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Ἡ μετάνοια, ὡς μέσο ἀποκατάστασης,
μεταξύ ἄλλων, τῆς σχέσης μας μέ τό Θεό
καί τό συνάνθρωπο, ἀπαντᾶται στήν Ἁγία
Γραφή, διακηρύσσεται ἀπό τούς Πατέρες
τῆς Ἐκκλησίας μας, προβάλλεται στήν Ἀσκη-
τική Γραμματεία καί πιστοποιεῖται μέ τήν
Ἁγιολογική μας παράδοση.

Εἰκ. 1



Ἡ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ, μέ χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα ἐκεῖνο τοῦ Ἀποστόλου
Πέτρου μετά τή σύλληψη τοῦ Κυρίου καί
πρίν ἀπό τή σταυρική θυσία Του, ἐπαναλαμ-
βάνεται ἀπό μία ὁρισμένη κατηγορία Ἁγίων
τῆς Ἐκκλησίας μας, γνωστούς ὡς «ἀρνησί-
χριστους». Ἐνδεικτικά μνημονεύουμε ἀπό
τήν κατηγορία αὐτή τούς ὁσιομάρτυρες
Εὐθύμιο, Ἰγνάτιο, Ἀκάκιο, κ.ἄ.

Οἱ συγκεκριμένοι μάρτυρες παρατη-
ροῦνται κυρίως κατά τήν περίοδο τῆς Τουρ-
κοκρατίας καί ὑπῆρξαν χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι
σέ κάποια φάση τῆς ζωῆς τους ἀρνήθηκαν
τό Χριστό, τή χριστιανική πίστη, καί ἔγιναν
μουσουλμάνοι. Κυρίως ὁ ἔλεγχος τῆς συ-
νειδήσεως, ἀλλά καί ἡ θεοσημία1, τούς
ὤθησε νά μετανιώσουν γιά τήν πράξη τους,
γιά τήν ἐξωμοσία, καί νά θελήσουν νά

 μαρτυρήσουν γιά τήν «ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ». 
Ἡ προσέλευση στό μαρτύριο ἀπαιτοῦσε

προετοιμασία ἀπό μέρους τοῦ ἀρνησίχρι-
στου, ἡ ὁποία, στίς περισσότερες τῶν περι-
πτώσεων,  λάμβανε χώρα στό Ἅγιον Ὅρος,
ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ «ἀλείπτη», πού
τόν προετοίμαζε πνευματικά, μέ νουθεσίες
καί συμμετοχή στά Θεῖα Μυστήρια, γιά τό
ἐπικείμενο μαρτύριο στόν τόπο πού ἐκείνος
ἀρνήθηκε τό Χριστό.

Ὁ ἅγιος νεομάρτυρας Ματθαῖος, ὁ ἐκ Γε-
ρακαρίου Ἁμαρίου καταγόμενος καί ἐν Ρε-
θύμνῃ μαρτυρήσας, περί τό 1700 μ.Χ., ἀνῆκε
στήν κατηγορία τῶν «ἀρνησίχριστων». Ἡ
πληροφορία αὐτή μᾶς παρέχεται ἀπό
Ἔγγραφα τοῦ Ἱεροδικείου Ρεθύμνης, τή βα-
σική πηγή πληροφοριῶν περί τοῦ Νεομάρ-
τυρος, ὅπου σημειώνεται γι’ αὐτόν ἀπό τή
σύζυγό του Ἀϊσέ: «Πρό ἑνός ἔτους, ἐνώπιον
τοῦ ὑψηλοῦ ἱεροδικαστηρίου, ἠξιώθη νά δεχθῆ
τήν θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ ὁ ἐκ τῶν κατοίκων
τοῦ χωρίου Γερακάρι τῆς ἐπαρχίας Ἁμαρίου
ὁ Μαθιός, υἱός τοῦ παπᾶ Γεώργη, μέ τόν
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1 Χαρακτηριστικό εἶναι τό περιστατικό τοῦ ἀνω-
νύμου Νεομάρτυρος, ἐξ ἀρνησιχρίστων, κληρικοῦ,
ἀπό χωριό τῆς Μεσαρᾶς. Βλ. Χρ. Παπαδάκης (Ἀρχιμ.),
Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν. Βίος -
Ἀκολουθίαι, ἔκδ. ΠΣΑΙΦ, χ.τ., 2004, σσ. 29-30.



ὁποῖον συνεζεύχθην.»2 Ἡ ἐξωμοσία τοῦ Νε-
ομάρτυρος ἀναφέρεται ἤ ὑποδηλώνεται
τόσο στήν Ἁγιολογική περί αὐτοῦ παράδοση,
ὅσο καί στήν Ὑμνογραφία του, ὅπως κατα-
γράφεται στό Κρητικόν Πανάγιον3, ἀλλά καί
στήν Κρητική Παρακλητική4.

Στήν περίπτωση τοῦ Νεομάρτυρος Ματ-
θαίου, προηγεῖται τό «μαρτύριο τῆς συνει-
δήσεως», ἕνας ἰδιότυπος «κρυπτοχριστιανι-
σμός» (σφράγιση σώματος μέ τό σημεῖο τοῦ
σταυροῦ, προσευχή, ἴσως καί νηστεία), πρίν
ἐπέλθει τό «μαρτύριο τοῦ αἵματος», ὅταν τόν
κατέδωσε ἡ τουρκάλα σύζυγός του στόν
Ἱεροδίκη. 

Ἡ ἀπό μέρους τοῦ ἐξωμότη Ματθαίου
ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς χριστιανικῆς
του ταυτότητας, στόν τόπο ἄρνησης τοῦ
Κυρίου, δηλαδή στό Ρέθυμνο, ὁδήγησε στή
μαρτυρική τελείωσή του, στήν ἔνταξή του
στή χορεία τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας,
ἐφόσον, σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦ Ἁγίου Νι-
κοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου: «οἱ ἀρνηθέντες τόν
Χριστόν, εἴτα δέ πάλιν ὁμολογήσαντες Αὐτόν
καί διά τήν ὁμολογίαν ταύτην βασανισθέντες
καί ἀποθανόντες, γίνονται ἅγιοι.»5

Ἡ ἐξωμοσία, τό «μαρτύριο τῆς συνειδή-
σεως» καί ἀκολούθως τό «μαρτύριο τοῦ αἵμα-
τος» τοῦ Νεομάρτυρος Ματθαίου ἔρχονται
νά δώσουν ἕνα σαφές μήνυμα στό σύγχρονο
ἄνθρωπο πού εἶναι ἐπιρρεπής στίς κάθε
μορφῆς πτώσεις, καταλαμβάνεται ἀπό ἀπελ-
πισία γιά τήν ἀπώλεια καί εἶναι δυσκίνητος
ὡς πρός τήν ἐπιστροφή, τή μετάνοια καί τήν
ἐπανασύνδεσή του μέ τό Θεό καί τούς
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2 Ἔγγραφα Ἱεροδικείου Ρεθύμνης, 17ος-18ος
αἰώνας, ἐπιμ. Γ.Ζ. Παπιομύτογλου, ἔκδ. ΔΚΒΡ, Ρέ-
θυμνο 1995, σ. 117. 

3 Κρητικόν Πανάγιον ἤτοι Ἀκολουθίαι πάντων
τῶν ἐν Κρήτῃ Ἁγίων, τ. Γ΄, ἔκδ. ΙΕΣΕΚ, Ἡράκλειον
Κρήτης 2001, σ. 234, 236, 237, 242.

4 Χρ. Παπαδάκης (Ἀρχιμ.), Κρητική Παρακλητική
ἤγουν Παρακλητικοί Κανόνες εἰς Ἁγίους, …τῆς Κρή-
της, τ. Β΄, ἔκδ. ΙΜΜΒ, Ἅγιον Ὅρος χ.χ., σ. 99, 100,
101, 103, 107.

5 Ἀλ. Κορακίδης, Μαρτύριο καί Ἁγιότητα. Ἡ
Ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τεύχ. Β΄, ἔκδ.
Ν. Παναγόπουλος, Ἀθήνα 2008, σ. 137.
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ἀνθρώπους. Ἔρχονται νά μᾶς ὑπενθυμίσουν
ἀφενός ὅτι ὁ Θεός «πάντας ἀνθρώπους θέλει
σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»
(Α΄ Τιμ. 2, 4) καί ἀφετέρου ὅτι ἡ σωτηρία, ἡ
Ἁγιότητα, προϋποθέτει καί τή δική μας συ-
νέργεια -συγκατάβαση (Α΄ Κορ. 15, 10) στό
προσκλητήριό Του. Προϋποθέτει ἐπίσης τή
μετάνοιά μας, ὄχι διότι ὀδηγούμαστε σέ με-
ταμέλεια ἀπό ἐνοχές, ἀλλά διότι εἴμαστε
«δέσμιοι» τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας
Του (Ρωμ. 8, 35-37).

Εἰκ. 2
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