
 

 

 
ΑΓΙΟ ΜΑΡΣΤΡΑ ΑΓΑΘΟΠΟΤ 

 

Ο τόποσ μασ, θ ιερά μθτρόπολθ μασ ζχει ευλογθκεί από τον 
κεό να ζχει αναδείξει μεγάλο αρικμό αγίων. Οφείλουμε να 
τουσ γνωρίηουμε και να τουσ τιμοφμε. Όλοι εκείνοι αποτελοφν 
άγρυπνουσ φρουροφσ όλων των ανκρϊπων του τόπου μασ, 
όλων εκείνων που τουσ επικαλοφνται και ηθτοφν τθ βοικεια 
και τθν προςταςία τουσ. 
Επιπλζον, κεωροφμε ότι τα φωτεινά παραδείγματα των αγίων 
μασ, τα οποία πάντοτε είναι επίκαιρα και διδακτικά, πολφ 
περιςςότερο ςτισ θμζρεσ μασ προβάλλουν αναγκαία και 
ςωτιρια. Ζρχονται να μασ δϊςουν ελπίδα όταν τα πάντα γφρω 
μασ μασ απελπίηουν… 
τὴ χορεία τῶν πρωτομαρτφρων τῆσ Κριτθσ, τῶν ἁγίων Δζκα, 
ςυγκαταλζγεται καὶ ὁ ἅγιοσ μάρτυρασ Ἀγακόπουσ, ἀπὸ τὸ 
λιμζνα Πανόρμου, τοῦ νομοῦ Ρεκφμνου.  
Μολονότι ςτὶσ πθγὲσ δὲν ἔχουμε κάποια πρόςκετθ 
πλθροφορία γιὰ τὸν ἅγιο, ἐκτὸσ ἀπὸ τὴ γενζτειρά του, εἶναι 
γνωςτὸ ς’ ἐμᾶσ ὅτι ὁ Ἀγακόπουσ, κακὼσ καὶ οἱ λοιποὶ ἐννζα 
τῆσ χορείασ τῶν ἁγίων Δζκα, ἀρνικθκαν νὰ προςφζρουν 
ςπονδὲσ καὶ νὰ γευτοῦν ἀπὸ τὰ κυςιαηόμενα, κατὰ τὰ ἐγκαίνια 
τοῦ ἱεροῦ τῆσ Σφχθσ, ςτὴ Γόρτυνα, ἐπὶ ἀνκυπάτου Πλατιμαίου, 
τὴν περίοδο τῆσ βαςιλείασ τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορα Δεκίου. 
Ἡ ἄρνθςθ τοῦ Ἀγακόποδοσ καὶ τῶν λοιπῶν, νὰ ςυμμετζχουν 
ςτὰ προβλεπόμενα ἀπὸ τὸν διϊκτθ, ὁδιγθςε ςτὴ φυλάκιςι 
τουσ, ὅπου ὑπζμειναν πλῆκοσ βαςανιςμῶν, προκειμζνου νὰ 
καμφκεῖ τὸ φρόνθμά τουσ.  
Ὁ Ἀγακόπουσ καὶ οἱ ςυνακλθτὲσ τοῦ ἐπζδειξαν ἰδιαίτερο 
ςκζνοσ καὶ ἀδιάπτωτθ προςιλωςθ ςτὸ Χριςτὸ καὶ ἡ ςτάςθ 
τοὺσ αὐτὴ ὁδιγθςε ςτὴ μαρτυρικὴ τελείωςι τουσ, μὲ 
ἀποκεφαλιςμό, ςτὴν τοποκεςία «Ἁλϊνιον» ( θ ἀρχαία πόλθ 
Αὐλῶν), νοτιοδυτικά τοῦ χωριοῦ Ἅγιοι Δζκα, τθσ Μεςαρᾶσ, ςτὶσ 
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23 Δεκεμβρίου, τοῦ 250 μ.Χ., ςφμφωνα μὲ τὴν ἐπικρατοῦςα 
παράδοςθ.  
Ἄμεςθ ἦταν ἡ διακιρυξθ τῆσ ἁγιότθτασ τῶν ἁγίων Δζκα 
μαρτφρων, ςτὴ χορεία τῶν ὁποίων ἐντάςςεται καὶ ὁ μάρτυρασ 
Ἀγακόπουσ, ὁ ἐκ Πανόρμου τοῦ Ρεκφμνου. Ὡσ ἡμζρα μνιμθσ 
τουσ κεωρικθκε, ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴ καὶ τὴ Δυτικὴ Ἐκκλθςία, ἡ 
ἡμζρα τῆσ μαρτυρικῆσ τελείωςισ τουσ, ἡ 23θ Δεκεμβρίου.  
Ἡ ἀνακομιδὴ καὶ μετακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου 
Ἀγακόποδοσ, κακὼσ καὶ τῶν λοιπῶν, ἐκ τῶν ἁγίων Δζκα, 
πραγματοποιικθκε, κατόπιν αὐτοκρατορικῆσ παραχϊρθςθσ, 
ἀπὸ τὸν ἅγιο Παῦλο, ἐπίςκοπο Γορτφνθσ, τὸ 312 μ.Χ.  
Σεμάχια ἱερῶν λειψάνων τῶν ἁγίων Δζκα μαρτφρων, ςιμερα 
βρίςκονται ςὲ λειψανοκῆκεσ Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρουσ και 
αλλοφ.  
Από το 2000 ςτο Πάνορμο Μυλοποτάμου θ ενορία άρχιςε τθν 
ανζγερςθ ωραίου ναοφ, αυτοφ που λειτουργοφμαςτε ςιμερα, 
αφιερωμζνου ςτον άγιο μάρτυρα Αγακόποδα. 
Ο ναόσ οικοδομείται με τθ ςυμβολι ολόκλθρθσ τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ αλλά και πιςτϊν από άλλεσ περιοχζσ. Με τθν 
περάτωςθ του ο ναόσ κα αποτελζςει κόςμθμα για τον τόπο και 
πόλο ζλξθσ των απανταχοφ χριςτιανϊν. 


