
Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ἐξ Ἰωαννίνων 

 

 Ὁ ἅγιοσ νεομάρτυσ Γεϊργιοσ, ὁ πολιοῦχοσ τῶν Ἰωαννίνων , καταγόταν ἀπὸ ἕνα 

χωριὸ τῶν Γρεβενῶν, τὸ ὁποῖο ὀνομαηόταν Σηοφρχλθ, ςιμερα Ἅγιοσ Γεϊργιοσ. 

Ἦταν φτωχὸσ καὶ ἀγράμματοσ ἄνκρωποσ. ὲ ἡλικία ὀκτὼ ἐτῶν ἔμενε ὀρφανόσ. Καὶ 

ἀπὸ τοὺσ δφο γονεῖσ του. Ὅταν μεγάλωςε ἐργαηόταν ὡσ ἱπποκόμοσ ςὲ κάποιον 

τοῦρκο ἀγᾶ .Οἱ Σοῦρκοι, ὅπωσ ςυνικιηαν, δὲν τὸν ἀποκαλοῦςαν μὲ τὸ ὄνομά του 

ἀλλὰ Γκιαοὺρ Χαςᾶν. 

Σὸ ἔτοσ 1836 ὁ ἀγᾶσ, τὸν ὁποῖο ὑπθρετοῦςε ὁ ἅγιοσ, ἐγκαταςτάκθκε γιὰ 

ὑπθρεςιακοὺσ λόγουσ ςτὰ Ἰωάννινα. Ἐκεῖ ςτὰ Ἰωάννινα ὁ ἅγιοσ ἀρραβωνιάςτθκε μὲ 

μία νζα ὀνόματι Ἑλζνθ, ὀρφανὴ καὶ αὐτὴ ἀπὸ γονεῖσ, πτωχὴ ὑλικὰ ἀλλὰ πλοφςια 

ψυχικά. Κάποιοσ Χότηασ, ὁ ὁποῖοσ γνϊριηε τὸν Ἅγιο καὶ ἄκουγε νὰ τὸν φωνάηουν 

Γκιαοὺρ Χαςᾶν παραξενεφτθκε ποὺ ἀρραβωνιάςτθκε Χριςτιανὴ καὶ τὸν κατθγόρθςε 

ςτὸ δικαςτιριο πὼσ ἐνῶ εἶναι μουςουλμάνοσ παντρεφεται Χριςτιανι. Μπροςτὰ ςτὸ 

δικαςτιριο ὁ Ἅγιοσ ὁμολόγθςε πὼσ εἶναι Χριςτιανόσ. Ὁ δικαςτὴσ δὲν πείςτθκε καὶ 

τὸν ἔςτειλε ςτὸν βεηφρθ, ὅπου ἀνακρινόμενοσ ὁ Ἅγιοσ ὁμολόγθςε ξανὰ τὴ 

χριςτιανικι του πίςτθ. Ὁ βεηφρθσ μάλιςτα κάλεςε καὶ τὸν ἀφζντθ τοῦ Ἁγίου, ὁ 

ὁποῖοσ ἐπιβεβαίωςε τὴν χριςτιανικι του ἰδιότθτα, πράγμα τὸ ὁποῖο καταγράφθκε 

ςτὸν κϊδικα τοῦ δικαςτῆ, πὼσ εἶναι Χριςτιανόσ. Μετὰ τὸ γεγονὸσ αὐτὸ ἔκανε τὸν 

γάμο του μὲ τὴν Ἑλζνθ. 

τὸ μεταξὺ ὁ ἀφζντθσ του μετατζκθκε ςτὴν Προῦςα τῆσ Μ. Ἀςίασ, ὅπου ἀρχικὰ τὸν 

ἀκολοφκθςε, ἀργότερα ὅμωσ ἐπζςτρεψε ςτὰ Ἰωάννινα. Προςκολλικθκε ςὲ κάποιον 

ἀγᾶ πάλι ὡσ ἱπποκόμοσ. Ὅταν ἔφυγε καὶ αὐτὸσ ὁ Ἅγιοσ δὲν τὸν ἀκολοφκθςε ἀλλὰ 

παρζμεινε μὲ τὴν οἰκογζνειά του, διότι ςτὸ μεταξὺ ἡ ςφηυγόσ του γζννθςε γιὸ τὸν 

ὁποῖο βάπτιςαν μὲ τὸ ὄνομα Ἰωάννθ. 
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Κάποια μζρα ὁ Ἅγιοσ πθγαίνοντασ ςτὴν ἀγορὰ γιὰ ἀναηιτθςθ ἐργαςίασ ςυνάντθςε 

ἐκεῖνον τὸν Χότηα ποὺ τὸν εἶχε κατθγοριςει. Μόλισ τὸν εἶδε ἐκεῖνοσ ἀμζςωσ τὸν 

ἅρπαξε καὶ τοῦ λζει: 

Μζχρι πότε κὰ παίηεισ μὲ τὴν πίςτθ ; Ἢ Σοῦρκοσ ἢ Χριςτιανὸσ; 

Ὁ Ἅγιοσ τοῦ ηθτοῦςε νὰ τὸν ἀφιςει, ἔτυχε μάλιςτα νὰ περνᾶ ἐκείνθ τὴν ὥρα ὁ 

κουνιάδοσ του, ὁ ὁποῖοσ προςπακοῦςε νὰ τὸν βγάλει ἀπὸ τὰ χζρια τοῦ χότηα. 

Ἐξαιτίασ τῆσ φαςαρίασ ςτὸ μεταξὺ μαηεφτθκαν καὶ ἄλλοι Σοῦρκοι καὶ Ρωμιοί. 

Ἀπζναντι ἀκριβῶσ ἦταν τὸ ςπίτι τοῦ παςᾶ, ὁ ὁποῖοσ βλζποντασ τὴ φαςαρία ἔςτειλε 

ἀνκρϊπουσ του καὶ τοὺσ ἔφεραν μπροςτά του. Ὁ χότηασ κατθγόρθςε τὸν Ἅγιο πϊσ, 

ἐνῶ ἦταν τοῦρκοσ, τϊρα ἔγινε Χριςτιανόσ. τὴ ςχετικὴ ἐρϊτθςθ τοῦ παςᾶ ὁ Ἅγιοσ 

ἀπάντθςε μὲ πολὺ κάρροσ, Χριςτιανὸσ γεννικθκα καὶ Χριςτιανὸσ κὰ πεκάνω. Ὁ 

πασᾶσ τότε τὸν ἔςτειλε ςτὸν δικαςτι. 

Ὁ δικαςτὴσ μολονότι γνϊριηε τὴν ὑπόκεςθ ρϊτθςε τὸν Ἅγιο: Χριςτιανὸσ εἶςαι ἐςὺ; 

τὴν καταφατικὴ ἀπάντθςθ τοῦ Ἅγίου τοῦ λζει πάλι: Κάποτε ἤςουν Χριςτιανὸσ ἀλλὰ 

τϊρα εἶςαι Σοῦρκοσ. 

—Ὄχι, ὄχι, τοῦ ἀπάντθςε ὁ Ἅγιοσ, Χριςτιανὸσ εἶμαι κακὼσ κι ἐςὺ τὸ ξζρεισ καὶ εἶναι 

περαςμζνο καὶ ςτὰ χαρτιά ςου. 

—Ναί, τοῦ λζει ὁ δικαςτισ, ἀλλὰ τότε ἦταν ἕνασ ὁ μάρτυρασ, τϊρα ὅμωσ μαρτυροῦν 

πολλοὶ πὼσ εἶςαι Σοῦρκοσ. φμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τουσ, ἕνα ἀπὸ τὰ δφο πρζπει 

νὰ κάμεισ , ἢ νὰ γίνεισ Σοῦρκοσ ἢ νὰ κανατωκεῖσ. 

—Κάνε ὅ,τι κζλεισ, ἦταν ἡ ἀπάντθςθ τοῦ Ἁγίου. 

Σότε, ἀφοῦ τὸν ἤλεγξαν ἂν τοῦ εἶχαν κάνει περιτομὴ καὶ δὲν βρῆκαν τίποτε, τὸν 

ὁδιγθςαν ςτὸν ἀνκφπατο. Μετὰ ἀπὸ νζα ἀνάκριςθ καὶ ὁμολογία τὸν ἔκλειςαν ςτὴ 

φυλακι. Ἐκεῖ βρίςκονταν δφο Χριςτιανοὶ ἀπὸ τὴ Βοφρμπιανθ, οἱ ὁποῖοι τὸν 

ρϊτθςαν γιὰ τὴν ὑπόκεςι του καὶ, ὅταν ἔμακαν πὼσ ἦταν γιὰ τὴν πίςτθ, τὸν 

παρότρυναν νὰ μείνει ςτακερὸσ καὶ ἂν χρειαςτεῖ νὰ μαρτυριςει ἀκόμθ. 

Σὴν ἄλλθ μζρα τὸν ὁδιγθςαν πάλι ςτὸν δικαςτι, ὁ ὁποῖοσ μὲ τοὺσ παρακακθμζνουσ 

του τὸν προζτρεπε νὰ ἐξιςλαμιςκεῖ. Ὁ Ἅγιοσ ἔμενε ςτακερὸσ λζγοντασ: Χριςτιανὸσ 

εἶμαι καὶ Χριςτιανὸσ πεκαίνω. 

Σὸν ὁδιγθςαν τότε πάλι ςτὴ φυλακι, τὸν ξάπλωςαν, κάτω τοῦ ἔβαλαν τὰ πόδια ςτὸ 

τιμωρθτικὸ ξφλο καὶ πάνω του τοποκζτθςαν μία πλάκα βάρουσ πενιντα ὀκάδων 

περίπου. Ὁ Ἅγιοσ κοιμικθκε ςὰν νὰ ἦταν ςκεπαςμζνοσ μὲ πάπλωμα. Σὸ πρωὶ τὸν 

ρωτοῦςαν οἱ ἄλλοι φυλακιςμζνοι: 



−Πῶσ πζραςεσ τὴ νφχτα, ἀδελφὲ; ἐμεῖσ φοβθκικαμε μιπωσ πεκάνεισ ἀπὸ τὸ βάροσ 

τῆσ πλάκασ. 

−Δὲν κατάλαβα τίποτα, τοὺσ ἀπάντθςε ὁ Ἅγιοσ, μάλιςτα εἶδα καὶ ὄνειρο, ἕνα νζο 

ἀςπροφορεμζνο ποφ μοῦ εἶπε: μὴ φοβᾶςαι, Γεϊργιε. 

Σὸν ὁδιγθςαν καὶ πάλι ςτὸ δικαςτιριο, ὅπου ὁ Ἅγιοσ ὁμολόγθςε γιὰ τρίτθ φορὰ τὸν 

Χριςτό. 

Ἦρκε ἡ ὥρα νὰ βγάλω ἀπόφαςθ, τοῦ λζει ὁ δικαςτισ, νὰ καταδικαςτεῖσ. 

Χωρὶσ νὰ φοβθκεῖ ὁ Ἅγιοσ, μὲ πολὺ κάρροσ τοῦ ἀπάντθςε: 

−Κάνε ὅ,τι κζλεισ, δὲν φοβοῦμαι τίποτε, ὄχι μία ἀπόφαςθ μὰ ἑκατὸ νὰ βγάλεισ. 

Βλζποντασ τὴν γενναιότθτά του ὁ δικαςτὴσ γιὰ μία ςτιγμὴ ςκζφτθκε νὰ τὸν 

ἐλευκερϊςει, ὅμωσ ὁ τουρκικὸσ ὄχλοσ φϊναηε νὰ κανατωκεῖ ὡσ ὑβριςτὴσ τοῦ 

Ἰςλάμ. 

Ἔτςι ἐκδόκθκε καταδικαςτικὴ ἀπόφαςθ. Σὴν ὥρα ἐκείνθ, λζνε, μία μεγάλθ ἀςτραπὴ 

ἔςκιςε τὸν οὐρανό, ςυνοδευόμενθ ἀπὸ ἕνα τρομερὸ κρότο ἐνῶ ςυγχρόνωσ ἔγινε 

ἀναβραςμὸσ ςτὴ λίμνθ ὥςτε οἱ ἄνκρωποι φοβικθκαν. 

Οἱ Μθτροπολίτεσ Ἰωαννίνων, Ἄρτθσ καὶ Γρεβενῶν προςπάκθςαν μὲ τὴν παρζμβαςι 

τουσ νὰ τὸν ἐλευκερϊςουν ἀλλὰ δὲν κατάφεραν τίποτα. 

Μζχρι νὰ γίνει ἡ ἐκτζλεςθ ἔκλειςαν τὸν Γεϊργιο ςτὴ φυλακι, ὅπου δὲν ςταμάτθςαν 

νὰ τὸν ἐνοχλοῦν οἱ Σοῦρκοι μὲ διαφόρουσ ἀπεςταλμζνουσ τουσ νὰ ἀρνθκεῖ τὸν 

Χριςτό. Ἀπὸ τὴν ἄλλθ μεριὰ οἱ Χριςτιανοὶ φυλακιςμζνοι τὸν ςτιριηαν καὶ τὸν 

παρακινοῦςαν νὰ μείνει ςτακερὸσ ςτὴν πίςτθ, ὥςτε ὑπομζνοντασ λίγο πόνο νὰ 

βρεκεῖ κοντὰ ςτὸν Χριςτό. 

Σὴν ἄλλθ μζρα, ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, οἱ διμιοι τὸν ὁδιγθςαν ςτὸν τόπο τῆσ 

ἐκτζλεςθσ. 

Ὁ Ἅγιοσ δόξαςε τὸν Θεὸ καὶ χάρθκε ποὺ τὸν ἀξίωνε νὰ μαρτυριςει γιὰ τὸ ὄνομά 

Σου. 

Ἦταν καυμαςτὸ νὰ τὸν βλζπει κανζνασ πὼσ ἔτρεχε, μὲ πόςθ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαςθ, ςὰ 

νὰ μὴν πατοῦςε ςτὴ γῆ, λὲσ καὶ πετοῦςε ςτὸν ἀζρα. Σὸ πρόςωπό του κυριολεκτικὰ 

ἄςτραφτε ἀπὸ χαρά. 

Ὅταν ἔφκαςαν ςτὸν τόπο τῆσ ἐκτζλεςθσ, ςτὴν πφλθ τοῦ φρουρίου, ὁμολόγθςε γιὰ 

τελευταία φορὰ: Χριςτιανὸσ εἶμαι, προςκυνῶ τὸν Χριςτό μου καὶ τὴν Δζςποινά μου 

Θεοτόκο. 



Παρακάλεςε τοὺσ δθμίουσ νὰ τοῦ λφςουν τὰ χζρια, ἔκανε τὸ ςθμεῖο τοῦ ςταυροῦ 

καὶ φϊναξε πρὸσ τοὺσ Χριςτιανοὺσ: υγχωρζςτε με , ἀδελφοὶ καὶ ὁ Θεὸσ νὰ ςᾶσ 

ςυγχωριςει. Κι ὅπωσ ἔλεγε αὐτὰ, τὸν ἀπαγχόνιςαν. Ἦταν τριάντα ἐτῶν. 

Σὸ λείψανό του ἔμεινε τρία μερόνυχτα, κατὰ τὴ ςυνικεια, κρεμαςμζνο. Κάκε νφχτα 

ἐρχόταν οὐράνιο φῶσ καὶ τὸν περιζβαλε. Μετὰ τὶσ τρεῖσ ἡμζρεσ, ὕςτερα ἀπὸ 

παράκλθςθ τοῦ ςυλλόγου τῶν ἱπποκόμων, δόκθκε ἄδεια ταφῆσ. 

Μετζφεραν τὸ ἅγιο λείψανο ςτὸν Μθτροπολιτικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀκαναςίου, ὅπου 

ἦςαν ςυγκεντρωμζνοι οἱ Μθτροπολίτεσ, ὁ κλῆροσ καὶ πλῆκοσ Χριςτιανῶν. 

Ἀφοῦ τὸ ἑτοίμαςαν γιὰ τὴν ταφὴ ςτὸ παρεκκλιςιο τῆσ Ἁγίασ Μαρίνθσ ἔψαλαν τὴν 

ἀκολουκία μὲ δάκρυα ςυγκίνθςθσ καὶ χαρᾶσ. Σὸ ἐνταφίαςαν ςτὴν αὐλι, ςτὴν 

βόρεια πλευρὰ τοῦ ναοῦ. 

Ἀργότερα χτίςτθκε παρεκκλιςιο ποὺ περιζβαλε τὸν τάφο. 

Ἀμζςωσ ἀκολοφκθςαν ἄπειρα καὶ καταπλθκτικὰ καφματα. 

Μαρτφρθςε ςτὶσ 17 Ἰανουαρίου 1838 ςτὰ Ἰωάννινα 

Σὸ ἔτοσ 1975 ἔγινε ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων, τὰ ὁποῖα εὑρίςκονται ςτὸν 

νεόδμθτο ναὸ πρὸσ τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Νεομάρτυροσ. 

Πηγή: Ιερά Μονι Αγίου Ιωάννου Καρζα 

 

 


