἀποκρυπτογραφεῖ στούς προσκυνητές του τὶς θυσίες, τοὺς πόνους, τὶς ἀγωνίες καὶ τὶς ἐλπίδες τῶν ἀπ’ αἰώνων κατοίκων του.
Ἔχουν γραφεῖ πολλὰ βιβλία γι’ αὐτὸ τό, εὐφήμως σὲ ὅλον τὸν κόσμο, Νησί,
πού τώρα ἔχει καὶ μία ἐπικαιρότητα. Ἔχουν καταγραφεῖ τὰ πιὸ σημαντικὰ κεφάλαια τῆς πολιτείας του, τὰ θέματα πού σχετίζονται μὲ τὴν ἱστορία του, σὲ σχέση
πάντα μὲ τὸν τόπο μας, τὴν ἀρχαία Ὁλούντα τὴν μετέπειτα Ἐλούντα, τὸ Μεραμβέλλο, τὴν Κρήτη, τὴν Μεσόγειο.
Ἐμεῖς, σ’ αὐτὸ τὸ βιβλίο, καταγράψαμε ὅσα στοιχεῖα βρήκαμε στὸ ἀρχεῖο τῆς
Μητροπόλεως καὶ ὅσα μᾶς ἐμπιστεύθηκαν φίλοι καὶ συνεργάτες μας, αὐτὰ πού
ἔχουν σχέση μὲ τὴν μαρτυρία τῆς διακονίας τῆς Ἐκκλησίας στὸ Λεπροκομεῖο,
ποὺ λειτούργησε πενήντα καὶ πλέον χρόνια στὴ Σπίνα Λόγκα.
Στὶς σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου θὰ διαπιστώσει ὁ ἀναγνώστης ὅτι ἡ Ἐκκλησία,
μὲ θυσιαστικὴ προσφορὰ, συγκρότησε κοινωνία στὴν ἔρημη, τὴ λαβωμένη ἀλλὰ
καὶ τὴν πολύβουη αὐτὴ πολιτεία τῶν λεπρῶν, ποὺ μόνο ἡ φαντασία τοῦ Δάντη
θὰ μποροῦσε νὰ διεκτραγωδήσει τὸ καθημερινό της μαρτύριο.
Ἡ Ἐκκλησία κράτησε τὰ ἀγαπημένα αὐτὰ μέλη στὸ πανάχραντο σῶμα της,
μὲ πιστότητα, μὲ στοργή, ἐμπνεόμενη ἀπὸ τὴ θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου Βασιλέως
τῆς Δόξης. Ἱερούργησε τὴ σωτηρία τους, ἀκεραίωσε τὴν ἐλπίδα τους, στήριξε
τὸν βηματισμό τους, σπόγγισε τὰ δάκρυά τους, τοὺς χάρισε περίσσεια ζωῆς
αἰωνίου. Μετέτρεψε τὸν καιάδα αὐτὸ, ποὺ δημιούργησε ἡ ἀνασφάλεια τῶν ὑγειῶν
καὶ ἡ σκληρότητα τῆς ἐξουσίας τῶν ἰσχυρῶν, σὲ τόπο παρακλήσεως, σὲ χῶρο παι9
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δείας, ὅπου «νόσος ἐφιλοσοφεῖτο καὶ τὸ συμπαθὲς ἐδοκιμάζετο».
Οἱ τότε Ἐπίσκοποι Πέτρας, ἀοίδιμοι Τίτος καὶ Διονύσιος, οἱ εὐλαβέστατοι
Ἱερεῖς, οἱ πανοσιώτατοι Ἱερομόναχοι, ποὺ διακόνησαν στὴν Σπίνα Λόγκα μαρτυροῦσαν, ἔργοις καὶ λόγοις, πὼς ἡ ζωὴ εἶναι πιὸ κραταιᾶ ἀπὸ τὸ θάνατο, ἡ ἀγάπη
πιὸ δυνατή ἀπὸ τὸ μίσος, ὅτι ἡ ἐλπίδα δὲν καταισχύνει, εἶναι διάφανη.
Ἡ Σπίνα Λόγκα δίδαξε πὼς ἔρχονται στιγμές τραγικές, ἀκραῖες στὴ ζωή τοῦ
ἀνθρώπου, ποὺ τότε βιώνει τὰ κεφάλαια τῶν ὑπαρξιακῶν σχέσεων καὶ ἀναφορῶν
καὶ καταλαβαίνει ποιὸς εἶναι, ποιὰ εἶναι ἡ ἀξία του, ποιοί εἶναι οἱ φίλοι του, ποῦ
πορεύεται. Καὶ ὅτι τελικὰ γιὰ νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ μὴν ἀφανισθεῖ πρέπει,
γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, νὰ θυσιάζει τὴ ζωή του. Τότε τὴν σώζει καὶ τὴν φυλάσσει
εἰς ζωὴν αἰώνιον. Οἱ λεπροὶ ἐνωτίζονταν τὴν φωνὴ τοῦ Ἐσταυρωμένου: «Ἴδετε
τὴν ζωὴν ὑμῶν κρεμμαμένην ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν».
Ἡ Σπίνα Λόγκα μέ τούς λεπρούς μᾶς δίδαξε τήν πιό ὡραία προσευχή: «Δὲν
σοῦ λέω Κύριε τί νὰ κάνεις γιά μένα. Ἁπλά σοῦ λέω νὰ κάνεις ὅ,τι θέλεις. Γιατί Ἐσὺ
χωρὶς νὰ σοῦ πῶ τίποτε, ἐφόσον δὲν ὑπῆρχα, μὲ ἔφερες στὴ ζωή. Τώρα τολμῶ νὰ δώσω
τὰ πάντα, τὸ λαβωμένο σῶμα μου καὶ τὴ ζωή μου σ’ Ἐσένα πού μοῦ τὴ δώρισες. Ἐσὺ
εἶσαι τὸ παρελθὸν καὶ τὸ μέλλον μου. Δὲν ἔχω ἄλλο. Εἶδα μέχρι τώρα ὅτι μὲ κατέκλυσες μὲ εὐεργεσίες, φανερὲς καὶ ἀφανεῖς. Καὶ οἱ δοκιμασίες πού μοῦ φαίνονται κατάρες, εἶναι συμπυκνωμένες εὐλογίες. Καλύτερα λοιπὸν μία θεοθέλητη δοκιμασία,
ἀπ’ ὅπου θὰ ἀνατείλει φῶς παρακλήσεως, παρὰ μία φανταστικὴ ἐπιτυχία, ποὺ τὴ ζῶ
σὰν σίγουρη κόλαση».
Αὐτὴ ἡ προσευχὴ ἀκούστηκε μυριόστομη στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα
στὴν Σπίνα Λόγκα, προσευχὴ μυρωμένη μὲ δάκρυα ποὺ πλημμύριζαν τὸ δάπεδο,
ποὺ εὐωδίαζε ὅλο τὸ χῶρο. Μία προσευχὴ, ποὺ μέ τή δύναμή της, μετέτρεπε τὴ
δοκιμασία σὲ εὐλογία, τὴν ἀρρώστια καὶ τὴν ταλαιπωρία σὲ ἀφορμὴ ἰσχυρότερης
πνευματικῆς κράσης.
Μπορεῖ, στά μάτια τῶν περίεργων, τῶν ἀμύητων, νὰ φαινόταν ὅτι χάνονταν,
ὅτι ἔσβηναν σιγά – σιγά οἱ λεπροί, ὅτι ἦταν ἐγκαταλελειμμένοι, μὰ αὐτοὶ μέ τήν
ἡγεσία τοῦ Επαμ. Ρεμουντάκη καί ἄλλων συγκροτοῦσαν κοινότητα, μέ ἑορτές
10
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καί πανηγύρια, μέ ἐκδηλώσεις πρωτότυπες. Στὰ γράμματα ποὺ ἔστελναν καὶ στὰ
παράπονά τους φανέρωναν τὴν ποιότητα τῶν αἰσθημάτων τους, τὴν εὐγένεια τῆς
ψυχῆς τους, τὶς δυνατὲς παρακλήσεις τους, ἀκόμη καὶ ὅταν ἔβλεπαν ὅτι ἡ ζωή
τους ἄγγιζε τὸ σύνορο τοῦ θανάτου.
Τελικά, οἱ λεπροὶ θεράπευαν ἄλλους κατερραγμένους, τοὺς λιγοστοὺς ἐπισκέπτες τους, ποὺ φοβισμένοι ἔπαιρναν τὸ καΐκι γιὰ νὰ τοὺς διαπορθμεύσει στὴν
ἀντίπερα ὄχθη τῆς αἰωνιότητος. Ὅταν σὲ ὡριμάσει ὁ πόνος ἐκπέμπεις ὀσμὴ ζωῆς,
βιώνεις ἱερὲς στιγμές, μακριὰ ἀπὸ τούς ἐξασφαλισμένους ὅρους τῆς θνητῆς ζωῆς,
ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἕνα ξένο καὶ ψυχρὸ περιβάλλον, ἀπὸ τὶς συμβατικότητες
μίας ἄλλης… νεκρῆς πολιτείας.
Στό ἐρώτημα πού βασανίζει πολλές φορές τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ, πού συνιστᾶ καί πρόβλημα θεοδικίας, γιατί νά ὑποφέρουμε, γιατί νά δοκιμαζόμαστε, τί
κακό κάναμε στή ζωή μας, ἀπαντοῦσαν οἱ λεπροί: «οἱ δοκιμασίες, οἱ πειρασμοί
εὐεργετοῦν τούς ἀνθρώπους, γιατί φανερώνεται ἡ δικαιοσύνη μας, ἡ ἀνιδιοτέλεια
τῆς εὐσέβειάς μας, ἡ ὑπομονή τῶν Ἁγίων, ἀποστομώνεται ὁ σατανάς, ὅπως στήν
περίπτωση τοῦ Ἰώβ».
Στό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ ὁ Χριστός μᾶς ἀποκάλυψε πώς
οἱ δοκιμασίες γίνονται αἰτία φανερώσεως τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πόσες φορές στίς
ἀνόητες ἐρωτήσεις καί δικαιολογήσεις συγγενῶν καί φίλων, δέν θά ἀπαντούσαν
οἱ λεπροί: «Γιατί μιλᾶτε τόσο ἀπερίσκεπτα; Ἄν δεχθήκαμε τά καλά ἀπό τό Θεό, δέν
πρέπει νά ὑποφέρουμε και τά κακά;». Πόσες φορές θά ἀκούστηκε στήν Σπίνα
Λόγκα τό «Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰώνος».
Στὴν Σπίνα Λόγκα, ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία βίωσε τὸ μυστήριο τοῦ θείου σαββατισμοῦ ἑκατοντάδων ἀνθρώπων. Στεκόταν μετὰ φόβου καὶ τρόμου, μὲ τὸ ἴδιο δέος
τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, τῆς προσμονῆς τῆς Ἀνάστασης. Καὶ ἡ Ἀνάσταση ἦλθε
καὶ μοχλοὶ τοῦ Ἅδη συνετρίβησαν καὶ ἔγινε ἡ Διάβαση, τὸ Πάσχα καὶ ἑορτάσθηκε
θανάτου ἡ νέκρωση, ἡ ἀπαρχὴ ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου.
Στὴν Σπίνα Λόγκα δοκιμάστηκαν ἰατρικὲς γνώσεις, οἰκογενειακὲς σχέσεις,
αἰσθήματα ἀνθρωπιᾶς, τιμῆς καὶ φιλίας, ἀλλὰ πρὸ πάντων δοκιμάστηκε ἡ δύναμη
11
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τῆς πίστεως καὶ φανερώθηκε ἡ ἀπαντοχή, τὸ βεληνεκές της.
Στὴν Σπίνα Λόγκα διδαχθήκαμε μία ἄλλη γλῶσσα ἀφώνως, γλῶσσα καινή,
τὸν διὰ σιγῆς προσφερόμενο λόγο, ποὺ βοᾶ καὶ κράζει, ποὺ εἰσακούεται, «ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως». Ἐκεῖ ποὺ σταματοῦν τὰ λόγια τῶν ἀνθρώπων καὶ
ἀκυρώνεται ἡ ἰσχὺς τῶν φαρμάκων, ἐνεργεῖ ἡ δύναμη τῆς πίστεως, ποὺ θαυματουργεῖ καὶ θεραπεύει ὅλον τὸν ἄνθρωπο.
Στὴν ὕψιστη θερμοκρασία ἀλλάζουν οἱ νόμοι τῆς φύσεως, κολλοῦν τὰ μέταλλα. Στὴν τελικὴ στιγμὴ καὶ στὴν ἔσχατη κρίση, ποὺ ὅλα ἀπειλοῦνται γιὰ τὸν
ἄνθρωπο, ὅλα μετατρέπονται καὶ ὑπολογίζονται διαφορετικά. Ἡ Σπίνα Λόγκα
ἦταν κάμινος πυρός ἡ καιομένη πού Ἄγγελος Θεοῦ ἐδρόσιζε τούς εὐαγεῖς παῖδας
της, πού ἀνέμελπαν ὕμνο εὐχαριστίας στόν Κύριο.
Διερωτῶμαι, ἆραγε, τί εἶναι καλύτερο καὶ προτιμότερο, νὰ εἶσαι ὑγιὴς ἢ ἀσθενής; Νὰ ἔχεις τὴν εὔθραυστη ὑγεία τοῦ φθαρτοῦ σώματος ἢ τὴν παράκληση ποὺ
νικᾶ καὶ καταργεῖ τὸν θάνατο ἀπὸ τούτη τὴ ζωή; Τὴν πολύτιμη αἴσθηση τῆς
εὐγνωμοσύνης καὶ τὴ δύναμη μᾶς τὶς προσφέρουν πιὸ πολὺ ἡ ὑγεία ἢ οἱ ἀρρώστιες, οἱ δοκιμασίες καὶ οἱ πόνοι;
Κατὰ τοὺς Πατέρες, οὔτε ἡ σωματικὴ ὑγεία μᾶς σώζει, οὔτε ἡ ἀρρώστια μᾶς
καταστρέφει. Εὐλογία Θεοῦ εἶναι νὰ ἀποκτήσουμε τὴν ὑγεία, ποὺ μὲ τὴν ἀσθένεια
τελειοῦται, καὶ τὴ ζωή, ποὺ μὲ τὸ θάνατο γίνεται αἰωνιότητα, νὰ ζήσωμε ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τὴ ζωὴ ποὺ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέθορε.
Τοῦτο τὸ βιβλίο εἶναι μία σπονδὴ ἀγάπης στὴ μνήμη ἑκατοντάδων ἀνθρώπων,
ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸ κυματόβρεκτο αὐτὸ φλούδι τῆς Μεραμβελλιώτικης γῆς.
Εἶναι μία προσευχὴ στὴν μνήμη τους. Πάντοτε, καὶ ὄχι μόνο στὴν τοπικὴ ἑορτὴ
τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τοὺς ἔχουμε στὸ λογισμό, στὶς ἀναφορές μας πρὸς τὸ
Θεό. Εἴμαστε εὐγνώμονες γι’ αὐτὸ ποὺ ἦταν, ποὺ μαρτύρησαν μὲ τὸ κατάστικτο
ἀπὸ τοὺς μώλωπες σῶμα τους, μὲ τὴν ἰώβεια ὑπομονή τους.
Εὐχαριστοῦμε τὸ Θεὸ γιὰ τοὺς καλοὺς καὶ ἡγιασμένους προκατόχους μας, τὸν
Ἱερὸ Κατάλογο τῶν Κληρικῶν μας, ποὺ ἔδωσαν, ὄχι μόνο στὴν τοπικὴ κοινωνία
ἀλλὰ καὶ γενικότερα στὴν Οἰκουμένη, περίτρανα τὴν μαρτυρία ὅτι τὸ τίμιο ράσο
12
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εἶναι λέντιο ἀγάπης ποὺ σπογγίζει πληγὲς καὶ δάκρυα, τὸ πετραχήλι ἔκχυση χάριτος καὶ τὸ ὠμοφόριο σκέπη στοργῆς γιὰ κάθε ἀπομακρυσμένο καὶ κατατρεγμένο.
Τοὺς εὐχαριστοῦμε γιατί μᾶς μαρτύρησαν μὲ τὸ παρὸν ποὺ ἔδωσαν ὅτι ἡ
Ἐκκλησία εἶναι πιστὴ εἰς τέλος, δὲν γκετοποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους, δὲν τοὺς περιφρονεῖ, δὲν τοὺς ἐγκαταλείπει. Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι θεοτίμητο πρόσωπο, γιὰ
τὸ ὁποῖο σταυρώθηκε ὁ Χριστός. Στὴ Σπίνα Λόγκα ἡ Ἐκκλησία ἱερούργησε τὴ
σωτηρία τοῦ ὀρειάλωτου πληρώματός της, ἐκκλησίασε τὸν πόνο καὶ τὶς ἐλπίδες
του καὶ ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ἡ ἀσφαλής, ἡ αἰώνια παραμυθία.
Εἴμαστε εὐγνώμονες σὲ ὅσους μᾶς προέτρεψαν καὶ συνετέλεσαν νὰ γραφεῖ
αὐτὸ τὸ βιβλίο. Ἰδιαίτερα εὐχαριστοῦμε τὸν ἐλλογιμώτατο κύριο Γεώργιο Μαμάκη, ἐκπαιδευτικὸ λειτουργό, διαπρεπῆ ἐπιστήμονα γιὰ τὴν προσφορά του, γιὰ
τὸν κόπο τῆς ἀγάπης του. Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀνιδιοτελὴς προσφορά του σὲ πολλοὺς
τομεῖς τῆς κοινωνίας μας καὶ τοῦ εὐχόμαστε τὰ κρείττονα στὴν παιδεία.
Εὐχαριστοῦμε καὶ ὅσους σήμερα διακονοῦν στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς στὴν Σπίνα
Λόγκα. Ἐπιθυμία μας εἶναι νὰ ἀναστηλωθοῦν ὅλοι οἱ Ναοὶ ποὺ ὑπάρχουν ἐκεῖσε.
Νὰ λειτουργοῦνται, ἰδιαίτερα τούς καλοκαιρινοὺς μῆνες, γιὰ νὰ ἐκκλησιάζονται
οἱ πολυπληθεῖς προσκυνητὲς τῆς Νήσου.
Παραδίδοντες αὐτὸ τὸ βιβλίο στὴν κυκλοφορία, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι θὰ
ἐμπνεύσει, θὰ ἐμψυχώσει, θὰ στηρίξει πολλοὺς ποὺ δοκιμάζονται ἀπὸ πόνους καὶ
θλίψεις καὶ ἔχουν τὴν ἀποκαραδοκία τῆς ἐλπίδος. Κυρίως ὅμως οἱ ἀναγνῶστες
του θὰ προσευχηθοῦν στὴν μνήμη τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων, μητέρων,
τέκνων, ἀδελφῶν, συγγενῶν ποὺ ἀναπαύονται στὸ κοιμητήριο τῆς Σπίνα Λόγκα.

Ὁ Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου
Νεκτάριος
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Προλεγόμενα

Σ

ε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες, δυνητικά επικίνδυνες και επώδυνες για μεγάλες κοινωνικές ομάδες, η έκδοση ενός «καλού» βιβλίου αποτελεί αφ’ εαυτής μια οιονεί ριζοσπαστική και αξιέπαινη κίνηση. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό από έλλειψη πνευματικότητας, κριτικής σκέψης, αναστοχαστικότητας, ενσυναίσθησης, κατανόησης, αρωγής, αλληλεγγύης και πραγματικής υποστήριξης, ειδικότερα σε ανθρώπους που έχουν βιώσει την εμπειρία του κοινωνικού στιγματισμού και της
χρόνιας ασθένειας.
Έτσι, όταν μια δράση υπόμνησης και στοχασμού υλοποιείται από έναν κοινωνικό θεσμό πνευματικής διακονίας και ανιδιοτελούς προσφοράς – όπως οφείλει να είναι η Εκκλησία - και αφορά την έκδοση ενός βιβλίου για τη θρησκευτική ζωή στη νησίδα «της οδύνης και
της ασθένειας», τη Σπιναλόγκα, αποκτά «υπεραξία» νοήματος και αξίζει αυξημένη προσοχή. Η Σπιναλόγκα δεν αποτελεί ένα οποιοδήποτε νησάκι, από τα πολλά που ευτυχώς διαθέτει, και ας ελπίσουμε όχι προς πώληση, η Ελληνική Επικράτεια. Πλούσια σε ιστορία
και εμπειρίες, το «Μακρύ Αγκάθι» «ευτύχησε» να φιλοξενήσει την κοινότητα λεπρών Σπιναλόγκας από το 1903 μέχρι το 1957.
Έκτοτε, αποτελεί έναν «τόπο- σύμβολο», και ταυτόχρονα μια «επικράτεια μαρτυρίου», που υπομνύει σε όλους τα όρια της κανονικότητας και της φυσιολογικότητας της «υγιούς κοινωνίας» και ταυτόχρονα υποχρεώνει σε αναστοχασμό και πρακτική δράση.
Ο μαρτυρικός χαρακτήρας της ζωής στο μικρόκοσμο των λεπρών φέρνει στην επιφάνεια την Εκκλησία ως διαμεσολαβήτρια του
πόνου, ως συμπαραστάτισσα της οδύνης, ως προνομιακής γέφυρας ανάμεσα στον επιστημονικό λόγο, τις κοινωνικές πρακτικές και την
παρουσία του υπερβατικού στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Η παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Σπιναλόγκα αφορά πολλαπλά
συμβολικά και υλικά περιεχόμενα. Η απάλυνση του πόνου, η ρητορεία της παρηγοριάς και η υπόσχεση της σωτηρίας της ψυχής αποτελούν
κάποιες από τις - καθόλου αμελητέες - υπηρεσίες που προσέφεραν στους πάσχοντες οι ιερείς της Εκκλησίας. Το πάσχον και χειμαζόμενο
σώμα του λεπρού, η κοινωνική απόρριψη, που δυστυχώς ταυτιζόταν με την ασθένεια, και η ιατρική αμφισημία ταύτισαν στο κοινωνικό
συνειδητό και το συλλογικό ασυνείδητο τη βιβλική ασθένεια με ένα μονοσήμαντα αρνητικό πρόσημο, με μια προφανή απαξιούσα κοινωνική ταξινόμηση, με μια πρόδηλη «μη ανθρώπινη» ιδιότητα.
Αν η φιγούρα του λεπρού συμβολίζει τον κοινωνικά εξοβελισμένο, τον απαξιωμένο και πάσχοντα, και την ίδια στιγμή αντιστεκόμενο
άλλο, τότε, σε διπλή αντιστοιχία η φιγούρα του ιερέα που προσεγγίζει και παρηγορεί χανσενικούς αποκτά πρωταρχική σημασία στο
βαθμό ακριβώς που ανακουφίζει από την οδύνη, προσφέρει παρηγοριά και «θεραπεύει» το στίγμα και τον αποκλεισμό. Η Εκκλησία ως
15
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κοινότητα πιστών βρίθει παραδειγμάτων μαρτύρων και ανθρώπων που διαμέσου της οδύνης, του πόνου, του μαρτυρίου, της απόρριψης,
τελικά δικαιώθηκαν, κερδίζοντας όχι το εφήμερο, αλλά την αιωνιότητα. Αν οι «έσχατοι έσονται πρώτοι», σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές,
τότε η κοινότητα λεπρών Σπιναλόγκας αποτελεί κεντρικό παράδειγμα διδαχής και άντλησης κουράγιου και καρτερίας και η παρουσία
της Εκκλησίας υπενθυμίζει ότι όταν τα βάσανα μοιράζονται - και δε γίνονται αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης και μέσο πλουτισμού
- ο πόνος σχετικοποιείται και αμβλύνεται.
Εύχομαι στο βιβλίο σας καλό ταξίδι σε θάλασσες όχι υποχρεωτικά ήσυχες και ασφαλείς, αλλά είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι η διανοητική
και πνευματική θωράκιση αποτελεί το καλύτερο λιμάνι απέναντι σε ό,τι, πιθανόν, βάρβαρο και απάνθρωπο οιονεί κομίζει η απρόβλεπτη,
πλέον, εποχή της ταχύτητας, της κατανάλωσης και της λησμονιάς.

Μάνος Σαββάκης
Διδάσκων Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημίου Αιγαίου

16

SPINALON MHTROP PET2ekthetesTEL_Layout 1 14/06/2011 9:43 π.μ. Page 17

Εισαγωγή

Κ

αθώς πλησιάζεις το νησί, πάνω σε ένα καραβάκι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να μην εκπλαγείς αντικρίζοντας
αυτήν την άλλοτε αποικία των λεπρών κοντά στις ακτές της Κρήτης, βόρεια του Αγίου Νικολάου. Από μακριά μοιάζει με
έναν παραδεισένιο τόπο, μία τούφα πεύκα και φραγκόσυκα πάνω σε πέτρες και βράχια, μια καστροπολιτεία με πουλιά,
σαύρες και εποχικούς επισκέπτες1. Η Σπιναλόγκα, το νησί που κάποτε συνιστούσε μια ετεροτοπία, έναν «άλλο τόπο» εκτός της κοινωνίας, μετατρέπεται σήμερα σε έναν «μετα-χώρο» μαζικού τουρισμού2. Σαν να αφυπνίζεται από μία μακρά περίοδο νάρκης, αποτελεί
πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες και διεκδικεί την είσοδό της στον σύγχρονο κόσμο, με στόχο να ενταχθεί στη Λίστα Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της Unesco. Όμως, εξακολουθεί να παραμένει μετέωρη και αναποφάσιστη ανάμεσα στις ψηφίδες της ιστορίας της. Ενετικό
φρούριο, τουρκική κοινότητα, χώρος απομόνωσης των λεπρών, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, τουριστικός προορισμός συναποτελούν
το ουσιωδώς διαμφισβητούμενο περιεχόμενό της3. Σκοτεινή γοητεία, φωτεινότητα και αποστροφή σε έναν ελκυστικό εναγκαλισμό!
Αναμφίβολα, η πλειάδα των εκδοτικών και τηλεοπτικών αναφορών σ’ αυτό το νησί έχει να μας προσφέρει σήμερα πολλά θετικά νοήματα. Η παρουσίαση της ζωής των λεπρών, που έζησαν απομονωμένοι για πολλά χρόνια στην Σπιναλόγκα, λειτουργεί ως ένα μήνυμα
εναντίον των αρνητικών κατηγοριοποιήσεων, της περιθωριοποίησης και του ρατσισμού. Δείχνει, επίσης, ότι οι έγκλειστοι, παρά την
ασθένειά τους, ήταν άνθρωποι όπως όλοι μας. Είχαν τις ίδιες μ’ εμάς ανάγκες κοινωνικότητας, αγάπης και ζεστασιάς. Ήταν δημιουργικοί.
Μάθαιναν γράμματα, τηρούσαν έθιμα και παραδόσεις, παντρεύονταν και ζούσαν την αγάπη και τα πάθη τους.
Όμως, αν θελήσει κανείς να ξεπεράσει την επιφάνεια και την εξωτερική δράση που εξορίζει από τη σφαίρα της δημόσιας μνήμης την
κοινωνική μνήμη, που εξαφανίζει αυτήν την κοινότητα της ετερότητας ακολουθώντας τους ρυθμούς μιας βιαστικής και επιλήσμονης
εποχής, θα προσεγγίσει το πάθος και το πλήθος των υπαρξιακών προβλημάτων των ανθρώπων που για μισό και πάνω αιώνα έζησαν
εκεί. Θα σκεφθεί για το κοινωνικό και το πολιτικό νόημα του εγκλεισμού, της αρρώστιας και του θανάτου. Θα γνωρίσει το βαθύτερο
νόημα της ζωής τους, που είχε να κάνει με την υπέρβαση του θανάτου, την πίστη, τη σχέση του λεπρού ανθρώπου με τον Θεό και τη λειτουργική ζωή της τοπικής Εκκλησίας.

1

Βατόπουλος Ν., «Η άσπιλη γοητεία της Σπιναλόγκας», στην εφημ. Καθημερινή, 4/11/2007.
Τη Σπιναλόγκα επισκέπτονται ετησίος πάνω από 300.000 άνθρωποι, αριθμός που τη φέρνει στους πέντε πρώτους βυζαντινούς - μεταβυζαντινούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.
3
Σαββάκης Ε., Οι λεπροί της Σπιναλόγκας, Ιατρική, εγκλεισμός, βιωμένες εμπειρίες (1903-1957), εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 2008.
2
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Η βιοπολιτική της λέπρας

Η

νόσος και ιδίως εκείνη που θεωρούνταν μεταδοτική συνδεόταν πάντα με αντιλήψεις συμβολικής μόλυνσης και
εξοστρακισμού. Σε παλαιότερες εποχές ανιχνεύονται ποικίλες τελετουργίες και πρακτικές αποπομπής και εξαγνισμού των φορέων της ασθένειας, οι οποίοι θεωρούνταν «μη επιθυμητά» και «μιαρά» άτομα. Και η νόσος
του Χάνσεν, η λέπρα4, αποτελεί μία από τις παλαιότερες5 τέτοιες ασθένειες στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Προκαλούσε ανέκαθεν εξαιρετικά δυσάρεστες καταστάσεις στους πάσχοντες και στον κοινωνικό τους περίγυρο. Συνδεόταν με
αισθήματα συλλογικού τρόμου και απέχθειας και με στερεότυπες αντιλήψεις περί μιαρότητας. Συνήθως, αποτελούσε την
αφορμή για μια σειρά από αρνητικές κατηγοριοποιήσεις και πολύ συχνά οδηγούσε σε κοινωνική απομόνωση6.

4
Λέγεται «λέπρα» γιατί οι ασθενείς βγάζουν «λέπια». Δηλαδή ξεφλουδίζει, απολεπίζεται το δέρμα τους. Λέγεται και «Νόσος του Χάνσεν» και οι ασθενείς
«χανσενικοί», εξαιτίας του Νορβηγού ιατρού επιστήμονα Γκέρχαντρ Χάνσεν, ο οποίος το 1873 ανακάλυψε τον ιό που προκαλεί την ασθένεια και πιο συγκεκριμένα
το βακτηρίδιο «Mycobacterium leprae». Η ασθένεια είναι γνωστή από την αρχαιότητα με το όνομα «ελεφαντίαση» κι εκτός από την απολέπιση, προκαλεί παραμορφώσεις μελών του σώματος, τύφλωση, νέκρωση των νεύρων που οδηγεί σε αδυναμία αίσθησης όπως του ζεστού και κρύου, με συνέπεια τους αυτοτραυματισμούς. Ο θάνατος επέρχεται λόγω των μολύνσεων που προκαλεί η ασθένεια στα διάφορα όργανα του σώματος. Η λέπρα σήμερα θεωρείται ιάσιμη, ειδικά αν η
θεραπεία αρχίσει στα πρώιμα στάδια της ασθένειας. Θεωρείται μεταδοτική, αν και ο τρόπος μετάδοσης τελεί υπό διερεύνηση. Είναι γεγονός πάντως πως το 95% και
πλέον των ανθρώπων έχουν φυσική ανοσία έναντι στον ιό.
5
Στην Αγία Γραφή αναφέρεται συχνά: Έξοδος, Δ, 6. Αριθμ. κεφ. Ε΄, 1 και ΙΒ΄, 10-15, Λουκ. ΙΖ΄ 12, Μάρκ. Α΄, 40-45, Ματθ. Η΄ 2-4. Αναφέρεται επίσης από
τον Ηρόδοτο και τον Ιπποκράτη. Λεπτομερειακά περιγράφεται από τον Γαληνό και τον Ορειβάσιο. Στο Λευιτικό ΙΓ΄ 1-ιδ΄57 υπάρχει μια σύντομη πραγματεία σχετική
με τη νόσο (βλ. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1960, τ. 8ος, σελ. 240). Εκεί αναφέρεται ότι έγκειται στον ιερέα το να κρίνει με βάση ένα σύνολο
ενδείξεων αν πρόκειται περί πραγματικής λέπρας: «…και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας: …αλλ' αν στο φαλάκρωμα ή στο ξεκίνημα της
φαλάκρωσης είναι μια κοκκινωπή πληγή άσπρη, είναι λέπρα, που εξάνθησε στο φαλάκρωμά του ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσής του. Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει·
και να, αν το πρήξιμο της πληγής είναι άσπρο κοκκινωπό στο φαλάκρωμά του ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσής του, όπως το φαινόμενο της λέπρας επάνω στο δέρμα
της σάρκας, ο άνθρωπος είναι λεπρός, είναι ακάθαρτος· θα τον κρίνει ο ιερέας ολοκληρωτικά ακάθαρτον· η πληγή του είναι στο κεφάλι του. Και τα ιμάτια του λεπρού,
στον οποίο είναι η πληγή, θα σχιστούν και το κεφάλι του θα είναι ξεσκέπαστο και θα σκεπάσει το επάνω χείλος και θα φωνάζει:Ακάθαρτος, ακάθαρτος…». Αν η
εξέταση επιβεβαίωνε τις υποψίες, ο ασθενής απομακρυνόταν για να μην μεταδώσει την λέπρα: «…Όλες τις ημέρες κατά τις οποίες θα είναι σ' αυτόν η πληγή, θα
είναι ακάθαρτος· είναι ακάθαρτος· θα κατοικεί μόνος· έξω από το στρατόπεδο θα είναι η κατοικία του…». Όταν συνέβαινε να ιαθεί ο ασθενής υποβαλλόταν σε εξονυχιστική παρατήρηση και ακολούθως ο ιερέας τον ενέτασσε στην κοινότητα των υγειών με τελετουργική διαδικασία: «…και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
Αυτός είναι ο νόμος τού λεπρού, για την ημέρα του καθαρισμού του· θα φερθεί στον ιερέα· και ο ιερέας θα βγει έξω από το στρατόπεδο, και ο ιερέας θα επιθεωρήσει,
και να, αν γιατρεύτηκε η πληγή της λέπρας στον λεπρό, τότε ο ιερέας θα προστάξει να πάρουν, γι' αυτόν που καθαρίζεται, δύο ζωντανά πουλιά, καθαρά, και κέδρινο
ξύλο, και κόκκινο, και ύσσωπο. Και ο ιερέας θα προστάξει να σφάξουν το ένα πουλί σε ένα πήλινο σκεύος επάνω από τρεχούμενο νερό· και θα πάρει το ζωντανό πουλί,
και το κέδρινο ξύλο, και το κόκκινο, και τον ύσσωπο, και θα τα βυθίσει, καθώς και το ζωντανό πουλί, στο αίμα τού σφαγμένου πουλιού επάνω από το τρεχούμενο νερό·
και θα ραντίσει επάνω σ' αυτόν που καθαρίζεται από τη λέπρα επτά φορές, και θα τον κρίνει καθαρόν· και θα απολύσει το ζωντανό πουλί προς την κατεύθυνση της
πεδιάδας. Κι αυτός που καθαρίζεται θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι καθαρός…».
6
Σαββάκης Μ., ό.π., σελ. 10.
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Η Κρήτη ιδιαίτερα υπήρξε η κυριότερη λεπρική εστία7 σ’ όλον τον Ελληνικό χώρο. Η μόλυνση αυτή χρονολογείται από
πολύ παλιά. Αποδίδεται στις στενές εμπορικές σχέσεις της με τους Φοίνικες και τους Αιγυπτίους, όπου η λέπρα ήταν ενδημική. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, όλοι οι ξένοι περιηγητές που επισκέφθηκαν το νησί αναφέρονται στο τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα8. Ιδιαίτερη όμως φροντίδα για τους λεπρούς με την αποκρουστική εικόνα9 δεν έδειξαν βέβαια ούτε οι
Ενετοί ούτε οι Οθωμανοί κατακτητές πέρα από τη βίαιη απομάκρυνση των ασθενών από τις πόλεις10. Οι λεπροί μέχρι τότε,
ζούσαν απομονωμένοι σε οριοθετημένες συνοικίες (με ασβεστωμένες πέτρες), τις λεγόμενες «μεσκινιές» («μεσκίνηδες»11
ή «λουβιάρηδες» ονομάζονταν στην Κρήτη οι λεπροί). Ήταν οι «κομμένοι». Ο κόσμος, στη θέα και μόνο των παραμορφωμένων λεπρών, πανικοβαλλόταν κι έτσι οι άτυχοι ασθενείς αναγκάζονταν να κυκλοφορούν φορώντας κουδουνάκια, για
να προειδοποιούν για την παρουσία τους και να απομακρύνεται έγκαιρα ο κόσμος. Η παραβίαση των ορίων της «μεσκινιάς»
από τον λεπρό μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και τον λιθοβολισμό ή πυροβολισμό.
Το 1899 όμως η Κρήτη απέκτησε την αυτονομία της. Τέθηκε υπό την αρμοστεία του Πρίγκιπα Γεωργίου και την προστασία των μεγάλων δυνάμεων: της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ρωσίας και της Ιταλίας. Προς αντιμετώπιση του προβλήματος
για την δημόσια υγεία που συνιστούσε η λέπρα, ο Πρίγκιπας Γεώργιος κάλεσε το 1900 δύο Ευρωπαίους γιατρούς, οι οποίοι
πρότειναν την απομόνωση των λεπρών σε νησί12. Προτάθηκε τότε και καθιερώθηκε με νόμο13 ως χώρος απομόνωσής τους
η Σπιναλόγκα. Εντωμεταξύ, οι Ενετοί παλαιότερα είχαν μετατρέψει την απόληξη της Χερσονήσου της Σπιναλόγκας σε νησίδα διαπλατύνοντας το φυσικό χώρισμα από τη χερσόνησο14. Η νησίδα οχυρώθηκε μεταξύ του 1574 και του 1584. Πάνω
στα απομεινάρια αρχαίου φρουρίου οι Ενετοί υπό τη διοίκηση του Προβλεπτή Λουκά Μικέλ, όπως μαρτυρεί η επιγραφή
στην κύρια είσοδο του φρουρίου15, έχτισαν ένα ισχυρό φρούριο, για να αμυνθούν στην επερχόμενη τουρκική απειλή. Το
φρούριο άντεξε μέχρι το 1715, οπότε και πέρασε στην κυριαρχία των Τούρκων, κατόπιν συνθηκολόγησης. Όταν το νησί
κατελήφθη απ’ τους Τούρκους, χτίστηκαν κατοικίες και εποικίστηκε. Το νησί είχε αποτελέσει καταφύγιο και ορμητήριο
των «χαΐνηδων», των Κρητών επαναστατών που έκαναν ανταρτοπόλεμο στους κατακτητές Οθωμανούς. Από την αυτονόμηση της Κρήτης μέχρι και την μετατροπή του σε λεπροκομείο κατοικούνταν αποκλειστικά από όσους Οθωμανούς είχαν
απομείνει στην ευρύτερη περιοχή του Μεραμβέλλου.

7

Φωτεινός Π., Εγχειρίδιον Δερματολογίας, Αθήναι 1956, σελ. 296.
Savary Raulin, Spratt, Sieber, Χουρμούζιος, Sonnini de Manoncourt, κ.λ.π.
9
Μια παραστατική περιγραφή της λέπρας έγινε από τον Ν. Καζαντζάκη στο έργο του «Καπετάν Μιχάλης»: «όδευαν όλοι αμίλητοι, με φαγωμένα μάγουλα χωρίς
μύτες χωρίς αυτιά, άλλοι στραβοί, μερικοί θα ’λεγες πως γελούσαν, γιατί δεν είχαν χείλια και φαίνουνταν τα δόντια τους, έτρεχαν όλοι βιαστικοί, θαρρείς πως ήταν η
Δευτέρα Παρουσία, είχαν ακούσει την τρουμπέτα του αγγέλου, πετάχτηκαν από γης κι από τη βιάση τους, δεν ήθελαν να περιμένουν όλες τους τις σάρκες…».
10
Δετοράκης Εμμ. « Η λέπρα στην Κρήτη», στο περ. Αμάλθεια, τεύχ. 48-49. σσ. 275-292.
11
Η λέξη «μεσκίνης» έχει τουρκική προέλευση και σημαίνει βρώμικος.
12
Ehlers E. et Canheim O., “La lepre en Crete”, Leipzig, 1902, p. 126.
13
Νόμος 463, Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχ. Α΄, έτος Ε΄, εν Χανίοις 7/6/1903.
14
Γκριβέλ Ζ., Η νόσος του Χάνσεν στην Ελλάδα και στην Κρήτη κατά τον εικοστό αιώνα, Ελούντα 2002, σελ. 40.
15
Για την οχύρωση της Σπιναλόγκας βλ. την πολύ τεκμηριωμένη εργασία της Αρακαδάκη Μαρίας, Το φρούριο της Σπιναλόγκας (1571-1715) Συμβολή στη
μελέτη των επάκτιων και νησιωτικών οχυρών της Βενετικής Δημοκρατίας, εκδ. Ν.Α. Λασιθίου, Άγ. Νικόλαος 2001.
8

Σελ. 20
Η νησίδα και το
φρούριο της
Σπιναλόγκας σε
σχέδιο του
Φρ. Βασιλικάτα,
1618.
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Από το 1903 όμως και μετά, τα ψηλά τείχη του νησιού δεν παρέπεμπαν πια ούτε στον πλούτο και το κύρος της ενετικής
διοίκησης, ούτε στην προστασία των χριστιανικών ή των μουσουλμανικών οικογενειών από εξωτερικές επιθέσεις. Οι οχυρώσεις αποτελούσαν το μυστηριώδες, σκοτεινό και αδιαπέραστο περίβλημα, πίσω από το οποίο θα συντελούνταν η αποτελεσματική «προστασία» των υγιών και η ικανοποιητική φύλαξη των λεπρών. Η νησίδα άρχισε να λειτουργεί ως τόπος
έσχατης ταπείνωσης, περιστολής του εαυτού και αποδιοργάνωσης της όποιας ικανότητας για αυτεξουσία. Με την επιβεβαίωση της νόσου οι ασθενείς οδηγούνταν σαν ποινικοί κρατούμενοι σιδηροδέσμιοι στην Πλάκα και από εκεί με βάρκα
απέναντι στη Σπιναλόγκα νοούμενοι ως ζωντανοί νεκροί: «στα χέρια τους και τα πόδια τους ήσαν σφιχτοδεμένες χοντρές
αλυσίδες»16. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην είσοδο του λεπροκομείου είχε τοποθετηθεί μια επιγραφή που καλούσε-προειδοποιούσε τους νεοεισαχθέντες με το εξής μήνυμα: «Ο εισερχόμενος να αποθέσει κάθε ελπίδα».
Η σύσταση βέβαια του λεπροκομείου της Σπιναλόγκας φαίνεται να συνθέτει ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, που αναδύθηκε
ως αποτέλεσμα διαδικασιών ευρύτερου κοινωνικού μετασχηματισμού. Από την Κρητική Πολιτεία το 1899 υιοθετήθηκε
ένα εξελικτικό σχήμα, σύμφωνα με το οποίο το πιο επείγον καθήκον της ήταν ο εκσυγχρονισμός, ο οποίος συμβάδιζε με
την προβολή νέων πολιτικών και κοινωνικών ιδανικών όπως η δικαιοσύνη, η μόρφωση, η ασφάλεια, η δημόσια υγεία. Η
Κρητική Πολιτεία κάτω από την κατάσταση στασιμότητας που επικρατούσε στο εσωτερικό του νησιού κατά την περίοδο
της τουρκικής κατάκτησης και κάτω από τις επιρροές της Δύσης αμφισβήτησε την παλιά κατάσταση. Επικαλέστηκε την
αστικού τύπου δημοκρατία και ενστερνίστηκε την ιδέα της προόδου μέσα από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων,
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Ο πολιτικός και κοινωνικός χαρακτήρας των ζητημάτων
που είχαν σχέση με την υγεία, δημόσια και ατομική, ήταν κάτι που θεωρήθηκε αυτονόητο. Το πολιτικό και κοινωνικό διακύβευμα βρέθηκε μέσα στον ίδιο τον πυρήνα του τρόπου με τον οποίο οριζόταν η ζωή, η υγεία, η υγιεινή, η ασθένεια17. Η
ζωή έγινε έτσι βασική πλευρά των σύγχρονων μορφών κυριαρχίας, οι οποίες ασκούσαν πάνω της ακριβείς ελέγχους και
συνολικές ρυθμίσεις18. Σε αυτή τη βάση εισήχθησαν οι έννοιες της βιοπολιτικής και της βιοεξουσίας.
Η βιοεξουσία υπήρξε, λοιπόν, ένα στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη της Κρητικής Πολιτείας, η οποία δεν μπόρεσε
να σιγουρευτεί παρά μόνο με τίμημα την ελεγχόμενη είσοδο των σωμάτων μέσα στον παραγωγικό μηχανισμό και σε μια
προσαρμογή των πληθυσμιακών φαινομένων στις οικονομικές διαδικασίες. Η προσαρμογή της συσσώρευσης των ανθρώπων
στη συσσώρευση του κεφαλαίου, η συνάρθρωση της ανάπτυξης ανθρώπινων ομάδων με την επέκταση των παραγωγικών
δυνάμεων και τη διαφορική κατανομή του κέρδους, έγιναν δυνατά, ως ένα βαθμό, χάρη στην άσκηση της βιοεξουσίας με
τις πολλαπλές μορφές και μεθόδους της19.
Ο ντόπιος πληθυσμός μάθαινε σιγά-σιγά τι θα πει να είσαι ένα ζωντανό είδος μέσα σε ένα ζωντανό κόσμο, να έχεις ένα
σώμα, συνθήκες ύπαρξης, πιθανότητες ζωής, μια ατομική και συλλογική υγεία, δυνάμεις που μπορείς να τις αλλάξεις κι ένα
χώρο όπου μπορείς να τις ξαναμοιράσεις με τον βέλτιστο τρόπο.

Σελ. 22
Η Σπιναλόγκα
όπως την είδε ο G.
Gerola, στις αρχές
του 20ού αιώνα.

16

Δανδουλάκης κ., Τα δέκα χρυσά Δουκάτα της Σπιναλόγκας, Άγιος Νικόλαος 1993, σελ. 129.
Παναγιώτης Σ., «Πολιτικές της αρρώστιας και του φόβου», στο περ. ΘΕΣΕΙΣ, τεύχ. 109, περίοδος: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009.
18
Φουκώ, Μ., Ιστορία της Σεξουαλικότητας, Αθήνα 1978, εκδ. Ράππα, σελ. 167.
19
Φουκώ, Μ., ό.π., σελ. 173.
17
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Χωρίς άλλο, για πρώτη φορά στην ιστορία της Κρήτης, το βιολογικό αντανακλάται στο πολιτικό∙ το να ζει κανείς δεν
είναι πια εκείνο το απροσπέλαστο άδυτο που δεν αναδύεται παρά κάπου-κάπου, έρμαιο ενός αναπόφευκτου θανάτου. Περνάει,
ως ένα βαθμό, στο πεδίο επέμβασης της εξουσίας20.
Θα μπορούσε κανείς εδώ να παρατηρήσει μια ιδιότυπη αναλογία ανάμεσα στην ανάδυση της έννοιας της ζωής και τη
γενίκευση της εμπορευματικής μορφής της οικονομίας από την Κρητική Πολιτεία. Σε αυτό το επίπεδο είναι που μπορεί κανείς να πει ότι πλάι στο φετιχισμό του εμπορεύματος εμφανίζεται και ένας φετιχισμός της ζωής, που οδηγεί και σε διάφορες
μορφές κοινωνικού και πολιτικού ελέγχου σε σχέση με τη διαχείριση της ζωής (και της υγείας) του πληθυσμού. Ιδιαίτερη
σημασία έχει η ανάδυση μιας μορφής κοινωνικής πειθαρχίας σε σχέση με την αναπαραγωγή γνωμόνων / κανόνων (norms)
και όχι απαραίτητα δικαιϊκών επιταγών. Αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια τού να δει κανείς την πειθαρχική διάσταση των πρακτικών εγκλεισμού των ασθενών όχι ως απλών κατασταλτικών πρακτικών, αλλά πολύ περισσότερο ως παραγωγικών πρακτικών.
Πειθαρχία δεν σημαίνει απλώς ότι κάποιος συμμορφώνεται προς μια προσταγή ούτε ότι απέχει από το να κάνει κάτι.
Σημαίνει ότι η ζωή, η καθημερινότητά του, η ύπαρξή του, οι πρακτικές του προσανατολίζονται προς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και οι πρακτικές της απομόνωσης των αρρώστων ήταν παραγωγικές πρακτικές. Έτσι, εντοπίζουμε την παραγωγική
πλευρά που έχει η οργάνωση του λεπροκομείου της Σπιναλόγκας, η κατάταξη υγιών και αρρώστων, η συστηματική παρακολούθηση και απογραφή της υγείας, της νοσηρότητας και της θνητότητας του πληθυσμού. Συσχετίζουμε, επίσης, τη διαμόρφωση μιας «πανοπτικής» αντίληψης της κυριαρχίας με τη διαχείριση της αρρώστιας. Η λέπρα, ως μορφή ταυτόχρονα
πραγματική και φαντασιακή της αταξίας στον πληθυσμό, είχε σαν ιατρικό και πολιτικό αντίστοιχο την πειθαρχία. Η ανάδυση
της κεντρικότητας της έννοιας του πληθυσμού σχετίζεται με τη μερκαντιλιστική αντίληψη του πληθυσμού ως βασικής παραγωγικής δύναμης που πρέπει να προστατευτεί, να πολλαπλασιαστεί, να αποτελέσει αντικείμενο μέριμνας και πειθαρχικής
παρέμβασης. Πίσω από τα πειθαρχικά συστήματα βλέπει κανείς τον εφιάλτη της «μετάδοσης» της λέπρας, των εξεγέρσεων,
των εγκλημάτων, της αλητείας, της λιποταξίας, των ανθρώπων που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, ζουν και πεθαίνουν
μέσα στο χάος21.
Με αυτά τα δεδομένα θέλουμε να σταθούμε στο πως η επιλογή μέτρων κοινωνικής απομόνωσης από την Κρητική Πολιτεία δεν ήταν μια «αυτόματη» επιλογή στη βάση μόνο κλινικών και επιδημιολογικών δεδομένων, αλλά και μια πολιτικά
και ιδεολογικά καθορισμένη και φορτισμένη επιλογή22. Είναι σαφές ότι σε σύνθετα φαινόμενα, όπως ήταν η εξάπλωση μιας
αρρώστιας δεν ήταν εύκολο με ένα μονοσήμαντο τρόπο να ορίσει κανείς τη συσχέτιση ανάμεσα σε δεδομένα και την επιλογή
πολιτικής. Από ένα φάσμα επιλογών, που το καθένα είχε τόσο ενδείξεις όσο και αντενδείξεις αποτελεσματικότητας, η τελική
επιλογή καθορίστηκε και από πολιτικές και ιδεολογικές προδιαθέσεις.

20

Ό.π. σελ. 174.
Φουκώ, Μ., Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, Αθήνα 1989, εκδ. Ράππα, σελ. 262. «… Η κοινωνία μάς πήρε και μάς έβαλε εδώ μέσα, για να
προστατευτεί με αυτήν την απίστευτη απομόνωση και πειθαρχία… παράλληλα, αρνούνταν να μας αφήσει στην ησυχία μας, να οργανώσουμε τη ζωή μας όπως εννοούσαμε…ας πούμε, να έχουμε μια εσωτερική οργάνωση που να συμμετέχει κι αυτή, εκτός των τειχών, στις αποφάσεις, Μάς μπλόκαραν. Σου λέγανε: «είσαι άρρωστος,
είσαι λεπρός, πέθανε εδώ». Παντού προσκόμματα…», αφήγηση Ε. Ρεμουντάκη, βλ. Γκριβέλ Ζ., Η νόσος του Χάνσεν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κατά τον εικοστό
αιώνα, ΚΕΠΑΝΕΛ, Ελούντα 2002, σελ. 71.
22
Κορασίδου Μ., Όταν η αρρώστια απειλεί: επιτήρηση και έλεγχος της υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2002.
21

Σελ. 24
Η λεμβος του
λεπροκομείου της
Σπιναλόγκας.
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Η ιστορία του λεπροκομείου της Σπιναλόγκας κάνει λοιπόν εμφανή τη συσχέτισή της με πολιτικά και ιδεολογικά ερωτήματα όπως είναι η κατοχύρωση της κεντρικής εξουσίας, την οποία ήθελε να εγκαταστήσει η Κρητική Πολιτεία μετά την
αναρχία των τελευταίων χρόνων της τουρκοκρατίας, η έμφαση στην ταξική ιεραρχία και τη διατήρηση αυστηρών ταξικών
ορίων, η απομόνωση των «επικίνδυνων τάξεων», ο ρατσισμός και η διαχείριση των μειονοτήτων. Ο τρόπος που προβλήθηκε
από την Κρητική Πολιτεία η άμεση ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης των λεπρών δεν εξέφραζε μόνο
επιδημιολογικές τοποθετήσεις, αλλά και την ιδεολογική ηγεμονία ενός επιθετικού φιλελευθερισμού που συναρθρωνόταν
με ένα έντονο στοιχείο αυταρχικού κρατισμού23 και αποτυπωνόταν στην επανεμφάνιση άμεσων ή έμμεσων πρακτικών καραντίνας και την ταυτόχρονη πίεση προς τα άτομα να εσωτερικεύσουν ως ατομικές στάσεις συγκεκριμένες βιοπολιτικές
προσταγές.
Κεντρική επιλογή, λοιπόν, για όσους νοσούσαν ήταν ο εγκλεισμός τους στην Σπιναλόγκα «για να μη μεταδώσουν τη
νόσο σε άλλους». Η προσταγή αυτή στηριζόταν στη γνώση που υπήρχε τότε για τους τρόπους μετάδοσης της νόσου. Έχει
όμως ενδιαφέρον ότι η έμφαση είναι σε αυτή την παράμετρο. Κυριαρχεί, ενώ απουσιάζει, σύμφωνα και με τον Ε. Ρεμουντάκη24, μια άλλη παράμετρος, που υπό κανονικές συνθήκες θα περίμενε κανείς να είναι κυρίαρχη: η ανάγκη κάποιος/α να
απομονωθεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα τη λοίμωξη, να ταλαιπωρηθεί λιγότερο, να αναρρώσει καλύτερα
και γρηγορότερα και επίσης να αποφύγει τον κίνδυνο επιπλοκών εξαιτίας της καταπόνησής του ενώ νοσεί. Αυτή η μετατόπιση στην έμφαση δεν είναι επίσης ουδέτερη. Αποτυπώνει μια ιδιότυπη αντιμετώπιση του ασθενούς από την Πολιτεία ως
ενόχου. Δεν είναι τυχαίο ότι σε επίπεδο βιοηθικής είχε αρχίσει να προβάλλεται ιδιαίτερα έντονα η λογική μιας υποχρέωσης
του ατόμου, με την απειλή τιμωρίας, εάν δεν συμμορφωθεί να «αποφύγει να μολύνει άλλους»25.

23
«Όπως λειτουργεί σήμερον τούτο ομοιάζει μάλλον με φυλακήν καταδίκων τους οποίους το Κράτος ενέκλεισεν εκεί δι’ εγκληματικάς αυτών πράξεις, με την διαφοράν, ότι οι εν αυτώ έγκλειστοι δεν περιμένουν ουδεμίαν θεραπείαν η οποία να τους ελευθερώση και να τους επαναφέρη μίαν ημέραν εις την κοινωνία…», βλπ. εφημ.
Νέα Εφημερίς, 17 Ιανουαρίου 1915, σελ. 3.
24
Ο Ρεμουντάκης ήταν απόφοιτος της Νομικής και εγκλείστηκε στη Σπιναλόγκα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1930. Όταν έφτασε στη Σπιναλόγκα, η
αδελφή του τον υποδέχθηκε λέγοντάς του «Καλώς τον» κι όχι «καλώς όρισες». Αυτόν τον χαιρετισμό χρησιμοποιούσαν οι άρρωστοι στο νησί…». Στην αυτοβιογραφία
του ανασυγκροτείται με γλαφυρότητα το βίωμα της ασθένειας και του κοινωνικού εκτοπισμού. Η αυτοβιογραφία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αποτυπώνει την
εμπειρία του λεπροκομείου μέσα από το βλέμμα ενός μορφωμένου ασθενή. Ήταν ένας από τους πρώτους εγκλείστους που παρακίνησε αποτελεσματικά την κοινότητα
των λεπρών να οργανωθεί. Ο Ρεμουντάκης, ένας απ’ τους λίγους μορφωμένους ανθρώπους που υπήρχαν στο νησί, δεν ήταν διατεθειμένος να περιμένει μοιρολατρικά
το τέλος της ζωής του, ζώντας ως «ζωντανός νεκρός». Αγωνίστηκε με πίστη και ελπίδα στον Θεό, όπως λέει ο ίδιος, για να καλυτερεύσει την ζωή των λεπρών και
απαίτησε από την Πολιτεία καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και νοσηλείας. Μια από τις πρώτες του κινήσεις ήταν να ιδρύσει την «Αδελφότητα Ασθενών Σπιναλόγκας».
Έφερε ασβέστη για να απολυμανθούν τα σπίτια και να φύγει η δυσοσμία που «τρυπούσε» τις μύτες και φύτεψε δένδρα. Αποκτήθηκε ηλεκτρογεννήτρια και η Σπιναλόγκα
απέκτησε ρεύμα, πριν ακόμη κι από την Πλάκα που βρισκόταν απέναντι και στον «έξω κόσμο». Διοργάνωσε υπηρεσία καθαριότητας των εξωτερικών και κοινόχρηστων
χώρων και χάρις σ’ αυτόν, το νησί απέκτησε θέατρο, κινηματογράφο, καφενεία και κουρείο, ενώ τοποθετήθηκαν και μεγάφωνα στους δρόμους που έπαιζαν κλασική
μουσική. Άρχισαν να ασκούνται επαγγέλματα, να λειτουργεί υποτυπώδες εμπόριο, δημιουργήθηκε σχολείο με δάσκαλο έναν λεπρό, ενώ είναι χαρακτηριστικό μάλιστα,
ότι άρχισε να εκδίδεται και σατιρικό έντυπο. Το πιο σημαντικό ίσως που πέτυχε ο Ρεμουντάκης, ήταν η τόνωση του αισθήματος της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας.
Έτσι, η ζωή των λεπρών άρχισε να θυμίζει κάτι από την προηγούμενη ζωή τους, ή όπως μαρτυρεί κι ένας μετέπειτα θεραπευμένος χανσενικός, ο μακαριστός Μανώλης
Φουντουλάκης: «Από μια στιγμή και μετά το νησί δεν ήταν το κολαστήριο. Ήταν ένα χωριό εγκλείστων…».
25
Selgelid, M.J. 2008, “Pandethics”, Public Health 123, σελ. 255-259.

Σελ. 26
Η λεμβος του
λεπροκομείου της
Σπιναλόγκας
αποπλέει απο την
Πλάκα για το
νησί (1950).

27
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Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η επέκταση της γενικής ηθικής υποχρέωσης του ατόμου να μη βλάπτει τους άλλους έγινε για
υποκείμενα – φορείς υποχρεώσεων, που υπό κανονικές συνθήκες θα αντιμετωπίζονταν ως θύματα μιας άτυχης περίστασης
που τους καθιστούσε πρώτα και κύρια δικαιούχους (π.χ. περίθαλψης, φροντίδας) και δευτερευόντως υπόχρεους συμμόρφωσης προς προσταγές26. Φαίνεται, όμως, ότι σε συνθήκες γενίκευσης εσωτερικεύσιμων βιοπολιτικών προσταγών αυτός
που ασθενεί αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο ως κάποιος που δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των υποχρεώσεών του.
Το ιδεολογικό αποτέλεσμα πειθάρχησης αυτών των τακτικών, η βιοπολιτική τους διάσταση, είναι παραπάνω από εμφανείς
στην περίπτωση της Σπιναλόγκας. Ο πανικός μπορεί να είναι μια μη θεμιτή πρακτική, όμως, ο ελεγχόμενος φόβος, ο βίαιος
περιορισμός δραστηριοτήτων και η τροποποίηση της καθημερινότητας, η συμμόρφωση με επιταγές και έκτακτα μέτρα, η
«κατανόηση» για περιορισμούς στην ελευθερία κίνησης, ολοένα και περισσότερο θεμιτοποιούνταν. Και αυτό μπορεί να
είναι ίσως, το σημαντικότερο ιδεολογικό ίχνος που άφησε η διαχείριση της λέπρας από την Πολιτεία, ιδίως εάν επιμένουμε
ότι η διάχυση και αναπαραγωγή ιδεολογικών αναπαραστάσεων περνάει πρώτα και κύρια από την εμπλοκή των υποκειμένων
σε πρακτικές, δραστηριότητες, ακόμη και τελετουργίες που συμπυκνώνουν και αναπαράγουν αυτές τις αναπαραστάσεις27.

26
Ο Ε. Ρεμουντάκης αναφέρει: «…κατάλαβέ με, δεν υπήρχε ουσιαστικά καμιά φροντίδα....κανένα φάρμακο. Τα βγάζαμε πέρα με αυτοσχέδια μέσα…δεν
υπήρχαν ειδικά φάρμακα... ακόμη και μετά τον πόλεμο, καθένας τα προμηθευόταν για τον εαυτό του, ούτως ή άλλως έπρεπε να τα πληρώνουμε από την τσέπη
μας...», Ρεμουντάκης Ε., Αϊτός χωρίς φτερά, ανέκδοτη αυτοβιογραφία. Ο διευθυντής του «Ινστιτούτου Παστέρ» στην Τύνιδα, Σαρλ Νικόλ, περιγράφει σε αναφορά
του στα τέλη της δεκαετίας του 1930, την κατάσταση στη Σπιναλόγκα με μελανά χρώματα, ζητώντας από την Ελληνική Πολιτεία το κλείσιμο του λεπροκομείου,
αναφέροντας μεταξύ άλλων: «...Τον περισσότερο όμως καιρό καταριούνται την τύχη τους, πίνουν, μεθούν, τσακώνονται και αγαπούν. Όταν επισκεφθήκαμε το νησί,
δεν γίνονταν ούτε της λέπρας καν συστηματική νοσηλεία...». Ο Νομάρχης Λασιθίου, σε επιστολή του, στις 6 Αυγούστου 1925, προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο αναφέρει: «Και ως ειρκτή καταδίκων και ως τάφος ακόμη είναι ανεπαρκής. Επισκεφθείς αυτό απεκόμισα τας χειρίστας εντυπώσεις και ίσως μόνη η μεγάλη φαντασία
ενός Δάντη θα ηδύνατο να περιγράψη. Υπέρ τα διακόσια ανθρώπινα άθλια πλάσματα, πάσης ηλικίας, κοινωνικής θέσεως και φύλου και σωματικής παραμορφώσεως,
έχουν εκεί εγκαρθειχθή εν πλήρει απογνώσει...».
27
Αλτουσέρ, Λουί, Θέσεις, Αθήνα, εκδ. Θεμέλιο 1978, σελ. 197.
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Η σωτηριολογική αντιμετώπιση της νόσου

Μ

ε βάση τις παραπάνω πολιτικές επιλογές, οι ασθενείς της Σπιναλόγκας αποπροσωποιήθηκαν, απομονώθηκαν
ψυχολογικά, περιφράχτηκαν, «σχίστηκαν» από τους άλλους. Έγιναν άτομα, έννοιες αριθμητικές, απομονωμένοι από τα άλλα άτομα. Οι εγκλεισμένοι της Σπιναλόγκας παγιδεύτηκαν από την κοσμική εξουσία σε μια
πρακτική απόρριψης, εξορίας και εγκλεισμού28. Αφέθηκαν να χαθούν σαν μια μάζα. Δοκιμάστηκαν σκληρά από το καθεστώς
του πόνου. Έναν πόνο που κυριάρχησε πάνω στο νησί καθιστώντας εαυτόν κεντρικό κανονιστικό παράγοντα της ζωής μέσα
στον θεσμό του λεπροκομείου. Έναν πόνο που ήταν διάσπαρτος, αποδεσμευμένος από κάθε έλεγχο και προοπτική. Έναν
πόνο και μια αγωνία, που συνοδευόταν στον υπέρτατο βαθμό από την αίσθηση της ανείπωτης μοναξιάς: «μόνο όποιος έχει
επισκεφτή την κόλαση της Σπιναλόγκας, μπορεί να νοιώση και να αισθανθή τον πόνο και την αγωνία των λεπρών…»29.
Οι έγκλειστοι έμοιασαν με τον Ιώβ, που είπε: «αλλογενής ήμην», σε σχέση με την κοινωνία, την οικογένεια και τους φίλους
τους30 καθώς και με τον παραλυτικό που είπε: «άνθρωπον ουκ έχω»31. Διερωτούνταν συνεχώς: «γιατί εμείς;» Αισθάνθηκαν
ότι υφίσταντο μια άδικη επίθεση που τους προκαλούσε οργή και αγανάκτηση 32. Αισθάνονταν ταπεινωμένοι και ένοχοι.
Πρόκειται για τη δοκιμασία που τούς έφερε στο έσχατο όριο της ψυχικής τους αντοχής33. Η ανάληψη όμως του κινδύνου
να αντέξουν τον πόνο και να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια φαίνεται να ήταν μια διαδρομή στην οδό που οδηγούσε
προς τον Θεό. Έψαχναν να βρουν ένα τρόπο να συμβιβασθούν με τον εαυτό τους και με τον Θεό34. Απογυμνωμένοι από
την ταυτότητα και την αυτοεκτίμησή τους, οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να βρουν την ελπίδα που είχαν χάσει και να
επανακτήσουν αυτό που καταστράφηκε35. Το φαινόμενο, λοιπόν, του «ανθρώπου», ακόμα και αυτού του λεπρού ανθρώπου,
όπως ορίζεται σήμερα από τη φιλοσοφική ανθρωπολογία, εξαιτίας της ελευθερίας που το ορίζει, είναι αδιανόητο χωρίς την
τάση προς υπερβατικότητα, προς υπέρβαση δηλαδή της δεδομένης σ’ αυτόν πραγματικότητας, πράγμα που οδηγεί στο
υπαρκτικό ερώτημα περί Θεού, ως αναπόφευκτο στοιχείο της έννοιας «άνθρωπος».

28

Μονάχου Μωϋσεως Αγιορειτου, Η ευλογία του πόνου και ο πόνος της αγάπης, Αθήνα 1990, σελ. 14-15: «Ο πόνος λοιπόν πρέπει να κρύβεται και να
διώχνεται. Η δυστυχία δεν έχει θέση στην κοινωνία της ευημερίας. Ε, αυτή η μη παραδοχή του πόνου είναι ο μεγαλύτερος πόνος, τον οποίο ξεγελά ο άνθρωπος με
τις ποικίλες κοινωνικές σχέσεις και συναναστροφές. Αυτούς που πονούν τους έχουμε απομονώσει στα άσυλα, στους οίκους ευγηρίας, στις κλινικές, τ' αναμορφωτήρια,
ώστε να μη διαταράσσουν την ευτυχία μας».
29
Βλπ. εφημ. Δημοκρατία, 13/8/1950, σελ. 1.
30
Ιώβ, κεφ.19.
31
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφ. 5,
32
Ιώβ, κεφ. 3: 10.
33
«Στη Σπιναλόγκα όλα προχωρούσαν προς το θάνατο…Οι άνθρωποι στο νησί στέλνονταν με σκοπό να πεθάνουν εκεί, χωρίς καμιά ελπίδα», βλπ. Ρεμουντάκης, Ε., ό.π.
34
Ιώβ, κεφ. 3: 10.
35
Ιώβ, κεφ. 19: 9
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Από την άλλη μεριά, ο άνθρωπος είναι αδιανόητος ως έννοια χωρίς τη σωματικότητά του και τη σχέση του με το φυσικό
και το κοινωνικό του περιβάλλον. Έτσι, ούτε η ιατρική μπορούσε να θεραπεύσει τη νόσο χωρίς να λάβει υπόψη της τις βαθύτερες οντολογικές προεκτάσεις της ελευθερίας του ανθρώπου ούτε η Εκκλησία μπορούσε να εκτελέσει το έργο της, χωρίς
να λάβει υπόψη της τις ψυχοσωματικές του λειτουργίες36.
Γενικά, η νόσος κάθε μορφής και βέβαια και εκείνη της λέπρας, αποτελεί, κατά την Εκκλησία μας, συνέπεια της πτώσης
του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η αρρώστια συνδέεται με την αμαρτία και όχι με την ανθρώπινη φύση. Δεν είναι «φυσικό»
να αρρωσταίνει ο άνθρωπος, αλλά αφύσικο, «παρά φύσιν». Η φύση του ανθρώπου καθεαυτή, επειδή προέρχεται από το
μηδέν, είναι τρεπτή, δηλαδή ρέπει προς τη φθορά και τον θάνατο, και συνεπώς προς την αρρώστια. Αλλά η ίδια φύση μπορεί
επίσης να υπερβεί τη ροπή αυτή, όχι με δυνάμεις εγγενείς σ’ αυτήν, αλλά αν ενωθεί με τον Άφθαρτο και Αιώνιο Θεό. Η
υπέρβαση της εγγενούς στην ανθρώπινη φύση τρεπτότητας και φθοράς έχει δοθεί στον άνθρωπο ως τελικός προορισμός,
του οποίου η πραγμάτωση ανατέθηκε στην ελευθερία του ανθρώπου ως προσώπου. Ο πρώτος άνθρωπος, ως ελεύθερο πρόσωπο, κλήθηκε να κατευθύνει τη φύση είτε προς τον ίδιο τον εαυτό της είτε προς το πέραν του εαυτού της, τον Θεό. Όμως,
ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, επέλεξε ελεύθερα την πρώτη επιλογή και έτσι η νόσος από φυσική δυνατότητα, έγινε φυσική
πραγματικότητα. Έτσι, δεν είναι πλέον δυνατόν να μη νοσεί η ανθρώπινη φύση. Η νόσος έγινε φαινόμενο «φυσικό», γιατί
εκεί οδήγησε τα πράγματα η ανθρώπινη ελευθερία37.
Ο πόνος και ο θάνατος, λοιπόν, δεν μπορούσαν να ερμηνευτούν μέσω της ανθρώπινης λογικής. Ανθρώπινες ορθολογικές
απαντήσεις αδυνατούσαν να συλλάβουν και να απαντήσουν στα ερωτήματα: «γιατί ο πόνος; Γιατί ο θάνατος;». Αντίθετα,
μάλλον, διεύρυναν βαθύτερα το ανθρώπινο δράμα. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνονταν τότε πάνω στο νησί μέσω
του Αγίου Πνεύματος38. Αντιμετωπίζονταν από την τοπική Εκκλησία με την υπερλογική θεϊκή παρηγοριά, έτσι ώστε στον
διάλογο με τον πόνο, την αδικία και τον θάνατο, ο λεπρός άνθρωπος θα έπρεπε να βγει έξω από τα ανθρώπινα μέτρα, πέρα
από ορθολογικά κριτήρια39. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν όλος αυτός ο πόνος πάνω στο νησί, χρειαζόταν ένα μεταφυσικό,
ένα πνευματικό, ένα λειτουργικό πεδίο που όσο και αν φαίνεται παράδοξο, ήταν και το μόνο ικανό να προσφέρει δυνατότητα
λογικής στον άλογο και παράλογο άνθρωπο. Ένα τέτοιο μοναδικό καταστατικό πλαίσιο ήταν εκείνο που ίδρυσε στον κόσμο
με το αίμα, τον πόνο, τη θυσία, τον θάνατο και την ανάστασή Του ο Χριστός40.
Η Εκκλησία αποτέλεσε τότε ουσιαστικά ένα άλλο «θεραπευτήριο» πάνω στο νησί, γιατί προσέφερε τη δυνατότητα
στον λεπρό άνθρωπο να μεταβεί από την κατάσταση του ατόμου σ’ εκείνη του προσώπου.

Σελ. 30
Ο ιερέας,
ο γιατρός και ο
διευθυντής του
λεπροκομείου με
ασθενείς και
επισκέπτες στην
κυρία είσοδο του
φρουρίου.

36

Ζηζιούλας Ι., Μητρ. Περγάμου, Θεολογία και Ψυχιατρική σε διάλογο, Αθήνα 1999.
Ιωάννου Χρυσοστόμου, Προς Σταγείριον 1, 3, PG 47, 429: «Και ιδρώτας και πόνους προσέθηκεν, ότι ουδέν ούτω προς άνεσιν άχρηστον ως η των ανθρώπων
φύσις εστίν». Εις Ανδριάντας, Ομ. 2, 8, PG 49, 45: «Διά τούτο και εξ αρχής ο Θεός πόνον τω ανθρώπω συνέζευξεν, ουχί τιμωρούμενος αυτόν, ουδέ κολάζων, αλλά
σωφρονίζων και παιδεύων. Ότε άπονον βίον έζη ο Αδάμ, εξέπεσε του παραδείσου. ότε δε επίπονον και επίμοχθον ο Απόστολος και έλεγεν, "Εν κόπω και μόχθω
νύχτα και ημέραν εργαζόμενος", τότε απήλθεν εις τον παράδεισον, και εις τρίτον ανήλθεν ουρανόν. Μη τοίνυν κακίζωμεν πόνον, μηδέ διαπτύωμεν εργασίαν».
38
Μωϋσέως Αγιορείτου, ό.π.
39
Χατζηνικολάου Ν., Άνθρωπος μεθόριος, Αθήνα, εκδ. Εν πλώ, 2005.
40
Γιούλτση Β, Πνευματικότητα και Κοινωνική ζωή, Θεσσαλονίκη, εκδ. Πουρνάρα, 1999.
37

31

SPINALON MHTROP PET2ekthetesTEL_Layout 1 14/06/2011 9:43 π.μ. Page 32

Αυτή η αντίληψη περί προσώπου πέρασε στη Σπιναλόγκα από την Εκκλησία με τη μορφή της αγάπης και της φιλαδελφίας, όπως αυτή εκφράστηκε με την «εν Χριστώ» κοινωνία. Η Εκκλησία υπήρξε ο χώρος εκείνος πάνω στο νησί, στον
οποίο ο άνθρωπος δεν κρίθηκε από τις ιδιότητές του. Η αποδοχή του λεπρού ανθρώπου ως μοναδικής και ανεπανάληπτης
ταυτότητας μέσα στην υγιή κοινότητα της ενορίας του Αγίου Παντελεήμονα της Σπιναλόγκας αποτέλεσε την πεμπτουσία
της εκκλησιαστικής θεραπευτικής. Η Εκκλησία θεράπευε τους ασθενείς όχι με όσα έλεγε, αλλά με ό,τι ήταν πάνω στο νησί:
κοινότητα αγάπης, μιας αγάπης που δεν ήταν συναίσθημα αλλά σχέση που απαιτούσε συνύπαρξη και αποδοχή σε μια κοινότητα συγκεκριμένη και περίκλειστη, κοινότητα αγάπης χωρίς αποκλειστικότητες και όρους. Η Εκκλησία θεράπευε με
το να είναι μια τέτοια κοινότητα, στην οποία εντασσόμενοι οι έγκλειστοι εθίζονταν να αγαπούν και να αγαπιούνται, όπου
«η τέλεια αγάπη δεν απέσχιζε τη μία φύση των ανθρώπων, αλλά απέβλεπε πάντα σε αυτήν και αγαπούσε εξίσου τους ανθρώπους».
Η ιστορία του λεπροκομείου της Σπιναλόγκας αποδεικνύει ότι η Εκκλησία δεν θεραπεύει τόσο με αυτά που έχει, όσο με
αυτό που είναι. Αναζητούμε όλοι κατά κανόνα στην Εκκλησία τα μέσα της σωτηρίας, αλλά η σωτηρία βρίσκεται στο ίδιο το
γεγονός της Εκκλησίας και της ενσωμάτωσης σ’ αυτήν. Ο πνευματικός δεν θεραπεύει. Η θεραπεία δεν θα επέλθει την ώρα
του Μυστηρίου, απλούστατα γιατί το Μυστήριο έχει ως στόχο την ένταξη του ανθρώπου στην κοινωνία της Εκκλησίας,
και μόνο εκεί, σιγά-σιγά και μακροπρόθεσμα θα επέλθει η θεραπεία.
Για τα πιστεύω της Εκκλησίας μας, η τελική και αληθινή θεραπεία ως πλήρης εξάλειψη της νόσου είναι αδύνατη και
ακατόρθωτη για την ανθρώπινη φύση και ελευθερία. Η νόσος και η θνητότητα κληροδοτούνται βιολογικά από γενεά σε
γενεά. Για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, χρειάζεται έξωθεν επέμβαση, μια επέμβαση που πραγματοποιείται για μας
στο πρόσωπο του Χριστού. Η ένωση της ανθρώπινης με τη θεία φύση στον Χριστό πραγματοποιήθηκε χωρίς το πέρασμα
από τη βιολογική γέννηση, διά της οποίας διαιωνίζεται η φθορά και ο θάνατος. Ως αποτέλεσμα, ο Χριστός είναι ο μόνος
αληθινά υγιής, διότι η ανθρώπινη φύση Του, απαλλαγμένη από την κληρονομημένη φθαρτότητα και διαρκώς ενωμένη
εκούσια και ελεύθερα, χάρη στην υποστατική ένωση με το Θεό, υπερβαίνει τη φθορά και τον θάνατο. Συνεπώς, καμιά θεραπεία ως αληθινή και ριζική εξάλειψη της νόσου δεν είναι νοητή εκτός Χριστού. Η θεραπεία είναι δυνατή μόνο ως ενσωμάτωση στον Χριστό, τον μόνο αληθινά υγιή. Δεν είναι χωρίς σημασία το ότι για την Εκκλησία το Μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας έχει τόσο κεντρική σημασία για τη θεραπεία.
Για την Εκκλησία, η θεραπεία πάνω στο νησί δεν ήταν υπόθεση μόνο σωματική, ψυχολογική ή ηθική, αλλά οντολογικήσωτηριολογική. Σκοπός της δεν ήταν να θεραπεύσει τον λεπρό άνθρωπο από τα συμπτώματα της νόσου, αλλά να τον αναγεννήσει μεταφέροντάς τον από τον χώρο της απομόνωσης, όπου γεννιόνταν τα πάθη, στον χώρο της φιλαδελφίας, όπου
υπήρχε η αληθινή θεραπεία διά της αγάπης. Το πέρασμα από τον ένα χώρο στον άλλο ήταν επώδυνο, γιατί προϋπέθετε τη
βίωση του πόνου και της οδύνης. Στην προσπάθειά της αυτή, η Εκκλησία πάνω στο νησί της Σπιναλόγκας διέθετε όχι τόσο
την τεχνική, όσο την πίστη και την ελπίδα στον προσωπικό Θεό, από την οποία πηγάζει η πίστη στον άνθρωπο ως πρόσωπο,
εικόνα και ομοίωση Θεού, την αγάπη του Χριστού χωρίς όρια και αποκλειστικότητα και την ευχαριστιακή λειτουργική ζωή
της κοινότητας των Χανσενικών, η οποία πραγμάτωνε στα πέτρινα χρόνια της λειτουργίας του λεπροκομείου την αγάπη
αυτή ως προσωπική ύπαρξη και σχέση.
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Οι ναοί της Σπιναλόγκας και η λατρευτική ζωή

Η

τοπική Εκκλησία, λοιπόν, αμέσως μετά τη σύσταση του λεπροκομείου στη Σπιναλόγκα έδειξε έμπρακτα, όπως
ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον της για τη λειτουργική ζωή των εγκλείστων. Όπως αναφέρει ο Ε. Ρεμουντάκης
«μόλις δημοσιεύτηκε το διάταγμα περί συγκεντρώσεως όλων των Χανσενικών στη φοβερή Σπιναλόγκα ο τότε
αοίδιμος Επίσκοπος Πέτρας και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τίτος Ζωγραφάκης αληθινός ποιμένας, φωτισμένος Ιεράρχης, ερευνώντας τα αρχεία της Επισκοπής βρήκε ότι στη Σπιναλόγκα προ της ενετοκρατίας υπήρχαν τρεις μικροί ναοί
αφιερωμένοι εις την Αγ. Τριάδα, Πρόδρομον και εις τον Άγιον Παντελεήμονα. Αμέσως μετέβη ο ίδιος και ερευνώντας διεπίστωσε ότι ο Άγιος Παντελεήμων ήτο αποθήκη. Διέταξε αμέσως ν’ αδειάση και Χριστιανοί μαστόροι άρχισαν να τον επισκευάζουν. Μόλις τελείωσαν και πριν ακόμα συγκεντρωθούν οι άρρωστοι μετέβη και έκαμε τα εγκαίνια του ναού41, δια να
εύρουν έτοιμο οι άρρωστοι τον ναόν τους»42.

41

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω μέρος από ποίημα που συντέθηκε και εκφωνήθηκε την ημέρα των εγκαινίων του ναού από τον τελωνοφύλακα της Πλάκας,
ονόματι Ξανθάκη, και το διέσωσε και το αφηγήθηκε το 1968 ο Κων/νος Γ. Μαυρικάκης, κάτοικος του οικισμού Μαυρικιανό Ελούντας:
«Στα 1901, στας 3 του Ιουνίου
στη Σπιναλόγκα έγινε εγκαινιασμός Αγίου.
Τ’ Αγιού Παντελεήμονος εγκαινιασμός εγίνη,
με ευλαβείαν, με χαράν με τάξιν, με ειρήνην,
με ευταξίαν, με χαρά μεγάλης, ευφημήσαν,
και τα εγκαίνια καλώς τα επανηγυρήσαν.
Λαμπρά επανηγύρισαν κι έχαιραν ‘πό καρδίας
στη Σπιναλόγκα να ειδούν να ψάλλουν λειτουργίας.
Συνήχθησαν Χριστιανοί περίπου τρεις χιλιάδες,
και λόγο δεν επρόφεραν ενάντια στ’ αγάδες.
Και λόγος δεν ακούστηκε ενάντια να πώσι,
μόνο εδιασκέδαζαν με ευφημίαν τόση.
Έχαιρον και εφραίνοντο και εδοξολογούσαν,
και τον πανάγαθο Θεόν όλοι υμνολογούσαν,
απoύ μας το αξίωσεν τέτοιαν χαράν να δώμεν,
στη Σπιναλόγκα εκκλησιά και να λειτουργηθώμεν.
Αλλά ο ύψιστος Θεός το όρισε να γίνη
γιατί πριν εκκλησιά ’τονε, πάλι εκκλησιά να μένη,
και έως τη συντέλεια του κόσμου εκεί να μείνει.…».
42
Ρεμουντάκης Ε., «Το ψέμα και η αλήθεια», άρθρο στο περ. Ο κόσμος της Ελληνίδος, τ. 233, 1976, σσ. 287-288.
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Στιγμιότυπο των εγκαίνιων του Ιερού Ναού Αγ. Παντελεήμονα απο τον επίσκοπο Πέτρας Τίτο.
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Η πρώτη εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα ήταν μία μικρή εκκλησία που χτίστηκε
το 1709 ύστερα από αίτηση των ορθοδόξων κατοίκων της Σπιναλόγκας και άδεια του Λατίνου Αρχιεπισκόπου. Κατά την αφήγηση του Κωνσταντίνου παπά Εμμανουήλ Μαυρικάκη,
«ο παραπάνω ιερέας είχε κάποια διαφορά με ένα Τούρκο γαιοκτήμονα, κάτοικο της Σπιναλόγκας. Ο τελευταίος τον οδήγησε στο ανώγειο του κονακιού του. Όταν δε ανέβαινε τη
σκάλα, συνοδευόμενος από τον Αγά, πρόσεξε κάτω από τα πόδια του μια πλάκα με τον
σταυρό και μια επιγραφή από την παλιά εκκλησία. Διασκέλισε το σκαλοπάτι, για να μην
πατήσει τον Σταυρό που ήταν χαραγμένος πάνω στο σκαλοπάτι. Αφού λογαριάστηκε με
τον Αγά, βγήκε από την Σπιναλόγκα και κατευθύνθηκε στην Νεάπολη όπου είχε την έδρα
του ο επίσκοπος Τίτος. Σ’ εκείνον ανέφερε την ύπαρξη της επιγραφής. Ο Επίσκοπος Τίτος
έκαμε τις σχετικές ενέργειες και επετράπη στους χριστιανούς που έχτιζαν τη νέα εκκλησία
στα ερείπια της παλιάς ομωνύμου και έβαλαν στη θέση του σκαλοπατιού μια κοινή πλάκα
με την συγκατάθεση του Αγά, και την παλιά επιγραφή την εντοίχισαν στην πρόσοψη, πάνω
από την είσοδο, την νέας εκκλησίας όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα». Ο Gerola μετέγραψε
την επιγραφή αυτή, διαστάσεων 23Χ27:
«Ούτος ο ναός του αγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος
οικοδομήθη υπό εξόδος Ιακώβου Τζυρίτα
εις βοήοιαν του οίκου αυτού κατά το ΑΨΘ΄ μαύο Θ΄».
Μια περιγραφή του εσωτερικού της εκκλησίας του Αγ. Παντελεήμονα κατά την περίοδο
λειτουργίας του λεπροκομείου μας δίνει δημοσιογράφος της «Ελευθέρας Σκέψεως» το
1928: «-Νάτε και την εκκλησία μας, μου λέει ο λεπρός που με ακολουθούσε, όταν περνούσαμε από την μικρή πλατεΐτσα, της Σπιναλόγκας. Μπαίνω μέσα. Πολυέλαιοι πολυτελείας
κρέμονται και μεγάλες εικόνες αξίας την στολίζουν. Τέσσερις σειρές στασίδια παρατηρώ.
Ανάμεσα σ’ αυτά βρίσκονται και στασίδια πιο ψηλά και λίγο περιποιημένα… σκαμιά μπόλικα εδώ κι εκεί. Πολλά απ’ αυτά είναι σημαδεμένα για να γνωρίζονται από τ’ άλλα, με τ’
αρχικά ψηφία των ονομάτων αυτών που τα χρησιμοποιούν…»43.
Η έντονη λειτουργική ζωή που υπήρχε ανέκαθεν πάνω στο νησί τεκμαίρεται από την
ύπαρξη πλήθους ναών εκτός εκείνου του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τον Gerola
στο νησί εντοπίστηκε και μία εκκλησία ανώνυμη με κτήτορα τον Ιωάννη Ψαλίδη και μία
του Αγίου Παντελεήμονα. Ο Gerola εξηγεί ότι η εκκλησία αυτή (του Αγίου Γεωργίου)

43

Βλ. Εφημ. Ελευθέρα Σκέψις, 14/12/1928, σελ.1.
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ήταν προς την ανατολική πλευρά του φρουρίου και ότι μία επιγραφή βρισκόταν πάνω στην
«αγία πρόθεση»44. Ο Ψαλίδης ήταν αρχιμάστορας από την Σητεία. Η επιγραφή της εκκλησίας αυτής μεταγεγραμμένη έχει ως εξής:
«Ης ΑΧΞΑ΄μηνί φ(εβρουαρί)ου Β΄
μνήστητη Κύριε, του δούλου Ιωάννης Ψαλήδυ και προτωμάστορα Σειτίας
και της [συ]μβύας αυτού Ελένης και πατρός και μητρός αυτού μηχαή(λ),
Ελένη κε τέκνον αυτόν».
Εκτός από τις παραπάνω αναφερόμενες από τον Gerola δύο εκκλησίες, στη Σπιναλόγκα
υπήρχαν και οι παρακάτω: Εκκλησία της Παναγίας, η οποία φέρει την ονομασία Παλιανήδιατηρείται η προσωνυμία μέχρι σήμερα. Της εκκλησίας αυτής μια εικόνα της Παναγίας
(Παντάνασσας) αποπειράθηκαν οι Τούρκοι να κάψουν, αλλά οι χριστιανοί κατόρθωσαν να
την διασώσουν και την μετέφεραν νύχτα στο χωριό Δωριές και την έκρυψαν στην εκεί Μονή
του Αγίου Κωνσταντίνου. Η εικόνα φέρει καταφανή τα ίχνη της φωτιάς, στην οποία ρίφθηκε από τους Σπιναλογκίτες Τούρκους. Μια ακόμη Εκκλησία ήταν εκείνη του Αγίου Νικολάου45. Η εκκλησία αυτή είχε δύο κλίτη με το νότιο μεγαλύτερο σε ύψος και σε μήκος
από το βόρειο, το οποίο φαίνεται να είναι μεταγενέστερο46.
Ιδιαίτερες σχέσεις είχαν αναπτύξει οι ασθενείς και με το ερημητήριο του Αγίου Ανδρέα
στον Φινοκαλιά, το οποίο επισκέπτονταν συχνά με βάρκες και μάλιστα έκτισαν και το καμπαναριό της εκκλησίας χαράσσοντας σχετική αφιερωτική επιγραφή. Επίσης, ο εφημέριος
του Αγίου Ανδρέα Μελέτιος εξομολογούσε και ιεροπραττούσε συχνά πάνω στο νησί47.

44

Gerola, IV, σσ. 523-524.
Ζερβογιάννης Ν., «Η ιστορία της Σπιναλόγκας», στο περ. Αμάλθεια, τεύχ. 94-97, σσ. 42-44. Οι κατάλογοι των
αιχμαλώτων της Σπιναλόγκας του 1715, στους οποίους τα ονόματα καταχωρίζονται κατά συνοικία-ενορία, αποτελούν
μαρτυρίες όχι μόνο για το πολυάριθμο του οικισμού των ορθοδόξων Κρητών που είχε δημιουργηθεί μέσα στο φρούριο
κατά την τελευταία περίοδο της βενετοκρατίας αλλά και για την ύπαρξη αρκετών ακόμη ορθόδοξων ναών, για τους οποίους δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Σε μακροσκελή σχετικό κατάλογο μνημονεύονται οι εξής συνοικίες και ναοί: Συνοικία Αγ. Γεωργίου, Συνοικία Αγίου Παντελεήμονα, Συνοικία Αγίου Αντωνίου, Συνοικία Παναγιάς, Συνοικία Αγίου
Ιωάννη, Συνοικία Αγίας Βαρβάρας, Συνοικία Αγίου Νικολάου. βλπ σχετ. Αρακαδάκη Μ. ό.π. τ. Β΄, σελ. 195. Στον τόμο
αυτό υπάρχουν αρκετές τεκμηριωμένες πληροφορίες για τους ναούς της Σπιναλόγκας.
46
Μοσχόβη Γ., Σπιναλόγκα, Υπ. Πολιτισμού, Αθήνα 2005.
47
Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου, έγγραφο με αριθμ. πρ. 59/11-1-1931.
45
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Κατά την περίοδο του λεπροκομείου, οι έγκλειστοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποκατάσταση των ερειπωμένων
ναών του νησιού48, ενέργεια που τεκμηριώνει την μεγάλη τους πίστη και παραπέμπει συμβολικά στην ίδια την ίδρυση ή την
αποκατάσταση της κοινότητας και της συλλογικότητάς τους, την οποία οριοθετεί η ύπαρξη ενός ναού για όσους ζουν γύρω του.
Σε καταστάσεις βέβαια μακροχρόνιου εγκλεισμού οι άνθρωποι είναι φυσιολογικό να επικαλούνται τη θρησκευτική αρωγή
και να στρέφονται στο «ιερό» ως καταφύγιο από τις επώδυνες καταστάσεις που βιώνουν και ως μηχανισμό νοηματοδότησης
του βίου τους. «Μεγαλώναμε στην εκκλησία, πηγαίναμε συνέχεια. Κάναμε το Πάσχα, κάναμε τον Ιούδα, τρέχαμε να τον
κάψουμε, να βάψουμε τα αυγά μας, να κάνουμε τα κουλούρια, τα καλιτσούνια, όλα» 49 αναφέρει μία ασθενής. Σύμφωνα
άλλωστε και με τον Ν. Ζερβογιάννη, το ενδιαφέρον των ασθενών για τους ναούς σχετίζεται με το ότι «οι ίδιοι ήσαν αρκετά
ευσεβείς και εκκλησιάζοντο τακτικά. Πολλές φορές την Κυριακή, πήγαινα και ο ίδιος και εκκλησιαζόμουνα μαζί τους κάνοντας και το ανάλογο κήρυγμα, στρέφοντας την ομιλία μου σε λόγους παραμυθίας και συνιστώντας τους να υπομένουν και
να ελπίζουν ότι θα ευρεθεί και γι’ αυτούς το σωτήριο φάρμακο, όπως και βρέθηκε σε λίγα χρόνια»50.
Η πίστη στον Θεό, η οποία δεν μπορούσε να υποκατασταθεί από εγκόσμιες συμβολικές αναγνωρίσεις, αναγορεύτηκε
στη Σπιναλόγκα σε κεντρική συνιστώσα της ταυτότητας και του εαυτού, και έτσι μέσα στους δύο ναούς του νησιού που λειτουργούνταν, μπόρεσε να επέλθει μια σχετική ισορροπία: «Εγώ πάντα λέω», αναφέρει κάποια ασθενής, «πάντα να πιστεύετε
στον Θεό και ό,τι δυσκολία πρέπει εκεί να πηγαίνετε, στην προσευχή. Πήγαινα, τώρα που λες, στον Αϊ-Γιώργη. Είπα χωρίς
να μου λέει κανείς: Αϊ-Γιώργης είναι τώρα, ξέραμε, καλός Άγιος, στρατιώτης. Έλεγα: «Αϊ-Γιώργη βοήθησέ με να γλιτώσω,
βοήθησέ με διότι πια δεν μπορώ, θα πεθάνω, θα τρελαθώ» κουβέντιαζα στην πόρτα»51.
Ο Ρεμουντάκης περιγράφει και έναν εορτασμό του Πάσχα πάνω στο νησί με επίκεντρο τους δύο ναούς: «τη χρονιά αυτή
με όσους ήθελαν και μπορούσαν να με ακολουθήσουν γυρίσαμε όλα τα σπίτια που ήσαν ζευγάρια. Αυτό έγινε μετά την τελετή

48

« Προς την Αυτού θεοφιλίαν Επίσκοπον Πέτρας Κύριον Διονύσιον
Άπαντα ημείς τα δυστυχέστερα εκ των προβάτων του ποιμνίου σας ευχόμεθα εις τον Πανάγαθον Θεόν όπως σας χαρίζη υγίαν επ’ αγαθώ όλων μας.
Μία σκέψις μας ή μάλλον επιθυμία όλων μας είναι η κατωτέρω αναφερομένη και δια την οποίαν θα σας θερμοπαρακαλέσωμεν να μας δώσητε την θεόπνευστον
γνώμην σας.
Εις την κορυφήν της νησίδος, όπως θα ήχατε αντιληφθή, υπήρχαν πολλά ερείπια από σπήτια ανάμεσα όμως εις τα ερείπια υπήρχε και μία εκκλησία την οποίαν
οι βάρβαροι κατακτητές της νήσσου την ήχαν μεταβάλη εις μαγειρίον και από τους θόλους του ιερού εύγενε καπνοδόχος τώρα όμως το δίκαιον κράτος της τετάρτης
Αυγούστου εχορήγησεν ποσόν 80 χιλιάδων δρ. δια την κατεδάφησιν των ερειπίων εις την Αδελφότητά μας και ήρχισε η κατεδάφησις.
Άμα δε τη ενφανήση της εκκλησίας όλοι οι ασθενείς επροθυμοποιήθησαν να την οικοδομήσωμεν δι’ ιδίων εξόδων.
Προ πάσης όμως ενεργείας εμπράκτου εθεωρήσαμεν πρέπον να ζητήσωμεν την γνώμην του πνευματικού Μας πατέρα και την οποίαν περιμένωμεν εναγωνίως.
Ευγνόμωνες ασπαζόμενοι την Δεξιά σας
Τα πονεμένα τέκνα σας της Σπιναλόγκας
Και δι’ αυτούς
Επ. Ρεμουντάκης».
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ, πρωτ., 693/12-7-1939.
49
Αφήγηση ζωής ασθενούς, βλ. Σαββάκης Μ., ό.π. σσ. 150-151.
50
Ζερβογιάννης Ν., ό.π. σελ. 118.
51
Αφήγηση ζωής ασθενούς, βλ. Σαββάκης Μ., ό.π.

Σελ. 38
Ιερός Ναός Αγίου
Νικολάου
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της δευτέρας Αναστάσεως που φορώντας όλοι και όλες τα σχολιανά μας ρούχα κάναμε τον γύρο του νησιού με μεγάλη δυσκολία λόγω του ανωμάλου εδάφους, έχοντας επικεφαλής τα εξαπτέρυγα και την εικόνα της Αναστάσεως. Στο πίσω μέρος
του νησιού υπήρχε και υπάρχει μία μικρή εκκλησούλα εις μνήμην του Αγίου Γεωργίου που την είχε ανοικοδομήσει ένας άρρωστος που δεν τον πρόλαβα στη ζωή. Εκεί σταματήσαμε και ψάλλαμε τον εσπερινό της Αναστάσεως. Τέλος φθάσαμε στον
Άγιο Παντελεήμονα, προσκυνήσαμε την εικόνα, φιλήσαμε το χέρι του παπά και πήγαμε στο καφενείο…»52.
Ο Ρεμουντάκης διασώζει και τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα την πρώτη χρονιά που για «να διεκδική υπεύθυνα
και επίσημα τα αιτήματα των αρρώστων» ίδρυσε την «Αδελφότητα ασθενών Σπιναλόγκας ο Άγιος Παντελεήμονας»: «Η
εικοστή εβδόμη Ιουλίου πλησίαζε και έπρεπε να εορτάσωμεν το Σωματείον με τρόπο που να ένοιωθαν τα μέλη τη διαφορά
από τα μη μέλη. Μετά το μνημόσυνο και τη σχετική βελτίωση της καθαριότητος, οι μη συγγενείς των αρρώστων επληθύνοντο. Όπως με επληροφόρησαν εγκαίρως εάν ο καιρός το επέτρεπε, αρκετοί χωρικοί από την Ελούντα και το Βρουχά θα
ήρχοντο στο πανηγύρι της εκκλησίας μας. Συμφωνήσαμε όλοι να παραγγείλωμε στο φούρναρη που έμενε στην Πλάκα να
μας ετοιμάση 220 αρτίδια μα τη σφραγίδα του πρόσφορου. Από αυτά τα 165 θα παρέδιδε σε εμάς, τα δε υπόλοιπα θα έμεναν
στη βάρκα το πρωί της εορτής και ένα μικρό κιβώτιον λουκούμια μαζί με ένα μπουκάλι τσίπουρο με τέσσερα ποτηράκια για
να προσφερθούν στους επισκέπτες και το προσωπικόν.
Μετά την θείαν λειτουργίαν πήγαμε στο προσωρινό γραφείο που ήταν ένα παλαιό Τούρκικο κατάστημα στον κεντρικό
δρόμο, κάναμε αγιασμό και κατόπιν προσφέραμε μαζί με τις ευχές ένα αρτίδιο στο κάθε μέλος. Αφού τελειώσαμε με τους
επισκέπτας, πήγαμε στην αγορά, όπου εντεταλμένοι υπάλληλοι προσέφεραν στους επισκέπτας μας το λουκούμι, το ποτό
και το αρτίδιο. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι, επισκέπται και μη μέλη της αδελφότητος για την πλήρη μελετημένη και απίστευτα
επιτυχημένη οργάνωση της εορτής…»53.
Το θρησκευτικό πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα συνιστούσε ένα εθιμικό γεγονός κοινωνικοποίησης μέσα σ’ αυτόν
τον τόπο της μιαρότητας και της περιθωριοποίησης. Έναν σημαντικό σταθμό στην οργάνωση του χρόνου της κοινότητας
των εγκλείστων. Ένα κοινό απόθεμα βιωμένης εμπειρίας που ενοποιούσε και προσέδιδε έναν αμοιβαίο τρόπο κατανόησης
του εαυτού και των κοινωνικών σχέσεων. Μέσα απ’ αυτό εκφραζόταν και αναπαραγόταν το συλλογικό πνεύμα. Άλλωστε ο
ίδιος ο προστάτης Άγιος Παντελεήμονας εξέφραζε την ενότητα της λεπρικής κοινότητας καθαγιάζοντας τόσο τον χώρο
όσο και τον χρόνο της. Παρέπεμπε σε ένα ιδεατό «άλλοτε» και «αλλού» υποστηρίζοντας την ετερότητα των εγκλείστων
σε σχέση με το παρόν τους54. Μέσα από την δυναμική και ζώσα παράδοση των θρησκευτικών πανηγυριών οι έγκλειστοι
ανέτρεπαν τελετουργικά το δυσχερές παρόν τους, μετασχηματίζοντας θετικά τα βασικά του δομικά χαρακτηριστικά και
αναβιώνοντάς τα σε ένα «υγιές» παρελθόν, το οποίο παρουσιαζόταν ως ζώσα πραγματικότητα παραγωγής και αναπαραγωγής των συμβολικών προϋποθέσεων της ζωής τους στο παρόν.
Την έντονη λειτουργική ζωή στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα μαρτυρεί και η ύπαρξη μιας χειρόγραφης ακολουθίας Παρακλητικού Κανόνα στον Άγιο Παντελεήμονα που είχε αντιγραφεί στην Ιερά Μονή των Ιβήρων του Αγίου

Σελ. 40
Ερημητήριο Αγίου
Ανδρέα.
Διακρίνεται το
καμπαναριό,
αφιέρωμα των
λεπρών

52

Ρεμουντάκης Ε., ό.π., σσ. 133-134.
Ρεμουντάκης, Ε., ό.π. σελ. 131-133.
54
Νιστιάκος Β., Χτίζοντας τον χώρο και τον χρόνο, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2003, σελ. 167.
53
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Όρους το έτος 1936, από τον μοναχό Αρτέμιο Ιβηρίτη55 ειδικά για τον ναό του Αγίου Παντελεήμονα
της Σπιναλόγκας. Το χειρόγραφο διαστάσεων 17Χ25 εκ. ήταν πανόδετο με μαύρη δερμάτινη ράχη
στο εξώφυλλο. Συνολικά το βιβλίο έχει είκοσι-πέντε φύλλα, ραμμένα σε πέντε σημεία με λεπτό σπάγγο.
Στη δεύτερη σελίδα ο μοναχός Αρτέμιος κάνει αναφορά στους «ενεργήσαντας επί δαπάνης», για
την αντιγραφή «της βίβλου»: «Άγιε και ιαματικέ Παντελεήμον, τους/ενεργήσαντας επί δαπάνης
την αντιγρα/φήν της βίβλου, επάκουσον τας δεήσεις/αυτών και λύτρωσαι αυτούς και πάντας τους/
επικαλουμένους το θείον σου όνομα, από ψυ/χικών και σωματικών νοσημάτων, ως την/χάριν παρά
Κυρίω κομισάμενος του θεραπεύειν/πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν αναργύρως/ ων πιστών τα
πάθη ιώμενος τους σοι βοώντας/Χαίρε μάρτυς πολύαθλε!». Η αφιέρωση του χειρογράφου στην ίδια
σελίδα φανερώνει πως η αντιγραφή έγινε αποκλειστικά και μόνον για τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα της Σπιναλόγκας. Η αφιέρωση έχει ως εξής: «Αφιερούται η παρούσα εις τον Ιερόν Ναόν
του Αγίου και Ιαματικού Παντελεήμωνος εις Λεπροκομείον Σπυναλόγγας-Κρήτης».
Στον Άγιο Παντελεήμονα υπάρχει και μια εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με την επιγραφή
«Δαπάνη Αθανασίου Πετροπάκη μοναχού/Άγιον Όρος Σκήτη Ιβήρων/1926» και φανερώνει πως
η σχέση της Σπιναλόγκας με το Άγιο Όρος και ιδίως με την Μονή Ιβήρων ήταν πολύ στενή και παλαιότερη από την αντιγραφή του παρακλητικού κανόνα.
Επίσης, από το Βιβλίο Ταμείου της ενοριακής επιτροπείας που αποτελούνταν από τους Γεώργιο
Μελάκη, Ιωάννη Καπαιδόνη, Φ. Μαναρόλη, Ε. Τσιαπόπουλο φαίνεται πως το έτος 1936 η Επιτροπεία
έλαβε από το Άγιο Όρος πολλά λειτουργικά βιβλία και άλλα είδη της θείας λατρείας, δείγμα της έντονης λειτουργικής ζωής των λεπρών. Συγκεκριμένα στην σελ. 52 του βιβλίου αυτού και στη στήλη
με τα έξοδα «από 4 Σεπτεμβρίου 1936 μέχρις 4 Απριλίου 1937» διαβάζουμε: «Εξ Αγίου όρους μίαν
σημαίαν, παρακλητική, ωρολόγιον και ένα τεμάχιον υφάσματος δρχ 1795/πέντε κανδήλια ασημένια
και κανδηλόκουπες 7165/ θυμίαμα και κανδηλίθρες συσκευασία δέματος 165».
Η εικόνα της λειτουργικής ζωής και της θρησκευτικότητας που έχουμε για τους ασθενείς της Σπιναλόγκας εμπλουτίζεται από τη διαπίστωση της προμήθειας πάμπολλων εκκλησιαστικών βιβλίων56,

55
Βλ. σχετικά Αρχιμ. Εύγ. Αντωνόπουλος νυν Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, «Ένα χειρόγραφο από
τον Ι. Ναό Αγ. Παντελεήμονος Σπιναλόγκας», στο περ. Αμάλθεια τεύχ. 132-133, σσ. 183-196.
56
Εν Σπιναλόγκα τη 17/2/1940
Θεοφιλέστατε
Πολύ θα σας παρακαλέσωμεν όπως φροντίσετε και μας αποστείλετε τρεις Καινές Διαθήκες εις σχήμα μικρού (τσέπης) γνήσιον κείμενον της ορθοδόξου εκκλησίας και τας οποίας εάν είναι δυνατόν να τας υπογράψετε. Το δε αντίτιμον
θα λάβετε από τον κομιστήν της παρούσης.
Ευλαβείς φιλούμεν την δεξιά σας πιστά της ορθοδοξίας τέκνα»,
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρ. 281/124/6-3-1940.
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από το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση δεσποτικών εορτών και σαρανταλείτουργων57 υπέρ της υγείας τους και εις
μνήμην των νεκρών τους, από τις συχνές εξομολογήσεις και από τη φανατική προάσπιση της καθαρότητας της ορθόδοξης πίστης τους από αιρετικές παρεισφρήσεις58. Σε σημαντικό θέμα αναγορεύτηκε πάνω στο νησί το ζήτημα της προπαγάνδισης
του παλαιού ημερολογίου κυρίως από μοναχούς του Αγίου Όρους. Η κοινότητα των λεπρών αντέδρασε έντονα ζητώντας από
τη διοίκηση του λεπροκομείου τη λήψη αυστηρών μέτρων59. Για την αντιμετώπιση του τελευταίου φαινομένου, ο εφημέριος
Σπιναλόγκας Μελέτιος Βουργούρης πρότεινε «νουθεσίαν πνευματική μετά στοργής και πατρικού ενδιαφέροντος»60.

57

«Πλάκα 20/3/1949
Σεβασιώτατε κύριε επίσκοπε μετά μεγάλου σεβασμού φιλώ την δεξιάν σας. Σεβασμιώταται
Σας ζητώ μια εξιπιρέτισης αν σας είναι εύκολο τυχανο άροστη εις την σπιναλόγκα και μι δινάμενη να εκτελέσο τα καθίκοντά μου, επιθιμώ να κάμο ένα σαρανταλίτουργον και σας παρακαλώ αν είναι δινατόν να με διευκολίνεται να σας στίλο όσον ποσόν χριαζεται να το διανεμιται σε διάφορα χωρια και να μου γράψεται πόσο
θα στοιχίση και αν έχω τας δυνάμεις νας σας τα αποστίλο και θα μου γράψεται ότι την δύνα ημέρα θα γίνη όπως και εγώ η ανάξια κυνονίσο το σώμα και αίμα του
γλική μας Ιησού.
Μετά σεβασμού φιλό την διαξιάν σας Μ.Π.»
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 316/26-3-1949.
58
Χαρακτηριστικό είναι το γράμμα ασθενούς προς το «θεοφιλέστατον Επίσκοπον της Ιεράς Επισκοπής Πέτρας», προς τον οποίον αναφέρει μεταξύ άλλων ότι
«… προ τινών ημερών εισήλθεν εις το ενταύθα νοσηλευτήριόν μας κάποιος ιεροκήρυξ όστις ήθελε να ενσπείρη εν ταις καρδίαις των ομοιοπαθών μου τα αιρετικά
του ζιζάνια και φρονήματα, διότι καθώς επληροφορήθημεν και διεπιστώσαμεν και εκ των βιβλίων, τα οποία κρατούσε, ήτο ευαγγελιστής ή μασώνος.
Επειδή όμως, η ημετέρα αδελφότης συν τω πατρί ημών Χρυσάνθω τον ηνόησε, ότι ήτο τοιούτος, απήλθε άπρακτος και ούτω συν Θεώ απηλάγημεν της μάστιγος
του λύκου αυτού… επειδή δε οι τοιούτοι προσέρχονται προς τα πρόβατα ενδεδυμένοι με ένδυμα προβάτου και ενίοτε δεν γίνονται αντιληπτοί παρακαλώ υμάς
θερμώς, προς το οποίον απευθύνεται συν πάσιν τοις λοιποίς ποιμένεσι , ο θείος Απόστολος Παύλος λέγων «προσέχετε εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το
πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους ποιμαίνειν την Εκκλησίαν του Θεού, ην περιεπιήσατο δια του ιδίου αίματος. Εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την
άφιξιν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου (πραξ. Κ΄17). Παρακαλώ επαναλαμβάνω, υμάς θερμώς Δέσποτά μου, όπως μη επιτρέπητε να κηρύττη
τις ει μη μόνον κατόπιν αδείας σας.
Ίνα δε εις το ενταύθα Νοσ/ριον επισκεφθή, τούτο σας παρακαλώ, όπως απευθυνθήτε προς τον Σεβαστόν κον Διευθυντήν παρακαλόντας αυτόν, όπως μην επιτρέπη εις τους τοιούτους λύκους να εισέρχονται εις το ίδρυμα μας ει μη μόνον εις εκείνους εκ των ιεροκηρύκων, οίτινες κρατούν εις τας χείρας των έγγραφον ιδικόν
σας.
Επιπροσθέτως παρακαλώ υμάς άγιε Δέσποτά μου, όπως δώσητε την εντολήν εις τον πνευματικόν ημών Πατέρα Χρύσανθον, να επιστήση την προσοχήν του εις
τοιαύτας πλεκτάνας του πανούργου δαίμονος και να είπη εις τους ομοιοπαθείς μου να μη μελετούν τα βιβλία των Ευαγγελιστών, εάν είναι ψυχοφθόρα (διότι τινες
λέγουν ότι τα τοιαύτα βιβλία δεν βλάπτουν καθ’ ότι τοιαύτα υπάρχουν πολλά εις το ενταύθα ίδρυμα)..» Α.Ι..Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 589/27-6-1949.
59
«… εις μοναχός εκ του Μοναστηρίου Καρυαίς Αγίου Όρους έχη σχετισθή εδώ μετά ενός ασθενούς λεπρού και αποστέλλη εις τούτον συχωροχάρτια και εξομολογήσεις δια να εξομολογή τους ασθενείς… πράγμα το οποίο είναι άνομον καθ’ ότι και ο εδώ ασθενής τυχάνη εις ηλικίαν 18 ετών. Ο αυτός δε ιερομόναχος έχη
προπαγανδίση δι’ αυτού του ασθενούς, πολλούς εκ των ασθενών δια το ζήτημα του ημερολογίου, τους έχουν πείση να πηγαίνουν με το παλαιόν ημερολόγιον και
έχη γίνη σχίσμα εις τους εδώ ασθενείς…. Ήκουσα δε ότι εντός ολίγων ημερών θα κατέλθη εκ του Αγίου Όρους εις μοναχός για να κάμη και άλλους μοναχούς από
τους εδώ ευρισκομένους ασθενείς… δια τούτο παρακαλώ όπως μεριμνήσετε επί του προκειμένου ζητήματος και εκλείψη το άτοπον τούτο…», Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο
με αριθμ. πρωτ. 709/20-8-1931.
60
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. 251/23-2-1938.
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Χαρακτηριστική είναι στο σημείο αυτό η περίπτωση των παλαιοημερολογιτισσών μοναχών Ευθυμίας και Ευφροσύνης Κεφαλογιάννη, την κουρά των οποίων αναγνώρισε εκ
των υστέρων ως κανονική ο Επίσκοπος Πέτρας «εκ συγκαταβάσεως και εκκλησιαστικής
οικονομίας ένεκα των εξαιρετικών συνθηκών υπό τας οποίας διάγουν και προς εξασφάλισιν
ηθικής ασφαλείας και ψυχικής σωτηρίας…». Υπήρξαν επίσης και πολλοί ασθενείς που
ασπάστηκαν το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα πάνω στο νησί61.
Για την καλύτερη διαχείριση των θρησκευτικών πραγμάτων οι έγκλειστοι αυτοοργάνωσαν τον κοινωνικό τους κόσμο ιδρύοντας την «Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα
Ασθενών Σπιναλόγκας: Ο Σταυρός του Μαρτυρίου». Πρακτικά, λοιπόν, ο εγκλεισμός δεν
ακύρωσε ποτέ υποκειμενικά και συλλογικά εγχειρήματα διαχείρισής του. Η θρησκευτική
πίστη ενίσχυσε την ομαδική οργάνωση, τη δημιουργία θυλάκων αντίστασης και τη συγκρότηση υποκειμενικοτήτων που επιχείρησαν να επιβιώσουν στα διάκενα του θεσμικού καταναγκασμού62.
61

«Δήλωσις
ο υπογεγραμμένος Χορέν Ζαρυκιάν Αρμένιος την καταγωγήν και το θρήσκευμα, δηλώ υπευθύνως και ενόρκως ενώπιον και των κάτωθι υπογεγραμμένων μαρτύρων ότι εξ ιδικής μου πρωτοβουλίας και θελήσεως και άνευ ουδεμιάς παρεμβάσεως υφ’ ουδενός ασπάζομαι μετά προθυμίας το της ορθοδοξίας δόγμα εις ον θέλη μείνη πιστός μέχρι το τέλος της
ζωής μου», ΑΙΜΠΧ έγγραφο με αριθμ. πρωτ 163/10-2-1932.
62
«Σπιναλόγκα 23/12/1937.
Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Πέτρας Διονύσιε
Ευσεβάστως λαμβάνομεν την τιμήν οι εν Χριστώ αδελφοί σας απόκληροι Σπιναλόγκας να σας ικετεύσωμεν όπως
λάβετε τον κόπον και μας ακούσετε μίαν παράκλησίν μας.
Αι άπειραι ανάγκαι τας οποίας έχομεν είναι γνωσταί εις υμάς. Τώρα δε τελευταίως η λαοσωτήριος Κυβέρνησίς μας έχει
λάβη απόφασιν να θεραπεύση πολλάς εξ αυτών. Αλλά δεν είναι δυνατόν να επαρκέση εις όλα. Προς τούτο συνεστήσαμεν μια
επιτροπήν η οποία ανέλαβε να θεραπεύη όσας ανάγκας θα της επιτρέπουν τα μέσα και αι δυνάμεις τας οποίας θα διαθέτη.
Το πεδίον είναι ευρή διότι το ζωντανόν νεκροταφείον που η ειμαρμένη μας επεδίκασεν βρίθει εις τοιούτου είδους θλίψεις ελλείψεις και ανάγκας. Ως πρώτην εθεωρήσαμεν την τσιμεντόστρωσιν της κεντρικής οδού του λ/μείου δια της οποίας
γίνεται όλη η κίνησις και προπάντος προς την εκκλησίαν όπου βασανισμένοι από τους πόνους όλην την εβδομάδα καταρακομένοι και συντετριμμένοι από την θλίψην εξ αιτίας της κατάντιας μας δυσανασχετούμε.
Την ημέραν δε Αγίας Κυριακής πηγαίνοντας στην εκκλησία ενψυχωνόμεθα και αλαφρόνομεν λίγο με τα παρήγορα
θεία λόγια για τον σταυρόν μας. Πολλοί όμως εξ ημών κυρίως αόματοι και ακρωτηριασμένοι εξ αιτίας των λάκκων και
γενικώς του ανωμάλου δρόμου και προ πάντων τώρα τον χειμώνα στερούνται της ανακουφήσεως αυτής. Σεις δε μόνον
θεοφιλέστατε γνωρίζητε παντός άλλου καλύτερον την αξίαν του σεις μόνον πνευματικέ μας πατέρα γνωρίζητετε διότι
μας ξέρετε από κοντά και με τα ίδια σας μάτια έχετε αντικρίσει την δυστυχία μας. Προς τούτο εκάμαμεν έρανον μεταξύ
μας εκ του γλίστρου επιδώματός μας και ετσιμεντοστρώσαμεν ένα μέρος...Τα δυστυχισμένα τέκνα σας, οι απόκληροι της
Σπιναλόγκας. Ευχόμενοι μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του χριστιανισμού και του ποιμνίου σας.
Δια την επιτροπήν Επαμ. Ρεμουντάκης».
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρ. 1316/29-12-1937.
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Από όσα γνωρίζουμε για τις δραστηριότητες της Αδελφότητας ήταν εκείνη, η οποία
συνέφερε «ποσόν τι όπερ απέστειλε εις τον εκδοτικόν οίκον «Η Ζωή» προς αποστολήν
14 Κυριακοδρομίων και Ευαγγελίων επί ονόματι του Επισκόπου Πέτρας» για να τα αποστείλει «εις τους εγγραμμάτους ιερείς ίνα ποιούν καθ’ εκάστην Κυριακήν εξήγησιν του
Ευαγγελίου και διδαχήν επ’ αυτού…»63.
Η Αδελφότητα προμηθευόταν θρησκευτικά βιβλία και τα διένειμε στους ασθενείς. Ζήτησε μάλιστα την παρέμβαση του Επισκόπου Πέτρας64, προκειμένου να της παραχωρηθεί
αίθουσα «προς ακρόασιν της εκεί γεννησομένης μελέτης των θείων και ιερών βιβλίων των
τε αγίων ημών Πατέρων και των νυν γνησίων διαδόχων αυτών αφενός και προς κοινή προσευχήν προ της μελέτης και μετά την μελέτη και διδαχήν αφ’ ετέρου»65.
Η Αδελφότητα προχώρησε ακόμη και στην έκδοση φυλλαδίου με τίτλο «Η θεία ευχαριστία και η καλή χρήσις αυτής» το οποίο απέστειλε στους Επισκόπους της Κρήτης «με
τον ιερόν σκοπόν να τα διανέμουν εις τους τυχόντας αμαθείς ιερείς της Ιεράς αυτών Επισκοπής»66.
Ο θρησκευτικός ζήλος των ασθενών της Σπιναλόγκας ήταν τόσο ισχυρός ώστε, όπως
μας πληροφορεί επιστολή ασθενών προς τον Επίσκοπο Πέτρας, οι έγκλειστοι είχαν χωριστεί «εις τρεις ομάδας. Η μία νομίζη ότι πρέπη να τιρούμεν αυστηρά νηστείαν εις βαθμόν
ξηροφαγίας πλην Σαββάτου και Κυριακής, η ετέρα νηστείαν με αποχή από το έλαιον Τε-

63

Επιστολή ασθενούς προς τον Επίσκοπον Πέτρας, Α.Ι.Μ.Π.Χ. έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 35/5-9-1950. Απαντώντας
στην ενέργεια αυτή ο Πέτρας Διονύσιος αναφέρει μεταξύ άλλων: «.. βαθύτατα συνεκίνησε ημάς το υμέτερον έγγραφον
εις το οποίο απαντώμεν, μη δυνάμενοι να παραστήσωμεν, προς τη συγκινήσει, και την ευχαρίστησιν, την οποίαν εδοκιμάσαμεν εκ της ευγενεστάτης χειρονομίας υμών, μαρτυρούσης ευσέβειαν, φιλαδελφίαν και μέγα ενδιαφέρον, δια την σωτηρίαν των χριστιανικών ψυχών…δια της χειρονομίας υμών ταύτης έρχεσθε επίκουροι εις τοιαύτην ημετέραν,
συνισταμένην εις τον εφοδιασμόν των διαφόρων εφημερίων, δια των επωφελών εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος… εύχομαι η υμετέρα Αδελφότης να διατηρηθή και να αποκτήση και άλλα μέλη εκ των ομοιοπαθών σας, και ει δυνατόν ολόκληρον το νοσηλευτήριον να μεταβληθή εις τοιαύτην ευαγή Αδελφότητα…», Α.ΙΜ.Π.Χ.,
έγγραφομε αριθμ. πρωτ. 198/6-2-1950.
64
«…θεωρούμεν ιερόν καθήκον να υποβάλλωμεν προς την υμετέραν Σεβασμιώτητα ευλαβώς και ταπεινώς τας θερμάς ευχαριστίας ημών δια την τοιαύτην επιδειχθείσαν πατρικήν Σας στοργήν και αγάπην, άμα δε και ενδιαφέρον και ενέργειαν, που τα μέγιστα συνετέλεσεν εις το να εγκρίνη η ημετέρα διεύθυνσις και να αποφασίση περί της παροχής της υφ’
ημών υποδειχθείσης αιθούσης ευχόμενοι όπως ο Κύριος... παρέχη υμίν μακροβιότητα και διηνεκή υγείαν ίνα ημών παρίστασθε ως μόνος βοηθός και παραστάτης, εις πάσαν ανάγκην πνευματικήν ημών, παρέχοντας ημίν τας πατρικάς και αγίας
υμών συμβουλάς …» Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 491/29-5-1950.
65
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 427/4-5-1950.
66
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 228/10-4-1951.
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τάρτην και Παρασκευήν και η τρίτη παμφαγίαν εις όλα ως ασθενείς»67. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι όταν οι έγκλειστοι πληροφορήθηκαν για κάποιο θαύμα που έγινε στην
περιφέρεια της επισκοπής ζήτησαν επιτακτικά από τον Επίσκοπο Πέτρας «μετά δακρύων
διαφώτησιν περί του προκειμένου θαύματος λεπτομερώς, ίνα φωτισθώμεν πάντες οι ενταύθα ασθενείς σωματικώς και ψυχικώς και δοξάσωμεν τον Πατέρα ημών τον εν τοις ουρανοίς…»68. Το ότι η κατίσχυση στον δημόσιο λόγο της ιατρικής και θεσμικής
αντιμετώπισης της ασθένειας δεν αφαίρεσε ποτέ από τους ασθενείς την υπερβατική διαχείριση της ασθένειας και του βίου τους το μαρτυρεί, επίσης, η ροπή τους προς τον μοναχισμό69
και τα γεμάτα με εικόνες αγίων δωμάτιά τους, ακόμη και ο φανατισμός με τον οποίο κάποιοι
λεπροί εντάσσονταν σε παραεκκλησιαστικές οργανώσεις ή και σε αιρετικά σχήματα, όπως
ήδη έχουμε αναφέρει.

67

Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 178/19-3-1951. Απαντώντας στο αίτημα των ασθενών για παρέμβασή του
προκειμένου να λήξουν «αι μεταξύ μας διαφωνίες» ο Επίσκοπος Διονύσιος έγραψε μεταξύ άλλων: «…το χριστιανικώς
ορθόν είνε με το μέρος της Βας ομάδος. Η γνώμη ημών αύτη διατυπούται και με την προϋπόθεσιν ότι πρόκειται περί αυστηρών νηστευτών σεβομένων και ακολουθούντων κατά γράμμα τα πατροπαράδοτα … δια τους ασθενείς όμως απαιτείται
γνώμη του ιατρού και εφαρμογή του λαϊκού αξιώματος «ασθενής και οδοιπόρος αμαρτίαν ουκ έχει»… Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 215/30-3-1951.
68
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 154/13-3-1947.
69
«Επειδή εδώ εις το λεπροκομείον Σπιναλόγκας κατοικεί κάποιος Νικόλαος Κ. εκ του χωρίου Πλάτη ετών 42 ο
οποίος εχρημάτισε δόκιμος εις την Ι. Μονήν Βυδιανής κατά το 1923 και είχε πλήρη την διάθεσιν να γίνει μοναχός και
όμως προσεβλήθη από την ασθένειαν της λέπρας και μετεφέρθη εις το Λεπροκομείον τώρα ζητή πάλιν να γίνη μοναχός
δια να μετοικήση εις το λεπροκομείον του Αγίου Όρους δια τούτο αιτούμαι και παρακαλώ όπως χορηγήσητε ημίν την
άδειαν προς τούτο. Μελέτιος Βουργούρης», Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 185/2-3-1936.
«Εν Νοσηλευτηρίων Αγ. Παντελεήμονος (Σπιναλόγκα) τη 11/1/1941
Θεοφιλέστατε Δέσποτα ευλαβώς ασπάζομαι την δεξιάν σου
Πληροφορώ υμάς ότι εδώ είναι μια λεπρή Χρυσή Ψ. ονομαζομένη εκ της επαρχίας πεδιάδος του χωρίου Αμαριανού
η οποία υπανδρεύθη το 1916 και έμεινε μετά του ανδρός αυτής 3 μήνας κατόπιν ο ανήρ αυτής επήγε στρατιώτης και εφονεύθη εις τον πόλεμον εκείνη δε επειδή ήτο έγγυος και ότε ήλεθν ο καιρός εγέννησεν θυλικόν παιδίον το οποίον ανέθρεψε
με πολύν κόπον ένεκεν της πτωχείας της. Το 1936 την υπάνδρευσε και αφού την υπάνδρευσε μετ’ ολίγους μήνας επόνεσεν
ο πους της Χρυσής. Επήγεν εις τον ιατρόν δια να ιατρευθή και ανεκαλύφθη ότι ήτο λεπρά και την έφεραν εδώ. Από τότε
όπου την έφεραν εδώ ζη ζωήν ενάρετον καθώς πρέπει τοις χριστιανοίς. Εκτός τούτου και άλλαι δύο μένουν μαζί της εις
έν δωμάτιον αι οποίαι αν και είναι νέαι και δεν είναι χήραι ως εκείνη διότι ζώσιν οι άνδρες των εις τα χωρία των την μιμούνται όμως και ζουν την ίδιαν ζωήν σοφρωνέστατα, αύτη λοιπόν η γυνή η χήρα ζητεί να καρή μοναχή και τούτο μοι
λέγει πάντοτε εις την εξομολόγηση. Εάν ευαρεστείσθαι και ευδοκείτε εις τούτο θα μου γράψητε ποίαι διατυπώσεις χρειάζονται νας τας εκτελέση, να γίνη το ζήτημά της το οποίον δεν πιστεύω να θίγη κανέναν νόμον εκκλησιαστικόν ή πολιτικόν
και ως εκ τούτου είμαι πεπεισμένος ότι και υμείς δεν θα εναντιωθήτε εις το ζήτημα τούτο».
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 33/18-1-1941.
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Με την έντονη θρησκευτική ζωή πάνω στο νησί σχετίζεται επίσης και η διαχείριση του
πολύ σημαντικού θέματος των γάμων μεταξύ των ασθενών: «Από την αρχή της λειτουργίας του θλιβερού ιδρύματος, επετρέπετο ο νόμιμος γάμος70 με άδεια της Επισκοπής Πέτρας»71. Σ’ αυτό το σημείο συναντάμε μια σημαντική διαφοροποίηση της Σπιναλόγκας
από ένα κλασσικό ολοπαγές ίδρυμα, όπου η ολοσχερής παρεμπόδιση των γάμων αποτελεί
ένα από τα κυρίαρχα και δομικά στοιχεία και όπου η παραβίαση αυτού του κανόνα ανάγεται
σε πράξη αντίστασης και σε μορφή σωματικής εμπλοκής που συμβάλλει στην άρνηση μιας
δεδομένης κατάστασης πραγμάτων72. Η τέλεση νόμιμων γάμων από την πλευρά της τοπι70

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή ασθενούς, «ατυχήσαντος επιστήμονος», προς τον Σεβασμιώτατο Επίσκοπον
Λασηθίου με την οποία ζητά την μη αυστηρή εφαρμογή των ιερών κανόνων προκειμένου να τελεστεί θρησκευτικός γάμος,
στον οποίο θα παρίστατο ως παράνυμφος: «Σεβασμιώτατε ο εφημέριος Σπιναλόγκας αρνείται να τελέση το μυστήριον
του γάμου μεταξύ ενός ζεύγους ομοιοπαθών μου, εις το οποίον πρόκειται να παραστώ εγώ ως παράνυμφος με την δικαιολογίαν ότι δεν μου επιτρέπεται από τους εκκλησιαστικούς κανόνας να παρίσταμαι ως τοιούτος εφ’ όσον δεν έχω κάμει την
στέψη μου με την σύζηγό μου (την κατ’ ουσίαν τοιαύτην) την οποίαν μόλις προ μηνός επήρα, ανεξαρτήτως του αν τούτο
συμβαίνει και θα παραταθή δι’ ολίγους ακόμη μήνας μόνον και μόνον ένεκα λόγων ανεξαρτήτων της θελήσεως μου.
Απευθυνόμενος λοιπόν προς υμάς σας θερμοπαρακαλώ όπως ευαρεστούμενος μου γνωρίσετε αν υπάρχη σχετικός
εκκλησιαστικός κανών και αν υμείς έχεται επιστήση εις τους εφημερίους και ειδικότερον εις τον παρ’ ημών ιδιαιτέρως
την προσοχήν εις την πιστήν αυτού εφαρμογήν διότι εγώ τουλάχιστον εις όλην μου την ζωήν γνωρίσα πλείστας όσας
παρομοίας περιπτώσεις εν Αθήναις ένθα έζησα ουδέποτε συνέβη να εμποδισθή παράνυμφος εις την στέψιν δια τοιούτον
λόγον ούτε και νύξης τοιαύτην να κάμη ο εκτελών το μυστήριον ιερεύς και συνεπώς έχω τη γνώμην ότι η διατύπωσις
αύτη αποτελεί προσωπικήν γνώμην του εφημερίου μας. Αλλά και αν ακόμη υπάρχη σχετικός κανών του οποίου το απαράβατον υμείς έχετε συστήσει σας θερμοπαρακαλώ όπως λαβόντες υπ’ όψη τους εξαιρετικούς όρους και συνθήκας της
ζωής, υφ’ ων διέπεται ο κόσμος του αποκόσμου μας-δια τους οποίους και μόνον επεβάλλεται η με πολύ ολιγωτέραν αυστηρότητα εφαρμογή των κανόνων και η μεγαλυτέρα απλούστευσις των τύπων εν συνδιασμώ με το ότι η βραδύτης της
στέψεως μου έγκειται εις προσκόμματα τα οποία μου είνε απολύτως αδύνατον να παρακάμψω, μη με στερήσετε της χαράς
να ενώσω εγώ αυτούς δια του μυστηρίου του γάμου, ένα ζεύγος από τους πιο συμπαθείς ομοιοπαθείς μου αλλά να συστήσετε εις τον ιερέα να μην επιμένη εις την διατύπωσιν αυτήν. Πρέπει να μου επιτρέψετε να παραστώ εις την προκειμένην
περίπτωσιν ως παράνυμφος και δι’ έναν σοβαρώτατον λόγον σκοπιμότητος: διότι με τον κουμπάρον μου από ενός και
πλέον έτους έχομεν δώσει τα χέρια μας όταν υπανδρευθή να τον στεφανώσω. Δεν πρέπει λοιπόν να γίνη αφορμή η Εκκλησία να ανατραπούν άρδην ριζωμέναι υποσχέσεις και να διαρραγούν αι εξ’ αιτίας αυτής υποσχέσεις καλλιεργηθείσαι
τόσο στενώτατα και αι κοινωνικαί μας σχέσεις. Εν Σπιναλόγκα τη 21 Νοεμβρίου 1934».
71
Ρεμουντάκης Ε., ό.π.
72
Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο π. Μελέτιος πρότεινε τον χειρισμό του θέματος: «Η υπόθεσις των
παρανόμων ολοέν αυξάνει. Άλλοι έρχονται ζευγαρομένοι από τας Αθήνας και άλλοι ενώνονται εδώ. Θα ήτο καλόν να
ευρεθή μία λύσις δι’ αυτό το ζήτημα. Άπαξ ο νόμος τους εχώρισε από τους συμβίους και συμβίας των, δεν έχουν ελπίδα
ότι θα επιστρέψουν πλέον εις τας οικίας των εις τους ιδικούς των. Η μοίρα τούς κατεδίκασεν ισωβίως εις τον στενόν
τούτον χώρον γι’ αυτό έπρεπε να γίνη δια τους λεπρούς εξαίρεσις επειδή ακουσίως εχωρίσθησαν. Καθ’ ημέραν έρχονται
και μου λέγουν να σου γράψω να τους δώσης την άδειαν γι’ αυτό είναι ανάγκη να απαντήσητε και γι’ αυτήν την υπόθεσιν». Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 251/23-2-1938.
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κής Εκκλησίας έγινε ως ένδειξη συμπαράστασης στους πάσχοντες και για να μπορούν οι ασθενείς να διαχειρίζονται τη ζωή
τους πιο αποτελεσματικά73. Έτσι εξασφαλιζόταν μια στοιχειώδης μέριμνα του ενός πάσχοντα για τον άλλο και η δυνατότητα
καλύτερης αντιμετώπισης των δυσκολιών της καθημερινότητας.
Ο γάμος στη Σπιναλόγκα συνιστούσε πέρα από τη μυστηριακή του έκφραση και ένα εγχείρημα κατάργησης της αποξένωσης και άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού, μια μορφή αντίδρασης και έναν τρόπο διαφυγής. «Στη Σπιναλόγκα παντρευόμαστε, στεφανωνόμαστε, βαφτίζαμε τα παιδιά, τα πάντα, όλα λειτουργούσαμε στην Εκκλησία»74. Η γαμήλια πρακτική
συνιστούσε πηγή κοινωνικής ολοκλήρωσης συντελώντας στη διατήρηση ενός αισθήματος ελπίδας και λανθάνουσας κοινωνικής χρησιμότητας. Ολόκληρη η κοινότητα συμμετείχε υλικά και ηθικά στην προετοιμασία και στη γιορτή που ακολουθούσε: «…του γάμου ακολουθούσε όπως στους υγιείς ολονύκτιος διασκέδασις…»75.
Το γαμήλιο γλέντι συνιστούσε ένα συμβολικό άνοιγμα της πάσχουσας κοινότητας στους «φυσιολογικούς έξω». Ο
γάμος, δηλαδή το μυστήριο της οικογενειακής συνένωσης, καθώς το ευλογούσε και η Εκκλησία, ακολουθούσε τη λογική
που συνήθιζαν και οι υγιείς. Η ακολουθία του γαμήλιου εθιμοτυπικού προσέδιδε κύρος στους νεόνυμφους και δημιουργούσε
στους έγκλειστους πάσχοντες μια, έστω πρόσκαιρη, αίσθηση ουδετεροποίησης του κοινωνικού τους στιγματισμού. Το συμβολικό σημαινόμενο της γαμήλιας πρακτικής υποδήλωνε ότι η ανθρώπινη υπόσταση δεν ακυρωνόταν πλήρως από την
ασθένεια και τον εγκλεισμό76.
Πραγματικά, πολλά από τα έγγραφα που υπάρχουν στο Αρχείο της Ι. Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου και αφορούν
τη Σπιναλόγκα αναφέρονται σε υποθέσεις γάμων μεταξύ των λεπρών. Η επιμονή όμως της Εκκλησίας για σύναψη νομίμων
γάμων, εκτός από τις αμιγώς εκκλησιαστικές προεκτάσεις της, βοηθούσε στη συγκρότηση μιας θεσμικής προσέγγισης του
εαυτού, μιας ηθικής σταδιοδρομίας, μια ηθικής οικονομίας των διαπροσωπικών σχέσεων, μιας απαραίτητης πειθαρχημένης
και ηθικά βιώσιμης κοινότητας και κοινωνίας πάνω στο νησί όπου τα πάθη, η αλλοτρίωση και η ρευστότητα ήταν μεγάλοι
κίνδυνοι για την αυτοεκτίμηση και την ομαδική ζωή.
Το πρότυπο της ενάρετης και χριστιανικής ζωής, στο οποίο προέτρεπε η Εκκλησία, έστω και εργαλειοποιημένο από
τους ασθενείς, ήταν μια κοινωνική αναγκαιότητα. Συνέβαλε στην επικύρωση και επαύξηση της αίσθησης ιερότητας και σημαντικότητας του υποκειμένου, χαράσσοντας μια γραμμή άμυνας έναντι των βιογραφικών αναταραχών. Η «ιερή» ιδιότητα
του εαυτού συνέβαλε στην ηθική αλληλεγγύη της κοινότητας και στην εμπέδωση ενός αισθήματος ατομικότητας και κοινωνικού συν-ανήκειν.

Σελ. 50
Ο ιερέας,
ο γιατρός και ο
διευθυντής του
λεπροκομείου με
ασθενείς και
επισκέπτες.
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Χαρακτηριστική για την ανάγκη τέλεσης νόμιμων γάμων ήταν η αναφορά του π. Μελέτιου προς τον Επίσκοπο Πέτρας με την οποία του αναφέρει ότι «οι
παρανόμως συζούντες ανυπομονούν να τους στείλης τας διατυπώσεις να στεφανωθούν διότι ένεκα της καταστάσεως φοβούνται μη έλθη κανένα αερόπλανον και
τους ρίξη καμιά βόμβα και ευρεθούν αμαρτωλοί», Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 33/18-1-1941.
74
Αφήγηση ζωής ασθενούς, Σαββάκης Μ., ό.π., σελ. 139.
75
Ρεμουντάκης Ε., ό.π.
76
Σαββάκης Μ., ό.π. σελ. 141.
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Ήταν συνεπώς δικαιολογημένη η αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με τον γάμο διατάξεων. Πλην όμως η τοπική Εκκλησία, όταν διαπίστωσε ότι «το μέτρον του εξωκκλησιασμού, της αποχής της θείας κοινωνίας κ.λ.π. προς παύσιν των αθεμίτων
σχέσεων είνε ανεφάρμοστον δια τους εν τω Νοσηλευτηρίω» ήρε εν μέρει τα μέτρα αυτά77. Μάλιστα ο Πέτρας Διονύσιος
έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό Μεταξά ζητώντας την απλοποίηση της διαδικασίας «προς έκδοσιν διαζυγίου λεπρών» 78.
Ο ίδιος εις τύπον Χριστού79 αντιμετώπιζε με επιείκεια τις περιπτώσεις μη νόμιμων γάμων «κινδυνευόντων ασθενών»80.

77

«Η μακρά πείρα διεπίστωσεν ότι το μέτρον, παρά την βαρύτητα και την σκληρότητα, δεν είνε πάντοτε αποτελεσματικόν. Πολλοί των ασθενών ισχυρίζονται,
ότι η παράνομος συμβίωσις δεν έχει σκοπόν τας σαρκικάς σχέσεις και ηδονάς, αλλά την οικογενειακήν περίθαλψιν, ένεκα του ειδεχθούς πολλάκις ακρωτηριασμού,
ώστε ο πάσχων να μην είνε ικανός, ουδέ δια τας στοιχειωδεστέρας βιωτικάς ανάγκας αυτού, διό και η παρουσία γυναικός εν τω οίκω του, αυτόν και μόνον δήθεν τον
σκοπόν έχει. Επειδή δε βαρέως φέρουσι την στέρησιν των εκ της θρησκείας βοηθειών, ως τελευταίας και μόνης σανίδος σωτηρίας και παρηγορίας, δεν συμμορφούται
συνήθως προς την επιβαλλομένην απαγόρευσιν, παντοιοτρόπως δυστροπούντες και καταστρατηγούντες τα διατασσόμενα. Εντεύθεν αι αδιάκοπαι προστριβαί μετά
του εφημερίου, γραπταί και προφορικαί παρακλήσεις προς ημάς, περί μετριασμού της ποινής και πολλά άλλα μέσα, προς επίτευξιν του ποθουμένου υπ’ αυτών. Αι
προς τούτο προσπάθειαι εντείνονται υπό των ετοιμοθανάτων, επιθυμούντων να μη αποθάνωσιν εκτός της Εκκλησιαστικής κοινωνίας, ως αποσυνάγωγοι, και δημιουργούσιν ενοχλήσεις και αγωνίας, μη διαφερούσας μαρτυρίου… ευνόητον, ότι το τοιούτον δεν είνε δυνατόν να αφήση ασυγκίνητον και τον σκληρότερον ακόμη,
διό και διατάσσεται η άρσις του μέτρου και επαφίεται η περαιτέρω κρίσις εις τον Πανταγνώστην και δικαιοκρίτην Θεόν». Έγγραφο του Πέτρας Διονυσίου χωρίς
ημερομηνία και αριθμ πρωκ. με θέμα: «μέτρα λαμβαμνόμενα κατά των εν Νοσηλευτηρίω Σπιναλόγκας παρανόμως συζώντων…».
78
«Ιερά Επισκοπή Πέτρας εν Νεαπόλει τη 25 Ιουνίου 1940
προς τον εξοχώτατον Πρόεδρον της Εθνικής Κυβερνήσεως κ.κ. Ιωάν. Μεταξάν.
…. Ως γνωστόν κ. Πρόεδρε η επάρατος νόσος λέπρα χωρίζει αναγκαστικώς τους συζύγους, εκ των οποίων ο παθών απομονούται. Εν τη δυστυχία του συνάπτει
σχέσεις αθεμίτους μετά ομοιοπαθούς ετεροφύλου σκανδαλίζων τους άλλους και δημιουργών παράπονα εναντίον του, και δη της Εκκλησιαστικής αρχής υποχρεωμένης
όπως λάβη τα κατάλληλα μέτρα προς θεραπείαν του κακού. Το πρώτον δε είνε η στέψις των φωραθέντων, ότι συζώσι παρανόμως και ούτως αίρεται το σκάνδαλον.
Εφ’ όσον όμως δεν πραγματοποιείται η στέψις, επακολουθούσι διάφορα εκκλησιαστικά επιτίμια, μη επιτυγχάνοντα πολλάκις τον επιδιωκόμενον σκοπόν.
Σπουδαίον κώλυμα δια την στέψιν τοιούτων είνε το διαζύγιον, όπερ κανονικώς καθιστά αυτήν αδύνατον. Απαραίτητος λοιπόν είνε η έκδοσις διαζυγίου. Δυστυχώς
όμως αύτη προσκρούει εις πολλά και δη εις οικονομικούς λόγους εκ μέρους των υγιών μελών των εν τη κοινωνία ελευθέρως ζώντων, διό και δεν προθυμοποιούνται
να αναλάβωσι πρωτοβουλίαν προς διάζευξιν φοβούμενοι, ότι θα αποξενωθώσι της περιουσίας καθώς επείσθημεν εκ διαφόρων αποπειρών προς τούτο.
Δεν λείπουσιν όμως και δια τούτους αι ανυπέρβλητοι δυσχέρειαι. Συνεπεία τούτων οι ασθενείς έφθασαν μέχρι του σημείου να προτείνωσιν ημίν, όπως εισηγηθώμεν
εις την Ι. Επαρχιακήν Σύνοδον Κρήτης, ου μόνον την απλοποίησιν της διαδικασίας προς έκδοσιν διαζυγίου, εν προκειμένω, αλλά και την ολοσχερή κατάργησιν
αυτής... Επειδή δε το ζητούμενον απάδει εις το εκκλησιαστικόν καθεστώς , προσκρούον εις γενικάς αρχάς η μόνη διέξοδος καθ’ ημάς είνε η δι’ αναγκαστικού νόμου
απλοποίησις της διαδικασίας προς έκδοσιν παρομοίας φύσεως διαζυγίου. Αν δε εις ταύτα πάντα θέση τέρμα ο θάνατος οι εν τη αμαρτία ζώντες μένουσι με την τύψιν
της συνειδήσεως διότι συμβαίνει πολλοί εξ αυτών να είνε υπερευσυνείδητοι και θρησκευτικοί, διό φθάνουσι μέχρις απογνώσεως δια το ακούσιον όλως αμάρτημα, εν
τω οποίω και αποθνήσκουσι, φοβούμενοι, ότι αιωνίως θα κολάζωνται. Τοιαύτην ευαισθησίαν ανεκαλύψαμεν εν ταις ψυχαίς πολλών τοιούτων, κεκρυμμένην ως σπινθήρα εις το σεσαθρωμένον και ημίνεκρον σαρκίον ώστε να μη αντέχωμεν να θεώμεθα απαθώς την τοιαύτην απαθλίωσιν».
79
Εβρ. 4, 15: «Ου γαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσαι ταις ασθενείαις ημών, πεπειραμένον δε κατά πάντα καθ' ομοιότητα χωρίς αμαρτίας».
80
«Εν Νεαπόλει τη 25 Φεβρουαρίου 1944.
Οσιώτατε Ιερομόναχε Μελέτιε, εφημέριε Νοσηλευτηρίου
…όσον αφορά την φιλανθρωπίαν και τον οίκτον, τον οποίον ησθάνθητε, ως γράφετε, ένεκα της αθλίας καταστάσεως των στεφθέντων Γ. Χ. και Π. Α., του μεν ετοιμοθανάτου, της δε ημιπλήκτου και ανικάνου προς εργασίαν, και επειδή ήσαν υπό επιτίμιον εξωκκλησιασμού, θα είχετε ευθύνην, αν εστερείτε αυτούς των εκ της θρησκείας
βοηθειών εις τας τελευταίας στιγμάς αυτών, δικαιολογείται η στέψις, εφ’ όσον είχομεν δώσει υμίν οδηγίας, όπως εις τας τοιαύτας περιστάσεις χαλαρώνητε την απαγόρευσιν
της παροχής των εκ της θρησκείας παρεχομένων, και ούτω μη έρχηται εις τελείαν απόγνωσιν ο αποθνήσκων αμαρτωλός, αφού μάλιστα ζητεί τούτο επιμόνως, όπερ είνε
δείγμα φόβου και μετανοίας, δια την αμαρτίαν, ας κρίνη δε ο δικαιοκρίτης Θεός και αυτόν και ημάς.», Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 131.

Σελ. 52
Aσθενείς και
επισκέπτες στην
κύρια είσοδο του
φρουρίου.
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Οι ιερείς και οι μοναχοί της Σπιναλόγκας

Π

άνω λοιπόν σ’ αυτό το πανοπτικό νησί, όπου ο εγκλεισμός όριζε στον καθένα τη θέση του, στον καθένα το σώμα
του, στον καθένα την αρρώστια του και τον θάνατό του, μέσα στους ναούς της Σπιναλόγκας για πολλούς φωτισμένους ιερείς και μοναχούς που πίστευαν στον Θεό και έβρισκαν στην Εκκλησία την Ανάσταση, την Αγάπη και
την Ελπίδα, ανοιγόταν ο δρόμος που τους καθιστούσε γνήσια κοινωνικούς, ζωντανούς και δημιουργικούς· που δεν τους
άφηνε περιθώρια ούτε να απομονώσουν τους ανθρώπους ούτε να τους περιφρονήσουν εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους,
ακόμη κι αν αυτή δεν προερχόταν από επιλογή τους, αλλά ήταν το αποτέλεσμα παραγόντων μη ελέγξιμων, όπως ο πόνος,
η ασθένεια, η κληρονομικότητα. Έτσι εκείνοι επέλεξαν να ζήσουν στην «πεθαμένη πολιτεία» της Σπιναλόγκας την αγάπη
και την προσφορά, αυτό δηλαδή που είναι ο ίδιος ο Χριστός της Εκκλησίας μας81. Προσπάθησαν να προσεγγίσουν σωτηριολογικά την αρρώστια υπενθυμίζοντας στους εγκλείστους την κοινή ανθρώπινη πείρα: ότι η ασθένεια του σώματός τους
μπορεί να τους βοηθήσει να αισθανθούν το πού βρίσκεται η ουσία της ζωής. Θα μπορούσε, όμως, δρώντας αρνητικά, να
τους βυθίσει και στην απόγνωση· να αποκόψουν, δηλαδή, την ελπίδα τους στη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Γι’ αυτό
και δεν επιζητεί την αρρώστια η Εκκλησία. Αντίθετα, μάλιστα, εύχεται διαρκώς υπέρ υγείας. Πάντως, όταν λόγω της θλίψης
τους οι λεπροί έχαναν την πεποίθησή τους σε οτιδήποτε γήινο, έρχονταν με όλη τους την ύπαρξη απέναντι στις «δύο οδούς»:
της ζωής και του θανάτου· της απόγνωσης και της ολοκληρωτικής ελπίδας στον Θεό. Από την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και από τις καταγραμμένες εμπειρίες των Αγίων οι λεπροί διδάσκονταν να έχουν υπομονή στις θλίψεις με «ελπίδα εκ
πίστεως»82. Γράφει ο Ε. Ρεμουντάκης: « Ο Θεός με το ίδιον του δάκτυλον εχάραξε στο μέτωπο κάθε ανθρώπου την λέξιν
Ελπίς. Μην απελπίζεσαι λοιπόν και άκουσε τι λέγει ο Παλαμάς: Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε πάνω στην πίστιν την ελπίδα. Τον είδα στην ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα. Πίστεψε λοιπόν και πλησίασε τον γλυκύ μας Χριστόν, εάν
μέχρι σήμερον δεν τον πλησίασες, πλησίασέ τον και θα ακούσης από τα ολόθερμα χείλη του τα εξής: Δεύτε πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς»83.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, που φιλοσοφεί και θεολογεί στα ανθρώπινα και υμνογραφεί πάνω στα θεανδρικά και θεανθρώπινα, γνωρίζει τη φυσική ανθρώπινη αδυναμία της σάρκας. Και ο Χριστιανός λεπρός αναμφίβολα φοβόταν την αλήθεια και
την οδύνη της βαριάς αρρώστιας, αλλά παράλληλα ήλπιζε στην πανσθενουργό χάρη του Θεού και τη θεραπευτική παρέμβαση
του Πνεύματός Του. Και δεν ήταν χωρίς σημασία ότι ο ίδιος ο θεραπευτής των ανθρώπινων ασθενειών ο Ιησούς έκλαυσε,
όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο του πιστού φίλου του Λάζαρου. Και μετά από κάθε θεραπεία των απλών αλλά πιστών ανθρώπων τούς έλεγε: «Ναι, η δυνατή πίστη μπορεί να μετακινήσει ολόκληρα βουνά!». Οι λεπροί της Σπιναλόγκας είχαν,
Σελ. 54
Ο ιερομόναχος
Χρύσανθος με
ασθενείς και
εργαζόμενους του
λεπροκομείου.

81

«Το Νησί», άρθρο στο περιοδικό Βήματα της Ι. Μητροπόλεως Κερκύρας, τ. 9/2011, σσ. 28-29.
Βαμβίνης Θ., «Είναι η αρρώστια που μας σώζει;», στο περ. Παρέμβαση της Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου, 2006.
83
Βλπ. περ. Κρητικές Εικόνες, 1981, σσ. 46-47.
82
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λοιπόν, ουσιώδη και απολύτως συνειδητοποιημένη ανάγκη για επικοινωνία με τον Θεό:
«Επικάλεσαί με εν ώρα θλίψεως και εξελούμαι σε και δοξάσεις με». Η έλλειψή της προκαλούσε σοβαρότατα προβλήματα και κλόνιζε την ψυχική τους υγεία στο σύνολό της. Στο
βάθος της ύπαρξής τους αισθάνονταν ξένοι, μόνοι, μονότατοι. Ζητούσαν με αγωνία τον
ιερέα, για να του εμπιστευθούν τους φόβους, τις ανησυχίες, τον πόνο και την αγωνία τους.
Είχαν υπερένταση, σωματική και ψυχική κούραση. Επειδή είχαν συχνές εναλλαγές δυσφορίας και άγχους, είχαν ανάγκη να εξασφαλίσουν την ψυχική τους ισορροπία.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Ρεμουντάκη «εγεννήθη αμέσως πρόβλημα εφημερίου, ποιος
θα πήγαινε, ποιος θ’ αφιέρωνε τον εαυτόν του μαζί με τους Χανσενικούς την εποχήν εκείνην; Αφού ούτε οι ισοβίτες φρουροί δεν ήθελον να πάνε. Ο φωτισμένος Ιεράρχης γνώριζε
ότι ήταν δύσκολο πολύ να βρη ιερέα να τον στείλη, γιατί όποιος θα πήγαινε έπρεπε να έχη
το χάρισμα άνωθεν, να γίνη πραγματικός Σαμαρείτης με ολοκληρωμένη πίστη και καθολική
θυσία. Ένα λιτό τραπέζι στρώθηκε μετά τα εγκαίνια του ναού και περί το τέλος του λιτού
γεύματος ηρώτησε τους παρευρισκομένους• Τα εγκαίνια έγιναν αλλά ιερέα θα βρούμε;84
Και τότε έγινε το θαύμα. Ο παπά Μανώλης Ψαράκης85 εφημέριος Νεαπόλεως Λασηθίου
εν χηρία διατελών από ετών με τρία παιδιά είπε: Εγώ Θεοφιλέστατε εγκαταλείπω την ενορίαν Νεαπόλεως για να βοηθήσω το έργον σας διακονώντας εις το εξής τους δυστυχείς συνανθρώπους μας. Ω μεγάλη ψυχή! Εγκατέλειψε σπίτι, παιδιά και πλούσια ενορία για να
αφοσιωθή, να παρηγορήση,, να νουθετήση και να συντροφεύση τους αρρώστους. Δεν ήταν
μόνο εκείνοι που συνάντησε μόλις πήγε αλλά αργότερα άρχισαν να έρχονται και νέοι άρρωστοι, που είχαν ανάγκη από ένα χέρι που θα τους κρατούσε για να τους δώση κουράγιο
στο νέο τους μαρτύριο».
Το πόσο δέθηκε με το νησί και το ποίμνιο του ο παπα Μανώλης φαίνεται από τα το περιστατικό που περιγράφει ο Επαμεινώνδας Ρεμουντάκης: «Μια Κυριακή, πηγαίνοντας για
την Λειτουργία του στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονος, ο παπα-Μανώλης Ψαράκης
είδε σημείο στα άμφιά του και μετά το τέλος της Λειτουργίας είπε στους εκκλησιαζομένους
ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και ότι είναι η τελευταία Λειτουργία που επιτελεί και ζήτησε να συγκεντρωθούν την επομένη το πρωΐ όλοι οι άρρωστοι στην εκκλησία.

84

Ο Ιερομόναχος Χρύσανθος
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Σύμφωνα με το διάταγμα 166, άρθρο 8, Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, έτος Ε΄,26/11/1903, έγγραφο με αριθμ. 65, «Περί διακανονισμού των της εσωτερικής υπηρεσίας του Λεπροκομείου» «Δια την τέλεσιν των
μυστηρίων και της λειτουργίας κατά Κυριακήν και εορτάς θέλει ορισθή υπό της Σεβ. Μητροπόλεως Κρήτης ιερομόναχος
μισθοδοτούμενος υπό του Δημοσίου».
85
Το πραγματικό επίθετο του ιερέα ήταν Μαρής. Το Ψαράκης οφείλεται στα ψαρά μαλλιά του. Ο παπά Εμμανουήλ
Μαρής γεννήθηκε στην Νεάπολη το 1850(;) και πέθανε το 1923.
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Πράγματι την επομένη συγκεντρώθηκαν και κλαίγοντας έψαλαν μια Παράκληση, διαβάστηκε μια Συγχωρητική Ευχή και ζήτησε από όλους συγχώρηση. Τούς ευλόγησε και με
λυγμούς τον συνόδευσαν μέχρι την αποβάθρα. Την επομένη Κυριακή το μεσημέρι παρέδωσε το πνεύμα του στον Χριστό κοντά στα φυσικά παιδιά του. Ας είναι η μνήμη του αιωνία! Είμαι βέβαιος περί της ανταμοιβής του στον ουρανό»86.
Επόμενος ιερέας στην Σπιναλόγκα τοποθετήθηκε «οικεία βουλήσει ο πατήρ Νέστωρ,
υπέργηρος, τον οποίον διεδέχθη μετά ένα έτος ο πατήρ Νίκανδρος ο οποίος υπηρέτησε
για μερικά χρόνια τους αρρώστους87. Ακολούθησε ο πατήρ Ανδρόνικος (σ.σ. Κουτουλάκης)
μέχρι το 1935 που ήλθεν εξ Αγίου Όρους88 ο Ιερομόναχος Μελέτιος Βουρβούρης89 με μεγάλη μόρφωσι και αληθινή πίστι. Τον έζησα και εγώ μέχρι το 1948 οπότε εκπληρώνοντας
το Τάμα του μετέβη εις τους Αγίους Τόπους... Μετά την αναχώρησιν του π. Μελετίου, μάς

86

Ρεμουντάκης Ε., «Το ψέμα και η αλήθεια για την Σπιναλόγκα», στο περ. Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 1977.
Αμφότεροι μοναχοί της Ι. Μονής Αρετίου.
88
Η ύπαρξη ιερέα πάνω στο νησί θεωρούνταν εντελώς απαραίτητη από τους ασθενείς οι οποίοι τον ζητούσαν επιτακτικά όπως μαρτυρούν τα επανειλημμένα διαβήματα για την αποστολή ιερέα στον νησί όταν το 1935 ο π. Ανδρόνικος
έπαθε «ημιπληγία και παρεπέμφθη εις επιτροπήν, και ούτω θέλει χρονίσει το ζήτημα». Τότε ο Διευθυντής του Λεπροκομείου απευθύνθηκε προς τον «Θεοφιλέσταστον Επίσκοπον Νεαπόλεως κ. Διονύσιον» παρακαλώντας «επειδή σχεδόν
κάθ’ ημέραν παρουσιάζεται ανάγκη τελέσεως ιεροτελεστικών εν τω Λ/μείον όπως διατάξητε ποιος θέλει εκτελεί ταύτας
και ανταποκρίνεται προς τας ανάγκας των λεπρών, διότι μέχρι σήμερον καλούν μεν οσάκις παρίσταται ανάγκην τον ιερομόναχον Μελέτιον Βουρβουράκην, πλην όμως οσάκις παραστή απόλυτος και επιτακτική ανάγκη καλούνται και έτεροι
ιερείς εκ Βρουχά και Πινών πράγμα επικίνδυνον τη δημοσία υγεία». Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 2434/7-121935. Επειδή η κατάσταση χρόνιζε εξ αιτίας του αδιευκρίνιστου της υγείας του Ανδρόνικου οι ίδιοι οι ασθενείς έστειλαν
στα τέλη του ίδιου μήνα αίτηση στον Επίσκοπο Διονύσιο στην οποία ανέφεραν: «Θεοφιλέστατε κατόπιν του γνωστού
προς υμάς ατυχήματος του εφημερίου μας Ανδρονίκου Κουτουλάκη όστις συνεπεία αυτού έτυχεν τριμήνου αδείας τετρακόσια εν Χριστώ τέκνα σας στερούμεθα παντελώς Ιερέως απαραιτήτου προς ημάς δια την τέλεσιν των θρησκευτικών
μας καθηκόντων υποβάλλομεν όθεν προς υμάς θερμοτάτην παράκλησιν όπως τοποθετήσετε μονίμως ιερέαν το συντομότερον αντιλαμβανόμενος και υμείς το κακόν που σχηματίζεται εις την ψυχήν μας εκ της έλλείψεως ιερέως. Σας ασπαζόμεθα την δεξιάν
τα εν Χριστώ τέκνα σας.
Κάτοικοι Σπίναλόγκας».Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 548/18-12 1935.
89
Επρόκειτο για κληρικό με μεγάλη μόρφωση και αληθινή πίστη. Παρέμεινε στη Σπιναλόγκα 13 ολόκληρα χρόνια
και δεν την εγκατέλειψε ούτε και κατά τα χρόνια τής Κατοχής, όπου η πείνα προκάλεσε τον θάνατο 100 περίπου ασθενών
«συγκακουχούμενος» μαζί τους. Συγκρότησε, παράλληλα, το Ησυχαστήριο, σήμερα Ιερά Μονή Αγίου Ανδρέου στον
Φινοκαλιά. Έμεινε στην Ιερά Μονή τού Αγίου Ιωάννου τού Προδρόμου μέχρι το τέλος τής ζωής του, βλ. Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου «Η διακονία της Εκκλησίας στην Σπιναλόγκα», άρθρο στην εφημ. Χριστιανική, 172-2011.
87

Ο Ιερομόναχος Μελέτιος
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διεκόνησεν ο π. Χρύσανθος Κατσουλογιαννάκης90 αληθινόν πρόβατο του Χριστού μέχρι της διαλύσεως της Σπιναλόγκας.
Άπαντες οι ανωτέρω Μακάριοι Λευίται ήσαν ιερομόναχοι υγιείς και απεβίωσαν υγιείς εις τα μοναστήρια όπου ανήκαν προτού
έλθουν εις την Σπιναλόγκα».
Για την διακονία του π. Χρύσανθου ο Ρεμουντάκης αναφέρει: «… έζησα απομονωμένος στη Σπιναλόγκα με πολλούς
λεπρούς, γιατί όπως έλεγαν οι γιατροί η αρρώστια μας ήταν μεταδοτική.…ο φόβος της μόλυνσης έκανε όλους τους υγιείς
ανθρώπους να μην τολμούν να μας πλησιάσουν. Ήταν τούτο κάτι ανώτερο από τις δυνάμεις τους. Παρότρυναν τους άλλους
λέγοντας: φύγετε από εδώ γιατί την ώρα που σας κοιτάζει μπορεί να σας κολλήση την αρρώστια… Δεν μπορούσε η ψυχή
να νικήσει την σάρκα... Ο γιατρός, οι νοσοκόμες, οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι πριν δύσει ο ήλιος μάς άφηναν στο νησί της
φρίκης και πήγαιναν με βενζινάκατο στην Πλάκα… φεύγοντας έκλειναν την πελώρια πύλη του βενετσιάνικου τείχους…
και μέναν οι λεπροί ολομόναχοι… Τις δύσκολες ώρες όλοι μας, όταν δεν μπορούσαμε να σταθούμε όρθιοι με τα μάτια καρφωμένα στο συνάνθρωπό μας, γονατιστοί, στρέφαμε τα μάτια μας προς τα πάνω. Και εμείς βρισκόμενοι στη Σπιναλόγκα,
στο Γολγοθά του ανθρώπινου πόνου, πηγαίναμε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και προσευχόμαστε σιωπηλά. Νοιώθαμε όλοι την ανάγκη ενός ιερέα. Εκείνος μόνο θα μπορούσε να μας παρηγορήσει
με το λόγο του Θεού, να μας συμπαρασταθεί πνευματικά.. Κάποια μέρα καθόμαστε μερικοί άνδρες στην αυλή του καφενείου
μας, που ήταν κοντά στην πύλη. Τότε πιο πέρα φάνηκε ένας ιερωμένος. Καταλάβαμε όλοι μας πως ο ιερωμένος ήρθε στο
νησί της Σπιναλόγκας, για να λειτουργήσει. Μόλις μας πλησίασε, ήρθε κοντά μας. Μας καλημέρισε με εγκαρδιότητα. Όλοι
μας όρθιοι με ελαφρά υπόκλιση τον καλοδεχτήκαμε. Κανένας μας όμως δεν έτεινε το χέρι του για να τον χαιρετήσει, διότι
ο λεπρός δεν πρέπει να χαιρετά με χειραψία. Κι αυτό για να μην κολλήσει την καταραμένη του αρρώστια. Τότε εκείνος μας
χαιρέτησε όλους με χειραψία. Μας είπε απλά ότι ήταν ο Χρύσανθος και ότι θα μείνει για να μας βοηθάει στην εκπλήρωση
των χριστιανικών μας καθηκόντων. Η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη. Την άλλη μέρα πήγαμε πολλοί στην εκκλησία του Αγίου
Παντελεήμονα. Παρακολουθήσαμε όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά με κατάνυξη την θεία Λειτουργία που τελούσε με δωρική απλότητα και απροσμέτρητη ευσέβεια ο ιερομόναχος Χρύσανθος. Την Κυριακή αυτή δεν μεταλάβαμε. Δεν είχαμε ενημερωθεί έγκαιρα για την τέλεση της θείας Λειτουργίας, διότι δεν είχαμε νηστέψη. Στο τέλος της λειτουργίας πήραμε από
το χέρι του παπά το αντίδωρο. Και παίρνοντας αντίδωρο του φιλούσαμε το χέρι. Ήταν κάτι που το επιδίωξε ο ίδιος. Καθώς
μας έδινε το αντίδωρο, πλησίαζε με το χέρι του το στόμα μας. Όλων μας τα μάτια βούρκωσαν από συγκίνηση.. .Την επόμενη
Κυριακή πήγαμε σχεδόν όλοι στην εκκλησία. Η εκκλησία ήταν κατάμεστη, το ίδιο και το προαύλιο της. Τη μέρα αυτή με-

90

Υπήρξε αδελφός της Μονής Φανερωμένης σύμφωνα με το έγγραφο με αριθμ. 572/19-9-19476 έγγραφο της Ι. Ε. Ιεράς και Σητείας με το οποίο επιτρέπεται
στον π. Χρύσανθο να «παραμείνει ως εφημέριος των ασθενών…» . Τον διορισμό του π. Χρύσανθου ζήτησαν επανειλημμένως οι ασθενείς της Σπιναλόγκας: «όπως
πληροφορούμεθα ο Επίσκοπος Ιεράς και Σητείας επιθυμεί όπως μεταφέρη τον ιερέα μας εις την Μονήν Φανερωμένης παρά τας επανειλημμένας επιστολάς μας…
πράγμα το οποίον μας αποκάρδιωσε λίγο. Ημείς διάγωμεν πολύ καλά με τον ιερέα μας ο οποίος στερείται μεν του πλούτου των γνώσεων του προκατόχου του
Μελετίου έχει όμως πραότητα και εγκράτεια … και επειδή δεν μας φαίνεται τόσον εύκολον η καθημερινή αλλαγή πνευματικού, παρακαλούμεν όπως μεσολαβήσεται
και παραμείνει σταματώντας την αοριστίαν αυτήν η οποία τόσον μας ζημιώνη. Αγωνιούντες ότι η επομένη θα ξημερώση και δεν θα έχωμεν ιερέα διότι όπως γνωρίζεται
η ζωή μας είναι επισφαλής λόγω της χρονίου νόσου και είναι απαραίτητος ο ιερέας δια να μας εφωδιάζη με τα απαραίτητα για το αιώνιο ταξίδι...», Επιστολή ασθενών
στον Πέτρας Διονύσιον, Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 437/31-7-1948.
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τάλαβαν πολλοί. Στο τέλος της λειτουργίας είδαμε τον ιερέα μας να καταλύει ό,τι είχε απομείνει στο άγιο Ποτήριο από τη
μετάληψή μας. Ανοίξαμε όλοι τα μάτια μας από έκπληξη. Νομίζαμε ότι ονειρευόμαστε. Δάκρυα χαράς ανάβλυσαν στα μάτια
μας…Ο ιερομόναχος Χρύσανθος έμεινε κοντά μας δεκαέξι ολόκληρα χρόνια. Επίσης όλα αυτά τα χρόνια ο Χρύσανθος εκδήλωσε σε όλους μας όχι μόνο την αγάπη της γλυκύτητας αλλά και την αγάπη της ευποιίας. Μας επισκεπτόταν στα σπίτια
μας. Καθοδηγούσε εκείνους που είχαν ανάγκη καθοδήγησης. Ενίσχυε από το υστέρημα υλικά και μάλιστα χρηματικά τους
φτωχούς. Και έκανε τούτο τηρώντας το: μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου…Ευγνωμονώ, όπως και όλοι οι άρρωστοι της Σπιναλόγκας, τον π. Χρύσανθο…»91. Ο π. Χρύσανθος αναφέρει: «πιστεύω ότι δεν είναι τόσο σπουδαίο αυτό
που έκαμα. Αυτό θα έκανε κάθε λειτουργός του Υψίστου, κάθε χριστιανός. Βοήθησα, όσο μπορούσα, συνανθρώπους μας
να σηκώσουν τον Σταυρό του Γολγοθά τους…».
Η ανάγκη του ιερέα πάνω στο νησί ήταν τόσο επιτακτική ώστε όταν ο π. Χρύσανθος «εξήλθεν τη υπηρεσίας λόγω της
μειώσεως του ορίου ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων» η διοίκηση του Νοσηλευτηρίου ζήτησε από την επισκοπή Πέτρας
την παραμονή του στο νησί «έστω και ως ημερομησθίου θεωρούντες το ζήτημα της υπάρξεως εφημερίου εντός του ιδρύματος ως λίαν ζωτικού και σοβαρού τόσον από της απόψεως της τελέσεως των ιεροτελεστιών δια τους ασθενείς, όσον και
από της τοιαύτης του ανήκοντος εις τον ιερέα λοιπού έργου εν μέσω αυτών, ήτοι της παρηγορίας, νουθεσίας και της εν
γένει ηθικοπλαστικής διδασκαλίας του προς αυτούς»92.

91

Παπαδάκης Δ., «Ο εφημέριος της Σπιναλόγκας ιερομόναχος Χρύσανθος Κατσουλογιαννάκης», στο περ. Άγκυρα Ελπίδας.
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτκ. 727/10-12-1953. Έκκληση για την αποστολή ιερέα κάνει και η Χριστιανική Αδελφότητα του νησιού: «... η Χριστιανική
ημών Αδελφότης, έκκλησιν ποιείται όπως πατρικώς φροντίσητε και έλθη, ει δυνατόν, ενταύθα εις Λειτουργός του Υψίστου τουλάχιστον κατά την Μ. Εβδομάδα των
Σεπτών Παθών και κατά το Άγιον Πάσχα, ίνα πληρώση το κενόν της απουσίας του Πατρός ημών Χρυσάνθου, αποδημήσαντος δια την προσκήνυνησιν των Αγίου
τόπων, και μη μείνωμεν χωρίς να παρακολουθήσωμεν τας ιεράς και κατανυκτικάς ακολουθίας των Παθών του Κυρίου, ως και την λαμπράν και χαρμόσυνον πανήγυριν
της Αναστάσεως», ΑΙΜΠΧ έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 4/13-4-1954 .
Σε άλλο έγγραφό τους παλαιότερο, οι ασθενείς αναφερόμενοι «προς τον θεοφιλέστατο Νεαπόλεως» έγραφαν: «Θεοφιλέστατε,
Λαμβάνομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν υμάς όπως ευαρεστούμενοι κάμετε ό,τι Σας είνε δυνατόν δια να επισπευθή η πλήρωση της από τετραμήνου χειρευούσης
εν τω ιδρύματί μας, θέσεως εφημερίου δια διορισμού του πιο ενδεδειγμένου και προτιμομένου από όλους μας, του υπό την δικαιοδοσίαν Σας λειτουργού του υψίστου
ιερομονάχου Μελετίου Μπουργούρη, τετρακοσίων. Οι πιο δυστυχείς χριστιανοί και ημείς, άνθρωποι, στερούμενοι, επί τέσσαρες τώρα μήνας εφημερίου απευθύνθημεν
παντού: προς Σας δια σχετικής αιτήσεως και προς την Γενικήν Διοίησιν Κρήτης δια αιτήσεων και τηλ/των επανειλημμένων, χωρίς προς μεγάλην μας λύπην να τύχωμεν
ουδαμόθεν ουδεμιάς απαντήσεως. Τετρακόσιοι λοιπόν απόκληροι της τύχης φυλακισμένοι εδώ μόνον και μόνον διότι αρρωστήσαμε και ζώντες με μόνην παρηγορίαν
την αγάπην μας προς τα Θεία και με μοναδικήν μας ενασχόλησιν την εκτέλεσιν των θρησκευτικών μας καθηκόντων, δεν δυνάμεθα, λόγω της ελλείψεως εφημερίου να
εκπληρώσωμεν καμμίαν από τας θρησκευτικάς μας ανάγκας και το εξωφρενηκότερον, αλλά και εγκληματικότερον, όταν αποθνήσκη κανείς παραμένη το πτώμα του
επί μία και δύο ημέρας, ναι! Και βρωμίζει μέχρις ότου ανευρεθή και έρθη ο ιερεύς που θα τον ενταφιάση και ευτυχώς που έρχεται κάπου –κάπου και μας εκκλησιάζει ο
τόσον καλός και πονόψυχος λειτουργός του Υψίστου ιερομόναχος Μελέτιος Μπουργούρης, διότι άλως θα εκινδυνεύαμεν να λησμονήσωμεν ότι και ημείς είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί, σαν τους άλλους συνανθρώπους μας και αι ψυχικαί μας πληγαί θα μας είχον καταντήσει τον βίον αβαστάκτως μαρτυρικόν.
Στρέφοντες όλοι μας προς Υμάς τα βλέμματά μας επί τη ελεύση μάλιστα των εορτών των Χριστουγέννων, Σας εκλιπαρούμεν όπως μεριμνήσετε όπως πληρωθή
εντός των ημερών αυτών, οπωσδήποτε η κενή θέσις εφημερίου μας δια να δυνηθώμεν τας αγίας αυτάς ημέρας των Χριστουγέννων να εκκλησιασθώμεν και να εκτελέσωμεν τας απαρατήτους θρησκευτικάς μας ανάγκας.
Ευπειθέστατα, Τα αιτούντα άπαντα τα δεινώς δοκιμαζόμενα, εν Χριστώ, τέκνα Σας, ασθενείς της Σπιναλόγκας», Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 752/112-1935.
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Ο π. Χρύσανθος ακόμη και όταν έκλεισε το ίδρυμα έμεινε επάνω στο νησί για δύο ακόμη χρόνια για να ιερουργεί «στην
εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα και στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου… έπρεπε ακόμη ευρισκόμενος μπροστά στους
τάφους των λεπρών, να ψέλνει τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών τους…». Ο ίδιος λέει: «ήταν Ιούλιος του 1957.
Όλοι, άρρωστοι, γιατροί, νοσοκόμοι, δημόσιοι υπάλληλοι, εγκατέλειψαν το νησί. Έπρεπε να το εγκαταλείψω κι εγώ. Όμως
δε το εγκατέλειψα. Έμεινα εκεί ολομόναχος δύο ολόκληρα χρόνια. Τρόφιμα έπαιρνα από την αποθήκη, που υπήρχε στο
νησί για τους λεπρούς. Είχα και λίγα κηπευτικά. Τα καλλιεργούσα ο ίδιος σε μικρό κήπο. Στο νησί έβρισκα και λίγα άγρια
χόρτα. Οι ψαράδες μού έφερναν πολλές φορές ψωμί, λάδι και ψάρια…. Κάποτε, όμως, τα τρόφιμα τελείωσαν. Και το πιο
σπουδαίο η υγεία μου κλονίστηκε. Τότε εγκατέλειψα το νησί λυπημένος. Ο επίσκοπός μου με τοποθέτησε στη Μονή Τοπλού…»93.
Στο νησί διακόνησαν τους εγκλείστους και πολλοί άλλοι μοναχοί από τα μοναστήρια του Αρετίου (ιερομόναχος Μισαήλ
Αμπαρτζάκης94) και των Κρεμαστών95. Στη Σπιναλόγκα πήγε επίσης και ο ιερομόναχος Ευλάμπιος Μπουραντάκης96. Ο
Ευλάμπιος παρενέβη αρκετές φορές προκειμένου να προληφθούν «ρήξεις μεταξύ των λεπρών και του προσωπικού του λεπροκομείου αι οποίαι οφείλοντο εις την κακομεταχείρησιν των δυστυχών λεπρών εκ μέρους του προσωπικού»97 και υπέστη
διοικητικό έλεγχο για τις παρεμβάσεις του αυτές. Στο νησί υπηρέτησε επίσης και ο ιερέας Φανούριος Στεφανάκης από την
Λατσίδα98. Εκτός από τους υγιείς υπήρξαν και πολλοί άρρωστοι ιερείς στην Σπιναλόγκα όπως ο πατήρ Δημήτριος Μπούρας
από την Μεσηνία, οι ιερομόναχοι Αθανάσιος και Ιλαρίωνας ο από το Άγιον Όρος, και ο πατήρ Μιχαήλ Καροφυλάκης από
τον Κρούστα.
Ο Ρεμουντάκης αλλά και το αρχειακό υλικό αποκαλύπτει ότι και οι ίδιοι οι επίσκοποι Πέτρας ιερουργούσαν συχνά πάνω
στο νησί. Ο Επίσκοπος Τίτος μάλιστα είχε καθιερώσει «την Κυριακήν του Θωμά μετά το Πάσχα να έρχεται έφιππος και να
μας ιερουργή, να μας μοιράζη αντίδωρον, να μας νουθετή και να μας ενθαρρύνη». Ο εγκλεισμός αποπροσωποποιούσε τους
ασθενείς στιγματίζοντας και αποδομώντας τον εαυτό, στον βαθμό που όλα τα ατομικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έδιναν
την θέση τους στην ιδιότητα ενός στιγματισμένου και πάσχοντος σώματος. Ενός δυνάμει επικίνδυνου και μολυσμένου προσώπου με ένα σώμα εχθρικό, μετέωρο, ανέστιο, ένα αντικείμενο χωρίς τόπο, χωρίς αναφορές, που εκτίθεται δημόσια και δυσκολεύεται να οικειοποιηθεί μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση, καθώς εκδιώκεται συστηματικά από αυτήν. Τότε, ακριβώς
το χέρι του επισκόπου «ήταν το μόνο ανθρώπινο χέρι που αγγίζαμε φιλώντας το όταν μας μοίραζε το αντίδωρο. Μετά το τέλος
της Θείας Λειτουργίας μεταβαίναμε εν σώματι όλοι μαζί εις το Νεκροταφείον, όπου έψελνε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής των νεκρών συνασθενών μας και εγονάτιζε εις τα μνήματα συγγενών μας. Η τάξις αυτή διετηρήθη και από τον διάδοχόν
του τον αοίδιμον Διονύσιον μέχρι του θανάτου του και της καταργήσεως της Σπιναλόγκας».
93

Παπαδάκης Δ., ό.π.
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 217/22-4-1954.
95
Ψιλάκης Ν., Μοναστήρια και ερημητήρια της Κρήτης, εκδ. Καρμάνωρ, Ηράκλειο 1992, τ. Α΄, σελ. 380.
96
Ο Ευλάμπιος Μπουραντάκης ήταν ηγούμενος της Μ. Αρετίου γεννημένος το 1870 στις Πινές, βλ. Μακράκης Εμμ., Ελούντα, Η ιστορία της μέσα από την
ιστορία της Κρήτης, Ελούντα 2009, σελ. 154.
97
Α.Ι.Μ.Π.Χ.,επιστολή Αρχιμ. Ευλάμπιου Μπουραντάκη προς τον Επίσκοπο Πέτρας, έγγραφο με αριθμ. 255/1905.
98
Ψιλάκης Ν., ό.π.
94
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Χαρακτηριστική είναι, επίσης, επιστολή της Αδελφότητας των Ασθενών προς την εφημ. «Κρητικά Νέα» στην οποία περιγράφεται η αρχιερατική λειτουργία χοροστατούντος του επισκόπου Διονυσίου κατά την ημέρα των Αγίων Αποστόλων.
Μέσα από τις συχνές επισκέψεις και χοροστασίες του Επισκόπου Διονυσίου οι ασθενείς αντλούσαν «άφθονον απόθεμα παρηγοριάς και εγκαρτερήσεως δια τον σκληρόν αγώνα κατά του πιο μανιακού πόνου και δυστυχίας…»99. Στην εφημ. «Ανόρθωσις» διαβάζουμε επίσης ότι «…ο Θεοφιλέστατος Πέτρας κ. Διονύσιος, πραγματικός αντιπρόσωπος του Χριστού, άξιος
θρησκευτικός ποιμένας, δεν παραλείπει ευκαιρία από του να απλώνη την δράση του, να χύνη βάλσαμο παρηγοριάς στις πονεμένες καρδιές των λεπρών. Την παρελθούσα Δευτέρα, επισκέφτηκε το Λεπροκομείο και λειτούργησε στον ναό του Αγίου
Παντελεήμονα και μίλησε προς τους εκκλησιασθέντες ασθενείς…». Και ενώ οι έγκλειστοι με το εχθρικό και ανέστιο σώμα
τους δυσκολεύονταν να οικειοποιηθούν μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τους υγιείς άλλους, καθώς εκπαιδεύονταν
να απέχουν συστηματικά απ’ αυτήν, ο επίσκοπος Πέτρας «εδέχθη εις τον περίβολον του ναού τους ασθενείς, ήκουσε τα παράπονά των και εύρε δι’ ένα έκαστον λόγους παρηγορίας…»100.
Σύμφωνα, άλλωστε, με μαρτυρία βιογραφούμενης εγκλείστου στην Σπιναλόγκα «στο νησί είχαμε ιερείς. Ερχότανε, όσοι
θέλανε, όσοι ήξεραν την υπόθεση και δεν τους ένοιαζε. Αυτά, τι άλλο να σου πω; Τι να σου πω; Αλλά πολλά είναι, μπορείς να
τα λες; Τι να πρωτοπείς; Οι άνθρωποι να σου πω, όλοι οι ντόπιοι ήτανε Κρητικοί με τη θρησκεία τους, να παντρευτούνε, αφού
δώσανε και την άδεια να παντρεύονται. Τα διαζύγια επιτρέπονταν, όταν δηλαδή αυτή η γυναίκα ήταν άρρωστος ο άντρας της
και είχε παιδιά αυτή και ήθελε να παντρευτούν, βγάνανε μπροστά δικηγόρο, αλλά πλήρωναν πολλά λεφτά. Τι να κάνεις, η ζωή
είναι ολόκληρη η Εκκλησία. Αυτά που λες. Εμείς ζήσαμε κοντά στον Θεό για να παλέψουμε και την αρρώστια μας και τη στενοχώρια μας. Είχαμε τα κηρύγματα, την Εκκλησία μας, την παρηγοριά μας, αλλιώς δεν τα βγάνεις εύκολα πέρα»101.
Η ίδια ασθενής αναφέρεται σε έναν γέροντα δεσπότη που παρομοίαζε τους ασθενείς με μάρτυρες, που θα ανταμειφθούν
για τα μεγάλα μαρτύριά τους με το στεφάνι που παίρνουν οι Άγιοι και οι εκλεκτοί. Όντως, οι αναφορές στον πόνο που ένιωσαν πολλοί από τους Αποστόλους και τους Αγίους της εκκλησίας μας μιμούμενοι το παράδειγμα του Χριστού ήταν συχνές
πάνω στο νησί.

99

«Σπιναλόγκα 30 Ιουνίου 1940
Χθες ημέραν των Αγίων Αποστόλων ετελέσθη ενταύθα αρχιερατική λειτουργία χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Πέτρας κ. Διονυσίου. Αι επισκέψεις του
αξίου αυτού άρχοντος της Εκκλησίας μάς εσυνήθισαν, ώστε να αισθανώμεθα την ανάγκην της λειτουργίας του. Διότι, μέσα απ’ αυτήν, αντλούμεν άφθονον απόθεμα
παρηγοριάς και εγκαρτερήσεως, σύμμαχοί μας απαραίτητοι δια τον σκληρόν και ατελείωτον αγώνα μας κατά του πιο μανιακού πόνου και δυστυχίας. Αυτό, και σαν
τέλειος άνθρωπος, το έχει εννοήσει πολύ καλά και εις πρώτην ευκαιρίαν σπεύδει να μάς επισκεφθή και να μάς ανανεώση το απαραίτητο απόθεμα της υπομονής μας.
Και, δια καλήν μας τύχην, η ευκαιρία τού εδόθη και πάλιν και μάς επεσκέφθη χθες δια να μάς δώση να πιούμε από τα νάματα της πηγαίας καλωσύνης του, μέσα σε μία
λειτουργία του, που η λαμπρότητά της έλαβε περίσσια χάρι, κυρίως από δύο γεγονότα: πρώτον από τον προχειρισμόν του εφημερίου μας εις Οικονόμον, εις αμοιβήν
των υπηρεσιών του γενικά ως ιερέως και ειδικά δια την αφοσίωσίν του ως εφημερίου μας και έπειτα από τον θείον λόγον του που πλαισιούμενος και από την θείαν έκφρασίν του υπήρξεν υπέροχος και μεστός χριστιανικών εννοιών και αληθειών, εξερχομένων μέσα από τα δάκρυα του πόνου του ξεχειλίζοντος μπροστά και εις τον
ολοζώναντον δικόν μας. Άρχισεν από μια σύντομον ανασκόπησιν και αντιπαράστασιν των «επιγείων και πτερωτών δαιμόνων» που σπείρουν την κόλασιν της αγωνίας
και του πόνου που δέρνει τον κόσμον ολόκληρον και μάς συνέστησεν ότι δεν πρέπει ν’ απελπιζώμεθα και να νομίζωμεν ότι έχομεν το μονοπώλειον της δυστυχίας,
αλλά να έχωμεν υπομονήν και να ευχώμεθα εις τον Ύψιστον υπέρ της καταπαύσεως των δεινών….», βλ. εφημ. «Κρητικά Νέα», 18 Ιουλίου 1940, σελ. 3.
100
Βλ. εφημ. «Ανόρθωσις» 13 Μαΐου 1939, σελ. 3.
101
Σαββάκης Μ., ό.π. σελ. 169.
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Ιερά Μονή Αρετίου

63

SPINALON MHTROP PET2ekthetesTEL_Layout 1 14/06/2011 9:45 π.μ. Page 64

Οι αναφορές των μαρτυρίων αντιπροσώπευαν μια μορφή παρηγοριάς: ο πόνος εμπεριείχε θεολογικό νόημα, αποτελούσε το πρελούδιο της ελπίδας και λύτρωσης102. Ο ίδιος ο
Απόστολος Παύλος είχε προσωπική εμπειρία από διωγμούς και θλίψεις. Πέρα από τις φυλακίσεις, τα ναυάγια, τους ραβδισμούς, τους λιθοβολισμούς, την πείνα, τη δίψα, το ψύχος,
την έλλειψη επαρκών ενδυμάτων υπέφερε και από χρόνια ασθένεια. Η βασανιστική αυτή
ασθένεια δημιουργούσε στον Απόστολο αφόρητους πόνους, οι οποίοι τον καθήλωναν στο
κρεβάτι, μη δυνάμενο να εξασκήσει το αποστολικό του έργο103. Ο Μέγας Βασίλειος, ο
οποίος ονομάστηκε «μέγας» εν ζωή με πλήθος χαρισμάτων, πανεπιστήμων, ασκητής και
φιλάνθρωπος είχε ασθενή σωματική κράση. Η υποβόσκουσα αυτή ασθενικότητά του τελικά
εκδηλώθηκε ως νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια και κατέληξε σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο
ίδιος φρόντιζε μόνος του τους λεπρούς και φιλούσε τις πληγές τους: «Πρώτος την χείραν
επιβάλλων τοις τραύμασιν. Επεί γαρ οι δουλεύοντες τούτοις ουκ ηδύναντο φέρειν την δυσοσμίαν των τραυμάτων ή αηδίαν είχον εν τοις έλκεσιν, αυτός οικείαις χερσί τούτων τα έλκη
εκάθαρε, τα σεσηπότα μέλη θερμοίς επαντλών ύδασι, καταδεσμών τε και δια της προσψαύσεως μόνης, κουφίζων τα οδύνας και θεραπεύων…». Παρακαλούσε τον Θεό να μεταφερθεί
η αρρώστια των λεπρών σ’ αυτόν και οι λεπροί να αποκτήσουν την υγεία τους.
Με την παρομοίωση των χανσενικών με αγίους και μάρτυρες που θα ανταμειφθούν για
τα βάσανα, τις αδικίες και τις ταλαιπωρίες αυτού του κόσμου, η Εκκλησία επιχειρούσε πάνω
στο νησί την αντιστροφή μιας φθαρμένης, στιγματισμένης και απαξιωμένης ταυτότητας
στο θετικό της ισοδύναμο. Οι ιερωμένοι της Σπιναλόγκας διέθεταν ακάματη υπομονή και
ενδιαφέρον και με τα πνευματικά φτερουγίσματα της χριστιανικής τους αγάπης έβρισκαν
χρόνο να συζητούν, ν’ ακούν με σιωπή, να καταλαβαίνουν, να ερμηνεύουν και ν’ απαντούν
σ’ όσα ο άρρωστος είχε σαν απορίες. Διαισθάνονταν και όσα ακόμη οι άρρωστοι δεν ήθελαν
ή δεν μπορούσαν να εκφράσουν. Ακολούθησαν τις διδαχές του Μ. Βασιλείου, σύμφωνα με
τις οποίες στον Χριστιανισμό «και νόσος φιλοσοφείται», δηλαδή σπουδάζεται το φαινόμενό της με φιλοσοφική διάθεση και με προοπτική άθλησης και άσκησης που αποκαλύπτει
τους μυστικούς κόσμους της γόνιμης και δημιουργικής διαπάλης ανάμεσα στο φθαρτό και
το αιώνιο, στη ζωή και στον θάνατο.
Μέσα από τους ιερείς της Σπιναλόγκας δοκιμάσθηκε η ηθική αντοχή της κοινωνίας
μας και αποδείχτηκε πως η ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα διαθέτει πάντα μια δύναμη
προσέγγισης στον πόνο του άλλου με κατανόηση και αγάπη.

102

Ο Πέτρας Τίτος
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Διαδρομές και τόποι της μνήμης, συλλογικό έργο, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1999, σελ. 142.
Παπουτσόπουλος Χ., Δια πονούντας και θλιβομένους, Αθήνα, εκδ. Σωτήρ, 2004.
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Οι ιερωμένοι εκείνοι, η τοπική εκκλησία και οι επίσκοποί της Τίτος και Διονύσιος, η
Εκκλησία των «αφοσιωμένων ποιμένων» που τροφοδούνταν υπαρξιακά από την πραγμάτωση των αξιών της ορθοδοξίας, βίωσαν την ανθρώπινη αλληλεγγύη σε όλη της τη διάσταση104. Σ’ εκείνους κατέφευγαν πολύ συχνά οι έγκλειστοι για να τύχουν παρηγοριάς και
υπόθαλψης: «θεοφηλέστατε σκοπός της παρούσης μου είναι να σας εξηστορήσω την
σκληρά καταδίκη της οικογεννείας μου από την καταραμένη λέπραν και να σας ζητήσω
σημβουλάς και παρηγορίαν ως πνευματικός πατέρας μας που είσαι και ελπίζω ότι θα μας
βοηθήσης να περάσωμεν το μαρτύριο τούτω με υπομονήν και καρτερίαν και με την μόνη
μας ελπίδα, την σωτηρίαν της ψυχής…» έγραψε ένας ασθενής στον Επίσκοπο Πέτρας105.
Άλλος ασθενής ζητά από τον Επίσκοπο να τον συμβουλεύσει «τη πρέπη να κάνωμεν
δια να σωθώμεν. Εμείς λέμε ότη έχωμε προπατορικόν αφορεσμόν και καθώς ίδομεν εις την
Παλαιάν Διαθήκην ότι ο Θεός τιμωρή δευτέραν και τρίτην γεναιάν αποφασίσαμεν να κάμωμεν μίαν δεσποτικήν εορτήν να μας λήσεται από τον αφορεσμόν αυτόν και ελπίζο εις
την χάρην του Κυρίου ότη θα πάρωμεν αλάφρωση διότη εκτελούμεν την συμβουλήν να
ληθούμε επή της γης και προπάντων με την ευχή σας και την παράκλησή σας εις τον Θεόν
ως Αρχιερέας και αντηπροσόπου…».

104
Την ίδια αλληλεγγύη εισέπραξαν και από τον κλήρο της Εκκλησίας της Ελλάδος ασθενείς της Σπιναλόγκας, οι
οποίοι, μετά το κλείσιμο του λεπροκομείου κρίθηκε ότι έπρεπε να συνεχίσουν την θεραπεία τους στον Αντιλεπρικό
Σταθμό Αθηνών. Γράφει σχετικά ο Ρεμουντάκης: «… μαζί με όλα αυτά τα υλικά συνηπήρξεν και μια άλλη επανάστασις
στην πλευρά της διαφωτήσεως εκ μέρους της Εκκλησίας με Αρχηγό τον προκαθήμενον αυτής Μακαριώτατον Ιερώνυμον
Κοτσώνην. Ούτος εμπράκτως ως άλλος Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Ζωτικός μας έχει επισκεφθή τετράκις, μας ιερούργησε και εγευμάτισε μαζί μας από το ίδιο φαγητό ίσος προς ίσον. Ενεφανίσθη από την τηλεόρασι και διετραγώδησε την
κατάστασίν μας: «ότι ενώ η επιστήμη μάς εθεράπευσε η αδικαιολόγητος προκατάληψις μάς κρατεί κλεισμένους πίσω
από τους γκρίζους μανδρότοιχους του Νοσοκομείου». Το ιερό άγγισμα του χεριού του δεν είναι τωρινό, αλλά άρχισε
πολύ πλιότερα από το 1951 που τα Σουλφονικά φάρμακα έκαμαν το θαύμα τους. Αρθρογραφούσε σε περιοδικά και εφημερίδες προσπαθώντας να διαλύση την παρεξήγηση εις βάρος της νόσου μας και των θυμάτων της. Μαζί με τον υπέροχο
βοηθό του επίσκοπο Ευρίπου Βασίλειο δεν αφήνουν ευκαιρία για να εκδηλώσουν τα υπέρ ημών ειλικρινή αισθήματά
των. Ένας άλλος αγαθός εργάτης της Εκκλησίας είναι ο Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος, στην περιφέρεια του οποίου
υπάγεται το ίδρυμά μας. Μάς επισκέπτεται οσάκις ο χρόνος του το επιτρέπει, μάς ομιλεί και μάς ενθαρρύνει, συμπαραστέκεται σε ό,τι του ζητήσωμε. Παράλληλα με τον αρχιμανδρίτη Καλλίνικο ο οποίος δύο φορές εκάλεσε 50 αρρώστους
σε συνεστίαση με υγιείς σε κέντρον της περιφερείας του αντιστρέψας με την πράξιν του τα κατεστημένα της προς ημάς
προκαταλήψεως και δια την πρωτοφανή αυτήν πράξιν του είμεθα υπέρ ευγνώμονες. Δεν δυνάμεθα να παραλείψωμεν
την μεγάλη συμβολή στη διαφώτηση, την προσφορά δύο νεαρών υπάρξεων, οι οποίοι ως φοιτηταί ακόμη έγιναν ιεραπόστολοι της αγάπης για τους χανσενικούς. Αυτοί είναι ο πατήρ Νικόλαος Φίλιας και η πρεσβυτέρα του Αμαλία Μασσίνα.
Τα δύο αυτά παιδιά πολύ πριν ενώσουν τις ζωές των και χειροτονηθεί ο πρώτος ιερέας επεριποιούντο τους αρρώστους
και εδώ και εις την Σπιναλόγκα μιλώντας και παρηγορώντας μας….», Ρεμουντάκης, ό.π. , σελ. 167.
105
Α.Ι.Μ.Π.Χ. έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 567/19-10-1946.

Ο Πέτρας Διονύσιος
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Μια ασθενής από τις Σέλλες «επειδή ο υιός της», ένα από τα τέσσερα παιδιά της που
τής άφησε ορφανά ο σύζυγός της, «ετελείωσε το δημοτικόν σχολείον Λούμα και επειδή
είναι εις εκ των καλλιτέρων μαθητών και θέλει να τον εξακολουθήση εις τα γράμματα και
μη δυναμένη προσέρχεται και παρακαλεί την υμετέραν θεοφιλίαν όπως ευαρεστηθήτε δι’
αγάπην Θεού και τον αναλάβητε υπό την προστασίαν υμών καθότι και τούτο συνάδει με
τας λοιπάς φιλοθέους πράξεις της αγαθής και συμπαθεστάτης καρδίας υμών»106. «…Απαντήσατέ με Θεοφιλέστατε επί του προκειμένου σεις ο επιστάμενος των θείων γραφών και ο
εντεταλμένος να συμβουλεύητε θεοπρεπώς πάντα παρεκτρεπόμενον, υποδείξατέ μοι την
οδόν της αρετής και της αληθείας…»107 εκλιπαρεί άλλος ασθενής τον Επίσκοπο Πέτρας.
Η ανάγκη για πνευματική αλλά και υλική υποστήριξη ήταν πολύ μεγάλη στα χρόνια
της κατοχής τότε που οι ασθενείς εγκαταλείφθηκαν από το κράτος και προσέτρεξαν στην
βοήθεια της Εκκλησίας ζητώντας από τον Επίσκοπο Πέτρας να συστήσει, όπως και πραγματικά έκανε, στους εφημερίους να συγκεντρώσουν τρόφιμα για τους ασθενείς108.
106

Α.Ι.Μ.Π.Χ.,έγγραφο με ημερομηνία 17/10/1940.
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 352/21-6-1947.
108
Κοινότης Ασθενών Σπιναλόγκας « Η Αλληλοβοήθεια»
Θεοφιλέστατον κύριον κ. Διονύσιον Επίσκοπον Πέτρας, Θεοφιλέστατε,
Επάνω εις τον ξηρόν και άξενον αυτόν βράχον έχουνι ήδη επισωρευθή όλα τα δεινά. Να τολμήσωμεν να ζητήσωμεν
την θεραπείαν των; Οποία ουτοπία! Το αναγνωρίζωμεν. Γι’ αυτό θα ζητήσωμεν την κατά το δυνατόν, την, κατά το ανθρώπινον νουν ανακούφησιν, προσφεύγοντες προς την Υμετέραν Αγιότητα, εκλιπαρούντες και ικετεύοντες Αυτήν, ίνα
με το βάρος του κύρους Της, πείση τους διοικητικούς ημών άρχοντας κ.κ. Νομάρχην, υπηρεσίαν επισιτισμού του Νομού
μας κ.λ.π. αρμοδίας αρχάς εις το ότι: και ημείς οι εγκάθειρκτοι εις τον άξενον και άγονον αυτόν αγρόν του αίματος, έχομεν
ανάγκην ποίας τινος στοργής και προστασίας. Μακρυά από την θαλπωρήν της οικογενειακής εστίας προσφεύγομεν προς
υμάς ίνα αντλήσωμεν τα απωλεσθέντα, και λάβομεν παρηγορά και θάρρος για να βαδίσωμεν με γαλήνιον ψυχήν τον φρικτόν, δύσβατον, ανηφορικόν και σκληρόν δρόμον του γολγοθά μας.
Θεοφιλέστατε, Προσφεύγομεν προς Υμάς ίνα συγκαταβήτε, και ως άλλος Κυρηναίος μας ξεκουράσετε ολίγον από
το βάρος του σταυρού μας. Ιδέτε μας Θεοφιλέστατε. Θρόμβοι αίματος αντί ιδρώτος κυλούν στο πρόσωπό μας, κατάκοποι
από τον δρόμον του μαρτυρίου μας. Ιδετέ μας. Ήρεμα και με το βλέμμα προς τον Πλάστην μας βαδίζωμεν σιγά-σιγά κατάκοποι στο τέρμα της ζωής μας, ακούοντες, όπισθεν μας ιαχάς μέρους της κοινωνίας… Άρον -άρον σταυρώσατε αυτούς.
Γιατί; Ποίον το έγκλημά μας Θεοφιλέστατε; Προς τι λοιπόν οι , ας μας το συγχωρήση ο Θεός, Πιλάτοι του Αγίου Νικολάου, Δ.Σ. Λεπροκομείου, μάς καταδικάζουν τόσον σκληρά; Μη τυχών εζητήσαμεν τον άρτον αυτών και των τέκνων
των; Απελθέτω αφ’ ημών η σκέψις αύτη. Ευχόμεθα και θα ευχόμεθα ίνα ευημερούν και υγαίνουν. Ημείς, ας είνε περί αυτού
βέβαιοι ότι δεν θα ζητήσωμεν να χορτασθώμεν. Ψυχία και μόνον ψυχία ζητώμεν. Αλλά ήδη ο καιρός του θερισμού έφθασεν.
Ας δώσουν και εις ημάς ψυχία τινά. Η συστασίς Σας Θεοφιλέστατε προς τους εφημερίους των κοινοτήτων θα ήτο άριστον
προς ημάς βοήθημα, ίνα οι κάτοικοι κατά την συγκομιδήν των καρπών προσφέρουν κάτι και δι’ ημάς. Τελευτώντες,
βοώμεν προς Υμάς, ως οι λεπροί προς τον Κύριον μας
Ιησού, Υιέ Δαυίδ Ελέησόν μας.
Τη Υμετέρα Θεοφιλία και Αγιότητι μετά της προσηκούσης τιμής και ευλαβείας».
Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτοκ. 303/20-5-1942.
107
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Μάλιστα σύμφωνα με τον Ρεμουντάκη ο τότε ιερέας του νησιού μεσολάβησε αρκετές
φορές προκειμένου οι κατοχικές αρχές να τροφοδοτήσουν το νησί με τρόφιμα: «…οι Ιταλοί και όλοι οι υπάλληλοι δάκρυσαν. ..ο επικεφαλής Ιταλός μας είπε: Θα πάρω τον ιερέα
μαζί και θα πάμε στη Νεάπολη στον Στρατηγό Κάρτα και θα φροντίσωμε όσο μπορούμε
για σας… οι Ιταλοί και οι υπάλληλοι με τον ιερέα μας φύγανε… την επομένη το απόγευμα
το θαύμα έγινε. Ένα καΐκι έφερε και ξεφόρτωσε από είκοσι κιλά αλεύρι για κάθε άρρωστο…»109. Η Εκκλησία βρέθηκε και πάλι κοντά στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης του 1950 κατά την οποία οι ασθενείς κατέφυγαν σε απεργία πείνας
«παντάπασιν εγκαταλελειμμένοι υπό πάντων, αργοπεθαίνοντας στερούμενοι παντελώς
ιατρών και φαρμάκων….»110.
Με περισσή ευκολία οι άνθρωποι έρριψαν τον λίθον του αναθέματος επάνω στους αρρώστους, τους στιγμάτισαν με ανηλεή εισαγγελική διάθεση ως περιθωριακούς και τους
απέκλεισαν τις προσβάσεις στην επαγγελματική, κοινωνική και αυτήν ακόμη την οικογενειακή ζωή. «Σκόπιμα και με κακία είχαν απλώσει ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από την
ιδιότυπη αυτή αρρώστια που στο κάτω κάτω εύγαινε από τα σπλάχνα αυτής της ίδιας της
Κοινωνίας»111.

109

Ρεμουντάκης Ε., ό.π. σσ. 156-157.
Βλπ. εφημ. Δημοκρατία, 6/8/1950, σελ. 2. Τότε ο Πέτρας Διονύσιος με τηλεγράφημά του προς τους Ασθενείς
ανέφερε: «Συμμετέχοντες πλήρως υμετέρου πόνου διεκτραγωδουμένην τυχόν εγκατάλειψιν αρμοδίων αναγκάζουσαν
προβήτε πρωτοφανή πρωτάκουστα μέτρα συνιστώμεν ονόματι ΘΕΟΥ πατριωτισμού παύσητε μελετηθέντα απονενοημένα διαβήματα στιγματίζοντα θρησκευτικότητα στοπ απευθυνόμεθα Εφημέριον ευλογημένην Αδελφότητα «Σταυρό
του Μαρτυρίου» επέμβωσι συνιστώμεν μετριοπάθειαν κατάπαυσιν σάλου χριστιανικήν υπομονήν βεβαιούντες διόρθωσιν
κακών στοπ. Συγχρόνως παρακαλούμεν τηλεγραφικώς Σεβαστήν Ελληνικήν Κυβέρνησι. Πέτρας Διονύσιος».
Σε άλλο τηλεγράφημα προς την Διοίκηση του λεπροκομείου ανέφερε:
«Διοικούσαν Επιτροπήν Λεπροκομείου Σπιναλόγκας. Εμβρότητοι διαδραματιζόμενα Λεπροκομείου ετηλεγραφήσαμεν Κοινότητα ασθενών Σύλλογον «Σταυρός του Μαρτυρίου» Εφημέριον συστήσωσι μετριοπάθειαν κατάπαυσιν
σάλου πρωτοφανούς αποφάσεις απονενοημένα μέτρα στοπ Συντονίζοντες υμετέρας προσπαθείας κατόπιν αποτυχούσης
επεμβάσεως παρακαλούμεν σχετικώς σεβαστήν κυβέρνησιν στοπ αν εγκρίνητε δυνατόν να προβώμεν πρόχειρον έρανον
Μονάς και Ενορίας έλαιον διάφορα τρόφιμα. ΠΕΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ».
Για τη συμβολή του στην ικανοποίηση στων αιτημάτων τους οι ασθενείς σε επιστολή τους προς τον Επίσκοπο Διονύσιο αναγνώρισαν ότι «εις τούτο αναμφιβόλως μεγάλως συνετέλεσε το πατρικής στοργής και συμπόνοιας τηλεγράφημα
της υμετέρας Σεβασμιώτητος… διό ευχαριστούμεν υμάς θερμώς δια την τοιαύτην προς ημάς τους αναξίους εκδηλωθείσαν
αγάπην και στοργήν…», Α.Ι.Μ.Π.Χ., έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 714/22-8-1950.
111
Ρεμουντάκης, ό.π., σελ. 1. Ο έγκλειστος μακαριστός Φουντουλάκης, είχε πει σε μια συνέντευξή του: «Έμεινα
χρόνια φυλακισμένος, χωρίς να έχω κάνει έγκλημα, βιώνοντας είτε την απέχθεια, είτε τη συμπόνοια των επισκεπτών του
νησιού, που αρέσκονταν να φωτογραφίζουν ψυχρά τα ανθρώπινα ράκη και στη συνέχεια να φεύγουν δήθεν συγκλονισμένοι από το αποκρουστικό θέαμα…».
110
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Η αρχική άρνηση αυτής της κατάστασης μετατρεπόταν συχνά σε έντονα συναισθήματα
θυμού και εναντίωσης, ενώ μετά από μια φάση διαπραγμάτευσης ακολουθούσε η κατάθλιψη,
μια κατάσταση επικίνδυνη, που οδηγούσε πολλούς στην αυτοκαταστροφή. Συχνά η αποδοχή
ήταν η τελική φάση, όταν ο δρόμος της ζωής έμοιαζε να φθάνει στο τέλος του. Και τότε όμως
οι έγκλειστοι έδειχναν να διατηρούν την ελπίδα. Αναζητούσαν απελπισμένα μια προστατευτική σχέση με τον Θεό. Οι ιερείς και οι μοναχοί της Σπιναλόγκας και οι επιχώριοι Επίσκοποι έγιναν τότε «διερμηνείς των πόθων» των ασθενών, στήριγμά τους «εν τη πίστει»112.

112

‘Αγιο Δισκοπότηρο και Εξαπτέρυγο
απο τον Ι. Ν. Παντελεήμονα Σπιναλόγκας.
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Η Εκκλησία αναγνωρίζοντας την προσφορά του κλήρου στην αντιμετώπιση των λεπρών ανθρώπων ανακήρυξε
Όσιο τον π. Νικηφόρο που ποίμανε στους αρρώστους στο λεπροκομείο της Χίου. Ο πατήρ Νικηφόρος (κατά κόσμο Νικόλαος) γεννήθηκε σ’ ένα ορεινό χωριό των Χανίων, στο Σηρικάρι. Ο Νικόλαος όταν έγινε 16 ετών και όταν τα σημάδια
της νόσου άρχισαν να γίνονται πιο εμφανή, για να αποφυγή τον εγκλεισμό του στην Σπιναλόγκα έφυγε με κάποιο καράβι
για την Αίγυπτο. Εκεί έμενε εργαζόμενος στην Αλεξάνδρεια, πάλι σ’ ένα κουρείο, όμως τα σημάδια της νόσου γίνονταν
όλο και πιο εμφανή, ιδίως στα χέρια και στο πρόσωπο. Γι’ αυτό με την μεσολάβηση ενός κληρικού κατέφυγε στην Χίο,
όπου υπήρχε τότε ένα λεπροκομείο, στο οποίο ήταν ιερεύς ο πατήρ Άνθιμος Βαγιανός, ο μετέπειτα Άγιος Άνθιμος. Ο
Νικόλαος έφτασε στη Χίο το 1914 σε ηλικία 24 ετών. Μέσα σε 2 χρόνια ο Άγιος Άνθιμος τον έκρινε έτοιμο για το αγγελικό
σχήμα και τον έκειρε μοναχό με το όνομα Νικηφόρο. Ο π. Νικηφόρος ζούσε με αδιάκριτη, γνήσια υπακοή, με νηστεία
αυστηρή, εργαζόμενος στους κήπους. Προσευχόταν τη νύχτα ώρες ατελείωτες, κάνοντας μετάνοιες αμέτρητες, δεν είχε
λογοφέρει με κανένα ούτε χάλασε την καρδιά κάποιου κι ήταν ο κύριος ψάλτης του ναού. Εξ αιτίας της ασθενείας του
όμως, σιγά-σιγά έχασε το φως του κι έτσι έψαλλε τα περισσότερα τροπάρια και απήγγειλε τους Αποστόλους από
στήθους.Το 1957 έκλεισε το Λωβοκομείο της Χίου και τους εναπομείναντες ασθενείς μαζί με τον πατέρα Νικηφόρο τους
έστειλαν στον Αντιλεπρικό Σταθμό Αγίας Βαρβάρας Αθηνών, στο Αιγάλεω.Την εποχή εκείνη ο πατήρ Νικηφόρος ήταν
περίπου 67 ετών. Τα μέλη του και τα μάτια του είχαν τελείως αλλοιωθεί και παραμορφωθεί από την νόσο. (Από το βιβλίο
«Νικηφόρος ο λεπρός της καρτερίας αθλητής λαμπρός», υπό Σίμωνος μονάχου, Γ’ εκδ. Άγ. Στέφανος, Αθήναι 2007).
Ένας άλλος κληρικός που με πίστη υπηρέτησε τους λεπρούς ανθρώπους ήταν ο Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης. Ο
π. Ευμένιος γεννήθηκε το 1931 στην Εθιά Μονοφατσίου του νομού Ηρακλείου Κρήτης και ήταν το όγδοο παιδί μιας
φτωχής και πιστής οικογένειας. Έγινε μοναχός σε ηλικία 17 χρονών, αγωνίστηκε για την καλλιέγεια της ψυχής του με
αγάπη και προσευχή και δοκιμάστηκε σκληρά και από την ασθένεια της λέπρας. Η λέπρα τον έφερε στο Νοσοκομείο
Λοιμωδών στην Αγία Βαρβάρα Αθηνών. Εκεί θεραπεύτηκε αλλά, βλέποντας τον ανθρώπινο πόνο, αποφάσισε να παραμείνει στο Νοσοκομείο ως ιερέας, για να βοηθήσει όσο μπορούσε την ανακούφιση των συνανθρώπων του. Η αγάπη του
και ο ασκητικός του αγώνας έφεραν σ' αυτόν τη χάρη του Θεού και ο ταπεινός ιερέας (λειτουργούσε στο ναό των αγίων
Αναργύρων Ιατρών Κοσμά και Δαμιανού, μέσα στο Λοιμωδών) έφτασε σε μεγάλο ύψος αγιότητας -το οποίο διατηρούσε
κρυφό όσο μπορούσε- και αξιώθηκε να λάβει το προορατικό χάρισμα, να ζήσει υψηλά πνευματικά βιώματα και να βοηθήσει
πάρα πολλούς ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης και μορφωτικού επιπέδου, όχι μόνο με τις συμβουλές και την προσευχή
του αλλά και με την αγιασμένη παρουσία του. Ο Γέροντας αγαπούσε όλο τον κόσμο, κάθε άνθρωπο προσωπικά, και ήταν
ένας ιδιαίτερα γελαστός άγιος - το τρανταχτό γέλιο του ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του - όπως και πολλές φορές
έβγαινε από το Ιερό, κατά τη λειτουργία, με τα γένια του βρεγμένα από δάκρυα, αφού προσευχόταν για όλους τους πονεμένους και δυστυχισμένους συνανθρώπους μας και είχε προφανώς και το χάρισμα των δακρύων.
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Με την πνευματική διακονία τους πάνω στο νησί ενέπνευσαν κατά την περίοδο δοκιμασίας των διαφόρων φαρμάκων τις δημιουργικές δυνάμεις της θεραπείας των ασθενών:
«Κύριος έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ενδοξάζεσθαι εν τοις θαυμασίοις αυτού, εν αυτοίς
εθεράπευσε και ήρε τον πόνον αυτού, μυρεψός εν τούτοις ποιήσει μείγμα, και ου μη συντελέση έργα αυτού, και ειρήνη παρ’ αυτού εστιν επί προσώπου γης… Κύριος έκτισεν εκ
γης φάρμακα και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθιεί αυτοίς…»113. Τόνωσαν το φρόνημά τους114
διασώζοντας τελικά τα προσχήματα μιας κοινωνίας η οποία, επειδή ήταν εγωιστική, έμαθε
να αντιμετωπίζει επώδυνα και απάνθρωπα τα δράματα των άλλων, να αναζητεί εξιλαστήρια
θύματα για να τους φορτώσει τις ανομίες της και να αισθανθεί κατόπιν ανακουφισμένη
από το βάρος της ενοχής115.
113

Σοφία Σειράχ 38,1-19.
«Βασίλειον της Ελλάδος. Ιερά Επισκοπή Πέτρας. Εν Νεαπόλει τη 5 Ιουνίου 1937
Προς το υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως. Κύριε υπουργέ,
Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν τη Υμετέρα υπηρεσία έγγραφον αφορών τους εν τω Λεπροκομείω Σπιναλόγκας
λεπρούς, τους οποίους χάριτι θεία επεσκέφθημεν την 24ην λήξαντος μηνός, επιτελούντες και προς αυτούς το ποιμαντορικόν ημών καθήκον, προς παρηγορίαν και ανακούφισιν των πόνων αυτών, στηριγμόν εν τη πίστει, τόνωσιν του φρονήματος, αναζωπύρησιν εις το αγαθόν και εις την αδιάκοπον προσπάθειαν περί της σωτηρίας της αθανάτου ψυχής και δια
την απόκτησιν της αφθάρτου και αιωνίου εν ουρανώ ζωής. Επί τη ευκαιρία ταύτη παρακαλούμεν, όπως συνεχίζοντες το
προς αυτούς ζωηρόν ενδιαφέρον, ποικιλοτρόπως εκδηλόυμενον, ευαρεστηθήτε να αποβλέψητε μετ’ ευμενίας προς τα
αφορώντας αυτούς ζωτικά ζητήματα και ούτως θα ολοκληρωθή η προς την Κυβέρνησιν ευγνωμοσύνη αυτών. Καθηκόντως γενόμεθα διερμηνείς των πόθων αυτών, εν τη διαδηλώσει εκφρασθέντων ημίν μετά την απόλυσιν της Αρχιερατικής λειτουργίας, εν μέσω συγκλονιστικής συγκινήσεως και δακρύων.
Μετά πάσης τιμής και ευχών. Ο Πέτρας Διονύσιος», ΑΙΜΠΧ έγγραφο με αριθμ. 561/5-6-1937.
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«Ιερά Επισκοπή Πέτρας. Εν Νεαπόλει τη 28 Μαΐου 1942. Εγκύκλιος 11
Αιδεσιμώτατοι Εφημέριοι
... Ασφαλώς εξ ίσου θα ασθάνησθε και αντιλαμβάνησθε, ένεκα και της γειτνιάσεως υμών προς το νοσηλευτήριον
Σπιναλόγκας, τον πόνον των εν αυτώ διαμενόντων πτωχών συνανθρώπων μας. Συμμεριζόμενοι τούτον και συγκινούμενοι βαθύτατα εκ της προς ημάς θερμοτάτης εκκλήσεως των ως άνω συμπαθεστάτων ασθενών, όπως ενδιαφερθώμεν
περί τούτων και συστήσωμεν εις τους Εφημερίους να μεριμνήσωσι κατά την συγκομιδήν των δημητριακών περί εισφοράς
παρ’ εκάστου παραγωγέως έστω και οκάς μόνον υπέρ αυτών, προβαίνομεν εις τούτο δια της παρούσης απευθυνόμενοι
εις τα αφιλάνθρωπα σπλάγχνα υμών ευελπιστούντες ή μάλλον βέβαιοι, ότι θα έχη απήχησιν εις τας καρδίας υμών η ημετέρα φωνή. Προσπαθήσατε να ανακουφίσωμεν, πάση θυσία την δυστυχίαν των ανθρώπων αυτών, να καταπραΰνομεν
τον πόνον και να στεγνώσσωμεν τα δάκρυα αυτών, ανεξαρτήτως της πατρικής μερίμνης της πολιτείας περί αυτών και
της αρμοδίας Επιτροπής. Συστήσατε εις τους χριστιανούς μας να γίνωσι καλοί οικονόμοι των πλουσίων αγαθών, τα
οποία στέλει αυτοίς ο Πανάγαθος Θεός, και τα οποία δεν ανήκουσιν αποκλειστικώς εις αυτούς, ως και τα στελλόμενα
προς πάντας ημάς. Καταπνίξατε τον τυχόν υπάρχοντα εν ταις ψυχαίς αυτών επάρατον εγωισμόν και την σκληροκαρδίαν.
Πατάξατε την πλεονεξίαν και την χρηματομανίαν, η οποία δυστυχώς κυριαρχεί. Μετατρέψατε τους όρους και φέρετε
αυτούς εις την θέσιν των ασθενών μας, και ερωτήσατε αν, ο μη γένοιτο, θα ήθελον τούτο και θα ηυχαριστούντο; Προς
τούτο παρακαλούμεν να συνεννοηθήτε μετά των οικείων Προέδρων και των δημοδιδασκάλων όπως από κοινού ενεργήσητε τον τοιούτον επίκαιρον και σποπιμώτατον έρανον. Ένθερμος προς Θεόν ευχέτης
114

Κανδύλιο και εικόνα
απο τον Ι. Ν. Παντελεήμονα Σπιναλόγκας.
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Και δεν υπάρχει περίοδος της ζωής της Εκκλησίας από την οποία να απουσιάζει η μέριμνα για τους ασθενείς και δοκιμαζομένους. Η θεραπεία των ασθενών που πλησίασαν τον
Χριστό ήταν βεβαίως πρόγευση της Βασιλείας του Θεού, όπου η φθορά και ο θάνατος θα
έχουν νικηθεί, δεν παύει ωστόσο να αποτελεί και μια άμεση προσφορά ανακούφισης των
εγκλείστων από τη βάσανο της νόσου τους. Έτσι, η φροντίδα των ασθενών της Σπιναλόγκας δεν ήταν απλώς ένα θρησκευτικό καθήκον της τοπικής Εκκλησίας, αλλά συνιστούσε
κριτήριο του Χριστοκεντρικού ήθους των κληρικών, κριτήριο αυτής της ίδιας τους της σωτηρίας116 και θεμελιώδες περιεχόμενο της ποιμαντικής τους διακονίας. Η Χριστοκεντρική,
σωτηριολογική και εκκλησιοκεντρική σημασία της μέριμνας για τους πάσχοντες της Σπιναλόγκας είχε κηρυχθεί με σαφήνεια από τον ίδιο τον Χριστό: «ησθένησα και επεσκέψασθέ
με» και «εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε».
Εκκλησιάζοντας τη ζωή των εγκλείστων, οι ιερείς και οι μοναχοί της Σπιναλόγκας,
αγγελιοφόροι της απροϋπόθετης αγάπης του Θεού117, τούς βοηθούσαν να αντέξουν τη δοκιμασία στην οποία υποβαλλόταν η πίστη τους, να απαντήσουν στα ενοχοποιητικά και δυσβάστακτα παράπονά τους προς τον Θεόν, στις ενοχές και στο συνεχές ερώτημά τους:
«γιατί εμείς;», να απαλλαγούν από την ασυνείδητη ενοχή, από το ψυχολογικό, προσωπικό,
οικογενειακό και κοινωνικό τους τραύμα. Να ξεπεράσουν την απελπισμένη αγωνία του θανάτου, την παρατεταμένη νύχτα της ψυχής, τα αισθήματα της καταστροφικής εχθρότητας.
Να οδηγηθούν σε μια αναγέννηση, ψυχολογική και πνευματική, στη θραύση της αμυντικής
ψυχολογικής πανοπλίας. Έτσι στην άκρη του πόνου γεννήθηκε το προνόμιο της απελπισίας, το ξεπέρασμα της φθοράς και του θανάτου, αφού μέσα στον Ναό του Αγίου Παντελεήμονα η ζωή του Θεού που είναι αιώνια, διότι είναι προσωπική, πραγματωνόταν ως
έκφραση ελεύθερης κοινωνίας, ως αγάπη. Ζωή και αγάπη ταυτίστηκαν τότε στη Σπιναλόγκα εις πρόσωπον: το πρόσωπον δεν αποθνήσκει, μόνον διότι αγαπάται και αγαπά. Θάνατος για το πρόσωπο σημαίνει το να παύση να αγαπάται και να αγαπά, να είναι μοναδικό
και ανεπανάληπτο, ενώ ζωή για το πρόσωπο σημαίνει την επιβίωση της μοναδικότητας της
υπόστασής του, την οποία βεβαιώνει και συντηρεί η αγάπη. Έτσι, η αγάπη ελευθέρωνε τον
εγκλεισθέντα ως πρόσωπο από τη φθορά και τον θάνατο.
Ο λεπρός άνθρωπος με την αγάπη υπερέβαινε την κτιστότητά του, αφού η κτιστή του
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Εσταυρωμένος και Ιερό Ευαγγέλιο
απο τον Ι. Ν. Παντελεήμονα Σπιναλόγκας.
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«Το χρήμα θείον, ασθενών βάρη φέρειν, τούτου λαχών πύκτευσον, ω μοι τέκνον, θερμώς, προθύμως εκτελείν σου
τον δρόμο…αλλ’ ου προ παντός φαρμακεύων τοις λόγοις… μέλος γαρ εστι, μη παρέρχου τον πέλας. Ούτως υπηρετούντι
μισθός σοι μέγας. Φως απρόσιτον, ουρανών ευκληρία», Θεόδωρος Στουδίτης.
117
Αυγουστίδης Α., αρχιμ., «Η ποιμαντική διακονία στο χώρο των νοσηλευτηρίων», στο Εκκλησία και ασθένεια,
πρακτικά διεθνούς ιατροθεολογικού συνεδρίου Θήβα, 5-7/9/2003, εκδ. Ακρίτας, 2008, σελ. 300.
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φύση γινόταν ένα με την άκτιστη φύση του Τριαδικού Θεού, που είναι αγάπη και μάλιστα
απεριόριστη. Το μαρτύριο των ασθενών της Σπιναλόγκας μέσα από την πίστη απέκτησε
νόημα και μετατράπηκε σε παράγοντα δύναμης, στήριξης και ελπίδας, προσωπικής εξέλιξης, ψυχικής ωρίμανσης, κάθαρσης της ενοχής, απαλλαγής από τον φόβο και δημιουργίας
ενός νέου εσχατολογικού εαυτού. Ο φόβος καταλύθηκε και ξεπεράστηκε χάρη στην κατάκτηση αυτής της αγαπητικής-εκκλησιαστικής κοινωνίας των λεπρών: « …φόβος ουκ
έστιν εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον, ότι φόβος κόλασιν έχει, ο
δε φοβούμενος ου τετελείωται εν τη αγάπη…»118.
Οι ιερείς της Σπιναλόγκας καλούσαν ακατάπαυστα τους ασθενείς να πραγματώσουν
αυτό τον τρόπο ύπαρξης μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, που «είναι σε τελευταία ανάλυση
τρόπος υπάρξεως, επειδή ακριβώς είναι το Μυστήριο της Αγάπης, το Μυστήριο, στο οποίο
βιώνουμε θετικά την ελευθερία μας από τα πάθη». Αυτό, λοιπόν, που είχαν πραγματικά
ανάγκη οι κάτοικοι του νησιού, για να υπερβούν τον θάνατο, ήταν η φυγή τους στα «εσώτερα
και ενδώτερα» της ψυχής, της συνείδησης, της ηθικής τους. Εκεί, στην κατάφαση του ιερού,
σ’ αυτήν την νοητή έδρα του ανθρώπινου έβρισκαν την παραμυθία και την παρηγοριά τους.
Εκεί, στο θυσιαστήριο της αγάπης, στη μετάβαση από τον κοσμικό λεπρό άνθρωπο στο
πεδίο του θρησκευτικού συνανθρώπου, αντιμετωπιζόταν ο θάνατος «γιατί η αγάπη είναι
ακαταμάχητος» όπως μας βεβαιώνει το βιβλικό χωρίο. Η οντολογία της αγάπης και της αλληλεγγύης, μέσα από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, ήταν η μοναδική απάντηση στο
πρόβλημα της ύπαρξής τους: «Εορτάσαμε τότε το πρώτο Πάσχα με άλλο τρόπο, όπου μια
μεγάλη ομάδα περάσαμε απ’ όλων τα σπίτια για να τους ευχηθούμε. Τα γλυκά που μάς προσέφεραν τα μοιράσαμε στους αναπήρους που δεν είχαν κανένα για να τούς τα ετοιμάσει, καλιτσούνια και κουλούρια κατά το κρητικό έθιμο. Όμορφο και αλησμόνητο για τους
αρρώστους Πάσχα, μάς αδελφοποίησε όλους, συντρίβοντας τις μικροδιαφορές και κάνοντάς
μας να δώσουμε τα χέρια, όπως διέτασσε η ημέρα του αλλήλοις περιπτυξόμεθα»119. Η αναγνώριση του άλλου ως «αδελφού» και η αλληλοβοήθεια στις δύσκολες στιγμές τονίζουν
την ύπαρξη μιας κοινωνικής ομάδας με ανεπτυγμένη της αίσθηση του εμείς: «μεταξύ μας
οι σχέσεις ήταν άριστες. Διότι δεν υπήρξε μίσος εκεί, δεν υπήρξε κακία, βλέπαμε ο ένας σαν
αδελφό τον άλλο. Ο ένας βοηθούσε τον άλλο και αν τύχαινε να αρρωστήσει κάποιος με μια
ασθένεια τού συμπαραστεκόταν οι άλλοι συνάρρωστοι. Εκεί τον ξενυχτάγανε, να τού μαγειρέψουνε λίγο φαγάκι, το ένα το άλλο, μέχρις ότου ή να γίνει καλά ή να πεθάνει»120.

118

Ιωάννη, Α΄, 4,18.
Ρεμουντάκης Ε., «Το νησί του πόνου και των δακρύων», στο περ. «Ο Κόσμος της Ελληνίδος», 1977, σελ. 25.
120
Αφήγηση ζωής ασθενούς, βλ. Σαββάκης Μ., ό.π. σελ. 135.
119

Αρτοφόριο και Ανάσταση
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Μπροστά στη συνθηκολογημένη εξωτερική κοσμική πραγματικότητα του λεπροκομείου που ήταν απαράλλακτη, αδιόρθωτη
και αθεράπευτη, μπροστά στο κενό της λεπρικής καθημερινότητας, η Εκκλησία, αυτή η (επα)σύναξη των διεστώτων της κοινωνίας πάνω στο νησί, με τη λυτρωτική-αγαπητική ενέργεια του Θεού οδήγησε τους πονεμένους της Σπιναλόγκας όχι σε μια
καταθλιπτική παράλυση, αλλά σε μια αναπαλλοτρίωτη εσωτερική αντίσταση, σε μια πνευματικότητα και σε μια ηθικότητα. Σε
μια εμπειρία «καινότητας»: «ει τις εν Χριστώ καινή κτίσις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε καινά τα πάντα»121. Σε μια αγάπη
για όλους και για όλα «υπέρ πάσης της κτίσεως, ήγουν υπέρ των ανθρώπων και των ορνέων και των ζώων και των δαιμόνων,
και υπέρ παντός κτίσματος». Αναφέρει ο Ραμουντάκης στην αυτοβιογραφία του: «Πίστευα σε τρία ιδανικά μέσα στα οποία
κύλησε όλη μου η ζωή και δια την οποίαν υπερηφανεύομαι: πίστις στον Θεόν, Πίστις στον εαυτό μου... και τρίτο και τελευταίο
αγάπη για τον συνάνθρωπο, γιατί εύρησκα πάντα ένα τρόπο να δικαιολογήσω την σκληρότητα των άλλων... μην αμφιβάλετε
ποτέ ότι πέρα από τον σκοτεινό και βρομερό διάδρομο του τάφου υπάρχει φως, πολύ φως και μια ζωή χωρίς πίκρες και βάσανα
και η πίστις μου αυτή δεν με εγκατέλειψε ποτέ ούτε και μέσα στην Σπιναλόγκα»122. Οι ρήσεις αυτές ενός έγκλειστου στη Σπιναλόγκα ανθρώπου φανερώνουν ότι με την εκκλησιαστική διακονία πάνω στο νησί, οι ασθενείς είχαν βοηθηθεί να αποταυτιστούν ως θύματα από τον θύτη τους, την κοινωνία των υγιών. Να σπάσουν τον φαύλο κύκλο της οργής, του μίσους και της
εκδίκησης δια της αγάπης και της συγχώρεσης! Αυτό οδήγησε κατά το δυνατόν στην περιχώρηση της ασθένειας, της καταστροφικής και της αυτοκαταστροφικής επιθετικότητας, της μεταποίησης του πόνου σε ψυχοπαθολογικά συμπτώματα. Η πίστη
τους στον Θεάνθρωπο Χριστό, η οντολογική μυστική και πραγματική ενότητά τους με τον Χριστό και την Εκκλησία Του, τούς
βοήθησε να δώσουν νόημα στον πόνο τους και στήριξε την ελπίδα και την υπομονή τους. Η αγάπη για τον άλλο άνθρωπο,
ακόμη και τον εχθρό, ήταν αυτή που τους διέσωσε από την ασυνείδητη και συνειδητή επιθυμία της δικαίωσης μέσα από την νέμεση και την εκδίκηση, τούς γλίτωσε από την προσωπική αποδιοργάνωση. Και θα ήταν βαριά δοκιμασία για τους εγκλείστους
η μετωπική αντιπαράθεση με τον κοινωνικό-πολιτικό διώκτη. Γιατί εκτός από τη σύγκρουση με τον εξωτερικό τύραννο στο
πλαίσιο του κοινωνικού πεδίου, μπορούσε να υφίσταται και μια άλλη μυστική πάλη στο πεδίο του εσωτερικού ψυχικού κόσμου
του υποκειμένου και ο «τύραννος» σ’ αυτή την περίπτωση να ήταν το εσωτερικό κακό αντικείμενο. Η δοκιμασία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη «νύχτα της ψυχής», σε απελπισμένη αγωνία του θανάτου.
Για τους χριστιανούς όμως της Σπιναλόγκας το συνεχώς επαναλαμβανόμενο γεγονός του θανάτου στη μικρή τους κοινωνία
αποτελούσε, χάρη στη διακονία της Εκκλησίας πάνω στο νησί, υπόμνηση της αγάπης. Αγάπης -σε μια οριζόντια και κάθετη
σχέση με τους άλλους και με τον Θεό-, απαραίτητης για μια ουσιαστική και οντολογική θεμελίωση της προσωπικότητας του
λεπρού ανθρώπου και της κοινωνικότητας της ενορίας του Αγίου Παντελεήμονα της Σπιναλόγκας. Δεν διέφευγε της προσοχής
των εγκλείστων ότι «όλα μπορεί κανείς να τα αντέξει όταν υπάρχει αγάπη» και δεν ελάνθανε στη σκέψη τους πως «το μοναδικό
πράγμα που ζει για πάντα είναι η αγάπη». Ο Θεός ισούται με αγάπη, αλλά «όταν φθάσωμεν την αγάπην, εφθάσαμεν εις τον
Θεόν, και ετελείωσεν ο ημέτερος δρόμος, και διέβημεν εις την εκείθεν τούτου του κόσμου ευρισκομένην νήσον, όπου υπάρχει
ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα».

121
122

Κορ. 5,17.
Ρεμουντάκης, ό.π. σελ. 27.
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Πόνος, πίστη και ελπίδα στο νησί της Σπιναλόγκας

Α

πό την αρχή, λοιπόν, η Εκκλησία πάνω σ’ αυτό το νησί του πόνου και της πίστης ήταν αισιόδοξα ρεαλιστική και
ελπιδοφόρα. Είχε συνείδηση και γνώση της μεγάλης έκτασης του πόνου και των θλίψεων, που βάρυναν και ταλαιπωρούσαν τους λεπρούς ανθρώπους. Δεν τα θεώρησε αυτά ασήμαντα και υποκειμενικά ούτε και εύκολη την
απαλλαγή με ανθρώπινα μόνο μέσα. Τα ανθρώπινα μέσα, ιδιαίτερα η ιατρική επιστήμη, και οι απλοί παρηγορητικοί λόγοι,
δεν ήταν πάντοτε από μόνα τους ικανά να θεραπεύσουν τον ανθρώπινο πόνο, σωματικό και ψυχικό, των λεπρών ανθρώπων.
Πόσο παρήγορα αντηχούσε πάνω στο νησί το προσκλητήριό Της προς όλους τους πονεμένους και η ασφαλής επιβεβαίωσή
της για την τελική επικράτηση της χαράς και της νίκης εναντίον των δυνάμεων του κακού, που προκαλούσαν τον πόνο και
την αρρώστια. «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς» 123, και «Εν τω κόσμω
θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον»124. Η Εκκλησία με την διακονία της πάνω στην Σπιναλόγκα δεν
κακοτύχισε τους πονεμένους και θλιμμένους, δεν ξόρκισε τον πόνο ως κάτι αποκρουστικό, που ταπεινώνει και εξευτελίζει
τον άνθρωπο, αλλά μακάρισε και καλοτύχισε τους εγκλείστους: «Μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται».
«Μακάριοι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Μακάριοι εστε όταν μισήσωσιν υμάς οι άνθρωποι και όταν αφορίσωσιν υμάς
και ονειδίσωσι... Χαρήτε εν εκείνη τη ημέρα και σκιρτήσατε»125. Με άλλη εικόνα ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει
ότι ο γεωργός χαίρεται και αγάλλεται, όταν υπάρχει βαρύς χειμώνας, γιατί δεν βλέπει μόνο το κρύο και τις βροντές και την
κακοκαιρία, αλλά αναλογίζεται τα στάχυα, τον θερισμό και όχι τα σπέρματα που σαπίζουν μέσα στο χειμώνα. «Ούτω και
ημείς μη την θλίψιν ορώμεν την παρούσαν, μηδέ την οδύνην, αλλά την εξ αυτής γινομένην ωφέλειαν, τον εξ αυτής τικτόμενον
καρπόν, αναμείνωμεν της άλω τα δράγματα». Στον ίδιο μεγάλο διδάσκαλο και πατέρα οφείλουμε την ενθαρρυντική διαπίστωση• «δριμύς ο χειμών, αλλά γλυκύς ο παράδεισος»126.
Ανέτρεψε, λοιπόν, η Εκκλησία το σκηνικό στην θεώρηση του πόνου πάνω στο νησί. Έφερε τα πάνω κάτω. Όχι μόνο δεν
στενοχωριόμαστε με τον πόνο και τις θλίψεις, αλλά χαιρόμαστε και υπομένουμε καρτερικά. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «ου
μόνον δε, αλλά και καυχώμεθα εν ταις θλίψεσιν, ειδότες ότι η θλίψις υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε
δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς ου καταισχύνει»127. Και δεν ήσαν αυτά «έπεα πτερόεντα» ρητόρων και φιλοσόφων, αλλά βίος και
ζωή και εμπειρία και πράξη βεβαιωμένα από την αγία ζωή του Θεανθρώπου Χριστού, που ήταν ζωή πονεμένη και σταυρωμένη.

123

Ματθ. 11, 28.
Ιω. 16, 33.
125
Ματθ. 5,4. Λουκ. 6, 21-23.
126
Εις Ανδριάντας Ομ. 4,1-2, PG 49, 61-62.
127
Ρωμ. 5, 3-5. Γαλ. 6,14: «Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δι' ου εμοί κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω».
124

75

SPINALON MHTROP PET2ekthetesTEL_Layout 1 14/06/2011 9:45 π.μ. Page 76

Ο Χριστός για τον πάσχοντα άνθρωπο της Σπιναλόγκας, ως πρότυπο εκκλησιαστικότητας ήταν συνεπώς ο «παθών και συμπαθών»: συμπαθεί και συμπάσχει. Ο Θεάνθρωπος
είναι φιλάνθρωπος. Αυτό σήμαινε για τον λεπρό άνθρωπο ότι δεν ήταν μόνος του στο δικό
του πάθος. Ο εγκλωβισμένος πάνω στο νησί είχε έναν σύντροφο: τον παθόντα Θεάνθρωπο.
Χάρη στον Χριστό και την Εκκλησία Του ο λεπρός άνθρωπος δεν είχε μόνον έναν αλλά
πολλούς συντρόφους στο πάθος του. Όλοι αυτοί συνιστούσαν την Εκκλησία της Σπιναλόγκας, δηλαδή η κοινωνία των χανσενικών, οι άγιοι και οι μάρτυρες, οι εικόνες των οποίων
είχαν πάντα κεντρική θέση στα σπίτια του νησιού, οι ασκητές. Όλα αυτά τα παθητά όντα
που ο καθένας στη δική του ζωή και με τον δικό του τρόπο βίωσε το πάθος με την πίστη
στον Χριστό, την πεποίθηση δηλαδή και την εμπιστοσύνη (πίστη) στον παθητό Θεάνθρωπο. Όπως Εκείνος νίκησε τον θάνατο δια του θανάτου, έτσι και καθένας πιστός Του
μπορεί να νικήσει το πάθος δια του πάθους, τον θάνατο με την πίστη.
Το πάθος, την πίστη και την ελπίδα τα συναντούμε άλλωστε ακέραια στο θαύμα του
Ευαγγελίου της ΙΒ' Κυριακής του Λουκά. Το θαύμα της θεραπείας των δέκα λεπρών είναι
ταυτόχρονα και μια διδασκαλία. Πραγματικά λεπροί και εκείνοι οι δέκα πονεμένοι άνθρωποι. Έστεκαν μακριά, πολύ μακριά όπως και οι λεπροί της Σπιναλόγκας. «Έστησαν πόρρωθεν». Έβλεπαν τον Χριστό από μακριά, απ’ τον έρημο τόπο που έμεναν. Ήθελαν να τον
πλησιάσουν, να τον δουν από κοντά. Μα δεν μπορούσαν. Δεν τολμούσαν να πλησιάσουν
κανένα άνθρωπο της κοινωνίας. Καταραμένη και κολλητική θεωρούνταν και τότε η αρρώστια της λέπρας, τούς υποχρέωνε να μένουν μακριά απ’ τις πόλεις και τα χωριά, μακριά απ’
τους υγιείς ανθρώπους. Νόμοι αυστηροί καθήλωναν και εκείνους όπως και στους «Σπιναλογκίτες μάρτυρες» στην ερημιά. Αλλά κι οι ίδιοι, αισθάνονταν τη βρώμα τους, είχαν
συναίσθηση της καταστάσεώς τους και δεν ήθελαν να κάμουν κακό στους άλλους ανθρώπους. Δεν ήθελαν να μεταδώσουν την αρρώστια τους και στους υπολοίπους. Αυτοί ήταν
ακάθαρτοι. Δεν έπρεπε να γίνουν κι οι άλλοι άνθρωποι λεπροί κι ακάθαρτοι. Αυτοί ήταν οι
ακάθαρτοι. Δεν ήθελαν να πλησιάσουν τους καθαρούς.
Έστεκαν με ένα βαθύ δέος, με μια θεία συστολή, με μια βαθειά συναίσθηση απέναντι
στο Χριστό. Οι δέκα λεπροί κραύγαζαν. Η λέπρα δεν τους άφηνε να πλησιάσουν τον Χριστό
και να επικοινωνήσουν μαζί του. Αλλ’ αυτοί βρήκαν τρόπο να επικοινωνήσουν με τον Χριστό. Επικοινώνησαν με τη φωνή τους. Η φωνή τους ήταν φωνή πίστεως. Με τα λόγια πού
είπαν αναγνώρισαν τον Χριστό σαν Κύριο, σαν παντοδύναμο Κύριο, που μπορεί να τους
ελεήσει και να τους κάνη καλά. «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς». Η φωνή τους ήταν ακόμα
μια κραυγή ικεσίας. Δεν άνοιξαν απλώς το στόμα τους να παρακαλέσουν. Όχι! «Ήραν
φωνήν». Σήκωσαν φωνή μεγάλη. Άρχισαν όλοι μαζί οι δέκα λεπροί να παρακαλούν με δυνατή φωνή, με κραυγή. Σπαρακτική ακούστηκε η κραυγή τους, που διέσχισε τον αέρα και
76

SPINALON MHTROP PET2ekthetesTEL_Layout 1 14/06/2011 9:45 π.μ. Page 77

έφτασε μέχρι τον Ιησού. Ακούστηκε ο αντίλαλός της: «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς».
Άκουσε ο Χριστός την κραυγή τους και τους ελέησε. Είδε τον πόνο τους και τη δυστυχία
τους και τους θεράπευσε. Αλλά πώς τους θεράπευσε; Δεν τους θεράπευσε αμέσως μ’ ένα
του λόγο ή μία του ενέργεια, όπως έκαμε σε τόσα άλλα θαύματα. Τους θεράπευσε διά της
υπακοής. Τους θεράπευσε, αφού προηγουμένως δοκίμασε την πίστη τους με ένα πρόσταγμα που τους έδωσε. Τι τους είπε; «Πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς τοις ιερεύσι».
Τρέξτε, τους λέει, πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας στους ιερείς.
-Μα Χριστέ, πώς να πάμε με τέτοια κατάσταση λέπρας στους ιερείς; Πρώτα - πρώτα
δεν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε την πόλη και τους ανθρώπους. Κι έπειτα οι ιερείς τι
μπορούν να μας κάνουν; Είναι ανάγκη να πάμε στους ιερείς; Δεν μπορείς, Χριστέ, να μας
θεραπεύσεις, όπως θεράπευσες τόσους άλλους; Κάνε μας καλά, κι ύστερα πηγαίνουμε
στους ιερείς να πιστοποιήσουν τη θεραπεία μας, σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής. Αλλ’
όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν σκέφτηκαν ούτε είπαν οι δέκα λεπροί. Κάνουν τυφλή υπακοή
στην προσταγή του Χριστού. Πιστεύουν ακράδαντα πως θα γίνουν καλά. Γι’ αυτό και ξεκινούν. Και δεν προλαβαίνουν να ξεμακρύνουν πολύ, και το θαύμα γίνεται στο δρόμο που
τρέχουν για τους ιερείς. «Και εγένετο εν τω υπάγειν αυτούς εκαθαρίσθησαν». Η πίστη
τους και η υπακοή τους στην εντολή του Χριστού βραβεύτηκε. Η λέπρα έφυγε από πάνω
τους. Η βρώμα και η δυσωδία εξαφανίστηκε. Καθαρίστηκαν.
Κατά τη στάση του Χριστού και η τοπική ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν δεν παραγνώρισε
τον σωματικό ούτε αδιαφόρισε για τον ψυχικό πόνο των λεπρών της Σπιναλόγκας αλλά
προσπάθησε να δώσει σ’ αυτόν ένα ανακουφιστικό και σωτηριολογικό περιεχόμενο128.
Το περιεχόμενο αυτό είχε την αναφορά του στην σταύρωση του Χριστού. Ο Χριστός
που έγινε άνθρωπος σταυρώθηκε, για να λυτρώσει και να απαλλάξει τον άνθρωπο από τις
συνέπειες της αμαρτίας. Συνέπεια της αμαρτίας είναι ο πόνος, η δυστυχία, και η θλίψη που
ταλαιπωρεί και βασανίζει το ανθρώπινο γένος. Ο Χριστός όμως πήρε πάνω του όλες τις
αμαρτίες του ανθρώπινου γένους και σταυρώθηκε χάριν ημών και αντί ημών129. Πόνεσε
και ο ίδιος πάνω στον σταυρό του μαρτυρίου. Η σταύρωση ήταν ένα φρικτό μαρτύριο.

128

Παραθέτουμε απόσπασμα επιστολής του Επισκόπου Πέτρας Διονυσίου προς τον Ιερομόναχο Μελέτιο Βουρβούρη, εφημέριο του Λεπροκομείου: «… όσον αφορά τους λοιπούς δυστυχείς αλλά συμπαθεστάτους πάντες ασθενείς,
σκεπτόμεθα τούτους και ενδιαφερόμεθα τα μέγιστα και είμεθα πρόθυμοι εν τη δικαιοδοσία ημών να παράσχωμεν πάσαν
παρηγορίαν και βοήθειαν δυναμένην να βελτιώση την θέσιν αυτών, να υπογλυκάννη τας πικρίας και να μετριάση τους
πόνους αυτών, ψυχικούς και σωματικούς, και πάσαν δυνατήν ευκολίαν, προς ηθικήν και υλικήν ωφέλειαν αυτών. Το κορύφωμα δε αυτών είνε η ψυχική αυτών σωτηρία…». Α.ΙΜΠΧ, Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 555/5/6/1937.
129
Άρθρο στο περ. «Το Βήμα του Ασκληπιού», Τόμος 8ος, Τεύχος 2ο.
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Ο Χριστός με τη θεϊκή του δύναμη θα μπορούσε να μην αισθανθεί το βάρος του σταυρού και την οδύνη της σταύρωσης.
Δεν το έπραξε όμως. Έπαθε πλήρως ως τέλειος άνθρωπος. Ως αντιπρόσωπος όλου του ανθρωπίνου γένους ανέβηκε στον
σταυρό και ένιωσε σε όλη του την έκταση τον σωματικό και ψυχικό πόνο130.
Ο Χριστός σ’ όλη την επίγεια ζωή του περιόδευε από τόπο σε τόπο ευεργετώντας και θεραπεύοντας ανθρώπους με σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Έχυσε δάκρυα συμπάσχοντας και συμπονώντας με τους πάσχοντες και πονεμένους. Δεν
υπήρχε περίπτωση, κατά την οποία να έφεραν πλησίον του Χριστού αρρώστους, οι οποίοι ζητούσαν την θαυματουργική
θεραπεία τους, και ο Κύριος να μην πραγματοποίησε το αίτημα των πασχόντων και πονεμένων ανθρώπων. Πολλές φορές
δε, όταν του ζητούσαν να έρθει σε κάποιο σπίτι, όπου υπήρχε κάποιος ασθενής για να θεραπεύσει, ο Χριστός πήγαινε χωρίς
να υπολογίσει τον σωματικό κόπο. Ο ιερός ευαγγελιστής Ματθαίος δείχνει έκπληξη μπροστά στη μεγάλη φιλανθρωπία
και συμπάθεια την οποία επιδεικνύει ο Ιησούς προς στους πάσχοντες. Ο ίδιος φωτιζόμενος από το Άγιο Πνεύμα αναφέρει,
ότι με την θεραπεία των ασθενών και με την απαλλαγή τους από τους πόνους και τις θλίψεις πραγματοποιήθηκε ο προφητικός λόγος «Αυτός τάς ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν». Έτσι, ο φιλάνθρωπος Χριστός, ως αντιπρόσωπος όλου του ανθρωπίνου γένους, ανέλαβε ενώπιον του Θεού Πατρός όλη την ευθύνη των αμαρτιών του ανθρωπίνου
γένους και υπέστη ο ίδιος την φρικτή τιμωρία του σταυρικού θανάτου. Παράλληλα, όμως έλαβε και την εξουσία να θεραπεύει
τις ασθένειες, τους πόνους και τα άλλα δεινά, από τα οποία υποφέρει η ανθρωπότητα, τα οποία είναι αποτελέσματα του
ηθικού κακού, της αμαρτίας. Αυτός είναι και ο λόγος, για τη μεγάλη συμπάθεια που έδειχνε ο Χριστός προς τους ασθενείς,
τους πάσχοντας και για όλους από τον πόνο βασανισμένους ανθρώπους. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, αλλά και από τις συνέπειες της αμαρτίας. Ανακουφίζει τον άνθρωπο από τις συμφορές που συναντά
στην επίγεια ζωή του. Νιώθει τους πόνους του. Κατανοεί τα παθήματά του. Συμμερίζεται τις θλίψεις του. Μεταδίδει στη
θλιμμένη ψυχή του την ελπίδα και τον ανακουφίζει παράλληλα από το βάρος της οδύνης, με τρόπους μυστικούς και πάνσοφους. Κατά την ώρα του πόνου και της θλίψης ο φιλάνθρωπος Χριστός διά των λειτουργών ιερέων της Σπιναλόγκας
παραστάθηκε αόρατα, μεταδίδοντας ελπίδα, αισιοδοξία και παρηγοριά στον πάσχοντα άνθρωπο. Το παράδειγμα εξάλλου
του ίδιου του Χριστού ο οποίος ένιωσε τον πόνο στον ύψιστο βαθμό, προβάλλεται ως πρότυπο και στήριγμα για τη ζωή
του πιστού: «Ο Θεός είναι πάντα με το μέρος των αδικουμένων και μεις σ’ Αυτόν στηρίζουμε τις ελπίδες μας» έγραψαν
στην εφημ. «Ίδη» οι έγκλειστοι της Σπιναλόγκας131. Ο άνθρωπος λοιπόν, μολονότι δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό κατά
την ουσία του, μπορεί να γνωρίσει και να μιμηθεί τις ενέργειές του132. Η άποψη της ορθόδοξης θεολογίας απέναντι στον
πόνο είναι η ίδια που επιδεικνύει απέναντι σ’ όλα τα καθημερινά προβλήματα. Κατανοεί και αναγνωρίζει την σοβαρότητά
τους, δεν προβαίνει όμως για τη λύση τους στην αμεσότητα της καθημερινής ζωής. Αυτό θα σήμαινε την απολυτοποίησή
τους. Αντίθετα μάλλον, τα σχετικοποιεί κάτω από το πρίσμα του εσχατολογικού προορισμού του ανθρώπου133.

130

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Χριστιανική θεώρηση του πόνου, Διάλεξη στην εναρκτήρια τελετή του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου νόσου
Alz¬heimer, Θεσσαλονίκη 13-16 Ιανουαρίου 2000.
131
Βλπ. Εφημ. Ίδη, 11/10/1952, σελ. 1.
132
Μαντζαρίδη Γ, Χριστιανική Ηθική, εκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1995.
133
Κόιος Ν, Ηθική θεώρηση των τεχνικών παρεμβάσεων στο ανθρώπινο γονιδίωμα, Αθήνα, εκδ. Σταμούλη, 2003, σελ. 171.
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Επίλογος

O

ι έγκλειστοι της Σπιναλόγκας υπήρξαν μέλη ενός εκτοπισμένου κοινωνικού κόσμου προερχόμενοι οι περισσότεροι
από την τοπική κοινότητα του νησιού, όπου η πίστη στο υπερβατικό διέθετε και τότε κεντρική θέση. Το κρίσιμο
γεγονός της πρόνοιας της Εκκλησίας για ύπαρξη λειτουργικής ζωής πάνω στο νησί, η οποία στηριζόταν σε σταθερές και διαχρονικές θεολογικές και εκκλησιολογικές προϋποθέσεις, συνέχισε και ισχυροποίησε αυτήν την πίστη και ενίσχυσε τον «εαυτό» στις δύσκολες στιγμές του. Η ακατάπαυστη λειτουργική ζωή στην Σπιναλόγκα ήρθε στο πρόσωπο
του Ιησού να θεραπεύσει τη μετέωρη κατάσταση της υποκειμενικής θλίψης, οδύνης και ανασφάλειας: «Ιδού εγώ μεθ’ υμών
ειμί πάσας τας ημέρας». Δημιούργησε ένα περιβάλλον περικράτησης του άγχους, της θλίψης, της αγωνίας του θανάτου
και του ψυχικού πόνου. Ενάντια στην επικράτεια του «κανονικού», εκεί όπου η ασθένεια προσλαμβανόταν ως κοινωνική
παρέκκλιση και ως πολιτισμική δυσμορφία, ουδετεροποίησε τον εγκλεισμό και τον συνακόλουθο στιγματισμό συγκροτώντας
ένα συμβολικό πνευματικό κεφάλαιο που αναδιαμόρφωνε τις αρνητικές εμπειρίες που είχαν εγκατασταθεί με όρους κοινωνικού αποκλεισμού και εκπεσμού. Απάντησε στον οντολογικό μηδενιστικό μετεωρισμό της ύπαρξης, στο βίωμα του οντολογικού κενού με την ανάσταση του ψυχικού σώματος σηματοδοτώντας ένα άνοιγμα και μια δυνατότητα διαφυγής. Έδωσε
τη δυνατότητα στους εγκλωβισμένους στο καθεστώς του ψυχικού και σωματικού πόνου όχι μόνο για μια εξατομικευμένη
σχέση του κάθ’ ενός με το Θείο, ως συμβολικό κεφάλαιο στο πλαίσιο μιας καθοριστικής προσωπικής μάχης, αλλά και για
μια προνομιακή διέξοδο συλλογικής πάλης ενάντια στη μοίρα, ενάντια στην ανυπαρξία θεσμικής θαλπωρής, ενάντια στον
εξευτελισμό της ανθρώπινης ιδιότητας134.
Κάποτε, λοιπόν, η διαθεσιμότητα ζωντανής εκκλησιαστικής ζωής στην «πεθαμένη πολιτεία» της Σπιναλόγκας υπονομεύοντας και σχετικοποιώντας με σύμβολα, ερμηνείες, αξίες και αντιλήψεις που «κανονικά» εμπεριέχονται στην κοινότητα
των υγιών, τη θεσμική πραγματικότητα του εγκλεισμού, έφερε τους εγκλωβισμένους εγγύτερα σε μια διαφοροποίηση της
στάσης τους απέναντι στον θάνατο, σε μια θέση συλλογικής διεκδίκησης και αλληλεγγύης, σε έναν οργανωμένο και συστηματικά διατεταγμένο πνευματικό κόσμο με υπερβατικές-σωτηριολογικές προεκτάσεις.
Και σήμερα, όμως, η Σπιναλόγκα του παρελθόντος είναι εμβληματικά επίκαιρη και συγκαιρινή. Οι σύγχρονοι άνθρωποι,
δέσμιοι-καταναλωτές της «κανονικής» ζωής, βρίσκονται και εκείνοι διαρκώς «εκτός τόπου και χρόνου» δημιουργώντας
νέους παρίες, νέους απόβλητους. Ζουν τη δική τους περιθωριακότητα, διαβιούν σε φρουρούμενες νησίδες ατομικότητας.
Μέσω της διαδικασίας του στιγματισμού άτομα και ομάδες αποκλείονται και σήμερα συστηματικά από τα ιδιαίτερα είδη
των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, επειδή κατέχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι φυσιολογικοί, εξακολουθούν να κρίνουν
μονομερώς την ελκυστικότητα των στιγματισμένων ανάλογα με το είδος των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων τους.

134

Άμποτ Γ., Γη και νερό, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2003.
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Και σήμερα εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ένας στιγματισμένος δεν είναι εντελώς
άνθρωπος. Με βάση αυτή την παραδοχή κάνουμε διακρίσεις μέσω των οποίων μειώνουμε
δραστικά τις ευκαιρίες που έχει στην ζωή του . Το στίγμα, όμως, (όπως και ο εαυτός) πρέπει
να προσεγγίζεται ως κοινωνική κατασκευή: η κοινωνία επινοεί κατηγορίες, καθιερώνει τα
μέσα κατάταξης των ατόμων σε αυτές και αποδίδει συγκεκριμένες σημασίες σε ένα συγκεκριμένο φάσμα γνωρισμάτων, καθορίζοντας κάποια ως φυσιολογικά και συνηθισμένα και
κάποια άλλα ως απαξιώτικα135. Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, οφείλουμε να τονίζουμε
την ανάγκη παιδείας, ανάληψης ευθύνης και αγώνων προς την κατεύθυνση της σύνθεσης
ενός υπαρξιακού πλαισίου που να ανακουφίζει το πρόσωπο, το κάθε νέο πρόσωπο, καθώς
θα του προσφέρει συνέχεια και συνοχή, ένα υπαρξιακό και σωτηριολογικό-προστατευτικό
κέλυφος και φίλτρο πίστης και ελπίδας για να ερμηνεύσει και να τιθασεύσει την πολυμορφία
της καθημερινότητάς του. Είναι αυτό που έκανε μια λεπρή γυναίκα της Γ. Καζαντζάκη
πάνω στην Σπιναλόγκα: «…Αρχίζω να ονειρεύομαι το σκολειό μου. Θα ανοίξω διάπλατα
τα παράθυρά του να μπαίνει ο ήλιος κι η μυρωδιά της θάλασσας. Θα ανοίξω διάπλατη και
την καρδιά μου στην αγάπη και θα τινάξω από πάνω μου το σαράκι που με τρώει... Εγώ θ’
ανοίξω το σκολειό μου. Οι τρυφερές ζωούλες των παιδιών θα καλλιεργηθούν, θα υψωθούν
άρτιες, γερές, ικανές να ζήσουν, να τραβήξουν μπροστά, ικανές να δώσουν στη ζωή τους
μια πίστη. Όλη μου η άθλια ύπαρξη θα αφιερωθεί για να πλάσω έναν κόσμο αγαθό και
ωραίο. Μέσα από τα λεπρά μου χέρια θα βγούν και θα πετάξουν στο φως τα πλέον ωραία
και τα πλέον περήφανα πουλιά που έσκισαν ποτέ τον αιθέρα. Η ζωή μου δε θα πάει χαμένη!»136. Είναι αυτό που έπραξε ο λογοτεχνικός παπα-Νάρκισσος του Βικέλα που σε
στάση ταπείνωσης, γονατίζει πάνω από τον λεπρό, αφαιρεί το πανί με το οποίο ο ασθενής
αποκρύπτει τον «εαυτό» του, αντικρίζει κατάματα την απόλυτη ασχήμια, την καλύπτει με
το ράσο του και λυτρώνεται και ο ίδιος137.Είναι αυτό που έπραξαν και οι ιερείς της Σπιναλόγκας ακολουθώντας τον ίδιο τον Ιησού, ο οποίος αγγίζοντας τους λεπρούς δεν θεράπευε
μόνο, αλλά ανέτρεπε τη διαδεδομένη πρακτική του απομονωτισμού διδάσκοντας την κατανόηση του διαφορετικού.
Για την Εκκλησία μας, συνεπώς, η Σπιναλόγκα εκπέμπει μια αγιότητα και μια μαρτυρικότητα. Συνιστά βεβαίως όχι μόνο έναν αρχαιολογικό χώρο μιας ιδιότυπης συγκυρίας
του παρελθόντος, αλλά και έναν τρόπο ιδιοφυούς ή και ιδιότροπης αντιμετώπισης των

135

Goffman E., Στίγμα. Σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.
Απόσπασμα από την « Άρρωστη Πολιτεία» της Γαλάτειας Καζαντζάκη.
137
Δασκαλά Κ., Η νόσος της λέπρας ως ταυτότητα: από τον Μεσσία-λυτρωτή στον λεπρό αγωνιστή, διαθέσιμο στην
διεύθυνση: http://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Daskala_Keln.pdf (2/6/2011).
136
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προκλήσεων των καιρών. Είναι προπάντων ένας χώρος λατρείας, στον οποίο οι συμμετέχοντες πιστοί γνωρίζουν, διδάσκονται, οικοδομούνται, αγιάζονται, τελειώνονται, σώζονται.
Γι’ αυτό και μετά το κλείσιμο του λεπροκομείου, η τοπική Εκκλησία δεν εγκατέλειψε
ποτέ το νησί, το οποίο «το καθηγίασαν αφανείς μάρτυρες και ήρωες»138. Πραγματοποιεί
κάθε χρόνο κατά την εορτή του Αγίου Παντελεήμονα προσκύνημα σ’ αυτό καλώντας τους
«παραρριπτομένους εις τας αυλάς του Κυρίου»139: «έρχου καί ίδε»140. Κάθε χρόνο ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου χοροστατεί στον Εσπερινό και ιερουργεί στη Θεία
Λειτουργία, στον ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα. Στο τέλος τού Εσπερινού και της
Θείας Λειτουργίας ο Μητροπολίτης τηρώντας την τάξη των προκατόχων του, τελεί Τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμημένων. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό
το Τρισάγιο, γιατί παρίστανται και μερικοί θεραπευθέντες λεπροί, αλλά και πολλοί συγγενείς λεπρών, πού αναπαύθηκαν στη Σπιναλόγκα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, με την
φροντίδα τού ιερέα Ματθαίου Περοδασκαλάκη και των συνεργατών του, έχουν ανακαινισθεί οι ιεροί Ναοί τού Αγίου Παντελεήμονα και του Αγίου Γεωργίου, οι οποίοι βρίσκονται
στο νησί. Έχει δημιουργηθεί, επίσης, και ειδικός χώρος στην ενορία της Πλάκας, όπου φυλάσσονται τα σκεύη λατρείας που εχρησιμοποιούντο από τους ασθενείς πάνω στο νησί
κατά την περίοδο της λειτουργίας του ως λεπροκομείου.
Στους παραμορφωμένους λεπρούς, τους απόβλητους και τους σημαδεμένους ανεξίτηλα,
στη Σπιναλόγκα, στον «στάζοντα τόπο», στους νοσοκόμους, στους απλούς ανθρώπους
και κυρίως στούς ιερείς και στους μοναχούς που πηγαινοέρχονταν και συγκατοικούσαν με
τους λεπρούς, στους υγιείς μα και τους απόκοσμους «άλλους» φόρος τιμής είναι τούτη η
έκδοση, γιατί αντιπάλεψαν την προκατάληψη, υπερέβησαν τα κοινωνικά ταμπού με όπλο
την πίστη και την ελπίδα.
Ας είναι η μνήμη τους αιωνία!

138

Ρεμουντάκης Ε., ό.π. σελ. 163.
Ψαλμ. 83 (84), 10.
140
Ιω. 1,46.
139
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