
Το χωριό που γεννήθηκα 
Εδώ γεννήθηκα στις 02.12.1939 σε ένα μικρό μαρτυρικό χωριό της 
Κρήτης. Οι γονείς μου, Ελευθέριος και Χρυσάνθη, ήταν απλοί πτωχοί 
αγρότες. Το ονομάζω μαρτυρικό, γιατί κάποτε είχε διακόσιες πενήντα 
ψυχές και σήμερα έχει μόνο 35 κατοίκους. Την 29η Αυγούστου 1944, οι 
Ναζί εκτέλεσαν 63 από τους 68 άνδρες του χωριού. Αυτή η σφαγή είχε 
άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις. Άμεσες γιατί σε μια μέρα ντυθήκανε 
στα μαύρα 40 σύζυγοι, που πολλές δεν χάρηκαν τους άνδρες τους παρά 
μόνο λίγους μήνες και έμειναν στα σπλάχνα τους αγέννητα παιδιά, τα 
οποία ποτέ δεν γνώρισαν το πατέρα τους. Έμμεσες συνέπειες γιατί με 
τον αποδεκατισμό του χωριού σταμάτησε και η ανάπτυξη, με αποτέ-
λεσμα να φθάσει σε αυτό το σημείο. Οι ειδικοί λένε ότι το χωριό μας 
δεν έχει πολλή ζωή, αφού κανείς δεν γεννιέται και συνεχώς πεθαίνουν. 
Από τους ένδεκα οικισμούς ερημώσανε οι πέντε, και σε λίγα χρόνια 
δεν θα υπάρχει κανείς. Οι ολίγοι νέοι και αυτοί φεύγουν στις πόλεις 
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Μαλάθυρος, το χωριό που γεννήθηκα.
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και στο τέλος θα μείνει το παρακάτω μνημείο των εκτελεσθέντων για 
να θυμούνται οι επερχόμενες γενεές το πέρασμα μαρτύρων-θυμάτων 
της θηριωδίας των Ναζί. 

Όταν ήμουν πέντε ετών πέθανε ο πατέρας μου και στα δώδεκά μου 
χρόνια πέθανε και η μητέρα μου. Αυτά τα χρόνια δεν περιγράφονται. 
Ξυπόλυτος χειμώνα καλοκαίρι. Μαζί με τα αδέλφια μου, Γιάννη και 
Κώστα, παλέψαμε τη φτώχεια και τις κακουχίες. Το χωριό μάς θεω-
ρούσε ορφανά και δυστυχισμένα· είναι γνωστό ότι η εποχή αυτή ήταν 
δύσκολη για όλους, αλλά σε μας ήταν δυσκολότερη, γιατί συμμάχησε 
η φτώχεια με την ορφάνια.

Μακάρια η ψυχή των ολίγων συγγενών που στάθηκαν κοντά μας 
στην περίοδο αυτή της δυστυχίας μας. Με τη βοήθεια του καλού Θεού, 
κατορθώσαμε να επιζήσουμε, και έφθασε η μέρα που έπρεπε να πάω 
στο γυμνάσιο.

Το μνημείο των εκτελεσθέντων από τους Ναζί.



Τα γυμνασιακά μου χρόνια 
Πρέπει να αναφέρω ότι η οικογένεια Σημανδηράκη έδωσε, εμού συ-
μπεριλαμβανομένου, τέσσερις κληρικούς στην εκκλησία. Ο πρώτος, 
ο παπα-Μανώλης, παπα-δάσκαλος στο χωριό μας, εκοιμήθη το έτος 
1919. Μετά, γίνεται κληρικός ο παπα-Δημήτρης, πρώτος ανιψιός του 
παπα-Μανώλη, αρχιερατικός επίτροπος για πολλά χρόνια της Ι. Μ. Κι-
σάμου και Σελίνου στο Καστέλι, ο οποίος εκοιμήθη το έτος 1988. 
Τρίτος κληρικός, ο κατά σάρκα υιός του παπα-Μανώλη, ο παπα-Πα-
ναγιώτης εφημέριος της Κεράς Κισάμου, εκοιμήθη το 1997. Τέταρτος 
στη σειρά η ταπεινότης μου ως παπα-Μανώλης ο Β'.

Τα γυμνασιακά μου χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δώδεκα χρο-
νών μπήκα στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης κοντά στα Χανιά, που 
τότε στεγαζότανε σε ένα Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Ήταν Σεπτέμ-
βριος του έτους 1951. Η ημερομηνία αυτή λες και ήταν τα εισόδιά μου 
στην εκκλησία, επειδή υπήρξε η απαρχή να ετοιμάζομαι για να γίνω 
κληρικός. 

Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν τελείως πρωτόγονες και τριτοκοσμι-

Η Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος στα Χανιά Κρήτης.
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κές. Οι χώροι ακατάλληλοι –χωρίς θέρμανση, χωρίς τουαλέτες, οι κοι-
τώνες ερειπωμένοι και ο ένας πάνω στον άλλο–, λες και ζούσαμε σαν 
φυλακισμένοι. Αν αναφέρω τι φαγητό τρώγαμε θα ερωτήσουν πολλοί 
και «Πώς δεν πεθάνατε;» Αναφέρω ότι ένα από τα συνηθισμένα φα-
γητά ήταν φακές και φασολάδα, που τις μαγείρευαν ακαθάριστες κατ' 
ευθείαν από το σακί. Πολλοί μαθητές σπάγανε τα δόντια τους από τις 
πέτρες. Άλλο φαγητό ήταν το σπανακόρυζο, που για να το φάμε έπρεπε 
να καθαρίσουμε το πιάτο από τις κάμπιες για να φάμε το υπόλοιπο. 
Κρέας και ψάρι τρώγαμε δύο φορές τον μήνα, αλλά και αυτό δεν τρω-
γόταν. Το πρωινό μας ήταν μια μεγάλη κουταλιά της σούπας τσάι του 
βουνού με μια φέτα ψωμί.

Γενική άποψη της Μονής.

Τα κελιά της Μονής που ήσαν οι κοιτώνες.
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Αυτό ήταν το γραφείο μου  
τους χειμερινούς μήνες.

Πάνω από το Μοναστήρι ήταν ένα βουνό, η Κατσούφρα. Περιμένα-
με να τελειώσει το φαγητό και τρέχαμε στο βουνό να συμπληρώσουμε 
και να γεμίσουμε το άδειο στομάχι μας με ξυλοκέρατα, τα λεγόμενα 
χαρούπια· αυτά που έτρωγε ο άσωτος υιός όταν έβοσκε τους χοίρους 
στο βουνό, ήταν για μας ένα ωραίο και πλούσιο επιδόρπιο.

Γραφείο να καθίσουμε για να γράψουμε ή να διαβάσουμε δεν είχαμε· 
καθένας φρόντιζε να βρει, όταν ο καιρός το επέτρεπε, ένα δένδρο κάτω 
από το οποίο άπλωνε κάμποσα θυμάρια και καθότανε στα μαλακά για 
να διαβάσει. Οι λεγόμενες τουαλέτες ήταν περίπου διακόσια μέτρα 
μακριά. Όταν ήταν χειμώνας και έβρεχε, τι γινότανε όταν κάποιος είχε 
ανάγκη να πάει τη νύχτα;

Τα καλοκαίρια δεν τα άφηνα αναξιοποίητα. Για να κερδίσω τα ανα-
γκαία μου έξοδα και να βοηθήσω τα αδέλφια μου, έκανα διάφορες δου-
λείες. Η συνηθισμένη μου ήταν να δανείζομαι από τον νονό μου ένα 
γαϊδουράκι, πήγαινα περίπου δώδεκα χιλιόμετρα στα παραλιακά χωριά 
και φόρτωνα διάφορα λαχανικά, τα οποία πουλούσα στο χωριό. Κάθε 
Πάσχα έσφαζα αρνιά και σαν αμοιβή έπαιρνα το δέρμα το οποίο που-
λούσα. Όταν γύριζα στη σχολή τον χειμώνα, μετά την αποφοίτηση του 


