
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ 
 
 

Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, οι δάσκαλοι και οι 

μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τους ήρωες εκείνους 

που αψήφησαν τον βάρβαρο ζυγό των 

Τούρκων και έδωσαν μαρτυρία 

ελευθερίας, θάρρους αλλά κυρίως 

πίστης, στα δύσκολα εκείνα χρόνια της 

σκλαβιάς, ενισχύοντας έτσι την ελπίδα 

των ραγιάδων ότι η πατρίδα μας δεν 

χάθηκε αλλά κάποια μέρα θα 

ξαναγεννηθεί. Κατά το Ορθόδοξο 

χριστιανικό δόγμα, νεομάρτυρας είναι ο 

ορθόδοξος χριστιανός που υπέστη 

μαρτυρικό θάνατο λόγω της 

θρησκευτικής πίστης του, κυρίως κατά 

τους χρόνους της τουρκοκρατίας, από 

την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 

1453 έως και τη Μικρασιατική Καταστροφή το1922. Ήταν η περίτρανη απόδειξη πως όσο 

δυνατός και αδυσώπητος να ήταν ο κατακτητής δεν μπορούσε με καμία δύναμη να 

υποδουλώσει τις ψυχές των Ορθοδόξων Ρωμιών!  Λέγονται Νεομάρτυρες για να τους 

ξεχωρίζουμε από τους μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών χρόνων επί ρωμαϊκής εποχής. 

Κάποιοι από αυτούς ήταν άνθρωποι μορφωμένοι αφού είχαν σπουδάσει σε φημισμένες σχολές 

της εποχής. Άλλοι ήταν σχεδόν αγράμματοι. Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε να ομολογήσουν 

θαρρετά την πίστη τους μπροστά στον τύραννο αλλά και να μεσολαβήσουν πολλές φορές ώστε 

να μειωθούν οι φόροι που πλήρωναν οι συντοπίτες τους. Με τον τρόπο που έδρασαν, έκαναν 

περήφανους τους Έλληνες, που δεινοπαθούσαν  από την τουρκική δουλεία και αποτελούν 

παράδειγμα και για εμάς σήμερα και υπόμνηση ότι η ελευθερία κερδίζεται με αγώνες, θάρρος 

αλλά και πίστη στον Θεό. Ο αγώνας τους δεν πήγε χαμένος. Πρώτα ο Θεός τους κατέταξε στη 

χώρα των Αγίων, χαρίζοντάς τους τη δύναμη να κάνουν θαύματα και να βοηθούν τους 

ανθρώπους. Ακόμη κάθε χωριό και κάθε πόλη, από την οποία κατάγονται τους τιμά, έχοντάς 

τους σαν προστάτες, χτίζοντας εκκλησία προς τιμή τους, όπου εκεί φυλάσσονται και τα λείψανά 

τους τα οποία επιτελούν θαύματα χαρίζοντας τη χάρη σε καθέναν που τα επισκέπτεται. 

Ας έχουμε την ευλογία τους. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE


ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚ ΡΑΨΑΝΗΣ (5/3/1818) 

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ: Ο Νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στη Ραψάνη το 1798 από 
ευσεβείς γονείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Χατζη-Λάσκαρης και η μητέρα του Σμαράγδα 

Σακελλαρίδου. Στην παλαιά αργυρή 
λειψανοθήκη του Αγίου (19ου αι.) 
διαβάζουμε κατά λέξη: «Ο ΕΝΔΟΞΟΣ 
ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΛΗΣΑΣ 
ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1818 
ΕΠΙ ΒΑΛΗ ΠΑΣΙΑ ΥΙΟΥ ΑΛΗ ΠΑΣΙΑ 
ΗΤΟΝ ΥΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 
ΥΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΟΥ ΨΑΛΤΟΥ ΚΑΙ 
ΜΗΤΡΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ». 

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ: 

Μορφώθηκε στη φημισμένη υψηλού 

επιπέδου Σχολή της γενέτειράς του 

(στην οποία δίδασκε ο ιερέας 

Χριστόδουλος Καραζήσης, γαμπρός 

του Αγίου, σύζυγος πιθανώς της 

αδελφής του Γεωργίου, Μαρίας) και το 

1816 ανέλαβε το λειτούργημα του 

δασκάλου στην ίδια Σχολή. Εκείνα τα 

δύσκολα χρόνια η Σχολή αυτή ήταν 

πνευματικός φάρος για ολόκληρη την 

περιοχή της Θεσσαλίας. Είχε ιδρυθεί 

πιθανότατα από τον μητροπολίτη 

Λυκοστομίου και Πλαταμώνα, Διονύσιο. 

Μεταξύ των φιλοξενουμένων μαθητών 

ήταν κι ένα Τουρκόπουλο από το χωριό 

Ντερλή (Γόννοι) που το είχαν στείλει οι γονείς του ως οικότροφο στη Ραψάνη. Ο μικρός 

Μωαμεθανός, προσαρμοζόμενος γρήγορα στο κλίμα του Σχολείου και ενθαρρυνόμενος από τον 

ευσεβή δάσκαλο, γοητεύτηκε από την ελληνορθόδοξη Παιδεία, ενώ συγχρόνως ο ένθεος ζήλος 

του δασκάλου κατέκτησε την άδολη ψυχή του. Έφτασε στο σημείο, μάλιστα, να υποτιμά και να 

περιφρονεί τα ιερά και τα όσια του Ισλαμισμού, ενώ αντίθετα τιμούσε την πίστη των Ελλήνων. Κι 

όλα αυτά γιατί ο Γεώργιος είχε καταφέρει να εμφυσήσει στην ψυχή του την αγάπη για τον Ιησού 

Χριστό. Οι γονείς του μικρού Μουσουλμάνου, βλέποντας ότι ο γιος τους ετοιμαζόταν να 

αλλαξοπιστήσει, δεν άντεξαν τη «ντροπή» και έβαλαν κάποιους ομοεθνείς τους να πάνε στη 

Ραψάνη και να συλλάβουν τον υποκινητή της μεταστροφής του μικρού. Τον συνέλαβαν μέσα 

στη Σχολή και τον οδήγησαν δέσμιο να δικαστεί στην έδρα του Βελή πασά που είχε αναλάβει τα 

ηνία στην τυραννία της Αν. Θεσσαλίας από τον πατέρα του Αλή πασά, από το 1811. Η 

κατηγορία που βάραινε τον Γεώργιο ήταν μία και μοναδική: «εκχριστιανισμός 

μουσουλμανόπαιδος1». 

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ: Φυσικά η δικαστική… διαδικασία ήταν συνοπτική και η ετυμηγορία των 

δικαστών προαποφασισμένη: «θάνατος με μαρτύριο». Ο Γεώργιος ρίχτηκε αρχικά γυμνός σε 

καυτό λουτρό, εν συνεχεία τρυπήθηκε με σιδερένια νύχια, ακολούθησε το πετάλωμα των 

ποδιών του, για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του μαρτυρίου του με διαπόμπευση στους 

δρόμους του Τυρνάβου. Έπειτα τον κάρφωσαν σε στύλο και αφού τον έδεσαν με σκοινιά 



βουτηγμένα σε πίσσα και πετρέλαιο, τον έβαλαν φωτιά. Ο Άγιος Νεομάρτυρας προς 

απογοήτευση των Αγαρηνών, όχι απλώς δεν πέθανε, αλλά δεν υπέστη, χάρι στη Θεία Χάρη και 

βοήθεια, το παραμικρό έγκαυμα! Στις ιστορήσεις των εικόνων παρουσιάζονται και άλλες σκηνές 

βασανισμών, όπως στραγγαλισμοί, εξαρθρώσεις, κτυπήματα με το σπαθί, τοποθέτηση 

πυρακτωμένου σιδερένιου στεφανιού πάνω στο γυμνό σώμα του Νεομάρτυρος. Εξοργισμένοι οι 

Οθωμανοί, εν τέλει, οδήγησαν τον Γεώργιο στη γέφυρα του Τυρνάβου, όπου και τον 

αποκεφάλισαν. Η ημέρα του θανάτου του ήταν η 5η Μαρτίου 1818, ημέρα Τρίτη, μετά την 

Κυριακή της Ορθοδοξίας. Πάνω στο άνθος της νιότης του, ο εικοσάχρονος αθλητής της πίστης 

του Χριστού, πορεύτηκε προς την επουράνια και αιώνια Βασιλεία των Ουρανών στεφανωμένος, 

θριαμβευτής, Μάρτυρας. Το σώμα του Αγίου ενταφιάστηκε στο σημείο του μαρτυρίου του, κάτω 

από τη γέφυρα του Τυρνάβου. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης έγραψε: «Τα τίμια λείψανα θέλει 

δοξάσει (ο Θεός) εδώ κάτω 

εις την γην ή με την 

επιφάνεια του Φωτός του ή 

και με άλλα σημεία και 

θαύματα, καθὼς ήθελε 

κρίνει η θεία δικαιοσύνη 

Του, ή το ολιγώτερον 

ολιγώτερον θέλει τα τιμήση 

με την παρὰ των Χριστιανών 

προσκύνησιν και ευλάβεια». 

Πραγματικά, την πρώτη 

νύχτα του ενταφιασμού του 

Αγίου, οι σκοποί των 

οθωμανικών στρατώνων, 

που βρίσκονταν στην 

περιοχή, αντίκρισαν μια 

τεράστια στήλη φωτός να 

σημαδεύει τον τάφο του Γεωργίου. Όταν αναφέρθηκε το παράδοξο αυτό θαύμα στο Βελή, 

εκείνος διέταξε να καλέσουν από τη Ραψάνη, το συντομότερο, τους συγγενείς του Αγίου για να 

ξεθάψουν και να παραλάβουν το λείψανό, πλην της κάρας του Αγίου που, πιθανώς, εξαφάνισαν 

οι Οθωμανοί. Πραγματικά με ευλάβεια και κατάνυξη τα ιερά του λείψανα μεταφέρθηκαν στη 

Ραψάνη. Μετά από λίγο καιρό αυτά μετακομίσθηκαν από το κοιμητήριο της Ραψάνης, το οποίο 

ήταν στο χώρο γύρω από το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην αρχοντική οικία Καραζήση 

που βρισκόταν κοντά. Τα τελευταία έτη αναγέρθηκε Ιερός Ναός προς τιμήν του Αγίου προστάτη 

της Ραψάνης αλλά και όλων των πιστών, μάλιστα δε των ορθοδόξων εκπαιδευτικών. Η 

Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 5η του Μαρτίου. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 

 

Τῆς Ραψάνης τόν γόνον καί θερμόν ἀντιλήπτορα, καί νεοφανῆ στρατιώτην, τοῦ τῶν ὅλων 

δεσπόζοντος, Γεώργιον τόν Νέον ἀθλητήν, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις οἱ πιστοί· πᾶσαν χάριν γάρ 

παρέχει παρά Θεῷ, τοῖς πρός αὐτόν κραυγάζουσι· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σέ 

στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ, πᾶσιν ἰάματα. 

 

 

 

Η κάρα και τα λείψανα του Αγίου 



Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (8/8/1680) 

Ο άγιος Τριαντάφυλλος γεννήθηκε το 1662 στο χωριό Ζαγορά του Πηλίου. Οι γονείς του ήταν 

θεοσεβείς και από νωρίς έμαθαν στο γιο τους να πιστεύει στον Θεό και να ζει σύμφωνα με το 

θέλημά Του. Από μικρός, ο Τριαντάφυλλος πήγαινε στην εκκλησία με χαρά και συνήθιζε να 

βοηθάει τον ιερέα ή τον ψάλτη του χωριού, με μεγάλη επιμέλεια. Είχε ιδιαίτερη αγάπη στην 

Παναγία μας και στον άγιο Γεώργιο και πολλές φορές προσευχόταν σ’ αυτούς, για να του 

απαλύνουν τον πόνο, στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Σύντομα, οι γονείς του πέθαναν και 

ο νεαρός Τριαντάφυλλος έμεινε μόνος κι ορφανός.  

Τότε, για να μπορέσει να επιβιώσει, έψαξε να βρει μία δουλειά κι ένας καπετάνιος τον πήρε για 

ναύτη στο πλοίο του, σε ένα από τα πιο περίφημα ζαγοριανά καράβια. Αυτό το πλοίο έκανε 

ταξίδια σε όλο το βόρειο Αιγαίο, μεταφέροντας εμπορεύματα από τον ένα τόπο στον άλλον. 

Αρκετές φορές, οι ναύτες, πολλοί 

από αυτούς και Τούρκοι, 

συμπεριφέρονταν καλά στον Άγιο, 

άλλοτε όμως του μιλούσαν 

σκληρά και τον κορόιδευαν, 

επειδή ήταν θεοσεβής. Όμως ο 

Τριαντάφυλλος δεν έχανε το 

θάρρος του, μα συνέχιζε να 

προσεύχεται με περισσότερη 

θέρμη και να ελπίζει μόνο στον 

Θεό. 

Κάποτε, το εμπορικό πλοίο 

ταξίδεψε ως το λιμάνι της 

Κωνσταντινούπολης κι εκεί 

αγκυροβόλησε. Τότε, κάποιοι 

Τούρκοι από την παρέα του 

Αγίου, βρήκαν διάφορες αφορμές 

και μάλωσαν μαζί του. Για να τον 

εκδικηθούν λοιπόν, πήγαν 

αμέσως στον επίτροπο του 

Σουλτάνου, τον Μουσταφά πασά 

και τον συκοφάντησαν πως τάχα, ενώ αποφάσισε να γίνει μουσουλμάνος, κατόπιν άλλαξε 

γνώμη και δεν παραδεχόταν την υπόσχεση που έδωσε, προσβάλλοντας, έτσι, την πίστη του 

Μωάμεθ. Εκείνον τον καιρό, όποιος επιθυμούσε να γίνει μουσουλμάνος και μετά άλλαζε 

απόφαση, θεωρούνταν προδότης και οι Αγαρηνοί τον φυλάκιζαν και τον βασάνιζαν, μέχρι να 

τον θανατώσουν ή να τον κάνουν μωαμεθανό. Με αυτήν την ψεύτικη κατηγορία ο νεομάρτυρας 

Τριαντάφυλλος, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον πασά. Εκείνος τον πρόσταξε ν’ αρνηθεί τη 

χριστιανική πίστη, για να γλυτώσει τις τιμωρίες που έμελλε να πάθει. Αλλά ο Άγιος ομολόγησε 

γενναία: Τον αληθινό Θεό και Σωτήρα μου Ιησού Χριστό, ποτέ δε θα δεχτώ να τον απαρνηθώ! 

Τότε οι Αγαρηνοί έδειραν τον μάρτυρα και του έκαναν διάφορα άλλα βασανιστήρια, προκειμένου 

να τον τουρκέψουν. Βλέποντας, όμως, το θάρρος και τη σταθερή πίστη που είχε, κατάλαβαν 

πως δεν θα τον έπειθαν να γίνει μουσουλμάνος. Γι’ αυτό, τον οδήγησαν στον ιππόδρομο της 

Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου χιλιάδες Χριστιανοί μαρτύρησαν κι έχυσαν το αίμα τους για τη 

δόξα του Θεού, και τον αποκεφάλισαν, σε ηλικία 18 ετών. Ήταν τότε Αύγουστος του 1680. Τρεις 

αιώνες αργότερα, στη Ζαγορά, χτίστηκε ιερός ναός προς τιμήν του Αγίου νεομάρτυρα 

Τριαντάφυλλου και η μνήμη του εορτάζεται από την Εκκλησία μας, κάθε χρόνο στις 8 

Αυγούστου. Επίσης υπάρχει εκκλησία προς τιμή του Αγίου στις Αλυκές Βόλου, στην περιοχή 



της Κοζάνης και αλλού. Τεμάχιο του ιερού του λειψάνου υπάρχει στην Ιερά Μονή Αγίου 

Νικολάου στο νησί της Άνδρου μαζί με την εικόνα του Αγίου. 

 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 

 

Θείας πίστεως, ἔχων τὴν χάριν, χαίρων ἤθλησας, ἀνδρειοφρόνως, Νεομάρτυς Χριστοῦ 

Τριαντάφυλλε· ὅθεν ὡς ῥόδον εὐφραίνεις ἡδύπνευστον, τὴν Ἐκκλησίαν τῇ θείᾳ ἀθλήσει σου. 

Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο ΝΕΟΣ (16/8/1686) 

 

Ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, γεννήθηκε στον Άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου το 1667 μ.Χ. Ο 

πατέρας του ονομαζόταν Κώστας Σταματίου και η μητέρα του Μέλω. Σε ηλικία 15 χρονών έμεινε 

ορφανός και το 1682 μ.Χ. πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εργαζόταν σ' ένα καπηλιό. 

Ενώ ο άγιος είχε ήδη τέσσερα χρόνια 

στην Κωνσταντινούπολη, συνέβη το εξής 

γεγονός στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Οι 

κάτοικοι του Αγίου Λαυρεντίου και της 

περιοχής, επειδή καταπιέζονταν σκληρά από 

τη βαριά και άδικη φορολογία, αποφάσισαν 

να προσφύγουν στους επιτρόπους του 

Σουλτάνου, η οποία όριζε τα χωριά εκείνα. 

Πράγματι επέτυχαν κάποια μείωση της 

φορολογίας και επέστρεψαν. Ο Βοεβόδας 

όμως όχι μόνο δεν αναγνώρισε τα έγγραφα 

των επιτρόπων και τα απέρριψε ως πλαστά 

αλλά συνέλαβε και τρεις από την επιτροπή 

των κατοίκων, που είχαν πάει στην 

Κωνσταντινούπολη, τους έδεσε ως 

κακούργους, τους πήγε ο ίδιος στην Πόλη και 

ενήργησε να φυλακιστούν ως ένοχοι εσχάτης 

προδοσίας. 

Όταν το έμαθαν αυτό οι συμπατριώτες 

τους στέλνουν αμέσως στην Πόλη μια 

επιτροπή σκοπεύοντας να απευθυνθούν 

στην ίδια την βασιλομήτορα για να 

ελευθερώσουν τους δεσμώτες. Καθώς δεν γνώριζαν πως και που θα έπρεπε να απευθυνθούν, 

προθυμοποιήθηκε ο Άγιος Απόστολος να τους βοηθήσει, αφού γνώριζε καλά και την τουρκική 

γλώσσα. Πήρε μάλιστα ο ίδιος την αναφορά και την έδωσε σε ανώτατο αξιωματούχο του 

Σουλτάνου. Εκείνος όμως είχε ήδη δεχθεί τις διαβολές του Βοεβόδα του Πηλίου. Διέταξε 

αμέσως εξαγριωμένος να 

συλληφθεί ο Άγιος και να 

παραδοθεί στον Βοεβόδα για να 

τιμωρηθεί για την αυθάδειά του. Ο 

Βοεβόδας διέταξε να τον δέσουν 

με αλυσίδες και του ζήτησε 

χαράτσι τεσσάρων ετών για όσο 

χρόνο έλειπε από το χωριό του. 

Ωστόσο, επειδή φοβόταν μήπως 

προσφύγουν οι υπόλοιποι της 

επιτροπής στην ίδια τη 

βασιλομήτορα, σκεφτόταν ν’ 

απολύσει τελικά τους τέσσερις 

κρατούμενους. Κάποιος όμως 

συμπατριώτης του Αγίου, 

ζηλότυπος γέρος, από φθόνο 

μήπως ένα ασήμαντο και φτωχό παιδί θεωρηθεί ευεργέτης του τόπου του, τον συκοφάντησε ότι 

αυτός υποκίνησε την όλη υπόθεση και ότι αν τον ελευθέρωνε σίγουρα θα καταμήνυε τον 

Η κάρα του Αγίου 



Βοεβόδα στην βασιλομήτορα. Έτσι ο Βοεβόδας διέταξε να τον βασανίσουν σκληρά μέχρι 

θανάτου. 

Ενώ ο άγιος βασανιζόταν άσπλαχνα κάποια μέρα κατάφερε να ελευθερώσει το ένα του 

πόδι και προσπάθησε αργοπατώντας να δραπετεύσει. Τον αντιλήφθησαν όμως από τον 

θόρυβο των αλυσίδων και τον 

συνέλαβαν. Ο Βοεβόδας ήρθε τότε και 

άρχισε να τον χτυπά με ένα τσεκούρι. Ο 

άγιος του λέγει: «τι με χτυπάς με τόση 

σκληροκαρδία; Ή δεν γνωρίζεις ότι είμαι 

και από σένα και από τους υπηρέτες 

σου καλύτερος»; Αυτό θεωρήθηκε 

ομολογία πίστεως στο ισλάμ, ότι δήθεν 

ο Άγιος έλεγε πως είναι καλύτερος 

μωαμεθανός από αυτούς και αμέσως ο 

Βοεβόδας διέταξε να περιτμηθεί. Ο 

Άγιος αντιστεκόταν γενναία λέγοντας: 

«εγώ Χριστιανός είμαι και δεν αρνούμαι 

την αγία μου πίστη». Τον βασάνισαν τότε και τον έκλεισαν στη φυλακή των κακούργων. Κατόπιν 

τον οδήγησαν στον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη των μουσουλμάνων και τους άλλους 

αξιωματούχους οι οποίοι άρχισαν με κολακείες και υποσχέσεις για αξιώματα, πλούτη, τιμές την 

προσπάθεια για εξισλαμισμό. Επειδή ο άγιος έμενε σταθερός στην πίστη του τον οδήγησαν 

στον βεζύρη, ο οποίος προσπάθησε και αυτός με τη σειρά του να εξισλαμίσει τον μάρτυρα με 

ακόμα μεγαλύτερες υποσχέσεις. Ο άγιος ούτε καν πρόσεχε τα λόγια τους αλλά τους έλεγε: 

«Μην αργοπορείτε και χάνετε τον καιρό σας, ό,τι είναι να κάνετε κάντε το γρήγορα. 

Οποιονδήποτε θάνατο και αν μου δώσετε θα τον δεχθώ προθυμότατα για χάρη του Χριστού 

μου. Μην αργοπορείτε λοιπόν. Θέλετε να με κάψετε; Να μαζέψω εγώ τα ξύλα και να ετοιμάσω 

την φωτιά. Θέλετε να με απαγχονίσετε; Να ετοιμάσω με τα ίδια μου τα χέρια τη θηλειά. Θέλετε 

να με αποκεφαλίσετε; Δώστε μου το ξίφος να 

το ακονίσω εγώ όσο χρειάζεται». Μη 

μπορώντας να τον ανεχθούν άλλο διέταξε ο 

βεζύρης τον αποκεφαλισμό του. Αφού όλη 

εκείνη τη νύχτα τον βασάνισαν, πριν ακόμη 

ξημερώσει τον οδήγησαν στον τόπο της 

εκτέλεσης. Κάποιους Χριστιανούς που 

συνάντησαν τους χαιρέτισε ταπεινά και ζήτησε 

να τον συγχωρήσουν. Εκείνοι κατάλαβαν τον 

λόγο, ακολούθησαν φοβισμένοι από μακριά 

και υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες του τέλους 

του. Στην πύλη του Γενή τζαμιού προς τον 

Κεράτιο ο Άγιος γονάτισε και περίμενε τον 

δήμιο. Οι άπιστοι προσπάθησαν και αυτή την 

τελευταία στιγμή να κάμψουν το φρόνημά του, 

μάταια όμως. Ο δήμιος για να κάνει 

οδυνηρότερη την εκτέλεση τον χτύπησε τρεις 

φορές στο λαιμό με το ξίφος και μετά αρπάζοντας με το αιμοβόρο του χέρι τα μαλλιά του αγίου 

τον αποκεφάλισε. Ήταν δεκαεννέα ετών. 

Ενώ το εκτελεστικό απόσπασμα καθόταν λίγο πιο πέρα από το άγιο λείψανο, ένα αστέρι 

από τον ουρανό κατέβηκε, στάθηκε πάνω από το άγιο λείψανο και σχημάτιζε σταυρό. 

Συγχρόνως πλήθος ανθρώπων εμφανίστηκε και περικύκλωνε τον μάρτυρα. Νομίζοντας ότι το 

Ο ναός του Αγίου στο χωριό 
Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου 

Η εικόνα του Αγίου στο 
εσωτερικό του ναού 



πλήθος εκείνο είναι Χριστιανοί που ήρθαν να κλέψουν το λείψανο όρμησαν κατά κει αλλά 

πλησιάζοντας δεν είδαν τίποτα πέρα από το ιερό σώμα του αγίου. 

Επειδή ξημέρωνε και άρχισε η κίνηση, 

φοβήθηκαν οι εκτελεστές μήπως αντιληφθούν οι 

Χριστιανοί τι συνέβαινε και ζητήσουν να πάρουν 

τον άγιο να τον θάψουν και να τον τιμούν. 

Έριξαν αμέσως το σώμα στη θάλασσα, την δε 

κεφαλή πήγαν στον βεζύρη ως απόδειξη της 

εκτέλεσης. Το άγιο λείψανο αντί να βυθισθεί 

βγήκε πλέοντας από τον Κεράτιο αλλά μένει 

άγνωστο το που προσορμίστηκε. Την αγία 

κεφαλή ζήτησαν μέσω του Πατριαρχείου οι 

Χριστιανοί που είχε συναντήσει ο άγιος στο 

δρόμο, για να την θάψουν δήθεν. Την έβαλαν σε 

αργυρή θήκη και την κατέθεσαν στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στα Ταταύλα. 

Αργότερα ο Δοσίθεος Σελευκείας, συμπατριώτης του μάρτυρος, την έστειλε στην 

ιδιαίτερη πατρίδα του, στο σπίτι του, που είχε ανοικοδομηθεί σε ναό, μετά από θαυμαστή 

προτροπή του ίδιου του Αγίου. 

 

Θαύματα του αγίου Αποστόλου του Νέου 

 

Ο άγιος Απόστολος ο Νέος υπήρξε, και συνεχίζει μέχρι και τις μέρες μας να είναι, 

ιδιαίτερα θαυματουργός. Πολλά θαύματά του έχουν αναφερθεί κατά καιρούς, άλλα περισσότερο 

και άλλα λιγότερο γνωστά, άλλα καταγεγραμμένα και άλλα φυλαγμένα σε προσωπικό επίπεδο 

από τους ευεργετηθέντες. Στην παρούσα ενότητα της μελέτης θα αναφερθούν μόνο δύο από τα 

πιο γνωστά θαύματα του αγίου. 

Το πρώτο από τα θαύματα του αγίου, το οποίο είναι και ευρέως γνωστό, συντελέστηκε 

κατά την ημέρα της μεταφοράς της κάρας του από την Κωνσταντινούπολη στη γενέτειρά του, 

τον άγιο Λαυρέντιο του Πηλίου. Στις 3 Νοεμβρίου του 1795 το καΐκι έφτασε στον κόλπο της 

Αγριάς, όπου ήταν χτισμένα μερικά χαμόσπιτα, αλλά και το επιβλητικό πυργοειδές σπίτι και οι 

στάβλοι του Τούρκου άρχοντα Αγλί. Ο Αγλί είχε μονάχα έναν δεκαεξάχρονο γιό, ο οποίος είχε 

μείνει παράλυτος, έπειτα από ένα ατύχημα που του συνέβη με το αγαπημένο του άλογο. 105 

Προς υποδοχή και τιμή στην κάρα του αγίου που είχε φτάσει μόλις στο λιμανάκι με το 

καΐκι, πλήθος πιστών χριστιανών και συμπατριωτών του αγίου είχαν προσέλθει σε 

μεγαλοπρεπή πομπή με λάβαρα και πολλούς ιερείς που θυμίαζαν. Το μεγάλο πλήθος και η 

κατάνυξη που επικρατούσε στην ιεροπρεπή πομπή προκάλεσαν το ενδιαφέρον του Αγλί, ο 

οποίος μάλιστα λεγόταν ότι ήταν ιδιαίτερα ευσεβής άνθρωπος. Εντυπωσιασμένος έσπευσε να 

φέρει τον παράλυτο γιο του με την πολυθρόνα του, ώστε να παρακολουθήσει και εκείνος το 

ιεροπρεπές θέαμα. 106 

Το θαύμα είχε, όμως, συμβεί. Ο γιος του περπατούσε ήδη προς αυτόν και την πομπή του 

αγίου Αποστόλου του Νέου. Ένα παιδί, περίπου σαν και εκείνον, τον είχε πιάσει από το χέρι και 

τον κάλεσε να πάει να τον δει, λέγοντάς του ότι ήρθε στην πατρίδα του και θα τον έχει για πάντα 

εκεί κοντά του. Ο Αγλί κατάλαβε αμέσως ότι ο άγιος Απόστολος ο Νέος είχε θαυματουργήσει και 

είχε ευλογήσει το παιδί του, απαλλάσσοντάς το από την παραλυσία του. Έτρεξε προς την 

πομπή του αγίου και παρακάλεσε συντετριμμένος τους ιερείς να απευθύνουν μια ευχαριστήρια 

προσευχή προς τον άγιο, ενώ μαζί με το γιο του ασπάστηκαν την κάρα του αγίου. Μετά από 

λίγες ημέρες ο Αγλί μαζί με τον γιο και πολλούς υπηρέτες του επισκέφτηκαν την Εκκλησία του 

αγίου Αθανασίου, όπου βρισκόταν αρχικά η κάρα του αγίου και πρόσφερε μια αρμαθιά χρυσά 

φλουριά προς τιμήν του αγίου, ενώ το επόμενο έτος δώρισε ολόκληρο το τσιφλίκι του στην τιμή 



του αγίου, προσπαθώντας να φανεί έστω και λίγο γενναιόδωρος απέναντι στον ευεργέτη του 

ιδίου και του παιδιού του. 107 

Το δεύτερο θαύμα του αγίου Αποστόλου του Νέου, το οποίο θα αναφέρουμε εδώ, 

συντελέστηκε έπειτα από περίπου δύο αιώνες, κατά την τέλεση του εσπερινού της Πανήγυρης 

του αγίου το έτος 1979, όπου είχε συρρεύσει ένα τεράστιο πλήθος πιστών, περίπου 30.000 

προσκυνητές, όπως αναφέρει τοπική εφημερίδα του Βόλου.108 

Κατά τη λιτανεία της ιεράς εικόνας του αγίου, μια εικοσάχρονη νεαρή κοπέλα, η Μαρία 

Βαρσάμη, καταγόμενη από τα Καλύβια των Γιαννιτσών, η οποία είχε μείνει μουγγή επί πέντε 

έτη, έπειτα από ψυχικό κλονισμό που είχε πάθει όταν συγχωριανός της την είχε απειλήσει, 

μίλησε ξανά. Οι γονείς της είχαν καταφύγει αρχικά σε γιατρούς, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα και 

έπειτα άρχισαν να πηγαίνουν σε διάφορους ναούς και προσκυνήματα. Φθάνοντας κάπως έτσι 

στον άγιο Λαυρέντιο, έταξαν την κόρη τους στον άγιο Απόστολο το Νέο, ο οποίος μεσιτεύοντας 

και θαυματουργώντας της χάρισε ξανά τη λαλιά της.109 

Τα δύο παραπάνω θαύματα που συντελέστηκαν με τη χάρη του αγίου Αποστόλου του 

Νέου, έγιναν ευρέως γνωστά. Μεταξύ των ντόπιων, συμπατριωτών του αγίου, μαρτυρούνται και 

πολλά άλλα θαύματα του αγίου, γεγονός το οποίο διαφαίνεται από τις διάφορες δωρεές των 

πιστών, αλλά και από τα αμέτρητα τάματα. 

______________________________________ 
105 Ζαχαρός, Ο Άγιος Απόστολος, 42-43. 
106 Ζαχαρός, Ο Άγιος Απόστολος, 43. 

107 Ζαχαρός, Ο Άγιος Απόστολος, 43-44. 

108 Το θαύμα καταγράφεται στην εφημερίδα του Βόλου Ταχυδρόμος, στο φύλλο της 17ηςΑυγούστου του      

    1979 και βρίσκεται στην πρώτη σελίδα.Βλ. Ζαχαρός, Ο Άγιος Απόστολος, 45. 

109 Ό.π.,45 
 
 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 
 
Θεῖον βλάστημα τῆς Θεσσαλίας, νέον καύχημα τῆς Ἐκκλησίας, ἀνεδείχθης Νεομάρτυς 
Ἀπόστολε, ὑπὲρ Χριστοῦ γὰρ ἀθλήσας στερρότατα, τῆς εὐσέβειας τὴν δόξαν ἐτράνωσας. Ἄλλα 
πρέσβευε Κυρίω τῷ Σὲ δοξάσαντι, δωρήσασθαι ἤμιν τὸ μέγα ἔλεος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (16/8/1680) 
 

Ο Άγιος Σταμάτιος γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Γεώργιος Νηλείας Μαγνησίας στη 
βορειοδυτική πλευρά του Πηλίου. Ο ακριβής χρόνος γέννησής του δεν μας διεσώθηκε, αλλά 
σύμφωνα με την τοπική παράδοση υπήρξε απόγονος της μεγάλης οικογένειας των 
Σταματόπουλων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι οι κάτοικοι του χωριού επιδεικνύουν ως και 
σήμερα ερείπια παλαιού σπιτιού, το οποίο θεωρείται ως το πατρικό σπίτι του Αγίου, αλλά και 
παλαιά βρύση, η οποία φέρει την ονομασία «του Σταματόπουλου ή του Αγίου Σταματίου η 
βρύση».  

Από μικρός ο Σταμάτιος διακρίνονταν για την πίστη στο Χριστό και την αγάπη στη 
σκλαβωμένη πατρίδα καθώς, 
ζώντας στον 17ο αιώνα, ζούσε 
έντονα την καταπίεση των 
Ελλήνων από τον κατακτητή και 
επίσης την οικονομική του 
βουλιμία.  

Οι κάτοικοι, 
εξουθενωμένοι οικονομικά, 
συχνά σχημάτιζαν επιτροπές 
από τα πιο αξιοσέβαστα 
πρόσωπα της περιοχής και 
απευθύνονταν στην Υψηλή 
Πύλη, ζητώντας φορολογική 
ανακούφιση.  

Γύρω στο 1680 ήρθε 
κάποιος αγάς στην περιοχή τους 
για να συγκεντρώσει τον φόρο 
του χαρατσιού χάριν της Βαλιδέ 
χανούμ Κιοσσέμ, στην οποία 
είχε δωρηθεί η χερσόνησος της 
Μαγνησίας. Ο αγάς αυτός ήταν 
πολύ καταπιεστικός στη 
συλλογή του φόρου, 
αυθαιρετούσε, καταδυνάστευε 
και αδικούσε τους Χριστιανούς. 
Απελπισμένοι οι κάτοικοι 
αποφάσισαν να στείλουν μια 
αντιπροσωπία στην 
Κωνσταντινούπολη, στην Υψηλή 

Πύλη, μήπως κι εύρουν το δίκιο τους. Βασικό στέλεχος αυτής της αντιπροσωπίας ήταν και ο 
Σταμάτιος. Ταξίδευσαν λοιπόν μέχρι την Πόλη, παρουσιάστηκαν στον Βεζύρηκαι άρχισαν να 
του παραπονιούνται για τις αδικίες του αγά.  

Ο Βεζύρης όμως , επειδή ήταν φίλος με τον φοροεισπράκτορα, διέταξε να τους πετάξουν 
έξω σπρώχνοντάς τους και χτυπώντας τους. Ορισμένοι από την αντιπροσωπία, μεταξύ αυτών 
και ο άγιος, διαμαρτύρονταν έντονα και φώναζαν για την αδικία που γινόταν.  

Τότε κάποιοι παριστάμενοι Τούρκοι αξιωματούχοι, φίλοι του αγά, τον ξεχώρισαν και τον 
πήγαν στον Βεζύρη ψευδομαρτυρώντας και συκοφαντώντας τον άγιο ότι είχε γίνει τούρκος και 
τώρα εμφανίζεται ως χριστιανός. Ο άγιος φυσικά αρνήθηκε εντονώτατα μπροστά στον Βεζύρη 
την κατηγορία. Εκείνος όμως τον έστειλε στον αρμόδιο γι’ αυτές τις υποθέσεις κριτή, όπου 
ανακρινόμενος ο άγιος και πάλι αρνήθηκε την κατηγορία λέγοντας πως πρόκειται για 
συκοφαντία. Ο ιεροδικαστής τότε του λέει: «Κι αν δεν έγινες, γίνε τώρα». Ο άγιος μάρτυρας με 
μεγάλη φωνή απάντησε: «μη γένοιτο να γίνω τόσο ανόητος και ν’ αρνηθώ τον Χριστό μου. 
Καλύτερα να πεθάνω και να είμαι με τον Χριστό μου, παρά να ζω σ’ αυτόν τον κόσμο με μύριες 
απολαύσεις και δόξες».  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B6%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B6%CF%8D%CF%81%CE%B7%CF%82


Ο δικαστής βλέποντας τη σταθερότητα του μάρτυρα τον έστειλε στον Βεζύρη, ο οποίος 
προσπάθησε με πολλούς τρόπους, κολακείες, υποσχέσεις, τιμές και αξιώματα να μεταπείσει 
τον μάρτυρα. Μέχρι και υπασπιστή του υποσχέθηκε να τον κάνει. Ο άγιος για δεύτερη φορά με 
δυνατή φωνή σταθερά ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό λέγοντας: «Εγώ πλούτο και δόξα 
και τιμή έχω τον Χριστό μου, ο οποίος μου έχει κατοικία στους ουρανούς, δόξα και ζωή αιώνια. 
Οι δικές σου τιμές και δόξες είναι φθαρτές και μάταιες και γρήγορα χάνονται μαζί με εκείνους 
που τις επιδιώκουν».  

Ο Βεζύρης διέταξε να φυλακιστεί και να βασανιστεί. Μετά από κάποιες ημέρες διέταξε να 
τον φέρουν πάλι μπροστά του, όπου ξανά προσπάθησε με θέλγητρα και φόβητρα να τον 
μεταπείσει. Ο μάρτυς για τελευταία φορά του απάντησε: «Ακόμα και με μύριους θανάτους να με 
καταδικάσεις, εγώ τον Χριστό μου δεν τον αρνούμαι. Είμαι έτοιμος να βασανίζομαι για το όνομά 
Του σε όλη μου τη ζωή».  

Τότε ο βεζύρης οργισμένος τον παρέδωσε στον έπαρχο να τον θανατώσει. Τον 
αποκεφάλισαν στις 16 (ή 15) Αυγούστου 1680 μ.Χ. ημέρα Δευτέρα, μπροστά στο βασιλικό 
παλάτι, δίπλα στην Αγία Σοφία.  

 

Εορτή 

Η μνήμη του Αγίου Σταματίου τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας την επομένη του 
μαρτυρίου του, δηλαδή στις 16 Αυγούστου, λόγω του ότι η ημέρα της μαρτυρικής τελειώσεώς 
του συμπίπτει με τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με απόφαση του 
Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κυρού Χριστοδούλου (του και μετέπειτα 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος) ορίστηκε να τιμάται η μνήμη του Αγίου Σταματίου 
στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος την πρώτη Κυριακή μετά τις 15 Αυγούστου. Η απόφαση 
αυτή ελήφθη, διότι στις 16 Αυγούστου εορτάζεται πανηγυρικά στο χωριό Άγιος Λαυρέντιος του 
Πηλίου ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο οποίος μαρτύρησε δι’ αποκεφαλισμού στην 
Κωνσταντινούπολη στις 16 Αυγούστου του 1686. Το γεγονός αυτό και σε συνδυασμό με το Νέο 
Μαρτυρολόγιο, στο οποίο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης τοποθετεί το μαρτύριο του Αγίου 
Σταματίου στις 16 Αυγούστου, ημέρα μαρτυρίου του Αγίου Αποστόλου του Νέου, οδήγησε για 
πολλά χρόνια στην εσφαλμένη ταύτιση των δύο νεομαρτύρων Σταματίου και Αποστόλου, 
δεδομένου ότι και οι δύο μαρτύρησαν δι’ αποκεφαλισμού στην Κωνσταντινούπολη με διαφορά 
μιας μόνο ημέρας, επιπλέον δε κατάγονταν και από γειτονικά χωριά του Πηλίου.  

Ο Άγιος Σταμάτιος τιμάται επίσης με ξεχωριστή ευλάβεια και στον ενοριακό ναό της 
Κοιμήσεως Θεοτόκου στην κωμόπολη Γυμνό της Εύβοιας, αλλά και στο ακριτικό 
αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου, όπου στη θρησκευτική συνείδηση των κατοίκων οι φέροντες τα 
ονόματα Σταμάτιος και Σταματία εορτάζουν στις 16 Αυγούστου. Αξιοσημείωτο είναι και το 
γεγονός, ότι στις 16 Αυγούστου 1992 τελέσθηκαν από τον Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών Διονύσιο τα εγκαίνια του περικαλλούς παρεκκλησίου του Αγίου Σταματίου, δίπλα 
από τον ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας (Παναγίας Μουτσαίνης) στην κωμόπολη του Βροντάδου. 
Ο λαοφιλής στη Χίο Άγιος Σταμάτιος τιμάται επίσης στον ιερό ενοριακό ναό του Αγίου Ιωάννου 
Θεολόγου πόλεως Χίου, όπου το αριστερό κλίτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του, και στο 
εξωκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου-Αγίου Σταματίου στο χωριό Βερβεράτο της Χίου, όπου τελείται 
πανήγυρις με μεγάλη προσέλευση πιστών από όλο το νησί.  
 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 

 
Ὁ μάρτυς Σταμάτιος ἐν τῆ ἀθλήσει αὐτοῦ, ἡμᾶς συνεκάλεσε μέλψαι την μνήμην αὐτοῦ, την θείαν 
ἐν ἄσμασιν, οὗτος γάρ ὁ γενναῖος, τοῦ Σωτῆρος ὁπλίτης, ἤσχυνε τούς τῆς Ἄγαρ ἀσεβεῖς 
ἀποτόμως, διό καί διά ξίφους ἀπήλειφε. 
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Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΝ ΚΙΣΣΑΒΩ (14/2/1568) 
 

Ο οσιομάρτυς Δαμιανός γεννήθηκε περίπου το 1500 στο χωριό Μυρίχοβο Καρδίτσας. 
Από το 1423 μ.Χ. η Λάρισα και όλη η Θεσσαλία είχαν υποκύψει οριστικά στον τουρκικό ζυγό. 
Επί σουλτάνου Μουράτ του Β΄, ο Βευλέρβεη της Ρούμελης στρατάρχης Τουραχάν υποδούλωσε 
το Θεσσαλικό κάμπο. Αυτό είχε και τα επακόλουθα της δουλείας για τους Έλληνες, όπως 
στερήσεις, ταπεινώσεις, απειλές. Εκατό περίπου χρόνια μετά γεννήθηκε ο Δαμιανός από γονείς 
ραγιάδες. Το χωριό του το Ρίχοβο ή Μυρίχοβο, της επαρχίας Καρδίτσας, ήταν ένα φτωχικό 
χωριό με κατοίκους κυρίως αγρότες. 

Οι γονείς του Αγίου φτωχοί και αυτοί «πάλευαν» 
στους αγρούς, ώστε να βγάλουν τα απαραίτητα για μια 
απλή και λιτή ζωή. Τον μόνο πλούτο που διέθεταν ήταν 
η ευσέβειά τους και φρόντισαν να την προσφέρουν στο 
υιό τους τον Δαμιανό. Η ψυχή του παιδιού δέχθηκε με 
ευγνωμοσύνη την καλλιέργεια της Θεοσέβειας, που 
παρόλο την αγραμματοσύνη των γονέων επιτεύχθη με 
επιτυχία. Το παιδί προόδευε. Στο χωριό ήταν υπόδειγμα 
για τους μικρούς και μεγάλους. Από νωρίς 
δημιουργήθηκε ο πόθος της αφιέρωσης στο Θεό διά 
μέσου του μοναχισμού. Έτσι πήγε στο Άγιο Όρος σε 
νεανική ηλικία και παρουσιάστηκε στην Ιερά Μονή 
Φιλοθέου όπου και εκάρη μοναχός. 

Ο πόθος για μεγαλύτερη άσκηση έφερε το 
Δαμιανό κοντά στον Αγιορείτη ερημίτη ασκητή Δομέτιο, 
στον οποίο έμεινε υποτακτικός περίπου τρία χρόνια, 
προοδεύοντας σε όλες τις αρετές του μοναχικού βίου. Ο 
κόπος της άσκησης, η δυσκολία της αγρυπνίας και της 
μακράς προσευχής και η πλήρης και τέλεια υπακοή 
ικανοποιούν και αναπτερώνουν τον Δαμιανό. Ήταν 
αγαπητός σε όλους, υποδειγματικός, αξιοθαύμαστος και 

οικοδομητικός αδερφός.  Ο Δομέτιος είχε διδάξει τον ενθουσιώδη Δαμιανό σε σκληρή αλλά και 
αγγελική ασκητική ζωή. Κάποια ημέρα ο όσιος Δαμιανός δέχθηκε πληροφορία από τον Θεό. Η 
φωνή Του τον καλούσε να ενισχύσει τους υπόδουλους Έλληνες και να τους στηρίξει 
πνευματικά. Έτσι και έγινε. Ήρθε στον κόσμο για το πνευματικό συμφέρον του υπόδουλου 
Γένους (μας θυμίζει τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό). 

Με τις ευχές και τις προσευχές του γέροντος και των συνασκητών του, ξεκίνησε ο όσιος 
Δαμιανός την ιεραποστολή στη Θεσσαλία. Ξεκίνησε από τα χωριά του Ολύμπου, που 
βρίσκονται κοντά στην κοιλάδα των Τεμπών. Η παρουσία του Αγιορείτου μοναχού προκάλεσε 
μεγάλη αίσθηση στους κατοίκους της περιοχής, όψη ασκητική, χρώμα ωχρό, «σχήμα» με το 
σημείο του Σταυρού και τις λέξεις ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ, ζώνη δερμάτινη στη μέση, κομποσκοίνι και 
γενικότερα παρουσιαστικό ατημέλητο και ανεπιτήδευτο. Το κήρυγμα του Αγίου στο σκλαβωμένο 
γένος ξεκίνησε και ήταν κήρυγμα μετανοίας. Με λαμπρά, δυνατή φωνή κηρύττει τη μετάνοια και 
επιστροφή από τους δρόμους της κακίας και της αμαρτίας στη ευθεία οδό της Χριστιανικής 
Πίστεως και ζωής. 

Οι ραγιάδες άκουγαν με προσοχή τα θεόπνευστα λόγια και ξυπνούσε η συνείδησή τους 
και διόρθωναν τον τρόπο ζωής τους. Τα φλογερά αυτά κηρύγματα γρήγορα δημιούργησαν και 
αντιπάθειες και έτσι ξεκίνησε ο πρώτος διωγμός για τον Όσιο. Οι Αγαρηνοί που έβλεπαν να 
χάνεται η ησυχία τους με την παρουσία του Ασκητού, συκοφάντησαν τον Άγιο ως απατεώνα και 
έθεσαν σε εφαρμογή σχέδιο δολοφονίας. Έτσι και ο Δαμιανός αναχώρησε για τα μέρη του 
Κισσάβου και της Λάρισας. Εκεί περιόδευε, κήρυττε, συμβούλευε και καθοδηγούσε. Μιλούσε σε 
Ναούς, σε πλατείες, όπου εύρισκε συγκεντρωμένους ανθρώπους. Όμως και εδώ ξεκίνησαν 
κάποιες αντιδράσεις και ο Άγιος φεύγει με προορισμό τα Άγραφα Όρη. Σε εκείνα τα μέρη ο 
κόσμος κρατούσε την πίστη του και έτσι ο λόγος του Θεού ήταν πιο ευπρόσδεκτος. Όμως και 
εκεί η παρουσία του Ασκητού και το γεγονός ότι ξυπνά συνειδήσεις ενοχλεί και έτσι αναχωρεί 



και πάλι για τον Κίσσαβο. Εκεί ήρθαν κάτοικοι από το Βαθύρεμα (χωριό της Αγιάς) διωκόμενοι 
από τους Τούρκους και αφήνοντάς τους την εύφορο γη, χτίζουν νέο χωριό τη Σελίτσανη 
(σημερινή ονομασία Ανατολή). 

Οἱ κάτοικοι τοῦ ἐν λόγῳ χωριοῦ, δραστήριοι καί δημιουργικοί παρουσίασαν μεγάλη 
βιοτεχνική καί ἐμπορική ἄνθηση. Στό χῶρο αὐτό συνεχίζει τή δράση τοῦ ὁ Ἅγιος, πού ὄχι μόνο 
δέν διώχθηκε, ἀλλά ἐργάστηκε γιά πολλά χρόνια καί μάλιστα βρῆκε καί τούς ἀπαραίτητους 
πόρους γιά νά χτίσει μοναστήρι ἀφιερωμένο στόν Τίμιο Πρόδρομο. 

 

Πολύ σύντομα χτίστηκε η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου περίπου στα 1550 μ.Χ. και 
μαζεύτηκαν οι πρώτοι μοναχοί γύρω από τον Όσιο Δαμιανό. Πέρα όμως από τη Μονή ο Άγιος 
δε ξεχνά την ιεραποστολή που την συνεχίζει με δύο τρόπους. Πρώτον με την παρουσία του 
μοναστηριού που ως πνευματικός φάρος φώτιζε την ορθή πίστη για αιώνες, δεύτερον με 
έκτακτες ιεραποστολικές περιοδείες του Αγίου στα γύρω χωριά. 18 χρόνια ιεραποστολικής 
δράσης και άσκησης στην εν λόγω περιοχή ήταν αρκετά ώστε ο Άγιος να αποκτήσει την 
εκτίμηση και την αγάπη του λαού. 

Μια ημέρα του 1568 τέλος Ιανουαρίου ο Δαμιανός βρίσκεται στο χωριό Βουλγαρινή 
(σημερινή ονομασία Έλαφος) για ενίσχυση των Χριστιανών. 

Εκεί όμως ξεκινούν και οι δοκιμασίες του καθώς τον συλλαμβάνουν οι Αγαρηνοί και τον 
οδήγησαν δέσμιο στον ανώτερο Διοικητή της περιοχής, που είχε την έδρα στη Λάρισα. Η βασική 
κατηγορία του προσαγόμενου ήταν ότι «τας κώμας διέρχεται, τους Χριστιανούς μη πρίασθαι τι ή 
πωλείν τη Κυριακή διδάσκων». Δηλαδή ότι υποκινεί κίνημα για παθητική αντίσταση των 
υπόδουλων κατά του κατακτητή, με οικονομικοπολιτικές επιπτώσεις. 

Κατά την διαδικασία της ανάκρισης ο Τούρκος ανώτερος Διοικητής της Λαρίσης ρώτησε 
τον Άγιο Δαμιανό: 

-Ποιός εἶσαι καί ἀπό πού κατάγεσαι καί γιά ποιό λόγο γυρίζεις τά χωριά καί διδάσκεις καί 
πείθεις τούς Χριστιανούς οὔτε 
νά ἀγοράζουν, οὔτε καί νά 
πωλοῦν τίποτα κατά τήν μέρα 
τῆς Κυριακῆς; 

Ὁ Δαμιανός ἀπάντησε: 
- Τό κάνω αὐτό πρός 

ὠφέλεια καί πρός σωτηρία 
τῶν Χριστιανῶν. Ὅταν ὁ 
Διοικητής πῆρε αὐτή τή 
σταθερή καί ἀνδρεία 
ἀπάντηση, παρατήρησε καλά 
τόν ἄφοβο ἀσκητή. Θεώρησε 
προσβολή τῆς ὑπεροχῆς του 
τό θάρρος τοῦ Χριστιανοῦ καί 
θέλοντας νά τόν ταπεινώσει, 
ἀντέδρασε ὠμά διατάζοντας: 
«Τύψας πρώτον σφοδρῶς 
καί ἁλύσεις βαρείας τῷ 

τραχήλῳ καί τοῖς ποσί τούτου περιθείς προσέταξε τῇ εἱρκτῇ τοῦτον ριφθῆναι». Ἔτσι καί ἔγινε, 
σκληρά χτυπημένος, βαριά ἁλυσοδεμένος, αἱμόφυρτος, ὁδηγήθηκε ὁ Ἅγιος του Θεοῦ σέ ὑγρή 
καί σκοτεινή φυλακή. 

Τά βασανιστήρια συνεχίστηκαν μέ καθημερινό ἀνελέητο μαστίγωμα μέ περισσότερα ἀπό 
ἑκατό χτυπήματα καί μέ στέρηση τροφῆς καί νεροῦ. Κάθε δεύτερη μέρα λίγο ξερό ψωμί καί λίγο 



νερό ὥστε νά παρατείνεται τό μαρτύριο. Συγχρόνως δεχόταν ἐπίμονες ἐνοχλήσεις γιά νά 
ἀλλάξει τήν πίστη του καί τήν διάθεσή του. 

Ὁ Δαμιανός μέ ἀτσάλινη ἐμμονή στή Χριστιανική πίστη προετοίμαζε τόν ἑαυτό του γιά τό 
τελευταῖο στάδιο τοῦ μαρτυρίου. 15 μέρες βασανιστήρια καί δέν ὑποχωρεῖ. Τόν ξαναζητᾶ ὁ 
Τοῦρκος Διοικητής καί τόν ἔφεραν μπροστά του. Τόν βλέπει πολύ καταβεβλημένο καί 
προσπαθεῖ μέ κολακεῖες, ὑποσχέσεις καί δῶρα νά τόν πείσει νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό καί νά 
ἀσπαστεῖ τόν Μωαμεθανισμό. 

Παρά τήν σωματική ἀδυναμία, ὁ Ἅγιος εἶχε φρόνημα ἀκμαῖο καί ἀπάντησε μέ τόλμη «μή 
μοί γένοιτο, ἔφη, τόν Χριστόν καί Θεόν ἀρνήσασθαι, ἀλλά καί πῦρ καί ἀγχόνην καί πᾶσαν ἄλλην 
βάσανον ὑπέρ αὐτοῦ δέξασθαι προαιροῦμαι». Χίλιες φορές προτιμότερος ὁ μαρτυρικός θάνατος 
ὑπέρ Χριστοῦ ἀπό τά χίλια «καλά» της προδοσίας. 

Ἡ σταθερότητα τοῦ Δαμιανοῦ ἐξόργισε καί τόν Διοικητή καί διέταξε ἔντονα: -Ἀγχόνη καί 
φωτιά! Κρεμάστε τον καί κάψτε τον! 

Ἡ διαταγή ἐκτελέστηκε χωρίς καμία ἀναβολή. Σέ ἕνα σημεῖο τῆς Λάρισας κοντά στή 
γέφυρα τοῦ Πηνειοῦ κάτω ἀπό τό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐκεῖ κρέμασαν τόν Ἅγιο σέ ἕνα κλαδί 
δέντρου. Ἕνας ἀπό τούς Ἀγαρηνούς θέλησε νά χτυπήσει περαιτέρω τόν Ἅγιο καί ἔτσι πρίν 
ξεψυχήσει ἁρπάζει ἕνα τσεκούρι καί τόν χτυπάει δυνατά. Ἄθελά του κόβει τό σχοινί ἀπό τό 
ὁποῖο ἦταν κρεμασμένος ὁ Ὁσιομάρτυρας. Πέφτει αἱμόφυρτος κάτω. Ἀκόμη ἦταν ζωντανός. Οἱ 
δήμιοι συγκεντρώνουν ξύλα καί ἀνάβουν μεγάλη φωτιά. Ρίχνουν τόν ἑτοιμοθάνατο στή φωτιά 
καί καίγεται ἐντελῶς. Ὕστερα ἀπό λίγη ὥρα συγκέντρωσαν τή στάχτη καί τήν ἔριξαν στόν 
Πηνειό ποταμό. Τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Δαμιανοῦ τελείωσε τό μεσημέρι στίς 14 Φεβρουαρίου 
τοῦ 1568. Μέ τή ροή τοῦ Πηνειοῦ ποταμοῦ ἡ στάχτη τοῦ Ἁγίου ἁπλώθηκε στόν θεσσαλικό 
κάμπο ἁγιάζοντας τον. 

Οἱ πρεσβεῖες του ἄς μᾶς συντροφεύουν πάντοτε καί τό παράδειγμά του ἄς σταθεῖ 
πρότυπο σέ ὅλους μας. 
 
 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 
 
Εὐφράνθητι σήμερον, ἡ ἐν Κισσάβω Μονή, καί Λάρισα σκίρτησον, Δαμιανοῦ ἡ σεπτή 
πανήγυρις, πάρεστι, δεῦτε οὖν καί συμφώνως, ἐν αὐτῆ τῶ Σωτῆρι, ἄσωμεν ἐν αἰνέσει, τοῦτον 
ἀνευφημοῦντες, αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίες, ὅπως σωζώμεθα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ (24/8/1779) 
 

Έλληνόρθοδοξος ιερομόναχος, ιερομάρτυρας, ισαπόστολος και εθνεγέρτης. Υπήρξε η 
πλέον δραστήρια και επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού Μαρτυρολογίου. Η μνήμη του 
παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. 

Το βαφτιστικό του όνομα ήταν Κώνστας και γεννήθηκε στο Μεγάλο Δέντρο της Αιτωλίας 
το 1714 από γονείς θεοσεβούμενους. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο ιεροδιδασκαλείο του 
Γεράσιμου Λύτσικα στη Σιγδίτσα Φωκίδας και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στη 
Μονή της Αγίας Παρασκευής στα Βραγγιανά των Αγράφων. 

Μόλις τελείωσε το σχολείο δούλεψε ως δάσκαλος στην ευρύτερη περιοχή της 
Ναυπακτίας και μόλις ιδρύθηκε η 
Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος 
ήταν από τους πρώτους 
σπουδαστές της. Παρακολούθησε 
μαθήματα φιλοσοφίας, με 
δασκάλους τον Παναγιώτη Παλαμά, 
τον Ευγένιο Βούλγαρη και το 
Νικόλαο Τζαρτζούλη και μελέτησε 
σε βάθος την Αγία Γραφή και το 
έργο των Πατέρων της Εκκλησίας. 
Το 1759 ενδύθηκε το μοναχικό 
σχήμα στη Μονή του Αγίου 
Φιλοθέου κι έλαβε το όνομα 
Κοσμάς. Μετ’ ολίγον χειροτονήθηκε 
ιερέας. 

Τον επόμενο χρόνο, με την 
προτροπή του Πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Σωφρονίου Β’, ο οποίος είχε εκτιμήσει τις αρετές και το δυναμικό του 
χαρακτήρα, ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο στο υπόδουλο έθνος, το οποίο συνέχισε 
αδιάλειπτα για είκοσι χρόνια και επισφράγισε με το μαρτύριό του. Ο πατρο-Κοσμάς 
πραγματοποίησε τέσσερις μεγάλες περιοδείες σε διάφορες περιοχές του Ελληνισμού, από την 
Κωνσταντινούπολη ως την Πελοπόννησο και από τα νησιά του Αιγαίου ως την Αλβανία. 
Κήρυττε το λόγο του Θεού σε γλώσσα απλή και κατανοητή, ενώ παράλληλα ενίσχυε το 
φρόνημα του υπόδουλου γένους στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

Απ’ όπου περνούσε πλήθος πιστών «ραγιάδων» τον άκουγε με πολλή προσοχή. Είναι 
χαρακτηριστικό αυτό που είπε κάποτε στην ομιλία του σ’ ένα χωριό: 

Ήρθα στο χωριό σας να σας κηρύξω τον λόγο του Θεού. Δίκαιο, λοιπόν, είναι να με 
πληρώσετε για τον κόπο μου. Όχι, όμως, με χρήματα, γιατί τι να τα κάνω; Η πληρωμή μου είναι 
να βάλετε τα λόγια του Θεού στην καρδιά σας για να κερδίσετε την αιώνια ζωή. 

Ο φλογερός ιερωμένος προέτρεπε να ιδρύουν σχολεία και εκκλησίες, γιατί θεωρούσε το 
σχολείο θεμέλιο για τη θρησκευτική και ηθική αναγέννηση των Ελλήνων. «Καλύτερον, αδελφέ 
μου, να έχης ελληνικόν σχολείον εις την χώρα σου, παρά να έχης βρύσες και ποτάμια» έλεγε. 
Κατέκρινε όσους Έλληνες μιλούσαν βλάχικα ή αρβανίτικα και τους προέτρεπε να μαθαίνουν στα 
παιδιά τους Ελληνικά, γιατί «και η εκκλησία μας είναι εις την Ελληνικήν». Από επιστολή του 
προς τον αδελφόν του Χρύσανθο πληροφορούμαστε ότι ίδρυσε 10 ελληνικά σχολεία της 
αρχαίας ελληνικής διαλέκτου και 200 δημοτικά σχολεία. 

Ο Κοσμάς κήρυττε την εμμονή στην ορθόδοξη πίστη. Η αγάπη προς τον Θεό και η 
αγάπη προς τον πλησίον είναι οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν 
περισσότερο η διδασκαλία του. «Καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγας δια να πετά εις 
τον αέρα, ούτω και ημείς χρειαζόμεθα αυτάς τα δύο αγάπας, διότι χωρίς αυτών είναι αδύνατον 
να σωθώμεν» έλεγε. 

Η αγάπη και η ευλάβεια προς τον Θεό έπρεπε να εκδηλώνεται και με την τήρηση της 
Κυριακής αργίας, την οποία όμως κατέλυαν οι Εβραίοι με τα παζάρια. Γι’ αυτό το λόγο κατά τα 
τελευταία χρόνια της δράσης του επιτέθηκε με ασυνήθιστη οξύτητα εναντίον τους. «Δέκα 

Ο Άγιος διδάσκει… 
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χιλιάδες χριστιανοί με αγαπώσι και ένας με μισεί. Χίλιοι Τούρκοι με αγαπώσι και ένας όχι τόσον. 
Χιλιάδες Εβραίοι θέλουν τον θάνατόν μου και ένας όχι» έγραφε στον αδελφό του Χρύσανθο. 

Ο πατροΚοσμάς με το κήρυγμά του προκάλεσε την οργή των Εβραίων της Ηπείρου, οι 
οποίοι τον διέβαλαν ως όργανο των Ρώσων και 
υποκινητή επανάστασης των χριστιανών 
εναντίον του οθωμανικού κράτους στον πασά 
της περιοχής. Έτσι, καθώς κήρυττε το λόγο του 
Θεού στο χωριό Κολικόντασι του Βερατίου 
(σημερινό Μπεράτι Αλβανίας) συνελήφθη στις 
23 Αυγούστου 1779 με εντολή του τοπικού 
ηγεμόνα Κουρτ Πασά και την επομένη 
κρεμάστηκε από δέντρο στις όχθες του 
ποταμού Άψου. Το σώμα του ρίχτηκε στο 
ποτάμι, απ’ όπου το ανέσυρε ο εφημέριος του 
χωριού και το έθαψε. 

Τον χαρακτήρα του κηρύγματός του 
δείχνουν οι «Διδαχές» του, όσες διασώθηκαν 
από τους μαθητές του, οι οποίοι τον 
ακολουθούσαν στις διάφορες περιοδείες του και 

κρατούσαν σημειώσεις. Ο Κοσμάς είναι γνωστός στις μέρες μας και για τις προφητείες του. 
Από τις πολλές προφητείες του, που διασώζονται, άλλες αναφέρονται στην 

απελευθέρωση του Γένους, άλλες στο μέλλον προσώπων και πόλεων, άλλες στο μέλλον της 
ανθρωπότητας και άλλες στις καταπληκτικές εφευρέσεις της επιστήμης. Αναφέρουμε τις πιο 
γνωστές: 

 «Το ποθούμενον θα γίνη στην τρίτη γενεά. Θα το ιδούν τα εγγόνια σας». Πράγματι, η 
γενιά του 1821 υπήρξε η τρίτη από την εποχή του Κοσμά. 

 «Πότε θα ‘ρθή το ποθούμενον;» ρώτησαν τον Κοσμά στα Τσαραπλανά της Ηπείρου. 
«Όταν θα σμίξουν αυτά» απάντησε εκείνος, δείχνοντας δύο μικρά δέντρα. Αυτά, τελικά, 
μεγάλωσαν κι ενώθηκαν το 1912, χρονιά των Βαλκανικών Πολέμων. 

 Θα έλθη καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμον τα άλαλα και τα μπάλαλα», εννοώντας τα 
άψυχα μηχανήματα των διαφόρων εφευρέσεων. 

 «Θα ‘ρθή καιρός που οι άνθρωποι θα μιλούν από ένα μακρυνό μέρος σε άλλο, σαν νά 
‘ναι σε πλαγινά δωμάτια». 

 «Θα δήτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά 
στον κόσμο». 

Στις 20 Απριλίου 1961, το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ανακήρυξε τον 
Κοσμά τον Αιτωλό Άγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και όρισε η μνήμη του να εορτάζεται στις 24 
Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρίου του. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 

Τὸν μέγαν ἀθλητήν, ὀρθοδόξων τὸ κλέος, Χριστοῦ τὸν μιμητὴν καὶ διδάσκαλον θεῖον, Κοσμᾶν 
τὸν ἰσαπόστολον, Αἰτωλίας ἀγλάϊσμα, τὸν παιδεύσαντα τὸ δοῦλον Γένος ἐνθέως καὶ 

συντρέξαντα εἰς τὴν ἀνάστασιν τούτου ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν. 

 

 

 
 
 
 

 

Το μαρτύριο του Αγίου 
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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ (14/11/1800) 
 

Ο Άγιος Κωνσταντίνος καταγόταν από την νήσο Ύδρα. Οι γονείς του ονομάζονταν 
Μιχαλάκης και Μαρίνα. Η Ύδρα είναι άγονο νησί γι’ αυτό και οι κάτοικοί της ασχολήθηκαν με τη 
ναυτιλία. Έτσι ο άγιος σε ηλικία δεκαοχτώ ετών βρέθηκε στη Ρόδο. Εκεί συναναστρεφόταν τον 
πασά της Ρόδου Χασάν, ένα εξωμότη Γεωργιανό. Ο πασάς πρόσεξε την εξυπνάδα και τον καλό 

χαρακτήρα του νεαρού Υδραίου και έβαλε όλη του την 
τέχνη να τον εξισλαμίσει.Τελικά τον κατάφερε ο μιαρός 
με κολακείες και πολλά δώρα. Για τρία χρόνια έμεινε 
στο Ισλάμ, στην υπηρεσία του πασά, με πολλές δόξες 
και τιμές, όμως δοκίμαζε την απόρριψη από τους 
άλλους Χριστιανούς και το σπουδαιότερο της μητέρας 
του, η οποία όταν κάποτε ο Κωνσταντίνος 
επισκέφτηκε την Ύδρα δεν του άνοιξε καν την πόρτα 
του σπιτιού λέγοντάς του ότι δεν τον αναγνωρίζει για 
παιδί της. 

Άρχισε όμως η συνείδησή του να τον ελέγχει 
ακατάπαυστα με αποτέλεσμα να θρηνεί για  το μεγάλο 
κακό που είχε πάθει. Τελικά πήγε σε κάποιο 
πνευματικό και εξομολογήθηκε. Όσα χρήματα έπαιρνε 
τα μοίραζε στους φτωχούς. Ποθούσε δε να 
παρουσιαστεί και να ομολογήσει τον Χριστό μπροστά 
στον πασά αλλά ο πνευματικός του τον απέτρεπε 
επειδή φοβόταν μήπως δειλιάσει λόγω της νεαρής του 
ηλικίας. Έτσι τον συμβούλεψε να φύγει και να πάει σε 
άλλο τόπο ώσπου να ανδρωθεί, να σκληραγωγηθεί 
και τότε να παρουσιαστεί για ομολογία. Υπακούοντας 

στον πνευματικό έφυγε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Αναζήτησε έμπειρο πνευματικό στο 
Πατριαρχείο όπου με συντετριμμένη καρδιά και θερμή κατάνυξη εξομολογήθηκε την άρνησή του 
και τον πόθο του για μαρτύριο. Ο πνευματικός τον παρουσίασε στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’ 
ο οποίος τον νουθέτησε πατρικά και τον έστειλε στο Άγιο Όρος για να αρματωθεί πνευματικά με 

τις ευχές των αγιορειτών Πατέρων 
Στη Μονή Ιβήρων συνδέθηκε με τον 
περίφημο και κοινό πνευματικό του 
Όρους παπα Σέργιο της Σκήτης των 
Ιβήρων. Είχε δε μεγάλη ευλάβεια 
στην εικόνα της Υπεραγίας 
Θεοτόκου την Πορταΐτισσα, την 
οποία παρακαλούσε να τον 
ενισχύσει για να υπομείνει το 
μαρτύριο για χάρη του Υιού της. Οι 
Πατέρες της Μονής προσπαθούσαν 
να τον εμποδίσουν εκείνος όμως 
είχε τόσο μεγάλο πόθο για το 
μαρτύριο που κυριολεκτικά 
φλεγόταν. Τελικά με τις ευχές των 
Πατέρων αναχώρησε για τη Ρόδο 
όπου είχε εξωμόσει. Φθάνοντας στη 

Ρόδο και πάλι εξομολογήθηκε σε ένα πνευματικό τον σκοπό του. Εκείνος προσπάθησε να τον 
εμποδίσει φοβούμενος την έκβαση. Το ίδιο έκαναν και άλλοι Χριστιανοί. Εκείνος όμως όσο 
εμποδιζόταν τόσα περισσότερο ποθούσε να μαρτυρήσει. Έτσι μετά από προσευχή ξεκίνησε για 
τον αγώνα του. 

Πήγε μόνος του και παρουσιάστηκε στον πασά και τον χαιρέτησε. Ο πασάς αρχικά δεν 
τον γνώρισε διότι ο άγιος φορούσε ράσο και αγιορείτικο σκούφο. Ο άγιος του θύμισε:  

Η εκκλησία του Αγ. Κων/νου στην Ύδρα 



Εγώ είμαι εκείνος ο Κωνσταντίνος που τον έπεισες να αρνηθεί τον Χριστό και να πιστέψει στον 
Μωάμεθ. 

Ο πασάς του απάντησε: Εγώ δεν 
σε γνωρίζω ποιος είσαι, γιατί είσαι 
καλόγερος. Αλλά εάν είσαι δικός μου 
γιατί φοράς αυτό το μαύρο ρούχο που 
δεν είναι της θρησκείας μας; Ο δικός μας 
νόμος λέει να φοράμε άσπρα ενδύματα 
και λαμπρά, για να ξεχωρίζουμε από 
τους Χριστιανούς. Βγάλτα λοιπόν αυτά 
τα καταφρονεμένα μαύρα που φοράς κι 
εγώ θα σε ντύσω με άσπρα και λαμπρά 
και θα σου δώσω κι όσα χρήματα 
χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις τον 
κόσμο και να χαίρεσαι μαζί μου και οι 

Χριστιανοί να σε φοβούνται και να σε προσκυνούν. 
Ο Άγιος τότε με πολύ θάρρος του αποκρίθηκε: 
Έλα κι εσύ, ηγεμόνα, να πιστέψεις και να ομολογήσεις τον Χριστό Θεό αληθινό, να σε 

φωτίσει να δεις το αληθινό φως, να κερδίσεις την Βασιλεία των Ουρανών. Να δεις τα καλά του 
Παραδείσου, να χαίρεσαι και να ευφραίνεσαι μ’ όλους τους αγγέλους και τους αγίους. 

Ποιος σου έμαθε όλες τις φλυαρίες αυτές , του λέγει ο πασάς. Εγώ σ’ έκαμα γιο μου, να 
σε παντρέψω, να με κληρονομήσεις κι εσύ τα περιφρόνησες όλα αυτά κι έγινες καλόγερος; 

Τότε ο πασάς διέταξε να ρίξουν τον Άγιο στη φυλακή και αγανακτισμένος κλείστηκε στο 
χαρέμι του από το κακό του και μετά τρεις ημέρες, πυρ και μανία κατά του μάρτυρος, ζήτησε να 
τον φέρουν μπροστά του. Τον ρώτησε : 

 Τι ήταν αυτά τα λόγια που τόλμησες προχτές 
να πεις εναντίον μου; 
Σου είπα, του απάντησε ο μάρτυς, να πιστέψεις 
στον Χριστό, γιατί η δική σας πίστη είναι βρώμικη 
και ψεύτικη. Πιστεύετε σ’ ένα ψεύτη που δεν έκανε 
κανένα θαύμα ούτε δίδαξε καμιά αλήθεια και κανένα 
καλό παρά μόνο μυθολογίες, κακίες και διαφθορά. 
Κι εσείς τον ακολουθείτε ως προφήτη γι’ αυτό θα 
πάτε μαζί του στην κόλαση και θα κατακαίεστε μαζί 
με τους αδελφούς σας τους δαίμονες. Έλα λοιπόν 
να γίνεις Χριστιανός, για να χαίρεσαι αιώνια στον 
Παράδεισο. 

Τότε διέταξε ο πασάς να τον δείρουν, να του 
ξεριζώσουν τις τρίχες της κεφαλής του , να του 

ξεσκίσουν τις σάρκες με σιδερένια νύχια και να του σπάσουν τα σαγόνια με πέτρες για να μάθει 
να μιλάει καλύτερα στους ηγεμόνες. Οι στρατιώτες τον άρπαξαν και με πολύ μίσος εκτελούσαν 
την εντολή του κυρίου τους, φτύνοντάς τον στο πρόσωπο και βρίζοντάς τον ενώ συγχρόνως τον 
ειρωνεύονταν: Ας έλθει ο Χριστός σου, να σε σώσει από τα χέρια μας. 

Ο άγιος τα υπέμεινε όλα αυτά λέγοντας Μνήσθητί μου, Κύριε, εν τη Βασιλεία Σου. Τέλος 
μισοπεθαμένο τον έριξαν στη φυλακή δεμένο με βαριές αλυσίδες στα πόδια και το λαιμό. 

Την άλλη μέρα τον έφεραν πάλι μπροστά στον δικαστή. 
Μετανόησες για τις χτεσινές σου φλυαρίες, Χασάνη; τον ρώτησε ο πασάς. 
Εγώ δεν είμαι Χασάνης αλλά είμαι Χριστιανός, Κωνσταντίνος το όνομά μου και δεν λέω 

φλυαρίες αλλά πιστεύω και ομολογώ Πατέρα Υιό και Άγιο Πνεύμα, τρία Πρόσωπα, ένα Θεό 
αληθινό. Τούτον προσκυνώ, τούτον δοξάζω, την δε θρησκεία σας αναθεματίζω. 

Τότε οι στρατιώτες, με διαταγή του πασά, του έδωσαν πεντακόσιους ραβδισμούς στη 
ράχη και πεντακόσιους στα πόδια, τόσο που έπεσαν τα νύχια των ποδιών του και το αίμα 
έτρεχε ποτάμι. 
Νομίζοντας ότι πέθανε τον σήκωσαν αναίσθητο και τον πέταξαν στη φυλακή. Εκεί ο 

Λειψανοθήκη του Αγίου 

Τεμάχιο από το χέρι του Αγίου 



τρισμακάριστος αξιώθηκε θείας αντιλήψεως. Ο ίδιος ο Χριστός παρουσιάστηκε και θεράπευσε 
τις πληγές του και τον απεκατέστησε υγιή. Μετά από τρεις ημέρες τον οδήγησαν πάλι στον 
πασά. 

Σου άρεσε, Χασάνη, αυτό που σου 
έκανα; τον ρώτησε ο πασάς. Έλα το 
γρηγορότερο στην πίστη μας, για να σου 
χαρίσω όσα σου έταξα. 

Ξέρεις πολύ καλά, πασά, πριν από λίγες 
μέρες τι βασανιστήρια μου έκανες. Που είναι 
τώρα εκείνες οι πληγές; βλέπεις κανένα σημάδι; 
Κοίταξε, λείπει κανένα μου νύχι; Ο Δεσπότης 
μου Χριστός με επισκέφτηκε στη φυλακή και με 
θεράπευσε ως αληθινός Θεός που είναι. Αυτόν 
προσκυνώ και λατρεύω, τον δε δικό σας 
Μωάμεθ αποστρέφομαι γιατί είναι 
διεφθαρμένος και όποιος τον ακολουθεί πάει 

μαζί του στην κόλαση. 
Πίστεψε λοιπόν στον Χριστό, όπως πιστεύουν μέχρι τώρα και οι δικοί σου γονείς. 
Ο πασάς διέταξε να τον βάλουν πάλι στη φυλακή και τα πόδια του στο τιμωρητικό ξύλο, 

το λεγόμενο τουμπρούκι. Εκείνες τις ημέρες φυλάκισαν δύο ιερείς από το χωριό Σορόνι , 
κάποιους Χριστιανούς και Τούρκους. Μια νύχτα, 
θέλοντας ο Χριστός να δοξάσει τον μάρτυρά Του 
και προ του τέλους, έστειλε μέσα στο βαθύ 
σκοτάδι της νύχτας και έλαμψε φως μέγα και ο 
Άγιος λύθηκε θαυματουργικά από τις αλυσίδες και 
το τουμπρούκι. Στάθηκε δε και προσευχόταν 
προς την Ανατολή. Το ίδιο έκαναν και οι ιερείς και 
οι Χριστιανοί , οι δε Τούρκοι φώναζαν αλλάχ 
αλλάχ, διότι όλοι έβλεπαν το εξαίσιο εκείνο φως. 
Το ουράνιο αυτό φως είδαν και έξω από τη 
φυλακή οι φρουροί και έτρεξαν νομίζοντας πως η 
φυλακή έπιασε φωτιά. Όταν οι φρουροί 
πληροφορήθηκαν το γεγονός , το ανέφεραν στον 
πασά. Εκείνος τους είπε να μη το ανακοινώσουν 
γιατί είναι εις βάρος της θρησκείας τους. 
Παρομοίως φοβέρισε και τους αυτόπτες 
φυλακισμένους. 

Από τότε δεν τον έφερε μπροστά του πάλι 
ο πασάς αλλά τον βασάνιζαν οι υπηρέτες της 
πλάνης μέσα στη φυλακή. Ένας ιμάμης μια μέρα 
σήκωσε το μιαρό του χέρι να τον χαστουκίσει και 
αμέσως το χέρι του έγινε κατάμαυρο. Από τότε 
κανείς δεν τολμούσε να τον πειράξει. Έμεινε στη 
φυλακή πέντε μήνες ταλαιπωρούμενος από την 

πείνα, την δίψα, τη βρωμιά, τις ψείρες και την όλη δυστυχία της φυλακής. Μόνο ένας ευλαβής 
Χριστιανός τον επισκεπτόταν και του έφερνε την Θεία Κοινωνία. Ο πασάς φοβόταν να εκτελέσει 
τον Άγιο εξαιτίας της μεγάλης επιρροής των Υδραίων στον αρχιναύαρχο του στόλου του 
Αιγαίου. 

Έγραψε σε κάποιον επιφανή Υδραίο ζητώντας τη γνώμη του για την υπόθεση. Ο Άγιος, 
μαθαίνοντάς το μέσα από τη φυλακή, του έγραψε κι εκείνος ζητώντας να μη τον υποστηρίξει 
αλλά, αν αγαπάει τον συμπατριώτη του, να τον αφήσει να πεθάνει για την αγάπη του Χριστού. 
Έτσι ο καπετάν Γιώργης απάντησε στον πασά να τον κάνει ό,τι θέλει. 

Κάποια μέρα ο πασάς τον έβγαλε από τη φυλακή και τον διέταξε να μεταφέρει πέτρες. Σε 
μια στιγμή ο Άγιος προσποιήθηκε πως δραπετεύει για να τον αναγκάσει να τον θανατώσει. 

Η κάρα του Αγίου 

Το μαρτύριο του Αγίου 



Ένας χριστιανομάχος παραστεκόμενος του πασά τον έπιασε και τον χτυπούσε με μανία με τη 
μαχαίρα του σε όλο του το σώμα .Και πάλι τον έκλεισαν στη φυλακή. 

Αφού απηύδησε ο ηγεμόνας να παιδεύει μάταια τον αθλητή του Χριστού, τον έφερε 
μπροστά του, τελευταία φορά, και τον ρώτησε αν αρνείται τον Χριστό. Ο Άγιος του απάντησε: 

Σου είπα ότι Χριστιανός είμαι και τον Χριστό μου δεν τον αρνούμαι ακόμη κι αν 
κατακόψεις σε μύρια κομμάτια. Κάμε λοιπόν ό,τι θέλεις μια ώρα αρχύτερα γιατί ο Κύριος με 
προσμένει. 

Προγνωρίζοντας ο Άγιος τον θάνατό του ζήτησε από εκείνον τον ευλογημένο Χριστιανό 
να του φέρει τα Άχραντα Μυστήρια. Πράγματι, χαράματα της Τετάρτης , 14 Νοεμβρίου, τον 
στραγγάλισαν μέσα στη φυλακή.  

Μετά το μαρτύριο του Αγίου, ο Τούρκος που τον έπνιξε βρήκε κακό θάνατο. Χτυπήθηκε 
εκεί που κοιμόταν από αστροπελέκι, το οποίο κατέκαυσε αυτόν ενώ οι άλλοι που ήσαν δίπλα 
του έμειναν αβλαβείς. 

Το πρωί έδωσε την άδεια ο πασάς στους Χριστιανούς να τον θάψουν. Το άγιο λείψανό 
του ενταφιάστηκε στον ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βαρούσι. 

Πλήθος θαύματα ακολούθησαν. Όποιος πήγαινε και προσκυνούσε τον τάφο του 
μάρτυρος θεραπευόταν δι’ αυτού, με την χάρη του Θεού, από οποιοδήποτε νόσημα ασθενούσε. 

Η μητέρα του, η οποία ζούσε και έμαθε για το μαρτύριο του γιου της και δόξαζε τον Θεό, 
πήγε η ίδια στη Ρόδο, όπου έκανε την ανακομιδή των ιερών του λειψάνων, τα οποία μετέφερε 
στην Ύδρα. 

 
 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 

 
Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, 
Κωνσταντῖνoν τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, 
ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, 
δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΔΕΩΝ (ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΣ) 
 Ο ΕΝ ΤΥΡΝΑΒΩ (30/12/1818) 

 
Ο Άγιος Γεδεών γεννήθηκε στο χωριό Κάπουρνα της Δημητριάδος (Νομός Μαγνησίας) 

και κατά κόσμον ονομαζόταν Νικόλαος Μέμτσας. Οι ευσεβείς γονείς του, ονομάζονταν 
Αυγερινός και Κυράτζα ενώ είχε άλλους τρεις αδελφούς και τέσσερις αδελφές. 

Δώδεκα χρονών, με την οικογένειά του ήλθε στο χωριό Γιερμή και από 'κει στο Βελεστίνο, 
όπου εργαζόταν κοντά στο θείο του που ήταν μπακάλης. Εκεί συνήθιζε να συχνάζει ένας 
Αγαρηνός Αλής ονόματι, βλέποντας τον Νικόλαο να είναι πολύ εργατικός κι έξυπνος ζήτησε από 
τον Μπακάλη να τον πάρει στην υπηρεσία του. Ο θείος του Αγίου αρνήθηκε και είπε στον Αλή 

ότι έπρεπε πρώτα να πάρει την συγκατάθεση της μητέρας 
του παιδιού. Ο Αγαρηνός θύμωσε και μετά από εφτά μέρες 
γύρισε και άρπαξε βιαίως τον Νικόλαο και τον έφερε 
αμέσως στο χαρέμι του. Ο πατέρας του Αγίου ζητούσε 
επιμόνως από τον Αλή να του δώσει το γιο του πίσω, αλλά 
αυτός του έλεγε με αυθάδεια και προκλητικότητα: «Εγώ 
μπρέ Αυγερινέ ξέρεις καλά ότι έχω το παιδί μου στον 
πόλεμο λοιπόν όταν επιστρέψει από τον πόλεμο, τότε έλα 
να πάρεις τον υιόν σου».  Γυρίζοντας ο γιος του Αγαρηνού 
παραπονέθηκε στον πατέρα του γιατί έχει στο χαρέμι του 
ένα Ρωμαιόπουλο.  Ο Αλής του απάντησε ότι σύντομα θα 
ανάγκαζε τον Νικόλαο να ασπασθεί το Ισλάμ. Έτσι και 
έγινε. Τον εξισλάμισε με το όνομα Ιμπραήμ. Μετά από δυο 
μήνες, ο Νικόλαος, κατόρθωσε και δραπέτευσε και 
επανήλθε στην οικογένειά του. Ο πατέρας του τον 
φυγάδευσε στο χωριό Κεραμίδι, όπου κοντά σε κάποιους 
οικοδόμους πήγε στην Κρήτη. Τον πρώτο καιρό οι τεχνίτες 
φέρονταν απάνθρωπα στον Νικόλαο. Τον ράβδιζαν και τον 
άφηναν πεινασμένο. Από τις κακουχίες ο Άγιος δεν άντεξε 

και αναχώρησε από την περιοχή εκείνη.  Αφού έφτασε σε ένα εξωκκλήσι βρήκε έναν ιερέα. Του 
εξιστόρησε με δάκρυα τα συμβάντα της ζωής του και ο ιερέας αφού του είπε ότι προ λίγων 
ημερών πέθανε ο υιός του, του ζήτησε να τον υιοθετήσει. Μετά τρεις χρόνους ο Ιερέας πέθανε 
και ο άγιος αναγκάστηκε να αναχωρήσει για το Άγιο όρος, στη Μονή Καρακάλου όπου εκάρη 
μοναχός παίρνοντας το όνομα Γεδεών. Πριν λάβει το Αγγελικό σχήμα προσπαθούσε να βρει 
έναν έμπειρο πνευματικό για την εξομολόγησή του, διότι κατά την παραμονή του στην Κρήτη σε 
κανένα πνευματικό, ούτε και προς τον ψυχοπατέρα του εξομολογήθηκε την αμαρτία του, ότι 
ήταν Τούρκος. Γι’ αυτό τον λόγο όμως όλα αυτά τα χρόνια δεν τολμούσε να πλησιάσει στην θεία 
Κοινωνία προσποιούμενος διαφόρους λόγους, ότι δεν ήταν έτοιμος. 

Οι πατέρες της Μονής του ανέθεσαν το διακόνημα του Εκκλησιάρχου. 
Στη Συνοδεία όμως των πατέρων της Μονής Καρακάλου βρήκε τον πνευματικό όπου τον 

εξομολόγησε και έτσι με κατάνυξη και συντετριμμένη καρδιά κοινώνησε των θείων Μυστηρίων. 
Ο ένθεος ζήλος του ήτανε παράδειγμα για τους μοναχούς. Του άρεσε να ασκείται στις νηστείες, 
στις αγρυπνίες, στις γονυκλισίες και σε άλλους ασκητικούς αγώνες. Θέλησε να αποσυρθεί και 
σε σκήτη για πιο έντονο πνευματικό αγώνα και οι πατέρες της Μονής με πολλή αγάπη του 
έδωσαν απολυτήριο για τη Σκήτη. Όμως ο Άγιος, μετά από λίγο διάστημα, επέστρεψε πάλι στη 
Μονή. 

Στη Μονή Καρακάλου παρέμεινε 35 χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα το έτος 1797, την 
6η Ιουνίου 1797 μ.Χ. ο Γεδεών με την ευλογία των Πατέρων διορίσθηκε μετοχιάρης με τον 
προηγούμενο Γαβριήλ, στο Μετόχιο της Μεταμορφώσεως, στην περιοχή του Ρεθύμνου Κρήτης. 
Μετά από έξι έτη παραμονής στο μετόχι, επέστρεψε στη μονή της μετανοίας του. 

Έπειτα από πολλή άσκηση και προσευχή αποφάσισε να επιστρέψει στον τόπο 
καταγωγής του και να ομολογήσει ενώπιον των Αγαρηνών την πίστη του στον Χριστό. Με τον 



πόθο λοιπόν του μαρτυρίου, ήλθε στο Βελεστίνο, στον τόπο που αρνήθηκε την πίστη του, όπου 
μέσα στην αγορά με θάρρος ομολόγησε τον Χριστό. 

Διωκόμενος από τους Τούρκους, ήλθε στην Αγιά, όπου συνελήφθη. Οι Τούρκοι τον 
μετέφεραν στον Τύρναβο και αφού τον διαπόμπευσαν στους δρόμους της πόλης, κατόπιν του 

έκοψαν τα πόδια και τα χέρια και στη 
συνέχεια τον έριξαν στα αποχωρητήρια. 
Εκεί, μέσα σε φρικτούς πόνους, 
παρέδωσε το πνεύμα του στις 30 
Δεκεμβρίου 1818 μ.Χ. 

Οι χριστιανοί, αφού πρώτα 
φιλοδώρησαν τον τύραννο κατάφεραν 
και πήραν το άγιο λείψανο ώστε να το 
ενταφιάσουν. Το μετέφεραν με τιμή και 
με ευλάβεια στην πόλη του Τυρνάβου 
και το ενταφίασαν πίσω από το ιερό 
βήμα του ναού των Αγίων Αποστόλων. 
Τμήματα του Λειψάνου του 
παραδόθηκαν στη Μονή Καρακάλλου 
όπου οι πατέρες τα υποδέχθηκαν με 
μεγάλες τιμές. Η Ιερά Μονή από τότε 
καυχάται για τον Άγιο Γεδεών και 

εορτάζει μεγαλοπρεπώς την αγία αυτού μνήμη στις 30 Δεκεμβρίου. 
Η τίμια κάρα του μάρτυρα, αποθησαυρίστηκε στην αγία Τράπεζα του Μητροπολιτικού 

Ναού του Τυρνάβου, Παναγίας Φανερωμένης. 
 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 
 
Ἐναθλήσας νομίμως τὸν ἐχθρὸν καταβέβληκας, καὶ Ὁσιομάρτυς ἐδείχθης, του Σωτῆρος 
περίδοξος· χειρῶν γὰρ καὶ ποδῶν τὴν ἐκτομήν, ὑπέστης Γεδεὼν καρτερικῶς, διὰ τοῦτο θείαν 
χάριν νέμεις ἀεί, τοῖς πίστει ἐκβοῶσί σοι· δόξα τῷ παρασχόντι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ 
στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ναός του Αγίου Γεδεών στον Τύρναβο 



Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (10/10/1611) 
 

Τα πρώτα διακόσια χρόνια μετά την άλωση της Πόλης (1453) υπήρξαν οι πιο σκοτεινοί 
αιώνες της σκλαβιάς. Ο Τούρκος πανίσχυρος κυριαρχούσε στα εδάφη της παλιάς βυζαντινής 
αυτοκρατορίας και ακτίνα φωτός δεν φαινόταν πουθενά. Ο Σουλτάνος απειλούσε ήδη την 
Ευρώπη ολόκληρη. Είχε φτάσει έξω απ’ τη Βιέννη (1520) κι oι μεγάλες αυτοκρατορίες και τα 
βασίλεια των Φράγκων έσπευδαν να του προσφέρουν τη συμμαχία τους. 

Το ελληνικό έθνος βυθιζόταν 
στην αξημέρωτη νύχτα της πιο 
μαύρης σκλαβιάς. 

Κι όμως η βαθειά πίστη πως 
όλα «πάλι με χρόνους και καιρούς, 
πάλι δικά μας θάναι», η πίστη αυτή 
διατηρούσε τρεμόσβηστη μέσα στην 
τέφρα της ένδοξης Ελλάδας τη σπίθα 
της Ανάστασης. 

Ανάμεσα στις πρώτες 
εξεγέρσεις των προγόνων μας 
συγκαταλέγονται κι οι δυο 
επαναστάσεις του 1600 και του 1611. 
Οργανωτής και πρωτεργάτης και στις 
δυο ο φλογερός Μητροπολίτης 
Λαρίσης Διονύσιος ο Φιλόσοφος, που 
βρήκε μαρτυρικότατο θάνατο στα 
χέρια των τυράννων. Του δόθηκε 
μάλιστα από τους Τούρκους το 
παρατσούκλι «Σ κ υ λ ό σ ο φ ο ς»! 

Γεννημένος γύρω στα 1541 ο 
Διονύσιος (ίσως σε κάποιο χωριό της 
Ηπείρου), ακολούθησε το μοναχικό 
στάδιο και διακρίθηκε νωρίς για την 
ανώτερη μόρφωση του. Σπούδασε 
στα γνωστά τότε πνευματικά 
κέντρα     της Ιταλίας και, χωρίς να 
περιοριστεί μόνο στα θεολογικά, 

παρακολούθησε φιλοσοφικά μαθήματα - με ιδιαίτερη μάλιστα επίδοση, καθώς φαίνεται, - 
ασχολήθηκε ίσως ακόμα και με τα μαθηματικά και την αστρονομία και θεράπευε ασφαλώς 
ερασιτεχνικά και την επιστήμη του Ασκληπιού, την ιατρική. 

Οι σύγχρονοι του τον ονόμασαν «φιλόσοφο». Κι ο τιμητικός αυτός τίτλος συνόδευε όσο 
ζούσε τ’ όνομά του: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ. 

Όταν γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, τα Πατριαρχεία τον χρησιμοποίησαν σε ανώτερες 
θέσεις, ώσπου στα 1593 χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος στο Μητροπολιτικό θρόνο της Λάρισας 
ως Διονύσιος Β’ (1593 -1600). Έδρα της αρχιεπισκοπής του ήταν τότε, φαίνεται, μάλλον τα 
Τρίκαλα και γι’ αυτό αναφέρεται ως Μητροπολίτης Λαρίσης και Επίσκοπος Τρίκκης. 

Μόλις κατέβηκε στη Θεσσαλία κι έζησε από κοντά τον αφανισμό των ραγιάδων, τις 
σφαγές και τον εξανδραποδισμό, που προκαλούσαν οι Τούρκοι για κάθε κίνηση των 
χριστιανών, δεν άργησε νάρθει σ’ επαφή με τα ζωηρότερα στοιχεία του τόπου και να καταλήξει 
στην απόφαση της αποστασίας. 

Υπομονετικά προετοίμαζε τον αγώνα, οργανώνοντας τις δυνάμεις των επαρχιών του. Στα 
οχτώ χρόνια της αρχιερατείας του, η Θεσσαλία δεν έστειλε ποτέ στην Πόλη ούτε χαράτσι, ούτε 
«δοσίματα» και φόρους ή εισφορές, ούτε για το Σουλτάνο, ούτε για τον Πατριάρχη. Όλα για τον 
κοινό σκοπό… 

Ώσπου το φθινόπωρο του έτους 1600 ξέσπασε ο ξεσηκωμός!.·. 

Κέρινο ομοίωμα ( Μουσείο Βρέλη) 



Οι λεπτομέρειες του, δυστυχώς, μας είναι άγνωστες. Ξέρουμε μόνο πως το κίνημα 
απέτυχε και την αποτυχία του την ακολούθησαν σφαγές των χριστιανών στη Θεσσαλία. 

Βρέθηκαν τότε ένοχοι στην ανταρσία ή ενοχοποιήθηκαν αργότερα πολλοί κληρικοί και 
ανάμεσα τους κι ο νεομάρτυρας Σεραφείμ, Αρχιεπίσκοπος Φαναριού και Νεοχωρίου, που 
σουβλίστηκε ζωντανός στα Τρίκαλα και η Εκκλησία τον έχει ανακηρύξει Άγιο. Στη Μονή 
Κορώνας σώζεται ακόμα και φυλάσσεται, ιερό προσκύνημα της περιοχής, η αγία του κάρα. 

Πληγωμένος ασφαλώς βαθύτατα, 
μετά την αποτυχία αυτή ξεκίνησε για τη 
Δύση. Δέκα χρόνια σχεδόν, δέκα ολόκληρα 
χρόνια, περπάτησε τις χώρες και γύρισε τις 
αυλές των Χριστιανών ηγεμόνων από την 
Ιταλία ως τη μακρινή Ισπανία. Τι ακριβώς 
πέτυχε όμως και τι ακριβώς είχε 
οργανώσει, μας είναι άγνωστο. 

Είχε περάσει τα εξηνταπέντε του 
χρόνια, όταν γύρισε στην Ήπειρο. Με 
νεανικό ενθουσιασμό ερχόταν να 
πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο. 
Ένα απόμακρο μοναστήρι στα μέρη της 
Παραμυθιάς δέχτηκε το σεβάσμιο Ιεράρχη 

κι έγινε το ορμητήριο του. 
Από κει ξεκίνησε. Φλόγιζε τις καρδιές το κήρυγμα του και πύρωνε τα στήθη των 

ραγιάδων η φωνή του. Από χωριό σε χωριό, από μοναστήρι σε μοναστήρι, κι ως το Κάστρο 
μέσα των Ιωαννίνων και τη Μητρόπολη τους, το μεγάλο μυστικό κυκλοφορούσε φανερά και 
κουφόβραζε παντού ο ξεσηκωμός. 

Βρέθηκαν όμως, όπως πάντα, και μερικοί λιπόψυχοι, που αντέδρασαν στα σχέδια του 
Διονυσίου. 

Δεν απελπίστηκε όμως ο Εθνεγέρτης Δεσπότης. Απλός τώρα καλόγερος, περπάτησε 
όλη την ύπαιθρο και οργάνωσε, όπως μπορούσε καλύτερα, τα απελευθερωτικά του σχέδια. Οι 
ιατρικές του γνώσεις τον διευκόλυναν στις περιοδείες του. Στο πρώτο νεύμα του είναι όλοι 
έτοιμοι να ξεσηκωθούν… 

Και μια μέρα συγκεντρώνει απ’ όλα τα χωριά τους οπαδούς του και αναγγέλει πως ήρθε 
το πλήρωμα του χρόνου. Έξαλλα από ιερό ενθουσιασμό τα πλήθη των χωρικών με ξύλα και 
τσεκούρια και σπαθιά, ορμούν πίσω απ’ τον ορμητικό σεβάσμιο γέροντα. Με σύνθημά τους το 
«Κύριε ελέησον» ξεκαθαρίζουν τις τούρκικες φρουρές της υπαίθρου και κατευθύνονται προς τα 
Γιάννενα! 

Οι τούρκικες δυνάμεις έλειπαν απ’ την Ήπειρο σε μακρινή εκστρατεία. Τα στενά του 
Μετσόβου στην Πίνδο εύκολα μπορούσαν να κρατηθούν απ’ τα αρματολίκια και τους ντόπιους. 
Δεν έμενε παρά να εξοντωθεί η μικρή φρουρά του Πασά μέσα στα Γιάννενα και μια ολόκληρη 
ελληνική επαρχία θ’ ανέπνεε τον αέρα της λευτεριάς. Οι υποσχέσεις που έχει λάβει είναι ρητές 
και οι συνεννοήσεις του με τους ισχυρούς της χριστιανικής Δύσης είναι σίγουρες. Μόλις έπαιρνε 
- του είχαν πει - στα χέρια του ένα γερό φρούριο, θα κατέπλεαν οι ενωμένοι στόλοι της Βενετίας, 
του Πάπα, των δύο Σικελιών και της Ισπανίας και οι επαναστάτες, μαζί με τους νέους 
σταυροφόρους, θα βάδιζαν για την Κωνσταντινούπολη, να διώξουν τον Τούρκο στην Κόκκινη 
Μηλιά, όπως το λέγαν οι χρησμοί και οι προφητείες… 

Η στιγμή λοιπόν ήταν κατάλληλη. Άλλωστε το Κάστρο των Ιωαννίνων το κατέχουν οι 
χριστιανοί χωροδεσπότες και τιμαριούχοι - σύμφωνα με τα παλιά προνόμια που διατηρούσαν - 
κι οι Τούρκοι, λιγοστοί και ανίσχυροι, βρίσκονται στρατοπεδευμένοι απ’ έξω κι είν’ εύκολο να 
χτυπηθούν. Οι άρχοντες του Κάστρου, θα εκβιασθούν να προσχωρήσουν στην επανάσταση. Ο 
Δεσπότης τους καθοδηγεί, η Μητρόπολη την έχει στα κρυφά ευλογήσει.  

 Το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου του 1611 οδηγεί τα ασυγκράτητα πλήθη των οπαδών 
του κι αιφνιδιάζει τα Γιάννενα… Αλαλιασμένοι οι Τούρκοι σκόρπισαν και οι φλόγες του 
Διοικητηρίου που στέγαζε τον Πασά και τον σουλτανικό θησαυρό, φώτισαν την ολοσκότεινη 
νύχτα. Τα Γιάννενα ήταν στα χέρια των επαναστατών!… 



Όμως, καθώς πλησίασαν το Κάστρο, οι πύλες βρέθηκαν κλειστές… Οι ευγενείς 
φεουδάρχες υπολόγισαν πιο πολύ τα τιμάρια τους και τα προνόμια που τους είχε παραχωρήσει 
ο Σουλτάνος, παρά τις αβέβαιες νίκες των πειναλέων κι άοπλων ορδών που ξεσήκωσε ο 
φλογερός Δεσπότης…  

Μέσα στην οχλοβοή και στη νύχτα, μπροστά στις κλειστές πύλες του Κάστρου, δεν 
άργησε ν’ απλωθεί στους ανοργάνωτους και 
άοπλους χωρικούς η σύγχυση… Σκορπίστηκαν 
στην πόλη κι έδωσαν τον καιρό στους 
αιφνιδιασμένους Τούρκους να συνέρθουν, ν’ 
ανασυνταχτούν και να ορμήσουν επάνω στους 
άοπλους χωρικούς και ν’ αρχίσουν να τους 
πελεκάνε. Ο αγράμματος καλόγερος, που έγραψε 
λιγόλογα το χρονικό της εποχής, διηγείται: 

«Και τότε [την αυγή] ενωθέντες οι Ρωμαίοι 
του Κάστρου με τους Τούρκους, επειδή και ήσαν 
ολίγοι οι Τούρκοι, επολέμησαν μαζί τον κακο-
Διονύσιον και τον εκαταχάλασαν κατά κράτος…». 

Η σφαγή που επακολούθησε δεν 
περιγράφεται στις λίγες λέξεις του χρονικογράφου. 
Ο καθένας όμως μαντεύει την έκταση και την 
αγριότητα της. 

Σε μια σπηλιά, κοντά στη λίμνη, κάτω απ’ 
τα βράχια του Κάστρου, ανακάλυψαν κρυμμένο 
και τον ασπρομάλλη Ανταρτοδέσποτα. Αφού τον 
βασάνισαν φριχτά, τον έγδαραν ζωντανό κι 
εγέμισαν το δέρμα του μ’ άχυρο. Τον 

διαμπόμπεψαν έτσι σε πόλεις και χωριά, από τα Γιάννενα ως την Κωνσταντινούπολη. 
Τα αντίποινα των Τούρκων υπήρξαν φρικτά. Στέρησαν τα προνόμια από τους 

χριστιανούς τιμαριούχους, παρά τη «νομιμοφροσύνη» που είχαν δείξει, και τα όνειρα της 
Λευτεριάς τάφηκαν κάτω από τη βαρύτερη σκλαβιά και τυραννία για τρεις ολόκληρους αιώνες. 

Ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος, ο πρώτος μεγάλος επαναστάτης της Τουρκοκρατίας, δέχτηκε, 
νεκρός πια, το χλευασμό των ανάξιων αντιπάλων του, που τον ονόμασαν Σκυλόσοφο! 

Στα Γιάννενα τιμητική μαρμάρινη στήλη μπροστά στην «τρύπα του Σκυλόσοφου», όπως 
λέγεται η σπηλιά του μαρτυρίου του, υπενθυμίζει την ηρωική μορφή του Εθνεγέρτη Ιεράρχη. Στα 
Τρίκαλα στήθηκε με τιμές η προτομή του. Στην Καρδίτσα περιφέρεται η εικόνα του στη λιτανεία 
της γιορτής του αγίου Σεραφείμ και στήθηκε κι εκεί άλλη προτομή του. Τέλος, ας σημειωθεί, ο 
πρώην Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, αείμνηστος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, 
είχε περιλάβει το Διονύσιο το Φιλόσοφο ανάμεσα στους ένδοξους νεομάρτυρες της Εκκλησίας 
και του είχε αφιερώσει διεξοδική μελέτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η προτομή του Αγίου Διονυσίου 
 στα Τρίκαλα με την επιγραφή 

ΤΡΙΚΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ 



Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ (17/1/1838) 
 

Ο Νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε το 1808 στον οικισμό Τσούρχλι (σημερινό 
Άγιος Γεώργιος Γρεβενών) του Νομού Γρεβενών. Οι γονείς του, Κωνσταντίνος και Βασιλική, 
ασχολούνταν με τη γεωργία και ήταν φτωχοί. Αφού υπερέβη τα 15 έτη της ηλικίας του ,δηλαδή 

τα μισά χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο χωριό 
του στο Τσούρχλι κοντά στα μεγαλύτερά του 
αδέρφια που τον φρόντιζαν στο διάστημα που 
έμεινε ορφανός από την ηλικία των 8 ετών. 
Κατέβηκε στα 16 έτη στα  Γιάννενα για να βρει 
πόρους για να επιβιώσει. Στα 22 χρόνια του 
προσελήφθη στα Γιάννενα από τον χατζή 
Αβδουλλάχ εφέντη έμπιστος αξιωματικός του Ιμήν 
πασά ως ιπποκόμος. Ο Ιμήν διαδέχτηκε τον 
πατέρα του στην θέση του Βαλή των Ιωαννίνων το 
1830 όταν εκείνος έγινε Μέγας βεζίρης στην 
Κωνσταντινούπολη. οι Τούρκοι του έδωσαν το 
όνομα γκιαούρ Χασάν.  

Το 1836, ο Γεώργιος αρραβωνιάστηκε μια 
νεαρή ευσεβή Γιαννιώτισσα, την Ελένη. Την ημέρα 
των αρραβώνων του όμως, συκοφαντήθηκε από 
ένα Οθωμανό Χότζα ότι είχε εξισλαμιστεί κατά τα 
προηγούμενα χρόνια και επανήλθε στην ορθόδοξη 
πίστη. Όταν ρωτήθηκε στο δικαστήριο ο Γεώργιος, 
χωρίς φόβο ομολόγησε ότι γεννήθηκε από 
χριστιανούς γονείς και ότι παρέμεινε χριστιανός 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η ακρίβεια των 
λόγων του πιστοποιήθηκε και από το γεγονός ότι 

ήταν απερίτμητος και τελικά αφέθηκε ελεύθερος.  
Παντρεύτηκε ανήμερα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου του ίδιου έτους, δηλαδή 26 

Οκτωβρίου 1836.παραμονές της πρωτοχρονιάς του 1838 η γυναίκα του Ελένη γέννησε το 
πρώτο τους παιδί και στις 7 Ιανουαρίου 1838 ανήμερα του Προδρόμου βάφτισε τον γιο του 
δίνοντας του το όνομα Ιωάννη.  

 
Μαρτύριο 
Το 1837 προσλήφθηκε ως ιπποκόμος στον Μουσελίμη των Φιλιατών, από όπου 

επέστρεψε στα Ιωάννινα το Δεκέμβρη του ίδιου έτους για τη γέννηση και τη βάφτιση του γιου 
του. Εκεί, στις 12 Ιανουαρίου 1838, ημέρα Τετάρτη, ο ίδιος Χότζας τον συκοφάντησε και πάλι ότι 
ευτελίζει τη μουσουλμανική πίστη, κατηγορώντας τον ότι ενώ προηγουμένως ήταν Οθωμανός, 
τώρα είναι Χριστιανός, παντρεμένος με Χριστιανή και ότι βάφτισε και το παιδί του χριστιανό.  

Αφού τον συνέλαβαν, τον έκλεισαν στη φυλακή και τον πίεζαν να αλλαξοπιστήσει. 
Εκείνος όμως παρέμεινε αμετάπειστος, ομολογώντας ακατάπαυστα τη χριστιανική του πίστη. Ο 
κλήρος και ο λαός των Ιωαννίνων μάταια προσπάθησαν να προλάβουν την άδικη απόφαση του 
Τούρκου δικαστή κατά του Γεώργιου. Ο μητροπολίτης Ιωαννίνων, Ιωακείμ ο Χίος, μόλις 
πληροφορήθηκε τα γεγονότα, πήγε στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί το Γεώργιο, αλλά ενώ 
προέβαλε σοβαρά επιχειρήματα, κανένα από αυτά δεν έγινε αποδεκτό. Την επόμενη μέρα,13 
Ιανουαρίου 1838 στο δικαστήριο, προσπάθησαν να πείσουν το Γεώργιο να αλλαξοπιστήσει, 
προτείνοντάς του σημαντικές θέσεις και αξιώματα. Εκείνος εμμένει στην πίστη του ομολογώντας 
για ακόμα μια φορά: "Χριστιανός είμαι". Έτσι το μαρτύριο αρχίζει.  

Τον μαστιγώνουν ανελέητα, τον καίνε με βραστό λάδι και κερί, του τρυπούν τα νύχια με 
ακίδες, βάζουν βαριά πέτρα στο στήθος του, την οποία μόλις και μετά βίας σηκώνουν είκοσι 
άνδρες. Ο Γεώργιος υπομένει γενναία λέγοντας με απλότητα: «Είμαι Χριστιανός και Χριστιανός 
θα πεθάνω».  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/1836
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AC


Την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 1838, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Αντωνίου, ο Άγιος 
απαγχονίστηκε. Το ιερό λείψανό του παρέμεινε κρεμασμένο μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, διάστημα 
κατά το οποίο παρατηρήθηκαν πολλά θαυμαστά σημεία της αγιότητας του. Ήδη από το βράδυ 
της Δευτέρας, 17 Ιανουαρίου, ένα φως κατέβαινε από τον ουρανό και στεφάνωνε το κεφάλι του 
Νεομάρτυρα. Το φως αυτό εμφανιζόταν κάθε βράδυ για όλο το τριήμερο κατά το οποίο ο 
Νεομάρτυρας Γεώργιος παρέμεινε απαγχονισμένος. Τα θεοσημεία, οι θεοφάνειες και τα 
θαύματα άρχισαν από την στιγμή της εξόδου της ψυχής του από το σώμα του και της εισόδου 
της στον κόσμο της βασιλείας του Θεού. θεράπευσε ακόμη και μουσουλμάνα μαζί με πολλούς 
άλλους χριστιανούς. Κατόπιν το σκήνωμα του αγοράστηκε με αντίτιμο 300 γρόσια από τον 
Μουσταφά πασά, καθώς φαίνεται από το κατάστιχο της Μητρόπολης των Ιωαννίνων και ο 
Μητροπολίτης Ιωαννίνων, Ιωακείμ ο Χίος, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες 
Γρεβενών και Άρτης, ενταφίασε το Νεομάρτυρα με τιμές στη δυτική πύλη του ιερού βήματος του 
μητροπολιτικού ναού του Αγίου Αθανασίου. Το μαρτύριο και την ταφή του Γεώργιου 
ακολούθησαν πλήθος θαυμάτων, αδιάψευστα πειστήρια της αγιότητάς του.  

Στις 25 Οκτωβρίου 1971 ο μακαριστός Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σεραφείμ, μετέπειτα 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσις Ελλάδος , μετά του τότε πρωτοσύγκελου του και κατόπιν 
διαδόχου του στα Γιάννενα Θεοκλήτου έκανε την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του, τα οποία 
εναποτέθηκαν στο ομώνυμο ναό των Ιωαννίνων, στην Πλατεία Πάργης. Ιερός ναός 
αφιερωμένος στη μνήμη του Αγίου υπάρχει και στη γενέτειρά του, Άγιο Γεώργιο Γρεβενών, 
όπου φυλάσσεται τμήμα το ιερού του λειψάνου.  

Η μνήμη του τιμάται στις 17 Ιανουαρίου και αποτελεί τον πολιούχο Άγιο της πόλης των 
Ιωαννίνων και της γενέτειράς του, του χωριού Άγιος Γεώργιος Γρεβενών. Τέλος, ο Άγιος τιμάται 
ιδιαίτερα και στο χωριό Αργυρό Πηγάδι Αιτωλοακαρνανίας, όπου υπάρχει ο ομώνυμος 
πεντάτρουλος ναός, ο οποίος είναι ο πρώτος ναός που χτίστικε προς τιμήν του το 1847, δηλαδή 
μόλις 9 χρόνια μέτα το μαρτύριό του.  

 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου 
 
Τὸν πανεύφημον Μάρτυν Χριστοῦ Γεώργιον, Ἰωαννίνων τὸ κλέος καὶ πολιοῦχον λαμπρόν, ἐν 
ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἀνευφημήσωμεν· ὅτι ἐνήθλησε στερρῶς, καὶ κατήνεγκεν ἐχθρόν, τοῦ 
Πνεύματος τῇ δυνάμει· καὶ νῦν ἀπαύστως πρεσβεύει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B9
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 

 
Α 

Ὁσιομάρτυς Ἀββακούμ· ἐμαρτύρησε στίς 6 Αὐγούστου 1628 στή Θεσσαλονίκη γιά τήν πίστη. 
Ὁσιομάρτυς Ἀγαθάγγελος ὁ Ἐσφιγμενίτης· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο σέ ἡλικία 19 ἐτῶν στή Σμύρνη, στίς 19 
Ἀπριλίου 1818. 
Ἅγιος Ἀγγελῆς ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, τήν 1 Σεπτεμβρίου 1680. 
Ἅγιος Ἀγγελῆς ἰατρός ἀπό τό Ἄργος· ἀπεκεφαλίσθη στή Χίο, στίς 3 Δεκεμβρίου 1813. 
Ἅγιος Ἀγγελῆς, ἐκ Μελάμπων Ρεθύμνης Κρήτης· ἀπεκεφαλίσθη στίς 28 Ὀκτωβρίου 1824, πρό τῆς Μεγάλης 
Πόρτας Ρεθύμνης. 
Ἅγιος Ἀθανάσιος ἀπό τήν Κίο· ἐμαρτύρησε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 24 Ἰουλίου 1670 (ἀποκεφαλισμός). 
Ἅγιος Ἀθανάσιος ἀπό τήν Ἀττάλεια· ἀπεκεφαλίσθη στήν Σμύρνη, στίς 7 Ἰανουαρίου 1700. 
Ἅγιος Ἀθανάσιος ἱερομόναχος ἀπό τή Σπάρτη τῆς Ἀττάλειας· ἐμαρτύρησε στίς 29 Ὀκτωβρίου 1653 "ἐν 
Μουντανίοις". 
Ἅγιος Ἀκάκιος ἀπό τήν Μακεδονία· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, τήν 1 Μαΐου 1815. 
Ἅγιος Ἀλέξανδρος ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὁ Δερβίσης· ἐμαρτύρησε στήν Σμύρνη, στίς 26 Μαΐου 1794. 
Ἅγιος Ἀναστάσιος Πανέρης ἀπό τήν Μυτιλήνη· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στόν Κασαμπᾶ τῆς Μ. Ἀσίας, στίς 11 
Αὐγούστου 1816. 
Ἅγιος Ἀναστάσιος ἀπό τό Ροδοβίσιο τῆς Βουλγαρίας· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στίς 8 Αὐγούστου 1794, στή 
Θεσσαλονίκη. 
Ἅγιος Ἀναστάσιος ἀπό τό Ναύπλιο· ἐμαρτύρησε τήν 1 Φεβρουαρίου 1655 στό Ναύπλιο. 
Ἅγιος Ἀναστάσιος ἱερομάρτυς ἀπό τόν Ἅγιο Βλάσιο Ἰωαννίνων· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 8 
Ἰουλίου 1743. 
Ἅγιος Ἀνδρέας Ἀργέντης ἀπό τήν Χίο· ἐμαρτύρησε στίς 29 Μαΐου 1465 γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη. 
Ἅγιοι Ἀνώνυμοι τρεῖς μάρτυρες ἀπό τήν Πελοπόννησο· ἀπαγχονίσθηκαν στό Βραχώρι τό 1786. 
Ἅγιος Ἀπόστολος ἀπό τόν Ἅγιο Λαυρέντιο Πηλίου· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 16 Αὐγούστου 
1686. 
Ἅγιος Ἀργύρης ἤ Ἀργυρός ἀπό τήν Ἀπανομή Μακεδονίας· ἀπαγχονίσθηκε στήν Θεσσαλονίκη, στίς 11 Μαΐου 1806. 
Ἁγία Ἀργυρῆ ἀπό τήν Προύσσα· παρέδωσε τό πνεῦμα, κατόπιν πολυχρονίων δεινῶν, στό Χάσκιόϊ 
Κωνσταντινουπόλεως, στίς 5 Ἀπριλίου 1721. 
Ἅγιος Ἀχμέδ Κάλφας· ἀπαγχονίσθηκε στίς 3 Μαΐου 1682, στό Κεάτχανε Μπαξέ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Ἅγιος Αὐξέντιος ἀπό τήν Βελλᾶ· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 25 Ἰανουαρίου 1720.  
 

Γ 
Ἅγιος Γαβριήλ ἐν Αἰγύπτῳ· ἐμαρτύρησε στήν Αἴγυπτο, στίς 18 Ὀκτωβρίου 1522. 
Ἅγιος Γαβριήλ, Οἰκουμενικός Πατριάρχης· ἀπαγχονίσθηκε στήν Προύσσα, στίς 3 Δεκεμβρίου 1659. 
Ἅγιος Γαβριήλ, Ἀρχιεπίσκοπος Πεκίου· ἀπαγχονίσθηκε στήν Προύσσα, στίς 13 Δεκεμβρίου 1652. 
Ἅγιος Γαβριήλ ἐξ Ἀλλώνης τῆς Προκοννήσου· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 2 Φεβρουαρίου 1676. 
Ὁσιομάρτυς Γεδεών ἐκ Θεσσαλίας· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στόν Τύρναβο, στίς 30 Δεκεμβρίου 1818. 
Ὁσιομάρτυς Γεννάδιος· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 6 Ἀπριλίου 1818. 
Ὁσιομάρτυς Γεράσιμος ὁ Καρπενησιώτης· ἀπεκεφαλίσθη γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη στίς 3 Ἰουλίου 
1812. 
Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Καράτοβα τῆς Σερβίας· ὑπέστη τόν διά πυρός θάνατο, στίς 11 Φεβρουαρίου 1515, στήν Σόφια 
τῆς Βουλγαρίας. 
Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μυτιληνιαῖος, ὁ Παϊζάνος· ἐμαρτύρησε γιά τήν εὐσέβεια στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 14 
Φεβρουαρίου 1693. 
Ἅγιος Γεώργιος (Χατζῆ Γεώργιος) ἐκ Φιλαδελφείας· ἀπεκεφαλίσθη ἐν Καρατζασοῦ, στίς 2 Ὀκτωβρίου 1794. 
Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεαπολίτης· ἀπεκεφαλίσθη στίς 3 Νοεμβρίου 1797. 
Ἅγιος Γεώργιος ἐξ Ἐφέσου· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο δι' ἀποκεφαλισμοῦ στίς 5 Ἀπριλίου 1801, στήν Ἔφεσο. 
Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Χίου· ἐσφαγιάσθη γιά τήν πίστη στίς Κυδωνίες, στίς 26 Νοεμβρίου 1807. 
Ἅγιος Γεώργιος ἐξ Ἀτταλείας· ἀπαγχονίσθηκε γιά τήν πίστη στίς 25 Ἰουνίου 1823. 
Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Γρεβενῶν· ἀπαγχονίσθηκε στά Ἰωάννινα, στίς 17 Ἰανουαρίου 1838. 
Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Κρήτης· ἀπεκεφαλίσθη γιά τήν πίστη στίς 7 Φεβρουαρίου 1867. 
Ἅγιος Γεώργιος ἐκ Ραψάνης· ἀπεκεφαλίσθη στόν Τόρναβο, στίς 5 Μαρτίου 1818. 
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε´, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως· ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 10 
Ἀπριλίου 1821.  

Δ 
Ὁσιομάρτυς Δαβίδ ἐκ Κυδωνιῶν· ἀπαγχονίσθηκε στή Θεσσαλονίκη, στίς 26 Ἰουνίου 1813. 
Ἅγιος Δαμασκηνός μοναχός ἐκ Κωνσταντινουπόλεως· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 13 Νοεμβρίου 
1681. 
Ἅγιος Δαμιανός, μοναχός ἐκ Ριχόβου Ἀγράφων· ὑπέστη τόν διά ἀπαγχονισμοῦ θάνατον στή Λάρισα, στίς 14 
Φεβρουαρίου 1568. 
Ἅγιος Δημήτριος Τορναρᾶς· ἀπετμήθη τήν κεφαλή γιά τήν εὐσέβειά του, στίς 19 Μαρτίου 1564. 
Ἅγιος Δημήτριος ἐκ Φιλαδελφείας· ἐμαρτύρησε στή Φιλαδέλφεια, στίς 2 Ἰουνίου 1657. 



Ἅγιος Δημήτριος ἐκ Γαλατᾶ Κωνσταντινουπόλεως· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 27 Ἰανουαρίου 
1784. 
Ἅγιος Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος· ἀπεκεφαλίσθη στήν Τρίπολη, στίς 28 Μαΐου 1794. 
Ἅγιος Δημήτριος ὁ Χιοπολίτης· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο δι' ἀποκεφαλισμοῦ στίς 29 Ἰανουαρίου 1802. 
Ἅγιος Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος, ἐκ Τριφυλίας· ἐμαρτύρησε δι' ἀποκεφαλισμοῦ στήν Τρίπολη, στίς 14 Ἀπριλίου 
1803. 
Ἅγιος Δημήτριος Μοναχός, ἐκ Σαμαρίνης τῆς Πίνδου· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στά Ἰωάννινα, στίς 17 Αὐγούστου 
1808. 
Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μπεγάζης, ἐκ Μυτιλήνης· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 11 Αὐγούστου 1816. 
Ἅγιος Διονύσιος ὁ Φιλόσοφος, Μητροπολίτης Λαρίσης· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στά Ἰωάννινα, τό 1611. 
Ἅγιος Δούκας, ράπτης ἐκ Μυτιλήνης· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 24 Ἀπριλίου 1564.  
 

Ε 
Παρθενομάρτυς Εἰρήνη· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στή Λέσβο, στίς 9 Ἀπριλίου 1463. 
Ὁσιομάρτυς Εὐθύμιος ἀπό τήν Δημητσάνα· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 22 Μαρτίου 1814.  
 

Ζ 
Ἅγιος Ζαχαρίας, Μητροπολίτης Κορίνθου· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κόρινθο, στίς 30 Μαρτίου 1684. 
Ἅγιος Ζαχαρίας ἀπό τήν Ἄρτα· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο διά ραβδισμοῦ στήν Πάτρα, στίς 20 Ἰανουαρίου 1782. 
Ἅγιος Ζαχαρίας ἀπό τήν Προύσσα· ἀπεκεφαλίσθη στήν Προύσσα, στίς 28 Μαΐου 1802.  

Η 
Ἅγιος Ἠλίας Ἀρδούνης ἀπό τήν Καλαμάτα· ὑπέστη τόν διά πυρᾶς μαρτυρικό θάνατο στήν Καλαμάτα, στίς 31 
Ἰανουαρίου 1686.  

Θ 
Ἅγιος Θεόδωρος· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στά Δαρδανέλια, στίς 2 Αὐγούστου 1690. 
Ἅγιος Θεόδωρος ἀπό τήν Μυτιλήνη· ἀπαγχονίσθηκε στή Μυτιλήνη, στίς 30 Ἰανουαρίου 1784. 
Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος, ἐκ Νεοχωρίου· ἀπαγχονίσθηκε στίς 17 Φεβρουαρίου 1795, στήν Μυτιλήνη. 
Ἅγιος Θεοφάνης· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στήν Κωνσταντινούπολη γιά τήν πίστη, στίς 8 Ἰουνίου 1559. 
Ἅγιος Θεόφιλος ἐκ Ζακύνθου· ἐμαρτύρησε στή Χίο, στίς 24 Ἰουλίου 1635.  
 

Ι 
Ἅγιος Ἰάκωβος ἀπό τήν Καστοριά· ἀπαγχονίσθηκε γιά τήν πίστη στήν Ἀνδριανούπολη, τήν 1 Νοεμβρίου 1520. 
Ἅγιος Ἰάκωβος, ἱεροδιάκονος· ἀπαγχονίσθηκε στήν Ἀδριανούπολη τήν 1 Νοεμβρίου 1520. 
Ὁσιομάρτυς Ἰγνάτιος· ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 8 Ὀκτωβρίου 1814. 
Ὁσιομάρτυς Ἱλαρίων ἀπό τό Ἡράκλειο Κρήτης· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 20 Σεπτεμβρίου 1804. 
Ἅγιος Ἰορδάνης ἀπό τήν Τραπεζούντα· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 2 Φεβρουαρίου 1650. 
Ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τήν Τραπεζούντα· ἀπεκεφαλίσθη στό Ἀσπρόκαστρο, στίς 2 Ἰουνίου 1492. 
Ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τά Ἰωάννινα· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 18 Ἀπριλίου 1526. 
Ὁσιομάρτυς Ἰωάννης Κουζικᾶς· ἐμαρτύρησε γιά τήν εὐσέβεια, στίς 18 Ἀπριλίου 1564. 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κάλφας· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 26 Φεβρουαρίου 1575. 
Ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τά Σφακιά Κρήτης· ἀπαγχονίσθηκε στή Ν. Ἔφεσο, στίς 15 Σεπτεμβρίου 1811. 
Ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τή Θάσο· ἀπεκεφαλίσθη γιά τήν πίστη στίς 20 Δεκεμβρίου 1652, στήν Κωνσταντινούπολη. 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βλάχος· ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 12 Μαΐου 1662. 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ναύκληρος· ὑπέστη τόν διά πυρᾶς θάνατο στήν Κῶ, στίς 8 Ἀπριλίου 1669. 
Ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τή Βουλγαρία· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 5 Μαρτίου 1784. 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσοχόος, ἀπό τή Βουλγαρία· ἀπεκεφαλίσθη στίς 14 Μαΐου 1802. 
Ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τή Θεσσαλονίκη· ἀπεκεφαλίσθη στή Σμύρνη, στίς 29 Μαΐου 1802. 
Ἅγιος Ἰωάννης ἀπό τήν Κόνιτσα· ἀπεκεφαλίσθη στό Βραχώριο, στίς 23 Σεπτεμβρίου 1814. 
Ὁσιομάρτυς Ἰωάσαφ· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 26 Ὀκτωβρίου1536. 
Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Χαλεπλῆς· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 4 Φεβρουαρίου 1686.  
 

Κ 
Ἅγιος Κοσμᾶς· ἐμαρτύρησε γιά τήν εὐσέβεια, λίγο μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
Ἅγιος Κυπριανός ἀπό τά Ἄγραφα· ἀπεκεφαλίσθη στό Φανάρι τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στίς 5 Ἰουλίου 1679. 
Ὁσιομάρτυς Κύριλλος ἀπό τήν Θεσσαλονίκη· ἄθλησε γιά τήν πίστη, στίς 6 Ἰουλίου 1566. 
Ἅγιος Κυρμιδώλης· ὑπέστη φρικτό μαρτύριο γιά τήν πίστη στήν Αἴγυπτο, στίς 18 Ὀκτωβρίου 1522. 
Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ρῶσσος· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 26 Δεκεμβρίου 1743. 
Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἀπό τήν Μυτιλήνη· ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 2 Ἰουνίου 1819. 
Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος· ἀπαγχονίσθηκε γιά τήν πίστη στή Ρόδο, στίς 14 Νοεμβρίου 1800.  
 

Λ 
Ἅγιος Λάζαρος ἀπό τήν Βουλγαρία· ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο στήν Πέργαμο, στίς 23 Ἀπριλίου 1802. 
Ἅγιος Λάμπρος· ἄθλησε γιά τήν πίστη στή Μάκρη, στίς 2 Ἰουλίου 1838. 
Ὁσιομάρτυς Λουκᾶς ἀπό τήν Ἀδριανούπολη· ἀπαγχονίσθηκε γιά τήν πίστη στήν Μυτιλήνη, στίς 23 Μαρτίου 1802.  
 



Μ 
Ὁσιομάρτυς Μακάριος· ἀπεκεφαλίσθη στή Θεσσαλονίκη, στίς 14 Σεπτεμβρίου 1527. 
Ὁσιομάρτυς Μακάριος ἀπό τή Βιθυνία· ἐμαρτύρησε στήν Προύσα, στίς 6 Ὀκτωβρίου 1590. 
Ὁσιομάρτυς Μαλαχίας ἀπό τή Ρόδο· ὑπέστη τόν διά πυρᾶς θάνατο στά Ἱεροσόλυμα, στίς 29 Σεπτεμβρίου 1500. 
Ἅγιος Μανουήλ ἀπό τά Σφακιά Κρήτης· ἀπεκεφαλίσθη στή Χίο, στίς 15 Μαρτίου 1792. 
Ἁγία Μαρία· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη τόν Μάϊο τοῦ 1826. 
Ἅγιος Μᾶρκος ἀπό τήν Κρήτη· ἐμαρτύρησε στήν Σμύρνη, στίς 14 Μαΐου 1643. 
Ἅγιος Μᾶρκος ἀπό τήν Σμύρνη· ἐσφαγιάσθη γιά τήν πίστη στή Χίο, στίς 5 Ἰουνίου 1801. 
Ἅγιος Μῆτρος (ἤ Δημήτριος) ὁ Πελοποννήσιος· ἐμαρτύρησε στήν Τρίπολη, στίς 28 Μαΐου 1794. 
Ἅγιος Μιχαήλ ἐξ Ἀγράφων· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στή Θεσσαλονίκη, στίς 21 Μαρτίου 1544. 
Ἅγιος Μιχαήλ ὁ Μαυροειδής, ἀπό τήν Ἀδριανούπολη· ἀπεκεφαλίσθη στήν Ἀδριανούπολη, στίς 17 Φεβρουαρίου, 
τέλη 15ου αἰώνα. 
Ἅγιος Μύρων ἀπό τήν Κρήτη· ἀπαγχονίσθηκε στό Ἡράκλειο Κρήτης, στίς 20 Μαρτίου 1794.  
 

Ν 
Ἅγιος Νεκτάριος ἐκ Βρυούλλων· ἀπεκεφαλίσθη στίς 11 Ἰουλίου 1820. 
Ὁσιομάρτυς Νικόδημος ἐκ Μετεώρων· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 16 Αὐγούστου 1551. 
Ἅγιος Νικόδημος ἐξ Ἑλβασάν· ἀπεκεφαλίσθη στό Ἑλβασάν, στίς 11 Ἰουλίου 1722. 
Ἅγιος Νικήτας ὁ Νισύριος· ἀπεκεφαλίσθη στή Χίο, στίς 21 Ἰουνίου 1732. 
Ἅγιος Νικήτας ἐξ Ἠπείρου· ἀπαγχονίσθηκε στίς Σέρρες, στίς 4 Ἀπριλίου 1808. 
Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Θεσσαλονίκης· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στή Λέσβο, στίς 9 Ἀπριλίου 1463. 
Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Κορίνθου· ὑπέστη τόν διά πυρᾶς θάνατον στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 14 Φεβρουαρίου 1554. 
Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Μετσόβου· ἐμαρτύρησε στά Τρίκαλα, στίς 17 Μαΐου 1617. 
Ἅγιος Νικόλαος Καραμάνος· ἀπαγχονίσθηκε στή Σμύρνη, στίς 6 Δεκεμβρίου 1657. 
Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Καρπενησίου· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 23 Σεπτεμβρίου 1672. 
Ἅγιος Νικόλαος· ἐμαρτύρησε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 12 Νοεμβρίου 1732. 
Ἅγιος Νικόλαος ἐκ Μαγνησίας· ὑπέστη φρικτά βασανιστήρια γιά τήν πίστη, στίς 24 Ἀπριλίου 1796.  
 

Ο 
Ἅγιος Ὀνούφριος ἐκ Βουλγαρίας· ἀπεκεφαλίσθη στή Χίο, στίς 4 Ἰανουαρίου 1818.  
 

Π 
Ἅγιος Πέτρος, ἱερομάρτυς· ἐμαρτύρησε γιά τήν εὐσέβεια, λίγο μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στήν 
Τραπεζοῦντα. 
Ἅγιος Παρθένιος Γ´, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως· ἀπαγχονίσθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 24 Μαρτίου 
1657. 
Ἅγιος Παρασκευᾶς ἐκ Τραπεζοῦντος· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη, τήν 1 Μαρτίου 1659. 
Ἅγιος Παῦλος ὁ Ρῶσος· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 3 Ἀπριλίου 1683. 
Ὁσιομάρτυς Παχώμιος· ἀπεκεφαλίσθη γιά τήν πίστη, στίς 21 Μαΐου 1732. 
Ἅγιος Πολύδωρος ἐκ Λευκωσίας· ὑπέστη τό δι' ἀπαγχονισμοῦ μαρτύριο στή Ν. Ἔφεσο, στίς 3 Σεπτεμβρίου 1794. 
Ὁσιομάρτυς Προκόπιος ἐκ Βάρνας· ἀπεκεφαλίσθη γιά τήν πίστη στήν Σμύρνη, στίς 25 Ἰουνίου 1810. 
Ὁσιομάρτυς Παῦλος ἐκ Πελοποννήσου· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 22 Μαΐου 1818. 
Ἅγιος Παναγιώτης· ἀπεκεφαλίσθη στήν Ἰερουσαλήμ, μεταξύ τῶν ἐτῶν 1827 - 1838.  
 

Ρ 
Ἅγιος Ραφαήλ ἐξ Ἰθάκης· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στή Λέσβο, στίς 9 Ἀπριλίου 1463. 
Ὁσιομάρτυς Ρωμανός ἐκ Καρπενησίου· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 5 Ἰανουαρίου 1694. 
Ἅγιος Ρωμανός ἱερομάρτυς· ἐσφαγιάσθη γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 6 Ἰανουαρίου 1695.  
 

Σ 
Ἅγιος Σεραφείμ ἱερομάρτυς, ἐπίσκοπος Φαναρίου· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 4 Δεκεμβρίου 1601. 
Ἅγιος Συμεών ἐκ Τραπεζοῦντος· ὑπέστη μαρτυρικό τέλος στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 14 Αὐγούστου 1653. 
Ἅγιος Σταμάτιος ἐκ Βόλου· ἐσφαγιάσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 16 Αὐγούστου 1680. 
Ἅγιοι Σταμάτιος, Ἰωάννης καί Νικόλαος ἐκ Σπετσῶν· ἀπεκεφαλίσθησαν γιά τήν πίστη στή Χίο, στίς 3 Φεβρουαρίου 
1822. 
Ἅγιος Σάββας Νιγδελῆς· ἐσφαγιάσθη γιά τήν πίστη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 12 Νοεμβρίου 1726.  
 

Τ 
Ἅγιος Τριαντάφυλλος ἐκ Ζαγορᾶς· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 8 Αὐγούστου 1680. 
Ὁσιομάρτυς Τιμόθεος ὁ Ἑσφιγμενίτης· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 29 Ὀκτωβρίου 1820.  
 

Φ 
Ἁγία Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη στήν Ἀθήνα, στίς 19 Φεβρουαρίου 1589.  
 

Χ 
Ἅγιος Χρῆστος ὁ Κηπουρός· ἀπεκεφαλίσθη στήν Κωνσταντινούπολη, στίς 12 Φεβρουαρίου 1748. 
Ἁγία Χρυσῆ ἡ Παρθενομάρτυς· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 13 Ὀκτωβρίου 1795. 
Ὁσιομάρτυς Χριστοφόρος ἐξ Ἀδριανουπόλεως· ἐμαρτύρησε γιά τήν πίστη, στίς 16 Ἀπριλίου 1818.  
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