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Α
ρκετοί προσκυνητές προσήλ-
θαν και φέτος, 1η µέρα του
Νέου έτους 2009, στη χάρη
του Αγίου Βασιλείου ν’ ανά-

ψουν ένα κεράκι για να τους πάει κα-
λά η χρονιά, να έχουν υγεία και πρό-
οδο οι οικογένειές τους, τα επαγγέλ-
µατά τους και ειρήνη οι κοινωνίες, αλ-
λά κι ο κόσµος γενικότερα. Μεταξύ
των πιστών, οι βουλευτές Χανίων
Χρήστος Μαρκογιανάκης, Στέλιος Νι-
κηφοράκης, Μανώλης Σκουλάκης, ο
πρώην βουλευτής Ευτύχιος ∆αµιανά-
κης, οι ∆ήµαρχοι Ελευθερίου Βενιζέ-
λου Μανώλης Κεµεσίδης, Θερίσου
Γιώργος Τσαπάκος καθώς επίσης
πολλοί Νοµαρχιακοί και ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι.

Απ’ όσο γνωρίζουµε,κκλησίες ή
εξωκλήσια που να είναι αφιερωµένα
στον Άγιο Βασίλειο στο νοµό µας,  έ-
να είναι αυτό που επισκεφθήκαµε κι
άλλο ένα στην περιοχή «Μεράδα»
των Λουσακιών Κισάµου. Αν, υπάρχει
άλλο ή άλλα, παρακαλούµε να µας το
γνωρίσετε. Το ιστορικό, λοιπόν, της
µικρής εκκλησίας, έχει ως εξής: Ό-
ταν ήρθαν στα Χανιά οι πρόσφυγες α-
πό τη Μικρά Ασία, βρήκαν σε κακά
χάλια το εξωκλήσι και µε πλήρη κατα-
στροφή των αγιογραφιών του, γεγο-
νός, που προσδιορίζει την ηλικία του,
στη βυζαντινή περίοδο. Το επισκεύα-
σαν και άρχισαν να το λειτουργούν,
δίχως, όµως, να το πανηγυρίζουν, ό-
πως γίνεται εδώ και 30 χρόνια περί-
που. Ο πανηγυρισµός άρχισε µε προ-
τροπή ενός κατοίκου από το Βουλγά-
ρω της Κισάµου, του µακαριστού από
χρόνια Γεωργίου Φανουργιάκη, ο ο-
ποίος πάντρεψε στη γειτονιά αυτή,
µία από τις κόρες του, την Άννα. Στο
Βουλγάρω, ανέκαθεν πανηγύριζαν τις
εκκλησίες και τα εξωκλήσια τους
προσφέροντας παραδοσιακό κέρασµα
για τα µακρινά και γεύµα στα σπίτια
του χωριού, όταν γιόρταζε η κεντρική
εκκλησιά. Έτσι άρχισε σιγά, σιγά να
πανηγυρίζει και ο Άγιος Βασίλειος
στο Πασακάκι µε καλύτερη από χρόνο
σε χρόνο την περιποίηση… 

Στην οµιλία του, τώρα, ο δραστή-

Κάλαντα της Σίφνου: 

Τα Σιφνέικα κάλαντα έχουν µια ιδιαιτερότητα σε σχέση
µε τ’ άλλα κάλαντα που τραγουδούν είτε στη νησιωτι-
κή είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα, επειδή τα παιδιά

της Σίφνου, οι  Επιτροπές των Εκκλησιών, οι Σύλλογοι έ-

χουν τους δικούς τους ξεχωριστούς στίχους, γραµµένους
από λαϊκούς ποιητές του νησιού. Αξίζει ενδεικτικά να πα-
ραθέσουµε κάποια δείγµατα, που γράφηκαν σε διαφορετι-
κές περιόδους. Τα πρώτα είναι του 1904 και τραγουδήθη-
καν στην Ανθούσα, τότε, Σιφνέικη παροικία της Κωνσταντι-
νούπολης µε σκοπό να µαζέψουν χρήµατα για την συντή-
ρηση της Εκκλησιάς του Αϊ-Αντρέα, κτισµένης στον οµώ-
νυµο λόφο, όπου υπήρχε Μυκηναϊκή Ακρόπολη πολύ αξιό-
λογη, όπως δείχνουν οι ανασκαφές. Τα δεύτερα είναι του
1994 γραµµένα από ένα ναυτικό, ενώ τα τρίτα αναφέρο-
νται στη νέα τη χρονιά 2009, υµνώντας το ∆ήµο της Σίφ-
νου.

Αφιερωµένα 
στον Άγιο Ανδρέα:

Ανδρέας ο Πρωτόκλητος στο σπίτι σας αυτόκλητος, 
µια φορά  το χρόνο µπαίνει, µε τη χείρα απλωµένη.
Φιλέορτοι και αδελφοί στρέψτε το βλέµµα στην κορφή,
του βουνού εκεί που κείται ο ναός του και θα δείτε. 
Κει που ‘ταν βράχοι και κρηµνοί, υψούται σήµερα Μονή, 
εκκλησία µετά θόλου, του Ανδρέα Αποστόλου.
Και µε κωδωνοστάσιο έκλαµπρον και θαυµάσιον 
και µε τέµπλον εκ µαρµάρου της Πεντέλης και της Πάρου.
Στέρνα µε άφθονον νερό υπερβαλλόντως δροσερό 
που τη δίψα του πραΰνει ο διψών όταν το πίνει. 
Κι έγιναν όλα αυτά τω όντι  έργα θαυµαστά 
δια συνδροµήν προθύµων ευγενών και φιλοτίµων.
Και είθε αι ευχαί αυτού, του Πρωτοκλήτου µαθητού                        
να πρεσβεύουν και να δείτε ό,τι αγαθόν ποθείτε.

Στίχοι Μαρίας Βασταρδή, απόφοιτης σχολαρχείου εκείνη
την εποχή. Προσέξτε την αρχαΐζουσα γλώσσα.

******
Κάλαντα ενός ναυτικού ο οποίος ταξιδεύει και νοσταλγεί
το αγαπηµένο του νησί…

Του νέου έτους η αυγή θέλησε πάλι να µε βρει,
Καταπέλαγα µονάχο, βάρος στην καρδιά µου νάχω.
Μέσα στην Αδριατική, µακριά απ` της Σίφνου την ψυχή,
που λατρεύω σαν Αγία, έπνιξα τη νοσταλγία. 

Κι αν στων κυµάτων τον αφρό, κάνω τ’ αλµυρό λουτρό, 
κι αν οι άνεµοι σφυρίζουν, άλλα στο µυαλό γυρίζουν.
Νιώθω να λείπει το βιολί, γλυκά δοξάρι να λαλεί,

νιώθω το πουγκί που λείπει κι όλα αυτά µου φέρνουν λύ-
πη.  

Μίµης Λεµονής 

*********
Κάλαντα για τον ∆ήµο Σίφνου…

Στου νέου χρόνου το σκαλί, 
ο ∆ήµος µας σας προσκαλεί
τους Σιφνιούς κι όλους εν γένει
µονοιασµένοι κι ενωµένοι. 

Παιδεία και πολιτισµό
και προβολή στον τουρισµό
έχουµε εξασφαλίσει
κι σε αυτά δώσαµε λύση.

Ας είναι η χαρά σταθµός
και για το ∆ήµο µας θεσµός
το νησί µας να λαµπρύνει
κι έτσι όµορφο να µείνει.

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά,
ελπίδα σε όλο το ντουνιά
κι ο Χριστός µας που πρεσβεύει
όλους να µας προστατεύει.

Στίχοι: Γιώργος Κ. Γεωργούλης 

Παναγία η Χρυσοπηγή (1650), πολιούχος της Σίφνου.

Παλιό το εξωκλήσι του Αγίου Βασιλείου στο Πασακάκι, δίχως 
να µπορέσουµε να πληροφορηθούµε την ακριβή χρονολογία του,
αλλά από µαρτυρίες ηλικιωµένων κατοίκων της περιοχής και του 
π. Προκοπίου Σηφαλάκη που λειτούργησε, ήταν αγιογραφηµένο… 

ΣΤΟ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΧΑΝΙΩΝ 

Πανηγύρισε το εξωκλήσι
του Αγίου Βασιλείου

κός Άγιος Βασίλειος που πέθανε
νέος µε µαύρα µαλλιά και γένια
έχοντας αφήσει πλούσιο έργο,
µε τον Άγιο Βασίλειο της «παρά-
δοσης» που φορά κόκκινα ρούχα
και είναι µε τα δώρα στην πλά-

τη…” Παραθέτουµε αυτές τις
φωτογραφίες µε στιγµιότυπα από
τη Θεία Λειτουργία και το ωραίο
πλούσιο σε εδέσµατα  πανηγύρι
που ετοίµασαν οι παλιοί γείτο-
νες, πλησίον της εκκλησιάς.   

ριος κληρικός και καθηγητής που λει-
τούργησε, π. Προκόπιος Σηφαλάκης, ε-
φηµέριος Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου,
όπου ανήκει το εξωκλήσι, αναφερόµενος
στον Άγιο Βασίλειο, µεταξύ άλλων, τόνισε
τα εξής: “Ο Μέγας ανάµεσα στους Αγί-
ους Βασίλειος, γεννήθηκε περί το 329
µ.Χ. από πλούσιους, ευσεβείς και Ορθό-
δοξους γονείς. Ο πατέρας του ονοµαζό-
ταν επίσης Βασίλειος και καταγόταν από
τον Πόντο µας, ενώ η µητέρα του Εµµε-
λεία από την αγιοτόκο Καππαδοκία µας.
Ο Βασίλειος είχε και άλλα αδέλφια: το
Γρηγόριο, που έγινε Μητροπολίτης Νύσ-
σης (Άγιος Γρηγόριος Νύσσης), το Ναυ-
κράτιο που έγινε ασκητής και θαυµατουρ-
γός Άγιος, τον Πέτρο που έγινε Αρχιεπί-
σκοπος Σεβαστείας και τη Μακρίνα (Οσία
Μακρίνα) που το θαυµαστό της βίο τιµού-
µε στις 19 Ιουλίου! Αυτός όλος ο ευάρε-
στος και σπουδαίος καρπός, αποδεικνύει
ότι είναι µοναδικός ο ρόλος των γονέων
στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διότι
“από του καρπού θα γνωρίσετε το δέ-
ντρο”... 

Ο µικρός Βασίλειος έµαθε τα χριστια-
νικά γράµµατα από τον ίδιο τον πατέρα
του το Βασίλειο, αλλά ζήτησε να σπουδά-
σει και την αρχαία ελληνική παιδεία όταν
µεγάλωσε, την οποία επαινεί ως βοήθηµα
χρήσιµο ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος,

διότι δεν είναι η γνώση εκείνη που κάνει
αιρετικό τον άνθρωπο, αλλά η προαίρεση
(χάρη σ’  αυτή τη θέση των Αγίων Ιεραρ-
χών, διασώθηκε όλη η αρχαία κληρονοµιά
µας και η ελληνική παιδεία και γλώσσα,
που συνέχισε στα χρόνια της Χριστιανι-
κής Αυτοκρατορίας µας την υπέρλαµπρη
πορεία της!!!)...

Έτσι ο Άγιος πήγε στο Βυζάντιο
(Κωνσταντινούπολη), διότι εκεί ήταν τότε
πολλοί σοφοί, αλλά κάτι περισσότερο α-
ναζητώντας ο Βασίλειος, έφτασε τελικά
στην Αθήνα, όπου βρίσκονταν οι κορυφαί-
οι. Τότε µάλιστα σπούδαζαν στην Αθήνα ο
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και άλλοι.
Υπόδειγµα αρετής εκεί ο Βασίλειος, περ-
νώντας µε σωφροσύνη λιτά τη ζωή του.
Αφού, λοιπόν ο Άγιος σπούδασε την αρ-
χαία γνώση, θέλησε κατόπιν να πάει και
στα Ιεροσόλυµα, ώστε να πληρώσει και
τη Χριστιανική, πρώτον για να προσκυνή-
σει τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού και
δεύτερον για να βαπτισθεί στον Ιορδάνη
ποταµό, διότι έτσι γινόταν τότε στα πρώ-
τα βήµατα της εκκλησίας την εποχή που
σταµατούσαν οι διωγµοί και πολλοί είχαν
σκοπό της ζωής τους να βαφτιστούν στον
Ιορδάνη. Εφ  όσον λοιπόν ο Άγιος βαπτί-
στηκε όπως ήθελε στα τριάντα του χρό-
νια και επέστρεψε στην Αντιόχεια, χειρο-
τονήθηκε ∆ιάκονος από τον εκεί Πα-

τριάρχη. Τότε λέγεται πως έγραψε ο Βα-
σίλειος την εξήγηση των Παροιµιών του
Σολωµόντα. Στην Αντιόχεια έµαθε ο ∆ιά-
κονος Βασίλειος ότι ο πατέρας του αρ-
ρώστησε και θέλησε να πάει στην πατρί-
δα του την Καισαρεία, για να λάβει την
ευχή των γονιών του και έτσι ανεχώρησε.
Τότε, φάνηκε Άγγελος Κυρίου στον Μη-
τροπολίτη Καισαρείας Ευσέβιο και του εί-
πε: «Ταύτην την ώρα έρχεται ο άξιος διά-
δοχος του θρόνου σου. οπότε απέστειλε
τους Κληρικούς σου και τους άρχοντες
να τον προϋπαντήσουν στην πύλη της πό-
λεως». 

Αµέσως ξεκίνησαν κληρικοί και άρχο-
ντες και είδαν πράγµατι τον Άγιο Βασί-
λειο να έρχεται και θαύµασαν την πρόρ-
ρηση του Αγγέλου και ευφράνθηκαν που
θα αποκτήσουν ως δώρο Θεού τέτοιον
ποιµένα και δάσκαλο, περιφανή για την α-
ρετή και τη φήµη που ήδη είχε. Έτσι µετά
από λίγο καιρό, χειροτονήθηκε ο Βασίλει-
ος Ιερέας του Θεού του Υψίστου και όταν
θελήµατι Κυρίου κοιµήθηκε ο Μητροπολί-
της Ευσέβιος, συνάχθηκαν οι Επίσκοποι
της επαρχίας και χειροτόνησαν τον Άγιο
Βασίλειο Αρχιερέα και ποιµένα τους. Εάν
ως απλός Χριστιανός αγωνιζόταν έτσι ο
Βασίλειος, µπορεί ο καθένας να καταλά-
βει πως αγωνιζόταν ως Αρχιεπίσκοπος.
∆εν έχει λοιπόν καµία σχέση ο πραγµατι-


