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ΣΗΜΕΡΑ......!!!!!  
ΣΑΝ ΝΑ ΜΑΙ ΣΥ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΚΡΑΤΑ ΜΕ ΟΠΩΣ ΔΕ ΣΕ ΧΟΥΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙ 
ΠΟΤΕ !!!!!! 

 

Με αυτή την αγαπηµένη φράση του µακαριστού π. Εµµανουήλ Σεβασµιώτατε 
πάτερ και Δέσποτα, πανοσιολογιότατε Άγιε Πρωτοσύγκελλε, σεµνή των ιερέων  
χορεία, αγαπητοί  ιεροψάλτες , φιλόχριστο και ευσεβές ποίµνιο των 
Λενταριανών θα ξεκινήσω τον επιµνηµόσυνο λόγο µου για τον άνθρωπο, ιερέα, 
οικογενειάρχη µα πάνω από όλα  φίλο και αδερφό. Κράτα µε λοιπόν ψυχή … να 
βρω την δύναµη να πω όλα όσα πρέπει και σου αξίζουν…  

Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή και να κάνω σαφές µε κάθε τρόπο ότι ο 
οµιλών αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη των όσων δηµόσια θα ακουστούν και 
θα ειπωθούν για τον κεκοιµηµένο αδερφό µας.  

Ο π. Εµµανουήλ γεννήθηκε στην Παλαιόχωρα Χανίων µη γνωρίζοντας την 
πατρική στοργή και αγάπη. Έρχεται στα Χανιά  φοιτάει στο Δηµοτικό Σχολείο. 
Σε αυτά τα παιδικά χρόνια γνωρίζει το Χριστό στην ενορία του Αγίου 
Κωνσταντίνου Νέας Χώρας. Αποφασίζει να φοιτήσει στο Εκκλησιαστικό 
Γυµνάσιο και Λύκειο Χανίων όπου αισίως καταφέρνει και λαµβάνει το πτυχίο 
της Δ τάξεως του Εκκλησιαστικού Λυκείου.  Αργότερα στους λόφους του Πρ. 
Ηλία γνωρίζει τον άνθρωπο της ζωής του, νυµφεύονται και αποκτούν 3 υπέροχα 
και αξιόλογα παιδιά. Υπηρετεί ως διάκονος στους Ιερούς Ναούς                           
Αγ. Κωνσταντίνου, Πρ. Ηλία και τέλος για µια 10ετία τον προκάτοχο σας ως 
αρχιδιάκονος του. Καταφέρνει µέσα σε αυτά τα 10 χρόνια να κερδίσει το 
σεβασµό την αγάπη και την εκτίµηση όλων σχεδόν των ιερέων της 
Μητροπόλεως µας. Δεν ξέρει, δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν µιλάει για ότι και αν 
αντιµετωπίζει και διακρίνει. Σιωπηλός και παρ όλα τα προβλήµατα υγείας που 
ήδη είχαν εµφανιστεί σε µεγάλο βαθµό δεν το βάζει κάτω. Χειροτονείται ιερέας 
και τοποθετείται στην νεοσύστατη ενορία του Αγίου Παντελεήµονος Κόκκινου 
Μετοχίου. Αναλαµβάνει να ολοκληρώσει τον Ιερό Ναό και πραγµατοποιεί διά 
του προσώπου σας λαµπρά εγκαίνια.  Χαρακτηριστικό σηµείο η τοποθέτηση του 
τέµπλου που η χαρά του ήταν πάνω από υπερβολική. Βλέπει το όνειρο του και 
όνειρο των κατοίκων της εκεί ενορίας να προχωράει κατά Θεό και δεν µπορεί να 
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το πιστέψει. Λίγο αργότερα έρχεται η φωτισµένη εισήγηση του φίλου του και 
φίλου όλων του σεπτού Πρωτοσυγκέλλου µας να τοποθετηθεί εφηµέριος του Ι.Ν. 
Αγ. Χαραλάµπους. Η εισήγηση γίνεται δεκτή και ο µακαριστός π. Εµµανουήλ                   
παρ όλα τα πολύ δύσκολα γεγονότα που περνάει το πρώτο χρονικό διάστηµα 
καταφέρνει να δείξει λαµπρό έργο. 16 µήνες πριν την εις Κύριο εκδηµία του 
λαµβάνει το οφίκιου του πρωτοπρεσβυτέρου από τα τίµια χέρια Σας και 
τοποθετείται πλέον προϊστάµενος της ενορίας. Αµέσως σηκώνει τα µανίκια και 
ως καλός εργάτης του αµπελώνος Χριστού ξεκινάει την οργάνωση της ενορίας. 
Πλήρης λειτουργικό και λατρευτικό πρόγραµµα, οµιλίες, συνάξεις, συναντήσεις 
µε φορείς και νέους της ενορίας. Δηµιουργεί παρεκκλήσια και φέρνει θησαυρούς 
όπως το ιερό λείψανο του Αγίου Νικηφόρου. Κουράζεται αλλά δεν γονατίζει, 
συνεχίζει την λαµπρή του πορεία ώσπου την Πέµπτη 8 Ιουνίου αµέσως µετά την                        
Θ. Λειτουργία ευρισκόµενος στο σπίτι ο Κύριος τον καλεί να τον υπηρετήσει 
πλέον στο ουράνιο θυσιαστήριο. Η πρόσκληση γίνεται δεκτή και περί ώρα 12 το 
µεσηµέρι σύµφωνα µε τους ιατρούς αφήνει την τελευταία του πνοή. Αλήθεια 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12η µεσηµβρινή δεν έγινε και η Ανάληψη του Κυρίου 
µας;;  

Αυτή ήταν Σεβασµιώτατε πάτερ και Δέσποτα εν συντοµία η επί γης παρουσία 
του µακαριστού π. Εµµανουήλ. 

Επιτρέψτε όµως τώρα Σεβασµιώτατε, Άγιε πρωτοσύγκελλε, σεβαστή των ιερέων 
χορεία και αγαπηµένο εκκλησίασµα να αναφερθώ σε επιµέρους τοµείς της ζωής 
του.  

Ο π. Εµµανουήλ σαν παιδί και σαν νέος περνάει δύσκολα χρόνια… η έλλειψη 
της πατρικής στοργής και τα φτωχικά παιδικά χρόνια είναι σηµεία που αξίζουν 
να τονισθούν. Η αγάπη της µάνας και του αδερφού συµπληρώνουν τα κενά στην 
ζωή του. Δεν το βάζει κάτω και στην τροφό Εκκλησιαστική Σχολή δηµιουργεί 
παρέες και φιλίες αξέχαστες και παντοτινές. Δεν προδίδει παρ όλου που 
προδίδεται… όλοι όσοι τον γνωρίσαµε στην σχολή, τον θυµόµαστε χαµογελαστό 
και χαρούµενο µε ένα ακουστικό στο αυτί. Του άρεσε η µουσική.. γαλήνευε και 
ταξίδευε µαζί της. 

Αργότερα γνωρίζει τον άνθρωπο στήριγµα και βράχο της ζωής του, την Ειρήνη 
Αγγελιδάκη που θα του χαρίσει όλα όσα ζητούσε, 3 παιδιά οικογενειακή γαλήνη 
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και ηρεµία µα πάνω απ όλα την παρουσία της στις δύσκολες στιγµές του. 
Δύσκολες στιγµές που λίγοι ξέρουν… η καρδιά τον στέλνει στο Ωνάσσειο 
καρδιοχειρουργικό κέντρο και από εκεί στο Ιατρικό Αθηνών… η επέµβαση 
θεωρείται δεδοµένη και αναπόφευκτη… όλα πάνε καλά και µετά από λίγο καιρό 
αναλαµβάνει ξανά τα καθήκοντα του ως αρχιδιάκονος. Παίρνει µέρος σε δεκάδες 
Συνοδικές και Αρχιερατικές Θ. Λειτουργίες µε κορυφαία την πατριαρχική               
Θ. Λειτουργία στις Καλύβες Αποκορώνου. 

Η ιερατική του πορεία λαµπρή και πολύπλευρη. Αναλαµβάνει την νέα ενορία 
κόκκινου Μετοχίου και πραγµατικά κάνει θαύµατα. Τοµείς δράσεως που 
καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες µιας ενορίας και των κατοίκων της. Το 
κήρυγµα του Θεόπνευστο η παρουσία του σε ασθενείς και εµπερίστατους 
αδερφούς διαρκείς και διακριτική.  Η αγάπη του για τους νέους πρωτόγνωρη… 
θεωρεί και λέει µε κάθε τρόπο ανοίξτε την πόρτα στους νέους.. πρέπει να έρθουν 
να γνωρίσουν Χριστό και Ελλάδα… 

Εκδίδει µουσικά βιβλία καθιερώνει την σύναξη της Κυριακής και πραγµατοποιεί 
τα Δείπνα αγάπης µετά τις λειτουργίες των Χριστουγέννων και της Αναστάσεως, 
καθιερώνει τις ενοριακές εκδροµές και την εκδροµή για τα παιδιά του Ιερού 
Βήµατος. Πραγµατοποιεί λαµπρά εγκαίνια παρουσία της Τιµίας Κάρας του 
Αγίου Παντελεήµονα και λαµβάνει από τα τίµια χέρια σας το οφίκιο του 
πνευµατικού. Αργότερα τοποθετείται εφηµέριος στην εδώ ενορία µε προτροπή 
του φίλου του και σεβαστού Πρωτοσυγκέλλου µας και δικής σας ευλογίας και 
αποφάσεως. Βρίσκει την γαλήνη που επιθυµούσε… αγαπάει και αγαπιέται από 
τους κατοίκους.. κάνει την ενορία του σπίτι του, θέλει ακόµα την τελευταία του 
γιορτή τα Χριστούγεννα να την πραγµατοποιήσει εδώ αλλά δεν τον αφήνουµε… 
Δίνει πνοή στα εξωκλήσια µε συνεχής ακολουθίες.. κουράζεται αλλά δεν το 
βάζει κάτω… συνεχίζει να εργάζεται παρ όλο που ξέρει γνωρίζει και νιώθει ότι 
οι δυνάµεις του τον εγκαταλείπουν… Απέχει από συνάξεις κουτσοµπολιού και 
λυκοφιλιών… τους χαρακτηρίζει φελλούς και µε έντονο ύφος προτρέπει να µην 
ασχολούµαστε µε ότι επιπλέει αλλά µε αυτό που κρύβεται κάτω από την 
επιφάνεια… Θυµώνει όταν κάποιοι στάθηκαν εµπόδιο στις σπουδές του στην 
Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδηµία αλλά βρίσκει διέξοδο στην προσωπική του 
ανάγνωση και µελέτη των πατέρων της Εκκλησίας. Μεταδίδει τον πλούτο της 
ορθοδοξίας µε κάθε τρόπο και µέσο… δεν λαµβάνει πτυχίο µουσικής αλλά είναι 
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µουσικολογιότατος από δική του µελέτη. Συγγράφει µουσικά ποιήµατα χωρίς να 
είναι ποιητής µα πάνω από όλα καταφέρνει να συγγράψει ξεχωριστό 
παρακλητικό κανόνα στον προστάτη Άγιο της ενορίας Άγιο Χαράλαµπο.   

Σεβασµιώτατε γνώριζα 32 χρόνια τον µακαριστό π. Εµµανουήλ και διαβεβαιώνω 
ότι ο µακαριστός γεννήθηκε για να γίνει Ιερέας, δεν φανταζόταν τον εαυτό του 
µακριά από την Εκκλησία... ακόµα και όταν η πορεία της υγείας του 
επιβαρύνθηκε η αγάπη του για την ενορία τον κράτησε ζωντανό. Αγάπησε πολύ 
την οικογένεια του παρ όλο που τον µεγάλο του παράπονο ήταν ότι δεν άκουγε 
συχνά το κλάµα των παιδιών του λόγο των καθηκόντων του… τα έβλεπε να 
µεγαλώνουν χωρίς να είναι κοντά τους... ήθελε το καλύτερο γι αυτά όπως κάθε 
γονέας. Ο µακαριστός Σεβασµιώτατε αγαπούσε πολύ την θάλασσα και ο λόγος 
ήταν ότι δίπλα του υπήρχε ένας βράχος µε το όνοµα Ειρήνη. Αν Σεβασµιώτατε η 
µυθική Πηνελόπη είναι η παροµοίωση της αφοσίωσης,  η Ειρήνη είναι η 
προσωποποίηση της αξιοπρέπειας και του στηρίγµατος σε έναν άνθρωπο που 
λίγοι γνώριζαν το πρόβληµα της υγείας του. Ήταν η µόνη που ήξερε ότι αυτό θα 
ήταν το τέλος του και φρόντιζε πάντα για το καλύτερο γι αυτόν. Της αξίζει κάθε 
έπαινος και σεβασµός. Τα παιδιά του ευγενικά και τίµια...µεγαλωµένα µε αξίες 
ορθόδοξες και Ελληνικές που πρέπει να στηρίξουµε µε κάθε τρόπο. Το 
αναγγείλατε πρώτος εσείς και οφείλουµε να το κάνουµε πράξη όλοι εµείς. Και θα 
το κάνουµε… 

Σεβασµιώτατε ο π. Εµµανουήλ σας αγαπούσε και σας σεβόταν σαν θεωρούσε 
φίλο του… σαν διαβεβαιώνω επισήµως για αυτό.. πάλεψε µε κάθε τρόπο για την 
εκλογή Σας.. πίστευε στην φιλία, στην οικογένεια που τον κράτησε ζωντανό σε 
κάθε περίπτωση, στην ενορία, στην πατρίδα σε αξίες και ιδανικά που δυστυχώς 
χάνονται µέρα µε την µέρα… όταν τον ρώτησα τι γνώµη έχεις για το Δεσπότη 
µας η απάντηση του ήταν παροιµιώδες..  ο Επίσκοπος µας είναι το αστέρι στο 
δέντρο της ζωής µας… αν οι ενορίες είναι τα κλαδιά τα έργα τους τα στολίδια ο 
πρωτοσύγκελος οι ρίζες του ο Δεσπότης µας είναι το φωτεινό άστρο που πρέπει 
να φροντίζουµε µε τα έργα µας να κρατιέται λαµπερό. Πίστευε και στο πρόσωπο 
του Πρωτοσυγκέλου και φίλου του π. Δαµασκηνού από λαϊκό αναθέτοντας του 
το κήρυγµα κατά την πανηγύρι του Αγ. Παντελεήµονα κόκκινου Μετοχίου.   
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Και τώρα τελειώνοντας θέλω να ζητήσω συγνώµη από όλους αλλά πρέπει να 
µιλήσω µε το φίλο µου … σε πρώτο πρόσωπο… θέλω να του πω πολλά αλλά θα 
περιοριστώ στα λίγα, σε αυτά που του οφείλω και πρέπει να πω..  

 

Μανόλη Μανόλη γιατί;; γιατί δεν µε άκουσες;; Μανόλη το ήξερες και δεν 
πρόσεχες... το ένιωθες αλλά δεν το έλεγες… γιατί;; Περάσαµε τόσα µαζί… πού 
ήµουν και δεν ήσουν, πού ήσουν και δεν ήµουν;; και τώρα πως το κάνεις και  µε 
αφήνεις 32 χρόνια µετά;; είχαµε συναντηθεί λίγες µέρες πριν και ήξερες… 
ήξερες καλά τι ξεκινάω… ήξερες πόσο σε έχω ανάγκη… δεν έλειψες ποτέ… στα 
παιδικά χρόνια που µοιραζόµασταν το κατοστάρικο να πάρουµε σποράκια να 
πάµε περίπατο στη θάλασσα… δεν έλειψες όταν έφυγα για σπουδές… δεν 
έλειψες όταν µου είπες… να το πάρεις το κορίτσι, δεν έλειψες όταν µου έδωσες 
το κρασί του γάµου µου… δεν έλειψες στις χαρές µου και στις χειροτονίες µου… 
στα πανηγύρια µου και στις θλίψεις µου… και τώρα Μανόλη γιατί;;; σου είχα πει 
δεν έχω την δύναµη σου και µε άφησες µόνο… όταν πήγαινα Ηράκλειο προ 
ηµερών σου φώναξα αν συµβεί κάτι στο δρόµο φρόντισε να µε υποδεχτείς… 
ήσουν πεισµατάρης Μανόλη... έκανες πάντα ότι σκεφτόσουν… κατάφερες και 
τώρα να κάνεις το δικό σου... Μανόλη φίλε µου γιατί;;; ήξερες και ήξερα τα 
πάντα.. µε ρώτησες Μανόλη;; πάντα δεν µιλάγαµε;; Θυµάσαι τότε εκείνη την 
µεγάλη νύχτα που κουβεντιάσαµε για τα τραύµατα µας.. εκεί που είδαµε τον ήλιο 
να δύει αλλά και να ανατέλλει.. τα είχαµε πει όλα Μανόλη… Ξαναπήγα προχτές 
αλλά έλειπες… 

Ξέρεις όµως κάτι... πάλι θα σου πάω κόντρα.. πάλι θα σε νευριάσω… σου δίνω 
υπόσχεση ότι θα είµαι εκεί που εσύ θα λείπεις… θα είµαι εκεί να µην ακούσεις 
ούτε από εκεί το κλάµα των παιδιών σου… θα πάµε να γιορτάσουµε τα γενέθλια 
της Ειρήνης σου και είσαι καλεσµένος από τώρα… τα παιδιά θα πάνε µπροστά 
γιατί ο φίλος σου ο Δεσπότης είναι εδώ, ο αδερφός σου ο πρωτοσύγκελος 
συνεχίζει το έργο σου… ο π. Αλέξιος είναι εδώ.. ο π. Χρύσανθος.. ο αδερφός σου 
ο Γιώργος είναι και αυτός παρών.. όλοι είναι παρών και κυρίως η µάνα σου που 
προσεύχεται για σένα για µας για όλους… Όλη η Κρήτη και όχι µόνο δάκρυσε 
για σένα Μανόλη.. 
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Δεν θα σου πω καλή αντάµωση γιατί δεν πρέπει …θα σου πω όµως βοήθα να 
σηκώσουµε το βάρος της απουσίας σου… Πες στο Δηµιουργό να κάνει το θαύµα 
του που εσύ ξέρεις.. πες Του να µας δώσει δύναµη και υποµονή. 

Αγαπηµένε µου φίλε δεν βρήκα ακόµα την απάντηση γιατί ο Θεός µας έδωσε 2 
µατιά 2 αυτιά 2 πόδια κλπ αλλά δεν µας έδωσε 2 καρδιές να µπορούµε να 
δώσουµε την µία όπου υπάρχει ανάγκη… σκέφτηκα όµως ότι έτσι 
καταλαβαίνουµε περίστερο την δύναµη της αγάπης διά του αποχωρισµού 
αγαπηµένων προσώπων 

Κλείνοντας θα πω την άλλη αγαπηµένη φράση του π. Εµµανουήλ για ποιο ταξίδι 
κίνησες να πας να µας θυµάσαι και να µ αγαπάς.. Καλό παράδεισο και καλή 
Ανάσταση!! 


