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ΞΟΝΙΝΑΝΠ
Ξλήθος επαναστατικών κινήσεων χρειάστηκαν στη διάρκεια αιώνων
προκειμένου το νησί της Θρήτης να αποκτήσει την ελευθερία του και να ενωθεί
με το σώμα της υπόλοιπης ελεύθερης Γλλάδας. Γλευθερία εδαφική,
πνευματική, κοινωνική και θρησκευτική, ελεύθερης δοξολογίας του Ρριαδικού
Ζεού. Πτους αγώνες αυτούς η συμβολή των κληρικών της Νρθόδοξης
εκκλησίας ήταν καθοριστική τόσο στο πεδίο της αφύπνισης του λαού, του
ποιμνίου των ενοριών, όσο και στο πεδίο των πραγματικών μαχών. Ώπό τους
απλούς ιερείς μέχρι τους μητροπολίτες, η συμβολή υπήρξε καθοριστική για την
πολυπόθητη απόκτηση της λευτεριάς. Κία τέτοια περίπτωση κρητικού
ορθόδοξου ιερέα που μια ζωή μάχονταν το άδικο και την τυραννία κι
αποζητούσε την λευτεριά από τα δεσμά του κατακτητή, ήταν και η περίπτωση
του ιερέα του χωριού Καρουλάς Οεθύμνου παπά-Γμμανουήλ Ώνδρεαδάκη ή
κατά κόσμον παπά Καρουλιανού.
Κέσα από την διαδικασία έρευνας για την εκπόνηση της εργασίας,
χρειάστηκε να ανατρέξω σε σκονισμένες άγνωστες πηγές, όπως το
προσωπικό Ώρχείο του παπά Καρουλιανού και ματωμένες θύμησες, τέτοιες,
που να διαπιστώσω έντονα για μια ακόμα φορά ότι το ανάστημα τέτοιων
ανδρών, όπως ο παπά Καρουλιανός, δε μετριέται με τα συνήθη ανθρώπινα
μέτρα. Ένα παράδειγμα προς μίμηση στις εποχές που ζούμε, τις εποχές που
έχουν καταδιώξει την αγάπη, τις ιδέες, τα ευγενή πρότυπα και τα ιδανικά στις
ελληνικές καλένδες. Πε μια εποχή όμως που το «αύριο» του ελληνισμού είναι
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αβέβαιο, κάτι τέτοιο καθίσταται επικίνδυνο. Γύχομαι μια νέα ορμή να πηγάσει
από τον ελληνικό λαό, με όραμα και ελπίδα, με αγάπη για τον άνθρωπο και
τον συνάνθρωπο, με φωτεινό Σάρο τον Ηησού Τριστό, τον ίδιο Σάρο που είχε
καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιζόμενης ζωής του ο παπά Καρουλιανός.
Οέθυμνο, Ώύγουστος 2015
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