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Παιδιά κι ειντά ’ναι ή καταχνιά καί τούτ’ ή κατσιφάρα,
καί γιάντα φεύγουν τά πουλιά κι’ άνατριχιοΰν τά δάση;
— Οι Γερμανοί πλακώσανε κι ουρονοκατεβαίνουν
μέ μηχανές καί μέ φωθιά τήν Κρήτη πλημμύρισαν.
— Κρήτη! στά μαύρα θά ντυθείς, στά σίδερα θά πέσεις,
πάλι τσή Κρήτης τον αητό κρούσταλλα θά σκεπάσουν.
Μά θαρθεί μέρα λαμπερή νά ξαναλυώσουν πάλι.

Ή μέρα ή λαμπερή άργησε νάρθει, ήρθε όμως! Ξεμάργωσε καί
πάλι ό αητός τής Κρήτης. Φτερούγιξε ψηλά, ψηλά στά ριζιμιά χαρά
κια, κι άκόμη πιο ψηλά καί πιό μακρυά άπό τά γεγονότα, πού ά ρχι
σαν άπό νωρίς νά ντύνονται τή φορεσιά του θρύλου. Καί καθώς ή ζωή
δεν τρέφεται μονάχα μέ τή μνήμη, μά καί μέ τή λήθη, λήθη καί μνή
μη τελεσιουργοΟν άπό τότε τήν απαραίτητη για τή ζωή καί τήν αλή
θεια αποστασιοποίηση τής 'Ιστορίας, τήν υπέρβασή της. Γ'ιά τούς λαούς
όμως, πού επιθυμούν νά επιβιώσουν, ή αποστασιοποίηση αυτή δεν επι
τρέπεται νά φτάνει ώς τήν άντικειμενοποίηση τής 'Ιστορίας, τήν απώ 
θησή της στό χώρο των αδιάφορων γιά τή ζωή, γ ια τό παρόν καί τό
μέλλον. Αυτό θά ίσοδυναμοΰσε μέ απώλεια τής Ιστορικής συνείδησης
καί επομένως τής ευθύνης γιά τήν ‘Ιστορία. Υπερβαίνω τήν 'Ιστορία
δέν σημαίνει δτι τήν άντιπαρέρχομαι καί τήν αγνοώ" σημαίνει μόνον ό
τι τήν κ α τ α ν ο ώ
καί κατανοώντας την σωστά, προσανατολίζο
μαι ανάλογα σέ σχέση μέ τό παρόν καί τό μέλλον. Μέσα στό δεοντο
λογικό αυτό πλαίσιο, αγαπητοί Κρητές τού Πειραιά, παρεπιδημουντές
Κρήτες καί φίλοι τής Κρήτης, μέσα στό δεοντολογικό αυτό πλαίσιο,
λέγω, πρέπει νά αξιολογηθεί καί νά επαινεθεί ή πρωτοβουλία τού
συνδετικού κρίκου τών Κρητών αυτής τής πόλης, τού ιστορικού Σω 
ματείου «ΟΜΟΝΟΙΑ», πού οργανώνει καί φέτος αυτή τήν εκδήλωση,
τήν αφιερωμένη στή ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Ευχαριστώ θερμά τό Δι
οικητικό Συμβούλιο τής «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» γιά τήν εξαιρετική τιμή νά(*)
(*) 'Ομιλία κατά τδν Ιορτασμό της έπετείου της Μάχης τής Κρήτης άπό τήν «ΟΜΟΝΟΙΑ»
ΙΙειραιως στά ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Πειραιώς τή Δευτέρα, 2 ’Ιουνίου 1980, εύγενθς παραχωρηθεΐσα στά περιοδικό μας άπό τόν δμιλητή.

μου έμταστευθεΐ απόψε τούτο τό βήμα, πού μου δίδει τή μεγάλη χαρά
τής άμεσης επικοινωνίας μαζί σας. Δεν αποκρύπτω τή συγκίνησή μου
γ ι’ αυτό. Ά λ λ ’ ούτε κα την απορία μου δυσκολεύομαι νά ομολογήσω :
Τί θά μπορούσε νά προσθέσει κανείς απόψε στα τόσα καί τόσα, πού
έχουν γραφεί καί έχουν λεχθεί, 39 τώρα κατά συνέχεια χρόνια, γιά τή
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ; Μήπως καί τά καινούρια στοιχεία, πού έρχον
ται στο φως τής δημοσιότητας κάθε τόσο, δεν επιβεβαιώνουν απλώς
εκείνα πού ζήσαμε καί όσα πληροφορηθήκαμε στό μεταξύ ; Τί νόημα
θά είχε λοιπόν μιά άκόμη αναφορά στά ιστορικά δεδομένα : στά περι
στατικά πού προηγήθηκαν τής Μάχης, στή διεξαγωγή τής φοβερής ε
κείνης τιτανομαχίας, στήν ξεχωριστή φυσιογνωμία της από άποψη
στρατηγικής καί τακτικής τού πολέμου, στις συνέπειες της γ ιά τήν πο
ρεία καί τήν έκβαση τού αγώνα κατά των δυνάμεων τού άξονα;
Με τήν προϋπόθεση πώς δλα αύτά τά στοιχεία καί τά σχετικά πε
ριστατικά μάς είναι αρκετά γνωστά καί με τήν πεποίθηση, πώς εκδη
λώσεις σαν τήν αποψινή, παρά τόν πανηγυρικό τους χαρακτήρα, είναι,
πριν άπ’ όλα, μ ν η μ ό σ υ ν ο καί ευκαιρία π ε ρ ι σ υ λ λ ο 
γ ή ς προτιμώ ν’ ακολουθήσω τή σκέψη τού μεγάλου ποιητή τής Γερ
μανίας, τού Goethe, πού έλεγε πώς «εορτή είναι ή σιωπηλή κατάδυση
στον εαυτό μας». 'Ό σο κι αν δεν προβλέπεται νά εϊν’ απόψε σιωπηλή,
άς είναι, ώστόσο, ή γιορτή αυτή μιά αφορμή γιά όλους, ν’ άφρουγκαστούμε τό μήνυμα τής Μάχης εκείνης καί, παίρνοντάς το ώς κριτήριο
ζωής καί μέτρο ευθύνης, νά στοχαστούμε τό παρόν καί τό μέλλον, τό
δικό μας καί τού κόσμου όλου.
"Ομως, ή πρώτη σκέψη καί ό πρώτος λόγος ανήκει απόψε στούς
ν ε κ ρ ο ύ ς μας, στούς νεκρούς τού μεγάλου πολέμου. Παρακαλώ
λοιπόν νά έγερθεΐτε καί νά αφιερώσουμε στή μνήμη τους ευγνώμονα
λίγες σ τιγμές(*).
Μιλώντας γιά τή Μάχη τής Κρήτης είναι ανάγκη νά κάμουμε,
πριν άπ’ όλα, τρεις διευκρινήσεις :
Πρώτον, ότι, περιορίζοντας τό λόγο στό Νησί μας απόψε, δεν έ
χομε καθόλου τήν πρόθεση νά διακρίνουμε τή Μάχη τής Κρήτης άπό
τή Μάχη τής Ε λ λ ά δ α ς καί όλων τών ελεύθερων ανθρώπων τού κό
σμου τόν καιρό εκείνο. Παρά τήν όποια διαφοροποίησή του, ήταν ένας
άγώνας ε ν ι α ί ο ς καί μόνον ώς μιά άπό τις όψεις καί τις φάσεις
τού ενιαίου τούτου αγώ να μπορούμε νά βλέπουμε καί τή Μάχη τής
Κρήτης.
Δεύτερον ώς Μάχη τής Κρήτης συνηθίζεται νά νοούνται τά γ ε γ ο 
νότα τής Μεγαλονήσου κατά τό τελευταίο δεκαήμερο του Μάη τού
1941. Πιστεύομε, ώστόσο, πώς Μάχη τής Κρήτης είναι τό σύνολο τών
(*) '0 λαός εγείρεται και τηρείται Τ σιγή.

άγώνων από την πρώτη του κατακτητή εμφάνιση ώς την εξαφάνισή
του κι άκόμη παραπέρα, ως την ολοκλήρωση τής άνασυγκρότησης
και την αποκατάσταση ομαλού ιδιωτικού καί δημόσιου βίου. Μέ την
ευρύτερη αυτή έννοια θά χρησιμοποιήσουμε απόψε τόν δρο Μάχη τής
Κρήτης: Ώ ς ένα διαρκές καί ενιαίο αγωνιστικό γεγονός, χωρίς νά
εξαιρούμε ή νά διαφοροποιούμε κανένα πρόσωπο καί κανένα στοιχείο
άπό όσα ανήκουν δικαιωματικά στους συντελεστές του μεγαλουργήματος εκείνου, πού, μέ την παραπάνω ευρύτερη έννοια, ονομάζομε
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Καμμιά σκοπιμότητα καί κανένα πρωθύστερο
σχήμα ή επιχείρημα δέν δικαιολογεί άρνηση άποδόσεως τής όφειλόμενης τιμής καί ευγνωμοσύνης προς κάθε ατομική καί συλλογική προ
σπάθεια, που έναντιώθηκε στόν επιδρομέα χωρίς ιδιοτέλεια καί υστε
ρόβουλη πρόθεση.
Τρίτη διευκρίνηση : Κατά τη φάση τής επιδρομής καί κατά την
’Αντίσταση πού ακολούθησε, τό κύριο βάρος του άγώ να κράτησαν, ό
πως ήταν στρατηγικά δεδομένο ή επιβεβλημένο άπό τήν περίσταση,
μερικά διαμερίσματα τής Κρήτης. Κανένα διαμέρισμα δμως, καμμιά
πόλη, κανένα χωριό δέν έμεινε αμέτοχο καί δέν υστέρησε στόν πολύ
χρονο, τόν πολύπαθο καί πολυθάνατο εκείνο άγώνα. Δικαίως λοιπόν
άποκαλείται Μ ά χ η τ ή ς Κ ρ ή τ η ς καί δικαίως σεμνύνονται
γ ι’ αυτήν όλοι οί κάτοικοι του Νησιού καί οί άπανταχοϋ τής γής άπόδημοι Κρήτες.
'Ύστερ’ άπό τις άναγκαΐες αυτές διευκρινήσεις καί μέ δεδομένη,
όπως είπαμε, τή γνώση των ιστορικών συμβάντων, θά θέλαμε νά στα
ματήσουμε γ ιά μιά στιγμή στην έ κ τ α σ η , σ τ ό φ ρ ό ν η μ α
καί στό ή θ ο ς τής Μάχης τής Κρήτης.
'Ό ταν οί άνθρωποι μιλούν γ ιά μάχες είναι συνηθισμένοι νά σκέ
πτονται πολιτικούς καί στρατιώτες μόνο καί στρατηγούς καί σύνερ
γ α του πολέμου. Χωρίς αυτά δέν γίνονται βέβαια μάχες. Καί είναι
φυσικό καί δίκαιο αυτό πού γίνεται πάντα καί πού δέν επιθυμούμε νά
παραλείψουμε τήν ώρα τούτη" νά άποτίσουμε τόν όφειλόμενο φόρο τι
μής καί εύγνωμοσύνης στούς πολιτικούς καί στις ελληνικές καί τις
συμμαχικές στρατιωτικές δυνάμεις, πού άντιπαρατάχθηκαν στόν επι
δρομέα μέ άφάνταστη γενναιότητα καί αυτοθυσία. Τόν ίδιο φόρο τι
μής αναγράφομε φυσικά καί στούς πολιτικούς καί στρατιωτικούς π α 
ράγοντες τής ’Αντίστασης πού άκολούθησε, τούς δικούς μας καί τούς
συμμάχους.
Πρέπει όμως νά ύπογραμμίσουμε μέ κάθε έμφαση, πώς εκείνο,
πού έδωσε στη Μάχη τής Κρήτης τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα της, δέν
ήταν τόσο ή σύγκρουση του στρατιώτη μέ τό στρατιώτη, όσον ή σύγ
κρουσή του μέ τόν π ο λ ί τ η , μέ τόν άμαχο πληθυσμό. Διαφορετικά, ή
Μάχη τής Κρήτης, όση πρωτοτυπία καί άν παρουσίαζε στόν τακτικό

καί στο στρατηγικό τομέα καί στη χρήση νέων οπλών καί μεθόδων,
δέν θά ήταν τίποτε περισσότερο καί τίποτε διαφορετικότερο από μια
μεγάλη καί μεγαλειώδη ασφαλώς στρατιωτική αναμέτρηση. ’Απροσδό
κητο στη Μάχη εκείνη, ξένο καί παράδοξο καί θαυμαστό γ ιά τόν κό
σμον όλο, γιά εχθρούς καί φίλους, καί γ ιά τόν επιδρομέα εξοργιστι
κό καί ακατανόητο, ήταν τό α υ τ ο ν ό η τ ο τής Ισ το ρ ία ς μας: ή
αυθόρμητη, άβίαστη, ασυγκράτητη καί καθολική ενεργοποίηση καί
αντίσταση του λ α ο ύ "
μιά «μαζική εξέγερση» του πληθυσμού, ό
πως γράφει σέ πρόσφατα δημοσιευμένο κείμενό του ό στρατηγός Von
Der Heydte(*), Διοικητής τού Τάγματος τ ω ν ’Αλεξιπτωτιστών, πού ρί
χτηκαν πρώτοι στό κρητικό έδαφος. Γιατί πράγματι ήταν όλοι παράν
τες : 6 απόμαχος τής Μακεδονίας καί τών Βαλκανικών πολέμων καί
τής Μικρασίας, ό τραυματίας τής ’Αλβανίας, ό γέρος, ό σακάτης, ό έ
φηβος καί τό μικρό παιδί ακόμη, ή κοπελλιά κι’ ή γριά κΓ ή καλογριά,
ό παπάς κι ό δεσπότης, ομόψυχος ό λαός τής Κρήτης βροντόφωνη σε
τό ΟΧΙ στήν αυθαιρεσία, έτοιμος γ ιά τόν αγώ να καί πρόθυμος γ ιά τό
θάνατο. ^Ηταν εκείνο ακριβώς τό στοιχείο, πού είχαν εκτιμήσει λ α 
θεμένα τά επιτελεία τού Hitler κΓ έκαμαν τό λογαριασμό χωρίς τόν
ξενοδόχο, τόν αφέντη λαό ! Γερμανός συγγραφέας σέ πρόσφατο βιβλίο
του, αφιερωμένο στή Μάχη τής Κρήτης, άναψερόμενος στις πληροφο
ρίες τών κατασκοπευτικών δικτύων τού Κανάρη, όσον αφορά στήν
κατάσταση τής Κρήτης καί τις σχετικές προοπτικές, γράφει : «Ή συμ
περιφορά τού πληθυσμού τής Κρήτης ήταν αβέβαιη. Θεωρήθηκε δυνα
τόν, ότι, γιά νά πετύχει τό ίδιο ευνοϊκούς όρους, όπως ό πληθυσμός
τής ήπειρωτικής Ε λλάδας, θά φερνόταν μέ συμπάθεια προς τις δυνά
μεις τού άξονα ή ότι θά έμενε τουλάχιστον ουδέτερος»(**). Πόσες φο
ρές άλήθεια δέν εμφανίζεται ή Ισ το ρ ία ώς θυγατέρα τής πλάνης ! Καί
πόσον ασυγχώρητη άγνοια τής Ισ το ρ ία ς τής Κρήτης καί τού φρονή
ματος τού λαού της προδίδει ένας τόσον εσφαλμένος καί παραπλανη
τικός υπολογισμός ! Δέν γνωρίζω ποιούς «ευνοϊκούς όρους» πέτυχε ό
λαός τής ήπειρωτικής Ε λ λ ά δ α ς ! Διερωτώμαι όμως : Πότε άλλοτε,
στή μακρά διαδρομή τών αιώνων, στάθηκε μέ συμπάθεια καί ουδέτε
ρος άπέναντι στόν εισβολέα ό λαός τής Κρήτης; Μήπως απέναντι στό
Ρωμαίο, στόν ’Αγαρηνό, στό Φράγκο, ή στον Τούρκο, γιά νά σταθεί
καί πάλιν απαθής εκείνη τήν ώρα; Πλάνη μέγιστη ! Πλάνη, πού πλη
ρώθηκε ακριβά. Τό σχέδιο πρόβλεπε αρχικά : ώς τό μεσημέρι τής
πρώτης ή μέρας κατάληψη τής Δυτικής Κρήτης, μετατόπιση έπειτα τής
επίθεσης κατά τήν ’Ανατολή καί ολοκλήρωση τής κατάκτησης όλης
τής Κρήτης ώς τό βράδυ τής ίδιας ή μέρας ! Ή καθολική αντίσταση
(*) Έ τσ ι χάσαμε τή Μάχη τής Κρήτης, Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 22.5.1980, σελ. 5.
(**) F ra n z K u ro w sk i, D e r K am pf um K re ta , 4. A uf 1., A th en 1979 σ. 10,

του λαού, όμως, πού στάθηκε ομαδικά, μαζικά και αποφασιστικά στό
πλευρό του μαχόμενού στρατιώτη, άνέτρεψε κάθε πρόβλεψη. Στη Μά
χη τής Κρήτης δεν παρατηρήθηκε διάκριση στρατευμένου και αστρά
τευτου, ντυμένου στό χακί και στή βράκα, ένοπλου ή άοπλου, γυμνα
σμένου ή αγύμναστου, γυναίκας ή άντρα. Ούτε καί ό κατακτητής υ
πήρξε βέβαια διακριτικός στην εκδίκησή του : τά στούχας, τά εκτε
λεστικά άποσπάσματα καί οί πυρπολητές τής Κρήτης δεν έκαμαν διά
κριση φύλου, ηλικίας, ιδιότητας, ένοχου καί άθώου, μικρού καί μεγά
λου, στρατιώτη καί πολίτη. "Ετσι, άρχές του Ίούνη τού ’41, άπό τό
άποκορύφωμα τής άλαζονείας του, πού ξεπερνοΰσε τις κορφές του
Ψηλορείτη καί τής Μαδάρας, μπορούσε σιδερόφραχτος ό πολεμόχαρος Χάροντας του αιώνα μας νά περισσοκαυχάται μέ αυθάδεια καί
νά λέει :
— «Γιά ίδές σπίθιαν τά ρήηαξα z f αυλές κι ά,ράχνιασάν τζη
κι αδέρφια πού ξεχώρισα πουσαν αγαπημένα !
Κι οι στράτες καμαρώναν τα κι δ κόσμος ετρεμέν τα.
Χώρισα μάνες ’πδ παιδιά, παιδιά ’πδ τσί μανάδες
έχώρισα κι άντρόϋνα πουσαν αγαπημένα».

Καί όμως ! Δεν γονάτισε ή Κρήτη ! Ά πό τήν καταχνιά καί την
άντάρα καί τά χαλάσματα καί τούς ομαδικούς φρεσκοσκαμμένους τά
φους ξεπρόβαλε, τήν επομένη κιόλας τής κατάληψης, άγέρωχη καί ά
νυπόταχτη ή πιό άκριβή τής Κρήτης κόρη, ή Α ν τ ί σ τ α σ η !
Ή
Αντίσταση ολόκληρου καί πάλι του λαού τής Κρήτης. Εκείνος κρά
τησε μέ πίστη καί καρτερία τό βαρύ φορτίο τής σκλαβιάς καί τό σταυ
ρό τής θυσίας, ομόψυχος, ομόγνωμος, ομόζυγος, όμόζηλος καί άκατάβλητος ό υπερήφανος λαός τής Κρήτης. Πρώτη φροντίδα του νά θά
ψει τούς νεκρούς —δικούς καί ξένους, εχθρούς καί φίλους—, νά περιθάλψει τούς πληγωμένους, νά φυγαδεύσει ή νά άπο κρύψει τούς διω
κόμενους, νά πρεμαζώξει τά ορφανά, νά άναστηλώσει όπως - όπως
κάποια χαλάσματα γιά τούς άστεγους. Κι άμέσως υστέρα, φροντίδα
δεύτερη άπό τήν πρώτη κιόλας ώρα, νά οργανώσει τήν Αντίστασή του.
Μιάν άντίσταση, πού, όπως άναγνωρίζεται σήμερα γενικά καί π α γ 
κόσμια, μπορεί δικαιωματικά νά διεκδικήσει μιά πρώτη θέση στήν Ι 
στορία τής Αντίστασης των λαών τής Ευρώπης. Μιά άντίσταση καθο
λική, όπως είπαμε, όσον άφορά στή συμμετοχή του λαού καί παρα
δειγματική ως πρός τό άκατάβλητο φρόνημα καί τό υψηλό ήθος της.
Πολυμερής, άλλ’ όχι κατακερματισμένη, πολυσύνθετη, άλλ’ όχι άποσυνθετική, άγωνιστική, άλλ’ όχι άνταγωνιστική, τιμωρός, άλλ’ όχι εκ
δικητική, αιματόβρεχτη, άλλ’ όχι αιμοχαρής ή ’Αντίσταση του Νησιού
μας, παράτεινε άδιάλειπτη ως τό τέλος του πολέμου τή Μάχη τής

Κρήτης. Κρατώντας όσο μπορούσε πιο ψηλά την ευπρέπεια του αν
θρώπου καί δίχως έκπτωση από την εθνική τιμή, στάθηκε ή ’Αντίστα
ση τής Κρήτης «φως έν σκότει» καί «ελπίς των άπηλπισμένων» !
Μιλώντας για τή Μάχη καί την ’Αντίσταση τής Κρήτης δεν θά
θέλαμε να υποπέσουμε απόψε στο σφάλμα, πού παρατηρεΐται πολλές
φορές σέ ανάλογες περιστάσεις- στή δίκαιη δηλαδή έξαρση των κάθε
είδους πολεμικών ενεργειών καί κατορθωμάτων, μέ παρασιώπηση ό
μως άλλων δραστηριοτήτων καί παραγόντων, χωρίς τή συνδρομή τών
όποιων θά ήταν δυσκολότερος, αν όχι καί αδύνατος ένας τέτοιος α γώ 
νας. Εννοώ πρώτα τήν ’Αντίσταση πού προηγήθηκε στην πριν από τον
πόλεμο ελληνική δικτατορία. Χάρις στήν αντίσταση εκείνη, ή δικτα
τορία του Μεταξδ, αν καί δεν εμποδίστηκε νά αφοπλίσει τήν Κρήτη,
δέν κατάφερε νά ξαρματώσει καί τήν ψυχή της! Καί εννοώ ακόμη ό
λες εκείνες τις φανερές καί αφανείς πράξεις αλληλοβοήθειας καί αλ
ληλεγγύης, τό λόγο τόν παρήγορο τήν ώρα πουρχεται άπ’ τήν 'Α για
κι άπ’ τό Dachau τό θανατερό χαμπέρι, τό αδάκρυτο μάτι τής μάνας,
τό άναντράνισμα του γέρου, τήν αδιαμαρτύρητη πείνα του κοπελλιοϋ,
τής κοπελλιάς τήν περηφάνεια, τού λυράρη τήν κοντυλιά, πού δέν έσώπασε, τόν αλάλητο πόνο του ορφανού καί τής χήρας, πού ήξερε νά
σωπαίνει, μ’ άλλα λ ό για : τόν περίγελο τού τρόμου καί του θανάτου,
σ’ όλες τις μορφές του. Κι ακόμη τόν αγώ να τών πνευματικών δυνά
μεων του Νησιού, άπό τις όποιες —παρά τό μή πρόσφορο κλίμα τού
των τών καιρών— ας μοΰ έπιτραπεΐ νά μνημονεύσω τόν πιο ξεχασμέ
νο" τ ό ν κ λ ή ρ ο τ ή ς Κ ρ ή τ η ς .
Στάθηκε άξιος τής Ισ τ ο 
ρίας του καί πιστός στήν αποστολή του. Μιάν αποστολή, πού επιτάσ
σει στήν ίερωσύνη νά πρωτοστατεί στους αγώνες τού Γένους καί στήν
πάλη τού λαού γιά λεφτεριά, δικαιοσύνη καί αξιοπρέπεια. Ό κλήρος
τής Κρήτης, ό άνώτερος καί ό κατώτερος, συνοδέυσε σέ όλα τά επίπε
δα καί σέ όλα τά στάδια τόν πειραζόμενο λαό.
Πότε μέ λόγο φλογερό καί πότε μέ παράκληση καί παραμυθία,
δυνάμωνε τό θάρρος του, στέριωνε τήν άπαντοχή καί τό κουράγιο του.
ΗΗταν κοντά του όχι μόνο στό νεκροταφείο, μά καί στό λημέρι, στο
έκλεκτικό άπόσπασμα μαζί του καί στό σαμποτάζ καί στον παράνομο
άσύρματο, στή φυλακή κα στό στρατόπεδο συγκεντρώσεως. θ ά μεί
νει άνεξίτηλη στή μνήμη τής Ισ τορ ία ς καί στήν ευγνωμοσύνη τού
λαού ή συστράτευση εκείνη καί συγκακουχία τών μοναχών, τών ιερέων
καί τών επισκόπων τής Κρήτης. ’ Ας έπιτραπεΐ νά μνημονεύσουμε αυ
τή τήν ώρα τόν εξόριστο Μητροπολίτη Κρήτης Βασίλειο, τόν επίσης
εξόριστο επίσκοπο Κισάμου καί Σέλινου Ευδόκιμο, τόν προστάτη τών
κατατρεγμένων επίσκοπο Κυδωνιάς καί Άποκορώνου Ά γα θ ά γγε-

λο (* ), τόν Πρωτοσύγκελλο τότε καί μετέπειτα Μητροπολίτη καί ’Αρ
χιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο καί τούς δυο φλογερούς ιεροκήρυκες των
Χανιών, τόν αρχιμανδρίτη τότε καί σημερινό ’Αρχιεπίσκοπο Κρήτης
Τιμόθεο καί τό νεαρό εκείνο λαϊκό θεολόγο, πού, καταδικασμένος γιά
ενα φιλελεύθερο κήρυγμά του σε θάνατο, διασώθηκε άπό τήν εκτέ
λεση την ύστατη ώρα, τό Μιχάλη Γαλανάκη, εννοώ, τόν άπό Κισάμου
καί Σέλινου Μητροπολίτη Γερμανίας Ειρηναίο.
’Αγαπητοί συμπατριώτες, Κυρίες καί Κύριοι !
Ό αγώ νας τής Κρήτης, λογική συνέπεια του παρελθόντος, οφεί
λει νά κατευθύνει τό παρόν καί νά φωτίζει τό μέλλον. "Ηταν ένας α 
γώνας υποταγής στην επιταγή τής Ισ το ρ ία ς του τόπου καί έκφραση
τής ενότητας τών αγώνων τής Κρήτης μέ εκείνους τού Γένους δλου.
Κοινό τό ήθος του αιώνιου Νέστορα — "Ελληνα μπροστά στήν αυθά
δεια του κάθε Αισίου. Κοινό κίνητρο ή εναντίωση στή (Βαρβαρότητα,
δπως κι αν ονομάζεται: ναζισμός ή φασισμός ή ολοκληρωτισμός ο
ποίας προέλευσης καί μορφής ή Α ττίλας ή εσωτερική πολιτική αυθαι
ρεσία. Κοινός στόχος ή διάσωση, ή ανάκτηση καί ή περιφρούρηση τής
ελευθερίας, τής δημοκρατίας, τής εθνικής ανεξαρτησίας καί άκεραιό(*)

Ά ς έπιτραπεΤ νά μνημονεύσω ατά σημείο αύτό, χάριν της "Ιστορίας, Αλλά και 6ς

εκπλήρωση προσωπικής οφειλής, τό ακόλουθο γεγονός: τόν "Οκτώβριο τού 1943 είχε φτάσει
στο Αποκορύφωμά της ή Αβεβαιότητα καί ή Αγωνία ώς πρός τήν τύχη τών γυναικοπαιδών του
Αιβαδά καί τής Μονής Σέλινου, πού παραμέναμε ατό κάτεργο τής Ά για ς. Οί φήμες διαδέχον
ταν ή μια τήν Αλλη. Τελικά έγινε γνωστό, δτι προορισμός μας ήταν τό Νταχάου. Δόθηκε έντολή νά λουστούμε καί νά φορέσουμε, γυναίκες καί παιδιά, γερμανικές στρατιωτικές στολές.
Στή συνέχεια μας οδήγησαν πρός τήν έξοδο τών φυλακών, δπου περίμεναν φορτηγά αυτοκίνητα.
Τήν ώρα έκείνη Ακριβώς καταφθάνει 5 'Επίσκοπος Α γαθάγγελος Ζηρουχάκης. Ό

Διοικητής

τού στρατοπέδου — κρατώ στή μνήμη μου τό όνομα Ρόκ— στέκονταν στήν είσοδο και μεΐς πίσω
του. Ό Δεσπότης ανταλλάσσει λίγα λόγια μαζί του στά γερμανικά. "Η συζήτηση δξυνεται. Κά
ποια στιγμή ό "Επίσκοπος φωνάζει δυνατά στά έλληνικά: «Ά ν φύγουν Από δώ τά παιδιά μου,
θέλω νά πάνε στά σπίθια τους κι όχι ατό Νταχάου». Προχωρεί πρός τό μέρος μας. Ό Γερμανός
Απλώνει τά χέρια του νά τόν έμποδίσει. Ακολουθεί ζωηρή λογομαχία. Ξαφνικά 6 όργιομένος
Δεσπότης σηκώνει τή ράβδο του, 6 Γερμανός κλίνει πρός τά πίσω τό κεφάλι για ν άποφυγει
προφανώς τό χτύπημα, που τόν βρίσκει, ώστόσο, σφοδρότατο, κατά μήκος τού προσώπου. Από
τή μύτη του κυλά τό αίμα δρμητικά. Παρεμβαίνουν στρατιώτες.

Αλλοι Αρπάζουν τόν

Ε πί

σκοπο καί τόν πετοΰν σέ ένα αύτοκίνητο, άλλοι υποβαστάζουν τό Διοικητή τους καί άλλοι μάς
σπρώχνουν μέ τά δπλα στό έσωτερικό του στρατοπέδου και μάς δδηγούν ξανα στα κελλια μας.
Δέν γνωρίζομε τί Ακολούθησε στις σχέσεις τού "Επισκόπου μέ τούς καταχτητές. Πάντως Βταν
Απελευθερωθήκαμε, ύστερ" άπό μερικές έβόομάόες, είχαμε τήν πεποίθηση βτι χρωστούσαμε τή
διάσωσή μας στήν Αποφασιστική έκείνη παρέμβαση τού Αειμνήστου Άγαθαγγέλου Ξηρουχάκη,
στή μνήμη τού όποιου Αφιερώνεται για τό λόγο αύτό, μέ βαθιά εύγνωμοσυνη, τούτη ή Αναφο
ρά στή Μάχη καί στήν "Αντίσταση τής Κρήτης.

τητας καί ή προστασία τής αξιοπρέπειας του ανθρώπου. ’Από αυτή την
κοινή εμπειρία του παρελθόντος, την αέναη πηγή τής εθνικής υπερηφά
νειας καί τιμής, αντλούσε θάρρος καί απαντοχή 6 λαός τής Κρήτης,
ό λαός τής Ε λλάδας.
’Από τήν ’ίδια πηγή οφείλομε νά αντλούμε καί σήμερα δύναμη καί
φωτισμό, καθώς ή Μάχη τής Κρήτης συνεχίζεται ! Καθώς καινούριοι
αγώνες, αναίμακτοι για τήν ώρα, μά σκληροί επίσης καί αποφασιστι
κοί γιά τό μέλλον του τόπου, μάς καλούν νά μή χαλαρώσουμε τήν έν
ταση τής άγρυπνης προσοχής μας.
Ή Μάχη τής Κρήτης, ό αγώνας του πολύπαθου ’Έθνους, θά πα
ραμένει αδικαίωτος, δσον καιρό, με συγκατάθεση των ισχυρών τής
γ ή ς, διατηρούνται "Ελληνες δουλωμένοι, πολιορκημένοι καί πρόσφυ
γες, δσον καιρό στενάζει τής Κρήτης ή μεγάλη αδελφή, ή Κύπρος, δ
σον καιρό βρίσκονται στο Νησί καί στή Χώρα εγκαταστάσεις καί δι
καιώματα ξένων χωρίς ομόθυμη συγκατάθεση τού λαού, όσον καιρό
εξαναγκάζονται "Ελληνες νά περιέρχονται τά πέρατα τής οικουμένης
πλάνητες καί ζητιάνοι εργασίας —πρώτη καί φτηνή υλη τής ξένης πα
ραγωγικής μηχανής!—, όσον καιρό τά νιάτα τής Ε λ λ ά δ α ς παραδέρ
νουν στο λαβύρινθο ενός σχολείου, γιά τό οποίο περιττεύουν τά σχό
λια! Γιά όλους αυτούς τούς λόγους συνεχίζεται, είναι ανάγκη νά συνεχισθει ή ’Αντίσταση. ’Αντίσταση στήν άλωση τών συνειδήσεων καί
στήν αλλοτρίωση τού ήθους καί τής αρχοντιάς τού Νησιού μας. ’Αντί
σταση στή χυδαιότητα τής τουριστικής ασυδοσίας καί στό πνεύμα τής
καταστροφής, τής ραθυμίας καί τής ακηδίας, αντίσταση στα ναρκω
τικά υλικά καί στά έκμαυλιστικά συνθήματα τής καταναλωτικής κοι
νωνίας. ’Αντίσταση σε κάθε ενδεχόμενο, νά περιέλθει ξανά στους παράφρονες ή ήγεσία λαών καί ή μοίρα τού κόσμου. Άντίστααη στις
δυνάμεις, στις δομές καί στις καταστάσεις, πού ευνοούν καί διαιωνίζουν σε παγκόσμια κλίμακα τήν κοινωνική αδικία καί εκμετάλλευση,
τόν τάραχο τών παθών, τή σύγκρουση τών λαών, τόν ανειρήνευτο βίο.
Ας ευχηθούμε —κι ας αγωνιστούμε γ ι’ αυτό— νά παραμείνει από δώ
καί πέρα ή Κρήτη κρίκος καταλλαγής καί φιλίας καί συνεργασίας
τών λαών τής Μεσογείου καί νάναι ή Μάχη τής Κρήτης ή τελευταία
μάχη καί τό έσχατο πένθος τού πολύπαθου Νησιού μας.

