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Σάν Πρόλογος

Κάποια μέρα, ήμουνα πλειά επίσκοπος - ή συχωρεμένη ή 
Μητέρα μου ή κερά Σοφία, μούκανε τά συνηθισμένα της 
παράπονα γιά την κατάσταση του κόσμου.

Πώς «ξεγυμνώθηκαν οΐ Γυναίκες, πώς χωρίζουν τά 
ανδρόγυνα, πώς δέ σέβονται οί νέοι, πώς χάλασε ό 
κόσμος...»

Κι έπρεπε τάχα νά κηρύξωμε καί νά συμμαζέψωμε μεΤς 
τήν Κοινωνία...

Καί γώ τής είπα: Μάνα, έχεις δίκιο: Χάλασε ό κόσμος. Δέ 
μετανοούν οί άνθρωποι. Κι ό Θεός πρέπει νά μας τιμωρήσει 
μέ κάποιο κατακλυσμό, σάν τήν έποχή του Νώε καί νά 
πλάση νέους, καλούς ανθρώπους.

Καί τότε κείνη μουπε τούτο τόν άναπάντεχο λόγο: «Παιδί 
μου, δέν είναι ανάγκη νά κάμη ό θεός νέους ανθρώπους. Νά 
άναστήση τούς παλιούς, πού ήταν καλοί άνθρωποι...»

Θυμόταν εκείνη τούς παπούδες της, έβλεπε τούς τωρι
νούς ανθρώπους καί ή σύγκριση ήταν φανερή. Όσοι δέν 
γνωρίζουν, ή δέν θέλουν νά γνωρίζουν τήν παράδοση καί 
ζούνε στό φανταχτερό μά νοσηρό κόσμο τής εποχής μας, 
νομίζουνε πώς είμαστε τάχα «πολιτισμένοι» καί 
«εύτυχισμένοι». Μά όσοι άπό τήν Ιστορία καί τή ζωή των 
θυμούνται κι άλλες έποχές καί τίς μετρούνε μέ τό σημερινό 
κατάντημα, αύτοί σίγουρα θλίβονται καί άναζητοΰνε τούς 
παλιούς καλούς ανθρώπους.

Ή άπάντηση τής Μάνας μου, νά άναστήση ό Θεός τούς 
παλιούς καλούς άνθρώπους, είναι μέσα στό Δόγμα τής 
Εκκλησίας καί μέσα στή λογική τής πίστης μας. Ό παντο
δύναμος Θεός, πού κάνει τά πάντα γιά τή σωτηρία τού 
κόσμου καί τού άνθρώπου, μπορεί ν’ άναστήση καί τούς



«παλιούς ανθρώπους» καί νά τούς βάλη προζύμι γιά μια και - 
νούργια ανθρωπότητα. Γιατί όσο καί νά φθείρεται τό 
ανθρώπινο γένος στην αλαζονεία τής «άμαρτίας» του, 
πάντα μένουν μερικές ρίζες καθαρές καί άναγεννήτρες. 
Πάνέα μένουν καθαρά μερικά «αρχέτυπα» Δικαίων, Σοφών 
καί Άγιων, πού αναφαίνονται σέ κρίσιμες εποχές καί άνα- 
πλάθουν την ανθρωπότητα.

Ό Θεός μπορεί ν’ άναστήση τούς παλιούς ανθρώπους, 
έλεγε ή Μητέρα μου. Κι έγώ λοιπόν θέλοντας νά δουλέψω 
στό θεϊκό αυτό έργο, ανασέρνω άπό τούς τάφους του χρό
νου καί τής αλλοτρίωσης μνήμες καί 'Ιστορίες Γυναικών, πού 
ζήσανε στόν τόπο μας κι άφήκανε ένα πρότυπο, ένα καλό 
ξαμάρι.

«Άναπιάνω τό προζύμι» τής Κρήτης, έτσι όπως τό λέγα - 
νε οί Γιαγιάδες μας, τό προζύμι μιας εποχής, πού ή Κρήτη 
κρατούσε ακόμη ζωντανές καί καθαρές τις φλέβες τής ζωής 
της.

Την Πίστη, τήν ’Αρχοντιά καί τή μεγαλωσύνη της.
Γνωρίζω πόσο καταλυτική είναι ή εποχή μας καί ποιές 

είναι οί ιδέες καί οί συνθήκες, πού ζή ή σημερινή Γυναίκα τής 
Κρήτης, έδώ πάνω στόν τόπο μας, καί στό πέρατα τού 
κόσμου πουναι σκορπισμένη.

Μά πιστεύω στό θαυματουργό προζύμι τής χριστιανής 
Γυναίκας, πού σ’ όποιαδήποτε εποχή κι άν ζή, μπορεί νά 
ζυμώνη καί ν’ άναπλάθη άνθρώπους καί Λαούς.

Αύτό τό «προζύμι», πού τό φυλάξανε χιλιάδες χρόνια καί 
σέ δύσκολους καιρούς οι Μάνες κι οί Γιαγιάδες μας καί πλά - 
θανε μ’ αύτό άνδρειωμένους καί τίμιους άνθρώπους, φυλά
ξετε το καί σείς, οι σημερινές Γυναϊκες τής Κρήτης, όπου κι 
άν ζήτε στόν κόσμο.

Γιατί ή Κρήτη πρέπει νά ζή! Νά συνεχίζη στήν ιστορία της 
καί τούς πολιτισμούς της.

Ό Κισάμου καί Σέλινου Ειρηναίος



Ή Λαζαροχρουσή

Τηλή μεγαλόσωμη μά καί μεγαλόκαρδη ήταν ή 
Λαζαρουχρουσή, μιά Γυναίκα άπό βουνήσιο χωριό, 
παντρεμένη ατό χωριό μας.

ΕΓχε γεννήσει γιους καί θυγατέρες, είχε στην αυλή της 
πρόβατα, αγελάδες καί γαϊδουρομούλαρα. Φύτευε καί πότιζε 
περβόλια, ανάθρεφε μεταξαριό, τρυγούσε αμπέλια καί 
μάζευε βεντέμες.

Ξεχώριζαν οί φωνές της στά χωράφια καί στ’ αλώνια, 
σάν συμμάζωνε τά κοπέλια της νά κάνουν δουλειές καί νά 
βλέπουν καλά τά έχνη (ζώα). Δέν ήταν όμως άπό κείνες τίς 
δυναμάρες «γυναίκες» πού παραμερίζουν τούς άνδρες των. 
Ό άνδρας της ό Παντελής ήταν καλός ζευγάς καί περβολά - 
ρης, μά φαινόταν πώς εκείνη κρατούσε τό νοικοκυριό καί τό 
κουμάντο.

Ήταν άγαπημένο άνδρόγυνο καί πέρα άπό τίς δουλειές, 
πηγαίνανε μαζί στά πανηγύρια καί τούς γάμους. Στό 
Γαιδούρι καβάλα ή Χρουσή, μέ τά πόδια ό Παντελής.

Γιατί έτσι ήταν στήν Κρήτη πάντα. Οί παπούδες μας έδώ 
στήν Κρήτη μπορεί νά ήταν ζευγάδες καί βοσκοί κι αύστη- 
ροί, μά στά σπίτια των ήταν ίπποτικοί καί «καλογυναικάδες». 
Λένε μάλιστα πώς, τούτη ή εύγένεια των άνδρών ερχόταν 
άπό τά πανάρχαια Μινωϊκά χρόνια, πού οί Γυναίκες τής 
Κρήτης είχαν μιά προνομιακή θέση στις παλιές άνδροκρα - 
τούμενες κοινωνίες. Αλλά καί ή Ορθοδοξία, πού τοποθέτη
σε τήν εικόνα τής Γυναίκας στά εικονοστάσια της, έχει 
βάλη τή σφραγίδα της καί σ’ αυτή τήν τιμή τής Γυναίκας.

«Τό Χρουσό μου έλεγε ό Παντελής», όταν μιλούσε γιά 
τήν Γ υναίκα του. «Τό Παντελιό μου» έλεγε ή Χρουσή γιά τόν 
άντρα της, κι άνταλλάζανε άστεϊα καί τρυφερές κουβέντες.



Άλλωστε ή Λαζαροχρουσή δέν ήταν μόνο δουλεύτρα 
καί νοικοκυρά, είχε κι άλλες πλευρές κοινωνικής 
προσφοράς.

ΎΗταν Μαμή καί ξεγεννούσε τίς γυναίκες του χωρίου κι 
έδειχνε πολύ χαρούμενη σάν έπιανε στά χέρια της τά νεο
γέννητα παιδιά. νΗταν καί «πρακτικός Ορθοπεδικός» κι 
έδενε τά σπασμένα χεροπόδαρα του χωριού, όχι μόνο των 
ανθρώπων μά καί των ζώων. Καί τάκανε όλα αύτά, όπως 
κάνανε τότε οι άνθρωποι τίς καλωσύνες των, χωρίς χρήμα
τα.

Χαιρετούσε μεγαλόφωνα καί εγκάρδια τούς γειτόνους 
καί τούς χωριανούς στούς δρόμους καί στά χωράφια κι όταν 
δυνάμωνε τή φωνή της κι έκανε, κατά τήν περίπτωση πώς 
μάλωνε, πάλι μαλάκωνε κι έλεγε χαμογελώντας «Άντεστε 
μωρέ παιδιά μου, άνθρωποι είμαστε τά... ζωντανά σιάζου- 
νε...»

’’Ηταν τακτική στις λειτουργίες τού χωριού κι όταν τή 
Μεγάλη Σαρακοστή έκανε τίς στρωτές μετάνοιες της, όπως 
ήταν μεγαλόσωμη, τά φουστάνια της πιάνανε τή μισή 
Έκκλησιά. Έδινε καί έπαιρνε δανεικό ψωμί, ελεούσε τούς 
ζητιάνους καί βύζαινε τά ορφανά παιδιά.

Κάποια άνοιξη λίγο πριν άπό τό β' πόλεμο, ή 
Λαζαροχρουσή άρρώστησε άπό πνευμονία κι άπόθανε, 
χωρίς νά εΤναι ακόμη γριά. Τό χωριό τήν αναζήτησε κι όσοι 
τή θυμούνται τή συγχωρούνε ακόμη.

Κι ό άντρας της ό Παντελής δέν άντεξε τό χωρισμό της. 
Τά παιδιά του τόν πήρανε νά τόν γεροκομίσουνε στά σπίτια 
των. Μά κείνος αναζητούσε τό Χρουσό του καί στέναζε 
άδιάκοπα. Πέθανε καί ‘κείνος ύστερα άπό λίγο. Δέν άντεξε 
τό χωρισμό τής Γυναίκας του.

Γιατί οι άνθρωποι τού καιρού εκείνου εΐχαν καθαρά καί



δυνατά αισθήματα. Άνδρες καί Γυναίκες φυλάγανε τά κορ
μιά καί τίς καρδιές των καθαρές κι άμάλαγες, ώς την επίση
μη ώρα του Γάμου. Δέν τίς σπαταλοϋσαν σέ άνούσια φλέρτ 
των δρόμων καί των καναλιών.

Γι’ αυτό κρατούσαν την άγάπη των θερμή καί καθαρή ώς 
τό τέλος, ώς τό θάνατο. Καί πέρα άπό τό θάνατο ακόμη.

«Γιατί ή άληθινή καί τίμια άγάπη είναι πλειό δυνατή κι άπό 
τό θάνατο άκόμη» ( Ασμα ’Ασμάτων).



Ή Αννίτσα

Σέ σμερουλάκι κάθουμουν κι έλεγα - ‘νά τραγούδι 
τραγούδι τσή πολιαγαπώς καί τσή γλυκιάςμ’ άγάπης 
Κι ή γι’ αγαπώ - ήταν στόβγορο, στόβγορο κι όκουσέ με 
- Παιδιά ποιος έϊν’ πού τραγουδεΐ στό σμερουλάκι άπάνω...

·/· /*"> τσι τραγούδησε κάποτε ένας λεβέντης Κρητικός τό 
αίσθημα πούβαλε ό Θεός στό πλάσμα του γιά νά 

διαιωνίζη τό ανθρώπινο γένος. Τό τραγούδησε πρώτη φορά 
Ριζίτης Κρητικός άπάνω στή Μαδάρα κι ύστερα τό μάθανε κι 
άλλοι πολλοί καί τό τραγουδούνε στό νιάτα καί τό χαροκο- 
πιά των...

Τό μάθε λοιπόν κι ό νιός βοσκός ό Κωσταντής καί τό 
τραγουδούσε πάνω σ’ ένα λοφάκι στό χαμήλωμα τής 
Μαδάρας ποΰβοσκε τά πρόβατά, άντικρυνά άπό τό χωριό 
του. Τό τραγουδούσε αργά ταχιά κι ή φωνή του έφτανε ώς 
κάτω στό χωριό, πού ή Αννίτσα πρόβαινε «στ’ όβγορο», στό 
δώμα της, για νά ποτίση τις γλάστρες μέ τις μαντζουράνες 
καί τούς βασιλικούς.

Καί πές το μιά καί πές τό δυό, τόβαλε τό τραγούδι ή 
κοπελιά στ’ αυτιά καί στήν καρδιά της, ήξερε ποιος τόλεγε 
καί συχνόβγαινε στό δώμα γιά νά ποτίζη τούς βασιλικούς 
καί τήν καρδιά της...

Μά κι ό Κωσταντής ψυχανεμίστηκε τή «συμπάθεια» τής 
Αννίτσας κι όταν κατέβαινε άπό τή Μαδάρα στολιζόταν, 
συχνοπερνοΰσε άπό τή γειτονιά της καί κοίταζε ψηλά στά 
δώματα.

Απάνω στή Μαδάρα οί Βοσκοί τής Κρήτης ήταν άκού- 
ρευτοι, ντυμένοι μέ ρασόκαρτσες καί παλιοστίβανα. 
Μυρίζανε Μιτάτο, χουμά καί προβατίλα. Μά σάν κατεβαίνανε



στό χωριό, λουζόταν, φορούσαν τά καλά των, περνούσαν 
βασιλικούς στη ζώνη των καί πήγαιναν στην Έκκλησιά, στό 
καφενείο, κι όπου 'ταν σύναξη άνθρώπων.

Ετσι κι ό Κωσταντής, σάν κατέβαινε στό χωριό φορούσε 
τά καλά του ρούχα καί κοίταζε ψηλά στά δώματα καί στά 
παραθύρια. Καί μιά μέρα ακούστηκε τό χαρούμενο χαμπέρι. 
Ό Κωσταντής άρραβωνιάστηκε τήν Άννίτσα, μέ τήν ευχή 
των, Γονέων των.

Ο Κωσταντής δέν έπαψε νάναι βοσκός καί νά πηγαίνη 
στή Μαδάρα, μά άρραβωνιασμένος τώρα έπρεπε νά κατε- 
βαίνη συχνότερα στό χωριό, νά πηγαίνη μέ τήν Άννίτσα καί 
τούς κουνιάδους του στά πανηγύρια καί τις ξεφάντωσες. Νά 
σέρνη τό χορό, νά καμαρώνη τήν άρραβωνιάρα του καί ν’ 
άνταλλάση μαζί της πότε μιά ματιά καί πότε μιά γλυκοκου
βέντα. Τίποτε άλλο. Οι καρδιές των νέων κείνης τής εποχής 
νοιώθανε βέβαια τήν αγάπη των μά τή φυλάγανε άμάλαγη, 
καί παρθενική ώσπου νάρθη τό στεφάνι. Γι' αύτό κι οί Κρητι
κοί λυράρηδες πειράζανε τούς άρραβωνιασμένους μέ τέτοι
ες μαντινάδες:

Ώς καίγουνται τά κάρβουνα κι όξω καπνός δέ βγαίνει
Έτσι καλό μου καίγονται κι’ οί γι’ άρραβωνιασμένοι...
Κί οι συμπεθέροι καμαρώνανε καί κείνοι τά παιδιά των 

καί δίνανε τήν ευχή γιά νά στεφανωθούνε γρήγορα καί 
νάναι «καλορίζικα».

Μά ωστόσο ήρθαν τά χρόνια τού δεύτερου πολέμου, ή 
Γερμανική Κατοχή, ( 1940-45). Ή Κρήτη λημέριαζε τά παλ- 
ληκάρια της στά βουνίσια χωριά, κι οι Γερμανοί κάνανε 
εξορμήσεις καί μπλόκο. Καί μιά Μαγιάτικη μέρα άπολού- 
τρουγα, πού ό Κωσταντής κι άλλοι λεβέντες τού χωριού 
γλεντίζανε σέ πανηγύρι, οί Γερμανοί απρόσμενα μπλοκά- 
ρανε τό γλέντι. Ό Κωσταντής πιασμένος στό χορό άδειασε



τό μπιστόλι του ατούς Ναζίδες, μά καί κείνοι ώστόσο τόν 
θερίζανε μέ τά πολυβόλα των.

Τό πανηγύρι σκόλασε, τό χωριό άναμυγίστηκε καί τήν 
άλλη μέρα στην Έκκλησιά, πού ψάλλανε τό σκοτωμένο, ή 
Άννίτσα έκοψε τις καστανές πλεξούδες της καί τίς έδεσε 
στά σταυρωμένα χέρια του Κωσταντή. Έτσι όπως κάνανε οι 
Έλληνίδες άπό τά χρόνια του 'Ομήρου. Κι άνάμεσα σέ θρή
νους καί αναφιλητά ή Άννίτσα «άσπάστηκε τό λείψανο» κι 
έκαμε τόν όρκο τής παρθενικής άγάπης. Δέ θά παντρευτή 
άλλον...

Νέα κοπέλα κι όμορφη ήταν ή Άννίτσα καί μπορούσε νά 
παρηγορηθή καί νά ξεχάσή. Μά σά Γυναίκα τής Κρήτης 
ήξερε τι κάνουν σέ τέτοιες περιστάσεις οι Γυναίκες τής 
Κρήτης. Ήξερε τά ρωτήματα, πού κάνουνε στό νιόφερτο 
τού Νάδη οι άντρειωμένοι της.

"Αν στέκη ό πάνω κόσμος, άν κτίζουν Εκκλησίες, άν 
βαπτίζουν παιδιά κι άνεξαναπαντρευόνται παλληκαριών 
Γυναίκες...

Ή "Αννίτσα έχασε τόν άρραβωνιαστικό της, γιά τήν 
πατρίδα καί τή Λευτεριά τής Κρήτης. Καί κείνη δέ θά 
παντρευτή άλλον. Θά πάή στ’ Αντάρτικο καί θα χαθή στά 
μαύρα ρούχα καί στά μαύρα εκείνα χρόνια...

Μπορεί νάταν βαρύς ό όρκος τής Άννίτσας, καί βαρύς 
αυτός ό άγραφος Νόμος γιά τίς Γυναίκες τής Κρήτης. Δέν 
τόν διάλεγαν πάντα όλες. Μά μέ τήν Άννίτσα καί άλλες 
παρόμοιες Άννίτσες, ή Κρήτη κράτησε τήν τιμή καί τήν 
ανθρωπιά της καί τήν άφησε ξαμάρι καί κληρονομιά στις 
κόρες της.

Ή Κρήτη έχει διάσελα καί κάμπους. Έχει κι αψηλές κορ
φές, πού τίς θαυμάζομε κι όταν ακόμη δέν μπορούμε νά τις 
άνεβοΰμε.



Άς άφήνωμε λοιπόν τά υπέροχα παραδείγματα νά μας 
δείχνουν τις κορφές τής ζωής καί νά υπενθυμίζουν τά ιδανι
κά της.



Αικατερίνη Χρ. Ανδρουλιδάκη
(Μιά Αρχόντισσα τής Πίστης)

στερα άπό την Μεγάλη Κυρά των 'Αγγέλων καί 
Δέσποινα του Κόσμου, την Μαρία τής Ναζαρέτ, ή 

ιστορία τής Χριστιανής Γυναίκας λαμπρύνεται μέ μιά σειρά 
άπό Γυναικεΐες προσωπικότητες, πού μπήκανε στη χάρη καί 
διακονία τής Πίστης του Χριστού καί τιμηθήκανε άπό τήν 
Χριστιανική Συνείδηση των αιώνων.

Μυροφόρες, Διακόνισσες, Αδελφές καί Μοναχές σέ 
Ιδρύματα Αγάπης καί Προσευχής, Μαρίες καί Πρίσκιλλες, 
Αικατερίνες καί Ολυμπιάδες, γεμίζουνε τά Συναξάρια τής 
Εκκλησίας μας καί υπενθυμίζουνε τά ιδιαίτερα χαρίσματα 
καί τό μεγαλείο τής Χριστιανής Γ υναίκας.

Κι άλλες ισότιμες σέ άρετή καί πίστη: Μητέρες, 
Γιαγιάδες, Σύζυγοι καί κόρες, πού σταθήκανε μέσα στόν 
κόσμο καί σαγηνέψανε άνδρες κι εραστές στή Χριστιανική 
Πίστη κι άναθρέψανε παιδιά, έγγόνια κι άδελφούς στις άλή - 
θείες της καί στή μεγαλωσύνη της.

Εμμέλειες, Ανθούσες καί Νάνες κι άλλες άναρρίθμητες 
Χριστιανός, πού δέν τίς άναγράφει κανένα Συναξάρι, είναι 
όμως σίγουρα γραμμένες στή Βίβλο Ζωής, γιατί κι αυτές 
δώσανε ζωή σ’ αύτό τόν κόσμο, όχι μόνο μέ τήν σάρκα των, 
αλλά καί μέ τήν πνευματική των μαρτυρία.

Καί στή μεγάλη αύτή Βίβλο καί άλυσσίδα των Χριστιανών 
Κυράδων είναι τώρα γραμμένη καί ήΑικατερίνη 
Ανδρουλιδάκη, μιά άληθινή άρχόντισσα τής 

Χριστιανικής Πίστης, πού τήν κάλεσε ό Θεός κοντά Του, 
στις 3 Απριλίου 1978.

Γεννημένη στά 1889 άπό τή Βυζαντινή γενιά των



Σγουρών, εΐχε στην εμφάνισή της πολλά τά σημάδια τής 
αρχοντικής αυτής οικογένειας. ’Αλλά ή Κερά Κατίνα εΐχε 
παραμέρισει αύτό τό καύχημα τής γενιάς της κι είχε μετα
φέρει όλη την άρχοντιά, στη Χριστιανική της Πίστη.

Ό Μεγάλος Άρχοντας γι' αυτήν ήταν ό Χριστός, πού τόν 
συναντούσε συχνά στήν Εκκλησία τής Μάνας Του, στήν 
Τριμάρτυρη Χανίων. Στήν Έκκλησιά, εκείνη πού σύχναζε γιά 
τις λειτουργίες καί τίς Παρακλήσεις της καί πρόσφερε, μαζί 
μέ άλλες Χριστιανός, τήν συμπαράσταση καί συνεργασία 
της στό Ένοριακό Σωματείο των «Τριών Ιεραρχών».

Γιατί πρέπει νά είπωθή καί αύτό πώς, στήν ’Ορθόδοξο 
Εκκλησία μας πολλοί πιστοί, άνδρες καί ΓυναΤκες, θέλουνε 
νά έχουνε Έκκλησιές, ψάλτες καί παπάδες, οι ίδιοι όμως δέν 
θέλουνε νά άγκαζαριστοϋνε σέ ζητήματα, πού χρειάζεται ή 
Ενορία των γιά τήν ζωή καί τίς δραστηριότητές της.

Στό σπίτι της καί στό σαλόνι της, πού δέν τοΰλειπε ούτε 
ή απλότητα ούτε ό καλός κόσμος, ή Κερά Κατίνα χωρίς να 
παίρνη τό ύφος τού Ιεροκήρυκα, συζητούσε θέματα τής 
Πίστης καί τής Χριστιανικής ζωής καί βοηθούσε πολλούς 
άνθρώπους νά ξαναβροΰνε τόν ίσιο δρόμο, ή νά πορευτοΰνε 
παρά - πέρα.

Καί μαζί μ’ αυτά, μιά πλούσια άσκηση στά έργα τής 
Χριστιανικής Φιλανθρωπίας συμπλήρωνε τήν Χριστιανική 
της ζωή.

Στόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πρόσφερε τήν εθελοντι
κή της φιλανθρωπία στό Πατριωτικό Ίδρυμα καί στόν 
Δεύτερο, μέ τήν κουτάλα στό χέρι, στά συσσίτια τού 
’Ερυθρού Σταυρού.

Καί πάντα πρόθυμη καί δραστήρια στήν ιδιωτική καί την 
κρυφή ελεημοσύνη: Νά μαζέψη χρήματα, νά μοιράση ρούχα, 
νά δώση συμβουλές, νά ένοχλήση τούς άρχοντες γιά τούς



άνεργους, τούς απροστάτευτους καί τούς αδικημένους. Καί 
δταν αργότερα θά μείνη χρόνια σχεδόν ακίνητη στό σπίτι 
της, θά κάνη τά ίδια πράγματα μέ τό τηλέφωνο.

Κι όλα αύτά χωρίς νά άφήνη τό σπίτι της, τόν άνδρα της 
καί τά δυό παιδιά της.

Κύριε, Σύ πού γνωρίζεις τά άδηλα καί τά κρύφια τής 
ανθρώπινης καρδιάς καί έχεις άριθμίσει καί τά μαλλιά τής 
κεφαλής μας, Σύ μόνο μπορείς νά μέτρησης καί τις άγαθές 
πράξεις τής δούλης σου Αικατερίνης, τής άπλής αύτής 
Γυναίκας, πού στάθηκε σ' όλη της τη ζωή πιστή καί φιλάν - 
θρωπη. Κι όταν σίμωνε τό τέλος της μπόρεσε νά γράψη καί 
νά άφήση σά Διαθήκη στά παιδιά της τούτα τά απλά λόγια:

«Πάντα προσπαθούσα νά κάνω τό καλό κι αυτό νά 
συνεχίσετε».

Αρχόντισσα τής Πίστης: Αυτός ό τίτλος σοϋ ανήκει 
δικαιωματικά, άλησμόνητη, Κερά Κατίνα, κι όλοι μας, πού σέ 
γνωρίσαμε, σοϋ τόν προσφέρομε εις μνημόσυνον αιώνιον.

"0 Θεός, πού σέ κάλεσε κοντά του, μπορεί νά σοΰ δώση 
καλύτερους τίτλους στις αυλές των Δικαίων καί των "Αγίων 
του. Μά μεΐς πού τραγουδούμε ακόμη στά Ριζίτικα τραγούδια 
μας τούς άρχόντους των παλιών καιρών τής Κρήτης, πρέπει 
νά ξέρωμε πώς, ή άρχοντιά δέ μπορεί νά χωριστή άπό τήν 
Πίστη καί τήν καλωσύνη. Κι ακόμη πώς, ή άληθινή άρχοντιά 
είναι ψυχικό χάρισμα καί μεγαλείο κι όχι πολυκατοικία, 
αύτοκίνητο καί τηλεόραση.

Μία Αρχόντισσα τής Πίστης έφυγε άπό τά Χανιά, ποιά 
άπό τίς νέες Χανιώτισες θά πάρη τώρα τή θέση της;

(Βόννη, 'Απρίλης 1978)



Θεοδώρα Χαρχαλάκη

ηλά άπό τις Μαδάρες τής Κρήτης (Ροδάκινο 
Σφακ(ων) ή φύτρα κι ή καταγωγή τής Θεοδώρας 

Χαρχαλάκη (τό γένος Γαλανάκη). Στή Βυζαντινή οικογένεια 
των Σκορδυλών ανέβαζε τήν προγονική της φύτρα. Μά ή 
ίδια γεννήθηκε στον Πειραιά (σέ μιά οικογένεια εννιά παι
διών), ίσως γιατί οι παππούδες της σέ κάποια Κρητική 
Επανάσταση φύγανε στό πρώτο ελεύθερο κομμάτι τής 
’Ελληνικής Πατρίδας.

Στόν Πειραιά μεγάλωσε ή Θεοδώρα, μά διατηρούσε σ' 
όλη της τή ζωή τήν ψυχή, τή γλώσσα καί τήν αρχοντιά τής 
Κρήτης.

’Αρσακειάδα στή μεταγυμνασιακή μόρφωση, διορίστηκε 
για λίγα χρόνια, Δασκάλα σέ περιφερειακό Σχολείο τών 
Αθηνών, μά ύστερα άπό τό γάμο της μέ τόν Διονύση 
Χαρχαλάκη, έμεινε στό σπίτι της χωρίς νά παραλείπη τό 
έργο τής χριστιανής παιδαγωγού στά παιδιά της και σ’ 
άλλους χριστιανικούς κύκλους.

’Αργότερα ή πνευματική της άναζήτηση θά τήν όδηγήση 
στήν κίνηση «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ», τήν όποια εκείνη θά μεταφέ- 
ρη καί στό Λονδίνο καί θά όργανώση μέ φιλίες καί γνωριμίες 
της παράρτημα της, στή ξένη αύτή χώρα.

Σύχναζε στις λειτουργίες τής Εκκλησίας μας, 
κοινωνοΰσε συχνά, παρακολουθούσε «κύκλους» μελέτης 
τής Άγ. Γραφής καί τό σπίτι της ήταν ένα «άτυπο» Γραφείο 
Κοινωνικής Πρόνοιας. Φρόντιζε γιά φτωχούς καί αρρώστους 
καί πολλούς τούς έστελνε μέ δικές της ενέργειες καί στό 
εξωτερικό (’Αγγλία) γιά θεραπεία.

Ή ίδια δέν ήταν πλούσια, μά μέ τίς γνωριμίες της μέ έφο - 
πλιστές, επιχειρηματίες κ.λ.π. μπορούσε νά κάνη πολλά.



Κάποια προγονική ρίζα άπό την αρχοντική της οικογέ
νεια τήν έσπρωχνε νά έχη σχέσεις καί διασυνδέσεις μέ 
υψηλά πρόσωπα, τά όποια χρησιμοποιούσε στή χριστιανική 
της πρόνοια. Κι όλοι τήν άκουγαν γιατί είχαν εμπιστοσύνη 
στήν άρετή καί στήν εντιμότητα της. ’Ακούραστη, καλό
γνωμη, εύεργετική, έτρεχε στά Νοσοκομεία καί στά σπίτια 
γιά νά βλέπη άρρωστους, φτωχούς καί θλιμμένους.

Κι όταν αργά στά βαθειά της γεράματα (έννενήντα 
πέντε), δέν μπορούσε νά τρέχη στοάς δρόμους, άπό τό σπίτι 
της μέ τό τηλέφωνο άνακάτευε τήν Αθήνα καί συνέχιζε τή 
χριστιανική της Πρόνοια. Τήν πρόνοια εκείνη, μέ τήν όποια 
οί χριστιανοί είκοσι αιώνες τώρα ήμερώνουν τή σκληρότητα 
του κόσμου καί πού καμμιά Κρατική Πρόνοια δέν μπορεί νά 
άναπληρώση. Τήν πρόνοια εκείνη, πού ό Χριστός τήν άπο- 
κάλυψε σάν έντολή Αγάπης καί τήν άφησε στούς χριστια
νούς σημαία, τής Παγκόσμιας ελπίδας καί τής Πρόνοιας του 
Θεού.

Στίς πρώτες μέρες τής Χριστουγεννιάτικης Σαρακοστής, 
16 Νοεμβρίου 1993, ή Θεοδώρα Χαρχαλάκη έφυγε άπό τόν 
κόσμο αύτό μέ τό θάνατο τών Δικαίων. Χωρίς πόνους 
ψυχομαχητού, ήρεμα καί γλυκά άφησε τήν τελευταία της 
πνοή καί πέρασε στόν κόσμο τής «Βασιλείας τών ουρανών», 
πού τόσες φορές τόν ζητούσε στίς προσευχές της καί 
τόσες φορές τόν κήρυξε καί σέ άλλους

Μακαρία ή οδός σου καί αιώνια ή μνήμη σου.
Η Θεοδώρα Χαρχαλάκη έζησε στόν τόσο ταραγμένο καί 

«μεταχριστιανικό», άντιχριστιανικό δηλ. εικοστό μας αιώνα.
Κι όμως ή ζωή καί τό παράδειγμά της θυμίζουν Βιβλική 

μορφή τών πρώτων χριστιανικών αιώνων.
Τό παράδειγμά της άποστομώνει εκείνους, πού προφασί

ζονται πώς είναι άνεφάρμοστο τό Ευαγγέλιο στήν εποχή



μας.
Τονώνει δέ καί ενθαρρύνει εκείνους, πού αγωνίζονται καί 

μέσα στό σημερινό κόσμο ν' άντισταθοϋνε στην 
«κατανάλωση» καί τη διαφθορά του καί συνεχίζουν την 
«καλή ζύμη» του Ευαγγελίου (Ματθ. 13,33).

Τη ζύμη εκείνη, πού ζυμώνη σιγά τό ζυμάρι τής Βασιλείας 
του ΘεοΟ καί δω πάνω στό φθαρτό κόσμο.



Σοφία Γ. Γαλανάκη
(Μιά Χριστιανή Μητέρα)

ezX""X ταν πέθανε οΐ εφημερίδες έγραψαν τό όνομά της 
καί αφιέρωσαν τη συνηθισμένη στήλη τής ανθρώ

πινης ματαιοδοξίας. Καί αυτό μου φάνηκε τόσο παράξενο, 
τόσο άσχημο, Σάν νάταν μιά ασέβεια στήν ύπαρξη καί στ’ 
όνομά της, μιά σωστή Ίεροσυλεία.

Γιατί 77 ολόκληρα χρόνια ό κόσμος δέ μίλησε ποτέ γι' 
αυτήν. Δέν τήν ήξερε. Γ ιατί 77 ολόκληρα χρόνια ήταν κρυμ - 
μένη στους ταπεινούς καί τούς έλαχίστους, έκεΐ πού σπάνια 
ή σχεδόν ποτέ δέ φτάνει τό μάτι του κόσμου. Φτάνει όμως 
τό μάτι του Θεοΰ.,.Τό μάτι ’Εκείνο στό όποιον ή Σοφία 
Γ αλανάκη - Μαριακάκη είχε μέ αποκλειστικότητα προσηλω
μένα τά δικά της μάτια.

Οι εφημερίδες δέν έγραψαν τότε πού γεννήθηκε κι 
όρφάνεψε άπό τή Μάνα της στά πρώτα παιδικά χρόνια. Δέν 
έγραψαν κανένα άπό τά βάσανα καί τά μαρτύρια, πού πέρα - 
σε στής Μητρυγιάς τά χέρια. ΟΪ εφημερίδες δέν έγραψαν 
τότε πού γεννούσε τό ένα της παιδί κι έθαβε τό άλλο (γέν
νησε 11 παιδιά κι είδε μεγαλωμένα μόνο τα 6) μέσα στίς 
στερήσεις καί τις αρρώστιες του πτωχού αγροτικού σπιτιού. 
Τότε πού πήγαινε τις χειμωνιάτικες ημέρες στά χωράφια 
καί γύριζε βρεγμένη, κρατώντας στό ένα χέρι τό παιδί καί 
στό άλλο τό καλάθι μέ τις ελιές, τά ξύλα και τά χόρτα. Τότε 
πού σηκωνότανε νύχτα νά μαγειρέψη, νά φουρνίση νά πάη 
στό θέρος κι ύστερα νά γυρίση κουρασμένη κι άποστεμένη 
νά ποτίση τόν κήπο, νά «ταίση» το μεταξαριό καί νά πλύνη 
τή μπουγάδα. Τότε πού αγράμματη εκείνη, έστελνε τά παι
διά της στό Σχολείο μέ τή μεγάλη λαχτάρα νά τα μορφώση



κι έμενε ή ίδια στερημένη καί πεινασμένη. Τότε πού ό φθό
νος καί οί μικρότητες τής ζωής του χωριού πλήγωναν την 
ψυχή της κι έβλεπε τα όνειρα για τά παιδιά της, πότε πότε 
να τρεμοσβήνουν...

Οί εφημερίδες δέν έγραψαν τίποτε τότε, πού εκείνη 
πονεμένη γονάτιζε κι έλεγε, στή μόνη Μάνα πού γνώρισε, 
στήν Παναγία, τά βάσανα καί τούς καημούς της. Τότε πού 
τήν έπαιρνε τό παράπονο κι έκλαιγε τήν όρφάνεια της, τά 
πεθαμένα της παιδιά καί τή σκληρή της μοίρα. Τότε πού 
έκανε τά τάματα στούς Άγιους, τίς μετάνοιες καί τίς 
νηστείες της, τότε πού ελεούσε τούς ζητιάνους καί καλω
σόριζε τούς μουσαφίρηδες. Τότε πού είχε στείλει τρία παι
διά γιά τήν Πατρίδα στόν 'Αλβανικό πόλεμο κι ή καρδιά της 
χτυπούσε μέρα νύχτα.

Δέν ήξερε άνάγνωση καί γραφή, δέν ακούσε Κατηχητικά 
Σχολεία, ούτε κηρύγματα Θεολόγων, όμως εΐχε μιά γνήσια 
γυναικεία θρησκευτικότηα, μιά λογική πίστη κι όλος ό δυνα
μισμός τής ζωής της πήγαζε άπό τή θρησκευτική αύτή οικο
δομή.

Δέν ήξερε ούτε παιδαγωγική, ούτε ψυχολογία κι όμως μέ 
τό αλάθητο ένστικτο τής Μάνας καί μέ τή ζωντανή θρη
σκευτικότητα έδωσε μιά στέρεη πνευματική οικοδομή στά 
παιδιά της.

Θυμούμαι πού μάς μάθαινε στή νηπιακή μας ακόμη ηλικία 
νά σταυρώνωμε τά χέρια μας καί νά κάνωμε τίς μετάνοιες 
μας. Θυμούμαι πού θύμιαζε στά σκολόβραδα, άναβε τό 
καντήλι καί μάς έβαζε νά τής διαβάζωμε τούς βίους των 
Άγιων. Καί κάθε μεγάλη μέρα στό φτωχό σκαμνί πού τρώ
γαμε, εκείνη μνημόνευε μ’ ένα θλιμμένο σκοπό τούς 
παππούδες καί τά πεθαμένα άδελφάκια μας κι έστελνε ένα 
γεμάτο πιάτο στούς φτωχούς τού χωριού μας. Καί παράλ



ληλα μας μάθαινε νά δουλεύωμε. Νά δουλεύωμε αδιάκοπα 
καί σκληρά, μπορώ νά πώ γιά την ηλικία μας καί μάς όρμή- 
νευε νά ψηφοΰμε τούς ανθρώπους.

Πέρασε μιά σκληρή καί δοκιμασμένη ζωή, μά κρατήθηκε 
παντού κσί πάντα, μέ τήν παρηγοριά τής 'Αγίας Εκκλησίας 
μας, πού τήν αγαπούσε καί τήν υπεράσπιζε μέ παρρησία 
ομολογητή. Κι όταν στά στερνά της χρόνια κόπασαν κάπως 
τά βάσανα καί οι καημοί της, μιλούσε μέ άπέραντη εύγνω - 
μοσύνη γιά τό Θεό, πού τής έδωσε τή δύναμη νά νικήση 
στούς αγώνες της. Κάποτε πού τής είπαν τά παιδιά της ν' 
άφήση τό χωριό καί νά πάη στά Χανιά έκείνη άπάντησε.

«Δεν θέλω νά φύγω. Θέλω νά μείνω έδώ πού άγωνίστηκα».
Αγωνίστηκες πολύ, Μαμά μου στήν ζωή σου. Μά τώρα 

αναπαύσου στούς τάφους των πατέρων σου καί στ’ άλλα, 
σου παιδιά πού τ’ αναζητούσες πάντα... Αναπαύσου στή 
συντροφιά των Ιερωμένων παππούδων σου, πού τόσο συχνά 
μιλούσες στά παιδικά μας χρόνια. Άναπαύου στό φως τού 
Χριστού, πού τόσο Τόν αγαπούσες καί πού τόσο όμορφα σέ 
κάλεσε κοντά Του, στά χαράματα μιας 'Αγίας Κυριακής, 22 
Μαρτίου 1970.

Τά χέρια σου, πού μας χαϊδεύανε καί μας μαλώνανε πότε, 
πότε, θά τά φιλούμε αιώνια όλα τά παιδιά σου μέ μιά άπέρα
ντη εύγνωμοσύνη. Ο'ι θυσίες της ζωής σου, εύλογημένες σάν 
τίς θυσίες όλων των Δικαίων, δέν πήγανε χαμένες.

Για όλα αύτά δέν έγραψαν, Μαμά μου, ο'ι εφημερίδες, 
γιατί καμμιά έφημερίδα, ούτε μπορεί, ούτε επιτρέπεται νά 
γράψη γιά τήν κρυμμένη καί θυσιασμένη ζωή, μιάς Μάνας. 
Γιατί οι έφημερίδες γράφουν μόνο τά εφήμερα.. Ενώ σύ 
ζοΰσες κι άποζητοΰσες πάντα σου τό αιώνιο...

"Ομως στήν πλάκα, πού σκεπάζει τώρα τό 'Ιερό σου λεί
ψανο, τό κοντύλι τής 'Αγίας μας Εκκλησίας θά μπορούσε νά



χαράξη, έτσι όπως στά παλιά χρόνια:

Έδΰ άναπαύεται ή πιστή δούλη μου Σοφία. 
Μιά άληθινή Χριστιανή Μητέρα.

Τά Παιδιά σου: Μιχάλης ό Κ. Σ. Ειρηναίος
'Αντιγόνη 'Αθανάσιος
Χρήστος ’Εμμανουήλ
'Ιωάννης Ελευθέριος
Αικατερίνη Τίτος
Μιλ τιάδης Μαρία



Ανθούλα Παπαδαντωνάκη

CTÎq μέρες πού σταυρωνόταν ό Χριστός, τή Μεγάλη 
Βδομάδα του 1973, τέλειωνε τούς σταυρούς τής 

επίγειας ζωής της, σέ κάποιο 'Αθηναϊκό Νοσοκομείο καί ή 
Ανθούλα Παπαδαντωνάκη, άπό τά Χανιά τής Κρήτης.

Κόρη Ιερατικής οικογένειας πήρε άπό το σπίτι της μιά 
χριστιανική άνατροφή καί μιά σημαντική παιδεία των καιρών 
της. Πλειό μπροστά όμως φαίνεται πώς, πήρε άπό τόν ίδιο 
τό Δημιουργό τό χάρισμα τής άρετής καί τής καλωσύνης.

Τά εφηβικά της χρόνια τά «δοκιμάσανε» άλλεπάλληλα 
οικογενειακά πλήγματα, πού τά κρατούσε πάντα μέσα στήν 
ψυχή της μόνον σάν ένα μυστικό παράπονο, πού δέν πρό
σβαλε ούτε τήν πίστη της ούτε τίς άνεξερεύνητες Βουλές 
τού Θεού.

Στό γάμο της δοκιμάστηκε τό ίδιο σκληρά, γιατί ό βρα - 
χύτατος συζυγικός της βίος σκιαζόταν άδιάκοπα μέ τήν 
άπειλή του θανάτου, άπό τό καρδιακό νόσημα τού καλού 
της συζύγου. Κι όταν ήλθε ή πρόωρη χηρεία της, τήν έζησε 
όπως τή ζοΰσαν αι «χήραι καί αί Διακόνισσαι» τής Αρχαίας 
Εκκλησίας: Μέ σεμνότητα Παρθένου κάι μέ έργα 
χριστιανικής φιλανθρωπίας. Μέ σεμνότητα Παρθένου, 
«προσκαρτεροϋσα» στούς Ναούς τού Κυρίου καί 
«διακονοΰσα ταϊς χ ρ ε ί α ι ς των 'Αγίων».

Ή σύνταξη τού συζύγου της σκορπιζόταν πάντα σέ πτω - 
χούς καί άρρωστους καί ή ίδια περνούσε τις μέρες, πού δέν 
τήν δέσμευαν οι άρρώστιες της, στίς ιερές λειτουργίες καί 
στήν παρηγοριά των Πονεμένων.

Γιατί τά προαισθήματα τής άρρώστιας των καιρών μας



(καρκίνος), άρχισαν άπό νωρίς νά τη δοκιμάζουν, μαζί μέ τή 
δοκιμασία τοΰ μοναδικού άδελφοϋ, πού τής έμενε στόν 
Κόσμο...

Όμως καί στά διαλείμματα αύτά των πόνων καί των 
δοκιμασιών της, εκείνη πάντα κρατούσε τήν πίστη καί την 
ελπίδα τοϋ Θεού μέ τόν ίδιο τρόπο, πού τήν κράτησε ό 
ήρωας τής Βίβλου, ό Ιώβ.

Οί δοκιμασίες της ήταν τόσο μεγάλες καί άλλεπάλλη- 
λες, πού όποιαδήποτε άλλη θά έχανε τήν υπομονή της καί 
θά πετοϋσε στό Θεό κατάμουτρα, τά παράπονα καί τούς 
γογγυσμούς των δειλών καί τών άπιστων.

Όμως εκείνη τά κρατούσε όλα μέ υπομονή καί σεμνότη
τα, μέ εγκαρτέρηση καί άγογγυσιά, ώς τήν ημέρα πού έφτα
σε τό τέλος κι έναπόθεσε τούς σταυρούς τής ζωής της, στά 
πόδια τού Μεγάλου Σταυρωμένου.

Καί τώρα άλησμόνητη μας Άνθούλα, άναπαύου εις τό 
αιώνιον φώς τού Θεού, έκεΐ «ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη, 
οΰ στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος».

Μέ τή ζωή σου στάθηκες ένα ζωντανό παράδειγμα 
υπομονής καί καλωσύνης, γιά να δείχνης πώς Αιώνιος είναι 
ό λόγος τού Θεού καί πώς παντού καί πάντα μπορούμε νά 
τόν ζοΰμε καί νά έπαναλαμβάνωμε τή ζωή τών Δικαίων καί 
τών 'Αγίων του.

Τά Χανιά μας, στά όποΤα τόσο πολύ υμνείται ό άνδρειω- 
μένος τών Βουνών καί τών Πολέμων, θά μπορούσαν τώρα 
νά μιλήσουν καί γιά τή δική σου ψυχική ρώμη, πού θυμίζει 
συναξάρι άρχαίας, βιβλικής, ήρωίδας.Καί πάνω απ' όλες τίς 
ματαιότητες, πού θορυβοποιοΰνε στά σαλόνια καί στούς 
δρόμους τής άγαπημένης αύτής πολιτείας καί μέσα στό



μεγάλο χαλασμό πού περνά ή Χριστιανική της πίστη στά 
σημερινά χρόνια, ή ζωή καί τό παράδειγμά σου στέκουν μιά 
μαρτυρία, πού ελέγχει καί υπενθυμίζει...

Μιά Μαρτυρία, πού δικαιώνει καί αγλαΐζει τή διακονία του 
Λευίτη Πατέρα σου στό Ναό τής Τριμάρτυρης.

Μιά Μαρτυρία, πού συνεχίζη τήν παράδοση των 'Αγίων 
Γυναικών τής Βίβλου καί άποστομώνει εκείνους, πού 
καυχώνται, πώς δολοφονήσανε τό Θεό...

Διότι «ζεΐ Κύριος ό Θεός και αϊ Δίκαιοι ζώσιν εις τόν 
αιώνα.

Βόννη, 'Ιούνιος 1973



Ή θειά Κλεάνθη

ό χαλασμένο Εκκλησάκι του Άγιου Άστρατήγου
βρισκόταν κάτω στη ρεματιά του χωρίου μέ τά 

πολλά κυπαρίσσια. Έΐταν ένα παλιό 'Εκκλησάκι, κτισμένο 
Γσως την εποχή πού οΐ Βενετσιάνοι δυνάστευαν τήν Κρήτη 
καί γώ τό θυμούμαι στά παιδικά μου χρόνια χαλασμένο κι 
έβλεπα τούς βοσκούς, πού τό κάνανε μάντρα γιά τ’ άρμεγ
μα, όταν τό καλοκαίρι ποτίζανε τά πρόβατά των, στή διπλα
νή βρύση, τήν Πλάκα. Ποιος ξέρει. Ίσως τό γκρεμίσανε οι 
Τούρκοι όταν ήρθανε στήν Κρήτη, ίσως χαλάστηκε σέ μιά 
άπό τις άμέτρητες επαναστάσεις, πού κάνανε οι παππούδες 
μας γιά τή Λευτεριά, τότε πού οι στρατιές τού Μουχαμέτη 
καίγανε καί γκρεμίζανε τά χωριά καί τά Μοναστήρια τού 
Νησιού μας. Καί σήμερα ακόμη βλέπει κανείς παντού τά 
ρημάδια καί τ’ άποκαΐδια εκείνης τής μεγάλης σκλαβιάς. Καί 
στά ζωγραφισμένα εκκλησάκια των χωριών μας άκόμη φαί
νονται τά ξεχυμένα μάτια των 'Αγίων καί τής Παναγίας, άπό 
τίς σπαθιές καί τις μπάλες των Γιανιτσάρων, των 
Μουσταφάδων καί των Χασάνηδων.

Παντέρμη Κρήτη.
Έτσι γκρεμισμένο καί ρημαγμένο ήταν τό Εκκλησάκι 

δίπλα στον ξεροπόταμο τού χωριού μας, ώς τήν ημέρα, ή 
καλύτερα ώς τή νύχτα, πού ό Άγιος Άστράτηγος, όνείρεψε 
τή θειά Κλεάνθη γιά νά τό ξαναχτίση στή χάρη του.

Ή Θειά Κλεάνθη, ήταν μιά θρήσκα καί προχωρημένη στά 
χρόνια χήρα τού χωριού μας. Ό άνδρας της ήταν χρόνια 
πεθαμένος κι ό γιός της, ποΰταν πλούσιος κι αρχοντάνθρω
πος στή χώρα τήν ήθελε μαζί του, μά κείνη έμενε στό χωριό 
καί διαφέντευε τήν περιουσία της. Πλέρωνε ζευγαρές γιά τά 
χωράφια της, έβαζε σκάφτες στ’ αμπέλια κι έκανε καλό



κρασί, πού τό πουλούσε σ’ άλλους χωριανούς, όταν εκείνοι 
είχαν τελειώσει τό δικό των. ΎΗταν αυστηρή σέ κείνους πού 
ζημειώνανε τήν περιουσία της, μά ήταν δίκαιη κι άγαποϋσε 
τούς φτωχούς. Μερικοί τήν έλεγαν τσιγκούνα γιατί δέν 
καλοπερνουσε, ή γιατί δέν τούς έδινε τσάμπα το κρασί. Κι 
είναι αλήθεια πώς ήτανε σφιχτή, μά ή τσιγκουνιά της αύτή, 
δέν είχε ούτε συμφέρον ούτε εγωισμό, αλλά ήταν μιά νοι
κοκυροσύνη καί μιά θυσία γιά τό καλύτερο. Μάζευε τις 
δραχμές καί τις δεκάρες τού καιρού εκείνου γιά νά κόμη ένα 
κόνισμα, γιά νά δώση σ’ ένα ζητιάνο καί προπάντων γιά νά 
άποτελειώση τόν Άϊ Άστράτηγο. Ή θειά Κλεάνθη ανήκε σέ 
κείνες τις αγιασμένες γενιές τής Κρήτης, πού στερούσαν 
τόν εαυτό τους γιά νά δώσουν στό Θεό καί στόν άνθρωπο: 
δηλ. δυό φορές στόν άνθρωπο, γιατί ή δωρεά στό Θεό γίνε
ται πάντα καί δωρεά στόν άνθρωπο.

πόσο τή θυμούμαι κείνη τή γενιά τής αρχοντιάς καί 
τής λεβεντοσύνης. Οί ζευγάδες καί οΐ βοσκοί, όπως ητανε οι 
πλειότεροι στά χρόνια εκείνα, δουλεύανε τό χώμα κι ή γή 
γέμιζε τά σπίτια των μέ σοδήματα καί πλούτη. Κι όμως ή 
ζωή ήταν απλή καί στερημένη. Τό οικογενειακό τραπέζι 
ήταν λιτό καί μέτριο, μά όταν τύχαινε ό ξένος κι ό μουσαφί
ρης κι όταν τό χωριό γιόρταζε τόν Άγιο του, τό Κρητικό 
τραπέζι γινόταν τάβλα καί σκαμνί μαλαματένιο, γιά νά 
γέμιση καί νά φορτωθή άπό πιοτά καί φαγητά, πού θύμιζαν 
ηγεμονική φιλοξενία. Οί κόρες δουλεύανε σκληρά στό 
πατρικό σπίτι, ή στό μαζωχτό καί στό θέρος γιά νά κάμουν 
τά προικιά των, μά όταν παντρευόταν οΐ ορφανές τού 
χωριού, οί κασέλες άνοιγαν κι έδιναν μέ τά πανέρια τά σκε
πάσματα καί τά νοικοκεράτα, σέ κείνες πού δέ μπορούσαν 
νάχουν δικά των.

Κι οΐ Γιαγιάδες, πού ζοΰσαν σάν καλόγριες στό παλιό



σπίτι του νοικοκυριού των κι είχανε άκόμη τό γεροντομοίρι 
(λίγο αμπέλι καί μερικές ελιές, γιατί τά μεγάλα σώχωρα 
τάχαν μοιράσει στά παιδιά των), πουλούσαν πότε μιά ντου
ζίνα αύγά, πότε μιά κότα, πότε μιά μπουκάλα λάδι καί δένα - 
νε κόμπους στά ξεθωριασμένο μαντήλι τής κεφαλής των. 
Κόμπους πού θά γινόταν κάποια στιγμή φιλοδώρημα στά 
έγγονάκια, ελεημοσύνη στούς φτωχούς καί τάξιμο στούς 
άγιους. Τι ήταν όμως όλα αύτά, παρά τό ίδιο τό κήρυγμα τής 
χριστιανικής θυσίας στήν πρακτικότερη, εφαρμογή του; Τί 
ήταν όλα αύτά τά υπέροχα κοινωνικά αισθήματα καί έθιμα, 
πού τά ένέπνεε ή χριστιανική πίστη στά Λαό του νησιού 
μας, σέ μιά εποχή πού δέν υπήρχαν ούτε ιεροκήρυκες, ούτε 
Κέντρα Πρόνοιας, ούτε Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Κι ή θειά Κλεάνθη ήταν άπό κείνες τίς Γιαγιάδες πού 
νηστεύανε καί δένανε κόμπους στά κεφαλομάντηλά των. 
Από κείνες τίς Γιαγιάδες πού ζούσανε μέ τό όραμα τού 
Παραδείσου καί μιλούσαν τή νύχτα μέ τούς "Αγίους.

Καί ένα βράδυ ή θειά Κλεάνθη είδε στόν ύπνο της πώς 
έκτιζε τό έρημοκλήσι τ’ "Αγιου Άστρατήγου κάτω στόν 
ποταμό. Κι ύστερα άπό τό όνειρο εκείνο ήρθε πάλι τό καλο
καίρι: Τά σπαρτά θερίστηκαν κι οί θημωνιές γέμισαν κείνο τό 
χρόνο τά λιόφυτα καί τά ξεύγορα τού χωριού. Τά τζιτζίκια 
τραγουδούσαν πάνω στά δέντρα τού μεσημεριού καί τά 
βόδια γυρίζανε άργά κι άποσταμένα τό βολόσυρο στ’ αλώ
νια. Ό ήλιος έκαιγε, οί φαμιλιές τού χωριού καθόντανε κάτω 
άπό τίς ελιές κι ό καθένας μέ τή σειρά έκανε «τή δούλα του» 
μέσα στό πυρωμένο άλώνι.

Πολλοί ήταν πλαγιασμένοι στό μεσημεριανό ύπνο, όταν 
ξαφνικά χτύπησε ή καμπάνα τού χωριού: «ντάν - νταν - 
ντάν...» Τί σημαίνει όμως τέτοια ώρα ή καμπάνα; Σχολειό 
δέν είναι, γιορτή δέν είναι, ρωτούσαν καί ξαναρωτοΰσαν οί



γειτονικοί άλωνάρηδες καί μεΐς τά παιδιά έτρέχαμε κιόλας 
νά δούμε ποιος χτυπά τέτοια ώρα την καμπάνα.

Ή θειά Κλεάνθη, λέει, κτίζει τόν Άγιο Άστράτηγο κάτω 
στόν ποταμό καί δσοι θέλουνε νά πάνε νά βοηθήσουνε 
τώρα τό μεσημέρι πού έχουνε καιρό...

Καί θυμούμαι τώρα άκόμη τήν εικόνα, πού είδανε τά παι
δικά μου μάτια κείνο τό καλοκαιρινό μεσημέρι. Άΐταν μεση
μέρι κι οι άνθρωποι, αύτοί πουταν ξυπνημένοι άπό τά μεσά
νυχτα τής περασμένης νύχτας, είχαν ανάγκη νά κοιμηθούν 
καί νά συνεχίσουν τό άπόγευμα τή σκληρή δουλειά των. Κι 
όμως όταν έκτύπησε ή καμπάνα, σηκώθηκαν χωρίς καμιά 
άλλη προσταγή. ΎΗταν φτωχοί πολλοί άπ’ αυτούς κι ήταν 
«αγγαρεία» αύτό πού πήγαιναν να κάμουν, γιατί δέν υπήρχε 
πληρωμή καί δέν υπήρχε τό όκτάωρο, καί τό ΙΚΑ. Κι όμως 
σηκώθηκαν καί πήγαιναν νά δουλέψουν τό μεσημέρι, γιά τόν 
Άγιο Άστράτηγο. Θυμούμαι πώς ξεκινούσαν ένας ένας άπό 
τά σκόρπια αλώνια τού χωριού καί σμίγανε ύστερα στό 
δρόμο γιά νά πάνε όλοι μαζί, αρματωμένοι μέ φτυάρια καί 
κοφίνια, άδελφωμένοι καί χαρούμενοι.

Ναι, θυμούμαι αύτή τήν όμορφη σκηνή, θυμούμαι αύτή τήν 
αξέχαστη γενιά, θυμούμαι αύτη τήν αγιασμένη Κρήτη.

'Υπάρχει όμως τό πνεύμα αύτό καί σήμερο στήν Κρήτη;
Δέν κρίνω αυστηρά, μά πολύ φοβούμαι πώς κάποιος ή 

κάποιοι ξαρμάτωσαν τό Λαό μας άπό τίς μεγάλες του άρε- 
τές καί τόν κάμανε άδουλο καί συμφεροντολόγο. Τι λένε γι' 
αύτό οι διανοούμενοι κι οι οδηγοί τού λαού μας;

Τι λένε εκείνοι, πού πάνε σκυφτοί, άψυχοι, άπιστοι, δημα
γωγοί καί καταφερτζήδες νά φωτίσουνε καί νά υψώσουνε 
τάχα τόν μεγάλο αύτό λαό, πού γέμισε τήν ιστορία του μέ 
τρόπαια καί θαύματα;



Ή θειά Σταυρούλενα

• I "» ό άλώνι μας ατό χωριό ήταν γειτονικό μέ τ' αλώνι
I τής Σταυρούλενας καί κάθε καλοκαίρι κάναμε τά 

«δανεικά». Δίναμε την αγελάδα μας γιά τό «μάλαμα» καί 
κείνη πάλι έδινε τά δικά της ζώα ατό δικό μας. Τό ίδιο κάνα - 
με καί μέ τα θρινάκια, τη βολίστρα καί τό κόσκινο, πού 
λιχνούσαμε τό «μάλαμα», ξεκαθαρίζαμε τόν καρπό άπό τ' 
άχυρα, καί τόν στήναμε σωρό στη μέση τ' άλωνιου, μέ τό 
θρινάκι ή τά φτυάρια απάνω του σάν Σταυρό ευχαριστίας 
στό Θεό.

Μά όπως τά καλοκαιρινά μεσημέρια είναι μεγάλα στην 
Κρήτη, έμεΐς μικρά παιδιά καθόμασταν στους ίσκιους των 
δέντρων κι άκούγαμε τίς Ιστορίες των παλαιών άνθρώπων. 
Κι ή θειά Σταυρούλαινα, μιά γερόντισσα εβδομήντα χρόνων 
έλεγε ωραίες συγκινητικές Ιστορίες.

«Ό άνδρας μου πέθανε νωρίς καί μ’ άφησε μικρά ορφανά 
παιδιά. Τά χρόνια έκανα δηλ. στις αρχές του αιώνα μας, 
ύστερα άπό πολέμους καί επαναστάσεις τής Κρήτης ήταν 
φτώχεια. Ψωμί δέν είχαμε καί περνούσε ολόκληρη βδομάδα 
γιά νά στέσωμε τσικάλι. Τρώγαμε λάδι καί ψωμί, όταν τάχα - 
με κι αυτό...

Γιατί στις χρονιές πού δέν ήταν βεντέμα δέν είχαμε 
λάδι, άδειάζαμε λοιπόν άπό τόν πάτο του πιθαριού τούς 
κατσιγάρους (κατακάθια τοΰ λαδιού) καί τά βάζαμε στόν 
ήλιο νά λειώσουν νά μαζέψωμε λίγο λάδι.

Καί τά μικρά ορφανά μου πεινούσαν, μου ζητούσαν φαγητό 
καί ψωμί καί γώ δέν είχα νά τούς δώσω. Εκείνα κλαίγανε καί 
μένα μ’ έπαιρνε ή παραπόνεση. Κατέβαζα χαμηλά τό μαύρο 
τσεμπέρι κι έκλαιγα κι εγώ τή φτώχεια μου καί τήν κακομοιριά 
μου.



Πολλές φορές σάν κλαίγανε έτσι τά παιδιά μου δέν 
μπορούσα νά τ' ακούω, γιατί σκιζόταν ή καρδιά μου. Τά κλεί
δωνα λοιπόν στό σπίτι καί έφευγα τάχα πώς πηγαίνω στά 
ζώα, μά έγώ πήγαινα έξω γιά νά κλάψω τή δυστυχία μου. Καί 
να ζητιανέψω κάτι άπό τή γειτονιά. Καί μιά μέρα, πού κλαί
γανε πάλι τά παιδιά μου καί μου ζητούσαν ψωμί, κλείδωσα 
τά σπίτι καί κλαίγοντας πήρα τό δρόμο νά πάω στό χωράφι, 
περνώντας άπό τό δρόμο του "Αγίου Αντωνίου, πουναι τό 
Νεκροταφείο μας. Κι ώς είδα άπό μακρυά τήν έκκλησία καί 
τό μνήμα του συγχωρεμένου του άνδρα μου, μεγάλωσε ή 
παραπόνεση μου κι είπα στό Θεό. Αφού μούδωσες τόσα 
βάσανα Θέ μου νά μου δώσης καί τή μπόρεση νά τά βαστά - 
ξω. Κι όταν περνούσα ακριβώς δίπλα άπό τόν Άγ. Άντώνη, 
μέ μάτια θολωμένα βλέπω στη μέση τού δρόμου δυό πρό
σφορα. Στήν άρχή νόμισα πώς ήταν δυό στρογγυλές 
πέτρες, άλλά όταν τάπιασα στά χέρια μου είδα πώς ήταν 
μαλακά σάν ψωμί. Καί πέφτοντας έκεΐ στή μέση τού δρόμου 
έκλαψα, έκλαψα γιά τήν άπάντηση πού μου δώσε ό Θεός. Κι 
άμέσως γύρισα ξοπίσω στό σπίτι, άνοιξα τήν πόρτα κι 
έδωσα τό ψωμί στά πεινασμένα παιδιά μου.

Κι άλλες φορές πάλι είδα στ' όνειρο μου τήν Παναγία, 
τόν τάδε Άγιο καί μέ τή βοήθεια των βάσταξα τά βάσανα 
καί μεγάλωσα τά παιδιά μου».

Τέτοιες ιστορίες μάς έλεγε συχνά ή θειά Σταυρούλαινα 
στ' άλώνι π’ άλωνίζαμε καί σπούσαμε τά πετραμύγδαλα γιά 
νά πουλήσωμε τήν ψύχα των. Έλεγε, έλεγε καί κάθε τόσο 
σκούπιζε τά μάτια της. Κι έκλαιγε όχι μόνο γιά τά βάσανά 
τΠς. βά καί γιά τή δύναμη τού Θεού πού τήν άξίωσε νά δή 
μεγάλα τά παιδιά της. Γιατί ώστόσο, τόν καιρό πού μάς 
έλεγε αυτές τις ιστορίες, είχε παντρέψει τή μιά της κόρη 
στή χώρα μέ καλό γαμπρό κι ό γιός της πού πολεμούσε στή



Μ. Ασία (1922) καί πιάστηκε αιχμάλωτος, γύρισε σέ λίγο 
στό σπίτι της.

Σ’ άναστοροΰμαι θειά Σταυρούλαινα, στ' άλωνι, στόν 
ίσκιο της ελιάς, καμπουριασμένη άπό τά χρόνια καί τά 
βάσανα, νά σπάζης τά πετραμυγδαλα καί νά διηγάσαι μέ 
λυγμούς τά βάσανα καί τά θάματα της ζωής σου. Καί μαζί μέ 
σένα θυμούμαι κι δλες εκείνες τίς αγιασμένες Γυναΐκες τής 
Κρήτης. Φτωχές, χηρευάμενες καί χαροκαμένες, μά τίμιες, 
πιστές, στερημένες καί θυσιασμένες πάνω στό Ιερό χρέος 
τής Μάνας καί τής πιστής συζυγίας.



Oi Καπετάνισσες

e || Μοίρα της Κρήτης ήταν πάντα δύσκολη.
Π Θεμελιωμένη στή μέση τής Μεσόγειας θάλασσας, 

ήταν πάντα γέφυρα και σταυροδρόμι Λαών καί πολιτισμών, 
πολέμων καί συγκρούσεων. Καί στή μοίρα αυτή μπαίνανε 
πάντα καί οι Γυναίκες τής Κρήτης, ήρωϊδες καί 
Καπετάνισσες.

Καπετάνισσες, Γυναίκες δηλ. Μανάδες, που γεννούσαν κι 
άναθρέφανε τούς άνδρειωμένους τής Κρήτης. 
Καπετάνισσες, Γυναίκες δηλ. που παντρευόταν τούς 
Αρχηγούς - πολεμάρχους, και Καπετάνισσες, γυναίκες δηλ. 
πού ντυνόταν κι οι ίδιες τ’ άρματα καί γινόταν καπετάνιοι 
καί πολεμάρχου

Γιά τούτες τίς τελευταίες δέ μιλώ, γιατί είναι γνωστές 
άπό τίς σελίδες τής Κρητικής ιστορίας. Μιλώ περισσότερο 
γιά κείνες τίς Γυναΐκες τής Κρήτης, πού γεννούσαν καί 
μεγάλωναν τούς ανδρειωμένους καί γιά κείνες, πού 
παντρευόταν τούς καπετάνιους και μπαίνανε κι αυτές στούς 
αγώνες των καί στή τιμή των.

Από παππούδες καί Γιαγιάδες τών Παιδικών μου χρόνων, 
έχω ακούσει γι' αυτές τίς Γυναίκες πολλές αληθινές ιστο
ρίες.

Στήν επανάσταση τού 21 μιά ριζίτισσα (άπό τό Μαδαρό), 
γέννησε απάνω στή Μαδάρα κάτω άπό χιονισμένα πρινάρια 
ενα Γ ιό, πού έγινε άρχηγός καί καπετάνιος στήν 
Επανάσταση τού 66. Μιά γέννα σέ τέτοιες σκληρές 
συνθήκες και μέ άνατροφή πού άκολούθησε πάλι σέ παρό
μοιες δυσκολίες, ήταν φυσικό νά θεριέψη τίς ψυχές τής 
Μάνας καί τού Γιου καί νά τίς κόμη δυνατές καί παλληκαρί- 
σιες.

Μιά άλλη καπετάνισσα, άπό τά ψηλά χωριά τού



Άποκόρωνα, στην Επανάσταση του 66, σέ ώρα Μάχης, πού 
γινόταν ανάμεσα σέ χριστιανούς καί Τούρκους στις χαλέ- 
πες των χωριών μας (γύρω άπό τή σημερινή Άγ. Σοφία), 
ακούοντας τις τουφεκιές καί βλέποντας σύννεφο τόν καπνό 
του μπαρουτιού, πού σκέπαζε τόν ήλιο, έσυρε φωνή άπό ένα 
μουράκι στούς γιούς της: «χτυπάτε παιδιά μου τούς 
σκύλους», καί πήρε νά κατεβαίνη κατά τόν πόλεμο. Μά άπό 
τη βιάση καί τή σαστιμάρα της έβαλε ανάποδα τά στιβάνια 
της καί στραμπούλισε τά πόδια της στό δρόμο.

Μιά άλλη καπετάνισσα, σά λευτερώθηκε ή Κρήτη, έβαζε 
πάλι τίς κόρες της νά σηκώνουν άρματα κι όταν οι γειτό- 
νισσες τής λέγανε πώς δέ ταιριάζει τώρα τούτο τό πράγμα, 
εκείνη απαντούσε: Άς μάθουν οι κόρες μου τά δύσκολα 
πράγματα τής ζωής, νά τά ξέρουν άν χρειαστοΰνε:

Γιατί πέρα άπό τούς πολέμους καί τούς «σηκωμούς» τα 
καπετανόσπιτα εΐχαν πάντα κι άλλες πολεμοσκοτοΰρες. 
«Τόν άντρειωμένο μή τόν κλαϊς δσο κι άν άστοχήση 

(έτσι λέει τό Ριζίτικο τραγούδι) 
μ’ άν άστοχήση μιά καί δυό, πάλι άντρειωμένος είναι.
Παντ’ είναι οί πόρτες του άνοιχτές κι οϊ τάβλες του στρωμένες...»

Στά καπετανόσπιτα γινόταν συχνά σύναξη παλληκαριών 
καί ξεσπιτωμένων, τού πολέμου. Κι ή καπετάνισσα έπρεπε 
να έτοιμάζη τραπέζια καί στρωμιά γιά τόν περαστικό κόσμο.

'Αξιώθηκα μιά φορά νά μπω σέ σπίτι Καπετάνιου καί νά 
άκούσω τή Γυναίκα του νά διηγάται μνήμες καί βάσανα άπό 
τή ζωή της.

«Συχνά ό καπετάνιος μου έλειπε σέ στρατιές καί σέ 
πολέμους κι έπρεπε γώ νά διαφεντεύω τό σπίτι του καί τό 
νοικοκυριό του. Νά δίνω ψωμί καί κουράγιο στις Γυναίκες 
των παλληκαριών πού τόν άκολουθοϋσαν. Όταν γινόταν 
πόλεμος στά κατωμέρια, ερχόταν στό σπίτι μου κι οί άλλες 
Γυναίκες καί κάναμε τασίματα καί μετάνοιες στους 'Αγίους



μέ χίλια καρδιοχτύπια γιά τούς άνδρες μας. Κι όταν ερχόταν 
άσχημα χαμπέρια, έπρεπε νά σταθούμε παλληκαρίσια...».

Γυναίκα Καπετάνισσα της Κρήτης, πού αιώνες 
γεννούσες, ανάθρεφες καί συντρόφευες τούς 
«άνδρειωμένους» της. ’’Αραγε ζής ακόμη;

Τώρα που οί πόλεμοι κι οί σηκωμοί γίνονται σ’ άλλα 
«στρατόπεδα» τής ζωής (ξενιτειά, σπουδές, επιχειρήσεις), 
πώς γεννάς καί πώς ανατρέφεις τίς κόρες καί τούς γιούς 
σου; Καί πώς συντροφεύεις τά «παλληκάρια» τών καιρών, 
κείνους πού σηκώνουνε στήν εποχή μας «άξιώματα», 
εύθϋνες καί άξιες ήθών καί παραδόσεων; Τώρα πού τό 
ραχάτι τής κατανάλωσης, τών καναλιών, καί οί κρέμες τών 
καλλυντικών καί τών απορρυπαντικών γεμίζουν τά 24/ωρα 
τής ζωής σου, θά άντέξης άραγε σ' αύτό τό χαλασμό; Τώρα, 
πού οί καιροί, πήρανε άπό τό παιδικό σου στήθος τήν 
Παναγίτσα καί στή θέση της κρεμνοΰνε τά μαγικά είδωλα, 
ποιος Άγγελος θά σέ φυλάη; Τώρα πού ό ελεύθερος έρω
τας παίρνει άπό το κεφάλι σου τό στεφάνι του τίμιου Γάμου, 
ποιος θά σου ύπενθυμίζη τό χρέος τής Μάνας καί τής 
Συζύγου;

Τώρα πού δέ θέλεις νά παντρευτής στό χωριό σου καί νά 
δουλέψης στό χώμα τής Κρήτης, άπό που θά παίρνης τό 
αιμα καί τό πνεύμα της γιά νασαι Γυναίκα τής Κρήτης;

Κι άκόμη ένα λόγο: Στις καπετανιές τού σημερινού 
κόσμου (επιστήμες, τέχνες, οικονομία, πολιτική κ.λ.π.) 
μπορείς καί σύ Γυναίκα τής Κρήτης νά σηκώνης τίς σημαίες 
των. Δέν σοΰ άρνούμεθα κανένα τίμιο σκαλοπάτι, όμως νά 
τό ξέρης. Ή πλειό Μεγάλη καί 'Ιερή Καπετανιά γιά τή 
Γυναίκα ήταν καί παραμένει πάντα ή Καπετανιά τής Μάνας. 
Η Μάνα, πού γεννά τό Μέγα Καπετάνιο τού κόσμου: Τ ό ν 
άνθρωπο.



Θυμάστε τή Λάλη σας;

Γενάρης μήνας. Ώρες χειμώνα. ΟΙ νύχτες είναι μεγά
λες κι οΐ άποσπερίδες του σπιτιού χρειάζονται 

συντροφιά καί παραμύθια. Τά καλύτερα παραμύθια όμως, τά 
λένε πάντα κείνοι πούχουνε χρόνια κι άσπρα μαλλιά. Κείνοι 
πούχουνε χρόνια καί περιστατικά, βάσανα καί ιστορίες. ΟΙ 
παππούδες κι οί Γιαγιάδες. Καιρός λοιπόν νά θυμηθούμε καί 
δώ στη χριστιανική μας Κρήτη, τή Γερόντισσα τή Λάλη μας.

'Αλήθεια θυμάστε τή Λάλη σας; Θυμάστε τή Γιαγιά σας; 
Θυμάστε κείνη τή γερόντισσα; 'Εγώ θυμούμαι μιά σκυφτή 
Γερόντισσα, πού μπαινόβγαινε στό σπίτι, κανάκευε τά παι
διά, καί σύβαζε τά άντρόγυνα: «Γιάννη, μή μαλώνεις τή 
Γυναίκα σου... Μη τοΰ συνορίζεσαι μωρή παιδί μου καί σύ».

’Εγώ θυμούμαι μιά γερόντισσα, πού περνούσε τή ρόκα 
στό κόκκαλο της κι έστριβε τά αδράχτι της μέ τά γεροντικά 
καί ζαρωμένα χέρια της.

Τή θυμούμαι, πού σκούπιζε τις αυλές, έκανε τίς 
«άμπασάδες» τού νοικοκυριού καί μασούλιζε σιγά σιγά στό 
τραπέζι. Τή θυμούμαι πού καθότανε τά καλοκαιρινά μεσημέ
ρια στή μεσόπορτα, έξενε τά μαλλιά κι έλεγε παλιές Ιστο
ρίες: Στόν καιρό τοΰ 66 (1866)... στόν κατακλυσμό τοΰ Μάη... 
όταν έσφάξανε τσί Χριστιανούς οί Τούρκοι ... όταν άπόθανε 
ό συχωρεμένος ό κύρης μου...

Εγώ θυμούμαι μιά γερόντισσα κουκουλωμένη στό μαύρο 
της τσεμπέρι, σκυφτή κι ακουμπισμένη στό κατσούνι της 
(μπαστούνι των γηρατειών στήν Κρήτη), μά όταν γύριζε 
απάνω κι άναδίπλωνε το κορμί της, φαινότανε ή Μάννα πού 
γέννησε τά παλληκάρια καί τούς άρχοντες τής Κρήτης. 
Ανάστημα καί μπόι, λαμπερά μάτια, φωτεινό πρόσωπο, 
ευγενικά χαρακτηριστικά, νοικοκυρά καί χρυσοχέρα. Δίπλα



στό ζευγά τόν άνδρα της καί κείνη στάθηκε μαζώχτρα καί 
θερίστρα καί στον αργαλειό της ΰφανε μαλλί, λινάρι καί 
μετάξι. Τό μίτο τής ’Αριάδνης τόν έπλεκε στά χέρια της καί 
τό δώμα του çnmoü τό γέμιζε μέ γλάστρες άπό τά κρίνα 
τής Κνωσσοϋ.'

Τή θυμούμαι παραμάνα, γητεύτρα καί παρηγορήτρα. 
Πολύπειρη παράστεκε στή γέννα των νυφάδων, μετρούσε 
τό λάβωμα των παιδιών κι άράδιαζε ευχές καί ξόρκια στις 
αρρώστιες τών μεγάλων. Καί πάλι στους θανάτους καί στις 
συμφορές, εκείνη παράστεκε καί παρηγορούσε. Άράδιαζε 
τά βάσανα τών άλλων, διηγούτανε τά μαρτύρια τών Αγίων 
κι έδινε υπομονή καί κουράγιο στις πληγωμένες ψυχές. Τή 
θυμούμαι, πού καθότανε στή ξώπορτα τών σπιτιών κι έδινε 
ευχές στούς περαστικούς καί στούς διαβάτες. «Ώρα καλή 
θειά... Στην ευχή του Θεού παιδί μου... Νά σέ χαροΰνε οι 
γονέοι σου καί καλομοίρα νασαι...».

Εγώ θυμούμαι μιά Γερόντισσα τυλιγμένη στά μακρυά 
μαύρα φουστάνια της, πού πήγαινε κάθε γιορτή καί Κυριακή 
στήν ’Εκκλησία, προσκυνούσε τά Κονίσματα κι έλυνε τό 
κομπόδεμα άπό τό μαύρο της μαντήλι, γιά τό κερί καί γιά 
τήν αίτηση τών πεθαμένων.

Εγώ θυμούμαι μιά Γερόντισσα, πού πλυνότανε κάθε πρωί 
ψαλμουδίζοντας σάν αναγνώστης τό «έλέησον με ό Θεός» 
καί κάθε βράδυ σταυροκοπιότανε κι άναβε τό καντήλι.

Τή θυμούμαι πού στά Έσπερνά καί στ’ Αύγικά τής 
Μεγάλης Σαρακοστής έκανε στό πάτωμα τής 'Εκκλησίας τις 
μακρυές συρτές μετάνοιες της κι έκλαιγε κάθε Μεγάλη 
Παρασκευή, όταν τά παιδιά μοιρολογούσανε στήν πόρτα 
της τά πάθη τού Χριστού. Τή θυμούμαι, πού θύμιαζε τά 
Σαββατόβραδα καί ρωτούσε πότε θάρθη ό ξαγοράρης (έξο- 
μολόγος), νά πή τά κρίματά της.



Έγώ θυμούμαι μιά Γερόντισσα, πού δασκάλευε καί 
κατηχούσε τά έγγόνια της; Σημάδευε τό Σταυρό μέ τά μικρά 
χεράκια των, τ’ άκουμποϋσε στό εικόνισμα νά φιλήσουν τό 
Χριστό καί τά σίμωνε στ' Άγιο Δισκοπότηρο τάζοντας των 
«μελάκι» καί καλό «ψωμάκι». Έγώ θυμούμαι μιά Γ ερόντισσα 
πού παράγγελνε στις νυφάδες της νά μη ζυμώνουνε τά 
σκολόβραδα καί νά μη μαγαρίζουν τις Σαρακοστές. Τή 
θυμούμαι πού μάθαινε τά νιάτα νάχουν «σοβαρότη καί 
ντροπή» κι έκανε μιστό καί τάματα... Μιστό στούς φτωχούς 
καί τάματα στούς Αγίους. Έγώ θυμούμαι μιά Γ ερόντισσα, 
πού σάν έφτανε ή στερνή μεγάλη ώρα τής ζωής, μάζευε 
παιδιά καί έγγόνια γύρω της, τούς έδινε τό «Γεροντομοιρι» 
καί τήν εύχή της, ψιθύριζε τό «Μνήσθητί μου Κύριε» κι έκλει
νε τά μάτια της. Ή καμπάνα τού χωριού χτυπούσε πένθιμα, 
ο! νυφάδες βράζανε τό στάρι, ο'ι γιοι σηκώνανε τό φέρετρο 
άμίλητοι, πενθισμένοι καί τά μικρά έγγονάκια μαθαίνανε, 
πώς ό καλός Θεός πήρε τή Γιαγιά των στον ούρανό. Πού 
άλλου μαθές μπορούσε νά πάη μια τέτοια ψυχή;

Θυμάστε λοιπόν τή Λάλη σας;
Ναί. Έγώ σέ θυμούμαι αξέχαστη, καληνωρισμένη κι έλεη- 

σμένη Γιαγιά καί Λάλη τής Κρήτης.
Σέ θυμούμαι καί δέ σέ ξεχνώ ποτέ, γιατί σύ στάθηκες 

Μούσα καί Ποίηση τής Κρήτης. Κήρυκας καί Απόστολος στό 
Χριστιανικό Νησί μας. Σύ μας είπες τις Ιστορίες τού Χριστού 
καί των Άγιων του, σύ άφησες τόν άνεκτίμητο θησαυρό των 
"Ιερών παραδόσεων τής Πίστης καί τής 'Ανθρωπιάς, αύτό τό 
άκατάλυτο «γεροντομοΤρι» τών χρόνων καί τών γενεών.

"Ο Χριστός πού σημάδεψε τήν Κρήτη, τά βουνά, τά 
φαράγγια, τις σπηλιές κι όλα τά στοιχειά της, Εκείνος 
σημάδεψε καί τή δική σου τήν καρδιά καί τήν έκανε βιβλίο 
καί Συναξάρι τής Πίστης καί τής Αρετής, χιά νά λαλής καί



νά διηγασαι στις γενεές τόν Ιερό θρύλο τής Κρήτης καί τής 
ζωής.

Ύστερα άρχισαν τά σχολειά καί τά βιβλία, τά ραδιόφω
να καί τά κανάλια: Και φάνηκε έναν καιρό, πώς ό άδιάντρο- 
πος μοντερνισμός των καιρών μας θά γκρεμίση τήν 'Ιερή 
παράδοση τής ζωής καί θά καταλύση τό βασίλειο του θρύ - 
λου καί του σεβασμού σου...

Μά νά πού οι καιροί αλλάζουν πάλι καί γυρίζομε, ή τέλος 
πάντων σταματούμε. Στά παλιά; Στά καινούργια; Όχι, ούτε 
στά παλιά, ούτε στά καινούργια, άλλά στά αιώνια.

Ξαναβάζομε τήν κασέλα σου στά μοντέρνα μας σπίτια 
καί κρεμούμε στό σαλόνι μας, τά υφαντά καί τά πλεχτά σου.

Ξαναστήνομε τόν άργαλειό καί μετρούμε τίς κλωστές 
καί τίς δεσιές, ποΰκανες στά προυκιά καί τά νοικοκερατα 
σου.

Μας χρειάζονται ίσως ακόμη πολλά γιά νά φτάσωμε κεί 
πού πρέπει καί νά ξαναστηλώσωμε τήν ιερότητα τής ζωής. 
Μας χρειάζεται ίσως ακόμη ένα βήμα, όχι μπροστά ή πίσω, 
άλλά βαθύτερα. Ένα βήμα γιά νά κρεμάσωμε καί πάλι στό 
σπίτι μας καί στήν καρδιά μας τό Χριστό.

Τό Χριστό, τήν Παναγία και δίπλα τήν φωτογραφία σου ... 
άξέχαστη κι αγιασμένη Λάλη τής Κρήτης.

Ξεκινούμε κιόλας γιά τό βήμα αύτό... Δώσε μας Λάλη τήν 
εύκή σου...





Μαρία... Ή Παρθενομάρτυς

C
to Δημοτικό Σχολείο τού χωρίου τής Μαρίας, ό 
δάσκαλος άφησε ένα μεσημέρι τά παιδιά όρθια καί 

νηστικά... Γιατί ή Μαρία, πού πήγαινε τότε στην τρίτη τάξη, 
έγραψε στην πλάκα της κακά λόγια... καί τάλλα παιδιά τά 
λέγανε ύστερα μεταξύ των καί γελούσανε χωρίς νά ντρέ
πονται...

Μιά άλλη φορά ή Μαρία ήταν αρχηγός σ’ ένα πετροπό
λεμο, πού κάνανε τά δασκαλάκια του χωριού της μέ τά 
δασκαλάκια τού άλλου χωριού

Έπιανε τίς πέτρες άπό τό δρόμο καί τίς πετοΰσε μέ βλα - 
στήμιες καί σβελτάδα στό αντίπαλο στρατόπεδο: «Πάρτε 
μωρέ μπαστάρδια... όποιος τ' ακούει άς σιμώση...».

Ή Μαρία θαταν τότε δέκα - δώδεκα χρόνων, νοστιμούλα 
καί ζωηρή. Ό πατέρας καί τά μεγάλα αδέλφια της βόσκανε 
πρόβατα κι οι γλώσσες κι οι ψυχές των παιδιών, πού μεγα
λώνανε στό σπίτι αύτό ήταν αγριωπές καί άπελέκητες. Στις 
εικόνες τών Εκκλησιών μας καί στούς πίνακες μεγάλων 
καλλιτεχνών, πού παρασταίνουν τή Γέννηση τού Χριστού, οι 
«άγραυλοϋντες ποιμένες» παρουσιάζονται άγαθοί καί 
απλοϊκοί. Δέ συμβαίνει όμως τό ίδιο καί μέ τούς βοσκούς τών 
βουνών τής Κρήτης, πού ζοΰνε σάν θεριά στις κορυφές καί 
στούς γκρεμνούς των. Γιατί έτσι όπως παλεύουνε μέ τά 
στοιχειά καί μέ τά Γιδοπρόβατα των παίρνουνε κι αύτοί σιγά 
σιγά τή γλώσσα καί τήν άγριάδα των. Μουγκρίζουνε, σφυρί
ζουνε, πετροβολούν καί βλαστημούνε... Κι ή αγωγή αυτής 
τής βοσκικής εύκολα κατεβαίνει άπό τίς κορυφές τής 
Μαδάρας κάτω χαμηλά στά ριζοχώρια καί γίνεται γλώσσα 
τών παιδιών καί τών ντελικανίδων. Βέβαια πίσω άπό τήν 
τραχειά όψη τής βουνίσιας ζωής, υπάρχει πάντα κρυμμένος



στό βάθος της ό βοσκός - άνθρωπος, αύτό τό άρχέγονο καί 
πολύτιμο φυσικό υλικό πού μπορεί νά μεταβληθή σέ υπέρο
χο άνθρωπο. Χρειάζεται όμως πάντα ό πολιτισμός τής 
άγωγής καί τής ανατροφής. Τά μεγαλύτερα καί τά καλύτε
ρα παιδιά τής Κρήτης, τουλάχιστον στά τελευταία χίλια 
χρόνια της, βγήκαν άπό τέτοιες βουνίσιες καί άγροτικές 
οικογένειες.

Κι ή Μαρία μεγάλωνε κρύβοντας στην ύπαρξή της, όλο 
αύτό τό πολύτιμο υλικό, πού τής έδωσε τό χώμα καί ή ίστο - 
ρία τής Κρήτης. Στά εφηβικά της χρόνια έγινε σάν καί τίς 
άλλες κοπέλες τού χωριού στά χρόνια έκείνα, μιά βοσκο- 
πούλα. Ή οικογένεια της δέν διατηρούσε βέβαια ακόμη 
μεγάλο κοπάδι, αλλά μερικά ζωντανά. Μιά άγελάδα, ένα 
γαϊδούρι, τρία τέσσερα πρόβατα, μιά κατσίκα, κι ένα γου
ρούνι πού ήταν πάντα συμπλήρωμα καί άγίδα σέ κάθε 
αγροτική οικογένεια, βρισκότανε καί στό σπίτι τής Μαρίας. 
Ή Μαρία ήταν πλειά μεγάλη κοπέλλα δεκαπέντε δεκάξι 
χρόνων, μά ήταν ή μικρότερη στό σπίτι καί κατά τούς 
νόμους τής άγροτικής ζωής στήν εποχή εκείνη, έπρεπε νά 
πορίζη αυτή τά έχνη. (ζώα) Καί τά πόριζε πότε μοναχή της 
καί πότε μέ άλλες χωριατοπούλες καί φιλενάδες της. Οι 
παππούδες μας δέν είχανε άκόμη ανακαλύψει τήν άστυφι - 
λία καί τήν αποδημία. Οί νέοι δέν φεύγανε τότε πολλοί στήν 
ξενητειά καί τά βοσκαρούδικα, άγόρια και κορίτσια (σέ 
χωριστές παρέες πάντα), γεμίζανε τά χρόνια έκείνα τήν 
έξοχή μέ τά τραγούδια, τίς φωνές καί τά παιγνίδια των. Τά 
αγόρια κρατούσαν σφεντόνες, χουρχουδοράβδια καί μπα - 
σάλιά καί συχνά κάνανε πόλεμο, οί μισοί χριστιανοί κι άλλοι 
μισοί Τούρκοι σπάζοντας τά κεφάλια των.

Τά κορίτσια πάλι κρατούσαν τά σύνεργα τής νοικοκυρο
σύνης. Τό βελόνι, τήν κλωστή, τό ψαλιδάκι καί τό κέντημα κι



όλα αύτά μέσα σ’ ένα μικρό όμορφο πλεγμένο καλαθάκι, 
πουταν πάντα τό κινητό εργαστήριο κι ό αχώριστος 
σύντροφος των κοριτσιών τής Κρήτης. Οι πλειό τολμηρές 
κοπέλες κι αύτές πού ξέρανε λίγα γράμματα, στό καλαθάκι 
αυτό κάτω άπό τό κέντημα κρύβανε καί τόν ... Έρωτόκριτο, 
νά τόν διαβάσουν στό χωράφι, γιατί στό σπίτι δέν τό επι
τρέπανε οί Γονέοι των... Όποια διαβάζει τόν Έρωτόκριτο θά 
παντρευτή γρήγορα, λέγανε στό χρόνια έκείνα...

Θέλω όμως νά ξαναμιλήσω γιά κείνο τό αλησμόνητο 
καλαθάκι, πού σέ γενεές γενεών στάθηκε τό σεμνό έργα - 
στήριο τής νοικοκυροσύνης καί τό Ιερόν άδυτον των 
μυστικών γιά τίς κοπέλλες τής Κρήτης. Κι έμεΐς πού θαυμά - 
ζομε σήμερα τά παλιά υφαντά καί τά πλεχτά εργόχειρα τής 
Κρήτης, πρέπει νά ξέρωμε πώς τά άληθινά αριστουργήματα 
τής Κρητικής τέχνης ξεκίνησαν άπό τά καλαθάκια αύτά καί 
πώς πρίν άπό τά βελόνια καί τίς χρωματιστές κλωστές οί 
Γιαγιάδες μας ξεκίνησαν τό πλέξιμο μέ μυτερά ξύλα, κι 
άθανατόκορδες... Άπό τά καλαθάκια αύτά γινότανε σιγά 
σιγά οί χρυσοχέρες κι οί ξομπλιάστρες του Κρητικού 
νοικοκυριού.

Κι ή Μαρία έτσι ήταν στά χρόνια εκείνα. Μιά όμορφη 
βοσκοπούλα, πού πόριζε τά έχνη της καί κρατούσε τό καλα - 
θάκι της γεμάτο κλωστές καί όνειρα... Μόνο που δέν ήταν 
τώρα τό άγριοκόριτσο τών παιδικών χρόνων. Ή παρθενική 
έφηβεία είχε σκεπάσει μέ τούς ώραίους καί καθαρούς 
πέπλους ολόκληρη τήν ύπαρξή της. Τό άσπρο κοριτσίστικο 
τσεμπέρι τύλιγε το κεφάλι της, κι άφηνε νά φαίνεται μόνο 
τό παρθενικό της πρόσωπο μέ τά μαύρα Κρητικά μάτια. Κι 
όταν στό χωράφι πούβοσκε κάθιζε στόν ίσκιο τής 
καλοκαιρινής μέρας γιά νά πλέξη καί νά κεντήση, σκέπαζε 
τά πόδια της μέ μιά μεγάλη φαντή πετσέτα. Έτσι έκαναν



όλες οι κοπέλες τής Κρήτης στά χρόνια εκείνα...
Δέ μιλούσε πολύ, δέ φλυαρούσε κι όλη εκείνη ή ζωηράδα 

των παιδικών της χρόνων ήταν μετουσιωμένη σέ ντροπή, σέ 
σιωπή καί μυστικότητα. Ή ωραία, ή αιώνια σιωπή των εφή
βων... Ή σιωπή πού πλάθει μυστικά τις μεγάλες καί τις όμορ - 
φες ψυχές.

Ποιος νάκαμε τάχα τή μεταβολή αυτή στή Μαρία; Ή εφη
βεία μονάχη της; Τό σιωπηλό Κόνισμα πού κρεμότανε στούς 
τοίχους τού ποιμενικοΰ σπιτιού; τό ερειπωμένο ξωκλήσι τής 
Παναγίας, πού πήγαινε συχνά ή Μαρία; Κάποιο άγνωστο 
θρησκευτικό φυλλαδάκι μέ βιογραφίες άγιων πού 
κυκλοφορούσαν έκεϊνα τά χρόνια στον τόπο μας; Τι άπ' όλα 
αύτά, ή μήπως όλα αύτα; Άγνωστες είναι οί βουλές τού 
Κυρίου καί άόρατο είναι τό παντοδύναμο χέρι Του, όταν 
χαράσση τούς μυστηριώδεις δρόμους πού θά περάσηάργό - 
τέρα ή ψυχή καί ή ζωή μας. Τί νά σήμαινε όμως όλη αυτή ή 
μετουσίωση στήν ύπαρξη τής Μαρίας; "Ήταν τάχα μόνο ή 
εφηβεία της, ή ήταν κάποιο άλλο βαθύτερο Μυστικό.... 
Κάποια άλλη προαίσθηση;

Ένα καλοκαιριάτικο Μεσημέρι, ή Μαρία δέ γύρισε στό 
σπίτι. Τ’ άλλα βοσκαρούδια μέ τό σήκωμα τής μέρας άνομα- 
ζώξανε, μέ σφυρές κι άγριοφωνάρες τά ζωντανά των, τά 
ποτίσανε στά ποτιστήρια τού χωριού καί τά σταλήξανε στις 
γέρικες ελιές καί στίς αύλές των σπιτιών των. Ή Μαρία 
όμως άργοΰσε νά φανή καί οί δικοί της πήγαν νά τήν άνα - 
ζητήσουν, έκεΐ πού ήξεραν πώς έβοσκε. Ή ερημιά καί ή 
φοβέρα τού καλοκαιριάτικου μεσημεριού έσκέπαζε τήν 
πλάση. Ξαφνικά, νά τό γουρούνι πού παρουσιάστηκε στίς 
φωνές τού πατέρα, νά καί ή άγελάδα πού άναχάραζε κάτω 
άπό τή χαρουπιά. Ίσως καί ή Μαρία νά κοιμάται έκεΐ κάπου. 
Τήν ξαναφώναξαν, γύρισαν όλες τίς πλαγιές καί άργά τ’



απομεσήμερο τή βρήκαν πραγματικά κοιμισμένη... 
Κοιμισμένη όμως καί ματωμένη. Τό κεφάλι της ήταν γεμάτο 
πληγές καί τό κορμί της γεμάτο σημάδια άπό άγρια πάλη. 
Τήν πήγαν στό σπίτι καί πρόφτασε νά πή μόνο μιά λέξη... καί 
νά φανέρωση τό δήμιο της. Ό γιατρός ήλθε ώστόσο μά δέν 
πρόφτασε νά κόμη τίποτε άλλο, παρά νά πή πώς ή Μαρία 
αγωνίστηκε γιά τήν τιμή της καί πέθανε παρθένα.

Αργά στό ηλιοβασίλεμα ή καμπάνα χτυπούσε πένθιμα κι 
έκλαιγε μαζί μ' όλο τό χωριό, τό θάνατο τής παρθενομάρτυ - 
ρος Μαρίας, έν ετει σωτηρίω χίλια ένιακόσια είκοσι...

Έτσι ή Κρητικοπούλα Μαρία συνεχίζη τήν παράδοση των 
παρθενομαρτύρων τής Εκκλησίας μας, καί βάζει στήν 
εποχή μας, σ’ αύτή τήν ύλιστική καί χαλασμένη - όπως λέμε 
εποχή μας, τόνομα καί τό μαρτυρολογίο της δίπλα στό 
όνομα τής 'Αγίας Αικατερίνης καί τής 'Αγίας Μαρίνας. Καί 
μέσα στό Συναξάρι των ιδιαιτέρων Μαρτύρων τής Κρήτης, 
παλαιών καί νέων, μπορεί τώρα νά προστεθή καί τόνομα τής 
Μαρίας... για νά δείχνη τήν άδιάκοπη παρουσία καί προσφο
ρά του Μεγάλου Νησιού στήν ηρωική ζωή τής χριστιανικής 
πίστης.

« Από φλόγες, είπαν, πώς είναι ζωσμένη ή Κρήτη...» καί 
μερικοί θάθελαν νά μονοπωλήσουν τις φλόγες αυτές μόνο 
στόν Άρη καί τό μικρό φτερωτό Θεό... Ξεχνούμε όμως πώς 
άνάμεσα στις φλόγες αυτές παντοδύναμη καί καταλύτρα 
είναι κι ή Πύρινη φλόγα του Παρακλήτου, πού πυρπολεί τίς 
καρδιές τού Νησιού καί τό γεμίζει μέ Μάρτυρες καί άγιους. Κι 
ή φλόγα αύτή π’ ανάβει πάντα μυστικά, εύχομαι νά κρυφο
καίει καί σήμερα στήν Κρήτη μας...

Κοπέλλες τής Κρήτης διαλέγετε τούς δρόμους σας...





Χριστίνα Γ. Θεοδωρίδου

» & νάμεσα στά ψηλά βουνά τής Κρήτης, ύπάρχουν κοι- 
λάδες καί λαγκαδιές, φαράγγια καί ρεματιές. Καί 

μέσα σ’ αυτά τά «ρούματα» φυτρώνουν πρινάρια καί βελανι
διές, άλλά κι ελιές, μηλιές, αμπέλια κι άλλα ήμερα καί καρ
περά δέντρα. Κι αυτό είναι τό θαύμα τής Κρήτης, πώς 
συνταιριάζει στη φύση καί στά κλίμα της όλες τις άντιθέ - 
σεις. Βουνά καί κάμπους, Βοριάδες καί Νότους, ήλιο καί χιό
νια, άμπέλια κι άγριόπρινα, κάστανα καί πορτοκάλια. Κι αυτή 
ή φυσική πολυμέρεια τής Κρήτης, έχη σφραγίσει βαθειά τήν 
ψυχή καί τήν ιστορία της. Κι όπως άπάνω στά βουνά καί στά 
φαράγγια της φυτρώνουν αντάμα βελανιδιές καί κρεβατί
νες, τό ίδιο καί στά Ριζιτοχώρια της μεγαλώνουν δουλευτά- 
δες, άντρειωμένοι καί σεμνές αρχόντισσες γυναίκες.

Ή Κερά Χριστίνα Θεοδωρίδη, άπό τά Παλιά Ρούματα τής 
Κισάμου, πού πέθανε στίς 24 Σεπτεμβρίου 1978 ήταν σίγου
ρα μιά τέτοια Γυναίκα τής Κρήτης. Γεννημένη στά ΡοδωποΟ 
άπό τή Λευίτική οικογένεια των Πολυχρονίδηδων παντρεύ
τηκε τό 1913 σέ άλλο βουνήσιο χωριό, στά Παλιά Ρούματα, 
τόν Γιώργη Θεοδωρίδη, αρχοντάνθρωπο καί κείνο κι έκαμε 
επτά παιδιά.

Τήν εποχή εκείνη δέν υπήρχαν Σχολειά γιά νά μετρούνε 
τήν άξια τού άνθρώπου, μέ τό χάρτινο Απολυτήριο τού 
Γυμνασίου. Υπήρχε όμως τό μεγάλο Σχολειό τής 
οικογενειακής παράδοσης, πούδινε σ' όλους, φτωχούς καί 
πλούσιους, άνατροφή καί άνθρωπιά. Στό οικογενειακό αυτό 
σχολειό καί στό χωριό των τά κοπέλλια μάθαιναν νά ζευ
γαρίζουν, νά βόσκουν πρόβατα, νά φυτεύουν ελιές κι άμπέ
λια καί ν’ άνασταίνουν νοικοκυριά. Κι άκόμη μάθαιναν νά 
κτίζουν Έκκλησιές, νά βαπτίζουνε παιδιά, νά ρίχνουν στό



σημάδι καί νά χαροκοπούνε στίς μεγάλες μέρες. Τό ίδιο καί 
οΐ κοπελλιές μαθαίνανε μαγειρική καί ζυμωτό, μπουγάδα κι 
άργαστήρι, θέρος καί λιομάζωμα. Κι ακόμη μάθαιναν ν’ άνά- 
βουν τό καντήλι στό κόνισμα τού σπιτιού των, νά δίνουν 
ελεημοσύνη στους ζητιάνους, νά στολίζουν τόν ’Επιτάφιο 
του χωρίου των καί νά χορεύουν σεμνούς χορούς, στά 
πανηγύρια καί τίς ξεφάντωσες.

Σ' ένα τέτοιο κόσμο γεννήθηκε, άναθράφηκε κι έζησε κι ή 
Κερά Χριστίνα. Στό πατρικό της σπίτι έζησε ζωντανή τήν 
πίστη καί τήν ανθρωπιά κι αργότερα στό δικό της σπίτι, 
ψηλά στο βουνήσιο άρχοντοχώρι, πού τήν έριξε ή μοίρα της, 
στάθηκε χριστιανή, νοικοκυρά καί φιλάνθρωπη.

Τά Παλιά Ρούματα είχαν πάντα, μιά ιδιαίτερη παράδοση 
φιλοξενίας καί τό σπίτι τού Θοδωριδογιώργη ήταν 
Μοναστήρι γιά τούς Πολεμάρχους, τούς Δεσποτάδες, τούς 
Πολιτικούς, όπως επίσης καί γιά τούς περαστικούς καί τούς 
ζητιάνους. Κι από γενιά κι άπό παντρειά, λοιπόν, κι άν πής κι 
απ' άξιωσύνη, ή Κερά Χριστίνα είχε πολλούς λόγους νάναι 
περήφανη καί «άναγυρισμένη». Εκείνη όμως ήταν απλή κι 
εύγενικιά κι είχε στό λόγο καί στά έργα της ταπεινοσύνη 
καί φρονιμάδα.

Καί θέλω δω μαζί μέ σένα, αξέχαστη Κερά Χριστίνα, νά 
μνημονέψω όλες εκείνες τίς αγιασμένες Γυναίκες τής 
Κρήτης, πού ζήσανε έτσι απλά καί ταπεινά, σιωπηλές καί 
κρυμμένες στ’ άπόμερα χωριά της, στά χωματένια σπίτια 
της καί στά μαύρα της τσεμπέρια. Σιωπηλές καί κρυμμένες 
μά άξιες, δουλεΰτρες πονόψυχες, χριστιανός. Γυναϊκες πού 
σταθήκανε δίπλα σέ άντρειωμένους καί νοικοκυρούς κι 
άναθρέψανε ζευγάδες, στρατιώτες, παπάδες, δασκάλους 
καί γιατρούς, χριστιανούς καί τίμιους άνθρώπους.

Ξέρω πώς οι τάφοι των αγιασμένων εκείνων γυναικών



θαναι σφραγισμένοι ώς τή Δευτέρα Παρουσία, μά οι ψυχές 
των μπαινοβγαίνουν άπό τώρα στό βασίλειο του Θεού καί 
μας στέλνουνε τό μήνυμα καί την ευχή των. Κι αύτό τό 
πνεύμα τής πίστης καί τής αρχοντιάς, όπως τόπλασε 
αιώνες τώρα ή Χριστιανική Κρήτη στίς γυναίκες της, ήθελα 
ν' αναστήσω τίς Μάνες καί τίς Κόρες των Επαρχιών 
Κισάμου καί Σέλινου μέ τούς Ένοριακούς Συλλόγους 
«Κυριών καί Δεσποινίδων» στό χρόνια τής έκεΤ 
Άρχιερατείας μου. Κι εύχομαι νά συνεχίζεται στον αιώνα 
αύτή ή ’Ανάσταση.

Γνωρίζω σέ ποιό κόσμο ζοΰμε καί πόσο άλλαγμένη είναι 
σήμερα ή ανθρώπινη κοινωνία. Όμως ή άνθρώπινη ψυχή 
είναι αιώνια καί καμμιά «εξέλιξη» δέν τήν εμποδίζει νά είναι 
άπλή καί καλή, όπως τήν έπλασε ό Θεός κι όπως μάς τήν 
εκφράζουνε σέ κάθε εποχή, μερικά υπέροχα παραδείγματα.

Αλησμόνητη Κερά Χριστίνα.
Στό τραπέζι του σπιτιού σου, πού κάτσανε Άρχόντοι καί 

ζητιάνοι, έφαγα καί γώ ψωμί. Σέ θυμούμαι πού ανέβαινες 
σκυφτή άπό τά γερατειά τήν πέτρινη σκάλα του σπιτιού σου 
κρατώντας στά χέρια σου πιάτα καί ποτήρια. Θυμούμαι 
ακόμη τά λόγια σου στήν τελευταία μας αντάμωση, πώς 
είχες τό προαίσθημα τής Ιερής άποδημίας σου...

Θά σέ θυμούμαι λοιπόν καί στό θυσιαστήριο τού Θεού. 
Αιώνια ή μνήμη σου...

Κι άπό τόν άλλο κόσμο πού βρίσκεσαι μαζί μέ τίς άλλες 
άγισμένες Γυναίκες τής Κρήτης, στέλνετε τήν ευχή σας, 
στά παιδιά καί τά έγγόνια σας. Στέλνετε τήν ευχή σας γιατί 
είναι οι χρόνοι δίσεχτοι κι ή άνθρωπιά όλο καί λιγοστεύει.

Βόννη, 4 Νοεμβρίου 1978



Ή Δασκάλα τοϋ χωρίου μας

ή θυμούμαι μικρό παιδί στό τέλος της δεύτερης 
δεκαετίας του αιώνα μας.

Δέν ήταν 'Αρσακειάδα. νΗταν μιά «απόφοιτη 
Σχολαρχείου» (αντιστοιχούσε περίπου μέ τή σημερινή τρίτη 
τάξη Γυμνασίου), κι είχε παντρευτή ένα νοικοκυρόπαιδο του 
χωρίου. Δέ φορούσε τό τσεμπέρι, πού φορούσαν άλλες 
Γυναίκες τού καιρού εκείνου, στόλιζε όμως τό κεφάλι της μέ 
ένα ωραίο κότσο, πού τόν σκέπαζε τό καλοκαίρι ένα πλατύ
γυρο ψάθινο καπέλο. Τό χειμώνα κρατούσε πάντα, έβρεχε 
δέν έβρεχε, μιά μαύρη όμπρελίτσα καί τό καλοκαίρι ένα 
πολύχρωμο παρασόλι γιά τόν ήλιο.

Χτυπούσε πρωΐ καί άπόγευμα τήν καμπάνα τού χωριού 
καί συμμάζωνε τά παιδιά τού χωριού, πού -ήταν σκορπισμέ
να στις γειτονιές καί στά χωράφια. Κι ήταν πολλά κείνα τά 
χρόνια τά παιδιά των χωριών μας.

Τά πρωινά μαθήματα αρχίζανε πάντα μέ τήν προσευχή 
τού «Πάτερ ημών» καί τήν ψαλμωδία τού «Εύλογητός εΤ 
Χριστέ ό Θεός ημών». Τά Χριστούγεννα και τό Πάσχα όμως 
ψάλλαμε τό «Χριστός Άνέστη» καί τή «Γέννηση τού 
Χριστού».

Ή Δασκάλισσα τού χωριού μας δέν ήξερε ασφαλώς τίς 
πολύπλοκες παιδαγωγικές θεωρίες τών σημερινών καιρών, 
μας μάθαινε όμως μέ ακρίβεια Ανάγνωση καί Γ ραφή, 
’Αριθμητική, Θρησκευτικά, Ιστορία καί λίγη Πατριδογνωσία, 
πού σήμερα τή λέμε Γεωγραφία.

Στό Μάθημα τής χειροτεχνίας, ή δασκάλα μάθαινε στά 
κορίτσια νά πλέκουν ωραίες δαντέλλες καί νά ράβουν φου
στανάκια στις κούκλες των, πού σημαίνει πώς ήξερε κι ή ίδια



νοικοκυριό. Οι Δασκάλοι πάλι μαθαίνανε στ’ αγόρια νά 
πελεκουν ξύλα καί νά στελιώνουν ζυγόλετρα, θρινάκια, χει- 
ρόμυλους καί Κρητικά μαχαίρια. Τά σύνεργα τού καιρού, πού 
δέν έφερναν τή ρύπανση των σημερινών μηχανών. Πολλοί 
Δασκάλοι συντηρούσαν στήν αύλή τού Σχολειού των μικρά 
’Αγροκήπια, καί μάθαιναν στα παιδιά τίς ’Αγροτικές καλ
λιέργειες.

Στήν 'Εορτή τών Τριών Ιεραρχών, 30 Ιανουάριου καί 
στήν ’Εθνική 'Εορτή 25 Μαρτίου, ή Δασκάλα μας ετοίμαζε 
σχολικές 'Εορτές μέ ποιήματα καί τραγούδια, πού μιλούσαν 
γιά τό Θεό, τήν Πατρίδα καί τήν Λευτεριά καί τίς 
παρακολουθούσε όλο τό χωριό. Καί τόν Ιούνιο πού τέλειωνε 
τό Σχολικό έτος καί παίρναμε τά Ενδεικτικά μας, τότε γινό
ταν μεγάλη Γιορτή κι ερχότανε όλοι Γονιοί, Παππούδες καί 
Γιαγιάδες νά καμαρώσουν παιδιά κι έγγόνια, νά δώσουν καί 
κείνοι τήν ευχή των καί νά σκουπίζουν οι γεροντότεροι τά 
μάτια των, γιατί φτάξανε νά δούνε καί στή Κρήτη Ελληνικό 
Σχολειό καί ν’ ακούσουν τό έγγονάκι των νά διαβάζη...

Τή Μεγάλη Σαρακοστή, σάν σίμωνε ή Λαμπρή, μάς 
μάθαινε μέ τή γ λύκειά Γυναικεία φωνή της, νά ψάλλωμε τή 
«ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ» καί κάθε Σάββατο, λίγη ώρα πριν νά σχο- 
λάσωμε, μάς εξηγούσε τό Ευαγγέλιο τής Κυριακής, καί μας 
παράγγελνε, πώς τήν άλλη θά μάς περίμενε κι ή ίδια στή 
λουτρουγιά τού Χωριού.

Χαιρετούσε καλόκαρδα τούς άνθρώπους, πού 
συναντούσε στούς δρόμους τού χωριού κι έγραφε τά 
Γράμματα καί τή «σύσταση», γιά κείνους, όταν δέν ήξεραν 
νά γράφουν στά παιδιά των, όταν ήταν στρατιώτες καί 
ξενιτεμένοι. Έτσι γινότανε ή Δασκάλα όλου τού χωριού κι 
όλοι τήν άγαποΰσαν. Κι όταν άργότερα πήρε τή Σύνταξή 
της, πάλι όλοι τή λογάριαζαν καί τήν αγαπούσαν.



Έ-Ιταν τότε τά καλά χρόνια τής Κρήτης. Τά χωριά της 
ήταν γεμάτα παιδιά καί νιάτα. Ο'ι δρόμοι της βουίζανε άπό 
ζευγάδες καί βοσκούς, άπό μαζώχτρες καί θερίστρες. Κι ή 
Δασκάλα τής Κρήτης ζευγάς καί δουλευτής στό Σχολειό 
της, καλλιεργούσε τόν αγρό τής κρητικής ψυχής καί τού 
φύτευε τή γνώση, τήν πίστη καί τήν άνθρωπιά μαζί. Έκανε 
ολοκληρωμένη αγωγή, κείνη ή Δασκαλίτσα τού 
Σχολαρχείου.

Δασκάλες καί Δασκάλοι τής Κρήτης. Άναστηθεϊτε. 
Προβάλλετε νά δήτε τά σημερινά σχολεία της.



Τζανάκη Μαρία

Γεννήθηκε στις Άχλαδιάκες Σελίνου το 1914. ’’Ήταν τό 
πέμπτο παιδί μιας πτωχής αγροτικής οικογένειας μέ 7 

παιδιά. Πέντε κορίτσια καί δυό αγόρια. Καί μεγάλωσε όπως 
μεγάλωναν τά παιδιά τοΟ καιρού εκείνου. Μέ στερήσεις, 
αλλά καί μέ τίς παραδόσεις του Κρητικού σπιτιού, πούθελε 
τά παιδιά του «καλαναθρεμμένα».

Τό 1937 παντρεύτηκε στή Μαλάθυρο Κισάμου μέ τό 
Στυλιανό Τζανακάκη Γεωργό, άλλά καί ξακουστό λαγουτιέ- 
ρη. Παντρεύτηκε μέ τόν Κρητικό Γάμο, πούμοιαζε μέ λιτα
νεία Πανηγυριού. Μπροστά ή Ελληνική σημαία, ό Παπάς 
Καβαλάρης στ’ άλογό του, ό Γαμπρός, ή Νύμφη, οι συμπεθέ- 
ροι πάνω στ' άλογά των μέ τούς πλουμιστούς συντζαντέ- 
δες, οι λυράρηδες κι άπό πίσω αγκαλιασμένοι οι τραγούδι - 
στές νά τραγουδούνε τά τραγούδια τής Στράτας καί τού 
Γάμου. Κι όταν φτάνανε στό σπίτι τού Γαμπροΰ, ή πεθερά 
νάποδέχεται τή νύφη της μ' ένα πιάτο μελοκάρυδα καί δυό 
κρητικά άσπρομάνικα Μαχαίρια νά χαράσσουν τό σταυρό 
πάνω στό άνώφιλιο τής Πόρτας, τήν ώρα πού οι νιόπαντροι 
πατούσαν τό δεξί των πόδι στό καινούριο των νοικοκυριό.

Θέ μου καί πουναι τώρα, κείνη ή Ιερότητα κι ή αρχοντιά 
τού Κρητικού Γάμου. Μ' αύτές τίς χαρούμενες προοπτικές 
ξεκίνησε κι ή Μαρία τήν οικογενειακή της ζωή.

Μά ώστόσο έφτανε ό φοβερός δεύτερος Παγκόσμιος 
πόλεμος, τού 1939-40. Τό Μάιο τού 1941 οι φασιστικές 
ορδές τού Χίτλερ φτάνανε στήν Κρήτη καί στις 28 
Αύγούστου 1944 οι Γερμανοί μπλοκάρανε τή Μαλάθυρο καί 
τουφεκίσανε εξήντα δύο (62) άντρες, γιατί λέει τό χωριό 
ήταν λιμέρι άνταρτικών ομάδων. Μέσα στούς εξήντα δύο 
λεβέντες κι ό άντρας τής Μαρίας, πού είχε άποχτήσει ήδη



τό πρώτο κοριτσάκι της καί περίμενε σέ λίγο καί τό δεύτερο 
παιδί. Νύχτα βαθειά, κείνης τής μαύρης μέρας, ακούστηκαν 
στη ρεματιά, ανάμεσα Βουλγάρω καί Μαλαθύρου, οί ριπές 
των Γερμανικών πολυβόλων, πού θερίσανε τούς άνδρες του 
χωρίου κι οί Γυναίκες των τραγικές, χαροκαμένες, ξεκίνη
σαν νά κουβαλούν τούς σκοτωμένους, άλλους μέ τη ράχη 
των κι άλλους φορτωμένους στά γαϊδουράκια, γιατί δέν 
υπήρχαν άλλοι άντρες γιά νά τούς θάψουν πάνω στό χωριό.

Μέσα σ’ αύτές τις χαροκαμένες Γυναικες καί ή νιόπαντρη 
Μαρία, στόν πέμπτο μήνα τής δεύτερης εγκυμοσύνης της 
καί μέσα στό σύθρηνο τού χωριού, άνοίγει μέ τά χέρια της 
τό μνήμα γιά νά θάψη τόν άδικοσκοτωμένο άνδρα της.

Γυναίκες. Γυναίκες τής Κρήτης. Πόσοι σας ξέρουν καί 
πόσοι σας θυμούνται... Μιλούμε μέ θαυμασμό γιά τις 
Σπαρτιάτισσες καί τίς Σουλιώτισσες μας. Μά κι οί 
Κρητικοπούλες μας άπό τό ίδιο 'Ελληνικό αΤμα κι άπό τό ίδιο 
"Ελληνικό Πνεύμα. Μόνο πού σήμερο οί Μοντέρνοι καιροί, 
αυτό τό αΐμα θέλουν νά τό νερώσουν καί νά τό λερώσουν...

Καί σάν έθαψε τόν άντρα της ή Μαρία, μαυροντυμένη 
χήρα γύρισε στό σπίτι της κι άρχισε νά μεγαλώνη τά δυό 
της ορφανά κοριτσάκια τή Βαγγελιώ καί τή Στέλλα. Καί γιά 
νά τά μεγαλώση έπρεπε νά ξενοδουλεύη σέ θέρη, σέ μαζω - 
χτά καί τρυγητό καί νά περνά τή ζωή της τίμια καί άσκητικά 
μέσα στις σεμνές παραδόσεις τής χριστιανικής μας πίστης 
καί τού Κρητικού σπιτιού.

Ή ’Εκκλησία μας διδάσκει πώς «ή τίμια χηρεία είναι μιά 
δεύτερη παρθενία» καί σ’ αυτή τήν ηρωική παρθενία έζησε 
τήν υπόλοιπη ζωή της ή Μαρία, άφοσιωμένη στήν άνατροφή 
τών παιδιών της καί στή μνήμη τού άνδρός της. Κι όταν 
αργότερα πάντρεψε τίς ορφανές, μά καλοαναθρεμμένες 
κόρες της, έμεινε πάλι στή μοναξιά της φροντίζοντας μέ



στοργή τή γριά πεθερά της. Χαροκαμένη μά πάντα άρχο- 
ντική, φιλόξενη καί πρόθυμη, στις λύπες καί στις χαρές των 
άλλων.

Έζησε χριστιανή ήρωίδα άντλώντας άπό τή χριστιανική 
πίστη όλη εκείνη τή δύναμη, πού χρειάστηκε στις μεγάλες 
φουρτίνες τής ζωής της. Γι' αύτό καί έλεγε σέ μιά γειτόνισ- 
σα της, λίγες μέρες πριν άπό τό θάνατό της (18/2/95), «κι 
αύριο νά πεθάνω δέ μέ νοιάζει, έκαμα ότι έπρεπε νά κάμω σ’ 
αύτό τόν κόσμο».

’Αλησμόνητη χριστιανή Μαρία. Δέν έτυχα στό γάμο σου. 
Δέν έτυχα στά πένθη σου καί στον καημό σου. Έτυχα όμως 
στό θάνατό σου. Ακόυσα τά παινέματα, πού σου είπανε οι 
χωριανοί σου κι είπα καί γώ στό Θεό ν’ άναπάψη τήν πολύ - 
πάθη χριστιανική ψυχή σου. Καί γράφω τήν ηρωική σου 
ιστορία γιά νά τή μάθουν κι οι νέες Κρητικοποϋλες, πού κιν
δυνεύουν σήμερα άπό τά πορνικά κανάλια καί τόν ελεύθερο 
Έρωτα, μιας σαπημένης κοινωνίας.

Γράφω κι άνασταίνω τήν μορφή σου γιά νά μή χαθή ή 
Κρήτη. Ή Κρήτη καί ή άνθρωπιά του κόσμου.



Ή παπαδιά τής Κρήτης

e a a 'Ελένη ήταν μιά κοπέλλα σάν τις άλλες κοπέλλες 
I I του χωρίου της. Είχε τελειώσει τό Δημοτικό 

Σχολείο, μά τό Γυμνάσιο ήταν στη Χώρα καί τά «οικονομικά» 
τής οικογένειας δέν άντεχαν γιά παραπέρα κι άσχολήθηκε, 
όπως όλες οι κοπέλλες του καιρού εκείνου, μέ τό νοικοκυριό. 
Άλλωστε ήταν πλειά μεγάλη κοπέλλα κι έπρεπε νά κάνη 
τά προικιά της. Νά ύφάνη τίς δεξιμάτες πατανίες, τά κιλίμια, 
τά τραπεζομάντηλα, τίς πλουμιστές πετσέτες... Κι ωστόσο 
ερχόταν καί τα προξενειά. Γιατί στά χρόνια εκείνα οι 
παππούδες καί οι Γονοί μας έκεΤ πού μαζεύανε τίς ελιές, εκεί 
πού θερίζανε κι αλωνίζανε, στελιώνανε καί τά προξενειά 
των παιδιών των.

Ένα προξενείο μάλιστα είχε βάλη την 'Ελένη σέ μεγάλη 
σκέψη: Τή ζητούσε κάποιος νέος πού ήθελε - λέει - νά γίνη 
παπάς. Ή 'Ελένη ήταν σεμνή κοπέλλα, πίστευε όπως όλοι οι 
νέοι τού καιρού εκείνου (λίγο πριν άπό τό Β’ πόλεμο), μά γιά 
παπαδιά τής φαινόταν πολύ παράξενο. Οί γονείς της θέλα
νε νά κάμουν τήν κόρη των παπαδιά, γιατί ξέρανε πώς ήταν 
τιμή γιά τό σπίτι των, μά έπρεπε νά τό θέλη καί κείνη...

Ύστερα ήταν κι. οί ξαδέλφες τής "Ελένης, πού δέν τήν 
άφηναν: «Άντε μωρέ καί σύ, τής λέγανε, πού θά πάης νά 
μπερδευτής στά ράσα, νά νηστεύης τίς Σαρακοστές, νά μήν 
πηγαίνης στά γλέντια, νά καί νά...»

Μά ένα βράδυ ή Θειά Μαριγώ έκοψε τήν κλωστή. Ήξερε 
τι τιμές έχη μιά Παπαδιά. Νέα κοπέλλα ήταν παραδουλεύ
τρα στό σπίτι τού θείου της, τού Παπά Μανώλη κι ήξερε τι 
ήταν οί Παπαδιές. Μίλησε λοιπόν στήν 'Ελένη καί τήν έκαμε 
νά πή τό ναι καί νά τελειώση τό προξενείο.

Έγινε ό Γάμος κι ύστερα άπ' ένα χρόνο, πούγινε καί τό



πρώτο παιδί, ό άντρας της ό Νικολάκης έγινε παπά Νικόλας.
Την ημέρα τής χειροτονίας τά λόγια του Δεσπότη, πού 

παράγγελνε στόν άνδρα της: «νά λογαριάζη όλους τους 
ανθρώπους σάν παιδιά του καί νά μή προσκολλάται μόνο 
στην οίκογένειά του», τής φάνηκαν κάπως παράξενα, μά 
σιγά σιγά έμπαινε καί κείνη στό νόημα των.

ΟΙ χωριανοί ωστόσο μαζί μέ του παπά Νικόλα έδειχναν 
σέβος καί στην παπαδιά του. Στό δρόμο οι άλλες Γυναϊκες 
τη χαιρετούσαν σοβαρά, τής φιλούσαν τό χέρι καί τής δίνα - 
νε την πρώτη θέση στό τραπέζια. Οι γειτόνισσες τη 
βοηθούσαν στις σπιτικές δουλειές καί τής άναβαστοϋσαν 
τά μωρά της.

Ή 'Ελένη λησμόνησε σιγά σιγά τίς «έπιφυλάξεις» πουχε 
γιά την παπαδική κι έβλεπε καθαρά τό χρέος της. Ρωτούσε 
τόν άνδρα της γιά τά λόγια τής Εκκλησίας κι άρχισε νά 
σιγοψέλνει καί νά τόν βοηθά στά Σπερνά καί στις χωστό- 
λειτουργιές του.

Συντρόφευε τόν παπά Νικόλα στό σεβάσμιο έργο του καί 
πρόσεχε τη ζωή της νά μή δίνη αφορμή γιά «σχόλια». Συχνά 
σκεπτόταν κείνες τίς ιστορίες τού Ευαγγελίου, πού μιλούνε 
γιά τίς Μαθήτριες τής Γαλιλαίος, πού άκολούθησαν τό 
Χριστό κι ήθελε νά των μοιάζη.

Καί μιά μέρα οι χωριανοί είδαν τήν παπαδιά νά βαστά 
ένα μεγάλο πανιέρι καί συντροφιασμένη μέ γυναίκες τής 
Ενορίας νά περνά άπό τά σπίτια καί νά κάνη έρανο σέ 
προικιά, γιατί θά παντρευόταν μιά ορφανή κοπέλλα. Κι είπαν 
όλοι: Μπράβο στήν παπαδιά μας, πού νοιάζεται γιά τά 
ορφανά τού χωριού.

Τό παπαδόσπιτο είχε συχνά επισκέψεις: Πότε ό 
Δεσπότης, πότε ό ’Επιθεωρητής, πότε ό Νομάρχης, 
περνούσαν άπό τό χωριό κι έπρεπε νά φιλοξενηθούν καί νά



ξωμείνουν στό σπίτι του παπά Νικόλα. Κι ή Παπαδιά νοικο
κυρά καί πρόσχαρη ετοίμαζε τό σπίτι της γιά όλους καί γιά 
όλα.

Άλλες φορές πάλι πήγαινε νά έπισκεφθή άρρωστους, 
πενθισμένους καί νά πή ένα λόγο παρηγοριάς καί συμπό- 
νοιας. Κι όλα αυτά κάνανε τίς χαρές τής ζωής της, πού 
νόμιζε πώς θά τίς έχανε, όταν τήν προξενιάζανε γιά παπα - 
διά. Κι ευχαριστούσε τό Θεό, πού τήν αξίωσε σ’ αύτή τή ζωή.

Μά ύστερα ήρθε καί ή δική της σειρά στό πένθος καί τή 
θλίψη. Τό τρίτο παιδί της, ή ’Αρτεμίσια, ένα κοριτσάκι 12 
χρόνων, πού πήγε νά φέρει τή φοράδα άπό τό χωράφι, 
μπερδεύτηκε στά σχοινιά της, σύρθηκε στις πέτρες καί 
σκοτώθηκε.

Ό πόνος τής Μάνας ήταν μεγάλος. Μά σάν παπαδιά δέν 
μπορούσε ν' άνασύρη τό άναφώνι καί νά μοιρολογαται σάν 
τίς άλλες γυναίκες. Κι έτσι πονεμένη όπως ήταν τώρα, 
μπορούσε νά νοιώθει καλύτερα τούς πονεμένους καί νά 
παρηγορή τά πένθη καί τά βάσανά των άλλων.

Τά χρόνια κύλησαν. Τά παπαδοπαίδια πήραν τούς δρό
μους των, άλλος δάσκαλος, κι άλλος γιατρός, κι οι 
παπαδοπούλες παντρεύτηκαν μέ καλούς γαμπρούς. Πέθανε 
κι ό παπά Νικόλας στά γεράματα του κι ήλθε στό χωριό 
άλλος παπάς κι άλλη καινούργια παπαδιά. Μά ή 'Ελένη 
έμεινε ώς τό τέλος, Γερόντισσα παπαδιά, άγαθός άγγελος 
στήν Ενορία τού παπά της.

Παπαδιά τής Κρήτης: Πόσα σοΰ χωρστά ή οικογένεια τής 
Κρήτης;

Παπαδιά τής Κρήτης: Πόσα σοΰ χρωστά ή άρχοντιά τής 
Κρήτης;

Παπαδιά τής Κρήτης: Πόσα σοΰ χρωστά ή χριστιανοσύνη 
τής Κρήτης;



Ή Γερόντισσα Μακαρία

e Παπάς του χωρίου τής Γερόντισσας Μακαρίας
ήταν ιερομόναχος άπό κάποιο Βουνίσιο Μοναστήρι 

τής Κρήτης. Ύστερα άπό πνευματικές αναζητήσεις του καί 
σέ άλλα Μοναστήρια, ηλικιωμένος πλειά, καταστάλαξε σ’ 
αυτό τό καμπίσιο κεφαλοχώρι.

Μέ τό «ήθος» καί τό «κΟρος» του συμμάζεψε τούς χωρία - 
νους, έκτισε μιά καινούργια Εκκλησία, στή μέση του χωρίου, 
καί στόν αύλόγυρό της, ένα παλιό Σχολείο τόκαμε κελλί καί 
ζοΟσε κεΐ τήν καλογερική του. Έκανε πρωί - βράδυ τίς 
’Ακολουθίες του, καί μέ τίς Λειτουργίες καί τό κήρυγμά του 
κουμάνταρε τίς ψυχές καί τή ζωή του χωριού.

Σιγά σιγά μέ τόν άσκητικό αύτό Καλόγερο, καλλιεργή
θηκε στό χωριό ένα «φιλομοναχικό - καλογερικό» πνεύμα 
καί μερικοί νέοι άνθρωποι του, άνδρες καί Γυναίκες «φύγανε 
άπό τόν κόσμο» καί πήγανε σέ Μοναστήρια.

Ανάμεσα σ' αύτούς καί ή Μάρθα, πού στά δεκαοκτώ της 
χρόνια, άφοΰ καλογέρεψε κάμποσο καιρό στό σπίτι της καί 
στις Εκκλησίες τού χωριού της, πήρε τήν εύχή των Γονιών 
της καί πήγε στό Μοναστήρι τού Προδρόμου. ΎΗταν όμορφη 
κοπέλλα τότε καί πολλά παλληκάρια τού χωριού τήν 
«λυπήθηκαν», πού πήγε νά σκλαβώση τά νιάτα της στό 
Μοναστήρι. Μά κείνη ήταν «άρραβωνιασμένη» μέ τό Χριστό 
κι ήταν εύτυχισμένη μέ τόν «Νυμφίο» της.

«"Εθελξας πόθφ με Χριστέ καί ήλλοίωσας τψ θείφ σου 

έρωτι...» λένε οι ώραΐες Μυστικές εύχές τής λειτουργίας καί 
υπενθυμίζουνε τόν άρχέγονο καί μεγάλο έρωτα, πού νοιώθει 
τό πλάσμα γιά τόν πλάστη του. Ή προγονική «άμαρτία», πού



«αμαύρωσε» την «εικόνα» τοϋ πρωτόπλαστου άνθρώπου, 
λερώνει συχνά κι αυτό τόν έρωτα καί τόν κάνη αμαρτωλό 
σέξ. Όμως στό βάθος τής πρωτόπλαστης καθαρότητας 
μας, παραμένει αιώνιο αυτό τό θεανθρώπινο είδύλιο κι ανά
μεσα σ’ όλες τις ανώτερες θρησκείες τοϋ κόσμου, Μοναχοί 
καί Μοναχές δέν έπαψαν νά ερωτεύονται μέ τό Θεό καί νά 
αφιερώνουν την καρδιά καί τή ζωή των στην πίστη, την 
άγάπη του, άλλά καί τήν άγάπη του άνθρώπου.

«Βαρειά - ναι ή καλογερική» λέει ό Γεροντικός λόγος 
τής Κρήτης. Κι’ αύτό πού τόχε άκούσει πολλές φορές κι ή 
Μοναχή Μακαρία, τό δοκίμαζε καί τό ζοϋσε τώρα στό 
Μοναστήρι της. Μέ τόν καιρό πέρασαν οι πρώτες παρθενι - 
κές χαρές μέ τις τρυφερές προσευχές στον άγαπημένο 
Νυμφίο κι ήρθαν οι «δοκιμασίες» κι οι «ξηρασίες» τής ψυχής, 
γιά τις όποιες μιλούν συχνά ο! Άγιοι. Ή άνθρώπινη ψυχή 
δέν είναι όλες τις ώρες «δυνατή». Ο! ρίζες τής αμαρτίας, 
όσο καί νά τις κόβωμε, βγάζουν πάλι βλαστάρια κι ό 
Διάβολος πειράζει καί κυνηγά ιδιαίτερα κείνους, πού άγωνί- 
ζονται γιά τήν τελειότητα. Τούς άλλους, τούς πονηρούς καί 
τούς χυδαίους, τούς έχη όπως όπως μαζί του καί μάχεται 
τούς καθαρούς καί τούς Άγιους.

Έπειτα κι ό ίδιος ό Θεός συχνά σωπαίνει στίς άγωνίες 
μας καί φαίνεται νά μάς έγκαταλείπη, όπως φάνηκε γιά μιά 
στιγμή καί στήν κραυγή τοϋ Σταυρωμένου Γιοϋ του στό 
Γ ολγοθά.

Σωπαίνει γιά ν’ άπαντήση άργότερα ύστερα άπό τρεις (ή 
καί περισσότερες) ημέρες μέ κάποια θαυματουργή άνάστα - 
σή μας.

Αυτές τίς «δοκιμασίες» τις έζησε κι ή Γερόντισσα



Μακαρία. Μά μέ τίς «άδιάλειπτες» προσευχές, τις συμβουλές 
του Πνευματικού της καί τή θεία Χάρη τίς ξεπέρασε, τελεί
ωσε τόν Πνευματικό της άγώνα «έν όσιότητι καί ειρήνη» καί 
μπήκε στη Μακαριότητα των εκλεκτών του Θεού. Τό 
«χωματένιο» κορμί, πού τής έδωσε ή Κρήτη, εκείνη τό μετά - 
πλάσε καί τδκαμε «’Αγγελικό Σχήμα». Κι άφησε τήν αφιέ
ρωση καί τή ζωή της καί γιά τίς ερχόμενες κοπελλιές τής 
Κρήτης...

Δέν πιστεύω, Χριστέ μου, νάχης παράπονο άπό τήν 
Κρήτη.

Ανάμεσα στούς άντρειωμένους καί τούς μερακλήδες της 
κι ανάμεσα στις «μαυρομάτες» καί τίς «λυγερές» της, βρε
θήκανε τόσοι καί τόσες, πού ξεκόψανε άπό τά χαροκόπια 
καί τά νοικοκυριά της, κι ήρθανε στά Μοναστήρια σου, 
Καλόγεροι καί καλογράδες. Ασκητές κι αγωνιστές τής 
τελειότητας.

Ήρθανε στά Μοναστήρια σου ντυμένοι στό μαύρο ράσο 
νά υμνήσουνε, σέ Σπερνά καί Μεσονύχτια, τή Μεγαλωσύνη 
καί τήν Ευσπλαχνία σου καί νά θυμίζουνε στον κόσμο τήν 
Αγάπη καί τήν Ευσπλαχνία σου. Ιππότες καί φρουροί τής 
πίστης Σου καί Μαχητές των πολεμίων καί των ’Αοράτων 
εχθρών».

Δέν πιστεύω Χριστέ μου, νάχης παράπονο άπό τήν παλιά 
τή «χριστιανική Κρήτη», πού γεννοβολοΰσε Γιούς καί θυγα
τέρες, στέλιωνε άνδρόγυνα καί νοικοκυριά, μά έδινε καί σέ 
Σένα Καλογεράκια καί Γερόντισσες, άφοσιωμένες ψυχές 
στήν πίστη καί τήν αγάπη σου.

Δέν πιστεύω νάχης παράπονο άπό τήν παλιά Κρήτη. Μά 
άν μέ ρωτήσης, γιά τή «μοντέρνα» τή σημερινή Κρήτη:



στέκω καί συλλογίζομαι εΤντα νά σ’ απαντήσω... ωστόσο 
έχω εμπιστοσύνη στίς «ρίζες» της πουναι βαθειές καί ιερές. 
Καί πλειότερα έχω εμπιστοσύνη στήν Πρόνοια καί τήν 
ευσπλαχνία σου.

Έχω εμπιστοσύνη στίς «ρίζες» τής Κρήτης, γιατί καί 
μέσα στό χαλασμό του σημερινού κόσμου, τραγουδούμε 
ακόμη τό προγονικό τραγούδι:

«Άγιε Παντελεήμονα κι Άγιε Άστράτηγέ μου 
άϊδιάρετέ με τό φτωχό νά χτίσω Μοναστήρι 
νά λειτουργοϋνται οι χριστιανοί καί νά μεταλαβαίνουν 
καί νά βαπτίζουνε παιδιά...



Αριάδνη Ξενάκη

Μετά τό Β’ παγκόσμιο πόλεμο, πού προκάλεσε τόσες 
υλικές καταστροφές καί τόσα ανθρώπινα θύματα, ή 

άνθρωπότητα φάνηκε μετανοιωμένη.
Ύποσχέθηκε μέ μεγάλους παγκόσμιους οργανισμούς 

(ΟΗΕ, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, κ.λ.π.) πώς δέν θά 
ξανακάμη πολέμους καί σέ πολλές χριστιανικές χώρες 
δημιουργήθηκαν χριστιανικά άναγεννητικά Κινήματα καί 
έλπιδοφόρες Ιεραποστολικές προσπάθειες...

Στό Νομό Χανίων, πού κι αύτός δοκίμασε σέ μεγάλο 
βαθμό τη φρίκη καί τόν πόνο τοϋ πολέμου αύτοϋ, μέ Κέντρο 
τά Χανιά καί συγκεκριμένα την Επισκοπή Κυδωνιάς καί 
Άποκορώνου, δημιουργήθηκε μιά αξιόλογη ιεραποστολική 
Κίνηση, στήν όποια στρατευθήκανε καί εργαστήκανε πολλοί 
Κληρικοί καί Λαϊκοί, άνδρες καί Γυναΐκες.

Γύρω άπό τόν τότε επίσκοπο, άοίδιμο Αγαθάγγελο 
Ξηρουχάκη, μιά ομάδα Θεολόγων, Κληρικών καί Λαϊκών, 
πρωτοστατήσανε σέ μιά πρωτοποριακή πνευματική 
Κίνηση, πού βρήκε πλατειά άπήχηση στό Λαό τής Κρήτης 
κείνα τά χρόνια καί συνέβαλε πολύ στήν ιδιαίτερη 
Πνευματική καί Κοινωνική δραστηριότητα, πού παρουσίασε 
ή Εκκλησία Κρήτης στή δεύτερη πεντηκονταετία του αιώνα 
μας.

'Ανάμεσα σέ πολλές άλλες Χανιώτισες, πού δουλέψανε 
καί στηρίξανε τήν Κίνηση αύτή, ήταν κι ή Αριάδνη Δ. 
Ξενάκη.

Αναθρεμμένη ή ίδια στό χριστιανικό σπίτι τών Γονέων 
της καί έχοντας σύζυγο, πού άγαποϋσε τήν Εκκλησία (ό 
Δημήτριος Ξενάκης είχε ιδιαίτερο δεσμό μέ τόν Επίσκοπο 
Αγαθάγγελο Ξηρουχάκη), ήταν ζωντανό μέλος της καί



χωρίς νά παραλείπη τά οικογενειακά της καθήκοντα, διέθε
τε καί χρόνο καί ενδιαφέρον γιά τά Εκκλησιαστικά πράγ
ματα.

Τακτική στόν Εκκλησιασμό, τή Θ. Κοινωνία καί την εξο
μολόγηση, θησαύριζε μέσα της τά χάρισμα τής πίστης καί 
μπορούσε ύτερα νά προσφέρη σέ άλλους «έκ του 
περισσεύματος» τής καρδιάς καί τής ζωής της.

"Υπάρχουν χριστιανοί «ερασιτέχνες», πού βαπτίστηκαν 
βέβαια καί ανήκουν τυπικά στήν Εκκλησία, αλλά δέν τρέ
φονται άπό τά Μυστήρια της καί δέ γνωρίζουν τή δύναμη 
πού δίνει ή χάρη του Θεού. Καί σωστά ειπώθηκε άπό Άγιο 
τής ’Εκκλησίας ότι «όποιος δέν έχη τήν Εκκλησία Μητέρα 
του δέν μπορεί νά έχη ούτε τό Θεό πατέρα».

Ή Αριάδνη Ξενάκη υπεράσπιζε άπολογητικά τόν θεσμό, 
τά πρόσωπα, τήν παράδοση τής εκκλησίας καί πάσχιζε νά 
συνδέη νέους ανθρώπους μαζί της. Πολλοί θά ενθυμούνται 
τις συνάξεις κοριτσιών στό σπίτι της, στις όποιες ή ίδια, ή 
άλλοι ομιλητές μέ ομιλίες, αναγνώσματα καί συζητήσεις 
βοηθούσαν τις νεαρές γυναίκες νά έτοιμάζωνται μέ χρι
στιανικά εφόδια γιά τήν οικογενειακή ζωή. Καί πολλοί θά 
ενθυμούνται τίς δραστηριότητες της, «Κρητικής 
παράδοσης», στό Λύκειο Έλληνίδων, μέ τίς όποιες συχνά 
πρόβαλε καί καταστόλιζε τήν Κοινωνική ζωή των Χανιών.

Τώρα μέ τό θάνατο τής ’Αριάδνης =ενάκη, μοΰ φαίνεται 
πώς τελειώνει εκείνη ή «παλαιό φρουρά» των χριστιανών 
Γυναικών, πού εργαστήκανε στήν Εκκλησία των Χανιών τήν 
εποχή πού άναφέραμε. 'Οσοι τίς γνωρίσαμε, μέσα στήν 
άφάνεια καί τή σιωπή πού έχη πάντα ή άληθινή χριστιανή 
δράση, τίς ένθυμούμεθα μέ πολλή ευγνωμοσύνη καί συχνά 
τίς άναφέρομε στις λειτουργίες μας.

Τίς ένθυμούμεθα, τίς αναζητούμε κι ευχόμαστε οι "ιερά -



ποστολικές προσπάθειες καί του σημερινού Επισκόπου 
Κυδωνιάς καί Άποκορώνου κ.κ. Ειρηναίου νά εύλογηθοΰνε 
καί νά βρεθούνε νέες χριστιανές Γυναίκες, πού θά συνεχί- 
σουνε τό πνεύμα καί τό έργο των παλαιοτέρων εκείνων 
γυναικών τής πόλης μας.

Σέ μιά έποχή πού, ή σημερινή Γυναίκα γυρίζει μέ άδεια 
χέρια άπό την περιλάλητη «χειραφέτηση», μιά χειραφέτηση 
πού μπορεί νά τής πρόσφερε τά ανδρικά δικαιώματα «του 
παντελονιού καί τού τσιγάρου», αλλά την άποστέρησε άπό 
τη γοητεία καί την ιερότητα τού «αιωνίου θήλεος», ή 
Εκκλησία υπενθυμίζει πώς, ή αληθινή προσωπικότητα τής 
Γυναίκας, μέ τό κόνισμα τής Παναγίας στά προσκυνητάρια 
των Ναών της, είναι τοποθετημένη ψηλά στά εικονοστάσι 
τών σεβασμίων αξιών τού χριστιανικού πολιτισμού.

Κάθε «εξέλιξη», κάθε «νεωτερισμός» καί κάθε «μόδα» πού 
κατεβάζει τή Γυναίκα άπό τή θέση αυτή τήν υποτιμά, τή 
ζημιώνει καί μαζί ζημιώνει καί τό άνθρώπινο γένος.

Αιώνια ή μνήμη τής 'Αριάδνης Ξενάκη, πού καί σ’ αυτή 
τήν έποχή μάς άφησε παράδειγμα χριστιανής, Βιβλικής 
Γυναίκας.



Μαζώχτρες καί θερίστρες

s w πό Μάρτη καλοκαίρι κι άπό Αύγουστο χειμώνα. Έτσι 
έλεγαν οι Παπούδες μας στήν Κρήτη. Καί τά πρώτο- 

βρόχια πέφτανε στήν Κρήτη, πριν νάρθη ή μόλυνση του 
«όζοντος», τό Σεπτέμβρη. Συχνά θυμούμαι βροχερές τίς 
Γιορτές τής Παναγίας καί τού Σταυρού, 8 και 14 
Σεπτεμβρίου. Καί μέ τά πρωτοβρόχια άρχιζαν ο! έτοιμασίες 
γιά τή σπορά καί τό λιομάζωμα. Αρχές τού Όκτώβρη οί ζευ
γάδες πηγαίνανε νά σπείρουν τίς χαλέπες καί οϊ γυναίκες 
πήγαιναν στά «κατωμέρια» νά μαζέψουν τίς έλιές.

Κι ήταν κάθε πρωί, δηλ. μέ τήν πρώτη αυγή, πού γινόταν 
μεγάλος σαματάς στις πόρτες καί στούς δρόμους των 
χωριών. Οί άνδρες ξεκινούσαν μέ τά ζευτικά των (άγελά- 
δες), μέ τά ζυγάλετρα καί τά σποροσάκκουλα των κι οί 
Γυναίκες μέ τίς παλέτσες, μέ τά ντεμπλοκάτσουνα καί τά 
καλάθια.

Πέρα άπ’ αυτά, οί Μανάδες είχαν καί τά μωροκόπελλα 
των, άλλα στις καπούλες τού γαιδάρου κι άλλα στά χέρια 
καί στούς ώμους των. Γιατί στά καλά έκείνα χρόνια οί 
Γυναίκες κάνανε πολλά παιδιά (8, 10, 12) καί τά παίρνανε 
μαζί των στά χωράφια, χειμώνα, καλοκαίρι.

Στον Αποκόρωνα ραβδίζαμε τίς λιανολιές καί τό ράβδι
σμα δέν ήταν εύκολη δουλειά καί τέχνη. Οί νιές μαζώχτρες, 
οί κοπέλλες τού χωριού, άνέβαιναν ψηλά στά δέντρα καί 
χτυπούσαν μέ άνάλαφρα κατσούνια, τίς φούντες καί τά 
μεσάδια τής ελιάς. Οί μεσοκαιρίτισσες γυρίζανε τίς παλέ
τσες καί ραβδίζανε μέ ψηλές ντέμπλες τά ξέκορφα τού 
δέντρου. Κι οί γερόντισσες μέ τά 70 και 80 χρόνια 
«χαμολογούσαν», μαζεύανε δηλ. τίς έλιές, πού πέφταν έξω 
άπό τίς παλέτσες καί μουρμουρίζανε, σάν παλιές



μαζώχτρες, όρμήνιες κι Ιστορίες στις κόρες καί στις έγγο- 
νές των. Δουλεύανε χωρίς ρολόι καί τό μεσημεριανό φαγη
τό, ήταν ελιές καί ψωμί, μιά πιτακίδα σύκα καί σπάνια ένα 
κομμάτι ρέγκα.

Τα βραδινά γύριζαν πάλι στό χωριό φορτωμένες παλέ- 
τσες (στο γαϊδούρι φόρτωναν τίς ελιές), κλαδιά καί σύνεργα 
του μαζωχτοϋ.

Κι όταν έβρεχε, (καί γινόταν συχνά αύτό), γύριζαν βρεγ
μένες ώς τό κόκκαλο κι έπρεπε νά στεγνώνουν τά ρούχα 
των καί να ετοιμάζουν τό τσικάλι των.

Τό καλοκαίρι (Μάη, Ιούνιο καί Ιούλιο) οί ίδιες γυναίκες 
βγαίνανε στό θέρος καί στ’ άλώνι. Τώρα κρατούσαν δραπά - 
νια, θρινάκια καί βολίστρες καί στάμνες γιά τό νερό. Κι οί 
κοπέλλες φορούσαν στό κεφάλι των άσπρες μαντήλες νά 
μη τίς μαυρίζη ό ήλιος.

Έφευγαν νηστικές άπό τό σπίτι, μά σέ τούτα τά καλο
καιριάτικα μεσημέρια, καθόταν όλοι κάτω σέ μιά σκιά κι 
άνοιγαν τά σακκούλια των. Βραστές πατάτες μέ ξυδόλαδο 
καί σκόρδο, (γιά νά μη τίς πειράζουν τά φίδια) καί συχνά ένα 
κομμάτι ζηλοκοΰμπι (σπιτίσιο τυρί), πού κάνανε μέ τό γάλα, 
όταν νηστεύανε τη Μ. Σαρακοστή. Καμμιά φορά όταν τό 
θέρος ήταν μακρυά, συνέχιζαν τό θέρισμα ώς τη νύχτα μέ 
τό φεγγάρι ή καί μέ τό λύχνο καί πλάγιαζαν μέ τά παιδιά καί 
τούς άνδρες των στά χωράφια, τίς λίγες ώρες τής 
καλοκαιρινής νύχτας. Έτσι ήταν ή δουλειά καί ή ζωή των 
Γυναικών τής Κρήτης εκείνα τά χρόνια πριν άπό τό 1950 καί 
ώς τό Μεγάλο πόλεμο τού 1940.

Οί δουλειές μπορεί νά ήταν κουραστικές, μά ήταν καί 
χαρούμενες καί ευλογημένες. Τό χειμώνα στό λιομάζωμα οί 
κοπέλλες τραγουδούσαν τήν ημέρα άπάνω στίς ελιές καί τά 
βράδια στίς φάμπρικες (ελαιοτριβεία) οί άλετριβιδιάροι (οί



νέοι του χωριού), σφίγγανε τά «πετρώματα», μετρούσανε τά 
«μίστακια» καί τραγουδούσαν καί κείνοι τά νιάτα καί τά 
όνειρά των.

Στό λιομάζωμα οί κοπέλλες λογάριαζαν πώς θά πουλή
σουν τό λάδι νά πάρουν καινούργια φορέματα καί «λογάδι» 
γιά νά κάμουν τά προικιά των.

Τό θέρος πάλι περίμεναν την εορτή τού Άϊ Γιάννη (24 
’Ιουνίου) νά βγάλουν τόν Κλήδωνα καί μέ καινούργιο στάρι 
νά κάμουν τά εφτάζυμα ψωμιά καί νά χορέψουν στά πανη
γύρια τής Άγ. Μαρίνας, του Άγ. Παντελεήμονα, καί τό 
15/Αύγουστο τής Παναγίας. Στίς άποσπερίδες του χειμώνα 
μαζεύανε τά «λιόφυλλα» πού φέρνανε άπό τό χωράφι μ’ 
ιστορίες κι άστεια, πού ξεκαρδιζόταν στά γέλια καί τό 
καλοκαίρι πάλι στά θέρη καί στ' άλώνια μιλούσαν γιά προ- 
ξενειά, γιά συντεκνιές καί γιά πανηγύρια.

Τά χωριά τής Κρήτης δέν ήταν σάν τώρα πεθαμένα. 
Είχαν τούς ανθρώπους των καί τίς δουλειές των καί τά 
όνειρα των ανθρώπων ήταν σέ κοντινά πράγματα καί 
τάφταναν όλοι μέ τά χέρια των καί τήν καρδιά των. Πτωχοί 
υπήρχαν, μά δέν υπήρχαν άνεργοι, δέν υπήρχαν νευρωτικοί, 
ναρκωτικοί, άεριτζήδες καί εϊτζήδες.

Ή Κρήτη ύστερα άπό τόσους πολέμους γιά τή λευτεριά 
της ζοΰσε, δούλευε καί τραγουδούσε. Πάντρευε τούς γιούς 
καί τις κόρες της, άνάσταινε νοικοκυριά, άνοιγε δρόμους, καί 
έκτιζε έκκλησίες καί Σχολειά.

Καί τώρα μέ τά Σχολειά καί τά Σούπερ Μάρκετ ή Κρήτη 
ρήμαξε. Αληθινά τώρα είναι παντέρμη ή Κρήτη. Γιατί ή 
Κρήτη δέν είναι μόνο τό Κάστρο, τά Χανιά καί τό Ρέθυμνο, 
Κρήτη δέν είναι μόνο τά σουβλατζίδικα, τά ντίσκο καί τά 
κανάλια. Έσβησαν τά χωριά τής Κρήτης καί ποιοι θά τ' άνα - 
στήσουν;



Μά ώστόσο, μαζώχτρες καί θερίστρες τής Κρήτης, σείς 
κάμετε τό χρέος σας καί γράψετε την ιστορία σας.

Πόσα σας χρωστά ή 'Ελληνική οικογένεια;
Πόσα σάς χρωστά ή 'Ελληνική οικονομία; καί πόσα σάς 

χρωστά ή 'Ορθοδοξία μας; Σείς άνάβετε τό καντήλι της. Σείς 
ζυμώνετε τό πρόσφορο της.

Μαζώχτρες καί θερίστρες τής Κρήτης: Σάς ενθυμούμαι μ’ 
ευγνωμοσύνη. Κι άν φέρνω τήν άθιβολή σας τώρα κι άνα - 
σταίνω τή ζωή σας, είναι γιατί πιστεύω, πώς καί πεθαμένες 
μπορείτε νά πήτε ακόμη ένα λόγο στις κόρες καί στούς 
γιους σας:

Ένα λόγο, πού ν’ άνασταίνει τήν Κρήτη...

Μ



Άνυφαντουδες καί νοικοκυρές...

Κοιτάζω μιά φαντή πατανία μέ τόν Ai Γ ιώργη καβαλά
ρη, πού στολίζει τό Επισκοπικό μου Γραφείο, (δώρο 

μιας ύφάντρας άπό τή ρίζα τής Κρήτης) καί άναστοροϋμαι 
τή Γυναίκα τής Κρήτης, ύφάντρα καί νοικοκυρά.

Σ’ άνιστοροΰμαι Γυναίκα τής Κρήτης, να κλώθης τό σπι
τικό μαλλί καί τό λινάρι, νά τό κάνης φάδια καί στιμόνια, νά 
τό περνάς στον αργαλειό σου καί νά ύφαίνης τό προυκιά καί 
τό φορέματα σου. Νά ύφαίνης πατανίες, κιλίμια, συντζαντέ- 
δες, πετσέτες, τραπεζομάντηλα γιά τό σπίτι σου καί 
«βημόθυρα, καί καλύμματα γιά τίς Έκκλησιές τού χωριού 
σου. Νά ύφαίνης, νά κτυπάς τό πέταλο καί νά τραγουδάς, 
νέα κοπέλλα τό νιό πού περίμενες στό γάμο σου, ή τόν 
άνδρα καί τόν αδελφό σου, πούλειπε στόν πόλεμο, στήν 
ξενητειά ή στή Μαδάρα. Νά ύφαίνης καί νά τραγουδάς τίς 
Κρητικές Μαντινάδες, πού μιλούνε γιά τήν ομορφιά τού 
κόσμου, γιά τήν πιστή άγάπη, γιά τό Θεό καί τούς 'Αγίους 
του. Νά ύφαίνης καί νά ξομπλιάζης απάνω στά φαντά σου 
τή ζωή τής Κρήτης. Τό Γάμο καί τή συντεκνιά, τίς δουλειές 
τής αγροτιάς, τούς πολέμους καί τά παλληκάρια της.

Σέ θυμούμαι τό Σπερνό τ’ Ai Γιαννιοϋ (24 Ιουνίου), ν’ 
άπλώνης στά δώματα τού χωριού τά προικιά καί τά φαντά 
σου, γιά νά μή τα πειράζη ή «κοτσιπίδα», καί τήν παραμονή 
τού Γάμου σου νά τά φωτίζη ό παπάς μέ τόν αγιασμό, γιά νά 
μπούνε ευλογημένα στό καινούργιο σου νοικοκυριό. Σέ 
θυμούμαι νά στρώνης όμορφα τραπέζια, κάθε φορά πού ό 
Κύρης σου, ό άνδρας ή ό γιός σου, σούφερνε στό σπίτι ξαφ
νικά τούς Μουσαφίρηδες. Δέν τούς περίμενες καί δέν τούς 
ρωτούσες τί θέλανε καί ποιοι είναι, μόνο μπαινόβγαινες σάν 
αγαθή μοίρα στό Μαγερειό σου καί πότε μέ τό κουνέλι σου



καί πότε μέ τήν όρνιθά σου καί πότε μέ τό δανεικό ψωμί τής 
γειτονιάς, νά έτοιμάζης τό τραπέζι. Νά βγάζης άπό τήν 
κασσέλα τά φαντά τραπεζομάντηλα καί τις πλουμιστές 
πετσέτες, πού μυρίζανε μαντζουράνα καί κυπαρίσσι καί 
ν αποσιάζης τό σπίτι καί τόν άνδρα σου.

Τά παλαιικά μας (Ριζίτικα) τραγούδια, πού τραγουδούνε 
άκόμη τήν τάβλα (τραπέζι), του Κρητικού σπιτιού, οι ξενοδό
χοι των καιρών μας, πού προσκαλοΰνε τούς ξένους νάρθου - 
νε καί νά χαροΰνε τήν Κρητική φιλοξενία, σε Σένα τή 
Γυναίκα τής Κρήτης χρωστούμε αυτή τήν κληρονομιά, αύτό 
τό νάμι (φήμη) τού Νησιού μας.

Γυναίκα τής Κρήτης. Ύφάντρα καί Νοικοκυρά. Μεγάλα 
καί θαυμαστά τά έργα σου. Ή άνθρωπιά καί ή άξιωσύνη σου.

Μά τώρα, πού άντί γιά ρόκα κρατάς στά χέρια σου τιμόνι 
κι αντί γιά τό πέταλο τ' αργαλειού χτυπάς τά πλήκτρα των 
κομπιοΰτερ, πότε θά τραγουδής, πότε θά ξομπλιάζης κιλίμια 
καί πότε θά στρώνης τ' άρχοντικό σου τραπέζι;

Πιάστηκες καί σύ στή φάκα τού «τεχνικού πολιτισμού», 
πού λύνει πολλά προβλήματα, μά στό τέλος σβήνει καί τόν 
ίδιο τόν άνθρωπο. Τό ξέρω, δέν μπορείς νά γυρίσης πίσω, μά 
πρέπει ωστόσο νά περισώσης τήν ψυχή σου, τήν προσωπι - 
κότητα καί τό νόημα τής ζωής σου. Κι όπως μέ περηφάνεια 
καί καμάρι φυλάεις κάποιο παλιό κιλίμι τής Μάνας σου ή τής 
Γιαγιάς σου, φύλαξε μέσα στό στήθος σου καί κάποιο άπο- 
μεινάρι άπό τήν άξιωσύνη καί τήν αρχοντιά της. Μπορεί μέ 
τούτο τό ψυχικό προζύμι ν' άναπλάσση πάλι ό Θεός μιά 
μέρα τήν Κρήτη. Τήν Κρήτη καί τήν άνθρωπότητα.





Καλοπαιδουσες καί καλαναθρεμμένες...

C ήμερο, πού παραπονιούμαστε γιά τό Δημογραφικό 
πρόβλημα στήν πατρίδα μας καί φοβούμαστε τή 

συρρίκνωση καί τόν άφανισμό του "Ελληνισμού, είναι επίκαι
ρο νά θυμηθούμε καί νά πούμε, πώς οί γυναίκες τής Κρήτης 
ήταν καλοπαιδοΰσες καί καλαναθρεμμένες. Γεννούσαν 
δηλαδή πολλά παιδιά καί τ’ άνατρέφανε μέ στοργή καί με 
ήθος, πού δέν έχη καμμιά σχέση μέ τήν άνεύθυνη - ρέμπελη 
αγωγή των σημερινών σχολειών.

Στά παλιά χρόνια, λένε οί ιστορικοί, ή Κρήτη είχε πάνω 
άπό τό ένα εκατομμύριο άνθρώπους. Αργότερα μέ τούς 
πολέμους καί τις επαναστάσεις, χαμήλωσε πολύ ό 
Χριστιανικός πληθυσμός της, μά μετά τήν απελευθέρωση 
άπό τούς Τούρκους ( 1898), ή Κρήτη άρχισε πάλι ν’ άνασταί - 
νεται καί ν’ άναγεννάται. Οί γυναίκες της γεννούσαν πολλά 
παιδιά (6, 8, 10 καί 12) καί γέμιζαν τά χωριά της χριστιανό- 
πουλά.

Είχανε τίς πικρές εμπειρίες τών Τουρκοπολέμων κι ήθε
λαν νά τά πληθαίνουν γιά τήν Πατρίδα καί τό Γένος. Αλλά 
βαθύτερα στό θέμα τών γεννήσεων, Γυναίκες καί άνδρες, 
ακολουθούσαν τό Νόμο τού Θεού καί τό θεωρούσαν μεγάλη 
αμαρτία νά μή κάνουνε παιδιά, ή νά τά σκοτώνουν, όπως τό 
κάνουν σήμερο μέ εκτρώσεις κι άλλες αμαρτίες... Ούτε καί 
απασχολούσε τίς Γιαγιάδες μας ή μόδα τής σιλουέτας. 
Γυναΐκες κι άνδρες μπαίνανε παρθένοι στό Γάμο των, 
κρατούσαν άμόλευτα τά κορμιά καί τίς ψυχές των καί 
γεννούσαν, φτωχοί καί πλούσιοι, γιά τή δική των τή χαρά 
καί τό συμφέρον τής πατρίδας, πολλά παιδιά.

Καλοπαιδοΰσες καί καλαναθρεμμένες ο'ι γυναίκες τής 
Κρήτης. "0 Απόστολος Παύλος στήν επιστολή του στόν



πρώτο ’Επίσκοπο τής Κρήτης τόν Τίτο, ανάμεσα σέ άλλες 
συμβουλές του παραγγέλνει: «Πρεσβύτιδας ωσαύτως 
παράγγελε νά σωφρονίζουσι τάς νέας φιλάνδρους εϊναι, 
φιλότεκνους, σόφρωνας, άγνάς, οίκουρούς. (Τιτ. 2, 1-8) 
Δηλαδή οΐ ώριμες γυναίκες, Μητέρες, Γιαγιάδες, νά διδάσκουν 
τις νεώτερες, ν’ άγαποϋν τούς άνδρες των, νά γεννούν παι
διά καί νάνοι σεμνές καί καλές νοικοκυρές».

Δέν ξέρω πόσα στοιχεία άπό τούς Μινωϊκούς 
Πολιτισμούς περάσανε σιγά σιγά καί μπήκανε στή ζωή τής 
νεώτερης, τής χριστιανικής Κρήτης. Μά όσο μελετά κανείς 
βαθύτερα τά ήθη καί τις παραδόσεις τής σημερινής Κρήτης, 
«όχι βέβαια τής ξένης ψευδοκουλτούρας», τά βρίσκει σφρα
γισμένα καί μυρωμένα άπ’ τό Άγιο Μύρο τής 'Ορθοδοξίας.

Σχολειά καί Φροντιστήρια δέν υπήρχαν στούς δύσκο
λους καιρούς τής Κρήτης. Μά τό Χριστιανικό σπίτι, αυτό τό 
πανάρχαιο διδασκαλείο τής ανθρωπότητας, έδινε κι έδώ 
στόν τόπο μας μιά σοβαρή αγωγή, πού τή λέγανε 
«άναθροφή».

Στήν Κρητική μας γλώσσα υπάρχουν άκόμη καί σήμερο 
οί βαρυσήμαντες λέξεις: Καλαναθοεμμένος
Κακαναθοευυένος. πού στάθηκαν μετράδι ανθρωπιάς καί 
ποιότητας, γιά άνδρες καί γυναίκες, καί δείχνουνε τόν παι
δαγωγικό ρόλο πού άσκοϋσε ή Γυναίκα στό σπίτι καί τήν 
κοινωνία της. Κι όταν οί παποϋδες μας παντρεύανε τά παι
διά των, δέν έβαζαν στήν πρώτη γραμμή τά κάλλη καί τά 
πλούτη, άλλά τήν άναθροφή.

Καλοπαιδοϋσες καί καλαναθρεμμένες ήταν οί γυναίκες 
τής Κρήτης...

Μά τώρα, πού ή είδωλολατρεία τής κατανάλωσης καί ό 
ελεύθερος έρωτας καταστρέφουνε τό Διδασκαλείο τού 
σπιτιού μας, ποιος θά δίνη τήν καλή άναθροφή;



Τώρα πού τά νιάτα παιδαγωγοΰνται κι άνατρέφονται στά 
Σχολειά των καταλήψεων καί των ναρκωτικών, ποιος θ' 
άναθρέψη τίς νέες Κρητικοποϋλες ναναι φιλότεκνες, αγνές 
καί νοικοκυράδες; Τώρα, πού τά «παιδιά του σωλήνα» κι 
άλλες γενετικές αλχημείες, μπορεί νά οδηγήσουνε σέ 
τερατογονίες, ποιος μπορεί νά έγγυηθή τό μέλλον τής 
Κρήτης; Τάχα δέν είναι καιρός, μέσα σ' αύτό τό χαλασμένο 
κόσμο πού μπήκαμε, νά άνακαλύψωμε πάλι τήν οικογένεια, 
όπως τή σφράγισε ή Χριστιανική μας Παράδοση, ή 
'Ορθοδοξία μας καί νά εμπιστευτούμε πάλι στά χέρια της, 
τήν άγωγή των παιδιών μας;

Μπορείτε σημερινές γυναίκες τής Κρήτης, νά ξαναπάρε- 
τε στά χέρια σας αύτό τό μέγα προνόμιο, πού πρωτόπλα
στα σας έδωσε ό Θεός;



Τό πατρογονικό Κόνισμα...

9 V πό μικρά παιδιά τό βλέπαμε μέ τ’αδέλφια μου κρε- 
μασμένο σ' ένα τοίχο στήν ανατολική πλευρά του 

σπιτιού μας, πάνω άπό τό πανιόλο μας. 'Ολόγυρα του ήταν 
κι άλλα μικρά χάρτινα κονίσματα κι άγιόχαρτα, πού τάχε 
μαζέψει ή θεοσέβεια τής Μάνας μας, μά κείνο ξεχώριζε άπό 
τά ασήμια πού σκέπαζαν τό Σώμα τής Παναγίας καί του 
μικρού Χριστού κι άφηναν νά φαίνωνται μόνο τά πρόσωπά 
των.

ΎΗταν ένα Κόνισμα τής Γλυκοφιλούσας Παναγίας, 
Ρωσσικής μάλλον τέχνης, πού κληρονόμησε ή Μάνα μας 
άπό τόν παποΰ της τόν Παπαγιωργάκη (Μαριακάκη), πού καί 
κείνος πάλι τόχε κληρονομήσει άπ’ άλλους παλαιότερους 
παπούδες.

Στά χρόνια τής Τουρκικής σκλαβιάς πολλοί Κρητικοί, 
κρυφά καί φανερά ταξιδεύανε στήν ’Ορθόδοξη Ρωσσία καί 
φέρνανε μαζί των κονίσματα, Δισκοπότηρα καί ελπίδες 
ελευθερίας...

Εκεί στόν τοίχο ήταν κρεμασμένο τό Κόνισμα τής 
Παναγίας. Καί δίπλα Του τό καντήλι μέ τό λάδι τής παλιάς 
φάμπρικας φώτιζε τά Σκολόβραδα τις Άγιες μορφές τής 
Θεομάνας καί τού «Μονογενούς» Υιού της, κι άπλωνε στό 
φτωχικό μας σπίτι ένα ιλαρό σύθαμπο, πού καλούσε τόν 
άνθρωπο σέ περισυλλογή καί γαλήνη.

Εκεί μικρά παιδιά είδαμε τούς Γονιούς μας νά κάνουν τό 
σταυρό των σαν πήγαιναν νά κοιμηθούνε καί κεΐ μάθαμε καί 
μ εις νά γονατίζωμε καί νά λέμε τίς παιδικές μας προσευχές. 
Καί τή Μεγάλη Σαρακοστή, πού οι Ορθόδοξοι χριστιανοί 
κάνουνε τίς Μετάνοιες των, ή Μητέρα μάς παράγγελνε σάν 
πηγαίναμε νά κοιμηθούμε: «Νά γονατίζετε καλά καί νά



χτυπά τό κούτελό σας στις τάβλες γιά νά μετρώ καί γώ από 
τό μαγειριό (κουζίνα) πόσες μετάνοιες κάνετε...».

Εκεί στό Κόνισμα τής Παναγίας είδαμε πολλές φορές νά 
γονατίζη ή Μάνα μας καί νά λέη τόν πόνο της σάν έθαφτε 
μερικά άπό τά πολλά παιδιά πού γέννησε. Καί συχνά μάς 
έλεγε: ή Παναγία είναι ή Μάνα μου. Γιατί έγώ δέ γνώρισα τη 
Μάνα πού μέ γέννησε. Πέθανε στη Γέννα της καί μ’ άφησε 
ορφανή. Μεγάλωσα μέ Μάνα την Παναγία».

Κι άλλη φορά μάς είπε: «Τό Κόνισμα είναι θαυματουργό, 
γιατί μιά φορά, πού ό παποϋς μου ό Παπαγιωργάκης διάβασε 
σ' ένα άρρωστο τό Κόνισμα χτυπούσε καί ράϊσε τό τζάμι 
του».

Κι άπό τότε πόσες «ραγισμένες» ψυχές γονατισμένες 
στό Κόνισμά σου Παναγία, μου περιμένουν τό θαύμα Σου; 
Πόσες πονεμένες ψυχές γονατισμένες στις εικόνες σου, 
πού γεμίζουν τά Μοναστήρια, τά ’Εκκλησάκια καί τά εικονο
στάσια των σπιτιών μας περιμένουν τήν εύσπλαχνία καί τή 
χάρη σου;

Πολλοί μας έρωτοΰν: Μά τι είναι καί πώς γίνονται οι θαυ - 
ματουργιές εικόνες; Σ’ ένα Όρθολογιστή ποΰναι «μιασμένο» 
τό μυαλό του άπό τήν περηφάνεια τού λογικού, είναι δύσκο
λο νά έξηγήση κανείς, πώς θαυματουργεί ένα «ξύλο». Μά 
όπως παντού σ’ όλο τόν υλικό κόσμο είναι άποτυπωμένη ή 
Σοφία κι ή Παντοδυναμία τού Δημιουργού κι ενεργεί μέ τούς 
θαυματουργούς φυσικούς νόμους, άπό τό ταπεινότερο χορ
τάρι, ώς τά άμέτρητα άστέρια τ’ ούρανοΰ, τό ίδιο καί μιά 
εικόνα είναι δυνατόν νά «διαποτιστή» άπό τή χάρη του καί 
νά γίνεται θαυματουργή μέ τήν πίστη έκείνων, πού πιστεύ
ουν σταθερά.

Αλλά καί πέρα άπ' αυτό, σ’ ένα κόνισμα πού γενεές 
γενεών έχουν προσφέρει τήν πίστη, τά δάκρυα καί τίς προ-



σευχές των, δέν είναι δυνατόν παρά να είναι 
«στοιχειωμένο» από ύπερφυσικές δυνάμεις. Γιατί κι ό 
άνθρωπος, ό καλός, έχη μέσα του θεϊκές δυνάμεις πού 
ένεργοϋνε στά καλά έργα. Καί κάθε καλό έργο είναι ένα 
θαύμα στη ζωή μας.

Σ' αυτό τό πατρογονικό κόνισμα, γονατίζω καί γώ 
Παναγία μου, καί κάνω την άναφορά μου «υπέρ των έντει- 
λαμένων ήμΐν τοϊς άναξίοις εΰχεσθα! ύπερ αυτών...». Γιά κεί
νους πούχουν ραγισμένες καρδιές άπό άρρώστιες, πόνους 
κί αμαρτίες καί ζητούνε τη Μεσιτεία καί τη Χάρη Σου.
Γονατίζω καί κάνω τη δέηση μου:
«ϋπό τήν σήν ευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε

τάς ημών Ικεσίας μή παρίδης έν περιστάσει
άλλ’ έκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς η μόνη Αγνή, μόνη
Ευλογημένη.



Ή Παναγία στή Κρήτη

Γιά χάρη του βασιλικού ποτίζεται κι ή γλάστρα», λέει 
μιά όμορφη Κρητικη παροιμία. Καί ό βασιλικός βλα - 

στός των Ουρανών, ό Χριστός, πού ενσαρκώθηκε «έκ πνεύ - 
ματος Άγιου καί Μαρίας τής Παρθένου», έδωσε άπό τη Θεία 
του υπόσταση μιά ακτίνα θεϊκής φεγγοβολής στην Πάναγνη 
Μητέρα του, τή Μαρία, καί κατέστησε τόνομα της ιερό καί 
ύπερύμνητον στις γενεές των άνθρώπων.

Καί ή Κρήτη, πού άπό την ημέρα τής Πεντηκοστής πήρε 
στά Ιεροσόλυμα τό Βάπτισμα της στή Χριστιανική πίστη, 
πήρε σιγά - σιγά κι όλα τ’ άγια βιώματα πού ή πρώτη 
’Εκκλησία καί θεολογία τής Ανατολής ετοίμασαν γιά τή 
Μαρία. Τάκλεισε στήν καρδιά της καί τάκαμε σεβασμό, 
ευγνωμοσύνη κι αληθινή λατρεία γιά τή Μεγαλύτερη καί 
Ενδοξότερη Γυναίκα τής Χριστιανικής ιστορίας καί μαζί τά 
μεταμόρφωσε σέ εύσέβεια, κι ελπίδα γιά τη ζωή καί τήν 
πολυβασανισμένη μοίρα της.

Πολλά χωριά, τόποι, πλαγιές καί λαγκαδιές τής Κρήτης 
έχουνε τόνομα τής Παναγίας, όλα σημαδεμένα άπό 
Μοναστήρια κι Εκκλησίες κι άπό θαύματα καί συναπαντή- 
ματα της.

Ή Κυρά Γωνιά, ή Παναγία ή Θυμιανή, ή Κυρά Καλυβιανή 
καί τόσα άλλα ιερά ονόματα, πού ημερώνουνε βουνά καί 
κάμπους μέ τό γλυκύτατο όνομα τής Μεγάλης Μάνας. 
Πανάρχαια μισοκαυμένα κονίσματα κι άριστουργήματα 
Βυζαντινής τοιχογραφίας, σέ γκρεμισμένες Έκκλησιές 
παρασταίνουν τή Μεγαλόχαρη στις μεγάλες στιγμές τής 
ζωής της: Γέννηση, Είσόδια, Ευαγγελισμός, Κοίμηση, 
Πλατυτέρα, Ύπέρμαχος, Δεομένη καί μαρτυρούνε τή βαθειά 
πίστη στήν Πανσέβαστη Μητέρα τού Θεού.



Καί τδνομα τής Μαρίας είναι πολυσύχναστο στά όνομα - 
τα των Γυναικών τής Κρήτης: ΉΔέσποινα, ή Βαγγελιώ, ή 
Παναγιωτίτσα και προπάντων οι Μαρίες γεμίζουν τό βαπτι- 
στικό συναξάρι των Γ υναικών τοϋ Νησιού μας καί δείχνουνε 
πόσο βαθειά μέσα στην ψυχή τού Λαού μας στάθηκε ή τιμή 
καί ή αγάπη τής Παναγίας καί πόσο τό τετιμημένο όνομά 
Της έλάμπρυνε φτωχές άνθρώπινες υπάρξεις.

Όμως καί πέρα όπό τή στενή λατρευτική χρήση, τόνομα 
τής Μαρίας μπήκε πλατύτερα στή ζωή καί στήν καρδιά τοϋ 
Χριστιανικού λαού μας κι έγινε όρκος κι επίκληση στή χαρά 
καί στον πόνο του:

«Μαρία λέν την Παναγιά, Μαρία λεν καί σένα,
κι άν άρνηθώ τσή Παναγιάς θά σ’ άρνηθώ καί σένα»...

τραγουδούσαν στις μαντινάδες των, οι λεβέντες τού Νησιού 
κι έδιναν σιγουριά καί ιερότητα, στό μεγάλο αίσθημα τής 
αληθινής αγάπης. Καί πάλι σ’ όλες τίς στιγμές, πού τό κακό, 
απότομο κι αναπάντεχο έρχεται νά χτυπήση τήν πόρτα καί 
τήν καρδιά των ανθρώπων, όλοι πρώτα φωνάζομε 
Παναγία μου καί τήν καλούμε βοηθό καί στήριγμά μας.

Ή σεμνή Κεχαριτωμένη κόρη τής Ναζαρέτ έδωσε το 
παράδειγμα καί τό ιδανικό υπόδειγμα στις κοπέλλες άνα- 
ρίθμητων γενεών καί παιδαγώγησε έτσι σέ δύσκολους καί 
βάρβαρους καιρούς τά ήθη τής Γυναίκας. Καί πάλι ή τεθλιμ
μένη Μάνα τού Σταυρού, (MATER DOLOROSA) στάθηκε παρη
γοριά κι ελπίδα γιά τίς χαροκαμένες Μάνες τού Νησιού, 
κάθε φορά πού ή πανούκλα, ό πόλεμος καί οι ξεσηκωμοί 
ρημάζανε τόν τόπο.

Γεμάτη είναι ακόμη ή Κρήτη όπό Εκκλησίες, Πανηγύρια, 
καί Προσκυνήματα τής Παναγίας. Στά προσκυνήματα αύτά ή 
Κρήτη πρόσφερε λάδι, κερί, ασήμι καί χρυσάφι. Καί στά 
προσκυνήματα αύτά ή Δέσποινα τοϋ Κόσμου στάθηκε κι



ακούσε την καρδιά καί τούς καημούς τής Κρήτης. Χρυσές 
άλυσσίδες, δακτυλίδια, σκουλαρίκια, άσημωτές καρδιές κι 
άλλα πολύτιμα αφιερώματα κρέμονται στά παλαιικά κονί- 
σματα τής Παναγίας, ταμένα κι άφιερωμένα άπό τόν πόνο 
καί την ευγνωμοσύνη τής Κρήτης σέ κείνη, πού είναι ή άκα - 
ταίσχυντη Ελπίδα καί προστασία των Χριστιανών. Καί μαζί 
μ’ αύτά τά ορατά σημάδια τής Πίστης καί τής προσδοκίας, 
καημοί, πόθοι καί πόνοι, δάκρυα καί γονατίσματα, κλάματα 
καί μοιρολόγια, ευχές, όνειρα, λαχτάρες καί νοσταλγίες άπό 
ευτυχισμένους καί δυστυχισμένους άπό καθαρούς καί άκά- 
θαρτους μπροστά στό εικόνισμα τής Μεγαλόχαρης. Ή ευαί
σθητη καί πολυπληγωμένη καρδιά τής Κρήτης στά πόδια 
τής Μεγάλης Μάνας.

Κι ή Δέσποινα του κόσμου τά δέχεται όλα, τ' άκούει όλα 
καί δίνει αύτό πού χρειάζεται ό άνθρωπος. Τό κουράγιο, τήν 
ελπίδα, τή γαλήνη καί τή συγγνώμη. Χιλιάδες χρόνια, χιλιά - 
δες πρόσωπα, αμέτρητες υπάρξεις πρόσφεραν τήν εύλά - 
βεια των στ ή Μαρία καί πήραν φως καί γλυκασμό στή μοίρα 
των. Ποιος μπορεί νά μετρήση τήν άμμο καί τ' άστρα; Ποιος 
μπορεί να λογαριάση τούς πόνους καί τίς λαχτάρες των 
άνθρώπων; Ποιος μπορεί νά μαζέψη, άς πούμε έτσι σ’ ένα 
Ιατρικό Δελτίο, τά τραύματα καί τά ιάματα, και νά λογαριά - 
ση εκείνη τήν αστάθμητη υπερκόσμια παρηγοριά, πού 
έδωσε καί δίνει ή Μεγαλόχαρη σ' όλο τό κόσμο μά καί δω 
στήν Κρήτη μας;

Ai γενεαί πόσοι μακσρίζομέν Σε, τήν μόνην Θεοτόκον...»
Δέσποινα του Κόσμου: Οί γενεές των αιώνων Σέ ύμνησαν 

καί θά Σέ υμνούνε στόν αιώνα.
’Απόστολοι έκ Περάτων, Ταξιαρχίες Αγγέλων, Σύνοδοι 

Πατέρων 'Αγίων, θεολόγοι καί Μύστες, Παρθένες καί 
Ερημίτες θά σέ προσφωνούνε Κεχαριτωμένη, θά σέ όνομά -



ζουνε Θεοτόκον, θά σου ψάλλουνε Χαιρετισμούς καί 
Ακαθίστους καί θά σου αφιερώνουνε τή ζωή καί την 
Παρθενία των.

Καί μ εις άπό δω άπό τήν Κρήτη, δέν θά πάψωμε ποτέ νά 
τιμούμε τόνομα καί τή χάρη Σου καί δέ θα κουραστούμε νά 
σου κτίζωμε Εκκλησίες καί Μοναστήρια. Άπό τις 
Χρυσό σκαλί τι σσες καί τίς 'Οδηγήτριες μας, άπό τίς 
Βαγγελίστρες καί τίς Παρθένες των Βουνών καί των χωριών 
τής Κρήτης, Θά Σου στέλνωμε, ώ Δέσποινα τού Κόσμου, τό 
τάσιμο καί τήν ευγνωμοσύνη μας, τή μυστική ικεσία καί τό 
γοερό πόνο μας.

Θά βαπτίζομε τά παιδιά μας στόνομά Σου, θά δείχνωμε 
τή σεμνή μορφή Σου στις κόρες καί τίς αδελφές μας, θά Σ’ 
έχωμε Ύπέρμαχο Στρατηγό σ' όλες τίς μάχες κατά βαρβά
ρων καί στερνά στό ξυλοκρέββατο καί στή Μεγάλη κρίση, 
Σύ θάσαι ή Μεσίτρα κι ή καταφυγή μας.

Καί δέ φοβάσαι άπό τό χαλασμό τού χρόνου καί τής 
έποχής ώ Δέσποινα Μαρία. Ή νεοειδωλολατρεία των καιρών 
μας θά πληθαίνη ίσως γιά άρκετα άκόμη χρόνια τή σύγχυση 
καί θά λερώνη τόν άνθρωπο. Ή Γυναίκα πρό πάντων, πού 
στάθηκες γι' αυτήν τό μεγάλο καύχημα καί τό υπέροχο 
πρότυπο, θά ταλαιπωρηθή περισσότερο άπό τούτη τή σύγ
χυση. Θά ξεκλίνη άπό τήν άληθινή μοίρα της, καί θά γενή 
πάλι τό μεγάλο θύμα (όπως τότε μέ τήν Εύα) σέ μιά άπό τίς 
τραγικότερες στιγμές τής άνθρώπινης 'Ιστορίας.

"Ομως Εσύ θά άκτινοβολής, Παρθένα καί Βασίλισσα τών 
’Αγγέλων μέσα στήν αιώνια δόξα τού Θεού καί μέσα στήν 
καθαρή ευγνωμοσύνη τής άνθρώπινης ψυχής. Θ’ 
άκτινοβολής καί θά περιμένης. Καί μακάριοι όσοι θά περιμέ
νουνε μαζί σου...



Τό Πρότυπο τής Παρθενίας 
σ’ ένα ά-παρθένο κόσμο

Κάθε χρόνο ό 15/Αύγουστος μέ την Κοίμηση τής 
Παναγίας, μέ τίς βραδινές παρακλήσεις καί τη 

νηστεία του, ανασύρει από τό θησαυροφυλάκιο των 
Δογμάτων καί των παραδόσεων τής 'Ορθοδοξίας μας τό 
Πρόσωπο τής Παρθένου Μαρίας καί μαζί μέ τό Σεπτό της 
Κόνισμα τό στήνει. Πρότυπο μπροστά στά μάτια τής ψυχής 
καί τής ζωής μας: Πρότυπο Κόρης καί Μάνας. Πρότυπο 
άρετής καί 'Αγιότητας Πρότυπο αγνείας καί Παρθενίας.

Η Δογματική παράδοση τής Εκκλησίας τήν καθιερώνει 
«προ του τόκου Παρθένον καί μετά τόκον Παρθένον», δηλ. 
Αειπάρθενον καί ή υμνολογία τήν ψάλλει «Άσπιλη, 
Αμόλυντη, άφθορη, άχραντη, αγνή Παρθένα...»

Ο χριστιανισμός πού εμφανίστηκε στούς χρόνους τής 
παρακμής του αρχαίου 'Ελληνορωμαϊκού κόσμου, ενός 
κόσμου βυθισμένου στή φθορά τής είδωλολατρείας του, 
ήθελε νά δώση στή νέα κοινωνία πού εγκαινίαζε στήν 
ανθρώπινη 'Ιστορία, μεγάλα πρότυπα άρετής καί άνάπλασης 
τού κόσμου. Κι ανυψώνοντας τή Γυναίκα, πουναι πάντα βιο
λογικά καί ήθικά Μάνα τής ζωής, πήρε τό πρότυπο τής 
Παναγίας και τόκαμε αιώνιο Σύμβολο τής Παρθενίας τού 
κόσμου καί τού ανθρώπου.

Γιατί ό κόσμος καί ό άνθρωπος πού βγήκαν Παρθένα 

δημιουργήματα άπό τά χέρια τού Θεού καί μολύνθηκαν 
αργότερα άπό τό ρύπο τής αμαρτίας των πρωτοπλάστων, 
δέ μπορούν νά ζήσουν χωρίς τήν πρωτόπλαστη παρθενιά 
των. Καί δέν παύουν νά τή νοσταλγούν καί νά τήν 
άναζητοΰν μέσα σέ Βαπτίσματα καί «καθαρμούς», πού έχουν



οί θρησκείες όλων των εποχών καί των Λαών της Γης.
Ιδιαίτερα ό χριστιανισμός, πού θέλει νά ύψώνη τόν 

άνθρωπο ώς τήν ψηλότερη κορφή τής τελειότητας τη 
θέωση», τόν σπρώχνει αδιάκοπα στό Μέγιστο καί τό 
Απόλυτο, έχη καί τό απόλυτο πρότυπο τής Παρθενίας, τήν 
Παναγία, γιά νά ϋπενθυμίζη καί νά έπανορθώνη σέ κάθε 
εποχή τό χαμένο ιδανικό μας.

Μά ό κόσμος πού ζοϋμε σήμερο είναι ένας ά-πάρθενος 
κόσμος. Ό σύγχρονος άνθρωπος κάνοντας άλλη μιά φορά 
κατάχρηση τών νόμων καί τών εντολών πού ό Δημιουργός 
έθεσε στ ή Δημιουργία του εκπορνεύει καί διαφθείρει τόν 
κόσμο καί τόν εαυτό του. Μέ τήν κατάχρηση καί τή ληστρική 
επέμβαση του στό φυσικό κόσμο, δέν άφήνει καμιά 
«παρθενική» γωνιά σ’ αύτόν. Καίει τά δάση, ρυπαίνει τά 
ποτάμια καί τις θάλασσες καί μολύνει τόν άέρα πού άνα- 
πνέει.

Στήν κοινωνική μας ζωή έγκαταλείπονται θεσμοί καί 
παραδόσεις, πού έχουν μέσα των τήν Παρθενικότητα τών 
ανθρωπίνων σχέσεων: τήν τιμιότητα, τήν ειλικρίνεια, τήν 
ντροπή, τό σεβασμό, τήν εύγένεια. Ό χουλιγκανισμός 
μικρών καί μεγάλων γίνεται κυριάρχος νόμος τής ζωής καί ή 
Δημοκρατία εκπορνεύεται συχνά σέ δημαγωγία καί τρομο
κρατία.

Στις σχέσεις τών φύλων άνατρέπονται αιώνιοι βιολογικοί 
καί ήθικοί νόμοι, πού έγγυοΰνται τήν υγεία τής ζωής. Τή 
θέση τού τιμίου Γάμου παίρνει ό έλευθέρος έρωτας, ή αγνό
τητα τών παιδιών συκοφαντεΤται καί ξεπουλιέται φτηνά και 
πρόωρα.

Ή ομοφυλοφιλία θεωρείται «νόμιμο» πάθος κι ό άνθρω
πος (άνδρας καί γυναίκα) παραδίδεται στήν άτίμωση πρω
τογόνων ένστικτων.



Τά παιδιά «σκοτώνονται» στη μήτρα τής Μάνας των κι 
ύστερα άναζητοϋνται γοερά άπό τους «άτεκνους» φονιάδες 
των.

01 γέροι έγκαταλείπονται άπό τά παιδιά των, γιατί είναι 
«βάρος» καί πεθαίνουν έρημοι σέ θλιβερούς «οίκους 
ευγηρίας».

Ένας κόσμος όμως ά-πάρθενος, μοιραία γίνεται καί 
απάνθρωπος κόσμος. Κι ό σύγχρονος άνθρωπος γιά νά 
δικαιολογήση την κατάπτωση του βρήκε την ψευδοφιλοσο- 
φία τής άπομυθοποίησης. Ή πίστη, λέμε είναι μύθος, ή άρετή 
είναι μύθος. Ή οικογένεια είναι μύθος. Κάθε 'Ιερό καί όσιο 
είναι μύθος. Στ' όνομα τής 'Επιστήμης (ταλαίπωρη 'Επιστήμη 
τί σοϋ φορτώνομε) καί τής προόδου θέλομε νά τά άπομυθο- 
ποιήσωμε όλα. Νά τά ξεγυμνώσουμε δηλ. όλα άπό τήν ουσία, 
τήν ιερότητα καί τήν γοητεία των, γιά νά μας μείνη ή γύμνια, 
ή άνία, τό κενό, ή απελπισία, ό φόβος, τά ναρκωτικά καί τά 
ψυχιατρεία.

Σ’ αύτό τόν ά-πάρθενο καί ά-πάνθρωπο κόσμο ή 
Εκκλησία μας προβάλλει καί πάλι τούτες τις μέρες τό πρό
τυπο τής Παναγίας Παρθένας.

Τό πρότυπο έκεινο, πού υπήρξε «Καθαρώτατος Ναός» γιά 
νά ύπενθυμίζη σ' όλους μας τήν Ιερότητα τού χώρου και τού 
χρόνου πού ζοΰμε.

Τό πρότυπο έκεΤνο, πού υπήρξε Αγνή κόρη γιά νά θυμίζη 
στά νιάτα όλων των εποχών, τήν αγνότητα πού βαστούνε 
στό κορμί καί τήν ψυχή των γιά νά άναπλάθουν σέ κάθε 
γενιά παρθένα καί καθαρή τή ζωή τού κόσμου. Τό πρότυπο 
εκείνο, πού γέννησε τό Σωτήρα, τό Σωτήρα τού κόσμου, γιά 
νά ύπενθυμίζη στή Γυναίκα, πώς πρωταρχικός της ρόλος 
είναι νά γεννά καί νά άνατρέφη άνθρώπους πού θά σώζουν 
τή ζωή τού κόσμου άπό τή φθορά τής πτώσης καί τής άμαρ -



τίας...
'Υψηλό καί Απόλυτο φαίνεται τό πρότυπο της Παρθένας 

Μαρίας. Μά ό άνθρωπος πρέπει νά κυνηγά τό απόλυτο κι 
όταν ακόμη δέν τό φτάνει όλότελα, γιατί έτσι μόνο υψώνει 
τόν έαυτό του καί τόν κόσμο πού ζή.

Άσπιλη, Άχραντη, Αγνή Παρθένα, Πλατυτέρα του 
κόσμου.

Άπλωσε τό πέπλο τής Παρθενίας σου καί σκέπασε τή 
γύμνια του σημερινού κόσμου. Σκέπασέ τον μέ τή χάρη σου 
καί μέ τά χέρια καί τά έργα εκείνων, πού τιμούνε τό πρόσω
πο καί τό πρότυπο σου καί ταπεινά πασχίζουνε γιά νά γεννή 
τούτο τό θάμα.

Καστέλλι 15/Αύγουστου 1992



Εΰα καί Παναγία
(Ή Γυναίκα καί το μέλλον του κόσμου)

e μήνας Αύγουστος θά μπορούσε νά όνομαστή
V-/ μήνας τής Παναγίας καί ή Κοίμηση πού άνακεφα- 

λαιώνει τή ζωή καί τό έργο τής Γυναίκας έκείνης, πού γέν
νησε τό Θεάνθρωπο Χριστό, Σωτήρα τής ανθρωπότητας καί 
παραμένει αιώνιο Σύμβολο Παρθενίας καί Μητρότητας, δίνει 
τήν ευκαιρία νά θυμηθούμε βαθύτερα τό ρόλο τής 
χριστιανής Γυναίκας στήν πορεία καί τή μοίρα τής άνθρω - 
πότητας.

Κατά τή βιβλική διήγηση, οι πρωτόπλαστοι Άδάμ καί Εύα, 
είχαν απάνω των όλα τά «προσόντα», όλα τά χαρίσματα, νά 
ζήσουν τήν τελειότητα, τήν αληθινή δηλ. ευτυχία τής 
ανθρώπινης ζωής καί νά τή μεταδώσουν στους άπογόνους 
των. Ό αντίπαλος όμως τού θεϊκού έργου Διάβολος, μέ τή 
μορφή τού όφη, ξεγέλασε τήν Εύα, τάζοντας της τήν 
«απελευθέρωση» από τή θεϊκή εξουσία καί ώδήγησε στήν 
προπατορική πτώση, μέ όλες τις συνέπειες στήν παραπέρα 
πορεία τής ανθρωπότητας. Οι «όρθολογιστές», παλαιότεροι 
καί σύγχρονοι, πού θεωρούνε μυθική καί αφελή τή Βιβλική 
διήγηση γιά τήν πτώση των πρωτοπλάστων, θά πρέπει νά 
μας εξηγήσουν γιατί ή άνθρωπότητα, μ' όλη τήν «πρόοδο 
καί τήν άνάπτυξη τηο». παραμένει βάρβαρη, ύποανάπτυκτη 
καί συχνά γκρεμίζεται σέ αδιέξοδα καί παρακμές, δηλ. σέ 
«πτώσεις».

Ή Παναγία όμως μέ τό νά γεννήση τό Θεάνθρωπο 
Χριστό, γίνεται «Ευλογημένη έν γυναιξί», καί επανορθώνει 
τήν πτώση τής προμήτορας Εύας. Καί ό Χριστός μέ τήν 
ένανθρώπισή Του εγκαινιάζει τήν «καινή κτίση» (β’ Κορινθ.



9,17) τή Νέα άνθρωπότητα, μέσα στην οποία ή Γυναίκα 
ξαναβρίσκει την πρωτόπλαστη φύση της καί γίνεται όργανο 
σωτηρίας του κόσμου.

Μέ την Παναγία, προμήτορα τής νέας «έν Χριστώ» 
ανθρωπότητας, ή Γυναίκα ξαναβρίσκει την πρωτόπλαστη 
φύση της καί μέ τήν διαιώνιση του άνθρωπίνου Γένους καί 
την «ανατροφή του» σωματικά καί ψυχικά, ενεργεί γιά τή 
σωτηρία του.

Ό χριστιανισμός μέ τό κήρυγμα «ούκ ένι άρσεν καί θήλυ» 
(Γαλ. 3, 28) άποκατάστησε τήν ισότητα των «φύλων» καί 
τοποθέτησε τή Γυναίκα στό Εικονοστάσι των Ναών καί των 
ήθικών άξιων του. Μέ τό χριστιανικό Γάμο ή Εκκλησία εξα
γιάζει τούς βιολογικούς Νόμους, κάνη μυστηριακό, τίμιο καί 
άρρηκτο τόν δεσμό άνάμεσα στόν άνδρα καί τή Γυναίκα καί 
του δίνει τις προοπτικές δημιουργίας μιας δυναμικής 
ανθρωπότητας, πού γίνεται βασιλεία τού Θεού στόν κόσμο 
αύτό καί πέρα από τόν κόσμο αύτό.

'Αλλά ό μέγας ’Αντίπαλος - ό όφις δέν παύει νά 
πολιορκή τήν Εΰα, τάζοντας της σε κάθε εποχή 
«’Απελευθέρωση».

Μέσα στις διάφορες Ιδεολογίες καί τά Κινήματα τού 
νεωτέρου κόσμου, τόν Καπιταλισμό, τό Σοσιαλισμό, 
Φασισμό, κ.λ.π. πού δείχνουν μιά άποτυχεμένη αναζήτηση 
κάποιας καλύτερης ανθρώπινης Κοινωνίας, έκαμε τήν 
εμφάνισή του καί ό φεμινισμός, τάζοντας στή Γυναίκα 
«ισότητα» καί άπελευθεύρωση».

Κανείς δέν ισχυρίζεται πώς, σέ μιά εποχή πού όλοι 
ζητούνε τά ανθρώπινα δικαιώματα καί τά προνόμια των, ή 
Γυναίκα έπρεπε νά παραμένη στάσιμη στις άτέλειες μιας 
μονόπλευρης Πατριαρχικής Κοινωνίας. Ό Φεμινισμός όμως, 
όπως φάνηκε τουλάχιστον μέχρι σήμερο, αντί νά φυλάξη



καί νά άξιοποιήση τά ιδιαίτερα καί αυθεντικά προνόμια - 
χαρίσματα της Γυναίκας, τά ένόθεψε μέ άπομιμήσεις καί 
διαστροφές άνδρικοΰ μοντέλου.

Ετσι η ισότητα των φύλων, πού θεμελιώθηκε άπό τό χρι - 
στιανισμό στή φυσικότερη καί γνησιότερη βάση της 
(άνδρας καί Γυναίκα είναι τέκνα του κοινού Θεού), εκφυλί
στηκε σιγά σιγά σε παντελόνι καί τσιγάρο καί σ’ ένα 
γυναικείο επαγγελματισμό, πού παραχαράσσει τήν ταυτό - 
τητα τής Γυναίκας.

Η «άπελευθέρωση» άπό τά λεγόμενο «ταμπού τής 
ηθικής, άπογυμνώνει τη Γυναίκα άπό τά βαθύτερα καί ίερώ- 
τερα βιώματα τής ύπαρξης της καί τήν υποδουλώνει σέ 
τόσες αθλιότητες.

Ετσι ό Φεμινισμός, ακολουθώντας τήν αίρεση τής αυτο
νομίας τού μοντέρνου άνθρώπου, τού ανθρώπου δηλ. πού 
κάνη τόν εαυτό του μέτρο καί κριτή των πάντων καί 
άρνεΤται τή συνεργασία τού Θεού, δίνει στή Γυναίκα άξιώ- 
ματα, τήν αδειάζει όμως άπό τό βαθύτερο περιεχόμενο της 
καί ζημιώνει τήν ανθρωπότητα, στερώντας την άπό πολύτι
μα ηθικά καί Κοινωνικά κεφάλαια τού Γυναικείου 
'Ανθρωπισμού.

Γιατί ό Φεμινισμός μπορεί νά δίνη στή Γυναίκα τό δικαίω - 
μα νά γίνεται Υπουργός Δικαστής καί Χωροφύλακας... ή 
άνθρώποτητα όμως χάνει τή Μάνα, τή σύζυγο, τήν άδελφή 
χάνει τήν Ιέρεια τής Οικογενειακής Εστίας, πού υπήρξε ό 
υγιέστερος θεσμός τών ανθρωπίνων πολιτισμών. Καί τή 
ζημιά αύτή τήν πληρώνομε ήδη καί θά τήν πληρώση άκόμη 
περισσότερο στό μέλλον τό άνθρώπινο Γένος.

Χοίρε άνόρθωσις τών άνθρώπων
Χοίρε κατόπτωσις των διαμονών
Ο στίχος αυτός τού ’Ακαθίστου Ύμνου, πού άναφέρεται



στόν σωστικό ρόλο τής Παναγίας σάν Μητέρας του Σωτήρα 
Χρίστου, σημαδεύει καί τόν ιδιαίτερο ρόλο τής Γυναίκας 
στην ανάπλαση των ανθρωπίνων Κοινωνιών.

’Αλλά τό ρόλο αύτό δέ μπορεί νά τόν άσκηση ή Γυναίκα 
σάν Εύα τής πτώσης, παρά μόνο σάν Εύα τής χάρης.

Κι ό κάθε φεμινισμός, πού θέλει την «άνάπτυξη» τής 
Γ υναίκας, άς φροντίζη νά την περισώζη άπά τίς «δαιμονικές 
καταπτώσεις», των έποχών καί των πολιτισμών. Τότε ή 
Γυναίκα θά μπορή νά κάνη έργο σωτηρίας του ανθρωπίνου 
Γένους, σ' όποιοδήποτε σκαλοπάτι κι άν την τοποθετήσωμε.



Ή Γυναίκα στήν Ανακαίνιση 
του νέου κόσμου

Μέσα στη Βαβέλ του τωρινού έκλογικοΟ σάλου τής 
Χώρας μας, φοβούμαι πώς ανάμεσα σέ τόσα άλλα 

ξεχνιέται καί ή Πεντηκοστή.
Ή μεγάλη αύτή Γιορτή πού άναφέρεται στήν Ίδρυση τής 

Χριστιανικής Εκκλησίας καί σημειώνει τήν ανακαίνιση του 
’Αρχαίου Κόσμου καί του ανθρώπου.

Ή επιφοίτηση του 'Αγίου Πνεύματος δέν είναι μόνον ένα 
ιστορικό γεγονός μιας ημέρας καί μιας έποχής (Πεντηκοστή 
33 μ.Χ.) άλλά καί μιά άκατάπαυστη Πνευματική ενέργεια καί 
Χάρη πού φωτίζει καί αναγεννά άτομα καί λαούς, εποχές 
καί πολιτισμούς πού τήν πιστεύουνε καί τήν άναζητοϋνε.

Η έποχή μας σημαδεύεται άπό ένα παγκόσμιο πόθο 
αλλαγής καί ανακαίνισης. Αύτό είναι μιά πραγματικότητα 
πού δέν πρέπει νά άμφισβητεΐται.

Οϊ στόχοι όμως τής άλλαγής αύτής παραμένουν συγκε
χυμένοι καί ακαθόριστοι: Ξεσηκώθηκαν οϊ λαοί τής Γής γιά 
μιά νέα πορεία. Πού πηγαίνουμε όμως κανείς μας δέν ξέρει.

Τά πολιτικοκοινωνικά κινήματα (ιδεολογίες, κόμματα, 
κ.λ.π.) πού νομίζουνε πώς πατρονάρουνε αύτή τήν νέα 
πορεία τής άνθρωπότητας είναι τά ίδια σέ αδιέξοδο. 01 
τεχνοοικονομικές των επαγγελίες είναι μονόπλευρες καί 
«απάνθρωπες». Πολλές άπό τις επαγγελίες αυτές πού προ
γραμματίζουνε μόνο «βιοτικά επίπεδα», στρέφονται σιγά - 
σιγά εναντίον του ίδιου του ανθρώπου.

Ωστόσο τό αίτημα τής ανακαίνισης του σημερινού 
κόσμου είναι ουσιαστικό καί επίμονο: Ποιά στάση θά τηρήση 
σ’ αύτό τό θέμα ή Γυναίκα: Ποιά μπορεί νά είναι ή συμβολή



τής Γυναίκας σ’ αύτή τή νέα Κοσμογονία; Αφορμή στά ερω
τήματα αύτά μου δίνουν δυό πράγματα.

α) Ή δημιουργική συμβολή τής Γυναίκας στήν πρώτη 
Χριστιανική Κοινωνία.

β) Τό σύγχρονο παγκόσμιο φεμινιστικό κίνημα: 
’Απελευθέρωση τής Γυναίκας.

"Ο ιστορικός τής πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας 
(Ευαγγελιστής Λουκάς) περιγράφει στίς Πράξεις των 
Αποστόλων, τήν παρουσία τής Γυναίκας στήν πρώτη 
Χριστιανική Κοινότητα των Ιεροσολύμων καί τήν συμβολή 
της στήν έξάπλωση τού Εύαγγελίου στον Κόσμο.

Από άλλες πηγές μαθαίνομε άργότερα, πόσο μεγάλη 
υπήρξε ή συμβολή τής Χριστιανής Γ υναίκας στό θεσμό τής 
οικογένειας, στήν αγωγή του άνθρώπου, στήν κοινωνική 
πρόνοια (Φιλανθρωπεία) καί γενικά στήν έξανθρώπιση καί 
τήν ανάπλαση τού άρχαίου κόσμου.

Έρωτάται λοιπόν: Μπορεί νά βοηθά καί ή σημερινή 
Γυναίκα στήν ανάπλαση τού κόσμου, πού ζητούμε;

Ή απάντηση μπορεί να είναι θετική: 
α) Γ ιατί ή Γ υναίκα άντιπροσωπεύει σ ήμερο τό μισό, ή καί 

παραπάνω άπό τό μισό πληθυσμό τής άνθρωπότητας.
β) Γιατί ή Γυναίκα μέ τή χαρισματική της προσωπικότητα 

διαθέτει μεγάλες αναπλαστικές δυνάμεις.
γ) Γ ιατί ή Γ υναίκα ίσως νά παραμένη ακόμη περισσότερο 

άθικτη άπό τόν άνδρα πού αιώνες τώρα σπαταλάται καί 
φθείρεται σ' ένα μονόπλευρο «άρσενικό πολιτισμό»: Σ’ ένα 
μονόπλευρο πολιτισμό πού χρειάζεται σύζευξη καί σύνθεση.

Μέ τίς σκέψεις αύτές καί μέ τήν εύκαιρία τής 
Πεντηκοστής χαιρετίζομε καί υποστηρίζομε τό σύγχρονο 
παγκόσμιο Κίνημα Απελευθέρωση τής Γυναίκας.

Φοβούμαστε όμως τό λοξοδρόμημά του: Φοβούμαστε



πώς όπου καί όταν ή απελευθέρωση της Γυναίκας οδηγεί 
στην άνδροποίηση της, αύτό οδηγεί όχι μόνο σέ μιά χειρό - 
τερη άλλοτρίωση, αλλά καί σέ μιά βαθύτερη καταστροφή 
τής ανθρωπότητας.

Τονίζομε τήν ευθύνη εκείνων πού μέ όποιαδήποτε μορφή 
ηγούνται στήν απελευθέρωση τής Γ υναίκας καί καλούμε τις 
Χριστιανές Γυναίκες νά πάρουν τήν θέση των μέσα στό 
κίνημα αύτό γιά νά τό «έπιφοιτήσουν» μέ τήν πίστη καί τήν 
αρετή των.

Στό πρόσωπο τής Παναγίας ή ανθρωπότητα πρόσφερε 
ότι καλύτερο είχε γιά τήν σωτηρία τού Κόσμου.

Καί τώρα ό Κόσμος περιμένει άπό τίς κόρες καί τίς θυγα - 
τέρες τής Παναγίας μιά προσφορά γιά τήν ανάπλασή του. 
(Πεντηκοστή 1984).
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