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‘Ομιλία κατά τόν πρώτον εορτασμόν
(22—29 Αύγουστου 1970)

Τέκνα τής Επαρχίας Κισάμου
Τόν Μάϊον τοϋ 1962 έστήσαμεν εις τή\· Κωμόπολιν 

αύτήν τό μνημεΐον τοϋ * Αναγνώστου Σκαλίδη. "Αρχηγού 
καί Ήρωος τής "Επαρχίας Κισάμου. εις ένδειξη τιμής 
προς τόν ηρωικόν καί γενναίον λαόν τής Μητροπολιτικής 
μας "Επαρχίας.

Ως πνευματικός πατήρ τής "Επαρχίας αυτής, (.λέ
γομε ν τότε, αισθάνομαι βαθυτάτην υποχρέωση· να ά να σύ
ρω άπό την λήθην καί τόν χρόνον καί άπό τά βάθη τής 
ώραίας ψυχής τής Κισάμου τάς δυνάμεις εκείνος πού έχουν 
άνθρωπιά καί λεβεντιά καί νά τάς στήσω εικόνα προσκυ
νήματος καί φρονηματισμοϋ διά τούς «έπιγενομένους».

Καί ήδη έρχόμεθα να έορτάσωμεν κατά τό έτος τού
το τάς ΕΟΡΤΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΠΟΥΣΑΣ καινά τάς καθιερώ- 
σωμεν ώς έπίσημον εορτήν τής ’Επαρχίας Κισάμου εις 
ένδειξη· θαυμασμού καί ευγνωμοσύνης πρός τά ένδοξα 
τέκνα αύτής, άτι να κατά καιρούς ήγωνίσθησαν τόν υπέρ 
πίστεως καί ελευθερίας αγώνα.

Βεβαίως ή Κίσαμος έχει μακράν "Ιστορίαν με πολ
λά καί σπουδαία ιστορικά γεγονότα, τά όποια αξίζουν νά 
μνημονεύονται καί νά τιμιόνται.

Ή κατ' Αύγουστον όμως τοϋ 1825 κατάληψις τοϋ 
Ισχυρότατου φρουρίου τής Γραμπούσας καί ή διατήρησις 
τής νησίδος αύτής ώς ελευθέρου χώρου καθ’ ολον τό διά
στημα τής μεγάλης Έπαναστάσεως τοϋ 1821. αποτελούν 
ένα άπό τά δυσκολώτερα καί ενδοξότερα πολεμικά γεγο
νότα τής "Εθνικής μας ιστορίας καί αξίζει νά έξαρθή καί 
καί νά τιμηθή ιδιαιτέρως.

Άνασύρομεν λοιπόν άπό τά βάθη τού χρόνου καί 
άπό τά βάθη τής λήθης καί τής σιωπής τήν ένδοξον Έπο-



ποιίαν τής Γραμπούσας καί τήν καθιερώνομεν ώς επίση
μον εορτήν τή: ’Επαρχίας Κισάμου (θά έπιδιώςωμεν να 
γίνη καί τόν σχετικόν Β Δ/μα) ή όποια Où εορτάζεται κατ’ 
έτος καί εις τό Β' 15νθήμεροντου μηνάς Αύγουστου.

Καί καθιερώνομεν τήν εορτήν αυτήν άφ’ ενός μεν 
ώς μνημόσυνου τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τούς ήρωας 
τής Γ ραμπούσας, άφ’ ετέρου δέ ώς παράδειγμα καί παρακα
ταθήκην δι’ ήμάς τούς ζώντας καί τάς έπερχομένας γενεάς.

α) Μνημόσυνον Ευγνωμοσύνης:

Διότι είναι χρέος καί καθήκον νά έξαίρωμεν τάς ύ- 
περόχους πράξεις καί νά τιμώμεν τήν μνήμην εκείνων οί 
οποίοι τάς πράττουν. * *

Διότι εχομεν χρέος καί καθήκον νά άναγνωρίζωμεν 
τήν αξίαν καί τήν αρετήν, τόν ηρωισμόν καί τήν θυσίαν 
εκείνων οί όποιοι άγωνίζονται διά τήν ελευθερίαν καί τήν 
δικαιοσύνην, περισώζουν τόν άνθρωπον άπό τά δεινά των 
αδυναμιών καί τών παθών του καί προάγουν τόν πολιτισμόν 
καί τήν ήθικήν του τελείωσιν.

Καί ημείς έορτάζομεν σήμερον τήν ’Εποποιίαν τής 
ΓΡΑΜΠΟΥΣΑΣ καί μνημονεύομεν μέ ίεράν εύλάβειαν τών 
ονομάτων τού Μακράκη Μιχαήλ ή Μαλαμποϋ, τοϋ Αρετά 
καί του ΚάΟεκλά, ιού Δρακωνιανον (Γενικού Αρχηγού 
1820-30).τών Δείκτηδων. τού Τρυγωνάκη Χαραλάμπη, τού 
Μαρτιμιανοϋ καί τόσων άλλων γνωστών καί αγνώστων 
ηρώων τής "Εποποιίας αυτής.

Καί μέ τήν ευκαιρίαν αυτήν μνημονεύομεν καί πά
λιν τών ιστορικών οικογενειών ολοκλήρου τής ’Επαρχίας 
καί άναφέρομεν μέ τιμήν 'καί ευγνωμοσύνην τόν 
’Αναγνώστη Σκαλίδη, τόν Παρθένιον Περίδην, τόν Μα- 
λικούτση, τούς'Αναστασάκηδες,τούς Φρυδάκηδες,τούς Πα- 
παγιαννάκηδες, τούς Κνιθάκηδες, ιούς Μπαλαντίνους.τούς



Λιωνήδες, τούς Κανίτσους, τούς Πολυχρονίδηδες, τούς 
Θεοδωρίδηδες, τούς Μαρκαντώνηδες. τούς Πιμπλήδες, τούς 
Κουκουράκηδες. τούς Νικολακάκηδες, τούς Τριποδάκηδες, 
τούς Μαρκουλήδες. τούς Μυλωνάκηδες, τούς Καστα- 
νάκηδες, τούς Τζανάκηδες καί άλλους παλαιοτέρους 
καί νεωτέρους. οί όποιοι ευεργέτησαν. έτίμησαν 

καί έδόξασαν τήν Κίσαμον καί άπό τάς όποιας 'Ιστορικός 
οικογένειας προέρχονται καί τά σημερινά κάλλιστα τέκνα 
τής Επαρχίας Κισάμου.

Μέ ευγνωμοσύνην καί θαυμασμόν άναφέρομεν όλους 
εκείνους, οί όποιοι κατά καιρούς ήγωνίσθησαν στή Γραμ- 
ποϋσα, στό Καστέλλι. στό Λαφονήσι. στή Γωνιά, στά 
Σταυράκια. στις Βουκολιές.στό Συρικάρι, στό Δρομόνερο 
καί σέ τόσους όλους τόπους διά τήν τιμήν καί τήν Ελευ
θερίαν τής Κισάμου,διό τήν τιμήν καί τήν Ελευθερίαν τής 
Πατρίδος μας καί τής ανθρωπότητας.

Βεβαίως δεν άγνοοϋμεν ότι εις τήν ‘Εποποιίαν τής 
Γραμπούσας έλαβον μέρος καί έπολέμησαν καί άλλα ένδο
ξα τέκνα τής Κρήτης: Σελινιώτες. Σφακιανοί. Άποκορω- 
νιώτες, Κυδωνιάτες καί άλλοι Έλληνες καί μάλιστα ναυ
τικοί καί προς όλους αυτούς στρέφομεν σήμερον τήν ευ
γνωμοσύνην καί τόν θαυμασμόν μας. Άλλ’ είναι επίσης 
γνωστόν ότι κατά τούς μάκρους άγώνας τής Κρήτης, οί 
Κισαμιτες έπολέμησαν εις όλα τά πεδία των μαχών καί 
των αγώνων της.

6) Ή Παρακαταθήκη:

Καθιεροϋμεν όμως, ώς ειπομεν καί ανωτέρω, τάς Έ- 
ορτάς τής Γραμπούσας καί ώς γεγονός παραδειγματισμού 
καί παρακαταθήκης διά τάς έπερχομένας γενεάς.

Διότι ή άνθρωπότης θά ζή καί ή Ελλάδα θά ζή. 
Διότι ή άνθρωπότης θά ζή καί θά χρειάζεται τόλμην καί 
άνδρείαν. έλευθερίαν καί ιδεώδη.



Διότι ή άνθρωπότης θά ζή καί ή Ελλάδα θά ζή καί 
θά συνεχίζη τήν 'Ιστορίαν καί τήν δόξαν της.

Καί μέσα στην Ελλάδα ή Κρήτη, ή πανάρχαιη 
καί πανένδοξη Κρήτη,μέ τούς πολιτισμούς καί τούς αγώνες 
της. ή Κρήτη μέ τά Μοναστήρια καί τά Κάστρα της, 
μέ τήν ξεχωριστή ψυχή καί τον δυναμισμό της.

Ή Κρήτη, ζωσμένη άπό κύματα καί φλόγες, ή Κρή
τη. ζωσμένη άπό θάλασσες καί 'Ηπείρους, άπό λαούς καί 
πεπρωμένα πρέπει νά ζή καί νά μεγαλουργή.

Είμαστε ένας πανάρχαιος λαός μέ τρόπαια καί πό
νους, μέ Κνωσούς καί Γραμποϋσες, μέ σπαθιά καί τραγού
δια μέ σοφούς καί καπετάνιους μέ Μίνωες καί Βενιζέλους.

Είμαστε ένας πανάρχαιος-λαός, μά θαρρώ πώς γενην- 
θήκαμε χθές άκόμη κι’ είμαστε νιόπλαστοι, δυνατοί κι’ έ
τοιμοι γιά τά μεγάλα έργα.

Ναι, έπιθυμοϋμεν νά παραδώσωμε στά παιδιά μας τή 
ΓΡΑΜΠΟΥΣΑ σάν παρακαταθήκη. Γιατί ή άνθρω
πότης θά ζή κι" ή Κρήτη θά ζή. Καί μέσα στήν 
Κρήτη καί τήν άνθρωπότητα ή Κίσαμος θά στέκη μέ τά 
Βουνά καί τ’ ’Ακρωτήρια της. μέ τά βουνά καί τά χωριά 
της, μέ τις ελιές καί τ’ άμπέλια της. καί πρέπει νά στέ
κη τό ίδιο μέ τό λαό καί τούς Γενναίους της μέ τούς 
δημιουργούς καί τούς άντρειωμένους της.

Ή Κίσαμος είναι ένας μικρός τόπος, μά έδωσε καί 
μπορεί νά δίδη άκόμη μεγάλα Παιδιά, μεγάλες καρδιές καί 
νά πλουτίζη τό αίμα καί τό Πνεύμα στο "Εθνος καί στήν 
άνθρωπότητα κι’ αυτό είναι ή εύχή τών Πατέρων σας πού 
άναπαύονται στά'Ιερά χώματά της.Κι’αύτή είναι ή εύχή καί 
ή προσπάθεια τής Εκκλησίας σας, τής Ίεράς καί 'Ιστο
ρικής ’Επισκοπής Κισάμου καί Σέλινου πού τώρα καί δυό 
χιλιάδες χρόνια μέ τούς ’Επισκόπους καί τούς 'Ιερείς της, 
μέ τά Μοναστήρια καί τά Ίδρύματά της εύαγγελίζεται, 
κατηχεί, ένδυναμώνει, μορφώνει καί έκπολιτίζει τόν γεν-



vctîov καί δημιουργικόν λαόν τής ’Επαρχίας αυτής.
Μέ τάς σκέψεις αύτάς καί μέ αισθήματα εύλαβείας 

καί γνησίου Πατριωτισμού, έγκαινιάζομεν τήν εσπέραν αυ
τήν τής 22 Αύγουστου (παραμονής τού "Αγίου "Ιερομάρ
τυρας Ειρηναίου) τά Έορτάς τής Γραμπούσας καί τάς ά- 
φήνομεν ώς "Ιεράν Κληρονομιάν εις τόν Κλήρον καί τόν 
Λαόν τής "Επαρχίας Κισάμου

Μέ τάς σκέψεις καί τά αισθήματα αύτά Καλωσυρί- 
ζομεν "Υμάς, τά τέκνα τής Κισάμου. πού ήλθατε άπό μα- 
κρυά διά νά προσκυνήσετε τά "Ιερά χώματα πού γεννηθή
κατε, .τις "Ιερές "Εστίες πού άνατραφήκατε καί μεγαλώσατε 
καί τούς τάφους πού άναπαύονται τά ιερά κόκκαλα των προ
γόνων σας. Χίλια καλώς ορίσατε, χίλια καί δυο χιλιάδες.

Καλώς ορίσατε καί σεις οί «Μουσαφίρηδές μας», οί 
φίλοι καί έπισκέπται μας πού ήλθατε νά τιμήσετε τή μνή
μη των ήρώων τής Γραμπούσας καί τό φιλόξενο λαό τής 
Κισάμου.

Μέ τάς σκέψεις καί τά αισθήματα αύτά εύλογοϋμεν 
καί χαιρετίζομεν τά τέκνα τής Επαρχίας μας, όλους έ- 
σάς πού μένετε στά χωριά καί στά με τόχια τής Κισάμου.

"Εσάς πού καλλιεργείτε τό χώμα της, εσάς πού κτί
ζετε τά σπίτια καί τις Έκκλησιές της, εσάς πού γεννά
τε καί βαπτίζετε παιδιά καί εσάς πού βαστάτε στις καρδιές, 
στις παραδόσεις καί τά έθιμά μας, τήν πίστη, τή δόξα καί 
τήν άνθρωπιά τής Κρήτης.

Δέν λησμονοϋμεν καί τ’ άλλα τά ξενητεμένα σέ 
μάκρυνες χώρες καί τόπους Παιδιά τής Κισάμου. "Απόψε 
άπό τήν μεγάλή αύτή σύναξι του Κλήρου καί του Λαού 
τής "Επαρχίας μας καί μέσα βαθειά άπό τήν καρδιά μας 
στέλνομε καί σ’ αύτά τήν εύχή καί τήν άγάπη μας: Τήν 
ευχή των προγόνων, των ήρώων καί τών "Αγίων μας. 
Κι" ας γίνη ή εύχή μας φυλαχτό στή ζωή των καί ευλογία 
καί προκοπή στους μόχθους των καί στις προσπάθειες των.

Αιώνια ή μνήμη τών "Ηρώων τής Γραμπούσας 
Ευλογημένη ή μοίρα κι’ ή ζωή τοϋ Κόσμου 
της "Ελλάδος μας, τής Κρήτης μας καί 
τής "Επαρχία μας τής Κισάμου.



Tà δεύτερα Γραμπούσια
(21—28 Αύγουστου 1971)

Τέκνα τής ’Επαρχίας Κισάμου

Μέ τόν λαμπρόν αυτόν Βυζαντινόν Εσπερινόν εγ
καινιάζομε ν τήν Εβδομάδα των Εορτών τής Γραμπούσας, 
•ai όποΐαι άναφερόμεναι εις τήν κατ' Αύγοιστον 1825 ά- 
πελευθέρωσιν του ομωνύμου Φρουρίου. καΟιερώθησαν 
από του παρελθόντος ήδη έτους ώς επίσημος Εορτή τής 
’Επαρχίας Κισάμου.

Καί άνεσύραμεν τό σημαντικό τα τον τούτο γεγονός 
των αγώνων τής Εθνικής μας Παλιγγενεσίας από τά βά
θη των χρόνων καί τής σιωπής καί τό κατεστήσαμεν ώς 
επίσημον εορτήν τής Κισάμου άφ’ ενός μεν ώς «μνημόσυ- 
νον τιμής καί ευγνωμοσύνης πρός τά ένδοξα τέκνα αυτής, 
άτινα κατά καιρούς ήγωνίσθησαν τόν υπέρ πίστεως καί ε
λευθερίας αγώνα, άφ ετέρου δέ ώς «παράδειγμα καί. πα
ρακαταθήκη ήμών των έπιγιγνομένων».

"Αλλά, προσθέτομεν σήμερον, επιθυμία ήμών είναι 
όπως ai έορταί τής Γραμπούσας παραλλήλως πρός τά ά- 
άνωτέρω, καταστούν καί μία αφετηρία προβολής τής ’Ε
παρχίας Κισάμου καί των τέκνων αυτής.

Εις τάς αρχαίας Έλλη νικάς πόλεις καί κατά τήν 
διάρκειαν των επισήμων’Εορτών αυτών, έτελοϋντο αγώνες 
εις τούς οποίους έλάμβανον μέρος οί αριστοι ανδρες καί 
άπενέμοντο έπαινοι καί έπαθλα.

Ή παράδοσις αυτή διει«ηρήθη καθ’ όλην τήν ιστο
ρικήν περίοδον του Έθνους μας είς πολλάς περιοχάς τής 
Χώρας ’μας καί συνεδυάσθη μέ τάς τοπικάς έορτάς καί 
Πανηγύρεις τής Χριστιανικής μας Πίστεως.

Καί αί έορταί τής Γραμπούσας άναφέρονται εις έν



δοξον 'Ιστορικόν γεγονός, κατά τό όποιον όλίγοι γενναίοι 
άνδρες,τέκνα τής’Επαρχίας Κισάμου (καί άλλων ’Επαρχιών 
της Κρήτης) επιχείρησαν δυσκολώτατον εργον, την άλωσιν 
τοϋ Φρουρίου καί Απέδειξαν ευφυΐαν, τόλμην καί γενναιό
τητα αξίαν θαυμασμοϋ καί έξάρσεως. Ή ιστορία καί ή τι
μή τοϋ "Εθνους έστρεψαν ήδη τά μέτωπα καίτήν μνήμην 
των μέ τήν δάφνην καί τήν ευγνωμοσύνην μας.

Πολλοί όμως Κισαμίται, άξια καί γνήσια τέκνα των 
γενναίων εκείνων προγόνων, αγωνίζονται καί σήμερον σέ 
κάποιο «φρούριον τής ζωής».

Διότι οι αγώνες μετεφέρθησαν βεβαίως σήμερον άπό 
τά τείχη τών πόλεων καί τών φρουρίων καί διεξάγονται 
εις τά; επάλξεις τών σπουδών, τών έπιχειρήρεων καί τών 
αξιωμάτων, εις τάς επάλξεις τών Κοινωνικών, τών Εθνι
κών καί τών διεθνών ακόμη επιδιώξεων, αλλά δέν έπαυσαν 
ώστόσον νά χρειάζονται θάρρος καί τόλμην καί σύνεσιν 
καί αρετήν καί ανδρείαν πού μόνον οι ήρωες καί οί γεν
ναίοι διαθέτουν.

Μάλιστα. Καί ή ζωή είναι ένα φρούριον πού πρέ
πει νά τό κατακτήση κανείς. Καί ή ζωή είναι μιά πανίσχυ
ρη Γραμποϋσα. πού πρέπει νά τήν βιγλίσης, νά τήν πο- 
λιορκήσης, νά σκαρφαλώσης πάνω στά τείχη της, νά γυ- 
ρίσης ίσως πολλές φορές πίσω άπωθημένος άπό τά έμπό- 
δια καί τις αποτυχίες της καί πάλι νά τήν χτυπήσης μέ 
τήν επιμονήν καί τήν θέλησιν, μέ τήν άξια καί τήν αρε
τήν σου. ώσπου νά τήν κατακτήσης

Δέν λησμονούμεν ασφαλώς πώς ύπάρχουν καί κείνοι 
πού κατακτούνε τό Κάστρο τής ζωής μ’ ένα Κουρσάρικο 
τρόπο: Οί πονηροί καί οί βάρβαροι, οί θρασείς καί οίλη- 
σταί, οί «άετονύχιδες καί οί καταφερτζήδες», αλλά ή πει
ρατεία στή ζωή δέν αποτελεί ποτέ ούτε νόμιμον, ούτε καί 
νόμιμον κατάκτησίν της.

Κι’ όταν βγής απάνω στό Κάστρο τής ζωής νά μή 
φανταχθής, νά μήν άπομονωθής καί νά μήν γίνης τύραννος 
καί δυνάστης τών άλλων, άλλα νά χαμηλώνης πρός τά κά



τω, να σηκώνης τούς άλλους, νά τούς άγαπάς, νά τούς 
εύεργετής καί νά τούς σώζης.

Ό ήλιος είναι ψηλά μα στέλνει τις αχτίνες τού χα
μηλά στή γη καί τή θερμαίνει.

Τά βουνά ψηλώνουν τις κορυφές των πρός τά πάνω, 
μά στέλνουν χαμηλά στους κάμπους τά νερά καί τή δρο
σιά των.

"Ετσι εζησαν δλα τά πραγματικά μεγάλα τέκνα τής 
ανθρωπότητας. Κι" αυτός είναι ό αιώνιος νόμος τής ζωής:
«ό υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται καί ό ταπεινών εαυτόν 
ύψωθήσεται».

Με τάς σκέψεις καί τάς πεποιθήσεις αύτάς, επανέρ
χομαι καί πάλιν εις τήν αρχικήν μου πρότασιν όπως αΐ 
Έορταί τής Γραμπούσας καταστούν ευκαιρία καί αφετηρία 
προβολής καί διακρίσεως των τέκνων τής Κισάμου.Προβο
λής καί τιμής έκ μέρους τής "Εκκλησίας καί τής Κοινω
νίας όλων εκείνων, οι όποιοι προικισμένοι μέ χαρίσματα 
καί ικανότητες, μέ θέλησιν καί και εργατικότητα, μέ αρε
τήν καί ήθικάς άρχάς διακρίνονται είτε εντός είτε εκτός 
τής Επαρχίας.

α) εις έργα αρετής καί ήθους
β) εις έργα γνησίου Πατριωτισμού καί κοινωνικής ωφέ

λειας
y) εις έργα χρήσιμα καί δημιουργικά
Γνωρίζω ότι έκεϊνοι οι όποιοι κρίνουν τήν αξίαν καί τό 

μεγαλεΐον τού ανθρώπου άπό τήν μαιαιοδοξίαν καί τήν 
λάμψιν του πλούτου, τών τίτλων καί των «Κοσμικών δια
κρίσεων», θά ευρουν περίεργον τήν πρότασιν μου καί θά 
είρωνευθοϋν κάί εμέ καί τό πτωχικόν μου Ποίμνιον.

Διότι θά εΐπουν: Εις τό Πτωχόν’ΑγροτικόνΠοίμνιον 
τών’ΕπαρχιώνΚισάμου καί Σέλινου ποιοι είναιοίσπουδαϊοι: 
Ποιοι είναι οι άξιοι καί οι γενναίοι διά νά τούς άπονείμω- 

μεν τήν άναγνώρισιν, τον θαυμασμόν καί τον έπαινόν μας;
Γνωρίζω καλώς τήν πραγματικότητα τού Ποιμνίου 

μου, άλλα γνωρίζω καί μίαν άλλην πραγματικότητα πού



ύπαρχει εις τούς νόμους τής Χριστιανικής ζωής καί Ιστο
ρίας.

Γνωρίζω τήν πραγματικότητα εκείνην περί τής ό
ποιας όμιλει ό Ευαγγελιστής Λουκάς όταν λέγει «όγάρ μι
κρότερος εν πάσιν ύμϊν ύπαρχων, ουτος έστί μέγας» 
(Λουκ. Θ' 48).

Γνωρίζω τήν πραγματικότητα εκείνην περί τής ό
ποιας ό Ψαλμωόόε λέγει: ταπεινόν καί πένητα δικαιώσατε 
(Ψλμ. IT, 3)

Γνωρίζω τήν πραγματικότητα εκείνην, τήν όποιαν 
μάς παρουσιάζει ή Ιστορία καί ή ζωή τής Εκκλησίας 
μας καί κατά τήν όποιαν εις όλα τά μεγάλα καί θαυμά
σια έργα τής θείας Προνοίας ό Θεός χρησιμοποιεί τα
πεινούς καί ασήμαντους, κατά τό φαινόμενου, αλλά μεγά
λους κατά τήν καρδίαν καί τήν αρετήν ανθρώπους1.

Γνωρίζω τήν πραγματικόμητα εκείνην, τήν όποιαν 
δεν δύναται νά άμφισβητήση κανείς: ότι δηλ, εις τά τα
πεινά καί βαθ :ιά στρώματα όλων των λαών υπάρχουν τά 
θεμέλια καί τά φύτρα όλων των εκλεκτών τέκνων τής άν- 
θρωπότητος.

Καί γνωρίζω ακόμη τήν πραγματικότητα εκείνην, 
ή οποία βεβαιώνει ότι καί τήν στιγμήν αυτήν μέσα στό 
ταπεινόν αγροτικόν Πσίμνιον των Επαρχιών Κισάμου 
καί Σέλινου, υπάρχουν πολλά καί εκλεκτά τέκνα, τά ό
ποια διακρίνονται εις τήν αρετήν καί τήν επιστήμην, εις 
τό έμπύριον, τάς επιχειρήσεις καί τά αξιώματα καί θά 
πρέπει νά μνημονεύσω εδώ τό βιβλίων του έκ Σπηλιάς. 
Άγων ιστού καί Πολιτευτοϋ άειμνήστου "Ιατρού Μιχαήλ 
Άναστασάκη « A ί άξίαι τής Κισάμου» (Χα

νιά 1954).Εις τό βιβλίον τούτο τό εξοχον τέκνον τής Κι
σάμου, παρέχει τήν εικόνα των Πνευματικών καί Οικονομι
κών αξιών τής Επαρχίας, αναφέρει πρόσωπα, οικογένειας 
καί οργανισμούς πού λαμπρύνουν τήν Κίσαμον καί σημει
ώνει εις τόν πρόλογόν του ότι: «εις τά μεγάλα έκ φύσεως 
Πνεύματα, τά όποια εύρίσκονται καί εις τά χαμηλά λαϊκά

/



στρώματα, πάντα σχεδόν τά κωλύματα παραμερίζονται καί 
ή όδός τής προόδου διανοίγεται. Εις τούς ευφυείς αυτούς 
μόνον ένθάρρυνσις χρειάζεται».

'Η ένθάρρυνσις!.. Ιδού ό βαθύτερος σκοπός διά τόν 
όποιον έπιθυμοϋμεν τήν άναγνώρισιν καί προβολήν των 
τέκνων τής Επαρχίας αυτής. 'Η ένθάρρυνσις καί ή άξιολό- 

’ γησις καί όχι ή κολακεία καί ή μεγαλαυχία.
Ως ταπεινός’Επίσκοπος καίΠοιμήν. στρέφομαι-πρός 

τό έπίσης ταπεινόν (κατά κόσμον) αγροτικόν μου Ποίμνιον 
καί μέ βαθεΐαν στοργήν καί αγάπην ανασύρω άπό τά βά
θη τής ψυχής καί τής ζωής του. άπό τά βάθη τής αρετής 
καί των χαρισμάτων του, άπό τά βάθη των προσπαθειών 
των θυσιών καί των αγώνων του,ανασύρω, λέγω, αυτόν τόν 
θειον σπινθήρα πού λέγεται Πνεύμα. Αυτόν τόν θειον 
σπινθήρα πού λέγεται Διάνοια καί Καρδία, ’Αρετή καί 
Θέλησις, Προσπάθεια καί Δημιουργία. Τά άνασύρομεν 
όλα αυτά όπου δήποτε καί αν τά συναντώμεν. εις άνδρας 
καί γυναίκας, εις γεωργούς καί ποιμένας, εις επιστήμονας 
καί έπιχειρηματίας. εις έπιφανεΐς καί αφανείς.

Άνασύρομεν αυτά τά θεία δώρα τού Πνεύματος, τά 
εύλογοΰμεν. τά καθαγιάζομεν καί τά προβάλλομεν πρός έν- 
θάρρυνσιν καί μίμησιν.

Ώς ταπεινός ’Επίσκοπος τού άσημάντου τούτου χω
ρίου των «Σαμοσάτων» στρέφομαι πρός τό ταπεινόν έπίσης 
Ποίμνιον μου καί · έπαναλαμβάνω τούς λόγους τού Μεγάλου 
Προφήτου Ήσαΐου:«Εύαγγελίσασθαι πτωχοϊςάπέσταλκέ με 
ίάσασθαι τούς συντετριμμένους τήν καρδίαν, κηρύξαι αϊχ- 
μαλώτοις αφεσιν καί τυφλοϊς άνάβλεψιν». (Ήσ. Ξά 1).

Καί έγκαινιάζοντες κατά τόν εφετινόν εορτασμόν 
τών Γραμπουσίων. τήν καθιέρωσιν τής διακρίσεως καί 
προβολής τών έκλεκτών τέκνων τής Κιοάμου, αισθανόμε- 
θα ιδιαιτέραν χαράν διότι κάμνομεν τήν άρχήν τής καθιε- 
ρώσεως αυτής άπό τό πρόσωπον τού Ίωάννου Άννουσά- 
κη, ό όποιος διηκόνησε τό Πνεύμα καί τόν τόπον του καί 
είναι άξιος νά τύχη τής τιμής καί τής άναγνωρίσεώς μας.



'Ο Ιωάννης Άννουσάκης του Διονυσίου γεννηθιίς 
ι-:ΐς Αγίους Πάντα; Μεσογείων περί τό 1897 καί προικι- 
σμένος μέ τό χάρισμα τών «γλυκών ήχων», τών χρωμάτων 
καί τής τέχνης τοϋ λόγου, διηκόνησεν έπί πεντήκοντα 
περίπου έτη την Εκκλησίαν τής Επαρχίας μας, ώς 'Ιερο
ψάλτης, ώς Αγιογράφος καί ώς λογοτέχνης.

Επί πεντήκοντα περίπου έτη ύμνησε (καί υμνεί 
ακόμη) τόν Θεόν εις τόν ' 1. Ναόν τής Μητροπόλεώς μας 
καίέθέρμανε διά τής προγονικής Ιεράς Βυζαντινής υμνω
δίας τά θρησκευτικά συναισθήματα ολοκλήρων γενεών.

Ναι έπί πεντήκοντα περίπου έτη διά του Ιερού 
χρωσιήρος έκαλλιέργησε την Βυζαντινήν "Αγιογραφίαν 
καί παρέστησε την Αυλόν καί Άκτιστον Θεότητα καί τούς 
A/ίους τής πίστεως μας εις Ιεράς εικόνας, αϊτινες δι

δάσκουν. παιδαγωγούν καί παρηγορούν τά τέκνα τής Εκ
κλησίας.

Πολλά άπό τά έργα Αγιογραφίας καί Ζωγραφικής 
τοϋ Ιωάν. Αννουσάκη έβραβεύθησαν εις τοπικάς καί παγ- 
κρητίους Εκθέσεις καί ευμενή σχόλια έγράφησαν πε
ρί αυτών.

Αλλά καί τήν τέχνην τού λόγου, ποίησιν καί πε
ζογραφίαν. έκαλλιέργησεν εύδοκίμως ό Ιωάννης Άννου- 
σάκη^ καί μας άφησε αξιόλογα δημιουργήματά του καί 
μάλιστα έργα του άναφερόμενα εις τή ν 'Ιστορίαν καί τάς 
παραδόσεις τής Κισάμου. ώς είναι τό «Δράμα τών Ψαρο- 
μηλίγκων», «ό θρήνος τής Ραχήλ» κ. ά.

Καί παραλλήλως πρός τή ν Πνευματικήν αυτήν δη
μιουργίαν. ό Ιωάννης Αννουσάκης έχει νά παρουσιάση 
άςιόλογον κοινωνικήν δραστηριότητα.

Ως Πρόεδρος Κοινότητας Καστελλίου
Ως Ιδρυτής καί Γραμματέας τοϋ Φιλολογικού Συλ

λόγου «Κισαμικός»
'Ως 'Ιδρυτής καί Γραμματέας τοϋ Συλλόγου Εφέ

δρων Κισάμου.



'Ως "Έφορος τοϋ Γυμνασίου Κισάμου καί ώς έμπνευ- 
στής καί πρωτόπορος πολλών άλλων Κοινωνικών έργων.

’Αγαπητέ ’Ιωάννη Άννουσάκη.
ΌΘεός σάς έπροίκισεν άναμφισβητήτως μέ το «Χά

ρισμα τοϋ Πνεύματος».
’Εάν άφήνατε τόν τόπον σας θά μπορούσατε ασφα

λώς νά αυξήσετε περισσότερον τό χάρισμά σας εις άλλους 
-τόπους καί νά αποκτήσετε ίσως μεγαλύτερον όνομα καί 
περισσότερον πλούτον.

Ό τόπος σας όμως, ή "Επαρχία μας δη λ. θά έστε- 
ρεΐτο έστω καί αυτής τής μικράς Πνευματικής λυχνίας τήν 
όποιαν τής προσφέρατε μέ τήν εδώ παραμονήν σας.

Γνωρίζομεν πόσον μεγάλη είναι ή ελλειψις τής 
Πνευματικής ζωής εις τήν Επαρχίαν καί γνωρίξομεν πό
σον ολίγοι πνευματικοί άνθρωποι «καταδέχονται» νά κα
θίσουν σήμερον εις τήν ’Επαρχίαν καί νά τήν διακονή- 
σουν. Εσείς όμως έμείνατε εδώ «πτωχόςκαί πένης» αλ
λά έκοσμήσατε τόν τόπον μας καί έδώσατε μαρτυ
ρίαν τοϋ Πνεύματος εις τήν εσχατιάν αυτήν τής Δυτικής 
Κρήτης.

'Ωμίλησα πολλάκις καί ομιλώ καί τήν επίσημον αύ-" 
τήν εσπέραν μετά λύπης του δι" εκείνους τούς Έπαρχιώ- 
τας μας (καίίδιαιτέρως τούς Καστελλιανούς,)οί όποιοι φυ
γαδεύουν εις άλλους τόπους τά υλικά καί πνευματικά των 
κεφάλαια, απορφανίζουν τήν Κωμόπολιν καί τήν ’Επαρ
χίαν μας καί υποσκάπτουν τήν πρόοδον καί τό μέλλον 
της.

Χαίρω όμως χαράν μεγάλην όταν υπάρχουν άνθρω
ποι σάν τόν "Ιωάννην Άννουσάκη, οί όποΐοι«έπενδύουν» 
τό ταλέντον των εδώ εις τόν τόπον μαςεστω καί μέ λιγώ- 
τερα προσωπικά κέρδη, ετοιμάζουν όμως οπωσδήποτε 
τήν άνοδον καίτό καλύτερον μέλλον αυτού.

"Οσοι μπορούν τά εννοήσουν τόν πόνον καίτόν πό
θον μου διά τήν προαγωγήν τοϋ τόπου μας, αυτοί θά μπο



ρέσουν να έννοήσουν καί τό νόημα τής προτάσεως μου, 
όπως τά Γραμπούσια γίνουν αφετηρία προβολής των τέ
κνων τής Κισάμου.Καί αυτοί επίσης θά μπορέσουν να έν
νοήσουν διατί απόψε συγκινοϋμαι άπό τό παράδειγμα του 
Ίωάννου'Αννουσάκη καί κινούμαι να τον προβάλω ώς άξιον 
τής τιμής καί τής ευγνωμοσύνης τής ’Επαρχίας μας. Θά 
άκολουθήση δέ, ώς έλπίζομεν. ή σειρά καί προβολή 
καί άλλων εκλεκτών τέκνων τής Επαρχίας μας.

’Αγαπητέ μας Κύριε Άννουσάκη
Ή ’Εκκλησία τής ’Επαρχίας σας, ή "Ιερά 'Επι

σκοπή Κισάμου καί Σέλινου,άναγνωρίζουσα καί έκτιμώσα 
την πνευματικήν σας διακονίαν. Σάς άπένειμε διά προτά- 
σεώς της πρός τό Σεπτόν Οικουμενικόν ΓΙατριαρχεΐον 
τόν τίτλον τού Πρωτοψάλτου τής Πέρας "Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως καί έπαναλαμβάνουσα, τήν εσπέραν 
αυτήν] ενώπιον τού πληρώματος όλοκλήρου τής ’Επαρχί
ας, τό « ' A ξ ι ο ς », σας ευχαριστεί θερμώς.Ευλογεί ύμας 
καί τήν οίκογένειάν σας καί εύχεται νά ζήτε ακόμη ετη 
πολλά καί νά δημιοΰργήτε εις τόν Πνευματικόν άγρόν 
τού τόπου μας.
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