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ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή Ροτόντα, δ Ναός δηλαδή τού Μιχαήλ ’Αρχαγγέλου στήν 
Επισκοπή Κισάμου, κτίσμα τού 5ου μετά Χριστού αιώνα, είναι 
ασφαλώς τό Αρχαιότερο Χριστιανικό Μνημείο πού σώζεται σή- 
μερο στήν Κρήτη.

Πολυάριθμες Χριστιανικές γενεές οαπτιστήκανε στό πέτρινο 
βαπτιστήριό του, πού σώζεται ακόμη, καί τό καθαγίασαν με τις 
λειτουργίες καί τις προσευχές των. Κοντά σ’ αύτά προστέθηκε 
στή νεώτερη -ιστορία καί τό Μαρτύριο τού Επισκόπου Κισάμου- 
καί Σέλινου Μελχισεδέκ Δεσποτάικη, πού άπιαγχονίστηκε από 
τούς Τούρκους στή Μεγάλη ’Επανάσταση τού 1821.

Τό φΡσιικό περιβάλλον πού -βρίσκεται ή Ροτόντα, στό βάθος 
μιας όμορφης, ήμερης καί σιωπηλής χαράδρας, τα έρείπια αρ
χαίων κτισμάτων πού τό περιβάλλουν (ή Ροτόντα διετέλεσε έπί 
Τουρκοκρατίας έδρα τής ’Επισκοπής Κισάμου καί Σέλινου), ή 
προτομή τού ’Εθνομάρτυρα Μελχι-αεδέκ πού στήσαμε στήν αύλή 
του, όλα συνθέτουν μιαν ατμόσφαιρα ιερής μνήμης και περισυλ
λογής.

Για τούς λόγους αυτούς, συνεστήσαιμε τόν Αύγουστο τοϋ 1981 
επιτροπή άπό προκρίτους τής περιοχής, ή όποια σέ συνεργασία 
με τήν Υπηρεσία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων, θά μεριμνήσει γιά 
τήν Αποκατάσταση των γύρω τής Ροτόντας κτισμάτων, ώστε τό- 
θρησκευτικό αύτό Μνημείο νά (καταστεί καί πάλι Πνευματικό 
Κέντρο τού τόπου μας.

Στό σκοπό αύτό Εντάσσεται καί ή έκδοση τής ομιλίας μου στα. 
εγκαίνια τής προτομής τόΰ Εθνομάρτυρα ’Επισκόπου Μελχισεδέκ,. 
τόν Μίάΐο τού 1981, ή οποία δίδει καί μια. απάντηση σε κείνους 
πού στις ήμερες μας θέλουν νά παίραχαράξαυν τήν Νεοελληνική 
μας Ιστορία, (καί νά παρουσιάσουν Αρνητική τήν στάση τής ’Εκ
κλησίας στόν Αγώνα τής 'Ελευθερίας καί Παλλιγγενεσίας τού» 
’’Εθνους.

t Ό Κισάμου καί Σέλινου 

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ



ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

στον Έόνομάρτυρα ’Επίσκοπο 

Κισάμου καί Σέλινου 

ΜΕ ΑΧ! ΣΕ Δ ΕΚ (18 21)

«Πώς μας θωρεϊς ακίνητος ; Π ού τιρέχε-ι ό λογισμός σου ; 
τό φτερωτά σου όνειρα ;
Γιατί νά μη φυτρώνουν στό πρόσωπό σου Γέροντα 
τόσες χρυσές αχτίδες;...» (Αριιστ. Βαλσωρίτης).

Εκατόν έξήντα χρόνια πέρασαν καί μια καινούργια ανα
τριχίλα βαθειό μας βρίσκει τήν καρδιά.

'Αντιπρόσωποι της ' Εκκλησίας καί τού " Εθνους, χριστι
ανοί των Επαρχιών Κισάμου καί Σέλινου, τής Κρήτης 
καί τής 'Ελλάδας.

Δόγμα καί άλήθεια τής μιας Αγίας Καθολικής Εκκλη
σίας μας είναι ότι ό Υιός καί λόγος τοϋ Θεού «ένσταρκώ- 
θηκε» καί πήρε ανθρώπινη μορφή καί σάρκα γιά νά έπιτε
λεθεί τό έργο τής σωτηρίας τοϋ κόσμου. Γεννήθηκε έκ 
Πνεύματος Αγίου καί Μαρίας τής Παρθένου. Σταυρώθη
κε έπί Ποντίου Πιλάτου — έτάιφη καί τή τρίτη ήμέρα 
Άνέστη.

Τό ίδιο όμως καί ή ’Εκκλησία του πού είναι «ό πιαρατει- 
νόμένος Χριστός» «ένσαρκώνεται» αδιάκοπα σέ " Εθνη 
καί λαούς γιά νά τούς σώδει.

Τό ίδιο καί ή Εκκλησία του πού είναιι Οικουμενική καί 
Παγκόσμια κί άπλώνει τήν άλήθεια καί τήν άγάπη της 
πάνωι άπό τά σύνορα καί τίς διακρίσεις, πάνω άπό τά πά
θη καί τά συμφέροντα των λαών τής γης, «ενσαρκώνε
ται» ώστόσο σέ έθνη καί λαούς γιά νά σηκώνει τό σταυρό 
τής Μοίρας των καί νά μετέχει στό Μεγαλείο καί τή δυ
στυχία των.

Αυτό έγινε καί στή πατρίδα μας, τήν Ελλάδα, άπό τό
τε πού ένας έλληνόφωνος 'Απόστολος τοϋ Χριστού ό 
Παύλος, πέρασε τήν Μακεδονία, τήν ’Αθήνα, τήν Άχαΐα 
καί τήν Κρήτη καί μάς έφερε τό Μήνυμα τοϋ Ευαγγελίου, 
αυτός ό μέγαις ' Ιεραπόστολος τοϋ Ελληνισμού καί θεμε
λιωτής τοϋ Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Η Ελλάδα βαπτίσθηκε στήν Κολυμπήθρα τοϋ Χριστού



καί πήρε σιγά σιγά τή χάρη τής άνακαίνησης καί τής άνα- 
δημιουργίας του.

Τό κέντρο τοϋ Ελληνισμού μεταφέρθηκε άπό τήν Έλ- 
λαδική ’Αθήνα στην Έπτάλοφο τοϋ Βυζαντίου.

Η Ελληνική φιλοσοφία μεταφράστηκε σέ Πατερική 
Θεολογία.

ΟΙ ’Αμφικτιονίες των Ελληνικών πόλεων έγιναν ομο
σπονδίες χριστιανικών λαών μέ οικουμενικές Συνόδους 
στοάς κόλπους τοϋ χριστιανικού Βυζαντίου. Καί τό δόρυ 
τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου έγινε σταυρός καί στήθηκε όχι 
μόνο στήν ’Αλεξάνδρεια, τήν Αντιόχεια καί τήν Παλαιστί
νη, άλλα πέρα καί άπό τις Ινδίες στήν Ιαπωνία, τήν Α
μερική καί τήν Ωκεανία.

Κι όταν ήλθαν τά «δίσεχτα χρόνια» γιά τον Ελληνισμό 
καί πλάκωσε ή σκλαβιά μέ τις τόσες φοβέρες της, ή Εκ
κλησία τοϋ Χριστού ή ’Ορθόδοξη Ελληνική ’Εκκλησία, σή
κωσε τό Σταυρό τοϋ Σκλαβωμένου Γένους. Φόρεσε τό 
μαύρο ράσο της καί στάθηκε δίπλα στο σταυρωμένο ρα
γιά «συγκακοχουμένη τψ Λαω τοϋ Θεού». (Έβρ. 11, 125).

Μέ τήν Κυριακάτικη λειτουργία της ποϋνοι Σταύρωση 
καί ’Ανάσταση τού Χριστού, παρηγορούσε τά πάθη τοϋ 
λαού της καί ετοίμαζε τήν ελπίδα τής ’Ανάστασής του. 
Μέ τό κρυφό σχολειό, ψαλτήρι κι όχτωήχι έσωζε τή 
γλώσσα καί τήν Ιστορία του.

Μέ τά Μοναστήρια της γλύτωνε κάπως τή γη τοϋ Λαού 
άπό τήν αρπαγή τών Γενιτσάρων καί τοΰδινε δουλειά καί 
ψωμί.

Μέ τή διπλωματία της — πού τόσο είναι παρεξηγημένη 
σήμερο — πότε τύφλωνε τούς πασάδες καί πότε τούς 
Σουλτάνους γιά νά σώζει λογάδες καί άπλούς άνθρώπους 
Καί τέλος μέ τό μαρτύριό της, ή 'Ελληνική ’Ορθόδοξη 
Εκκλησία, σφράγιζε τήν παρουσία καί τήν παρρησία της 
ατό σκλαβωμένο Λαό τοϋ Θεού καί έτοίμαζε τήν οδό τής 
σωτηρίας του.

"Εντεκα Πατριάρχες: Ραφαήλ ό Β ’, Κύριλλος ό A’
(Λούκόρης), Κύριλλος ά Β ', (Κονταρής), Παρθένιος ό 
Α’, ’ Ιωανίκιιος ό Β’, Παρθένιος Γ’, Γαβριήλ Β ’, Μελέ
τιος Β ', Γρηγόριος Ε, Κύριλλος Γ', Εύγένειος Β ’, 11 
Πατριάρχες, Εθνάρχες τοϋ σκλαβωμένου ’’ Εθνους άπο- 
κεφαλίστηκαν, κρεμάστηκαν ή πνίγηκαν στη θάλασσα άπό 
τούς Τούρκους προασπίζοντας τό σκλαβωμένο ποίμνιό 
των, τον Ελληνορθόδοξο Λαό.



"Εντεκα Πατριάρχες, εκατοντάδες Επίσκοποι καί χιλι
άδες Καλόγεροι καί Παπάδες, μαρτύρησαν στό σταυρό 
του σκλαβωμένου Γένους.

'Εκατοντάδες Επίσκοποι κι ένας άπ’ αυτούς «υπέρ οΰ 
τό Μνημόσυνον έπιτελοϋμεν» ό αοίδιμος Επίσκοπος Κι- 
σάμου καί Σέλινου Μελχιισεδέκ Δεσποτάκης πού τον κρέ
μασαν στον Πλάτανο τής Σπλάντζιας στις 19 Μαΐου 1821 
μαζί μέ τό διάκο του, τόν 'Ελληνοδιδάσκαλο Καλλίνικο 
άπό τή Βέροια τής Μακεδονίας.

Ο αοίδιμος Μελχισεδέκ προήρχετο άπό τό Ηράκλειο 
τής Μεγαλσνήσου μας καί σέ νεαρή ηλικία Εενητεύτηκε 
στις Παραδουνάβιες χώρες πού ετοιμαζόταν ή "Ελληνική 
’Επανάσταση.

Τό 1818 χειροτονήθηκε Επίσκοπος Κίισάμου καί Σέλινου 
καί μυηιμένος ό ίδιος τή Φιλική Εταιρεία, εργαζόταν για 
τό Μεγάλο Αγώνα.

Οί Τούρκοι παρακολουθούσαν τις κινήσεις του καί σέ 
μιά περιοδεία του στή Μονή Σέλινου ό περιβόητος Γενί- 
τσαρος Τσοϋνος, προσπάθησε νά τόν σκοτώσει, άλλα τόν 
γλύτωσε ό γενναίος αρχηγός Σέλινου, Κων)νας Κριάρης.

Οί Τούρκοι όμως μέ διάβημά των οτόν τότε Σιρίφ Πα
σά τόν πιάσανε ακριβώς έδώ πού ήταν ή Επισκοπή του, 
τόν φυλακίσανε καί αφού τόν διαούρανε ατούς δρόμους 
των Χανιών τόν κρεμάσανε μαζί μέ τό Διάκονό του Καλ
λίνικο, στις 19 Μαΐου 1821.

«Φύγετε θηρίο τάς σάρκας μου — έλεγε στή διαμαρτυ
ρία καί τήν ομολογία του — ό Εθνομάρτυρας ’Επίσκοπος 
— τό πνεύμα τό όποιον σήμερα παραδίδω εις τάς χειρ ας 
τού Πλάστου μου δεν έχετε έξουσία νά τό βλάψετε. ’Έχω 
σταθερόν τήν ελπίδα ότι ό Δίκαιος Θεός θέλει τιμωρήσει 
τήν κακία σας διότι χύνετε αδίκως αίματα χριστιανών».

Ας σημειωθεί ότι κατά τόν αγώνα τού 1821 έμαρτύρη- 
σαν καί όλοι οί άλλοι ’Επίσκοποι Κρήτης, όσοι βρέθηκαν 
στή Νήσο τότε.

Κατά τήν πρώτη μου άρχιερατεία στή Μητρόπολη Κι- 
σάμου καί Σέλινου ή θέλησα νά ανασύρω άπό τή λήθη τού 
χρόνου τόν εθνομάρτυρα ’Επίσκοπο Μελχισεδέκ καί τό 
Μάιο τού 1971 πού κάναμε τό πάνδημο Μνημόσυνό του, 
αποφασίσαμε για νά στηθή έδώ ή προτομή του.

Σ ήμερο πού τήν αποκαλύπταμε δηλώνω επίσης ότι επι
θυμία καί χρέος μας είναι νά σναστηλώσωμε μαζί μέ τό 
πανάρχαιισ αυτό χριστιανικό Μνημείο, τή Ροτόντα (εύχα-



ριστώ γιά τή συμπαράσταση τής υπηρεσίας Βυζαντινών 
Μνημείων) και το ερειπωμένο Έπισκοπεΐο τοϋ 'Εθνομάρ
τυρα Επισκόπου καί νά τό καταστήσωμε πνευματικό κέν
τρο τής περιοχής.

Αύτό τό σκοπό έχει καί ό έρανος, πού θά γίνηι σέ λίγο 
μέ τό κόλλυβο τοϋ Μνημοσύνου.

"Ελληνες καί χριστιανοί πού παρίστασθε οτό Μνημόσυ
νο τοϋ Εθνομάρτυρα Μελχισεδέκ.

Στις 16 Μαΐου μιλώντας στό Μνημόσυνό του είπα καί 
τά έξης:

«Καί τώρα Γέροντα, δάνειισέ μου για λίγο τή γλώσσα καί 
τήν πύρινη ψυχή σου. Δάνεισέ μου τή φλόγα καί τήν παρ
ρησία σου γιά νά μιλήσω για τήν πατρίδα καί τήν έλευθε- 
ρία, νά μιλήσω γιά τήν Ελλάδα καί τήν άνθρωπότητα.

150 χρόνια (είπα τότε) ή 'Ελλάδα είναι έλεύθερη κι 
όμως ή Ελευθερία πάντα κινδυνεύει καί πάντα χρειάζε
ται υπεράσπιση κι άγώνα Ιερό καί ίσως καί θυσίες σαν 
τήν δική σου θυσία.

150 χρόνια ή Ελλάδα είναι έλεύθερη κι όμως έμεϊς οϊ 
"Ελληνες δέν τήν χορτάσαμε ακόμη τήν έλευθερία γιατί 
συχνά τήν καταστρέφομε οί ίδιοι μέ τις διχόνοιες καί τά 
λάθη μας. "Οταν οί μισοί "Ελληνες γινόμαστε ι ιασάδες 
καί Γενίτσαροι κι άλλοι μισοί γινόμαστε ραγιάδες, αύτό 
δέν είναι έλευθερία, αύτό δέν είναι φιλοπατρία, αύτό δέν 
είναι έλληνισμός, αύτό δέν είναι χρ ιστίανιίσμός......

Αύτά είπαμε καί γράψαμε τότε τό 1971 γιά νά βρεθού
με υστέρα άπό 5 μήνες, χωρίς νά γνωρίζομε τό πώς στή 
Γερμανία.

Αλλά καί σήμερο 16 Μαΐου 1882 υστέρα άπό 11 χρόνια 
δάνεισέ μου πάλι Γέροντα — τήν προφητική σου γλώσσα 
νά μιλήσω στό " Εθνος καί τήν Εκκλησία μου, σαν " Ελλη
νας 'Ορθόδοξος Επίσκοπος, στ’ όνομά σου ’Εθνομάρτυρα 
'Επίσκοπε Μελχισεδέκ καί στ’ όνομα των άλλων Μαρτύ
ρων Κληρικών καί λαϊκών πού αγωνιστήκανε: «γιά τήν 
έλευθερία καί τοϋ Χριστού τήν πίστη τήν Αγία».

'Αποκρούομε τήν παραχάραξη τής Νεοελληνικής μας



r ιστορίας άπιό κείνους που θέλουν và παρουσιάζουν αρνη
τική τή στάση τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας στον άγώνα 
τής Ελευθερίας καί Παλιγγενεσίας τού " Εθνους μας

’Αποκρούομε τή συκοφαντία ότι ή χριστιανική Πίστη εί
ναι «κατεστημένο» καί ή 'Ορθόδοξη Εκκλησία είναι «σκο
ταδισμός.

Μιά πίστη πού κυρήχθηκε άπό τό Χριστό σάν «φώς του 
κόσμου» κι έχει οτήν Ιστορία της μεγάλους πολιτισμούς, 
δέν μπορεί và είναι σκοταδισμός.

Αποκρούομε τή συκοφαντία ότι ή Ορθόδοξη Εκκλησία 
μας έκμεταλλεύετα« τό Λαό της καί χωρίζει τόν κλήρο 
της σέ άνώτερο καί κατώτερο.

Λυπούμεθα διότι Νεοέλληνες διανοούμενοι άγνοοϋν ή 
θέλουν và άγνοοϋν τήν Βυζαντινή καί Νεοελληνική μας 
Ιστορία, καί μεταφέρουν ατό χώρο τής Ελληνικής Ορ
θοδοξίας καταστάσεις άλλων περιοχών καί παραδόσεων.

Κάνομε λάθος όταν έμεϊς οι "Ελληνες επαναλαμβάνομε 
σήμερα τήν ευρωπαϊκή διαφώτιση τού 1700 καί συζητούμε 
σάν προοδευτικές ιδέες πράγματα πού συζητήθηκαν ήδη 
καί ξεπεράστηκαν προπολλοϋ.

Βεβαίως τά λάθη καί οί παραλείψεις, άτόμων καί 
θεσμών, δέν λείπουν ούτε άπό τήν 'Ελληνορθόδοξο ’Εκ
κλησία μας.

Αλλά γιά ένα μεγάλο μέρος άπό τά λάθη καί τις παρα
λείψεις αυτές ή εύθύνη βαραίνει καί τήν Νεοελληνική μας 
Πολιτεία. Γιατί έάν ό σημερινός Ελληνορθόδοξος Παπάς 
χαρακτηρίζεται άπό μερικούς αγράμματος καί χριστέμπο- 
ρος σ’ αύτό φταίει ή Πολιτεία.

’Εάν οήμερο ό Ελληνορθόδοξος ’Επίσκοπος θεωρείται 
«Δεσποτικός» καί άπάκοσμος, σ’ αύτό φταίει καί ή Νεοελ
ληνική μας Πολιτεία, πού άπό τή σύστασή της τό 1830 
έφερε στή ζωή τής Εκκλησίας ξένο συστήματα πού έμ- 
ποδίσανε τή ζωτηκότητα καί τήν άπόδοσή της.

Αποκρούομε τούς ισχυρισμούς καί τις ψευτοπροφητεϊ- 
ες έκείνων, πού θέλουν νά μάς πείσουν ότι ό χριστιανι
σμός καί φυσικά ή ’Ορθοδοξία έξόφλησαν τήν άποστολή 
τους καί γράφτηκαν ήδη στόν κατάλογο τών νεκρών πα
ραδόσεων τής άνθρωπότητας.



Αντίθετα πιστεύομε καί ομολογούμε ότι τό μέλλον τού 
χριστιανισμού πού ναι σαν «καινή κτίση» « έ νσαιρικωμ évoc » 
ατό σώμα καί στην μοίρα τής άνθρωπότητας, παραμένει 
πάντα «ζωοποιός» κι ή Εκκλησία του πούναι δωσμένη άχι 
για νά κρίνει άλλα γιά νά σώζει τόν κόσμο, θά πορεύεται 
μαζί του (ίκ τή συντέλεια των αιώνων.

Σήμερο ή παγκόσμια άνθρωπότητα στέκει μπροστά σ' 
ενα τείχος κι είναι γεμάτη άγωνία γιά τό αϋριιο. Κανείς 
δέ γνωρίζει τό μέλλον καί κανείς δέ γνωρίζει τά ερχόμε
να αν θάναιι μικρά ή μεγάλο, χαρούμενα ή τραγικά.

Οί χριστιανοί όμως γνωρίζομε, πρέπει νά γνωρίζομε, 
πώς οποία κι’ αν είναι τά έρχόμενα, ό Ερχόμενος «ό ών 
καί ό ήν καί ό έρχόμενσς (Ίωάν. 1, 4) είναι Ισχυρός 
καί Παντοδύναμος.

Καί ατό άνομα αυτού τού ’ Ερχόμενου, οί χριστιανοί όλου 
τού κόσμου, καί μείς οί "Ελληνες μαζί, μπορούμε νά έτοι
μό σω με μια νέα Πεντηκοστή στό σημερινό καί τόν αυρια
νό κόσμο.

Μπορούμε νά έπιχειρήσωμε ένα νέο Εύαγγελισμό στό 
βάθος καί στήν έκταση, πού χρειάζεται ό σημερινός καί 
ό αυριανός κόσμος.

Στ' άνομα λοιπόν αυτής τής νέας Πεντηκοστής κάνομε 
έκκληση στήν ίδια τήν 'Εκκλησία μας νά έπανεύρει τήν 
έσωτερική της δύναμη καί τήν προφητική της άποστολή.

Στ' άνομα αυτής τής νέας Πεντηκοστής κάνομε έκκλη
ση στήν ίδια τήν Εκκλησία μας ν’ άνακαινίοει τό κήρυγμα 
καί τις παραδόσεις της, ν’ άγκαλιόσει τό Λαό της, τό Λαό 
τού Θεού, καί νά μιλήσει στον σύγχρονο κόσμο, όπως μι
λούσαν κάποτε οί Προφήτες καί οί μάρτυρες, όπως μιλού
σε ό ίδιος ό Χριστός της, «Ό Κύριος τής ζωής καί τού 
θανάτου».

Μιά τέτοια ' Εκκλησία θά μπορούσε νά είναι ή Ελληνική 
'Ορθόδοξη Εκκλησία γιά νάνοι άχι «χλευασμός» άλλα 
οδηγός καί τροφοδότης πνευματικός τού Ελληνισμού.

Στ άνομα τής νέας αυτής χριστιανικής Πεντηκοστής 
καί τής Πνευματικής ανακαίνισης τού Λαού μας κάνομε 
έκκληση στή Διανόηση τού έθνους μας νά δή βαθύτερα 
τήν ούσία καί τή ζωτικότητα τής ’Ορθοδοξίας νά τήν κα- 
τεργασθεϊ στό εργαστήριο τού λόγου καί τής τέχνης καί



νά τήν προσφέρει «άρτον καί οίνον» στην πνευματική του 
τράπεζα.

Στ’ όνομα αυτής τής Π εντηκοστής κάνομε έκκληση 
στην Νεοελληνική μας Πολιτεία, όποιαδήποτε είναι, νά 
άναλογιοθεϊ τή συνεκτική δύναμη τής 'Ορθόδοξηc 'Εκ
κλησίας μας στή ζωή καί τήν ταυτότητα του Έλλαδικοϋ 
Ελληνισμού, καί νά σταθμίζει σωστά τήν προσφορά της 

στή ζωή τού έξωελλαδικοϋ, τοϋ Οικουμενικού Ελληνι
σμού.

Στήν άρχή τοϋ αιώνα μας ό μεγάλος " Ελληνας καί 
Πολιτικός, Ελευθέριος Βενιζέλος υμνήθηκε σαν «δημι
ουργός τής 'Ελλάδος των 2 ήπείρων καί τών 5 θαλασ
σών». Καί ήταν άλήθεια αυτό, έστω καί προσωρινά.

Κι όμως πόσοι " Ελληνες γνωρίζουν, πόσοι Έλληνες 
υπολογίζουν πώς ή Ορθοδοξία μέ τήν προβολή της 'Ελ
ληνικής γλώσσας καί παράδοσης έχει αιώνες τώρα δημι
ουργήσει τήν πνευματική 'Ελλάδα τών πέντε ήπείρων. Κι 
αν οι " Ελληνες ναυτικοί μας περιφέρουν υπερήφανοι τήν 
Ελληνική σημαία στις θάλασσες τοϋ κόσμου, τό ίδιο κι ό 
' Ελληνορθόδοξος Κλήρος μέ τά λειτουργικά κείμενα καί 
τά σύμβολα τής Εκκλησίας μας μεταφέρει τή σημαία της 
Ελληνικής γλώσσας καί παράδοσης σ’ όλα τά πλάτη τής 
υδρογείου

Στ’ όνομα τής Νέας Πεντηκοστής κάνομε τέλος έκκλη
ση στόν 'Ελληνικό λαό στο θρησκευόμενο τίμιο καί μονα
δικό φύλακα τών προγονικών και πολιτιστικών άξιών νά 
μήν επηρεάζεται άπό ξένες δουλικές επιδράσεις, άσχετες 
πρός τή ψυχοσύνθεση καί τήν Ιστορία του.

Νά μήν παρασύρεται άπό ιδέες καί συνθήματα πού με
ταβάλλουν τήν πίστη τοϋ Χριστού καί τό προσκυνητάρι 
τής ψυχής του σέ περίγελο τοϋ δρόμου καί τών Θεατρι
κών έπιθεωρήσεων.

Καί τώρα ’ Επίσκοπε Μελχισεδέκ Μάρτυρα τής Χριστια
νοσύνης καί τοϋ Ελληνισμού.

Καί τώρα Γέροντα «μή μάς θωρείς άκίνητος....» Δέν 
είναι Μάιος τοϋ 1821 πού «ήταν όλα σκοτεινά......

Είναι Μάιος τοϋ 1982. Ή Κρήτη είναι έλεύθερη. «Όλό-



γυρά σου τά βουνά κι οί λόγγοι στολισμένοι». 'Ολόγυρά 
σου κλήρας καί λαός τής Επισκοπής Κισάμου καί Σέλινου

Σοϋ καταθέτομε στεφάνι κι ανάβαμε στή μνήμη σου 
καντήλι και λιβάνι.

Η Κρήτη είναι ελεύθερη. Ή Ελλάδα είναι έλεύθερη, 
μά ή άνθρωπότητα δέν είναι έλεύθερη άπό τις δαιμονικές 
δυνάμεις πού συστρατεύονται συχνά και άντιμάχοντοι ατό 
θέλημα τού Θεού καί ατό καλό του άνθρώπου.

Η Κρήτη είναι έλεύθερη, μά ή άνθρωπότητα άπειλεϊται 
καί πάλι άπό νέες τυραννίες, άπό έκκρήξεις βομβών καί 
πυραύλων, άπό έκκρήξεις ναρκωτικών καί σεξσυαλιαμών, 
άπό έκκρήξεις φυσικών καί ήθιικών μολύνσεων, πού ρυ
παίνουν τό ψωμί πού τρώμε, τόν άέρα πού άναπνέομε, 
καί τά ιδανικά πού πιστεύομε.

Κι ή Κρήτη πού άγωνίστηκε πολλές φορές γιά τήν έλευ- 
θερία της καί γιά τήν ελευθερία τού κόσμου, στοχάζεται 
καί σήμερο τό μεγάλο χρέος της.

Η Κρήτη πού σηκώθηκε μαζί σου τό 1821. Ή Κρήτη πού 
σηκώθηκε μέ τό Άρκάδι τό 1866, ή Κρήτη, πού σηκώθηκε 
μέ τό Λαό της τό 1941 γιά τήν έλευθερία τών Λαών τού 
κόσμου, ή Κρήτη σηκώνεταιι, Γέροντα, καί τώρα σέ μια 
καιινούργια Μάχη. Στή μάχη τής παγκόσμιας συνείδησης.

Πάνω άπό τις έ π α ναστάσε ις τών τάξεων, τής τεχνικής 
καί τής οικονομίας, χρειαζόμαστε μιά έπανάσταση τής αν
θρώπινης συνείδησης, μοναδικής καί άκατάλυτης δύναμης 
γιά κάθε αλλαγή καί ανακαίνιση άνθρώπων καί λαών.

Μαζί μέ χιλιάδες Πνευματικών άγωνιστών άπ’ όλο τό 
κόσμο σηκώνομε καί μεί σήμερο έδώ στην Κρήτη τή νέο 
έπανάσταση τής Κρήτης καί τής άνθρωπότητας: Τήν ΕΠ Α
ΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΝ.

Εύλόγηαέ την Γέροντα. — Ευλόγησε την Δέσποτα μέ 
τό δεξί σου χέρι.

Εύλάγησέ την μέ τήν πύρινη ψυχή σου καί τήν προφη
τική σου γλώσσα.

Εύλάγησέ την μέ τό Σταυρό τοϋ Χριστού καί τήν γλώσ
σα τού Π αρακλήτου, πού θά τήν άκούσωμε καί πάλι 
σέ λίγες μέρες στήν Πεντηκοστή τής Επισκοπής σου.

Αιώνια σου ή μνήμη.
(16 Μαΐου 1982)

t Ο Κισάμου καί Σέλινου 
Ειρηναίος


