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«Οἱ Εἰκόνες τοῦ Φωτίου Κόντογλου 
σέ Ναούς τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου» 

Τοῦ Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου 

Ὁ τιμώμενος στήν Ἡμερίδα αὐτή μεγάλος Νεοέλληνας δη-
μιουργός Φώτης Κόντογλου, ὁ μέγας Δάσκαλος τῆς Ρωμηοσύ-
νης, ὁ ὁποῖος, κατά τήν ἔκφραση τοῦ Καθηγητῆ Νίκου Ζία, 
εἶναι ἴσως «ὁ κυριώτερος, πού μέ τό ζωγραφικό, ἁγιο-
γραφικό καί συγγραφικό ἔργο του συνέβαλε στήν ἀνα-
κάλυψη τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας καί τοῦ αὐθεντι-
κοῦ μας προσώπου», σέ ἕνα του κείμενο γιά «τούς ταπει-
νούς ἁγιογράφους τῆς Τουρκοκρατίας», ἔγραψε κάποτε: 
«Μακάριοι καί τρισμακάριοι εἴσαστε ἐσεῖς οἱ καταφρο-
νεμένοι ἁγιογράφοι. Γιατί πεθάνατε χωρίς νά ταράξει 
τήν εἰρήνη σας τό παίνεμα τῶν ἀνθρώπων. Ἐσεῖς δέν 
δουλέψατε γιά τή ματαιοδοξία, ἀλλά σάν πουλιά καλ-
λικέλαδα ὑμνήσατε τόν Κύριο...». Σᾶς ἐξομολογοῦμαι ὅτι 
φοβοῦμαι μήπως μέ ὅλα αὐτά πού γίνονται ἐδῶ, ἰδιαίτερα 
ὅμως μέ τήν δική μου ταπεινή εἰσήγηση, ταράζομε τήν εἰρήνη 
του ἀπό τά πολλά παινέματα. Ἐκεῖνος σίγουρα θά προτιμοῦσε 
τή μακαριότητα τῆς καταφρόνησης, ὡς ἀληθινά Ὀρθόδοξος. 
Ἀλλά γιά τήν ἀγάπη σας καί μόνο ἀποτολμῶ ἰσχνή παρουσί-
αση ἀποφεύγοντας ἐπαίνους. 

Ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμή γιά τόν ὁμιλοῦντα ἡ συμπερίλη-
ψη τῆς ταπεινῆς του συμβολῆς στό περιεκτικό πρόγραμμα τῆς 
Ἡμερίδας πού λαμβάνει χώρα σήμερα στήν αἴθουσα ἐκδηλώ-
σεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, στήν 
ὁποία σᾶς καλωσορίζομε καί πάλι. Ἀξίζουν θερμά συγχαρη-
τήρια καί πολλές εὐχαριστίες στούς ἐμπνευστές αὐτῆς τῆς Ἡ-
μερίδας. Ἄν καί δέν διαθέτομε τήν ἀπαιτούμενη ἐπιστημονική 
ἐξειδίκευση προκειμένου νά σᾶς παρουσιάσομε τό θέμα πού 
ἀναλάβαμε, θά τό τολμήσομε γνωρίζοντας ἐκ τῶν προτέρων 
τήν ἐπιείκειά σας. 

Τό θέμα πού θά σᾶς εἰσηγηθοῦμε, ὅπως τό εἴχαμε ἐξαρ-
χῆς ἀνακοινώσει, ἀλλά ὁ ἀκριβής τίτλος του ἐκ παραδρομῆς 
δέν ἀναγράφτηκε στό ἀναλυτικό πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας, εἶ-
ναι: «Οἱ εἰκόνες τοῦ Φωτίου Κόντογλου σέ Ναούς τῆς 
πόλεως τοῦ Ρεθύμνου». Οἱ εἰκόνες αὐτές ὑπάρχουν καί στήν 
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πόλη μας, χάρη στή φιλοκαλία ἐκείνων πού ζήτησαν ἀπό τό 
μεγάλο Ἁγιογράφο, γιά τόν ὁποῖο τόσα ἔχουν γραφεῖ καί εἰ-
πωθεῖ καί στή σημερινή Ἡμερίδα, νά κοσμήσει τούς Ναούς τῶν 
Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τοῦ ἰδι-
ωτικοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τῆς οἰκογενείας 
Νησιανάκη. Ἄς εἶναι αἰώνιο τό μνημόσυνο τῶν ἀνθρώπων ἐκεί-
νων πού παρήγγειλαν τήν ἱστόρηση τῶν εἰκόνων αὐτῶν στόν 
Κόντογλου καί πού ἔγιναν οἱ ἀρχικοί αἴτιοι τοῦ ἀποθησαυρι-
σμοῦ τους στόν τόπο μας. 

O Φώτιος Κόντογλου ὑπῆρξε, ὅπως ὅλοι γνωρίζομε, ἕνας 
ἀπό τούς πρωτοπόρους μελετητές τῆς βυζαντινῆς παράδοσης 
καί ἀπό τούς πιό σημαντικούς Ἕλληνες ζωγράφους τοῦ 20οῦ 
αἰῶνα, στό ἔργο τοῦ ὁποίου, ὅπως σημειώνεται σέ εἰδικώτερες 
μελέτες, ἡ στροφή πρός τή μελέτη τῆς βυζαντινῆς τέχνης 
«βρῆκε τήν πιό ὁλοκληρωμένη της ἔκφραση». Ἡ συμμε-
τοχή του, τό 1934, στήν Μπιενάλε τῆς Βενετίας καταδεικνύει 
τήν ἤδη σημαντική θέση του ἀνάμεσα στούς συναδέλφους του 
καλλιτέχνες τήν περίοδο αὐτή. Ἀνάμεσα στό μεγάλο ὄγκο τῶν 
ὑλικῶν τεκμηρίων πού μᾶς κατέλιπε ὡς παρακαταθήκη συγ-
καταλέγονται καί οἱ ἱερές εἰκόνες πού ἁγιογράφησε γιά τούς 
τρεῖς Ναούς τῆς πόλης τοῦ Ρεθύμνου, πού ἤδη ἀναφέραμε καί 
τίς ὁποῖες θά παρουσιάσουμε, καθώς καί γιά τό Ναό τῶν 
Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων στή γενέτειρά τους, τίς Μέλαμπες 
Ἁγίου Βασιλείου, κατά τήν δεκαετία ἀπό τό 1950 ἕως τό 1960. 
Ἡ περίοδος αὐτή, κατά τήν ὁποία ὁ Κόντογλου ἐπανῆλθε στήν 
ἐνεργό ζωγραφική δράση, ἀποτελεῖ, ὅπως χαρακτηριστικά ἔ-
χει παρατηρηθεῖ, τό καταστάλαγμα τῶν μελετῶν καί τῶν 
αἰσθητικῶν του ἐπιλογῶν. Οἱ εἰκόνες τοῦ Ρεθύμνου ἀποτελοῦν 
στό σύνολο τους δεσποτικές εἰκόνες τέμπλου καί δέν εἶναι τυ-
χαία ἐπιλογή ὅτι ἀνήκουν, ὅπως θά δοῦμε παρακάτω, σέ γνω-
στούς εἰκονογραφικούς τύπους πού περιλαμβάνουν τόν Χριστό, 
τήν Παναγία, τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο καί τούς Ἁγίους 
στούς ὁποίους εἶναι ἀφιερωμένοι οἱ Ναοί. Οἱ μελετητές τοῦ 
ἔργου του ἔχουν σημειώσει τή σοφία τῆς ἐπιλογῆς του νά 
ἐπιμένει σέ συγκεκριμένους εἰκονογραφικούς τύπους: «Ἡ ἐπι-
μονή [αὐτή] τοῦ Κόντογλου στήν ἐπανάληψη τῶν ἴδιων 
εἰκονογραφικῶν τύπων καί ἡ παγίωση τῶν ἐκφραστι-
κῶν του μέσων δέν φανέρωνε μόνον τήν προσήλωσή του 
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σέ ζωγραφικούς τρόπους πού τόν ἱκανοποιοῦσαν ἀπό-
λυτα, ἀλλά καί τόν προβληματισμό του καί τήν πίστη 
του στό χαρακτῆρα καί τόν προορισμό τῆς λειτουργι-
κῆς ζωγραφικῆς. Ὁ ἴδιος ἔγραφε στήν Ἔκφραση: Ἡ λει-
τουργική εἰκών ἔχει θεολογικήν ἔννοιαν. Δέν εἶναι, ὡς 
εἴπαμεν, μία ζωγραφία, ὁποῦ γίνεται διά νά τέρπῃ τούς 
ὀφθαλμούς μας, ἤ ἀκόμη διά νά μᾶς ἐνθυμίζῃ ἁπλῶς 
τά ἅγια πρόσωπα [...] ἀλλά εἶναι κατά τέτοιον τρόπον 
ζωγραφισμένη, ὥστε νά μᾶς ὑψώνῃ ἀπό τόν φθαρτόν 
κόσμον τοῦτον καί νά μᾶς κάμνῃ νά ὀσφρανθῶμεν ἐκεῖ-
νον τόν καινόν ἀέρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.» (βλ. Ἐ. 
Γεωργιάδου-Κούντουρα, Ζωγραφικά θέματα στή Νεοελληνική 
ζωγραφική 1900-1940, διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη, 
1984). 

Ἐρχόμαστε τώρα σέ ἀναλυτικότερη παρουσίασή τους ἀ-
κολουθώντας τή χρονολογική σειρά τῆς ἱστόρησής τους ἀνά 
Ναό. 

Οἱ πρῶτες εἰκόνες πού ἔφθασαν στό Ρέθυμνο εἶναι αὐτές 
τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στήν ὁμώ-
νυμη περιοχή, στό ΒΔ τμῆμα τῆς νέας πόλης τοῦ Ρεθύμνου. 
Πρόκειται γιά ἕναν σταυρόσχημο τρουλλαῖο Ναό πού κατα-
σκευάστηκε τό 1930, μέ ἕνα ἰδιαίτερα περίτεχνο, μαρμάρινο 
τέμπλο πού φιλοτεχνήθηκε ἀπό τό σπουδαῖο Ρεθυμνιώτη γλύ-
πτη Γιάννη Κανακάκη. Οἱ τέσσερεις εἰκόνες τοῦ Κόντογλου εἶναι 
ὅμοιων διαστάσεων 1,50Χ0,63 καί βρίσκονται οἱ δύο στό τέμ-
πλο τοῦ Ναοῦ, γιά τό ὁποῖο καί φιλοτεχνήθηκαν, καί οἱ ἄλλες 
δύο πλευρικά τοῦ τέμπλου σέ κορνίζες πού προσομοιάζουν μέ 
τό τέμπλο καί ἀποτελοῦν εἶδος ἐπέκτασής του. 

Ἀναφερόμαστε πρῶτα στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού ἐπι-
γράφεται Χριστός ὁ Ζωοδότης. 

Ὁ Χριστός εἰκονίζεται ὄρθιος, μετωπικός, νά εὐλογεῖ μέ 
τό δεξί χέρι μπροστά στό στῆθος καί στό ἀριστερό νά κρατεῖ 
ἀνοικτό Εὐαγγέλιο μέ τό ἀπόσπασμα ἀπό τόν Ἰωάννη (15:12-
13): «αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους 
καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς 
ἔχει». Φορεῖ χιτῶνα σκοῦρο κόκκινο, μέ σημεῖο καί ἱμάτιο 
πρασινογάλαζο. Κάτω ἀριστερά διαβάζεται ἡ ἐπιγραφή Διά 
χειρός Φωτίου Κόντογλου καί δεξιά ὑπάρχει ἡ ἀφιερωματική 
ἐπιγραφή Δέησις Γεωργίου Ἐ. Ψυρρῆ. 
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Νότια τῆς Ὡραίας Πύλης ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας 
στόν τύπο τῆς Βρεφοκρατούσας. Ἡ Ἐλπίς τῶν Χριστιανῶν, ὅ-
πως ἐπιγράφεται ἡ Παναγία, εἰκονίζεται ὁλόσωμη, ὄρθια, αὐ-
στηρά μετωπική. Κρατεῖ τό μικρό Χριστό στήν ἀγκαλιά της 
μέ τό ἀριστερό της χέρι, ἐνῶ ἔχει τό δεξί μπροστά στό στῆ-
θος σέ στάση δεήσεως. Στό ἀριστερό της χέρι φέρει μανδήλιο, 
φοράει βαθυκόκκινο μαφόριο μέ σταρόχρωμη ταινία στίς πα-
ρυφές, γαλάζιο χιτῶνα μέ χρυσοστόλιστη ταινία στό λαιμό 
καί τά μανίκια καί ὁμοιόχρωμο κεφαλόδεσμο. Ὁ Χριστός εἶναι 
ἐστραμμένος πρός τή μητέρα Του καί εὐλογεῖ μέ τό δεξί χέρι 
Του, ἐνῶ κρατάει μέ τό ἀριστερό κλειστό εἰλητάριο. Φοράει 
μπλέ χιτῶνα καί χρυσαφί ἱμάτιο. 

Κάτω ἀριστερά διαβάζεται ἡ ὑπογραφή τοῦ ζωγράφου 
Χείρ Φωτίου Κόντογλου Κυδωνιέως καί κάτω δεξιά ἡ ἀφιε-
ρωματική ἐπιγραφή Δέησις τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ Νικολάου 
Βολακάκη φαρμακοποιοῦ, 1951. 

Τό μανδήλιο στό ἀριστερό χέρι τῆς Παναγίας ἀποτελεῖ 
μιά ἐξαιρετικά ἀσυνήθιστη λεπτομέρεια σέ Βρεφοκρατοῦσα 
ἀφοῦ τό συγκεκριμένο εἰκονογραφικό σχῆμα συνήθως συναν-
τᾶται στήν παράσταση τῆς Σταύρωσης, σέ βυζαντινῆς περιό-
δου ὅμως εἰκόνες. Ἀξιοσημείωτη εἶναι καί ἡ ἀναφορά στήν 
καταγωγή τοῦ Ἁγιογράφου μας. 

Δίπλα στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, στό βόρειο τοῖχο, βλέ-
πομε τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Ἀρ-
χιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας ὁ θαυματουργός, ὅπως ἐπι-
γράφεται καί στήν εἰκόνα αὐτή, εἰκονίζεται ὁλόσωμος, μετω-
πικός, ἐνδεδυμένος μέ ἀρχιερατική στολή, πλούσια κοσμημένη 
μέ γεωμετρική διακόσμηση. Ἔχει στό δεξί του βραχίονα πού 
εἶναι καλυμμένος ἀπό τά ἄμφια, κλειστό Εὐαγγέλιο. Στόν κάμ-
πο ἀριστερά βλέπομε τήν ἐπιγραφή Διά χειρός Φώτιου Ν. 
Κόντογλου Κυδωνιέως καί δεξιά τήν δεκαπεντάστιχη ἐπιγρα-
φή πού ἀναφέρει: Μνήσθητι Κύριε τῆς ψυχῆς τοῦ δούλου σου 
Κων/νου Μύρωνος Παπαδάκη ἐφέδρου ἀξιωματικοῦ δημοσιο-
γράφου ἐκ Βάτου Ἁγίου Βασιλείου ἡρωικῶς πεσόντος ὑπέρ 
πίστεως καί πατρίδος εἰς Νεστόριον Μακεδονίας τήν 4ην Νο-
εμβρίου 1940 εἰς τόν  Ἰταλοελληνικόν πόλεμον. Ἡ παροῦσα εἰ-
κών ἐγένετο δαπάνῃ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Μιχαήλ Παπαδάκη, 
δικηγόρου, ἐν Ρεθύμνῳ ἐν ἔτει σωτηρίῳ 1951.  
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Ὁ ἀναφερόμενος στή ἐπιγραφή Κωνσταντῖνος Παπαδάκης 
ταυτίζεται μέ τό γνωστό Ρεθυμνιώτη ἀνθυπολοχαγό καί δη-
μοσιογράφο πού ἦταν ὁ πρῶτος δημοσιογράφος πού ἔπεσε 
στόν πόλεμο τοῦ 1940-41 καί μάλιστα ἀφοῦ εἶχε προλάβει νά 
στείλει μόνο μία πολεμική ἀνταπόκριση. Τόν Κωνσταντῖνο Πα-
παδάκη τίμησε ἡ ΕΣΗΕΑ, πού διατηρεῖ καί τό ἀρχεῖο του, μέ 
μετάλλιο καί ἐκδηλώσεις, ἐνῶ τό 2009 τόν τίμησε καί ὁ Δῆμος 
Νεστορίου. 

Ἡ τελευταία εἰκόνα ποῦ βρίσκομε στό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου εἶναι αὐτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἡ 
ὁποία εἶναι ἀναρτημένη στό νότιο τοῖχο δίπλα στήν εἰκόνα τῆς 
Παναγίας. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος παριστάνεται ὄρθιος, 
ὁλόσωμος, σέ στάση αὐστηρά μετωπική, πατάει πάνω σε βρά-
χους μέ τό ἀριστερό σκέλος στάσιμο καί μέ ἄνετο τό δεξί. 
Εἰκονίζεται μέ φτερά ὡς ὁ μόνος ἐπίγειος ἄγγελος καί οὐρά-
νιος ἄνθρωπος. Φοράει, ὅπως συνήθως, μηλωτή καί ἱμάτιο πού 
ἀφήνει ἀκάλυπτο τό δεξιό ὦμο του. Εὐλογεῖ μέ τό δεξί χέρι 
ἐνῶ μέ τό ἀριστερό κρατεῖ ἀνοικτό εἰλητάριο μέ τήν ἐπιγραφή 
Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Στόν κάμπο 
κάτω ὑπάρχει ἡ ἐπιγραφή Δέησις οἰκογενείας Μιχαήλ Τζώρ-
τζη Βαλαρῆ εἰς μνήμην Αἰμιλίας Βαλαρῆ. 

Ὁ δεύτερος κατά σειρά Ναός, τοῦ ὁποίου τίς εἰκόνες θά 
ἐξετάσομε, εἶναι ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, Ἀρχιεπισκόπου 
Αἰγίνης. Πρόκειται γιά ἕναν ἰδιωτικό Ναό τῆς οἰκογενείας Νη-
σιανάκη, σήμερα τῆς κ. Τερέζας Νησιανάκη, πού βρίσκεται στό 
ἀνατολικό τμῆμα τῆς νέας πόλης τοῦ Ρεθύμνου στά Περβόλια. 
Ἀνήκει στόν τύπο τοῦ μονοχώρου καμαροσκεποῦς Ναοῦ καί 
χρονολογεῖται στά μέσα περίπου τοῦ 20οῦ αἰῶνα. Οἱ τέσσερεις 
δεσποτικές εἰκόνες τοῦ τέμπλου ἁγιογραφήθηκαν ἀπό τόν Κόν-
τογλου τό ἔτος 1953. 

Ἡ πρώτη εἰκόνα εἶναι αὐτή τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἰκο-
νίζεται στόν τύπο τοῦ Παντοκράτορα, ἔνθρονος σέ ξύλινο 
θρόνο μέ καμπύλο ἐρεισίνωτο καί χωριστό ὑποπόδιο. Μέ τό 
δεξί χέρι εὐλογεῖ ἐνῶ μέ τό ἀριστερό κρατεῖ κλειστό Εὐαγγέ-
λιο. Ἀνάμεσα στό ὑποπόδιο καί τό πόδι τοῦ θρόνου διακρίνε-
ται ἡ ὑπογραφή τοῦ ζωγράφου: Διά χειρός Φωτίου Κόντο-
γλου, 1953. 
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Ἡ δεύτερη εἰκόνα εἶναι αὐτή τῆς Παναγίας, ἡ ὁποία ἱστο-
ρεῖται μέ χρυσοπερίκλειστο γαλαζωπό μαφόριο καί σταρό-
χρωμο χιτῶνα, νά κάθεται σέ ξύλινο θρόνο, κατά μέτωπο, 
καί νά κρατεῖ τό Χριστό μέ τό ἀριστερό της χέρι ἀπό τόν 
ὦμο. Μέ τό δεξί της χέρι, ὅπως καί στήν εἰκόνα ἀπό τό Ναό 
τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κρατεῖ μανδήλιο. Ὁ μικρός Ἰησοῦς εὐλογεῖ 
μέ τό δεξί χέρι καί κρατεῖ μέ τό ἀριστερό Του χέρι κλειστό 
εἰλητάριο. Πάνω στό ὑποπόδιο ἀναγράφεται ἡ ἴδια μέ τήν 
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἐπιγραφή: Διά χειρός Φωτίου Κόντογλου, 
1953. 

Ἡ δεσποτική εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, 
στήν ὁποία ὁ Πρόδρομος παριστάνεται μέ ἀνάλογο τρόπο ὅ-
πως καί στήν εἰκόνα τοῦ ζωγράφου ἀπό τό Ναό τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου. Χαμηλά στόν κάμπο, ἀριστερά, ἡ ἀφιερωματική ἐ-
πιγραφή Δέησις τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ Εὐαγγέλου Νησιανάκη 
καί τῆς συμβίας αὐτοῦ, ἔτος 1953 καί δεξιά Χείρ Φωτίου Κόν-
τογλου, Ἀθῆναι. 

Τέλος, ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, στήν ὁποία τιτλο-
φορεῖται ἐσφαλμένα ὡς Ἐπίσκοπος Ζακύνθου. Σέ αὐτήν ὁ Ἅ-
γιος παριστάνεται ὁλόσωμος, μετωπικός, μέ ἐπανωκαλύμμαυ-
χο καί μακριά ἄσπρη γενειάδα. Εὐλογεῖ μέ τό δεξί χέρι καί 
κρατεῖ κλειστό Εὐαγγέλιο μέ τό ἀριστερό. Φοράει σταρόχρω-
μο στιχάριο καί φαιλόνιο μέ σταυρούς. Τό ἐπιτραχήλιο καί 
τό ἐπιγονάτιό του κοσμοῦνται μέ φυτικά καί γεωμετρικά μο-
τίβα. Ἡ κτητορική ἐπιγραφή καί ἡ ὑπογραφή τοῦ ζωγράφου 
εἶναι ὅμοιες μέ αὐτές τῆς εἰκόνας τοῦ Τιμίου Προδρόμου. 

Ἐρχόμαστε τώρα νά σᾶς παρουσιάσομε τίς εἰκόνες πού 
βρίσκονται στόν ἱερό αὐτό Ναό πού σήμερα φιλοξενεῖ τήν Ἡ-
μερίδα μας. Ἴσως ἤδη τίς ἔχετε δεῖ ἤ θά τίς δεῖτε ἀργότερα 
«ἰδίοις ὄμμασι».  

Ὁ σημερινός Ναός τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, γιά 
ὅσους ἐπισκέπτες μας δέν γνωρίζουν τήν ἱστορία του, ἀποτελεῖ 
τόν τρίτο κατά σειρά Ναό τῶν Μαρτύρων στήν ἴδια θέση καί 
ἐγκαινιάσθηκε τό 1975. 

Στό τέμπλο τοῦ Ναοῦ βρίσκονται ἕξι εἰκόνες τοῦ Κόντο-
γλου, τοῦ ἔτους 1955. Οἱ εἰκόνες αὐτές φιλοτεχνήθηκαν γιά τό 
τέμπλο τοῦ δεύτερου Ναοῦ τῶν Μαρτύρων, τοῦ ὁποίου τά 
ἐγκαίνια ἔγιναν τό 1955, καί μεταφέρθηκαν ἀργότερα στό τέμ-
πλο τοῦ ὑφιστάμενου ναοῦ. Ἡ παρουσίασή τους ἀκολουθεῖ τή 
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σειρά μέ τήν ὁποία βρίσκονται στό τέμπλο, ξεκινώντας αὐτή 
τή φορά ἀπό βορρᾶ πρός νότο. Οἱ εἰκόνες τοῦ ναοῦ τῶν Τεσ-
σάρων Μαρτύρων εἶναι διαστάσεων 1,12Χ0,61 ἐκτός ἀπό αὐτήν 
τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου πού εἶναι 1,12Χ0,40. 

Πρώτη κατά σειρά, σύμφωνα μέ τή σημερινή τοποθέτησή 
τους καί στό τέμπλο τοῦ βόρειου κλίτους τοῦ Ναοῦ, εἶναι ἡ 
εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Πάθους, πού ἐπιγράφεται ΜΡ ΘΥ. Ἡ 
παράσταση τῆς Παναγίας πού κρατεῖ τό μικρό Χριστό μέ τό 
ἀριστερό της χέρι ἐπαναλαμβάνει τόν καθιερωμένο τύπο τῆς 
Παναγίας τοῦ Πάθους πού ἔχει συμβολικό χαρακτῆρα καθώς 
προαναγγέλλει τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ καί τήν ὀδύνη τῆς Πα-
ναγίας κατά τή Σταύρωση. Ὁ Ἰησοῦς κρατεῖ μέ τά δύο χέρια 
τό δεξί χέρι τῆς Παναγίας καί στρέφει τήν κεφαλή Του πρός 
τόν  Ἄγγελο πού κρατεῖ τό Σταυρό. Κάθεται μέ σταυρωμένα 
τά πόδια καί ἔχει τό δεξιό πέλμα ἀνάστροφο. Ἀνάμεσα στόν 
ἄγγελο καί στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται τό γνωστό 
καί ἀπό ἄλλες εἰκόνες τοῦ τύπου ἐπίγραμμα: Ὁ τό χαῖρε πρίν 
τῇ Πανάγνῳ μηνύσας τά σύμβολα τοῦ Πάθους προδεικνύει· 
Χριστός δέ θνητήν σάρκα ἐνδεδυμένος πότμον δεδοικώς δειλιᾷ 
ταῦτα βλέπων. Ἀριστερά διαβάζεται ἡ ἐπιγραφή Δέησις οἰ-
κογενείας Βασιλείου Νικολάου Δρανδάκη εἰς μνήμην Βασιλείου 
Νικολάου Δρανδάκη καί πιό κάτω ὑπάρχει ἡ ὑπογραφή τοῦ 
Ἁγιογράφου Χείρ Φωτίου Κόντογλου, αϠνε΄ 1955.  

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἀνταπο-
κρινόμενη σέ σχετικό αἴτημα τοῦ Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
τοῦ Ἱδρύματος Βασίλη καί Ἐλίζας Γουλανδρῆ, ἀπέστειλε στήν 
Ἄνδρο, ἀπό 29ης Ἰουνίου ἕως 29ης Σεπτεμβρίου 2013, τήν εἰκόνα 
τῆς Παναγίας τοῦ ἀοιδίμου Φωτίου Κόντογλου, πού κοσμεῖ τό 
Τέμπλο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων. Ἡ 
εἰκόνα αὐτή τοῦ Φωτίου Κόντογλου παρουσιάσθηκε μαζί μέ 
ἄλλα σημαντικά εἰκαστικά ἔργα στήν Ἔκθεση «Ἱστορώντας τήν 
ὑπέρβαση. Ἀπό τήν παράδοση τοῦ Βυζαντίου στή νεώτερη τέ-
χνη», πού διοργανώθηκε γιά τό παραπάνω χρονικό διάστημα 
ἀπό τό Μουσεῖο Σύγχρονης Τέχνης. 

Παρενθετικά ἀναφέρομε ὅτι ἡ Ἔκθεση αὐτή, τήν ἐπιμέ-
λεια τῆς ὁποίας εἶχε ὁ κ. Νικόλαος Ζίας, Ὁμότιμος Καθηγητής 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπετέλεσε ἕνα εἰκαστικό ἀφιέρω-
μα τοῦ Ἱδρύματος Βασίλη καί Ἐλίζας Γουλανδρῆ σέ διακεκρι-
μένους Νεοέλληνες ζωγράφους, οἱ ὁποῖοι παράλληλα μέ τήν 
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κοσμική ζωγραφική ζωγράφισαν καί ἔργα μέ θρησκευτική θε-
ματολογία, συμβάλλοντας μέ τόν τρόπο αὐτό στήν ἀναζωπύ-
ρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τήν Βυζαντινή τέχνη, ὅπως οἱ: 
Φώτιος Κόντογλου, Κωνσταντῖνος Παρθένης, Σπυρίδων Παπα-
λουκᾶς, Νικόλαος Ἐγγονόπουλος, Ἰωάννης Τσαρούχης, Ράλλης 
Κοψίδης, Βασιλική Κατράκη καί πολλοί ἄλλοι. 

Ἀποτελεῖ σημαντικό γεγονός γιά τήν Τοπική μας Ἐκκλησία 
ἡ συμμετοχή Της στήν Ἔκθεση αὐτή μέ τήν εἰκόνα αὐτή. 

Ἡ εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ ἀκολουθεῖ στήν κο-
λώνα πού χωρίζει τό βόρειο ἀπό τό κεντρικό κλίτος. Σέ αὐτήν 
ὁ Ἀρχάγγελος εἰκονίζεται ὁλόσωμος, μετωπικός, μέ στρατιω-
τική ἐνδυμασία, νά κρατεῖ τό ξίφος μέ τό δεξί του χέρι καί 
τό θηκάρι του μέ τό ἀριστερό. Κάτω ἀριστερά ἀπό τήν κτη-
τορική ἐπιγραφή, ἡ ὁποία διακρίνεται μερικῶς ἐξαιτίας τοῦ 
τέμπλου, διαβάζεται: Δέησις Μαρίας καί Εὐαγγέλου Ἀκτου-
δάκη. 

Θά ἀναφερθοῦμε τώρα στήν ἑπόμενη κατά σειρά εἰκόνα 
τοῦ Ἁγιογράφου μας πού φέρει τόν τίτλο Οἱ Ἅγιοι Τέσσαρες 
Μάρτυρες οἱ ἐν Ρεθύμνῃ μαρτυρήσαντες τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου 1824. 

Ὁ Κόντογλου στήν εἰκόνα αὐτή τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων 
Τεσσάρων Μαρτύρων παρουσιάζει τούς Μάρτυρες σέ ἕνα πρω-
τότυπο εἰκονογραφικό τύπο. Ἐνῶ στίς παλαιότερες, ἕως τό 
1895, εἰκόνες τους, οἱ Ἅγιοι εἰκονίζονταν ὁ ἕνας δίπλα στόν 
ἄλλο, τώρα ὁ Κόντογλου τούς παρουσιάζει σέ δύο ἐπάλληλα 
ζεύγη: Ἐπάνω οἱ Γεώργιος καί Ἐμμανουήλ καί κάτω οἱ Νικό-
λαος καί Ἀγγελῆς, οἱ ὁποῖοι εἰκονίζονται μάλιστα μέ κοντό 
γένι. Τά ὀνόματα τῶν δύο πρώτων διακρίνονται δίπλα στίς 
μορφές τους ἐνῶ τῶν δύο δεύτερων εἰκάζομε ὅτι εἶναι γραμ-
μένα στά φωτοστέφανα τους πού ὅμως καλύφθηκαν μεταγε-
νέστερα μέ ἀργυρές ἐπικαλύψεις. Στόν χρυσό κάμπο διακρίνον-
ται οἱ ἐπιγραφές Δέησις Μάρκου Ἐμμ. Πλυμάκη καί γονέων καί 
δεξιά ἡ ὑπογραφή τοῦ Ἁγιογράφου Διά χειρός Φωτίου Ν. 
Κόντογλου, αϠνε΄ 1955. 

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά ἀναφερθεῖ ὅτι δύο χρόνια 
ἀργότερα, τό 1957, ὁ ζωγράφος φιλοτέχνησε μία ἀκόμα εἰκόνα 
τῶν Ἁγίων Τεσσάρων, πανομοιότυπη μέ αὐτήν τοῦ Ναοῦ τῆς 
πόλης τοῦ Ρεθύμνου, γιά τό ναό τους στίς Μέλαμπες Ἁγίου 
Βασιλείου, πού ἦταν ὁ τόπος καταγωγῆς τους. Ἡ κτητορική 
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της ἐπιγραφή ἀναφέρει: Ἀφιέρωμα οἰκογενείας Πέτρου Μ.  Πε-
τρακάκη, Μέλαμπες. 

Δίπλα στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού ὑπάρχει σήμερα στό 
τέμπλο, ἡ ὁποία εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγιογράφου Γεωργίου Κουνάλη 
καί τοποθετήθηκε, ὅπως καί αὐτή τῆς Παναγίας, τό 1982 ὑ-
πάρχει ἡ εἰκόνα τοῦ Τιμίου Προδρόμου, μέ τήν ἐπιγραφή Ὁ 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. 

Ὁ Τίμιος Πρόδρομος εἰκονίζεται στηθαῖος νά εὐλογεῖ μέ 
τό δεξί χέρι ἐνῶ μέ τό ἀριστερό κρατεῖ κλειστό εἰλητάριο. 
Φοράει, ὅπως συνήθως, μηλωτή καί ἱμάτιο πού ἀφήνει ἀκάλυ-
πτο τό δεξιό ὦμο του. Ἀριστερά διαβάζεται ἡ ἐπιγραφή Δέ-
ησις Ἐμμανουήλ Νικολάου Τζανουδάκη, ἐκ Μαριοῦ Ἁγίου Βασι-
λείου 1955 καί δεξιά Διά χειρός Φωτίου Κόντογλου, αϠνε΄. 

Ἀνάμεσα στό κεντρικό καί τό νότιο κλίτος, στήν κολώνα, 
βρίσκεται ἡ εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ μέ τήν ἀφιερω-
ματική ἐπιγραφή Δέησις Ἀντωνίου καί Ἑλένης Βιστάκη. Ἀρι-
στερά μόλις διακρίνεται ἀπό τήν κορνίζα ἡ τελευταία συλλαβή 
τοῦ ἐπιθέτου τοῦ Κόντογλου. 

Στό νότιο κλίτος βρίσκεται ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού 
ἐπιγράφεται ΙΣ ΧΡ Ὁ Ἐλεήμων καί στό φωτοστέφανο ὁ ὤν. Σέ 
αὐτήν ὁ Χριστός εἰκονίζεται μετωπικός, σέ προτομή, νά εὐλογεῖ 
μέ τό δεξί Του χέρι καί νά κρατεῖ ἀνοικτό Εὐαγγέλιο μέ τό 
ἀριστερό, μέ τήν ἐπιγραφή «ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· 
ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' 
ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ἰωάν. 8:12). Στό χρυσό κάμπο, 
ἀριστερά, βρίσκεται ἡ ὑπογραφή τοῦ ζωγράφου Διά χειρός 
Φωτίου Ν. Κόντογλου, αϠνε΄ καί δεξιά ἡ ἀφιερωματική ἐπι-
γραφή Μνήσθητι Κύριε τῶν δούλων σου Νικολάου, Ἑλένης, τέ-
κνων, γονέων καί ἀδελφῶν καί Στυλιανοῦ καί γονέων. 

Δύο ἀκόμη ἔργα τοῦ Φωτίου Κοντογλου θησαυρίζονται 
στό Ναό τῶν Ἁγίων Τεσσάρων. Ἡ εἰκόνα πού χρησιμοποιεῖται 
ὡς συρόμενη Ὡραία Πύλη, τοῦ Χριστοῦ ὡς Μεγάλου Ἀρχιερέ-
ως, καί ὁ Ἐσταυρωμένος ποῦ βρίσκεται πίσω ἀπό τήν Ἁγία 
Τράπεζα. Ἡ εἰκόνα τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως εἶναι διαστάσεων 
1,95Χ1,10. 

Ὁ εἰκονογραφικός τύπος τοῦ Χριστοῦ ὡς Μεγάλου Ἀρχι-
ερέως,  εἶναι γνωστός ἤδη ἀπό τήν παλαιολόγεια τέχνη καί 
ἰδιαίτερα διαδεδομένος στίς μεταβυζαντινές εἰκόνες. Ὁ Χριστός 
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φοράει ἀρχιερατικά ἄμφια, χρυσό σάκκο μέ μαύρους καί γα-
λάζιους σταυρούς, γκριζογάλανο ὠμοφόριο καί μίτρα διάλι-
θη. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογεῖ καί μέ τό ἀριστερό κρατάει Εὐ-
αγγέλιο μέ τίς συνήθεις εὐαγγελικές ρήσεις: «ἡ βασιλεία ἡ 
ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰωάν. 18:36) καί 
«ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή» (Ἰωάν. 15:1). Στόν σκου-
ρόχρωμο κάμπο βρίσκεται ἡ  ὑπογραφή τοῦ ζωγράφου Διά 
χειρός Φωτίου Κόντογλου ἐκ Κυδωνιῶν Μ. Ἀσίας καί ἡ κτη-
τορική ἐπιγραφή Δέησις τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ Στυλιανοῦ Μ. 
Ψυχουντάκη εἰς μνήμην Μανούσου, Ἀθηνᾶς καί τῶν τέκνων, 1955. 

Τελειώνοντας αὐτήν μας τήν παρουσίαση θά ἀναφερθοῦ-
με στόν Ἐσταυρωμένο, πού βρίσκεται ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τρα-
πέζης τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων. Εἶναι ὕψους 1,20 μ. Ὁ 
Χριστός, μέ γυρτό τό κεφάλι Του στόν δεξιό ὦμο καί τά 
μάτια κλειστά, φέρει κοντό ἀνοιχτόχρωμο περίζωμα μέ κόκ-
κινες ταινίες, πού δένεται μπροστά σε κόμπο. Στό πάνω μέρος 
τῆς κάθετης κεραίας τοῦ Σταυροῦ, σέ χωριστή πινακίδα, δια-
κρίνονται τά ἀρχικά γράμματα ΙΝΒΙ (Ἰησοῦς Ναζωραῖος Βα-
σιλεύς Ἰουδαίων). Στό χρυσό φωτοστέφανό τοῦ Ἐσταυρωμένου 
βρίσκονται οἱ ἐπιγραφές (Ο) ΩΝ καί Ἀναξίᾳ χειρί Φωτίου Κόν-
τογλου. 

Ἐπιτρέψτε μας ἐδῶ μία παρατήρηση πού ἀποτελεῖ ταυ-
τόχρονα καί ὑπόμνηση καί προτροπή καί σέ ἐμένα προσωπικά 
ἀλλά καί στούς καλούς συνεργάτες μου ἱερεῖς αὐτοῦ τοῦ Να-
οῦ. Δυστυχῶς οἱ εἰκόνες καί ὁ Ἐσταυρωμένος παρουσιάζουν 
φθορές ἐξαιτίας τοῦ χρόνου καί προπάντων, σέ μερικές ἀπό 
αὐτές, τῆς χρήσεως ὑγρῶν καθαρισμοῦ τῶν ἔνθετων ἀργυρῶν 
φωτοστεφάνων τους. Ἀπαιτεῖται ὁ καθαρισμός καί ἡ συντή-
ρησή τους ἀπό εἰδικούς. 

Φθάνοντας στό τέλος τῆς εἰσηγήσεώς μας, αἰσθανόμαστε 
τήν ἀνάγκη νά τονίσομε ἰδιαίτερα ὅτι ἡ ἔρευνα τοῦ θέματος 
πρέπει νά συνεχισθεῖ διεξοδικώτερα γιά νά πληροφορηθοῦμε 
ἐπαρκῶς γιά τούς ἀναθέτες καί τίς ἀναθέσεις τῶν ἔργων αὐ-
τῶν, ἐάν ὑπάρχει σχετική ἀλληλογραφία ἀπό τούς ἴδιους ἤ 
ἀπό τήν Τοπική Ἐκκλησία. Γνωρίζομε βέβαια ἤδη, ὅτι ὁ Κόν-
τογλου ἦταν ὁ δάσκαλος στόν ὁποῖο στρέφονταν τήν ἐποχή 
αὐτή ὅλοι οἱ νέοι ἁγιογράφοι, ἀνάμεσά τους καί οἱ Κρῆτες 
πού εἶχαν ἐπιστρέψει καί ἐργάζονταν στή γενέτειρά τους: Ὁ 
Δημήτριος Σαριδάκης, ὁ Στυλιανός Καρτάκης, ἤ ὁ ἀφοσιωμένος 
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μαθητής τοῦ Κόντογλου, Γεώργιος Χοχλιδάκης, ἱστοροῦσαν Ἱ-
ερούς Ναούς σέ ὅλη τήν Κρήτη, ἀκολουθώντας πιστά τά πρό-
τυπά του. Συχνά δέ ἀλληλογραφοῦσαν μαζί του γιά νά λά-
βουν τήν ἔγκρισή του γιά ἔργα τους. Στά ἐργαστήριά τους  
σώζονται φωτογραφίες ἔργων τοῦ Κόντογλου, πού ἀντέγρα-
φαν πιστά, καί ἀλληλογραφία μέ τίς συμβουλές τοῦ δασκά-
λου, ὅπως: «τώρα στήν ἀρχή, νά ἀντιγράφεις αὐστηρά 
πρότυπα. Καί ὅταν νοιώσεις βαθειά τό ἀληθινό νόημα 
τῆς βυζαντινῆς τέχνης, τότε κάνεις δικές σου συνθέ-
σεις», ὅπως ἔγραφε στό Δημήτριο Σαριδάκη τό 1956. Γνωρί-
ζομε δηλαδή, ὅτι τήν περίοδο πού μᾶς ἀπασχόλησε καί ἐδῶ ἡ 
συμβουλή του εἶχε γίνει σχεδόν ἀναγκαία προϋπόθεση γιά 
τούς νέους ἁγιογράφους, καί ἡ καθοδήγησή του ἐπί τῶν προ-
τύπων πού χρησιμοποιοῦσαν ἀπαραίτητη. Συνεπῶς δέν μᾶς 
ξαφνιάζει ὅτι ἡ φήμη τοῦ Φωτίου Κόντογλου -ὁ ὁποῖος ἐκεῖνα 
τά χρόνια ἀκριβῶς ἁγιογραφεῖ τόν Εὐαγγελισμό τῆς Ρόδου, 
τό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Κάτω Πατησίων καί τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου Κυψέλης, συνεργάζεται μέ τήν ἐφημερίδα Ἐλευθερία, 
ἔχει τήν ἐπιστασία μαζί μέ τό Βασίλη Μουστάκη τοῦ φυλλα-
δίου ὀρθοδόξου διδαχῆς Κιβωτός τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «Ἀ-
στήρ»- εἶχε φθάσει ἕως ἐδῶ. Παρενθετικά ἀναφέρομε ἀκόμη 
ὅτι τό ἔτος 1955 ἁγιογράφησε τό Τέμπλο τῆς Μονῆς Πεντέλης 
καί ἴσως θά ἄξιζε μία σύγκριση μέ τίς εἰκόνες τοῦ Τέμπλου 
τῶν Τεσσάρων Μαρτύρων, πού ἔγιναν τό ἴδιο ἔτος. Ἐδῶ πρέπει 
νά ἐκφράσομε καί ἕνα παράπονο, γιατί στά χρονολόγια τῆς 
ζωῆς καί τοῦ ἔργου τοῦ Κόντογλου πού ἔχουν δημοσιευθεῖ σέ 
ἀφιερωματικούς τόμους δέν ὑπάρχει ἀναφορά στίς εἰκόνες τοῦ 
Ρεθύμνου, ὅπως γίνεται μέ ἄλλα ἔργα του. 

Λίγο μετά τή δημιουργία τῶν δικῶν μας, ἐπιτρέψτε μου 
τήν ἔκφραση, εἰκόνων, τό 1957, συμμετεῖχε στήν 5η Πανελλήνια 
Καλλιτεχνική Ἔκθεση καί στή Β΄ Μπιενάλε τῆς Ἀλεξάνδρειας, 
τό 1960 τιμήθηκε μέ τό βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί 
τόν Ταξιάρχη τοῦ Φοίνικος, ἐνῶ ἐκδίδονται ἀργότερα τά βι-
βλία του Ἔκφρασις, ἥγουν ἱστόρησις τῆς παντίμου ὀρθοδόξου 
ἁγιογραφίας, Σημεῖον Μέγα καί Ἀιβαλί, ἡ Πατρίδα μου. Τό 
1965 ζωγραφίζει τό τελευταῖο ἔργο του, τήν Εἰκόνα τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐλεήμονος καί τήν 13η Ἰουλίου τοῦ ἴδιου ἔτους ἐκδημεῖ 
εἰς Κύριον. 
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Κλείνοντας αὐτήν τήν παρουσίαση ἐκφράζομε τήν κοινή 
πεποίθηση τῆς πνευματικῆς χαρᾶς πού αἰσθανόμαστε πού ἔ-
χομε τίς εἰκόνες τοῦ Κόντογλου στό Ρέθυμνο, οἱ ὁποῖες ἀπο-
τελοῦν ἱερά θησαυρίσματα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ψηφῖ-
δες χρυσές στό ψηφιδωτό τῆς μακραίωνης ἱστορίας της, δια-
τυπώσεις, ὅπως θά ἔγραφε ὁ Κωστής Μοσκώφ, «τῆς ἀγω-
νίας μιᾶς ψυχῆς, αὐτῆς τοῦ Κόντογλου, πού ἀρνεῖται 
νά ὑπάρχει δίχως τήν πλούσια συλλογική μνήμη μας, 
δίχως τόν παραδομένο λόγο μας, μετουσιωμένο ὡστόσο 
στίς ἀγωνίες τοῦ σήμερα». 

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ὑπομονή σας καί, γνωρίζον-
τας τήν ἀδυναμία μου νά παρουσιάσω ἐπαρκῶς στήν ἀγάπη 
σας τό συγκεκριμένο θέμα, σᾶς καλῶ ἀμέσως μετά νά δεῖτε 
ὅσες ἀπό τίς εἰκόνες πού παρουσιάσαμε βρίσκονται στό Ναό 
αὐτό. 


