
Συναξάρι τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος ᾿Αντωνίου τοῦ ᾿Αθηναίου,  

+ 5 Φεβρουαρίου. 

 

῾Ο ῞Αγιος Νεομάρτυς ᾿Αντώνιος ἐγεννήθηκε στήν ᾿Αθήνα ἀπό πτωχούς 
καί ἀφανεῖς γονεῖς, τόν Μῆτρο καί τήν Καλομοίρα. Σέ λικία 12 ἐτῶν 
ἄρχισε νά ἐργάζεται, γιά νά βοηθήσει τήν οἰκογένειά του, σέ Τούρκους 
πού εἶχαν ἔλθει ἀπό τήν ᾿Αλβανία. Σέ λικία 16 ἐτῶν ἐπωλήθη ὑπό τῶν 
αὐθεντῶν του σέ κάποιους ᾿Αγαρηνούς τῆς Πελοποννήσου, οἱ ὁποῖοι τόν 
ἀγόρασαν μέ σκοπό νά τόν βασανίσουν, γιά νά τόν ἐξισλαμίσουν. ᾿Επειδή 
δέν κατάφεραν νά κάνουν τόν ῞Αγιο νά ἀλλαξοπιστήσει, τόν ἐπούλησαν 
σέ ἄλλους σκληρότερους Τούρκους. Μεταπωληθείς πέντε φορές σέ 
σκληρότερους αὐθέντες, σέ διάφορους τόπους, παρέμενε πάντοτε μέ 
πνευματική ἀνδρεία καί γενναιότητα ψυχῆς πιστός στήν πατρώα 
εὐσέβεια. Τελικά ἀγοράσθηκε ἀντί 400 γροσσίων ἀπό ἕναν ᾿Ορθόδοξο 
Χριστιανό καί ἔτσι ἐγκαταστάθηκε στήν Κωνσταντινούπολη. Στό 
ἐργαστήριο πού ἐδούλευε ἀναγνωρίσθηκε ἀπό κάποιον Τοῦρκο, πού 
κάποτε στό παρελθόν τόν εἶχε ἀγοράσει ὡς δοῦλο, ὁ ὁποῖος τόν 



ἐκατηγόρησε ὅτι ἐνῶ εἶχε προηγουμένως δεχθεῖ, τώρα ἀποκήρυσσε τόν 
᾿Ισλαμισμό. Τόν συνέλαβαν καί τόν ὁδήγησαν ἐνώπιον τοῦ κριτοῦ 
Μουράτ Μουλάν, ὁ ὁποῖος μέ κολακεῖες καί ἀπειλές προσπάθησε νά τόν 
κάνει νά ἀλλαξοπιστήσει. Τότε ὁ ῞Αγιος ᾿Αντώνιος τοῦ ἀπάντησε· «Μή 
νομίζεις ὅτι θά καταφέρεις νά μέ ἀποτρέψεις ἀπό τήν πίστη μου στόν 
Χριστό μέ τά φοβερίσματά  σου. Γι  αὐτό βασάνισε, μαστίγωσε καί 
κατατεμάχισε τό σῶμα μου καί ἐπινόησε καί κανέναν ἄλλον καινούργιο 
καί φοβερότερο θάνατο, ἐπειδή περισσότερο ὑπάρχει περίπτωση ἐσύ νά 
γίνεις Χριστιανός παρά ἐγώ νά ἀρνηθῶ τόν Χριστό καί νά μήν ὁμολογῶ 
Αὐτόν Υἱό τοῦ Θεοῦ καί ἀληθινό Θεό». 

῾Ο κριτής, συγκινημένος ἀπό τήν παρρησία τοῦ Νεομάρτυρος, 
προσπάθησε νά τόν ἀθωώσει. ᾿Επειδή, ὅμως, ἐφοβήθηκε τούς 
ψευδομάρτυρες, τόν ἀπέστειλε στόν βεζίρη Μεχμέτ Πασσᾶ, ἀφοῦ τοῦ 
διεμήνυσε τά περί τῆς ἀθωότητος τοῦ ῾Αγίου. ῾Ο βεζίρης, πεισθείς γιά τήν 
ἀθωότητα τοῦ ῾Αγίου, γιά νά ἀποφύγει τήν ὀργή τοῦ πλήθους, ἔδωσε 
ἐντολή νά τόν φυλακίσουν. ῞Ομως τό μαινόμενο πλῆθος ἐκατηγόρησε τό 
βεζίρη στό σουλτάνο Χαμίτ τόν Αύ (1774-1789 μ.Χ.) γιά δωροδοκία, καί ἔτσι 
ἐκεῖνος ἔδωσε ἐντολή νά ἀποκεφαλίσουν τόν ῞Αγιο. ῾Ο Μάρτυρας, ἀφοῦ 
διετράνωσε καί πάλι τήν πίστη του στόν Χριστό, ἐδέχθηκε τόν ἀμαράντινο 
στέφανο τῆς δόξας, ἀποκεφαλισθείς τό ἔτος 1774 μ.Χ., μέρα Τετάρτη, στήν 
περιοχή ῎Ακ-Σεράϊ τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

 


