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+ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Την 2αν ’Ιανουάριου 1956 άπέθανεν εξ αιφνίδιου νοσήματος και 
ετάφη είς το Σπήλι 'Αγίου Βασιλείου, όπου ήδρευεν, ό Επίσκοπος 
Λάμπης και Σφακίων και μέλος τής Συντακτικής Επιτροπής των 
«Κρητικών Χρονικών» Εύμένιος Φανουράκης. Μέ τον θάνα
τόν του ή Εκκλησία τής Κρήτης άπώλεσεν καλόν ποιμένα, ή Επιστή
μη θεράποντα δτρηρόν, ημείς δέ οί συνεργάται του φίλον και παρα
στάτην άναντικατάστατον.

Έγεννήθη τφ 1887 εις τό μικρόν χωρίον τοϋ Μαλεβυζίου Λου
τράκι εκ πτωχών γεωργών. Εις την τραχεΐαν σχολήν τής ορεινής μας 
υπαίθρου έδιδάχθη παιδιόθεν άπλοΰν και μέγα μάθημα : να αισθάνε
ται την μεγάλην αξίαν τοΰ Έπιουσίου. Ή αΐσθησις αυτή θά τον συ- 
νοδεΰη είς δλην του τήν ζωήν, θά τον προστατευη από πάσαν φιλότρυ- 
φον εκτροπήν και θά τον κατευθύνη παρήγορον μέν και ευεργετικόν 
προς τούς ενδεείς καί μοχθοΰντας, άνηλεή δέ καί πικρόν προς τούς 
άνευ ίδρώτος διεκδικοϋντας τον άρτον.

Ευφυής, φιλομαθής και φιλέρευνος προσελκύει ιδιαιτέραν τήν προσ
οχήν τοϋ διδάξαντος αυτόν τά πρώτα γράμματα ίερέως, ό όποιος πεί
θει τον πατέρα του νά τον στείλη είς «επίσημον» δημοτικόν σχολεΐον. 
Ένεγράφη εις τό Δημοτικόν Σχολεΐον τοΰ Ηρακλείου — μή ύπάρ- 
χοντος τοιούτου εις τό Λουτράκι—, διευθυνόμενον τότε υπό λαμπρού 
διδασκάλου, τοΰ Άνδρέου Κοκκινάκη. Ούτος τον συνέστησεν είς τον 
φιλόμουσον καί διαπρεπή Επίσκοπον, τότε, Εύμένιον Ξηρουδάκην, 
άναλαβόντα έκτοτε φιλοστόργως τήν δαπάνην και τήν μέριμναν 
τής περαιτέρω μορφώσεώς του. Μετά τό πέρας τών εν τφ «Έλλη- 
νικφ Σχολείιρ» σπουδών άπεστάλη εις τήν Θεολογικήν Σχολήν τής 
Χάλκης, ένθα, άωοΰ έπεράτωσε τάς γυμνασιακός, ήκολούθησε καί συν- 
επλήρωσε τάς θεολογικάς σπουδάς του. «Tfj Ιουλίου α ετει οωτηρίφ 
/ιίΤδιβ'ν ως αναγράφεται εις τό δίπλωμά του, «ενεκρίϋη από δόγμα
τος δ μ οθύμον είς τους διδασκάλους τής ’Ορθοδόξου Χριστιανης Θεο
λογίας λίαν καλώς επιδειξάμενος την είς τά Θεολογικά επίδοσιν»ί χ^ι* 
ροτονηθε'ις δέ και μεταλλάξάς τό κοσμικόν του όνομα ’Ιωάννης εις 
Εύμένιος κατήλθεν είς τό Ηράκλειον τής Κρήτης τφ 1912 καί
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ήρξατο διακόνων μέν τή Έκκλησίςτ, διδάσκων δέ Θεολογικά μαθήματα 
εις τό Λύκειον «6 Κοραής».

“Εντονος κατέστη αμέσως ή παρουσία τοϋ νεαροΰ κληρικού και δι
δασκάλου εϊς τε τον άμβωνα καί την γυμνασιακήν έδραν. 'Ο λόγος 
του γυμνός από οίονδήποτε κόσμον, νευρώδης, πάντοτε δέ επί των 
πραγμάτων κινούμενος ένεποίει ζωηρόν έντύπωσιν, ένφ παραλλήλως 
έξένιζε καί ήνώχλει όσους ήγάπα>ν την κατάκοσμον, κενήν καί άν- 
άιδυνον ρητορείαν. Τό πάθος τής γνησιότητος, πού τον κα- 
τεΐχεν είς όλην του τήν ζωήν, τον ωθεί εις τό νά άρνήται καί νά κατα- 
κρίνη μέ οξύτητα παν ό,τι έθεώρει ψευδές. Λίαν αγαθός κατά βάθος 
έφαίνετο ενίοτε τραχύς καί βίαιος, ιδίως οσάκις έστρέφετο κατά των 
«προσποιούμενων αγαθά ούκ ό'ντα» — των υποκριτών καί αλαζόνων. 
Αληθής μαθητής τοΰ Χριστού, έθεώρει εύλογον τον θυμόν, οσάκις 
έπρόκειτο περί Φαρισαίων...

Ταχέως άνεγνωρίσθη ή σοφία, ή ανιδιοτέλεια καί τό άψογον ήθος 
του. Οί μαθηταί του, καίτοι δεινώς ενίοτε μαστιγούμενοι έκ τού λόγου 
του, τον εθαύμαζον διά τήν ποικίλην καί ζωηράν διδασκαλίαν του. Οί 
προσφερόμενοι νά τφ πληρώσουν ιεροτελεστίαν τινά ήκουον αυτόν μέ 
εύχάριστον έκπληξιν νά τούς έπιπλήττη. Καί οί ενοχλούμενοι έκ τής 
παρουσίας του ματαίιος άνεζήτοτιν είς αυτόν ασθενή σημεία διά νά τον 
πλήξουν. Είς τήν τόσον ταχεΐαν άνοδον τοΰ νεαρού θεολόγου συνετέ- 
λεσε βεβαίως καί ή συμπαράστασις τοΰ πνευματικού του πατρος, τού 
αοιδίμου Μητροπολίτου Εύμενίου Ξηρουδάκη, ό όποιος καί τύν διώ- 
ρισε ’Αρχιερατικόν του Επίτροπον. Ό σοφός ιεράρχης, διαβλέπων 
είς αυτόν τον μέλλοντα διάδοχόν του, τφ παρείχε τήν πλουσίαν βιβλιο
θήκην του προς μελέτην, ένφ μέ τήν ΐδρυσιν τής «Χριστιανικής Κρή
της» καί τήν περί αυτής μέριμνάν του τφ ύπεδείκνυεν πού έπρεπε νά 
στρέψη τάς έπιστημονικάς του εφέσεις- Κατ’ αυτήν δ’ ακριβώς τήν 
περίοδον έσυνειδητοποίησεν ό Εύμένιος Φανουράκης τήν αξίαν τών 
Κρητολογικών μελετών, τάς οποίας καί ένεργώς εθεράπευσεν άργότε- 
ρον, ότε παρουσιάσθησαν τά «Κρητικά Χρονικά». Βεβαίως ή επιστη
μονική έξέλιξίς του θά ήτο πολύ ταχύτερα, αν ό φοβερός άνεμος τοΰ 
διχασμού τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου δεν άφήρπαζε διά παντός τής 
Κρήτης καί τής ζωής τον Εύμένιον Ξηρουδάκην καί δεν έθαπτε τήν «Χρι
στιανικήν Κρήτην» είς τά ερείπια μιας πνευματικής καταρρεύσεως...

Ούχ ήττον καί κατά τον κρίσιμον τούτον χρόνον ό Εύμένιος Φα
νουράκης προσήνεγκεν υπηρεσίαν μεγάλην. Χηρευσάσης δηλαδή τής 
μητροπολιτικής έ'δρας άνέλαβεν αυτός ως ’Αρχιερατικός Επίτροπος 
τήν διοίκησιν τής Μητροπόλεως — καί είναι χαρακτηριστικόν έπί τού 
σημείου τούτου τό γεγονός, ότι ό τοπικός ήγέτης τής κρατούσης τότε
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πολιτικής μερίδος Γεώργιος Μαρής επέλεξε τον Εύμένιον, καίτοι πο- 
λιτικώς άντικείμενον, διά τό επίμοχθον τούτο καί λεπτόν έργον—, 
ήσκησε δέ,τά καθήκοντα του μετά φρονήσεως καί δεξιότητος, ώστε 
ταχέως νά άποκαταστήση την ηρεμίαν εις την σαλευθεϊσαν δεινώς Εκ
κλησίαν. Την ένδόαυχον πικρίαν του διά την άδικον εξορίαν τού πνευ
ματικού του πατρός άπέκρυπτεν έπιμελώς,- παρορών τάς προσωπι
κός του αδυναμίας καί εις τό συμφέρον τής Εκκλησίας αποβλέπουν. 
Πόσον όμως έντονος ύπήρξεν ή πικρία του τότε, δεικνύει ή άπάντησις, 
την οποίαν μοΰ έδωκεν πρό τίνος, οτε τού εζήτουν πληροφορίας περί 
τής ταραχώδους εκείνης περιόδου : «Σ ί γα τέκνο ν, μή κίνησης 
άγρίαν οδύνην' ά λ λ5 ϊσχε δ α κ ώ ν σ τ ό μ α σ ό ν !». Μέ τούς 
λόγους τούτους τού Σοφοκλέονς ήθέλησε νά καλύψη τον ζώντα είσέτι 
πόνον του διά την άπτόλειαν τού στοργικού του προστάτου....

’Αφού επί 24 έτη ύπηρέτησεν ως καθηγητής, ών συγχρόνως ’Αρ
χιερατικός Επίτροπος των κατά καιρούς Μητροπολιτών (1912 - 1936), 
έχειροτονήθη τέλος επίσκοπος Λάμπης καί Σφακίων την ΙΟην Μαΐου 
1936 καί Ιγκατεστάθη αμέσως εις την έδραν του — τό μικρόν χωρίον 
Σπήλι τού 'Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης. ’Εκεί επί μακράν σειράν ετών 
εποίμανε τούς πτωχούς χωρικούς τής περιφερείας του συμμετέχουν εις 
την πενίαν των καί μηδεμίαν άλλην χαράν επιτρέπουν εις τον εαυτόν 
του εϊ μή την διακονίαν τού Χριστού καί την θεραπείαν τών πτωχών 
καί τής Επιστήμης. ΓΙεριερχόμενος τά απρόσιτα ορεινά χωρία τής Ρε
θύμνης καί τών Σφακίων παρείχε άπλετον τό φώς τής χριστιανικής 
του ψυχής είς τούς χαιρικόύς, ένφ παραλλήλους έπεσήιιαινε τά ποικίλα 
μνημεία τής Τέχνης καί τής 'Ιστορίας καί έμερίμνα διά τήν, κατά τό 
δυνατόν, περισυλλογήν καί συντήρησίν των.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν, τώ 1945, ήλθεν εις τό 'Ηράκλειον καί 
άνέλαβε δΓ άποφάσεως τής 'I. Συνόδου τήν προεδρίαν τής υπό τού 
'Υπουργείου Παιδείας συσταθείσης ’Επιτροπής Περισυλλογής καί Προ
στασίας τών Μεσαιωνικών Μνημείων τής Κρήτης. Έκτοτε μέχρι τού 
1950, παρέμενε κατά τό πλεΐστον έν τή Μητροπολιτική έδρρ αναπτύσ
σουν έντονον φιλομνημειακήν καί επιστημονικήν δράσιν. 'Ως Πρόεδρος 
τής Ε.II.Π.Μ.Μ. συντελεί είς τήν έπίτευξιν έργου σπουδαίου: τής πε
ρισυλλογής έκ τε τής υπαίθρου καί τής ήρειπωμένης πόλεως πλήδους, 
γλυπτών ιδίρ καί άγιογραφικών, μνηοιείων. 'Ο ένθεραος ζήλος του τον 
ώθει ενίοτε είς τολμηράς καί επικινδύνους πρωτοβουλίας. Ουτω έν τή 
προσπαθείς; του νά μεταφέρη από τά ερείπια τής Παναγίας τής Γκου- 
βερνιώτισσας τών Ποταμιών φορητάς εικόνας εις άμεσον κίνδυνον 
ύποκειμένας προσέκρουσεν εις ό'ψιμον καί οίονεί εκρηκτικόν φανα
τισμόν τών χωρικών, οί όποιοι, ενώ μέχρι τότε τάς ειχον έγκαταλεί-
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Θ. 35
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ψει εις την φθοράν καί τόν κίνδυνον τής κλοπής, αίφνιδίως έξηνερ- 
θησαν σύσσωμοι άπειλοϋντες την Επιτροπήν καί τον Πρόεδρρν αυ
τής Επίσκοπον...Διά τών προσπαθειών τής Επιτροπής ταυτης συνε- 
κροτήθη άξιόλογον σΰνολον γλυπτών και αγιογραφιών άποκειμένων 
ήδη είς το ‘Ιστορικόν Μουσεΐον Κρήτης.

Κατά τό 1947 μετέσχεν εϊς την ιδρυσιν τών «Κρητικών Χρονικών», 
καί, είτε ώς μέλος τής Συντακτική: Επιτροπής είτε ως τακτικός συνερ
γάτης, συνέβαλεν οίισιωδώς είς την ποιοτικήν των συγκρότησιν. Διά 
τών εννέα τόμων τοϋ περιοδικού διήκει ή μακρά σειρά τών ’Ανεκδότων 
Εκκλησιαστικών Έγγραφων του, διακρινομένη διά τε τήν ακρίβειαν τής 
έκδόσεως καί τήν πληρότητα τών σχολίων, ώς καί διά τό πλήθος τών 
αγνώστων στοιχείων, τά όποια παρέχει είς τήν έρευναν. Ή δημοσίευ- 
σις αύτη τών ’Ανεκδότων Εκκλησιαστικών Εγγράφων τφ έδωκε τήν 
ευκαιρίαν νά συλλέζη πλούσιον υλικόν, βάσει τού οποίου ήιοίμαζε εύρυ- 
τέραν μελέτην περί τής Εκκλησίας τής Κρήτης επί Τουρκοκρατίας, ό 
Ιπελθών όμως θάνατος δεν τφ έπέτρεψε νά όλοκληρώση τό έργον του.

Μετά τον Μάϊον τού 1950, δτε επληρώθη ή έδρα τής Μητροπό- 
λεως Κρήτης, είς τήν οποίαν εύλόγως άπέβλεπεν, επανήλθεν είς τήν 
έδραν του, ένθα έζησεν έν μόχθφ καί πικρίμ μέχρι τού θανάτου του.

***

'Ο Λάμπης καί Σφακίων Εύμένιος ύπήρξεν άναμφιβόλως μία άπό 
τάς πλέον εκπρεπεΐς εκκλησιαστικός μορφάς τής Κρήτης. Ποιμήν κα
λός, φίλος τών γραμμάτων καί τής προόδου, επιστήμων εργατικός καί 
σεμνός, σύντροφος στενός τής πενίας καί τραχύς πολέμιος τής ’ιδιοτέ
λειας καί τού ψεύδους, παρέσχε μέ τήν ζωήν καί τό έργον του άκτινο- 
βόλον πρότυπον ιεράρχου. «.'Εάν τις τολμά», γράφει ’ιδιοχείρους είς έν 
σημείωμά του εύρεθέν εις τά κατάλοιπά του, «καί εγώ δύναμαι μετά 
θάρρους και εν συνειδήσει νά εϊττω, δτι άπό τοϋ 1912 υπηρετώ την το
πικήν μας 'Εκκλησίαν και κατά κοινήν ομολογίαν άνιαπεκρί&ην προς 
τήν νιρηλήν ταύτην διακονίαν μου συν τη δυνάμει τοϋ Κυρίου. Τοϋτο 
δέ, διότι εκ φόβον Θεοΰ και κατά πεποί&ησιν ήκολού&ηοα στάσιν ύπε- 
ράνω πολιτικών συγκρούσεων καί ανωτέραν προσωπικών επιδιώξεων... 
Δόξα τώ Θεφ δεν εφιλοδόξηαα πού τό αξίωμα ώ; σκοπόν, άλλ' ώς 
μέσον ϊνα πραγματοποιήσω Ιδανικόν : τήν έν τώ άαπελώνι τοϋ Κυρίου 
διακονίαν μου τή χάριτι τοϋ Παναγίου Πνεύματος άν&ρωπίνως άνε- 
παίαχυντον...». Μέ τήν νυκτικήν αυτήν εξομολόγησιν διαγράφεται σα
φώς ή μορφή τού άειμνήσιου 'Ιεράρχου — σεμνή, ειρηνική καί άνε- 
παίσχυντος, ώς βυζαντινή αγιογραφία.

Μ. Γ. ΠΑΡΛΑΜΑΣ
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