MHTR PETR XERRON tom DHMHTRIOU exof KOUVERT anapt_Layout 1 02/12/2020 10:11 π.μ. Page 1

c

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

ISBN 978-618-81272-3-4

O ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΠEΤΡΑΣ ΔΗΜHΤΡΙΟΣ (1956-1990)

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον

ΙΕΡΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΠΕΤΡΑΣ
ΚΑΙ
ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

O ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(1956-1990)

ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2020

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον
Ο ΜητρΟπΟλΙτης πΕτρας ΔηΜητρΙΟς
(1956-1990)

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Πέτρας
κυρός Δημήτριος Μπουρλάκης (1956-1990)

ΙΕρα ΜητρΟπΟλΙς πΕτρας ΚαΙ ΧΕρρΟΝηςΟΥ

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον
Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον
Ὁ Μητροπολίτης πέτρας Δημήτριος
© ΙΕρα ΜητρΟπΟλΙς πΕτρας ΚαΙ ΧΕρρΟΝηςΟΥ

O ΜητρΟπΟλΙτης πΕτρας ΔηΜητρΙΟς
(1956-1990)

Ὁ παρών τιμητικός τόμος, ἐκδίδεται προνοίᾳ τοῦ ςεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου.

ΕπΙΜΕλΕΙα

Ἀρχιμανδρίτης τίτος ταμπακάκης,
πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πέτρας καί Χερρονήσου

2

ςΧΕΔΙαςΜΟς-ΕΚτΥπΩςη-ΒΙΒλΙΟΔΕςΙα

τΥπΟΚρΕτα α.Ε.
τηλ. 2810 382800, www.kazanakis.gr
ISBN: 978-618-81272-3-4
τήν ἀποκλειστική εὐθύνη τῶν κειμένων φέρουν οἱ συγγραφεῖς.
Οἱ προσωπικὲς ἐργασίες τῶν συγγραφέων, κείμενα καὶ φωτογραφίες, ὑπάγονται στὸ
νόμο 2121 3/4 Μαρτίου 1993 ΦΕΚ α΄25.
τὸ παρὸν ἔργο πνευματικῆς ἰδιοκτησίας προστατεύεται κατὰ τὶς διατάξεις τῆς ἑλληνικῆς νομοθεσίας (Ν. 2121/1993, ὅπως ἔχει τροποποιηθεῖ καὶ ἰσχύει σήμερα) καὶ τὶς
διεθνεῖς συμβάσεις περὶ πνευματικῆς ἰδιοκτησίας. Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευση
μέρους ἢ ὁλόκληρου τοῦ κειμένου χωρὶς τὴν ἔγγραφη συναίνεση τῶν συγγραφέων.

ΝΕαπΟλΙς 2020

πΕρΙΕΧΟΜΕΝα

πρόλογος

...............................................................................................................................

11

ΜΕρΟς α´
προσωπογραφικά
ςύντομο βιογραφικό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πέτρας
κυροῦ Δημητρίου .................................................................................................................. 19
Ἐπικήδειος λόγος κατά τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ Μητροπολίτου πέτρας
κυροῦ Δημητρίου
τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Ἀτσαλάκη,
Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου

.................................................................................

Ὁ Μητροπολίτης πέτρας Δημήτριος
τοῦ Ἰωάννη Χρονάκη, Ἐκπαιδευτικοῦ

........................................................................

περιπλέοντας τήν ἄβυσσο τῆς μνήμης
τοῦ Νίκου Ψιλάκη, Δημοσιογράφου, Συγγραφέα

..................................................

23

29

33

Μητροπολίτης πέτρας Δημήτριος, Ἕνας ἀληθινός Ἐπίσκοπος
τοῦ Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου Γερασίμου ..................................... 43
Ὁμιλία στήν τελετή τῶν ἀποκαλυπτηρίων τῆς προτομῆς
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πέτρας κυροῦ Δημητρίου
τοῦ Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου Γερασίμου ..................................... 51

7

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΜΕρΟς Β´
Ἁγιολογικά

ΜΕρΟς Ε´
Ἐκπαιδευτικά

«Ἡ Ἱερά Μονή Ἀγκαράθου κατά τήν πατριαρχεία Κυρίλλου
τοῦ λουκάρεως»
τοῦ Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου Γερασίμου ..................................... 61

ςυλλογική δράση, ἐκπαίδευση καί κοινωνικό κίνημα στή Νεάπολη
τῆς ὕστερης τουρκοκρατίας
τοῦ Γιώργου Μαμάκη, Δρ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων ........................................ 177

Ἅγιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πέτρας καί Χερρονήσου
Ἁγιολογικές & Ὑμνολογικές παρατηρήσεις
τοῦ Ἐμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη, Δρ Θεολογίας, Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ

Ὁ Μοναστηριακός Διοργανισμός καί ἡ συμβολή τῶν μοναστηριακῶν πόρων
στήν εκπαίδευση τῶν κρητοπαίδων (1870-1897)
τοῦ Μανόλη Κ. Μακράκη, Δρ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Συγγραφέα,
Δ/ντῆ Α/θμιας Ἐκπαίδευσης Νομοῦ Λασιθίου ....................................................... 239

Π.Α.Ε.Α.Κ.

.................................................................................................................................

Ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία καί χριστιανικό δόγμα
στήν περίοδο τῶν αἱρετικῶν προκλήσεων·
ἡ περίπτωση τοῦ Ἀνδρέα Ἱεροσολυμίτου, Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης
τοῦ Ἰωάννη Ν. Λίλη, Δρ Θεολογίας, Ἐπίκουρου Καθηγητῆ Π.Α.Ε.Α.Κ.

73

ΜΕρΟς ςτ´
Ἀρχαιολογικά
.........

89

ΜΕρΟς Γ´
Ἐκκλησιολογικά
Ἡ θέση τοῦ Ἐπισκόπου ὡς κέντρου τοῦ ἐσχατολογικοῦ ὁράματος
τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη ............................................................................................ 109

Θυρώματα καί Ἁγιοθύριδα τοῦ 16ου-17ου αἰῶνα στούς Ναούς
τοῦ Μεραμπέλλου
τῆς Γεωργίας Μοσχόβη, Ἀρχαιολόγου ...................................................................... 275

Φωτογραφικό παράρτημα

...........................................................................................

«Ἡ Ὀρθοδοξία στόν 20ο καί 21ο αἰῶνα: οἱ Οἰκουμενικοί πατριάρχες
Ἰωακείμ Γ΄ καί Ἀθηναγόρας καί ἡ Ἁγία καί Μεγάλη ςύνοδος»
τοῦ Ἐμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκη, Δρ Ἱστορίας ........................................................ 121

ΜΕρΟς Δ´
Ὑμνολογικά
Κανών παρακλητικός εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
τήν ἐπονομαζόμενην «Κερά Καρδιώτισσα»
Οἱ Θαυματουργές Εἰκόνες
τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη ............................................................................................ 157
8

9

299

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον

πρόλογος

ς

ΥΜπληρΩΝΟΝταΙ ΕΦΕτΟς τρΙαΝτα ΧρΟΝΙα ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδη-

μία τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου πέτρας κυροῦ Δημητρίου, στόν ὁποῖον
εὐλαβῶς καί ἀξιοχρέως ἀφιερώνουμε τόν παρόντα τόμο μέ τίτλο
Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον, Ὁ Μητροπολίτης Πέτρας Δημήτριος.
Ὁ ἀλήστου μνήμης κυρός Δημήτριος ἀπελάμβανε τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς
ἐκτιμήσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως
πέτρας. Ἐντύπωση προκαλοῦν οἱ ἀναρίθμητες ζωηρές ἀναμνήσεις ὅλων ὅσοι
τόν γνώρισαν κατά τήν τριακοντατετραετῆ καλλίκαρπη ποιμαντορία του, οἱ
ὁποῖες ἀποτελοῦν καθημερινό θέμα συζητήσεων ὄχι μόνον ἀπό πρόσωπα τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ χώρου.
πανθομολογουμένως, ὁ μακαριστός Δημήτριος ἦταν ἀληθινός αΝΘρΩπΟς. Ἄνθρωπος μὲ αἰσθήματα, καθαρός, τίμιος, δὲν γνώριζε τὴν ὑποκρισία
καὶ ἀποστρεφόταν τοὺς ὑποκριτές.
Ὁ γνήσιος αὐτός ἄνθρωπος ἐβάστασε ἀξίως τό μεγαλεῖο καί τό βάρος
τῆς ἐπισκοπικῆς εὐθύνης. Βίωσε τή δόξα καί τό πάθος, τή μαρτυρία καί τό
μαρτύριο, τήν τιμή καί τήν εὐθύνη τοῦ ὑψηλοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματός του.
Διακατεχόταν ἀπό γνήσιο ἐκκλησιαστικό φρόνημα. πεπαιδευμένος θεολογικά καί προικισμένος μέ ἔμφυτη εὐφυΐα, ἀνεδείχθη ἀληθινός ποιμήν. Δέν
κράτησε τόν πλοῦτο τῶν γνώσεών του καί τόν θησαυρό τῆς καρδιᾶς του μακριά ἀπό τό ποίμνιό του. Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ποιμαντορίας του εἰργάσθη
σιωπηρῶς καί ἀθορύβως κοντά στόν λαό καί μέ τόν λαό τοῦ Θεοῦ, ὑπερασπιζόμενος τήν πνευματική του προαγωγή, τό κοινωνικό του συμφέρον γιά τήν
πρόοδο καί τό καλό τοῦ τόπου. Ὅταν δέ τό ἀπαιτοῦσαν οἱ περιστάσεις, τό
διεκδικοῦσε μετά παρρησίας καί θάρρος ἀπαράμιλλο.
10
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το ἔργο του ἦταν ἔργο προσφορᾶς καί διακονίας. Ἀνέπτυξε ἰσχυρές διαπροσωπικές σχέσεις μέ τόν κλῆρο καί τόν λαό ἐξαιτίας τοῦ ἐνθουσιώδους καί
ἐκδηλωτικοῦ χαρακτῆρος του, ἀλλά καί λόγῳ τῆς πίστης του στή διαπροσωπική ποιμαντική δραστηριότητα. πάνω ἀπό τίς ὑλικές ἀνάγκες, τοποθετοῦσε
τίς πνευματικές φροντίδες. πάνω ἀπό τό κοινωνικό ἔργο, ἔθετε τήν πνευματική ἐν Χριστῷ οἰκοδομή, ἡ ὁποία ἀνακαινίζει τόν ὅλο ἄνθρωπο καί τόν καταξιώνει τῆς Θείας Χάριτος.
Ἀγωνίστηκε νά δημιουργήσει στούς πιστούς ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικό –
λειτουργικό φρόνημα, νά διασώσει τή γνήσια λατρευτική καί μουσική παράδοση τῆς Ἀνατολῆς, ὅπως τά διδάχθηκε στίς μαρτυρικές αὐλές τῆς Μητρός
Ἐκκλησίας, ἀπομακρύνοντας κάθε στοιχεῖο εὐσεβισμοῦ καί νεωτερισμοῦ, πού
παρείσφρησε καί στήν Κρήτη τά μετακατοχικά χρόνια.
Ἡ μεγαλύτερη ἐπιτυχία του ἦταν ἡ ἐπιλογή καί ἀνάδειξη ἱκανῶν καί
εὐλαβῶν ἱερέων, πού τιμοῦν μέ τό ἦθος τους τήν Ἐκκλησία καί τόν τόπο μας.
Χαιρόταν γιὰ τοὺς μορφωμένους κληρικούς του καὶ διευκόλυνε ὅσους ἤθελαν
νὰ σπουδάσουν Θεολογία στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό.
Ὁ πέτρας Δημήτριος εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος πού συνεργάζεται πάντοτε μέ
τούς Κληρικούς του. ςυζητεῖ τά προβλήματα, τά ὁποῖα τούς ἀπασχολοῦν, ἐνοριακά, ποιμαντικά καί προσωπικά. τούς καθοδηγεῖ μέ προσοχή. τούς συμβουλεύει μετά πραότητος καί τούς κατευθύνει μετά συνέσεως καθημερινῶς, ἀφοῦ
ποτέ δέν ἀπουσιάζει ἀπό τή Μητρόπολή του, ἔχοντας μέ αὐτόν τόν τρόπο συνεχῆ ἐποπτεία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου της. Γι’ αὐτό ἀναδείχθηκε ὁ «καλός
ποιμήν» τοῦ Εὐαγγελίου, πού γνώριζε κατ’ ὄνομα τά πρόβατα τῆς ἐκλογάδος
του. Καί αὐτή τήν παράδοση τή λιτάνευσε χαρισματικά καί μέ ἀπαράμιλλο
ἐκκλησιαστικό φρόνημα.
Ὡς Ἐπίσκοπος ἦταν θαρραλέος καί ἡ φωνή του ἦταν σεβαστή, γιατί ἦταν
τίμια καί καθαρή. Μιλοῦσε πάντοτε τή γλῶσσα τῆς ἀληθείας. τόν διέκρινε ἡ
ἀποστολική ἁπλότητα στόν βίο του καί στό βάθος τῆς ψυχῆς του ἡ ἀθωότητα
ἑνός μικροῦ παιδιοῦ, πού δέν μπορεῖ οὔτε νά ὑποκριθεῖ οὔτε νά πεῖ ψέματα.
ποτέ, σὲ κανέναν καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, δὲν μπόρεσε νὰ κρατήσει κακία.
Δινόταν ὁλοκληρωτικά. Κι αὐτὸ ἦταν τὸ «ἐλάττωμά» του ὅπως ἔλεγε, γιατὶ ἀρκετοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἁπλόχερα εὐεργέτησε, τὸν πλήγωσαν πολλὲς φορές.
Ὁ Δημήτριος ἦταν εὐγενὴς, προσηνής, μετρημένος στὰ λόγια του, ἀπολαυστικὸς στὶς διηγήσεις του. Ἦταν καλόγερος καὶ ζοῦσε ὡς καλόγερος. Ἀγαποῦσε τὸν μοναχισμὸ. τοῦ ἄρεσε νά ἐπισκέπτεται τά Μοναστήρια του. πολλὲς
φορὲς μιλοῦσε γιὰ τοὺς παλαιοὺς καλογέρους ποὺ γνώρισε καὶ διηγεῖτο ὄμορφες ἱστορίες γιὰ τὴ φιλοξενία, τὴν ἁπλότητα, τὴν προσήνεια, τὴ λεβεντιά, τὴν
προσφορὰ τῶν Μοναστηριῶν στὰ σκληρὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας καὶ τῆς
Ἰταλογερμανικῆς κατοχῆς.

Φιλόξενος ὑπερβολικά. τό γραφεῖο του καί τό Ἐπισκοπεῖο ἦταν διαρκῶς
ἀνοικτό γιά γνωστούς καί ἀγνώστους. ςτὶς παρέες του, ποὺ ἦταν πάντοτε ἐπιλεγμένες, ἔδινε κέφι μὲ εὐχάριστες συζητήσεις καὶ ἀνέκδοτα ἔξυπνα, ποὺ
εἶχαν σχέση μὲ τό Μεγάλο Κάστρο, τὴν πόλη, τὴ ςχολὴ τῆς Χάλκης, τοὺς
συμφοιτητές του, τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς πόλης, ποὺ θαύμαζε τὴν εὐγένεια καὶ
τὴν ἀρχοντιά τους.
πάντα σ’ αὐτὲς τὶς παρέες μιλοῦσε γιὰ ἱστορικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα, γιὰ τὸν Γέροντά του Εὐμένιο καὶ τὶς συζητήσεις τους μὲ τὸν παρλαμᾶ,
τὸν ςταυρινίδη καὶ τὸν πλατάκη. Καὶ πάντα ἔκλεινε ἡ παρέα μὲ κάποιο ριζίτικο.
Ὡς ςυνοδικός συμπάρεδρος κατέθετε πάντοτε μέ παρρησία τήν ἄποψή
του, ἰδιαίτερα στή διαμόρφωση τῆς συνοδικῆς διαγνώμης. Ἡ παρουσία του
στά συνοδικά ἕδρανα ἦταν δυναμική καί οἱ θέσεις του καθοριστικές γιά τό
μέλλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Ἦταν ἄκαμπτος διεκδικητής τῶν προνομίων της καί τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ της. Μέ τό διορατικό βλέμμα καί τήν πίστη
του στήν Ὀρθόδοξη παράδοση, κράτησε ὑψηλά τά σύμβολα καί τήν κληρονομιά τοῦ Γένους μας.
Εὐλαβεῖτο ἰδιαιτέρως τή Μεγαλομάρτυρα Εὐφημία, τήν ὁποία μνημόνευε
πάντοτε στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, μαζί μέ τόν κτήτορα τῆς Μονῆς Ἁγίας τριάδος
Χάλκης, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἅγιο Φώτιο. Οἱ ἑορτές τῆς Ἁγίας
Εὐφημίας ἔμελλε νά σημαδέψουν τήν ἀπαρχή καί τό τέλος τῆς Ἀρχιερατικῆς
του Διακονίας στήν κατά πέτραν Ἐκκλησία, ἀφού ἡ ἐνθρόνισή του ἔγινε στίς
16 ςεπτεμβρίου, ἡμέρα μνήμης τῆς Ἁγίας καί ἡ ἐκδημία του πρός Κύριον στίς
11 Ἰουλίου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τό θαῦμα τῆς
Ἁγίας Εὐφημίας κατά τήν ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενική ςύνοδο.
Ὁ Μητροπολίτης Δημήτριος ὑπῆρξε ὁ ἀκραιφνής ὀρθόδοξος Ἱεράρχης, ὁ
ἄδολος, ὁ φιλάδελφος, ὁ γενναιόφρων, ὁ ἀρχοντικός, ὁ πιστός τηρητής τῆς
παραδόσεως. Γι’ αὐτό δέν λησμονήθηκε ποτέ ἀπό τό ποίμνιό του καί ἀποτελεῖ
ἕως καί σήμερα ὁρόσημο στή συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Γιά ὅσους εἶχαν τήν ἀπό Θεοῦ εὐλογία νά τόν γνωρίσουν, ἀλλά καί γιά
ὅλους ἐμᾶς πού γευόμαστε τούς εὔγευστους καί ποικίλους καρπούς τῆς ποιμαντορίας του, θά παραμένει ἄσβεστος ἡ μνήμη του στίς καρδιές μας.
Θερμότατες εὐχαριστίες ἀπευθύνουμε στούς συντάκτες τῶν κειμένων μελετῶν που παρατίθενται στήν παρούσα ἔκδοση: στόν πρωτοπρεσβύτερο
Γεώργιο Ἀτσαλάκη, στόν πρωτοπρεσβύτερο Εὐάγγελο παχυγιαννάκη, στόν
ἀείμνηστο ἐκπαιδευτικό Ἰωάννη Χρονάκη, στόν δημοσιογράφο-συγγραφέα κ.
Νίκο Ψιλάκη, στόν Δρ κ. Ἐμμανουήλ Δουνδουλάκη, στόν Δρ κ. Ἰωάννη λίλη,
στόν Δρ κ. Ἐμμανουήλ Χαλκιαδάκη, στόν Δρ κ. Γεώργιο Μαμάκη, στόν Δρ κ.
Ἐμμανουήλ Μακράκη, στήν ἀρχαιολόγο κ. Γεωργία Μοσχόβη καί στούς κ.
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Μιχαήλ παπαμιτσάκη καί κ. Ἐμμανουήλ Καρυδιανάκη γιά τό φωτογραφικό
ὑλικό, τό ὁποῖο εὐχαρίστως μᾶς παρεχώρησαν.
Εὐχόμαστε ὁ τόμος αὐτός, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἐλάχιστη ἔκφραση εὐγνωμοσύνης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πρός τό πρόσωπο τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ Δημητρίου, νά ὑπενθυμίσει στούς παλαιοτέρους καί νά γνωστοποιήσει στούς νεωτέρους τή βαρύτητα τῆς προσωπικότητος τοῦ μακαριστοῦ
Γέροντος, ὁ ὁποῖος ἐπί τριάντα τέσσερα συναπτά ἔτη σήκωσε ἀγογγύστως
καί καρτερικῶς στούς ὥμους του τόν βαρύ σταυρό τῆς ἀρχιερωσύνης, μεταδίδοντας μέ τό πύρωμα τῆς καρδιᾶς του τή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας στόν
σύγχρονο κόσμο.
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος
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ΜΕρΟς α´

2

προσωπογραφικά

2

+

Βιογραφικό
τοῦ μακαριστοῦ
Μητροπολίτου πέτρας κυροῦ Δημητρίου

Ὁ

ΜητρΟπΟλΙτης πΕτρας ΔηΜητρΙΟς (κατά κόσμον Γεώργιος

Μπουρλάκης), μοναχοπαίδι τοῦ Δημητρίου καί τῆς Ἀνδρονίκης (τό
γένος Μοδινάκη), μέ καταγωγή ἀπό τό Καρύδι Μεραμβέλλου, γεννήθηκε στό Ἡράκλειο τῆς Κρήτης τό 1921.
τά ἐγκύκλια γράμματα διδάχθηκε στή γενέτειρά του. Ἀνετράφη ἐκκλησιαστικῶς στίς αὐλές τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ. Μαθήτευσε κοντά στόν ἀπό πέτρας Μητροπολίτη Κρήτης τίτο Ζωγραφίδη, ὁ
ὁποῖος διακρινόταν γιά τή λειτουργική του μεγαλοπρέπεια καί εὐταξία, τήν
ἀνδρεία καί τήν αὐστηρότητα.
Μέ συστατικό γράμμα τοῦ λογίου Μητροπολίτου Κρήτης τιμοθέου Βενέρη
στό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1930, μετέβη στή γεραρά Θεολογική ςχολή τῆς
Χάλκης, τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ὅπου σπούδασε τή Θεολογική
ἐπιστήμη. τό θέμα τῆς διατριβῆς του ἦταν: «Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί αἱ
κατ’ αὐτῆς ἐνστάσεις τῆς νεωτέρας κριτικῆς». ςχολάρχη εἶχε τόν πραότατο
Μητροπολίτη Φιλαδελφείας αἰμιλιανό παπαδημητρίου καί μετέπειτα, δι’ ὀλίγον, τόν Νεοκαισαρείας Χρυσόστομο Κορωναῖο, τόν Φωκαέα.
ςεπτῇ ἐντολῇ τοῦ πατριάρχου Βενιαμίν (γέροντος τότε) ἐχειροτονήθῃ Διάκονος (13/12/1942), ὑπό τοῦ καλοκάγαθου Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Θωμᾶ
καί πρεσβύτερος (4/3/1943) ὑπό τοῦ ςχολάρχου του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας αἰμιλιανοῦ. Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως
ἐχειροθετήθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Μαξίμου, τοῦ μετέπειτα
Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου.
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Βιογραφικό

Ὑπηρέτησε σέ διάφορους Ναούς τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί δή ὡς προϊστάμενος τῆς ἀκμάζουσας τότε Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πύλης τοῦ
ρωμανοῦ (τόπ Καπί) καί τοῦ Μεγάλου ρεύματος (Ἀρναούτ Κιοϊ) στόν Βόσπορο.
Ἐπέστρεψε στήν Κρήτη μετά τήν ἐκδημία τοῦ πατρός του καί μέσῳ τοῦ
Ἐπισκόπου λάμπης καί ςφακίων Εὐμενίου, ὁ ὁποῖος συνδεόταν στενῶς μέ τήν
ἱστορική Μονή τῆς Ἀγκαράθου, γνωρίζει τή Μονή ἐκ τοῦ σύνεγγυς καί κατατάσσεται στήν ἀδελφότητά της. Ἔκτοτε, ἔδειξε ζωηρό ἐνδιαφέρον γιά τά προβλήματα πού ἀπασχολοῦσαν τή Μονή καί συνέβαλε στήν αἴσια λύση πολλῶν
ἀπό αὐτά.
πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης διορίσθηκε ὑπό τοῦ
Μητροπολίτου Κρήτης Βασιλείου, τό 1946. ςτή θέση αὐτή ὑπηρέτησε ἐπί δεκαετία καί μέχρι τῆς ἐκλογῆς του σέ Ἐπίσκοπο. Ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς ἀνέπτυξε ἀξιόλογη ἐκκλησιαστική καί κοινωνική δράση ὡς Ἱεροκήρυκας τοῦ
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ὡς μέλος κοινωφελῶν καί φιλανθρωπικῶν σωματείων καί ὡς πρῶτος πρόεδρος τῆς ἐν Ἡρακλείῳ ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολικῆς Ἀδελφότητος «Ο απΟςτΟλΟς τΙτΟς», ὅπου καί
διακρίθηκε γιά τόν ἔνθερμο ζῆλο του, τά φιλάνθρωπα αἰσθήματά του, τήν
ἁπλότητα καί ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτῆρος, τό ἀνεπίληπτο τοῦ ἤθους, τήν
εἰλικρίνεια καί παρρησία τῶν λόγων του.
Ἐπίσκοπος ἐξελέγη τήν 28ην Μαΐου 1956. Ἡ χειροτονία του τελέστηκε
στίς 19 αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου,
ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου καί ἐνθρονίσθηκε
στίς 16 ςεπτεμβρίου τοῦ ἰδίου ἔτους ἐν μέσῳ θερμοτάτων ἐκδηλώσεων τοῦ
λαοῦ, τόν ὁποῖο ἐποίμανε θεοφιλῶς καί θεαρέστως μέχρι τήν ἡμέρα τῆς ἐκδημίας του (11/9/1990).
Ἡ κατάσταση τῆς Ἐπισκοπῆς πέτρας, ὅταν ἐξελέγη ὁ μακαριστός Δημήτριος ἦταν ἐμπερίστατος, λόγῳ τῆς πολυετοῦς ἀσθενείας τοῦ ἀοιδίμου Ἐπισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη, ἡ ὁποία τόν καθήλωσε στό κρεβάτι καθώς
καί τῆς τριετοῦς χηρείας μετά τήν κοίμησή του.
Μέ τόν δυναμικό του χαρακτῆρα ὅμως ὁ Δημήτριος κατάφερε ἐντός ὀλίγου χρονικοῦ διαστήματος, νά ἐπαναφέρει τήν Ἐπισκοπή στήν πρότερη
εὐπρέπεια, μέ τή συνδρομή τῶν εὐλαβῶν κληρικῶν του καί τῶν ἀνθρώπων τοῦ
τόπου, οἱ ὁποῖοι διακρίνονται μέχρι σήμερα γιά τήν εὐγένεια, τό ἦθος, τήν
ἐργατικότητα, τή φιλοξενία καί τή διαχρονική προσφορά τους στά γράμματα
καί τόν πολιτισμό, ἀρετές πού ἀπορρέουν ἀπό τήν ἀγάπη τους στήν Ἐκκλησία
καί τόν Χριστό καί τήν προσήλωσή τους στίς παραδόσεις.
Ὡς Ἐπίσκοπος συνέχισε τήν ποικιλότροπη καί πολύπλευρη ποιμαντική
δράση του, συστήνοντας ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα, ἐνοριακές δομές κοινωνικῆς μέριμνας, ἀπαραίτητες γιά τή δύσκολη ἐκείνη ἐποχή.

Ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν ἀνέγερση Ἱερῶν Ναῶν καί ἀνακαίνιση Μονῶν καί
Ἐκκλησιῶν. προέβη στή στερέωση, ἀνακαίνιση καί ἐξωραϊσμό τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Μεγάλης παναγίας καί στήν ἐκ βάθρων ἀνέγερση
νέου ἐπισκοπείου.
προέβαλε καί διέδωσε τήν τιμή τῶν Κρητῶν Ἁγίων, ἐγκαινιάζοντας πολλούς ναούς ἐπ’ ὀνόματι αὐτῶν. Φρόντισε γιά τήν εὐταξία καί μεγαλοπρέπεια
τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί Μυστηρίων, ἰδίως τῆς Θείας λειτουργίας καί μέ
τήν ἀρχοντιά τοῦ χαρακτῆρα του, τῆς ἐν γένει συμπεριφορᾶς του, τό ἐμπεριστατωμένο πατερικό κήρυγμά του καί τίς διαπροσωπικές σχέσεις, καλλιέργησε τίς ψυχές τοῦ λογικοῦ ποιμνίου, πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ἡ Ἐκκλησία.
Ὁ μακαριστός Δημήτριος διετέλεσε τοποτηρητής τῆς Ἐπισκοπῆς Ἱερᾶς
καί ςητείας κατά τήν περίοδο 1960-1961, μετά τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ
Ἐπισκόπου Φιλοθέου Μαζοκοπάκη καί τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης κατά τό ἔτος 1978, μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου Ψαλιδάκη.
Ἐν κατακλεῖδι, ὁ πολύς Δημήτριος ἦταν ὁ γνήσιος καί θαρραλέος Ἱεράρχης, πού ἀνάλωσε τή ζωή του γιά τήν πνευματική προαγωγή τοῦ λαοῦ τοῦ
Θεοῦ καί τό κοινωνικό του συμφέρον, τήν πρόοδο καί εὐημερία τοῦ τόπου καί
τῆς Μητροπόλεώς του.
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πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ἀτσαλάκης
Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος

Ἐπικήδειος λόγος
κατά τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία
τοῦ Μητροπολίτου πέτρας κυροῦ Δημητρίου

«Οὐκέτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ,

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του (19-8-1956)

ἀλλὰ τῷ οὐρανίῳ συναφθείς,
πρὸς οὐρανόν ἀναληφθήσῃ».

Μ

Ἐπί τοῦ θρόνου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ,
κατά τήν ἡμέρα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του (19-8-1956)

Ε τα λΟΓΙα τΟΥτα τΟΥ ΜΕΓαλΟΥ ΒαςΙλΕΙΟΥ, προπέμπομεν σήμε-

ρον, ςεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τόν ἀγαπητόν καί σεβάσμιον ποιμενάρχην ἡμῶν κυρόν Δημήτριον.
Με τό ὀρθόδοξον χαροποιόν πένθος, πού μεταφράζεται σέ πίστιν καί ζωήν,
σέ πόνον καί ἐλπίδα, βρισκόμαστε αὐτήν τήν ὥραν, εἰς τόν πάνσεπτον τοῦτον
Ναόν, διά νά ἀναπέμψωμεν ὁλοψύχους προσευχάς, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς
ψυχῆς, τοῦ μεταστάντος Ἀρχιερέως ἡμῶν, ὁ ὁποῖος ἐπί τριάντα τέσσερα συναπτά ἔτη ἀνέπεμπε ἀπό τό Ἱερόν Θυσιαστήριον, τόν τρισάγιον Ὕμνον πρός
τόν ἐν τριάδι Θεόν.
Εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ, Ἐπίσκοπος καί ποιμενάρχης, διηκόνησε τήν
Ἱεράν ταύτην Μητρόπολιν, μέ σύνεσιν καί ἀγάπην, μέ εἰλικρίνειαν καί αὐτοθυσίαν, ὀρθοτομῶν τόν λόγον τῆς ἀληθείας τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἕως ἐσχάτης πνοῆς.
Ἐσπούδασε Θεολογίαν εἰς τήν Θεολογικήν ςχολήν τῆς Χάλκης, κατά τά
ἔτη 1938-1944 καί ὑπῆρξε πνευματικόν ἀνάστημα τοῦ Ἐπισκόπου λάμπης
καί ςφακίων Εὐμενίου.
Ἐχειροτονήθη διάκονος τό 1942 καί πρεσβύτερος τό 1943 εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν.
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Κατά τήν ἡμέρα τῆς Ἐνθρονίσεως,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως (16-9-1956)

Υπηρέτησεν ἀπό τό 1946 καί ἐπί μίαν δεκαετίαν πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.
Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης καί ἀπό τό 1956 ἕως τῆς ἐκδημίας του, Μητροπολίτης
πέτρας.
Με τήν ἁπλότητα καί εὐθύτητα τοῦ χαρακτῆρος του, ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος
τῆς παραδόσεως, τῆς Μιᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τήν ὁποία προήσπιζε μέ τρόπον ἀνυποχώρητον καί ἀποφασιστικόν, ἔναντι τῶν καταλυτικῶν
δυνάμεων τοῦ κόσμου πού ζητοῦσαν νά τήν ἀλλοιώσουν.
Με τήν φιλευσπλαχνίαν του γινόταν ὁ στοργικός πατέρας, πού συμπονοῦσε καί συνέπασχε στίς ὧρες τοῦ πόνου τῶν παιδιῶν του. Με τήν χαρισματικήν τοῦ Ἀρχιερωσύνην ἐβίωνε τίς ἀγωνίες τῶν Ἱερέων του καί χαιρόταν στήν
προσωπική τους χαρά καί στήν χαρά τῶν οἰκογενειῶν τους.
Ἡ εὐγλωττία του καί ἡ καθαρότητα τοῦ λόγου του ἔδιδαν τήν δύναμιν νά
ὀρθοτομῇ τόν λόγον τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ, νά πείθῃ καί νά συγκινῇ τό ἐκκλησίασμα.
Ἐπισκεύασε τόν Μητροπολιτικόν Ναόν, ἀνήγειρε τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον, ἵδρυσε τό Γηροκομεῖον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ςεληνάρι, ἐγκαινίασε ναούς,
ἐχειροτόνησε Ἱερεῖς, συμμετεῖχε εὐλογώντας καί προσευχόμενος στήν χαρά
καί τό πένθος τοῦ ποιμνίου του.
Ὁ Μητροπολίτης πέτρας Δημήτριος, ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος πού ἔδιδε τήν
καλήν Εὐαγγελικήν μαρτυρίαν ἀλλά καί ὁ μαρτυρικός Ἐπίσκοπος πού ἐβάσταξε μέ ὑπομονήν καί ἐλπίδα τόν ςταυρόν του ἕως τέλους. τό βάρος τοῦ
ςταυροῦ τό ηὔξανεν καθημερινῶς ἡ μέριμνά του διά τήν Ἐκκλησίαν εἰς τήν
δύσκολον ἐποχήν μας, ἀλλά καί οἱ ἀσθένειες, πού ὑπῆρξαν ὅλα τά ἔτη τῆς αρχιερατείας του, ἀχώριστος συνοδεία του.
αὐτά ὅλα ἐκλόνισαν σοβαρά τήν ὑγείαν του, ὥστε νά ἐγκαταλείψῃ, σέ
αὐτήν τήν ἡλικίαν, τόν κόσμον μας.
Ἐμεῖς πού λάβαμε ἀπό τά χέρια του τήν Ἱερωσύνη, ὅλοι οἱ Ἱερεῖς του, θά
τόν θυμούμαστε μέ εὐγνωμοσύνην καί θά ἀναπέμπομε μέ συγκίνησιν σέ κάθε
λειτουργίαν τήν εὐχήν: Μνήσθητι Κύριε Δημητρίου Ἀρχιερέως.
Ὅσοι τόν γνώρισαν, θά θυμοῦνται τήν εὐγένειαν καί τά πολλά του χαρίσματα καί οἱ ἄνθρωποι στίς Ἐνορίες τήν ἁπλότητα, μέ τήν ὁποία τούς μιλοῦσε
γιά ὅλα τους τά προβλήματα.
ςεβασμιώτατε καί πολυσέβαστε ποιμενάρχα μας. Ἐναποθέτουμε σήμερα
στή γῆ τό σῶμα σου καί προπέμπομεν τήν ψυχήν σου εἰς τήν οὐράνιον βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, μέ τήν ὁλοκάρδιον εὐχήν νά τήν χαριτώσῃ ὁ Θεός, μετά τῶν
ψυχῶν τῶν δικαίων καί τῶν ἁγίων του.
Θά θυμούμαστε τά λόγια σας. Ἡ φωνή σας θά ἀντηχῇ πάντα στούς Ναούς
μας. ςτήν συνείδησίν μας πάντα θά ὑπάρχῃ ἡ μορφή σας καί στήν καρδιά μας
ἡ ἀγάπη, πού καμιά δύναμη δέν θά μπορῇ νά τήν σβήσῃ.
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Ἡ Ἐνθρόνιση στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό,
τῆς Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως (16-9-1956)
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Μέ τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Εὐγένιο,
στήν πλατεία Ἁγίου Βασιλείου Νεαπόλεως (25-11-1956)

ςᾶς λέμε αὐτήν τήν ὥραν οἱ Ἱερεῖς σας ἕνα ἀπέραντο εὐχαριστῶ καί γιά
τήν δύναμιν καί τό κουράγιο πού μᾶς δίνατε εὐχόμαστε νά σᾶς τό ἀνταποδώσῃ ὁ Θεός.
ςτήν πικραμένη σας Μητέρα, πού τόσο ἀγαπούσατε καί στούς συγγενεῖς
σας πού μέ τόσην ἀγάπην καί ἀφοσίωσιν σᾶς περιέβαλαν, εὐχόμαστε τοῦ παναγίου πνεύματος τήν παρηγορίαν.
ςτόν σημερινόν μας πόνο δίδουν ἐλπίδα τά λόγια τοῦ Κυρίου μας, πού
ἀντηχοῦν ἀπό τό Μυστικό του Δεῖπνο, πού τόσες φορές ἐμυσταγωγήσατε. «Ὁ
τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον κἀγώ ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ».
Ἡ ψυχή σας Ἀγαπητέ μας πατέρα θά χαίρεται αἰώνια στό οὐράνιον Θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ ὅπου μυριάδες ἀγγέλων καί χοροί ἁγίων συμπαρίστανται εἰς τήν οὐράνιον μυσταγωγίαν.

Ἀπό τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία,
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου (26-8-1962)
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Ἰωάννης Χρονάκης
Ἐκπαιδευτικός

Ὁ Μητροπολίτης πέτρας Δημήτριος

Μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα,
στίς Αὐλές τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας (25-9-1962)

Μέ τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Εὐγένιο καί τόν Λάμπης καί Σφακίων
κυρό Ἰσίδωρο, στό Πάνσεπτο Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο (25-9-1962)

α

ΥτΟ τΟΝ αΝΘρΩπΟ ΚαΙ ςΕπτΟ ΙΕραρΧη θά προσπαθήσω νά σκιαγρα-

φήσω καί ἀποκαλύψω, μέ τρόπο λιτό καί ἐλεύθερο, πιστεύοντας πώς
ὅποιος συλλογᾶται καί κρίνει ἐλεύθερα εἶναι πιό κοντά στήν ἀλήθεια.
Μ’ αὐτά τά κίνητρα καί μέ τήν ἐλπίδα πώς δέ θά προκαλέσω, ἀλλά ἀντίθετα θά βοηθήσω στήν ἐξαγωγή μίας δίκαιης κρίσης, τό ἀποτολμῶ.
πρέπει νά ὁμολογήσω πώς σάν τόν πλησίασα –τύχη ἀγαθή– ἐπικοινωνήσαμε ψυχικά, μέ κέρδισε καί τόν κέρδισα, μ’ ἐντυπωσίασε! Ἀληθινά δέν τό περίμενα!
Ἡ ψευδής ἐντύπωση, ὁ φόβος καμιά φορά πού ἐνισχύεται ἀπό τό ἄκουσμα
τῆς λέξης «Δεσπότης», δυσκόλευαν καί παρεμπόδιζαν τήν οὐσιαστική ἐπικοινωνία καί ἀντικειμενική κρίση.
Ὅλες αὐτές οἱ ἀναστολές καί φόβοι μου διαλύθηκαν ἀπό τήν πρώτη μας
ἐπαφή καί ἐπιβεβαιώθηκε ἀπό τό πέρασμα τοῦ χρόνου πῶς ἦταν ὑπερβολικές.
Ὁ Μητροπολίτης κυρός Δημήτριος ἦταν αὐστηρός, ἀλλά προσιτός καί
ἐγκάρδιος. Ἀπόλυτος στήν κρίση του, ἀλλά δίκαιος, ἀντικειμενικός καί συγκαταβατικός. Ἐκρηκτικός καί ἀσυμβίβαστος, ἀλλά καί μεγαλόθυμος καί γενναιόφρονας.
Ἡ αὐστηρότητα τῆς ἔκφρασης διαλυόταν ἀμέσως, μόλις τόν πλησίαζε κανείς καί ἀποκαλυπτόταν τό ψυχικό του μεγαλεῖο καί ὁ ἀδαμάντινος χαρακτῆρας του.
Μέ μεγάλη κοινωνική εὐαισθησία στά προβλήματα, τόν πόνο καί τίς ἀνάγκες τοῦ ποιμνίου του καί τοῦ κλήρου τῆς περιφερείας του, συνέτρεχε καί
συμπαραστεκόταν στούς πάντες, πρόθυμος πάντα νά προσφέρει τόν παρηγορητικό του λόγο καί τήν βοήθειά του.
Μειλίχιος, καταδεχτικός, εὐπροσήγορος, πηγαῖος, πληθωρικός καί εὐχά29
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Ὁ Ἁγιασμός καί ἡ τοποθέτηση τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ νέου Ἐπισκοπείου (1964)
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ριστος, μέ τό λεπτό του χιοῦμορ διάνθιζε τή συζήτηση καί δημιουργοῦσε ἀπό
τήν πρώτη στιγμή μία ἀτμόσφαιρα φιλική καί ἄνετη, πού διευκόλυνε τήν ἐπικοινωνία μέ τό συνομιλητή του.
Οὔτε ἡ θέση του οὔτε ἡ τυχόν ἀπόσταση πού τόν χώριζε ἀπό τό συνομιλητή, οὔτε ἡ αὐστηρότητά του, μά οὔτε καί ἡ ἐπιτηδευμένη συμπεριφορά καί
σκόπιμη ἀπόκρυψη τῶν πραγματικῶν σκοπῶν καί ἐπιδιώξεων αὐτῶν πού τόν
πλησίαζαν, ἦταν εὔκολο νά τόν δυσκολέψουν νά διαγνώσει τόν ἄνθρωπο, νά
δείξει τούς κρυφούς σκοπούς καί λογισμούς του καί νά τοῦ ἀποδώσει κατά
τήν ἀξία του. Ἕνα προσόν πού τόν βοηθοῦσε νά ἐπιλέγει τούς συνεργάτες του
καί νά προστατεύεται ἀπό τούς κόλακες καί τούς ὑποκριτές.
Ἀσυμβίβαστος πρός ὅ,τι δέν ὑπηρετοῦσε τό ἀληθινό καί ὡραῖο –ἄρα καί
τό δίκαιο– ὅ,τι δέν προήγαγε τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, τό πολεμοῦσε καί τό
ἀπέρριπτε, χωρίς συγκατάβαση.
Ζοῦσε τήν καθημερινή ἀγωνία τῆς κρίσης τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας
καί προσπαθοῦσε στό μέτρο τῶν δυνάμεών του καί τῶν ἀντικειμενικῶν συνθηκῶν νά συμβάλλει στήν ἐξυγίανσή τους.
Ἤθελε μία Ἐκκλησία μαχόμενη καί ἐνεργητική, πού πέραν ἀπό τά κηρύγματα θά βοηθοῦσε στήν ἑδραίωση τῆς Εἰρήνης, τῆς Δημοκρατίας, τῆς Ἐλευθερίας καί τῶν χριστιανικῶν Ἀρχῶν.
προικισμένος μέ τά φυσικά χαρίσματα τῆς εὐθυκρισίας, ὀρθοκρισίας, ὀξυδέρκειας, σύνεσης καί εὐφυίας καί ἐξοπλισμένος ἀπό μία βαθιά ἀνθρωπιστική
καί χριστιανική παιδεία, παρήγαγε ἔργο ἀξιόλογο στόν ἐκκλησιαστικό καί
κοινωνικό τομέα.
Φυσικά θά εἶχε καί ἀδυναμίες. Οὐδείς τῶν ἀνθρώπων τέλειος, εἰμή μόνον
ὁ Θεός!
Ἡ ἀπολυτότητά του, ἡ συνέπειά του καί ἡ ἄρνησή του νά συμβιβαστεῖ μέ
τά ἀσυμβίβαστα, ἴσως τόν ζημίωσαν καί μείωσαν τό ἔργο του, ὅπως εἶπε καί
ὁ Δήμαρχος Νεαπόλεως Γεώργιος Γαράκης.
ςίγουρα ὅμως ἦταν ἕνας φωτισμένος ποιμενάρχης, πού τό πέρασμά του
ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη πέτρας σηματοδότησε τήν ἐποχή του, ἀφήνοντας
μνήμη ἀγαθή καί ὑποθήκη βαριά στούς διαδόχους του.
ας εἶναι ἡ μνήμη του αἰώνια!

Ἀπό τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν θαλασσίων ὑδάτων, κατά τήν ἡμέρα
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στόν ὄρμο τῆς ὁμωνύμου πόλεως (6-12-1969)
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Νίκος Ψιλάκης
Δημοσιογράφος, ςυγγραφέας

περιπλέοντας τήν ἄβυσσο τῆς μνήμης

ΔηΜηΤριΕ, ΠωΣ ΕΝ ΤΑφω;

Δ

ΕΝ ηταΝ λΕΚτΙΚΟ ςΧηΜα. Οὔτε κἄν ποιητική ἔμπνευση. Ἦταν οἱ

συσσωρευμένες εἰκόνες πού ἀναδύονταν ὅλες μαζί καί ἁπλώνονταν
μπροστά μου, ἦταν τά λόγια πού ἀντηχοῦσαν ἀκατάπαυστα στ' αὐτιά
μου, ἦταν ἕνας κόσμος ὁλόκληρος πού πίστεψα –καί μάλλον ὄχι ἄδικα– ὅτι
χανόταν ὁριστικά ἐκεῖνες τίς μέρες, καλοκαίρι τοῦ 1990. Ἤθελα τότε νά τόν
ἀποχαιρετήσω μ' ἕνα ποίημα, δέν εἶχα τίποτ' ἄλλο νά προσφέρω στόν ἱεράρχη
πού τιμοῦσε μ' ἐμπιστοσύνη κι ἀγάπη τόν κάθε νέο, τόν κάθε ἄνθρωπο πού
συναντοῦσε στό διάβα του, ὅπως ἀκριβῶς εἶχε τιμήσει καί τή δική μου
ταπεινότητα. Μία εἰκόνα μονάχα δέν μποροῦσε νά χωρέσει στήν πινακοθήκη
τῆς μνήμης μου ἐκεῖνες τίς ὧρες. Καί τό εἶπα μέ τοῦτα τά λόγια:
Πῶς ἐν τάφῳ σκοτεινῷ ἑαυτόν κατακρύψαι;

Εἶναι πού τό μυαλό τῶν νέων πηγαίνει δύσκολα στήν ἀνθρώπινη μοῖρα,
ἴσως νά μήν τήν ἀποδέχεται κιόλας, ἐνδόμυχες δοξασίες θέλουν τά ὁρόσημα
νά παραμένουν ἀπέθαντα. Ὁρόσημο ἦταν ὁ Δημήτριος γιά τόν συντάκτη τοῦ
παρόντος κειμένου. Καί ὄχι μόνο γι' αὐτόν...
Εὐχαριστῶ τόν ςεβασμιώτατο Μητροπολίτη πέτρας καί Χερρονήσου κ.
Γεράσιμο, γιά τήν τιμή νά συμμετάσχω σέ τοῦτον τόν τιμητικό τόμο. ταλαντεύτηκα ἄν ἔπρεπε νά παραδώσω ἕνα ἄρθρο μέ θέμα τήν ἐξέλιξη τοῦ κρητικοῦ μοναχισμοῦ ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου ἕως τά μέσα τοῦ 20οῦ αἰώνα, ὅπως εἶχα
σκεφτεῖ ἀρχικά, ἤ ἕνα κείμενο μνήμης γιά τόν τιμώμενο Ἀρχιερέα. προτίμησα
τό δεύτερο ἐπειδή ὁ Δημήτριος, κατά κόσμον Γεώργιος Μπουρλάκης, Ἐπίσκο33
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πος καί κατόπιν Μητροπολίτης πέτρας, συνόψιζε τήν εἰκόνα τοῦ Κρητικοῦ
Ἱεράρχη, ἔτσι ὅπως ἐξελίχθηκε μέσα στούς αἰῶνες κι ἔτσι ὅπως ἀποκρυσταλλώθηκε στίς μορφές τῶν φωτισμένων μορφῶν, πού κόσμησαν τήν
Ἐκκλησία τῆς νήσου. Ἦταν, ὅμως, καί ὁ ἄνθρωπος πού ἡ μία του πλευρά
θύμιζε τούς παπποῦδες μου, τήν ταυτότητα, τόν χαρακτῆρα καί τό ἦθος τῆς
τοπικῆς μας παράδοσης, καί ἡ ἄλλη τόν λόγιο μέ τή βαθιά γνώση καί τίς
στέρεες ἀντιλήψεις γιά τή χριστιανική πίστη καί τή ζωή. Ὅπως εἶναι φυσικό
καί εὐνόητο, θά στηριχτῶ περισσότερο στή μνήμη, τήν ἀτομική καί τή συλλογική, ἁλιεύοντας παράλληλα πληροφορίες καί ὑλικό ἀπό ὅσα τεκμήρια ἔχω
στή διάθεσή μου.
Γεννημένος στό Ἡράκλειο τό 1921 ὁ Γεώργιος Δημητρίου Μπουρλάκης εἶχε
μεγαλώσει σέ μία πόλη, πού διατηροῦσε ἀλώβητες τίς μνῆμες ἀπό τίς παλαιότερες ἐποχές. Ὁ προφορικός λόγος ἀποτελοῦσε ἀκόμη κυρίαρχο τρόπο
μετάδοσης πληροφοριῶν, διάσωσης τῆς ἱστορικῆς μνήμης καί συγκρότησης
ταυτοτήτων. Ὁ νεαρός τότε Μπουρλάκης δέν εἶχε προλάβει νά γνωρίσει τούς
τελευταίους τουρκοκρητικούς, καθώς ἦταν μόλις τριῶν ἐτῶν ὅταν ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν ἀμέσως μετά τή μικρασιατική τραγωδία, ἦταν, ὅμως, μέτοχος τῆς συλλογικῆς μνήμης, τήν ὁποία εἶχε φροντίσει
νά κατακτήσει καί νά ἐμπλουτίσει ἀπό παιδί. Ἦταν ν' ἀπορεῖς ὅταν τόν ἄκουγες νά μιλᾶ γιά τό Μεγάλο Κάστρο κι ἔρχονταν στό μυαλό σου εἰκόνες ἀπό
τόν Καπετάν Μιχάλη τοῦ Καζαντζάκη: βρακάδες στούς δρόμους, μουεζίνηδες
στούς μιναρέδες, μαγαζάτορες πού διαλαλοῦσαν τίς πραμάτειες τους καί
πάνω ἀπ' ὅλους κι ἀπ' ὅλα ὁ Ἅγιος μέ τό ἄσπρο του ἄλογο, ὁ ἀγαπημένος
τοῦ Ἅη Μηνᾶς, ἦταν ν' ἀπορεῖς καθώς συμπτυσσόταν ὁ χρόνος κι ἄκουγες
περιστατικά τοῦ 1850 καί τοῦ 1860, τήν ἱστορία τῶν καστρινῶν συντεχνιῶν ἤ
τήν ἠθική κατάσταση μίας ἀστικῆς κοινωνίας στό γύρισμα τοῦ 19ου αἰῶνα.
Κρίμα πού ὅλος αὐτός ὁ πλοῦτος δέν καταγράφηκε συστηματικά, κρίμα πού
χάθηκαν ἀναμνήσεις καί μνῆμες τόσων γενεῶν. Ἱστορία δέν εἶναι μόνον οἱ
πόλεμοι. Οὔτε τά μεγάλα γεγονότα πού, καθώς λέγεται ἀλλά δέν εἶναι
ἀπολύτως ἀλήθεια, καθορίζουν τήν πορεία τοῦ κόσμου.
«πατρός καφεπώλου» ἔγραφαν τά ἐπίσημα χαρτιά στό σχολεῖο ὅπου φοιτοῦσε ὁ μαθητής Γεώργιος Μπουρλάκης. Καφεπώλης ἦταν ὁ πατέρας του
καί, μάλιστα, ἀπό τούς πιό γνωστούς τοῦ μεσοπολεμικοῦ Μεγάλου Κάστρου.
το καφενεῖο του βρισκόταν πολύ κοντά στό κέντρο τῆς πόλης, λίγο πιό κάτω
ἀπό τό λεγόμενο Μεϊντάνι, στή συμβολή τῆς σημερινῆς λεωφόρου Καλοκαιρινοῦ μέ τήν ὁδό Ψαρομηλίγκων, ἐκεῖ πού ὑπάρχει τώρα ἕνα μικρό πλάτεμα
τοῦ δρόμου (τό κτήριο στό ὁποῖο στεγαζόταν μαζί μέ ἄλλα μικρότερα κατεδαφίστηκε πιθανότατα κατά τή δεκαετία τοῦ 1960). ςτόν καφενέ τοῦ
Μπουρλάκη σύχναζαν ἀστοί καί χωρικοί, κυρίως ὅσοι ἔρχονταν ἀπό τά χωριά

κοντά στόν Ἅγιο Θωμᾶ, ἀλλά καί ὅσοι κουβαλοῦσαν πραμάτειες γιά πούληση.
Ἦταν, ὅμως, καί τόπος συνάντησης τῶν Μεραμπελλιωτῶν καί πολλῶν λασιθιωτῶν, στέκι ὅπως θά λέγαμε σήμερα, καθώς ὁ καφεπώλης Μπουρλάκης
ἦταν ἕνας ἀνοιχτόκαρδος καί ἐξαιρετικά ἐπικοινωνιακός ἄνθρωπος.
ς' αὐτό τό καφενεῖο πέρασε πολλές ἡμέρες τῆς παιδικῆς ἡλικίας του ὁ
μετέπειτα Μητροπολίτης, παρέα μέ ἀνθρώπους πού διηγοῦνταν ἱστορίες, δηλαδή παρέα μ' ἐκείνους πού εἶχαν βιώσει ὅλα τά μικρά καί τά μεγάλα γεγονότα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν τοῦ 19ου καί τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ αἰῶνα. τά
καφενεῖα ἦταν τότε χῶροι συνάξεων, ἀλλά καί χῶροι ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, οἱ
ἄνθρωποι μιλοῦσαν πολύ χωρίς νά ἀποφεύγονται οἱ διαφωνίες, ὅπως δέν ἀποφεύγονταν οἱ διαπληκτισμοί καί οἱ καυγάδες γιά πολιτικά, κοινωνικά ἤ καί
ἄλλα ζητήματα. τέτοιες ὀξύτητες εἶχε γνωρίσει πολλές φορές ὁ κατά κόσμον
Γεώργιος Μπουρλάκης, ἄλλωστε πολλά ἀπό τά παιδιά τῆς ἐποχῆς ἐκείνης
περνοῦσαν τίς θερινές διακοπές τους δουλεύοντας σέ καφενεῖα, ἐργαστήρια
καί κάθε λογῆς καταστήματα. Ὁ καστρινός μικρόκοσμος ἀποτυπωνόταν ἀργά
ἀλλά σταθερά στό μυαλό τοῦ μικροῦ μαθητῆ μέ τίς πιό ἀπίθανες λεπτομέρειές
του. Ἐκεῖ, στό καφενεῖο τοῦ πατέρα του, γνώρισε καί πολλές ἀπό τίς μορφές
τοῦ Μεγάλου Κάστρου, ὑποθέτω καί τόν ζωγράφο Εὐάγγελο Μαρκογιαννάκη,
μέ τόν ὁποῖο τόν συνέδεε στενή φιλία καί ἀμοιβαία ἐκτίμηση. τόσο στενή πού
ἀργότερα, ὅταν ὑπηρετοῦσε ὡς πρωτοσύγκελλος στήν τότε Μητρόπολη, περνοῦσε πολλές ὧρες στό ἀτελιέ του, μιλώντας γιά τήν τέχνη τῆς ἁγιογραφίας
ἀλλά καί γιά γεγονότα πού ὁ αὐτοδίδακτος ζωγράφος εἶχε βιώσει ἤ εἶχε
ἀκούσει. Ζωντανό ἀρχεῖο τῆς πόλης ἦταν ὁ πολυπράγμων ζωγράφος, πού
ἀποτύπωσε τήν τοπική καθημερινότητα σέ ἀρκετούς πίνακές του.1 ςτίς συζητήσεις του μέ τον Μαρκογιαννάκη ἀναφερόταν συχνά ὁ Δημήτριος καί
κυρίως στή ζωή τοῦ τουρκοκρατούμενου Μεγάλου Κάστρου, τότε πού ὁ ρόλος
τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας δέν ἦταν μόνο θρησκευτικός.
τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν Ἐκκλησία ἐκδηλώθηκε ἀπό τά μαθητικά του
χρόνια, τότε πού φοιτοῦσε στό Δεύτερο Γυμνάσιο Ἀρρένων Ἡρακλείου, καί σ'
αὐτό φαίνεται νά συνετέλεσε ἡ μητέρα του Ἀνδρονίκη, μιά εὐσεβής γυναίκα
πού τή συναντοῦμε στά πρῶτα μεταπολεμικά χρόνια νά ἀναπτύσσει κοινωνική δράση στό Ἡράκλειο, ὅπως ἔκανε καί στό Μεραμπέλλο, ὅπου βρέθηκε
ἀπό τά μέσα περίπου τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, κοντά στόν γιό της. λίγα
πράγματα μᾶς εἶναι γνωστά γιά τά μαθητικά καί τά ἐφηβικά χρόνια τοῦ Μητροπολίτη πέτρας Δημητρίου, πέραν ἀπό κάποιες ἐπισκέψεις στήν Ἱερά Μονή
Ἀγκαράθου, τό μοναστήρι τῆς μετανοίας του.
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Ν. Ψιλάκης, «Ἡ Κρήτη τοῦ 19ου αἰῶνα στό ἔργο τοῦ Εὐαγγέλου Μαρκογιαννάκη», περ.
ΥΠΕρ, τ. 75/2015, σελ. 22-29.
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το 1938 ταξιδεύει στήν Κωνσταντινούπολη καί ἀρχίζει νά φοιτᾶ στή Θεολογική ςχολή τῆς Χάλκης. Ἡ ἄλλοτε Βασιλεύουσα τόν ἐντυπωσιάζει, πράγμα
πού τόνιζε συχνά στίς ἀφηγήσεις του. τον Ἀπρίλιο τοῦ 1940 ἡ οἰκογένεια
Μπουρλάκη δέχτηκε πλῆγμα βαρύ μέ τόν θάνατο τοῦ πατέρα. ςτόν τοπικό
τύπο δημοσιεύτηκε τό ἄγγελμα τῆς θανῆς του: «Ὁ μεταστάς ὑπήρξεν πρότυπον οἰκογενειάρχου καί ἐντίμου πολίτου ἀπολαμβάνων τῆς βαθείας
ἐκτιμήσεως καί ἀγάπης» ἔγραψαν τα Κρητικά Νέα στίς 4 Ἀπριλίου, ἐνῶ ἡ
Δρᾶσις δέν παρέλειψε νά τονίσει τή συμμετοχή του στούς ἐθνικούς ἀγῶνες:
«Ὁ μεταστάς διεκρίνετο διά τήν πραότητα τοῦ χαρακτῆρος καί τήν
ἐντιμότητά του, ὑπῆρξε δέ καί ἐκ τῶν ἐφέδρων πολεμιστῶν τῶν μετασχόντων
ὅλων τῶν ἀπό τοῦ 1912-13 καί ἐντεῦθεν πολέμων» (Δρᾶσις, 4/4/1940). λίγες
ἡμέρες ἀργότερα, στίς 10 Ἀπριλίου, δημοσιεύθηκε στίς ἐφημερίδες τό εὐχαριστήριο τῆς οἰκογένειας. Ὁ πρόωρος θάνατος τοῦ Δημητρίου Μπουρλάκη
φαίνεται νά συγκλόνισε τόν νεαρό σπουδαστή τῆς Χάλκης. προφανῶς ἦταν
ἀπών καί τό πληροφορήθηκε ἀρκετές ἡμέρες μετά. Ὡστόσο, ὁ βαθύς σεβασμός πού ἔτρεφε στόν πατέρα του τόν ὁδήγησε στήν ἀπόφαση νά ἐπιλέξει
ὡς μοναστικό ὄνομά του τό Δημήτριος.2
τά χρόνια τῆς Χάλκης καί τῆς πόλης ὑπῆρξαν ἐξαιρετικά γόνιμα γιά τόν
νεαρό σπουδαστή. πολύ σύντομα διακρίθηκε γιά τίς ἐπιδόσεις του κι ἔγινε τό
ἀγαπημένο παιδί τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. Ἐκεῖ, στήν πόλη, ἐκάρη
μοναχός, χειροτονήθηκε διάκονος τόν Δεκέμβριο τοῦ 1942, σέ ἡλικία 21 ἐτῶν,
καί μέσα σέ τέσσερις μόλις μῆνες, τόν Μάρτιο τοῦ 1943, πρεσβύτερος. Οἰκουμενικός πατριάρχης ἦταν τότε ὁ Βενιαμίν Κυριακοῦ, ἀπόφοιτος ἐπίσης τῆς
Χάλκης. Μέ δική του ἐντολή ἀπονεμήθηκε στόν νεαρό ἱερωμένο τό ὀφφίκιο
τοῦ Ἀρχιμανδρίτη.
Ὀκτώ χρόνια ἔμεινε στήν πόλη καί, μάλιστα, σέ θέσεις ἰδιαίτερα σημαντικές, ὅπως στήν Κοινότητα τῆς πύλης τοῦ ρωμανοῦ. Δέν γνωρίζω ἄν ὑπῆρξε
ἄλλος ἐξ Ἑλλάδος ἱερωμένος πού νά κατάφερε νά ταυτιστεῖ τόσο μέ τόν ἑλληνισμό τῆς ἄλλοτε Βασιλεύουσας. Γνώριζε τά πάντα, ὄχι μόνο γιά τήν ἱστορία
καί τήν παράδοση, ἀλλά καί γιά τήν καθημερινή ζωή, τα ἤθη καί τά ἔθιμα τῶν
ἀνθρώπων, ὅπως γνώριζε καί τίς συνήθειες τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ.
Ἄν τόν ἄκουγε κανείς ν' ἀφηγεῖται ἱστορίες γιά τήν Κωνσταντινούπολη καί
δέν τόν γνώριζε, θά νόμιζε ὅτι εἶχε γεννηθεῖ καί μεγαλώσει ἐκεῖ. Ἴσως νά ἔμενε
γιά πάντα στήν πόλη, ὅπου εἶναι βέβαιον ὅτι θά διέπρεπε, ἄν δέν βρισκόταν
ἕνας φωτισμένος Κρητικός Ἱεράρχης, ὁ Βασίλειος Μακράκης, νά τόν καλέσει
στήν τότε Μητρόπολη Κρήτης. τα χρόνια ἦταν δύσκολα, ὁ γηραιός Μητρο-

πολίτης εἶχε ἐπιστρέψει ἀπό τήν συγκεκαλυμμένη ἐξορία στήν ὁποία τόν εἶχαν
ὑποχρεώσει οἱ Γερμανοί κατακτητές, ἐνῶ εἶχε ἤδη ἀρχίσει νά ἀνατέλλει τό
ἄστρο ἑνός νεαροῦ Ἀρχιμανδρίτη ἀπό τό Μεραμπέλλο, τοῦ τότε πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης Εὐγενίου Ψαλιδάκη, τοῦ ἱερωμένου
πού μέ τή στάση του στά χρόνια τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς εἶχε κατακτήσει τίς
καρδιές τῶν Καστρινῶν.3 τόν Ἰανουάριο τοῦ 1946 ὁ Εὐγένιος χειροτονήθηκε
Ἐπίσκοπος Ἀρκαδίας καί ἡ θέση τοῦ πρωτοσυγκέλλου ἔμεινε κενή. Φαίνεται
ὅτι ὁ διορατικός Βασίλειος, πού γνώριζε ἀπό πρῶτο χέρι ἤ καί προαισθανόταν
τίς ἐξελίξεις, εἶχε ἤδη ἀρχίσει πρό πολλοῦ τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Δημήτριο.
Ἄγνωστο τί συζητοῦσαν, εἶναι βέβαιον, ὅμως, ὅτι ὁ Βασίλειος, πού ἔτρεφε
ἰδιαίτερη συμπάθεια στούς μορφωμένους κληρικούς, τόν προόριζε γιά σημαίνουσα θέση στήν τοπική Ἐκκλησία. Ἄλλωστε, ἡ φήμη τοῦ Δημητρίου εἶχε
ἤδη ξεπεράσει τά ὄρια τῆς Κωνσταντινούπολης.
Ἀκριβῶς ἕνα μήνα μετά τή χειροτονία τοῦ Εὐγενίου ἔφτανε ὁ Δημήτριος
στό Ἡράκλειο, χωρίς, ὅμως, νά γνωρίζει κανείς τόν λόγο τῆς ἐπανόδου του.
«Ἐπανῆλθε χθές μετά ὀκταετῆ ἀπουσία λόγῳ σπουδῶν στή Θεολογική ςχολή
Χάλκης ὁ συμπολίτης Ἀρχιμανδρίτης κ. Δημήτριος Μπουρλάκης» ἔγραψε ὁ
τοπικός τύπος (Ἐλεύθερη Γνώμη 20/2/1946). Ἀποβιβάστηκε ἀπό τό ἀτμόπλοιο
«Κορυτσά» καί κατευθύνθηκε πρός τό πατρικό του φορώντας ἕνα γκρίζο κοστούμι, πράγμα πού προκάλεσε μεγάλη ἐντύπωση σέ ὅσους τόν γνώριζαν,
χωρίς ἴσως νά ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι ἐρχόταν ἀπό τήν πόλη καί οἱ τουρκικοί νόμοι ἀπαγόρευαν στούς κληρικούς νά κυκλοφοροῦνε μέ ἄμφια (μόλις
λίγα χρόνια πρίν ἡ Κυβέρνηση εἶχε ἐπιτρέψει τή ρασοφορία μόνο στόν
Οἰκουμενικό πατριάρχη Βενιαμίν). Μία τραγική σύμπτωση σημάδεψε τήν
ἀναχώρηση τοῦ Δημητρίου ἀπό τήν πόλη: τίς μέρες πού βρισκόταν στό
ἀτμόπλοιο καί κατευθυνόταν πρός τή γενέτειρά του, ὁ πατριάρχης Βενιαμίν
ἄφηνε τήν τελευταία του πνοή (17 Φεβρουαρίου 1946).
τό Ἡράκλειο καλοδέχτηκε τόν Δημήτριο. Ἦταν, ὅμως, ἀκόμη τό «κοπέλι
τοῦ Μπουρλάκη», ὅπως ἀκριβῶς συνέβαινε καί μέ τό καφενεῖο, πού συνέχιζε
νά λειτουργεῖ μέ ἄλλον ἰδιοκτήτη. «Καφενεῖο τοῦ Μπουρλάκη» τό ἤξεραν οἱ
Καστρινοί. Δέν χρειάστηκε νά περάσουν παρά ἐλάχιστες ἑβδομάδες γιά νά
γνωρίσουν ἕναν νέο κληρικό μέ εὐρεῖα μόρφωση, μία προσωπικότητα ἀπ'

2

ΜηΒας [Μηνᾶς Βαρδαβάς], «τά καφενεῖα», Ἐθνική φωνή Ἡρακλείου, 7 Ὀκτωβρίου 1974.
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«...Μεταξύ τῶν πρός συζήτησιν θεμάτων [τῆς Ἱερᾶς ςυνόδου] θά εἶναι καί πλήρωσις τῆς
χηρευούσης Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, τήν ὁποίαν ζωηρά ἐκδηλοῦται πανταχόθεν ἡ ἐπιθυμία
ὅπως καταλάβει ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτης κ. Εὐγένιος Ψαλιδάκης. Ἡ ἐκλογή τοῦ διακεκριμένου αὐτοῦ κληρικοῦ ὡς ἐπισκόπου Ἀρκαδίας θά ἱκανοποιήσει μεγάλως τό κοινόν αἴσθημα, πράγμα πού δέν θά θελήσουν νά παρίδουν,
ἀσφαλῶς, τά μέλη τῆς Ἱερᾶς ςυνόδου» (Νέα Χρονικά, 12 Νοεμβρίου 1945).
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αὐτές πού δέν περνοῦν ἀπαρατήρητες. Μιλοῦσε ἄψογα Ἑλληνικά, μιά χαριτωμένη λόγια γλῶσσα ἐπηρεασμένη ἐμφανῶς ἀπό τή θητεία του στήν Κωνσταντινούπολη καί τό κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, ἀλλά μεγάλη
του ἀγάπη παρέμενε ἡ γλῶσσα πού ἄκουγε στίς γειτονιές τοῦ Κάστρου καί
στόν καφενέ τῆς ὁδοῦ Ψαρομηλίγκων, τά Κρητικά, πού δέν τ' ἀπαρνήθηκε
ποτέ καί τά χρησιμοποιοῦσε κυρίως ὅταν ἤθελε νά τονίσει τήν ἀποφασιστικότητά του γιά κάτι ἤ ν' ἀφηγηθεῖ παλιές ἱστορίες. Ἤξερε πολύ καλά νά
προσαρμόζει τόν λόγο ἀνάλογα μέ τό ἀκροατήριό του καί εἶναι ἄξιο θαυμασμοῦ τό γεγονός ὅτι εἶχε τή δυνατότητα νά μιλᾶ τήν κάθε γλῶσσα μά καί τό
κάθε γλωσσικό ἰδίωμα μέ τήν προφορά του. Ἀκόμη καί τήν τουρκική, πού τή
γνώριζε ἄριστα, τή μιλοῦσε ὅπως ἀκριβῶς οἱ τοῦρκοι τῆς πόλης.
Ἀρχές Μαρτίου τοῦ 1946 ὁ Δημήτριος Μπουρλάκης ἀνέλαβε χρέη πρωτοσυγκέλλου4 στήν Ἱερά Μητρόπολη Κρήτης. Ἡ ἀπόφαση δέν ἦταν εὔκολη,
ἀφοῦ διαδεχόταν τόν ἀπόλυτα καταξιωμένο στή συνείδηση τῆς τοπικῆς κοινωνίας Εὐγένιο. τόλμησε, ὅμως. Καί ἡ τόλμη του τόν δικαίωσε. τότε ἀρχίζει
νά γίνεται στενότερη ἡ σχέση του μέ τό μοναστήρι τῆς Ἀγκαράθου. Οἱ
ἐπισκέψεις του στήν ἱερά Μονή πυκνώνουν καί τελικά ἐγγράφεται στό μοναχολόγιό της. παραμένει ἄγνωστη, ὅμως, ἡ ἐποχή κατά τήν ὁποία συνδέθηκε
μέ τόν λόγιο Ἐπίσκοπο λάμπης καί ςφακίων Εὐμένιο Φανουράκη (18871956), τόν Γέροντά του.
τό πάσχα τοῦ 1946 ἦταν ἰδιαίτερο γιά τήν τοπική Ἐκκλησία. πλῆθος
πιστῶν συνέρεε κάθε βράδυ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας στόν Μητροπολιτικό
Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ γιά νά ἀκούσει τόν νεαρό ἀρχιμανδρίτη. Μία ἀπό τίς
πρῶτες ὁμιλίες του πραγματοποιήθηκε τότε, πρωί τῆς Μεγάλης παρασκευῆς.
Ὁ Δημήτριος μίλησε γιά τό θεῖον καί τό ἀνθρώπινον πάθος δίνοντας ἔμφαση
στήν ἀνάσταση καί τήν τελική νίκη τῆς ζωῆς. Μ' ἕναν ἄμεσο καί καθαρό λόγο
ἐπανασυστήθηκε στό κοινό τῆς γενέτειράς του.
ςτή θέση τοῦ πρωτοσυγκέλλου παρέμεινε καί μετά τήν ἀποδημία τοῦ
Βασιλείου (1950), συνεργαζόμενος καί μέ τόν νέο Μητροπολίτη Κρήτης
Εὐγένιο Ψαλιδάκη. Καί τό 1956, ὅταν ὁ Δημήτριος ἦταν μόλις 35 ἐτῶν, ἡ Ἱερά
ςύνοδος τόν ἐξέλεξε Ἐπίσκοπο πέτρας. Μιά δεκαετία εἶχε περάσει ἀπό τήν
ἐπάνοδό του, χρόνος ἀρκετός γιά νά καταξιωθεῖ στή συνείδηση τῆς ἡρακλειώτικης κοινωνίας. Ἦταν μία δύσκολη ἐποχή, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης
βρισκόταν σέ ἐξαιρετικά δυσχερῆ θέση λόγῳ τοπικιστικῶν ἀντιθέσεων στίς

ὁποῖες φέρονταν ὡς ἐμπλεκόμενα πρόσωπα τῆς κεντρικῆς πολιτικῆς σκηνῆς.
παρόλ' αὐτά, ὅμως, ὁ Δημήτριος Μπουρλάκης γνώριζε τήν καθολική
ἀναγνώριση καί ἐξελέγη παμψηφεί. Ἡ τοπική παράδοση διασώζει τήν πληροφορία, ὅτι ὁλόκληρος ὁ χῶρος γύρω ἀπό τόν Ἅγιο Μηνᾶ, ὅπως καί οἱ κοντινοί δρόμοι, εἶχαν κατακλυσθεῖ ἀπό τό πλῆθος πού εἶχε σπεύσει νά ἐκφράσει
τήν ἱκανοποίησή του καί νά συγχαρεῖ τόν νέο Ἐπίσκοπο. ςχετικά εἶναι τά
σχόλια πού δημοσιεύτηκαν στίς πρῶτες σελίδες τῶν τοπικῶν ἐφημερίδων.
ςτήν Πατρίδα τῆς 2ας Ἰουνίου 1956 διαβάζομε:
...Αἱ μακραί ἀλλά καί ἐξαιρετικαί διά τήν Ἐκκλησίαν καί τό χριστιανικόν
κοινόν ὑπηρεσίαι τοῦ μέχρι τοῦδε Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
ἀπέδειξαν καί τό ἀνώτερον ἦθος καί τήν εὐρεῖαν ἐκκλησιαστικήν καί χριστιανικήν μόρφωσιν καί πεῖραν καί τήν ὅλην χριστιανικήν πολιτείαν του ἐν τῇ
ἐνασκήσει τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί κοινωνικῶν του καθηκόντων. Ἐπιβλητικός
ὡς λειτουργός τοῦ Ὑψίστου, εὐγενής, μειλίχιος καί εὐπροσήγορος ὁ νέος
Ἐπίσκοπος Πέτρας κύριος Δημήτριος Μπουρλάκης, προβάλλεται ἀμέσως εἰς
τήν Χριστιανικήν συνείδησιν ὡς ὁ ἄξιος «ποιμήν», ὁ προσφέρων ἑαυτόν
ἀνάλωμα καί ὑπόδειγμα φωτεινόν καί σεμνόν διά τό ποίμνιον. Εἰδικώτερον
εὐτυχές εἶναι διά τούς συμπατριώτας του τοῦ γείτονος νομοῦ καί τῆς ὡραίας
Νεαπόλεως ὅτι ἀποκτοῦν τόν Ἐπίσκοπον τόν ὁποῖον ἐπεθύμησαν ὑπό πνεῦμα
ἀγαθόν κοινῆς ἐκτιμήσεως τῆς θερμουργοῦ ἐθνικῆς του πίστεως, τῆς πολυπλεύρου μορφώσεώς του καί τῶν ἄλλων ἀρετῶν του, αἵτινες τόν ἀνέδειξαν
ἄξιον κληρικόν, τιμῶντα τήν Ἐκκλησίαν καί τούς συμπατριῶτες του.
Καί στή Δράση τῆς 16 ςεπτεμβρίου 1956:
...Ὅλη του ἡ ἐκκλησιαστική σταδιοδρομία μέχρι σήμερα καί ἰδιαίτερα ἡ
θητεία του στή θέση τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης
ἀπόδειξε ὅτι κατέχει τό προτέρημα τῆς προσαρμογῆς στίς ἀνάγκες καί τίς
ψυχολογικές συνθῆκες τοῦ καιροῦ μας. Προικισμένος μέ μία θρησκευτική
μόρφωση σπάνια καί μ' ἕνα ὀξύτατο πνεῦμα δέν ἐστάθηκε ποτέ πνευματικά
στεῖρος ἱερωμένος. Δέν κράτησε τόν πλοῦτο τῶν γνώσεών του καί τόν θησαυρό
τῆς χριστιανικῆς του καρδιᾶς μακριά ἀπό τήν ἐπαφή τοῦ πλήθους. Σκόρπισε
τά δῶρα τοῦ νοῦ καί τῆς ψυχῆς του στόν πλησίον του μέ ἁπλοχεριά καί
ἐμβάθυνε στά ἐσώψυχα αἰτήματα τῶν πιστῶν καί στήν τρικυμία τῆς ὕπαρξής
τους.
Δέν εἶναι ἕνας ἀπαρνητής τῆς παραδόσεως. Κανείς ἄλλος δέν εἶναι σάν κι
αὐτόν προσκολλημένος στήν Ἱερά παρακαταθήκη της Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
Οὔτε καί θέλει νά εἶναι μοντέρνος μέ τήν ἐπιφανειακή σημασία τῆς λέξεως. Ἡ
πνευματική του συγκρότησις εἶναι συγκερασμός τῆς παραδόσεως καί τοῦ
πραγματικά συγχρονισμένου πνεύματος, πού δίνει στήν παράδοση ἕνα καινούργιο φῶς καί μιάν ἐξυπηρετική σκοπιμότητα.

4

«Ὁ ἄρτι ἐπανελθών ἐκ τῆς Θεολογικῆς ςχολῆς Χάλκης ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Μπουρλάκης ἀνέλαβε τήν πρωτοσυγκελλίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης (Ἡ Δρᾶσις, 7
Μαρτίου 1946).
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Ὁ Ἐπίσκοπος Πέτρας Δημήτριος ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ Χριστιανοσύνη
πρέπει νά δώσει ἕνα νέο ἀγώνα κατά τῶν καινούργιων ἐχθρῶν της καί νά
ὑπερνικήσει τή φθορά τῆς συνειδητῆς ἤ ἀσύνειδης ἀθεΐας καί νιώθει ἀκόμα
πώς ἡ πάλη αὐτή πρέπει νά γίνει μέ νέα ὅπλα ἤ καλύτερα μέ την ἐπιστροφή
στά ὅπλα τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων, καί δέν ἦταν ἄλλα παρά ἡ θερμή
προσέγγισις λειτουργοῦ καί ἐκκλησιαζομένου.
Μέ τέτοιες ἐφέσεις, μέ τέτοιες εὐγενικές φιλοδοξίες ἀνεβαίνει ὁ Δημήτριος
στόν θρόνο τῆς Πέτρας... (τό κείμενο τῆς Δράσης γράφτηκε πιθανότατα ἀπό
τόν λόγιο διευθυντή συντάξεως τῆς ἐφημερίδας Ἄρη Χατζηδάκη, σημαντική
πνευματική μορφή τοῦ Ἡρακλείου).
Ὁ τότε Μητροπολίτης Εὐγένιος εἶχε μάλλον προδιαγράψει το μέλλον τοῦ
Δημητρίου. Ὁ Ἐπίσκοπος πέτρας Διονύσιος Μαραγκουδάκης ἦταν σοβαρά
ἄρρωστος καί οἱ γνωματεύσεις τῶν ἰατρῶν δέν ἦταν καθόλου αἰσιόδοξες.
«Ἐτοιμάζου Βηθλεέμ» εἶπε ὁ Ἐυγένιος −πού παρακολουθοῦσε στενά ὅλα ὅσα
συνέβαιναν στήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης− στόν πρωτοσύγκελλό του,5 μία
φράση πού ἔλεγε πολλά καί ὑπονοοῦσε περισσότερα.

μακρύτερα. Ἦταν μία ἄλλη πτυχή μιᾶς πολυσχιδοῦς προσωπικότητας: Ὁ
Δημήτριος ἔτρεφε ἀπεριόριστο σεβασμό πρός τόν φυσικό κόσμο, τά δέντρα
καί τά ζῶα. Ἀλησμόνητη μένει ἡ εἰκόνα τοῦ «ἱππεύοντος Δεσπότη», ἡ μοναδική
φωτογραφία πού ἦταν κορνιζωμένη στό δεσποτικό τῆς Νεάπολης. Μέ ἄλογο
κυκλοφοροῦσε τά πρῶτα χρόνια, ὅπως ἀκριβῶς οἱ παλαιοί Ἐπίσκοποι πού
ἐπισκέπτονταν τούς οἰκισμούς τῶν περιφερειῶν τους.
τό γεγονός αὐτό μᾶς δίνει τήν ἀφορμή νά ποῦμε δύο λόγια γιά τή σχέση
τοῦ μακαριστοῦ Δημητρίου μέ τόν μοναχισμό. Εἶχε δίκιο ὁ ςεβασμιώτατος
Ἀνδρέας Νανάκης ὅταν, στήν 30η ἐπέτειο ἀπό τήν ἀποδημία τοῦ Γέροντά του,
ἔγραφε ὅτι βρισκόταν πάντα «μακριά ἀπό εὐσεβισμούς, ὑποκριτικούς καθωσπρεπισμούς, ὡραιοποιήσεις, ἐξιδανικεύσεις, δαιμονοποιήσεις καί ἠθοπλαστικές παραμυθολογίες». Οἱ λέξεις αὐτές περιγράφουν μέ ἀκρίβεια τή στάση
ζωῆς ἀλλά καί τίς ἀπόψεις τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχη. Ὁ Δημήτριος ἀποτελοῦσε ἕνα ἀπό τά τελευταῖα δείγματα μιᾶς ἐποχῆς, πού συνδύαζε τήν τοπική
κρητική ἰδιοσυστασία μέ τήν ἐκκλησιαστική μας παράδοση. Ὁ σεβασμός του
πρός τίς καθαγιασμένες μορφές τῶν Μοναχῶν, πού μέ κόπους καί θυσίες
συντήρησαν τά μικρά καί τά μεγαλύτερα μοναστήρια μας, ἦταν ἀπόλυτος.
ςτά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, καί ἐνῶ εἶχα ἀρχίσει τή μελέτη τῆς μοναστικῆς ἱστορίας τῆς Κρήτης, εἶχα τήν τύχη νά κουβεντιάσω πολλές φορές μαζί
του. Ἡ φράση «Κρητικός καλόγερος» φανέρωνε μᾶλλον ὅσα δέν θά μποροῦσαν νά εἰπωθοῦν μέ ἄλλα λόγια...
τελειώνοντας τοῦτο τό σύντομο κείμενο γιά τόν «Κρῆτα Δεσπότη τῆς
μνήμης», θά ἤθελα νά δημοσιεύσω καί ἐδῶ τούς στίχους πού ἔγραψα πρόχειρα
τό καλοκαίρι τοῦ 1991, ἀμέσως μόλις ἄκουσα τό βαρύτατο ἄγγελμα τῆς ἀποδημίας του:

τίς σχέσεις μέ τήν Ἀγκάραθο καί τή μοναστική της κοινότητα δέν τίς
διέκοψε ποτέ. Ὁ γράφων ἐνθυμεῖται ζωηρά τή στιγμή πού τοῦ τηλεφώνησε
γιά νά ἀναγγείλει τόν θάνατο ἑνός Ἀγκαραθίτη ἱερομονάχου καί ἱεραποστόλου, τοῦ Μεθοδίου Γερογιαννάκη, ἐφημερίου τῆς Ἁγίας τριάδας Ἡρακλείου, στίς 3 ἤ στίς 4 Δεκεμβρίου 1988. Ὁ Μεθόδιος εἶχε ἱδρύσει συσσίτια
στήν ἐνορία του, φιλοξενοῦσε καί σπούδαζε Ἀφρικανούς φοιτητές καί εἶχε
ἀναπτύξει πλούσιο φιλανθρωπικό ἔργο. Ἡ δράση του εἶχε ἐντυπωσιάσει πολύ
τόν Δημήτριο, συχνά, μάλιστα, ἔλεγε ὅτι τόν θεωροῦσε ὑπόδειγμα κληρικοῦ.
Γιά τήν ἱστορία καί μόνο ἀναφέρω ἐδῶ ὅτι λίγες ἡμέρες μετά τό τηλεφώνημα
τοῦ σεβάσμιου φίλου ἦρθε στό γραφεῖο μου μία μικρή ἀντιπροσωπεία Ἀφρικανῶν φοιτητῶν, ὁ τεσφάιε ἀπό τήν αἰθιοπία (Ἰατρική Κρήτης) καί ὁ Μουάγκι
ἀπό τήν Κένυα (Νομική Ἀθηνῶν) νά μέ προσκαλέσουν στήν ἐνορία τῆς Ἁγίας
τριάδας. Ἦμουν τότε Διευθυντής ςυντάξεως σέ τοπική ἐφημερίδα καί αὐτά
τά παιδιά ἀποκάλυψαν στά ἔκπληκτα μάτια μου ὅσα μοῦ εἶχε πρωτοπεῖ ὁ
Δημήτριος.6
Ἡ μοναστική κοινότητα τῆς Ἀγκαράθου διασώζει ἀκόμα τίς μνῆμες ἀπό
τίς συχνές ἐπισκέψεις τοῦ Μητροπολίτη πέτρας Δημητρίου. παλαιότερα,
ἀρχές δεκαετίας τοῦ 1960, συνήθιζε νά περιοδεύει τά μικρομονάστηρα τῆς
περιοχῆς μέ τό ἄλογο. Ἔφτανε μέχρι τήν ἄλλοτε Μονή Ἁγίας τριάδας, ἤ καί
5
6

Ἀφήγηση Ἀρχιμ. Ἐυγενίου Μεταξάκη, διακόνου τοῦ Μητροπολίτη Κρήτης.
Ἐφημερίδα Δημοκράτης, 11 Δεκεμβρίου 1988.
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Πῶς ἐν τάφῳ σκοτεινῷ ἑαυτόν κατακρύψαι;
Πῶς τό ἄπλετο φῶς
τοῦ ἀνθισμένου προσώπου Σου,
Δημήτριε,
θά ἀντέξει τήν ὑπερκόσμια ἀνάπαυση;
Πῶς σιωπᾶ ἡ γλῶττα τῆς ἀληθείας,
Δημήτριε;
Πῶς, ἀτίθασο ὄνειρο τῆς σιωπῆς μου,
ἀφήνεις ἄλαλα τά χείλη τῶν εὐσεβῶν,
πῶς πυρπολεῖς τή μνήμη
Στρατηλάτη
μέ τό Αἰώνιο χαμόγελο
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πού ἄνθισε
στή γαλήνη τῆς Πέτρας;

+++++++++++++++++++++++++++

Δημήτριε,
φωτός ἀρρήτου θυμίαμα,
μνήμης αἰωνίας Ἀπόστολε,
πῶς ἐν τάφῳ σκοτεινῷ ἑαυτόν κατακρύψαι;
Πῶς θά προσμένουν στό ξέφωτο τῆς Ἀληθείας
τεθνεῶτες καί ἐπερχόμενοι;
Πῶς θ' ἀγγίζουν τήν ἀνθισμένη Πέτρα
στή ρέμβη τῆς αἰωνιότητας;

Μητροπολίτης πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Μητροπολίτης πέτρας Δημήτριος
Ἕνας ἀληθινός Ἐπίσκοπος*

Ἄλαλος ἐνώπιόν Σου,
Δημήτριε,
περιπλέω τήν ἄβυσσο τῆς μνήμης
−ταπεινός Ὀδυσσέας τῆς Ἀναζήτησης−
διακρίνοντας στήν ἄκρη τῆς Ἀνατολῆς
ἕναν ἀστέρα πού λάμπει
σάν τό φῶς τῆς Ἀληθείας σου.
Ἐσένα, Κρῆτα Δεσπότη τῆς μνήμης,
ἀναζητῶ στά πυκνογραμμένα φύλλα
τῆς ἄνοιξης,
στήν κρητική λεβεντιά
τοῦ Λόγου καί τοῦ ἔργου σου...

ΣηΜ. Εὐχαριστίες ὀφείλω στούς Σεβ. Μητροπολίτες Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ. Μακάριο,
Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέα, στούς Ἀρχιμανδρίτες Εὐμένιο
ρουσάκη καί Εὐγένιο Μεταξάκη, καθώς καί στόν Πρωτοπρεσβύτερο Εὐάγγελο Παχυγιαννάκη γιά τήν καλοσύνη τους νά μοιραστοῦν μαζί μου τίς ἀναμνήσεις τους.
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«Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου,
ὡς στελέχη βλέπων τά ἔκγονά σου,
χαῖρε, εὐφραίνου,
προσάγων ταῦτα τῷ Χριστῶ, Ποιμενάρχα».

Ὅ

πΩς Ο ΦΥςΙΚΟς πατΕρας ΧαΙρΕταΙ, ὅταν βλέπει τά παιδιά καί

τούς ἀπογόνους του γύρω ἀπό τό τραπέζι, ἔτσι καί ὁ πνευματικός
πατέρας χαίρεται καί εὐφραίνεται, ὅταν βλέπει τά τέκνα του ὡς
νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς πνευματικῆς τραπέζης, νά τρέφονται ἀπό τόν
λόγο τοῦ Χριστοῦ καί τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας του.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο καί ἐμεῖς, σεβαστοί πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί,
ἀποφασίσαμε νά τιμήσουμε τόν ἀοίδιμο προκάτοχό μας Μητροπολίτη κυρό
Δημήτριο, μέ ἀφορμή τήν συμπλήρωση τριάκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεώς
του, κυκλοῦντες τό Ἱερό ςύνθρονο τῆς κατά πέτραν Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο κόσμησε γιά τριάντα τέσσερα συναπτά ἔτη καί ὡς πνευματική οἰκογένεια,
κλῆρος καί λαός, μέ αἰσθήματα εὐγνωμοσύνης, νά τόν παρακαλέσουμε νά μήν
παύσει νά ἱκετεύει τόν πανάγαθο Θεό γιά νά συνεχίζουν τά τέκνα του, νά
καλλιεργοῦν τά ἀειθαλῆ δένδρα τῶν ἀρετῶν καί τῶν ἔργων τῆς πίστεως, ὅπως
ἐκεῖνος τούς δίδαξε.
ςυγκινοῦμαι, βαθύτατα, βλέποντας σήμερα νά βρίσκονται μαζί μας κάτω
ἀπό τούς θόλους τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Μεγάλης παναγίας, πού τόσο

*

Ἡ ἐπιμνημόσυνος ὁμιλία τοῦ ςεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου, ἐπί τῇ συμπληρώσει
τριάκοντα ἐτῶν ἀπό τήν πρός Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πέτρας
κυροῦ Δημητρίου.
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Ἀπό τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί τό Μνημόσυνο,
ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταετίας,
ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου (11-7-2020)
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ἀγάπησε καί μόχθησε γιά τήν στερέωση καί τόν καλλωπισμό της, πολλοί ἀπό
τούς ἱερεῖς πού χειροτόνησε καί πού δέχθηκαν τήν ἀπερίγραπτη πατρική του
ἀγάπη, τήν ὀρθοτομοῦσα πνευματική καθοδήγηση, τήν συμπαράσταση καί τή
μέριμνα γιά τήν ἐν Χριστῷ τελείωσή τους καί τήν μετάδοση τοῦ γνησίου ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί ἤθους. Καί εἶναι γνωστό ὅτι ἀπό τίς μεγαλύτερες
ἐπιτυχίες του ἦταν ἡ ἐπιλογή καί ἀνάδειξη ἱκανῶν καί εὐλαβῶν ἱερέων, πού τιμοῦν μέ τό ἦθος τους τήν Ἐκκλησία καί τόν τόπο μας καί δεικνύουν τήν ὀρθοκρισία καί τήν ὀξυδέρκειά του, χαρίσματα πού τόν βοηθοῦσαν νά ἐπιλέγει τούς
συνεργάτες του καί νά προστατεύεται ἀπό τούς κόλακες καί τούς ὑποκριτές.
Χαίρομαι, ἰδιαίτερα, πού βλέπω πολλούς ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι γνώρισαν ἐκ
τοῦ σύνεγγυς τόν ἀλησμόνητο Ἱεράρχη καί τόν ἀγάπησαν εἰλικρινῶς. Ἔχουμε
ἀκούσει ἀπό πολλούς ἀναρίθμητες ζωηρές ἀναμνήσεις, πού φανερώνουν
πρῶτον τόν σεβασμό καί τήν ἐκτίμηση πού τρέφουν πρός τόν Μακαριστό καί
δεύτερον ὅτι ὁ Δημήτριος δέν λησμονήθηκε ποτέ. Ἀγαπήθηκε τόσο πολύ ἀπό
τό ποίμνιό του, ὥστε νά ἀποτελεῖ ἕως καί σήμερα ὁρόσημο στή συνείδηση τοῦ
πιστοῦ λαοῦ, γιατί πρῶτος ἐκεῖνος τό ἀγάπησε ἀνυπόκριτα. Γι’ αὐτό καί τό
διηκόνησε μέ ὑπευθυνότητα, μέ πατρότητα, μέ εἰλικρίνεια, χωρίς ἐξαναγκασμούς καί ψυχαναγκασμούς, πού εἶναι συνήθη φαινόμενα τῆς ἐποχῆς μας καί
ἀλλοιώνουν τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία.
Ὁ ἀοίδιμος ἀνεδείχθη μέ τά ἔργα του ὄχι μόνο θρόνον διάδοχος, ἀλλά καί
τρόπον μέτοχος τῆς χορείας τῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, πού στόχευε στήν φανέρωση τῆς δόξας τοῦ
Θεοῦ καί τήν οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας.
Μέ τήν ἁπλότητα καί εὐθύτητα τοῦ χαρακτῆρα του ἦταν ὁ Ἐπίσκοπος τῆς
παραδόσεως τῆς Μιᾶς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τήν ὁποία προάσπιζε
μέ τρόπο ἀνυποχώρητο καί ἀποφασιστικό ἔναντι τῶν καταλυτικῶν δυνάμεων
τοῦ κόσμου, πού ζητοῦσαν τήν ἀλλοίωσή της. Ἀσυμβίβαστος πρός ὅ,τι δέν
ὑπηρετοῦσε τό ἀληθινό καί δίκαιο. το ἀπέρριπτε, χωρίς συγκατάβαση. Μέ
τήν φιλευσπλαχνία του γινόταν ὁ στοργικός πατέρας πού συμπονοῦσε καί
συνέπασχε, ἀλλά καί χαιρόταν μέ τό ποίμνιό του.
Ἡ εὐγλωττία καί ἡ καθαρότητα τοῦ λόγου του, σέ συνδυασμό μέ τήν λιπαρά του θεολογική κατάρτιση καί τήν βαθεία γνώση τῆς ἱστορίας, τοῦ ἔδιδαν
τή δύναμη νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς ἀληθείας, νά πείθει καί νά ἐμπνέει τούς
ἀνθρώπους νά ἀγαποῦν καί νά ἀκολουθοῦν μόνο τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία
του. Γι’ αὐτό εἶχε συνεργάτες καί ποτέ ὀπαδούς, στούς ὁποίους ἔδειχνε πάντοτε τούς δρόμους τῆς ἀληθείας καί τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν στήν ὑποκρισία καί τόν φαρισαϊσμό, πού ἀλλοιώνουν τήν οὐσία τοῦ Εὐαγγελίου.
Μαζί μέ τήν ἀλήθεια δίδασκε καί τήν ἀγάπη. Ἀνεξίκακος παρά τίς στιγμιαῖες ἐκρήξεις του. Δέν κράτησε ποτέ κακία σέ κανέναν ἀκόμα καί σέ αὐτούς
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πού τόν πλήγωσαν πολλές φορές, παρά τίς εὐεργεσίες πού εἶχαν δεχθεῖ ἀπό
αὐτόν. πάντοτε σταθερός στήν ἀγάπη του φρόντιζε γιά τήν ἀποκατάσταση
καί ἐπιστροφή τῶν πεπλανημένων.
ςτήν προσωπική του ζωή ὀλιγαρκής, μειλίχιος, καταδεκτικός, εὐπροσήγορος, πηγαῖος, πληθωρικός καί εὐχάριστος, μέ τό λεπτό του χιοῦμορ διήνθιζε
τή συζήτηση καί δημιουργοῦσε ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀτμόσφαιρα φιλική καί
ἄνετη, που διευκόλυνε τήν ἐπικοινωνία μέ τούς συνομιλητές του.
«Ζοῦσε τήν καθημερινή ἀγωνία τῆς κρίσης τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς κοινωνίας καί προσπαθοῦσε στό μέτρο τῶν δυνάμεών του καί τῶν ἀντικειμενικῶν
συνθηκῶν, νά συμβάλλει στήν ἐξυγίανσή τους.
Ἤθελε μία Ἐκκλησία μαχόμενη καί ἐνεργητική, πού μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ Θείου Λόγου θά βοηθοῦσε στήν ἑδραίωση τῆς εἰρήνης, τῆς δημοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας καί τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν.
Προικισμένος μέ τά φυσικά χαρίσματα τῆς εὐθυκρισίας καί εὐφυΐας, μέ τή
σύνεση καί τήν ἐκκλησιαστική ἐμπειρία πού διέθετε καί πατώντας γερά πάνω
στήν Πίστη καί τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ τόπου, παρήγαγε ἀξιόλογο ἔργο στόν ἐκκλησιαστικό καί κοινωνικό τομέα». ςτά πλαίσια τῆς ἀγαπητικῆς του προσφορᾶς πρός τό ποίμνιό του, ἀξίζει νά τονίσουμε ὅτι μέ τήν
ἰσχυρή συμβολή του ἀπεκατέστησε ἐπαγγελματικά πολλούς ἀνθρώπους, κυρίως πτωχούς.
[...] Tριάντα χρόνια μετά, ὅλοι ἐμεῖς, στόν ἴδιο χῶρο, περιστοιχίζουμε τά
σεβάσμια λείψανά του, τιμῶντες τήν ἀρχιερατική του διακονία, τήν μεγάλη
προσφορά του, τό ἔργο του καί τίς σταθερές βάσεις πού θεμελίωσε στή Μητρόπολή μας. τόν τιμοῦμε μέ ἕναν τρόπο πνευματικό καί οὐσιαστικό, λιτό,
γιατί ἔτσι ἀναπαυόταν στή ζωή του. Ἕναν τρόπο πού ἐκφράζει τό πνεῦμα καί
τό ἦθος του καί τήν ἐν γένει ζωή καί συμπεριφορά του.
τόν τιμοῦμε ὡς παιδιά του καί ὡς μαθητές πού προσπαθοῦμε νά ψηλαφίσουμε τήν ἄφθαρτη τροφή τῶν λόγων καί τῶν ἔργων του. Κυκλοῦντες τό Ἱερό
Θυσιαστήριο παρακαλοῦμε τόν τριαδικό Θεό νά ἀναπαύει αὐτόν ἐν χώρᾳ ζώντων καί νά ἀναδεικνύει ὅλους ἐμᾶς διαδόχους τῶν ἀρετῶν του, κυρίως τῆς
εἰλικρινείας καί τῆς ἀγάπης πού τόν διέκριναν. Γιά νά χαίρεται ἀπό τόν Θρόνο
τῆς μακαριότητος τοῦ Θεοῦ βλέποντας τά ἔκγονά του, δηλαδή τά πνευματικά
παιδιά του, τά ὁποῖα γεννήθηκαν καί μεγάλωσαν ἀπό ἐκεῖνον καί τόν διαδέχθηκαν, νά βρίσκονται πέριξ τῆς ἀθανάτου τραπέζης τῆς δεσποτικῆς ξενίας,
νά ἀναζητοῦν τήν λογική τροφή τῆς Θείας Διδασκαλίας, νά προχωροῦν καί
νά προοδεύουν στήν πίστη καί τήν παραδοσιακή εὐλάβεια καί ζωή.
αἰωνία σου ἡ μνήμη σεπτέ καί πεφιλημένε Γέροντα.
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Ἀπό τήν Ἀνακομιδή τοῦ σεπτοῦ λειψάνου,
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Δημητρίου (13-7-2020)

Τό μνημεῖο τῶν μακαριστῶν Ἐπισκόπων,
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου
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Μητροπολίτης πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

Ἡ ὁμιλία τοῦ ςεβασμ. Μητροπολίτου
πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου
στήν τελετή τῶν ἀποκαλυπτηρίων τῆς προτομῆς
τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πέτρας
κυροῦ Δημητρίου

«Θεοῦ γάρ ἐσμέν συνεργοί·
Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστέ».
(Α΄ Κορ. 3,1:9).

Ὁ

απΟςτΟλΟς παΥλΟς, ὁ «κλητός ἀπόστολος» Ἰησοῦ Χριστοῦ, στό ση-

μερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, μᾶς ἀποκαλύπτει ποῖο εἶναι τό ἔργο
τῶν Ἀποστόλων καί τῶν διαδόχων τους μέσα στήν Ἐκκλησία. Μέ τή
φράση «Θεοῦ γάρ ἐσμέν συνεργοί», δίδεται ἀκόμη μεγαλύτερη ἔμφαση στό γεγονός, ὅτι οἱ ποιμένες («…ὁ φυτεύων δέ καί ὁ ποτίζων…», ὅπως ἀκούσαμε), διακονοῦν ὄχι κάποιο, αὐτόνομο, δικό τους ἔργο («γεώργιον», «οἰκοδομή»), ἀλλά τό
ἔργο τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀπόστολος παῦλος, μέ χριστιανική ταπείνωση καί πνευματική αἴσθηση, μᾶς νουθετεῖ ὅτι «ἐκεῖνοι πού κήρυξαν ἤ ἐργάστηκαν στήν Ἐκκλησία εἶναι ὑπηρέτες τοῦ Χριστοῦ καί οἰκονόμοι τῶν μυστηρίων».
Ἕναν τέτοιον ὑπηρέτη Χριστοῦ καί οἰκονόμο τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ τιμοῦμε σήμερα, εὐλαβῶς καί ἀξιοχρέως. τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη πέτρας
κυρό Δημήτριο, μέ τή συμπλήρωση τριάκοντα ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του, ὁ
ὁποῖος συστοιχιζόμενος μέ τόν Ἀπόστολο παῦλο ἔγραφε σέ Ἐγκύκλιό του
πρός τόν Ἱερό Κλῆρο, ὅτι: «Οἱ Ἐπίσκοποι εἴμαστε συνεργάτες τοῦ Θεοῦ στό
ἔργο τῆς σωτηρίας καί μᾶς χρειάζεται φρόνησις καί ἀκεραιότης, γιά νά κερδίζωμε μέ τήν ἀποστολική διαγωγή μας τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ ἱεροῦ πληρώματος. Εἴμαστε τό μάτι τοῦ Θεοῦ στήν Ἐκκλησία καί προσκαρτεροῦμε πάντα
στό ἔργο τῆς λατρείας καί τοῦ κηρύγματος καί ἔχωμε κοινά ἐνδιαφέροντα καί
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προσωπική εὐθύνη ὁ καθένας μας χωριστά. Συσκεπτώμαστε μέσα στήν
Ἐκκλησία καί γι’ αὐτό ἀποφασίζωμε μέσα στίς Συνόδους, γιά νά δοῦμε καί νά
διαπιστώσωμε, τί πρέπει νά κάνωμε καί πῶς πρέπει νά τό κάνωμε, ὅλοι μαζί
καί ὁ καθένας μας χωριστά. Ἔχωμε τήν ὑποχρέωση νά πληροφορήσωμε τήν
διακονία μας, νά κηρύξωμε τό Εὐαγγέλιο μέ λόγο καί ἔργο, νά «ποιήσωμεν
ἔργον Εὐαγγελιστοῦ» καί ὄχι νά ἀφήσωμε τήν διακονία πού λάβαμε ἀπό τόν
Κύριο, γιά νά ἀσχοληθοῦμε μέ ἄλλα ἔργα, πού δέν εἶναι κάν ἀναγκαῖα, μέ
ἄλλες δραστηριότητες, πού δέν ἀποφέρουν σωτήρια ἀποτελέσματα, γιατί,
ἔτσι, θά φθάσωμε νά μεθύσωμε καί ἐμεῖς πίνοντας ἀπό τό κρασί τῆς ἐποχῆς
μας. Αὐτή εἶναι ἡ κρίσις μας».

Ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία,
κατά τήν ἡμέρα τῆς τελετῆς τῶν Ἀποκαλυπτηρίων (9-8-2020)

ςεβασμιώτατε Μητροπολίτα λάμπης, ςυβρίτου καί ςφακίων κύριε Εἰρηναῖε,
ςεβασμιώτατε Μητροπολίτα ρεθύμνης καί αὐλοποτάμου κύριε Εὐγένιε,
Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Κνωσοῦ κύριε πρόδρομε,
πανοσιολογιώτατε ἅγιε Μέγα Ἀρχιδιάκονε τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν πατριάρχου κύριε Θεόδωρε,
ἅγιοι πρωτοσύγκελλοι καί Καθηγούμενοι,
Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς πολιτικῆς,
Κύριε Βουλευτά,
Κύριοι Δήμαρχοι Ἁγίου Νικολάου, Χερσονήσου καί Ὀροπεδίου λασιθίου,
Κυρία Ἀντιπεριφερειάρχη ἐπί τῶν Οἰκονομικῶν καί Ἐκπρόσωπε τοῦ περιφερειάρχου Κρήτης,
Κύριε περιφερειακέ ςύμβουλε,
Κύριοι Ἀντιδήμαρχοι,
Κύριε πρόεδρε τῆς τοπικῆς Κοινότητος Νεαπόλεως,
Κυρίες καί κύριοι Δημοτικοί ςύμβουλοι,
Κύριε Ἀστυνομικέ Διευθυντά Νομοῦ λασιθίου,
Κύριε πύραρχε,
Ἐκπρόσωπε τῆς κυρίας λιμενάρχου,
Κυρίες καί κύριοι Ἀξιωματικοί τῶν ςωμάτων Ἀσφαλείας,
πατέρες καί ἀδελφοί,
τόν μακαριστό Δημήτριο, ὅλοι ὅσοι τόν γνώρισαν ὁμολογοῦν μετ’ ἐμφάσεως, ὅτι ἦταν ἕνας γνήσιος ἄνθρωπος, ἕνας ἀληθινός Ἐπίσκοπος. Ἀνήρ ἐπιβλητικός, χαρίεις, μέ ἀπαστράπτοντες ὀφθαλμούς. Ἐξαιρετικά εὐφυής,
φίλεργος, φιλομαθής, γλυκύς, ἀνυπόκριτος, ἰσχυρᾶς θελήσεως, εὔτολμος, ἀγαπητός σέ ὅλους, εὐπρόσιτος, εὐπροσήγορος καί ἀκάματος, πού ἀπελάμβανε
τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ λαοῦ ὄχι μόνο
τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως πέτρας.
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Ἔχουν περάσει τριάκοντα ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του καί νομίζουμε ὅτι, ὄχι μόνο δέν ἔχει λησμονηθεῖ, ἀλλά τό πρόσωπο καί τό ἔργο του
ἀποτελοῦν σημεῖο ἀναφορᾶς. Ἡ μορφή του ἀντιστέκεται στή χοάνη τοῦ πανδαμάτορος χρόνου, γιατί ὁ ἀλήστου μνήμης Ἱεράρχης ἐβάστασε ἀξίως τό
βάρος τῆς ἐπισκοπικῆς εὐθύνης καί τοῦ ὑψηλοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματός
του.
πρωτίστως, «ἐπεκοδόμησε» τή λαχοῦσα του Ἐπαρχία στό ἀρραγές θεμέλιο,
τό ὁποῖο κατά τή διδασκαλία τοῦ Ἀποστόλου παύλου καί τή Χριστολογική θεμελίωση τῆς Ἐκκλησίας, κανείς δέν μπορεῖ νά τό ἀντικαταστήσει: «θεμέλιον
γάρ ἄλλον οὐδείς δύναται θεῖναι παρά τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός» (α΄ Κορ. 3:11). Ὁ μακαριστός Δημήτριος ἔκτισε τήν ἀρχιερατική του διακονία πάνω στό θεμέλιο τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκοδομῆς, πού δέν εἶναι οὔτε ἕνας
διδάσκαλος, οὔτε μία ἀφηρημένη θεότητα ἤ ἱδέα, ἀλλά ὁ Υἱός καί λόγος τοῦ
Θεοῦ πού σαρκώθηκε «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας».
[...] Ὁ πέτρας Δημήτριος εἶναι ὁ Ἐπίσκοπος πού καθοδηγεῖ μέ προσοχή
τούς Κληρικούς του. ςυζητεῖ τά προβλήματα μαζί τους. τούς προτρέπει νά περισσεύουν στή μεταξύ τους ἀμοιβαία ἀγάπη, μέ σκοπό τήν εὐόδωση, ἐνίσχυση
καί προκοπή τοῦ κοινοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως.
τούς συνιστᾶ, νά τηροῦν τήν πίστη καί τήν εὐσέβεια, τίς Ἱερές παραδόσεις
καί τά Ἱερά Θέσμια τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐκτελοῦν μέ ἀκρίβεια τούς Ἱερούς Κανόνες. Νά ἐκπληρώνουν πάντοτε, ἀνελλιπῶς, τά ἱερά τους καθήκοντα στίς
Ἱερές Ἀκολουθίες καί τελετές, σύμφωνα μέ τήν Ἐκκλησιαστική τάξη.
τούς ὑπενθυμίζει διαρκῶς, ὅτι ὁ Κληρικός εἶναι τό ἅλας καί τό ἀκηλίδωτον
φῶς τῆς Κοινωνίας, ἡ νέα ζωή καί ἡ ζωηφόρος ζύμη, κατά τό Θεῖον καί Ἱερόν
Εὐαγγέλιον.
τούς συμβουλεύει μετ’ ἀγαθοσύνης καί τούς κατευθύνει μετά συνέσεως
καθημερινῶς, ἀφοῦ ποτέ δέν ἀπουσιάζει ἀπό τή Μητρόπολή του. Καί αὐτή
τήν παράδοση τή λιτάνευσε χαρισματικά καί μέ ἀπαράμιλλο ἐκκλησιαστικό
φρόνημα.
Ἡ γνώμη του ἦταν πάντοτε σεβαστή, γιατί ἦταν τίμια καί καθαρή. Μιλοῦσε πάντοτε τή γλῶσσα τῆς ἀληθείας. τόν διέκρινε ἡ ἀποστολική ἁπλότητα
στόν βίο του, ἡ φιλοξενία καί στό βάθος τῆς ψυχῆς του ἡ ἀθωότητα ἑνός μικροῦ παιδιοῦ.
Ὡς ςυνοδικός συμπάρεδρος κατέθετε πάντοτε μέ παρρησία τήν ἄποψή
του. Ἡ παρουσία του στά συνοδικά ἕδρανα ἦταν δυναμική καί οἱ θέσεις του
καθοριστικές γιά τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης. Ἦταν ἄκαμπτος διεκδικητής τῶν προνομίων της καί τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ της. Μέ τό διορατικό
βλέμμα καί τήν πίστη του στήν Ὀρθόδοξη παράδοση, κράτησε ὑψηλά τά σύμβολα καί τήν κληρονομιά τοῦ Γένους μας.

Ἀπό τήν τελετή τῶν Ἀποκαλυπτηρίων τῆς προτομῆς
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Ὁ ἀοίδιμος ἦταν ὁ Ἱεράρχης πού στόχευε στή φανέρωση τῆς δόξας τοῦ
Θεοῦ καί τήν οἰκοδομή τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό καί τό ἔργο του δέν γινόταν
ἐπιφανειακά, οὔτε μέ ἐπίδειξη ἤ διάθεση αὐτοπροβολῆς. Ἀκόμα καί οἱ φιλοδοξίες του εἶχαν στόχο τήν καλλιέργεια καί τήν αὔξηση τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί ὄχι ἰδιοτελῆ κίνητρα.
Ὁ Μητροπολίτης Δημήτριος ζεῖ στή συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ προσωπικότητα καί τά ἴχνη τῆς διακονίας του θά μείνουν ἀνεξίτηλα καί ζωηρά ἀπό
τή φθορά τοῦ χρόνου, γιατί διηκόνησε μέ ἀγάπη καί πιστότητα. Μέ σταθερότητα καί ἀδιαφορία γιά τά ἔπαθλα.
τιμῶντες τήν προσφορά καί τό ἔργο του θελήσαμε νά στήσουμε στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Μεγάλης παναγίας τήν
προτομή του ἀπό εὐγνωμοσύνη στή μνήμη του, δίπλα στή μορφή τοῦ διδασκάλου και προκατόχου του, Μητροπολίτου τίτου Ζωγραφίδου.
Εἴμαστε, βέβαιοι, ὅτι ὅλοι ἐδῶ στή μητροπολιτική μας περιφέρεια θεωροῦν
ὅτι ἡ πράξη μας αὐτή νά τιμήσουμε τήν προσωπικότητα ἑνός διακεκριμένου
Ἐπισκόπου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἦταν ἐπιβεβλημένη καί δίκαιη. Δοξάζουμε
τόν Θεό πού μᾶς ἀξιώνει νά πραγματοποιήσουμε τό ἔργο αὐτό σήμερα, ἐντός
τοῦ Δεκαπενταυγούστου καί λίγες ἡμέρες πρίν τήν πανήγυρη τῆς Μεγάλης
παναγίας, ἐπί τῇ συμπληρώσει τριάκοντα ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του.
Εὐχαριστοῦμε τίς Ἱερές Μονές καί τίς Ἐνορίες τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἀγκάλιασαν τήν ἀπόφασή μας αὐτή καί κάλυψαν τήν δαπάνη
τοῦ ἔργου. Εὐχαριστοῦμε ὅλους ὅσοι συνέβαλαν γιά τήν ὑλοποίησή της.
Εὐχαριστοῦμε τόν γλύπτη κ. Εὐάγγελο Ἠλία πού φιλοτέχνησε ἀριστοτεχνικῶς τό πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Δημητρίου, πού πλέον θά ἀγκαλιάζει καθημερινῶς μέ τό βλέμμα του ὅλους ἐμᾶς, τήν πόλη καί τήν Ἐπαρχία του,
ὑπενθυμίζων στούς μεγαλυτέρους καί διδάσκων τούς νεωτέρους τό πνεῦμα
καί τό ἦθος του καί κυρίως ἐκεῖνα πού τόν διέκριναν, τήν εἰλικρίνεια καί τήν
ἀγάπη πρός πάντας.
Ἀς εἶναι αἰωνία καί ἄληστος ἡ μνήμη του!

Τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς (9-8-2020)
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Μητροπολίτης πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

«Ἡ Ἱερά Μονή Ἀγκαράθου
κατά τήν πατριαρχεία Κυρίλλου τοῦ λουκάρεως»*

Ἡ

Κρhτη Κατa τηΝ eπΟΧh τΟΥ aΓIΟΥ ΚΥρIλλΟΥ τοῦ λουκάρεως

βρίσκεται ὑπό Ἐνετική κατοχή. Κατά τήν μακρά περίοδο τῆς Ἐνετοκρατίας (1204-1669), ἡ ἐκκλησιαστική κατάσταση στήν Κρήτη
μεταβάλλεται ριζικά.
Μία ἀπό τίς πρῶτες πράξεις τῆς νέας ἐξουσίας ἦταν ὁ ἀποκεφαλισμός τῆς
Κρητικῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν ἀπομάκρυνση τοῦ Ὀρθόδοξου Μητροπολίτη καί
τῶν Ἐπισκόπων τῆς Νήσου. Οἱ Ἐνετοί ἀπαγόρευσαν αὐστηρά ἀκόμη καί τήν
φυσική παρουσία Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων, ἐλπίζοντας ὅτι ὁ Κρητικός λαός
χωρίς πνευματικούς ἡγέτες, θά ἦταν εὐάλωτος στήν δραστήρια προπαγάνδα
τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, πού σκοπό εἶχε νά προσηλυτίσει τούς Κρῆτες στό
λατινικό δόγμα καί νά ἐξασφαλίσει στούς Ἐνετούς τή μονιμοποίηση τῆς κατοχῆς του καί τήν ἀποικιοκρατική ἐκμετάλλευση τοῦ νησιοῦ.
Εἶναι ἀξιοθαύμαστο ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία στήν Κρήτη ἀντιστάθηκε στίς συνθλιπτικές πιέσεις τῆς λατινικῆς Ἐκκλησίας καί διατηρήθηκε ἀλώβητη ἔστω

*

Ἡ Ὁμιλία τοῦ ςεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου, πού
ἐκφωνήθηκε στό Θεολογικό ςυνέδριο πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ λουκάρεως
στήν Ἀλεξάνδρεια ἀπό 25-27 Ἰουνίου 2018, περιλαμβάνεται στόν τιμητικό αὐτό τόμο,
διότι ἡ ἀγάπη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πέτρας Δημητρίου γιά τούς Κρῆτες Ἁγίους
εἶναι γνωστή. Καθ᾽ὅλη τή διάρκεια τῆς ποιμαντορίας του ἀγωνίσθηκε γιά τήν ἀνάδειξη
καί τήν τιμή των, καθιερώνοντας πολλά ἱερά θυσιαστήρια στήν θεόσωστο ἐπαρχία του,
ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτῶν. Ἐπίσης, κάθε φορά που ἀναφερόταν στή Μονή τῆς μετανοίας του,
ἔλεγε χαρακτηριστικά: «ἡ Ἀγκάραθός μου», ἐκφράζοντας τοιουτοτρόπως τήν ἀγάπη του
καί τόν σεβασμό του πρός αὐτήν. Ἔπαιξε δέ καθοριστικό ρόλο ἡ φιλία του μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη Κολωνίας κυρό Γαβριήλ, γιά νά μετακομιστεῖ μέρος τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Μεγάλου πατριάρχου στή Μονή Ἀγκαράθου τό 1975.
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καί χωρίς Ἐπισκόπους. τήν Ὀρθόδοξη
πίστη καθώς καί τή ρωμαίικη συνείδηση
τῶν Κρητῶν στήριξαν καί διαφύλαξαν
στούς κρίσιμους ἐκείνους καιρούς τά πολυάριθμα Ὀρθόδοξα Μοναστήρια, πού βρίσκονταν σέ μεγάλη ἀκμή, μαζί μέ
πατριαρχικούς Ἐξάρχους πού ἡ Μεγάλη
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό
πατριαρχεῖο, μερίμνησε νά ἀποστέλλει
κατά τή μαρτυρική αὐτή περίοδο στή Μεγαλόνησο.
Οἱ κληρικοί αὐτοί μαζί μέ τούς Ἡγουμένους καί τούς λόγιους κληρικούς, προσπαθοῦσαν συνεχῶς, ἄλλοτε μέ παραινέσεις
καί ἄλλοτε μέ τήν ἵδρυση νέων Μονῶν σέ
ἀπομακρυσμένες περιοχές, νά ἐνισχύουν
τήν πίστη καί νά ἀναζωογονοῦν τό φρόνημα τοῦ ἐνετοκρατούμενου κρητικοῦ πληθυσμοῦ.
Ὁ κρητικός λαός ἦταν προσηλωμένος
στή Βυζαντινή αὐτοκρατορία, γιατί τή θεωροῦσε ἀναπόσπαστη ἀπό τή θρησκεία
του καί δέν μποροῦσε νά τή λησμονήσει,
Τοιχογραφία ἐκ τοῦ Ἱεροῦ
ἀκόμη καί μετά ἀπό αἰῶνες κατοχῆς. ςτό
Βήματος τοῦ Καθολικοῦ,
ζήτημα τῆς θρησκείας φάνηκε ἀμείλικτος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου
καί ἀγωνίστηκε γιά νά ὑπερασπιστεῖ τήν
πίστη του καί νά μήν παρασυρθεῖ ἀπό τήν προπαγάνδα τοῦ προσηλυτισμοῦ
στόν καθολικισμό. Ἡ πίστη τοῦ κρητικοῦ λαοῦ ἦταν ἡ πίστη πού κληρονόμησε
ἀπό τούς προγόνους του, ἦταν βαθειά ριζωμένη στήν ψυχή του, καί ἤθελε νά
τή διατηρήσει μέ κάθε θυσία, γιά νά τήν παραδώσει ἀνόθευτη στούς ἀπογόνους του.
πολλά Μοναστήρια ὑπῆρξαν μεγάλες καί ἰσχυρές ἑστίες τῆς Βυζαντινῆς
Ὀρθοδοξίας στήν Κρήτη. Ἀνάμεσα στίς πέντε πρῶτες Μονές εἶναι καί ἡ Μονή
Ἀγκαράθου, στήν ὁποία ἐκάρη Μοναχός ὁ τιμώμενος Ἅγιος Κύριλλος ὁ λούκαρης, ὁ ἀπό Ἀλεξανδρείας, Οἰκουμενικός πατριάρχης.
Ἡ ἀκμή τῆς Μονῆς Ἀγκαράθου καί γενικότερα ἡ μοναστική ἀνάπτυξη πού
παρατηρεῖται τούς δύο τελευταίους αἰῶνες τῆς ἐνετοκρατίας στήν Κρήτη, δηλαδή τόν 16ο καί 17ο αἰῶνα, ὀφείλεται στή μεταστροφή τῆς Ἐνετικῆς πολιτικῆς ἀπέναντι στόν Ὀρθόδοξο πληθυσμό τῆς Κρήτης. Μέ τήν τουρκική

κατάληψη τῆς Κύπρου τό 1571 ἡ Βενετία
κατενόησε ὅτι ἔπρεπε μέ κάθε τρόπο
νά ἐξασφαλίσει γιά τήν ἄμυνα τῆς Κρήτης, τήν ὑποστήριξη τοῦ Ὀρθόδοξου
πληθυσμοῦ.
Κατά τήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου
ἡ Μονή Ἀγκαράθου εἶναι ἕνα ὀργανωμένο κοινόβιο, μέ σημαντική πνευματική ἐθνική καί κοινωνική προσφορά.
Ἀποτελεῖ κέντρο ἀντιγραφῆς χειρογράφων, σύμφωνα μέ μαρτυρίες κωδίκων
πού σώζονται σέ βιβλιοθῆκες τῆς Εὐρώπης (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, Βρετανικό
Μουσεῖο καί ἀλλοῦ) καί ἐγγράφων ἀπό
τήν ἐποχή τῆς ἀκμῆς τοῦ Μοναστηριοῦ.
Ἡ πνευματικότητα τῶν λογίων Μοναχῶν πού ἐγκαταβιοῦν τό διάστημα
αὐτό στή Μονή γίνεται πόλος ἕλξης
πολλῶν νέων, στούς ὁποίους δίδεται ἡ
εὐκαιρία νά μελετήσουν τήν Ὀρθόδοξη
παράδοση καί τήν ἀλήθεια τῆς πίστης.
Ἐπί Ἡγουμενίας Ἀρσενίου Εὐδαιμονογιάννη (1576-1584) ἡ Μονή γνωρίζει
Εἰκόνα τέμπλου
μεγαλύτερη πνευματική καί οἰκονομική
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγκαράθου
ἄνθηση καί κατά τήν περίοδο αὐτή
ἀποδεσμεύεται ἀπό τήν κηδεμονία τῆς
οἰκογένειας Καλλέργη.
Ὁ Ἡγούμενος Ἀρσένιος τό 1583, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἐπιγραφή ἡ ὁποία σώζεται μέχρι σήμερα στή βόρεια παλαιά κεντρική πύλη τῆς Μονῆς, ὁλοκληρώνει τό κτιριακό συγκρότημα τῆς Μονῆς, βάσει συγκεκριμένου ἀρχιτεκτονικοῦ
σχεδίου, ὁλοκληρώνοντας τό φρουριακό χαρακτῆρα της.
Ἄμεσες πληροφορίες γιά τή βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς ἀντλοῦμε ἀπό τίς
διαθῆκες τῶν Ἡγουμένων Νήφωνα Νοταρᾶ καί Ἀρσενίου Εὐδαιμονογιάννη.
ρητές εἶναι οἱ παραγγελίες πού ἀφήνουν καί οἱ δύο Ἡγούμενοι γιά τήν προστασία τῶν βιβλίων. Ὁ Νήφων ὁρίζει, ὅτι ἀπαγορεύεται τά βιβλία τῆς Μονῆς
νά πωληθοῦν, νά δωρηθοῦν ἤ νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς ἐνέχυρο. ςτήν ἐποχή τοῦ
Ἀρσενίου ὁ ἀριθμός τῶν βιβλίων φαίνεται ὅτι ἦταν ἀξιόλογος, ἀφοῦ ὁ ἔντυπος
καί χειρόγραφος θησαυρός συγκαταλέγεται στά περιουσιακά στοιχεῖα τῆς
Μονῆς, πού ἀφήνει ὁ Ἀρσένιος στούς ἐπιτρόπους καί διαδόχους του. Καί σέ
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ἄλλο σημεῖο, ὁ διαθέτης Ἡγούμενος παραγγέλλει νά μή βγάζει ποτέ κανείς
βιβλία ἔξω ἀπό τό Μοναστήρι καί ὅποιος θέλει νά ἀντιγράψει κάποιο, νά τό
ἀντιγράφει ἐπί τόπου. Μαρτυρία πού πληροφορεῖ ὅτι στή Μονή λειτουργοῦσε «scriptorio» ἐπί Ἐνετοκρατίας.
πολλές πληροφορίες σέ ἔγγραφα τῆς ἐποχῆς ὑπάρχουν γιά τήν ἀγορά κωδίκων καί βιβλίων ἀπό Ἀγκαραθίτες Μοναχούς. Ἀξιοσημείωτο δέ εἶναι ὅτι ἕνας
ἀπό τούς κηδεμόνες τῆς Μονῆς, ὁ Ἀντώνιος Καλλέργης, ἦταν γνωστός βιβλιόφιλος καί συλλέκτης βιβλίων τῆς ἐποχῆς.
Ἀκολουθεῖ περίοδος ὕφεσης στή διάρκεια τῆς Ἡγουμενίας τοῦ Ἰωνᾶ τραβαρσάρου (1592 – 1618) λόγῳ τῆς πολυετοῦς κακοδιοίκησής του. Ἡ Μονή
γνωρίζει καί πάλι πρόοδο ἐπί Μαξίμου τοῦ λουκάρεως (1619 – 1640). Ὁ ἀριθμός τῶν Μοναχῶν ἦταν 20 τό 1536, 80 τό 1585, 49 τό 1620 καί 60 τό 1642.
Ἡ Μονή καθ' ὅλο τό διάστημα αὐτό συμμετεῖχε στά κοινωνικά καί ἱστορικά θέματα τοῦ τόπου. τό 1570 σύμφωνα μέ τίς πηγές, συνέβαλε μέ 1500
ἡμερομίσθια στήν ὀχύρωση τοῦ Χάνδακα καί τό 1617 κατέβαλε 1500 δουκάτα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν τότε ἀναγκῶν, προκειμένου νά ἀντιμετωπιστεῖ ἡ ἐπιδρομή τῶν πειρατῶν τῆς Ἀδριατικῆς (Οὐσκόσκοι) γιά τήν
ἀπόκρουση τῶν ὁποίων εἶχαν δραστηριοποιηθεῖ ὅλοι οἱ μοναχοί τοῦ νησιοῦ.
ςτό λιμό τοῦ 1592 ἡ Μονή χρησιμοποιήθηκε ὡς ὑγειονομικό κέντρο καί
προσέφερε τά μέγιστα γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανώλης.
Κατά τήν περίοδο αὐτή, πιθανότατα τό 1574, κείρεται Μοναχός στήν
Μονή Ἀγκαράθου ὁ Ἅγιος Μελέτιος ὁ πηγᾶς, θεῖος καί γέροντας τοῦ Ἁγίου
Κυρίλλου τοῦ λουκάρεως, ὁ ὁποῖος καί τόν
διαδέχθηκε στόν Θρόνο τοῦ Δευτερόθρονου πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.
ςτίς ἀρχές τῆς τελευταίας δεκαετίας
τοῦ 16ου αἰῶνα καί πιθανότατα τό 1592 γίνεται μοναχός ὁ Κύριλλος ὁ λούκαρης.
ςύμφωνα μέ τόν Corner στό ἔργο
του Creta Sacra ἀναφέρει ὅτι ὁ Μελέτιος
πηγᾶς καί ὁ Κύριλλος λούκαρης διετέλεσαν Ἡγούμενοι στή Μονή, κάτι τό ὁποῖο
ὅμως δέν εὐσταθεῖ, ἀφοῦ καί οἱ δύο κατά
τήν περίοδο πού διέμεναν στή Μονή, μνημονεύονται ἄλλοι Ἡγούμενοι καί σέ καμία
σωζόμενη ἐπιστολή δέν χρησιμοποιοῦν τόν
τίτλο αὐτό. ςτό συμπέρασμα αὐτό μπορεῖ
Ἡ Τιμία Κάρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ
νά κατέληξε ὁ Corner ἐπειδή ὁ Ἅγιος ΜεΠατριάρχου Ἀγίου Κυρίλλου
τοῦ Λουκάρεως
λέτιος ὁ πηγᾶς, ὡς πατριάρχης Ἀλεξαν-

δρείας καί ὡς ἐπιτηρητής τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀλλά κυρίως ὡς ἱκανός
πνευματικός ἡγέτης ὁ ὁποῖος ἀγωνίστηκε γιά τήν διάσωση τῶν Ὀρθοδόξων,
ἐφαρμόζοντας τό πνεῦμα τῆς οἰκονομίας, παρενέβη πολλές φορές στήν ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία ἀνήκει ἀπό τόν 8ο αἰῶνα στό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο, ἐπιλύοντας πολλά προβλήματα καί σκάνδαλα πού
ταλάνιζαν τήν Κρήτη τήν περίοδο αὐτή καί ἀπέστειλε μάλιστα τόν χειμώνα
τοῦ 1598 τόν Κύριλλο λούκαρη νά διευθετήσει διάφορα θέματα τῆς Κρήτης
μεταξύ τῶν ὁποίων καί θέματα τῆς Μονῆς Ἀγκαράθου.
Μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀρσενίου Εὐδαιμονογιάννη, τό ἔτος 1584, ὁ ὁποῖος
πραγματικά ὑπῆρξε ἄνθρωπος μέ πνευματικές ἀρετές καί διοικητικές ἱκανότητες, ἡ Μονή Ἀγκαράθου ἀντιμετωπίζει διαχειριστικά προβλήματα ἐξαιτίας
τῆς διαμάχης μεταξύ τῶν διαδόχων πού ὁρίζει γιά τήν ἡγουμενία στή διαθήκη
του ὁ Ἀρσένιος, Ἱερομονάχων Ἰωακείμ καί Ἀθανασίου καί τοῦ Ἰωνᾶ, ὁ ὁποῖος
ὑποστηρίζεται ἀπό ὁμάδα μοναχῶν, πού ἐπιθυμοῦν τόν ἐκδημοκρατισμό τῆς
διοίκησης τῆς Μονῆς μέ τή συμμετοχή τῶν ἰδίων. Ἡ διαμάχη αὐτή σχετίζεται
μέ τή σχέση τῆς Μονῆς μέ τά Κύθηρα καί τήν παράδοση πού ὑπῆρχε ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς νά ἕλκει τήν καταγωγή ἀπό τά Κύθηρα. παρά τά προβλήματα ὅμως, ἡ Μονή δέν χάνει τήν πνευματική ἀκτινοβολία της καί
ἐξακολουθεῖ νά κυριαρχεῖ στήν εὐρύτερη περιοχή.
Ἀπό τήν περίοδο αὐτή προέρχονται δύο γνωστές μαρτυρίες. πρόκειται γιά
δύο διαθῆκες εὐγενῶν πού μνημονεύουν τή Μονή τῆς Ἀγκαράθου. Ἡ πρώτη
συντάχθηκε τό 1603 ἀπό τόν ἱδρυτή τῆς Μονῆς Ἀρετίου Μάρκο παπαδόπουλο, ὁ ὁποῖος ἀφήνει τήν περιουσία του σέ τέσσερα Μοναστήρια. τῆς παναγίας τῆς Ἀγκαράθου, τῆς Ἁγίας αἰκατερίνης στόν Χάνδακα, τοῦ Ἁγίου
Ἀντωνίου τῶν Ἀπεζανῶν καί τῆς Ἁγίας τριάδος τῆς Φουρνῆς.
Ἡ δεύτερη διαθήκη συντάχθηκε τό 1611. πρόκειται γιά τή διαθήκη τοῦ
φεουδάρχη Ἀνδρέα Κορνάρου, πού δωρίζει στή Μονή τό χρέος της πού εἶχε
προέλθει ἀπό τήν ἀγορά τοῦ χωριοῦ Ζωφόροι καί τμῆμα τῆς ἐντυπωσιακῆς
σέ ἀριθμό καί ποικιλία συλλογῆς βιβλίων του.
τό 1619 Ἡγούμενος στή Μονή ἐκλέγεται ὁ Μάξιμος ὁ λούκαρης, ἀδελφός
τοῦ πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Κυρίλλου, πού μάλιστα εἶναι ὁ πρῶτος Κρητικός Ἡγούμενός της καί μέ τήν ἐκλογή τοῦ ὁποίου παύουν νά ἔχουν τήν διοίκηση τῆς Μονῆς Ἡγούμενοι ἀπό τά Κύθηρα.
Ἡ ἀλλαγή αὐτή πού σήμανε τό τέλος στήν, πάνω ἀπό ἑκατό χρόνια, ἐπικράτηση Κυθηρίων στήν ἡγουμενία, ὅπως ἦταν φυσικό προκάλεσε τήν ἀντίδραση τοῦ Κοινοῦ τῶν Κυθήρων, πού ἐπανειλημμένως διαμαρτυρήθηκε στόν
Δούκα τῆς Κρήτης.
παρά ταῦτα ὅμως ὁ Μάξιμος λούκαρης, ὁ ὁποῖος μέχρι τήν ἐκλογή του
διακονοῦσε ὡς Οἰκονόμος-Ἡγούμενος στήν ἐξαρτηματική Μονή Ἁγίου Γεωρ-
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γίου ςκαλωτό, ἐπανεξελέγη δύο φορές στή διάρκεια τοῦ ἴδιου ἔτους καί ἀπό
τούς μοναχούς τῆς Μονῆς τό 1619 καί στίς 2 ςεπτεμβρίου 1620 ἀπό τούς μοναχούς τῆς Μονῆς καί τῶν Μετοχίων της, ἡ ὁποία τελικά ἐπικυρώθηκε ἀπό
τόν Δούκα τῆς Κρήτης Μοροζίνι.
Ἡ ἱκανότητα τήν ὁποία ἐπέδειξε κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων του
στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στό ςκαλωτό ἦταν καί ὁ λόγος πού ἐξελέγη στήν ἀποδιοργανωμένη οἰκονομικά, κατά τήν ἡγουμενία τοῦ Ἰωνᾶ, Μονή
Ἀγκαράθου. Ἐπιδόθηκε μέ ἐπιτυχία στήν ἀνασυγκρότηση τῶν οἰκονομικῶν
τῆς Μονῆς, στήν ἀξιοποίηση καί αὔξηση τῆς περιουσίας της, σύμφωνα μέ τίς
ὑποδείξεις καί διαθῆκες τῶν προκατόχων του. ςτό εἰκοσαετές διάστημα τῆς
Ἡγουμενίας του ἡ Μονή ἔφτασε στή μεγαλύτερη οἰκονομική της ἄνθηση καί
ἀριθμοῦσε, ὡς προανέφερα, ἑξήντα μοναχούς.
τῆς ἐποχῆς τοῦ Μαξίμου καί ἔργο δικό του εἶναι ἡ μεγάλη ἀποθήκη πού
σώζεται ἀκόμα στή Μονή καί ἡ ἐπιγραφή πού βρίσκεται πάνω ἀπό τήν κεντρική θύρα ἀναφέρει: «Ἔργον τό παρόν Μαξίμου πανοσίου Ἡγουμένου τοῦ
λουκάρεως, 1628 Ἀπριλίου 1η».
τό 1635 ὁ Μάξιμος ἔλαβε ἄδεια ἀπό τίς ἐνετικές ἀρχές γιά ἀπόκτηση ἀκινήτων μέχρι 2000 ἐνετικῶν δουκάτων. Ἐνδεικτικό τῆς ὑψηλῆς οἰκονομικῆς
στάθμης στήν ὁποία εἶχε φτάσει ἡ Μονή ἐπί Μαξίμου, εἶναι τό θέσπισμα τῆς
Ἐνετικῆς Γερουσίας τοῦ ἔτους 1641, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ Μονή ὑποχρεωνόταν νά αὐξήσει τή μηνιαία ἐπιχορήγηση στόν Μητροπολίτη Φιλαδελφείας
Ἀθανάσιο Βαλλεριανό ἀπό εἴκοσι σέ σαράντα δουκάτα.
τό ὅτι ἦταν ἀδελφός τοῦ ἐθνομάρτυρα Κυρίλλου λουκάρεως, ὅπως ἦταν
φυσικό, δέν ἦταν καί τόσο συμπαθής στούς ἐκπροσώπους τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας. Καί ὁ Κορνήλιος καί ὁ παπαδόπουλος, εὐγενεῖς τῆς ἐποχῆς, σημειώνουν ὅτι ἦταν ἄμοιρος παιδείας σέ σύγκριση βέβαια μέ τόν πολυμαθέστατο ἀδελφό του Κύριλλο. Ἰδιαίτερα ὁ παπαδόπουλος λέγει ὅτι ὅπως ἄκουσε
ἀπό τόν πατέρα του καί τόν παππού του, ὁ Μάξιμος ἦταν «ἀνήρ ἀγαθός, ἄγευστος παιδείας, ἐπιτήδειος δέ πρός παρασκευή μεγαλοπρεπῶν συμποσίων».
Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε βέβαια ὅτι ὁ παπαδόπουλος ἦταν Καθολικός Ἡγούμενος, ἡ οἰκογένεια τοῦ ὁποίου εἶχε ἀποσκιρτήσει ἀπό τήν Ὀρθοδοξία καί ὁ Μάξιμος ἦταν ἀδελφός τοῦ Κυρίλλου λουκάρεως, ἐναντίον τοῦ ὁποίου οἱ Καθολικοί
καί κυρίως οἱ Ἰησουίτες εἶχαν κηρύξει ἀπό δεκαετίες πόλεμο ἐναντίον του, ἐξαιτίας τῆς δράσης του κατά τῆς προσηλυτιστικῆς προπαγάνδας καί τῆς οὐνίας.
Νεότερες ἔρευνες στά ἀρχεῖα τῆς Βενετίας, ὅπως παρουσιάζονται στή
διδακτορική διατριβή τῆς ρένας Βλαχάκη, ἀπέδειξαν ὅτι ἐπρόκειτο περί
ἀνθρώπου ἱκανότατου, πού κατάφερε νά ἀνασυγκροτήσει πνευματικά καί
οἰκονομικά τή Μονή. Ὁ ςτέφανος Ξανθουδίδης κατέληξε σέ ἕνα λογικό συμπέρασμα, πού φαίνεται πώς δέν ἀπέχει ἀπό τήν πραγματικότητα καί συγκλί-

νει μέ τήν ἄποψη τῆς Ἰταλίδος eva Tea πού ἀσχολήθηκε μέ τή θρησκευτική
ἱστορία τῆς Κρήτης ἀπό τό 1590 ἕως τό 1630, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅτι: «Ὁ Fockarini ἐφοβεῖτο τήν παιδεία τῶν Ἑλλήνων ἱερωμένων κατά τῆς νωχελοῦς
ἀδρανείας τῶν Λατίνων. Τήν ἐλληνοφοβίαν αὐτή ἀπέκτησαν κατά τίς ἐπισκέψεις τους εἰς τάς Ἑλληνικάς Μονάς ὅπου ἐγνώρισαν τούς εὐσεβεῖς ἐκείνους
Ἡγουμένους καί Ἱερομονάχους, οἱ ὁποῖοι ὅσον καί ἄν ἦσαν σπάνια πτηνά,
κατά τήν ἐποχήν του, ἤρκουν διά νά καταδείξουν τό ἐξαίρετον τῆς φυλῆς καί
τό ἐπιδεικτικόν αὐτῆς πρός ἀνωτέραν πνευματικήν ἀνάπτυξιν. Ἐκ τῶν Μονῶν
Ἀγκαράθου καί τῶν Σιναϊτῶν ἐξηκολούθουν νά μεταδίδωνται τά σπέρματα
τῆς παιδείας, τά ὁποία κατόπιν ἤνθουν εἷς τά πνευματικά κέντρα τῆς Δύσεως
καί παρήγαγον τούς λογίους καθηγητάς καί Ἱεράρχας ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν
ὁποίων ἀφθονοῦσι τά μητρῶα τῶν Ἰταλικῶν Πανεπιστημίων».
παλαιότεροι ἐρευνητές ἀναφέρουν, ὅπως εἴπαμε, ὅτι ὁ Κύριλλος λούκαρης
παρέδωσε τήν ἡγουμενία στόν ἀδελφό του Μάξιμο, ὅταν ὁ ἴδιος ἐξελέγη
Οἰκουμενικός πατριάρχης. Ἡ ἔρευνα σήμερα ὅμως ἔχει ἀποδείξει ὅτι ὁ Μάξιμος ἦταν Ἡγούμενος ἕναν τουλάχιστον χρόνο πρίν τήν ἐκλογή τοῦ ἀδελφοῦ
του στόν Οἰκουμενικό Θρόνο καί παρέμεινε Ἡγούμενος γιά δύο τουλάχιστον
χρόνια μετά τόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Κυρίλλου, ἀφοῦ μνημονεύεται γιά τελευταία φορά ὡς Ἡγούμενος σέ δικαιοπρακτικό ἔγγραφο μέ ἡμερομηνία
αὔγουστο τοῦ 1640, ἐνῶ τό Φεβρουάριο τοῦ 1641 μνημονεύεται ὡς Ἡγούμενος ὁ διάδοχός του Νεόφυτος Θεοχάρης. Ἄλλωστε ὁ Κύριλλος, μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Μελετίου πηγᾶ, ἐκλέγεται πατριάρχης Ἀλεξανδρείας τό
1601, σέ ἡλικία μόλις 29 ἐτῶν καί παραμένει στόν Θρόνο τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου μέχρι τίς 4 Νοεμβρίου 1620, πού ἡ Ἁγία καί Ἱερά ςύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, τόν ἐξέλεξε πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, σέ
διαδοχή τοῦ τιμοθέου Β΄.
Κατά τήν περίοδο 1572 ἕως 1638 ἡ Μονή Ἀγκαράθου κατεῖχε στή δικαιοδοσία της σημαντική περιουσία, πού βρισκόταν στήν περιοχή τοῦ Χάνδακα
καί στήν πόλη τοῦ Χάνδακα. Εἶχε ἀκόμα περιουσιακά στοιχεῖα στά Κύθηρα,
νησί μέ τό ὁποῖο συνδεόταν στενά στά χωριά Φουνάροι, Ἅγιο Βλάσση, τμῆμα
τῶν χωρίων Ζωφόροι, ςαμπᾶ, Φιλίσια καί Ἅγιο Βασίλειο.
τήν ἴδια περίοδο ἄρχισε νά κυριαρχεῖ στήν περιοχή καί νά γίνονται μετόχια
– ἐξαρτήματά της, μιά σειρά ἀπό μικρά ἤ μεγαλύτερα Μοναστήρια, ὅπως τό
μετόχι στή Φοινικιά, στόν Ἅγιο Νικόλαο Κολομόδι, Ἅγιο Γεώργιο Φουνάρους,
Ἅγιο Μάμα, Ἁγία τριάδα, παναγία Κεραλιμνιώτισσα, Ἅγιο Γεώργιο Δρακονερό, Ἅγιο Γεώργιο Χοχλακιές, Καβοῦ, προφήτη Ἠλία στίς ρουσές, Ἅγιο Γεώργιο στό ςκαλωτό, Ἅγιο Χρυσόστομο στή Χερσόνησο, Κεραελεούσα στό
Βοροῦ καί τέσσερις ἐκκλησίες μέσα στό Ἡράκλειο.
Ἡ μεγαλύτερη προσφορά τῆς Μονῆς κατά τήν περίοδο αὐτή, ὅπως καί
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Ἡ Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγκαράθου

Ἀπό τό Θεολογικό Συνέδριο πρός τιμήν του Ἁγίου Κυρίλλου του Λουκάρεως,
Ἀλεξάνδρεια, 25-27 Ἰουνίου 2018

καθόλη τήν Ἐνετοκρατία ἦταν ἡ διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς ἐθνικῆς
συνειδήσεως τῶν Κρητικῶν. Ὁ ςιλβέστρος Ἀλεξανδρείας, ὁ Μελέτιος πηγᾶς,
ὁ Κύριλλος λούκαρης, ὁ Μελέτιος ςυρίγος, ὁ Μάξιμος Μαργούνιος ἀγωνίστηκαν κατά τῆς λατινικῆς προπαγάνδας, ἡ ὁποία εἶχε σκοπό νά προσηλυτίσει
τούς Κρῆτες.
Ἐξαιτίας τῆς δράσης τους διώχθηκαν καί ἀναγκάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν τή Μονή τῆς μετανοίας τους καί τή γενέτειρά τους, χωρίς ὅμως νά σταματήσουν, ὅπου καί ἄν βρέθηκαν καί ἀπό τίς ὑψηλές ἐκκλησιαστικές θέσεις
πού διακόνησαν, νά μαρτυροῦν τήν ἀληθινή πίστη καί νά ἀγωνίζονται ὑπέρ
τῆς Ὀρθοδοξίας ἕως θανάτου, ὅπως ὁ Ἅγιος Κύριλλος.
τό κυριότερο μέλημα ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι ξεχώρισαν κατά
τήν περίοδο αὐτή, ἦταν τό κήρυγμα τοῦ Θείου λόγου, μέσα ἀπό τό ὁποῖο προσπάθησαν νά κάνουν καταληπτό τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καί τό πνεῦμα
τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, νά διαφωτίσουν καί νά ἀναπτύξουν τή συνείδηση
τοῦ λαοῦ, νά ὑπερασπιστοῦν μέ παρρησία τό εὐσεβές ἡμῶν δόγμα καί νά ἀποκρούσουν τίς ραδιουργίες τοῦ παπισμοῦ.
Οἱ ἄοκνες προσπάθειες τῶν εὐσεβῶν καί φιλαρέτων μοναχῶν καί κληρικῶν
ὄχι μόνο τῆς Μονῆς Ἀγκαράθου, ἀλλά ὁλοκλήρου τῆς νήσου, εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα, ὄχι μόνο τή διατήρηση τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί τῆς ἐθνικῆς συνει-

δήσεως τῶν Κρητῶν, ἀλλά μετέδωσαν τήν ἑλληνική γλώσσα καί τόν πολιτισμό
στούς κατακτητές, μέ ἀποτέλεσμα πολλοί Ἐνετοί νά βαπτιστοῦν Ὀρθόδοξοι
καί νά ἀκολουθήσουν τό ὀρθόδοξο δόγμα καί τά ρωμαίικα ἤθη καί ἔθιμα.
Ἡ γλωσσική ἀφομοίωση καί ἡ θρησκευτική διάβρωση τῶν παλαιῶν ἐνετικῶν οἰκογενειῶν τονίζεται στίς ἐκθέσεις τῶν Ἐνετῶν ἀξιωματούχων, πού
ἀπευθύνονται πρός τή ςύγκλητο.
ςύμφωνα μέ τήν ἔκθεση τοῦ νούντσιου τοῦ πάπα alberto Bolognetti (1578 –
1581), ἀπό τούς 200.000 μόνο οἱ 2.000 ἀκολουθοῦσαν τό δόγμα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ δέ Ἀρχιεπίσκοπος Giovanni Querini ἀναφέρει ὅτι τό 1659
οἱ καθολικοί στήν ἐποχή του ἦταν μόνο 500, ἐνῶ τό 1592 ἦταν 4.000.
Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπό τήν ἀκρίβεια τῶν ἀριθμῶν, γεγονός παραμένει, ὅτι
οἱ Ἐνετοί ζοῦσαν περισσότερο «alla greca», δηλαδή χρησιμοποιοῦσαν τήν ἑλληνική γλώσσα καί θεωροῦσαν πατρίδα τους τήν Κρήτη. Ὁ ἐξελληνισμός τῶν
Ἐνετῶν ἐπισημαίνεται καί ἀπό πολλούς ξένους περιηγητές πού ἐπισκέφθηκαν
τήν Κρήτη στή διάρκεια τῆς περιόδου τῆς Ἐνετοκρατίας, οἱ ὁποῖοι διαπιστώνουν ὅτι ἑλληνική ἦταν ἡ γλώσσα πού ὁμιλοῦνταν στό νησί καί ὅτι ὅλοι σχεδόν
οἱ κάτοικοι ζοῦσαν σύμφωνα μέ τίς ἑλληνικές συνήθειες καί τά τοπικά ἔθη.
Μακαριώτατε,
Ἡ σοφή καί πεπνυμένη πρωτοβουλία ςας τῆς διοργάνωσης αὐτοῦ τοῦ Διε-
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θνοῦς ςυνεδρίου, τό ὁποίο μάλιστα θά κατακλεισθεῖ, κύκλῳ τῆς Ἁγίας τραπέζης, μέ πατριαρχικό καί Διορθόδοξο Ἀρχιερατικό ςυλλείτουργο, τήν ἡμέρα
τῆς ἱερῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, συμβάλλει καθοριστικά στήν ἀνάδειξη τοῦ Ἱεροῦ
προσώπου τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ λουκάρεως, τῆς πολυτίμητης καί πολύπτυχης προσφορᾶς του στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, τοῦ μαρτυρικοῦ τέλους καί
τῆς ἁγιαστικῆς, ἤδη ἀπό πολλῶν ἐτῶν, μαρτυρίας του.
Ἄλλωστε, ἀπό τό ἔτος 1975, ὅταν μέρος τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου ἦλθαν ἀπό τό Οἰκουμενικό πατριαρχεῖο στήν Ἱερά Μονή Ἀγκαράθου,
τήν κοινή Μονή τῆς μετανοίας μας, ἄρχισε νά γίνεται βίωμα καθημερινό καί
φρόνημα κοινό, ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου, ἡ τιμητική προσκύνηση καί ἡ προσευχητική ἐπίκληση τῶν πρεσβειῶν του, στό Θρόνο τοῦ τρισαγίου Θεοῦ.
Μακαριώτατε, κατά τήν προσφιλή ςας ἔκφραση «τό τί, τό ποῦ, τό πότε
καί τό γιατί στή ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἀνήκει στόν Θεό».
Θεωροῦμε ταπεινά, ὅτι καί μέ τόν Ἅγιο Κύριλλο τόν λούκαρη, ἰσχύει ἀπολύτως τό ἴδιο. Καθώς, «ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου» καί ἀνήλθατε στόν
πατριαρχικό θρόνο τοῦ παλαιφάτου πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας καί πάσης
Ἀφρικῆς, ἀνελάβατε ἤ μᾶλλον προεκτείνατε τήν πρωτοβουλία τῆς μαρτυρίας
αὐτοῦ τοῦ κοινοῦ φρονήματος, τοῦ ἀληθινοῦ βιώματος, τῆς σχέσης μέ τόν Ἅγιο
Κύριλλο τόν λούκαρη, συνεχίζοντας ὅσα ἤδη ὑλοποιήθηκαν ἀπό τοὐς ἀειμνήστους, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κυρό Χρυσόστομο τόν παπαδόπουλο, Μητροπολίτη Κρήτης κυρό τιμόθεο τόν Βενέρη καί τόν μεγάλο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης
κυρό Εὐγένιο τόν Ψαλιδάκη.
Κατακλείοντας, αὐτή τήν εἰσήγηση, εὐλαβῶς ὑποβάλλομε στή Μακαριότητά ςας, τίς εὐγνώμονες εὐχαριστίες μας καί γιά αὐτή τή συμβολή ςας στήν
ἀποκατάσταση τοῦ Ἱεροῦ προσώπου τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ λουκάρεως, μέ
ἔντονη τήν ἐσωτερική βεβαιότητα πώς, «ὅταν λαλεῖ ὁ οὐρανός σωπαίνει ἡ γῆ!»
Ἄς ἔχομε ὅλοι πλούσια καί ἀδάπανη τήν πρεσβεία τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ
λουκάρεως!
ςᾶς εὐχαριστῶ!

4. Δετοράκη Θεοχάρη, «Ἱστορία τῆς Κρήτης», ἔκδ. β΄, Ἡράκλειο, 1990.
5. Δετοράκη Θεοχάρη, «τά Μοναστήρια στή Βενετοκρατούμενη Κρήτη»,
περ. «παράκλητος», ΙΒ τ. 37/1982.
6. Gerola Giuseppe, «Monumenti veneti nell’ isola di Creta», τ. Γ΄, Βενετία,
1919. καί τ. Δ΄, Βενετία 1932.
7. Μαζαράκη Γερ., «ςυμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἐν αἰγύπτῳ Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας», Ἀλεξάνδρεια, 1932.
8. Μαλτέζου Χρύσα, «Βενετοκρατούμενη Ἑλλάδα», τόμος α΄ - Β΄, Ἀθήνα
Βενετία, 2010.
9. Μανούσακα Μ., «ςυλλογή ἀνεκδότων ἐγγράφων (1578 – 1685)», περ.
«Θησαυρίσματα», 6, 1969.
10. Ξανθουδίδου ςτεφάνου, «Χριστιανικαί Ἐπιγραφαί ἐκ Κρήτης», περ.
«Ἀθηνᾶ» τ. 15, 1903.
11. Ξανθουδίδου ςτεφάνου, «Κρητικά ςυμβόλαια ἐκ τῆς Ἐνετοκρατίας»,
περ. «Χριστιανική Κρήτη» Ι, 1912.
12. Ξανθουδίδου ςτεφάνου, «Δύο νέα βιβλία περί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ἐπί Ἐνετοκρατίας», περ. «Χριστιανική Κρήτη» ΙΙ, 1913.
13. παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, «Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας», Ἀλεξάνδρεια, 1935.
14. παπαδοπούλου Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, «Κύριλλος ὁ
λούκαρης», ἔκδοση Β΄, Ἀθήνα, 1939.
15. παπαδοπούλου Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, «Ἐξωτερικαί
ἐπιδράσεις ἐπί τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας κατά τόν 16ο καί 17ο αἰῶνα», Ἀθήνα,
1937.
16. πλατάκη Ἐλευθερίου, «Εἰδήσεις ἐκ τῶν πηγῶν περί τῆς Μονῆς αγκαράθου», περ. «Κρητολογία» ΙΙ/1976.
17. ρενιέρη Μάρκου, «Κύριλλος λούκαρης ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης»,
Ἀθήνα, 1859.
18. ςπανάκη ςτεργίου, «Ἡ διαθήκη τοῦ Ἀνδρέα Κορνάρου (1611)», περ.
«Κρητικά Χρονικά», 9, 1955.
19. τηλλυρίδου Μακαρίου Μητροπολίτου Κένυας, «Εἰσήγησις πρός τήν
Ἁγία καί Ἱερά ςύνοδο τοῦ πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας», Ἀθήνα, 2010.
20. Χαρκιολάκη Ἰωσήφ Μητροπολίτου προικονήσου, «Κύριλλος ὁ λούκαρις ὁ περίδοξος καί πολύτλας», περ. «πειραϊκή Ἐκκλησία», Νοέμβριος, 2007.
21. Ψιλάκη Νίκου, «Μοναστήρια καί ἐρημητήρια τῆς Κρήτης», τ. α΄, Ἡράκλειον, 1992.

Ἐνδεικτική βιβλιογραφία
1. Βελανιδιώτου Ἰεζεκιήλ, «Ὁ κατά τοῦ Κυρίλλου τοῦ λουκάρεως ἄδικος
ἀναθεματισμός», Ἀθῆναι, 1906.
2. Βλαχάκη ρένας, «Ἡ Κρητική Μονή τῆς αγκαράθου κατά τήν ἐποχή τῆς
Βενετοκρατίας», (ἀνέκδοτη Διατριβή ἐπί διδακτορίᾳ), ρέθυμνο, 1986.
3. Cornelius Flaminius, «Creta Sacrasive de episkopie utri usque vitus, graeci
et latini in insula Cretae» (φωτοτυπική ἔκδοση), Modena, 1971.

70

71

+++++++++++++++++++++++++++

Εμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκης
Δρ Θεολογίας, αναπληρωτής Καθηγητής π.α.Ε.α.Κ.

Άγιοι της Ιεράς Μητροπόλεως
πέτρας και Χερρονήσου
αγιολογικές & Υμνολογικές παρατηρήσεις

MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima
collectio, τ. XIII, Florentiae, MDCCLXVII, στ. 392α.

έλευση και σύντομη παραμονή του αποστόλου παύλου στην Κρήτη
κατά τη δεύτερη αποστολική του περιοδεία, ο συστηματικός ευαγγελισμός του νησιού και η ανάθεση στον πιστό μαθητή και συνεργάτη
του τίτο της οργάνωσης της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας σε αυτό, δίνει
άλλη πνοή στον τόπο και γράφει μια νέα σελίδα στην Ιστορία της Κρήτης.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου, η απουσία επισήμων και εξακριβωμένων πληροφοριών είναι πιθανόν οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουμε αναφορές σε αγίους που εμπίπτουν γεωγραφικά με την Ιερά Μητρόπολη πέτρας
και Χερρονήσου στην πρωτοχριστιανική περίοδο και λιγότερο η υπόθεση άποψη που διατυπώνεται ότι μέχρι τα "μέσα του 3ου αιώνα μ. Χ. ο χριστιανισμός δεν είχε ακόμη κατακτήσει το ανατολικό τμήμα της νήσου."1

η

***
ςτο αγιολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως πέτρας και Χερρονήσου εντάσσονται
οι ακόλουθοι Άγιοι, οι οποίοι συνδέονται με την περιοχή. Οι Επίσκοποι: ανδήριος, ςισσίνιος, ςισσίνιος και Ιωακείμ, Επίσκοποι Χερρονήσου, Ιωακείμ Επί-

1

MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima
collectio, τ. XI, Florentiae, MDCCLXV, στ. 996α.

Θ. Δετοράκης, ιστορία της Κρήτης, ηράκλειο Κρήτης 21990, σ. 127. πρβλ. Θ. Δετοράκης,
ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης. Συνοπτικό διάγραμμα, εκδ. ΕΔΕΚ "απόστολος τίτος", παράρτημα αρ. 2, ηράκλειο 2016, σ. 15· ο ίδιος, Οι Άγιοι της Πρώτης Βυζαντινής περιόδου της
Κρήτης και η σχετική προς αυτούς φιλολογία, Διατριβή επί Διδακτορία, αθήναι 1970, σ. 55.
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σκοπος πέτρας, Νεόφυτος Επίσκοπος Κνωσού και οι Νεομάρτυρες Μαρία η
Μεθυμοπούλα και Νικηφόρος εκ Κριτσάς, ενώ σημαντική είναι η παράδοση
περί της οσιότητας του Γέροντος Εφραίμ "Χατζη-πατέρα", ο οποίος συνδέεται με τις λίμνες Μεραμβέλλου.2

Ι. Ιεράρχες Άγιοι της Ιεράς Μητροπόλεως
πέτρας και Χερρονήσου
α. ανδήριος Επίσκοπος Χερρονήσου
Ο Άγιος ανδήριος μνημονεύεται ως κρητικός στο γένος, με ειρηνική τελείωση στο νησί3. ςυμμετείχε ως μέλος αντιπροσωπείας των Επισκόπων της Κρήτης στις εργασίες της Γ΄ Οικουμενικής ςυνόδου, που συγκλήθηκε στην Έφεσο
το 431. ςυντάχτηκε με την απόφαση των Θεοφόρων πατέρων να καθαιρέσουν
το Νεστόριο και υπέγραψε ως "ελάχιστος Επίσκοπος", τον Όρο της ςυνόδου4.
Ο Χερρονήσου ανδήριος υπήρξε μέλος5 της τετραμελούς αντιπροσωπείας που
εστάλη προς το Νεστόριο προκειμένου να υπενθυμίσει την υποχρέωσή του να
παραστεί στις εργασίες της ςυνόδου, αλλά και έλαβε το λόγο κατά τη διάρκεια των εργασιών της6.
η μνήμη του επισκόπου Χερρονήσου ανδήριου τιμάται στις 9 ςεπτεμβρίου,
κατά την εορτή των Θεοφόρων πατέρων της Γ΄ Οικουμενικής ςυνόδου.7 το
όνομα του αγίου ανδήριου μνημονεύεται στην ακολουθία των Κρητών πατέ-

2

Οἱ Ἅγιοι Ἀνδήριος, Σισσίνιος καί Σισσίνιος Ἐπίσκοποι
Χερρονήσου, οἱ ὁποῖοι μετεῖχαν σέ Οἰκουμενικές Συνόδους.
Εἰκών εὐρισκομένη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος, Ἐνορίας Πισκοπιανοῦ Χερσονήσου.
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Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Αγιολόγιον & Εορτολόγιον της Εκκλησίας της Κρήτης,
Ι.Μ.Μ.Β., εκδ. Επτάλοφος α.Β.Ε.Ε., αθήνα χ.χ., σσ. 88-89· ο ίδιος, Μελετήματα Αγιολογικά ιστορικά, εκδ. Επτάλοφος α.Β.Ε.Ε., αθήνα 2008, σ. 151· ο ίδιος, Ταμείον Υμνογραφίας Αγιολόγιου και Εορτολόγιου της Εκκλησίας της Κρήτης, Ι.Μ.Μ.Β., εκδ. Επτάλοφος α.Β.Ε.Ε., αθήνα
2018.
3
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Αγιολόγιον & Εορτολόγιον…, ό.π., σ. 26.
4
ς. ςωμαράκης (αρχιμ.), Οι Επίσκοποι της Κρήτης στις Οικουμενικές Συνόδους, εκδ.
ΕΔΕΚ "απόστολος τίτος", παράρτημα αρ. 2, ηράκλειο 2016, σ. 42· Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.),
Οι Άγιοι Κρήτες Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων. Σύνοδοι - Ακολουθία - Παρακλητικός
Κανών, εκδ. Ι.Μ.Γ.α., Μοίρες 2004, σ. 48. πρβλ. J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, τ. IV, Florentiae, ΜDCCLX, στ. 1125B· 1365Β. Επίσης: Acta Conciliorum Oecumenicorum, Ι, 1, 2, εκδ. Ε. Schwartz, Berlin - Leipzig 1914, σ. 3-7, 55-57.
5
MANSI, ό.π., τ. IV, στ. 1132D.
6
ς. ςωμαράκης (αρχιμ.), Οι Επίσκοποι της Κρήτης στις Οικουμενικές Συνόδους, ό.π., σ.
49· MANSI, ό.π., τ. IV, στ. 1164Ε.
7
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Αγιολόγιον & Εορτολόγιον της Εκκλησίας της Κρήτης, ό.π.,
σ. 26· ο ίδιος, Μελετήματα Αγιολογικά - ιστορικά, ό.π., σ. 151.
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ρων στις αγίες και Ιερές ςυνόδους, ποίημα του Μ. Υμνογράφου της των αλεξανδρέων Εκκλησίας, Δρ. Χ. Μπούσια, ειδικότερα στο β΄ στιχηρό του Μεγάλου Εσπερινού, στο Δοξαστικό της λιτής, στο β΄ απόστιχο του Μεγάλου
Εσπερινού, στο ςυναξάριο του Όρθρου, καθώς επίσης στο δ΄ Μεγαλυνάριο
του παρακλητικού Κανόνα προς τιμήν των ως άνω αγίων πατέρων.

το όνομα του αγίου ςισσίνιου Επισκόπου Χερρονήσου, καταχωρίζεται στην
ακολουθία των Κρητών πατέρων στις αγίες και Ιερές ςυνόδους, ποίημα του
Χ. Μπούσια, ειδικότερα στο ςυναξάριο, όπως επίσης στο τρίτο τροπάριο της
ωδής γ΄ του Όρθρου, αλλά και στο όγδοο μεγαλυνάριο του παρακλητικού Κανόνα προς τιμήν των ως άνω Ιερών πατέρων. 15

β. ςισσίνιος Επίσκοπος Χερρονήσου

δ. Νεοϊερομάρτυς Ιωακείμ Επίσκοπος Χερρονήσου
8

Ο "ανάξιος Επίσκοπος Χερρονήσου της Κρητών νήσου" , όπως υπογράφει
στα πρακτικά της πενθέκτης Οικουμενικής ςυνόδου (691/692 μ.Χ.) στην
οποία συμμετείχε, φέρεται να είχε ειρηνική τελείωση στην Κρήτη.9 η μνήμη
του τιμάται στις 13 Ιουλίου.
ςτην ακολουθία των Κρητών πατέρων στις αγίες και Ιερές ςυνόδους, ποίημα του Χ. Μπούσια, το όνομα του Χερρονήσου ςισσίνιου μνημονεύεται στο
ε΄ στιχηρό του Μεγάλου Εσπερινού, όπου χαρακτηρίζεται ως ακλινής στύλος10, καθώς επίσης στο ςυναξάριο της ακολουθίας του Όρθρου.

γ. ςισσίνιος Επίσκοπος Χερρονήσου
Ο επίσης ςισσίνιος επίσκοπος Χερρονήσου, έζησε τον η΄ αιώνα11 και συγκαταλέγεται στον κατάλογο των δώδεκα12 Ιεραρχών της Κρήτης,13 οι οποίοι
συμμετείχαν στις εργασίες της Ζ΄ Οικουμενικής ςυνόδου (787)14, η οποία
ασχολήθηκε με το ζήτημα της Εικονομαχίας και την αναστήλωση των ιερών
εικόνων. Ο ως άνω επίσκοπος υπέγραψε και τον Όρο της συγκεκριμένης Οικουμενικής ςυνόδου. η μνήμη του τιμάται στις 11 Οκτωβρίου.

Ο Άγιος νεοϊερομάρτυρας Ιωακείμ ήλκε την καταγωγή του από το Μοχό
πεδιάδος και είχε αποκτήσει σημαντική μόρφωση καθώς, σύμφωνα με τον ςτ.
Νικολαΐδη, διετέλεσε δάσκαλος της οικογένειας Μουρούζη στην Κωνσταντινούπολη.16 η σύνδεση του ονόματός του με τον τίτλο Διοπόλεως, οδήγησε
στην υπόθεση ότι υπήρξε τιτουλάριος Επίσκοπος αυτής, πριν από την προαγωγή του στην Επισκοπή Χερρονήσου το 1896. Ως επίσκοπος της τελευταίας, φέρεται να υπέγραψε το ςυνοδικό17 "Αρχιερατικόν επιτίμιον κατά
κλεπτών και περιθαλπόντων αυτούς" της 29ης Μαΐου 1812.
η μαρτυρική τελείωση του Επισκόπου Χερρονήσου Ιωακείμ έλαβε χώρα το
πρωί της 24ης18 Ιουνίου του 1821 στο ηράκλειο, όπου σφαγιάστηκε19 με τους:
15

ς. ςωμαράκης (αρχιμ.), Οι Επίσκοποι της Κρήτης στις Οικουμενικές Συνόδους, ό.π., σ.
83· J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, τ. ΧΙ, Florentiae, ΜDCCLΧV,
στ. 996α.
9
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Αγιολόγιον & Εορτολόγιον της Εκκλησίας της Κρήτης, ό.π.,
σ. 54· ο ίδιος, Μελετήματα Αγιολογικά - ιστορικά, ό.π., σ. 151.
10
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Οι Άγιοι Κρήτες Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, ό.π.,
σσ. 74-75.
11
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Αγιολόγιον & Εορτολόγιον της Εκκλησίας της Κρήτης, ό.π.,
σ. 55· ο ίδιος, Μελετήματα Αγιολογικά - ιστορικά, ό.π., σ. 151.
12
ςύμφωνα με τον Ομότιμο Καθηγητή πανεπιστημίου κ. Θεοχάρη Δετοράκη, ο αριθμός
των Κρητών Επισκόπων οι οποίοι συμμετείχαν στη Ζ΄ Οικουμενική ςύνοδο ήταν δέκα και όχι
δώδεκα. Βλ.: Θ. Δετοράκης, ιστορία της Κρήτης, ό.π., σ. 136· Θ. Δετοράκης, ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης. Συνοπτικό διάγραμμα, ό.π., σ. 25·
13
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Οι Άγιοι Κρήτες Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, ό.π.,
σ. 55, 56.
14
MANSI, ό.π., τ. ΧΙΙΙ, Florentiae, ΜDCCLΧVΙΙ, στ. 145Β· 392α.

Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Οι Άγιοι Κρήτες Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, ό.π.,
σ. 106, 116.
16
Θ. Δετοράκης, "Γεωργίου Νικολετάκη ανέκδοτοι Επισκοπικοί Κατάλογοι της Κρήτης",
Κρητολογία, τεύχ. 4 (1977) 89.
17
Ν. τωμαδάκης, "Έλεγχος των εκ Κρήτη αρχιερατευσάντων επί τουρκοκρατίας (16451898)", ΕΕΚΣ 3(1940)138· 128.
18
ςύμφωνα με άλλες ιστορικές μαρτυρίες και μελετητές η σφαγή των επισκόπων έλαβε
χώρα στις 23 του μηνός Ιουνίου.
19
περί του θέματος, μπορεί να συμβουλευτεί ο ενδιαφερόμενος την ακόλουθη ενδεικτική
βιβλιογραφία: ανδ. Νανάκης (αρχιμ., νυν Μητρ.), Εκκλησιαστικά Κρήτης 19ος - 20ός αιώνας,
εκδ. αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 15· Ευγ. αντωνόπουλος (αρχιμ., νυν Μητρ.),
"τοις εντευξομένοις", Ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων των κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ
εν Κρήτη μαρτυρησάντων…., εκδ. ΙΕςΕΚ, ηράκλειον 2001, σ. 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40·
Ν. τωμαδάκης, "Έλεγχος των εκ Κρήτη αρχιερατευσάντων επί τουρκοκρατίας (1645- 1898)",
ΕΕΚΣ 3(1940)138, 128· Θ. Δετοράκης, ιστορία της Κρήτης, ό.π., σ. 324. πρβλ. Θ. Δετοράκης,
ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης. Συνοπτικό διάγραμμα, ό.π., σ. 82· Θ. Δετοράκης, Μηνάς ο
μεγαλομάρτυς, ο Άγιος του Μεγάλου Κάστρου (Αγιολογικά, Υμνολογικά, ιστορικά), ηράκλειο
1995, σ. 110· Μεν. παρλαμά, "Ιστορικά και βιογραφικά ςημειώματα του ςτεφ. Νικολαΐδου",
Ανάλεκτα, ηράκλειον 1988, σσ. 267-269. Καλ. Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών, εν αθήναις 1859, σ. 41· Νικ. Ζερβογιάννη, "η συμμετοχή του Νομού λασιθίου στην εθνεγερσία του 1821", Αμάλθεια, τ. Β΄, τεύχ. 6 (1971) 98·
Θ. τζεδάκης (αρχιμ.), "ςύντομος Εκκλησιαστική Ιστορία του Νομού ηρακλείου" Το ηράκλειο
και ο Νομός του, σ. 150· Νικ. ςταυράκη, Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης μετά διαφόρων γεωγραφικών, ιστορικών, αρχαιολογικών, εκκλησιαστικών κτλ. ειδήσεων περί της Νήσου,
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Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωακείμ,
Ἐπίσκοπος Χερρονήσου,
Ἱερός Ναός Κοιμήσεως
Θεοτόκου Μαλίων
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Κνωσού Νεόφυτο, λάμπης Ιερόθεο, ςητείας Ζαχαρία και το Μητροπολίτη Κρήτης Γεράσιμο20
-ο οποίος καρατομήθηκε- όπως και πλήθος
άλλων κληρικών.
ςτις 24 Ιουνίου 1881, εξήντα χρόνια από τη
σφαγή των Ιεραρχών στο ηράκλειο, τελέστηκε
αρχιερατικό συλλείτουργο και επιμνημόσυνη
δέηση, στην οποία μνημονεύτηκαν οι σφαγιασθέντες Ιεράρχες. την Κυριακή 27 Ιουνίου του
1971, 150 χρόνια μετά το γεγονός της σαφής,
τελέστηκε στον ιερό ναό του αγίου Μηνά ςυνοδική Θεία λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών των ιεραρχών. ςε ανάμνηση του γεγονότος αυτού αποκαλύφθηκε
στο νάρθηκα του Μητροπολιτικού Ναού του
ηρακλείου αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα,
στην επιγραφή της οποία μνημονεύεται και το
όνομα του Χερρονήσου Ιωακείμ21.
Μετά από αίτημα της Ιεράς Επαρχιακής
ςυνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, η Μητέρα
Εκκλησία, το Οικουμενικό μας πατριαρχείο,
δια της υπ᾽ αριθμόν πρωτ. 837/ 21-9-200022

πατριαρχικής και ςυνοδικής πράξης23 της, ενέγραψε στο αγιολόγιο και Εορτολόγιό της τους Ιερομάρτυρες και Νεομάρτυρες που σφαγιάστηκαν από
τους τούρκους στην Κρήτη, κατά τα έτη 1821 & 1822, μεταξύ αυτών και τον
Χερρονήσου Ιωακείμ, ορίζοντας ως ημέρα μνήμης την 23η Ιουνίου24, εκάστου
έτους.
Υμνογραφικά25 προς τιμήν του Χερρονήσου Ιωακείμ, όπως επίσης και των
λοιπών Ιερομαρτύρων, Οσιομαρτύρων και Νεομαρτύρων κατά τα έτη 18211822, συνέταξαν μεταξύ άλλων οι: αρχιμ. Κύριλλος Κογεράκης, νυν Μητροπολίτης ρόδου, πρωτ. Ευάγγελος παχυγιαννάκης, τα οποία περιλαμβάνονται
στην έντυπη ακολουθία των αγίων26. η ίδια ακολουθία καταχωρίζεται και στο
"Κρητικόν Πανάγιον"27. ακολουθία προς τιμήν των αγίων Νεοϊερομαρτύρων
συνέταξε και ο Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας, η οποία είναι ανέκδοτη 28. Επιπροσθέτως, ο φιλόλογος Δημήτριος Δασκαλάκης συνέταξε παρακλητικό Κανόνα προς τιμήν των Νεοϊερομαρτύρων, προνοία του αρχιμανδρίτου
Χρυσοστόμου παπαδάκη του Κρητός, όπου μνημονεύεται και ο Επίσκοπος
Χερρονήσου Ιωακείμ29.

αθήνησι 1890, σσ. 179-180· Βασ. Ψιλάκι, ιστορία της
Κρήτης, τ. 3, Χανίοις 1909, σσ. 384-386· Ιωάν. Κονδυλάκη, ιστορία και γεωγραφία της Κρήτης, εν αθήναις
1903, σ. 88· ςτέφ. Ξανθουδίδης, Επίτομος ιστορία της
Κρήτης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ'
ημάς, εκδ. Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, εν αθήναις
1909, σ. 127.
20
ςε ορισμένες μαρτυρίες και πηγές φέρεται μεταξύ
των σφαγιασθέντων κατά το 1821στον Άγιο Μηνά και
ο Επίσκοπος Διοπόλεως Καλλίνικος, βοηθός του Μητροπολίτη Κρήτης, όμως η άποψη αυτή κρίνεται επισφαλής.
21
Ευγ. αντωνόπουλος (αρχιμ., νυν Μητρ.), "τοις εντευξομένοις", Ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων των
κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…., ό.π., σ. 41.
22
Εμμ. Δουνδουλάκης, Κρητική Αγιολογία. Μελέτες
Ορθοδόξου Αγιολογίας & Υμνολογίας, εκδ. Γρηγόρης,
αθήνα 2018, σ. 27· ο ίδιος, Περί της Μητρός Μεγάλης

του Χριστού Εκκλησίας … "λόγον εποιησάμην", εκδ. Γρηγόρης, αθήνα 2016, σ. 35.
23
Ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων των κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…., ό.π., σσ. 7-10. πρβλ. Εμμ. Δουνδουλάκης, Περί της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας …, ό.π., σσ. 54-58· ο ίδιος, Κρητική Αγιολογία…., ό.π., σσ. 29-32.
24
Εμμ. Δουνδουλάκης, Περί της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας …, ό.π., σ. 62·
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Αγιολόγιον & Εορτολόγιον της Εκκλησίας της Κρήτης, ό.π., σ. 40·
ο ίδιος, Μελετήματα Αγιολογικά - ιστορικά, ό.π., σ. 151.
25
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), ταμείον Υμνογραφίας Αγιολόγιου και Εορτολόγιου της Εκκλησίας της Κρήτης, Ι.Μ.Μ.Β., εκδ. Επτάλοφος α.Β.Ε.Ε., αθήνα 2018, σ. 253.
26
Ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων των κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…., ό.π., σσ. 45-73.
27
ςυγγραφείς, Κρητικόν Πανάγιον, τ. Β΄, ηράκλειον 2001, σσ. 325-341.
28
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Ταμείον Υμνογραφίας Αγιολόγιου και Εορτολόγιου της Εκκλησίας της Κρήτης, ό.π., σ. 253.
29
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Κρητική Παρακλητική, τ. Γ΄, εκδ. Ι.Μ.Μ.Β., Βατοπαίδι 2015,
σ. 48.
30
Θ. Δετοράκης, "Γεωργίου Νικολετάκη ανέκδοτοι Επισκοπικοί Κατάλογοι της Κρήτης",
Κρητολογία, τεύχ. 4 (1977) 95.
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ε. Νεοϊερομάρτυς Ιωακείμ Επίσκοπος πέτρας
Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τον Επίσκοπο πέτρας
άγιο Ιωακείμ, ανιψιό του Μελετίου Κλώντζα,30 κάποιες από τις οποίες είναι
αποκλίνουσες μεταξύ τους. Ο Ιεράρχης δέχτηκε τον πυροβολισμό των τούρ-
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κων του Χουμεριάκου31 στη Επάνω Φουρνή32, στην Επισκοπική του έδρα και
όχι στο ηράκλειο, όπως συνέβη με άλλους Κρήτες Ιεράρχες. ςύμφωνα με το
Νικόλαο Ζερβογιάννη, η σφαίρα έπληξε τον Επίσκοπο πέτρας στα πλευρά
και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα.33
ςτην Επάνω Φουρνή,34 έξω από το ναό της παναγίας, στον τόπο όπου
έλαβε χώρα η δολοφονία του πέτρας Ιωακείμ, ανεγέρθηκε το 1934 μεγαλοπρεπές μνημείο όπου γίνεται αναφορά στον "Εθνομάρτυρα" Επίσκοπο πέτρας Ιωακείμ α΄ και αναγράφεται ως ημερομηνία δολοφονίας του η 24η
Ιουνίου 1821.35
Μετά από αίτημα της Ιεράς Επαρχιακής ςυνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης το Οικουμενικό μας πατριαρχείο, δια της υπ᾽ αριθμόν πρωτ. 837/ 21-9200036 πατριαρχικής και ςυνοδικής πράξης37, ενέγραψε στο αγιολόγιο και
31

Ν. τωμαδάκης, "Έλεγχος των εκ Κρήτη αρχιερατευσάντων επί τουρκοκρατίας (16451898)", ΕΕΚΣ 3(1940) 152.
32
Οι πληροφορίες ως προς τον τόπο και τρόπο μαρτυρικής τελείωσης του πέτρας Ιωακείμ
είναι αποκλίνουσες. Ο Μητροπολίτης, Καθηγητής πανεπιστημίου και Ιστορικός κ. ανδρέας
Νανάκης καταγράφει την Μονή αρσανίου ως τόπο σφαγής του Ιεράρχου, ενώ ο Ομότιμος Καθηγητής πανεπιστημίου κ. Θεοχάρης Δετοράκης μνημονεύει ως τόπο όπου έλαβε χώρα το
συμβάν τη Μονή αρετίου. Επιπροσθέτως, οι αναφορές του Νικολάου ςταυράκη για το Νέο
Χωριό (Νεάπολη) και του Γεωργίου ςυλαμιανάκη που αναφέρει την Κάτω Φουρνή ως τόπο
όπου έλαβε χώρα το συμβάν, δεν φαίνονται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Βλέπε ενδεικτικά: ανδ. Νανάκης (αρχιμ., νυν Μητρ.), Εκκλησιαστικά Κρήτης 19ος - 20ός
αιώνας, ό.π., σ. 15· Ευγ. αντωνόπουλος (αρχιμ., νυν Μητρ.), "τοις εντευξομένοις", Ακολουθία
των Αγίων Νεομαρτύρων των κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…., εκδ.
ΙΕςΕΚ, ηράκλειον 2001, σ. 36 υποσ. 36· Θ. Δετοράκης, ιστορία της Κρήτης, ό.π., σ. 324. πρβλ.
Θ. Δετοράκης, ιστορία της Εκκλησίας Κρήτης. Συνοπτικό διάγραμμα, ό.π., σ. 82· Μεν. παρλαμά, "Ιστορικά και βιογραφικά ςημειώματα του ςτεφ. Νικολαΐδου", Ανάλεκτα, ηράκλειον
1988, σ. 267-269. Καλ. Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών, εν αθήναις 1859, σ. 42· Θ. τζεδάκης (αρχιμ.), "ςύντομος Εκκλησιαστική
Ιστορία του Νομού ηρακλείου" Το ηράκλειο και ο Νομός του, σ. 14· Νικ. ςταυράκη, Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης μετά διαφόρων γεωγραφικών, ιστορικών, αρχαιολογικών,
εκκλησιαστικών κτλ. ειδήσεων περί της Νήσου, αθήνησι 1890, σσ. 179-180· Βασ. Ψιλάκι, ιστορία της Κρήτης, τ. 3, Χανίοις 1909, σ. 386.
33
Νικ. Ζερβογιάννη, "η συμμετοχή του Νομού λασιθίου στην εθνεγερσία του 1821",
Αμάλθεια, τ. Β΄, τεύχ. 6 (1971) 98· Ευγ. αντωνόπουλος (αρχιμ., νυν Μητρ.), "τοις εντευξομένοις", Ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων των κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…, έκδ. ΙΕςΕΚ, ηράκλειον 2001, σ. 35.
34
Μ. πατεράκης (πρωτ.), "η παρουσία του Μοναχισμού στην περιοχή της Φουρνής (τ.Δ.)
μέσα από τα παραχωρητήρια έγγραφα της Ι.Μ. αρετίου", ΕΕιΜΠΧ, τ. Ε΄, μέρος 1, Νεάπολη
2014, σ. 173.
35
· Ευγ. αντωνόπουλος (αρχιμ., νυν Μητρ.), "τοις εντευξομένοις", Ακολουθία των Αγίων
Νεομαρτύρων των κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…, ό.π., σ. 35.
36
Εμμ. Δουνδουλάκης, Κρητική Αγιολογία. Μελέτες Ορθοδόξου Αγιολογίας & Υμνολογίας,
εκδ. Γρηγόρης, αθήνα 2018, σ. 26, 307· ο ίδιος, Περί της Μητρός Μεγάλης του Χριστού
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Εορτολόγιό της τους Ιερομάρτυρες και Νεομάρτυρες
που σφαγιάστηκαν από τους τούρκους στην Κρήτη,
κατά τα έτη 1821 & 1822, μεταξύ αυτών και τον πέτρας Ιωακείμ, ορίζοντας ως ημέρα μνήμης την 23η
Ιουνίου38, εκάστου έτους.
Ως προς τα υμνογραφικά39 προς τιμή του πέτρας Ιωακείμ και των λοιπών Νεοϊερομαρτύρων και
Νεομαρτύρων του 1921 & 1822, ισχύουν όσα σημειώσαμε στον Χερρονήσου Ιωακείμ.

στ. Νεοϊερομάρτυς Νεόφυτος Επίσκοπος
Κνωσού
Ο Άγιος νεοϊερομάρτυρας Νεὀφυτος Φυντικάκης
ήλκε την καταγωγή του από το Μοχό πεδιάδος. η
ανάρρησή του στην Επισκοπή Κνωσού έγινε κατόπιν
αιτήσεως του Μητροπολίτη Κρήτης Γερασίμου παρδάλη, στις 30 απριλίου του 1819 και χειροτονήθηκε
στον πατριαρχικό Ναό.40
η μαρτυρική τελείωση του Επισκόπου Κνωσού
Νεοφύτου έλαβε χώρα το πρωί της 24ης41 Ιουνίου

Εκκλησίας … "λόγον εποιησάμην", εκδ. Γρηγόρης, αθήνα 2016,
σ. 35.
37
Ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων των κατά τα έτη
ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…, ό.π., σσ. 7-10.
πρβλ. Εμμ. Δουνδουλάκης, Περί της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας …, ό.π., σσ. 54-58· ο ίδιος, Κρητική Αγιολογία…, ό.π., σσ. 29-32.
38
Εμμ. Δουνδουλάκης, Περί της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας …, ό.π., σ. 62· Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Αγιολόγιον & Εορτολόγιον της Εκκλησίας της Κρήτης, ό.π., σ. 40· ο
ίδιος, Μελετήματα Αγιολογικά - ιστορικά, ό.π., σ. 151.
39
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Ταμείον Υμνογραφίας Αγιολόγιου και Εορτολόγιου της Εκκλησίας της Κρήτης, Ι.Μ.Μ.Β., εκδ.
Επτάλοφος α.Β.Ε.Ε., αθήνα 2018, σ. 253.
40
Θ. Δετοράκης, "Γεωργίου Νικολετάκη ανέκδοτοι Επισκοπικοί Κατάλογοι της Κρήτης", Κρητολογία, τεύχ. 4 (1977) 85·
Ν. τωμαδάκης, "Έλεγχος των εκ Κρήτη αρχιερατευσάντων επί
τουρκοκρατίας (1645- 1898)", ΕΕΚΣ 3(1940) 135-136.
41
ςύμφωνα με άλλες ιστορικές μαρτυρίες και μελετητές η
σφαγή των επισκόπων έλαβε χώρα στις 23 του μηνός Ιουνίου.
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του 1821 στο ηράκλειο, όπου σφαγιάστηκε42 με τους: Χερρονήσου Ιωακείμ,
λάμπης Ιερόθεο, ςητείας Ζαχαρία και το
Μητροπολίτη Κρήτης Γεράσιμο, όπως και
πλήθος άλλων κληρικών.
ςτις 24 Ιουνίου 1881, εξήντα χρόνια
από τη σφαγή των Ιεραρχών στο ηράκλειο, τελέστηκε αρχιερατικό συλλείτουργο και επιμνημόσυνη δέηση, στην
οποία μνημονεύτηκαν οι σφαγιασθέντες Ιεράρχες. την Κυριακή 27 Ιουνίου του 1971,
150 χρόνια μετά το γεγονός της σαφής, τελέστηκε στον ιερό ναό του αγίου Μηνά ςυ-

42

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Νεόφυτος,
Ἐπίσκοπος Κνωσοῦ,
Ἱερός Ναός Εὐαγγελιστρίας
Μοχοῦ

περί του θέματος, μπορεί να συμβουλευτεί ο
ενδιαφερόμενος την ακόλουθη ενδεικτική βιβλιογραφία: ανδ. Νανάκης (αρχιμ., νυν Μητρ.), Εκκλησιαστικά Κρήτης 19ος - 20ός αιώνας, εκδ.
αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 15·
Ευγ. αντωνόπουλος (αρχιμ., νυν Μητρ.), "τοις εντευξομένοις", Ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων
των κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…., εκδ. ΙΕςΕΚ, ηράκλειον 2001, σ.
31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40· Ν. τωμαδάκης,
"Έλεγχος των εκ Κρήτη αρχιερατευσάντων επί
τουρκοκρατίας (1645- 1898)", ΕΕΚΣ 3(1940)138,
128· Θ. Δετοράκης, ιστορία της Κρήτης, ό.π., σ.
324. πρβλ. Θ. Δετοράκης, Μηνάς ο μεγαλομάρτυς,
ο Άγιος του Μεγάλου Κάστρου (Αγιολογικά, Υμνολογικά, ιστορικά), ηράκλειο 1995, σ. 110· Μεν.
παρλαμά, "Ιστορικά και βιογραφικά ςημειώματα
του ςτεφ. Νικολαΐδου", Ανάλεκτα, ηράκλειον
1988, σσ. 267-269. Καλ. Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου
των Κρητών, εν αθήναις 1859, σ. 41· Νικ. Ζερβογιάννη, "η συμμετοχή του Νομού λασιθίου στην
εθνεγερσία του 1821", Αμάλθεια, τ. Β΄, τεύχ. 6
(1971) 98· Θ. τζεδάκης (αρχιμ.), "ςύντομος Εκκλησιαστική Ιστορία του Νομού ηρακλείου" Το ηράκλειο και ο Νομός του, σ. 150· Νικ. ςταυράκη,
Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης μετά διαφόρων γεωγραφικών, ιστορικών, αρχαιολογικών,
εκκλησιαστικών κτλ. ειδήσεων περί της Νήσου,
αθήνησι 1890, σσ. 179-180.
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νοδική Θεία λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ιεραρχών. ςε ανάμνηση του γεγονότος αυτού αποκαλύφθηκε στο νάρθηκα του
Μητροπολιτικού Ναού του ηρακλείου αναμνηστική μαρμάρινη πλάκα, στην
επιγραφή της οποία μνημονεύεται και το όνομα του Κνωσού Νεοφύτου43.
Μετά από αίτημα της Ιεράς Επαρχιακής ςυνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, η Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας πατριαρχείο, δια της υπ' αριθμόν πρωτ. 837/ 21-9-200044 πατριαρχικής και ςυνοδικής πράξης45 της,
ενέγραψε στο αγιολόγιο και Εορτολόγιό της τους Ιερομάρτυρες και Νεομάρτυρες που σφαγιάστηκαν από τους τούρκους στην Κρήτη, κατά τα έτη 1821
& 1822, μεταξύ αυτών και τον Χερρονήσου Ιωακείμ, ορίζοντας ως ημέρα μνήμης την 23η Ιουνίου46, εκάστου έτους.
Υμνογραφικά47 προς τιμήν του Κνωσού Νεοφύτου, όπως επίσης και των
λοιπών Ιερομαρτύρων, Οσιομαρτύρων και Νεομαρτύρων κατά τα έτη 18211822, συνέταξαν μεταξύ άλλων οι: αρχιμ. Κύριλλος Κογεράκης, νυν Μητροπολίτης ρόδου, πρωτ. Ευάγγελος παχυγιαννάκης, τα οποία περιλαμβάνονται
στην έντυπη ακολουθία των αγίων48. η ίδια ακολουθία καταχωρίζεται και στο
"Κρητικόν Πανάγιον"49. ακολουθία προς τιμήν των αγίων Νεοϊερομαρτύρων
συνέταξε και ο Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας, η οποία είναι ανέκδοτη50. Επιπροσθέτως, ο φιλόλογος Δημήτριος Δασκαλάκης συνέταξε παρακλητικό
Κανόνα προς τιμήν των Νεοϊερομαρτύρων, προνοία του αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου παπαδάκη του Κρητός, όπου μνημονεύεται και ο Επίσκοπος Κνωσού Νεόφυτος51.
43

Ευγ. αντωνόπουλος (αρχιμ., νυν Μητρ.), "τοις εντευξομένοις", Ακολουθία των Αγίων
Νεομαρτύρων των κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…., ό.π., σ. 41.
44
Εμμ. Δουνδουλάκης, Κρητική Αγιολογία. Μελέτες Ορθοδόξου Αγιολογίας & Υμνολογίας,
εκδ. Γρηγόρης, αθήνα 2018, σ. 27· ο ίδιος, Περί της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
… "λόγον εποιησάμην", εκδ. Γρηγόρης, αθήνα 2016, σ. 35.
45
Ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων των κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…., ό.π., σσ. 7-10. πρβλ. Εμμ. Δουνδουλάκης, Περί της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας …, ό.π., σσ. 54-58· ο ίδιος, Κρητική Αγιολογία…., ό.π., σσ. 29-32.
46
Εμμ. Δουνδουλάκης, Περί της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας …, ό.π., σ. 62·
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Αγιολόγιον & Εορτολόγιον της Εκκλησίας της Κρήτης, ό.π., σ. 40·
ο ίδιος, Μελετήματα Αγιολογικά - ιστορικά, ό.π., σ. 151.
47
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), ταμείον Υμνογραφίας Αγιολόγιου και Εορτολόγιου της Εκκλησίας της Κρήτης, Ι.Μ.Μ.Β., εκδ. Επτάλοφος α.Β.Ε.Ε., αθήνα 2018, σ. 253.
48
Ακολουθία των Αγίων Νεομαρτύρων των κατά τα έτη ΑωΚΑ και ΑωΚΒ εν Κρήτη μαρτυρησάντων…., ό.π., σσ. 45-73.
49
ςυγγραφείς, Κρητικόν Πανάγιον, τ. Β΄, ηράκλειον 2001, σσ. 325-341.
50
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Ταμείον Υμνογραφίας Αγιολόγιου και Εορτολόγιου της Εκκλησίας της Κρήτης, ό.π., σ. 253.
51
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Κρητική Παρακλητική, τ. Γ΄, εκδ. Ι.Μ.Μ.Β., Βατοπαίδι 2015,
σ. 44, 47.
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ΙΙ. Νεομάρτυρες (λαϊκοί) Άγιοι
της Ιεράς Μητροπόλεως πέτρας & Χερρονήσου

γέρθηκε προς τιμήν της στη
Φουρνή το 199655, καταδεικνύει
την ευλάβεια της τοπικής εκκλησιαστικής κοινότητα προς
τιμήν της.
ςτους επώνυμους υμνογράφους της Νεομάρτυρος Μαρίας
Μεθυμοπούλας συγκαταλέγονται οι: Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας, αρχιμανδρίτης Κύριλλος
Κογεράκης, νυν Μητροπολίτης
ρόδου, Ιεροδιάκονος πρόδρομος Ξενάκης, νυν Επίσκοπος
Κνωσού και Ισιδώρα Μοναχή,
ηγουμένη της Ι.Μ. αγίου Ιεροθέου Μεγάρων. τα υμνογραἩ Ἁγία Νεομάρτυς Μαρία ἡ Μεθυμοπούλα,
φικά56 κείμενά τους προς τιμήν
Ἱερά Μονή Ὁσίας Εἰρήνης
Χρυσοβαλάντου
Ἡρακλείου
της αγίας δημοσιεύτηκαν μεταξύ του 1995 και του 2015 σε
αυτοτελείς εκδόσεις,57 στο "Κρητικόν Πανάγιον"58 και την "Κρητική Παρακλητική"59 αντίστοιχα.
Επιπροσθέτως, υμνογραφικά προς τιμήν της Νεομάρτυρος Μαρίας της
Μεθυμοπούλας συνέθεσε και ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος λαζαράκης, τα
οποία παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στο πλαίσιο Διεθνούς Μουσικολογικού
- Υμνογραφικού ςυνεδρίου στη Φινλανδία το 2015 και δημοσιεύσαμε στα
πρακτικά του60.

α. Νεομάρτυς Μαρία Μεθυμοπούλα
Οι πληροφορίες που αντλούμε για το πρόσωπο της Νεομάρτυρος Μαρίας
από τη ςυναξαριακή παράδοση52 και τις λοιπές πηγές και μελέτες53, είναι περιορισμένες. Μας δίδουν όμως μια σαφή εικόνα περί του προσώπου και της
μαρτυρικής τελείωσής της.
ςύμφωνα με τα ως άνω κείμενα, η Νεομάρτυς Μαρία καταγόταν από το
χωριό Κάτω Φουρνή Μεραμβέλλου. η φυσική ομορφιά της προσέλκυσε το ενδιαφέρον ενός χωροφύλακα τουρκαλβανού (αρναούτ), ο οποίος προσπάθησε
να την πείσει να τον παντρευτεί, κατ' επέκτασιν να την οδηγήσει σε εξωμοσία.
η επιμονή της να αποφεύγει τη συναναστροφή μαζί του και η άρνησή της να
γίνει σύντροφός του, να αλλάξει την πίστη της, τον ώθησαν να θελήσει να την
εκδικηθεί. την 1η Μαΐου του 1826, ενώ η Μαρία βρισκόταν πάνω σε μια μουριά προκειμένου να μαζέψει φύλλα για τους μεταξοσκώληκες, εκείνος την πυροβόλησε, οδηγώντας την στο θάνατο.
η μνήμη της Νεομάρτυρος τιμάται την 1η Μαΐου54, ενώ ο ναός που ανε52

Γ. λουκάκης (Ιερομ.), Νέον Μαρτυρολόγιον, εκδ. Γ. Φέξης, εν αθήναις 1895, σσ. 69-70·
Νικόδημος αγιορείτης (Μον.), Συναξαριστής Νεομαρτύρων, εκδ. " Ορθόδοξος Κυψέλη", Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 579-580· Ευγ. αντωνόπουλος (αρχιμ., νυν Μητρ.), Μαρτύριον και Ακολουθία της Αγίας Νεομάρτυρος Μαρίας της Μεθυμοπούλα εκ φουρνής Μεραμβέλλου, εκδ.
Ι.Μ.π.Χ., Νεάπολη 1995· Εμμ. ςταυρουλάκης (πρωτ.), Συναξάριον πάντων των Αγίων των
εν Κρήτη διαλαμψάντων, εκδ. ΙςΕΙαΚ, ηράκλειο 2004, σσ. 48-49· απ. Μπουρνέλης, "Νεομάρτυς Μαρία", Κρητών Άγιοι. Κρητική Εκκλησιαστική παράδοση, εκδ. αεράκης, ηράκλειο 1995,
σ. 103· Macaire de Simonos Pétras (hier.), Le Synaxaire. Vie des Saints de l'Église orthodoxe, t. 4,
éd. To Perivoli tis Pangias, Thessalonique 1993, σ. 145.
53
Ιωάν. περαντώνης, Λεξικόν των Νεομαρτύρων, τ. 3, αθήναι 1994, σ. 336· τ. ςυλλιγαρδάκης (Μητρ.), Χριστού Λίβανος, ρέθυμνον 1982, σ. 237· Εμμ. Δουνδουλάκης, Αγιολογικά και
Υμνολογικά Μελετήματα Β΄, εκδ. πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 25· Χρ. παπαδάκης
(αρχιμ.), Αγιολόγιον & Εορτολόγιον της Εκκλησίας της Κρήτης, ό.π., σ. 45· ο ίδιος, Μελετήματα Αγιολογικά - ιστορικά, ό.π., σ. 151· Μ. πατεράκης (πρωτ.), "η παρουσία του Μοναχισμού στην περιοχή της Φουρνής …", ΕΕιΜΠΧ, τ. Ε΄, μέρος 1, Νεάπολη 2014, σ. 173· Εμμ.
Δουνδουλάκης, Μάρτυρες και Νεομάρτυρες, (ανέκδοτη Μεταπτυχιακή εργασία), Θεσσαλονίκη 1999, σ. 25· Εμμ. Δουνδουλάκης, Κρητική Αγιολογία. …, ό.π., σ. 287.
54
Χρ. παπαδάκης (αρχιμ.), Αγιολόγιον & Εορτολόγιον της Εκκλησίας της Κρήτης, ό.π.,
σ. 45, 128· ο ίδιος, Μελετήματα Αγιολογικά - ιστορικά, ό.π., σ. 151.
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β. Νεομάρτυρας Νικηφόρος ο εκ Κριτσάς
Ο Άγιος Νικηφόρος ο εκ Κριτσάς ανήκει στην κατηγορία των αγίων Νεομαρτύρων οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως "εξ αρνησιχρίστων",61 διότι αρχικά
υπήρξαν χριστιανοί, ακολούθως ασπάστηκαν το Ισλάμ (εξωμότες) και τέλος
επέστρεψαν στην ορθόδοξη πίστη και μαρτύρησαν για το Χριστό.
Κύρια πηγή πληροφοριών περί του Νεομάρτυρος Νικηφόρου του εκ Κριτσάς, αλλά και της μαρτυρικής τελείωσής του αποτελεί το κατάστιχο του Ιεροδικείου του Χάνδακα (sicii) αρ. 47, σ. 9162, όπου σε έγγραφο του κάδη,
γνωστοποιείται η δικαστική απόφαση κατά του αρνησίχριστου Νικηφόρου,
καθώς επίσης η θανατική καταδίκη που του επιβλήθηκε63.
ςύμφωνα με το ως άνω κατάστιχο, ο Νικηφόρος (Ιμπραχήμ), υιός τζανή
και κάτοικος του χωριού Κριτσάς Μεραμβέλλου, σύζυγος της Φατμά και πατέρας των ανηλίκων Μουσταφά και ςαλίχ, επέστρεψε στην πατρώα χριστιανική πίστη, μετά την εξωμοσία του, γι' αυτό και παραπέμπεται σε δίκη, μετά
από σχετική προσφυγή των παιδιών του (κατ' ουσίαν κατά παρότρυνση της
συζύγου του).
η δίκη του Νικηφόρου του εκ Κριτσάς έγινε στις 11 Ιανουαρίου 183264,
όταν ο ίδιος ήταν μεταξύ 30 και 35 ετών και η μαρτυρική τελείωσή του έλαβε
χώρα στο ηράκλειο, την ίδια ημέρα, με απαγχονισμό, καθώς θεωρούνταν ατιμωτικό μαρτύριο. 65
η μνήμη του αγίου Νεομάρτυρος Νικηφόρου του εκ Κριτσάς, τιμάται από
την Εκκλησία της Κρήτης στις 11 Ιανουαρίου.66
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Άγιοι της ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου

ςτους επώνυμους υμνογράφους του Νεομάρτυρος
Νικηφόρου του εκ Κριτσάς
συγκαταλέγονται οι: αρχιμ.
Κύριλλος Κογεράκης, νυν
Μητρ. ρόδου, πρωτ. Ευάγγελος παχυγιαννάκης, αρχιμ.
Χρυσόστομος παπαδάκης
και η φιλόλογος κα Γεωργία
λουλουδάκη. τα υμνογραφικά67 των δύο πρώτων προς
τιμήν του αγίου καταχωρίζονται στην ακολουθία του στο
"Κρητικόν Πανάγιον"68, ο
παρακλητικός Κανόνας, ποίημα του αρχιμ. Χρυσοστόμου
παπαδάκη, στην "Κρητική
Παρακλητική"69, ενώ εκείνος
της κας Γ. λουλουδάκη παραμένει ανέκδοτος70.
***
Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Νικηφόρος, ὁ ἐκ Κριτσᾶς,
πριν ολοκληρώσουμε τη σύἘνορία Παναγίας Ὁδηγητρίας Κριτσᾶς
ντομη αυτή αναφορά μας
στους αγίους της Ιεράς Μητροπόλεως πέτρας και Χερρονήσου, θα πρέπει να μνημονεύσουμε και τον
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62
Β. Δημητριάδης - Δ. Δασκάλου (επιμ.), Ο Κώδικας των Θυσιών. Ονόματα και δημευμένες
περιουσίες των Χριστιανών αγωνιστών της Ανατολικής Κρήτης κατά την Επανάσταση του
1821, εκδ. Ινστιτούτο Μεσογειακών ςπουδών, πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης & Βικελαία
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βέλλου, του οποίου το προορατικό και διορατικό χάρισμα, τα θαύματα που
επιτέλεσε, η εν γένει πορεία του, δημιούργησαν ισχυρή παράδοση υπέρ της
οσιότητάς του, στην ευρύτερη περιοχή. Υμνογραφικά προς τιμήν του Γέροντος
συνέθεσε ο γράφων72, αλλά και ο πρωτο-πρεσβύτερος Νικόλαος λαζαράκης73.
Καταλήγοντας, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι Άγιοι της πίστεώς
μας, Μάρτυρες και Νεομάρτυρες, κληρικοί και λαϊκοί -όπως εκείνοι της Ιεράς
Μητροπόλεως πέτρας και Χερρονήσου- μιμούνται, με το μαρτύριο του "αίματος" αντιγραφικά και με εκείνο της "συνειδήσεως" μεταφορικά,74 το πάθος
και τη ςταυρική θυσία του Κυρίου μας. ςυνιστούν παράδειγμα προς μίμηση
για όλους εμάς και αποδεικνύουν εμπράκτως ότι, όπου κυριαρχεί η αγάπη
προς Εκείνον, ο ακόλουθος παύλειος λόγος βρίσκει την πλήρη εφαρμογή του:
"Τις ημάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις ή στενοχωρία ή διωγμός … ή μάχαιρα; … ένεκεν σου θανατούμεθα…, αλλ' εν τούτοις πάσι υπερνικώμεν δια του αγαπήσαντος ημάς."75
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Ιωάννης Ν. λίλης
Δρ Θεολογίας, Επίκουρος Καθηγητής π.α.Ε.α.Κ.

αρχαία ελληνική φιλοσοφία και χριστιανικό δόγμα
στην περίοδο των αιρετικών προκλήσεων·
η περίπτωση του ανδρέα Ιεροσολυμίτου,
αρχιεπισκόπου Κρήτης
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ι Θεολόγοι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία για να διατυπώσουν το χριστιανικό δόγμα, πάντοτε
ύστερα από μία αιρετική πρόκληση. ποτέ δεν διατυπώνουν εκφραστικά το δόγμα με όρους της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αν δεν υπάρχει
εκ των προτέρων μία αιρετική πρόκληση, και τα κείμενα τους εκφράζουν μία
ςύνοδο της Εκκλησίας, και μάλιστα Οικουμενική, που προηγήθηκε ή βρισκόταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και όχι προσωπικές τους απόψεις. τα κείμενα
της σημερινής πατρολογίας του Migne, μέσα από την οποία κυρίως πληροφορούμαστε τη θεολογία των πατέρων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής
περιόδου, είναι συνήθως κηρύγματα των πατέρων της Εκκλησίας προς το ποίμνιο τους (όλοι οι θεολόγοι του Βυζαντινής περιόδου είναι κληρικοί, η πλειονότητα αυτών αρχιερείς και πολλοί εξ’ αυτών προκαθήμενοι Εκκλησιών), ύστερα
από μία Οικουμενική ςύνοδο, μέσα από τα οποία θέλουν να ενημερώσουν και
να διευκρινίσουν τον νέο θεολογικό όρο που προσετέθηκε στη δογματική διατύπωση, όχι από έναν μεμονωμένο πατέρα της Εκκλησίας, αλλά συνολικά
από τη ςύνοδο της Εκκλησίας.
τρία είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να σημειώσουμε στη θεολογική
διατύπωση των Εκκλησιαστικών πατέρων: α) με τους φιλοσοφικούς όρους
της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας εκφράζουν το περιεχόμενο της αγίας Γραφής, τόσο της παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, χωρίς να ξεχωρίζουν κα-
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θόλου τις δύο Διαθήκες β) μιλούν ως ασκητές και θεόπτες πατέρες της Εκκλησίας που διεξάγουν εκκλησιαστικό κήρυγμα και μαρτυρία και όχι ως φιλόσοφοι της κλασικής αρχαιότητας ή στοχαστές και γ) συνδέουν τους
δογματικούς όρους, και των προηγηθεισών Οικουμενικών ςυνόδων και της
εποχής τους, με την εκκλησιαστική πολιτική της εποχής τους. Μόνο με την
εξέταση της ιστορικής περιόδου, στην οποία γράφτηκε το κείμενο ενός Θεολόγου πατρός της Εκκλησίας, θα κατανοήσουμε πλήρως το κείμενο και τον
δογματικό όρο που εξετάζει ο συγκεκριμένος πατήρ της Εκκλησίας. αν ξεχωρίσουμε το θεολογικό κείμενο ενός εκκλησιαστικού ανδρός από την εκκλησιαστική πολιτική της εποχής του, μερικές φορές ακόμα και την
αυτοκρατορική πολιτική της εποχής του, τότε δεν θα κατανοήσουμε με επάρκεια ούτε το περιεχόμενο του όρου, ούτε τι ακριβώς θέλει να εκφράσει ο ίδιος
ως πρόσωπο και ποιμένας της Εκκλησίας.
Δεν θα πρέπει να μας ενοχλεί το γεγονός ότι πατέρες της Εκκλησίας εισάγουν στη θεολογία όρους της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. η αρχαία ελληνική φιλοσοφία είχε καταστεί αδήριτη ανάγκη την εποχή των μεγάλων
αιρετικών προκλήσεων του Βυζαντίου, ύστερα από τις κατακτήσεις του Μεγάλου αλεξάνδρου στα μέρη, όπου αργότερα άνθισε και διατυπώθηκε ο χριστιανισμός. Οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν τη φιλοσοφία που άφησε
στα μέρη αυτά ο Μέγας αλέξανδρος, και δη την αριστοτελική, γιατί προηγουμένως την χρησιμοποίησαν οι αιρετικοί κληρικοί θεολόγοι διαστρευλώνοντας
το χριστιανικό δόγμα. Με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία απαντούν και οι ορθόδοξοι πατέρες. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που ζει τον 8ο μ.Χ. αιώνα,
στο έργο του Πρός τοὺς διαβάλλοντας τὰς ἁγίας εἰκόνας γράφει ακριβώς ρωτώντας τον αναγνώστη του «πού βρήκες στην Παλαιά Διαθήκη ή στο Ευαγγέλιο το όνομα της Τριάδος, ή το ὀμοούσιον ή το μία ὑπόστασις του Χριστού,
δύο φύσεις, αυτολεξεί; Αλλά όμως, συνεχίζει, επειδή τα όρισαν αυτά οι άγιοι
Πατέρες από τις ισοδύναμες με αυτά λέξεις της Αγίας Γραφής τα δεχόμαστε
και αυτούς που δεν τα δέχονται τους αναθεματίζουμε».1 ςύμφωνα με το παραπάνω κείμενο εκείνο που ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η έκφραση της αλή-

θειας της αγίας Γραφής με ισοδύναμες λέξεις. αν δεν είναι ακριβώς οι ίδιες δεν
ενοχλεί, αρκεί να έχουν το ίδιο περιεχόμενο, χωρίς να αλλοιώνουν τη ευαγγελική αλήθεια. η χρησιμοποίηση της φιλοσοφικής ορολογίας σε αυτό το έργο
ήταν επιτακτική ανάγκη, γιατί με τη φιλοσοφική ορολογία προσπαθούσαν οι
αιρετικοί να αλλοιώσουν τη διδασκαλία της αγίας Γραφής και της Εκκλησίας,
και επομένως με τα ίδια όπλα έπρεπε να απαντήσουν οι μεγάλοι Εκκλησιαστικοί πατέρες.
Οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν τους φιλοσοφικούς όρους ως
Θεόπτες ασκητές και όχι ως στοχαστές. Εξωτερικά χρησιμοποιούν τους όρους
των σπουδαίων φιλοσοφικών σχολών της κλασικής αρχαιότητας, όμως αλλάζουν το περιεχόμενο των φιλοσφικών όρων και το καθιστούν καθαρά
θεολογικό, ομολογώντας την ορθόδοξη πίστη. Οι φιλοσοφικοί όροι που χρησιμοποιήθηκαν στη θεολογία είναι συγκεκριμένοι και ουσιαστικά έγιναν τεχνικοί
όροι της δογματικής διδασκαλίας. ςτον παρόν άρθρο θα εξετάσουμε την πορεία των φιλοσοφικών όρων, που έγιναν θεολογικοί, μέχρι τον Μ. Κανόνα του
αγίου ανδρέα Ιεροσολυμίτου, αρχιεπισκόπου Κρήτης (660-740). η θεολογική
πορεία των όρων θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ακριβή θεολογική
χρήση από τον ανδρέα Κρήτης αλλά και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο διατυπώθηκαν. η εποχή του ανδρέα Κρήτης παρουσιάζει ιδιαίτερο εδιαφέρον.
ςτην εποχή του έχουν διατυπωθεί όλοι οι δογματικοί όροι. Υπάρχει η αίρεση
του Μονοθελητισμού, αλλά έχουν προηγηθεί οι μεγάλες αιρέσεις που αντιμετώπισαν οι Καππαδόκες πατέρες, οι οποίοι και χρησιμοποίησαν τους κυριότερους φιλοσοφικούς όρους, τους οποίους μετέτρεψαν σε θεολογικούς. Οι
Θεολόγοι χρησιμοποιούν τους παγιωμένους όρους, ως τεχνικούς όρους της θεολογικής διατύπωσης, όροι που κάποτε ήταν φιλοσοφικοί. Ένας αυτοκράτορας που συνδέεται άμεσα με την πορεία του ανδρέα Κρήτης ο Βαρδάνης
ονομάζει τον εαυτό του, μετά την στέψη του αυτοκράτορα, ως Φιλιππικό. ςημειώνει ο πατήρ παντελεήμων τσορμπατζόγλου2: «η αλλαγή του ονόματος
με την ευκαιρία της αναρρήσεως των νέων αυτοκρατόρων δεν ήταν άγνωστη
στην ιστορία του Βυζαντίου. ςυνήθως υπαγορευόταν από ιδιαίτερους κάθε
φορά λόγους, κυρίως δυναστικούς ή προπαγανδιστικούς. ςτην περίπτωση του
αψίμαρου – τιβέριου εύκολα κανείς διαβλέπει τον λόγο, αλλά για τη μετονομασία του Βαρδάνη δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να αποκαλύπτει την προτίμηση αυτή».3 Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο από την εποχή του ανδρέα

1

Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Πρός τούς διαβάλλοντας τάς ἀγίας εἰκόνας λόγοι τρεις, [B. Kotter,
Walter – De Gruyter 1975, t. III (Patristische Texte und Studien 17)] 111–8: «πού εὖρες ἐν τῇ παλαιᾷ ἤ ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ ὄνομα τριάδος ἤ ὀμοούσιον ἤ μίαν φύσιν θεότητος τρανῶς ἤ τρεις
ὑποστάσεις αὐτολεξεί ἤ μίαν ὑπόστασιν τοῦ Χριστοῦ ἤ δύο φύσεις αὐτολεξεί; Ἀλλ’ ὄμως
ἐπειδή ἐκ τῶν ἰσοδυναμουσῶν λέξεων τῶν ἐν τῇ γραφῇ κειμένων ὤρισαν ταῦτα οἱ ἅγιοι πατέρες, δεχόμεθα καί τούς μή δεχόμενους ἀναθεματίζομεν». η επανάληψη της λέξεως αὐτολεξεὶ δύο φορές σε μία σειρά δείχνει ακριβώς το γεγονός πως η αλήθεια του ευαγγελίου
πρέπει να συνεχιστεί ανόθευτη, χωρίς καμία αλλοίωση, ενώ είναι δευτερεύον θέμα το πώς θα
εκφραστεί εξωτερικά αυτή η αλήθεια.

αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο ανδρέας Κρήτης (660-740) και ο πιθανός χρόνος
συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) Βυζαντινά 24 (2004) σελ. 7-42.
3
αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο ανδρέας Κρήτης (660-740) και ο πιθανός χρόνος
συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) Βυζαντινά 24 (2004) σελ. 21, παραπομπή 52.
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Κρήτης ήταν η εκλογή του. Εκλέχτηκε αρχιεπίσκοπος Κρήτης από τη ςύνοδο
της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ ο Κρήτης εκλέγονταν από τη ρώμη, καθώς εκπρωσοπούσε τον πάπα στις ςυνόδους της ανατολής.4 Ήδη στην εποχή του
ανδρέα οι δυτικοί θεολόγοι είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν τους πρώην φιλοσοφικούς όρους στη θεολογία με διαφορετικό περιεχόμενο από ότι οι θεολόγοι
της ανατολής. ςτους δυτικούς θεολόγους πολλές φορές ο όρος «ὑπόσταση»
δεν σήμαινε «πρόσωπο», όπως στην ανατολή, αλλά «οὐσία» όπως στον αριστοτέλη. ςτη σημερινή πατρολογία του Migne στη λατινική μετάφραση του
ελληνικού κειμένου του Μ. Κανόνος του ανδρέα Κρήτης, κάποιες φορές ο όρος
«ὑπόσταση» μεταφράζεται στα λατινικά ως «ὑπόσταση» και κάποιες φορές
ως «οὐσία». Όταν μεταφράζεται ως «οὐσία» αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο
του ελληνικού κείμενου του Μ. Κανόνος. Οι λατίνοι θεολόγοι της δύσεως δεν
μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις αιρέσεις της ανατολής, και λόγω αποστάσεως αλλά και λόγω διαφορετικής γλώσσας, γεγονός που φαίνεται πολύ
καθαρά στη λατινική μετάφραση του ελληνικού κειμένου του Μ. Κανόνος του
ανδρέα Κρήτης. η χρήση των φιλοσοφικών όρων στη εποχή του ανδρέα δείχνει και την απόσταση που είχε αρχίσει ήδη να χωρίζει τους δύο κόσμους, γεγονός που θα φανεί πολύ καθαρά στο ςχίσμα του 1054.
Οι φιλοσοφικοί όροι γενητόν – ἀγένητον στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία
χρησιμοποιούνται από τον πλάτωνα για να χαρακτηρίσουν τον αισθητό και
τον νοητό κόσμο αντίστοιχα. η ύλη και ο αισθητός κόσμος είναι «γενητό», ενώ
η ψυχή, ο Θεός, ο νους, ο νοητός κόσμος είναι το ἀγένητο. Και τα δύο υπάρχουν από πάντα, απλά το γενητό, όπως η ύλη, αλλάζει συνεχώς μορφή και μεταβάλλεται ενώ το ἀγένητο, όπως η ψυχή και το θείο, παραμένει αμετάβλητό5
και δίνει τη μορφή και το σχήμα στο γενητό.6 Οι πατέρες χρησιμοποιούν αυτό

το σχήμα με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας
λέγει πως το «ἀγένητο» σημαίνει το ἄκτιστο.7 Μόνο η θεία ουσία, συνεχίζει ο
Δαμασκηνός, είναι «ἀγένητη» (με ένα νη) δηλαδή ἄκτιστη. Όλα τα άλλα εκτός
της θείας φύσεως, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχής, είναι γενητά δηλαδή
κτιστά.8 Έτσι το φιλοσοφικό σχήμα γενητό – ἀγένητο μετά τη χρησιμοποίηση
του από τη θεολογία των πατέρων αλλάζει περιεχόμενο. ςτο ἀγένητο της θεολογίας ανήκει πλέον μόνο ο άκτιστος τριαδικός Θεός. Όλα τα υπόλοιπα
σώμα, ψυχή, άγγελοι, νους, ζώα, φυτά είναι γενητά.9 Βέβαια, όπως τονίζουν
καθαρά οι πατέρες, μεταξύ των κτισμάτων υπάρχουν διαφορές και διαβαθμίσεις. Άλλο κτίσμα είναι άνθρωπος, σημειώνει ο Δαμασκηνός, άλλο κτίσμα ο
άγγελος, άλλο κτίσμα το ζώο, (και μεταξύ της ανθρώπινης ψυχής και του σώματος υπάρχει λειτουργική διάκριση), όμως επιμένουν πως όλα είναι κτίσματα, γιατί δημιουργήθηκαν από τον Δημιουργό Θεό.10 Επίσης τα γενητά
για τη θεολογία ούτε υπάρχουν από πάντα ούτε παίρνουν απλώς το σχήμα
από το ἀγένητο, αλλά δημιουργούνται εξ’ολοκλήρου από το ἀγένητο – ἄκτιστο ἐκ τοῦ μὴ ὄντος.11 Όλη αυτή η μετάπλαση των όρων γενητό – ἀγένητο σε

αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο ανδρέας Κρήτης (660-740) και ο πιθανός χρόνος
συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) Βυζαντινά 24 (2004) σελ. 18, παραπομπή 43:
«Ωστόσο πρόβλημα παραμένει αυτή καθεαυτή η εκλογή του ανδρέα από τη σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως, αφού ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης ήταν λεγάτος του πάπα και η εκλογή είχε
σχέση με τη ρώμη».
5
πλάτωνος, φαίδων, 80b: « …τῷ μεν θείῳ καί ἀθανάτῳ καί νοητῷ καί μονοειδεῖ καί ἀδιαλύτῳ καί ἀεί ὡσαύτως κατά ταυτά ἔχοντι ἐαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχήν, τῷ δε ἀνθρωπίνῳ
καί θνητῷ καί πολυειδεῖ καί ἀνοήτῳ καί διαλυτῷ κατά ταυτά ἔχοντι ὁμοιότατον αὖ εἶναι
σῶμα». πλάτωνος, Τίμαιος 52ab: « τούτων δε οὔτως ἐχόντων ὁμολογητέον ἐν μεν εἶναι τό
κατά ταυτά εῖδος ἔχον, ἀγέννητον καί ἀνώλεθρον, οὖτε εἰς ἐαυτό εἰσδεχόμενον ἄλλο ἄλλοθεν
οὖτε αὐτό εἰς ἄλλο ποι ιόν, ἀόρατον δε καί ἄλλως ἀναίσθητον, τοῦτο ὅ δη νόησις εἰληχεν ἐπισκοπεῖν˙ τό δ’ ὁμώνυμον ὅμοιον τε ἐκείνῳ δεύτερον, αἰσθητόν, γεννητόν, πεφορημένον ἀεί, γιγνόμενον τε ἐν τινι τόπῳ καί πάλιν ἐκείθεν ἀπολλύμενον, δόξη μετ’ αἰσθήσεως περιληπτόν».
6
πρβλ. Γεωργίου Μαρτζέλου, η έννοια της θεότητας και η έννοια της δημιουργίας κατά
τους Πατέρες της Εκκλησίας (Δύο σημεία σύγκρουσης της πατερικής σκέψης με την αρχαία

ελληνική φιλοσοφία), στο Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός, εκδόσεις π.
πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2000, σελ. 62 κ. εξ.
7
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, PG. 94, 817B: « Χρή
γάρ εἰδέναι ὅτι τό ἀγέννητο διά τοῦ ἐνός νυ γραφόμενον τό ἄκτιστον ἦτοι τό μή ἀγένητον
σημαῖνει, τό δε ἀγέννητον διά δύο νυ γραφόμενον δηλοῖ τό μη γενηθέν. Κατά μέν οὖν τό
πρῶτον σημαινόμενον διαφέρει οὐσία οὐσίας. Ἄλλη γάρ οὐσία ἡ ἄκτιστος ἦτοι ἀγένητος (διά
τοῦ ἐνός νυ) καί ἄλλη ἡ γενητή ἦτοι ἡ κτιστή».
8
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὁρθοδόξου πίστεως, PG. 94, 113B: « Φύσεως
μεν ἐτι τό ἀγένητον καί τό γενητόν δι’ ἐνός τοῦ νυ γραφόμενον, ὄπερ δηλοῖ τό ἄκτιστον καί
κτιστόν…ἔστι οὖν ἡ μέν θεία φύσις ἀγένητος ἤτοι ἄκτιστος, πάντα δε τά μετά τήν θείαν φύσιν
γενητά ἤτοι κτιστά».
9
Μ. Βασιλείου, Κατ΄ Εὐνομίου 3 PG29, 660a: « Δύο γάρ λεγομένων πραγμάτων, θεότητος
τε καί κτίσεως, καί δεσποτείας καί δουλείας, καί ἁγιαστικῆς δυνάμεως καί ἁγιαζομένης».
10
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Διαλεκτικά, (από την κριτική έκδοση του Kotter) α΄ Περὶ οὐσίας
φύσεως καὶ μορφῆς12 – 16: «πολλά δε εἰσι τὰ κτίσματα καὶ πολλήν ἔχουσι πρὸς ἄλλήλα τη διαφορὰν˙ ἄλλο γὰρ κτίσμα ὁ ἄγγελος καὶ ἄλλο ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἕτερον βοῦς καὶ ἄλλο κύων, καὶ
ἕτερον οὐρανὸς καὶ ἄλλο γῆ, καὶ ἕτερον πῦρ καὶ ἄλλο ἀὴρ καὶ ἕτερον ὕδωρ˙ καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν
πολλὰ εἴδη εἰσὶν ἐν τοῖς κτίσμασιν».
11
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὁρθοδόξου πίστεως, PG. 94, 813 a –B: « ἡ
δε κτίσις ἐπί Θεοῦ θελήσεως ἔργον οὖσα οὐ συναΐδιος ἐστι τῷ Θεῷ , ἐπειδή οὐ πέφυκε τό ἐκ
τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι παραγόμενον συναΐδιον εἶναι τῷ ἀνάρχῳ κι ἀεί ὄντι. Ὧσπερ τοίνυν
οὐχ ὀμοίως ποιεῖ ἄνθρωπος καί Θεός – ὁ μεν γάρ ἄνθρωπος οὐδεν ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι
παράγει, ἀλλ’ ὅπερ ποιεῖ ἐκ προϋποκειμένης ὕλης ποιεῖ, οὐ θελήσας μόνο ἀλλά καί προεπινοήσας, … ὁ δε Θεός θελήσας μόνον ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι τά πάντα παρήγαγεν». Μ.
Ἀθανασίου, Κατά Αρειανῶν 1, 20 PG 26, 53 a: «τά μεν γάρ ἄλλα οἶα ἐστι τά γενητά οὐδέν
ὄμοιον κατ’ οὐσίαν ἔχει πρός τόν πεποιηκότα˙ ἄλλ’ ἔξωθεν αὐτοῦ ἐστι χάριτι καί βουλήσει
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κτιστό – ἄκτιστο12 από τους πατέρες έγινε ύστερα από την πρόκληση του
αρείου για την κτιστότητα του λόγου. πρώτα είπε ο Άρειος πως ο λόγος είναι
κτιστός, δηλαδή ότι Χριστός δεν είναι Θεός, και κατόπιν, ο Μ. αθανάσιος, για
να μπορέσει να αποδείξει ότι ο λόγος δεν είναι κτιστός, αναγκάστηκε να διευκρινίσει τι είναι το κτιστό, τι το άκτιστο και να βάλει τα όρια μεταξύ γενητού
και αγενήτου, δηλαδή κτιστού και ακτίστου. Καταλαβαίνουμε ακριβώς πως
λειτουργούν οι φιλοσοφικοί όροι στη θεολογία κατόπιν της προκλήσεως των
αιρετικών. Ο ανδρέας Ιεροσολυμίτης, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έχει ως προϋπόθεση στο έργο του τη διάκριση κτιστού και ακτίστου. Ζει στην εποχή του Μονοθελητισμού και ομιλεί για τις δύο φύσεις και το ένα πρόσωπο του Κυρίου
έχοντας ως προϋπόθεση τη διάκριση κτιστού και ακτίστου. Ο Χριστός έχει
ένα πρόσωπο και δύο φύσεις, οι οποίες έχουν δύο θελήματα. η θεϊκή φύση
του Κυρίου είναι άκτιστη, η ανθρώπινη φύση του Κυρίου είναι κτιστή. Ο Κύριος
την ίδια ώρα είναι και κτιστός και άκτιστος, συνεπώς την ίδια ώρα έχει και
άκτιστο θέλημα της άκτιστης θείας φύσεως και το κτιστό θέλημα της κτιστής
θείας φύσεως. Ο Κύριος έχει ένα πρόσωπο, που φέρει αυτές τις δύο φύσεις,
το πρόσωπο του Θεού λόγου. Δεν θα μπορούσε ο ανδρέας Κρήτης να διατυπώσει τη θεολογία του στον Μ. Κανόνα, αν δεν είχαν ξεκαθαριστεί από την
α΄ Οικουμενική ςύνοδο οι όροι κτιστό και ἄκτιστο.
Οι πατέρες δανείστηκαν στη θεολογία τους τον όρο Λόγο. Ο συγκεκριμένος όρος προέρχεται από τη φιλοσοφία του ηράκλειτου. Για τον εν λόγω φι-

λόσοφο ο λόγος είναι το πύρινο υφάδι, η αιώνια φωτιά, όπου τα πάντα ανακυκλώνονται ζωογονούμενα. Ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι αυτού του λόγου.
Όταν χάσει την αρμονική σχέση με τον παγκόσμιο λόγο γίνεται ανόητος, τυφλός και κουφός.13 Και η ψυχή για τον ηράκλειτο έχει λόγο που είναι και
αυτός ένα κομμάτι του παγκοσμίου πύρινου λόγου.14 από τον ηράκλειτο ο
όρος περνά στους ςτωικούς. Οι ςτωικοί όπως ο Ζήνων, ο ιδρυτής της ςτοάς,
ο Κλεάνθης, ο παναίτιος, ο ποσειδώνιος μιλούν για τον ατομικό λόγο που πρέπει να εναρμονίζεται με τον παγκόσμιο λόγο, γιατί μόνο αυτός είναι ορθός και
κοινός. Εξαιτίας της οργανικής σχέσης μεταξύ του παγκόσμιου λόγου με τον
ατομικό ότι προστάζει το δίκαιο και ο νόμος πρέπει να θεωρείται φύσει και
όχι θέσει.15 Ο Ζήνων μας λέγει πως το να ζει κάποιος κατ’ ἀρετήν δεν είναι τίποτα άλλο από το ομολογουμένως φύσει ζην. από τους ςτωικούς ο όρος περνάει τον ευαγγελιστή Ιωάννη. Λόγος πλέον είναι το δεύτερο πρόσωπο της
αγίας τριάδος, ο οποίος σάρξ ἐγένετο.16 ςτην αίδια κατάσταση της τριάδας
έχει ως υποστατικό ιδίωμα να γεννάται αϊδίως από τον πατέρα και μέσα στην
οικονομία έχει ως ιδιαίτερο οικονομικό έργο να αὐτουργεὶ, δηλαδή να φανερώνει την αγία τριάδα.17 Ο Ιωάννης ο ευαγγελιστής χρησιμοποιεί τον όρο
Λόγο στην προσπάθεια του να αναχαιτίσει το δοκητισμό, μία αίρεση με έντονα
τα στοιχεία της διαρχίας, που δεν δεχόταν με κανένα τρόπο την πραγματική

13

αὐτοῦ τῷ λόγῳ γινόμενα, ὥστε πάλιν δυνᾶσθαι καί παύεσθαι ποτε, εἰ θελήσειεν ὁ ποιήσας˙
ταύτης γαρ ἐστί φύσεως τα γενητά». Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τά ἄσματα τῶν ἀσμάτων PG
44, 885D: « πάλιν δε καί τῆς νοητῆς φύσεως διηρημένης, ἡ μεν ἄκτιστος ἐστι, καί ποιητική
τῶν ὄντων, ἀεί οὖσα ὅπερ ἐστί…ἡ δε διά κτίσεως παρασχεθεῖσα εἰς γένεσιν πρός τό πρῶτον
αἴτιον ἀεί βλέπει…».
12
Για τη σημασία των όρων αυτών στη θεολογία βλ. G. Florovsky, The Concept of Creation
in Saint Athanasius, στο Studia Patristica 2 (1962), σελ. 56 ε.˙ G. Florovsky, The Idea of Creation
in Christian Philosophy, στο Eastern Churches Quartely 8 (1949), σελ. 58 ε˙ Γεωργίου Φλορόφσκυ, Οἱ Ἀνατολικοὶ Πατέρες του 4ου αἱώνα. Μετάφραση παναγιώτου πάλλη. Εκδόσεις π.
πουρναρά 1991, σελ. 243 ε.˙ Γεωργίου Μεταλληνού, Λόγος ως αντίλογος. Θεολογικά δοκίμια,
εκδόσεις αρμός 1992, σελ. 33 κ. ε˙ Νίκου Ματσούκα, Θεολογία, κτισιολογία, ἐκκλησιολογία
κατά τόν Μέγαν Ἀθανάσιον. (Σημεία πατερικῆς καί οἰκουμενικῆς θεολογίας), Εκδόσεις π.
πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 2001, σελ. 89 κ. ε˙ Ν. Ματσούκα, Ο Σατανάς, εκδόσεις π. πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 1999 σελ. 61 κ. ε˙ Γεωργίου Δ. Μαρτζέλου, Ούσία καί ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ
κατά τόν Μέγαν Βασίλειον. (Συμβολή εἰς τήν ἰστορικοδογματικήν διερεύνησιν τῆς περί οὐσίας
καί ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ διδασκαλίας τῆς ὁρθοδόξου ἐκκλησίας). Εκδόσεις π. πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 59, 69, 82, 94, 115, 164˙ Γεωργίου Δ. Μαρτζέλου, Ἡθεοπτία τοῦ Ἡσαΐα
κατά τήν ὁρθόδοξη παράδοση, δημοσιευμένο στο Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής θεολογίας τόμος Α΄, εκδ. π. πουρναρά, Θεσσαλονίκη
1993, σελ. 45.

h. Diels, Ἠράκλειτος ΙΒ 1, : « τοῦ δε λόγου τουδ’ ἐόντος ἀεί ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι
καί πρόσθεν ἤ ἄκοῦσαι καί ἀκούσαντες τό πρῶτον, γινομένων γάρ πάντων κατά τόν λόγο
τόνδε ἀπείροσιν ἐοίκασι… τούς δε ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὀκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν,
ὁκώσπερ ὀκόσα εὐδόντες ἐπιλανθάνονται».
14
Ο λόγος της ψυχής είναι άπειρος χωρίς αρχή και τέλος και συνεπώς δεν μπορεί κάποιος
να βρει τα πέρατα της ψυχής. h. Diels, Ἠράκλειτος ΙΒ45: « Ψυχῆς πείρατα ἰών, οὐκ ἄν ἐξεύροιο, πᾶσαν ἐπιπορευόμενος ὁδόν, οὔτω βαθύν λόγο ἔχει». Θα μπορούσαμε να πούμε πως η
ανθρώπινη ουσία είναι ο επιμέρους λόγος που αγγίζει τα όρια του κοινού λόγου ή με άλλα
λόγια της θείας ουσίας ˙ βλ. για το θέμα h. Diels, Ἠράκλειτος ΙΒ2: « Διό δεῖ ἔπεσθαι τῷ ξυνῷ
τουτέστι τῷ κοινῷ˙ ξυνός γάρ ὁ κοινός. τοῦ λόγου δ’ ἐόντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοί ὡς ἰδίαν
ἔχοντες φρόνησιν».
15
Νίκου Ματσούκα, ιστορία της φιλοσοφίας (με σύντομη εισαγωγή στη φιλοσοφία), εκδόσεις π. πουρναρά Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 220. το κατά λόγον ζην είναι το ίδιο το κατά
φύσιν ζην, γιατί ο μοναδικός κατά φύσει σκοπός είναι η ζωή σύμφωνα με τον κοινό νόμο που
είναι ο ορθός λόγος. Διογένης λαέρτιος, 7, 1, 86: « τό κατά λόγον ζῆν ὀρθῶς γίνεσθαι τούτοις
κατά φύσιν».
16
Ἰωάννου, 1, 1 – 2 καί 14: « Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καί ὁ λόγος ἦν πρός τόν Θεόν, καί Θεός
ἦν ὁ λόγος. Οὖτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρός τόν Θεόν… καί ὁ λόγος σαρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσε ἐν
ἡμῖν, καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ».
17
Μ. Ἀθανασίου, Περί τῆς ἐνανθρωπίσεως τοῦ Λόγου 3 PG 25, 101 aB˙ Μ. Ἀθανασίου,
Κατά Ἀρειανῶν λόγος 2, 81 PG 26, 320aB˙ Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Συζήτησις μέ τόν Πύρρον
PG 91, 320BC.
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ενανθρώπιση του Θεού λόγου.18 από εδώ και στο εξής οι θεολόγοι – πατέρες,
όπως ο Μ. αθανάσιος, ο Κύριλλος αλεξανδρείας στις διαμάχες τους με τους
αιρετικούς, αλλά και στα συγγράμματα τους χρησιμοποιούν το λόγο με την
καινούρια του σημασία. Και ο Ιωάννης και οι πατέρες μεταπλάσουν τον όρο
για θεολογικούς λόγους.19 Ο ανδρέας Κρήτης χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο
όρο επίσης για τον Μονοθελητισμό. Ο λόγος ως ένσαρκος μέσα στην Καινή
Διαθήκη, δηλαδή μέσα στην ιστορία φέρει δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, οι οποίες έχουν δύο θελήματα. Ο λόγος υπάρχει και στην παλαιά
Διαθήκη ως άσαρκος λόγος.
το ίδιο συνέβηκε και με τον καθαρά φιλοσοφικό όρο ὁμοούσιον. Ο συγκεκριμένος όρος ήταν συνδεδεμένος με την πλατωνική αντίληψη της ἀπορροῆς.
Για τον πλωτίνο, μαθητή του πλάτωνα, η διάρθρωση της πραγματικότητας
αποτελείται από το Εν, τον Νου, την Ψυχή, την φύση και την ύλη. η θεότητα
του Ενός (η οποία είναι η ζωή ή το φως) ξεδιπλώνεται σε Νου και ύστερα σε
Ψυχή. Οι θείες αυτές σφαίρες ύστερα ξεδιπλώνονται στη φύση και την ύλη.
η ύλη είναι το κατώτατο σκαλοπάτι, σκοτεινό βάθος δίχως μορφή. η φύση
είναι η αισθητή πλευρά που έχει μορφή. Μέσα σε αυτή τη διδασκαλία ο πλωτίνος διδάσκει πως η Ψυχή είναι ομοούσια με τον Νου, ο οποίος είναι ομοούσιος με το Εν.20 παρά το γεγονός ότι αυτός ο όρος ήταν συνδεδεμένος με την
πλατωνική αντίληψη της απορροής και χρησιμοποιήθηκε από τον πλωτίνο21
και τον πορφύριο22, για να δηλώσει την ενότητα της ουσίας των οντολογικών
βαθμίδων που προήλθαν αναγκαστικά από το Εν, οι πατέρες της α΄ Οικουμενικής ςυνόδου «δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τον όρο αυτό, προσδίδον-

τας του ένα εννοιολογικό περιεχόμενο τελείως ξένο προς την νεοπλατωνική
αντίληψη της ανάγκης και της “απορροῆς” προκειμένου να δηλώσουν την κατ’
ουσία μεταξύ πατρός και Υιου».23 Για τον Μ. αθανάσιο και τους πατέρες της
Νικαίας ὁμοούσιον είναι το ὁμοφυές, αυτό δηλαδή που έχει την ίδια ουσία με
εκείνο από το οποίο προέρχεται, χωρίς όμως η προέλευση του να θεωρείται
ως αναγκαστική έκφανση σε άλλη βαθμίδα υπάρξεως.24 τα πρόσωπα λοιπόν
της αγίας τριάδος είναι ομοούσια. Ως γνωστόν η φράση περνάει και στο σύμβολο της πίστεως μας: «…ὁμοούσιον τῷ πατρί δι’ ου τὰ πάντα ἐγένετο». ςτον
άγιο ανδρέα Κρήτης η θεϊκή φύση του Κυρίου είναι ὁμοούσια με τη θεϊκή φύση
των υπολοίπων δύο προσώπων της αγίας τριάδος του πατρός και του αγίου
πνεύματος. η ανθρώπινη φύση του Κυρίου είναι ὁμοούσια με την ανθρώπινη
φύση της παναγίας και όλης της ανθρωπότητας.
η καθιέρωση της συνωνυμίας του όρου φύσις με τον όρο οὐσία, δεν υπάρχει
από την κλασική εποχή. Οι φιλόσοφοι αποκαλούν ουσία την ὑπόσταση.25 Δηλαδή, για τη φιλοσοφία, ουσία και υπόσταση είναι πάντα το γενικό, το είναι,
ενώ η φύση είναι το συγκεκριμένο ξεχωριστό είδος, ουσιαστικά αυτό που αποκαλούμε εμείς σήμερα υπόσταση. Οι Καππαδόκες πατέρες εκμεταλλευόμενοι
τη διάκριση του αριστοτέλη μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ουσίας (η
πρώτη είναι η συγκεκριμένη ατομική ύπαρξη και η δεύτερη είναι το κοινό
υλικό των ομοειδών όντων26) πέτυχαν για πρώτη φορά να διακρίνουν τους δύο

23

Ο Νίκος Ματσούκας υποστηρίζει πως αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο ο
ευαγγελιστής Ιωάννης έγραψε το ευαγγέλιο του. Βλ. Νίκου Ματσούκα, ιστορία της βυζαντινής φιλοσοφίας (με παράρτημα το σχολαστικισμό του δυτικού μεσαίωνα), εκδόσεις Βάνιας,
Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 92, καθώς και του ίδιου, Παλαιάς και Καινής διαθήκης σημεία, νοήματα, αποτυπώματα, εκδόσεις π. πουρνάρα, Θεσσαλονίκη, 2002 σελ. 432.
19
παράβαλε ενδεικτικά Κυρίλλου αλεξανδρείας, Διάλογος περί Ἁγίας τε καὶ Ὁμοουσίου
Τριάδος 2, PG. 75, 776 BC. Και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός έχει εκτενή αναφορά στο θεολογικό
λόγο. Βλ. Ιωάννου Δαμασκηνού, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὁθοδόξου πίστεως, PG. 94, 801C –
804a. Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὁρθοδόξου πίστεως, PG. 94, 10731 a – B
: « Εἰ δε ὅτι σάρκα γεγενῆσθαι τὸν λόγον, ἔφη ὁ Εὐαγγελιστής, ἰστέον ὡς παρὰ τῇ Ἁγία Γραφῇ
πότε μὲν ψυχὴ λέγεται ὁ ἄνθρωπος, …πότε δὲ σάρξ …. Ἀνέλαβε τοίνυν σάρκα ἐμψυχωμένην
ψυχὴ λογικὴ τε καὶ νοερὰ ἡγεμονικὴ μὲν τῆς σαρκός, ἡγεμονευομένη δὲ ὑπό τῆς τοῦ λόγου
θεότητος».
20
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Νίκου Ματσούκα, ιστορία της φιλοσοφίας, Αρχαίας
ελληνικής – Βυζαντινής – Δυτικοευρωπαϊκής. Με σύντομη εισαγωγή στη φιλοσοφία. Εκδόσεις
π. πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2002, σελ. 293.
21
Ἐννεάδες IV, 4, 28. 3, 7, 10.
22
Περί ἀποχῆς ἐμψύχων 1, 19.

Γεωργίου Δ. Μαρτζέλου, φιλοσοφία και θεολογία στην πατερική παράδοση, στο Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός Β’ τόμος, εκδόσεις π. πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 26.
24
Μ. Ἀθανασίου, Κατά Ἀρειανῶν 1, 58, PG 26, 133B. Προς Σεραπίωνα 1, 17, PG 26, 572B.˙
Περί τῶν γενομένων ἐν τῇ Αριμίνῳ τῆς Ἰταλίας καί ἐν Σελευκεία τῆς Ἰσαυρίας συνόδων 48,
PG 26, 777C˙ 53, PG 26, 788BC˙ Προς Σεραπίωνα 1,27 – 32, PG 26, 593C – 605a˙ Μ. Βασιλείου, Ἀνατρεπτικός τοῦ Ἀπολογιτικοῦ τοῦ δυσσεβοῦς Ἐυνομίου 2, 28 PG 29, 637B. Βλ. εκτενή
ανάλυση σχετικά με την περιπέτεια της καθιέρωσης του όρου ομοούσιον. Νίκου Ματσούκα,
Δογματική και συμβολική θεολογία Β’ τόμος (έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε αντιπαράθεση
με τη δυτική χριστιανοσύνη), εκδόσεις π. πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 92 παραπομπή
51˙ Γεωργίου Μαρτζέλου, Οὐσία καἰ ἐνέργειαι τοῦ Θεοῦ κατά τόν Μέγαν Βασίλειον. (Συμβολή
εἰς τήν ἰστορικοδογματικήν διερεύνησιν τῆς περί Θεοῦ οὐσίας καί ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ διδασκαλίας τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας). Εκδόσεις π. πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 199, σελ. 22.
25
ςυγκεκριμένα για τους φιλοσόφους οὐσία είναι το απόλυτο εἶναι και φύση το ειδικότατο
εἶδος. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Βασιλείου τατάκη, η βυζαντινή φιλοσοφία. Μετάφραση από τη γαλλική έκδοση Εύας Κ. Καλμπουρτζή, εποπτεία και βιβλιογραφική ενημέρωση λίνου Γ. Μπενάκη (Εταιρεία ςπουδών Νεοελληνικού πολιτισμού και Γενικής παιδείας),
αθήνα 1977, σελ. 115. Βλ. επίσης και Γεωργίου Δ. Μαρτζέλου, φιλοσοφία και θεολογία στην
πατερική παράδοση (στο Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός), εκδόσεις π.
πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 26 κ. εξ. Βλ. κυρίως στη παραπομπή 22.
26
Ἀριστοτέλους, Μετά τά φυσικά Ζ 13, 1038b 9 –16 : « πρῶτον μεν γάρ οὐσία ἐκάστου ἤ
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όρους και να τους καθιερώσουν σε ολόκληρη την ορθόδοξη θεολογία. πλέον
οὐσία είναι το κοινό υλικό των ομοειδών όντων, δηλαδή η φύση, (η δεύτερη
ουσία του αριστοτέλη), ενώ ὑπόστασις το ιδιαίτερο και ξεχωριστό υποκείμενο,
δηλαδή το πρόσωπο που διακρίνεται από τα λοιπά όντα με βάση τα δικά του
ατομικά χαρακτηριστικά, (η πρώτη ουσία του αριστοτέλη.) Επίσης ο όρος
πρόσωπον στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία είχε την έννοια της όψης (η ὄψ
της ὡπὸς – πρόσωπον = προς την όψιν), της μορφής και του προσωπείου που
χρησιμοποιούσαν οι ηθοποιοί στο αρχαίο θέατρο, και με αυτήν την έννοια
ακριβώς είχε χρησιμοποιηθεί από τον αιρετικό ςαβέλλιο τον Γ΄ αιώνα. Ο ςαβέλλιος λίγο νωρίτερα από τον Μ. Βασίλειο μίλησε για τρία πρόσωπα, αλλά
με την έννοια του προσωπείου, και έτσι δίδασκε πως ουσιαστικά ένα πρόσωπο
είναι ο Θεός και όχι τρία, που αλλάζει τρεις μάσκες, τρία προσωπεία, με αποτέλεσμα άλλοτε να εμφανίζεται ως πατήρ, άλλοτε ως Υιός, και άλλοτε ως Άγιο
πνεύμα. παρόλα αυτά οι Καππαδόκες πατέρες και κυρίως ο Μ. Βασίλειος,
δε δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τον όρο πρόσωπον και να τον ταυτίσουν με
τον όρο ὑπόστασις.27 Ο Μέγας Βασίλειος, όμως, για να αποφύγει ακριβώς τον
κίνδυνο της ταυτίσεως του όρου πρόσωπον με την αρχαιοελληνική του σημασία, δηλαδή του προσωπείου, και τις αιρετικές κακοδοξίες του ςαβελλιανισμού τονίζει «πως δεν αρκεί να απαριθμούμαι απλώς τις διαφορές των
προσώπων, αλλά πρέπει και να ομολογούμαι πως κάθε πρόσωπο υπάρχει σε
αληθινή υπόσταση.»28 το πρόσωπο πλέον είναι η υπόσταση. Ένας όρος που
σημαίνει κάποιο αντικείμενο, το προσωπείο, ταυτίζεται με έναν δυναμικό όρο,
την υπόσταση, και αποκτά υπαρξιακό περιεχόμενο. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός
μας λέγει καθαρά πως άλλο πράγμα είναι η «οὐσία» και άλλο «ὑπόσταση». η
«οὐσία» είναι το κοινό δηλαδή Θεός ή άνθρωπος, ενώ η «ὑπόσταση» σημαίνει

το πρόσωπο, το άτομο, δηλαδή πατέρας, Υιός, Άγιο πνεύμα, πέτρος, παύλος.29 Επιπλέον ο ίδιος θεολόγος σε άλλο σημείο θα μας πει πως αυτή είναι η
πλάνη των αιρετικών να διδάσκουν πως είναι το ίδιο πράγμα η φύση με την
υπόσταση.30 Όλα αυτά πάντοτε για χάρη της θεολογίας και των αιρετικών
προκλήσεων εκείνης της εποχής, δηλαδή στους πνευματομάχους, αρειανούς
και ευνομιανούς. Με βάση τους παραπάνω όρους ο ανδρέας Κρήτης αφήνει
να εννοηθεί πολύ καθαρά πως ο Κύριος με το ίδιο το πρόσωπο –υπόσταση
που είχε προ καταβολής κόσμου στην άκτιστη αγία τριάδα με αυτό το ίδιο
πρόσωπο εισέρχεται μέσα στην ιστορία και προσλαμβάνει δεύτερη φύση–
ουσία, χωρίς όμως να προσλαμβάνει δεύτερο πρόσωπο– υπόσταση. Φέρει
πάντοτε αυτό το ένα και μοναδικό πρόσωπο και με αυτό εισέρχεται στην ιστορία. η παναγία του δίνει μόνο δεύτερη φύση, την ανθρώπινη, χωρίς να του
δίνει δεύτερο πρόσωπο. ςτην εποχή του ανδρέα Κρήτης έχει προηγηθεί ο πατριάρχης Νεστόριος, ο οποίος καταδικάστηκε από την Γ΄ Οικουμενική ςύνοδο,
που δίδασκε ουσιαστικά πως η παναγία έδωσε στον Χριστό όχι μόνο της δεύτερη φύση – ουσία, δηλαδή την ανθρώπινη, αλλά και πρόσωπο – υπόσταση.
Επομένως ο Χριστός είχε δύο πρόσωπα – υποστάσεις στην επίγεια ζωή του.
Με αυτόν τον τρόπο ο Νεστόριος μιλούσε για δύο Υιούς, τον υιό της Μαρίας,
τον άνθρωπο, και τον Υιό του πατρός που υπάρχει προ καταβολής κόσμου.
η Μαρία γέννησε απλό άνθρωπο. την εποχή της αιρέσεως του Μονοθελητισμού κατά την οποία ζει ο ανδρέας Κρήτης, έχουν αποσαφηνιστεί οι εν λόγω
όροι και μόνο έτσι μπορούσε να διατυπωθεί η ορθοδοξία για τα δύο θελήματα
του των δύο φύσεων και το ένα πρόσωπο – υπόσταση του Κυρίου στην επίγεια
ζωή του. αφήνει να εννοηθεί καθαρά ο ανδρέας Κρήτης πως όταν λέγει ο Κύριος διψώ ή πεινώ ή τετέλεσται, το λέγει με το ένα και μοναδικό πρόσωπο που
φέρει προ καταβολής κόσμου στην άκτιστη αγία τριάδα, και γι’ αυτό είναι μεγάλη τιμή για το ανθρώπινο γένος. Διαφορετικά, αν ο Κύριος είχε δύο πρόσωπα όπως δίδασκε ο Νεστόριος, το διχώ, το πεινώ και το τετέλεσται θα τα
έλεγε απλώς ένας κοινός άνθρωπος, χωρίς να σημαίνει κάτι για το ανθρώπινο
γένος. ςε αυτήν την πραγματικότητα στηρίζει ο ανδρέας Κρήτης ολόκληρη
την σωτηριολογία του.31

ἴδιος ἐκάστῳ, ἤ οὐχ ὑπάρχει ἄλλῳ, τό δε καθόλου κοινόν». Γεωργίου Μαρτζέλου, ιστορία της
ορθόδοξης θεολογίας και πνευματικότητας (σημειώσεις από πανεπιστημιακές παραδόσεις),
Θεσσαλονίκη, 1995 – 96, σελ. 43. Νίκου Ματσούκα, Δογματική και συμβολική θεολογία Α΄
τόμος (εισαγωγή στη θεολογική γνωσιολογία), εκδόσεις π. πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 1997
σελ. 96-97.
27
Ιωάννου. Δ. Ζηζιούλα, Από το προσωπείον εις το πρόσωπον. η συμβολή της πατερικής
θεολογίας εις την έννοια του προσώπου, στο Χαριστήρια εις την τιμήν του Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος, Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 287κ.ε. του ίδιου Το είναι του Θεού
και το είναι του ανθρώπου. Απόπειρα θεολογικού διαλόγου, στο ςύναξη, τεύχος 37(1991).
28
Μ. Βασιλείου, Ἐπιστολή 210, Τοῖς κατά Νεοκαισάρειαν λογιωτάτοις 5, PG 32, 776C: «
Οὐ γάρ ἐξαρκεῖ διαφορᾶς προσώπων ἀπαριθμήσασθαι, ἀλλά χρή ἔκαστον πρόσωπον ἐν ὑποστάσει ἀληθινῇ ὑπάρχον ὀμολογεῖν». πρβλ. Γεωργίου Μαρτζέλου, φιλοσοφία και θεολογία
στην πατερική παράδοση, δημοσιευμένο στο Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός. Μελετήματα δογματικής θεολογίας Β΄ τόμος. Εκδόσεις π. πουρναρά, Θεσσαλονίκη
2000, σελ. 28.

Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, PG 94, 997a: « ὅτι
μέν οὖν ἔτερον ἔστιν οὐσία καί ἔτερον ὑπόστασις πλειστάκις εἰρήκαμεν, καί ὅτι ἡ μέν οὐσία
τό κοινόν κι περιεκτικόν εἶδος τῶν ὀμοειδῶν ὑποστάσεων σημαῖνει οἶον Θεός, ἄνθρωπος, ἡ
δέ ὑπόστασις ἄτομον δηλοῖ ἦτοι πατέρα, Ὑιόν, πνεῦμα Ἅγιον, πέτρον, παῦλον».
30
Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, PG 94, 992a: « Ἀλλά
τουτό ἐστι τό ποιοῦν τοῖς αἰρετικοῖς τήν πλάνην, τό ταυτόν λέγειν τήν φύσιν καί τήν ὑπόστασιν».
31
Για την προηγηθείσα του ανδρέα Κρήτης πατερική σωτηριολογία και το πώς στηρίζεται
ακριβώς στους όρους φύση, ούσία ὑπόσταση πρόσωπο πρβλ. αρχ. παντελήμονος τσορμπα-
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την ώρα που ο άγιος ανδρέας Κρήτης διατυπώνει τη θεολογία του μέσα
από τους όρους φύση – ουσία, υπόσταση – πρόσωπο, υπάρχουν οι ιστορικές
εξελίξεις του Μονοθελητισμού. Ο πατήρ παντελεήμων τσορμπατζόγλου αποδεικνύει πως πίσω από την ανάλυση των συγκεκριμένων όρων από τον ανδρέα
Κρήτης κρύβονται τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, τα οποία δεν πρέπει να
αγνοούμε: «Υπό το πρίσμα των ιστορικών γεγονότων της ζωής του ανδρέα,
πάμπολλες νύξεις δογματικού χαρακτήρα που υπάρχουν διάσπαρτες στον
Μεγάλο Κανόνα, αποκτούν άλλη διάσταση και αποκαλύπτουν έναν υπολανθάνοντα πλούτο που διαφορετικά διαφεύγει της προσοχής. Θεωρώ ότι μόνο
με την επίγνωση των ιστορικών προϋποθέσεων είναι δυνατή η ορθή «αποκωδικοποίηση» του Μ. Κανόνος και η αξιολόγηση του ιδιοτύπου περιεχομένου
του, διότι διαφορετικά αδικείται το έργο, αν δεν παρεξηγείται»32 σημειώνει.
«Ο Βαρδάνης, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας της Κωνσταντινουπόλεως,
αρχικά είχε εξοριστεί από τον τιβέριο αψίμαρο (698-705) στην Κεφαλληνία.
ςτη συνέχεια, άγνωστο πότε, ανεκλήθη στην Κωνσταντινούπολη και εξορίσθηκε εκ νέου από τον Ιουστιανιανό Β, κατά το διάστημα της δεύτερης βασιλείας του, 705-711, στη Χερσώνα, διά πρόφασιν τυραννίδος. Ο Ιουστιανός
(είναι ο Ιουστινιανός ο Β΄) προκειμένου να εκδικηθεί τους κατοίκους της Χερσώνος για την κακομεταχείριση που υπέστη κατά τη διάρκεια της εκεί εξορίας του, οργάνωσε και απέστειλε μεγάλο εκστρατευτικό σώμα εκεί με
αποστολή τον αφανισμό των κατοίκων της. Οι ηγέτες του εκστρατευτικού σώματος, μεταξύ των άλλων, επιφορτίσθηκαν και με την υποχρέωση να μεταφέρουν με ασφάλεια τον Βαρδάνη στον νέο τόπο εξορίας του, στη Χερσώνα. Οι
επιχειρήσεις στη Χερσώνα δεν ευοδώθηκαν σύμφωνα με τα σχέδια του Ιουστινιανού και η οργή του ξέσπασε κατά των ηγετών της εκστρατείας, των
οποίων τις οικογένειες τιμώρησε στην Κωνσταντινούπολη. ς’ αυτόν τον φαύλο
κύκλο η μόνη διέξοδος που διαφαινόταν ήταν η επανάσταση. την όλη κατάσταση τεχνηέντως εκμεταλλεύθηκε και έστρεψε προς όφελος του ο Βαρδάνης,
ώστε το στράτευμα τον μέν Ἰουστινιανόν ἀνέσκαψαν, τον δε Βαρδάνην ὡς βασιλέα και αὐτοί εὐφήμησαν».33
Ο Βαρδάνης ήταν κρυπτομονοθελήτης34. το 712 συγκάλεσε Μονοθελητική

ςύνοδο στην οποία έλαβε μέρος ο ανδρέας ως αρχιεπίσκοπος Κρήτης. η ςύνοδος αυτή επικύρωσε την απόφαση του Βαρδάνη για την καταδική της ςτ΄
Οικουμενικής ςυνόδου και αναγνώρισε το μονοθελητικό δόγμα ως την ορθόδοξη πίστη.35 Ο π. παντελεήμων τσορμπατζόγλου αποδεικνύει πως τον Μ.
Κανόνα του ανδρέα Κρήτης, διαπερνά η θλίψη και η μετάνοια του επειδή πρόδωσε την πίστη του, για την οποία είχε ορσθεί φύλαξ επίσκοπος, με τη συμμετοχή του στη Μονοθελητική ςύνοδο του Βαρδάνη – Φιλιππικού το 712.36
πίσω από τον Μ. Κανόνα θα βρούμε τη μετάνοια του αγίου για τη συμμετοχή
του στη συγκεκριμένη αιρετική ςύνοδο. τα αισθήματα που διεκτραγωδεί ο
Μ. Κανόνας του ανδρέα Κρήτης δεν είναι η γενική συνειδητοποίηση της αματωλότητας του ανθρώπου «αλλά η έκφραση μεταμελείας για μία πράξη που
πάντοτε έχει προ οφθαλμών και για την οποία συνέχεια μετανοεί συνεχώς
όπως ο Δαυίδ».37 «Ο ανδρέας Κρήτης, όταν γράφει τον Μ. Κανόνα, ζει ένα
εσωτερικό δράμα και κυριαρχείται από μία και μόνη σκέψη˙ ο Θεός να τον
ελεήσει».38 Όλη αυτή η μετάνοια εκφράζεται με τους όρους της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας που χρησιμοποίησε η θεολογία στις προηγηθείσες Οικουμενικές ςυνόδους. πρωταγωνιστούν βέβαια οι όροι φύση –οὐσία, ὑπόσταση–
πρόσωπο με τους οποίους εκφράζει ολόκληρη τη σωτηριολογία του, η οποία
συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα της Μονοθελητικής ςυνόδου του 712, στην
οποία πήρε μέρος ο ανδρέας Κρήτης. Έξω από αυτούς τους όρους δεν θεολογεί κανένας πατέρας Θεολόγος της Εκκλησίας.
Οι συγκεκριμένοι όμως φιλοσοφικοί όροι που χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση του χριστιανικού δόγματος αναλύονται και εξετάζονται από τον άγιο
ανδρέα Κρήτης μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα της παλαιάς
και της Καινής Διαθήκης. Κυρίως δεσπόζει η παλαιά Διαθήκη. «Ο Μ. Κανών,
σημειώνει ο π. παντελεήμων τσορμπατζόγλου, διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή παραθέσεων προσώπων και γεγονότων της π. Διαθήκης που συνέβη
ποτέ σε ένα και μόνο έργο της Βυζαντινής γραμματείας. το κύριο συνδετικό
στοιχείο όλων των παραδειγμάτων είναι η μετάνοια των αμαρτωλών και η ευσπλαχνία του Θεού. τα μεγαλύτερα αναστήματα της π. Διαθήκης, οι εκλεκτοί
του Θεού, και αυτοί αμάρτησαν, αλλά με τη μετάνοια τους απεκατεστάθησαν

τζόγλου, Ο ανδρέας Κρήτης (660 – 740) και ο πιθανός χρόνος συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) σελ. 32, και παραπομπή 101 της ίδια σελίδας.
32
αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο ανδρέας Κρήτης (660 – 740) και ο πιθανός
χρόνος συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) σελ. 32
33
αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο Ανδρέας Κρήτης (660 – 740) και ο πιθανός
χρόνος συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) σελ. 19 – 21.
34
αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο Ανδρέας Κρήτης (660 – 740) και ο πιθανός
χρόνος συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) σελ. 22.
100

35

αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο Ανδρέας Κρήτης
χρόνος συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) σελ. 23.
36
αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο Ανδρέας Κρήτης
χρόνος συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) σελ. 29.
37
αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο Ανδρέας Κρήτης
χρόνος συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) σελ. 30.
38
αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο Ανδρέας Κρήτης
χρόνος συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) σελ. 40.
101

(660 – 740) και ο πιθανός
(660 – 740) και ο πιθανός
(660 – 740) και ο πιθανός
(660 – 740) και ο πιθανός
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από τον Θεό, σε αντίθεση με την καταδίκη όσων έμειναν αμετανόητοι. το μήνυμα είναι προφανές, κατά τη διατύπωση του ανδρέα, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
παρήγαγόν σοι, ψυχή, προς ὑπογραμμόν˙ μίμησαι τῶν δικαίων τάς φιλοθέου
πράξεις˙ ἔκφυγε δε πάλιν τῶν πονηρῶν τάς αμαρτίας (PG 97, 1376D, τροπάριο της η΄ ωδής) με την οποία κατακλείει τα παραδείγματα από την π. Διαθήκη, για να περάσει στα αντίστοιχα της Κ. Διαθήκης, σαφώς λιγότερα. η
κατάληξη όμως παραμένει πάντοτε η ίδια, τῆς Νέας παράγω σοι Γραφῆς τά
ὑποδείγματα, ἐνάγοντα σοι, ψυχή, πρός κατάνυξιν. Δικαίους οὖν ζήλωσον˙
ἁμαρτωλούς ἐκτρέπου, και ἐξιλέωσαι Χριστόν, προσευχαῖς τε και νηστείαι,
και αγνείᾳ και σεμνότητι (PG 97, 1381A, τροπάριο της θ΄ ωδής)».39
ςτην αιρετική μονοθελητική ςύνοδο του 712, εκτός από τον ανδρέα Κρήτης
έλαβε μέρος και ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης, ο οποίος φρόντισε αμέσως να αποκαταστήσει την επαφή με την ρώμη μόλις έφυγε ο Βαρδάνης από τον θρόνο, στέλνοντας επιστολή στον πάπα ρώμης, όπου του
εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αναγκάσθηκε να συνεργασθεί με τον
Βαρδάνη. ςτην εν λόγω επιστολή επικαλείται την επιείκεια του πάπα, αναφέροντας πολλά παραδείγματα εκκλησιαστικών ανδρών που αμάρτησαν
αλλά μετανόησαν και ζήτησαν το έλεος του Θεού. ποιο είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μετάνοιας εκκλησιαστικού ανδρός που αναφέρει;
Κατά τον π. παντελεήμονα τσορμπατζόγλου πολύ σωστά επισημαίνεται πως
είναι ο ααρών, αδερφός του Μωϋσή, με το γνωστό ολίσθημα του όπως περιγράφεται στο βιβλίο Έξοδος της παλαιάς Διαθήκης.40 Ο πατριάρχης Ιωάννης
θεωρεί ως «εκκλησιαστικό άνδρα», πρόσωπο της παλαιάς Διαθήκης, ακριβώς
γιατί βλέπει σε πλήρη ενότητα και συνέχεια παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη
και μετέπειτα εκκλησιαστική παράδοση. Όλες αυτές οι αναφορές της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης συμβαίνουν την ώρα που αναφέρονται και ο
όροι φύση –οὐσία, ὑπόσταση– πρόσωπο στα πλαίσια της σωτηριολογίας του
αγίου ανδρέα Κρήτης.
Ο όρος ἐνέργεια αφομοιώθηκε επίσης με επιτυχή τρόπο από τη θεολογία.
Για τον γλωσσοπλάστη αριστοτέλη ἐνέργεια είναι όλο εκείνο το έργο που συντελέστηκε από το δυνάμει εἶναι για να αποκτήσουμε το τελειωμένο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό ονόμασε την λέξη ενέργεια, δηλαδή ἐν ἔργῳ, γιατί ακριβώς
περιέχει όλο εκείνο το έργο συντελέστηκε για να πάρουμε το ποθητό αποτέλεσμα. Ένα ακατέργαστο μάρμαρο, για τον αριστοτέλη, είναι το δυνάμει, ενώ

το τελειωμένο άγαλμα που προήλθε από αυτό το μάρμαρο είναι το ἐνεργείᾳ,
γιατί περιέχει όλο το έργο που χρειάστηκε για να πάρουμε το τελειωμένο
άγαλμα.41 Για τον Νεοπλατωνισμό ἐνέργεια είναι φυσική και αναγκαστική έκφανση της ουσίας του Ενός ή του Νου που εξυπηρετεί απλώς τη διαδικασία
της απορροής.42 Για τη βυζαντινή θεολογία όμως η ἐνέργεια αποτελεί έκφραση
της ελεύθερης βουλήσεως του Θεού. η άκρως εύχρηστη διάκριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας στο Θεό, που μας χάρισε ο Μ. αθανάσιος, αναιρεί εντελώς
το περιεχόμενο της ενέργειας του αριστοτέλη και του πλωτίνου και διευκρινίζει άριστα τα όρια μεταξύ Δημιουργού και δημιουργημάτων. τα κτίσματα
δεν μπορούν να γνωρίσουν ποτέ την ουσία του Θεού, αλλά μπορούν να γνωρίσουν τις ενέργειες του.43 Ο αριστοτέλης, οι Νεοπλατωνικοί αλλά και ο Ιουλιανός ο παραβάτης στα κείμενα του, ο οποίος ανήκε στον θεουργικό
Νεοπλατωνισμό,44 πρωτίστως ταυτίζουν την ουσία με την ενέργεια πέρα από
το γεγονός ότι έχουν τελείως διαφορετική βάση από την βιβλική θεολογία.
Θεωρούν ἐνέργεια το τελειωμένο έργο και όχι την έκφραση της ελεύθερης
βουλήσεως του Θεού. Όλοι οι παραπάνω όροι μεταπλασμένοι από τη θεολογία δημιουργούν ουσιαστικά μία καινούρια φιλοσοφία.45 Ο κόσμος δεν υπάρχει
πλέον από πάντα, όπως δίδασκε η ελληνική φιλοσοφία,46 αλλά δημιουργήθηκε
41

αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο Ανδρέας Κρήτης (660 – 740) και ο πιθανός
χρόνος συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) σελ. 34.
40
αρχ. παντελήμονος τσορμπατζόγλου, Ο Ανδρέας Κρήτης (660 – 740) και ο πιθανός
χρόνος συγγραφής του Μεγάλου Κανόνος (CPG8219) σελ. 25.

Ἀριστοτέλους, Μεταφ. λ, 1071 b˙ Γ, 1012b˙ λ, 1072 ab. Γεωργίου Μαρτζέλου, η έννοια
της θεότητας και η έννοια της δημιουργίας κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, δημοσιευμένο
στο Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός Β΄ τόμος, π. πουρναρά Θεσσαλονίκη
2000, σελ. 57 ε˙ Νίκου Ματσούκα, Δογματική και συμβολική θεολογία Α΄ τόμος (Εισαγωγή στη
θεολογική γνωσιολογία), π. πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 97˙ Νίκου Ματσούκα, Κόσμος,
άνθρωπος, κοινωνία κατά τον Μάξιμο Ομολογητή, εκδ. Γρηγόρη αθήνα 1980, σελ. 133.
42
πλωτίνου, Ἐννεάδες V, 1,6˙ 2,1˙ 3,11 – 12. πρβλ. επίσης Νίκου Ματσούκα, Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία κατά τον Μάξιμο Ομολογητή, εκδ. Γρηγόρη αθήνα 1980, σελ. 321 – 322.
43
Γεωργίου Μαρτζέλου, Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η νεότερη δυτική θεολογία,
δημοσιευμένο στο έργο ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός, Β΄ τόμος, εκδόσεις
π. πουρναρά, Θεσαλονίκη 2000, σελ. 161-163˙ Γεωργίου Μαρτζέλου, Οὐσία καἰ ἐνέργειαι
τοῦ Θεοῦ κατά τόν Μέγαν Βασίλειον. (Συμβολή εἰς τήν ἰστορικοδογματικήν διερεύνησιν τῆς
περί Θεοῦ οὐσίας καί ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ διδασκαλίας τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας). Εκδόσεις
π. πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 199, σελ. 98 ε˙ G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, στο Studia Patristica 2 (1962), σελ. 48 ε˙ 56 ε.
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Αρχαία ελληνική φιλοσοφία και χριστιανικό δόγμα στην περίοδο των αιρετικών προκλήσεων

από τον τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι τρία πρόσωπα – υποστάσεις (πατήρ,
Υιός και Άγιο πνεύμα), τα οποία έχουν κοινή ουσία – φύση και ενέργεια. Ό,τι
ισχύει για την ενέργεια ισχύει και για το θέλημα. η κάθε φύση έχει θέλημα
και συνεπώς ο Κύριος είχε δύο θελήματα, της θεϊκής φύσεως και της ανθρωπίνης φύσεως.
Οι Θεολόγοι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν την αρχαία ελληνική
φιλοσοφία για να διατυπώσουν το χριστιανικό δόγμα, πάντοτε ύστερα από
μία αιρετική πρόκληση. ποτέ δεν διατυπώνουν εκφραστικά το δόγμα με
όρους της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αν δεν υπάρχει εκ των προτέρων
μία αιρετική πρόκληση, και τα κείμενα τους εκφράζουν μία ςύνοδο της Εκκλησίας, και μάλιστα Οικουμενική, που προηγήθηκε ή βρισκόταν εκείνη την
εποχή σε εξέλιξη και όχι προσωπικές τους απόψεις. Ο ανδρέας Ιεροσολυμίτης,
αρχιεπίσκοπος Κρήτης έλαβε μέρος στην αιρετική Μονοθελτική ςύνοδο του
712, αλλά δέχτηκε την ορθόδοξη ςτ΄ Οικουμενική ςύνοδο και τους δογματικούς όρους, πρώην φιλοσοφικούς, της συγκεκριμένης Οικουμενικής ςυνόδου.
Ο Μεγάλος Κανόνας του είναι ίσως η πιο δυνατή απόδειξη.

ληνική φιλοσοφία), στο Ορθόδοξο δόγμα και θεολογικός προβληματισμός, εκδόσεις π. πουρναρά, Θεσσαλονίκη, 2000, σελ. 63-64.
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πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Εὐάγγελος παχυγιαννάκης

Ἡ θέση τοῦ Ἐπισκόπου ὡς κέντρου
τοῦ ἐσχατολογικοῦ ὁράματος τῆς Ἐκκλησίας

Ἐ

π’ εὐκαρίᾳ τοῦ τιμητικοῦ τόμου καὶ τῶν Ἐκδηλώσεων τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως πέτρας καὶ Χερρονήσου πρὸς τιμὴν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου πέτρας κυροῦ Δημητρίου, τοῦ εἰσαγαγόντος με εἰς τὰς
τάξεις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου (τὸν βαθμὸν τοῦ Διακόνου) καὶ ποὺ μετά χαρᾶς μοῦ
παρεῖχε τὶς ἀπαιτούμενες διευκολύνσεις τῶν σπουδῶν μου εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικήν ςχολήν λαμίας, τήν Ἐκκλησιαστικήν - παιδαγωγικήν Ἀκαδημίαν Θεσσαλονίκης καὶ τὴν Θεολογική ςχολή τοῦ αὐτόθι Ἀριστοτελείου πανεπιστημίου,
μετά πολλοῦ δέους καὶ βαθυτάτης συγκινήσεως ἀποτολμῶ νὰ καταθέσω μερικάς σκέψεις διὰ τὸ μέγα ἀξίωμα τοῦ τρίτου βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης, τοῦ Ἐπισκόπου, τὸν ὁποῖον ἐπαξίως ἔφερε, ὁ τιμώμενος Ἱεράρχης, λιτανεύσας τὸ
σεπτὸν ὠμοφόριόν του ἐπί τεσσαράκοντα ὀκτώ καὶ πλέον ἔτη καλλικάρπου
ἱερατικῆς καί ἀρχιερατικῆς διακονίας.
Ἐνθυμοῦμαι πάντοτε τόν ἄρχοντα, πού ἀπέπνεε τό ἄρωμα τῆς ἐντιμότητος, τῆς εἰλικρινείας, τῆς ἀγαθότητος, τῆς ἀνεξικακίας, τοῦ εὐγενοῦς ἐνθουσιασμοῦ, τῆς εὐστοχίας τῶν λόγων, τῆς σαφήνειας τῶν λέξεων καί
ἀκριβολογίας τῶν ἐννοιῶν. πάντοτε θά τόν μακαρίζω, ὡς εἰσαγαγόντα με εἰς
τήν ἀγγελοπόθητον ἱερωσύνη καί θά μιμοῦμαι κατά δύναμιν τὸ ἀπαράμιλλο
λειτουργικόν ἦθος του, μνημονεύοντας τοῦ σεπτοῦ ὀνόματός του μετά συγκινήσεως καὶ εὐχαριστιακοῦ χρέους ὄχι μόνο «ἐν ταῖς προσευχαῖς», ἀλλά καί ἐν
τῇ πορείᾳ τῆς καθ’ ἡμέραν ἱερατικῆς βιωτῆς μου.
Μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο: η ΘΕΣη ΤΟΥ
ΕΠιΣΚΟΠΟΥ ωΣ ΚΕΝΤρΟΥ ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓιΚΟΥ ΟρΑΜΑΤΟΣ ΤηΣ ΕΚΚΛηΣιΑΣ,
ἀντικατοπτρίζει ἐν πολλοῖς τὸν τιμώμενον ἀλήστου μνήμης μακαριστόν Ἱεράρχην κυρὸν Δημήτριον, παρέχομε στοὺς φίλους ἀναγνῶστες ἀμυδράν ἀνταύγεια τῆς προσωπικότητός του.
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Ὁ πυρήνας, τὸ Κέντρον καὶ τὸ Ὅραμα
Ὁ Πυρήνας εἶναι τὸ κεντρικὸ σημεῖο σὲ κάτι. Εἰδικὰ, ὅταν τὸ «κάτι» αὐτὸ
ἀποτελεῖται ἀπὸ πρόσωπα, τότε εἶναι τὸ γενικὸ πολυπρόσωπο συνεκτικὸ
στοιχεῖο στὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, στὴν κοινωνική τους πολυδιάστατη ὑποστατικὴ συνοχή, βούληση καὶ ἔκφραση, ποὺ τὸν συγκροτεῖ αὐτὴ ἡ συγκεκριμένη ὁμάδα προσώπων σὲ ςύναξη, μὲ κοινοὺς ἁγιοπνευματικούς στόχους καὶ
κοινὴ προοπτική.
Εἰδικά, ὁ πυρήνας τῆς Ἐκκλησίας συγκροτεῖται πρωταρχικὰ ἀπὸ τὴ φωτιὰ
τῆς Δημιουργίας, τὴ δόξα καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ κάλλους τοῦ Δημιουργοῦ
της ὡς «θεῖον ἐννόημα» καὶ εἶναι τὸ «κεκρυμμένον μυστήριον» τῆς δημιουργίας
καὶ ἀναδημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου,
ποὺ ἀποκαλύπτεται καὶ ἀνακαλύπτεται ἐν Χριστῷ, ὁ Ὁποῖος ἐν τῷ πατρί «τὸ
ἐννόημα ἔργον ποιεῖται», κατὰ τὸν Ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, δι’ Ἁγίου
πνεύματος.
Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ δημιουργικὸς λόγος, «ὃς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς
οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι, τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται, καὶ
αὐτός ἐστι πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε, καὶ αὐτός ἐστι ἡ
κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας…» (Κολασ.1. 15-18). Καὶ ἡ Ἐκκλησία
εἶναι ὁ νέος, ὁ ἀνακαινισθεὶς κόσμος, ὁ μεταμορφωθεὶς παράδεισος, ποὺ θεμελιώνεται στὴ ςάρκωση, μεγαλύνεται στὴ ςταύρωση καὶ δοξάζεται στὴν
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ ὡς φωτεινὸ πλήρωμα τῆς ὀμορφιᾶς, παρατεινόμενης στοὺς αἰῶνες, ἐκχέεται στὴν κτίση ὁλόκληρη ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς πυρφόρου ἁγίας πεντηκοστῆς, μὲ τὴν ἐπιδημία τοῦ Ἁγίου πνεύματος.
Ὅλος δὲ αὐτὸς ὁ φωτεινὸς κόσμος τῆς ἀπαστράπτουσας ἀνακαινιστικῆς
ὡραιότητος ἀνακυκλώνεται συνεχῶς στὴν εὐχαριστιακὴ κοινότητα τοῦ συνόλου τῶν πιστῶν ὡς προσώπων, ποὺ συγκροτοῦν ἐν Ἁγίῳ πνεύματι τὸ ςῶμα
τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία του, καὶ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν καθολικὴ Ἐκκλησία,
ἀκόμη καὶ στὴν πιὸ μικρὴ καὶ ἀσήμαντη ςύναξη, ὅπως καὶ σὲ ὁποιαδήποτε
ἄλλη πολυπληθῆ, ἐπειδὴ καὶ ἐκεῖ εἶναι ζωντανὴ ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ ἵδρυση τῆς Ἐκκλησίας, στὴν ἐσχατολογική της προοπτική, ὅπως μᾶς
ἀποκαλύφθηκε ἐν Χριστῷ, κτίζεται μόνον ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὁ
κόσμος ὁλόκληρος ὡς ἀποκάλυψη τοῦ θείου κάλλους, μόνον ὡς κενωτικὴ
ἀγάπη τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ δύναται νὰ ἐκληφθεῖ, ἀφοῦ ὁ «Ὡραῖος κάλλει παρὰ
πάντας θνητούς», ντύνεται τὴν παχυλότητα τῆς φθαρτῆς ὕλης, στὴν ὁποία
δωρίζει ἀπὸ τὴ δική του ὡραιότητα, ἀποκρυπτογραφώντας τὴ δική της ὀμορφιά, μὲ τὴν ὁποία ἑλκύει τὸν ἄνθρωπο στὴν πραγμάτωση τοῦ ἐσχάτου σκοποῦ
του. Ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ τῶν κτισμάτων ὁ ἄνθρωπος εἰσέρχεται ἐλεύθερος ἀπὸ
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τὸν πειρασμὸ κάθε διανοητικῆς περιέργειας στὸν θαυμασμό, προσκυνώντας
τὴν παρουσία καὶ ὑμνώντας τὸ μυστήριο τοῦ ψηλαφητοῦ κάλλους τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, ὡς κατὰ χάριν μετοχή του στὸ θεῖον κάλλος τῆς τριαδικῆς
λαμπρότητος.
Χωρὶς Χριστὸν δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν ταυτίζεται μὲ τοὺς
κληρικοὺς καὶ τὴν ἱερωσύνη ἀποκλειστικά, οὔτε μὲ ἀτομικὰ θελήματα καὶ
προσπάθειες γιὰ ἀναδοχὴ τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης, ἀλλὰ μὲ τὴν
προσωπικὴ ἐγκατάλειψη στὴν προσωπικὴ κλήση τοῦ Ἀρχιερέως Χριστοῦ.
αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ ἡ χειροτονία γίνεται «ἐν μέσῳ συναγωγῆς λαοῦ», ἐπ’ ἐκκλησίας, ὅπου ὁ λαὸς καλεῖται νὰ ἐπιβεβαιώσει ἢ νὰ
ἀπορρίψει αὐτὴ τὴν «κλήση», εὐχετικὰ μᾶλλον ἢ ἐπιβεβαιωτικὰ μὲ τὸ «Ἄξιος»
ἢ τὸ «Ἀνάξιος» καὶ ὄχι πλειοψηφικά, δημοκρατικὰ ἢ ἀτομικά, ἀλλὰ εὐχαριστιακὰ καὶ μυσταγωγικά.
Ὅμως, στὴν ὀντολογική της ὑπόσταση ἡ Ἐκκλησία «δὲν ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ παρελθόν, οὔτε πηγάζει ἀπὸ τὸ ἄμεσο ἱστορικὸ μέλλον, ἀλλὰ ἔρχεται κατευθείαν
ἀπὸ τὰ ἔσχατα, ἀφοῦ προεικονίζει τὴν τέλεια κοινωνία τῶν προσώπων» ( Ἀλ.
Κατσιάρα, Μ. Βαμβουνάκη, Μία συζήτηση, σελ.255). τώρα «Εἶναι ὁ αἰώνας
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἢ ὁ ἐσχατολογικὸς αἰῶνας τῆς ὀμορφιᾶς, ὡς πληρότητα
τῆς καινῆς ζωῆς, ὡς φωτεινὸ πλήρωμα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Λόγου» ( Μιχ.
Καρδαμάκη, Μαθητεία στὴν ὀμορφιά, σελ. 115).
Ἡ Ἐκκλησία, ἐπίσης, ἀποκαλύπτει τὸ θαῦμα τῆς Δημιουργίας καὶ ἐγκαινιάζει τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, στὴν πραγματική τους διάσταση ὡς καρπογονία τῆς
ἄκτιστης ἐνέργειας καὶ πλατυσμό τῆς ἔκπαγλης ὀμορφιᾶς τῆς ἁγιοτριαδικῆς
ἀγαθότητος, στὴν ἑνότητα καὶ συμφωνία, ὣς τὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια τῆς
εἰκόνος, ποὺ ὀνομάζεται κ ό σ μ ο ς.
Ὁ Ἅγιος ςυμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος παρουσιάζει τὴν Ἐκκλησία ὡς «ὡραϊσμένον κόσμον», ὅπου «κατοικεῖ καὶ ἐμπεριπατεῖ» ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ δὲ ἄνθρωπος δέχεται «τὰς ἀκτῖνας αὐτοῦ φαιδράς, ὡς ὁ ἥλιος δικαιοσύνης ὤν,
καταπέμπειν» (Λόγοι Ἠθικοὶ α΄, κεφ. 7, σελ. 236).
*
Τὸ Κέντρον εἶναι τὸ μέσον ἑνὸς πράγματος ἢ σώματος, τὸ κεντρικὸ σημεῖον
ἀναφορᾶς, μὲ τὸ ὁποῖο ἔχουν σχέση τὰ πάντα μὲ ἴσες ἀποστάσεις. Καί, στὴ
φυσιολογία εἶναι τὸ σημεῖον ἑνὸς ὀργάνου ἢ ὀργανισμοῦ ποὺ ρυθμίζει ὅλες τὶς
λειτουργίες καὶ τὶς σχέσεις του. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτὴ, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν – κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου – ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι τὸ κεντρικὸ πρόσωπο τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ πυρήνα τῆς Εὐχαριστιακῆς ςυνάξεως καὶ, συνεπῶς, τῆς
Ἐκκλησίας. Καί, ἐφόσον ὁ Χριστὸς εἶναι «ὁ ὤν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος» (Ἀποκ.
1. 4. 4-8) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος, ἐπειδὴ στὴ μυστηριακὴ ἔκφανση τοῦ ςώματος τοῦ
Χριστοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ παρουσιάζεται καὶ εἶναι τὸ κέντρον καὶ τὸ σημεῖον
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ἀναφορᾶς, ὅπου οἱ πιστοὶ περὶ τὸν Ἐπίσκοπο ἑνώνονται στὴν κλάση τοῦ
ἄρτου, ἡ θέση τοῦ Ἐπισκόπου, ὡς κέντρου τοῦ ἐσχατολογικοῦ ὁράματος τῆς
Ἐκκλησίας, μόνο ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια μπορεῖ νὰ ἰδωθεῖ (πρβλ. Ἅγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου, Πρὸς Μαγνησιεῖς).
Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει τὴν προέλευσή της στὴν Ἱστορία, ἀλλὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν προαιώνια βουλή τοῦ Θεοῦ καὶ ἀντλεῖ τὴν ταυτοτητά της όχι
ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶναι τώρα, ἀλλά ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θὰ εἶναι ὅταν στὰ ἔσχατα θὰ
μεταμορφωθεῖ πλήρως σὲ Βασιλεία. Ὅταν ὁ Ἅγιος Καβάσιλας λέει ὅτι «ἡ
Ἐκκλησία σημαίνεται ἐν τοῖς μυστηρίοις» ἐννοεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία πραγματώνεται κάθε φορὰ στὰ Μυστήριά της, ποὺ ἀποτελοῦν φανερώσεις καὶ λειτουργίες τοῦ ςώματος τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἐξεικονίζουν τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ ζωὴ τῆς
μέλλουσας Βασιλείας.
Ὅλο δὲ αὐτὸ τὸ μυστήριο τῆς ἄρρητης ὀμορφιᾶς βιώνεται στὴ Θεία Εὐχαριστία, ποὺ εἶναι ἡ εἰκόνα, ὁ τύπος καὶ ἡ φανέρωση τῆς κοινωνίας «ἐκείνων
ποὺ ἀγαποῦν τὸν Κύριο, τοὺς ὁποίους ὁ Ἴδιος διάλεξε ὡς κληρονόμους τῆς
Βασιλείας Του» (πρβλ.: Ἰακ. 2.5), «…ἀπὸ καταβολῆς κόσμου…» (Ἐφεσ. 1.4).
Εἴμαστε παιδιὰ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. «Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία ἣν αὐτὸς
ἐπηγγείλατο ἡμῖν, τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον» (α΄ Καθολ. Ἰωάν. 2.25). Καὶ ἀλίμονο
στὸν Πυρήνα, τὸ Κέντρο καὶ τὸ Ὅραμα, ὅταν δὲν φωτίζονται ἀπὸ αὐτὸν τὸν
καινοποιὸ προβολέα τῶν ἐσχάτων.
Ὡς ἐκ τούτου γίνεται φανερὸ ὅτι ἡ πραγμάτωση τοῦ ὁράματος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ἡ φανέρωση τῶν ἐσχάτων ἐν χρόνῳ καὶ πρόγευση τῶν «μελλόντων ἀγαθῶν» (Ἑβρ.10.1), ὑπὸ τῶν φορέων της, ὅλων ἐκείνων ποὺ
συγκροτοῦν τὴν κατὰ τάξιν ἱερωσύνη, ἡ ὁποία εἶναι ἀδιάτμητη στὶς ὀντολογικές της διαβαθμίσεις: Διάκονος (Κάθαρση), πρεσβύτερος (φωτισμός), Ἐπίσκοπος (Θέωση), μὲ τὴν ἀπαραίτητη συμμετοχὴ καὶ συλλειτουργία τοῦ λαϊκοῦ
στοιχείου, ποὺ μετέχει τῆς γενικῆς ἱερωσύνης, διὰ τοῦ ἱεροῦ Βαπτίσματος
(πρβλ.: α΄ πέτρ. 2.9: «γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαός
εἰς περιποίησιν». Ἡ ὅλη αὐτὴ μεταμορφωτική ἐν χρόνῳ διαδικασία βαρύνει
οὐσιαστικὰ τὸν Ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος διεκδικεῖ τὴν θέση ποὺ τοῦ ἀποδίδει ἡ
Ἐκκλησία μὲ τὴν φράση τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου: «εἰς τόπον καὶ
τύπον Χριστοῦ», ὅπως ὑπενιχθήκαμε παραπάνω.
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ εὐθύνη τῆς διευθετήσεως τῶν πραγμάτων ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
ἐπικάθεται οὐσιαστικὰ βαριὰ στοὺς ὤμους τοῦ Ἐπισκόπου. Ἡ παρουσία τοῦ
Χριστοῦ στὸ ἐπίκεντρο τῆς λειτουργικῆς ςυνάξεως εἰκονίζεται ἀπὸ τὸν προεστῶτα Ἐπίσκοπο τῆς Εὐχαριστίας. Ἡ ἐγκατάσταση τοῦ Ἐπισκόπου στὸ ςύνθρονο ἀποτελεῖ τὴ βασική εἰκόνα τοῦ ἐσχατολογικοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ
ςώματός του, τῆς Ἐκκλησίας.
Γι’ αὐτὸ τὸ κήρυγμα τοῦ λόγου γίνεται εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὰ ἀναγνώ-

σματα, γιατί, ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής «μετὰ ταῦτα ὅλα
πλέον συντελοῦνται στὰ ἔσχατα, στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ , ὅπου τὸ κήρυγμα
εἶναι ἀδιανόητο».
τὸ ὅραμα, ποὺ κυοφορήθηκε στὶς καρδιὲς τῶν προφητῶν ἤδη ἀπὸ τὴν
παλαιὰ Διαθήκη καὶ ἐκφράσθηκε μὲ τὸ στόμα τους ὡς λόγος Κυρίου, συνεχίζει νὰ ζῇ ὡς σαρκωμένος λόγος καὶ σήμερα, καὶ θὰ ζῇ ἕως τῆς συντελείας τῶν
αἰώνων μέσα στὶς καρδιὲς τοῦ συνόλου τῶν πιστῶν, τοῦ « βασιλείου ἱερατεύματος» ὡς προσμονὴ καὶ ἐλπίδα καὶ πρόγευση ἐν χρόνῳ καὶ τόπῳ «ἕως οὗ
ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ…» (Β΄ πέτρ. 1.19), ὅταν ὁ «Κύριος
κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ» (Ἑβρ. 10.30). τότε, πού, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ Ἀπόστολος
παῦλος, θὰ βλέπομε τὰ πάντα «πρόσωπον πρὸς πρόσωπον» καὶ «ἐπιγνώσομαι, καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην» (α΄ Κοριν. 13.12).
*
Τὸ ὅραμα δὲν εἶναι ὄνειρο. τὸ ὄνειρο εἶναι ἔξω τῆς πραγματικότητος, ἀκολουθία παρωχημένων σκέψεων, ἀπωθημένων συναισθημάτων καὶ εἰκόνων στὸν
ἄνθρωπο ποὺ καθεύδει. τὸ ὅραμα εἶναι τὰ βλεπόμενα ὡς πραγματικὰ σὲ καταστάσεις ὑπαρκτὲς ἐν ἐκστάσει, στὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀγρυπνεῖ. Ἰδιαίτερα
στὸν χῶρο τῆς θεολογίας τὰ ὁράματα τῶν προφητῶν καὶ τῶν διακόνων τοῦ
εὐαγγελίου τῆς χάριτος, στὴν ὅποια κατάστασή τους εἴτε μὲ τὸ ραβδὶ τοῦ
Ἱεραποστόλου στὰ ἔθνη, εἴτε μὲ τὸ μοναχικὸ τριβώνιο στὶς ρωγμὲς τῶν βράχων, εἴτε στὶς πολυπληθεῖς πόλεις καὶ στὰ μικρὰ χωριὰ ὡς ποιμένων, πάντοτε
ὅμως μὲ ἀγρύπνια πνευματικὴ καὶ ἀδιάλειπτη νήψη, δὲν συνθέτουν ἰδέες ἢ
ὀνειροπολήματα, ἀλλὰ ἐπαγγελίες καὶ προσδοκίες πραγμάτων «οὐ βλεπομένων» μὲν (Ἑβρ.1.11), ὑπαρκτῶν, ὅμως, πού, στὴν παροῦσα κατάσταση, τὰ βλέπομε «ἐκ μέρους», «ὡς ἐν ἐσόπτρῳ καὶ αἰνίγματι» (α΄ Κοριν. ὅ. π.).
τὸ ὅραμα δὲν εἶναι ἀπότοκο σκέψεως ἢ γνώσεως ἢ θεωρίας, ἀλλὰ πίστεως,
σχέσεως καὶ στάσεως ζωῆς. Εἶναι μιὰ συνεχὴς κίνηση γνωριμίας μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀγαπημένου, ποὺ θεμελιώνεται πάνω στὴ βάση τῆς ἀμοιβαίας ἀγάπης καὶ ἡ τετρωμένη ἀνθρώπινη καρδιὰ ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἀγαπημένου
στρέφεται συνεχῶς πρὸς αὐτὸν, ὅπως τὸ ἡλιοτρόπιο πρὸς τὸν ἥλιο, τοῦ
Ὁποίου οἱ ἀκτίνες εἶναι μιὰ κλήση στὴ γεύση τῶν ἀγαθῶν τοῦ μέλλοντος
αἰῶνος, ὅπου καὶ τὸ πλήρωμα τοῦ ὁράματος.
Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτή, ἔτσι, ὅπως διδαχθήκαμε ἀπὸ τὴν πατερική μας παράδοση, νὰ βλέπομε, νὰ προσλαμβάνομε καὶ νὰ ζοῦμε συναναστρεφόμενοι μὲ
πρόσωπα καὶ μὲ πράγματα, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἔχομε μπολιαστεῖ ἀπὸ τὴν
ὀμορφιὰ ποὺ ἐκπέμπουν καὶ νὰ γίνομε ποιητές. Ἄλλωστε, ὁ κάθε ἱερωμένος
ἔχει ὅλες τὶς χάρες καὶ τὶς χαρές, ὅλα τὰ ἐρεθίσματα καὶ τὰ ἐχέγγυα γιὰ νὰ
μπορεῖ νὰ ἀσκεῖται στὴν ποίηση, νὰ στοχάζεται δηλαδὴ καὶ νὰ εἰσέρχεται στὸ
βάθος τῶν ὄντων, ἀνακαλύπτοντας τὴν κρυμμένη ὀμορφιὰ τῶν πραγμάτων –
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νὰ γίνεται ποιητής. Ὅλοι μποροῦμε νὰ ζοῦμε τὴν ὀμορφιὰ τοῦ κόσμου καὶ τῶν
πραγμάτων τοῦ κόσμου, μέσα ἀπὸ τὸν πόνο, τὶς περιπέτειες, τοὺς καθημερινοὺς σταυρωμοὺς καὶ τὶς καθημερινὲς ἀναστάσεις τῆς παρούσης ζωῆς, καθὼς
καὶ τὸ κάλλος τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπὸ τὴν εὐσπλαχνία καὶ τὴν ἀγάπη του, στὴν
ἱερατική μας διακονία «...κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. 4.7).
πορευόμεθα ὡς «κλητοὶ» (ρωμ.1.6) καὶ «ἐκλεκτοὶ» (Κολ.3.12) τοῦ Θεοῦ
μέσα στὸν κόσμο. προσπαθώντας νὰ καταγράψομε ψήγματα τῆς σοφίας τοῦ
Θεοῦ στὴν ἀνεύρεση καὶ κατανόηση τῶν λόγων τῶν ὄντων σὲ σχέση πάντα
μὲ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν Δημιουργὸ Θεό, ἡ τέλεια ἀγάπη τοῦ Ὁποίου μένει
ἀπρόσιτη στὴ δική μας ἀτέλεια καὶ μόνο ἡ ἔναγχη καὶ διψασμένη πορεία γιὰ
τὴν κατάκτησή της μᾶς μένει, γιὰ νὰ γλυκαίνει τὴν ἁψίκορη καρδιά μας. Κι
αὐτὴ ἡ λαχτάρα, μαρτυρούμενη ἀπὸ τὴν πνευματικὴ γνώση τῶν λόγων τῶν
κτισμάτων, ἐνεργοποιεῖται ἀπὸ τὴν πρόδηλη ἁρμονία καὶ τὴν προσωπικὴ
σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν κόσμο καὶ τὸν Δημιουργὸ Θεό.
Διαδοχικὰ προβαίνομε, μὲ τὴ χάρη του ὡς δωρεά, ψηλαφητὰ καὶ σιγὰ σιγὰ προχωροῦμε στὴ διαδοχικὴ ἀνέλιξη, ἐγκαταλείποντας τὶς ἡδονικὲς ἀπαιτήσεις τῶν αἰσθήσεων τῆς σάρκας, πρὸς τὶς ἀγαπητικὲς διαπτήσεις τοῦ πνεύματος, στὴν αὐτοπαραίτηση, ποὺ συνιστᾶ τὴν εὐχαριστιακὴ χρήση τοῦ
κόσμου καὶ τὴν ἀσκητικὴ ἐμπειρία καὶ γυμνασία τῶν αἰσθήσεων. Ὅλες οἱ
αἰσθήσεις εἶναι ἀνοιχτές, ἐνεργοποιημένες καὶ συγχρόνως νεκρὲς κατὰ κόσμον. Βλέπεις ἀλλὰ δὲν βλέπεις, ἀκοῦς ἀλλὰ δὲν ἀκοῦς, ἁπλῶς: αὐτὰ ποὺ βλέπεις καὶ ἀκοῦς εἶναι μεταμοφωμένα μέσα στὴ θαβώρεια δόξα καὶ λαμπρότητα
τῆς μυσταγωγίας τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι ὁ «ὡραῖος κόσμος», ἡ «νέα κτίση»,
ὁ «νέος παράδεισος», ὁ «οἶκος ζωῆς ὁ ἐπέραστος».
Μέσα σ’ αὐτὸ τὸν «νέον, ἐπέραστον οἶκον» τῆς Ἐκκλησίας συμμετέχεις καὶ
παρακολουθεῖς σιωπηλὰ ὅλους τοὺς μηχανισμοὺς ποὺ ἀπεργάζεται ἡ σοφία
τοῦ Θεοῦ νὰ τροφοδοτήσουν νέες ὑπάρξεις ποὺ θὰ βγοῦν στὸν φθαρτὸ κόσμο
ὡς εἰκόνες τοῦ αἰωνίου κι ἀκοῦς τοὺς τρυγμοὺς τοῦ σπόρου στὰ σπλάχνα τῆς
γῆς, γιὰ τὰ καινούργια βλαστήματα, ποὺ ὡραΐζουν τὴν κτίση. Ἑκατομμύρια
χρόνια πρὶν ὑπάρξεις ἐσὺ καὶ ὁ κόσμος, ποὺ μέσα σ’ αὐτὸν γεννήθηκες μιὰ
ἄγρυπνη νύχτα, ἔρχονται νά σέ συναντήσουν στὸ παρόν, πρὶν ἀκόμη ὁ κόσμος
αὐτὸς γεννηθεῖ.
Ὅλα αὐτά ἔρχονται νὰ σὲ συναντήσουν στὸ αἰώνιο παρόν τοῦ λειτουργικοῦ
χρόνου μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια τοῦ λειτουργοῦ Ἐπισκόπου πάνω ἀπὸ τὸ Ἁγιο
ποτήριο, ὅταν τὰ δίδυμα κηροπήγια χύνουν τὸν καυτό ἱδρῶτα τῆς ζωῆς τους
πάνω στὸ γυμνὸ κατασάρκιο τῆς Ἁγίας τραπέζης. αὐτὲς τὶς μυσταγωγικές
στιγμές ἀτενίζομε τὶς καρποφόρες κληματόβεργες τῆς ἀμπέλου τοῦ Κυρίου
καὶ γευόμαστε τοὺς γλυκεῖς καρπούς τῆς θείας εὐλογίας καὶ τοῦ ἁλμυροῦ
μόχθου τοῦ ἀνθρώπου, παράλληλα πρὸς τὸν πρὸς εὐλογία Ἄρτον. Εἶναι ἡ

ἐπίκληση τοῦ Κυρίου παντοκράτορος: μὲ ὑψωμένα τὰ σύμβολα τῆς τριαδικῆς
Θεότητος καὶ τῶν δύο Φύσεων τῆς ἐνσαρκωμένης Ἀμπέλου, σύμφωνα μὲ τὸν
χαρακτηρισμὸ τοῦ Κυρίου «ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα» (Ἰωάν. 15.5)
καὶ ἀκούγεται ἡ ἐπίκληση τοῦ ἱερουργοῦ Ἐπισκόπου ἱκετευτική, παρακλητική
μέσα στην ἀράγιστη σιωπή: «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἴδε…»
Ἕνα ρίγος διαχέεται μέσα στο πλῆθος τοῦ ἐκκλησιάσματος, ποὺ γιὰ
ὅποιον τὸ πρωτοακούσει παραμένει ἀνεξίτηλο καὶ τὸν συνοδεύει σὲ ὅλη του
τὴ ζωή. Ὁ καθένας διατηρεῖ στὴ μνήμη του τὴν εἰκόνα τοῦ Ἐπισκόπου του. Κι
ἐμεῖς ἔχομε ζωντανή τὴν ἀνεπανάληπτη εἰκόνα τοῦ Ἐπισκόπου Δημητρίου.
Ὁ Ἐπίσκοπος Δημήτριος, σπούδασε στὴ Θεολογικὴ ςχολὴ τῆς Χάλκης καὶ
εἶχε πάρει ἀρκετὰ ἀπὸ τὴν ἀρχοντιά, τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ λειτουργικὸ
ὕφος τῶν Ἀρχιερέων τῆς πόλης. Ἀπὸ τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας του λιτάνευσε σεμνοπρεπῶς τὸ θωπευμένο ἀπό τὴν βοσπορίδα αὔρα τῆς βασιλίδος
την πόλεων ράσο τῆς διακονίας του.
Ὡς λειτουργὸς ἦταν ἄριστος. Χαιρόσουνα νὰ τὸν ἀκοῦς νὰ ἐκφωνεῖ αὐτὴν
τὴν ὑπέροχη τριλογία τοῦ «Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ εἶδε…» Δὲν
τὰ ἔλεγε καὶ τὰ τρία ὅμοια. τὸ πρῶτο τὸ ἔλεγε κανονικά, ὅπως ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς. τὸ δεύτερο τὸ ἔλεγε διαφορετικά: «Βασιλεῦ τῶν βασιλευόντων καὶ Κύριε
τῶν κυριευόντων, ὁ Θεός, ὁ Θεός ἡμῶν, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ εἶδε καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην καὶ κατάρτισαι αὐτὴν ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Σου».
Καὶ τὸ τρίτον, ἐπίσης διαφορετικά: «Παντοκράτορ καὶ Πανοικτίρμον, Κύριε,
Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου Σου ἐπὶ τὴν ἄμπελον
ταύτην καὶ κατάρτισαι αὐτὴν ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Σου».
Ὅσες φορὲς καὶ ἂν τὸν ἄκουγες, μὲ αὐτὴν τὴν καθαρὴ φωνή, χρωματισμένη
μὲ τὸ γλυκό παρακλητικὸ ἡχόχρωμα τῆς χαρμολύπης (ποὺ σημαίνεται στὴν
ἐκκλησιαστική μας μουσικὴ μὲ τὸ σημαδόφωνο τοῦ κλιτοῦ) νὰ τὰ ἐκφωνεῖ, δὲν
μποροῦσες νὰ μὴ συγκλονισθεῖς καὶ νὰ μὴν αἰσθανθεῖς στὰ βάθη τῆς ψυχῆς
σου τὸ ρίγος καὶ τὴ συγκίνηση τῆς ἐπίσκεψης ὄντως τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης.
τί ὡραῖες, ἀνεπανάληπτες παιδικές ἀναπολήσεις, ποὺ μᾶς σημάδεψαν, συντρόφευσαν καὶ συντροφεύουν τὰ σκληρά βήματά μας στὸν ἀνάντη ἀλλ’ ὄμορφο
δρόμο τῆς διακονίας μας! Ἡ μορφὴ τοῦ λειτουργοῦ Ἐπισκόπου ἐξέπεμπε
χάρη, ἔλεος καὶ θεία ἀγάπη, ἡ ὁποία μᾶς ἄγγιζε καὶ μᾶς ἔκανε νὰ ἀγαπᾶμε κι
ἐμεῖς∙ νὰ ἀγαπᾶμε καὶ νὰ σεβόμαστε καὶ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους.
Ἔτσι, παράλληλα μὲ τὸν Θεὸ, ἀγαπήσαμε καὶ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ μ’
αὐτοὺς ἀνταλλάξαμε τὸ πρῶτο ἐρευνητικὸ καὶ ἀθῶο βλέμμα, τὶς πρῶτες λέξεις, σκέψεις καὶ χαιρετισμούς. Μαζί τους μοιραστήκαμε τὸν ἥλιο καὶ ἀναπνεύσαμε τὸν ἴδιο ἀέρα κι εὐγνωμονοῦμε ἐκείνους ποὺ ὁδήγησαν τὰ βήματά
μας ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων του στὴ Φύση, στὸ παλάτι τοῦ
Θεοῦ, τὴν Ἐκκλησία: τοὺς ἱερεῖς ποὺ μᾶς εὐλόγησαν, τὸν Ἐπίσκοπο ποὺ πρω-
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τοείδαμε καὶ θαυμάσαμε κι ὕστερα ὅλους τοὺς ἄλλους, ποὺ κοντά τους ἡ χάρις
τοῦ Θεοῦ ὁδήγησε τὰ βήματά μας. Καὶ τώρα ἁπλώνεται πιὸ μακριὰ ἡ σκέψη
μας, ἡ καρδιά μας καὶ ἡ ἀγάπη μας.
Βάζομε μετάνοια καὶ προσκυνοῦμε τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ὅπου γῆς, ὡς
εἰκόνα τοῦ τριαδικοῦ μας Θεοῦ, μὲ ὁδηγὸ τὸ θησαύρισμα τοῦ Γεροντικοῦ:
«Εἶπεν ὁ ἀβὰς Ἀπολλώ, ὅτι δεῖ ἀρχομένους τοὺς ἀδελφοὺς ποσκυνεῖνˑ οὐ γὰρ
αὐτούς, ἀλλὰ τὸν Θεὸν προσκυνοῦμενˑ εἶδες γὰρ φησὶ τὸν ἀδελφόν σου, εἶδες
Κύριον τὸν Θεόν σου». Ὅμως, γιὰ νὰ δεῖς τὸν ἄνθρωπο ὑπὸ αὐτὴ τὴν προοπτική εἶναι ἀδύνατον νὰ δεῖς καὶ νὰ χαρεῖς τὴν ὀμορφιά του χωρὶς ἤ ἔξω ἀπὸ
τὸν Θεόν (Μιχ. Καρδαμάκη, Μαθητεία στὴν ὀμορφιά, σελ.140).
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι δυνάμει πρόσωπο κι ἡ ὑποστατικὴ ὁλοκλήρωσή του
πραγματοποιεῖται μόνο ἐν Χριστῷ. Ἀνυψώνεται στὸ ἀρχέτυπο καὶ ἀνοίγεται
πρὸς τὸ ἄκτιστο. Χωρὶς τὴν ἀνύψωσή του αὐτὴ μένει φυλακισμένος στὸν
χρόνο καὶ στὸ χῶμα. ςτὸ ὀντολογικὸ ἀγκάλιασμά του μὲ τὸν Χριστό, ὁ ἄνθρωπος, γίνεται καθολικὸς ἄνθρωπος, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀγάπη του εἶναι σταυρωμένη
καὶ ἀπόρροια τῆς συνακόλουθης ἀπόλυτης ἐλευθερίας. Ἑπομένως, ἡ ἀγάπη
καὶ ἡ ἐλευθερία μας, ποὺ ὑποστασιοποιοῦνται μόνο στὸ πρόσωπο τοῦ ἀγαπημένου μας Χριστοῦ τοῦ σταυρωθέντος καὶ ἀναστάντος, ποὺ ταυτίζει τὸν
ἑαυτόν του μὲ τὸν ὅποιον ἄνθρωπο, μᾶς δίδει τὸ δικαίωμα καὶ τὴ χάρη νὰ ταυτιστοῦμε μὲ τοὺς φυλακισμένους, τοὺς ἀλῆτες, τοὺς ναρκομανεῖς, τοὺς φτωχοὺς καὶ ἀπορριμμένους, τὶς φανερὲς πόρνες τοῦ λιμανιοῦ καὶ τὶς κρυφὲς τῶν
σκοτεινῶν ἄντρων τοῦ καθωσπρεπισμοῦ, τοὺς ἀδυσώπητους τελῶνες τοῦ
παγκόσμιου νομισματικοπείου.
*
Ἡ πιστότητα στὴ ποιμαντικὴ μας διακονία ἐκφράζεται ὡς καθημερινὸς
σταυρὸς εἰς τύπον μιμήσεως τῶν παθημάτων τοῦ Καλοῦ ποιμένος: «Εἰ ἐμὲ
ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσι» (Ἰωάν.15.20) δηλαδή τὸ νὰ εἶσαι ποιμένας εἰς
τύπον Χριστοῦ δὲν σημαίνει νὰ εἶσαι δραστήριος, μοντέρνος ἤ πολυπράγμων,
ἀλλά νὰ ξέρεις νὰ θυσιάζεσαι, νὰ ὑποφέρεις γιὰ τὸν συνάνθρωπό σου, νὰ συνοδοιπορεῖς μαζί του στον Γολγοθᾶ τῶν παθημάτων του, νά γίνεσαι ὁ Κυρηναῖος του καὶ νὰ μεταβάλλεις τὸν θρῆνο του σὲ χαρὰ ἀναστάσιμη, τὴν ὁποία
ὁ ἴδιος ψηλαφεῖ στὴ χαρμολύπη τῶν δικῶν σου παθημάτων.
τῆς ἔμπρακτης αὐτῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς προγευόμεθα στὴ λειτουργία
τῆς Εὐχαριστίας, ποὺ εἶναι παρὼν ὁ Χριστὸς, μὲ τὸν Ὁποῖο συνιερουργοῦμε
στὴν ὑπερτάτη θυσία, ποὺ ὁ Ἴδιος ἐτέλεσε ἐν τῶ σώματι καὶ τῷ αἵματί του,
γενόμενος κοινωνὸς τοῦ θανάτου διὰ τοῦ ςταυροῦ του καὶ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς
διὰ τῆς Ἀναστάσεώς του. ςὲ κάθε εὐχαριστιακὴ λειτουργία μετέχομε, συναγαλλόμενοι μετά πάντων τῶν συναχθέντων στὴ ἁγία Ἀναφορά, ὅπου ἑνοποιούμεθα προσευχητικά ὑπὸ τὴν κοινὴ Βασιλεία τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως

Χριστοῦ, ἐπιβεβαιώνοντας ὅτι νῦν καὶ ἀεὶ «Τὸ Πάσχα ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη
Χριστός» ( α΄Κοριν.5.7).
Ὁ Χριστός, ὡς κεφαλὴ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ςώματος, ὄντας ὁ Ἴδιος «προσφέρων καὶ προσφερόμενος» (Εὐχὴ τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου), «τελετάρχης καὶ
τελετουργός, τελῶν καὶ τελούμενος καὶ αὐτοτελειότης» (πρβλ.: ςυμεὼν Θεσσαλονίκης, Περὶ τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν), εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ πρότυπο τοῦ Ἐπισκόπου ἐν τῇ Εὐχαριστίᾳ. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἡ εἰκόνα του καὶ ἡ Καθολικὴ
Ἐκκλησία τὸ σῶμα του. Καί, ὅπως ὁ Χριστὸς δὲν νοεῖται χωρὶς τὸ ἐκκλησιαστικὸ ςῶμα, τοῦ ὁποίου εἶναι κεφαλή, ἔτσι καὶ ὁ Ἐπίσκοπος, ὡς κεφαλὴ τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας, δὲν μπορεῖ νὰ ἀπομονωθεῖ καὶ νὰ ἀποσπασθεῖ ἀπ’ αὐτήν.
Ὁ Ἐπίσκοπος, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Διάκονοι, ἰδοὺ ἡ ὡραία εἰκόνα, ποὺ τόσο τρυφερὰ
περιγράφει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος στὴν πρὸς Μαγνησεῖς ἐπιστολήν του: «…προκαθημένου τοῦ ἐπισκόπου εἰς τύπον Θεοῦ, καὶ τῶν πρεσβυτέρων εἰς τύπον
συνεδρίου τῶν Ἀποστόλων, καὶ τῶν Διακόνων, τῶν ἐμοὶ γλυκυτάτων, πεπιστευμένων διακονίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ».
Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι χῶρος κρίσεως ἢ κατακρίσεως, ἀλλὰ μετανοίας καὶ
σωτηρίας, ἀφοῦ ὁ Ἴδιος ὁ Ἱδρυτής της, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μιλεῖ γιὰ τὸν
ἑαυτόν του: «οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον»
(Ἰωάν. 12.47). Δὲν εἶναι, ἐπίσης χῶρος ἀδικίας, ἀνασφάλειας ἢ ἀσωτείας, ἀλλὰ
χῶρος προσοχῆς, προσευχῆς, κενωτικῆς ἐπιγνώσεως, ποὺ πορεύεται μέσα
στὴν Ἱστορία, ἀλλὰ δὲν ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἱστορία. Εἶναι τὸ Θεανθρώπινο σῶμα
τοῦ Χριστοῦ, ποὺ διαρκῶς οἰκοδομεῖται ἐν Ἁγίῳ πνεύματι, ποὺ δὲν κηρύττει
ἁπλῶς μετάνοια, ἀλλὰ εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ ταπείνωση τοῦ διαρκῶς μετανοοῦντος καὶ ταπεινωμένου Θεοῦ χάρη τοῦ ἀμετανόητου καὶ ὑπερφίαλου
ἀνθρώπου.
Γι’ αὐτὸ τὰ ἐκκλησιστικὰ πράγματα δὲν κρίνονται μὲ κοσμικὰ κριτήρια. Ὁ
ἔλεγχος, ἡ κρίση καὶ ἡ ὑπόδειξη εἶναι τάσεις τοῦ κοσμικοῦ ἀνθρώπου τῆς
Ἱστορίας, ἐνῶ ἡ κατάθεση γνώμης εἶναι ἀπότοκο ἔμπονης συνυπευθυνότητος,
ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἐκκλησιολογικὴ συνείδηση καὶ διακονία τοῦ ἀναγεννημένου ἐν Χριστῷ πιστοῦ, τὴν ὁποία ὁ Ἐπίσκοπος ἔχει χρέος ὄχι μόνο νὰ δέχεται, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιζητεῖ πρὸς ὄφελος καὶ διευκόλυνση τῆς ποιμαντικῆς του
ἐργασίας. Ἐὰν δὲ εἶναι προικισμένος μὲ σοφία τῆς ὁποίας «οὐ κατισχύσῃ ποτὲ
κακία», τότε ὁ ἴδιος καὶ προκαλεῖ καὶ ἀποδέχεται τὸν ἔλεγχο.
λέει ἐπ’ αὐτοῦ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος: «Τὸ νὰ ἀνέχεσαι μὲ γενναιότητα
τὸν ἔλεγχο, αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ μεγάλο ἐγκώμιο καὶ ἔπαινος ὄχι τυχαῖος, καὶ
μάλιστα ἔπαινος μιᾶς πράξεως ὑψίστης φιλοσοφίας» (Πρὸς ἐγκαλέσαντας, 2,
ΕπΕ 26, 410).
Βεβαίως, εἶναι γνωστὸ, ὅτι ἐμεῖς σὲ μία μόνο κρίση πιστεύομε καὶ σ’αὐτὴ
παραπέμπομε: τὴ μέλλουσα Κρίση. Μόνο αὐτὴν φοβούμεθα, σ’ αὐτὴν καὶ
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Ἡ θέση τοῦ Ἐπισκόπου ὡς κέντρου τοῦ ἐσχατολογικοῦ ὁράματος τῆς Ἐκκλησίας

ἐλπίζομε καὶ μὲ τὸ φῶς της προσπαθοῦμε νὰ φωτίσομε τὴν κάθε μας σκέψη
καὶ πράξη. Ἕνας εἶναι ὁ Κριτής: ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τὸν Ὁποῖο μᾶς καταγγέλλει ὁ ἀποστολικὸς λόγος τοῦ Θεοῦ: ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς – «αὐτός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν…» (πράξ. 10.42). παρὰ
ταῦτα γιὰ τὸν ἀντικειμενικὸ ἔλεγχο, ποὺ πηγάζει ἀπὸ καθαρὴ κι ἀνυστερόβουλη καρδιά, λέει ὁ ἴδιος πατέρας, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Κἂν πρὸς
αὐτὴν τὴν ἄκραν κορυφὴν ἔλθῃς τῆς ἀρετῆς, χρείαν ἔχεις συμβούλου καὶ διορθοῦντος καὶ ἐλέγχοντος». (Ἀκόμη κι ἂν φθάσεις στὴν ὑψηλότερη κορυφὴ τῆς
ἀρετῆς, ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ σύμβουλο, ποὺ θὰ σὲ διορθώνει καὶ θὰ σὲ ἐλέγχει),
( ὅ. π., 1, 26, 402).
τέλος, τὸ ὅραμα ἑνὸς Ἐπισκόπου καὶ κατ’ ἐπέκταση κάθε κληρικοῦ, ποὺ
θητεύει κατὰ τὴ μακρόχρονη ἱερατική του διακονία στὸ ἀνεξάντλητο πέλαγος
τῆς μακαρίας ἐλπίδας, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλο παρὰ τὸ ὅραμα τῆς Ἐκκλησίας: «Ὁ τῶν καλῶν ἐραστής, κατὰ πρόνοιαν σοφίας λόγοις, ἑκουσίως ἐπείγεται πρὸς τὴν τῆς θεώσεως χάριν» (Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, P.G. 90, 532).
Εἶναι τὸ ὅραμα ἑνὸς καινούριου κόσμου, διαφορετικοῦ ἀπὸ τὸν φθαρτὸ καὶ
συμβατικὸ αὐτὸν κόσμο στὸν ὁποῖο γεννηθήκαμε καὶ τὸν βαδίζομε μὲ πτώσεις
καὶ ἀνατάσεις, κατὰ δύναμη καὶ προαίρεση ἀσκητικά, δοξολογικά, μεταμορφωτικά, μὲ διαρκῆ ἀνυψωτικὴ πρόοδο, ἐργαζόμενοι τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ,
μὲ κίνητρο τὴν ἀγάπη του, τὴ βοήθεια τῶν Ἁγίων του καὶ τὴ στήριξη τῶν συγκακουχούμενων συνοδοιπόρων ἀδελφῶν μας. Εἴμεθα ὁδίτες: «δι’ ὑπομονῆς
τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν…»(Ἑβρ.12.1-2), ἐνσωματωμένοι στὸ ἀναστημένο ςῶμα του, τὴν Ἐκκλησία, προχωρώντας βῆμα - βῆμα πρὸς τὴν «ἀνέσπερον ἡμέρα» τῆς Βασιλείας του.
ς’ αὐτὴν τὴ Βασιλεία τῆς ἀβράδιαστης μέρας, ποὺ δὲν εἶναι οὔτε τὸ τέλος
μιᾶς πορείας οὔτε ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀρχικὴ παραδεισένια κατάσταση, ἀλλὰ
ἕνα νέο ξεκίνημα, ποὺ ἡ πεπτωκυῖα φύση μας δὲν μπορεῖ νὰ τὸ συλλάβει, ἁπλὰ
μόνο μποροῦμε νὰ ψελλίσομε πὼς ἡ ἐπαγγελλόμενη τελειότητα δὲν εἶναι μιὰ
κατάσταση στατικὴ, ἀλλὰ δυναμική. Καὶ ἂν ἡ πορεία πρὸς τὴν ἁγιότητα δὲν
εἶναι μονότονη, ἀλλ’ ἕνα ποικιλόμορφο παιγνίδισμα σταυροαναστάσιμης χαρμολύπης, αἰωνιότητα σημαίνει μιὰ ἀνεξάντλητη ποικιλία ἀγάπης καὶ ὀμορφιᾶς, ὡς ἀπαύγασμα τῆς ὡραιότητος τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ, ποὺ «δὲν εἶναι ἡ
οὐσία Του, ἀλλὰ ἡ οὐσιώδης ἐνέργεια καὶ φυσικὴ χάρη, ποὺ προΐεται ἀδιαιρέτως ἀπὸ τὴ θεία (Του) φύση» (Ἀρχι. Βασιλείου, Κάλλος καὶ ἡσυχία στὴν ἁγιορειτικὴ πολιτεία, σελ. 42).
ςτὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὁ καθένας γίνεται ἕνα μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους, ἀλλ’
ὁ καθένας εἶναι ξεχωριστὰ ὁ ἑαυτός του, φέρνοντας τὰ ἴδια χαρακτηριστικὰ
ποὺ εἶχε σ’ αὐτὴ τὴ ζωή, ἀλλὰ μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ θεραπευμένα, ἀνα-

νεωμένα καὶ δοξασμένα. Ἄς τὸ ποῦμε ἁπλά, μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου Ἡσαΐα
τῆς ςκήτης: «Ὁ Κύριος Ἰησοῦς μέσα στὸ ἔλεός Του δίνει ἀνάπαυση στὸν καθένα σύμφωνα μὲ τὰ ἔργα του – στὸν μεγάλο σύμφωνα μὲ τὸ μεγαλεῖο του
καὶ στὸν μικρὸ σύμφωνα μὲ τὴ μικρότητά του, γιατὶ εἶπε: "ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαὶ εἰσιν΄΄ (Ἰωάν.14.2). Ἂν καὶ ἡ Βασιλεία εἶναι μία, ὁ καθένας βρίσκει τὴ δική του ἰδιαίτερη θέση καὶ τὸ δικό του ἰδιαίτερο ἔργο»
(Καλλίστου Γουέαρ, Ὁ Ὀρθόδοξος δρόμος, σελ.157).
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Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκης
Δρ Ιστορίας α.π.Θ., Διδάσκων (Ε.ΔΙ.π.) στο πανεπιστήμιο Κρήτης

«η Ορθοδοξία στον 20ο και 21ο αιώνα:
οι Οικουμενικοί πατριάρχες
Ιωακείμ Γ΄ και αθηναγόρας
και η αγία και Μεγάλη ςύνοδος»

Εισαγωγή

η

αΓIα ΚαΙ ΜΕΓaλη ςYΝΟΔΟς της ΟρΘOΔΟΞης ΕΚΚληςIας πραγμα-

τοποιήθηκε την εβδομάδα της πεντηκοστής (18-26 Ιουνίου 2016)
στο Κολυμβάρι της Κρήτης.1 αποτελούσε «απαίτηση των καιρών και
η πορεία προς αυτήν ήταν μονόδρομος», όπως και η προσπάθεια για καλύτερη
επικοινωνία μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών.2 ςύμφωνα με το μήνυμα των
συμμετεχόντων εκκλησιών στη ςύνοδο, «[…] βασική προτεραιότητα της αγίας
και Μεγάλης ςυνόδου υπήρξε η «διακήρυξη της ενότητος3 της Ορθοδόξου Εκκλησίας», η «μαρτυρία της πίστεως προς τους εγγύς και τους μακράν», ο «διάλογος με τους ετερόδοξους χριστιανούς», «ο διαθρησκειακός διάλογος», η
αντιμετώπιση της «σύγχρονης εκκοσμίκευσης [που] επιδιώκει την αυτονόμηση

1

2

3

Ευχαριστώ θερμά τον αρχιμανδρίτη π. Νικηφόρο Κουνάλη, Ιεροκήρυκα της Ιεράς αρχιεπισκοπής Κρήτης, για τη βοήθειά του αναφορικά με την αγία και Μεγάλη ςύνοδο του
2016 και τον πρόεδρο της Δ.Ε. του Ιστορικού αρχείου της αρχιεπισκοπής Κρήτης κ. Δημήτρη ςάββα για την άδεια έρευνας και δημοσίευσης.
Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου ςαββάτου, «Σημαινόμενα» για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα «υπέρ» και τα «κατά» στο πριν και στο μετά
της Συνόδου, αθήνα 2017, σ. 9.
παρά το γεγονός ότι στη ςύνοδο δεν συμμετείχαν, τελικά, όλες οι ορθόδοξες εκκλησίες,
όπως της ρωσίας, της Βουλγαρίας και της αντιοχείας για τους δικούς τους η καθεμία
λόγους.
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η Ορθοδοξία στον 20ο και 21ο αιώνα

του ανθρώπου από τον Χριστό και την πνευματική επιρροή της Εκκλησίας,
την οποία ταυτίζει αυθαιρέτως με τον συντηρητισμό», η «σύγχρονη προσέγγισή του γάμου [και ο ρόλος της Εκκλησίας]», και η συζήτηση «οντολογικών
και καίριων σύγχρονων ζητημάτων»4.
Όπως αναφέρει ο Οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος σε επιστολή
του προς τον Μητροπολίτη Ιταλίας Γεννάδιο, «ἡ σημασία τῶν ἀποφάσεων τῆς
Ἁγίας καὶ Μεγάλης ςυνόδου ταύτης εἶναι ἀφ' ἑαυτῆς δεδομένη, καθότι ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συνῆλθε, μετὰ μακρὰν διακοπὴν αἰώνων, εἰς σύνοδον
καὶ ἀντιπαρέταξεν εἰς τὴν ἐσχάτην ἔνδειαν τῆς συγχρόνου τραγικῆς στιγμῆς
τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου,ἤτοι τῆς στιγμῆς τῆς ἀ-λόγου βίας, (τῆς ἀναρχικὴς καὶ καταλυτικῆς), τῆς φονικῆς, τῆς ἀπέλπιδος, μίαν ἄλλην βίαν, τὴν βιαίαν ὁρμὴν τοῦπαναγίου πνεύματος, τὴν ἄναρχον, τὴν δημιουργικήν, τὴν
συντηρητικὴν καὶ τελεσιουργικὴν τῶν πάντων βίαν καὶ δύναμιν, τὴν ὁποίαν
οἱπάντες ἠσθάνθημεν κατευθυνοῦσαν τάς ςυνοδικάς ἡμῶν ἐργασίας»5.
η ςύνοδος αυτή υπήρξε το αποτέλεσμα μίας πολύχρονης διαδικασίας
στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι Οικουμενικοί πατριάρχες
Ιωακείμ Γ΄ και αθηναγόρας, στις αρχές και στα μέσα του 20ού αιώνα.

και κατόπιν Θεσσαλονίκης (1874-1878) επί πατριαρχίας του γέροντός του
Ιωακείμ Β΄6. η πρώτη πατριαρχεία του Ιωακείμ Γ΄ ξεκίνησε το 1878 και έληξε
με την παραίτησή του το 1884. Ο Ιωακείμ ως πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως είχε προτείνει «την τροποποίηση των νηστειών, τη σμίκρυνση των ιερών
ακολουθιών και τον περιορισμό των κωλυμάτων του γάμου», στην προσπάθειά
του να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ορθόδοξων7.
Ο πατριάρχης Ιωακείμ υπήρξε «μία εκκλησιαστική προσωπικότητα, η
οποία είχε το χάρισμα να προσλαμβάνει τον μεταβαλλόμενο κόσμο, να τοποθετείται σ’ αυτόν και να διαμορφώνει το αύριο του Οικουμενικού πατριαρχείου»8. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης πατριαρχίας του είναι σαφής
η μεταστροφή του προς του εθνικό κέντρο, την αθήνα9. Δεν είναι τυχαίο ότι
στο τέλος της ζωής του αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα της Θεολογικής
ςχολής αθηνών, σε μία προσπάθεια του εθνικού κέντρου να συνδέσει τον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας με το νεοελληνικό κράτος10. Κατά τη δεύτερη πατριαρχία του (1901-1912) προσπάθησε να διασφαλίσει τους δεσμούς μεταξύ
των Ορθόδοξων Εκκλησιών, αλλά και με τους ετερόδοξους και αντάλλαξε και
σχετική αλληλογραφία (1902-1904).
αναλυτικά, το Οικουμενικό πατριαρχείο και ιδιαίτερα ο πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, στις αρχές του 20ού αιώνα, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κατά τόπους Ορθόδοξων Εκκλησιών και
ταυτόχρονα εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την προώθηση της χριστιανικής

Ο Οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄ ο «Μεγαλοπρεπής» και
ο ρόλος του στην υλοποίηση της αγίας και Μεγάλης ςυνόδου
Ο Οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄, κατά κόσμον Χρήστος Δεβετζής
ή Δημητριάδης, γιός του Δημητρίου και της Θεοδώρας Δεβετζή,γεννήθηκε το
1834 στην Κωνσταντινούπολη, διετέλεσε Μητροπολίτης Βάρνας (1864-1874)
4

5

«Μήνυμα της αγίας και Μεγάλης ςυνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον Ορθόδοξο
λαό και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως» στο αρχιμ. Ευάγγελος Υφαντίδης, Λόγος Συνόδου. Τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016,
εκδόσεις Επτάλοφος, αθήνα 2017, σ. 147-155.- Γενικά, για την αγία και Μεγάλη ςύνοδο
στην Κρήτη βλ. το βιβλίο του καθηγητή του πανεπιστημίου αθηνών και Μητροπολίτη
Μεσσηνίας Χρυσοστόμου ςαββάτου, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας έκφρασις της συνοδικής αυτοσυνειδησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αθήνα
2017.- Επίσης βλ. και το άρθρο του Ιωάννη τσερεβελάκη, «η αγία και Μεγάλη ςύνοδος
της Ορθοδόξου Εκκλησίας», Ενοριακό Δελτίο Ενορίας Αγίου Τίτου, 100 (2016), σ. 1-9.πρβλ. το άρθρο «η Μεγάλη ςύνοδος και οι προσυνεδριακές διαδικασίες», Όσιος Γρηγόριος, 40 (2015), σ. 176-179. τέλος, τις θετικές και αρνητικές εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων της ςυνόδου του 2016 στην Κρήτη βλ. και το βιβλίο του Μητροπολίτου Μεσσηνίας
Χρυσοστόμου ςαββάτου, «Σημαινόμενα» για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα «υπέρ» και τα «κατά» στο πριν και στο μετά της Συνόδου, ό.π.
αρχιμ. Ευάγγελος Υφαντίδης, Λόγος Συνόδου. Τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016, ό.π., σ. 13.
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Β. ςταυρίδης, Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι (1860-σήμερον), Θεσσαλονίκη 42004, σ. 234.Για τον πατριάρχη Ιωακείμ βλ. και: Μανουήλ Ι. Γεδεών, πατριαρχικοί πίνακες. Ειδήσεις
Ιστορικαία Βιογραφικαί περί των πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από ανδρέου του
πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ΄ του από Θεσσαλονίκης, 36-1884, Otto Keil, Librairie Internationale Pera Grand Rue, No 457, Κωνσταντινούπολη [1886], σ. 7-8 και 706-709. - Μητροπολίτη ανδρέα Νανάκη, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ύστερη Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Από το Γένος και την Εθναρχία στο Έθνος, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 25-78, 96, 97, 98, 102, 104, 110, 111, 113, 116, 117, 125, 152, 153,
160, 177, 180, 183, 185, 188.- Επίσης, βλ. και το συλλογικό έργο Θεόδωρος Ι. Δαρδαβέσης
(επιμ.), ιωακείμ Γ΄ Μεγαλοπρεπής. Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης και
η εποχή του, Θεσσαλονίκη 1912-2012, 100 χρόνια Ελευθερίας, έκδοση: «Φιλόπτωχος
αδελφότης ανδρών Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 2012.- Επίσης, βλ. και παρασκευά Κονόρτα, Οθωμανικές Θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 17ος - αρχές 20ού
αιώνα, εκδόσεις αλεξάνδρεια, αθήνα 1997, σ. 151, 231, 409.
7 Βασιλείου Κ. ςτεφανίδου, Εκκλησιαστική ιστορία. Απ’ αρχής μέχρι σήμερον, εκδόσεις παπαδημητρίου, αθήνα χ.χ. (έκτη έκδοση), σ. 763 και 693.
8 Μητροπολίτη ανδρέα Νανάκη, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ύστερη Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Από το Γένος και την Εθναρχία στο Έθνος, ό.π., σ. 66.
9 Ό.π., σ. 185, 188.
10 Ό.π., σ. 101-110.
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ενότητας. Ο Ιωακείμ επανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο το 1901 και ένα χρόνο
αργότερα, το 1902, αναφέρθηκε σε πατριαρχική του εγκύκλιο «[…] τοῖς μακαριωτάτοις καὶ ἁγιωτάτοις πατριάρχαις Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων11
καὶ ταῖς ἁγιωτάταις ἐν Χριστῷ ἀδελφαῖς αὐτοκεφάλοις Ἐκκλησίαις ταῖς ἐν
Κύπρῳ, Ῥωσίᾳ, Ἑλλάδι, Ῥουμανίᾳ, ςερβίᾳ καὶ Μαυροβουνίῳ […]»12 στις σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες και προσκάλεσε τους αρχηγούς των Ορθόδοξων αυτοκέφαλων Εκκλησιών να
τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το ζήτημα. ταυτόχρονα, επισήμανε τις δυσκολίες
που υπήρχαν μεταξύ των Ορθόδοξων και των άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών
και ομολογιών13. Μία μελέτη της εγκυκλίου μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως
ο Ιωακείμ έδωσε βαρύτητα στην ενότητα των Ορθόδοξων Εκκλησιών (μία λέξη
που επαναλαμβάνει σε διάφορα σημεία της εγκυκλίου), ενώ υπογράμμισε τη
σημασία των επτά Οικουμενικών ςυνόδων στις οποίες στηρίζεται η Εκκλησία,
έχοντας ως κεφαλή της τον Χριστό. ςε άλλο σημείο εκφράζει την ελπίδα «περὶ
τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως», την ένωση δηλαδή όλων των χριστιανών και στην
ανάγκη ομοφωνίας μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών, προκειμένου να καταλήξουν στις όποιες αποφάσεις. ςυγκεκριμένα, στην πατριαρχική και ςυνοδική εγκύκλιο της 12/6/1902, ο πατριάρχης Ιωακείμ αναφέρει μεταξύ άλλων:
[…]«Ἡ ἀπευθυνομένη πρὸς ἡμᾶς καὶ τὰς λοιπὰς αὐτοκεφάλους Ἐκκλη-

σίας κλῆσις ὑμῶν πρὸς εἰρήνην καὶ ἀδελφικὴν ἀγάπην καὶ ἀμοιβαίαν κοινωνίαν ζωηρὰν εὑρήσει ἀπήχησιν καὶ συμπάθειαν ἐν ταῖς καρδίαις πάντων τῶν
ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν εἰλικρινῶς ἀφωσιωμένων τῇ μητρὶ αὐτῶν Ἐκκλησίᾳ. Κεχωρισμέναι διὰ τῆς ἱστορίας καὶ τῆς διαφορᾶς τῶν γλωσσῶν καὶ τῶν
ἐθνικοτήτων αἱ ἅγιαι τοῦ Θεοῦ τοπικαὶ Ἐκκλησίαι, εὑρίσκουσι τὴν ἑαυτῶν ἑνότητα ἐν τῇ ἀμαιβαίᾳ ἀγάπῃ, ἐν τῇ στενῇ δὲ πρὸς ἀλλήλας κοινωνίᾳ θάρρος
καὶ δύναμιν ἀρύονται εἰς προκοπὴν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ θεογνωσίᾳ, ἀπόκρουσιν
τῶν μεθοδειῶν τοῦ πολεμίου καὶ παγκόσμιον κήρυξιν τοῦ Εὐαγγελίου». τὸ
αὐτὸ δὲ τῆς φιλαδελφίας καὶ τῆς ἑνότητος πνεῦμα, ἀπὸ τῆς θεορρύτου πηγῆς
τοῦ Εὐαγγελίου ἐκπηγάζον, ἐπιπνέει ζωηρῶς δι’ ὁμοίων καὶ λέξεων καὶ ἐννοιῶν
ἐν τοῖς τιμίοις γράμμασι καὶ πασῶν τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, θάρρος
ὄντως καὶ δύναμιν ἡμῖν μεταδίδον, εὐλόγούς τε τὰς ἀφορμὰς παρέχον, ὅπως
πρὸς τῷ καλῶς ἔκπαλαι κρατοῦντι ἐθίμῳ τῶν τῆς φιλαδελφίας καὶ τῆς ἀγάπης προσαγορεύσεων καὶ τὰς πεπνυμένας αὐτῶν γνώμας ἐκζητῶμεν ἑκάστοτε ἐπὶ ζητήμασιν, ἐφ’ ὧν ἡ ἀπὸ κοινοῦ μελέτη καὶ κρίσις ἠδύνατ’ ἂν
θεωρηθῆναι ὑπὸ τῶν Ἐκκλησιῶν εὔκαιρος, ἅμα δὲ καὶ τελεσιουργὸς ἔργων
ἀγαθῶν πρὸς κοινὴν ὠφέλειαν τῶν τε ἀπὸ μέρους καὶ τῆς καθόλου Ἐκκλησίας,
ἧς κεφαλὴ ὁ Χριστός […]»14.
Ενώ σε άλλο σημείο της εγκυκλίου του αναφέρει τα ακόλουθα, ενδεικτικά
της ανάγκης για ενότητα και της σημασίας των ςυνόδων: «[…] Καὶ γνωστὸν
μέν, ὅτι διηνεκοῦς εὐχῆς καὶ δεήσεως ὑποκείμενον διατελεῖ ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς
Ἐκκλησίᾳ καὶ παντὸς γνησίου χριστιανοῦ τῇ εὐαγγελικῇ τῆς ἑνότητος διδασκαλίᾳ στοιχοῦντος πόθος εὐσεβὴς καὶ ἐγκάρδιος ἡ ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει
μεθ’ ἡμῶν ἕνωσις αὐτῶν καὶ πάντων τῶν εἰς Χριστὸν πιστευόντων, ἀλλ’ οὐκ
ἀγνοοῦμεν ἅμα, ὅτι προσκόπτει ὁ θεοφιλὴς πόθος οὗτος πρὸ τῆς ἀδιασαλεύτου τῶν Ἐκκληοιῶν τούτων ἐμμονῆς ἐν δοξασίαις […]». περιττὸν δ’ ἐπίσης
εἰπεῖν πρὸς εἰδότας, ὅτι ἡ ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἡ ἐπὶ
τῷ θεμελίῳ τῶν Ἀποστόλων ἱδρυθεῖσα καὶ ὑπὸ θειοτάτων καὶ θεοφόρων πατέρων ἐν Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις στερεωθεῖσα, κεφαλὴν ἔχουσα αὐτὸν τὸν
ἀρχιποίμενα Χριστόν, τὸν τῷ ἰδίῳ αἵματι περιποιησάμενον αὐτήν, οὖσα δέ,
κατὰ τὸν θεόπνευοτον καὶ οὐρανοβάμονα Ἀπόστολον, «στῦλος καὶ ἑδραίωμα
τῆς ἀληθείας» καὶ «σῶμα Χριστοῦ», ἡ ἁγία, λέγομεν, Ἐκκλησία μία ἐστὶ πράγματι ἐν ταυτότητι πίστεως καὶ ὁμοιότητι ἠθῶν καὶ ἐθίμων, συνῳδὰ ταῖς ἀποφάσεσι τῶν ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ μία ὀφείλει εἶναι, ἀλλ’ οὐ

11 αξίζει να αναφερθεί πως η εγκύκλιος δεν περιλαμβάνει το πατριαρχείο αντιοχείας, μολονότι ανήκει στα πρεσβυγενή Ορθόδοξα πατριαρχεία, λόγω των ειδικών συνθηκών που
επικρατούσαν στη ςυρία την εποχή αυτή. ςυγκεκριμένα, τον απρίλιο του 1899 εκλέχθηκε
πατριάρχης αντιοχείας ο λαοδικείας Μελέτιος Ντουμάνι από αραβόφωνους ιεράρχες,
χωρίς τη συμμετοχή των ελληνόφωνων, οι οποίοι, μετά την εκλογή του τελευταίου απομακρύνθηκαν από τη ςυρία. το Οικουμενικό πατριαρχείο και τα άλλα Ελληνορθόδοξα
πατριαρχεία δεν αναγνώρισαν την εκλογή του Μελετίου χαρακτηρίζοντάς την ως «αντικανονική». η επίλυση της Κρήτης διευθετήθηκε χρόνια αργότερα. Βλ. σχετικά Χρυσόστομου παπαδόπουλου, αρχιεπισκόπου αθηνών και πάσης Ελλάδος, ιστορία της
Εκκλησίας Αντιοχείας, εκδόσεις π. πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010, σ. κστ΄-κζ΄.
12 πατριαρχική και ςυνοδική Εγκύκλιος της 12ης Ιουνίου 1902, στο η περί των σχέσεων
των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων
Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 5.- η ίδια εγκύκλιος δημοσιεύεται
και σε άλλα έργα, όπως του Ιωάννη Καρμίρη, Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της
Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τ. Β΄, Γκρατς (αυστρία) 21968, σ. 946γ - 946η.
13 ςωτήριος α. Βαρναλίδης, «Οι σχέσεις μεταξύ Οικουμενικού πατριαρχείου και Βατικανού
κατά την περίοδο της πατριαρχείας [sic] Ιωακείμ του Γ΄», στο Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης ιωακείμ Γ΄ ο Μεγαλοπρεπής (Επιστημονικό Συμπόσιο. Δημήτρια
ΚΖ΄, Χριστιανική Μακεδονία), Δήμος Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορία Δήμου Θεσσαλονίκης, αυτοτελείς Εκδόσεις αριθ. 16, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 265.
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14 πατριαρχική και ςυνοδική Εγκύκλιος της 12ης Ιουνίου 1902, στο η περί των σχέσεων
των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων
Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ό.π., σ. 6.
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πολλαὶ καὶ διαφέρουσαι πρὸς ἀλλήλας κατά τε τὰ δόγματα καὶ τοὺς θεμελιώδεις θεσμοὺς τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακυβερνήσεως. Εἰ δέ, ὡς περὶ παντὸς
πράγματος, ἀδυνάτου μὲν παρὰ ἀνθρώποις, δυνατοῦ δὲ παρὰ τῷ Θεῷ, οὕτω
καὶ περὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως ἐλπίζειν ἔνεστιν ὡς δυνατῆς ποτε ἐσομένης, τῆς θείας μὲν χάριτος […]. Ὅθεν καὶ εὐπρόσδεκτον οῖς ἁγιωτάτοις ἀδελφοῖς ἔσεσθαι ὑπολαμβάνοντες τὴν περὶ τοιαύτης σκέψεως πρότασιν,
θαρρούντως καὶ τὸ ἀδελφικὸν τόδε προτιθέμεθα ἐρώτημα, εἴ γε δηλονοῦν ἐπίκαιρος τὰ νῦν κρίνεται προδιάσκεψίς τις περὶ τούτου ἐπὶ τῷ παρασκευάσαι
πεδίον ὁμαλὸν φιλικῆς ἀμοιβαίας προσπελάσεως, καὶ καθορίσαι ἐν κοινῇ ὁμοφωνίᾳ τῶν μελῶν τῆς καθόλου Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας τὰς βάσεις,
τὰ μέτρα καὶ τὰ μέσα, τὰ ὡς ἄριστα κριθησόμενα.15
Οι ορθόδοξες εκκλησίες στην απάντησή τους προς το Οικουμενικό πατριαρχείο επεσήμαναν τις δυσκολίες που υπήρχαν στο ζήτημα της χριστιανικής ενώσεως, λόγω δογματικών διαφορών και των προσηλυτιστικών ενεργειών
της ρωμαιοκαθολικής και της προτεσταντικής Εκκλησίας. το Οικουμενικό
πατριαρχείο εξέφρασε τη χαρά του για όσα ομόφωνα αποφάνθηκαν και εξέφρασαν οι ορθόδοξες εκκλησίες, αναγνώρισε το πρόβλημα του προσηλυτισμού
και εξέφρασε την ευχή να μην εγκαταλειφθούν οι ελπίδες μίας μελλοντικής
συνεργασίας μεταξύ των εκκλησιών, με στόχο την ενότητά τους (δεόμενοι
υπέρ της των πάντων ενώσεως).16
Κατά τον π. Γεώργιο τσέτση, «Ο πατριάρχης Ιωακείμ είχε βαθιά συναίσθηση του γεγονότος ότι η διάσπαση που είχε συντελεσθεί μέσα στο σώμα
της Ορθοδοξίας εμπόδιζε τις κατά τόπους αυτοκέφαλες Εκκλησίες να ενεργούν συντονισμένα και να μιλούν εν ενί στόματι και μιά καρδία για οτιδήποτε
αφορούσε την εσωτερική τους ζωή ή τις σχέσεις τους με τον λοιπό χριστιανικό
κόσμο».17

ςτην ανταπάντηση του πατριάρχη Ιωακείμ στα απαντητικά γράμματα
των Ορθόδοξων προκαθήμενων, γνωστή και ως «Εγκύκλιος του 1904», ο πατριάρχης επανέρχεται στα τρία βασικά θέματα που είχε επισημάνει και στην
προηγούμενη εγκύκλιό του, και συγκεκριμένα: α) στη βελτίωση των διορθόδοξων σχέσεων, β) στην προσέγγιση της Ορθοδοξίας με το Δυτικό Χριστιανισμό και γ) στο ημερολογιακό ζήτημα . το μεγαλύτερο, όμως, μέρος αυτής της
εγκυκλίου ήταν αφιερωμένο στις διορθόδοξες σχέσεις και αποτελούσε μια
αγωνιώδη έκκληση προς τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, για την τήρηση της κανονικής τάξεως και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Ο πατριάρχης Ιωακείμ γνώριζε πως η διάσπαση των Ορθόδοξων
Εκκλησιών στεκόταν εμπόδιο στον συντονισμό για την αναφορά τους σε ό,τι
αφορούσε την εσωτερική τους ζωή, ή τις σχέσεις τους με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο. Για τον λόγο αυτό υπογράμμιζε την ανάγκη καθορισμού κοινού φρονήματος και κοινής πράξεως. Μάλιστα, πρότεινε τη συνέλευση κάθε
τρία χρόνια «θεολογούντων αντιπροσώπων» των κατά τόπους Εκκλησιών, με
την εντολή να διαπραγματευτούν επείγοντα θέματα, να ανακοινώνουν στη
συνέχεια τις σκέψεις και τα πορίσματα τους στις άλλες Εκκλησίες και στον
πρώτο τη τάξει αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως».18
το σίγουρο είναι πως η εγκύκλιος του Οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄
του Μεγαλοπρεπή το 1902 και η ανταπάντησή του, το 1904, όπως και η αντίστοιχη του 1920, την περίοδο του τοποτηρητού μητροπολίτου προύσης Δωροθέου, έδωσαν νέες προοπτικές στις διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις.19

15 πατριαρχική και ςυνοδική Εγκύκλιος της 12ης Ιουνίου 1902, στο η περί των σχέσεων
των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων
Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 8-9.
16 ςωτήριος α. Βαρναλίδης, «Οι σχέσεις μεταξύ Οικουμενικού πατριαρχείου και Βατικανού
κατά την περίοδο της πατριαρχείας [sic] Ιωακείμ του Γ΄», ό.π., σ. 265-267.- πρβλ. πατριαρχική και ςυνοδική Εγκύκλιος της 12ης Ιουνίου 1902, στο η περί των σχέσεων των
Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική
και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ό.π., ανταπάντησις του Οικουμενικού πατριαρχείου, 12 Μαΐου 1904, αρ. πρωτ. 3385, σ. 73-80.
17 Γ. τσέτση, Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης, τόμος Ε΄, «Ιωακείμ ο Γ΄
και η πατριαρχική και ςυνοδική Εγκύκλιος του 1902», αθήνα 2002, σ. 616.
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Ο Οικουμενικός πατριάρχης αθηναγόρας και η συμβολή του
στην υλοποίηση της αγίας και Μεγάλης ςυνόδου
Ο Οικουμενικός πατριάρχης αθηναγόρας (1886-1972), κατά κόσμον αριστοκλής ςπύρου, γιος του ιατρού Ματθαίου και της Ελένης ςπύρου, μέλος
τρίτεκνης οικογένειας, γεννήθηκε το 1886. αφού ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες
σπουδές του, φοίτησε στη Θεολογική ςχολή της Χάλκης και στη συνέχεια
εκάρη μοναχός. ςτη συνέχεια, ήρθε αντιμέτωπος με τα πολιτικά πάθη στην
Ελλάδα των βενιζελικών και αντιβενιζελικών, και κατόπιν εξελέγη, το 1922,
Μητροπολίτης Κερκύρας και παξών. το 1930 η Ιερά ςύνοδος του Οικουμε-

18 Γ. τσέτση, Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης, τόμος Ε΄, ό.π., σ. 613-617.
19 πρβλ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου ςαββάτου, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
της Ορθοδόξου Εκκλησίας έκφρασις της συνοδικής αυτοσυνειδησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ό.π., σ. 20.
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νικού πατριαρχείου τον εξέλεξε αρχιεπίσκοπο Βορείου και Νοτίου αμερικής.
Μετά την παραίτηση του Οικουμενικού πατριάρχη Μαξίμου του Ε΄, εξελέγη,
το 1948, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.20
Ο Οικουμενικός πατριάρχης αθηναγόρας πέτυχε να ενισχύσει τις σχέσεις
του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες.
Για το σκοπό αυτό πραγματοποίησε επίσημες επισκέψεις σε άλλες ορθόδοξες
εκκλησίες. ςυγκεκριμένα, επισκέφθηκε το 1959 τα πατριαρχεία αλεξανδρείας, αντιοχείας και Ιεροσολύμων, το 1963 το Άγιο Όρος, με την ευκαιρία
της χιλιετηρίδας από την ίδρυσή του, την Εκκλησία της Ελλάδος, το 1964 την
Ιερουσαλήμ, όπου πραγματοποιήθηκε η ιστορική συνάντηση με τον πάπα
παύλο τον ςτ΄, το 1967 τις ορθόδοξες εκκλησίες της ςερβίας, της ρουμανίας
και της Βουλγαρίας, και το 1969, πάλι τη Βουλγαρία, με αφορμή τον εορτασμό
των 1100 χρόνων από την εκδημία του αγ. Κυρίλλου. παράλληλα, δέχθηκε
στο Φανάρι, μεταξύ άλλων, τις επισκέψεις προκαθήμενων των αυτοκέφαλων
Ορθόδοξων Εκκλησιών.
αξίζει να σημειωθεί η εξόχως ενδιαφέρουσα επισήμανση του Ιωάννη αναστασίου για την αλλαγή στην πολιτική του Οικουμενικού αναφορικά με τη
σχέση του με τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, που οδήγησε στη σύσφιξη των
ουσιαστικών σχέσεών τους. ςυγκεκριμένα, αναφέρει χαρακτηριστικά: «[…]
ενώ μέχρι την εποχή του [αθηναγόρα] οι ηγέτες των Ορθόδοξων Εκκλησιών
αντάλλασσαν μόνο τυπικά γράμματα στις μεγάλες εορτές, τώρα έρχονται σε
στενή επαφή και φτάνουν να οργανώνουν διορθόδοξες διασκέψεις, όπου συζητούνται τα προβλήματα του ορθόδοξου κόσμου και αποφασίζουν τη σύγκληση πανορθοδόξου συνόδου».21
πανορθόδοξες Διασκέψεις πραγματοποιήθηκαν στη ρόδο, στο ςαμπεζύ
και, το 1971, η Διορθόδοξη Επιτροπή για τη σύγκληση της αγίας και Μεγάλης
ςυνόδου, ενώ σημαντική ήταν και οι προσπάθεια προσέγγισής του με τις
άλλες εκκλησίες και κυρίως τη ρωμαιοκαθολική22. αυτές οι πανορθόδοξες Διασκέψεις οδήγησαν στην αγία και Μεγάλη ςύνοδο των Ορθοδόξων.

αναλυτικά, ο πατριάρχης αθηναγόρας με εγκύκλια πατριαρχικά γράμματα προς τους προέδρους των Ορθόδοξων αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ανακοίνωσε την απόφαση της αγίας και Ιεράς ςυνόδου του Οικουμενικού
πατριαρχείου να θέσει στην κρίση τους το θέμα της σύγκλησης μίας πανορθόδοξης προσυνόδου. Κατά τον Χρήστο τσούβαλη, ο πατριάρχης αθηναγόρας «προώθησε τις διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις του Οικουμενικού
πατριαρχείου, όσο κανείς άλλος πριν απ’ αυτόν».23
το 1959 πραγματοποιήθηκαν επίσημες επισκέψεις στο Φανάρι των πατριαρχών αντιοχείας Θεοδοσίου, Ιεροσολύμων Βενεδίκτου, ςερβίας Γερμανού,
και του αρχιεπισκόπου αθηνών και πάσης Ελλάδος Θεοκλήτου. το ίδιος έτος
ο πατριάρχης αθηναγόρας πραγματοποίησε επισκέψεις στα παλαίφατα πατριαρχεία της ανατολής, αλλά και στο νεοπαγές πατριαρχείο Μόσχας, τον
επόμενο χρόνο.
η τελευταία επίσκεψη του πατριάρχη αθηναγόρα, στο πατριαρχείο Μόσχας, το 1960, υπήρξε βαρύνουσας σημασίας, καθώς συνέβαλε στην εξομάλυνση των σχέσεων του Οικουμενικού πατριαρχείου με τις Ορθόδοξες
Εκκλησίες της πολωνίας και της τσεχοσλοβακίας. παράλληλα, αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με το πατριαρχείο
Βουλγαρίας. Είχε προηγηθεί η κατ’ οικονομία αναγνώριση της πατριαρχικής
αξίας και περιωπής της Βουλγαρικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, το 1961.
Επομένως, αφού αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών και είχαν αντιμετωπιστεί τα όποια σημεία διαφωνιών ή τριβής, ανοίχθηκε ο δρόμος για τη σύγκληση των πανορθόδοξων Διασκέψεων.24
ςυγκεκριμένα, στις 4 Μαΐου και στις 13 Ιουνίου του 1961, ο πατριάρχης
αθηναγόρας, µε πατριαρχικά εγκύκλια γράµµατα, ανακοίνωσε προς τις Ορθόδοξες αυτοκέφαλες Εκκλησίες την απόφαση της Ιεράς ςυνόδου του Οικουμενικού πατριαρχείου για τη σύγκληση πανορθόδοξης ∆ιάσκεψης στη ρόδο.
Κατά τον καθηγητή Βασίλειο αναγνωστόπουλο, «η σύγκληση της πρώτης
πανορθοδόξου ∆ιασκέψεως, το 1961, οφείλεται, στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την πραγµάτωσή της το Οικουµενικό πατριαρχείο, µε τις ιδιάζουσες
ευθύνες του, ως πρωτόθρονη Εκκλησία, µέσα στο διοικητικό σύστηµα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, µε ποδηγέτη τον προκαθήµενό του, πατριάρχη αθηναγόρα, που έθεσε ως µέληµα της πατριαρχίας του τη σύγκληση αυτής και
επιδόθηκε µε πολλή αφοσίωση στο έργο για την πραγµάτωσή της».25

20 Χρήστος τσούβαλης, «Ο πατριάρχης αθηναγόρας ο α΄ (1 Νοεμβρίου 1948 - 7 Ιουλίου
1972)», στο Οι Οικουμενικοί Πατριάρχες (1923-1991), ςύνδεσμος των εν αθήναις Μεγαλοσχολιτών, αθήνα 1997, σ. 103, 106, 107, 110, 115, 116, 118, 118, 119, 120, 121.- Γενικά
για τον πατριάρχη αθηναγόρα βλ. και Μητροπολίτου Μύρων Χρυσοστόμου Κωνσταντινίδου (μετέπειτα Γέροντος Εφέσου), Αθηναγόρας Α΄: Οικουμενικός Πατριάρχης, ο ηπειρώτης, Ιωάννινα 1975.- αθανασίου Ι. Δεληκωστοπούλου, Έξω από τα τείχη. Αθηναγόρας
Α’. Οικουμενικός Πατριάρχης, αθήνα 1988.- Δημητρίου τσάκωνα, Αθηναγόρας, ο Οικουμενικός των Νέων ιδεών, αθήνα 1976.
21 Ιωάν. Ε. αναστασίου, Εκκλησιαστική ιστορία, τ. Β΄ (ιΑ΄ αιώνας μέχρι σήμερα), εκδόσεις
«επίκεντρο», Θεσσαλονίκη χ.χ., σ. 596.
22 Ό.π.

23 Χρήστος τσούβαλης, «Ο πατριάρχης αθηναγόρας ο α΄ (1 Νοεμβρίου 1948 - 7 Ιουλίου
1972)», ό.π., σ. 132.
24 Χρήστος τσούβαλης, «Ο πατριάρχης αθηναγόρας ο α΄ (1 Νοεμβρίου 1948 - 7 Ιουλίου
1972)», ό.π., σ. 132-133.
25 Ό.π., σ. 133, 134, 135.- πρβλ. Βασιλείου Ν. αναγνωστοπούλου, Το Διορθόδοξο και Δια-
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ακολούθησαν η Δεύτερη και η τρίτη πανορθόδοξη ∆ιάσκεψη, που
πραγµατοποιήθηκαν, επίσης, στη ρόδο. η Δεύτερη συγκλήθηκε την περίοδο
ςεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 1963, και αποφάσισε να προτείνει στους ρωµαιοκαθολικούς την έναρξη διαλόγου «επί ίσοις όροις». η τρίτη, που συγκλήθηκε
το Νοέμβριο του 1964, αποφάσισε, αναφορικά με το διάλογο µε τους ρωµαιοκαθολικούς, «ότι χρειαζόταν η δέουσα προπαρασκευή και η δηµιουργία
καταλλήλων συνθηκών, για δε τον διάλογο µε τους αγγλικανούς και παλαιοκαθολικούς, την άµεση σύσταση δύο ειδικών ∆ιορθοδόξων Θεολογικών Επιτροπών, για τη συνέχιση […] των Θεολογικών συζητήσεων».26
η τετάρτη πανορθόδοξη ∆ιάσκεψη συγκλήθηκε τον Ιούνιο του 1968, στο
ςαμπεζύ (Chambesy) της Ελβετίας, και αποφάσισε την επιτακτική ανάγκη της
«σύγκλησης της αγίας και Μεγάλης ςυνόδου της κατ’ ανατολάς αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας» και αντί της συγκροτήσεως µιας προσυνόδου να συγκροτηθούν αλλεπάλληλες προσυνοδικές πανορθόδοξες ∆ιασκέψεις, καθώς και
µία ∆ιορθόδοξος προπαρασκευαστική Επιτροπή. Επίσης, αποφάσισε να συνεχιστεί η προετοιμασία του θεολογικού διαλόγου µε τους ετερόδοξους Χριστιανούς και η συµµετοχή της Ορθοδοξίας στο έργο του παγκοσμίου
ςυμβουλίου Εκκλησιών, καθώς και η πραγματοποίηση θεολογικού διαλόγου
µε τις αντιχαλκηδόνιες Εκκλησίες της ανατολής. τέλος, επί πατριαρχίας αθηναγόρα συνεκλήθη, στο Chambesy, τον Ιούλιο του 1971, η α΄ ∆ιορθόδοξη προπαρασκευαστική Επιτροπή της αγίας και Μεγάλης ςυνόδου, κατά την οποία
παρουσιάστηκαν εισηγήσεις πάνω σε ζητήματα από τον κατάλογο των
θεµάτων της πρώτης πανορθόδοξης ∆ιάσκεψης.27

Κάτω από αυτό το πρίσμα, και προκειμένου να διασφαλισθεί η ενότητα
της Ορθοδοξίας, ο πατριάρχης αθηναγόρας, ήδη από το 1963, µε την ευκαιρία
της χιλιετηρίδας του αγίου Όρους, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος και ηγήθηκε
των εορταστικών εκδηλώσεών του και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Εκκλησία της Ελλάδος. Για τον ίδιο λόγο, επισκέφθηκε, αργότερα, τις Εκκλησίες της
ςερβίας, της ρουµανίας και της Βουλγαρίας. Επίσης, τη ςόφια της Βουλγαρίας,
όπου ηγήθηκε των τελετών για τα 1100 χρόνια από το θάνατο του αγίου Κυρίλλου. ςτις διαχριστιανικές σχέσεις, ο πατριάρχης αθηναγόρας προώθησε το
διάλογο και πέτυχε να εξυψώσει και να τοποθετήσει τις διµερείς συνοµιλίες
και τις θεολογικές συζητήσεις πάνω σε πανορθόδοξο επίπεδο.28
ςυνοψίζοντας οι τέσσερις πανορθόδοξες Διασκέψεις στη ρόδο, το Βελιγράδι και στη Γενεύη (ςαμπεζύ), ανέπτυξαν τις σχέσεις μεταξύ των αυτοκεφάλων Ορθόδοξων Εκκλησιών και ασχολήθηκαν με επίκαιρα προβλήματα της
Εκκλησίας, αλλά και με τις σχέσεις της Ορθόδοξης με τις άλλες Εκκλησίες,
καθώς και με τον ρόλο της Ορθοδοξίας στη σύγχρονη Οικουμενική Κίνηση και
οδήγησαν στην α΄ ∆ιορθόδοξη προπαρασκευαστική Επιτροπή της αγίας και
Μεγάλης ςυνόδου.29

ςυμπεράσματα
η αγία και Μεγάλη ςύνοδος πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το 2016 και,
παρά τις απουσίες ορισμένων τοπικών εκκλησιών για τους δικούς της η καθεμία λόγους, κατέδειξε την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και την παρουσία της στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος.
παράλληλα, έγιναν βήματα προσέγγισης της Ορθοδοξίας με τα άλλα χριστιανικά δόγματα.
η αρχή έγινε με την εγκύκλιο του πατριάρχη Ιωακείμ, το 1902, προς τις
άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες και την ανταπάντησή του, το 1904. Μέσα από
αυτήν την αλληλογραφία προώθησε όχι μόνο τις διορθόδοξες αλλά και τις διαχριστιανικές σχέσεις. Ύστερα από δεκαετίες, ένας άλλος Οικουμενικός πα-

χριστιανικό έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1923-1987) και η συμβολή σ’ αυτό της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, αθήνα 1989, σ. 23-24. – πρβλ. Ιωάν. Ε. αναστασίου, Εκκλησιαστική ιστορία, τ. Β΄ (ιΑ΄ αιώνας μέχρι σήμερα), ό.π., σ. 596.
26 Χρήστος τσούβαλης, «Ο πατριάρχης αθηναγόρας ο α΄ (1 Νοεμβρίου 1948 - 7 Ιουλίου
1972)», ό.π., σ. 135.- πρβλ. Ιωάν. Ε. αναστασίου, Εκκλησιαστική ιστορία, τ. Β΄ (ιΑ΄ αιώνας
μέχρι σήμερα), ό.π., σ. 596.
27 Χρήστος τσούβαλης, «Ο πατριάρχης αθηναγόρας ο α΄ (1 Νοεμβρίου 1948 - 7 Ιουλίου
1972)», ό.π., σ. 136.- πρβλ. Ιωάν. Ε. αναστασίου, Εκκλησιαστική ιστορία, τ. Β΄ (ιΑ΄ αιώνας
μέχρι σήμερα), ό.π., σ. 596.- Για την προπαρασκευαστική Επιτροπή βλ. και το άρθρο
του αρχιμ. παντελεήμονος ροδόπουλου, «η προπαρασκευαστική Επιτροπή της αγίας
και Μεγάλης ςυνόδου της Εκκλησίας (Γενεύη, 16-28 Ιουλίου 1971)», Κληρονομία, τ. 4,
τεύχ. α΄ (Ιανουάριος 1972), σ. 215-223.- Βλ. ενδεικτικά και την επιστολή του πατριάρχη
αθηναγόρα προς τον Μητροπολίτη Κρήτης Ευγένιο, στην οποία μπορεί να διακρίνει κανείς τις προσεκτικές και διπλωματικές κινήσεις του πατριάρχη αθηναγόρα, ενόψει της
αγίας και Μεγάλης ςυνόδου. πρβλ. Ιστορικό αρχείο Ιεράς αρχιεπισκοπής Κρήτης, Ενότητα αλληλογραφία (εισερχόμενα - εξερχόμενα έγγραφα), Κωνσταντινούπολη, 26 Ιανουαρίου 1971, αρ. εγγρ. αλ. 54083.

28 Χρήστος τσούβαλης, «Ο πατριάρχης αθηναγόρας ο α΄ (1 Νοεμβρίου 1948 - 7 Ιουλίου
1972)», ό.π., σ. 136.- πρβλ. Ιωάν. Ε. αναστασίου, Εκκλησιαστική ιστορία, τ. Β΄ (ιΑ΄ αιώνας
μέχρι σήμερα), ό.π., σ. 596-597.
29 α. Μπασδέκη, Εμείς και οι Άλλοι, εκδ. Κορνηλία ςφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 126
κ.ε.- Χρήστος τσούβαλης, «Ο πατριάρχης αθηναγόρας ο α΄ (1 Νοεμβρίου 1948 - 7 Ιουλίου 1972)», ό.π., 136.- πρβλ. αρχιμ. παντελεήμονα ροδόπουλο, «η προπαρασκευαστική
Επιτροπή της αγίας και Μεγάλης ςυνόδου της Εκκλησίας (Γενεύη, 16-28 Ιουλίου
1971)»,ό.π.
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τριάρχης, ο αθηναγόρας, έδωσε νέα ώθηση προς την κατεύθυνση της σύγκλησης της πανορθόδοξης ςυνόδου, μέσα από τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ των Ορθόδοξων Εκκλησιών, τις ανταλλαγές επιστολών και επισήμων
επισκέψεων, τη σύγκληση των πανορθόδοξων Διασκέψεων και της α΄ ∆ιορθόδοξης προπαρασκευαστικής Επιτροπής της αγίας και Μεγάλης ςυνόδου.
Ως εκ τούτου, ο ρόλος των οικουμενικών πατριαρχών Ιωακείμ Γ΄ και αθηναγόρα στη σύγκληση της πανορθόδοξης ςυνόδου, μέσα από την αλληλογραφία τους, τις επισκέψεις τους, τον διάλογο και την πολύχρονη προεργασία
τους, υπήρξε ουσιαστικός και αναμφισβήτητος. Οι ίδιοι δεν ευτύχησαν να δουν
την πραγματοποίηση της ςυνόδου, εργάστηκαν όμως εντατικά γι’ αυτήν, δημιουργώντας νέες προοπτικές στις διορθόδοξες σχέσεις, και έθεσαν τα θεμέλια
για την υλοποίησή της.

παράρτημα Εικόνων και Εγγράφων (δημοσιευμένων και μη)

Ο Οικουμενικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ΄
ο Μεγαλοπρεπής (1834-1912)

Ο Οικουμενικός πατριάρχης αθηναγόρας
(1886-1972)
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πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων
γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902: Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη 1904.
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πατριαρχική και ςυνοδική Εγκύκλιος του 1902
πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις
των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 5.

πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 6.
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πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 7.

πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 8.
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πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 9.

πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 10.
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πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 11.

πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 12.
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ανταπάντησις της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του 1904
πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 73.

πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902: Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 74.

142

143

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον

η Ορθοδοξία στον 20ο και 21ο αιώνα

πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902: Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 75.

πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 76.
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πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 77.

πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 78.
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πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 79.

πηγή: η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902 : Αι εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η ανταπάντησις του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη
1904, σ. 80.
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πηγές - Βιβλιογραφία
Αρχειακό Υλικό
Αδημοσίευτο
-Ιστορικό αρχείο Ιεράς αρχιεπισκοπής Κρήτης, Ενότητα αλληλογραφία (εισερχόμενα - εξερχόμενα έγγραφα), Κωνσταντινούπολη, 26 Ιανουαρίου 1971,
αρ. εγγρ. αλ. 54.083.
Δημοσιευμένο
-η περί των σχέσεων των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και περί
άλλων γενικών ζητημάτων Πατριαρχική και Συνοδική Εγκύκλιος του 1902: Αι
εις αυτήν απαντήσεις των αγίων Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και η
ανταπάντησις του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη 1904.
-Καρμίρης Ιωάννης, Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου
Καθολικής Εκκλησίας, τ. Β΄, Γκρατς (αυστρία) 21968.
-Υφαντίδης Ευάγγελος (αρχιμ.), Λόγος Συνόδου. Τα κείμενα της Αγίας και
Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016, εκδόσεις Επτάλοφος, αθήνα 2017.

Επιστολή του Οικουμενικού πατριάρχη αθηναγόρα προς τον Μητροπολίτη Κρήτης Ευγένιο, το 1971, στην οποία και αναφέρεται στην προπαρασκευαζόμενη αγία και Μεγάλη ςύνοδο. πηγή: Ιστορικό αρχείο Ιεράς αρχιεπισκοπής Κρήτης, Ενότητα αλληλογραφία
(εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα), Κωνσταντινούπολη, 26 Ιανουαρίου 1971, αρ. εγγρ.
αλ. 54083.
150

Βοηθήματα
-αναγνωστόπουλος Βασίλειος, Το Διορθόδοξο και Διαχριστιανικό έργο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου (1923-1987) και η συμβολή σ’ αυτό της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, αθήνα 1989.
-αναστασίου Ιωάννης, Εκκλησιαστική ιστορία, τ. Β΄ (ιΑ΄ αιώνας μέχρι σήμερα), εκδόσεις «Επίκεντρο», Θεσσαλονίκη χ.χ.
-Γεδεών Μανουήλ, Πατριαρχικοί Πίνακες. Ειδήσεις ιστορικαί Βιογραφικαί
περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου
μέχρις ιωακείμ Γ΄ του από Θεσσαλονίκης, 36-1884, Otto Keil, Librairie Internationale Pera, Κωνσταντινούπολη [1886].
-Δεληκωστόπουλος αθανάσιος, Έξω από τα τείχη. Αθηναγόρας Α΄. Οικουμενικός Πατριάρχης, εκδόσεις Άλφα, αθήνα 1988.
-Κονόρτας παρασκευάς Οθωμανικές Θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, 17ος - αρχές 20ού αιώνα, εκδόσεις αλεξάνδρεια, αθήνα 1997.
-Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος (Μητροπολίτης Μύρων, μετέπειτα Γέρων
Εφέσου), Αθηναγόρας Α΄: Οικουμενικός Πατριάρχης, ο ηπειρώτης, Ιωάννινα
1975.
-Μπασδέκης αθανάσιος, Εμείς και οι Άλλοι, εκδ. Κορνηλία ςφακιανάκη,
Θεσσαλονίκη 2012.
-Νανάκης ανδρέας (Μητροπολίτης αρκαλοχωρίου), Το Οικουμενικό Πα151
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τριαρχείο στην Ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από το Γένος και την
Εθναρχία στο Έθνος, εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013.
-παπαδόπουλος Χρυσόστομος (αρχιεπίσκοπος αθηνών και πάσης Ελλάδος), ιστορία της Εκκλησίας Αντιοχείας, εκδόσεις π. πουρναρά, Θεσσαλονίκη
2010.
-ςαββάτος Χρυσόστομος (Μητροπολίτης Μεσσηνίας), η Αγία και Μεγάλη
Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας έκφρασις της συνοδικής αυτοσυνειδησίας
της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αθήνα 2017.
-Ο ίδιος, «Σημαινόμενα» για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου
Εκκλησίας. Τα «υπέρ» και τα «κατά» στο πριν και στο μετά της Συνόδου,
αθήνα 2017.
-ςταυρίδης Βασίλειος, Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι (1860-σήμερον), Θεσσαλονίκη 42004.
-ςτεφανίδης Βασίλειος, Εκκλησιαστική ιστορία. Απ’ αρχής μέχρι σήμερον,
εκδόσεις παπαδημητρίου, αθήνα χ.χ. (έκτη έκδοση).
-τσάκωνας Δημήτριος, Αθηναγόρας, ο Οικουμενικός των Νέων ιδεών,
αθήνα 1976.

Άρθρα σε Περιοδικά
- ροδόπουλος παντελεήμων (αρχιμ.), «η προπαρασκευαστική Επιτροπή
της αγίας και Μεγάλης ςυνόδου της Εκκλησίας (Γενεύη, 16-28 Ιουλίου 1971)»,
Κληρονομία, τ. 4, τεύχ. α΄ (Ιανουάριος 1972), σ. 215-223.
-τσερεβελάκης Ιωάννης, «η αγία και Μεγάλη ςύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας», Ενοριακό Δελτίο Ενορίας Αγίου Τίτου, 100 (2016), σ. 1-9.
-«η Μεγάλη ςύνοδος και οι προσυνεδριακές διαδικασίες», Όσιος Γρηγόριος, 40 (2015), σ. 176-179.

Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων & Συλλογικούς Τόμους
-Βαρναλίδης ςωτήριος, «Οι σχέσεις μεταξύ Οικουμενικού πατριαρχείου
και Βατικανού κατά την περίοδο της πατριαρχείας [sic] Ιωακείμ του Γ΄», στο
Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης ιωακείμ Γ΄ ο Μεγαλοπρεπής
(Επιστημονικό Συμπόσιο. Δημήτρια ΚΖ΄, Χριστιανική Μακεδονία), Δήμος Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορία Δήμου Θεσσαλονίκης, αυτοτελείς Εκδόσεις αριθ.
16, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 251-273.
-Δαρδαβέσης Θεόδωρος (επιμ.), ιωακείμ Γ΄ Μεγαλοπρεπής. Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης και η εποχή του, Θεσσαλονίκη 19122012, 100 χρόνια Ελευθερίας, έκδοση: «Φιλόπτωχος αδελφότης ανδρών
Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 2012.
-τσάκωνας Δημήτριος, Αθηναγόρας, ο Οικουμενικός των Νέων ιδεών,
αθήνα 1976.
-τσέτσης Γεώργιος (αιδ.), Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης, τόμος Ε΄, «Ιωακείμ ο Γ΄ και η πατριαρχική και ςυνοδική Εγκύκλιος του
1902», αθήνα 2002.
-τσούβαλης Χρήστος, «Ο πατριάρχης αθηναγόρας ο α΄ (1 Νοεμβρίου 1948
- 7 Ιουλίου 1972)», στο Οι Οικουμενικοί Πατριάρχες (1923-1991), ςύνδεσμος
των εν αθήναις Μεγαλοσχολιτών, αθήνα 1997, σ. 103-143.
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Πηγές στο διαδίκτυο
(ημερομηνία πρόσβασης: 10.12.2017).

περίληψη
η «πανορθόξη ςύνοδος», γνωστή ως «αγία και Μεγάλη ςύνοδος» της Ορθόδοξης Εκκλησίας που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 21ου αιώνα, και
συγκεκριμένα στις 19-26 Ιουνίου του 2016, στην Ορθόδοξο ακαδημία Κρήτης,
στο Κολυμβάρι, υπήρξε το αποτέλεσμα μακροχρόνιων διεργασιών και συναντήσεων των προκαθήμενων των Ορθόδοξων Εκκλησιών που ξεκίνησαν στις
αρχές του 20ού αιώνα. Ιδιαίτερα σημαντικός στην πραγματοποίηση της πανορθόδοξης ςυνόδου υπήρξε ο ρόλος δύο προσωπικοτήτων της Ορθόδοξης
Εκκλησίας: του Οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ (1834-1912), του επονομαζόμενου και «Μεγαλοπρεπή», και του Οικουμενικού πατριάρχη αθηναγόρα
(1886-1972). ςτην εργασία αυτή εξετάζεται η συμβολή των συγκεκριμένων
πατριαρχών στην πραγματοποίηση της πανορθόδοξης ςυνόδου.

abstract
The Pan-Orthodox Council, officially referred to as the Holy and Great Council
of the Orthodox Church, is a synod of the representative bishops of the autocephalous local churches of eastern Orthodox Church, which was held in the Orthodox
academy of Crete, in Kolymvari, in the early 21st century, from 19 to 26 June
2016. The Pan-Orthodox Council was the result of long-term efforts and meetings
of the Primates of the Orthodox Churches since the beginning of the 20th century.
This paper examines the important role of ecumenical Patriarch Joachim III (18341912), the so-called "Magnificent" and ecumenical Patriarch athenagoras (18861972) towards the accomplishment of the Pan-Orthodox Synod.
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πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου
Εὐάγγελος παχυγιαννάκης

Κανών παρακλητικός
εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
τήν ἐπονομαζομένην
«Κερά Καρδιώτισσα»

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα τοῦ ρΜΒ (142) ψαλμοῦ.
ύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ
ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου.
Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται
ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.
Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.
Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος, καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ
πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου.
Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.
Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου· ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι.
ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου.
Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.
Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα.
Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου.
Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ
ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.
τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει μὲ ἐν γῇ εὐθείᾳ· ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός
σου, Κύριε, ζήσεις με.

Κ
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Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει
σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου.
Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι
διαπαντός.
ςοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα· ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.
Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ
μου.
Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου
ἐδήλωσάς μοι.
Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.
Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἑξάλειψον.
Καρδίαν καθαρὰν κτῖσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν
τοῖς ἐγκάτοις μου.
Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, καὶ τὸ πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον μὴ
ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ.
Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ
στήριξόν με.
Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.
Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ
γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.
Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.
Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.
Θυσίᾳ τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.
Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν ςιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη
Ἱερουσαλήμ.
τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.
τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Καὶ εὐθὺς τό∙ Θεὸς Κύριος ἐξ ὑπαμοιβῆς, ὡς ἀκολούθως∙
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
ςτίχ. β΄. πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην
αὐτούς.
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
ςτίχ. γ´. παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.
Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ ἑκουσίως.
τῆς Θεοτόκου τῇ πανσέπτῳ εἰκόνι,* τῇ ἐν Μονῇ Καρδιωτίσσης, ἥν ἔχει* ὡς
ἱερὸν θησαύρισμα, προσπέσωμεν νῦν* κράζοντες· διάσωσον ἀπὸ πάσης ἀνάγκης·* σὲ γὰρ, παρθένε, ὄντως ἀσφαλῆ* ἐλπίδα, σκέπην, καὶ θάρρος κεκτήμεθα.
Δόξα. Ἦχος ὁ αὐτός.
τῶν Χερουβεὶμ καὶ ςεραφεὶμ ὑπερτέραν* Καρδωτίσσης δὲ Μονῆς τὴν Κυρίαν* τὴν Θεοτόκον ἄχραντον Μητέρα Θεοῦ* ἅπαντες ὑμνήσωμεν ἐν ᾠδαῖς
θεηγόροις·* Χαίροις, ἀειπάρθενε, προστασία καὶ σκέπη* τῆς αἰωνίου πρόξενος χαρᾶς* καὶ τῆς ἀλήκτου ζωῆς τὸ κεφάλαιον.
Καὶ νῦν. Ἦχος ὁ αὐτός.
Οὐ σιωπήσομέν ποτε, Θεοτόκε,* τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι·*
εἰ μὴ γὰρ σοὶ προΐστασο πρεσβεύουσα,* τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων;* τίς δὲ διαφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους;* οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα,
ἐκ σοῦ,* σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν.

Εἶτα ὁ Κανών, οὗ ἡ Ἀκροστιχίς·
ΚΑΡΔΙΩΤΙΣΣΑ ΚΕΡΑ ΒΟΗΘΗΣΟΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Εἶτα τὸν Ν΄ Ψαλμόν.
Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν
οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.
Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ὠιδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν.
Καρδίαν παράσχου μοι καθαράν,* πανύμνητε Μῆτερ,* Καρδιώτισσα,
ὅπως νῦν* τῆς σεπτῆς εἰκόνος σου τὰ θεῖα* ὑμνολογήσω σεπτὰ κατορθώματα.
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Ἁγνὴ Θεομῆτορ νῦν ἐπ’ ἐμὲ* ἐπίβλεψον τάχει* καὶ κακίας φθοροποιοῦ*
ἀπάλλαξον, ἵνα μετανοίᾳ* τὰ μεγαλεῖα τὰ σὰ διηγήσωμαι.
Ῥοάς τῶν δακρύων καὶ ὀδυρμούς,* παρθένε, μὴ παύσῃ* δεχομένη τοῦ
εὐτελοῦς* καὶ ἀχρείου δούλου σου Κυρίῳ* ἀνατιθεῖσα πρὸς θείαν ἱλέωσιν.
Δυσίατος, Μῆτερ, τῷ λογισμῷ* πρὸς σὲ καταφεύγω,* ὅπως τύχῳ τῆς παρὰ
σοῦ* ἰάσεως καὶ παρηγορίας* καὶ παροχῆς φωτισμοῦ θείας γνώσεως.

Κραταιᾷ ἱκεσίᾳ σου* δίωξον τὰ στίφη τοῦ πολεμήτορος* καὶ παθῶν τὴν
ἐπανάστασιν,* Κερὰ Καρδιώτισσα, κατάστειλον.

Ὠιδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.
Ἱκετεύω, παρθένε,* τῶν δυσμενῶν ῥῦσαί με* καὶ πολλῶν κινδύνων, ὡς
πάλαι* λαόν σου ἔσωσας* ἐκ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν·*σὺ γὰρ χαρᾶς εἶ αἰτία*, τὰ
λυποῦντα τάχιστα* πόῤῥω διώκουσα.
Ὡς Μητέρα σε πάντες* πανσθενουργὸν ἔγνωμεν* καὶ τῶν ἐν ἀνάγκαις
προστάτιν·* ὅθεν ἐγκώμια* εὐχαριστίας πολλῆς* προσφέρομέν σοι, Κυρία,*
καὶ τρανῶς κηρύσσομεν* τὰ μεγαλεῖά σου .
τὴν εἰκόνα σου, Μῆτερ,* καὶ τὴν σεπτὴν ἅλυσιν,* κατασπαζόμενοι πίστει,*
χάριν λαμβάνομεν·* διὸ δοξάζοντες,* τῆς μητρικῆς σου ἀγάπης,* ἀνυμνοῦμεν
πάντοτε,* τὰ κατορθώματα.
Ἰσχυράν σε προστάτιν* καὶ ἀσφαλῆ ἄγκυραν* πάντες οἱ τοῦ βίου
πλωτῆρες* ὄντως κεκτήμεθα·* διό, πανάχραντε,* μὴ διαλίπῃς ἀπαύστως*
εἰς λιμένα εὔδιον* ἡμᾶς ὁρμίζουσα.
Διάσωσον,* ὦ Καρδιώτισσα Μῆτερ, πάσης ἀνάγκης* τοὺς εὐσεβείᾳ καὶ
πόθῳ προστρέχοντας* καὶ προσκυνοῦντας ἐν πίστει τὴν σὴν εἰκόνα.
Ἐπίβλεψον,* ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε,* ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ
σώματος κάκωσιν* καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.

Ὠιδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.
Ἔχοντες στεῤῥὰν* τὴν βοήθειάν σου, Δέσποινα,* καὶ διαρκῆ τὴν χάριν σου
τὴν σεπτήν,* τὰς ἐναντίον ἡμῶν βουλὰς διασκέδασον.
Ῥῦσαι συμφορῶν,* Καρδιώτισσα πανύμνητε,* καὶ ὡς τὸ πάλαι ἔσωσας σὸν
λαόν* ἐκ τῶν ἐχθρῶν, οὕτω σῶσον ἡμᾶς, πανάχραντε.
Ἄξιόν ἐστι* μακαρίζειν σε τὴν Δέσποινα,* ὅτι καὶ αὖθις ἦλθες ἐν τῇ Μονῇ*
καίτοι πλειστάκις μακράν ἡμῶν σε ἀφήρπασαν.
Βάσκανος λαός* τὴν εἰκόνα σου ἐσύλησεν* καὶ εἰς τὴν ξένην ἔφερε
ἰταμῶς,* ἀλλ’ ἡ σὴ χάρις ἀκεραίαν ἐπανήγαγε.
Ὠιδὴ στ΄. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ.
Οὐκ ἔχομεν* παῤῥησίαν, Δέσποινα,* τῶν θαυμάτων σου ὑμνῆσαι τὰ
πλήθη,* ὅτι ἐχθρῶν παρατάξεις ὡς κόνιν* τῇ σῇ πρεσβείᾳ σαφῶς διεσκόρπισας·* δηλοῖς οὕτω τοῖς ἰσχυροῖς* ὡς πιστῶν σὺ ὑπάρχεις ὑπέρμαχος.
Ἡδὺν τὸν νοῦν* καὶ χαράν μοι δώρησαι* ἱκετεύω σε, Κερὰ παναγία,* καὶ
τῶν πικρῶν διαλύουσα ζόφον* τόν γλυκασμόν τῇ καρδίᾳ μου στάλαξον* σῆς
χάριτος, ὅπως κἀγὼ* εὐχαρίστως ᾠδὰς ἀναμέλψω σοι.
Θεόπεμπτος* ἡ εἰκών σου ἔφθασεν* ὑπομείνασα δεινὰ ἐν τῇ ξένῃ·* αὕτη
ταχὺ διελθοῦσα τὸν κόσμον* εἰς τὴν ἐνταῦθα Μονήν ἐπανέκαμψεν,* δεικνῦσα
ἅλυσιν σαφῶς* καί τήν στήλην ὡς θεῖα πειστήρια.
Ἡδύτητα* ἀναπέμπει πάντοτε* ἡ μορφή σου, παναγία παρθένε·* ὅθεν
χαρὰν παραδείσου καὶ ἔαρ* σὲ προσφωνεῖ τῶν πιστῶν ἡ ὁμήγυρις,* ὡς φέρουσαν τὸν νοητόν* καὶ τῆς δόξης τὸν ἥλιον, Κύριον.

αἴτησις καὶ τὸ Κάθισμα.
Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή.
προστάτιν θερμήν σε ἔχομεν ἀείποτε,* πιστῶν χαρμονήν, Κερὰ Καρδιώτισσα·* διὸ πίστει κράζομεν·*τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν στίφη διάλυσον* τῶν πολεμούντων ποίμνην σου ἀεί,* ἥν διατήρει ἐκ τούτων ἀλώβητον.

Ἐκτύπωμα* τῆς σῆς εἰκόνος κατέχομεν, παναγία,* τῆς Διαρκοῦς Βοηθείας,
ὡς ἄμισθον* καὶ πρόθυμον βοηθὸν ἐν ἀνάγκαις.
Ἄχραντε,* ἡ διὰ λόγου τὸν λόγον ἀνερμηνεύστως ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν
τεκοῦσα δυσώπησον,* ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν.
αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον.

Ὠιδὴ δ΄ Εἰσακήκοα, Κύριε.
ςυμπαθείας ἡ ἄβυσσος* καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τὸ μέγα πέλαγος* σὺ ὑπάρχεις, Καρδιώτισσα,* διὰ τοὺς τῇ σκέπῃ σου προστρέχοντας.
ςωτηρίαν παράσχου μοι* καὶ τοὺς ἐπιβούλους ἐχθρούς μου σκόρπισον,*
ὡς τὸ πάλαι τὴν δικαίωσιν* τῷ πιστῷ λαῷ σου ἐξησφάλισας.
Ἀσθενοῦσαν τοῖς πάθεσι* τὴν πολυπαθῆ μου ψυχήν θεράπευσον·* οὐ γὰρ
ἔχω πλήν σου, Δέσποινα,* ἀσφαλῆ καὶ ἄμισθον βοήθειαν.
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Ἦχος β΄ Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ῥείθροις.
Καρδιωτίσσης εἰκόνα τὴν πάνσεπτον* δεῦτε πιστοὶ εὐσεβῶς προσκυνήσωμεν·* ναμάτων γὰρ ἐκβρύει τὰς χάριτας* καὶ πάσης λυτροῦται κακώσεως*
τοὺς πίστει αὐτῇ καταφεύγοντας.
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προκείμενον. Ἦχος δ΄.
Μνησθήσομαι τοῦ ὀνοματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ.
ςτίχος· Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.

Νῦν ἡμεῖς προστασίαν,* Διαρκοῦς Βοηθείας πάντοτε ἔχομεν,* τῆς σῆς
εἰκόνος, Μῆτερ,* ἐκτύπωμα δι’ οὗπερ* χάριν πάντες λαμβάνομεν·* σὺ γὰρ
πηγὴ εἶ χαρᾶς* καὶ δόξα ὑμνητῶν σου.
Ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ* ἐν ἀγροῖς ἤ ἐν πόλεσι, Καρδιώτισσα,* ἐν κήποις ἤ ἐρήμοις,* ἀέρι ἤ θαλάσσῃ* τοὺς σοὺς δούλους διάσῳζε,* βοῶντας· χαῖρε Ἁγνή,*
ἀεὶ εὐλογημένη.

Εὐαγγέλιον.
Ἐκ τοῦ κατὰ λουκᾶν
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἀναστᾶσα Μαριάμ, ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν
μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς
Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς∙ καὶ ἐπλήσθη πνεύματος
Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν∙ Εὐλογημένη σὺ ἐν
γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα
ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; Ἰδοὺ γὰρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρά
Κυρίου∙ καὶ εἶπε Μαριὰμ∙ Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε
τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν
τῆς δούλης αὐτοῦ∙ ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. Ὅτι
ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ
σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
Δόξα. πάτερ, λόγε, πνεῦμα…
Καὶ νῦν. ταῖς τῆς Θεοτόκου…
προσόμοιον. Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.
ςτίχος· Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου…
Χάριν ἀνεξάντλητον* ἐκ τῆς σεπτῆς σου εἰκόνος,* ὦ Κερὰ Καρδιώτισσα,*
πάντες προσλαμβάνομεν* τῆ σῇ χάριτι·* ἐξ αὐτῆς ἔλεος* διαρκῶς ἐκρέει* καθ’
ἑκάστην τοῖς τιμῶσί σε* καὶ μεγαλύνουσι* τὰς εὐεργεσίας σου, Ἄχραντε,* καὶ
χύδην τὰ ἰάματα* χορηγεῖς ἀφθόνως τοῖς μέλπουσι·* Χαίροις, Θεοτόκε,* πρὸς
Κύριον μὴ παύσῃ ἐκτενῶς* ἀδιαλείπτως πρεσβεύουσα* ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ὁ Ἱερεύς. ςῶσον, ὁ Θεὸς, τὸν λαόν σου…
Ὠιδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.
ςωτηρίαν εἰργάσω* ἀνομβρίας κρατούσης, Κερά Καρδιώτισσα,* τοῦ κάμπου ξηραθέντος,* τῶν ζώων ἀσπαιρόντων· *οἱ κλαυθμῷ λιτανεύσαντες* τὴν
σὴν εἰκόνα, βροχήν* ἔλαβον, σέ ὑμνοῦντες.
Ὀδυρμοὺς μὴ παρίδῃς* ἱκετῶν πεδιάδος καὶ λασιθίου, Κερά,* καὶ ὄμβρους
τῶν δακρύων* μετάλλαξον εἰς πλῆθος* οἰκτιρμῶν τοῖς ὑμνοῦσί σε* χαῖρε,
παρθένε Ἁγνή,* ἀεὶ εὐλογημένη.
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Ὠιδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα.
Ὕμνον προσάδω* τῇ παναγίᾳ παρθένῳ·* σπεῦσον, Δέσποινα, σῶσον σοὺς
δούλους·* πάντες γὰρ ὑμνοῦσι* σὸν τόκον εἰς αἰῶνας.
Ἄγαν θαυμάζω,* ὦ Καρδιώτισσα Κόρη,* τῆς μορφῆς σου τὸ ἄῤῥητον κάλλος,* καὶ σῆς εὐσπλαγχνίας* τὸ πέλαγος τὸ μέγα.
Γνῶσιν παρέχεις,* Κερὰ Καρδιώτισσα, πᾶσι* τοῖς πελάζουσι τῇ θείᾳ σου
ςτήλῃ,* ἐν ᾖ καὶ πιστοῦται* θαυμάτων σου τὸ πλῆθος.
Γένος γηΐνων* διὰ τῆς σῆς μεσιτείας* οὐρανῶν πολιτείας μετέχει·* ὅθεν
γεγηθότες* τὸ χαῖρέ σοι βοῶμεν.
Ὠιδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.
Ἐκ μήτρας σου, παρθένε,* ἔλαμψεν τῷ κόσμῳ* ὁ Ζωοδότης Χριστὸς φῶς
τὸ ἄδυτον* καὶ θείαις αἴγλαις ἡ κτίσις* καταλαμπρύνεται.
λέλυται τῷ σῷ τόκῳ,* Ἄχραντε παρθένε,* σκιὰ θανάτου καὶ ἅπασα δύναμις,* ἡ τῶν ἀνθρώπων δὲ φύσις* νῦν ἀναπλάττεται.
Οἱ ἐν ταῖς ἀσθενείαις,* δεῦτε τῇ εἰκόνι,* τῆς Διαρκοῦς Βοηθείας προσπέσωμεν·* αὕτη γὰρ πᾶσι παρέχει* διπλῆν τὴν ἴασιν.
Ὑμνήσωμεν οἱ πάντες,* Κυρίαν Θεοτόκον,* καὶ γόνυ κλίνοντες πόθῳ προσείπωμεν·* μὴ ὑπερίδῃς λαόν σου* νῦν κινδυνεύοντα.
Τὸ Ἄξιόν ἐστιν… καὶ τὰ παρόντα Μεγαλυνάρια.
Δεῦτε τὴν εἰκόνα τὴν ἱερὰν*
τῆς Καρδιωτίσσης*
προσκυνήσωμεν οἱ πιστοί·*
βρύει γὰρ ἰάσεις*
καὶ χάριν ἐπινέμει*
τοῖς πίστει προσιοῦσι*
αὐτῇ ἐν δάκρυσι.
πάντες οἱ τοῦ βίου ταῖς συμφοραῖς*
περιπεπτωκότες*
σοί κραυγάζομεν γοερῶς*
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Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς,*
οἱ Ἅγιοι πάντες,*
μετὰ τῆς Θεοτόκου,*
ποιήσατε πρεσβείαν*
εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.

Ὡς ἐξ ἀνομβρίας τῆς φοβερᾶς*
ἐλυτρώσω, Μῆτερ,*
τὸν λαόν σου καὶ ἐκ φθορᾶς*
μετήγαγες, Κόρη,*
αὐτὸν εἰς εὐλογίαν*
καὶ ἡμῖν σοῖς δούλοις*
χαρὰν ἐπόμβρυσον.

τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ·
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄ . Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἡ εἰκών σου ἐλθοῦσα* παραδόξως, πανάχραντε,* ὥσπερ οὐρανόπεμτον
δῶρον* τῇ σῇ Μάνδρᾳ πεφύλακται· τιμῶντες δὲ αὐτὴν πανευλαβῶς,* βοήθειαν ἐν πᾶσι διαρκῇ,* ἐκλαμβάνομεν καὶ πόθῳ ἀπὸ ψυχῆς,* Κυρία ἐκβοῶμέν
σοι· δόξα σοι, Καρδιώτισσα Κερά,* δόξα τῇ εὐσπλαχνίᾳ σου·* δόξα τῇ πρὸς
ἡμᾶς σου ἀντιλήψει πάντοτε.

ςύ, Κερὰ Καρδιώτισσα, θησαυρὸς*
τῆς Μονῆς σου πέλεις*
καὶ προστάτις καὶ ἀρωγός*
καὶ πάσης τῆς Κρήτης*
τὸ καύχημα τὸ μέγα·*
διὸ ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις*
σὲ μεγαλύνομεν.
ςὺ τῶν ἀσθενούντων ὁ ἰατρός*
ὑπάρχεις, παρθένε,*
καὶ Βοήθεια Διαρκής,*
πάντων τῶν ἐν πίστει*
σοὶ πόθῳ προσιόντων*
καὶ κατασπαζομένων*
θείαν εἰκόνα σου.
Ὦ, Κερὰ Καρδιώτισσα, τοὺς εἰς σὲ*
πίστει προσιόντας*
μὴ παρίδῃς ἀλλ’ εὐμενῶς*
δέχου τὰς αἰτήσεις*
καὶ ἴασιν παράσχου*
αὐτοῖς καὶ τοῖς οἰκείοις*
αὐτῶν, ὡς εὔσπλαχνος.
πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί,*
πρόδρομε Κυρίου,*
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Ἐκτενὴς καὶ Ἀπόλυσις, μεθ’ ἥν ψάλλομεν·
Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.
πάντες συνελθόντες οἱ πιστοὶ*
τῷ χαριτοβρύτῳ τεμένει*
τῆς Θεομήτορος,*
δεῦτε ἀσπασώμεθα*
αὐτῆς ἁγίαν μορφήν,*
ἵνα λάβωμεν ἔλεος,*
χαρὰν καὶ ἐλπίδα,*
φῶς τε καὶ ἐκπλήρωσιν*
τῶν αἰτημάτων ἡμῶν·*
ἅμα καὶ δεινῶν ἀλγηδόνων*
τὴν ἀπαλλαγὴν ἐκ παγίδων*
καὶ δεινῆς μανίας τοῦ ἀλάστορος.
Χαίροις, Καρδιώτισσα Κερά,*
τεῖχος καὶ λιμὴν σωτηρίας,*
ἀπηλπισμένων ἐλπίς,*
σκέπη καὶ ἀντίληψις,*
καὶ ὀρφανῶν βοηθός,*
κεκμηκότων ἀνάπαυσις,*
χηρῶν ἡ προστάτις,*
ἴασις, ἀσφάλεια,*
παραμυθία θερμή·*
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χαίροις ἡ ἀείποτε οὖσα*
γῆς καὶ οὐρανοῦ ἡ Κυρία
καὶ παντὸς τοῦ κόσμου τὸ θησαύρισμα.
Δέσποινα, πρόσδεξαι…
τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου…
Δι’ εὐχῶν.
Στίχοι·
Καθάρισον δέομαι ἐμὴν καρδίαν,
Καρδιώτισσα, κράζει πιστὸς ἱκέτης,
Εὐάγγελος, Χριστοῦ θύτης, ὁ καὶ γράψας
Πόθῳ καρδίας σοὶ παράκλησιν τήνδε.
Ἔτι δὲ σὴν θέλησιν θερμῶς ἐκκαλεῖ
Δοῦναι γλυκασμὸν ἀξιοθέου δόξης
Δημητρίῳ τῷ Πέτρας κλεήσαντι Θρόνον
ἀνδριοφρόνως τόνδε πλεύσαντι βίον.*

+

* Ὁ «Παρακλητικὸς Κανών» ἀναφέρεται καὶ στὶς δύο θαυματουργὲς εἰκόνες: τὴν «Παναγία
τὴν Καρδιώτισσα» ἤ «Παναγία τῆς Διαρκοῦς Βοηθείας» καὶ στὴν «Παναγία τὴν Κερά». τὸ
ἱστορικό καὶ ἡ ἑρμηνεία ἀμφοτέρων τῶν εἰκόνων, ἀπὸ ἱστορικῆς ἀπόψεως καί ὀρθοδόξου ἁγιογραφίας, πρατίθενται κατωτέρω.
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Οἱ Θαυματουργές Εικόνες
1. παναγία ἡ Καρδιώτισσα.
e ἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Βρεφοκρατούσας παναγίας, ἡ ὁποία βαστάζει τὸ βρέφος

Ἰησοῦν στὴν ἀριστερὴ ἀγκαλιά της, πάνω στὴν καρδιά, γι΄ αὐτὸ καὶ Καρδιώτισσα ὀνομάζεται.
Ἡ παναγία φορεῖ μπλὲ σκοῦρο, σχεδόν μαῦρο, μαφόριο, πού χρυσίζει ἀπὸ
τὶς φαρδιὲς χρυσοκονδυλιές. Καλύπτει τὴν κεφαλή καὶ τοὺς ὤμους καὶ πέφτει
μπροστά, ἀφήνοντας τριγωνικό ἄνοιγμα, ἀπ’ ὅπου φαίνεται ὁ χιτώνας πού
ἀνεβαίνει μέχρι τὴ βάση τοῦ λαιμοῦ. Εἶναι ἀπὸ κόκκινη φωτεινὴ λάκα καὶ κλείνει μὲ μιὰ ταινία μαργαριτοστόλιστη.
Ὁ Χριστὸς λαμπροφορεῖ μὲ χρυσό κεραμιδὴ χιτώνα καὶ χρυσοκόκκινο
λῶρο καὶ ὁ χειριδωτὸς χιτώνας εἶναι ἀπὸ γλυκὸ πράσινο τοῦ ἀμυγδάλου μὲ
χρυσοκονδυλιές. Καὶ οἱ δύο μορφὲς σφραγίζονται ἀπὸ τὴ συγκρατημένη θλίψη
τῆς θείας χαρμολύπης, στὴν ὁποία προστίθεται ἡ φανερὴ ἀνησυχία τοῦ μικροῦ
Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κρατιέται καὶ μὲ τὰ δύο του χέρια ἀπὸ τὸ δεξὶ χέρι τῆς παναγίας Μητέρας του.
Ἡ σημειολογία τοῦ μελλοντικοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ εἶναι φανερή. Οἱ
Ἄγγελοι, πού συντροφεύουν τὴν εἰκόνα, σεβίζουν μὲ τὰ χέρια καλυμμένα ἀπὸ
τὰ ἱμάτιά τους τὰ σύμβολα τοῦ πάθους, τὸν ςταυρὸ ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ,
τὴν λόγχη, τὸν κάλαμο καὶ τὸν σπόγγο ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ. τὸ δεξὶ πέλμα
τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνάστροφο μὲ τὴν κάτω πλευρὰ πρὸς τὸν θεατὴ καὶ μοιάζει
νὰ πέφτει τὸ λυμένο σανδάλι του, πού μόλις συγκρατιέται ἀπὸ τὸ λεπτὸ χρυσό
του κορδόνι. Ἡ ὅλη σύνθεση τῆς εἰκόνας συγκροτεῖ τὴ θεματολογία τῆς εἰκόνας τῆς «Παναγίας τοῦ Πάθους», ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα θέματα τῶν Κρητικῶν ἁγιογράφων.
Ἡ εἰκόνα τῆς παναγίας τῆς Καρδιώτισσας φέρεται κατὰ τὴν παράδοση
νὰ εἶναι ζωγραφισμένη ἀπὸ τὸν Ἅγιο λάζαρο, μοναχό, ἁγιογράφο καί ὁμολογητή, πού ἔζησε κατὰ τὸν Θ΄ αἰώνα, τὸν καιρὸ τῆς εἰκονομαχίας, ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ εἰκονοκλάστου αὐτοκράτορα Θεόφιλου.
Ἡ εἰκόνα ἦταν ὀνομαστὴ γιὰ τὰ θαύματά της στὴν Κρήτη. πληροφορίες
γιὰ τὴ Μονή τῆς Καρδιώτισσας καὶ τὴ θαυματουργή της εἰκόνα ἔχομε ἀπὸ
τὸν Φλωρεντιανό μοναχὸ Chistoforo Buondelmonti, πού ἐπισκέφτηκε τὴν
Κρήτη τὸ 1415: «Βαδίζαμε ἀνάμεσα σὲ πυκνοδασωμένα πετρώδη βουνὰ μέχρι
πού φθάσαμε στὴν ἐκκλησία τῆς Καρδιώτισσας, πού πολλὲς φορὲς ἔχει φανερωθεῖ στοὺς πιστοὺς μὲ τὰ θαύματά της».
Ὀνομαστή, λοιπόν, γιὰ τὰ θαύματά της, κλάπηκε τό 1498 ἀπὸ ἕνα ἔμπορο
κρασιῶν, γεννημένο στὴν Κρήτη, ποὺ θέλησε νὰ τὴν πουλήσει. Μεταφέροντάς
την στὴ ρώμη ὑπέστησαν, κατὰ τὸ ταξίδι, μεγάλες ταλαιπωρίες καὶ περιπλα167
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Ἡ Παναγία τῆς Διαρκοῦς Βοηθείας,
ἡ ὁποία εὐρίσκεται στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀλφόνσου, στόν Ἐσκουιλίνο
λόφο τῆς ρώμης (9ος αἰ.). Τά χρυσά διαδήματα τοῦ Χριστοῦ
καί τῆς Παναγίας προστέθηκαν τό 1867, σήμερα όμως ἔχουν ἀφαιρεθεί.

Ἡ Παναγία τῆς Διαρκοῦς Βοηθείας, ἔγινε κατὰ παραγγελία
τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέτρας καὶ Χερρονήσου κυροῦ Νεκταρίου.
Ἡ παρούσα εἰκόνα τῆς Παναγίας φέρει τήν ἔνδειξη:
2007, χείρ Γ. Σαριδάκη εἰς μνήμην Δ. Σαριδάκη.

νήθηκαν ἀπὸ λιμάνι σὲ λιμάνι. Φτάνοντας στὴ ρώμη ὁ ἔμπορος ποὺ εἶχε κλέψει
τὴν εἰκόνα, ἀρρώστησε καὶ ἔμεινε στὸ σπίτι ἑνὸς φίλου του. λίγο πρὶν πεθάνει
ἐξομολογήθηκε στὸν φίλο του ὅτι εἶχε κλέψει τὴν Εἰκόνα καὶ τὸν παρακάλεσε
ἅμα πεθάνει νὰ τὴν πάει σὲ κάποια ἐκκλησία.
Ἡ εἰκόνα ἔμεινε στὸ σπίτι αὐτὸ ἕνα χρόνο καὶ στὸν χρόνο αὐτὸ ἡ παναγία
ἔκανε συχνὲς ἐμφανίσεις στὴ γυναίκα ποὺ τὴν φιλοξενοῦσε καὶ στὴν κόρη της.
Μεταφέρθηκε στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ματθαίου στὶς 27 Μαρτίου 1499, ὅπου καὶ
τῆς δόθηκε τὸ ὄνομα ΠΑΝΑΓιΑ ΤηΣ ΔιΑρΚΟΥΣ ΒΟηΘΕιΑΣ, κατόπιν ὁράματος ποὺ εἶδε ἡ κόρη τῆς οἰκογένειας ποὺ τὴν φιλοξενοῦσε, ὅπως σημειώσαμε
παραπάνω.

Ἐκεῖ, στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ματθαίου, ἡ Εἰκόνα ἔμεινε 300 χρόνια, μέχρι τὴν
καταστροφὴ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Ναπολέοντα, καὶ στὶς 3 Ἰουνίου 1798 μεταφέρθηκε στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Εὐσεβίου, κοντὰ στὸν Ἅγιο Ματθαῖο.
τὸ 1819 ἡ Εἰκόνα μεταφέρθηκε στὸν ναὸ τῆς παναγίας στὴν ποστερούλα,
ὅπου ἔμεινε σχεδόν ξεχασμένη, παραμερισμένη στὸ ἰδιωτικὸ παρεκκλήσι τῆς
Κοινότητας μέχρι τὸ 1866, ἀπ’ ὅπου μεταφέρθηκε στὶς 26 Ἀπριλίου μὲ λιτανεία στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλφόνσου.
τὸ 1871 ἱδρύθηκε τὸ μοναχικό τάγμα τῆς παναγίας τῆς Διαρκοῦς Βοηθείας, ποὺ ἀριθμεῖ σήμερα 4.400 περίπου μοναχούς.
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τὸ 1927 καθιερώθηκε νὰ γίνεται κάθε τρίτη παράκληση στὴν Παναγία
τῆς Διαρκοῦς Βοηθείας καὶ ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση τῶν παρακλήσεων ἔγινε
στὶς 16 Φεβρουαρίου 1928 ἀπὸ τὸν πάπα πίο τὸν 11ο . Ὡς ἡμέρα ἑορτῆς τῆς
Παναγίας τῆς Διαρκοῦς Βοηθείας καθιερώθηκε ἡ 27η Ἰουνίου. Καί, ἀπὸ τὸν
Ἰούνιο τοῦ 1971 καθιερώθηκε 9ήμερος προεόρτιος ἑορτασμός μὲ φεστιβαλικές
ἐκδηλώσεις, γιὰ ἐπισημότερο καὶ μεγαλοπρεπέστερο ἑορτασμό.
Ἡ πρώτη συντήρηση τῆς Εἰκόνας ἔγινε, ὅταν μετεφέρθη στὸν Ἅγιο
Ἀλφόνσο τὸ 1866, καὶ ἡ τελευταία τὸ 1990. τά χρυσά διαδήματα, τοῦ Χριστοῦ
καί τῆς παναγίας, προστέθηκαν σὲ ἐπίσημη τελετὴ στὶς 23 Ἰουνίου 1867 σήμερα ὅμως, ὅπως βρίσκεται στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλφόνσου, ἔχουν ἀφαιρεθεῖ.
Ἀντίγραφον αὐτῆς τῆς εἰκόνος ὑπάρχει σήμερα σὲ προσκυνητάρι τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Παναγίας τῆς Κερᾶς, δεξιὰ στὴν κεντρικὴ εἴσοδο.

2. παναγία ἡ Κερά.
Εἶναι ἡ θαυματουργὴ εἰκόνα, ποὺ βρίσκεται σήμερα στὸ τέμπλο τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς καὶ φέρει τὴν ἐπιγραφή: (Μη(τηρ) Θ(ε)ΟΥ) καὶ ἔγγραφη
τὴν προσωνυμία: «Ἡ Κυρία ἡ Καρδιώτισσα». προφανῶς, ἡ προσωνυμία αὐτὴ
συμπυκνώνει τὶς δυὸ προσωνυμίες, τῆς παλιᾶς θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς
«Καρδιώτισσας καὶ Διαρκοῦς Βοηθείας», ποὺ βρίσκεται στὴ ρώμη καὶ διασώζεται διὰ μέσου τῆς παραδόσεως, καὶ τῆς «Κυρίας – Κερᾶς», ὅπως ὀνομάζεται
σήμερα ἡ Μονή, στὴν ὁποία ἀφιερώθηκε ἡ Εἰκόνα.
Ἡ Εἰκόνα τῆς παναγίας τῆς Κερᾶς εἶναι διαφορετικοῦ εἰκονο-γραφικοῦ
τύπου, ἀπὸ αὐτὴν τῆς Διαρκοῦς Βοηθείας. Εἶναι ἔργο τοῦ 1795, ἀγνώστου ζωγράφου. Ἡ παναγία εἰκονίζεται κατενώπιον, καθισμένη σὲ θρόνο περίτεχνο,
πάνω σὲ κόκκινο μαξιλάρι, καὶ φορεῖ μαφόριο χρώματος βαθύτατου βυσσινὶ
καὶ χιτώνα βαθυγαλαζοπράσινο, βαστάζοντας στὴ μέση τοῦ κόλπου της τὸν
Χριστὀ ὡς παιδίον. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἰκονίζεται, σχεδόν κατὰ μέτωπον, μὲ
ἐλαφρὰ κλίση πρὸς ἀριστερά, καὶ σὲ μικρὴ ἀντικίνηση πρὸς τὴν Μητέρα καὶ
εὐλογεῖ μὲ τὸ δεξὶ χέρι καὶ στὸ ἀριστερὸ κρατεῖ ἀνεπτυγμένο εἰλητάριο.
τὴν Θεοτόκο περιβάλλουν: δίπλα στοὺς ὤμους οἱ μορφὲς τῶν προφητῶν
Δαβίδ καὶ ςολομῶντος καὶ κάτω, ἑκατέρωθεν τοῦ ὑποποδίου της, οἱ προφῆτες
Ἠσαΐας καὶ Ἀββακούμ, ἅπαντες μὲ ἀναπτυγμένα εἰλητάρια.
ςτὴ συνείδηση τοῦ Ὀρθόδοξου λαοῦ ὁ Χριστός εἶναι ὁ «Ἀφέντης» καὶ ἡ παναγία δίπλα του εἶναι ἡ «Κερά». Ἡ παναγία εἶναι ἡ Κυρία, ἡ Κερὰ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν καὶ στὸ ὄνομά της ἔχουν ἀφιερωθεῖ πολλὲς ἐκκλησίες: παναγία
ἡ Κερά, στὴν Κριτσά, παναγία ἡ Κεραπολίτισσα, στὴ Φουρνή, παναγία ἡ Κεραγωνιώτισσα, στὴ λατσίδα, παναγία ἡ Κεραλιμνιώτισσα, στὴν Ἐπισκοπή
πεδιάδος κ.π.ἄ.
Ὁ περιηγητὴς Rod. Pashley σημειώνει τὸ 1834: «Στὰ βουνὰ τοῦ Λασιθιοῦ
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σέβονται πολὺ μίαν εἰκόνα, γιὰ τὴν ὁποία πιστεύουν ὅτι ἔφτασε ἐκεῖ πετώντας
ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη». τὸ ἴδιο καὶ ὁ Γάλλος καθηγητὴς Vict. Raulin, τὸ
1843 βεβαιώνει ὅτι: «στὰ Λασιθιώτικα βουνὰ λατρεύουν μιὰ εἰκόνα, ποὺ πιστεύουν πὼς ἦρθε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη».
αὐτή, λοιπόν, τὴν ξακουστὴ εἰκόνα τὴν ἅρπαξαν, γιὰ ἄγνωστους λόγους,
οἱ τοῦρκοι κατακτητὲς καὶ τὴν μετέφεραν στὴν Κωνσταντινούπολη. Ὅμως ἡ
Εἰκόνα ξαναγύρισε στὸ σπίτι της, στὸ ὁμώνυμο δηλαδὴ Μοναστήρι. αὐτὸ ἔγινε
τρεῖς φορές. τὴν τρίτη φορά, γιὰ νὰ μὴν ξαναφύγει, τὴν ἔδεσαν ἐκεῖ σὲ μιὰ
μαρμαρένια κολόνα μὲ μιὰ χοντρὴ ἁλυσίδα. Ἡ Εἰκόνα, ὡστόσο, μαζὶ μὲ τὴν
ἁλυσίδα καὶ τὴ μαρμάρινη κολόνα ξαναγύρισε στὴν Κρήτη. ςήμερα βρίσκεται
ἡ κολόνα στὴν αὐλή τῆς Μονῆς μέσα σὲ καγκελόφρακτο χῶρο μὲ λουλούδια
καὶ ἡ ἁλυσίδα περιβάλλει τὴν θαυματουργή Εἰκόνα τοῦ τέμπλου. λέγεται ὅτι,
ὅταν οἱ πιστοί (ἰδίως οἱ Μικρασιάτες) προσεύχονται στὴν παναγία τὴν Κερά,
ἡ εἰκόνα δακρύζει.
Καθὼς πλησίαζε ἡ Εἰκόνα στὸ Μοναστήρι, ἐρχόμενη ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, λέει ἡ παράδοση, ἀκούμπησε σὲ ἕνα ἀπότομο ψηλὸ βράχο καὶ ἄφησε
ἐκεῖ «τὸ ἀποτύπωμά της», ποὺ καὶ σήμερα διακρίνεται ζωηρότατο. Ἡ τοποθεσία αὐτὴ λέγεται σήμερα «Ἀποτύπωμα» καὶ κάτω ἀπὸ τὸν βράχο τῆς «Ἀποτύπωσης» ἔχει χτιστεῖ τὸ ἐκκλησάκι τῆς Ζωοδόχου πηγῆς, τὸ 1954.
Ἡ Εἰκόνα κλέφτηκε ξανὰ τὸν Μάιο 1982, ἀπὸ σπείρα ἀρχαιο-καπήλων,
τὴν ὁποία ἐγκατέλειψαν ὕστερα ἀπὸ θαυματουργὴ ἐπέμβασή της. Μεταφέρθηκε στὸν Μητροπολιτικό ναὸ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ, ὅπου τὴν προσκύνησαν χιλιάδες πιστοὶ καὶ τὴν ἑπομένη τὴν συνόδευσε στὸ σπίτι της (στὸ Μοναστήρι) ὁ
πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ, πεζοπορώντας, καὶ τὴν τοποθέτησε «ὅπου ἦν τὸ πρότερον» (Ἰωάν.6.62), στὴ θέση της, στὸ τέμπλο.
Ἡ Εἰκόνα τῆς παναγίας τῆς Κερᾶς εἶναι πηγὴ θαυμάτων καὶ τιμᾶται ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ Νομοῦ Ἡρακλείου καὶ τοῦ Ὀροπεδίου λασιθίου. ςτὸ λασίθι εἶναι γνωστὴ καὶ μὲ τὸ ὄνομα «Παναγία ἡ Κεραδιανή» καὶ
εἶναι ἡ μοναδική εἰκόνα «ἐπωνύμου Ἁγίου ἐκκλησίας ποὺ ἔπαιρνε μέρος στὴν
τριήμερη Λιτανεία ποὺ γινόταν παλιὰ στὸ Λασίθι», σὲ περιόδους ἀνομβρίας,
ὅπως γράφει ὁ λασιθιώτης λόγιος κ. Ἰωάν. Καραβαλάκης (Βλ: Ι.Μ. Καραβαλάκη «Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Καρδιώτισσας», ἐφημερ. «ΑΝΑΤΟΛη» Ἁγίου Νικολάου,
ἀριθ. Φύλ. 12424-12438 (6-24 Ἰουλίου 1994) καὶ περιοδ. «Κόσμος καὶ Τουρισμός», ἀριθ. τεύχ. 7ο Μάϊος - Ἰούιος 1994, Ἡράκλειον. Βλ. καί: «Ἱερὰ Μονὴ
Παναγίας τῆς Κερᾶς Καρδιώτισσας», «Τὸ ἱστορικό τῆς Μονῆς», κείμενα
Εὐαγγ. παχυγιαννάκη, ἔκδ. Ι.Μ.π καὶ Χερρονήσου.
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ςυλλογική δράση, εκπαίδευση
και κοινωνικό κίνημα
στη Νεάπολη της ύστερης τουρκοκρατίας

Εισαγωγή

Έ

Να αΓΝΩςτΟ ΕΝ πΟλλΟΙς ΚΙΝηΜα ΚΟΙΝΩΝΙΚης ΔΙαΜαρτΥρΙας

ενάντια στην απότιση του Δημοτικού Φόρου, που εκδηλώθηκε στη
Νεάπολη κατά τη διάρκεια της περιόδου της ύστερης τουρκοκρατίας
και καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη οι επαναστατικές, πολιτικές, κοινωνικές και
θεσμικές διεργασίες που θα οδηγούσαν στην σύσταση της Κρητικής πολιτείας
και αργότερα στην ενοποίηση της Κρήτης με την Ελλάδα, διαπραγματεύεται
η παρακάτω μελέτη.
η μελέτη φέρνει στην επιφάνεια τις διαδικασίες μιας κοινωνικής διαμαρτυρίας σαν αποτέλεσμα μιας έντονης πολιτικοποίησης και κοινωνικής ριζοσπαστικοποίησης ενός σημαντικού τμήματος του πληθυσμού της Νεάπολης
και της ευρύτερης περιοχής του απάνω Μεραμβέλλου.
η ριζοσπατικοποίηση αυτή του 1881 έφθασε έως την σημαντική συνδρομή
της περιοχής στην ανακήρυξη της εφήμερης «Κρητικής πολιτείας» το 1899
και την ανοικτή συμμετοχή στην επανάσταση του Θερίσου στο πλευρό του Ε.
Βενιζέλου το 1905. η σημασία του κινήματος της Νεάπολης συνίσταται ακριβώς στο ότι αποτελεί την ένδειξη και τον προπομπό αυτών των επερχόμενων
σημαντικών εξελίξεων.
Μέσω της μεθόδου της ιστορικής και πολιτικής κοινωνιολογίας, φωτίζουμε
την εξέλιξη του υποταγμένου στη Οθωμανική αυτοκρατορία Μεραμβελλιώτη
σε διαμαρτυρόμενο φορολογούμενο του καθεστώτος της ημιαυτονομίας και
στην συνέχεια σε πολίτη της Κρητικής πολιτείας και του Ελληνικού Κράτους
αργότερα.
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αξιοποιώντας την περίπτωση της ένοπλης διαμαρτυρίας των κατοίκων της
Νεάπολης του 1881 συνομιλούμε με τη διεθνή εργογραφία για το φαινόμενο
της ένοπλης εξέργεσης ως μορφή κοινωνικής αντίστασης των τοπικών κοινωνιών κατά τη μετάβασή τους προς σύγχρονες μορφές κοινωνικής και πολιτικής
συγκρότησης.
πιο συγκεκριμένα, πραγματευόμαστε τους κοινωνικούς μηχανισμούς μετατροπής των ατομικών δράσεων σε συλλογικά κινήματα και τους όρους μετασχηματισμού μιας μορφής «πρωτόγονης» κοινωνικής ανταρσίας σε πιο
νεωτερική μορφή κοινωνικής διαμαρτυρίας. Επίσης ερευνούμε ένα πιο γενικό
ερώτημα: ποια είναι η διαδικασία πολιτικοποίησης των τοπικών πληθυσμών
μιας υπό σύσταση εθνικής επικράτειας;
Οι αξιώσεις της μελέτης είναι κατά βάση ερμηνευτικές και εστιάζουν στην
διερεύνηση του μετασχηματισμού της δράσης «ανθρώπων που αντιδρούν και
επιχειρούν με πάθος και πυγμή να κάνουν κάτι για την κατάστασή τους»1.
το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συμβολή στις προσπάθειες τυπολογίας
ή καλύτερα ομαδοποίησης και σύγκρισης των εξεγέρσεων, των κινημάτων και
των επαναστάσεων των χριστιανών υπηκόων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
περίπου από την τρίτη δεκαετία του 16ου αιώνα, από την παγίωση δηλαδή
της οθωμανικής δύναμης, μέχρι τα όρια της Κεντρικής Ευρώπης, μετά τη μάχη
στο Μοχάτς (Mohács - 1526), έως και το τέλος του 19ου αιώνα όταν πια είχε
δημιουργηθεί η Ελλάδα ως ανεξάρτητο εθνικό κράτος στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη. το εγχείρημα φαντάζει φιλόδοξο, συνεπώς εδώ θα διατυπωθούν μόνο
επιπλέον σκέψεις, καθώς το όλο εγχείρημα αποτελεί μέρος ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος που εντάσσεται στη λεγόμενη συγκριτική ιστορία των
επαναστάσεων2.
η πραγματοποίηση αυτού του τολμηρού εγχειρήματος προϋποθέτει την
αποδοχή ή τον προσδιορισμό του περιεχομένου των όρων «εξεγέρσεις, επα-

ναστάσεις, πραξικοπήματα, κινήματα» που χαρακτηρίζουν φαινόμενα αντίστασης απέναντι στο κράτος, στις κοινωνικοοικονομικές δυνάμεις, σε κυρίαρχα στρώματα εξουσίας, σε συνθήκες επιβολής άλλου δόγματος κ.λπ σε
σχέση με το φαινόμενο των εξεγέρσεων-επαναστάσεων που έχουν καθαρά
εθνικό χαρακτήρα.
Για τις ανάγκες αυτής της μελέτης γίνεται χρήση των όρων εξέγερση (aufstand/Revolt), κίνημα (Secession) και επανάσταση (Revolution) μέσα από το
ακόλουθο συνοπτικό περιεχόμενο: «Revolten sind der wütende und gewaltsame
ausdruck von Individuen oder Gruppen, die sich weigern, die bestehenden
Zustände weiter hinzunehmen». ςτο πλαίσιο αυτό οι απαιτήσεις των εξεγεγειρομένων είναι συγκεκριμένες, «ζητούν τώρα και εδώ τη δικαίωση» και πολύ
συχνά συνοδεύονται από μια αυτοσυνειδησία, ιδεολογία και σχέδιο κοινωνικής
αλλαγής.
Οι ηγέτες των εξεγέρσεων εμφανίζονται αυθόρμητα, χωρίς, απαραίτητα,
μακρά ιδεολογική προετοιμασία τού προς εξέγερση σώματος, που επιδίδεται
σε βιαιοπραγίες και καταστροφές. Κατά τη Secession «μπορεί η σταθερότητα
μιας κρατικής δομής να δονηθεί εξαιρετικά, να προκληθούν αιματηρές αναταραχές ή σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ των πλειοψηφιών και μιας μειοψηφίας, δηλαδή μεταξύ της κεντρικής δύναμης και μιας αυτονομιστικής
κίνησης».
αντίστοιχα υπό τον όρο Revolution/Επανάσταση νοείται η κατάσταση
εκείνη κατά την οποία «σε μια δεδομένη στην κοινωνία στιγμή προκαλείται
μια εντός σύντομου χρονικού διαστήματος δυναμικά και παράνομα ριζική αλλαγή στο επίπεδο των θεσμών, της κοινωνικής δομής, της ιδεολογίας, των συνθηκών ιδιοκτησίας και της σύνθεσης των elites». τόσο στις εξεγέρσεις όσο και
στις επαναστάσεις αναζητούνται τα αίτια (πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά,
ψυχολογικά), οι συνθήκες που προηγούνται, οι φορείς, η οργάνωση, οι μέθοδοι
εξέγερσης, η ιδεολογία και οι στόχοι των εξεγειρομένων, η ευρύτητα, η επιτυχία/εδραίωση, η μετάλλαξη των στόχων της επανάστασης και τέλος ο μετασχηματισμός ή όχι προηγούμενων δομών3.
ςε σχέση με άλλους κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς, τα κοινωνικά κινήματα ενέχουν και διαχειρίζονται μορφές δύναμης που, αν και δυσκολότερα προσδιορίσιμες, δεν είναι, εξ αυτού, και αμελητέες. Εντάσσοντας
τη μελέτη τους εντός ενός ευρύτερου πεδίου συγκρουσιακής πολιτικής (πολι-

1
2

αλεξανδρόπουλος ςτ. (2001), Θεωρίες για την συλλογική δράση και τα κοινωνικά κινήματα, αθήνα, εκδ. Κριτική.
η βιβλιογραφία των επαναστάσεων είναι τεράστια. ςυνεπώς εδώ θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα έργα που βοηθούν στον προβληματισμό μου. Μια συνοπτική μεθοδολογικά
άρτια εισαγωγή αποτελεί το βιβλίο του h. Wassmund, Revolutionstheorien, eine
einführung, Mόναχο, 1976· από μαρξιστική πλευρά βλ. M. Kossok (επιμ.), Studien zur vergleichenden Revolutionsgeschichte, 1500-1917, Bερολίνο 1974, κυρίως το άρθρο του M.
Kossok, W. Markov,‘‘Zur Methodologie der vergleichenden Revolutionsgeschichte der Neuzeit’’,
ό.π., 1-29· από κοινωνιολογική άποψη βλ.: ‘‘Sozialgeschichtliche aspekte europäischer Revolutionen’’, Geschichte und Gesellschaft, 4, αρ. 3 (1978)· μια κριτική εκτίμηση των σύγχρονων θεωριών για την επανάσταση βλ. J.M. Gates, ‘‘Toward a history of Revolution’’,
Comparative Studies in Society and history, 28, αρ. 3 (1986), 535-544.
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3

Ι. Kramnick,‘‘Reflections on Revolution: Definition and explanation in Recent Scholarship’’, history and Theory, 11 (1972), 26-63· α. παπαδία-λάλα, αγροτικές ταραχές και εξεγέρσεις στη
Βενετοκρατούμενη Κρήτη (1509-1528). η «επανάσταση» του Γεωργίου Γαδανολέου-λυσσογιώργη, Διδ. Διατριβή, Φιλοσοφική ςχολή, πανεπιστήμιο αθηνών, αθήνα 1983, 11-13
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τικής που διεξάγεται εκτός των επίσημων θεσμών του πολιτικού συστήματος)
ο ομώνυμος κλάδος της επιστήμης επιδιώκει τη συστηματική και σε βάθος
διερεύνηση του κινηματικού φαινομένου μέσα από το πρίσμα ιστορικά συγκεκριμένων περιπτώσεων.
Ο θεωρητικός προβληματισμός που αναπτύσσεται στον χώρο της μελέτης
των συλλογικών δράσεων διατηρεί, όπως είναι φυσικό, αμείωτο το ενδιαφέρον
του για τη διερεύνηση της κινηματικής αιτιότητας: γιατί και πότε οι άνθρωποι
εγκαταλείπουν τις ρουτίνες της καθημερινότητας προκειμένου να εμπλακούν
στις αβεβαιότητες της διεκδίκησης; αν θεωρηθεί πως η υλική αποστέρηση και
η δυναμική προώθησης συμφερόντων αποτελούν προϋποθέσεις για την εκδήλωση κινητοποιήσεων, αρκούν οι παράγοντες αυτοί και για την εμφάνιση κινημάτων; αν όχι, με ποιους άλλους πρέπει να συμπληρωθούν και πώς; Γιατί η
θεωρία στρέφεται -κυρίως- στη διερεύνηση των μηχανισμών μέσω των οποίων
οι κινηματικές προδιαθέσεις μετασχηματίζονται σε πραγματικότητες; πρόκειται για μετατόπιση με τεράστιες επιστημολογικές συνέπειες και προεκτάσεις. ςτη συμβατική πολιτική και κοινωνική επιστήμη (που εστιάζεται σε
θεσμούς και διαδικασίες διακυβέρνησης), οι κοινωνικές συγκρούσεις αντιμετωπίζονται, κατά κανόνα, ως παρείσακτες παθογένειες. το ερώτημα που διέπει τη διερεύνησή τους, οσάκις ανακύπτουν, είναι -ακριβώς- γιατί
συγκρούσεις; ςτη συγκρουσιακή πολιτική το ερώτημα αυτό αντιστρέφεται.
αφού στις κοινωνίες εξακολουθεί να υφίσταται κυριαρχία, οι συγκρούσεις όχι
μόνο παθολογία δεν συνιστούν, αλλά αποτελούν εγγενή συνιστώσα του πολιτικού φαινομένου, τη βασική διαδικασία μέσω της οποίας ανακύπτουν και μετεξελίσσονται πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί. ςημασία, συνεπώς, δεν έχουν
τόσο οι αιτίες των συγκρούσεων όσο οι μηχανισμοί τους-όχι τόσο τα γιατί
αλλά τα πώς: με ποιους τρόπους συλλογικά υποκείμενα αναδύονται και συγκροτούν οργανώσεις, αρθρώνουν πολιτικό λόγο και πλοηγούν τη μεταβαλλόμενη πολιτικοθεσμική συγκυρία.
Επισημαίνεται ακόμη πως: η οντολογία των κινημάτων δεν είναι ουσιολογική αλλά σχεσιακή -η ανάδυσή τους δεν ενέχει ούτε νομοτέλεια ούτε μονιμότητα, οι κινηματικές διεκδικήσεις δεν αφορούν μόνο εργαλειακές επιδιώξεις,
αλλά επίσης συλλογικές ταυτότητες και υπόσταση, και τα κινήματα είναι συνυφασμένα με κρίσιμες πολιτικές διαδικασίες της νεωτερικότητας: μεταξύ
άλλων, τον εκδημοκρατισμό, την πολιτισμική γεφύρωση και τη γενικευμένη
πύκνωση της επικοινωνίας στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Οι άνθρωποι που στην υπό μελέτη περίπτωση αντιδρούν είναι οι κάτοικοι
της ευρύτερης περιοχής του Μεραμβέλλου και κυρίως του Επάνω Μεραμβέλλου με επίκεντρο την Νεάπολη. η δε αντίστασή τους κινητοποιείται ταυτόχρονα με την εγκατάσταση νέων πολιτικών θεσμών στην αστική περιφέρεια

της Νεάπολης, διαδικασίες που έλαβαν χώρα κυρίως μετά το έτος 1856,
οπότε ο ςουλτάνος οδηγήθηκε από την διεθνή συγκυρία και την εσωτερική
κατάσταση στην υπογραφή του hatti-humayun4 το οποίο αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό στην ιστορία των γενικών μεταρρυθμίσεων της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας εγκαινιάζοντας την περίοδο του τανζιμάτ 2. η κινητοποίηση
των κατοίκων του Μεραμβέλλου φαίνεται να δικαιώνει τον αlexis de Tocqueville που έλεγε ότι «τα δεινά που οι άνθρωποι υφίστανται υπομονετικά, όταν
τούς φαίνονται αναπόφευκτα, γίνονται ανυπόφορα, μόλις η ιδέα της απόδρασης από αυτά φανεί υλοποιήσιμη»5.
Έτσι επιχειρούμε να μελετήσουμε τη δράση των κατοίκων της περιοχής
αντλώντας αναλυτικά εργαλεία πρωτίστως από τα γνωστικά πεδία της ιστορικής και πολιτικής κοινωνιολογίας. το εγχείρημα αυτό υλοποιείται έχοντας
ως προσανατολιστικούς άξονες της έρευνάς μας τρία ερευνητικά ερωτήματα
γύρω από τα οποία αρθρώνεται και η επιχειρηματολογία μας: ποιοι είναι οι
κοινωνικοί μηχανισμοί που μετασχηματίζουν την «ατομική»- «ιδιοτελή» ανταρσία σε συλλογικό ένοπλο κίνημα; πώς μετασχηματίζονται προνεωτερικές
μορφές αντίδρασης, όπως η αρχαϊκή επανάσταση, σε μορφές κοινωνικής διαμαρτυρίας νεωτερικού τύπου; Και τρίτον, πώς πολιτικοποιούνται τοπικοί πληθυσμοί, όχι μόνο με διαδικασίες εντός νεωτερικών πολιτικών θεσμών, αλλά και
μέσα από την συμμετοχή τους σε μορφές συλλογικής δράσης που επερωτούν
διαδικασίες εισαγωγής νέων κρατικών θεσμών σε παραδοσιακές κοινωνίες.
ςτο πλαίσιο αυτό μελετούμε την πολιτική, γεωγραφική και οικονομική κατάσταση της περιοχής της Νεάπολης την περίοδο του δεύτερου μισού του
19ου αιώνα σύμφωνα με τη μπρωντελιανή ορολογία, δηλαδή, των δομικών οριζουσών και των μετασχηματισμών τους που διαμόρφωσαν το ιστορικό τοπίο
όπου ενεγράφη το ένοπλο κίνημα.
ςτο πολιτικό πεδίο δυο από τα στοιχεία που στιγμάτισαν τον πληθυσμό
της περιοχής κατά την διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου και των αρχών
του 20ου είναι α) η εισαγωγή της πολιτικής αυτοδιοίκησης εντός της οθωμανικής αυτοκρατορίας και β) η παράδοση των επαναστατικών κινημάτων. από
την άλλη, στη σφαίρα της οικονομίας επιτελείται ένα βίαιος εκχρηματισμός
της τοπικής αγροτικής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής του Μεραμβέλλου.
Έτσι τίθεται μια ερμηνεία των υπό εξέταση γεγονότων όπου, από την μια
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Για μια ανάλυση της εφαρμογής του Χάττι-Χουμαγιούν στην Κρήτη βλπ. ςχετικά επιστολή «Εις ςακόπουλο προς τρικούπη», αρ. 150, 4/16 Ιουνίου 1867: Εκθέσεις, τ. Ι, σσ.
338-349, ανώνυμος, FaCTS ON The CaNDIaN QUeSTION aND The haTT-I hUMaYOUN, 1867, λονδίνο 1867.
Toqueville, a. de, The Old Regime and the French Revolution, N. York, harper and Row,
1956, σ. 214.
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πλευρά, το νέο πολιτικό ρεπερτόριο τίθεται ως ιστορική προϋπόθεση λειτουργώντας την ίδια στιγμή και ως ενδογενής εξηγητική τους αιτία και, από την
άλλη, οι μεταμορφώσεις του οικονομικού, οι οποίες απορρέουν εν πολλοίς από
το καθεστώς της ημιαυτονομίας προσδιορίζονται ως εξωγενή αίτια που συμβάλλουν και αυτές με τη σειρά τους στην πυροδότηση πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Εν τούτοις, μεταξύ των δυο επιπέδων δεν επιχειρείται κάποιου
είδους ευθεία αναγωγή του ενός στο άλλο αλλά πριμοδοτείται μια διαλεκτική
ερμηνευτική προσέγγιση. τεκμαίρεται συνεπώς ότι η αντίληψη του εν λόγω κινήματος περί πολιτικής διεπόταν περισσότερο από μια νεωτερική χειραφετητική ιδεολογία με στραμμένο το βλέμμα της προς το μέλλον, και λιγότερο από
μια λογική διαχείρισης του υπάρχοντος πλαισίου με κανονιστικά αιτήματα.
ςτην μελέτη περνάμε επίσης στην ανάλυση των μηχανισμών μετασχηματισμού της συλλογικής δράσης, την απομάκρυνσή της από τις παραδοσιακές
κοινωνικές δομές και την εξοικείωση με νεωτερικές μορφές δράσης που αφορά
και τη χρήση ενός δημόσιου λόγου που πολιτικοποιείται και πολιτικοποιεί,
ακροβατώντας ανάμεσα στο παρελθόν της οθωμανικής κυριαρχίας, στο
παρόν της ημιαυτονομίας και στην αναζήτηση της απελευθέρωσης. ασχολούμαστε ακριβώς με την κοινωνιολογική ανάλυση αυτού του πολιτικού λόγου,
τον μετεωρισμό του λόγου αυτού ανάμεσα στο κλασικό οθωμανικό παρελθόν
και στην προσπάθεια ένταξης στις νέες πολιτικές καταστάσεις. ςυνδυάζουμε
έτσι τη μετάδοση ιστορικών γνώσεων με την παροχή εργαλείων για την κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας και αλλαγής της κοινωνίας που βρίσκεται σε φάση μετάβασης6.
ςτη μελέτη αυτή αντιμετωπίζουμε συνεπώς τα κοινωνικά κινήματα ως μία
ξεχωριστή μορφή συγκρουσιακής πολιτικής. το καθεστώς της ημιαυτονομίας
ευνόησε το σχηματισμό κοινωνικών κινημάτων σε αντίθεση με την παγίωση
της ωμής επαναστατικής βίας της προηγούμενης περιόδου. Με τον όρο ημιαυτονομία ας εννοήσουμε την ανάπτυξη ενός καθεστώτος που χαρακτηρίζεται
από σχετικά ευρεία κατανομή των δικαιωμάτων, τη δεσμευτική προσφυγή
στους κατοίκους όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική, το προσωπικό και
τους πόρους καθώς και έναν βαθμό προστασίας των πολιτών από αυθαίρετες
ενέργειες κυβερνητικών φορέων7.
Βέβαια, το καθεστώς της ημιαυτονομίας στην πράξη όπως θα διαπιστώσουμε μπορεί να περιορίσει το εύρος της δυνητικά εφικτής αποτελεσματικής

λαϊκής συλλογικής δράσης. Οι συμμετοχικοί θεσμοί του καθεστώτος της ημιαυτονομίας για παράδειγμα εμποδίζουν σε γενικές γραμμές τις βίαιες λαϊκές
εξεγέρσεις όμως η ενίσχυση του ρόλου των πολιτών μέσω των ανταγωνιστικών
εκλογών και άλλων μορφών προσφυγής στη βούλησή τους συνδυάζεται με
προστασίες των πολιτικών ελευθεριών όπως αυτές της δημιουργίας ενώσεων
και του συνέρχεσθαι ώστε η διατύπωση των λαϊκών διεκδικήσεων να διοχετευτεί σε μορφές κοινωνικού κινήματος και όχι ένοπλης ωμής και αντισυστημικής
επανάστασης. το κίνημα των κατοίκων της Νεάπολης του 1881 διαδόθηκε
όπως θα δούμε με την ανάπτυξη των διοικητικά συγκεντρωτικών θεσπίσεων
στο πλαίσιο μιας σχετικά ημιαυτόνομης συγκρότησης του νησιού.
Βεβαίως το ζήτημα των εξεγέρσεων και των αναταραχών στην οθωμανική
αυτοκρατορία κυρίως στη διάρκεια του 19ου αιώνα αποτελεί ένα πολύπλοκο
αλλά και ιδιαίτερα αποδοτικό από άποψη συμπερασμάτων πλαίσιο ανάλυσης
των ιστορικών πραγματικοτήτων. το ζήτημα της εξέγερσης ερμηνεύεται
συχνά ως μία περιστασιακή αντίδραση στις φορολογικές κυρίως πολιτικές της
υψηλής πύλης. ςε μία βαθύτερη ανάλυσή του μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη αρκετών και σημαντικών ερωτημάτων κυρίως σε σχέση με την πραγματικότητα στην οθωμανική περιφέρεια και την παράλληλη δράση της κεντρικής
διοίκησης και της τοπικής εξουσίας.
ςτην μελέτη αυτή επιχειρείται ακριβώς η ανάλυση αυτού του πλαισίου
όπως αποτυπονόταν στην περιοχή του Μεραμβέλλου κατά την περίοδο της
ημιαυτονομίας, μία περίοδο δηλαδή ιδιαίτερα πολύπλοκη σε ό,τι αφορά το
ζήτημα της οθωμανικής εξουσίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργούσε στην οθωμανική περιφέρεια.
αναλύεται στην περίπτωση της αναταραχής στην περιοχή της Νεάπολης
το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή ξέσπασε: η αφορμή, οι αιτίες της και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν οι τοπικοί παράγοντες και η κεντρική εξουσία.
Επιπρόσθετα εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους επιχειρήθηκε η αποκατάσταση της τάξης όπως η αποστολή στρατευμάτων, η συμπεριφορά των
πρωταγωνιστών και η διαφορετική τους στάση ως και οι συνέπειες αυτής της
αναταραχής.
Όπως διαφαίνεται ήδη η περίοδος κατά την οποία καταγράφεται το κίνημα αυτό περιλαμβάνει τους οιωνούς για τις μεγάλες αλλαγές που ακολούθησαν τις μεταρρυθμίσεις του τανζιμάτ. Με άλλα λόγια πρόκειται για μία
περίοδο ωρίμανσης μιας διαδικασίας ανάπτυξης και ισχυροποίησης του κεντρικού κράτους σε σχέση με την τοπική εξουσία. η διαδικασία αυτή άρχισε
πολύ πιο πριν και ταυτόχρονα με την έναρξη μεγάλων αλλαγών ή τουλάχιστον
απόπειρας επιβολής τους με στόχο το συγκεντρωτισμό της ελίτ της εξουσίας
και την επιβολή ελέγχου στις τοπικές εξουσίες.

6
7

Μιχάλης Μ. (2016), Οι εξεγέρσεις ως πεδίο διαπραγμάτευση της εξουσίας, αθήνα, εκδ.
αλεξάνδρεια.
ςεφεριάδης, ς. (2017). ςυγκρουσιακή πολιτική, συλλογική δράση, κοινωνικά κινήματα:
μια αποτύπωση. Ελληνική Επιθεώρηση πολιτικής Επιστήμης, 27(1), 7-42.
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Ευρύτερα η εξέγερση αυτή αναλύεται ως ένα είδος διαπραγμάτευσης μεταξύ πολλών και διαφορετικών πρωταγωνιστών όπως των φορέων εξουσίας
του σουλτάνου σε τοπικό επίπεδο, της υψηλής πίεσης η οποία διαμορφώνεται
με τις αποφάσεις της μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και φυσικά των ίδιων των εξεγερμένων οι οποίοι διέθεταν συγκεκριμένα αιτήματα ή
αντιδρούσαν σε συγκεκριμένες πολιτικές στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαπραγμάτευσης μεταξύ κεντρικής και τοπικής εξουσίας στο οθωμανικό κράτος8.
ςε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής ιστορίας η σχέση μεταξύ κεντρικής και
τοπικής διοίκησης υπήρξε στην ουσία πολύ πιο περίπλοκη και ευμετάβλητη με
διαφοροποιήσεις για κάθε περίοδο και κάθε εποχή παρά την αντίληψη ότι η
σχέση διοικητικού κέντρου και τοπικής εξουσίας ήταν σχέση διαττάσοντος και
εκτελούντος. αυτό το ευρύ πεδίο διαπραγμάτευσης φαίνεται να παρουσίαζε
θερμά και ψυχρά σημεία με διπλωματικές κινήσεις αλλά και συγκρούσεις.
ςτις νεώτερες έρευνες ειδικότερα για την οθωμανική περιφέρεια επισημαίνεται ότι οι εξεγέρσεις αποτελούσαν στην ουσία την κορύφωση και την πιο
διακριτή μορφή μιας διαδικασίας που βασιζόμενη στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιόδου καταδεικνύει ότι το υπάρχον κατά καιρούς σύστημα εξουσίας στην συγκεκριμένη περιοχή ήταν συνεχώς υπό διαμόρφωση
και αναδιαμόρφωση.
ςε ένα τέτοιο πλαίσιο και με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη εξέγερση ήταν
ένα πεδίο διαπραγμάτευσης της εξουσίας τα παραπάνω μπορούν να γίνουν
ορατά μόνο μέσα από την ανάλυση της λύσης της εξέγερσης και του τρόπου
με τον οποίο αποκαταστάθηκε η οθωμανική κανονικότητα.
η πολυπλοκότητα του οθωμανικού πλαισίου στην περίπτωση αυτή θέτει
ενώπιον της ιστορικής ανάλυσης σημαντικά ερωτήματα: ένα τέτοιο ερώτημα
μπορεί να αφορά την οθωμανική εξουσία στην περιοχή, τους φορείς της σουλτανικής εξουσίας με λίγα λόγια, ποια πρόσωπα και ποιοι θεσμοί αποτελούσαν
αυτό που η σύγχρονη ιστοριογραφία όρισε ως καθεστώς επαρχιακής διακυβέρνησης στην οθωμανική περιφέρεια κ.λ.π
ςε ένα τέτοιο πλαίσιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάλυση και την ερμηνεία παρουσιάζει η ταυτότητα της εξέγερσης δηλαδή η πολλαπλότητα των
φορέων εξουσίας οι οποίοι εξέφρασαν με το δικό τους τρόπο την οθωμανικότητα του χώρου και λειτουργούσαν σε ένα πλαίσιο διατήρησης της οθωμανικής νομιμότητας. η εξήγηση της παραδοσιακής ιστοριογραφίας που ανέλυε
την κάθε εξέγερση σε ένα εθνικό πλαίσιο το οποίο πολλές φορές δεν υπήρχε
καθίσταται εξαιρετικά προβληματική ιδιαίτερα ακόμη και όταν το σύνολο των
εξεγερθέντων όπως και το σύνολο των φορέων εξουσίας μπορεί να ταυτισθεί

με μία εθνοτική ή θρησκευτική ταυτότητα. Ένα παράλληλο ερώτημα αφορά
φυσικά αυτούς που εξεγείρονται σε σχέση με την αφορμή της εξέγερσης. η
αφορμή υποκρύπτει πολλές φορές τα πραγματικά αίτια της εξέγερσης και
συσκοτίζει το πλαίσιο μεταξύ της τοπικής εξουσίας και του πληθυσμού τη
συγκεκριμένη στιγμή. η ανάλυση όμως της ομάδας ή των ομάδων που εξεγείρονται μπορεί να ρίξει φως στις ίδιες αιτίες της εξέγερσης και στο πλαίσιο
στο οποίο δημιουργήθηκαν. η αποκωδικοποίηση των αιτιών και του πλαισίου
μπορεί να ερμηνεύσει την εξέγερση στη βάση των οθωμανικών πραγματικοτήτων της συγκεκριμένης εποχής.
Ένα εξίσου σημαντικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι
φορείς εξουσίας αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους ως προστάτη της οθωμανικής νομιμότητας και αντιδρούσαν σε μία εξέγερση ή αναστάτωση στο χώρο
άσκησης της δικής τους εξουσίας. η συνεργασία τους για την αντιμετώπιση
της κάθε κρίσης και οι προσπάθειες για καταστολή της εξέγερσης μπορούν
να αναδείξουν το προφανές: ότι ως εξουσία ή καλύτερα οι διαφορετικοί φορείς
εξουσίας συνεργάζονταν με στόχο την επιστροφή στην ομαλότητα και την
οθωμανική νομιμότητα. Οι τρόποι όμως με τους οποίους αυτοί οι φορείς εξουσίας αντιμετώπιζαν την κάθε εξέγερση είναι ίσως πιο αποκαλυπτικοί: μπορούν
να αναδείξουν ενδεχόμενους ανταγωνισμούς μεταξύ τους. ανταγωνισμούς που
οδηγούν στη διατύπωση διαφορετικών ερωτημάτων.

8

το ιστορικό συγκείμενο
αλλά ας δούμε το ευρύτερο πλαίσιο της συγκεκριμένης εξέγερσης: η περίοδος της ύστερης τουρκοκρατίας, ιδίως μετά από την υπογραφή της ςύμβασης της Χαλέπας τον Οκτώβριο του 1878, υπήρξε για την Κρήτη
γενικότερα και για την περιοχή της Νεάπολης ειδικότερα μια εποχή σημαντικών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών ανακατατάξεων. Μέχρι πριν την
υπογραφή της ςύμβασης της Χαλέπας στην περιοχή είχε εγκατασταθεί μια
ιστορία σχετικά αργή, σχεδόν ακίνητη. Επρόκειτο για την ιστορία των ανθρώπων μέσα από τις σχέσεις τους με τη γη που γεννά και τους τρέφει.
η δυσπραγία που παρατηρήθηκε κατά την πρώτη περίοδο της τουρκοκρατίας στην περιοχή της Νεάπολης, δηλαδή πριν από την υπογραφή του
Χάττι- Χουμαγιούν, δεν ήταν άσχετη με την γενικότερη κακοδιοίκηση που
χαρακτήριζε τον τουρκικό διοικητικό μηχανισμό. η οργάνωση του χώρου στην
περιοχή παρέμενε ρευστή και χωρίς οικονομικά ενεργό διάρθρωση. το σύστημα διοίκησης δεν περιλάμβανε πολλά επίπεδα, ούτε αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια για ιεραρχική διαφοροποίηση των

Tilly C., (2007), Κοινωνικά κινήματα, αθήνα, εκδ. ςαββάλας.
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επαρχιακών διοικητικών κέντρων στη βάση της διοικητικής λειτουργίας. Έτσι,
οι οικισμοί του Μεραμβέλλου δεν απέκτησαν ποτέ ως τότε μεγάλη οικονομική
και πολιτική δύναμη διότι αποτελούσαν απλώς εξαρτήματα ενός στατικού
και συγκεντρωτικού διοικητικού μηχανισμού.
Μια παρένθεση άρχισε να ανοίγεται το 1831 οπότε οι τούρκοι παραχώρησαν το νησί στον αντιβασιλέα της αιγύπτου Μωχάμετ Άλη. η κατάσταση,
στην αρχή τουλάχιστον, φάνηκε να βελτιώνεται κάτω από τη διοίκηση του
Μουσταφά πασά. Ο οικονομικός και ο κοινωνικός χάρτης της περιοχής του
λασιθίου μεταβλήθηκε σημαντικά. η απαγόρευση της εγκατάστασης χριστιανικών πληθυσμών στα παράλια άρχισε να ωφελεί την ανάπτυξη της ενδοχώρας. Έτσι, ξεκίνησε η ακμή του Καινούργιου Χωριού, της μετέπειτα
Νεάπολης, η οποία συνιστούσε το κέντρο της κεφαλαιακής συσσώρευσης του
πλεονάζοντος στην περιφέρεια γεωργικού οικονομικού κεφαλαίου.
ςτον οικισμό αυτό άρχισε να παρατηρείται μια κάποια αστική λειτουργία,
καθώς το Καινούργιο Χωριό καθιερώθηκε τοπικά και μέσα σε ένα κατά βάση
αγροτικό και ημιφεουδαρχικό πλαίσιο, ως μεταπρατικό κέντρο για τα αγροτικά προϊόντα εξαρτημένο άμεσα από τον στενό αγροτικό του περίγυρο. Έναν
περίγυρο που μέχρι τότε βρισκόταν κάτω από συνεχή οικονομική πίεση, με
υψηλό ποσοστό ακτημόνων9 και με καλλιεργητικά μέσα πρωτόγονα10. τα περισσότερο εύφορα εδάφη ανήκαν στις πολυάριθμες μονές που υπήρχαν στην
περιοχή και στις οποίες αναγκάστηκαν οι χριστιανοί να εγγράψουν τις περιουσίες τους ελπίζοντας να τις προστατεύσουν11. Έτσι, ο αγροτικός πληθυσμός
είτε ήταν κάτοχος μικρών και κακής απόδοσης εκτάσεων είτε καλλιεργούσε
ως εξαρτημένος εργάτης γης τα κτήματα των μοναστηριών και των μεγαλοκτημόνων στους οποίους περνούσαν σταδιακά εκτάσεις γης μετά την κατάργηση των τιμαρίων12 και την εκποίηση της γης σε χαμηλές τιμές από τον
Μουσταφά Γκιριτλή κάτι που οδηγούσε πολλούς χριστιανούς του Μεραμβέλλου στο να αγοράζουν κτήματα μουσουλμανικά ως οικονομική επένδυση και
να εγκαθίστανται στον οικισμό αυτό13. Ο οικισμός κατά την αιγυπτιακή κα-

τοχή άρχισε να αναπτύσσεται γρήγορα καθώς υιοθετήθηκε επιπλέον από τους
αιγυπτίους η ισότιμη μεταχείριση των δύο στοιχείων και οι μουσουλμάνοι άρχισαν να μετακομίζουν σε τειχισμένες πόλεις14 και σε χωριά ή μετόχια που
βρίσκονταν κοντά σ’ αυτές όπου ζούσαν πλούσια ζωή τις περισσότερες φορές
με εκποίηση της γης15 σε πρόθυμους να τα αγοράσουν χριστιανούς ή με χρέωση σε τοκιστές16.
η μεγέθυνση του οικισμού η οποία ωφελήθηκε σημαντικά και από τον υποβιβασμό του φόρου για τις καλλιεργημένες εκτάσεις από το 1/5 στο 1/10 17,
δημιούργησε ένα κλειστό σύστημα ανταλλαγών που συγκροτήθηκε από την
ύπαρξη μιας μεμονωμένης πόλης στο κέντρο μιας περιοχής με καθαρά αγροτικό χαρακτήρα και παραδοσιακή κοινωνική στρωμάτωση. η ροή του αγροτικού πλεονάσματος ήταν σχεδόν μονόδρομη. Οι αγρότες ήταν υποχρεωμένοι
να μεταφέρουν οι ίδιοι τη παραγωγή τους στην πόλη. Έτσι, οι τιμές διαμορφώνονταν με βάση όχι την οριακή τιμή της περιφέρειας αλλά του κέντρου.
αυτός ο μηχανισμός οδηγούσε πάντα τα αγροτικά προϊόντα σε τιμές ισορροπίας προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. η συγκέντρωση αυτή του αγροτικό
πλεονάσματος στην πόλη δημιούργησε τις συνθήκες εκείνες που οδήγησαν
από πολύ νωρίς σε έναν πολύ μεγάλο καταμερισμό εργασίας και στην εμφάνιση ενός νέου στρώματος μικροβιοτεχνών και μικροεμπόρων.
αργότερα η νέα εποχή, που άνοιξε με την έκδοση του Χάττι Χουμαγιούν,
επέφερε αναμφίβολα αλλαγές στη δομή, την οικονομική λειτουργία, τις κοινωνικές πρακτικές και την ιδεολογία του τοπικού κοινωνικού σχηματισμού, οι
οποίες επηρέασαν καταλυτικά και τα εκπαιδευτικά πράγματα. Νέοι οικονομικοί, νομικοί και πολιτικοί όροι αποτέλεσαν ένα εντελώς νέο θεσμικό πλαίσιο
που επέτρεψε στη κοινωνία να ανασυγκροτηθεί και της επέβαλε να μετασχηματιστεί.

ςτοιχεία για το γαιοκτητικό καθεστώς κατά την περίοδο της τουρκικής κατάκτησης μας
δίνει η μελέτη του διαδόχου του Ν. ςταυράκη στη Γενική Γραμματεία Κρήτης ανδρέα ανδρουλάκη, Το εις Κρήτην εισαχθέν φορολογικό σύστημα κατά τα πρώτα έτη της υπό των
Τούρκων αλώσεως αυτής, Χανιά 1882.
10 Καλομενόπουλος Ν., Κρητικά, ήτοι Τοπογραφία και Οδοιπορικά της νήσου Κρήτης,
αθήνα 1894, σ. 63.
11 ςχετικά με την προέλευση και την έκταση των μοναστηριακών προσόδων βλπ. τωμαδάκης Ν., ιστορία Εκκλησίας Κρήτης, σσ. 42-43.
12 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κ., Ελληνικός αλυτρωτισμός και οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. η περίπτωση τςη Κρήτης, αθήνα 1988, σ. 54.

13 Ψιλάκης Β., ιστορία της Κρήτης από της απωτάτης αρχαιότητος μέχρι των καθ’ ημών
χρόνων, Χανιά 1909, σελ. 708.
14 ανδριώτης Νίκος, «τα τελευταία χρόνια παραμονής των μουσουλμάνων στην Κρήτη και
η αναχώρησή τους για την τουρκία» στο (επιμ. τσιστελίκης Κωνσταντίνος) η Ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών, εκδ. Κριτική, αθήνα 2007, σ. 207.
15 Μαργαρίτης Γ., «η Κρήτη στα 1896-1898:Κοινωνικές αναταράξεις» στο η τελευταία
φάση του Κρητικού Ζητήματος (επιμ. Θ. Δετοράκης, α. Καλοκαιρινός), ηράκλειο 2001,
εκδ. ΕΚΙΜ, σελ. 105.
16 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κάλια, Ελληνικός Αλυτρωτισμός και Οθωμανικές Μεταρρυθμίσεις, η περίπτωση της Κρήτης 1868-1877, εκδ. Βιβλιοπωλείο της Εστίας, αθήνα
1988, σ. 57.
17 ςχετικά με την φορολογία κατά την περίοδο της αιγυπτιοκρατίας βλπ. σχετικά ρασέντ,
Ζενάπ Ισμάτ, η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 1830-1840, μτφρ. Ευ. Μιχαηλίδης,
ηράκλειο 1978.
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ςε διοικητικό επίπεδο είναι γεγονός ότι από τα μέσα του 19ου αιώνα η Οθωμανική αυτοκρατορία είχε εισέλει σε μια περίοδο κατά την οποία άρχισε να
εφαρμόζεται από το οθωμανικό κράτος και κάτω από το βάρος που δημιούργησε η εθνικιστική αφύπνιση των μειονοτήτων, ένα νέο πρωτότυπο γενικό
διοικητικό σχήμα το οποίο εδράζονταν, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο,
σε μια σειρά παραχωρήσεων με κατεύθυνση την αντιπροσωπευτικότητα, την
ισονομία και την πολιτική ισότητα μεταξύ του μουσουλμανικού και του χριστιανικού στοιχείου. η Κρήτη απέκτησε Γενικό Διοικητή και Γενική ςυνέλευση, η οποία απαρτιζόταν από 49 χριστιανούς και 31 μουσουλμάνους
αντιπροσώπους.
ςτο σημείο αυτό εντοπίζουμε μια αντίφαση. Ενώ από τη μια μεριά έχουμε
να κάνουμε με την ισχνότητα μιας διαρθρωμένης κοινωνίας των πολιτών με
απουσία μιας άρχουσας τάξης με συγκροτημένα συμφέροντα που να αποβλέπει στην προάσπιση, εμπέδωση και διεύρυνση των παγιωμένων κοινωνικών
και οικονομικών μηχανισμών, από την άλλη παρατηρούμε μια εξαιρετικά
πρώιμη θεσμοθέτηση αστικών πολιτειακών θεσμών, που εκπονήθηκαν με βάση
τα πολιτειακά πρότυπα τα οποία προέκυψαν από τη γαλλική επανάσταση.
αυτό είχε σαν συνέπεια την συγκρότηση πολιτικού προσωπικού το οποίο στηριζόταν στον έλεγχο και στην μονοπώληση της κοινοτικής αρχικά και της κρατικής εξουσίας αργότερα18.
Επίσης, ιδρύθηκε χωροφυλακή, χορηγήθηκε γενική αμνηστία και μερική
φοροαπαλλαγή. η προσωπική ελευθερία, η προστασία της τιμής και της περιουσίας, αντικατέστησαν τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο την προσωπική
εξάρτηση, τη βίαιη καθυπόταξη, τον εξωοικονομικό εξαναγκασμό ως μορφές
σχέσεων μεταξύ του χριστιανικού πληθυσμού και του οθωμανικού κράτους
που με διαφόρους τύπους κυριαρχούσαν πριν.
Επιπλέον, θεσπίστηκε μια έστω και χαλαρή διάκριση των εξουσιών: η εκτελεστική όπως εκφράστηκε με τον «περί Συμβουλίων της Διοίκησης Νόμο», η
νομοθετική με τη δημιουργία της Γενικής ςυνέλευσης και τέλος η δικαστική
με τη συγκρότηση ξεχωριστών ανά θρήσκευμα δικαστηρίων. παράλληλα,
αναπτύχθηκε ο κομματισμός ο οποίος επηρέασε σημαντικά την κατοπινή εξέ-

18 Για το θέμα της πατρωνείας και για τη χρήση της έννοιας των πελατειακών σχέσεων
στην ανάλυση της ελληνικής πολιτικής βλπ Μουζέλεης Ν., «ταξική δομή και συστημα
πολιτικής πελατείας: η περίπτωση της Ελλάδας» στον συλλογικό τόμο πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στην Ελλάδα, επιμ. Γ. Κοντογιώργη, αθήνα, εκδ, Εξαντας, 1977 και
τσουκαλάς Κ., «Γύρω από τοπρόβλημα της πολιτικ΄ςηπελατείας στην Ελλάδα του 19ου
αιώνα» στο ίδιο σς. 73-105. επίσης Δρίτσας, Μ., «πολιτική πελατεία, γενική ανασκότιηση
και εναλλακτικά στοιχεία» στο περ. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 1979, 402-426.

λιξη όλων των πραγμάτων στο νησί οδηγώντας μεταξύ άλλων και στην λειτουργική επικύρωση της εκπαίδευσης με την δυνατότητα απόκτησης θέσης
στο δημόσιο.
Με την μεταβολή των πολιτικών και οικονομικών δεδομένων εμφανίστηκε
το εμπόριο. Με την αύξηση του εμπορίου αυξήθηκε η έκθεση του νησιού στις
ευρωπαϊκές ιδέες, τα επαγγέλματα απελευθερώθηκαν και δημιουργήθηκαν
νέες κοινωνικές στρωματώσεις. Οι έμποροι του Καινούργιου Χωριού διέθεταν
πια σύνθετες και μελετημένες τεχνικές και δρούσαν με τη συναίνεση πολιτικών
και κοινωνικών εξουσιών οι οποίες ασκούνταν από ένα μεγάλο αριθμό εγγραμμάτων.
από μια στενότερη οπτική οι επαναστάσεις και οι παραχωρήσεις που τις
συνόδευσαν επισημοποίησαν τη διάσπαση του πάλαι ποτέ ενιαίου και πρωτόγονου τύπου της προκαπιταλιστικής τοπικής κοινωνίας. Έτσι, λοιπόν,
ακόμη και οι απλοί κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα να μεταμορφωθούν σε εγγράμματους, σε
όλο και πιο εξατομικευμένα πλάσματα μιας νέας κοινωνίας, προκειμένου να
αποκτήσουν ή να διατηρήσουν μια θέση στον νέο καταμερισμό, ο οποίος
πραγματοποιούνταν πια εντός της εθνικής πολιτικής κοινότητας.
Είναι η περίοδος που μια μακρά παράδοση επανάστασης αρχίζει να συνυπάρχει με μια νέα πολιτική αυτοδιοίκησης, δικαιωματισμού και «ημιαυτονομίας» Οι μεραμβελλιώτες μέσα στο παραπάνω πλαίσιο δεν δίστασαν να
αναφερθούν και στο Οικουμενικό πατριαρχείο εν ονόματι του «εκπλήκτου
λαού ο οποίος υπ’ ενδεήν κατάστασιν ως ένεκα του πολυπληθούς λαού, και
της μικράς αναλόγως περιοχής της επαρχίας ταύτης μη εξαρκών τας ανάγκας
αυτού, λυπείται επί μάλλον όπου δεν δύναται να εξακολουθήση την αποπεράτωσιν αυτών των εκπαιδευτικών καταστημάτων». Επειδή, όμως, η κατάσταση συνεχίστηκε απαράλλακτη, οι έφοροι του Μεραμπέλλου απευθύνθηκαν
και στον Γενικό Διοικητή Κρήτης. απείλησαν, μάλιστα, με τελεσίγραφο ότι αν
δεν εφαρμοστεί ο Κανονισμός «θα γράψωμεν εις τον Πάπα ρώμης να στείλει
ιερείς, διδασκάλους και βιβλία να μην μείνουν τα παιδιά μας τυφλά». Εντωμεταξύ, η αντίδραση στην περιοριστική για τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα
του Μοναστηριακού Κανονισμού ερμηνεία γενικεύτηκε σε πολλά διαμερίσματα της Κρήτης.
το αίτημα για την αύξηση της χρηματοδότησης της παιδείας από την μοναστηριακή περιουσία, κάτω από συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας των μοναστηριών και αντίδρασης όλων όσων είχαν συμφέροντα από την διαχείρισή
της, η απαίτηση των προκρίτων για συμμετοχή των λαϊκών στην εποπτεία
της εκπαίδευσης και στα ταμεία διαχείρισης της μοναστηριακής περιουσίας
με σκοπό την ίδρυση σχολείων σε όλες τις περιοχές, καθώς και η ανάμειξη του
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Ισμαήλ πασά στα αυτοδιοικητικά των χριστιανών με σκοπό την υποβάθμιση
και αποδυνάμωση του πρωτοβάθμιου κοινοτικού συστήματος προς όφελος
της Κεντρικής Δημογεροντίας, αποτέλεσε μια από τις κυριότερες αιτίες της
επανάστασης του 1866 που ακολούθησε και η οποία αποδιοργάνωσε εντελώς
την οικονομική ζωή.
λίγο πριν από την έκρηξη της επανάστασης αυτής, οι χριστιανοί αντιπρόσωποι του νησιού, μεταξύ αυτών και οι εκπρόσωποι της περιοχής του Μεραμβέλλου, ζήτησαν από το ςουλτάνο την ανάκτηση των καταπατηθέντων
προνομίων και κυρίως εκείνων που καθιέρωναν την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση τα οποία είχαν παραχωρηθεί στους Κρητικούς το έτος 1856. ςτη διαμαρτύρησή τους οι αντιπρόσωποι επέστησαν ιδιαίτερα «την πρόνοιαν της Υμ.
Α. Μ. εις την έλλειψιν σχολείων εις τα έξωθεν των τριών πόλεων τμήματα» και
απαίτησαν να «ήνε ελεύθερος πάσης εθνικότητος άνθρωπος όταν έχη τα προσόντα του διδασκάλου να εξασκή το επάγγελμά του και εν ταις επαρχίαις,
ως και εν ταις πόλεσιν». Ο Γάλλος πρόξενος Derche την ίδια περίοδο παρατήρησε ότι πράγματι υπήρχε απαγόρευση ίδρυσης σχολείων ιδίως στην επαρχία
σε αντίθεση με τις πόλεις «όπου υπάρχουν διδάσκαλοι». την απαγόρευση
αυτή την έκρινε ως «πολιτικόν μέτρον δικαιολογημένον, επειδή κατά δυστυχίαν, οι διδάσκαλοι παρεκτρέπονται των καθηκόντων αυτών, και παν άλλο
εμπνέουν εις τους μαθητάς ή σέβας προς την Κυβέρνησιν».
Οι αντιπρόσωποι των επαρχιών, όμως, συνέχιζαν παράλληλα να απορρίπτουν τις προτάσεις των τούρκων για αποκύρηξη της επανάστασης. Έτσι, σε
επιστολή των αντιπροσώπων της περιοχής που υπεγράφη στις 22 ςεπτεμβρίου
1867 στη Νεάπολη και απευθυνόταν στον Διοικητή της πόλεως ηρακλείου
ρεσίτ πασάν τόνιζαν ότι «πάντα λοιπόν όσα εν τη προκηρύξει εμπεριέχονται
και η αμνηστεία, και η υποτιθεμένη εξασφάλισις της τιμής και περιουσίας και
η τεσσαρακονταπενθήμερος παύσις των εχθροπραξιών, ήν ο Σουλτάνος εν τη
απείρω αυτού ευμενεία ηυδόκησε να μας χορηγήση ίνα μη απόλωνται ψυχαί,
α περί πολλού ποιείται, πάντα ταύτα λέγομεν αποκρούομεν καθ’ ολοκληρίαν
εν ονόματι του λαού, ον αντιπροσωπεύομεν και επιφυλάττομεν εις ημάς αυτούς
το δικαίωμα ίνα οπόταν κρίνωμεν κατάλληλον προσβάλωμεν τον υμέτερον
στρατόν όπου και αν ευρίσκηται». ςε ταυτόχρονη επιστολή τους οι ίδιοι αντιπρόσωποι προς τους προξένους των Μεγάλων Δυνάμεων η οποία υπεγράφη
στους ποτάμους έθεσαν τις ξένες κυβερνήσεις προ των ευθυνών τους πληροφορώντας τις «περί του αδιαλλάκτου να αποθάνωσι μέχρις ενός ή να υποταγώσι πλέον και συνθηκολογήσωσι μετά του σφαγέως των».
η μη ουσιαστική όμως προώθηση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων συ νεχίστηκε αμετάβλητη μέχρι το έτος 1856, οπότε ο ςουλτάνος οδηγήθηκε
από την διεθνή συγκυρία και την εσωτερική κατάσταση στην υπογραφή του

hatti-humayun19 το οποίο υπήρξε μια σημαντική αφετηρία για την διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που αφορά την εκπαίδευση του υπόδουλου ελληνισμού. το Διάταγμα αυτό αποτέλεσε τον επόμενο σημαντικό σταθμό στην
ιστορία των γενικών μεταρρυθμίσεων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εγκαινιάζοντας την περίοδο του τανζιμάτ 2. το Χάτι Χουμαγιούν εκδόθηκε εν τω
μέσω μιας περιόδου μεγάλης κρίσης, στις 18 Φεβρουαρίου 1856, ενάμιση
μήνα πριν υπογραφεί στο παρίσι η συνθήκη ειρήνης που τερμάτισε τον Κριμαϊκό πόλεμο. η πίεση που άσκησε στην πύλη η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία υπήρξε πολύ έντονη και εξηγεί σε ορισμένα σημεία την τολμηρότητα του
κειμένου. Βέβαια ήδη από τα μέσα του 17ου αιώνα, με το τέλος των επεκτατικών οθωμανικών πολέμων και την ανατροπή των παραδοσιακών οικονομικών
σχέσεων, είχε αρχίσει μια περίοδος παρακμής στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας που με την πάροδο των χρόνων παρουσιαζόταν με μεγαλύτερη ένταση.
το κενό που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο αυτή από την ανατροπή
των οικονομικών σχέσεων με την διάβρωση του τιμαριωτισμού, καλύφθηκε
από την συγκρότηση μιας νέας τάξης αστών και εμπόρων στο Καινούργιο
Χωριό που λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής συμφερόντων, αναπτύσσοντας
ποικίλες κερδοφόρες, εμπορικές κυρίως, δραστηριότητες μέσα στα όρια του
νησιού20. Έτσι παράλληλα με την παρακμή της οθωμανικής αυτοκρατορίας
παρατηρήθηκε διείσδυση των τοπικών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων. η συνεχής διόγκωση των διευκολύνσεων που παρείχε το οθωμανικό κράτος στις οικονομικές δραστηριότητες των ντόπιων χριστιανών, συνεπαγόταν
τη συνεχώς μεγαλύτερη εξάρτηση της κλειστής και παραδοσιακής οθωμανικής οικονομίας από τους χριστιανούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι ντόπιοι
πίεζαν για συνεχώς μεγαλύτερες παραχωρήσεις, για να προσαρμοστεί η οθωμανική αγορά στις δικές τους ανάγκες21.
πράγματι, το νέο διάταγμα δεν αρκούνταν στην επιβεβαίωση των μεταρρυθμιστικών αρχών εκείνου του 1839, αλλά προσδιόριζε με σαφή τρόπο τα
νέα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Χρησιμοποιούσε, επίσης, αρκετά ριζοσπαστική γλώσσα, μιλώντας μεταξύ άλλων για την κοινότητα των «πεπολιτι-

190

191

19 Για μια ανάλυση της εφαρμογής του Χάττι-Χουμαγιούν στην Κρήτη βλπ. ςχετικά επιστολή «Εις ςακόπουλο προς τρικούπη», αρ. 150, 4/16 Ιουνίου 1867: Εκθέσεις, τ. Ι, σσ.
338-349, ανώνυμος, FaCTS ON The CaNDIaN QUeSTION aND The haTT-I hUMaYOUN, 1867, λονδίνο 1867.
20 παυλίδης α., Το φροντηστήριο Τραπεζούντας και η ιδεολογική κυριαρχία των Ελλήνων
στον Πόντο, εκδ. Επιτροπής ποντιακών Μελετών, αθήνα 2004, σσ. 117-118.
21 Κονόρτας π., «Ο ελληνισμός εκτός Ελλάδος. Κωνσταντινούπολη και Μικρά ασία (18331876)», στο ιστορία του νέου ελληνισμού, τ. 4ος, εκδ. Ελληηνικά Γράμματα, αθήνα 2003,
σ. 346.
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σμένων εθνών», για την «πρόοδο» και τα «φώτα του πολιτισμού», ενώ δεν έκανε
καμία μνεία στο ένδοξο παρελθόν της αυτοκρατορίας. Οι πολιτικές εξελίξεις
με την πίεση που ασκούσαν στο οθωμανικό κράτος οι απειλές της ρωσίας από
το βορά, της Ελλάδας από τα δυτικά και της αιγύπτου από το νότο οδήγησαν
την οθωμανική κρατική ελίτ στην απόφαση να ανοίξει τις πύλες του κράτους
σε όλους του υπηκόους ανεξάρτητα εθνικότητας ή θρησκεύματος. Tο Χάτι
Χουμαγιούν έδινε μεγάλη έμφαση στην ισότητα όλων των υπηκόων της αυτοκρατορίας σε ζητήματα φορολογίας, στη συμμετοχή τους άνευ διακρίσεων στο
υπαλληλικό σώμα, σε όλα τα διοικητικά και δικαστικά όργανα, στην εισαγωγή
στις στρατιωτικές σχολές και στην εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας.
Με το Χάτι Χουμαγιούν επαναλήφθηκαν, λοιπόν, οι εγγυήσεις του Gulhane
και επιπλέον εκφράστηκε η πρόθεση της τουρκικής Διοίκησης να προχωρήσει
στην παραχώρηση αμνηστίας και στην αναγνώριση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στους υπηκόους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. ςύμφωνα με το ακριβές κείμενο «όλοι όσοι μικροί και μεγάλοι έλαβον μέρος εις τα προ τινων
ημερών συναθροίσματα, τα οποία έλαβον χώρα με ανάρμοστον και ανοίκειον
τρόπον κατά διάφορα μέρη της Νήσου, συγχωρούνται και απαλλάττονται
πάσης ενοχής, δια τούτο προσκαλούμεν όλας τας κατά την νήσον ταύτην πολιτικάς και διοικητικάς Αρχάς να μη θελήσουν ούτε λόγω ούτε έργω να πειράξουν κανένα, δια τούτο έκαστος να ήναι ήσυχος, αμέριμνος και
αναπαυμένος εις τον σαγιέ της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως […] διακηρύττομεν εις όλους ότι παν τα αφορών την θρησκείαν θέλει εκτελείται σύμφωνα με την έννοιαν του Χατ-Χουμαγιούν»22.
Επίσης, επιβεβαιωνόταν η νομιμότητα των Μιλέτ (millet) των πολιτικοθρησκευτικών οργανώσεων των μη μουσουλμάνων. Γινόταν, όμως, λόγος για την
αναγκαιότητα μεταρρύθμισης της λειτουργίας τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να
συμπεριληφθούν περισσότεροι λαϊκοί στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. η
καθιέρωση για πρώτη φορά με ρητό τρόπο, σε επίπεδο διακηρύξεων τουλάχιστον, κάποιων βασικών ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων προσδιόριζε
την υποχρέωση των θρησκευτικών κοινοτήτων της αυτοκρατορίας και φυσικά
και των χριστιανών της Κρήτης να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις της οργάνωσής τους σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής ( άρθρο Β΄). Έτσι, η υπογραφή του hatti-humayun σήμανε την προσπάθεια ανασυγκρότησης του
τοπικού κοινωνικού ιστού του Καινούργιου Χωριού σε μια νέα αστικά συγκροτημένη κοινωνία23 και κυρίως του συστήματος διοίκησης σε μια βάση περισ-

σότερο αποδοτική από παλιά. το διάταγμα αυτό, όπως και τα άλλα που ακολούθησαν, απέκτησε, παρά τον ατελή χαρακτήρα του, ιδιαίτερη σημασία δίνοντας στους χριστιανούς τα ίδια με τους μουσουλμάνους δικαιώματα του
Οθωμανού πολίτη, προλαβαίνοντας στην πράξη, από την άποψη των πολιτικών αναγκών της αστικής ανάπτυξης, τις επιπτώσεις της ελληνικής επανάστασης στην Κρήτη. την υπογραφή του hatti-humayun προσδιόρισε και ο
Μπεράρ ως σημείο ανατροπής των μέχρι τότε ισορροπιών. Οι αλλαγές επέτρεψαν την ένταση των εξαγορών μουσουλμανικών κτημάτων στις πεδινές
περιοχές του Μεραμβέλλου από τους Χριστιανούς του Καινούργιου Χωριού
οι οποίοι επωφελήθηκαν και από τις αύξηση των συναλλαγών του νησιού με
το Ελληνικό Βασίλειο24.
Όμως μια ακόμη επαναστατική έξαρση, που ακολούθησε οδήγησε τελικά
στην υπογραφή του Οργανικού Νόμου το 1868. Μια σειρά νομοθετικών μέτρων που εγκαθιδρύουν το κρατικό μονοπώλιο διαχείρισης της βίας κατά την
διάρκεια της ύστερης τουρκοκρατίας, προκαλούν σε πολλές περιπτώσεις την
τοπική αντίδραση που θα είναι και η αρχή των κινημάτων που θα χρωματίσουν
τις επόμενες δεκαετίες. Με τον Οργανικό Νόμο συγκροτήθηκε και η Γενική
ςυνέλευση του νησιού «από μέλη εκλεγόμενα από τους κατοίκους ανά δύο εξ
εκάστης επαρχίας» στις αρμοδιότητες της οποίας ανήκε και η διαχείριση των
εκπαιδευτικών πραγμάτων σε μια πρώτη προσπάθεια για τον κεντρικό έλεγχό
τους. Έτσι, αρμόδιοι για τα θέματα δημόσιας χριστιανικής εκπαίδευσης έγιναν
πλέον οι αντιπρόσωποι των χριστιανών στην ετήσια Γενική ςυνέλευση του νησιού οι οποίοι άρχισαν αμέσως να διεκδικούν αύξηση των σχολείων και των
οικονομικών τους πόρων, υποχρεωτική εκπαίδευση, ελευθερία στη σύσταση
σχολείων κ.λ.π.
Επιπλέον, από το έτος 1868 και μετά ο θεσμός των Δημογεροντιών έπαψε
με βάση το Οργανικό Νόμο να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Ιδρύθηκαν τότε
πέντε συνολικά Δημογεροντίες, μία στην έδρα κάθε Διοίκησης των οποίων ο
αριθμός είχε εντωμεταξύ αυξηθεί με τη δημιουργία των Διοικήσεων ςφακίων
και λασιθίου. Έδρα της Διοίκησης λασιθίου ορίστηκε η Νεάπολη στην οποία
θεσμοθετήθηκε να εδρεύει και η νεοσύστατη Χριστιανική Κεντρική Δημογεροντία η οποία αμέσως οργανώθηκε γραφειοκρατικά με γραμματεία και
υπαλληλικό προσωπικό. η Κεντρική Χριστιανική Δημογεροντία λασιθίου διοικούνταν από πέντε μέλη. το ένα από τα μέλη αυτά ήταν κληρικός και επιλεγόταν από τον Επίσκοπο πέτρας ο οποίος ήταν και ο πρόεδρός της. ςτην
Δημογεροντία συμμετείχε, επίσης, ο ένας από τους δύο Χριστιανούς δικαστές

22 Ό.π., Κρητικού Κώδικος τεύχος πρώτον, σ. 21.
23 ςακελλαρόπουλος Θ, Θεσμικός μετασχηματισμός και οικονομική ανάπτυξη, κράτος και
οικονομία στην Ελλάδα, 1830-1922, εκδ. Εξάντας, σ. 35.
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24 Berard V., Les affaires de Crete, Paris, arman Colin, 1900.
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και ένας από τους χριστιανούς συμβούλους του ςυμβουλίου της Διοικήσεως.
τα υπόλοιπα δύο μέλη αναδεικνύονταν από εκλεκτορικά σώματα των πόλεων
και των επαρχιών που τα αποτελούσαν εκπρόσωποι των εμπόρων, των συντεχνιών και των ιδιοσυντήρητων αστών ή από εκπροσώπους των χωριών.
παράλληλα με τη σύσταση της Κεντρικής Δημογεροντίας, το άρθρο 66 του
Οργανικού Νόμου κανόνισε επίσης, «έκαστον χωρίον» να διοικείται «αμέσως
υπό δικής του Δημογεροντίας ως ανέκαθεν κατά τα επί τούτω ειθισμένα»
μέχρι να «εκδοθή ιδιαίτερος Νόμος κανονίζων την διοίκησιν των Δήμων». Με
βάση τις διατάξεις του Οργανικού Νόμου Δημαρχεία είχαν την περίοδο αυτή
μόνο οι έδρες των Διοικήσεων. Οι δήμαρχοι ήταν διορισμένοι από την διοικητική εξουσία και ήταν επιφορτισμένοι με την «επιμέλεια της καθαριότητος και
επισκευής των οδών, την επιτήρησιν της εφαρμογής των σχεδίων της πόλης,
την αγορανομία και την εποπτεία των Νοσοκομείων».
Ως μορφή αυτοδιοίκησης ο δημογεροντιακός θεσμός εντάχθηκε από τότε
θεσμικά και δυναμικά στην διοικητική διάρθρωση της αυτοκρατορίας διατηρώντας αρμοδιότητες που σχετίζονταν με την διαχείριση των δραστηριοτήτων
της τοπικής κοινωνίας με προεξάρχουσες τις κληρονομικές και τις εκπαιδευτικές. Έτσι πίστευαν οι μεταρρυθμιστές ότι προσέφεραν στην αναδιοργάνωση
του διοικητικού συστήματος της αυτοκρατορίας. Ο Οργανικός Νόμος επιβεβαίωσε τη θέση των προκρίτων στη διοίκηση των αστικών και των αγροτικών
κοινοτήτων της αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα τους μετέτρεψε σε κρατικούς
υπαλλήλους. Με αυτόν τον τρόπο η κοινότητα έγινε η μονάδα οργάνωσης της
διοικητικής δομής της αυτοκρατορίας. 'Όσο για τους προύχοντες, αυτοί αποζημιώθηκαν για τον αυξανόμενο έλεγχο της πύλης στα πράγματα των επαρχιών με την επισημοποίηση της θέσης τους και την εγγύηση της κατοχής των
αξιωμάτων τους, πράγμα που τους βοήθησε να αποκρούσουν τις επιθέσεις
των ριζοσπαστών «μικροαστών». Επιπλέον, η ταυτόχρονη λειτουργία των προυχόντων ως κρατικών υπαλλήλων από τη μια και ως αντιπροσώπων των υπηκόων από την άλλη ενίσχυσε τη διαπραγματευτική τους θέση τόσο έναντι των
κοινοτήτων όσο και έναντι της οθωμανικής εξουσίας. Έτσι, άλλοτε τους βρίσκουμε να προσπαθούν να διατηρήσουν με τις πλάτες της πύλης την ηγετική
τους θέση στα κοινοτικά πράγματα και άλλοτε να καθοδηγούν δυναμικές αντιδράσεις του πληθυσμού ενάντια στο συγκεντρωτισμό του Οργανικού Νόμου
νομιμοποιώντας τη δράση τους ανάλογα με την περίσταση με το διπλό επιχείρημα του αντιπροσώπου, της «φωνής του λαού», από τη μια και του κρατικού λειτουργού από την άλλη.
Οι Δημογεροντίες, συνιστούσαν μια τυπική θεσμοθέτηση του περιορισμού
της οθωμανικής κρατικής ισχύος κάτω από την πίεση τόσο των εθνικισμών
και των ανερχόμενων χριστιανικών κοινωνικών στρωμάτων «στα οποία περιέρ-

χονταν σταδιακά τα μουσουλμανικά κτήματα»25, όσο και των ιδεών του κοινοβουλευτισμού και της λαϊκής συμμετοχής στην διοίκηση που πρόβαλε ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός26. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία το 1859 του
Βρετανού πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη προς τον Υπουργό Εξωτερικών:
«η νέα κατάσταση πραγμάτων που έχει ανακύψει είναι δυνατόν να απολήξει
στην εξουδετέρωση ή την άμβλυνση των εθνικιστικών κινημάτων με την αφομοίωση και διεύρυνση της συμμετοχής των υποτελών εθνοτήτων στην άσκηση
εξουσίας. Αφήστε τους ραγιάδες να αναλάβουν δημόσια αξιώματα επιτελώντας τα καθήκοντά τους προς όφελος της κεντρικής εξουσίας, να περιβληθούν
με δύναμη που στην Ανατολή προσδίδει ιδιαίτερο γόητρο και θα διεισδύσουν
ανεπαίσθητα στο προνομιούχο και κυρίαρχο σώμα του κράτους»27.
Οι Δημογεροντίες, λοιπόν, συστάθηκαν έτσι στα πλαίσια μιας «σχεδιασμένης κοινωνικής μεταβολής» ως συνέπεια ενσυνείδητων προσπαθειών να προκληθούν μέσω της διαχείρισης θέσεων εξουσίας, σημαντικές μεταβολές των
κοινωνικών δομών, των προτύπων της κοινωνικής δράσης και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας28. Με την διοικητική αυτή συγκρότηση
έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά πολιτικές πρακτικές, στάσεις και
συμπεριφορές που παραπέμπουν άμεσα στις αρχές εκείνες βάσει των οποίων
οργανώνεται και ασκείται η πολιτική στα τοπικά κέντρα εξουσίας. Οι Δημογεροντίες την περίοδο εκείνη, καθώς και οι άλλοι αυτοδιοικητικοί θεσμοί που
θεσμοθετήθηκαν αργότερα, καθώς εξέφραζαν τις ιδιαίτερες κατά τόπους σχέσεις εξουσίας ανταποκρίνονταν πλήρως στις νέες αρχές οργάνωσης και λειτουργίας του Οθωμανικού Κράτους. Με τη σύσταση, λοιπόν, των διοικητικών
θεσμών που εισήγαγε το Χάττι Χουμαγιούν άρχισε για πρώτη φορά να παράγεται με συστηματικό τρόπο πολιτική και να ασκείται εξουσία με «όρους
όμως τοπικότητας, η οποία αποτελούσε καθοριστική αρχή οργάνωσης στο
πλαίσιο πάντα των μηχανισμών της κατάκτησης»29.
Oι μεταρρυθμιστές, λοιπόν, χρησιμοποίησαν έναν ήδη υπάρχοντα θεσμό,
ο οποίος είχε γνωρίσει αξιόλογη άνθηση από το 18ο αιώνα, για να αναδιορ-
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25 Καλλιατάκη -Μερτικοπούλου Κ., ό.π., σ. 58.
26 Μαμαλάκης, Ι., ό.π., σελ. 30.
27 ςβολόπουλος Κ., Κωνσταντινούπολη 1856-1908, η ακμή του ελληνισμού, εκδ. Εκδοτική
αθηνών, 1994, σ. 26.
28 Βλπ. πετμετζίδου Μ., «Κοινωνική αλλαγή» στο Δορμπαράκη π.-αποστολοπούλου Μ.Ξενάκη Χ. (επιμ.) Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, τόμος 5, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, αθήνα 1990, σσ. 2671-2672.
29 ροτζώκος, Ν., Επανάσταση και εμφύλιος στο Εικοσιένα, εκδ. πλέθρον, αθήνα 1997, σσ.
165-177. βλπ. επίσης και Νικολόπουλος, η., Δομές και θεσμοί στην τουρκοκρατία, αθήνα
1988, εκδ. Κάλβος, σ. 37.

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον

Συλλογική δράση, εκπαίδευση και κοινωνικό κίνημα στη Νεάπολη της ύστερης τουρκοκρατίας

γανώσουν σε στέρεες βάσεις το διοικητικό σύστημα, προσδοκώντας να εξασφαλίσουν μία ισορροπία ανάμεσα στις κοινωνικές δυνάμεις των επαρχιών
και στην κεντρική εξουσία και να νομιμοποιήσουν με τη συναίνεση των τοπικών παραγόντων τις πολιτικές επιλογές τους. Με άλλα λόγια, η πίτα της εξουσίας ξαναμοιράστηκε, αυτή τη φορά όμως η μοιρασιά ευνοούσε περισσότερο
την κεντρική εξουσία. Oι μη μουσουλμανικές κοινότητες παρά την ενσωμάτωσή τους στο διοικητικό σύστημα -ή μάλλον ακριβώς λόγω αυτής της ενσωμάτωσης- δέχτηκαν την πίεση του κέντρου που προσπάθησε με μικρότερη ή
μεγαλύτερη επιτυχία να οικειοποιηθεί τις πιο σημαντικές τους αρμοδιότητες,
όπως ήταν η ανακατανομή του φορολογικού βάρους και η απονομή δικαιοσύνης.
ςτην συμμετοχή πολιτών στην σύσταση της Δημογεροντίας μπορεί να διακρίνονται κάποιες ιδέες του φιλελευθερισμού οι οποίες ευνοούσαν την περίοδο
εκείνη την συμμετοχή των πολιτών στα διοικητικά όργανα της θρησκευτικής
κοινότητας30 αλλά στον τρόπο εκλογής των δύο αιρετών μελών της Κεντρικής
Δημογεροντίας διακρίνεται η βούληση της θεσπίζουσας αρχής να προπαρασκευάσει μια ομάδα ευνοούμενων με συμφέροντα ταυτισμένα με την τουρκική
άρχουσα τάξη, και να αποκλείσει από κάθε εξουσία τους ύποπτους για ριζοσπαστικές πεποιθήσεις. τα αιρετά μέλη ενεργώντας μέσα στα πλαίσια της
επίσημης διοικητικής πυραμίδας εξουδετέρωναν πρακτικά το πλεονέκτημα
της λαϊκής εκπροσώπησης που διατεινόταν ότι προάσπιζε ο Οργανικός Νόμος
καθώς συγκροτούνταν στο πολιτικό επίπεδο ως πάγια ηγεμονική μερίδα του
κοινωνικού σχηματισμού. Οι δημογέροντες που μέχρι τότε είχαν δύναμη κυρίως στην κοινοτική αυτοδιοίκηση των Χριστιανών, πέρα από τις δικαιοδοτικές εξουσίες τους και από τη ιδιότητά τους ως διοικητικών υπαλλήλων
αποκτούσαν τώρα και πολιτικό ρόλο, αφού εξέλεγαν τα μέλη της Γενικής ςυνέλευσης και τα αιρετά μέλη των συμβουλίων των επαρχιών31.
η Δημογεροντία συγκροτήθηκε, λοιπόν, σταδιακά με πολιτικούς όρους συνιστώντας, έτσι, χώρο άμεσης παραγωγής όχι μόνο δημοσίων, αλλά και ιδιωτικών συμφερόντων και γύρω της συντελούνταν διαδικασίες δόμησης και
παγίωσης κοινωνικών ομάδων, των οποίων η πολιτική σπουδαιότητα ήταν θεμελιώδης. η μονοπωλιακή διαχείριση της εξουσίας, λοιπόν, από μια μερίδα
της κοινωνίας που ήταν σύμφυτη με έναν ευρύτερο κοινωνικό υπολειτουργισμό
δεν συνεπαγόταν σε καμιά περίπτωση πραγματικό επιμερισμό εξουσίας. η
κοινωνική αυτή κατηγορία ασκούσε λειτουργίες πολιτικές και έβρισκε την

πηγή της εξουσίας της στο μικρο-πολιτικό επίπεδο32. Οι συνθήκες αυτές προσφέρονταν για την ανάπτυξη ιδεολογιών που πρόβαλαν συντηρητικές αξίες
και ενίσχυαν τον φορμαλισμό και τη ρητορεία στον κοινωνικό, πολιτικό και
εκπαιδευτικό λόγο.
O κοινοτικός θεσμός, όμως, αποτέλεσε σε πολλές περιπτώσεις και το πλαίσιο ανάπτυξης συλλογικών πρωτοβουλιών. η αποκρυστάλλωση των σχέσεων
και ιεραρχιών ανάμεσα στα μέλη και τα όργανα της κοινότητας από τη μια
διευκόλυνε και από την άλλη διαμόρφωνε με τους όρους της την ανάληψη συλλογικής δράσης. Tο κοινοτικό πλαίσιο με τις ιδεολογικές και οργανωτικές
δομές του, όπως οι συνελεύσεις, η εκλογή αντιπροσώπων, η λίγο πολύ συλλογική λήψη αποφάσεων, η συσπείρωση των μελών της κοινότητας, η συμμόρφωση του ατόμου στη βούληση της ομάδας και οι αρχές της υπακοής και του
σεβασμού στις διοικητικές, κοινωνικές και ηλικιακές ιεραρχίες εξασφάλιζε ως
μηχανισμός ελέγχου τη δυνατότητα αποτελεσματικής κινητοποίησης του συλλογικού σώματος. από την άλλη, παρείχε μεγαλύτερες πιθανότητες για την
επίτευξη του συλλογικού στόχου, μια που η νομιμότητα της κοινότητας ως
θεσμού διοίκησης και αντιπροσώπευσης ήταν επικυρωμένη από τον ίδιο τον
αποδέκτη του συλλογικού αιτήματος, το κράτος. ςτις περιπτώσεις μάλιστα
που η κοινοτική οργάνωση ξεπερνούσε το πρώτο επίπεδο του χωριού και περιελάμβανε δευτεροβάθμια ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό χώρο η δυνατότητα
κινητοποίησης ικανού αριθμού ανθρώπων ήταν μεγαλύτερη.
η εκπαίδευση, στο πλαίσιο της πληθώρας των θέσεων που δημιούργησε ο
Οργανικός Νόμος, αποβλέποντας στον σχηματισμό ενός συμπαγούς κυβερνητικού κόμματος, στην χαλάρωση του αγώνα και στον προσεταιρισμό των
τοπικών επιρροών33 καθώς συνδέθηκε με τις διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής, αντί να αναπτύξει μια σχετική αυτονομία μετατράπηκε σε χώρο
άμεσα εξαρτημένο από την τοπική πολιτική σφαίρα συνιστώντας έναν κοινωνικό χώρο στον οποίο επεκτεινόταν ο αγώνας για την κατοχύρωση νομίμων
διαπιστευτηρίων πρόσβασης στην πολιτική εξουσία. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η εποπτεία στο εκπαιδευτικό σύστημα γινόταν αντιληπτή
και επιζητούνταν στη βάση της ίδιας της παραπάνω λογικής που διαπερνούσε
ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό. Άλλωστε, η πληθώρα των διοικητικών θέσεων
που δημιουργήθηκε με τον Οργανικό Νόμο είχε ως αποτέλεσμα την επιβά-

30 παπαστάθης, Χ., «Διοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση, κοινοτική διοίκηση στη Μακεδονία», στο Μακεδονία 4000 χρόνια, σ. 491.
31 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κάλια, ό.π. σ. 147.

32 τσουκαλάς, Κ., Κράτος, κοινωνία, εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, εκδ. Θεμέλιο,
αθήνα 1987, σελ. 71, υποσ. 23. Βλπ. επίσης και Κοντογιώργης Γ., «η τοπική αυτοδιοίκηση στο νεοελληνικό πολιτικό σύστημα», στο περ. Επιθεώρηση θεωρίας και πρακτικής
Δήμων και Κοινοτήτων, τΜεύχ. 6, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1982, σελ. 17.
33 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κάλια, ό.π. σ. 154.
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ρυνση του δημοσίου ταμείου από τους μισθούς των υπαλλήλων που επάνδρωναν τον πολύπλοκο διοικητικό μηχανισμό αυξάνοντας κατακόρυφα τη ζήτηση
της εκπαίδευσης34.
Μέσα σ’αυτά τα νέα πλαίσια, η εκπαίδευση, εκτός από μια εθνική υπόθεση, άρχισε να γίνεται, όλο και περισσότερο, και ιδίως κατά την περίοδο της
Κρητικής πολιτείας, μια διοικητική, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα
προς εκπλήρωση κρατικών λειτουργιών με σκοπό να οδηγήσει τους πολίτες
σε μια προκαθορισμένη πολιτική συμπεριφορά. Οι νέες εξελίξεις έδωσαν στην
εκπαίδευση μια νέα υπόσταση. την κατέστησαν ατομικό δικαίωμα των πολιτών. από την άλλη, το άνοιγμα των επαγγελμάτων δημιούργησε νέες θέσεις
εργασίας που απαιτούσαν κάποιο γραμματικό επίπεδο. Έτσι, η εκπαίδευση
απέκτησε μεγάλη ζήτηση, ως κοινωνικός επιμεριστής. παράλληλα, η κοινωνική διαστρωμάτωση (Sosial stratifisation) ακολούθησε κάποιες άλλες μορφές.
Ξεπέρασε το δυαδικό, αντιθετικό σχήμα των πανίσχυρων και αδυνάτων. την
θέση της κοινωνικής στασιμότητας διαδέχτηκαν οι ευκαιρίες για κάθετη κοινωνική κινητικότητα35 με την διαμεσολάβηση των πιστοποιητικών που χορηγούσε ο εκπαιδευτικός θεσμός36. Έτσι, μια νέα εγγράμματη τάξη ξεπήδησε
στη μέση των δύο που προαναφέρθηκαν. η τάξη αυτή άρχισε να απαιτεί και
να κατακτά δικαιώματα, επιβάλλοντας ταυτόχρονα νέες αντιλήψεις και ιδεολογίες.
Οι χριστιανοί πληρεξούσιοι αντιλήφθηκαν από ενωρίς ότι η αναπαραγωγική37 και η κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου προϋπέθετε μια μονιμότητα στη λειτουργία του. από τότε υιοθετήθηκε ένα εξελικτικό σχήμα
σύμφωνα με το οποίο το πιο επείγον καθήκον ήταν ο εκσυγχρονισμός όπως
αυτός είχε ήδη στις γενικές του γραμμές πραγματωθεί αλλού. Έτσι, αναζητήθηκε, με την ψήφιση του πρώτου εκπαιδευτικού Νόμου, το 1881, η έξοδος
από τα παραδοσιακά σχήματα εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα μιας
ανάλογης κινητικότητας του ευρωπαϊκού χώρου.
ςτην περιοχή του Μεραμβέλλου, την ευκαιρία που έδιδε το Χάττι Χουμαγιούν για την αξιοποίηση της Μοναστηριακής περιουσίας υπέρ της παιδείας
εκμεταλλεύτηκαν οι κάτοικοι του Καινούργιου Χωριού οι οποίοι κατόπιν πιέ-

σεων προς τον νέο Διοικητή Κρήτης Χεκίμ Ισμαήλ πέτυχαν τον διορισμό αυτοδιοίκητης επιτόπιας εφορίας η οποία σε συνεργασία με τον τοπικό Επίσκοπο θα ανελάμβανε την διαχείριση μοναστηριακών προσόδων υπέρ της
εκπαίδευσης. τα μέλη της εφορίας εκείνης δεν δίστασαν, όταν ενέσκηψε διαφωνία με τον Επίσκοπο για την διαχείριση των οικονομικών πόρων, να εξουσιοδοτήσουν τους σχολικούς εφόρους να «λαμβάνουν οι ίδιοι παρά των
ενοικιαστών τα ενοίκια των Μοναστηριακών κτημάτων ξοδεύοντες αυτά εις
την ίδρυσιν, τελειοποίησιν και συντήρησιν των σχολείων» θεωρώντας την διαταγή τους «ανωτέραν της διαταγής του αρχιερέως»38. Με την πρωτοβουλία
τους αυτή ιδρύθηκαν «πέντε αλληλοδιδακτικά σχολεία και ένα Ελληνικόν»39.
Οι ασάφειες, όμως, του Μοναστηριακού Κανονισμού ο οποίος προσπάθησε
να ταχτοποιήσει τα οικονομικά των μοναστηριών έχοντας έντονα κοινοτιστικά
χαρακτηριστικά καθώς εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του Χάττι Χουμαγιούν χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια προκειμένου να αποσπαστεί η διαχείριση
των μοναστηριακών προσόδων από τις τοπικές εφορείες προς όφελος της Κεντρικής Δημογεροντίας ηρακλείου στην διοίκηση της οποίας υπάγονταν και η
περιοχή του λασιθίου. η κίνηση αυτή προκάλεσε νέες σφοδρές αντιδράσεις
στην περιοχή του Μεραμπέλλου. Οι μεραμβελλιώτες αναγκάστηκαν μάλιστα
να αναφερθούν και στο Οικουμενικό πατριαρχείο εν ονόματι του «εκπλήκτου
λαού ο οποίος υπ’ ενδεήν κατάστασιν ως ένεκα του πολυπληθούς λαού, και
της μικράς αναλόγως περιοχής της επαρχίας ταύτης μη εξαρκών τας ανάγκας
αυτού, λυπείται επί μάλλον όπου δεν δύναται να εξακολουθήση την αποπεράτωσιν αυτών των εκπαιδευτικών καταστημάτων». Επειδή, όμως, η κατάσταση συνεχίστηκε απαράλλακτη, οι έφοροι του Μεραμπέλλου απευθύνθηκαν
και στον Γενικό Διοικητή Κρήτης40. απείλησαν, μάλιστα, με τελεσίγραφο ότι
αν δεν εφαρμοστεί ο Κανονισμός «θα γράψωμεν εις τον Πάπα ρώμης να στείλει ιερείς, διδασκάλους και βιβλία να μην μείνουν τα παιδιά μας τυφλά»41. Εντωμεταξύ, η αντίδραση στην περιοριστική για τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα
του Μοναστηριακού Κανονισμού ερμηνεία γενικεύτηκε σε πολλά διαμερίσματα της Κρήτης.
Μετά τις αντιδράσεις αυτές, οι έφοροι κατάφεραν να απομονώσουν την
Κεντρική Δημογεροντία ηρακλείου και να εφαρμοστεί ο Μοναστηριακός Κανονισμός με βάση τον οποίο την διαχείριση των μοναστηριακών προσόδων θα
την αναλάμβαναν οι ηγούμενοι των Μονών υπό την επίβλεψη και την εποπτεία

34 Ψιλάκης, Ν., ό. π., σσ. 1049-1050.
35 O Sorokin P. προσέφερε μια σημαντική μελέτη για τις διάφορες όψεις της κάθετης κινητικότητας στο Sorokin P., Social and Cultural Mobility, FRee PReSS, N.Y., 1927.
36 λαμπίρη-Δημάκη, Ι., (1974), Προς μίαν ελληνικήν κοινωνιολογίαν της παιδείας, τ. 1ος και
2ος, εκδ. ΕΚΚΕ, αθήνα 1974.
37 Υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του αλτουσέρ, κάθε κοινωνικός σχηματισμός
για ν αεπιζήσει πρεπει να ανπαραγει τοςυ όρους παραγωγής του: 1) παραγωγικές δυνάμεις, 2) υπάρχουσες σχέσεις παραγωγής, βλπ. αλτουσέρ, λ.,.ο.π., σσ. 72-75.
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Γ.α.Κ. ςυλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, αρχείο λ. λόγιου.
Ό.π., έγγραφο με αριθμ. πρωτοκ. 310/15-2-1863.
Ό.π., έγγραφο με αρθμ. πρωτοκ. 270/2-1-1865.
Ό.π., έγγραφο με ημερομηνία 8-9-1865.
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του τοπικού Επισκόπου και των επαρχιακών συμβουλίων. Ενώ, όμως, είχαν
επιτευχθεί τα παραπάνω ο Ισμαήλ επενέβη αυθαίρετα αξιώνοντας την επανεδραίωση της θέσης της Κεντρικής Δημογεροντίας στην διαχείριση των προσόδων.
Επιπλέον, όμως, και παρά τις θεσμικές παρεμβάσεις του Χάτιτ-Χαμαγιούν,
το διοικητικό σύστημα συνέχιζε να διέπεται από φατριασμούς και έντονες διενέξεις των μεταξύ των χριστιανών σχετικά όχι μόνο με τη νομή της εξουσίας
αλλά και με την πορεία του Κρητικού ζητήματος. η κατάσταση αυτή οδηγούσε πολλές φορές στην κακοδιοίκηση η οποία με τη σειρά της είχε σοβαρές
επιπτώσεις και στον τομέα της παροχής της εκπαίδευσης ιδιαίτερα στην ανατολική Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει σε μια έκθεσή του «περί
της εν Κρήτη καταστάσεως, περί της βουλευτικής εκλογής Μεραμβέλλου και
περί της ξενικής επιβουλής προς το Νομαρχιακόν Συμβούλιον» ο πρόκριτος
ςτυλιανός παπαδάκης, ο οποίος διαπιστώνει ότι παρά τα ανοίγματα των τουρκικών αρχών προς τους Κρητικούς «η πολιτική πορεία διατελεί αμετάβλητος
και οι εν Κρήτη αυτοχειροτονούμενοι αρχοντίσκοι ου μόνον αδιόρθωτοι έμειναν
αλλά και θρασύτεροι, καταθλιπτικώτεροι και αυθερετώτεροι εγένοντο ως εκ
της ασυγνώστου και αδικαιολογήτου πλέον ανωτέρας προστασίας των αρμοδίων παρά το δίκαιον και εναντίον πάσης πολιτικής συνέσεως και προνοίας»42.
Και ο παπαδάκης συνέχισε: «οι εν ηρακλείω φατρία απεφάσισε χάριν κερδοσκοπίας να ανεγείρη μεγαλοπρεπή ναόν εν ηρακλείω απαράμιλλον εν τη
Ανατολή κατά τε το μέγεθος, την ποικιλίαν του σχεδίου, την καλλονήν και το
δαπανηρόν […] εγώ δε αντέστην και επέτυχον διαμαρτύρησι 18 συσπουδαστών μου εις το Πατριαρχείο κατά το 1865. η μεν φατρία αφού εξάντλησεν
τότε απάσας τας προσόδους των κοινών, απάσας τας συνεισφοράς, αφού επέβαλε χείρα βέβηλον επί της περιουσίας των ορφανικών ετόλμησε να μεταχειρισθή και τα εισοδήματα των πλουσίων Μονών των Τμημάτων ηρακλείου και
Λασιθίου. Ου μόνον απερρόφησαν πάντα πόρον και κατέστρεψαν ασυνειδήτως τα σχολεία τα κοινά και τα ορφανικά αλλά ένεκα της αβουλίας των δεν
θα έχωσιν επί μακρόν χρόνον ούτε ανάλογον ναόν διότι εξήντλησαν τους πόρους και την προθυμίαν του κοινού εις τον πύργον τούτον της Βαβυλώνος […
] ευτυχώς όμως αντετάχθημεν θαραλέως και επετύχαμεν ως πληρεξούσιοι των
12 επαρχιών ενώπιον της ιεράς Συνόδου και του Εθνικού Μικτού Συμβουλίου
απόφασιν υπέρ των επαρχιών και εσώσαμεν ούτω εν μέρει τουλάχιστον την
μοναστηριακήν περιουσίαν […]».

ςτη συνέχεια ο παπαδάκης τόνισε τη σημασία αυτής της απόφασης για
την μελλοντική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μηχανισμού στην ανατολική
Κρήτη: «ου μόνον η διάσωσις και η εν μέρει εκλαΐκευσις των Μονών οφείλεται
τότε εις τα ανωτέρω αλλά και η πρωτοβουλία και η πρώτη ώθησις προς τα
γράμματα, διότι άπαντα τα σχολεία των επαρχιών έχουσι την αρχήν και συντήρησίν των εκ των μονών συμφώνως με τον τότε κανονισμόν των μοναστηρίων όστις απεκρούσθη μεν τότε από του ισμαήλ Πασά αλλ’ εχρησίμευσεν ως
βάσις του μεταγενεστέρου[…]».
ςτο Διαμέρισμα του λασιθίου σημαντική, επιπλέον, ώθηση στην ανάπτυξη
της Νεάπολης δόθηκε το έτος 1868, όταν ο Κωστής αδοσίδης πασάς ανάλαβε
«εν χαλεποίς καιροίς» πρώτος χριστιανός Διοικητής λασιθίου και εγκαταστάθηκε στο «Καινούργιο Χωριό» δίνοντάς του τον χαρακτήρα της πόλης και τη
μετονομασία «Νεάπολη»43. την μεγένθυνση της Νεάπολης βοήθησε σημαντικά
εκείνη την περίοδο και η πλούσια σοδειά του λαδιού της τελευταίας τετραμηνίας του 1868 και της πρώτης του 186944 κάτι που δημιούργησε την ανάγκη
για την δημιουργία ενός μεταπρατικού κέντρου. πριν το 1868 «η Νεάπολις
ήτο κώμη μεγάλη μεν, αλ’ ουδέν σχεδόν έχουσα το προσιδιάζον συνοικισμώ
ανθρώπων αξιούντι δικαίως συγκαταλέγηται μεταξύ των πόλεων και να φέρη
το όνομα πόλιν». Όμως, ο Κωστής αδοσίδης πασάς, «ούτω δ’ ευρών την κόμην
ταύτην ότε τω 1868 εξελέξατο αυτήν έδραν της διοικήσεως Λασιθίου, επεξέτεινεν αυτήν εγείρας μεν δημόσια οικοδομήματα, δους δ’ αφορμήν εις ίδρυσιν
πολλών τοιούτων ιδιωτικών, χαράξας δ’ οδούς κανονικούς και αγοράς και πλατείας, διοχετεύσας δ’ ύδατα μακρόθεν και ιδρύσας κρήνας και άλλα πολλά
[…] όπου προ εικοσιπεντατείας υπήρχον ολίγα μόνον επί των δακτύλων αριθμούμενα παντοπωλεία, υπάχρουσι σήμερον εκατοντάδες καταστημάτων
διαφόρων και εργαστηρίων τεχνιτών, όπου αγροί σμικράν αποφέροντες πρόσοδον και σμικράν κατ’ ακολουθίαν έχοντες αξίαν μεταβλήθησαν εις οικόπεδα
και η αξία αυτών, κατά πήχεις ήδη ουχί κατά μουζούρια εκτιμωμένων, ηυξήθη
κατά πολύ, ότι επ’ αυτών ηγέρθησαν και εγείρονται οσημέραι και οικήματα
ικανώς ευπρεπεή και καταστηματα, ότι το εμπόριον της πόλεως, όλως ασήμαντον ον τότε, νυν ανέρχεται εις ικανάς χιλιάδας λιρών ενιαυσίως δια τε την
ένεκα τούτων φοίτησιν πολλών εκ τε των περιεχώρων και των άλλων του τμήματος επαρχιών». ςύμφωνα με τον αντ. Βορεάδη, Διευθυντή της εφημερίδας
«ηράκλειον», βουλευτή λασιθίου και μέλος της Χριστιανικής τμηματικής Εφορείας λασιθίου, ο Κωστής αδοσίδης πασάς αν και «τον τόπο εύρεν κατα-

42 Έκθεσις Στυλιανού Παπαδάκη περί της εν Κρήτη καταστάσεως, περί της βουλευτικής
εκλογής Μεραμβέλλου και περί της ξενικής επιβουλής προς το Νομαρχιακόν Συμβούλιον,
αθήναι 1889.

43 ςταυράκης, Ν., ό.π., στη σημ. με αριθμό 13, σελ. 163, υποσ. 1 και σ. 164.
44 ςκουλούδης προς λαγόβσκη, 15/27 Νοεμβρίου 1871: Ιστορικό αρχείο Κρήτης, αρχείο
ρωσσικού προξενίου Χανίων, φακ. Δ΄.
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στραμμένον εκ της τριετούς επαναστάσεως του 1866, ηρειπωμένα δε και τα
προ της επαναστάσεως ταύτης υπάρχοντα ολίγα σχολεία», εργάστηκε «υπέρ
της εκπαιδεύσεως του λαού»45 και κατόρθωσε «εν βραχεί χρόνω να οικοδομηθώσιν ικανά δημοτικά σχολεία εκ βάθρων» κάνοντας χρήση του χρηματοδοτικού πρωτοκόλου του Μοναστηριακού Διοργανισμού46. η επέκταση του
σχολικού δικτύου υπήρξε ταχύτατη από εκείνη τη στιγμή και μετά επειδή
εκτιμήθηκε ότι η δημιουργία εγγράμματου περιβάλλοντος θα επέτρεπε την
αναπτυξη της χρήσης της ανάγνωσης και της γραφής στην καθημερινή ζωή
και θα διευκόλυνε την ένταξη των ατόμων στο γραπτό δίκτυο επικοινωνίας
και μάθησης. η ένταξη αυτή ήταν αναγκαία για την μετάβαση σε μια συγκροτημένη κοινωνική και πολιτική δομή τέτοια που απαιτούσε η ανάδειξη της
πόλης ως διοικητικό κεντρο του διαμερίσματος47.
η γέννηση του προνομιούχου αστεακού χώρου στη Νεάπολη σηματοδότησε μια μείζονα ρήξη με τον χύδην χώρο του άμεσου φυσικού περιβάλλοντος.
Ήταν ένας χώρος που άρχισε να δημιουργείται ρητά ως κοινωνικό προιόν.
ςτους δρόμους, στην πλατεία και στην αγορά αυτή της πόλης άρχισαν να παράγονται και να αναπαράγονται οι πλούσιες σημασίες που κλήθηκαν να αντιστοιχηθούν στις νέες σύνθετες κοινωνικές σχέσεις και λειτουργίες. Και
βαθμιαία, η συλλογική ζωή οργανώθηκε και επενδύθηκε με τα σύνθετα ειδοποιά της νοήματα, σε ομόκεντρους κύκλους που χαράσσονταν γύρω από τους
συγκεκριμένους χώρους όπου οι άνθρωποι συνήθιζαν να συρρέουν για να πληροφορηθούν, για να πάρουν το λόγο, για να αναλάβουν κοινή συλλογική
δράση και για να υποκλιθούν από κοινού στις εμπεδωμένες εξουσίες. Εκεί ονοματίστηκε ο δήμος, η τάξη αλλά και οι τάξεις. Εκεί κυοφορήθηκαν οι κατ’ εξοχήν αστεακές αξίες της ισονομίας και της ισηγορίας.
η έδρα της Επισκοπής πέτρας μεταφέρθηκε από το γειτονικό χωριό
Φουρνή στην Νεάπολης. από τότε, όπως συνέβαινε και σε όλες στις οθωμανικές βαλκανικές πόλεις η δημόσια ζωή εκτυλισσόταν γύρω από αυτό το κέν-

τρο της τοπικής εξουσίας. Tο διοικητήριο, έδρα της οθωμανικής αρχής, συνέδεε την πόλη -και την ύπαιθρο που την περιέβαλλε- με την κεντρική εξουσία
μέσω του διοικητικού συστήματος της αυτοκρατορίας, ενώ οι κοινότητες και
οι Δημογεροντίες εξέφραζαν την τοπική συσπείρωση των υπηκόων σε εθνοθρησκευτικά πλαίσια. η εκκλησιαστική αρχή, εντασσόμενη σ’ ένα διοικητικό
πλέγμα παράλληλο με το οθωμανικό, συνέδεε την εθνοθρησκευτική ομάδα με
το πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και την καθιστούσε οργανικό μέρος
ενός όλου, του πολιτικοθρησκευτικού οργανισμού του Μιλέτ, όπως το κρατικό
διοικητικό σύστημα ενσωμάτωνε τους κατοίκους στο σώμα των υπηκόων της
αυτοκρατορίας. 'Ένας άλλος παράγοντας σύνδεσης του βιωμένου με το φαντασιακό χώρο ήταν βέβαια οι οικονομικές σχέσεις, οι οποίες διαμόρφωναν τοπικές ενότητες παραγωγής και αγοράς καθώς και δίκτυα μεταφοράς και
ανταλλαγής αγαθών τόσο εντός όσο και εκτός της αυτοκρατορίας. Tους όρους
της συγκρότησης των οικονομικών ενοτήτων και δικτύων καθόριζαν και οι νέες
τεχνολογικές εξελίξεις: τηλέγραφος, ατμόπλοια κ.λ.π. η τεχνολογία του έντυπου λόγου από την άλλη διευκόλυνε τη διασπορά της πληροφορίας και συγκροτούσε τους εγγραμμάτους σε πολιτισμική κοινότητα πέρα από τα στενά
τοπικά πλαίσια.
Έναν χρόνο μετά, οι Δημογέροντες και οι πρόκριτοι της Νεάπολης διεκδίκησαν και πέτυχαν την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου παρθεναγωγείου
στο διαμέρισμα του λασιθίου48 καθώς και την τοποθέτηση ευταξία στην ελληνική σχολή της πόλης «προς παύσιν των αταξιών και πρόληψιν της διαφθοράς

45 «Λόγος Α. Βορεάδου περί του θανάτου Κωστή Αδοσίδη Πασά», στην εφημ. ηράκλειον,
22/7/1895, έτος Β΄, αριθμ. 102.
46 Καλλιατλακη-Μερτικοπούλου, Κ., «η παιδεία στην Κρήτη 1868-1878, μια επισκόπηση»,
πεπραγμένα Ε΄Διεθνούς Κρητολογικού ςυνεδρίου, τ. γ΄, ηράκλειο Κρήτης, 1984, σ.80.
47 ςύμφωνα άλλωστε και με την έκθεση της ανωτέρας Διεύθυνσεως της παιδείας και της
Δικαιοσύνης της Κρητικής πολιτείας «[…] η μεταξύ του 1866 και 1878 περίοδος της εκπαιδεύσεως εν Κρήτη ως επί το πολύ κατά τα εν Ελλάδι ισχύοντα γινομένη δεν ήτο δυνατόν να μη γίνηται μετά τινος σκποπιμότητος και να μη προσελκύση πολλούς
τροφίμους, ων οι ευπορώτεροι συνεπλήρουν τας σπουδάς αυτών εν Ελλάδι […]», βλπ.
Κρητική πολιτεία, ανωτέρα Διεύθυνσις της παιδείας καις της Δικαιοσύνης, η εν Κρήτη
εκπαίδευσις, εν Χανίοις, 1904, σ. 7.

48 «Θεοφιλέστατε Άγιε Πέτρας και έντιμοι δημογέροντες,
πανθομολογούμενον υπάρχει ότι η ευημερία και ευτυχία παντός τόπου είναι πάντοτε
ανάλογος της τε διανοητικής και ηθικής μορφώσεως των κατοίκων αυτού. Αλλά τις δεν γιγνώσκει ότι τα αγαθά αυτά ταύτα προσκτώνται ου μόνον του ενός αλλ’ αμφοτέρων των φύλλων των τε αρρένων και θηλέων; δια τούτο παντού μετ’ ακαμάτου πόθου και δια παντός
τρόπου επιδιώκεται η ίδρυσις ου μόνον σχολείων δια τους άρρενας αλλά και παρθεναγωγείων
δια τας θήλεις, διότι ουδείς ο αρνούμενος σήμερον ότι η αληθής ευτυχία του ανθρώπου κατά
μέγα μέρος,ίνα μη είπωμεν όλως, εξαρτάται εκ του γυναικείου φύλου. Αι γυναίκες είναι το
μόνον κατάλληλον όργανον δι’ ου δύνανται να ενσταλαχθώσι και δια παντός να μείνωσι εν τη
καρδία και τη διανοία των παιδιών, ου μόνον η αγάπη και η αφοσίωσις προς τε την θρησκείαν
και την πατρίδα, η υποταγή και το σέβας προς τους γονείς και τους άρχοντας και η αγάπη
προς τον πλησίον αλλά και η αποστροφή προς πάσαν κακίαν. Ταύτα και ημείς αναλογιζόμενοι, κύριοι Δημογέροντες, και επιθυμούντες, ίνα και εν τη ημετέρα κοινωνία μορφωθώσι
μητέρες άξιαι του ονόματος τούτου, παρακαλούμεν ευσεβάστως, όπως ληφθή η δέουσα πρόνοια περί ιδρύσεως ενταύθα Παρθεναγωγείου υφ’ υμών. Καίτοι δεν είμεθα βέβαιοι ότι εισακούσαντες την παράκλησιν ημών μετά προθυμίας θέλετε ζητήσει και εξεύρει πρόσωπα ικανά,
ουχ’ ήττον όμως ως τοιαύτα κατά την γνώμην ημών, συνιστώμεν υμίν την του κ. Κ. Σφακιανάκη θυγατέρα την κ.Αικατερινην μαθητρίαν της Αρσακίου Σχολής, της Σχολής δηλονότι εκείνης,εξ ης εξήλθον και εξέρχονται άπασαι της ανατολής αι διδασκάλισσαι του ημετέρου
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των ηθών»49. το δρόμο της διεκδίκησης ακολούθησαν και όλες οι αυτοδιοι κούμενες τοπικές εφορίες, οι οποίες απαιτούσαν χρηματικά ποσά για την
συντήρηση των σχολείων τους. προέβαιναν ταυτόχρονα σε καθορισμό σχολικών περιφερειών, χωροθέτηση διδακτηρίων50 και πολλές φορές σε αυθαίρετο
διορισμό δασκάλων τους οποίους όμως η Δημογεροντία αρνιώταν συστηματικά να αναγνωρίσει «κι επομένως να αποφασίσει την πληρωμήν του συμφωνηθέντος μισθού, ειμί αφού πρώτον αναγνωρισθείσεστε μέλη της εκλεχθήσης
εφορίας»51.
ςτην πορεία του χρόνου, ο Οργανικός Νόμος ο οποίος είχε δημιουργήσει
τις παραπάνω ιδιαίτερα θετικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την οργάνωση ενός στοιχειώδους σχολικού δικτύου στην περιοχή σύντομα έπαψε να
ισχύει ουσιαστικά καθώς καταπατούνταν συστηματικά τα κυριότερα άρθρα
του. η πύλη έστελνε στην Κρήτη ως Γενικούς Διοικητές μουσουλμάνους στρατιωτικούς, εχθρούς κάθε μεταρρύθμισης. Εκτός τούτου, και η ίδια η Οθωμανική αυτοκρατορία από το έτος 1871 και μετά πέρασε σε μια περίοδο
πολιτικής αστάθειας κατά την οποία ισχυροποιήθηκε το κίνημα του πανισλαμισμού, το οποίο ήταν αντίθετο σε κάθε προσπάθεια εισαγωγής φιλελεύθερων
αρχών στο διοικητικό σύστημα της αυτοκρατορίας. ςτην Κρήτη φορέας της
αντίδρασης υπήρξε το ισχυρό κόμμα των Μπέηδων, που εναντιώνονταν σταθερά στην εξίσωση χριστιανών και μουσουλμάνων. Εξαιτίας των παλινδρομήσεων αυτών, ο τοπικός χριστιανικός πληθυσμός με την επισιτιστική αρωγή
των μοναστηριών επαναστάτησε και πάλι το έτος 1877 ενώ η τουρκία βρισκόταν περιπλεγμένη σε νέο πόλεμο με την ρωσία52. η επανάσταση επέφερε
για μια ακόμη φορά την «ανατροπήν του καθεστώτος ως εκ του οποίου διαλυθείσης της Δημογεροντίας διελύθησαν κατά λόγους φυσικούς και τα υπ’

έθνους. ως βοηθόν δε ταύτης την ορφανήν Αθηνάν της από ενταύθα Καλής Χλαπουτοπούλας.
Ευελπιστούντες προς τα καλά και την καλήν καγαθήν διάθεσιν υμών και πλήρη πεποίθησιν έχοντες ότι η αίτησίς μας θέλει ληφθή υπ’όψιν και μετά πατρικού ζήλου εκπληρωθή, διατελούμεν μετά μεγίστης προς ημάς υπολήψεως.
Νεοχώριον Μεραμβέλλου, 1 Νοεμβρίου 1872
Οι Δημογέροντες και Πρόκριτοι Νεαπόλεως
Χατζή Εμμαν. Λουμπούνης, Ν. Πλευριτάκης, ιωαν. Αποστολάκης, Χατζή ιωάννης Τζαμπαρλής, Ελευθέριος Συλλιγάρδος, Γεώργιος Λυδάκης, Χαράλαμπος Μαγκώνης, Δημήτριος
Λύρης, Κων/νος Στεφανάκης, Χατζή Κων/νος φρουζάκης, Πέτρος φαητάκης, ιωάννης Παντερμαράκης, ιωάννης Τσιχλής».
49 α.Χ.Δ.λ., έγγραφο με αριθμ. πρωτοκ. 762/22-12-1872.
50 α.Χ.Δ.λ., έγγραφο με αριθμ. πρωτοκ 4040/2-8-1873.
51 α.Χ.Δ.λ., έγγραφο με αριθμ. πρωτοκ 1/10-2-1872.
52 Κωφός, Ε., «Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος και η πολιτική της οικουμενικής κυβερνήσεως»
στο ιστορία του Ελληνικού Έθνους, αθήνα 1977, τ. 13, σσ. 326-330.
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αυτής εξαρτώμενα εκπαιδευτικά καταστήματα»53. Κάτω από την πίεση που
ασκήθηκε τότε, η πύλη προτίμησε, με υπόδειξη της αγγλίας, να καταφύγει
και πάλι στην πολιτική του συμβιβασμού και των υποσχέσεων προτείνοντας
νέες παραχωρήσεις και προνόμια στα πλαίσια του Οργανικού Νόμου.
τον Οκτώβριο του 1878 υπογράφηκε τελικά η ςύμβαση της Χαλέπας με
την οποία επικυρώνονταν τα προηγούμενα προνόμια και διευρύνονταν τα δικαιώματα των χριστιανών ενώ, επίσης, προβλεύθηκε η δημιουργία Κρητικής
Βουλής με την εγκατάσταση ενός «κοινοβουλευτικού» συστήματος τοπικής
αυτοδιοίκησης54, η ανάθεση της Γενικής Διοίκησης ακόμη και σε χριστιανό διοικητή καθώς και η ειδική μέριμνα για την παιδεία, καθώς επιτράπηκε «η εν
τη Νήσω σύστασις φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, τυπογραφείων και η έκδοσις
εφημερίδων, συμφώνως τοις κειμένοις Νόμοις του Κράτους». Επίσης, ομαλοποιήθηκε και πάλι η διαδικασία διάθεσης δημοσίων πιστώσεων για «την σύστασιν εκπαιδευτικών καταστημάτων»55. η ςύμβαση της Χαλέπας έθεσε τις
βάσεις για την ημιαυτονομία του νησιού και την σύσταση ενός κεντρικού κρατικού μορφώματος το οποίο θα αναλάμβανε με δραστήριο πια τρόπο την διαχείριση σημαντικών ζητημάτων τα οποία μέχρι τότε ήταν στα χέρια
αυτοδιοικούμενων τοπικών οργανισμών, όπως τα δημόσια έργα, η εκπαίδευση
κ.λ.π. ςύμφωνα, εξάλλου, με το 13ο άρθρο της ςύμβασης «αφαιρουμένων των
δαπανών της τοπικής αρχής εκ των εισοδημάτων της νήσου, το ήμισυ του καθαρού περισσεύματος θέλει αποστέλλεσθαι εις το αυτοκρ. ταμείον, το δ’ άλλο
ήμισυ θέλει δαπανάσθαι εις επιτόπια έργα δημοσίου ωφελείας, ήτοι 1ον εις την
διοργάνωσιν των φυλακών, 2ον εις την σύστασιν εκπαιδευτικών καταστημάτων, 3ον εις τον σχηματισμόν νοσοκομείων και 4ον εις την κατασκευήν και επισκευήν δρόμων και λιμένων. Τα έργα ταύτα θέλουν συζητείσθαι και
ψηφίζεσθαι υπό της Γεν. Συνελεύσεως»56.
η Δημογεροντία λασιθίου, προσπαθώντας να προλάβει τις εξελίξεις στον
τομέα εποπτείας της εκπαίδευσης, ο τρόπος άσκησης της οποίας δεχόταν
σφοδρές επικρίσεις, και ενόψει της ισχυροποίησης της Κεντρικής Διοίκησης,
προχώρησε όχι μόνο στην επανασύσταση57 των τοπικών εφορειών των σχολείων οι οποίες είχαν διαλυθεί κατά τον χρόνο της επανάστασης, αλλά επι-

53 α.Χ.Δ.λ., έγγραφο με αριθμ. πρωτοκ. 1881-07-08/387/552/2.
54 παπαμανουσάκης ς., «Κρήτη: 1897-1898. από την επανάσταση στο κράτος», στο η τελευταία φάση του Κρητικού Ζητήματος, (επιμ. Θ. Δετοράκης-α. Καλοκαρινός, ηράκλειο
2001, σ. 188.
55 Κρητικού κώδικος τεύχος πρώτον…, ό.π., σ. 138.
56 Ό.π.
57 Α.Χ.Δ.Λ., έγγραφο με αριθμ. πρωτοκ 117/30-11-1878.
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πλέον προέβη σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος εποπτείας
της εκπαίδευσης με την σύσταση ενός οργάνου στο οποίο προσπάθησε να
προσδώσει και κάποιον τεχνοκρατικό χαρακτήρα: την Κεντρική Εκπαιδευτική
Εφορεία. ςτην Εφορεία αυτή ανατέθηκε «η άμεσος εποπτεία, επίβλεψις και
τακτοποίησις των υπό την δικαιοδοσίαν αυτής υπαγομένων εκπαιδευτικών
Καταστημάτων.
η αδυναμία των μοναστηριακών προσόδων να καλύψουν αποτελεσματικά
τις οικονομικές ανάγκες της εκπαίδευσης ανάγκασε τότε την Κεντρική Διοίκηση να επέμβει δυναμικά στον εκπαιδευτικό χώρο ορίζοντας στα άρθρα 32,
33 και 34 του νόμου περί δημοτικής φορολογίας ειδικές σχετικές υποχρεώσεις
προς του Δήμους: «εις τον προϋπολογισμόν εκάστου έτους το δημοτικό συμβούλιον ορίζει ποσόν τι αναλόγως των αναγκών και των εισοδημάτων του
δήμου δια την δημοτικήν παιδείαν. Το ποσόν τούτο διανέμεται εις τους μικτούς δήμους μεταξύ Οθωμανών και Χριστιανών κατοίκων αναλόγως του
ποσού το οποίον συνεισέφερεν εκάστη κοινότητα εις το δημόσιον ταμείον. Ο
επί των οικοδομών και επιτηδευμάτων δημοτικός φόρος διατίθεται επίσης
ολόκληρος δια την παιδείαν, κατά αναλογίαν την οποίαν ορίζει το προηγούμενο άρθρον». η διαχείριση όμως αυτών των φόρων δεν ανατέθηκε στους
Δήμους καθόσον ορίστηκε ότι «το δια την παιδείαν οριζόμενον ποσόν παραδίδεται εις εφορίαν εκλεγμένην παρά των δημοτών εκάστου θρησκεύματος, ήτις
διαχειρίζεται το ποσόν αυτό ανεξαρτήτως υποχρεούμενη μόνον να δώση εις
το τέλος του έτους λογαριασμόν της διαχειρήσεώς της εις το δημοτικόν συμβούλιον». Εκτός αυτού και η ίδια η Γενική ςυνέλευση ψήφισε δασμούς υπέρ
της παιδείας σε κεντρικό επίπεδο τους οποίους θα διαχειριζόταν η Κεντρική
Διοίκηση «αποκλειστικώς υπέρ της δημοσίας εκπαιδεύσεως»58.
η Γενική Διοίκηση Κρήτης στο αμέσως επόμενο διάστημα φαίνεται ότι
είχε πάρει τις αποφάσεις της αναφορικά με την οργάνωση και την εποπτεία
της εκπαίδευσης κάτω από τον έλεγχό της. η λειτουργία της τμηματικής Εκπαιδευτικής Εφορείας, άλλωστε την οποία είχε συστήσει η Δημογεροντία λασιθίου παρέμεινε μόνο στα χαρτιά. από το αρχειακό υλικό δεν προκύπτει
καμιά ενέργειά της. παρά την σύσταση της τμηματικής Εκπαιδευτικής Εφορείας, η Δημογεροντία εξακολουθούσε να συγκεντρώνει πάνω της σε επίπεδο
διαμερίσματος την εκπαιδευτική εξουσία αναφορικά με τις προσλήψεις και
τις τοποθετήσεις του διδακτικού προσωπικού υπενθυμίζοντας στην Εφορεία
ςητείας ότι «επειδή ουδεμία εφορία έχει δικαίωμα να διορίζη και συμφωνή
απ’ ευθείας διδασκάλους πληρωνομένους παρά της ην αποτελούμεν Δημογεροντίας, αλλ’ αυτή η Δημογεροντία ευρίσκει και συμφωνεί τα αρμόδια πρό-

σωπα άτινα κατόπιν διορίζει και αποστέλλει εις τας οικείας θέσεις, δια τούτο
μη δυνάμενοι να αναγνωρίσωμεν ως έγκυρον γενομένη εν αγνοία της Δημογεροντίας συμφωνίαν και τον διορισμόν της διδασκαλίσσης, προλαμβάνομεν να
γνωστοποιήσωμεν δια της υμετέρας αιδεσιμότητος τη εν λόγω εφορία περί
τούτου ίνα μη εγείρη κατόπιν ματαίας αξιώσεις και απαιτήσεις, διότι η Δημογεροντία δεν εννοεί να χορηγήση ουδ’ οβολόν δια μισθοδοσίαν διδασκάλου
της οποίας αγνοεί την αξίαν και ικανότητα»59.
η ουσιαστική άσκηση της εποπτείας της εκπαίδευσης και πάλι μέσω της
Δημογεροντίας θεωρήθηκε από τη Γενική Διοίκηση ότι ασκούσε ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο εκπαιδευτικό σύστημα60. Για να εξακριβώσει την κατάσταση η οποία επικρατούσε στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και για να
δηλώσει την πρόθεσή της για ανάληψη εκ μέρους της εκπαιδευτικής πολιτικής
παρέκαμψε την Δημογεροντία και έστειλε προς την Διοίκηση λασιθίου «υπόδειγμα στατιστικούς πίνακος προς τον οποίο εντέλεσθε να καταστρώσητε
πλήρη και λεπτομερή στατιστικήν των εν τη περιφερεία υμών σχολείων και
υποβάλητε εις την Γεν. Διοίκησιν εντός μηνός το πολύ από της λήψεως της
παρούσης εγκυκλίου μεθ’ όλων των αναγκαίων ειδικών πληροφοριών τα
οποίας ηθέλατε συλλέξη επί τη ευκαιρία ταύτη περί της εν γένει καταστάσεως
της δημοσίας εκπαιδεύσεως καθώς και των παρατηρήσεων τα οποίας ηθέλατε
νομίσει αναγκαίον να επιφέρητε επί του αντικειμένου τούτου»61.
τον αποκλειστικό και ουσιαστικό έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
από την Δημογεροντία προσπάθησε να τον ανατρέψει η Γενική Διοίκηση εισάγοντας το έτος 1881 στη Βουλή «Νομοσχέδιον περί Δημοσίας Εκπαιδεύσεως» το οποίο όμως τελικά δεν ψηφίστηκε επειδή το βουλευτικό σώμα αν
και επιθυμούσε την δημιουργία ενός πιο σύγχρονου θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης «εύρεν τούτο ότι συνεκέντρου όλην την
διεύθυνσιν των σχολείων εις την Γενικήν Διοίκησιν, και δεν ενέκρινεν αυτό»62.
Έτσι, λοιπόν, ανατέθηκε στον αντώνιο Μιχελιδάκη και τον αντώνιο Βορεάδη,
φοιτητή τότε και έπειτα γυμνασιάρχη Νεαπόλεως, η σύνταξη ενός νέου εκ-

58 Βλπ. περ. Τάλως, Χανιά, τ. Δ2, σσ. 574-575.
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59 Α.Χ.Δ.Λ., έγγραφο με αριθμ. πρωτοκ, 114/1-3-1879.
60 την άποψη ότι η εκπαίδευση είναι θέμα της κεντρικής πολιτικής εξουσίας την βλέπουμε
διατυπωμένη για πρώτη φορά με σαφή τρόπο στην διακήρυξη της πελοποννησιακής Γερουσίας όπου αναφέρεται ότι «ο άνθρωπος δεν γεννάται φύσει κακούργος ή ενάρετος,
αλλ’ η διοίκησις τον αποκατασταίνει τοιουτότροπον», Δασκαλάκη, α., Κείμενα-πηγαί της
ιστορίας της ελληνικής επαναστάσεως, σειρά τρίτη, Τα περί παιδείας […] μέρος πρώτον,
αθήναι 1968, σ. 29.
61 α.Χ.Δ.λ., έγγραφο με αριθμ. πρωτοκ 18/14-1-1881.
62 Κρητική πολιτεία, ανωτέρα Διεύθυνσις της παιδείας και της Δικαιοσύνης, η εν Κρήτη
εκπαίδευσις, εν Χανίοις, 1904, σ. 8.
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παιδευτικού νομοσχεδίου. το νομοσχέδιο αυτό απετέλεσε λίγο αργότερα τον
πρώτο Νόμο «περί παιδείας»63, ο οποίος ψηφίστηκε τον Μάιο του 1881 από
την Γενική ςυνέλευση και ο οποίος αν και δεν επέφερε μια υψηλού επιπέδου
συγκέντρωση της εκπαιδευτικής εξουσίας στην Κεντρική Διοίκηση, οστόσω
περιόρισε σημαντικά τις σχετικές δικαιοδοσίες που είχαν μέχρι τότε οι Δημογεροντίες και οι Δήμοι.
το σύστημα διοίκησης και εποπτείας του εκπαιδευτικού συστήματος που
εισήγαγε ο πρώτος εκπαιδευτικός νόμος του 1881 ήταν ένας συμβιβασμός
ανάμεσα στις αρχές του συγκεντρωτισμού και του κοινοτισμού. Με τον νόμο
αυτό η οργάνωση και η εποπτεία της εκπαίδευσης διατήρησε σε σημαντικό
βαθμό τον αποκεντρωμένο και αυτοδιοικητικό της χαρακτήρα, όμως, στην
πραγματικότητα άρχισε να οικοδομείται και επίσημα ένα συγκεντρωτικό σύστημα εποπτείας υπό το Γενικό Διοικητικό ςυμβούλιο του νησιού. Ο Νόμος φανέρωνε τη σταδιακή διαμόρφωση της περί κράτους αντίληψης64 και της
μακροπρόθεσμης βούλησης του νομοθέτη να εδραιωθεί ένα κοσμικό σύστημα
εκπαίδευσης με την υπαγωγή του θεσμικού πλαισίου της εκπαίδευσης σε ένα
σύνολο νομικών κανόνων που διαμόρφωναν το κράτος ως ανώτατη εποπτεύουσα αρχή. η παραδοχή αυτή αποδίδει το συνολικό νομοθετικό εγχείρημα
στην πολιτική βούληση μιας δυτικότροπης ελίτ να εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα ελεγχόμενο από το κράτος, διαφοροποιημένο από το παραδοσιακό σύστημα που ήταν στα χέρια των θρησκευτικών ιδρυμάτων. Άλλωστε,
το σύνταγμα του 1876, το οποίο συνιστούσε ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό
σταθμό στην ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας, καθιέρωσε την ενεργό
παρέμβαση του κράτους στην εποπτεία των σχολείων ορίζοντας στο άρθρο 16
ότι «πάντα τα σχολεία διατελούσιν υπό την επιτήρησιν του Κράτους. Ληφθήσονται δε τα κατάλληλα μέτρα όπως η προς οθωμανούς υπηκόους διδασκαλία
ενεργήται κατά σύστημα ομοιόμορφον και κανονικόν. Ουδόλως όμως παραβλαφθήσεται η θρησκευτική διδασκαλία των διαφόρων κοινοτήτων»65.
Έτσι, με τον Νόμο του έτους 1881 η Δημογεροντία λασιθίου στερήθηκε
βασικές εκπαιδευτικές αρμοδιότητες καθώς όχι μόνο άλλαξε ριζικά η νομική
υπόσταση των Εφορειών οι οποίες θεσμοθετήθηκαν και επίσημα ως τα κατ’

εξοχήν και καθ’ ύλην αρμόδια όργανα οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης αλλά επιπλέον δέχτηκε σοβαρό πλήγμα και στον οικονομικό τομέα
αφού παράλληλα με τον Εκπαιδευτικό Νόμο του 1881 τέθηκε σε εφαρμογή
και ο «Κανονισμός περί διαλύσεως των εν Κρήτη Χριστιανικών Ορφανικών
Τραπεζών», κάτι που σήμανε την συρρίκνωση του εισπρακτικού μηχανισμού
της Δημογεροντίας. η θεσμοθέτηση της τμηματικής Εφορείας δυνάμει άρχισε
να επιφέρει μια σταδιακή αμφισβήτηση της αποκλειστικότητας της Εκκλησίας στην οργάνωση και διοίκηση της παιδείας και κατέστη μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής
από τότε και στο εξής. τα διδακτικά βιβλία, το περιεχόμενο της διδασκαλίας
καθώς και η μέθοδος διδασκαλίας πέρασε πια στον άμεσο έλεγχο του εξειδικευμένου αυτού οργάνου εποπτείας της εκπαίδευσης αφού ακόμη και η διαρκής Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 40β λειτουργούσε κάτω από τις εντολές
της τμηματικής Εφορείας η οποία στα πλαίσια υλοποίησης του νέου εκπαιδευτικού νόμου ανέλαβε εκτός από την «διεύνθυνσιν των εν τη περιφερεία
ημών εκπαιδευτηρίων» και την ουσιαστική φροντίδα «των νέων αναγκαιούντων αυτοίς βιβλίων» όπως διαπιστώσαμε παραπάνω.
παρ’ όλα αυτά, η νέα νομοθετική ρύθμιση δεν επέφερε την κατίσχυση ενός
κρατικού δημόσιου εκπαιδευτικού δικτύου απέναντι στο παραδοσιακό κοινοτικό. ςτην πραγματικότητα, η νομοθετική αυτή ρύθμιση για πρώτη φορά δόμησε ένα εναλλακτικό και όχι υποκατάστατο της Δημογεροντίας όργανο
εποπτείας της εκπαίδευσης. το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολούθησε να παρουσιάζει και την περίοδο αυτή ένα διττό χαρακτήρα τόσο ως προς την οργανωτική του δομή όσο και ως προς τον προσανατολισμό του. η
πραγματικότητα αυτή αποδιδόμενη ως πραγματιστική πολιτική κατανοείται
στα πλαίσια της ισχυρής παράδοσης του κοινοτικά και εκκλησιαστικά ελεγχόμενου εκπαιδευτικού δικτύου στο χώρο σε συνδυασμό με την συνέχιση της
κάλυψης των οικονομικών της εκπαίδευσης από τις μοναστηριακές προσόδους. Οποιαδήποτε βίαιη ανατροπή των λειτουργιών που επιτελούσε η συντεταγμένη Δημογεροντία κινδύνευε, άλλωστε, να προκαλέσει κλυδωνισμούς
ή την ουσιαστική ανατροπή του διοικητικού συστήματος της αυτοκρατορίας
με βάση τα millet66.

63 Βλπ. εφημ. «Κρήτη της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης», έτος ΙΓ΄, εν Χανίοις, 27 Ιουνίου, αριθμ.
603. Ο Νόμος ψηφίστηκε στις 12 Μαΐου 1881 και κηρύχθηκε εκτελέσιμος στις 24 Ιουνίου
1881, με το αριθμ. 801/957 διάταγμα. α.φ. 614, εν Χανίοις 27-6-1881.
64 Κονόρτας π., Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο 17ος-αρχές 20ου
αιώνα, εκδ. αλεξάνδρεια, αθήνα 1998, σ. 151.
65 Bλπ. «Οθωμανικόν Σύνταγμα περί του Δικαίου των Οθωμανών», στο Ζιώγου-Καραστεργίου ς., Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Οθωμανική Διοίκηση και η Εκπαίδευση του Γένους. Κείμενα-Πηγές: 1830-1914, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 86-87.

66 O όρος millet σημαίνει στην σημερινή τουρκική γλώσσα έθνος, αλλά στο οθωμανικό διοικητικό λεξιλόγιο του 19ου αιώνα δήλωνε την αναγνωρισμένη από το κράτος θρησκευτική
κοινότητα η οποία τελούσε υπό την πνευματική δικαιοδοσία ενός θρησκευτικού αρχηγού.
Ο όρος αντικαταστάθηκε από το 1875 και μετά με τον όρο cem’ at (κοινότητα) για να
δηλωθεί η από το κράτος αναγνωρισμένη μη μουσουλμανική θρησκευτική κοινότητα,
βλπ. Κονόρτας παρασκευάς, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο
17ος-αρχές 20ου αιώνα, εκδ. αλεξάνδρεια, αθήνα 1998, σσ. 299-300.
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ςύμφωνα με τον πρώτο Δημοτικό Νόμο67 ο οποίος ψηφίστηκε μετά τη σύμβαση της Χαλέπας και ο οποίος από την μια μεριά καθιέρωσε τους Δήμους68
ως μονάδες «ανήκουσες εις το διοικητικόν της νήσου σύστημα» έχοντας «χαρακτήρα διοικητικόν» και από την άλλην προέβλεψε αυτή την φορά την άμεση
εκλογή των δημοτικών αρχόντων από τον λαό, ο δήμαρχος προβλεπόταν ότι
μπορούσε «να συγκαλή, όταν κρίνη αναγκαίον, το δημοτικόν συμβούλιον και
να θέτη υπό συζήτησιν και επιψήφισιν εκείνου, υπό την επικύρωσιν δε του Γενικού Διοικητού, παν ζήτημα αναγόμενον εις την δημοτικήν εκπαίδευσιν». Ορίστηκε επίσης, ότι «η σύστασις και συντήρησις δημοτικών σχολείων θέλει είσθαι
το κύριον μέλημα των δημοτικών συμβουλίων. Εις τίνα χωρία των επαρχιατικών δήμων θα συσταθώσι σχολεία και οπόσα δι’ έκαστον πρέπει να διατίθενται ποσά είναι έργον αυτών»69.
Βέβαια η ανάμειξη των Δημοτικών αρχών στην εκπαιδευτική διαδικασία
θεωρούνταν συχνά ότι δημιουργούσε προβλήματα όπως προκύπτει και από
έγγραφο του δασκάλου της Δημοτικής ςχολής αχλαδίων στο οποίο εξέφραζε
την απογοήτευσή του για την διαδικασία θεώρησης μιας έκθεσής του από την

Δημοτική Εφορία. Έτσι, αποφάσισε να στείλει προς την τμηματική Εφορεία
την έκθεσή του αθεώρητη αναφέροντας ότι «προς τούτοις πάσα μου έκθεσις
δεν τυγχάνει ευμενούς υποδοχής προς επικύρωσιν αυτής ως μη περιλαμβάνουσα δήθεν τας ανάγκας. Διό η παρούσα τυγχάνει ούσα ανεπικύρωτος καθότι
δεν ανέχομαι να διέρχεται υπό τας χείρας πλείστων πάσα μου έκθεσις οίτινες
μέλλουσιν να γνωμοδοτήσωσι επομένως αν τω όντι έχει καλώς ή όχι, ώστε να
είναι αξία επικυρώσεως. Δις επεστράφη μοι η προ καιρού αποσταλείσα έκθεσις, όπως συντάξω καλλιτέραν και αρεστήν αυτώ. Εγώ δε λόγιος δεν είμαι, καθόσον δύναμαι εκτελώ το καθήκον μου και αναλόγως των δυνάμεών μου»70.
Για να υπηρετηθούν, όμως, οι αναγκαίες αλλαγές ήταν απαραίτητη η
εδραίωση του αστικού τρόπου παραγωγής, τα έργα υποδομής, η ύπαρξη ενός
συγκροτημένου κράτους και κυρίως η σχετική ιδεολογική εγχάραξη71,
προϋποθέσεις που δεν εξασφαλίζονταν ικανοποιητικά με το καθεστώς της
ημιαυτονομίας παρά τις προσπάθειες εις το έπακρον που κατέβαλαν η Δημογεροντία, η τμηματική Εφορεία και οι τοπικές Δημοτικές αρχές. ςτο βαθμό,
μάλιστα, που η τοπική κοινωνία ενοποιούνταν μέσω της οργανικής αλληλεγγύης με την αστική κοινωνία το άτομο δεν ήταν πια αρκετό ν’ ανήκει σε μια
μικρή κοινωνία και ν’ ακολουθεί τις παραδοσιακές συνήθειες. η παλιά κοινωτική συνείδηση δεν αρκούσε. Για να λειτουργήσει η νέα κοινωνία χρειαζόταν
να αναπτυχθεί «η ατομικότητα μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα ώστε οι
μαθητές να μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αφηρημένες αξίες
στη ζωή τους». Όμως, το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής δεν μπορούσε να
αναλάβει μια τέτοια λειτουργία εξαιτίας της ξεπερασμένης οργάνωσης και
διοίκησής του και του παραδοσιακού περιεχομένου των σπουδών όπως παραδέχτηκε λίγο μετά την ψήφιση του πρώτου εκπαιδευτικού νόμου ο α. Βορεάδης μιλώντας στη Γενική ςυνέλευση των Κρητών. «η εσωτερική διασκευή
των σχολείων», ανέφερε, «είναι παντάπασιν ελλιπής και ατελεστάτη. Τα
πάντα ελλείπουσι, πίνακες διάφοροι γεωγραφικοί και παντός άλλου είδους
χάρται δεν ευρίσκονται ή εις ελάχιστα σχολεία, οι δε μαθηταί αποστηθίζουσι
πολλάκις την γεωγραφίαν απ’ αρχής μέχρι τέλους, χωρίς να γνωρίζωσιν ακόμη
τον ορισμόν της γεωγραφίας, επίσης κανόνας της γραμματικής και τ’ άλλα
από στόματος μαθήματα αναγκάζονται να μανθάνωσι μόνον και μόνον προς
εκτέλεσιν επιβεβλημένης εις αυτούς υποχρεώσεως. Ουδαμού υπάρχει τάξις,

67 Με βάση τις διατάξεις του πρώτου Δημοτικού Νόμου στο Διαμέρισμα του λασιθίου συστάθηκαν 20 Δήμοι, 6 στην επαρχία Μεραμβέλλου (Νεαπόλεως, Βραχασίου, Χουμεργιάκου, Φουρνής, Κρυτζάς και ςπιναλόγκας), 2 στην Επαρχία λασιθίου (τζερμιάδων και
Ψυχρού), 5 στην Επαρχία ςητείας (λιμένος, τουρλωτής, ρουκάκας, Καρυδίου και Χανδρά), 4 στην Επαρχία Ιεράπετρας ( Ιεραπέτρου, Κάτω Χωρίου, Καβουσίου και αγίου Βασιλείου).
68 ςτο διαμέρισμα του λασιθίου ιδρύθηκαν τότε οι παρακάτω δήμοι:
«Δήμος Νεαπόλεως: Νεάπολις (έδρα της διοικήσεως, της επαρχίας και του Δήμου), Αμυγδαλόλακκο, Πέτρο, Άγιο Αντώνιο, Σούβλο, Αμυγδαλιά, φινοκαλιά, Αγαλιανού, Πατσόπουλο,
Αγία Σοφία, Μακρογέννισσα, Ομφαλιά, Περάμπελα (2288), Βουλισμένη (670), Μονή Περάμπελα (10), Μονή Κουφή Πέτρα (4), φυλακές- Διοικήσεως Λασηθίου (31).
Δήμος Σπιναλόγκας: Σπιναλόγκα, νήσος (1112).
Δήμος φουρνής: Καστέλλι (έδρα Δήμου), (453), Κάτω Χωριό (452), Απάνω Χωριό (258),
Πιναίς (179), Ελούντα (504), Βρουχάς (338), Σκινιάς (342), Καρύδι (195), Δωριαίς (116), Σύρμεσο, Απάνω Λούμας, Κάτω Λούμας, Σέλλαις (252), Μονή Κεράμου (7), Μονή Δωριαίς (6), Μονή
Καρδαμουτσα (10), Μονη Αρέτι (2).
Δήμος Χουμεριάκου: Χουμεριάκος (έδρα Δήμου), (759), Λίμναις (796), Λουσέστοο, Δράκου,
Αγιά Πελαγιά, Δύο Πρίνοι, Ελληνικά, Κατσίκι (204), Όξω Λακώνια. (203), Βρύσες, Αρκουδάς,
ρουσσαπιδιά, Τζένια, Γαιδούρω (503). Αμυγδάλοι (1 13), Πλατυπόδι (118), Νικηθιανώ (184),
Μονή Κρεμαστά (22).
Δήμος Βραχασίου: Βραχάσι ( έδρα Δήμου), (1333), Μίλατος (431), Λατσίδα (746), Μονή
Άγιος Γεώργιος Βραχασώτης (6).
Δήμος Κρητσάς: Κρητσά (έδρα Δήμου), (2071), Κρούστας (345), Πρίνα (269), Καλό Χωριό
(342), Άγιος Νικόλαος (95), Μέσα Λακώνια (119), Τάπαις (93), ζΜονή Άγιος ιωάννης ο Θεολόγος (8).
69 Κρητικού Κώδικος…, ό.π. σ. 50.
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70 α.Χ.Δ.λ., έγγραφο με χρονολογία 12-1-1884.
71 Βλπ. αλτουσέρ,λ., ό.π., σ. 104: «οι ιδέες ενός υποκειμένου ενυπάρχουν στις πράξεις του
ή πρέπει να ενυπάρχουν στις πράξεις του […] εμείς θα θεωρήσουμε ότι αυτές οι μορφές
πρακτικής ρυθμίζονται από κάποιο εξωτερικό τυπικό, χάρη στο οποίο κάθε πρακτική
μεταγράφεται στην υλική ύπαρξη ενός ιδεολογικού μηχανισμού».
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ουδαμού μεθοδική και τελεσφόρος διδασκαλία, ουδαμού ωρισμένος σκοπός
και ενέργεια, ουδαμού διδάσκαλοι ικανοί και ίνα είπωμεν και αυτών το δίκαιο,
ουδαμού αμείβονται ούτοι γενναίως και αναλόγως προς το επίμοχθον και
οχληρόν έργον των […]»72.

όταν η σοδειά ήταν πλούσια αναγκάζονταν για να πληρώσουν το φόρο όταν
η σοδειά ήταν πτωχή να καταφεύγουν στους τοκογλύφους και να επιδεινώνουν έτσι την οικονομική και την κοινωνική τους κατάσταση»73. ςύμφωνα με
τη νέα φορολογική νομοθεσία, «τα διάφορα ελαιόδεντρα διηρούντο εις τάξεις
και αναλόγως επεβάλλετο ο φόρος όστις ότε και λόγω μεροληψιών δημιούργησεν μεγάλας αδικίας. Επειδή δε εν Κρήτη δυστυχώς σπανίζει το χρήμα, ο
φόρος εις χρήμα ήταν πολύ επαχθέστερος του φόρου εις είδος διότι δια την
πληρωμήν αυτού ο φορολογούμενος αναγκάζεται να προσφύγη εις τον τοκογλύφον παρ’ ου τελείως απεμυζάτο και κατά κοινήν παροιμίαν του “κόστιζε
ο κούκος αηδόνι”»74.
Έτσι, οι διαμάχες γύρω από το φιλολογικό γυμνάσιο της Νεάπολης, οι επανειλημμένες μεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστημα που συνέβησαν και θα συμβούν αργότερα και επί Κρητικής πολιτείας καθώς και η εκτεταμένη ζήτηση
της εκπαίδευσης από τους απλούς κατοίκους της περιοχής αποδεικνύουν ότι
υπήρχε από πολύ νωρίς επίγνωση τόσο της ταξικής διάρθρωσης της κοινωνίας
όσο και του ρόλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, οι διαμάχες γύρω
από την εκπαίδευση εντείνονταν όλο και περισσότερο καθώς «η γεωργία αληθώς ναρκά ο δε γεωργικός λαός και ο καθ’ όλον λαός της νήσου πάσχει. Μύριοι
όσοι άνθρωποι κεκτημένοι εύκαρπον γην και άλλην ουσίαν αμελούσιν ή εγκαταλείπουσιν αυτήν τρέπονται επί άλλην ασχολίαν όπως ζησωσιν βίον ημερόβιον και άπορον». Οι κτηματικές περιουσίες υπέστησαν ήδη από τη δεκαετία
του 1880 «υποτίμησιν ανάλογον προς το ήμισυ και έτι πλέον της προτέρας
αξίας των και οι τέως μετρίας τάξεως γεωργοί υπεβιβάσθησαν εν βραχεί χρόνου διαστήματι εις την κατωτάτην τάξιν διότι το εισόδημα αυτών μόλις εξαρκεί να παρέχη τεμάχιον ξηρού άρτου εις την καλλιεργούσαν την γην μετά
πολλών μόχθων γεωργικήν οικογένειαν». αιτία για την κατάσταση αυτή ήταν
μια αιφνίδια «υποτίμησις, ή μάλλον ο εξευτελισμός των τιμών του λαδιού. Το
έλαιον μόνον άλλοτε εχρησίμευεν εις φωτισμόν, εις βρώσιν εις σαπωνοποιείαν
και εις πολλάς άλλας χρείας, αλλά κατά τας τελευταίας δεκαετηρίδας ή χρήσις αυτού περιωρίσθη μεγάλως, ένεκα της χρησιμοποιήσεως αντ’ αυτού άλλων
λιπαρών ουσιών […] η προσφορά αυξάνεται κατ’ έτος, ενώ η ζήτησις ελαττούται». η πτώση των τιμών αποδόθηκε τότε στον περιορισμό της χρήσις του,
στο ότι «εκτείνονται αι ελαιοφυτείαι καθ’ άπασαν την ζώνην, εν η δύναται να
ευδοκιμήση η ελαία»,αλλά και στις εισαγωγές λαδιών «δι’ ων νοθεύεται το

το κίνημα
Οι διαμάχες γύρω από την εκπαίδευση εντείνονταν όλο και περισσότερο
σε συνάρτηση με την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, η οποία, ας
σημειωθεί, υπήρξε ταχύτατη σε παγκόσμιο επίπεδο. ςύμφωνα με πληροφορίες της αμερικανικής Γεωργικής και Βιομηχανικής εφημερίδας «The farn implemente News» που αναδημοσίευσε η τοπική εφημερίδα «ηράκλειον»: « Ο
μαρασμός του εμπορίου, η έπτωσις των αξιών, αι οικονομικαί διαταράξεις και
αι εξ αυτών προερχόμεναι απώλειαι, έλαβον χώραν καθ’ όλην την οικουμένην
και ήσαν τ’ αποτελέσματα των αυτών γενικών αιτίων. η γνώμη ότι η χώρα
αύτη (Αμερική) ηδύνατο ν’ αποφύγη την κρίσην απεδείχθη γελοία. Διότι μ’
όλον ότι αι κερδοσκοπικαί και βιομηχανικαί επιχειρήσεις εξακολουθητικώς
ηύξανον, εν τούτοις η έκπτωσις των τιμών των κυριωτέρων γεωργικών προϊόντων υπήρξε συνεχής». η εφημερίδα ηράκλειον επισήμανε και αυτή τα
«αίτια τα προκαλέσαντα την γενικήν ταύτην καχεξίαν, ήτοι μεγάλαι κερδοσκοπικαί και χρηματιστικαί επιχειρήσεις αποτυχούσα, πτωχεύσεις τραπεζών
και η εκ τούτων προελθούσα έλλειψις εμπιστοσύνης, ασθένειαι και μεγάλαι
εν μέρει εσοδείαι». Και κατέληξε «ο δυνάμενος να παράγη περισσότερα και
ευθηνότερα θέλει είσθαι ο κύριος της καταστάσεως».
η επιδείνωση της θέσης των αγροτικών πληθυσμών του λασιθίου εντάθηκε
ιδιαίτερα όταν το φορολογικό σύστημα τροποποιήθηκε με την παγίωση της
δεκάτης και την είσπραξή της σε χρήμα. ςα βάση για την παγίωση της δεκάτης λήφθηκε το ποσό που αντιστοιχούσε προς το ένα έκτο της απόδοσης που
είχε ο φόρος αυτός κατά οικονομική περιφέρεια μέσα σε έξι χρόνια, από τα
οποία τα τρία ήταν άφορα και τα άλλα τρία εύφορα. το ποσό αυτό κατανέμονταν στους κτηματίες της οικείας οικονομικής περιφέρειας ανάλογα με την
περιουσία του καθενός. Όμως, κατά την εκτίμηση των περιουσιών γινόταν σοβαρές αδικίες εις βάρος των πτωχότερων οι οποίοι επωμίζονταν φόρους που
έπρεπε να καταβάλλουν οι ευπορότεροι. το νέο φορολογικό σύστημα δημιούργησε πρόσθετες δυσκολίες στους μικροϊδιοκτήτες κατά τα έτη της αφορίας. «Μη έχοντας ούτε την πρόνοια ούτε και την ευχέρεια να αποταμιεύουν,

72 Βλπ. Εφημερίς της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης, 6/7/1881.
212

73 πρεβελάκης Ε., «το καθεστώς της Χαλέπας και το Φιρμάνι του1889», στο περ. Κρητικά
Χρονικά, τ. Ι, 1963.
74 Οικονομικής Ελλάς, εφημερίς οικονομολογική και πολιτική,έτος 1ο, τόμος 1ος, εν αθήναις
1912.
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ελαιόλαδον». η νόθευση του ελαιόλαδου είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε
ο Γενικός Διοικητής Κρήτης αναγκάστηκε να απαγορεύσει με Νόμο «την εισαγωγήν του εκ του σπόρου του βάμβακος και του ηλιοτροπίου εξαγομένου
ελαίου». Ο νόμος προέβλεπε αυστηρό πρόστιμο σε όσους «λαθραίως εισάγουν
έλαια δι’ οποιουδήποτε λιμένος ή παραλίας, για όσους εν γνώσει βοηθούν και
διευκολύνουν την αποβίβασιν και την εκ του λιμένος ή της παραλίας μεταφοράν, για τους αναμειγνύοντες τοιαύτα έλαια μετά ελαιολάδου και για τους
αγοράζοντες τοιούτον νοθευμένον έλαιον εμπόρους […]»75.
η χαμηλή αποδοτικότητα οφειλόταν, επίσης, και στις συχνές επαναστάσεις και στην χρησιμοποίηση απαρχαιωμένων γεωργικών μεθόδων. Ξένοι προς
τις εξελίξεις της γεωπονίας οι Κρητικοί ως τα μέσα της δεκαετίας του 1870
«αγνοούσαν το κλάδεμα, ενώ ως τα μέσα της δεκαετίας του 1880 χρησιμοποιούσαν το αλέτρι των κλασικών χρόνων της αρχαιότητας. Τα παλιά ξύλινα
ελαιοτριβεία μόλις τότε είχαν αρχίσει να αντικαθίστανται από μεταλλικά αλλά
η καλλιέργεια και η συλλογή της ελιάς παρέμεναν σε υποτυπώδη κατάσταση»76.
Όμως πρόβλημα δεν παρουσίαζε μόνο το λάδι. Ένα ακόμη βασικό προϊόν
για την περιοχή, το χαρούπι, άρχισε να αντιμετωπίζει και αυτό σοβαρά προβλήματα διάθεσης. ςε εμπορικό δελτίο διαβάζουμε: «περί χαρρουπίων ούτε
λόγος να γίνεται αφού και φορτώσεις εν τη παρούση εποχή δεν είναι δυνατόν
να γίνωσι δια ρωσσίαν και Δούναβιν. Ονομαστικώς δε διατηρούνται αι τιμαί
των γροσ. 17 δια του Αγίου Νικολάου. Εν τούτοις η εν ταις αγοραίς ταύταις
της καταναλώσεως επικρατούσα απαραδειγμάτιστος αζητησία και το σπουδαίον των εκεί παρακαταθηκών ουχί μόνον δεν δίδει, έστω και κατά την άνοιξιν ελπίδα βελτιώσεως των τιμών αλλά απεναντίας κίνδυνον μεγαλυτέρου
εξευτελισμού του είδους»77.
Έτσι, η τοπική αγροτική οικονομία του Μεραμβέλλου εισήλθε από τότε σε
μια μακρά περίοδο αστάθειας: «υπάρχη μια τεράστια πλάστιγξ επί του ενός
δίστου της οποίας ο έμπορος ετοποθέτησεν την παγκόσμιον παραγωγήν, επί
δε του ετέρου την παγκόσμιον κατανάλωσιν. Αι διαρκείς δε ταλαντεύσεις
αυτής τείνουν εις ισοστάθμισιν περί το φυσικόν κέντρον, την τιμήν ρυθμιζομένη
και υπό του αγρύπνου οφθαλμού της κερδοσκοπίας […]». η επιδείνωση αυτή
των οικονομικών συνθηκών πολλαπλασίασε τις φωνές που επισήμαιναν όχι
μόνο την αδικία την οποία επέφερε το «νέον φορολογικόν σύστημα», το οποίο
ήταν «όλως διάφορον του πρώτου» προκαλώντας ζημιές στους ενοικιαστές

των Μοναστηριακών κτημάτων κατά «τα αλλεπάλληλα άφορα έτη», αλλά και
τα αδιέξοδα του εκπαιδευτικού συστήματος καθ’ όσον, όπως υποστηριζόταν,
οι μαθητές «έμαθον καλώς τα διδαχθέντα αλλά αν εις τους στίχους του Ομήρου δεν υπάρχωσιν πάντες οι όροι της εμπορικής γλώσσης, αν την Λατινικήν
αγνοώσιν εκείνοι προς ους έχετε συναλαγάς τι πταίουν οι διδάσκαλοι; [...] Tα
ημέτερα σχολεία στολίζουσι τους φοιτώντας εις αυτά δια πολλών και καλών
γνώσεων, αλλ’ η χρησιμοποίησις των γνώσεων τούτων ως βιοποριστικού επαγγέλματος είνε λίαν περιορισμένη».
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο και σύμφωνα με τον ανταποκριτή της εφημερίδας του ηρακλείου «Μίνως» «ο τοποτηρητής του Διοικητού Λασιθίου κ. Κ.
Αξελός έδωκεν εντόνους διαταγάς τοις αρμοδίοις όπως εισπράξωσι τον επί
του ελαίου δημοτικόν φόρον ½ τοις εκατόν, τον οποίον, ως γνωστόν, οι κάτοικοι της επαρχίας ηρνήθησαν εξαρχής να πληρώσωσι, συνάμα δεν προσεκάλεσε παρ’ αυτώ πολλούς των προκρίτων, ους προέτρεψε να δώσωσι πρώτοι
τον εν λόγω φόρον γενόμενοι ούτω καλόν παράδειγμα τοις λοιποίς συνδημόταις των αλλ’ ούτοι όλοι διαρρήδην ηρνήθησαν να συμορφωθώσι προς τον υπό
της τελευταίας των Κρητών Συνελεύσεως επιψηφισθέντα Νόμον, προβάντες
μάλιστα εις το να συναψωσιν απρεπή προς τον κ. Αξελόν λογομαχίαν. Όθεν η
διοίκησις βλέπουσα ότι αι προτροπαί και συμβουλαί αυτής αποβήσονται άγονοι, απεφάσισε να λάβη δραστηριώτερα μέτρα κατά των ανθισταμένων εις
την απότισιν του ειρημένου φόρου, εφ ω έγνω ίνα θέση εις ενέργειαν την χωροφυλακήν, ή το αποτέλεσμα αναμένομεν μετά περιεργείας να ίδωμεν, διότι
μέχρι της σήμερον παρ’ ουδενός ηδυνήθη να εισπράξη τον φόρον εξ ου προκύπτει ότι δυσάρεστα θ’ αναφύωσιν επεισόδια μεταξύ των ανθισταμένων και
της χωροφυλακής. Αλλ’ είθε ούτοι να συναισθανθώσι την εκ της αποτίσεως
του φόρου τούτου προκύψουσαν εις τον τόπον κοινήν ωφέλειαν κατανοήσωσι
το άτοπον της διαγωγής των, συμμορφωθώσι προθύμως προς τον δημοφελήν
νόμον της Συνελεύσεως και αρθώσιν ούτω αι σοβαραί συνέπειαι ας αναντιρρήτως θα συνεπήγετο η άρνησις και αντίστασις αυτών».

75 Εφημερίς της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης,12/1/1886.
76 Καλλιατάκη- Μερτικοπούλου Κάλια, ό.π.
77 Εφημερίδα «ηράκλειον» 10/5/1895.
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ςτην συνέχεια η εφημερίδα σημειώνει ότι «εκ νωτέρων ημών πληροφοριών
αποδεικνύεται ότι αι προβλέψεις του ημετέρου ανταποκριτού επραγματοποιήθησαν, καθόσον ου πολύ μετά ταύτα το ρεύμα της αντιστάσεως ισχυροποιηθέν
δια της προσελεύσεως και άλλων συνδημοτών, έλαβεν απειλητικώτερον χαρακτήρα, τουθ’ όπερ ηνάγκασε τον κ. Αξελόν ίνα τηλεγραφικώς μεν αναγγείλη
τα γεγονότα εις την ανωτέραν αυτού αρχήν, εξαιτήσηται δε την συνδρομήν
της ημετέρας Διοικήσεως ήτις πάραυτα εξαπέστειλεν εκίσε απόσπασμα
χωροφυλάκων υπό τον ταγματάρχην Κων. ιωαννίδην προς περιφρούρισιν της
των κατοίκων ησυχίας και αποκατάστασιν της διαταραχθείσης τάξεως»78.
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ςτο επόμενο φύλλο της η ίδια εφημερίδα εξέφρασε «την λυπηράν εντύπωσιν, ην προυξένησαν ημίν αι από του παρελθόντος Σαββάτου εις την πόλιν
μεταδοθείσαι εκείθεν ειδήσεις, αίτινες παριστώσι τα πράγματα παρά προσδοκίαν λαβόντα μείζονας διαστάσεις, ενώ ηλπίζαμεν, ότι μεταξύ των συμπατριωτών ημών τούτων ήθελεν εν τέλει επικρατήσει η αναγκαία ψυχραιμία
απέναντι της επιμόνου απαντήσεως της Διοικήσεως του Τμήματος εκείνου.
Πριν ή προβώμεν εις την αφήγησιν των συμβάντων της διαληφθείσης ημέρας,
καθήκον δημοσιογραφικόν επιτελούμεν, εκδηλούντες, ότι τόσον η Γενική Διοίκησις όσω και ο τοποτηρητής του Διοικητού Λασσιθίου εξεπλήρωσαν το αναπόδραστον καθήκον, όπερ επεβάλλετο αυτοίς υπό της ανάγκης του να
καταστήσωσι σεβαστά τον τε νόμον και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και ότι απέναντι τοιαύτης σπουδαίας αντιστάσεως των αρνουμένων να
συμμορφωθώσι προς το καλώς εννοούμενον συμφέρον της πατρίδος αι ειρημέναι Δικαστικαί Αρχαί επεδείξαντο ικανήν ανοχήν και μετριοπάθειαν, άτινα
υπό πολλών εχαρακτηρίσθησαν ως αδράνεια εκ μέρους αυτών. Καθά εκείθεν
μανθάνομεν, οι κάτοικοι της ειρημένης Επαρχίας πληροφορηθέντες την εν Νεαπόλει άφιξιν του κ. Ν. Κ. ιωαννίδου μετ’ αποσπάσματος χωροφυλάκων και
την εκείσε αποστολήν δύο περίπου λόχων τακτικού στρατού, ήρξαντο από
πρωίας να προσέρχωνται αθρόοι. Εν ω δε καθ’ ομίλους συνεννοούντο τι ώφειλον να πράξωσιν, εάν επιμόνως ήθελε ζητηθή παρ’ αυτών η απότισις του δημοτικού φόρου αίφνης εις των αξιωματικών εκ της αστυνομίας ηρακλείου ιδών
παίδα τινα μαχαιροφορύντα απήτησε παρ’ αυτού εν τη εκλπηρώσει του καθήκοντος του τω παραδώση το μαχαίριον. Αλλά το περιστατικό τούτο καθεαυτό ασήμαντον έδωκεν αφορμήν εις μείζονα ερεθισμόν των πνευμάτων, διότι
λαβόντες γνώσιν τούτου οι κάτοικοι συνηθροίσθησαν εις την πλατείαν του Διοκητηρίου και εζήτησαν παρά της αστυνομίας να τοις επιστραφή το παρά του
παιδός εκείνου αφαιρεθέν μαχαίριον, όπερ όμως ηρνήθη αύτη να τω παραδώση. Τότε ωργισθέντες ηπειλήσαν ότι θα το ελάμβανον βιαίως. Επειδή δε
εφαίνοντο διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν την απειλήν των, η αστυνομία
ετοποθέτησεν εν παρατάξη τους υπ’ αυτήν χωροφύλακας ίνα αποθήσωσι το
επερχόμενον πλήθος, αλλ’ εις την πρώτην των χωροφυλάκων κίνησιν, οι κάτοικοι εφώρμησαν κατ’ αυτών και των αρχηγών των, τινάς των οποίων, λέγεται ότι ετραυμάτισαν δια ροπάλων, και ίσως θα διέπραττον χείρονα τούτων
ει μη επήρχετο η μεσολάβησις των προσελθόντων κ. κ. Κ. Κοζιράκη, Εμμ. Λυράκη και λοιπών. Μέχρι της ενδεκάτης ώρας τα πράγματα είχον φθάσει εις
το σημείον τούτο, ότε ο Τοποτηρητής του Διοικητού τηλεγραφήσας προς την

Γενικήν Διοίκησιν τα διατρέξαντα, έλαβε διαταγήν ν’ αναστείλη προσωρινώς
την είσπραξιν του Δημοτικού φόρου και ν’ αποφυλακίση τους κρατηθέντας.
Τούτου γενομένου το πλήθος διελύθη ουδέν δ’ έκτοτε συνέβη δυσάρεστον. Το
εφ’ ημίν νομίζομεν, ότι η Γεν. Διοίκησις τα μέχρι τούδε ληφθέντα μέτρα εθεώρησεν ανεπαρκή καθ’ όσον δεν δύναται να υπάρξη εξαίρεσις ως προς την
εφαρμογήν του περί δημοτικής φορολογίας Νόμου δια τους κατοίκους της
Επαρχίας Μεραμβέλλου, αφού αι λοιπαί της νήσου επαρχίαι επλήρωσαν και
πληρόνουν προθύμως τον δημοτικόν φόρον και αφού άπαντες οι πολίται απέναντι του νόμου έχουσι τα αυτά δικαιώματα και καθήκοντα. η Γεν. Διοίκησις
φρονούσα ότι δύναται ακόμη το ζήτημα να λυθή δι’ ηπίων μέτρων διέταξε ν’
απέλθωσν εις Μεραμβέλλον οι από τινος διαμένοντες μετ’ αποστολής ενταύθα
Χαήλ Εφένδης και Κ. Παππαδογαιαννάκης, μέλη του Γεν. Διοικητικού Συμβουλίου, όπως δια συνδιαλλακτικών μέσων πειθαναγκάσωσι τους ανθισταμένους
εις το να συμμορφωθώσι με τον νόμον. Απέστειλε δε ενταύθα τον ταγματάρχην
της χωροφυλακής Εμίν βέην, όστις μετέβη χθες ες Νεάπολιν, καθώς και δύο
λόχοι περίπου τακτικού στρατού προς ενίσχυσιν του εκείσε ευρισκομένου.
Τελευτώντες, πεποίθαμεν, ότι οι ευ φρονούντες εν Μεραμβέλλω συμπατριώται ημών θέλουσι συμπράξει πατριωτικώς μετά των ειρημένων συμβούλων
όπως πείσωσι τους συμπολίτας των εις το να παραιτηθώσι των αδικαιολογήτων αξιώσεών των, καθ’ όσον αι συνέπειαι της επιμονής και ήκιστα ασυμφόρου
συμπεριφοράς αυτών, έσονται δυσάρεστοι δια αυτούς, δύναναται δε λεληθότως να εξυπηρετήσωσιν εις την καταστροφήν των όσα δι’ ανυπολιγίστων θυσιών απεκτήθησαν».79
ςτο επόμενο φύλλο της η εφημερίδα μας πληροφορεί ότι «Την παρελθούσαν Πέμπτην επανήλθεν εν τη πόλει ταύτη εκ Μεραμβέλλου μετά εκατόν πεντήκοντα περίπου χωροφυλάκων, ους είχε παραλάβει μεθ’ εαυτού κατά την
εκείσε μετάβασίν του, ο ταγματάρχης της χωροφυλακής του τμήματος ηρακλείου κ. Χ. Κ. ιωαννίδης. ως γνωστόν, ο ταγματάρχης ούτος είχε διαταχθή
υπό της Γεν. Διοικήσεως, ίνα απέλθη εις την ειρημένην επαρχίαν, οι κάτοικοι
της οποίας μετά την άφιξιν του τοποτηρητού της Διοικήσεως του Τμήματος
Λασσιθίου κ. Κ. Αξελού αρνήθησαν αποτόμως να πληρώσωσι τον δημοτικόν
φόρον, προς σκοπόν του να ενισχύση την αυτού χωροφυλακήν και ενεργήσωσιν από κοινού προς είσπραξιν του ειρημένου φόρου. Επανελθόντος του ταγματάρχου επανέκαμψαν ενταύθα και τα μέλη του Γεν. Διοικητικού Συμβουλίου
κ.κ. Κ. Παππαδογιαννάκης και Χαλήλ εφένδης, οίτινες ένεκα των εν Νεαπόλει
συμβάντων της 31 του παρελθόντος μηνός διετάχθησαν υπό της Γεν. Διοικήσεως να μεταβώσιν εκείσε και εξετάσωσι τας κυρίας αφορμάς, αίτινες παρε-

78 «ΜΙΝΩς» 7 Φεβρουαρίου 1884 ςάββατον αριθμ. 8, έτος α΄ (ΔΙαΔηλΩςΙς Κατα τΟΥ ΔηΜΟτΙΚΟΥ ΦΟρΟΥ ΕΝ ΜΕραΜΒΕλλΩ).
216

79 Εφημ. ΜΙΝΩς 7/2/1881, αριθμ. 8.
217

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον

Συλλογική δράση, εκπαίδευση και κοινωνικό κίνημα στη Νεάπολη της ύστερης τουρκοκρατίας

κίνησαν τους κατοίκους της επαρχίας ταύτης ου μόνον ν’ αρνηθώσι την πληρωμήν του εν λόγω φόρου, αλλά και εις φανεράν να προβώσιν αντίστασιν κατά
της αστυνομικής Αρχής και δη και εις διαδηλώσεις στασιαστικόν εχούσας χαρακτήρα. Επεφορτίσθησαν δε, ως είχομεν μάθει, ίνα υποδείξωσιν εις τους κατοίκους της ειρημένης Επαρχίας, ότι οφείλουσι να μη επιμείνωσιν εναντίον της
πλήρους εφαρμογής νόμου, τον οποίον συνέταξε και εψήφισεν αυτή η Γεν. Συνέλευσις της Κρήτης μετά των αντιπροσωπώπων των, αλλά να συμμορφωθώσι
προς αυτόν, ως έπραξαν πάντες ανεξαιρέτως οι κάτοικοι των άλλων αυτής
επαρχιών, εάν ήθελον να μη επισύρωσιν εις εαυτούς επί πλέον ανθιστάμενοι
άπασαν την αυστηρότητα των Νόμων.
Τα πράγματα ατυχώς και μετά την αποστολήν των ειρημένων συμβούλων
εις την επαρχίαν Μεραμβέλλου, ουδόλως μεταβλήθησαν, απεναντίας δε εις
χείρονα, καθ’ ημάς τουλάχιστον, περιήλθον κατάστασιν, καθ’ ας έχομεν πληροφορίας. Οι απεσταλμένοι ούτοι της Γεν. Διοικήσεως μικρόν διαμείναντες εν
Νεαπόλει, όπως λάβωσιν εκ του σύνεγγες γνώσιν των εκείσε συμβάντων μετέβην εις το χωρίον Βουλισμένην, ένθα προσκαλέσαντες τους προκριτωτέρους
εκ των κατοίκων της Επαρχίας δεν έλειψαν ίνα απευθύνωσιν αυτοίς και τας
αναγκαίας προτροπάς και παρατηρήσεις αυτών αναφορικώς προς τα λαβόντα χώραν ένεκα της αρνήσεως και της ταύτην παρακολουθησάσης αντιστάσεως εις τας επανειλημμένας διαταγάς της Γεν. Διοικήσεως. Οι
συνελθόντες εκ των κατοίκων, συναισθασθέντες φαίνεται το ανοίκειον και άτοπον της διαγωγής των, εδήλωσαν τοις Συμβούλοις ότι καλόν ήθελεν είσθαι εάν
επήρχετο συμβιβασμός, καθ’ ον οι μεν κάτοικοι πραγματικήν μεταμέλειαν εφ’
οις διέπραξαν δεικνύοντες ν’ αποτίσωσιν αμέσως τον καθυστερούμενον δημοτικόν φόρον, η δε Γεν. Διοίκησις να μη φανή αυστηρά κατά των διενεργησάντων την κατά της αστυνομικής Αρχής αντίστασιν. η τοιαύτη δήλωσις,
εννοείται έδωσεν την εντύπωσιν της καταλαγής τοις Συμβούλοις οι οποίοι τηλεγράφησαν προς την Γεν. Διοίκησιν ίνα ζητήσωσι τας οδηγίας περί του πρακτέου, αύτη δε προαγγέλουσα ην υπό τοιούτο πνεύμα περαιτέρω ενέργειαν
των Συμβούλων διέταξεν αυτούς να προβώσι και να φέρωσιν εις πέρας την
εκείσε αποστολήν των. Αλλ’ οποία δεινή απάτη, εν ω ηλπίζετο ότι η Γεν. Διοίκησις δια της δηλώσεως ταύτης των συνελθόντων φρονίμων της Επαρχίας Μεραμβέλλου έμελλε να εξέλθη της δυσχερούς θέσεως εις ην περιήγαγον αυτήν
άνθρωποι μη συναισθανόμενοι την μεγάλην ηθικήν ευθύνην, ην δια της ασυγνώστου διαγωγής των ανέλαβον απέναντι της ισχύος των νόμων, ους ώφειλον
και οφείλουσι να ευλαβώνται, αίφνης πολλοί εκ των κατοίκων αυτής αθρόοι
συνελθοντες εις το ειρημένον χωρίον, ου μόνον αντέκρουσαν την γνώμην ην ης
εξέφρασαν οι κατά την προτεραίαν προσελθόντες συνεπαρχιώται αυτών περί
της όσον οίον τε συμβιβαστικής λύσεως της υποθέσεως ταύτης, αλλά και απε-

κήρυξαν τους την ταιαύτην διεξομάλυνσιν προτείναντας, προσθέντες μάλιστα,
ότι δεν αναγνωρίζουσιν άλλην Αρχήν πλην της εν Κωνσταντινουπόλει Υψ.
Πύλης, αλλ’ ουδέ τους υπό της Γεν. των Κρητών Συνελεύσεως ψηφισθέντας
Νόμους. Μετά την τοιαύτην εκδήλωσιν των συνελθόντων οι ειρημένοι Σύμβουλοι δεν έπρεπε βεβαίως να παραμείνωσιν εν Μεραμβέλλω, καλώς δε έπραξεν
η Γεν. Διοίκησις διατάξασα την εκείθεν απέλευσιν των, αφ’ ου εννοείται έμαθε
παρ’ αυτών το αμετάπειστον της γνώμης των κατοίκων της Επαρχίας ταύτης.
Λέγομεν, ότι δεν έπρεπε να παρατείνωσι την αυτόθι διαμονήν των οι απεσταλμένοι της Γεν. Διοικήσεως, διότι τη αληθεία η εμμονή αυτής εις την πολιτικήν
της ηπιότητος αναμφιβόλως ήθελε καταδείξει εμφανέστερον την έλλειψιν της
ηθικής δυνάμεως ην κέκτηται, και την οποίαν δύναται να μεταχειρισθή εναντίον εκείνων, οίτινες χωρίς να σταθμίσωσι καλώς και να μετρήσωσι τας λίαν
δυσαρέστους συνεπείας ας προεκάλεσεν η απερίσκεπτος διαγωγή των, συντελέσαντες εις το να διαταραχθή η τάξις, προέβησαν εις το να προπηλακίσωσιν επί τοσούτο και νόμους και Αρχάς, καταδείξαντες, ότι ολίγον φείδονται
της τιμής και υπολείψεως, άτινα δια τοσούτον θυσιών εκτήσατο ο τόπος των.
Αλλ’ ερωτώμεν τους ζωηρούς τούτους πατριώτας οίτινες ηθέλησαν να τεθώσιν
υπεράνω των νόμων ούτω πολιτευθέντες, που εστηρίχθησν τοιαύτα μετελθόντες μέσα όπως περιφρονήσωσι τοσούτον ασυστόλως και προπετώς τας
αρχάς, αίτινες ίσως, κατ’ αυτούς έπταισαν, διότι εζήτησαν δια μέσων ηπίων
και συνδιαλακτικών να καταδείξωσιν αυτοίς ότι έδει να συμμορφωθώσι με
νόμον, ον ώφειλον να σεβασθώσιν ως προελθόντα εξ αυτών των αντιπροσώπων
της πατρίδος των; Ίσως θα είπωσιν ότι θέλουσι μεν την ύπαρξιν των Δημαρχείων, αλλά δεν ευχαριστούνται να πληρώσωσι δημοτικόν φόρον, διότι έχουσι
δρόμους και γεφύρας και πόρους προς διατήρησιν των σχολείων εν τη επαρχεία των. Καλά ταύτα, αλλά πως θα διατηρηθώσι τα δημαρχεία εις τας λειπάς
Επαρχίας αίτινες στερούνται των αναγκαίων μέσων προς πραγματοποίησιν
τοιούτων κοινοφελών έργων; Άρα γε η ευημερία του τόπου και η ανύψωσις
αυτού εις την εμπρέπουσαν του πολιτισμού θέσιν συνιστάται εις την πρόοδον
και ανάπτυξιν των ευεργετικών αυτού πλεονεκτημάτων εν τω στενοτάτω
κύκλω μιας Επαρχίας ή εις το σύνολον αυτών, ώστε η διάθεσις των πόρων της
μιας υπέρ της ετέρας να θεωρήται ως αδίκημα και καταπίεσις της ευμοιρούσης τούτων; Τοιαύται αποκεντρωτικαί ιδέαι νομίζομεν ότι δεν αρμόζουσιν εις
αληθείς πατριώτας, διότι εάν επιθυμώμεν ειλικρινώς την πρόοδον αυτής, δέον
άπαντες να συντελέσωμεν προς τούτο καταστρέφοντες εις τον βωμόν του καθόλου συμφέροντος αυτής παν αίσθημα τείνον να παραλύση την κοινήν ενέργειαν. Καθ’ ημάς, παν άλλο φρονούμεν υπήρξε το ελατήριον της αντιστάσεως
των, ή ότι ευμοιρούσι των μέσων, άτινα δύναται να παράσχη αυτοίς η απότισις
του δημοτικού φόρου. Άλλως τε απατώνται λίαν εάν νομίζωσιν ότι έχουσι δρό-
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μους, γεφύρας και σχολεία εις τόσω ανθηράν κατάστασιν ώστε να ώσιν ανεπίδεκτα πλέον βελτιώσεως, μεταρυθμίσεως ή προαγωγής. Δυστυχώς η παρούσα κατάστασις των, δεικνύει ότι πολλαί και ποικίλαι υπάρχουσιν ελλείψεις
εν τη Επαρχία των, και ότι πολλών εισέτι κοινωφελών χρήζουσιν έργων δια
την εντελή των οποίων πραγματοποίησιν ουδ’ αυτή η είσπραξις του ημίσεως
τοις % του δημοτικού φόρου ήθελεν επαρκέσει προς θεραπείαν των απολύτων
αναγκών. φρονούσιν άρα γε, ότι και Γεν. Διοίκησις και Συνέλευσις θα επιτρέψη
αυτοίς ίνα τεθώσιν εις εξαιρετικήν κατάστασιν απέναντι του τόπου, και ότι
και αι λοιπαί Επαρχίαι της νήσου θα μένωσιν ευχαριστημέναι με τας παραδόξους ιδέας ας εξεδήλωσαν τελευταίον εις τους κ.κ. Συμβούλους, ώστε και να
συμμερισθώσιν αυτάς; Λυπούμεθα καιρίως, διότι τέκνα όντες της δυστήνου
και πολυπαθούς Κρήτης επί τοσούτον παρεξετράπησαν, ώστε να αρνώνται
τας θυσίας και καταστροφάς ας επανειλημμένως αύτη υπέστη προς απόκτησιν καταστάσεως πραγμάτων οπωσούν ανεκτής, και να θέλωσι να επανέλθωμεν εις εποχήν, καθ’ ην ίσχυε σύστημα, το οποίον και αυτοί απεδοκίμαζον και
εις την μεταβολήν του ολίγον ή πολύ συνετέλεσαν. Λυπούμεθα, λέγομεν βλέποντες αυτούς ούτω πολιτευομένους παρά το ορθώς και καλώς εννοούμενον
συμφέρον και θέλοντας να επανέλθωμεν εις εποχήν, ην αναπολούντες αποτροπιαζόμεθα, εν ω οι λοιποί συμπατριώται των μη ευχαριστούμενοι ουδέ εις
τα σήμερον υπάρχοντας επιθυμούσι και εύχονται ίνα τύχωσιν ευρυτέρων δικαιωμάτων δυναμένων να ικανοποιήσωσιν λαόν θυσιασθέντα και καταστραφέντα χάριν της ευημερίας και προόδου του.
ηναγκάσθημεν να εκτείνωμεν τον λόγον όπως κταδείξωμεν ότι πάντες οι
συμπατριώται ημών απεδοκίμασαν και αποδοκιμάζουσι καθ’ ολοκληρίαν τα
τοιαύτα κινήματα των εν Μεραμβέλλω, κινήματα, τα οποία δεν δύνανται ή να
εκθέσωσιν εις τα όμματα του έξω κόσμου ουχί πλέον τους διενεργήσαντας
αυτά, αλλά την πατρίδα ημών. Εννοούμεν δε τον λόγον, όστις καθά ηκούσαμεν, παρώτρηνε τα δημοτικά Συμβούλια των άλλων επαρχιών ίνα εκδηλώσωσι
την κατά των τοιούτων κινημάτων άκραν αποδοκιμασίαν των. Ο λόγος της
τοιαύτης διαμαρτυρήσεως των δημοτικών Συμβουλίων είναι καταφανής άτε
προκειμένων ν’ αποδείξωσιν εις τους μη ειδότας τα πράγματα του τόπου
ημών, ότι αυτοί και μόνοι εισίν υπεύθυνοι δια τας πράξεις τας οποίας πας αληθής και γνήσιος Κρης οφείλει ν’ αποκηρύξη στεντορεί τη φωνή και ν’ αποκρούση μετ’ αγανακτήσεως τον χαρακτήραν των. Ουδέποτε ηθέλομεν
προαχθή εις το να εκφράσωμεν απροκαλύπτως τας ιδέας και τα φρονήματα
ημών, εάν μη εφοβούμεθα ότι εις τα εν Μεραμβέλλω κινήματα ήθελον τυχόν
αποδώσει ξένοι τε και ομογενείς τάσεις ανελευθέρους και προς παν γενναίον
και υψηλόν αίσθημα μη ανταποκρινομένας. Εκπληρώσαντες δε το καθήκον,
όπερ επεβάλλετο ημίν, πεποίθαμεν, ότι δεν θα μας παρεξηγήσωσιν οι εν Με-

ραμβέλλω συμπατριώται ημών, διότι είπομεν την αλήθειαν. Ευχόμεθα δε τελευτώντες, ίνα ούτοι ως τάχιστα επανέλθωσιν εις ορθωτέρας ιδέας και καταδείξωσι δια των πραγμάτων, ότι αγαπώσιν αληθώς την εαυτών πατρίδα μη
θέλοντες να επειμένωσιν εις τον δυσφημισμόν αυτής δια πράξεις, τας οποίας
και αυτοί δεν δύνανται αλλ’ ή να αποδοκιμάσωσι και επί τέλους ομολογήσωσιν
ότι υπήρξαν εξ εκείνων, αίτινες αμαυρούσι την ιστορίαν των λαών των αρξαμένων ν’ αναφαίνωνται επί της πολιτικής σκηνής και να οργώσι προς βελτίωσιν
του μέλλοντος αυτών»80.
Οι ανταποκρίσεις της εφημερίδας ανάγκασαν τότε ευάρυθμους κατοίκους
της Νεάπολης να δημοσιεύσουν επιστολή στην οποία ανέφεραν «Εν τω προλαβόντι φύλλω υμών εδημοσιεύσατε ως κύριον άρθρον σας την ω ςλέγετε «διαδήλωσιν κατά του δημοτρικού φόρου εν Μεραβέλλω» δι’ ην δεν δυνάμεθα και
ημείς αλλ’ η να εκφράσωμεν την λυπηράν και παρά προσδοκίαν εντύπωσιν
ην προξενήσατε ημιν δια του τοιούτου σας ανοικείου εις τας εν τω πρώτω
φύλλω σας υποσχέσεις παραβαίνοντος τρόπου σας. Ταχέως βλέπομεν εξήλθατε ει ςεπίδειξιν της περί τους κομματισμούς ικανότητός σας.
Ο λαός του Μεραμβέλλου δεν είνε βάραβαρος ως πλαγίως εμφαίνεται εν
τω προλαβόντι φύλλω σας, αλλ’ είχε λόγους ευλογωτάτους και πολλούς δι’ ων
ηρνείτο την απόδοσιν του δημοτικού φόρου. Πασίγνωστος και πανθομολογούμενος είνε η πενία εις ην περιήλθε και η χρεωκόπισις ένεκα των αλλεπαλλήλων
επαναστάσεων και τώρα μόλις πως ανακουφιόμενος και μη ανλαβών εισέτι
νομίζει ότι δεν έπρεπε να υποβληθή αμέσως εις τοιαύτα ζητήματα, καθ’ όσον
και ο αναρρώνων εξ ασθενείας ‘ανθρωπος δεν επιβάλλεται άμα τη βελτιώσει
αυτού υπό του ιατρού εις ότι ανεξαιρέτως και οι λοιποί, αλλά βαθμιδόν αναλαβών εντελώς δύναται να συμπράττη τοις άλλοις, αφ’ ετέρου δε και ετηλεγράφισον εις την Γεν. Συνέλευσιν ότε ευρίσκετο εισέτι εν ενεργεία το
απαράδεκτον του, αλλ’ ουδενός τότε γενομένου περί πούτου απήτησε δι’ αναφοράς παρά του Γ.Δ. Συμβουλίου την ει δυνατόν απαλλαγήν του του τυοιούτου, αλλ’ απορριφθείσης και ταύτης ήτο έτοιμος τώρα πλέον μετά τόσας
προσπαθείας προς αποποίησιν αυτού εις την απόδοσιν του καίτοι δι’ όλων
των νομίμων και φρονίμων μέτρων δεν εγένετο δεκτή η απάιτησις του. Αλλ’
όμως ούτε ο τοποτηρητής Λασιθίου εξετέλσεν ως έδει τα καθήκοντά του, καθόσον δεν επροσκέλεσεν ευγενώς και νομίμως τους αρμοδίους εκκάστου χωρίου ίνα ζητήσει παρ’ αυτών την απότισιν του δημοτικού φόρου, αλλ’ αμέσως
διέταξεν ως εν μεσαιωνική εποχή την δια της αστυνομίας είσπραξιν του προσθέσας μάλιστα ότι ούτε δημογέροντας έχει ανάγκην ούτε τίποτα δεν αναγνωρίζει και ότι έχει αυστηράν διαταγήν ίνα τον εισπράξη εκουσίως και
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ακουσίως, ούτε ο εκ Κερκύρας ίσως αποδράς εισαγγελεύς όστις διισχυρίζετο
ότι αν αι φυλακαί δεν ήρκουν υπήρχε και ο στρατών εις τον οποίον ήθελε φυλακήσει τους Μεραμβελλιώτας.
Κατά δεν ορθώς εσκέπτετο ο λευκογενείς ούτος εισαγγελεύς περί της γενικής δηλαδή του λαού φυλακίσεως, τούτο αφίνετετε εις την κρίσιν εκάστου.
Εκτός δε ούτων και ο τρόπος μεθ’ ον προσηνέχθη ο ταγματάρχης της χωροφυλακής ηρακλείου και οι υπ’ αυτού αξιωματικοί και χωροφύλακες όχι μόνον
την καρδίαν παντός ευαισθήτου ήθελον θίξει, όσον ήπιος εκ φύσεως και αν
ήνε αλλά και τον εις λήθαργον και νάρκωσιν ευρισκόμενον. Διότι αναχωρούντες εξ ηρακλείου και πεποιθότες εις την υπό την υπό εταιρώντων ανθρωπαρίων ομολογουμένην πρωτέραν των ρωμμαλαιότητα, και νομίζοντες ως ποτε
ο της Ασίας μέγας βασιλεύς Ξέρξης εκστρατεύων με μυριάδας εκεί ας κατά
της μικράς φαινομένης Ελλάδος ότι ήσαν η Πειθώ και η Βία έλεγον καθ΄οδόν
ότι μόνου τον δημοτικόν φόρον ήθελον εισπράξει,αλλά και τας γυναίκας των
Μεραμβελλιωτών ήθελον απαγάγει εάν ήθελον και ότι δια των βουνεύρων
άτινα έφερον δια τα ζώα των ήθελον διευθύνη και προσδέσει τους Μεραμβελλιώτας ανά δύο, φθάσαντες δε εις Νεάπολιν ο Ταγματάρχης Χ. Κων. ιωαννίδης
ενηγκαλισθείς τον εισαγγελέα είπεν αυτώ να μείνη αμέριμνος και ότι αυτός
ήθελε πράξει τα πάντα ως να ήτο δικτάτωρ.
Τη αύριον αμέσως ο εκ των αξιωματικών αυτού Στέργιος απαντήσας παίδα
τινα μαχαιροφορούντα όπερ ανέκαθεν είθισται σχεδόν τοις πάσι όχιν μόνον
δια της βίας το αφήρσε αλλά εναντίον παντός νόμου και δικαιώματος εκτύπησε βαναύσως τον αθώον παίδα, όχι εν τη εκπληρώσι του καθήκοντος αλλ’
εν τη παραβάσει.
Διότι δι’ αυτό υπήρχε τοπική Αστυνομία ητις ηδύνατο δικαιωματικώς να
εξασκήση τα δικαιώματά της.
Επειδή δεν ο λαός ήτο συνηθροισμένος εκ των χωρίων και εσκέπτετο να ζητήση νομίμως αν ήτο δυνατόν να αναβλθή το ζήτημα μέχρι της ελευσομένης
Συνελεύσεως, ειδ’ άλλως θα υπείκε χωρίς βεβαίως να απαιτή την εξαίρεσιν του
ως προς τούτο, απήττησε δικαιωματικώς το μαχαίρι, διότι και ο παις εκείνος
ήτο εις εκ του δήμου επομένως δεν ώφειλε να παραμελήση και να μη υπερασπισθή τα ίδια δικαιώματα ο ίδιος αυτός δήμος. Ενώ δε με γαλήνιον τρόπον
απήτει το μαχαίρι ο ειρημένος ταγματάρχης ηρακλείου και οι υπ’ αυτού αξιωματικοί ηθέλησαν να δείξωσι πραγματοποιουμένους τους προτέρους σκοπούς
των και την νομιζωμένην ρωμαλαιότητα και ανδρεία των και δια της σπάθης
και δια της διαταγής ατυπωτάτου και ακαταλληλοτάτου προς τον σκοπόν των
πυροβολισμού εκ του αυτού ταγματάρχου δοθεντος έκαμαν να οπισθοχωρήση
το πλήθος αφού τρεις επλήγωσαν εξ ων ο εις κινδυνεύει. Τότε και ο λαός αμυνόμενος δια των αείποτε υπ’ αυτού συναθριζομένων ράβδων του εκτύπησεν εν

μέρει και το κατά δύναμιν τους ταραξίας του, θέλων να δείξη εις αυτούς ότι ο
προορισμός του δεν είναι να λαμβάνη πληγάς ως οι δούλοι, και εκτός τούτου
νομίζω ότι ουδείς άνθρωπος θέλει ανεχθή να τύπτηται ανεγκλήτως.
φαντασθήτε την ταραχήν ην επέφερον δια του βαναύσου και αναρμοδιωτάτου τρόπου των αφ’ ου γυναίκες απέβαλλον ακούσασαι τους πυροβολισμούς, άλλοι πάλιν γευματίζοντες ηναγκάσθησαν να λάβωσιν εις χείρας τα
όπλα αγνοούντες εν εγένει το συμβαίνον. Και πράγματι αν οι εν τω προηγουμένω φύλλω σας διαλαμβανόμενοι οι κ.κ. Συμηνελάκης, Εμμ. Καλλιατάκης,
Εμμ. Κοκκίνης, Χαρ. Και Α. Μαραγκάκης, Γεωργ. Σαρδιάκις, Γεωργ. Πάγκαλος και πολλοί άλλοι πρόκριτοι και σωφρονούντες και αυτός ο λαός δεν ήθελε
υποχωρήσει εις την μωρίαν των θα έβλεπε τις τα θύματα το εν επί του άλλου
και ουδείς ήθελε εναπομείνει καθ’ ότι και ουδείς ήν όστις να μην έχη εκείσε
συγγενή και χωρίς να μακρηγορώμεν γνωστά εισί τα αποτελέσματα του εμφυλίου πολέμου τα οποία δια του τρόπου των παρ’ ολίγον να επιφέρωσιν οι
ανωτέρω αξιωματικοί.
Όσον δε δια τους κρατηθέντας ουδεμία κατά του λαού κατηγορία πρέπει
να υπάρξη διότι οι μεν τέσσαρες απεφυλακίσθησαν δια της διοικήσεως, ο δε
πέμπτος δι’ αποφάσεως του Πρωτοδικείου.
Τελευτώντες δε λέγωμεν ότι εσφαλμένως εν τω προηγουμένω φύλλω σας
γράφετε ότι μόνον ο κάτοικοι Μεραμβέλλου αποκλειστικώς αρνούνται την
απόδοσιν του δημοτικού φόρου καθ’ ότι και οι λοιπαί του τμήματος Λασιθιου
Επαρχίαις δεν επλήρωσαν αυτόν έτι και άλλαι άλλων τμημάτων.
Και ότι ο λαός Μεραμβέλλου απεκδύεται πάσαν ευθύνην περί τούτου ως
ουδέν παρά τον νόμον πράξας, καθ’ ότι εις όσα και αν προέβη περί του δημοτικού φόρου δεν εξήλθε του κύκλου της δικαιοδοσίας του.
Αναθέτει δε πάσαν ευθύνην εις τους αιτίους των τοιούτων.
Εν Νεαπόλει τη 10 φεβρουαρίου 1881.
Έπονται 127 υπογραφαί.
Μετά την δημοσίευση της παραπάνω επιστολής η εφημερίδα επανέρχεται
στο θέμα σχολιάζοντας την επιστολή αυτή: «Εν τω παρελθόντι φύλλω ημών
εδημοσιεύσαμεν έκθεσιν τινα σταλείσαν εκ Νεαπόλεως Μεραμβέλλου υπό
ημερομηνίαν 10 λήγοντος, εν υποσημειώσει δε είχομεν υποσχεθή να επιφέρομεν επ αυτής τας σκέψεις μας.
Προβαίνοντες όθεν εις τούτο οφείλομεν να παρατηρήσωμεν τοις υπογράψασι την εν λόγω έκθεσιν οίτινες ευτυχώς ευάριθμοι όντες δεικνύουσι τα πραγματικά ελατήρια τοις κοινότερον τότε χαρακτήρα λαβούσης διαδηλώσεως,
ότι ουδόλως παρέβημεν τας εν τω προγράμματι του «Μίνωος» διατυπωθείσας
αρχάς ουδέ παντάπασιν εσκοπούμεν να εξυπηρετήσωμεν κομματισμούς και
συμφέροντα αλλότρια και αντίθετα προς το γενικόν της πατρίδος συμφέρον,
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εις ο και μόνον αφορώντες επεσύραμεν πιθανώς τον χόλον και την δυσμένειαν
των εν Μεραμβέλλω. Είναι αληθές ότι δεν ηθέλομεν προξενίσει αυτοίς την παραμικράν λύπην. Αναντιρρήτως ηθέλαμεν φανή ευαρεστότεροι εις αυτούς εαν
επλέκομεν στεφάνους και εθυμιώμεν τας κατά της εισπράξεως του δημοτικού
φόρου αντενεργείας αυτών προς ματαίωσιν αποφάσεως εξελθούσης εκ της
ομοθύμου γνώμης της αντιπροσωπείας του κρητικού λαού και υπαγορευθείσης υπό των πραγματικών της πατρίδος συμφερόντων, εις ην μάλιστα ως κρήτες ώφειλον σεβασμόν. Αλλ’ οσον πικρά η αλήθεια δέον να ανομολογήται εν
παντί και πάντοτε.
Ο ισχυρισμός αυτών ότι ο «λαός του Μεραμβέλλου είχε λόγους ευλωττοτάτους και πολλούς όπως αποποιηθή την απότισιν του δημτικού φόρου» ους
λόγους μερικώτερον αναπτύσοντες εν τοις κατωτέρω, λέγουσιν ότι «η πασύγνωστος και πανθομολουμένη πενία η εκ των συνεχών επαναστάσεων προελεθούσα ηνάγκασεν αυτούς όπως δηλώσωσιν εγκαίρως τοις αρμοδίοις το
απαράδεκτον της τοιαύτης φορολογίας, και ότι δεν έπρεπε να υποβληθώσιν
αμέσως εις τοιαύτας ζητήματα, καθόσον και ο αναρρωνύων εξ ασθενείας άνθρωπος δεν επιβάλλεται άμα τη βελτιώσει αυτού υπο του ιατρού εις ό,τι και
οι λοιποί, αλλά βαθμηδόν αναλαβών εντελώς δύναται να συμπράττη τοις άλλοις». Το επιχείρημα αυτών λέγομεν είναι σαθρόν διότι μέχρι της χθες ότε ο
τοποτηρητής της διοικήσεως Λασσιθίου κ.Αξελός άμα τη μεταβάσει του εις
Νεάπολιν προσεκάλεσεν τους προκριτωτέρους των κατοίκων Μεραμβέλλου
και προέτεινεν αυτοίς όπως προτρέψωσι τον λαόν εις την απότισιν του δημοτικού φόρου, υπέρ ου μάλιστα και διαταγήν είχε να τον εισπράξη παρά των
αρνουμένων και δια βιαίων μέσων απήντησαν ούτοι μεγαλαυχούντες και σεμνυνόμενοι ούτως ειπείν, δια την ευημερίαν της επαρχίας των και κηρύσσοντες
πομπωδώς ουχι ότι οι κάτοικοι αυτής εισί πένητες και μη δυνάμενοι ως εκ της
ανεχείας και της δυσχερούς οικονομικής θέσεως των, να πληρώσωσι τον δημοτικόν φόρον, αλλ’ ότι είχον σχολεία, οδούς, γεφύρας κ.λ.π. κοινωφελή έργα
συνεπεία των οποίων εθεώρουν περιττήν την απότισιν φόρου αφορώντος τοιαύτα δημόσια έργα. Οία αληθώς αντίφασις λόγων και δηλώσεων εν ούτω βραχεί χρονικώ διαστήματι. Παράδοξον δε, διότι υποστηρίζουσι λεληθότως τα
γραφόμενά μας και ανομολογούσι δημοσία ό,τι ίσως ήθελον αποφύγη να εκφρασθώσι λέγοντες ότι «αφ΄ου δι’ όλων των νομίμων και φρονίμων μέτρων δεν
εγένετο δεκτή η απαίτησις του, ήτο έτοιμος τώρα πλέον»-ο λαός του Μεραμβέλλου εννοείται- προς αποποίησιν εις την απόδοσιν του, εξ ου ενοήται οίκοθεν
ότι εξαντληθέντων όλων των φρονίμων μέσων και απορριφθείσης της αιτήσεως
των εθεώρησαν πλέον την στιγμήν επιστάσαν όπως εντονώτερον και δια μέτρων άτινα ηννόουν αύτοι να μετέλθωσιν, ει επέμενε πλειότερον η Γεν. Διοίκησις, να περιφρονήσωσι και επιτόπιον εξουσιαν και Γεν. Συνέλευσιν, ως

βραδύτερον έπραξαν και διεκήρυξαν και έπειτα παραπονούνται ότι οι πάντες
έσφαλον και τοποτηρητής και εισαγγελεύς και ο εντεύθεν σταλείς ταγματάρχης και λοιποί αξιωματικοί της χωροφυαλακής ένεκα της προς αυτούς επιδειχθείσης δήθεν ήκοιστα αβροφρόνου συμπεριφοράς, αύτοί δε μόνοι κατά
την φανατασίαν των εξήλθον της ως μη ώφειλε λυπηράς εκείνης σκηνής αθώοι
ως αι περιστεραί, και νίπτοντες τας χείρας αυτών διακηρύττουσιν εν τέλει της
εκθέσεως των ότι απεκδύονται πάσαν ευθύνην επί των πεπραγμένων και αναθέτουσι πάσαν τοιαύτην εις τους αιτίους.
Αλλά τι ώφειλον κατ’ αυτούς να πράξωσιν οι ανωτέρω, αφ’ ου η αντίστασίς
των απέβαινεν απειλητικωτέρα, η δε επιχώριος Αστυνομία και η χωροφυλακή
δεν ηδύνατο να διαλύση το πλήθος, όπερ θρασύτερον καθίστατο εις πάσαν συμβουλήν προερχομένην εκ μέρους των νομίμων αρχών; Καθ’ ας έχομεν πληροφορίας εκτός του τοποτηρητού λασιθίου και ο κ. Χ. Κωνσταντίνος ιωαννίδης δεν
έλειψεν άμα τη αυτόθι μεταβάσει του να παραστήση εις τους επισημοτέρους
της επαρχίας Μεραμβέλλου το άσκοπον και λυσσυτελές της των συμπολιτών
των διαγωγής ανθισταμένων εις την απότισιν του ειρημένου δημοτικού φόρου.
Αφ’ ου τέλος αι προτροπαί και νουθεσίαι των αρχών ήσαν φωνή βοώντος εν τη
ερήμω πάσα δε προσπάθεια προς κατεύνασιν των πνευμάτων και επαναφοράν
των πολιτών εις ορθωτέρας και νομιμοτέρας σκέψεις προσέκρουσεν αμέσως
κατά των σκοπέλων της ισχυρογνωμοσύνης και επομονής αυτών εις στρεβλήν
ιδέαν ην διεχάραξαν και υπεστήριζον και απέναντι της οποίας ουδόλως ηννόουν
να οπσιθοχωρήσωσι, τι ώφειλον αι αρχαί μετά τόσας υπενδόσεις και προηγουμένας προτροπάς ανισχύρους να δαμάσωσι την εις ακρον εξαφθείσαν φιλοτιμίαν των εν Μεραμβέλλω όπως άγωσιν εις πέρας κίνημα όπερ παρά πάντων
των ευ φρονούντων απεδοκιμάσθη και αποδοκιμάζεται μετ’ αγανακτήσεως; Βεβαίως το καθήκον αυτών απήτει όπως λάβωσι τα μάλλον αυστηρότερα μέτρα,
αλλ’ απέσχον εις την λήψιν τούτων κατ’ ανωτέραν διαταγήν και διότι απέναντι
αυτών θα είχον αδελφούς ομαίμονας και ομοπάτριδας.
Εν τη εκθέσει των λέγουσιν ωσαύτως, ότι εναντίον παντός νόμου και δικαιώματος ο εκ των αξιωματικών κ. Στέργιος επί παρεκβάσει του καθήκοντος
του αφήρεσε το μαχαίριον παιδός τινός, όπερ λίαν εξηρέθισε την ευαισθησίαν
του δήμου απαιτήσαντος βιαίως την απόδοσιν αυτού. Επιθυμούμεν να μάθωμεν παρά των υπογραψάντων την εν λόγω έκθεσιν κυρίων που εύρον τοιούτους
προστατευτικούς νόμους, ους επικαλούνται εν αυτή αφαρούντας το δικαίωμα
παρά της αστυνομίας του λαμβάνει πάντα τα κατάλληλα μέτρα εν περιπτώσει διαταράξεως της ησυχίας και αφαιρείν παν ότι δύναται να δώση λαβήν
εις μεγαλειτέρους κινδυνους; Εξακολουθούμεν να φρονώμεν και τούτο νομίζομεν υπαγορεύει και η αυστηρά λογική, ότι λίαν καλώς έπραξεν ο ειρημένος
αξιωματικός λαβών το μαχαίριον εκ της οσφύος του παιδος εκείνου, διότι εν
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τοιούτον αγχέμαχον όπλον εις χείρας επιδεξίου τινός περιπεσόν ηδήνατο να
επιφέρη ολέθρια αποτελέσματα εν μέσω μάλισα του αναβρασμού των παθών
και της εξάψεως των κατοίκων οίτινες εάν προδήλως δεν εσκόπουν να κάμωσιν επίδειξιν απέναντι της εξουσίας και των αρχών δεν ήθελον θεωρήσει το
επεισόδιον τούτο τοσούτω σπουδαίον, ώστε να εφορμήσωσιν αθρόοι την βιαίαν παρά της νομίμου εξουσίας αφαίρεσιν του μαχαιρίου τουθ όπερ παρέσχεν αφορμήν εις αλγεινοτέρας συνεπείας. Αλλ’ εάν προς στιγμήν υποθέσωμεν
ότι πάντες οι αποσταλέντες εκείσε προς περιφρούρισιν της τάξεως και καθησύχασιν του λαού της επαρχίας Μεραμβέλλου κακώς προς αυτόν προσηνέχθησαν, τι έπραξεν ούτος μετά ταύτα ότε κατ’ ανωτέραν εντολήν μετέβησαν
δύο των μελών του Γεν. Διοικητικού Συμβουλίου εις Νεάπολιν αι εκείθεν εις το
χωρίον Βουλισμένην και παρώτριναν αυτούς δια πατρικών νουθεσιών όπως
παύσωσι του να αντιστρατεύωνται κατά αποφάσεως της Γενικ. Συνελεύσεως
αφορώσης την βελτίωσιν και καθωράισιν τηε ιδίας αυτών χωρας και εν εγένει
της πατρίδος. Παν άλλον ανεμένομεν ν’ ακούσωμεν εξ αυτών ή την δοθείσαν
εις τους κ. Συμβούλους απάντησιν, ότι δεν αναγνωρίζουσιν ουδεμίαν επιτόπιον
αρχήν ου’ αυτήν την Γεν. Συνέλευσιν, ης απορρίπτουσι τας αποφάσεις και τους
ψηφισθέντας Νόμους. η απάντησις αύτη δικαίως κατελύπησε πάντας τους
ορθώς σκεπτομένους και αληθείς πατριώτας άτε κλονίζουσα εκ θεμελίων παν
ό,τι δια τοσούτων θυσιών στερήσεων και κακουχιών εξηγοράσθη.
Ουδέποτε ηλπίζομεν ότι μέχρι τοσούτον το πάθος ήθελε κατισχύσει του
λογικού, ότι ήθελον επιδιώξει και υποστηρίξει δια τοιούτου παρανόμου και
ανοικείου τρόπου το διαταραχθέν υπ᾽ αυτών ολέθριον σύστημα τηε υπερασπίσεως των συμφερότων της επαρχίας των ως διατείνονται. Ουδέποτε εφαντάσθημεν ότι ηθελον ποδοπατήσει και παρελθόν και μέλλον και τραπώσιν
οδόν άγουσαν αναποδράστως εις την χαλάρωσιν της διοικητικής μηχανής και
έλκυσιν πάσης νομίμου εξουσίας ων αι συνέπειαι έσονται λίαν οδυνηραί δια
την κατάστασιν του τόπου. Αναφέρομεν ενταύθα εν μοίρα επισοδείου πρόσφατον τι γεγονός, εις ο ουδόλως έχομεν τηνπρόθεσιν να αποδώσωμεν ποιάν τινά
σχέσεως προς τα εν Μεραμβέλλω διαδραματισθέντα, αλλά κατά παράδοξον
συγκυρίαν και περ άλλης φύσεως τα εν τω χωρίω Μοίρες συμβάντα, ουχ ήττον
ου πολύ μετά το εν Μεραμβέλλω κίνημα λαβόντα χώραν δεικνύοσυιν ότι οι
ενόπλως προβάντες εις την διάρρηξιν των φυλακών και αποφυλάκισιν των εν
αυτοίς κρατουμένων, έπραξαν τούτο κατά μίμισιν τουλάχιστον των πρώτων,
ως γενικώς φρονείται. Επανερχόμενοι επί του κυρίου θέματος καθήκον ημών
ηγούμεθα να υπομνήσωμεν τοις υπογράψασι την περί ης ο λόγος έκθεσιν και
παντί συμφρονούντι αυτοίς ότι η ορθοφροσύνη και το καλώς εννοούμενον συμφέρον της πατρίδος απήτει ίνα αγογγύστως υπαχθή και η επαρχία Μεραμβέλλου εις το γενικόν της δημοτικής φορολογίας μέτρον και να μη ζητώσιν

εξαιρετικήν θέσιν αφ’ ου ως λέγουσιν αι αξιώσεις αυτών δεν εισηκούσθησαν
και δεν ήτο δυντόν βεβαίως να ληφθώσιν υπόψη, διότι η γεν. Συνέλευσις ως
μη απαρτιζόμεν, εκ μελών ανηκόντων εις την χώραν των ινδών ή της βρασιλίας
αλλ’ εκ γνησίων κρητών εξελθόντων εκ των σπλάχνων του λαού και επομένως
καλώς ειδότων την τε κατάστασιν αυτού τα ήθη και έθιμα κ.λ.π. πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα των συμπατριωτών των συνεσκέφθηκσαν ωρίμως, ανεμέτρησαν καλώς τας υλικάς και ηθικάς δυνάμεις του λαού, έλαβον υπ όψει
την πενίαν και την σχετικήν ευημερίαν και επομένως εψήφισαν νόμους και
επέβαλον αυτώ φόρους αναλόγους της καταστάσεως του, διότι οι καταφερόμενοι κατά του δημοτικού φόρου στρέψωσιν τα όματα αλλαχού, έξω της Κρήτης θα ίδωσιν ότι πολύ αδικότεροι πληρόνωνται φόροι καιτοι η κατάστασις
των πόλεων και χωρίων εκείνων είναι πολλώ καλλίτερα της των ημετέρων και
θα δικαιώσωσι πληρεστάτους αντιπροσώπους των, ότι εσεβάσθησαν την ενεστώσαν θέσιν των συμπολιτών των και πιστώς εξετέλεσαν το εαυτών καθήκον
διότι εμερίμνησαν περί της βελτιώσεως και προόδου του τόπου εξευρόντες
μέτρα ανάλογα προς τας δυνάμεις αυτού δια τα οποία μάλιστα και φύλλα
τινά έψεξαν αυτούς ως ψηφίσαντας περί δημοτικού φόρου νόμον μηδαμινόν
και ανάξιον σχεδόν της προσωνυμίας του.
Οι πάντες επιθυμούμεν την βελτίωσιν και προαγωγήν του τόπου μας οι
παντες ορεγόμεθα του καλού και ωφελίμου αλλά δεν και ημείς μετά προθυμίας και ζήλου πατριωτικού να εκπληρώμεν τα ημέτερα χρέη αποτίοντες ευχαρίστως τους νομίμους φόρους δι ων και μόνον δύναται να πραγματωθή παν
ευκταίον έργον.
Ανευ της πληρωμής φόρων ουδέν κράτος δύναται να συντηρηθή ουδεμία
κυβέρνησις δύναται να συντηρηθή ουδεμία κυβέρνησις δύναται να επαρκέση
εις τας πολυειδείς και απαραιτήτους αυτής ανάγκας.παρ’ αυτής απαιτεί ο
λαός την εξασφάλισιν και περιφρούρισιν της ζωής, τιμής και περιουσίας του.
Άρα λαός και κυβέρνησις αποτελούσιν εν σώμα, όπερ ίνα λειτουργήση εν αρμονία και κανονικώς δέον αμφόττερα τα μέρη να συνεργάζονται προς τούτο.
Εις την κυβέρνησιν ανατέθειται ηαμνωτέρα φροντίς και μέριμνα των συμφερόντων του λαού αλλά και ο λαός συμπράτττων εις τούτο δια της καταβολής
των φόρων δικαιούται να εξετάζη εάν οι επιβαλλόμενοι φόροι βασίζωνται επί
της αρχής τςη ισότητος και της περιουσίας των κατοίκων. Οι δύο ούτοι όροι
είναι απόρροια των αρχών της δικαιοσύνης και βάσις ασφαλής εφ ων πας νομοθέτης οφείλει να στηρίξη το νομοθέτημα αυτού. Αλλά και υπό την έποψιν
ταύτην οι κάτοικοι της επαρχίας Μεραμβέλλου δεν ηδύνατο να εχωσι κανέν
δίκαιον παράπονον, καθ΄οσον το ήμισυ τοις % επί του ελαίου εκτός του ότι
είναι φόρος ασήμαντος θα εισπράττηται και όταν ο ιδιοκτήτης έχη εισόδημα,
άρα δεν επιβάλλεται παραξίαν και επί τη βάσει προεκτιμήσεως η οποία δύ-
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ναται πολλάκις να ήναι πλημελής και σφαλερά, εξαρτάται δε μάλον και εκ
του φόρου των καπνών και του κτηματικού, όπερ σύστημα άδικον ον πλείστας
όσας υλικάς στενοχωρίας και δυσκολίας παρέχει εις τον φορολογούμενον».
το κίνημα της Νεάπολης έληξε σύμφωνα με την εφημερίδα όταν «την παρελθούσαν Κυριακήν ανεχώρησεν εντεύθεν δια του ιδιαιτέρου ατμοπλοίου του
η Α.Ε. ο Γεν. Διοικητής, μετά της ακολουθίας αυτού και ενός τάγματος τακτικού στρατού μεταβάς εις τον λιμένα του Αγίου Νικολάου ένθα αφίσας τον
στρατόν ανήλθεν εις Νεάπολιν Μεραμβέλλου περί την 10ην ώραν. Άμα τη αυτόθι αφίξει του εισήλθεν εις την αίθουσαν του Διοικητικού Συμβουλίου όπου
επεσκέφθησαν αυτόν αι διοικητικαί και στρατιωτικαί αρχαί, το σωματείον
της Χριστιανικής Δημογεροντίας, ο Δήμαρχος μετά των παρέδρων αυτού και
πάντες οι ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί. Μετά την λαμπράν εκείνην υποδοχήν και δεξίωσιν ην έκαμον προ τον Γενικόν Διοικητήν, γιγνώστοντες ότι σκοπός της εις την πόλιν αυτών μετάβασιν του ην η είσπραξίς του δημοτικού
φόρου, οι κάτοικοι της επαρχίας Μεραμβέλλου εδράξαντο της περιστάσεως
όπως παραστήσωσιν αυτώ δια των αρμοδίων προσώπων τα παράπονα αυτών
και τα αίτια τα προκαλέσαντα την άρνησιν και επιμονήν των εις το να μη πληρώσωσι μέχρι τούδε τον υπό της Γενικής Συνελεύσεως ψηφισθέντα δημοτικόν φόρον και τούτο διότι καθά γράφουσινν ημίν εκείθεν, είχεν εμφυτευθή εις
τον νουν αυτών –ίνα μεταχειρισθώμεν την έκφρασιν του γράφοντος– η ιδέα
ότι ο δημοτικός φόρος εισπραττόμενος ήθελεν αποσταλή εις Χανιά. Του Γεν.
Διοικητού διαβεβαιώσαντος αυτούς περί του εναντίου ωρίσθη ως ώραν της
ενάρξεως της εισπράξεως αυτού η έκτην της επιούσης. Ούτω δε αποκαταστήσας την τάξιν και ησυχίαν εν τη ειρημένη Επαρχία ο Γεν. Διοικητής ανεχώρησε81 δια ρεθύμνου εις Χανιά».

και την εννοιολογική της διακριτότητα ως ξεχωριστής περιοχής της κοινωνικής δράσης.
το συμπέρασμα εν προκειμένω είναι ότι η μετάβαση από την παραδοσιακή
στην νεοτερική κοινωνία δεν αφορά μόνο το άτομο αλλά και τον μετασχηματισμό των συλλογικών δράσεων και των σχέσεων αλληλεγγύης για τον εσωτερικό μετασχηματισμό της ίδιας της συλλογικής δράσης με τη βαθμιαία
διαφοροποίηση της από τις αξίες αλληλεγγύης κοινοτικού και συντεχνιακού
τύπου του Μεσαίωνα και την οργάνωση της με βάση νεωτερικές αξίες και
πρακτικές που προσάρμοσαν την κοινωνική αλληλεγγύη στα δεδομένα του
νέου τρόπου παραγωγής.
Οικονομικός μετασχηματισμός, εξαστισμός και κρατική επέκταση επέδρασαν στη συλλογική δράση του 1881 στην Νεάπολη. το καινούργιο στοιχείο
έγκειται στο ότι η επίδραση αυτών των μεγάλων δομικών μεταβολών δεν μεταφέρθηκε άμεσα στη συλλογική δράση αλλά πέρασε μέσα από τις αλλαγές
στις μορφές συλλογικής έκφρασης της καθημερινής ζωής. Έτσι κοινωνικοοικονομικές μεταβολές εκτόπισαν τις συνήθεις συνελεύσεις των κοινωνικών ομάδων και των συντεχνιών, τις τοπικές αγορές, τα πανηγύρια και τις
παραδοσιακές μορφές συναντήσεων βάζοντας στη θέση τους προγραμματισμένες συναθροίσεις στις οποίες προσκαλούσαν τυπικά οργανωμένες ομάδες.
η αλλαγή αυτών των μορφών έκφρασης της καθημερινής ζωής οδήγησε σε
αντίστοιχες μεταβολές των βασικών μορφών συλλογικής δράσης. τυπικές μορφές ενός ρεπερτορίου δράσεων που ανήκει στον 18ο αιώνα έδωσαν σε διαδηλώσεις τυπικές μορφές συλλογικών δράσεων που ανήκαν στο νέο αστικό και
και μεταπρατικό περιβάλλον του 19ου αιώνα. το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η αναδιοργάνωση της καθημερινής ζωής μετασχημάτισε
το χαρακτήρα της σύγκρουσης και ότι η μακροπρόθεσμη αναδιαμόρφωση
των μορφών αλληλεγγύης μάλλον παρά η άμεση παραγωγή πιέσεων και εντάσεων αποτελούσε την πιο σημαντική επίδραση της δομικής μεταβολής στην
πολιτική σύγκρουση.
Έτσι βλέπουμε από τη μία μεριά από την μεριά των εξεγερμένων ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης τοπικής κοινότητας είχαν μία προτεραιότητα στο
δικαίωμα πάνω στους πόρους που παράγονται ή εμπεριέχονται σε αυτή την
κοινότητα, δεύτερον ότι αυτή η κοινότητα είχε την υποχρέωση να βοηθήσει
τα αδύναμα μέλη της, το δικαίωμα και η υποχρέωση αυτή θα έπρεπε να έχουν
προτεραιότητα έναντι του συμφέροντος κάθε επιμέρους ατόμου. Θα έπρεπε
επίσης να έχουν προτεραιότητα έναντι του συμφέροντος του Κράτους ως συνόλου. αυτή η θεωρία χαρακτηρίζεται ως θεωρία της ειδικής οικονομίας της
ηθικής. από την άλλη μεριά οι άρχοντες ευνοούσαν μία άλλη νεότερη θεωρία
συγκροτημένη από τέσσερα στοιχεία: πρώτον ότι όλα τα αγαθά θα έπρεπε

Επίλογος
αυτό το παράδοξο της παράλληλης ανάπτυξης της ατομικότητας και των
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη συλλογικών δεσμών με την έννοια της αμοιβαίας κοινωνικής εξάρτησης που δημιουργούσε ο συγκεκριμένος τρόπος παραγωγής που εγκαταστάθηκε στην Νεάπολη το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
όρισε το πλαίσιο εντός του οποίου τοποθετείται η κινηματική δράση του 1881
ως περιοχή αναλυτικά διακριτή από την ατομική δράση. η διαλεκτική σχέση
σύγκρουσης και συνύπαρξη των δύο κριτηρίων του ατομικού και του συλλογικού καθορίζει συνεπώς την ιστορία αυτής της κινηματτικής δράσης καθώς

81 Εφημ. Μίνως Φυλ. 14, σ. 2.
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να αποτελούν ιδιοκτησία, δεύτερον ότι ο κάτοχος ατομικής ιδιοκτησίας έχει
το δικαίωμα να τη χρησιμοποιεί για δικό του όφελος, τρίτον ότι το συλλογικό
συμφέρον όπως αυτό αρθρώνεται από το κράτος έχει προτεραιότητα πάνω
στα τοπικιστικά συμφέροντα. αυτή η θεωρία ονομάστηκε θεωρία του κτητικού
ατομισμού.
το κίνημα της Νεάπολης του 1881 προσφέρει σε τελική ανάλυση μια ιστορική δικαιολόγηση της ωφελιμιστικής αντίληψης περί συλλογικής δράσης,
στην έκταση που η ανάπτυξη της οικονομίας της και το συγκεντρωτικό κράτος πριμοδοτούν εκ των πραγμάτων τους στρατηγικούς εργαλειακούς υπολογισμούς (και επιβάλλουν μια υπολογιστική λογική ως κοινωνικά κυρίαρχη)82.
ςε αυτούς τους θεσμούς αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη λογι κή της συλλογικής
δράσης από τη μεριά των ανταγωνιζομένων για υλικά οφέλη και πολιτική δύναμη, οι οποίοι έχουν ως στόχο τον έλεγχο και την αποκλειστικότητα πάνω
στην οικονομική αγορά και το κράτος.
το κίνημα της Νεάπολης έδειξε ότι στον οικισμό αυτό υπήρχε η κρίσιμη
μάζα ανθρώπων οι οποίοι είχαν την ικανότητα να ξεφύγουν από αυτό που ο
Paul Bagguley έχει ονομάσει «υποθετική μοιρολατρία», ώστε να αποκαλύψουν
νέες δυνατότητες συλλογικής δράσης και να ξεκινήσουν ένα αυξανόμενο κύμα
διαμαρτυρίας.
ςυνεπώς η εξέγερση του 1881 στη Νεάπολη έδινε τη μάχη της ηθικής οικονομίας απέναντι στον ανερχόμενο κτητικό ατομισμό. Βέβαια κατά την περίοδο αυτή οι κινητοποιήσεις φαίνεται να είχαν πολλές αιτίες και όχι μόνο
οικονομικές αλλά και πολιτικές. το γεγονός όμως ότι οι κάτοικοι της πόλης
χρησιμοποιήθηκαν ενδεχομένως από πολιτικές ομάδες εξουσίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό. αντιθέτως το σημαντικότερο
νόημα από κοινωνική και ιστορική άποψη είναι ότι κατά την περίοδο αυτή του
μεγάλου μετασχηματισμού οι εκτοπιζόμενες βιαίως από το μεταβαλλόμενο
παραγωγικό σύστημα κάτοικοι της Νεάπολης έδιναν στην κυριολεξία μάχη
επιβίωσης απέναντι στα περίφημα αστικά δικαιώματα. Οι εξεγερμένοι υπερασπίζονταν το δικαίωμά τους στη ζωή τους. Ουσιαστικά ένα τέτοιο δικαίωμα
αποτελούσε συλλογικό αίτημα που συνδέονταν με τη διεκδίκηση έξωαγοραίων ρυθμίσεων με στόχο τη διασφάλιση των όρων αναπαραγωγής τους.
από άποψη τυπολογίας το κίνημα της Νεάπολης τοποθετείται στα κινήματα με παραδοσιακό ρεπερτόριο: έντονη εντοπιότητα, αφού τα συμφέροντα
των διεκδικητών εντοπίζονταν σε μία και μόνο γεωγραφική περιοχή, δυαδικό
και διαμεσολαβούμενο πλάνο, αφού τα διεκδικητικά υποκείμενα εκφράζουν

την αντπαλότητά τους κατευθείαν και άμεσα. Όταν τα αιτήματα απευθύνονταν στις κεντρικές αρχές, οι διεκδικητές επιζητούσαν την υποστήριξη τοπικών
προυχόντων οι οποίοι όμως συχνά ποδηγετούν τις δράσεις, ειδικό ή ιδιαίτερο,
με την έννοια ότι τόσο τα αιτήματα όσο και οι διεκδικητικές ρουτίνες διέφεραν
από πληθυσμό σε πληθυσμό, από περιοχή σε περιοχή και από αίτημα σε αίτημα, και βίαιο, αφού κύρια μορφή συλλογικής δράσης ήταν η άσκηση φυσικής βίας83.
ταυτόχρονα όμως το κίνημα της Νεάπολης περιλαμβάνει και στοιχεία από
το νεωτερικό ρεπερτόριο των κινημάτων (και εδώ έγκειται και η σημασία του):
τα συμφέροντα που εξυπηρετεί αφορούν πολλούς και διαφορετικούς πληθυσμούς (συναφώς, οι διεκδικήσεις προβάλλονται στο όνομα γενικών αρχών),
παραδειγματικό, γιατί μπορεί εύκολα να αντιγραφεί από μια περιοχή και συγκυρία σε άλλες, «πολιτικοποιημένο», με την έννοια ότι βασική μορφή διεκδίκησης δεν είναι η φυσική βία, αλλά η προσπάθεια πολιτικού επηρεασμού84.
η εκτίμηση ότι το περιβάλλον επηρέασε τα βασικά χαρακτηριστικά του
κινήματος της Νεάπολης είναι παλιά και -ως έναν βαθμό- κοινότοπη. το ερώτημα είναι πώς. Μια από τις πρώτες προσπάθειες συστηματικής καταγραφής
ανήκει στον alexis de Tocqueville που, στο Democracy in america, υποστήριξε
ότι όπου το κράτος είναι όπως στην περίπτωσή μας ισχυρό και η κοινωνία πολιτών αδύναμη η συλλογική δράση θα είναι περιστασιακή αλλά βίαιη. αντιθέτως, συστήματα με λιγότερο ισχυρές κρατικές εξουσίες αλλά ισχυρές
κοινωνίες πολιτών θα τείνουν να χαρακτηρίζονται από σταθερή αλλά ήπια
ροή διεκδικήσεων όπως αργότερα συνέβη επί Κρητικής πολιτείας όταν οι
αγρότες μπορούσαν να λαμβάνουν καλλιεργητικά δάνεια από το Κοινοφελές
ταμείο και την τράπεζα Κρήτης προκειμένου να επενδύσουν στη γη85 ενώ την
προγούμενη περίοδο ο χωρικός διατηρούσε την απόδοση της γης στα όρια
της συντήρησης καθώς το τυχόν πλέονασμα το οικοιοποιούνταν ο φοροεισπράκτορας86. Άλλωστε από την Κρητική πολιτεία 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 κοι-

82 Tilly, Louise - Tilly, C.h. (eds), Class Conflict and Collective action, London, Sage, 1981, σ. 17.

83 TILLY, C. (1995), Popular Contention in Great Britain, 1758-1834, harvard University Press,
Cambridge, Mass.
84 ςΕρΝτΕΔαΚΙς, Ν. (1998), «ςτην καρδιά των κοινωνικών κινημάτων: μια κριτική ανάγνωση της σύγχρονης θεωρίας», το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τόμ. ςτ, τχ. 24, αύγουστος, σ. 41-65.
85 αρχοντάκη ςτ., «Εισοδήματα, τρόπος ζωής και συμπεριφορές στην Κρητική πολιτεία»
στο 90 χρόνια από την ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα, ρέθυμνο 2007, σ. 376.
86 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κ., 1988, ό.π. σ. 65.
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νωνικών ιδανικών όπως η δικαιοσύνη, η μόρφωση, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, η ασφάλεια κ.λ.π. η Κρητική πολιτεία κάτω από την κατάσταση στασιμότητας που επικρατούσε στο εσωτερικό του νησιού και κάτω
από τις επιρροές της Δύσης αμφισβήτησε την παλιά κατάσταση, επικαλέστηκε την αστικού τύπου δημοκρατία και ενστερνίστηκε την ιδέα της προόδου μέσω της ανάπτυξης ενός κεντρικά ελεγχόμενου και ομοιόμορφου για
όλο το νησί εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, η εκπαίδευση ως προνομιούχος
χώρος διαμόρφωσης της ανθρώπινης συνείδησης απετέλεσε κατά την περίοδο
της Κρητικής πολιτείας ένα κεντρικά ελεγχόμενο πεδίο αναπόδραστης
ιδεολογικής, πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, την βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας.
από τα πρώτα χρόνια της Κρητικής πολιτείας καταβλήθηκαν αξιόλογες
προσπάθειες για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς το συντριπτικά μεγαλύτερο
μέρος των εισοδημάτων στο νησί προερχόταν από τα αγροτικά προϊόντα. από
αυτά εξαρτώνταν και το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο πληρωμών. Ειδικά
κατά τα τρία πρώτα χρόνια στους προϋπολογισμούς ενεγράφησαν και δαπανήθηκαν υψηλότερα ποσά σε σχέση με τα μεταγενέστερα χρόνια, πράγμα που
αντανακλούσε τις τεράστιες ανάγκες για στήριξη της αγροτικής παραγωγής.
Επίσης, ψηφίστηκαν πολλοί νόμοι και διατάγματα που αποσκοπούσαν στην
πρόοδο της γεωργίας. παρασχέθηκαν συμβουλές στους χωρικούς για το κλάδεμα, το μπόλιασμα, το θειάφισμα και την καταπολέμηση των ασθενειών των
καλλιεργειών. ςτα 1900 ιδρύθηκαν γεωργικοί σταθμοί και αγροκήπια.
ςτο μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα η δεκάτη επί της ακαθάριστης παραγωγής ήταν η κύρια μορφή φορολόγησης των αγροτικών προϊόντων. Επειδή
η Κρητική οικονομία ήταν αγροτική, η σημασία και η βαρύτητα του φόρου
αυτού ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Γενικά από το τελευταίο πέμπτο του 19ου
αιώνα μετά από το κίνημα της Νεάπολης διεξαγόταν μια σοβαρή συζήτηση
σχετικά με το φορολογικό σύστημα, καθώς θεωρήθηκε υπεύθυνο για τη δημοσιονομική της καχεξία. από το 1889 έγινε μια σημαντική αλλαγή στον
τρόπο είσπραξης του φόρου. Επιβαλλόταν συγκεκριμένος και προκαθορισμένος φόρος για κάθε οικονομική περιφέρεια το ύψος του οποίου προσδιοριζόταν
σε επίπεδο οικονομικής περιφέρειας για τους δήμους και έπειτα στο επίπεδο
των δήμων για τους κατοίκους τους. η εκτίμηση του φόρου θα γινόταν με
βάση το μέσο όρο της απόδοσης των εκμισθώσεων των τελευταίων επτά ετών.
το σύστημα αυτό δεν διήρκεσε πάνω από πέντε χρόνια. ςτα 1894 θεσπίστηκε
και από το 1895 άρχισε να εφαρμόζεται το σύστημα που διατηρήθηκε και
στα πρώτα χρόνια της Κρητικής πολιτείας. το σύστημα αυτό που ονομαζόταν
και τελωνειακό προέβλεπε για τα 3/4 περίπου των προϊόντων την καταβολή

του φόρου στα τελωνεία κατά την εξαγωγή τους. τα περισσότερα προϊόντα
φορολογούνταν με ποσοστό 10-13% επί της αξίας τους.
ςτα καθοριστικά γνωρίσματα του συγκρουσιακού κύκλου στον οποίο
εντάσσεται με αξιώσεις πρωτοπορίας το κίνημα της Νεάπολης συγκαταλέγονται: η γρήγορη γενίκευση και διάχυση της συλλογικής δράσης από περισσότερο σε λιγότερο δραστήριους κλάδους όπως και από μια γεωγραφική
περιοχή σε άλλη, η τροποποίηση, επέκταση, και –κάποτε– ανανέωση στα
διεκδικητικά ρεπερτόρια, η επεξεργασία νέων αξιακών συμβολισμών (ή εκτενείς αναπλαισιώσεις παλαιών), η εμφάνιση νέων οργανώσεων ή/και η ενδυνάμωση παλαιών συνδυαστικά με έκρηξη της πολιτικής συμμετοχής, οργανωμένης αλλά και άτυπης, και μια χαρακτηριστική «πύκνωση» στη ροή πληροφοριών όπως και στην αλληλεπίδραση διεκδικητών, των αρχών και άλλων
κοινωνικών ομάδων. ςύμφωνα με τον Tarrow, η γενίκευση των κοινωνικών αντιπαραθέσεων σε συγκρουσιακούς κύκλους επήλθε όταν, λόγω της εμφάνισης
πολιτικών ευκαιριών (ή απειλών), οι κομβικά τοποθετημένοι «πρωτοπόροι» κάτοικοι της Νεάπολης ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με αιτήματα που απηχούσαν
τις επιδιώξεις και άλλων περίοχών.
η συγκρουσιακή ύφεση βέβαια που ακολούθησε εκτιμούμε ότι υπήρξε
απόρροια της επενέργειας τριών βασικών διαδικασιών. η πρώτη δεν είναι
άλλη από τη φυσική εξάντληση των διεκδικητών, που οδηγεί στην αποχώρηση
των λιγότερο αποφασιστικών και την ανάπτυξη πόλωσης στο εσωτερικό του
κινήματος ανάμεσα στη μετριοπαθή και τη ριζοσπαστική πτέρυγα. η δεύτερη
αφορά τις μορφές δράσης. Καθώς από ένα σημείο και πέρα η ανάληψη συγκρουσιακής παρεμπόδισης φαντάζει «εξαντλημένη» (ή απλώς ανέφικτη), η
πολικότητα βία -σύμβαση ενδυναμώνεται επιτείνοντας τις διασπάσεις. ςτη
συγκρουσιακή ύφεση αποσκοπεί, τέλος, και η κρατική παρέμβαση με αλλεπάλληλα παιχνίδια καρότου (διευκόλυνσης των οπαδών της συνδιαλλαγής)
και μαστιγίου (καταστολής των πιο μαχητικών). Κάποια στιγμή ο συγκεκριμένος συγκρουσιακός κύκλος της Νεάπολης του 1881 τελείωσε. Όμως πολλές
από τις διεκδικητικές καινοτομίες που κόμισε παρέμειναν ως κεφάλαιο που
οδήγησε στην Κρητική πολιτεία και στην πλήρη αυτονομία του νησιού.
Ο συγκρουσιακός κύκλος της Νεάπολης του 1881 εκλαίκευσε και διάχεισε
διεκδικητικά ιδιώματα που πριν παρέμεναν κρυπτικά και απρόσιτα, συνέδεσε
διεκδικητικές πρακτικές και οντολογικές αφηγήσεις με πραγματικά κοινωνικά
δίκτυα και ενέγραψε τα κορυφαία αιτήματα που προβλήθηκαν στην ημερήσια
διάταξη της επίσημης πολιτικής ως κομβικές παρακαταθήκες. πρόκειται για
γιγαντιαία διαδικασία διάχυσης εμπειριών, που έμμεσα και καλειδοσκοπικά
διαμόρφωσε τις παραμέτρους μελλοντικών διεκδικητικών δράσεων που οδήγησαν στην κοινωνία των πολιών όπως εκείνη διαμορφώθηκε αργότερα στο
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πλαίσιο της Κρητικής πολιτείας. ςύμφωνα με μια κλασική διατύπωση: λίγοι
άνθρωποι τολμούν να διαρρήξουν την κρούστα της σύμβασης. Όταν το επιχειρούν, σε «στιγμές παραφροσύνης», δημιουργούν ευκαιρίες και υποδείγματα
για τους άλλους. Οι «στιγμές παραφροσύνης» εμφανίζονται ως απότομες κορυφώσεις στη μακρά καμπύλη της ιστορίας. Όσο διαρκούν, νέες μορφές διεκδίκησης, σαν αναλαμπές, εμφανίζονται... ενώ ο ρυθμός απορρόφησής τους
στις υφιστάμενες διεκδικητικές ρουτίνες είναι αργός και μερικός87.
Ο συγκρουσιακός κύκλος της Νεάπολη διείρκεσε πολύ περισσότερο και
είχε ευρύτερη επίδραση από τις ίδιες τις «στιγμές παραφροσύνης» είναι, για
να χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Zolberg... «σαν ένα παλιρροϊκό κύμα που
λειαίνει σημαντικά το έδαφος αλλά και αφήνει προσχωματικά αποθέματα στο
διάβα του».
Δεν είναι υπερβολικό να υποστηρίξει κανείς πως ό,τι αργότερα και κυρίως
επί Κρητικής πολιτείας θεωρήθηκε θεσμικά παγιωμένος διακανονισμός είχε
τις απώτερες καταβολές του σε συλλογικές δράσεις που κατά τη στιγμή της
αρχικής τους ανάληψης υπήρξαν «εξωθεσμικά» συγκρουσϊακές.
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Ο Μοναστηριακός Διοργανισμός
και η συμβολή των μοναστηριακών πόρων
στην εκπαίδευση των κρητοπαίδων (1870-1897)

η περίοδος των μεταρρυθμίσεων (τανζιμάτ)

Ο

19Ος αΙΩΝας ΥπηρΞΕ αΙΩΝας αλλαΓΩΝ στο εσωτερικό της Οθωμανικής

αυτοκρατορίας. από το 1839-76 είναι η περίοδος μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας στην Οθωμανική αυτοκρατορία γνωστή ως τανζιμάτ
(Tanzimat)∙ εφαρμόζονται δηλαδή μεταρρυθμίσεις που στόχευαν στην ισονομία
των μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Με τους συνεχείς αγώνες του Κρητικού
λαού η κατάσταση άλλαξε από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μετά τον Κριμαϊκό
πόλεμο (1856) η τουρκία εξέδωσε το Χάτι Χουμαγιούν, hatt-I humayun, (λαμπρά
Γραφή) μεταρρυθμιστικό διάταγμα που χορηγούσε προνόμια και ελευθερίες
στους υπόδουλους χριστιανούς. Οι παραχωρήσεις αυτές προς τους Κρήτες
εφαρμόστηκαν από το 1858 μετά την επανάσταση του Μαυρογένη. Οι παραχωρήσεις της Υψηλής πύλης γίνονταν μετά από ένοπλα επαναστατικά κινήματα,
ύστερα από παρεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, το ενδιαφέρον των οποίων
γινόταν εντονότερο, οπότε και αυξάνονταν οι πιέσεις τους προς την Οθωμανική
αυτοκρατορία. πρέπει να επισημανθεί ότι οι πιέσεις για παραχωρήσεις ελευθεριών
στους υπόδουλους χριστιανούς εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Μ. Δυνάμεων
στην ανατολική Μεσόγειο αφού πάγια τακτική και στρατηγικός στόχος τους,
καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, ήταν η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας με ταυτόχρονη όμως εξασθένηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας1. ςτόχος τους ήταν να καταστεί ‘ο μεγάλος ασθενής’ όπως και συνέβη.
1

περάκης Μάνος, το τέλος της Οθωμανικής Κρήτης, οι όροι κατάρρευσης του καθεστώτος
της Χαλέπας (1878-1889), εκδόσεις Βιβλιόραμα, αθήνα 2008
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η σύσταση των Δημογεροντιών (1858)
ανάμεσα στα παραχωρηθέντα από το Χάτι-Χουμαγιούν προνόμια ήταν η
ίδρυση σχολείων προκειμένου να αντιμετωπισεί η μεγάλη αμάθεια του
χριστιανικού στοιχείου. παραχωρήθηκαν τότε στους μη μουσουλμανικούς
πληθυσμούς δικαιώματα ανάμεσα στα οποία ήταν η αναγνώριση των Δημογεροντιών και η δυνατότητα ίδρυσης σχολείων. Μέχρι τότε τα στοιχειώδη
γράμματα διδάσκονταν στα μοναστήρια, κυρίως για κάλυψη εκκλησιαστικών
αναγκών. τα σχολεία ήταν ελάχιστα και συντηρούνταν από συνεισφορές των
κατοίκων. η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους ανατέθηκε σε Εφορίες,
που δεν είχαν επίσημο χαρακτήρα, ούτε αποτελούσαν θεσμό της διοικητικής
εξουσίας.
Ο θεσμός των Δημογεροντιών λειτουργούσε στην Κρήτη σε υποτυπώδη
μορφή από το 1843 και σε πλήρη από το 1851. Οι Δημογεροντίες λειτούργησαν και ως εκπαιδευτική αρχή των χριστιανών, παρά την αρχική αντίδραση
της Υψηλής πύλης, που την έκρινε ως υπέρβαση αρμοδιοτήτων. τα σχολεία
μ’ αυτόν τον τρόπο τέθηκαν υπό την προστασία αλλά και τον έλεγχο της Διοίκησης. Οι Εφορίες εξακολούθησαν να υφίστανται ως συλλογικά όργανα, που
είχαν επικουρικό σκοπό, να βοηθούν τη Δημογεροντία στον τομέα των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων. Με την πάροδο των ετών διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητές τους και από το 1881, αυτονομήθηκαν και αναδείχτηκαν ως η
μοναδική εκπαιδευτική αρχή2. Ο νομός λασιθίου υπαγόταν στην Δημογεροντία ηρακλείου ως το 1869.
ςτην προσπάθεια αυτή των Δημογεροντιών για προώθηση της παιδείας,
ήλθε αρωγός το Οικουμενικό πατριαρχείο, το οποίο αιφνιδιασμένο από την
διείσδυση των καθολικών στο αγράμματο ορθόδοξο στοιχείο τα έτη 1859-60,
ανανέωσε το ενδιαφέρον του για την εκπαίδευση στο νησί.

το Μοναστηριακό πυροδοτεί το φυτίλι της επανάστασης (1866)
τη δεκαετία του 1840 λειτούργησε σχολείο στη μονή Κεραπολίτισσας
Φουρνής (1846), έπειτα από παραχώρηση κτημάτων ιδιοκτησίας της μονής
που βρίσκονταν στο Καστέλλι. πριν την ίδρυση του σχολείου, ένας καλόγερος
ο Γεράσιμος λουκάκης δίδασκε στο κελί του προετοιμάζοντας αναγνώστες
και ιερείς μαθαίνοντάς τους ανάγνωση και γραφή από τα εκκλησιαστικά
βιβλία. ςχολείο λειτούργησε ακόμη στη μονή Κρεμαστών. ςτην περιοχή της
ςητείας λειτουργούσε σχολείο από τη Μονή τομπλού, όπως μνημονεύει ο
2
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Άγγλος πλοίαρχος ςπράτ το 1850 έτος επίσκεψής του στο μονή.
το διάστημα 1858-1865 τα σχολεία που συντηρούσε η εκκλησία ήταν
ελάχιστα παρά τη μεγάλη ακίνητη περιουσία που είχε στην κατοχή της. το
γεγονός αυτό προκάλεσε την αντίδραση των κατοίκων της επαρχίας Μεραμβέλλου, οι οποίοι παροτρυνόμενοι από τους ευπάτριδες λογίους Χριστόφορο
αργυράκη και λεωνίδα Γεωργιάδη (λόγιο) και ενθαρρυνόμενοι από τις δηλώσεις του τούρκου Γενικού Διοικητή κατηγόρησαν τον επίσκοπο πέτρας «διότι
καίτοι αρχιερεύων από πολλών ετών, ούτε έν σχολείον ανήγειρε καταχρώμενος τα αφιερώματα των προπατόρων αυτών». Ο τούρκος Γενικός Διοικητής
παρενέβη και διόρισε επιτροπή Μεραμπελιωτών, τους λεγόμενους εφόρους,
με αντικείμενο την ίδρυση σχολείων.
Οι έφοροι αποφάσισαν το 1865 «να λαμβάνουν παρά των ενοικιαστών τα
ενοίκια των μοναστηριακών κτημάτων» και να τα διαθέτουν για την ανέγερση
και λειτουργία σχολείων.
η απόφαση αυτή των εφόρων προκάλεσε την αντίδραση τόσο της Επισκοπής πέτρας, όσο και της Μητρόπολης Κρήτης. Με την προκλητική ανάμειξη
του Ισμαήλ πασά Γενικού Διοικητή Κρήτης η υπόθεση έληξε υπέρ της εκκλησίας εμποδίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή των αποφάσεων για τη
διάθεση των μοναστηριακών προσόδων υπέρ των σχολείων. η στάση αυτή
του Ισμαήλ, θεωρήθηκε θέση ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, εξόργισε τους
Κρήτες και αποτέλεσε μαζί με τη φορολογία των αγροτικών προϊόντων τις
σπουδαιότερες αιτίες της τρίχρονης επανάστασης του 1866. Κατά τη διάρκεια αυτής της επανάστασης, τα περισσότερα διδακτήρια καταστράφηκαν
και η εκπαίδευση αποδιοργανώθηκε.

Ο Οργανικός Νόμος και η ίδρυση Διοίκησης και Δημογεροντίας
λασιθίου (1868)
Με τη λήξη της επανάστασης αποτυγχάνεται η
ικανοποίηση του κυρίαρχου αιτήματος, της Ένωσης
δηλ. με την Ελλάδα, παραχωρήθηκε όμως ο Οργανικός Νόμος (1868) που αναγνώριζε την ισοτιμία των
δύο γλωσσών και προέβλεπε τη δυνατότητα συμμετοχής των χριστιανών στη σύνθεση των δικαστηρίων και
στη διοίκηση. Με τον Οργανικό Νόμο συστήθηκε η
Χριστιανική Δημογεροντία λασιθίου με απόσχιση από
τη Χριστιανική Δημογεροντία ηρακλείου, στα 1868,
ακολουθώντας τις διαδικασίες σύστασης του αυτοτε-

Γοντικάκης ςτέφ., ‘η παιδεία στην Κρήτη’, σελ. 16
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λούς διοικητικού τμήματος λασιθίου, ως Διοικήσεως λασιθίου. Ο ‘Διοργανισμός των εν Κρήτη ιερών Μονών’ διεύρυνε τις αρμοδιότητές της και σε εκπαιδευτικά θέματα, καθιστώντας την ως εκπαιδευτική αρχή των Χριστιανών του
λασιθίου. η Δημογεροντία λασιθίου απόχτησε αυτοτελή υπόσταση ως σωματείο, διατηρούσε δικό της αρχείο, προσέλαβε γραμματέα, είχε δική της οικονομική διαχείριση και δικούς της εισπρακτικούς μηχανισμούς. ς’ αυτήν
προήδρευε ο εκάστοτε επίσκοπος πέτρας.
τόσο οι Δημογεροντίες και η Εφορεία όσο και ο λαός που διψούσε για μάθηση επέδειξαν εξαιρετικό ζήλο και πρωτοφανή δραστηριότητα για την
ίδρυση σχολείων. Κίνητρο της δημιουργίας σχολείων και της φοίτησης μαθητών ήταν η έφεση του χριστιανικού πληθυσμού να μορφωθεί, η οποία ενισχύθηκε από την πεποίθηση ότι η παιδεία θα είχε ευεργετικές επιπτώσεις και στη
εθνική διαφώτιση των χριστιανοπαίδων ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας την
εθνική τους ταυτότητα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη του
πολιτικού στόχου που δεν ήταν άλλος από την Ένωση με την Ελλάδα.

προσόδων προερχόμενα περισσεύματα θέλουσι χρησιμεύσει απολύτως διά την
δημοσίαν μόνον εν Κρήτη εκπαίδευσιν». Υπέρ της εκπαιδεύσεως χρησιμοποιούνται και τα περισσεύματα από τις προσόδους των ιερών κληροδοτημάτων
(άρθ. 3) Ε΄ κεφάλ., καθώς και «αι πρόσοδοι των εγκαταλελειμένων μονηδρίων».
Οι προαναφερόμενοι πόροι, όπως καθορίστηκαν από το Διοργανισμό του
1870 συνέτειναν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης.
προβλήματα υπήρξαν κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του διοργανισμού
στη δυτική Κρήτη, ενώ στην ανατολική τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλότερα.
το 1864 η εκμίσθωση ήταν πενταετής (1864-1869), ενώ από το 1869 και εξής
εξαετής. Οι συναλλαγές ανάμεσα στα μοναστήρια και την Εφορία γίνονταν
μέσω της Χριστιανικής Ορφανικής τράπεζας, ύστερα από απόφαση της Δημογεροντίας ακόμα και αν επρόκειτο για ελάχιστο ποσό.
Με το Μοναστηριακό Οργανισμό προβλέφθηκε επίσης η ετήσια Γενική ςυνέλευση για τον έλεγχο των Μοναστηριακών λογαριασμών τμήματος λασιθίου. ςτη ςυνέλευση προήδρευε ο επίσκοπος, συμμετείχαν οι ηγούμενοι των
μοναστηριών καθώς και δύο αντιπρόσωποι για καθεμιά από τις πέντε επαρχίες του τμήματος λασιθίου. λάμβανε χώρα στη Νεάπολη και έλεγχε τα εισπραττόμενα του έτους επικυρώνοντας τους λογαριασμούς της δημοσίας
εκπαιδεύσεως. η ςυνέλευση συνέδραμε τις προσπάθειες των χωριών για ανέγερση σχολείων με έκτακτες επιχορηγήσεις. ςημαντική ήταν η συμβολή του
Κωστή αδοσίδη διοικητή λασιθίου στην τήρηση του Διοργανισμού και στην
προώθηση της παιδείας στο τμήμα λασιθίου.
τη σημαντική συμβολή των μοναστηριακών προσόδων για την ανάπτυξη
της παιδείας αμέσως μετά την επανάσταση του 1866 εξαίρει σε αγόρευσή
του στη Βουλή των Κρητών το 1901 ο πρόεδρός της αντώνιος Μιχελιδάκης4.
«…Από του 1870, μέχρι του 1878 ήρξατο η εγκαθίδρυσις των Μουσών εις
την Κρήτην. Ας είναι, Κύριοι, ευλογημένη η μνήμη πάντων εκείνων, οι οποίοι
επροικοδότησαν τας μονάς της Κρήτης με τα κτήματα, τα οποία τώρα έχουσιν,
ας είναι ευλογημένοι οι μοναχοί εκείνοι, οι οποίοι με θυσίαν της ζωής των και
με τόσας κακουχίας ηύξησαν τας ιδιοκτησίας των μοναστηρίων, διότι αυτά τα
κεφάλαια, τα οποία εποριζόμεθα εκ των μονών τότε, εχρησίμευον ως πρώτη
αφετηρία της δημιουργίας σχολείων-δύο τάξεων του γυμνασίου, Ελληνικών
σχολείων τινών και πολλών δημοτικών σχολείων εις όλας τας επαρχίας.
Αλλ’ επήλθεν η πολιτική μεταβολή του 1878, οπότε ετύχομεν αυτονομίας,
και τότε η πολιτεία υπεχρεώθη να συνεισφέρη αναλόγως και διά την παιδείαν,
από τότε δε κυρίως άρχεται η επί τα πρόσω της παιδείας διαρρύθμισις...»

η απαρχή της αναγέννησης των γραμμάτων - Ο «Διοργανισμός
των εν Κρήτη Ιερών Μονών» (1870) επιβάλλει τη διάθεση των περισσευμάτων των Μοναστηριακών πόρων «υπέρ της δημοσίας εκπαιδεύσεως»
Δύο έτη μετά τον Οργανικό Νόμο, ικανοποιείται το έντονο και ανυποχώρητο αίτημα για διάθεση των μοναστηριακών πόρων υπέρ της εκπαίδευσης.
τον Οκτώβριο του 1870 ψηφίζεται ο νέος «Διοργανισμός των εν Κρήτη ιερών
Μονών» νομικό κείμενο το οποίο ρύθμιζε και θέματα της εκπαίδευσης, δίδοντας σαφείς κατευθύνσεις και οδηγίες για τη διαχείριση των μοναστηριακών
προσόδων3 προβλέποντας συγκεκριμένους πόρους για την εκπαίδευση. η εκκλησία αναλαμβάνει τη σύσταση σχολείων τα οποία θα συντηρεί «εκ των μοναστηριακών περισσευμάτων» (κεφ. Ε, άρθρ. 1 & 2)
ςτο άρθρο 8 του Ε΄ κεφαλαίου ορίστηκε ότι: «Τα εκ των μοναστηριακών

3

Διοργανισμός των εν Κρήτη Ιερών Μονών ςταυροπηγιακών τε και Ενοριακών επί τη βάσει
οδηγιών της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τυπογραφείο Ι.α. Βρετού, εν Κωνσταντινουπόλει 1871. το κείμενο συντάχτηκε στο ηράκλειο από ειδική συνέλευση συσταθείσα
αποκλειστικά γι’ αυτό το λόγο παρουσία του πατριαρχικού Έξαρχου Γρηγ. Φωτεινού.
το με ημερ/νία 9 Οκτ. 1870 κείμενό της, υπογράφουν οι αρχιερείς της Κρήτης, οι ηγούμενοι των σταυροπηγιακών, πατριαρχικών και ενοριακών μονών, οι δημογέροντες και οι
αντιπρόσωποι. ςτις 23 του ίδιου μήνα το κείμενο επικυρώθηκε από τον πατριάρχη και
την Ιερά ςύνοδο.
242

4

Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής πολιτείας, Εστενογραφημένα πρακτικά της Βουλής,
περίοδος α, ςυνεδρίασις ΜΘ΄, 13 Ιουλίου 1901, σελ. 1063
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η Μοναστηριακή ςυνέλευση λασιθίου
η Μοναστηριακή ςυνέλευση του λασιθίου Κρήτης συνήλθε το έτος 1876
στη Νεάπολη. Κατά τη διάρκειά της αποφασίστηκε ο έλεγχος δαπανών των
προγενέστερων ετών, προγραμματίστηκε η εκπαίδευση των επόμενων χρόνων
και ψηφίστηκαν τα απαραίτητα κονδύλια. Διάχυτο υπήρξε «..Το εν αυτή ζωηρόν ενδιαφέρον των αντιπροσώπων των επαρχιών του Νομού Λασιθίου υπέρ
της εκπαιδεύσεως, δημοτικής και μέσης, όμοιον καθ΄όλα προς το των άλλων
νομών της Κρήτης, δικαίως δύναται να θεωρηθή ως η αρχή της εν Κρήτη επί
Τουρκοκρατίας αναγεννήσεως των γραμμάτων, ήτις κατέστησε βραχυτέραν
την περίοδον της δουλείας και ταχυτέραν την εθνικήν αποκατάστασιν της
Κρήτης...».
τη Μοναστηριακή Εξελεγκτική ςυνέλευση λασιθίου συγκροτούσαν οι
επίσκοποι του νομού οι Δημογέροντες, οι πληρεξούσιοι των επαρχιών και οι
ηγούμενοι των μονών. Έργο της ο έλεγχος δαπανών των μοναστηριών, των
εξόδων των επιστατών, η καταγραφή των αναγκών, η έγκριση νέων χρεωστούμενων κ.ά.
Απόσπασμα από πρακτικό ενοικίασης μοναστηριακών κτημάτων της ιεράς Μονής Αρετίου (1887)

h διαδικασία της εκμίσθωσης Μοναστηριακών κτημάτων με
πλειοδοτικό διαγωνισμό
η εκμίσθωση γινόταν με την ακόλουθη διαδικασία: αρχές συνήθως του Ιουλίου η Δημογεροντία ανακοίνωνε το πρόγραμμα δημοπρασιών των μοναστηριακών κτημάτων στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και οι όροι εκμίσθωσης.
Επειδή οι περισσότεροι από τους κατοίκους των χωριών ήταν αγράμματοι
έβγαινε κήρυκας (τελάλης) σε όλα τα χωριά στη κτηματική περιφέρεια των
οποίων η Δημογεροντία είχε μοναστηριακά κτήματα και ‘τελάλιζε’ κάνοντας
γνωστό το γεγονός, τα προς ενοικίαση κτήματα και τους όρους του πλειστηριασμού5. Όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό έπρεπε να είναι αξιόχρεοι. Να
κατέχουν δηλ. ικανή ακίνητη περιουσία, διπλάσια του ενοικίου που θα κατέθεταν για την ερχόμενη εξαετία. η περιουσία αυτή δεν έπρεπε να είναι υποθηκευμένη και οι συμμετέχοντες στο πλειοδοτικό διαγωνισμό να μην έχουν
οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και τρίτους. τον υποψήφιο ενοικιαστή
έπρεπε να εγγυηθούν δύο άτομα οι «αλληλέγγυοι εγγυητές» σε περίπτωση
αδυναμίας του να καταβάλει τα ενοίκια. τα άτομα αυτά ήταν παρόντα στη
5

η αμοιβή κήρυκος καθορίστηκε στο ένα τοις χιλίοις επί του ενοικίου που θα προσέφερε
για την προσεχή εξαετία ο πλειοψηφών στον πλειοδοτικό διαγωνισμό ενοικιαστής. το δικαίωμα αυτό του κήρυκος καταβαλόταν από τον ενοικιαστή.
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δημοπρασία. η δημοπρασία διαρκούσε 30-35 ημέρες. το διάστημα αυτό ο
υποψήφιος ενοικιαστής μπορούσε να περάσει από τα γραφεία της Δημογεροντίας και να καταθέσει την προσφορά του. Κατά την τελευταία ημέρα της
δημοπρασίας συνήθως Κυριακή έπρεπε όλοι οι υποψήφιοι ενοικιαστές να είναι
παρόντες στη δημοπρασία. Οι ώρες συνήθως ήταν από 3-6 μ.μ.
η διαδικασία του διαγωνισμού γινόταν με τον ακόλουθο τρόπο: καθοριζόταν από τη Δημογεροντία το ποσό εκκίνησης. Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι
ενοικιαστές ξεκινούσαν και προσέφεραν προφορικά ένα υψηλότερο ποσό. τα
ποσά αυτά καταγράφονταν. Όταν έφταναν στη συμφέρουσα γι’ αυτούς προσφορά σταματούσαν. Μετά τη διενέργεια του πρώτου αυτού πλειοδοτικού
διαγωνισμού συντασσόταν πρακτικό προσωρινής κατακύρωσης. η Δημογεροντία όμως είχε το δικαίωμα να επαναλάβει τη δημοπρασία πλειοδοσίας
όταν διαπίστωνε ότι το τίμημα ήταν χαμηλό ή όταν υπήρχε προσυννενόηση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. ς’ αυτήν είχαν δικαίωμα συμμετοχής
όχι μόνο οι συμμετέχοντες στον αρχικό πλειοδοτικό διαγωνισμό αλλά και νέοι.
αυτό γινόταν για το λεγόμενο υπερθεματισμό του 3-5% επί του ανώτερου
ποσού της αρχικής προσφοράς. Ο νέος διαγωνισμός διεξάγονταν συνήθως δύο
ημέρες μετά τον πρώτο. τη χρήση του δικαιώματος αυτού από τη Δημογεροντία για επανάληψη της Δημοπρασίας τη συναντούμε σε όλους τους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς.
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Ο πλειοψηφών στη νέα δημοπρασία λεγόταν υπερθεματιστής και σ’ αυτόν
κατοχυρωνόταν οριστικά η ενοικίαση, αν μέσα σε 48 ώρες δεν παρουσιαζόταν
κάποιος στα γραφεία της Δημογεροντίας ή στο τόπο τέλεσης της Δημοπρασίας να υπερθεματίσει με ανώτερο από εκείνον ποσό. ςυντασσόταν έπειτα
νέο πρακτικό το οποίο υπέγραφαν ο εκπρόσωπος της Δημογεροντίας, ο πλειοδότης, οι αλληλέγγυοι εγγυητές και δύο μάρτυρες6. τέλος, το πρακτικό καθαρογραφόταν και υπογραφόταν από τον πρόεδρο της Δημογεροντίας
επίσκοπο πέτρας και τους Δημογέροντες και συντασόταν συμβολαιογραφική
πράξη με δαπάνη του ενοικιαστή. το ενοίκιο έπρεπε να καταβάλλεται την 1η
Μαρτίου και την 1η ςεπτ. , δηλ. ανά εξάμηνο (12 οι δόσεις), αφού η ενοικίαση
ήταν εξαετής. τα χρήματα τα έδινε ο ενοικιαστής στον επιστάτη ή επίτροπο
της επαρχίας του. το τμήμα λασιθίου διέθετε 5 επιστάτες, έναν για κάθε
επαρχία, οι οποίοι πλήρωναν τους δασκάλους. Μπορούσε ακόμη να τα δώσει
στους σχολ. εφόρους για να πληρώσουν δασκάλους, ελληνοδιδασκάλους ή
ανεγείρουν να συντηρήσουν σχολεία. η αμοιβή του επιστάτη ήταν 2% επί των
εισπρατομένων.
τα προς ενοικίαση κτήματα ήταν χωράφια για την καλλιέργεια δημητριακών, ελαιώνες, κτήματα με χαρουπιές και αμυγδαλιές και με αγριάδα (ακαλλιέργητα που είχαν άγρια δένδρα). η Δημογεροντία διέθετε επίσης
μοναστηριακά ακίνητα στη Νεάπολη ή σε μεγάλα χωριά (Κριτσά) τα οποία
ενοικίαζε χωριστά.
ςτον πλειοδότη παραδίδονταν ως κεφάλαιο αιγοπρόβατα7, ένα ζευγάρι
βόδια για το όργωμα, ημίονος, μία αποθήκη στις εγκαταστάσεις του μοναστηριού ή του Μετοχίου του, τα οποία ήταν υποχρεωμένος να παραδώσει στο
τέλος της εξαετίας στον επόμενο ενοικιαστή. του παραδίδονταν ακόμη τα
γεντίκια ζώα και δημητριακά για σπορικό σε μουζούρια: κριθάρι, σιτάρι, κουκιά, αρακάς (ρόβι), ταγή, λαθούρια κ.ά. καθώς και άχυρα για τα ζώα.
Ο ενοικιαστής ήταν υποχρεωμένος να οργώνει δύο φορές «με δυο αλέτρια
το χωράφι» να εμβολιάζει (κεντρίζει) δέντρα από 10-150 κατ’ έτος ανάλογα
με την προς ενοικίαση έκταση, να φυτεύει νέα δένδρα όπου υπάρχει περιθώριο
στο κτήμα, να τα λιπαίνει «και να πράττει προς βελτίωσιν των, παν ότι η πείρα
6
7

αΧΔλ, φάκελλοι πρακτικών δημοσίων πλειοδοτικών διαγωνισμών εκμίσθωσης μοναστηριακών κτημάτων
αΧΔλ/7 Δεκ. 1887, Ο Εμμ. περοδασκαλάκης ενοικιαστής αναφέρει τα παραδοθέντα εις
αυτόν ζώα από τους προηγούμενους ενοικιαστές, αδελφούς ρουμπελάκη από Βρύσες.
Επίσης αΧΔλ ηρΙΜ 0806/7 ςεπτ. 1893, παράδοση από τον ενοικιαστή και Δήμαρχο
Φουρνής π. Μαυροφόρο με τη λήξη της ενοικίασης στους Ι. Μουρελάκη και Ι. Χατζάκη
δημογέροντες των 80 αιγοπροβάτων που είχε παραλάβει το 1887. από τα 128 έλαβεν
«αβαντάριον» 48 αιγοπρόβατα. Εν αγαλιανό Μετόχιον Κρεμαστών 7/9/1893
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Πρακτικό ενοικιάσεως κτημάτων Μονής Κεράμου κείμενα εις την περιφ. του
Μετοχίου Προφήτου ηλίου και Αιγιαλού (1891)

απέδειξεν αναγκαίον» για να διατηρούνται οι αγροί σε καλή κατάσταση. ςε
περίπτωση που δεν προχωρούσε σε εμβολιασμούς πλήρωνε 5 γρόσια ανά δένδρο. απαγορευόταν να κόβει κλώνους από τα δένδρα, ούτε να «ραβδίζει τας
ελαίας υγράς ούσας». ςτην περίπτωση που δεν συμμορφωνόταν προβλεπόταν
3 γρόσια πρόστιμο για κάθε δένδρο. Μπορούσε να ξυλεύει να κόβει δηλ. ξύλα,
από το άγριο μέρος του κτήματος «δι ιδίαν μόνον χρήσιν, ουχί όμως και να
πωλεί ξύλα προς όφελός του ή να επιτρέπει εις άλλους την ξυλείαν». Όφειλε
να παραδώσει σε καλή κατάσταση όχι μόνο τους αγρούς αλλά και τα σκεύη
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που είχε παραλάβει. τα δικαιώματα του κήρυκα, τα τέλη χαρτοσήμου και του
ενοικιαστηρίου συμβολαίου καταβαλλόταν από τον ενοικιαστή. Δεν επιτρεπόταν στον ενοικιαστή να βόσκει αιγοπρόβατα εντός των μοναστηριακών κτημάτων8.

Εκτός από τις θεομηνίες, έκπτωση του ποσού από τα ενοίκια είχαμε και
στις περιπτώσεις που ο ενοικιαστής κατέβαλε χρήματα στις ενορίες των χωριών για αποπεράτωση ναού ή για επισκευές ναών των μονών ή των μετοχίων
των καθώς κτισμάτων που ανήκαν στα μετόχια των μονών10. αυτό συνήθως

Οι θεομηνίες και οι εκκλήσεις των ενοικιαστών

αΧΔλ, έγγραφα έτους 1875. Γνωστοποίση Δημογεροντίας λασιθίου για «έκθεσιν εις δημοπρασίαν δια συναγωνισμού τα ακίνητα κτήματα τα κείμενα εν τη περιφερεία τω χωρίου Μαλλών εις το Μετόχιον ‘αρμός’ συνιστάμενα από διάφορους αγρούς 40 περίπου
μουζουρίων άνυδρους τε και ποτιστικούς, 270 ελαιόδενδρα και άλλα δένδρα, διάφορα
οικήματα κείμενα εντός του Μετοχίου πέριξ αγριάδας και ανήκοντα εις την Ιεράν Μονήν
Φανερωμένης. η ενοικίασις άρχεται από της 1ης ςεπτ. ε.ε. και λήγει στις 31 αυγ. 1881
9 αΧΔλ, Φάκ. 109 ηρ 707, αριθμ. εγγρ. 7756. Ο Δ. Κατερινάκης ενοικιαστής κτημάτων
του μοναστηρίου παναγίας εις Μέσα λακώνια, ανηκόντων εις τα τομπλού Μονή εξάρτημα γνωστοποιεί στις 11/11/1887 στη Δημογεροντία την καταστροφή 15 ελαιοδένδρων
«από την επελθούσαν λαίλαπαν». Ζητά να εκτιμηθεί η ζημιά και να εκπέσει το ποσό από
το ενοίκιο.
αΧΔλ, Φάκ. 103, ηρΙΜ 9951-52/3Ιουν. 1892 και ΑΧΔΛ, ηριΜ 2686/24 Μαΐου 1893. ςε
επιστολή του προς τη Δημογεροντία στις 3 Ιουν. 1892 ο ενοικιαστής Κων/νος Μπέμπελης
(είναι ο γνωστός οπλαρχηγός) ζητά έκπτωση 1500 γροσίων από ενοικιοφειλές λόγω θεομηνίας
(ζημιές κτημάτων από ραγδαίες βροχές).
αΧΔλ, Φάκ. 103, ηρΙΜ 9956/ 7 Μαρτ. 1892 αίτηση Νικ. Μ. Γραμματικάκη για εκτίμηση
ζημιών από θεομηνία και εκπεσμό του ενοικίου.
αΧΔλ, Φάκ. 103, ηρΙΜ 9953-55/ 7 Μαρτ. 1892 αίτηση παύλου Μαυροφόρου για τον
ίδιο λόγο. η Δημογεροντία στέλνει τον αθανάσιο ιερομόναχο Κρεμαστών για επιθεώρηση και
εκτίμηση των ζημιών ο οποίος σε έγγραφο του προς τη Δημογεροντία αποφαίνεται: «Περιοδεύων τα υπό του Π. Μαυροφόρου ενοικιασθέντα κτήματα του Μετοχίο ‘Αγαλιανό’ της ιεράς
Μονής Κρεμαστών, εύρον την κατωτέρω ζημίαν προξενηθείσα υπό της κατά Ν/μβριον του
1891 πλημμύρας εις τα δένδρα και τους αγρούς, ήτοι: εξεπάτωσεν 40 αμυγδαλέας ων τας
πλείστας παρέσυρεν το ύδωρ εις την θάλασσαν, παρέσυρεν 20 ελαίας και κατέστρεψεν έξι
(6 ) μουζουρίων αγρούς εσπαρμένους»
το 1890 ο Μιχ. πλαντζουνάκης από Βιάννο ενοικιαστής γνωστοποιεί στη Δημογεροντία
ότι υπέστη καταστροφές από τη θεομηνία. Ζητά να εκπέσουν από τις ενοικιοφειλές του. τις
ζημιές βεβαιώνουν ο Δήμαρχος της Βιάννου Γ. τακτικάκης και οι δημογέροντες (έγγραφα
έτους 1890).

Επιστολή Ιερομονάχου Μελετίου για ζημιές αγ. Κων/νου Δωριών από τη ραγδαία βροχή.
Νοε-Δεκ. 1891
αίτηση του Ν. Κονταξάκη ενοικιαστή κτημάτων της Ιεράς Μονής Κεραλιμενιώτισσας Καλαμίου επ. Βιάννου, για ζημιές στα ελαιόδενδρα «ένεκεν του σφοδροτάτου ανέμου». Ζητά την
έκπτωση από τα χρεωστούμενα. Καλάμι 10 Φεβρ. 1894.
αΧΔλ, ηρΙΜ 2687/28 Οκτωβρ. 1894), Έκθεση-επιστολή του ηγουμένου Καρδαμούτσας
ςωφρονίου και του Ιερομονάχου Κωνστάντιου για τις καταστροφές από τη θεομηνία στα κέντρια στη Μονής Καρδαμούτσας και στα μετόχια της παναγία Βρουχά, Μετόχι Ξενικού, Άγιος
Γεώργιος και ςκουρά.
αΧΔλ, ηρΙΜ 2683-85/27 Μαρτ. 1891. Επιστολή του ενοικιαστή Εμμ. περοδασκαλάκη
προς τη Δημογεροντία λασιθίου για τις ζημιές που υπέστησαν τα ενοικιαζόμενα απ’ αυτόν
κτήματα και η φάμπρικα στο Χουμεριάκο: «Κατά τας παρελθούσας πλημμύρας τα ύδατα
προξένησαν μεγάλην ζημίαν από τον παραρέοντα ποταμόν και ρύακα εις τα ενοικιασθέντα
υπ’ εμού κτήματα της Ιεράς Μονής Κρεμαστών εις την περιφέρειαν των χωρίων λιμνών και
Χουμεργιάκο εις θέσεις: Χωματίστρα, Φλόγα, Καμάρα, Καλάμιον, Χαλικιά, ως και εις τα εν
Χουμεριάκο οικήματα και η ελαιομηχανή. Εάν δεν διορθοθώσιν εγκαίρως θα καταπέσωσιν.
η μεν ελαιομηχανή ως εκ του παραρεύσαντος ρύακος όλως εχάλασεν, τον παρακείμενον τοίχον εξάπλωσεν και εξέχωσεν τα θεμέλια, της δε αποθήκης η στέγη είναι ετοιμόροπη και είναι
ανάγκη να επισκευασθή». ςτη συνέχεια τονίζει την ανάγκη επισκευής εν τη τραπέζη αγίας
παρασκευής λαγκάδος οικημάτων. τέλος «το εις ‘αγκαραθιά’ κτήμα της Ιεράς Μονής Κρεμαστών της περιφ. Βρυσών έχει πολλά άγρια ελαιόδενδρα και αμυγδαλεόδενδρα. Εάν εγκρίνει
η ςεβ. Δημογεροντία να διατάξη την καλλιέργειαν και εξημέρωσιν των δένδρων τούτων, διαβεβαιώνω υμίν ότι μετά την καλλιέργειαν το κτήμα τούτο θα έχει αξίαν διπλασίαν της προηγουμένης» 27 Μαρτ. 1891, «(ςημείωση τίτου εξεδόθη ένταλμα αυξ. αριθμ. 48, Διεκπ. 113,
Βιβλ. Δ΄, σελ. 64 εις επιδιόρθωσιν των εν τη αιτήσει αναφερομένων εις Χουμεργιάκον). αναθέτει
εις τον Ιερομόναχον Κρεμαστών Δανιήλ όπως παραστεί εις τας επιδιορθώσεις του ελαιοτριβείου και των οικημάτων εν Χουμεργιάκο και λοιπών γενησομενων επιδιορθώσεων συνεπεία
της αιτήσεως ταύτης και υποβάλη έκθεσιν τη Δημογεροντία, τίτος, Εν Νεαπόλει τη 27 Μαρτίου 1891
αγροτοζημίες καταστροφή σε κέντρια από ζώα
Έκθεσις διά ζημίας της περιφερείας της Μονής αγ. τριάδος λακωνίων
(αΧΔλ, έγγγραφο DSCN 2522με ημερ/νία 29 aπριλίου 1894). Έκθεση του επιστάτη
Κων/νου Μουρελάκη και του εκτιμητή του δημοσίου Εμμ. τερζάκη, οι οποίοι μετέβησαν με
τον και παρατήρησαν τα καταστραφέντα κέντρια ελαίνια και χαρουπένια. αναφέρουν στην
έκθεσή τους: «καθ’ ολοκληρίαν ζημιωμένα 14. 1ον)τα μεν 7 ελαίνια εζημιώθησαν υπό αιγός,
αξίας 28 γροσίων. 2ον ) Χαρουπένια 4 και αυτά ζημιωμένα υπό αιγός αξίας 16 γρ. και τελευταία μουρέλα ζημιωμένα υπό βους αξίας γροσίων 15, και κόπου μεταβάσεως του εκτιμητού
γρόσια 10 και γραφικά δικαιώματα3. Εν όλω 72 γρόσια».
10 αΧΔλ, έγγγραφο με ημερ/νία 20 Ιουλίου 1876. Κριτσά. Οι δημογέροντες του χωριού βεβαιώνουν ότι ο ενοικιαστής ρούσος Κούνδουρος τους κατέβαλε το ποσό των 2500 γροσίων
«διά την αποπεράτωσιν της κοινής εκκλησίας». αΧΔλ, Φακ. 110, DSCN 1997/31-3/1886,
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ςτις περιπτώσεις των θεομηνιών που προκαλούνταν ζημιές από πλημμύρες
ή ανεμοθύελλες, ο ενοικιαστής γνωστοποιούσε το γεγονός στη Δημογεροντία
ζητώντας καθορισμό της ζημίας και έκπτωση του ποσού αυτού από το ενοίκιο.
η Δημογεροντία απέστελνε αρμόδιο πρόσωπο τον επιστάτη ο οποίος μετέβαινε με έναν εκπρόσωπο της μονής (ηγούμενο ή ιερομόναχο) με εκτιμητή και
τον ενοικιαστή και εκτιμούσαν την προξενηθείσα ζημία υποβάλλοντας σχετική
έκθεση προς τη Δημογεροντία9.
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γινόταν έπειτα από προτάσεις των ενοικιαστών ή των εκτιμητών. την έκπτωση
προέβλεπε ο Μοναστηριακός διοργανισμός και συμπεριλαμβάνονταν στους
όρους της εκμίσθωσης. Ερχόταν επίσης σε ιδιαίτερη συμφωνία με ενοικιαστή
για άλλους λόγους11 (π.χ. κτίσιμο ασβεστοκάμινου για την παραγωγή ασβέστη). η Δημογεροντία διόριζε εμβολιαστή (κεντριστή) άτομο που γνώριζε την
τέχνη μετατροπής των άγριων δένδρων σε ήμερα, προκειμένα να τα καταστήσει καρποφόρα και συνεπώς να αυξήσει το ενοίκιο των μονών. το έτος
1884 σύναψε συμφωνία για τον εμβολιασμό άγριων δένδρων ενώ το 1888 διόρισε τον οπλαρχηγό Κ. Μπέμπελη από την Επ. Φουρνή ως εμβολιαστής των
άγριων δένδρων με μισθό 120 γρόσια12.

Έγγραφο του Προέδρου της Δημογεροντίας επισκόπου Πέτρας Μελετίου προς το Διοικητή Λασιθίου Γ. Βέροβιτς για την αποστολή εξωδίκων είσπραξης των ενοικιοφειλών πριν
προχωρήσει η Δημογεροντία σε δικαστικές προσφυγές (1876)
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επιστολή ρ. Κούνδουρου προς τη Δημογεροντία: Δαπανά από το 1878 γρόσια 619 κατ’
έτος για τη συντήρηση της αγ. τριάδας λακωνίων. Ζητά να συμψηφιστούν με τις ενοικιοφειλές του. αΧΔλ, έγγγραφο με ημερ/νία 15 Μαρτίου 1874. Βεβαίωση επιδιόρθωσης
δεξαμενής στο μετόχι ςκουρά Γεώργ. ραπανής 17/3/1881. Εργασίες στη Μονή Καρδαμούτσας από ενοικιαστή (1889), Δωριών (1885), Κρεμαστών) κ.ά., αΧΔλ, Φακ. 103
NIKON, αριθμ. εγγρ.. 2512-15/13-11-1886. Έκθεση του επιστάτη Εμμ. Κοκκίνη για ζημιές
σε μοναστηριακά κτήματα σε ςύρμεσο, αρέτι και Καρδαμούτσα. αΧΔλ, Φακ. 103
NIKON, αριθμ. εγγρ.. 2516/13-11-1886, έκθεση του ιδίου για ανάγκη επιδιορθώσεως της
στέρνα στη Μονή Κεράμου, αΧΔλ/24 Ιουν. 1890 επίσκοπος Ιεροσητείας προς Δημογεροντία. «Κακή η κατάσταση των κτισμάτων της Μονής τομπλού. Θα καταστεί ερείπιο».
αΧΔλ/7 αυγ. 1891 ενοικιαστής παν. Ζερβός προς Δημογεροντία: «Να επισκευαστούν τα
οικήματα της μονής Καρδαμούτσας στο ςκουρά. Διαφορετικά θα καταρρεύσουν !».,
aXΔλ,DSCN 1463/5 απριλίου 1883. Ιεράπετρα. Ο ενοικιαστής του Μετοχίου λαγκάδος
Ιεράπετρας Μάρκος Φαφουτάκη σε επιστολή του προς τη Δημογεροντία αναφέρει εκ
νέου για τα οικήματα του Μετοχίου λαγκάδος «πολλά εξ’ αυτών κατέρρευσαν και δέοντα επισκευής και ότι άνευ ταύτης ευρεθήσομεν εντός ολίγου εις δυσάρεστον συνάμα
δε και επιζήμιον θέσιν». Γνωστοποιεί κατόπιν ότι ο προηγούμενος ενοικιαστής μουσουλμάνος Μουσταφάς Μασλουμάκης εσφετερίσθη μέρος των αγρών, σε άλλο δε σημείο
έφτιαξε δημόσιο δρόμο «καταστρέψας καλλιεργήσιμες γαίες». τέλος προτείνει στη δημογεροντία να διαθέσει λίγα χρήματα και εκείνος τους κόπους για καλλιέργεια προκειμένου το μοναστήρι να αυξήσει τη κτηματική του περιουσία και κατ’ επέκτασιν και το
ενοίκιο: «Γόνιμοι γαίαι υπάρχουσιν εν τω μετοχίω, αλλά διά να καλλιεργηθώσιν απαιτούνται έξοδα και κόποι πολλοί. Όθεν προς πρόοδον του μετοχίου δέον να καταβάληται μερικά των εξόδων και εγώ τους κόπους προς καλλιέργειαν των ρηθεισών γαιών και έστε
βέβαιοι ότι το εν λόγω μετόχιον θα αυξήσει κατά το ήμισυ το νυν ενοίκιον».
11 αΧΔλ, 1874. συμφωνία ανάμεσα στη Δημογεροντία και τον ενοικιαστή Κ. Μπούρλο από
το Καρύδι Μεραμβέλλου για την κατασκευή ασβεστοκάμινου και παραγωγή 25.000 οκάδων ασβέστη, εντός της περιοχής αρετίου. η αξία του ασβέστη θα εξέπιπτε των ενοικίων.
12 αΧΔλ, Φακ. 100 ΝΙΚΟΝ, αριθμ. εγγράφου 3562/21-10-1888 και αΧΔλ, Φακ 103
ΝΙΚΟΝ, αριθμ. έγγρ. 5023-24, ςυμφωνία για τον εμβολιασμό άγριων δένδρων, 1884
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Απόσπασμα Καταλόγου Ενοικιοφειλετών ιεράπετρας και Σητείας (1876)

η ασυνέπεια των ενοικιαστών
η ασυνέπεια στις πλείστες των περιπτώσεων συνδεόταν με τις θεομηνίες.
Μια χαρακτηριστική περίπτωση θεομηνιών που είχε τις επιπτώσεις της στην
παραγωγή και κατά συνέπεια στη δυνατότητα των ενοικιαστών να εξοφλήσουν ενοίκια και τόκους είχαμε κατά την α΄ περίοδο ενοικίασης (1869-75). Οι
Χατζη Κων/νος ςέργης κάτοικος Νεαπόλεως και Γεωργ. ςκουλικάρης κατ.
Βουλισμένης απευθύνονται «ενώπιον της Σεβαστής Εξελεγκτικής Επιτροπής
του Τμήματος Λασιθίου13». Είχαν ενοικιάσει τα έτη 1869-75 κτήματα των
μονών Καρδαμούτσας και αγ. Κων/νου Δωριών. Ζητούν από την Εξελεγκτική
Επιτροπή να διατάξει την απαλλαγή από τους τόκους και την εξόφληση των
συμβολαίων τους. Οι ενοικιαστές είχαν καταβάλει τα ενοίκια αλλά εκρεμούσαν οι τόκοι. Επικαλούνται ότι βρήκαν τα κτήματα εντελώς χέρσα, κατέβαλλαν πολλά έξοδα και κόπους για να τα καταστήσουν αποδοτικά αλλά ήλθαν
ως «φοβερά μήνις» οι θεομηνίες του 1871 και 1872. Μια μεγάλη ανεμοθύελλα
τον αύγουστο του 1871 «λαίλαψ φοβερά καταπέσουσα τον Αύγουστον» διέλυσε τα υπό άλεσιν δημητριακά, ενώ το επόμενο έτος «η καταπεσούσα χιών
η καταστρέψασα μυριάδας ελαιόδενδρα εν απάση της επαρχία Μεραμβέλλου
επεσφράγισεν τον παντελή ημών όλεθρον». πούλησαν το μεγαλύτερο μέρος

13 ηρΙΜ, αριθμ. εγγρ. 2401-2403/18 Μαΐου 1885 αίτησις των Χατζη Κων/νου ςέργη κατοίκου Νεαπόλεως και Γεωργ. ςκουλικάρη κατ. Βουλισμένης ενώπιον της ςεβαστής Εξελεγκτικής Επιτροπής του τμήματος λασιθίου.
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της περιουσίας τους σε ευτελή, όπως αναφέρουν τιμή, και εξόφλησαν τα καθυστερούμενα κεφάλαια και τα δικαστικά έξοδα.
Επειδή η Δημογεροντία, αν και είχαν παρέλθει αρκετά έτη, δεν εξόφλησε
τα συμβόλαιά τους (υπήρχε η ρήτρα καταβολής και των τόκων) ζητούν να το
πράξει τώρα. ςτην περίπτωση που επιμείνει στην καταβολή των τόκων μη
εξοφλώντας τα συμβόλαια εάν «καταδιωχθώμεν διά τους τόκους, η εναπομείνασα περιουσία ημών δεν θα επαρκέσει προς εξόφλησιν των τόκων, ημείς δε
μετά των οικογενειών μας θέλομεν μείνει εν μέσω οδού ελεϊνοί και δυστυχείς».
Ζητούν, τέλος, από την Εξελεγκτική Επιτροπή να διατάξει την απαλλαγή
από τους τόκους και την εξόφληση των συμβολαίων τους.
την ασυνέπεια των ενοικιαστών των Μοναστηριακών κτημάτων συμπεραίνουμε από έγγραφο με ημερ/νία 24 Φεβρ. 1876, του Δ/ντή της Ορφανικής τράπεζας λασιθίου Εμμ. Καλλιατάκη προς τη Δημογεροντία. του επισυνάπτει
κατάλογο ενοικιοφειλετών ςητείας-Ιεράπετρας με οφειλές που ανέρχονται
στο ποσό των 110.868,39 γροσίων (την 1η Ιαν. 1876) και τονίζει: «επιδή δε οι
ενοικιοφειλέται ούτοι ουδόλως φροντίζωσι διά την απότισιν ή εξασφάλισιν της
εξ’ ενοικιάσεως οφειλής των ταύτης, επειδή δε η είσπραξις και εξασφάλισις
του ποσού τούτου καθίσταται τη Τραπέζη λίαν αναγκαία, διά ταύτα παρακαλείται η υμετέρα εντιμότης όπως ευαρεστουμένη ενεργήση αρμοδίως τα
χρειώδη».
η Δημογεροντία προσπαθούσε αρχικά με την πειθώ να πείσει τους ενοικιαστές για την υποχρέωση καταβολής των ενοικίων, προτού προσφύγει στη
δικαιοσύνη. ςε έγγραφο του 1876 ο πρόεδρος της Δημογεροντίας επίσκοπος
πέτρας Μελέτιος απευθυνόμενος στο Διοικητή λασιθίου Γεώργιο Βέροβιτς του
επισυνάπτει τον κατάλογο οφειλετών που του είχε στείλει ο Καλιατάκης αλλά
και του Μεραμβέλλου της παρελθούσης εξαετίας τονίζοντάς του τις υφιστάμενες μοναστηριακές και σχολικές ανάγκες, ζητώντας του να αναθέσει εξωδίκως την είσπραξη14: «η δημογεροντία μη επιθυμούσα να καταφύγει αμέσως
εις δικαστικά μέσα προς εκβίασιν των ενοικιοφειλετών, παρακαλεί δι’ εμού
την υμετέραν εξοχώτηταν όπως αναθέση εξωδίκως την είσπραξιν των εν τω
καταλόγω ποσοτήτων».
Ένα σημαντικό πρόβλημα όμως, όπως προαναφέραμε, ήταν οι αφορίες και
η ασυνέπεια των ενοικιαστών.
η ασυνέπεια αυτή οφείλεται σύμφωνα με τους ίδιους στην αλλαγή του φορολογικού συστήματος που ίσχυσε από το έτος 1889. αρχικά ήταν η μέθοδος
της δεκάτης επί της παραγωγής ενώ αργότερα ήταν σταθερό με συνέπεια

14 αΧΔλ, ηρΙΜ 6038/19 Ιουνίου 1876
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στις αφορίες να αδυνατούν οι ενοικιαστές να καταβάλλουν το ενοίκιο, όπως
μας πληροφορεί έγγραφο των ενοικιαστών κτημάτων Ιερών μονών Μεραμβέλου, έτους 1890, με το οποίο ζητούν κούρεμα! του ενοικίου15
«…καθ’ ήν εποχήν προσεφέρθημεν και ενοικιάσαμεν τα κτήματα των ιερών
μονών Μεραμβέλλου επεκράτη το παλαιόν καθιερωμένον φορολογικόν σύστημα της δεκάτης. Επειδή δε η Κυβέρνησις προς ενός έτους περίπου επέβαλεν νέον φορολογικόν σύστημα όλως διάφορον του πρώτου και ως εκ τούτου
μεγάλη ζημία επέρχεται εις ημάς ένεκα του συστήματος τούτου, διότι, εκτός
του ότι ζημιούμεθα από τα αλλεπάλληλα άφορα έτη εκ των εισοδημάτων, είμεθα υποχρεωμένοι να πληρώνωμεν τακτικά, έχωμεν δεν έχωμεν εισόδημα,
εις το Μοναστηριακόν Ταμείον τας διαφόρους δόσεις μετά των τόκων, εν περιπτώσει καθυστερήσεως ποσού τινός από της προθεσμίας μας υποχρεώνει
δε ήδη και η Κυβέρνησις να πληρώνωμεν δυσαναλόγους φόρους των εισοδημάτων, ώστε κινδυνεύομεν να καταστραφώμεν και μείνωμεν εις τους δρόμους,
διότι εάν έχωμεν μικρά τινά περιουσίαν θα εκποιηθή διά να πληρώνωμεν όλας
τας ζημίας …».
τα μοναστηριακά κτήματα που είχαν περιέλθει στις προαναφερόμενες
μονές εκμισθώνονταν σε ιδιώτες για μία εξαετία και τα ενοίκια εισπράττονταν
από τη Δημογεροντία λασιθίου η οποία τα διέθετε για τη συντήρηση των Ελληνικών ςχολείων (ςχολαρχείων) και παρθεναγωγείων, ενώ για τα Δημοτικά
σχολεία μεριμνούσαν οι κάτοικοι με τους τοπικούς Εφόρους και την τοπική
εκκλησία μέχρι το 1881 έτος ψήφισης του ‘περί παιδείας νόμου’ και ανάληψης
της ευθύνης λειτουργίας των από τις τμηματικές Εφορίες. ςτην περίπτωση
της εσοδείας των χαρουπιών, ενός προϊόντος που δεν απαιτούσε καλλιέργεια,
δεν γινόταν εξαετής εκμίσθωση αλλά ετήσια πλειοδοσία.
Οι π. Μαυροφόρος και Εμμ. περοδασκαλάκης ενοικιαστές μοναστηριακών
κτημάτων προτείνουν στη Δημογεροντία την πώληση κτημάτων για εξόφληση
των ενοικιοφειλών τους (1894). Βέβαια εκείνο που είχε ανάγκη η Δημογεροντία
ήταν χρήματα μετρητά και όχι κτήματα. τέτοια διέθετε πάρα πολλά.
ςτις 29/5/1892 η Δημογεροντία αποφασίζει παμψηφεί, να καταδιωχθούν
οι ενοικιοφειλέτες.
Ο αγώνας όμως είσπραξης των ενοικίων ήταν διαρκής και έντονος. πολλές
φορές οι ενοικιαστές, είτε λόγω αφορίας είτε από ασυνέπεια δεν απέδιδαν τα
ενοίκια στους εισπράκτορες της Δημογεροντίας. ςτο αρχείο της Χριστιανικής
Δημογεροντίας λασιθίου αφθονούν τα έγγραφα εφόρων σχολείων αλλά και επιστατών για πίεση των ενοικιαστών να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ενοίκια16.
Πληρωμή των καθηγητών του Γυμνασίου Νεαπόλεως (4750 γρόσια). η πληρωμή προήλθε από την πώληση 1000 οκάδων ελαίου που παρέδωσε ο ενοικιαστής των μοναστηριακών κτημάτων Μονής Κρεμαστών Ζαχ. Χριστοφάκης στον έμπορο ρ. Κούνδουρο

15 αΧΔλ, Φακ. 102ηρ707, αριθμ. εγγρ. 1228-30/20-8-1890
16 αΧΔλ η συνήθης απάντηση της Δημογεροντίας στις εκλήσεις των τοπικών σχολικών
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Επανάσταση 1878 - τα μοναστηριακά κτήματα συντηρούν επαναστάτες, απόρους, πρόσφυγες
Μία ακόμη σημαντική προσφορά των μοναστηριακών κτημάτων υπήρξε η διάθεση δημητριακών και
οσπρίων σε εθελοντές της Κρητικής Ελευθερίας κατά
την επανάσταση του 1878, άπορες οικογένειες, πρόσφυγες από άλλα χωριά της Κρήτης, αλλά και απόρους
διαχρονικά. η επαναστατική επιτροπή προσκαλούσε
τον ηγούμενο του μοναστηριού για παράδοσης των δηΣφραγίδα της επανα- μητριακών και ο ηγούμενος επί αποδείξει παρέδιδε τα
στατικής επιτροπής του δημητριακά και όσπρια17. ςτη συνέχεια ο ηγούμενος
1878. «ΕΠιΤρΟΠη ΤωΝ προσκόμιζε όλες τις αποδείξεις και η επαναστατική
ΕΞ ΑΝΑΤΟΛιΚΟΤΕρωΝ
επιτροπή εξέδιδε πιστοποίηση για το συνολικό ποσό
ΕΠΑρΧιωΝ. 1878»
δημητριακών που η μονή διέθεσε υπέρ απόρων, προσφύγων εθελοντών κ.ά. προκειμένου η αξία των δημητριακών να εκπέσει από
το λογαριασμό ενοικιοφειλής της μονής προς το Μοναστηριακόν ταμείον18.

το φιλανθρωπικό έργο της Δημογεροντίας λασιθίου
πολλοί πένητες προσέφευγαν κατά καιρούς στη δημογεροντία για χορήγηση δημητριακών προκειμένου να συντηρηθούν.αρκετά ενδιαφέροντα έγγραφα υπάρχουν στο αρχείο της Δημογεροντίας λασιθίου19.
εφόρων για την αποστολή χρημάτων προκειμένου να λειτουργήσουν τα σχολεία ήταν:
«Δεν υπάρχουν μετρητά. Κηνυγείστε τους ενοικιοφειλέτες!»
17 αΧΔλ, ηρΙΜ 8682/20Ιουλ. 1878. η επαναστατική Επιτροπή εξ ανατολικοτέρων επαρχιών με έγγραφά της προς τους ενοικιαστές και τον ηγούμενο μονών αγριλιάς και περαμπέλων προσκαλεί για παράδοση κριθής και σίτου προς διατήρηση απόρων
οικογενειών. «…των οποίων δημητριακών η ολική αξία μετά την αποκατάστασιν της ησυχίας θέλει εκπεσθή εκ του λογαριασμού της προς το μοναστηριακόν ταμείον δεδουλευμένης ενοικιοφειλής», ο πρόεδρος Ι.Δ. λυράκης,
18 αΧΔλ, ηρΙΜ 8684/21 αυγ. 1878 πιστοποίησις Επαναστικής Επιτροπής Μεραμβέλλου.
«λαμβάνοντας υπόψιν τις αποδείξεις του ηγουμένου περαμπέλων δι’ ων καταφαίνεται
ότι ούτος παρέδωκεν από του Ιουνίου μηνός άχρι του νυν προς διαφόρους οικογενειάρχας, πρόσφυγες, απόρους και εθελοντάς, προς διατήρησιν και διατροφήν των, διάφορα
ποσά δημητριακών και οσπρίων εκ του αποθέματος της παρ’ αυτού εκμεμισθωμένης
Ιεράς Μονής περαμπέλων και εξελέγξασα και ευρούσα τας αποδείξεις ταύτας γνησίας.
αποδέχεται το έγκυρον αυτών και αποφασίζει ίνα η αξία του διά των ανωτέρω αποδείξεων παραδοθέντος ολικού ποσού 400 (οκάδων ή μουζ.) κριθής, 200 σίτου και 50 κουκίων
εκπεσθή εκ του λογαριασμού της προς το Μοναστηριακόν ταμείον ενοικιοφειλής του εις
βάρος της Ιεράς Μονής περαμπέλων»

19 αΧΔλ, Φακ. 101, αριθμ. εγγρ. DSCN 5932/05-7-1889. Ο Χατζη Νικ. Μαυροειδής εκ Καστελλίου Φουρνής βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση από την πείνα ! Ζητά βοήθεια
αΧΔλ, Φακ. 104, αριθμ. εγγρ. DSCN 6325/10-8-1889. Διανομή κριθαριού και σιταριού σε
απόρους
αΧΔλ, Φακ. 101, αριθμ. εγγρ. DSCN 811/7 αυγ. 1890. η Κυριακή Καβαλοπούλα ζητά
χρήματα για τη συντήρηση των τέκνων της. Είναι πάμπτωχος. Έγινε δεκτό το αίτημά της
και της χορηγήθηκαν 53 & ½ γρόσια.
αΧΔλ, Φακ. 100ηρ 707, αριθμ. εγγρ. 7937-38. η Ειρήνη λυμπρίδου (γαμπρός της ο Ιερομόναχος Γρηγόριος) ζητά 50 οκάδες ελαιόλαδο για να θρέψει τα παιδιά της. της χορηγήθηκαν 20 οκάδες (7 Φεβρ. 1891)
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Άλλοι πόροι (ιδιωτικοί πόροι)
Εκτός όμως από τους Μοναστηριακούς, σημαντική ήταν και η αρωγή
της εκπ/σης από τους δημόσιους, δημοτικούς πόρους αλλά και από τον ευπατρίδη αντώνιο παπαδάκη.

Δημόσιοι πόροι
η πρώτη καταβολή χρήματος από τα ταμεία της οθωμανικής αυτοκρατορίας, στα σχολεία της Κρήτης άρχισε να καταβάλλεται το έτος 1859. η καταβολή χρημάτων για τα σχολεία κατά περίεργο τρόπο δεν υπήρξε αίτημα
των Κρητών προς την πύλη κατά την επανάσταση του προηγούμενου έτους,
αλλά ένα γεγονός προσηλυτισμού που εκδηλώθηκε στο νησί το 1859. η χρηματοδότηση θεσμοθετήθηκε να καταβάλλεται από τον επόμενο κιόλας χρόνο
ως μηνιαία επιχορήγηση, τα γνωστά μηνιαία, για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, κύριο μορφωτικό αγαθό της οποίας ήταν η χριστιανική κατήχηση: «η
μόρφωση που παρεχόταν στα σχολεία θα καθιστούσε τους νέους έλλογους

αΧΔλ, Φακ. 100, αριθμ. εγγρ. DSCN 8446/21 Ιουλ. 1891 O Ιωάννης π. Φιντικάκης κάτοικος Νεαπόλεως «μαστίζεται υπό πείνης αιτείται ολίγον καρπόν κριθής». Ο ίδιος επανέρχεται το Νοέμβριο του ίδιου έτους. πεθαίνει από την πείνα αυτός και τα ορφανά παιδιά του.
Ζητά βοήθεια. η Δημογεροντία ενέκρινε 45 γρόσια αΧΔλ, Φακ. 102, αριθμ. εγγρ. 8806-07/1411-1891
αΧΔλ, Φακ. 102, αριθμ. εγγρ. 8775-76/14-11-1891. αίτηση του Μιχ. Εμμ. Φουσκάκη κάτ.
Νεαπόλεως. πτωχή και αθλία η κατάστασίς του Κινδινεύει να πεθάνει. Ζητά βοήθεια. Εγκρίθηκαν από τη Δημογεροντία 41 γρόσια.
αΧΔλ, Φακ. 109, DSCN αριθμ. εγγρ. 2032/ Ιουλ. 1892. αίτηση των Κων. παπαφραντζεσκάκη κατοίκου Νεαπόλεως. «τυφλός και πένης». Ζητά βοήθεια.
αΧΔλ, Φακ. 101, αριθμ. εγγρ. 891-92/έτους 1892. αίτηση των Κων/νου & Ελένης παπαδάκη από Νεάπολη. «Κινδινεύουν να αποθάνουν εκ της πείνης και του ψύχους». Ζητούν
βοήθεια.
αΧΔλ, Φακ. 101, έγγρ. Με ημερ/νία 7 Δεκ. 1892. «η Μαρία αρακαδάκη εκ Νεαπόλεως,
νύμφη μίας ημέρας μαστίζεται υπό άκρας πείνης !». Φοβάται ότι θα την εγκαταλείψει ο σύζυγός της (Κ. ςαριδάκης). Ζητά τη συνδρομή της Δημογεροντίας. Εγκρίθηκαν 103 γρόσια.
αΧΔλ, Φακ. 103, αριθμ. εγγρ. 9929-30/10 Ιουν. 1893. αίτηση του Μιχ. λυμπρίδη κατ.
Χουμεριάκου. Με την οποία αιτείται προκειμένου να θρέψει τα 5 ανήλικα τέκνα του. Δόθηκαν
στο Μιχ. λυμπρίδη κάτ. Χουμεριάκο 80 οκάδες κριθής, 20 σιτάρι, και 20 μπίζα.
Βοήθεια της Δημογεροντίας σε λιμοκτονούντες χριστιανούς το έτος 1895,
αΧΔλ, Φακ. 103, αριθμ. εγγρ. 9928/9 Ιουν. 1893. αίτηση της αργεντής Κ. ςαρακινάκη,
κάτ. Νεαπόλεως. Έχει ορφανά και ανήλικα τέκνα τα οποία λιμοκτονούν. «Θα αποθάνουν εκ
της πείνης». Ζητά βοήθεια.
αΧΔλ., Φακ. 103, αριθμ. εγγρ. 1147-48 αίτηση του Κ. παπαφραντζεσκάκη από Νεάπολη.
Ζητά βοήθεια επειδή πάσχουν οι οφθαλμοί του. Εγκρίθηκαν 150 γρόσια (1892).
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οπαδούς της ορθόδοξης πίστεως, ικανούς να αντισταθούν στις σειρήνες της
αλλόδοξης προπαγάνδας. η ίδια σταθερότητα στον θρησκευτικό χώρο αποτελούσε και ένα minimum εγγυήσεως για υποταγή στο Σουλτάνο20». το ύψος
των δόσεων που καταβλήθηκε ως την ψήφιση του περί παιδείας νόμου το
(1881), ποίκιλε. το 1871 κυμάνθηκε στα 2.500 γρόσια μηνιαίως. η καταβολή
δεν ήταν σταθερή, το τουρκικό δημόσιο πάντα καθυστερούσε ή δεν κατέβαλε
τις επιχορηγήσεις, ενώ συνεχείς υπήρξαν οι εκκλήσεις της τμηματικής Εφορίας για εξόφληση των ‘καθυστερημάτων’.

από τη ςύμβαση της Χαλέπας ως την απελευθέρωση (1878 1898)
Μετά την επανάσταση του 1878 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις και τον
Οκτώβριο του 1878 υπογράφηκε ανάμεσα στους Χριστιανούς και την πύλη,
στη Χαλέπα προάστιο των Χανίων, η ομώνυμη ςύμβαση. Με τη ςύμβαση της
Χαλέπας δημιουργήθηκε ημιαυτόνομο καθεστώς, διευρύνθηκαν τα προνόμια
και ιδρύθηκαν περισσότερα σχολεία. ανάμεσα στα παραχωρηθέντα προνόμια
ήταν η αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας των δικαστηρίων και της Γενικής ςυνέλευσης καθώς και η ίδρυση Φιλολογικών ςυλλόγων και η έκδοση εφημερίδων. τα εκκλησιαστικά βιβλία αντικαταστάθηκαν
από αναγνωστικά γραμμένα σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές της εποχής.
Οι αντιπρόσωποι των χριστιανών στην ετήσια Γενική ςυνέλευση του νησιού
που θεσμοθετήθηκε με το καθεστώς της Χαλέπας, ανέλαβαν την προώθηση
και προαγωγή της εκπαίδευσης. Έδωσαν τις δικές τους μάχες για να αυξήσουν
τον αριθμό και τους πόρους των σχολείων, να εισπράξουν ‘υπέρ της παιδείας’
τα ποσά που είχαν οριστεί ότι θα διέθετε από τα κέρδη του ο πιστωτικός οργανισμός του Κοινωφελούς ταμείου και να επιτύχουν κατανομή όχι κατά ίσα
μέρη, αλλά ανάλογα με την πληθυσμιακή δύναμη της κάθε κοινότητας (μουσουλμάνων και χριστιανών). Διεκδίκησαν παράλληλα την εφαρμογή όσων προέβλεπε η ςύμβαση: το δικαίωμα ελευθερίας έκφρασης, ίδρυσης τυπογραφείων
και έκδοσης εφημερίδων και το δικαίωμα στη σύσταση συλλόγων.
Ιδρύθηκαν τότε στο νησί Φιλεκπαιδευτικοί ςύλλογοι και αναπτύχτηκε
ζωηρή πνευματική κίνηση, με την έκδοση εφημερίδων και τη δημιουργία βιβλιοθηκών. ςτόχος όλων ήταν η μόρφωση που θα τους έβγαζε από το σκοτάδι
της αμάθειας και θα τους αποκαθιστούσε κοινωνικά, επαγγελματικά και
ηθικά. Ενισχυτική των σκοπών των αντιπροσώπων στη Γενική ςυνέλευση στά-

20 Γοντικάκης ςτ. η παιδεία στην Κρήτη (1878-1889), σελ. 190-191
259

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον

Ο Μοναστηριακός Διοργανισμός και η συμβολή των μοναστηριακών πόρων στην εκπαίδευση των κρητοπαίδων

θηκε η δράση των παραπάνω συλλόγων, όπως και του Φιλολογικού ςυλλόγου
Κωνσταντινουπόλεως, του ςυλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων
καθώς και του Φιλεκπαιδευτικού ςυλλόγου ‘των εν Αθήναις Κρητών’. ςτόχος
όλων αυτών η μόρφωση που θα τόνωνε το εθνικό φρόνημα και θα είχε επιπτώσεις στο πολιτικό πεδίο, στην ένωση δηλ. με την Ελλάδα.

το 1887 είχε εγκριθεί από την Οθωμανική πύλη για τα σχολεία της Κρήτης
το ποσό των 250.000 γροσίων.
Εκτός όμως από τους κοινούς πόρους, οι οποίοι κάλυπταν όλα τα σχολεία
της Κρήτης, ορίστηκαν ως μερικοί πόροι για τα σχολεία της κάθε Διοίκησης
χωριστά. Οι πόροι αυτοί ήταν: «α) τα δικαιώματα εγγραφών ενδεικτικών και
απολυτηρίων, β) τα λαμβανόμενα εκ των μοναστηριακών προσόδων και γ) οι
επί των επιτηδευμάτων και οικοδομών φόροι». η Χριστ. Εφορεία λασιθίου το
έτος 1886 καθόρισε το ύψος των εκπ/κών αυτών τελών ως εξής21: «απολυτήρια
Γυμνασίου 67,5 γρ., Β) ενδεικτικό Γυμνασίου 22,5 γρ., γ) απολυτήριο Ελληνικού ςχολείου 22,5 γρ., δ) ενδεικτικό Ελληνικού ςχολείου 11,5 γρ., ε) απολυτήριο Δημοτικού ςχολείου 10 γρ. και στ) ενδεικτικό Δημοτικού ςχολείου 5 γρ.»
τα σχολεία συντηρούνταν από ιδιωτικές συνδρομές, από το ποσό των
100.000 γροσίων που η πύλη συνέχισε να παρέχει ετησίως και μετά την επανάσταση του 1866 και τα εκκλησιαστικά κτήματα. η λειτουργία των σχολείων
στηρίχτηκε επίσης στην αρωγή ιδιωτών. ςύμφωνα με διαθήκη του ευπατρίδη
αντ. παπαδάκη ο ψυχριανός ευεργέτης επιχορηγούσε το Γυμνάσιο ηρακλείου
με 3600 φράγκα και το Γυμνάσιο Νεάπολης με 1500 φράγκα.

Ο νόμος ‘περί παιδείας’ του 1881
Μέχρι το 1881, έτος ψήφισης του ‘περί παιδείας’ νόμου ο στρατηγικός σχεδιασμός της παιδείας γινόταν μέσα από τις εξελεγκτικές συνελεύσεις μοναστηριακών προσόδων, που προέβλεπε ο Διοργανισμός των Ιερών Μονών. Οι
αποφάσεις αυτές ήταν καίριας σημασίας, μέχρις ότου ανέλαβε το θεσμικό
αυτό ρόλο η Τμηματική Εφορία.
το 1881 η Γενική ςυνέλευση των Κρητών ψήφισε τον «Νόμον περί παιδείας»
τον οποίον συνέταξαν οι βουλευτές και λόγιοι αντώνιος Μιχελιδάκης και αντώνιος Βορεάδης και τον εισηγήθηκε ο δεύτερος. Ο νόμος τέθηκε σε εφαρμογή
με το διάταγμα της 24ης Ιουνίου 1881 και ίσχυσε με μικρές τροποποιήσεις του
1889 ως το 1898.

Ο νόμος περί παιδείας του 1881 θεσμοθετεί νέους πόρους
το θέμα των δημόσιων πόρων μπαίνει σε άλλη βάση,
με τη θεσμοθέτηση πόρων, το 1881 έτος ψήφισης του
‘περί παιδείας’ νόμου. το άρθρο 42 προέβλεπε τους παρακάτω κοινούς πόρους: «το αναλογούν εις τους χριστιανούς (α) Εκ της ετησίως υπό της ςυνελεύσεως
ψηφιζομένης υπέρ των σχολείων πιστώσεως. (β) Εκ του
υπέρ της δημοσίας εκπαιδεύσεως διατιθεμένου ημίσεως των ετησίων τόκων του Κοινωφελούς ταμείου. (γ)
Σφραγίδα Επισκοπής
Εκ 500.000 γροσίων, τα οποία διατίθενται υπέρ της δηΠέτρας (1890)
μοσίας εκπαιδεύσεως εκ του ημίσεως των από της συστάσεως του κοινωφελούς ταμείου ολικών ωφελειών αυτού. (δ) Εκ των επί των
μισθών των υπαλλήλων κρατήσεων». το 1883 κατά τη σύνοδο της ΙΔ΄ Γενικής
ςυνέλευσης αποφασίστηκε από τους χριστιανούς πληρεξούσιους σε ιδιαίτερη
συνεδρία «όπως η διανομή των διά την παιδείαν του χριστιανικού στοιχείου
εκάστοτε οριζομένων χρημάτων διανέμηται μεταξύ των πέντε της νήσου τμημάτων αναλόγως του χριστιανικού πληθυσμού εκάστου τμήματος μετά την
αφαίρεσιν των δαπανών του εν ηρακλείω Γυμνασίου και των τεσσάρων εν ταις
λοιπαίς διοικήσεσι γυμνασιακών τάξεων».
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Μια ενδιαφέρουσα έκθεση για την εκπαίδευση στο νομό λασιθίου (1879)
ςε αναφορά-έκθεση της Χριστιανικής Δημογεροντίας λασιθίου το έτος 1879 προς τον
πρόεδρο του Φιλεκπαιδευτικού ςυλλόγου
των εν αθήναις Κρητών. ‘ η Αναγέννησις ’
παρθένιο περίδη, με την οποία ζητά τη συνδρομή της στην ενίσχυση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης με την αποστολή διδακτικών βιβλίων στους άπορους μαθητές, αποτυπώνεται ανάγλυφα η εικόνα της εκπαίδευσης στο
διαμέρισμα λασιθίου. τα Ελληνικά σχολεία
και τα παρθεναγωγεία τα συντηρούσε η Δημογεροντία, ενώ τα Δημοτικά οι κάτοικοι, με
τη βοήθεια της εκκλησίας του κάθε χωριού,
αρκετά σχολεία όμως δεν λειτουργούσαν
λόγω οικονομικής δυσπραγίας των κατοίκων.

21 αΔΧλ, έγγραφο με ημερ/νία 9-9-1886
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το Γυμνάσιο Νεαπόλεως συντηρούνταν από το Μοναστηριακό ταμείο. ςύμφωνα με την έκθεση του 1879 σ’ όλο το νομό λασιθίου λειτουργούσαν 46 εκπαιδευτήρια: 5 Ελληνικά ςχολεία, 3 παρθεναγωγεία και 38 Δημοτικά ςχολεία
με 2.410 φοιτώντες μαθητές.
αξιοσημείωτη η παρατήρηση της Δημογεροντίας ότι πολλοί μαθητές
επειδή είναι πτωχοί και δεν έχουν τα απαραίτητα για αγορά των βιβλίων χρήματα, αναγκάζονται να διακόπτουν τις σπουδές τους. τέλος ζητούν τη συνδρομή του ςυλλόγου για τη παροχή βιβλίων στους άπορους μαθητές22.

Δασμοί υπέρ της δημοσίας εκπαιδεύσεως
η Γενική ςυνέλευση των αντιπροσώπων της νήσου, που προέκυψε από τη
ςύμβαση της Χαλέπας, ψήφισε το έτος 1879 τους παρακάτω δασμούς οι
οποίοι θα αποτελούσαν ίδιο κεφάλαιο στον προϋπολογισμό του νησιού αποκλειστικά διατιθέμενο υπέρ της δημοσίας εκπαιδεύσεως: 1) 1,5% επί της
αξίας όλων των εισαγομένων και εξαγομένων από την Κρήτη ειδών. 2) 1% επί
του μηνιαίου μισθού όλων των μισθοδοτούμενων από το επιτόπιο δημόσιο ταμείο, εκτός των αποτελούντων τη Χωροφυλακή. 3) 1% επί του μηνιαίου μισθού
των υπαλλήλων των τελωνείων, των Δήμων, των Κοινοτικών ταμείων, των Δημογεροντιών, των Ορφανικών τραπεζών και των διαφόρων άλλων υπαλλήλων
των κοινοτήτων. 4) Ένα γρόσι για κάθε δικαστική κλήση. Και σ’ αυτήν την περίπτωση δεν εφαρμόστηκε πιστά το ψήφισμα αναγκάζοντας το Γενικό Διοικητή Φωτιάδη πασά να απευθυνθεί με εγκυκλίους του και πάλι στους
Διοικητές και Επάρχους23.

Έσοδα από Δήμους
από το 1879, έτος που εισάγονται οι Δημοτικοί θεσμοί στην Κρήτη, ο ‘περί
Δήμων νόμος’ ορίζει ως κύριο μέλημα των δημοτικών συμβουλίων τη σύσταση
και συντήρηση Δημοτικών σχολείων αφού οι πρόσοδοι από τους άλλους πόρους
ήσαν ανεπαρκείς. Επειδή τα σχολεία λειτουργούσαν με τη μέριμνα των δήμων
ονομάστηκαν Δημοτικά. πρακτικά ο παραπάνω νόμος δεν ίσχυσε επειδή οι
22 πατεράκη Άννα, ‘ςυνοπτική έκθεσις (1879) της Χριστιανικής Δημογεροντίας λασιθίου
προς τον Φιλεκπαιδευτικό ςύλλογο αθηνών ‘η αναγέννησις’ Επιστημονική Επετηρίδα
Ιερά Μητρόπολις πέτρας και Χερρονήσου, τόμος α΄, Νεάπολις 2010.
23 Οι με αριθ. Εγκύκλιοι του Γενικού Διοικητή Κρήτης Ιωάννη Φωτιάδη πασά προς τους Διοικητές των τμημάτων και προς τους Επάρχους : 23/21-12-1880, 38/8-8-1881, 39/8-81881,56/9-10-1881, 59/3110-1881, 1/5-1-1882, 19/29-7-1882, 33/25-9-1882, 27/18-11-1883.
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Μαθητές του Γυμνασίου Νεάπολης το 1925. Αριστερά ο γυμνασιάρχης Νικ. Γραμματικάκης

δήμαρχοι αρνήθηκαν να τον καταβάλλουν λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Επιπρόσθετα κάθε απόφαση των Δήμων που αφορούσε στη Δημοτική εκπαίδευση
έπρεπε να υποβάλλεται για έγκριση στο Γενικό Διοικητή ενώ η αρμοδιότητα
ίδρυσης σχολείων ανήκε εξολοκλήρου στην τμηματική Εφορία.

«Ελλιπείς πόροι, ελλιπή εκπαίδευσιν αποδίδουσιν» 1891-92
η έλλειψη επαρκών πόρων ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη λειτουργία των σχολείων. Ένα σημαντικό έγγραφο για την έλλειψη πόρων και την
επίπτωσή τους στην εκπαίδευση, αντλήσαμε από το αρχείο Δημογεροντίας
λασιθίου. Ο φατριασμός (κομματισμός) και η κακοδιαχείριση ήταν τα σημαντικότερα προβλήματα που ανέκοπταν την πρόοδο των Κρητών σύμφωνα με
το Γενικό ςτρατιωτικό Διοικητή Κρήτης Μαχμούτ Ζελαλεδίν πασά24. ςε επιστολή του προς τις δημογεροντίες του νησιού, τις μέμφεται για κακοδιαχείριση, εκτοξεύοντάς τους δύο κατηγορίες. η πρώτη είναι ότι λειτουργούσαν

24 Έγγραφο Γεν. Διοικη aXΔλ, αριθμ. εγγρ. ηρΙΜ 9240-9244/30/12/1891
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πολλά σχολεία με αποτέλεσμα να απαιτούνται περισσότεροι δάσκαλοι και
κατά συνέπειαν περισσότερα χρήματα. η δεύτερη κατηγορία είναι για κομματισμό μιας και οι εφορείες, όπως ισχυρίζεται, διόριζαν τους κομματικά προσκείμενους δασκάλους. η τμηματική Εφορεία λασιθίου απάντησε στο Γενικό
Διοικητή αντικρούοντας τις κατηγορίες, παραβάλλοντας την πραγματικότητα
και παρουσιάζοντας προτάσεις25. αφού αναφέρει ότι η κατάσταση δεν είναι
η επιθυμητή τονίζει ότι εξέλεξε τους ικανότερους δασκάλους εκείνους που
είχαν προσόντα.
Οι κομματισμοί, συνεχίζει η τμηματική Εφορία, ξεχάστηκαν, ανήκουν στο
παρελθόν. ςχετικά με την κακοδιαχείριση αναφέρει πως όχι μόνο δεν διασπάθισε πόρους, αντίθετα αναγκάστηκε να μειώσει στο μισό τον αριθμό των λειτουργούντων σχολείων: «εν τούτοις ηναγκάσθη ελλείψει επαρκών πόρων να
ελαττώσει τον νόμιμον τούτον αριθμόν των σχολείων του τμήματος κατά το
ήμισυ και πλέον». Επίσης δεν λειτούργησε τα ςχολαρχεία προκειμένου να εξοικονομήσει πόρους για να τους διαθέσει στη Δημοτική Εκπαίδευση. παραθέτει
το επιχείρημα ότι «ελλειπείς πόροι, ελλιπή εκπαίδευσιν αποδίδουσιν» αναφέροντας το παράδειγμα του Γυμνασίου Νεαπόλεως το οποίο λειτουργεί
άψογα χάρη στην έγκαιρη καταβολή των χρημάτων από τη Δημογεροντία.
αναφέρει ακόμη τη δεινή κατάσταση του Κρητός διδασκάλου, ο οποίος λαμβάνει το μισό του μισθού ενός χωροφύλακα και επιπλέον του περικόπτουν το
1/3 έως 2/4 του μισθού του, ελλείψει πόρων. Και όταν οι πόροι σπανίζουν ούτε
τα υπάρχοντα σχολεία μπορεί να βελτιωθούν ούτε άλλα νέα να ιδρυθούν: «Εφ’
όσον οι πόροι σπανίζουσιν, ούτε τα υπάρχοντα σχολεία δύνανται να βελτιωθώσιν, ούτε άλλα νέα να ιδρυθώσι, και κατά συνέπειαν η παρ’ ημίν λαϊκή
εκπ/σις ή θα είναι ελλιπώς ή θα ελλίπη όλως».
τέλος αναφέρει ότι με τις νέες παιδαγωγικές θεωρίες μπορεί να προτείνει
κι άλλα αναγκαία μέτρα βελτιωτικά της καταστάσεως των σχολείων, εκ των
οποίων τα μισά είναι κλειστά ενώ τα άλλα δυσλειτουργούν «διάγουσι φθισικόν
βίον». Εν κατακλείδι και χρησιμοποιώντας τον παροιμιακό λόγο για να αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση των εκπ/κών πραγμάτων τονίζει πως
όταν στερούμαστε ακόμη και τα κουρέλια για να κρύψουμε τη γύμνια μας,
ηχεί παράξενα η συζήτηση για πλήρη και κομψή ενδυμασία: «Όταν στερούμεθα εν ράκος δι’ ού να συγκαλύψωμεν την γυμνότητά μας, παραδόξως ίσως
θα φανή η συζήτησις περί εντελούς και κομψής ενδυμασίας».
παρά τη θεσμοθέτηση όμως των παραπάνω πόρων, οι πιστώσεις που προέβλεπαν δεν καταβάλλονταν ποτέ. ςύμφωνα με το προαναφερόμενο έγγραφο

«οι πόροι σπανίζουσι». Οι ενοικιαστές για διάφορους λόγους δεν κατέβαλαν
τα ενοίκια των μοναστηριακών κτημάτων και το Μοναστηριακό ταμείο άδειασε. η Οθωμανική αυτοκρατορία έκλεισε τη στρόφιγγα των επιχορηγήσεων
το διάστημα 1889-96 έτη επιβολής στρατοκρατίας στο νησί, οι κάτοικοι πένητες αδυνατούσουν να συνεισφέρουν πέραν της προσωπικής εργασίας. Οι
δάσκαλοι δεν πληρώνονταν. αφού έδειξαν μεγάλη ανοχή και υπομονή κατέφυγαν στην απεργία το 1887, το 1889-90 και το έτος 1893. Μάλιστα το 1895
δέχτηκαν να εργαστούν με μειωμένες αποδοχές. Και πάλι όμως η Δημογεροντία αδυνατούσε να καταβάλλει τα δεδουλευμένα και τα περισσότερα σχολεία
έκλεισαν.
το 1894 η Δημογεροντία αποφάσισε την εξόφληση μόνον εκείνων των εκπαιδευτικών δεχτούν περικοπή των δεδουλευμένων κατά 40%.
παρά τις μεγάλες περικοπές η τμηματική Εφορεία δεν κατάφερε να τους
καταβάλλει τα δεδουλευμένα. απευθύνθηκε με δραματικούς τόνους στη Διοίκηση η οποία διέθετε ελάχιστα ποσά ή δήλωνε αδυναμία! πολλοί κατέφυγαν
στη λύση των δικαστηρίων προκειμένου να λάβουν μέρος των χρημάτων τους.
το Φεβρ. του 1893 χρεωστούσε 241.782 γρ. στους δασκάλους με μέσο μισθό
150 γρόσια26.

25 απάντηση τμηματικής Εφορείας αριθμ. εγγρ. DSCN 1282-1294/ Ιαν./1892
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Ο αναλφαβητισμός στην Κρήτη
παρά τις προαναφερόμενες προσπάθειες, ο πληθυσμός ήταν βυθισμένος
στο σκοτάδι του αναλφαβητισμού, γεγονός που πιστοποιεί η απογραφή του
188127. ςύμφωνα μ’ αυτήν την απογραφή ο μέσος όρος του αναλφαβητισμού
στην Κρήτη ανερχόταν για μεν τους χριστιανούς στο 81,8% για τους άνδρες
και στο 96,5% για τις γυναίκες. ςτο νομό λασιθίου το ποσοστό των αγράμματων χριστιανών ανερχόταν στο 75% για τους άνδρες και στο 98% για τις
γυναίκες. τα αντίστοιχα ποσοστά για τους Οθωμανούς της Κρήτης ήταν
80,8% και 88,25%. Μέχρι το 1889 με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση επιφανών χριστιανών κατοίκων του νησιού είχαν ιδρυθεί 318 χριστιανικά δημοτικά σχολεία σ’ ολόκληρη την Κρήτη. η ίδρυση των παραπάνω σχολείων
ανέβασε τον αριθμό των μαθητών από 7.800 το 1860 στις 13.971 το 1881. Οι
μαθητές μετά την επιτυχή φοίτησή τους στο Δημοτικό, εισάγονταν στο Ελληνικό και στη συνέχεια στο Γυμνάσιο. η επιτυχής αποφοίτηση από το Γυμνάσιο
έδινε τη δυνατότητα στους μαθητές να εγγραφούν στο Εθνικό πανεπιστήμιο.

26 αΧΔλ, Φακ. 100, αριθμ εγγρ. 9857
27 ςταυράκης Νικόλαος, ςτατιστική του πληθυσμού εν Κρήτη, εν αθήναις 1890
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η επανάσταση του 1889. Ο εκπ/κός νόμος του 1889
Μετά την επανάσταση του 1889 και τη επιβληθείσα στρατοκρατία η εκπαίδευση δοκιμάστηκε. τα έτη 1889-96 ήταν έτη σκληρής σκλαβιάς, αφού το
νησί οπισθοδρόμησε στο προ της επαναστάσεως του 1866 καθεστώς. τον Ιούνιο του 1889 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Κρητών ο νόμος «περί Παιδείας»
που αντικατέστησε τον «περί παιδείας» νόμο του 1881.
η διοίκηση των σχολείων κάθε τμήματος ανατέθηκε στην τμηματική Εφορία στην οποία προήδρευε ο οικείος επίσκοπος και ήταν η ανώτατη εκπ/κή
αρχή των σχολείων. h Διοίκηση δηλ. των σχολείων καθώς και η λειτουργία &
εποπτεία είχε αναληφθεί, τις τρεις αυτές δεκαετίες από την Εκκλησία. Ο
νόμος του 1889 συμπλήρωνε τις ελλείψεις του προηγούμενου αλλά δεν εφαρμόστηκε πλήρως λόγω της στρατοκρατίας που ακολούθησε την επανάσταση
του ίδιου έτους (1889). Οι διοριζόμενοι από την πύλη διοικητές ουδόλως ή
ελάχιστα ενδιαφέρθηκαν για την εκπαίδευση, και της στέρησαν τα απαραίτητα μέσα και πόρους για τη συντήρηση των σχολείων. η διατήρηση των σχολείων, η κατάσταση των οποίων ήταν αξιοθρήνητη κατέστη δυνατή χάρη στις
θυσίες των τοπικών κοινωνιών, τους πόρους από τα μοναστηριακά κτήματα
και τον πατριωτισμό των δασκάλων28.
παρά τις αντίξοες συνθήκες ο χριστιανικός πληθυσμός θα οργανώσει την
εκπαίδευσή του σε καλύτερες βάσεις, θα ξεπεράσει τα πολλά εμπόδια και
ωθούμενος από τις πολιτικοκοινωνικές δυνάμεις ευνοϊκότερων συνθηκών θα
κατορθώσει να μειώσει το επίπεδο του αναλφαβητισμού (τουλάχιστον στον
ανδρικό πληθυσμό) σε αρκετά ικανοποιητικό για την εποχή επίπεδο. (ποσοστό μείωσης 22,4% για τους άνδρες και 11,45 για τις γυναίκες κατά την
20ετία 1880-1900). ραγδαία ήταν και η αύξηση των μαθητών που έφτασαν
τις 33.536 το 1898.
το διάστημα της επανάστασης των ετών 1897-98 οι τμηματικές Εφορίες
παύουν να υφίστανται ως διοικητικές εκπαιδευτικές οντότητες. τα σχολεία
λειτουργούν με τη φροντίδα τοπικών, συνήθως 5μελών, επαναστατικών επιτροπών.
ςπουδαιότερα προσκόμματα στην πρόοδο των μαθητών τα έτη 1870-1897
υπήρξαν η ανεπάρκεια των πόρων, η οικονομική δυσπραγία των γονέων και
η ανάγκη για εργατικά χέρια γεγονός που κρατούσε τα παιδιά στα χωράφια
μακριά από το σχολείο, η νοοτροπία πολλών γονέων που θεωρούσαν περιττή
πολυτέλεια το σχολείο, η αδυναμία προσέλευσης των μαθητών από τα μακρινά χωριά, τα συχνά επαναστατικά κινήματα, οι επιδημικές ασθένειες, η

28 Κρητική πολιτεία, η εν Κρήτη εκπαίδευσις
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κακή κατάσταση των διδακτηρίων, το χαμηλό επίπεδο των δασκάλων, η κακοποίηση των μαθητών, η έλλειψη σχολικών εγχειριδίων και η αρχαΐζουσα
γλώσσα των υπαρχόντων.

η επανάσταση των ετών 1897-98 – το τέλος της Οθωμανικής
κυριαρχίας
η επανάσταση ξέσπασε τον Ιανουάριο του 1897 και τα σχολεία αποδιοργανώθηκαν.
το ατυχές αποτέλεσμα του ελληνοτουρκικού πολέμου του ανάγκασε την
Ελλάδα να αποσύρει το στρατό της από το νησί και τους επαναστατημένους
Κρήτες να δεχτούν τη λύση της αυτονομίας τον Ιούλιο του 1898. τον επόμενο
μήνα η εκτελεστική επιτροπή ανέλαβε την εσωτερική διακυβέρνηση της Κρήτης μέχρι την άφιξη του αρμοστή Γεωργίου. το νησί θα κυβερνηθεί με ένα ιδιότυπο, αυτόνομο καθεστώς γνωστό ως Κρητική πολιτεία από το 1898 έως το
Δεκέμβριο του 1913 χρονολογία που ενώνεται με την Ελλάδα, ύστερα από το
νικηφόρο αποτέλεσμα των Βαλκανικών πολέμων. Κατά τη διάρκεια της Κρητικής πολιτείας (1898-1913) δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στην εκπαίδευση.

η προσφορά της εκκλησίας συνεχίζεται και τις επόμενες δεκαετίες – περίοδος του Μεσοπολέμου
την περίοδο του Μεσοπολέμου κτίστηκαν τα περισσότερα διδακτήρια του
νομού λασιθίου. η συνήθης πρακτική ήταν η εκποίηση από την Εκκλησία ενο267
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ριακών κτημάτων ή η δωρεάν οικοπέδων από το ταμείο Εφέδρων
πολεμιστών στο οποίο είχαν παραχωρηθεί τα 2/5 της κτηματικής
περιουσίας
των
Μοναστηριακών κτημάτων. ςημαντική υπήρξε η συμβολή του
επισκόπου πέτρας Διονυσίου
Μαραγκουδάκη, ο οποίος όχι
μόνο ενέκρινε αλλά και παρώτρυνε τις ενοριακές επιτροπές
για την εκποίηση των κτημάτων
προκειμένου να ανεγερθούν σχολεία. η ενορία του κάθε χωριού
συνεισέφερε και χρηματικά. τα
χρήματα προέρχονταν από την
εκποίηση ενοριακών κτημάτων.
Οι κάτοικοι διέθεταν προσωπική
εργασία, ενώ υπήρχε και μικρή
αρωγή από το κράτος.
ςε αναφορά του για την κατάσταση των διδακτηρίων ΜεΟ Διονύσιος Μαραγκουδάκης επίσκοπος Πέραμβέλλου και Οροπεδίου ο
τρας. η συμβολή του στην εκποίηση ενοριακών
κτημάτων για την ανέγερση διδακτηρίων
Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαιυπήρξε καθοριστική.
δεύσεως αναστάσιος Ν. Χαραλαμπόπουλος εξαίρει το ρόλο και
τη συνεισφορά του επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη στην εκποίηση Ενοριακών κτημάτων για την ανέγερση διδακτηρίων29.
«[…] 17. Διδακτήριον Πλάτης
«… Την 21ην εκ Πλάτης μετέβην εις την πλησίον κειμένην μονήν της Κρουσταλλένιας. Ενταύθα συνήντησα τον επίσκοπον Πέτρας ον παρεκάλεσα όπως
συνεχίση εγκρίνων την πώλησιν ενοριακών κτημάτων χάριν της ανεγέρσεως
διδακτηρίων. Υπέδειξα δε εις ποίας κοινότητας υπάρχει μεγαλυτέρα ανάγκη,
έλαβον δε εκ μέρους αυτού ενθαρρυντικάς υποσχέσεις και διά τας οποίας ουδεμίαν αμφιβολίαν έχω, δεδομένου ότι εις το κεφάλαιον τούτο πολλά οφείλονται προς αυτόν ως επιφυλάσσομαι να εκθέσω προς το Σεβαστόν

Υπουργείον δι’ ιδιαιτέρας εκθέσεώς μου και να ζητήσω όπως επισήμως εκδηλωθή η ευγνωμοσύνη της υπηρεσίας μου. Την 22αν επέστρεψα εκ Κρουσταλλένιας εις Νεάπολιν […]»
Εν κατακλείδι, μέσα από τις σελίδες της παρούσας εργασίας καταδεικνύεται ο θετικός ρόλος της Μητρόπολης πέτρας και της Εκκλησίας της Κρήτης
στην εκπαίδευση των μαθητών τα έτη 1870-97 τα οποία είχε το θεσμικό ρόλο
για την εκπαίδευση των κρητοπαίδων. η σπουδαία της συνεισφορά συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες με την εκποίηση μοναστηριακών και ενοριακών κτημάτων. η συνεισφορά της σταθερή και αταλάντευτη στην πορεία
του χρόνου ήταν ανάγκη να γνωστοποιηθεί στο αναγνωστικό κοινό με την παράθεση αδιάσειστων ιστορικών τεκμηρίων.

πηγές –Βιβλιογραφία
αρχεία
Αρχείο Χριστιανικής Δημογεροντίας Λασιθίου, έγγραφα των ετών 18691897
ΓΑΚ Λασιθίου
Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Νομού Λασιθίου
1) Έκθεσις επιθεωρήσεως των Δημοτικών ςχολείων Μεραμβέλλου υπό του
Επιθεωρητού αναστασίου Ν. Χαραλαμπόπουλου από 25 Ιουλίου μέχρι 1ης
ςεπτ. 1926 , 2) Εκθέσεις επιθεωρήσεως Δημοτικών ςχολείων περιφερείας Μεραμβέλλου, παπαθανασίου τρύφωνος, α΄ ςεπτ. 1928, 3) Εκθέσεις επιθεωρήσεως Δημοτικών ςχολείων περιφερείας Μεραμβέλλου από Οκτωβρ. 1932 έως
Ιουνίου 1933, υπό του επιθεωρητού Ι. Βαλέργα

29 Έκθεσις των Δημοτικών ςχολείων Μεραμβέλλου υπό του Επιθεωρητού αναστασίου Ν.
Χαραλαμπόπουλου από 25 Ιουλίου μέχρι 1ης ςεπτ. 1926

Εφημερίδες της Κυβερνήσεως της Κρητικής πολιτείας
Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής πολιτείας, έτη 1898-1908
Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής πολιτείας, τεύχος Δ΄, Εστενογραφημένα
πρακτικά της Βουλής των Κρητών
Ιστορικό αρχείο Κρήτης (Ι.α.Κ.). Κρητική πολιτεία, αρχείον της ανωτέρας
Διευθύνσεως παιδείας και Θρησκευμάτων, Φάκελοι εγγράφων ετών 18991910.
Ιστορικό αρχείο Κρήτης. αρχείο ανωτέρας Διευθύνσεως της παιδείας και
των Θρησκευμάτων της Κρητικής πολιτείας.
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Κρητική πολιτεία ανωτέρα Διευθύνσης της παιδείας και της Δικαιοσύνης,
«η εν Κρήτη εκπαίδευσις», Εν Χανίοις εκ του τυπογραφείου της Κρητικής πολιτείας, 1904
Κρητική πολιτεία, ανωτέρα Διεύθυνσις της παιδείας και της Δικαιοσύνης,
η εν Κρήτη Εκπαίδευσις, εν Χανίοις εκ του τυπογραφείου της Κρητικής πολιτείας 1904

αρκαλοχωρίου και Βιάννου κατά την ύστερη τουρκοκρατία’ , Επιστημονική
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Γεωργία Μοσχόβη
αρχαιολόγος

Θυρώματα και αγιοθύριδα
του 16ου και 17ου αιώνα
στους ναούς του Μεραμπέλλου

K

ατα τηΝ πΕρΙΟΔΟ της ΒΕΝΕτΟΚρατΙας στο Μεραμπέλλο σύμφωνα

με την τάση που επικρατούσε σε ολόκληρη την Κρήτη, οι όψεις των
ναών κοσμούνται με λαξευτά και ανάγλυφα στοιχεία που ακολουθούν
τις αισθητικές αντιλήψεις των καλλιτεχνικών ρυθμών της δυτικής τέχνης.1 από
τα τέλη όμως του 16ου αιώνα η μορφολογία των θυρωμάτων έγινε πλουσιότερη τυπολογικά με εντυπωσιακή εισαγωγή νέων στοιχείων. Είναι η εποχή
κατά την οποία ιδρύθηκαν πολλά μοναστήρια στο Επάνω Μεραμπέλλο,2 και
οικοδομήθηκαν ή ανακαινίστηκαν πολλοί ναοί στους μεγαλύτερους οικισμούς
της περιοχής. τότε κάνουν την εμφάνισή τους τόσο τα πλαίσια ανοιγμάτων,
θυρώματα και παράθυρα, με κλασικίζοντα στοιχεία, όπως τα ημικυκλικά ανώφλια και τα αετώματα, όσο και τα θυρώματα που συνταιριάζουν κλασικίζον
πλαίσιο και γοτθίζουσα οξυκόρυφη στέψη με κουκουνάρα. την ίδια εποχή εμφανίζονται και τα μονόλιθα δίλοβα αγιοθύριδα με αρχιτεκτονική μορφή σε
πολλές παραλλαγές με στέψη από υποτυπώδη τόξα που σχηματίζονται από
συμμετρικές έλικες και με τη χαρακτηριστική κουκουνάρα στην κορυφή. τα

1

2

ανδριανάκης Μιχάλης, "η αρχιτεκτονική γλυπτική στην Κρήτη" στο Γλυπτική και λιθοξοική στη λατινική ανατολή 13ος-17ος αιώνας, επιστημ. επιμ. Όλγα Γκράτσιου, πανεπιστημαικές εκδόσεις Κρήτης, ηράκλειο 2007, σ. 14-32, Μπορμπουδάκης Μανόλης,
"Θυρώματα και παράθυρα σε εκκλησίες της Κρήτης", όπως παραπάνω, σ. 60-88 και
Γκράτσιου Όλγα, η Κρήτη στην Ύστερη Μεσαιωνική Εποχή. η μαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, ηράκλειο 2010.
Χρονάκη Δάφνη., 1997. "Μοναστήρια της περιοχής επάνω Μεραμπέλλου κατά τη βενετοκρατία", Θησαυρίσματα, τ. 27, 231-273.
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θυρώματα με το τόξο διπλής καμπυλότητας και την κουκουνάρα, όπως και
τα μονόλιθα αγιοθύριδα αποτελούν μια ενδιαφέρουσα ομάδα έργων, καθώς
συναντώνται σε μεγάλη πυκνότητα στο κεντρικό και βορειοδυτικό Μεραμπέλλο, ενώ σπανίζουν σε άλλες περιοχές της Κρήτης.
Επιμελημένα γλυπτά έργα διαθέτουν κυρίως τα καθολικά των μοναστηριών
καθώς και εκκλησίες που βρίσκονται μέσα στους σημαντικότερους οικισμούς
ή συνδέονται με ισχυρούς κτήτορες. τα πιο αξιόλογα από αυτά χρονολογούνται
στο τέλος του 16ου αιώνα και εντοπίζονται στις μονές του Βραχασώτη, της
Καρδαμούτσας, του αρετίου, των Κρεμαστών και στους οικισμούς του Χουμεριάκου και της Νεάπολης. ςυνδέονται με κτήτορες που ανήκαν σε ανώτερες
οικονομικά και κοινωνικά ομάδες, όπως μαρτυρούν οι αφιερωματικές επιγραφές στις οποίες αναγράφονται τα ονόματα πολλών εξ αυτών.

Ι. Θυρώματα
ςε μεγάλο αριθμό έργων κατά το τέλος του 16ου αιώνα χρησιμοποιούνται
λαξευτά πλαίσια λιτής μορφολογίας, δίχως ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία,
αλλά με πολύ καλή επεξεργασία των επιφανειών. Θυρώματα, όπως αυτά του
καθολικού της μονής της Καρδαμούτσας3 (εικ. 1), του ναού του αρχαγγέλου
Μιχαήλ στον λούμα4 (1605), (εικ.
2), και αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
στη Νεάπολη (εικ. 3), αποτελούν
χαρακτηριστικά παραδείγμα- τα
παραγωγής που εκμεταλλεύτηκε
την καλή ποιότητα του τοπικού
σκληρού γκρίζου πετρώματος. ςχηματίζονται από μονολιθικούς ακόσμητους ορθογώνιους δόμους ενώ

Εικ. 1. ιερά Μονής Καρδαμούτσας

3

4

Εικ. 2. ιερός Ναός Αρχάγγελου Μιχαήλ στον Λούμα
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Εικ. 3. ιερός Ναός Αγίου ιωάννη
του Θεολόγου στη Νεάπολη
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η μονή οικοδομήθηκε από τον ιερομόναχο Μανασσή Κατζαρά στα τέλη
του 16ου αι., Gerola Giuseppe, I Monumenti Veneti nell’ isola di Creta, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed arti,
Venezia, III, 1917, σ. 185· Χρονάκη,
ό.π., σ. 251-254.
Ο ναός οικοδομήθηκε με τη χορηγία
του μοναχού Νικοδήμου του Χασάνη,
Gerola, ό.π., IV, 1932-40, σ. 522. Χρονάκη, ό.π., σ. 243.
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Εικ. 4. ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας στο Καστέλι φουρνής

Εικ. 7. ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
στο Χουμεριάκο

Εικ. 8. ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης
στη Βουλισμένη

το ημικυκλικό ανακουφιστικό τόξο εγγράφεται σε ορθογώνιο πλαίσιο. πλουσιότερη εκδοχή αυτής της μορφολογίας διαθέτει το θύρωμα της αγίας Βαρβάρας στο Καστέλι Φουρνής (τέλη 16ου- αρχές 17ου αιώνα), με οριζόντια γείσα
πάνω από το υπέρθυρο και το τόξο και ανάγλυφα ανθέμια με άνισα πέταλα
στις γωνίες του πλαισίου (εικ. 4).
Οι πιο επιμελημένες κατασκευές διαμορφώνονται από πλαίσια με λαξευτά
κυμάτια, ταινίες και βεργία. ςταυρόσχημα φυτικά κοσμήματα αποδίδονται και
στο κέντρο του υπερθύρου. τα γείσα και τα ημικυκλικά τόξα διαμορφώνονται
από πλατιές λίθινες ταινίες. Χρονολογημένα παραδείγματα ανάλογων θυρωμάτων υπάρχουν στον ναό του αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου, του 1587, στο
Βραχάσι,5 (εικ. 5) στον ναό του αγίου ςπυρίδωνα, του 1588, στη Νεάπολη,6
(εικ. 6) και στον ναό του αγίου Γεωργίου, του 1600, στο Χουμεριάκο (εικ. 7).7

Εικ. 5. ιερός Ναός Αγίου ιωάννη
του Χρυσόστομου στο Βραχάσι

Εικ. 6. ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα
στη Νεάπολη
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5
6
7

Κτήτορας ο ιερέας Γρηγόριος Φούσκης. Gerola, ό.π., IV, σ. 517–518.
Κωνσταντίνος λογαριαστάκης, «Δύο χριστιανικές επιγραφές», Δήρος, 1938, σ. 282-83.
Κτήτορας ο Ιωάννης ςιληγάρδος. Gerola, ό.π., IV, σ. 528.
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Εικ. 9. ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου
Βραχασώτη

Εικ. 10. ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου
στη Νεάπολη

Εξαιρετικά παραδείγματα με έντονα κλασικίζοντα στοιχεία είναι τα θυρώματα στον ναό της αγίας αικατερίνης στη Βουλισμένη (εικ. 8) και της μονής
του αγίου Γεωργίου του Βραχασώτη (εικ.9). το πρώτο πρέπει να χρονολογηθεί
το 1580, χρονολογία που αναγράφεται στο αγιοθύριδο του ναού, ενώ το δεύτερο έχει έτος κατασκευής 1592. Και τα δύο έργα έχουν μονολιθικές παραστάδες ορθογώνιας διατομής, επίκρανα και οριζόντιο γείσο πάνω από το
υπέρθυρο. ςτη Βουλισμένη έχει αφαιρεθεί η επίστεψη του περιθυρώματος με
αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει στη θέση αυτή ένα άμορφο κενό. ςτον Βραχασώτη το ημικυκλικό τόξο στέφεται από μικρού μήκους γείσο. ςτο τύμπανο
υπάρχει εντοιχισμένη αναθηματική πλάκα με ανάγλυφο θυρεό μέσα σε κυκλικό
μετάλλιο που πλαισιώνεται από συμμετρικά ανθέμια και επιγραφή, μεγαλογράμματη με πολλές βραχυγραφίες σε τέσσερις στίχους και σε αρχαιοελληνική
γλώσσα στην οποία μνημονεύεται το όνομα του ηγουμένου Γεδεών.8 η χρονο-

8

«1592| πάντον μὲν μνημόσυνα μετ’ ἤχου ἄφαρ | φεύγουσι δ’ αὖ στρέφουσι νέμειν ἐν
280

Εικ. 11. ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα
στο Χουμεριάκο

Εικ. 12. ιερός Ναός Παναγίας
της Κεραγωνιώτισσας στη Λατσίδα

λογία 1592 από Χριστού αναγράφεται με γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. η διακόσμηση των επιφανειών και στα δύο έργα είναι παρόμοια, αλλά το
θύρωμα της Βουλισμένης έχει αρτιότερη επεξεργασία στις λεπτομέρειες. τα
θυρώματα αυτά συνδέονται άμεσα με τις αναγεννησιακές φόρμες που διεισδύουν στην περιοχή, αλλά γνωρίζουν σχετικά περιορισμένη διάδοση.
πλαίσια ανοιγμάτων, θυρώματα και παράθυρα, με αετωματική επίστεψη
εντοπίζονται σε ναούς κυρίως στην περιοχή του Χουμεριάκου και της Νεάπολης.9 Με εξαίρεση τα θυρώματα του αγίου Γεωργίου στη Νεάπολη (εικ. 10)
και του αγίου παντελεήμονα στον Χουμεριάκο (εικ. 11), που διαθέτουν πλού-

9

βίῳ. | Ἀτὰρ Γεδεὼν μοναστῶν ἀρχηγέτης | εἷς τις οὐκ ὤλολε· τοῦδε δ’ αὖ τοῦτ’ ἴσχει».
Gerola, ό.π., IV, σ. 518-520.
ςτο Χουμεριάκο, στους ναούς του αγίου παντελεήμονα, του αρχαγγέλου Μιχαήλ, του
αφέντη Χριστού και του αγίου Γεωργίου στο Καμάρι. ςτη Νεάπολη, στον Άγιο Γεώργιο.
ςτα λακκώνια, στον τίμιο ςταυρό στους πεπόνηδες και σε παράθυρο του καθολικού της
μονής Κρεμαστών.
281

Θυρώματα και Αγιοθύριδα του 16ου και 17ου αιώνα στους ναούς του Μεραμπέλλου

σια ανάγλυφη διακόσμηση σε μαλακό
πέτρωμα, τα υπόλοιπα έχουν κατασκευαστεί από το τοπικό σκληρό πέτρωμα και φέρουν απλή διακόσμηση.
ςτον Άγιο Γεώργιο Νεάπολης το
μαλακό πέτρωμα έχει χρησιμοποιη θεί μόνο στην αετωματική επίστεψη,
η οποία προεξέχει από το περιθύρωμα.
Για τις παραστάδες έχει χρησιμοποιηθεί το γκρίζο τοπικό πέτρωμα. το ισοσκελές αετωματικό τρίγωνο στηρίζεται
σε ορθογώνια βάση πλαισιωμένη από
κιλλίβαντες που σχηματίζονται ως
φύλλα άκανθας και φέρουν επίκρανα.
Οι διακοσμημένες επιφάνειες είναι οργανωμένες με γεωμετρική συμμετρία.
η διακόσμηση συμπληρώνεται από
σειρές οδόντων, κυματίων με ανάγλυφα ωά και γιρλάντες και στο κέντρο
της βάσης του αετώματος σταυρόσχημο φυτικό κόσμημα σε στεφάνη
Εικ. 13. ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ
πλαισιωμένο από ανάγλυφη ταινία με
στο Χουμεριάκο
ελικοειδείς βλαστούς και ημιανθέμια.
Κατασκευασμένο πιθανώς από το ίδιο εργαστήριο, αλλά πιο λιτό είναι το
θύρωμα του αγίου παντελεήμονα στο Χουμεριάκο (εικ. 11). Και τα δύο έργα
έχουν ομοιότητες στο αέτωμα τόσο στην επεξεργασία του υλικού όσο και στα
διακοσμητικά θέματα που χρησιμοποιούνται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι
έργα έμπειρου και καλής κατάρτισης συνεργείου.
η λάξευση ανάγλυφων διακοσμητικών μοτίβων στις επιφάνειες του σκληρού τοπικού πετρώματος υπήρξε σχετικά περιορισμένη λόγω της δύσκολης
επεξεργασίας που επιδέχεται. Γι΄αυτό το λόγο λίγα είναι τα θυρώματα που
φέρουν πλαίσια με ανάγλυφη διακόσμηση και έχουν κατασκευαστεί από τέτοιο πέτρωμα. το περιθύρωμα στην Κεραγωνιώτισσα στη λατσίδα (εικ. 12)
διατρέχει ανάγλυφο κόσμημα από σχηματοποιημένα φύλλα. το ίδιο μοτίβο
υπάρχει και στο αέτωμα του θυρώματος του αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Χουμεριάκο (εικ. 13).
την ίδια περίοδο, δηλαδή στα τέλη του 16ου αιώνα εμφανίζεται στην
περιοχή του Μεραμπέλλου τύπος θυρώματος που διαμορφώνεται από ορθογώνιο πλαίσιο ανοίγματος με προεξέχον γείσο, το οποίο στέφεται από οξυκό283

Εικ. 14. ιερά Μονή
Κρεμαστών

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον

Θυρώματα και Αγιοθύριδα του 16ου και 17ου αιώνα

ρυφο τόξο διπλής καμπυλότητας. το
τόξο εδράζεται σε ελικόμορφες βάσεις
και καταλήγει σε τονισμένη κορυφή που
κοσμείται με κρινάνθεμο ή κουκουνάρα.
Θυρώματα τέτοιας μορφολογίας εντοπίζονται σε σχετική μεγάλη συχνότητα
στο Μεραμπέλλο ενώ από ότι δείχνουν
τα μέχρι τώρα γνωστά κατάλοιπα σπανίζουν στην υπόλοιπη Κρήτη.
τα θυρώματα των καθολικών στις
μονές Κρεμαστών (εικ. 14) και αρετίου
(εικ. 15) και της παναγίας της Κουμπελίνας στο Χουμεριάκο (εικ. 16) έχουν
κοινά μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία. το θύρωμα της μονής
Κρεμαστών, σύμφωνα με την επιγραφή
που φέρει στο ανώφλι, υπήρξε αφιέρωμα του ιερομόναχου Μητροφάνη του
αγαπητού και έχει έτος κατασκευής το
1593.10 πρόκειται για εξαιρετικής επεξεργασίας έργο. Διαμορφώνεται από ορθογώνιο πλαίσιο και γείσο σύνθετης
διατομής και στέφεται από οξυκόρυφο
τόξο διπλής καμπυλότητας που σχηματίζεται από ανάγλυφη ταινία με βαθμιδωτές λαξεύσεις και με έλικες στη βάση
της. ςτην κορυφή το τόξο απολήγει σε
άνθος που έχει λαξευτεί με βαθιές και
πυκνές πτυχώσεις. Όλες οι επιφάνειες
έχουν λειανθεί έτσι ώστε να έχει πλαστικότητα η κατασκευή ενώ η διαφορετικού βάθους και πλάτους λαξεύσεις στο
πλαίσιο του τόξου δημιουργούν φωτεινές και σκούρες επιφάνειες, η εναλλαγή
των οποίων συμβάλλει στην αισθητική

αρτιότητα του έργου. η αφιερωματική
επιγραφή στο υπέρθυρο πλαισιώνει
ανάγλυφο κόσμημα με τριφυλλόμορφο
σταυρό εγγεγραμμένο σε γιρλάντα.
ςτη μονή αρετίου, που ιδρύθηκε από
τον κρητικό ευγενή Μάρκο παπαδόπουλο ανάμεσα στα έτη 1580-1596,11 το
καθολικό της αγίας τριάδας (εικ. 15) και
ο Άγιος λάζαρος, ο κοιμητηριακός ναός
(εικ. 19), έχουν επίσης θυρώματα με
τόξα διπλής καμπυλότητας. το θύρωμα
του καθολικού έχει πολλές ομοιότητες
με το θύρωμα των Κρεμαστών, η επεξεργασία όμως των επιφανειών είναι
διαφορετική. ςτην ταινία που σχηματίζει
το τόξο και στο κόσμημα σε σχήμα κουκουνάρας, στην κορυφή του, κυριαρχούν
οι γραμμικές ακμές των γλυφών. η διαφορά αυτή είναι ευδιάκριτη στον τρόπο
απόδοσης του λοβού στις ελικόμορφες
βάσεις των τόξων.
ςτην παναγία την Κουμπελίνα στο
Χουμεριάκο (εικ. 16), το θύρωμα του
νάρθηκα δεν βρίσκεται στην αρχική του
θέση. Έχει τοποθετηθεί εκεί αργότερα,
όπως διαπιστώθηκε κατά τις πρόσφατες αναστηλωτικές εργασίες που διενεργήθηκαν στον ναό.12 Εικάζεται ότι
προέρχεται από τον μη σωζόμενο ναό
των αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή και
αγίου Νικολάου. από τον ναό αυτόν έχει

10 «αΦϟΓ Ούτος o του ταξιάρχου ναός υπό
του Μητροφάνου ιερομονάχου του αγαπητού οικοδομήτ(η)». Gerola, ό.π., IV, σ. 520.
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Εικ. 15. ιερά Μονή Αρετίου

11 Χρονάκη, ό.π., σ. 237 -242.
12 Χρονάκη Δάφνη, «Ο ναός της παναγίας
Κουμπελίνας στον Χουμεριάκο. Εργασίες
αποκατάστασης» στο παυλίνα Καραναστάση – αναστασία τζιγκουνάκη – Χριστίνα
τσιγωνάκη (επιμ.), αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, πρακτικά της 3ης ςυνάντησης, ρέθυμνο 2015, τ. Β, σ. 619-633.
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Εικ. 16. ιερός Ναός Παναγίας
της Κουμπελίνας στο Χουμεριάκο
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Εικ. 17. Επιγραφή από τον μη σωζόμενο ναό των Αγίου ιωάννη του Βαπτιστή και Αγίου
Νικολάου στο Χουμεριάκο

Εικ. 18. ιερός Ναός Θετόκου
στα Περάμπελα

Εικ. 19. ιερός Ναός Αγίου Λαζάρου
στη Μονή Αρετίου
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διασωθεί η αφιερωματική επιγραφή, σήμερα εντοιχισμένη στον νεότερο ομώνυμο ναό του Χουμεριάκου. η εξαιρετικής χάραξης επιγραφή
(εικ. 17) πάνω στην ντόπια πέτρα έχει πλαίσιο
διακοσμημένο με ανάγλυφες σπείρες και γράμματα κλασικού χαρακτήρα, διανθισμένα με
συνδέσμους και συντμήσεις. αναφέρεται σε εργασίες ανακαίνισης και ανοικοδόμησης που
πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στα έτη 1584 και
1599 από τους αδελφούς Ιωάννη και Φραγκίσκο Καλονά.13 Είναι πιθανόν να βρισκόταν πάνω
από το θύρωμα του ναού, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο καθολικό της μονής της Φανερωμένης ςκοπής κοντά στη ςητεία.14 αν η υπόθεση
αυτή ευσταθεί, η κατασκευή του θυρώματος δύναται να χρονολογηθεί την ίδια χρονική περίοδο
κατά την οποία κατασκευάστηκαν και δύο προηγούμενα παραδείγματα.
Θυρώματα που συνδυάζουν κλασικίζοντα με
γοτθίζοντα στοιχεία έχουν επίσης οι ναοί: της
Θεοτόκου στα περάμπελα (εικ. 18), του αγίου
λαζάρου στη μονή αρετίου (εικ. 19), της παναγίας της Βιγλιώτισσας στη Βουλισμένη (εικ. 20),
της Μεταμόρφωσης (εικ. 21) και του τίμιου
ςταυρού στη Νεάπολη, των αγίων πάντων και
του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στο Χουμεριάκο (εικ. 22-23), του αγίου Ονούφριου της
Βουλισμένη (εικ. 24), της παναγίας της ακρωτηριανής ή Δαβραδιανής στην Κριτσά, της παναγίας στο Χαμηλό στα λακκώνια, του αφέντη
Χριστού των Καλογράδων στη Φουρνή (εικ. 25),

13 «Ἰωάννης καὶ Φραγκίσκος, ἀδελφοὶ οἱ Καλον(ᾶδες) τῇ
αὐτῶν ἐπιμελεί(ᾳ) καὶ ἐξόδῳ τὸ μαρτύριον τοῦ θείου
Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ἀνεκαίνισαν πάρεξ τῆς ἱερᾶς
τραπέζης, ἐπὶ ἔτι αΦπΔ. Θανέντος δὲ μετὰ ἓξ ἔτι
Φραγγίσκου, ὁ Ἰωάννης τὸν τοῦ ἱεροῦ Νικολάου ναὸν
ἐγγὺς ἐπίξατω, ἐπὶ ἔτι αΦӢΘ». Gerola, ό.π., IV, σ. 527.
14 Gerola, ό.π., II, 1908, σ. 267, εικ. 330 και IV, σ. 584.
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Εικ. 20. ιερός Ναός
Παναγίας Βιγλίωτισσας
στο Βιγλί Βουλισμένης

Εικ. 21. ιερός Ναός
Μεταμορφώσεως στη
Νεάπολη
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του αγίου Γεωργίου στον ςκινιά, της παναγίας
στο αγαλιανό, και το καθολικό της μονής Κεράμου.15 ςτη Βιγλιώτισσα, σταυρεπίστεγο ναό του
14ου αιώνα, το θύρωμα είναι αφιέρωμα της μοναχής Μαγδαληνής ςτριανοπούλας. Κατασκευάστηκε το 1605, σύμφωνα με την επιγραφή
στο υπέρθυρο,16 όπου υπάρχει ακτινωτός φυλλοφόρος σταυρός σε χαμηλό ανάγλυφο (εικ. 20).
ςτον Άγιο λάζαρο στο αρέτι, αντίθετα, παρόμοιος φυλλοφόρος σταυρός φύεται από ανθέμιο
στην απόληξη του τόξου (εικ. 19). ςυνήθως όμως
οι κορυφές των τόξων σε αυτήν την ομάδα των
θυρωμάτων στέφονται με άνθη σε σχήμα κουκουνάρας, σε χαμηλό ανάγλυφο.

Εικ. 23. ιερός Ναός Αγίου
ιωάννη Χρυσόστομου
στο Χουμεριάκο

15 Χρονάκη, ό.π., σ. 262-263.
16 «αΧΕ, Μαγδαληνή μοναχή ςτριανοπ(ο)υλα». Gerola,
ό.π., IV, σ. 522

Εικ. 25. ιερός Ναός Αφέντη
Χριστού των Καλογράδων
στη φουρνή

Εικ. 22. ιερός Ναός Αγίων
Πάντων στο Χουμεριάκο
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Εικ. 24. ιερός Ναός Αγίου Ονούφριου
στα περιχωρα της Βουλισμένης.
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ΙΙ. αγιοθύριδα

Εικ. 26. ιερά Μονή Καρδαμούτσας

Εικ. 27. ιερός Ναός Αγίας Αικατερίνης
στη Βουλισμένη

Εικ. 28. ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα
στο Χουμεριάκο

Εικ. 29. ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων
στη Νεάπολη
290

Ένα ξεχωριστό σύνολο λαξευτών πλαισίων με πολλά και ποικίλα παραδείγματα απαρτίζουν τα αγιοθύριδα, τα φωτιστικά ανοίγματα στην κόγχη
του ιερού. τα περισσότερα διαμορφώνονται πάνω σε μονολιθική πλάκα του
τοπικού γκρίζου πετρώματος. ςτην πλειονότητά τους είναι λιτά στη μορφή,
με διάτρητα δίλοβα ανοίγματα λαξευμένα πάνω στη μονολιθική πλάκα, γείσα
στις στενές πλευρές τους και συχνά πάνω από το δίλοβο άνοιγμα φέρουν
σταυρόσχημα κοσμήματα.
πολλά έργα διαθέτουν ανάγλυφη διακόσμηση και έχουν μορφολογική συνάφεια με τα χαρακτηριστικά θυρώματα της περιοχής. ςε αυτά τα αγιοθύριδα, το πλαίσιο στέφεται από συμμετρικές έλικες που σχηματίζουν
υποτυπώδες τόξο με κουκουνάρα ή ανθέμιο στην κορυφή του. Μερικά μάλιστα διακρίνονται για την καλή ποιότητα της επεξεργασίας της πέτρας και
τον συνδυασμό ποικίλων μοτίβων.
τα αγιοθύριδα του καθολικού της μονής Καρδαμούτσας (εικ. 26) και του
ναού της αγίας αικατερίνης στη Βουλισμένη (εικ. 27) έχουν κατασκευαστεί
από μαλακή ασβεστολιθική ορθογώνια πλάκα στην οποία ανοίγεται δίλοβο
άνοιγμα, και της οποίας η στέψη αποτελείται από λεπτούς ελικοφόρους βλαστούς που φέρουν στην κορυφή καρπό σε σχήμα κουκουναριού. ςτην Καρδαμούτσα το δίλοβο άνοιγμα σχηματίζεται από στρεπτό κιονίσκο με
ψευδοκιονόκρανο κορινθιακού τύπου. ταινία με ανάγλυφο διάκοσμο διατρέχει
τη βάση και την κορυφή της λίθινης κορνίζας. το ορθογώνιο πλαίσιο φέρει ανθέμια σε χαμηλό ανάγλυφο. ςτη Βουλισμένη ο κιονίσκος έχει ραβδώσεις και
υπάρχουν ανθέμια ανάμεσα στους λοβούς των ανοιγμάτων καθώς και ανάγλυφη χρονολογία «ΑφΠ΄», 1580. πρόκειται για έργα επιμελημένου σχεδιασμού, με πολύ καλή τεχνική επεξεργασία.
Μια ομάδα αγιοθύριδων εμφανίζει διακοσμητικά μοτίβα με αναφορές σε
μπαρόκ πρότυπα. Δύο παραδείγματα από την ομάδα αυτή έχουν κατασκευαστεί από μαλακό ασβεστολιθικό πέτρωμα και σήμερα παρουσιάζουν αρκετές
φθορές. πρόκειται για τα αγιοθύριδα του ναού του αγίου παντελεήμονα στο
Χουμεριάκο (εικ. 28) και των αγίων αποστόλων στη Νεάπολη (εικ. 29). το
πρώτο βρίσκεται στον ναό με το αετωματικό θύρωμα που παρουσιάσαμε παραπάνω (εικ. 11). ςήμερα έχουν καταστραφεί τα κάθετα στοιχεία που διαμόρφωναν το τρίλοβο άνοιγμα και σε όλη την επιφάνεια του αγιοθύριδου
υπάρχουν σοβαρές αποκρούσεις. η κάτω πλευρά του ανοίγματος σχηματίζεται από εξέχουσα πλάκα με ανάγλυφη διακόσμηση σε ζώνες. η επιφάνειά
του διαμορφώνεται από δύο πεσσίσκους που φέρουν διπλά επίκρανα με γλυφές, τα οποία υποβαστάζουν επιστύλιο. η σύνθεση στέφεται από ελικοειδείς
βλαστούς που καταλήγουν σε ανθέμιο με κουκουνάρα. Φύλλα άκανθας ανα291
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Εικ. 30. ιερός Ναός Αφέντη Χριστού
στο Νίσπιτα

Εικ. 32. ιερός Ναός Τριών ιεραρχών
στη Νεάπολη

Εικ. 31. ιερός Ναός Αρχαγγέλου Μιχαήλ
στο Χουμεριάκο

Εικ. 33. ιερός Ναός Προδρόμου
στη Νεάπολη
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πτύσσονται στο πλαίσιο, παράλληλα με τους πεσσούς. τα κλασικίζοντα μοτίβα που έχουν χρησιμοποιηθεί στη διακόσμηση ομοιάζουν με τα αντίστοιχα
του αετωματικού θυρώματος της ίδιας εκκλησίας. η απόδοση των διακοσμητικών στοιχείων γίνεται με πλαστικότητα και καλή επεξεργασία.
ανάλογο είναι και το αγιοθύριδο των αγίων αποστόλων στη Νεάπολη (εικ.
29), του οποίου έχει καταστραφεί το ανάγλυφο κόσμημα στην απόληξη του
τόξου. το δίλοβο άνοιγμα πλαισιώνεται από παραστάδες με επίκρανα που
φέρουν στενό γείσο, πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι βλαστοί με στενόμακρα λεπτά φύλλα και άνθος μαργαρίτας στη θέση που συνήθως σχηματίζεται
η σπείρα. Είναι λιγότερο σύνθετο σε σχέση με το αντίστοιχο του Χουμεριάκου,
αλλά είναι πιθανότατα έργο του ίδιου εργαστηρίου.
πληθωρική διακόσμηση, δουλεμένη σε τοπικό πέτρωμα, έχει το αγιοθύριδο του αφέντη Χριστού στον Νίσπιτα (εικ. 30). ςε γκρίζα σκληρή μονολιθική
πλάκα έχουν λαξευτεί τρεις κιονίσκοι που διαμορφώνουν το δίλοβο άνοιγμα,
το οποίο στέφεται από γιρλάντα και καταλήγει σε διπλό ανθεμωτό κόσμημα.
τις τρεις πλευρές της πλάκας διατρέχει ανάγλυφη διακοσμητική ταινία με
ελικοειδείς βλαστούς, φύλλα και καρπούς. Και τα τρία αυτά έργα ξεχωρίζουν
για την πλούσια διακόσμηση, το έξεργο ανάγλυφο και την καλή απόδοση των
θεμάτων.
πρωτότυπο διάκοσμο στον ίδιο τύπο μονόλιθου αγιοθύριδου απαντά στον
ναό του αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Χουμεριάκο (εικ. 31). Φέρει δίλοβο άνοιγμα
με ανάγλυφο σταυρόσχημο άνθος ανάμεσα στους λοβούς. το άνοιγμα πλαισιώνεται από δύο παραστάδες με ασυνήθιστο σχεδιασμό: διαμορφώνονται από
υψηλή ορθογώνια βάση, κοντούς αχλαδόσχημους κιονίσκους και επίκρανα, τα
οποία υποβαστάζουν ελικόμορφο τόξο. το πλαίσιο στέφεται από κουκουνάρα
που φύεται από ανθεμωτά φύλλα. η επιφάνεια της ταινίας που σχηματίζει το
τόξο, το περίγραμμα του δίλοβου ανοίγματος καθώς και η όψη της βάσης των
κιονίσκων φέρουν φυτικό διάκοσμο σε χαμηλό ανάγλυφο. η επεξεργασία είναι
ακριβής και ο σχεδιασμός του έργου φανερώνει ικανό τεχνίτη.
Υπάρχει παράλληλα μεγάλος αριθμός αγιοθύριδων με συγγενικό αλλά
απλούστερο σχεδιασμό, όπως αυτά στη Νεάπολη, στους ναούς των τριών Ιεραρχών (εικ. 32) και του προδρόμου (εικ. 33) και στον ναό της Θεοτόκου στα
περάμπελα (εικ. 34). Και στα τρία, που ανήκουν στο ίδιο εργαστήριο, στην
κορυφή της λίθινης πλάκας διαμορφώνεται ανάγλυφο οξυκόρυφο τόξο με ελικόμορφες βάσεις και έξεργο ανάγλυφο άνθος ή κουκουνάρα στην κορυφή.
Έχουν αποδοθεί με πλαστικότητα, φανερή κυρίως στον τρόπο επεξεργασίας
της ανάγλυφης ταινίας του τόξου.
Ενδιαφέροντα είναι και τα αγιοθύριδα του διπλού ναού του αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στις Δωριές, ο οποίος ήταν καθολικό μονής κατά την
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Εικ. 34. ιερός Ναός Παναγίας
στα Περάμπελα

Εικ. 36. ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας
στο Καστέλι φουρνής

Εικ. 35. ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στις Δωριές
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ύστερη Βενετοκρατία (εικ. 35). αν και
ομοιάζουν εξαιρετικά με τα αγιοθύριδα που παρουσιάστηκαν στην παραπάνω παράγραφο, ο τρόπος με
τον οποίο αποδίδεται η ανάγλυφη
ταινία που σχηματίζει το τόξο της
στέψης είναι περισσότερο σχηματικός, με έντονο τονισμό των ακμών.
τα σταυρόσχημα κοσμήματα στην
κορυφή των δίλοβων ανοιγμάτων,
όπως και οι καρποί σε σχήμα κουκουνάρας και τα ανθέμια στη στέψη
των τόξων είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά ακολουθούν όμοιο
σχεδιασμό.
Υπάρχει και μια ακόμη μεγάλη
ομάδα αγιοθύριδων που είναι κατασκευασμένα με λιγότερη επιδεξιότητα, αλλά έχουν ισορροπία στη
σύνθεση και αποπνέουν το μεράκι
των λαϊκών μαστόρων. Μέσα από
αυτά ανιχνεύεται η εργασία συνεργείων με τεχνικές αδυναμίες και
μικρότερη εξοικείωση στην επεξεργασία του πετρώματος. τα συνεργεία αυτά έχουν αρκετά μεγάλη
παραγωγή, στην οποία ακολουθούν
τις φόρμες και τα διακοσμητικά
στοιχεία των σημαντικών έργων που
κατασκευάζονται την ίδια περίοδο,
αλλά τις αποδίδουν με συνοπτικό και
σχετικά απλοϊκό τρόπο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα
αγιοθύριδα της αγίας Βαρβάρας (εικ.
36) και του προδρόμου στο Καστέλι
Φουρνής (εικ. 37), όπου παρατηρείται «αντιγραφή» του αγιοθύριδου
του αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Χουμεριάκο. από ανάλογα εργαστήρια λι-

Εικ. 37. ιερός Ναός Αγίου ιωάννη
του Προδρόμου στο Καστέλι φουρνής

Εικ. 38. ιερός Ναός Κάτω Άι Γιώργη
στον Κρούστα
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το τοπικό διακοσμητικό λεξιλόγιο που δημιουργήθηκε στη λιθοξοϊκή του
Μεραμπέλλου κατά το τέλος του 16ου και τον 17ο αιώνα επιβίωσε έως και
στις αρχές του 20ου αιώνα. ακόμα και σήμερα οι μεραμπελιώτες μάστορες
συνεχίζουν να δουλεύουν επιδέξια το γκρίζο σκληρό τοπικό πέτρωμα και να
έχουν πολύτιμη συμμετοχή στην αναστήλωση των μνημείων.

Εικ. 39. ιερός Ναός Αφέντη Χριστού
των Καλογράδων στη φουρνή

Εικ. 40. ιερά Μονή Κεράμου

γότερο καταρτισμένα στην επεξεργασία του λίθου, δημιουργήθηκαν τα αγιοθύριδα στους ναούς του αγίου αντωνίου στη λατώ, στον Κάτω αϊ-Γιώργη του
Κρούστα (εικ. 38), στον αφέντη Xριστό των Καλογράδων στο Καστέλι Φουρνής (εικ. 39) καθώς και το αγιοθύριδο του καθολικού της μονής Κεράμου (Χρονάκη 1997, σ. 262–263) (εικ. 40). Ο τρόπος απόδοσης των θεμάτων είναι
γραμμικός και απλοϊκός στα ανάγλυφα αυτά.

Επίλογος
ςύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, γίνεται φανερό ότι την
εποχή της μεγάλης οικοδομικής ανάπτυξης, στα τέλη του 16ου και στις αρχές
του 17ου αιώνα εργάστηκαν στο Μεραμπέλλο συνεργεία που διέθεταν σημαντικές τεχνικές και καλλιτεχνικές δυνατότητες και ήταν εξοικειωμένα με
τις αισθητικές προτιμήσεις της εποχής. Βέβαια υπάρχουν και τεχνίτες που
είχαν περιορισμένη εξοικείωση με τη γλυπτική. ςτα έργα τους η απόδοση των
φυτικών κοσμημάτων είναι απλοϊκή και σχηματική. παρ’ ότι έχουν ελάσσονα
καλλιτεχνική σημασία, παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτουν την εργασία απλών λαϊκών μαστόρων.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες με αριθμό: 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23,
27, 29, 30, 31 και 35 προέρχονται από το αρχείο του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Λήψη: Γιώργος Αυγουστινάτος
Ευχαριστώ τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την παραχώρηση.
Οι υπόλοιπες είναι της συγγραφέως.
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Φωτογραφικό παράρτημα

2

φωτογραφικό Παράρτημα

Στήν Ἀγκάραθο, τήν Ἱερά Μονή τῆς μετανοίας του
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φωτογραφικό Παράρτημα

Ὠς Πρωτοσύγκελλος, στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγκαράθου

Μέ τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Εὐγένιο

Ὠς Πρωτοσύγκελλος, σέ ἐκλογή Ἡγουμένου,
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη (1947)

Ὁ Μητροπολίτης Εὐγένιος μέ τούς Ἐπισκόπους Ἀρκαδίας Τιμόθεο,
Κυδωνίας Νικηφόρο, Λάμπης Ἰσίδωρο, Πέτρας Δημήτριο, Κισάμου Εἰρηναῖο
καί μέ ὅλους τούς βουλευτές τῆς Κρήτης, Ἀθήνα (23-11-1959)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Ἀπό τοπική πανήγυρη

Μέ προσκυνητές ἀπό πανήγυρη τῆς Ἐπισκοπῆς του

Ἀπό τήν ἀνέγερση τῆς πτέρυγος τοῦ Γηροκομείου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι (22-4-1964)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι

Στιγμιότυπο ἀπό γυμναστικές ἐπιδείξεις τῶν ἐκπαιδευτηρίων Νεαπόλεως (26-5-1958)

Ἀπό τά ἀποκαλυπτήρια τῆς προτομῆς τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννου Ἀλεξάκη
στούς Ἔξω Ποτάμους

Στιγμιότυπο ἀπό γυμναστικές ἐπιδείξεις τῶν ἐκπαιδευτηρίων Νεαπόλεως
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φωτογραφικό Παράρτημα

Ἡ εὐλόγηση τῶν ἄρτων, κατά τήν πανήγυρη
τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου (1956)

Ἀπό την ἑορτή τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Σητείας (24-11-1957)

Λιτανεία Ἱερᾶς Πανηγύρεως Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου.

Ἐπίσκεψη τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους Παύλου καί φρειδερίκης στόν Ἅγιο Νικόλαο (1957)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Στό δεύτερο δημοτικό σχολεῖο Νεαπόλεως (1961)

Ἐπίσκεψη τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους Παύλου καί φρειδερίκης στόν Ἅγιο Νικόλαο (1957)

Στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως,
μέ σπουδαστές ἀπό τήν Κύπρο (1961)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης (1959)

Ὑπογράφων τό Πρακτικό τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας
φιλοθέου Βουζουνεράκη, κατά τό Μέγα Μήνυμα αὐτοῦ (Ἰούνιος 1961)

Ἀπό τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας,
κυροῦ φιλοθέου Μαζοκοπάκη (8-9-1960)

Ἀπό τήν εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία τοῦ Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας
φιλοθέου Βουζουνεράκη (1961)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Ἀπό τήν εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονία τοῦ Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας
φιλοθέου Βουζουνεράκη (1961)

Μέ τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθηναγόρα (25-9-1962)

Ἔξωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως, χωρίου Βουλισμένης (1963)

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας,
μετά τῶν μελῶν τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
κατά τήν ἐπίσκεψη Αὐτοῦ στή Μεγαλόνησο (1963)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου,
κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα στήν Κρήτη (15-7-1963)

Στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως,
κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα (15-7-1963)

316

317

Εὐγνωμοσύνης Ἀντίδωρον

φωτογραφικό Παράρτημα

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα στή Νεάπολη (15-7-1963)

Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα
στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι (1963)

Ἔξωθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Βουλισμένης,
κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα (1963).

Μέ τόν μακαριστό Μητροπολίτη ρόδου κυρό Σπυρίδωνα (16-7-1963)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Λιτανεία Ἱερᾶς Πανηγύρεως Ἀγίας Αἰκατερίνης Σητείας

Λιτανεία Ἱερᾶς Πανηγήρεως τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου (1967)

Μέ τόν ἀείμνηστο Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη, στήν πλατεία Νεαπόλεως (18-7-1964)

Ἀπό τήν Ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Εἰρηναίου (Χανιά, 1975)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Ἀπό τήν ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Τίτου στό Ἡράκλειο (1966)

Ἀπό τό μεγάλο ἐκκλησιαστικό γεγονός τῆς ἐπανακομιδῆς
τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Τίτου στό Ἡράκλειο (1966)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Τελῶν τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως

Εἰκοστή Γενική Συνέλευση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν στό Ἡράκλειο
(15-26 Αὐγούστου 1967)

Ὁ θεμέλιος λίθος τῶν κελιῶν (δωρεά Ἀντιγόνης Τσαμπαρλάκη),
στήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κουφῆς Πέτρας (2-10-1973)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Ἑορτή Ἁγίου Μηνᾶ, Ἡράκλειο (1975)

Ὁ θεμέλιος λίθος τῶν κελιῶν (δωρεά Ἀντιγόνης Τσαμπαρλάκη),
στήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κουφῆς Πέτρας (2-10-1973).
Δεξιά τοῦ Μητροπολίτου διακρίνεται ὁ ἀοίδιμος Εὐάγγελος Καρυδιανάκης, ἐργολάβος.

Ἀπό τήν ἐκδήλωση τιμῆς ἐπί τῇ συμπληρώσει 20ετοῦς ποιμαντορίας (1976)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Προεξάρχων τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου (1978)

Μέ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος,
πόλεως Ἁγίου Νικολάου (18-10-1976)

Πάσχα στή Νεάπολη
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φωτογραφικό Παράρτημα

Παρέλαση στή Νεάπολη

Συνοδική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ

Ἀποκαλυπτήρια Μνημείου Ἁγίου Γεωργίου Καταματωμένου, Νεάπολη (1970)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Τελῶν τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως.
Διακρίνονται οἱ Πρωτ. Εὐάγγελος Παχυγιαννάκης, Πρωτ. Σταῦρος Μαστοράκης,
ὁ Πρωτ. Γεώργιος Ἀτσαλάκης καί ὁ Διάκονος Γεώργιος Στρατάκης.

Στό Ὀροπέδιο τοῦ Καθαροῦ (24-7-1975)

Στό Ὀροπέδιο τοῦ Καθαροῦ (24-7-1975)

Πρός τήν Σπιναλόγκα. Διακρίνονται ὁ Ἀρχιμ. Μελέτιος Ἀγγελάκης,
Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κρουσταλλένιας, ὁ Διάκονος Γεώργιος Αἰκατερινάκης
καί ὁ ὁδηγός τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἐμμανουήλ Σταυρακάκης (1979).
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φωτογραφικό Παράρτημα

Ἀπό γυμναστικές ἐπιδείξεις τῶν ἐκπαιδευτηρίων Νεαπόλεως

Κύκλῳ τῆς τραπέζης...

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως μέ συνεργάτες του

Ἐνορία Κρούστα
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φωτογραφικό Παράρτημα

Χειροτονῶν...

Μετά τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Ἀρχιμ. Εὐθυμίου Κλώντζα καί τοῦ Ἡγουμένου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κρουσταλλένιας Ἀρχιμ. Μελετίου Ἀγγελάκη

Ἱερουργῶν στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως
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φωτογραφικό Παράρτημα

Εἰσοδεύων στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι
γιά τήν τέλεση τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως

«Πολυεύσπλαχνε καί Πανοικτίρμων Κύριε Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καί
ἴδε καί ἐπίσκεψαι τήν ἄμπελον ταύτην καί κατάρτισον Αὐτήν ἥν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Σου».
Ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Ἀριστερά τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου ὁ Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Ἀγαθάγγελος
καί δεξιά ὁ Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου Ἄνθιμος
338

«Βασιλεῦ τῶν Βασιλευόντων καί Κύριε τῶν Κυριευόντων ὁ Θεός ἡμῶν, ἐπίβλεψον ἐξ ὕψους
Ἁγίου κατοικητηρίου Σου καί ἐπίσκεψαι τήν ἄμπελον ταύτην καί κατάρτισον Αὐτήν ἥν
ἐφύτευσεν ἡ δεξιά Σου».
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φωτογραφικό Παράρτημα

Μέ κληρικούς καί εὐγενεῖς Νεαπολίτες, συνεργάτες καί συμπαραστάτες
στό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ π. Σταύρου Μαγούλη, κατά τήν ἑορτή τῶν Ἁγίων Δέκα,
στό ἀριστερό πανηγυρίζον κλῖτος τῆς Μεγάλης Παναγίας.
Διακρίνεται ὁ Διάκονος Γεώργιος Μπροκάκης.

Τελῶν τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως, στό Βαπτιστήριο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Γεωργίου Σεληνάρι. Δεξιά τοῦ Μητροπολίτου ὁ μακαριστός Πρωτοπρ. Ἰωάννης φούσκης
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φωτογραφικό Παράρτημα

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεγάλης Παναγίας.
Διακρίνονται ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐθύμιος Κλώντζας, οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ π. Ἐμμανουήλ Κουναλάκης καί π. Έμμανουήλ Παρασκάκης καί ὁ Ἐφημέριος τῆς
Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου π. Έμμμανουήλ Οἰκονομάκης (1980)

Ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία καί ἡ χειροθεσία εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ π. Ἰωακείμ
ραπτάκη, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως (1-3-1984)

Ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία καί ἡ χειροθεσία εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ π. Ἰωακείμ
ραπτάκη, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως (1-3-1984)

Πανήγυρη Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι (1990)
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φωτογραφικό Παράρτημα

Ἀπό τήν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου (13-7-1990)
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Κατά τήν Πανήγυρη τῶν Ἁγίων Δέκα,
στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Μεγάλης Παναγίας (23-12-1989)
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