Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 1997

Να τιμηθεί ο εθνομάρτσρας Αρτιμ. Γωρόθεος
Κύξηε Γηεπζπληά
Με ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δηάβαζα ην δεκνζίεπκά ζαο ζρεηηθά κε ηα απνθαιππηήξηα ηεο
καξκάξηλεο πξνηνκήο ηνπ καθαξηζηνύ Αξρηεπηζθόπνπ Κξήηεο θπξνύ Δπγελίνπ Χαιηδάθε,
ζηε γελέηεηξά ηνπ, ηελ Βνπιηζκέλε Μεξακβέιινπ ζηηο 17-8-97 (εθεκ. ΑΝΑΤΟΛΗ 19-8-97).
Από ην δεκνζίεπκα απηό πιεξνθνξήζεθα όηη ε δαπάλε θαηαζθεπήο ηεο πξνηνκήο
θαιύθζεθε από ηελ Μεηξόπνιε Πέηξαο.
Δίλαη άμηνη ζπγραξεηεξίσλ εθείλνη πνπ είραλ ηελ πξσηνβνπιία αλέγεξζεο ηεο πξνηνκήο θαη ε
Ιεξά Μεηξόπνιε Πέηξαο πνπ θάιπςε ηελ ζρεηηθή δαπάλε. Διπίδσ δε θαη εύρνκαη όηη ε
πεξίπησζε ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ Δπγελίνπ λα είλαη ε αξρή γηα ηελ απόδνζε νθεηιόκελεο ηηκήο
θαη ζε άιινπο θιεξηθνύο, πνπ κπνξεί λα κελ θαηέιαβαλ πςειά εθθιεζηαζηηθά αμηώκαηα,
θξάηεζαλ όκσο πνιύ ςειά ην εζληθό θξόλεκα θαη ηελ νξζόδνμε πίζηε. Καη όηαλ ήξζε ε ώξα
λα ηα ζηεξίμνπλ, αθόκε θαη κε ην αίκα ηνπο δελ δίζηαζαλ νύηε ζηηγκή.
Σπγθεθξηκέλα αλαθέξνκαη ζηνλ Αξρηκαλδξίηε Γσξόζεν Τζαγθαξάθε από ην Χπρξό πνπ
δηεηέιεζε Ηγνύκελνο ηεο Μνλήο Βηδηαλήο θαη Δθεκέξηνο Βαζηιεηώλ Τεκέλνπο. Ο εθιεθηόο
απηόο θιεξηθόο έιαβε κέξνο ζηελ Μάρε ηεο
Κξήηεο θαη ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ Αληίζηαζε, ζπλεξγαδόκελνο κάιηζηα κε ηνλ Δπγέλην,
Αξρηκαλδξίηε ηόηε θαη Πξσηνζύγθειν ηεο Μεηξόπνιεο Κξήηεο.
Γηα ηελ εζληθή ηνπ δξάζε ν Γηνξόζενο ζπλειήθζε από ηνπο Γεξκαλνύο, βαζαλίζζεθε
ζθιεξά, ρσξίο νύηε ζηηγκή λα ιπγίζεη, πέξαζε από Σηξαηνδηθείν ζηα Φαληά θαη θαηαδηθάζζεθε ζε ζάλαην. Υπεξήθαλνο θαη κε ήζπρε ηελ ζπλείδεζε όηη εθηέιεζε ην θαζήθνλ ηνπ
αθνινπζώληαο ηελ παξάδνζε ησλ καησκέλσλ ξάζσλ, αληηκεηώπηζε κε γελλαηόηεηα ην
εθηειεζηηθό απόζπαζκα ζηηο 25-10-1943.
Ο ηάθνο ηνπ εζλνκάξηπξα απηνύ παξακέλεη άγλσζηνο θαη νύηε έλαο απιόο ζηαπξόο ππάξρεη
κε ην όλνκά ηνπ, γηα λα ζπκίδεη ηελ εζεινζπζία ηνπ.
Με ηηο ζθέςεηο απηέο θάλσ έθθιεζε ζηνλ Σεβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Πέηξαο θ. Νεθηάξην,
από ηελ Δπαξρία ηνπ νπνίνπ θαηαγόηαλε θαη ελ πνιινίο έδξαζε ν Γσξόζενο, λα αλαιάβεη
πξσηνβνπιία γηα ηελ απόδνζε νθεηιόκελεο ηηκήο, κε ηελ αλέγεξζε κηαο πξνηνκήο ζε έλα
άμην επίζεο, αιιά μεραζκέλν θιεξηθό, πνπ ηίκεζε κε ηελ ζπζία ηνπ θαη ην ξάζν θαη ηελ
παηξίδα ηνπ.
Δπραξηζηώ γηα ηελ θηινμελία.
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