
Συναξάρι τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ ἐκ Σερβίας, 

 +11 Φεβρουαρίου. 

῾Ο ῞Αγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ἐγεννήθηκε στήν πόλη Κράτοβα τῆς 
Σερβίας ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς, τόν Δημήτριο καί τή Σάρρα. ᾿Από πολύ 
μικρή λικία ἐπιδόθηκε στή μελέτη τοῦ θείου λόγου καί ἀργότερα ἔμαθε 
τήν τέχνη τοῦ χρυσοχόου. ῎Εχασε τόν πατέρα του σέ νεαρά λικία καί 
φοβούμενος μήπως, λόγῳ τῆς ὡραιότητός του, ἀπαχθεῖ στήν αὐλή τοῦ 
σουλτάνου Βαγιαζῆ Βύ (1481-1512 μ.Χ.), ἦλθε στή Βουλγαρία καί 
παρέμεινε στή Σόφια πλησίον ἑνός ἱερέως πού ὀνομαζόταν Πέτρος. ῾Ο 
ἱερεύς ἐκεῖνος τοῦ παρέσχε κάθε μέσο γιά νά διδαχθεῖ τά ἱερά γράμματα. 
Καί ἔτσι ὁ ῞Αγιος ζοῦσε βίο θεοφιλή καί ἀσκητικό. 

 

Οἱ Τοῦρκοι προσπάθησαν νά τόν ἐξισλαμίσουν καί γιά τό λόγο αὐτό 
μεταχειρίσθηκαν ἕναν ἔμπειρο μουσουλμάνο διδάσκαλο, ὁ ὁποῖος σάν 
ἀφορμή γιά νά πλησιάσει τόν Γεώργιο προσκόμισε σέ αὐτόν χρυσό γιά 
κατασκευή κοσμήματος. Κατά τίς ἐπαφές μαζί του ὁ Γεώργιος ἀπέδειξε 
ὅτι μόνη ἀληθινή πίστη εἶναι χριστιανική καί ἤλεγξε ὡς ψευδή τή 
μουσουλμανική θρησκεία. Γιά τό λόγο αὐτό ὁδηγήθηκε στόν κριτή. Παρά 
τίς κολακεῖες, τίς ὑποσχέσεις καί τίς ἀπειλές ὁ Μάρτυρας παρέμεινε 
σταθερός στήν πατρώα εὐσέβεια. ῾Ο ἱερεύς Πέτρος τόν ἐπισκέφθηκε στή 



φυλακή, τόν ἀσπάσθηκε καί τοῦ εἶπε· «Χαῖρε, Γεώργιε, ἐσύ σήμερα 
ἐδόξασες τόν Χριστό, ὅπως κάποτε ὁ Πρωτομάρτυρας Στέφανος, καί ὁ 
νέος Στέφανος τήν ἐποχή τῆς εἰκονομαχίας, καί ἄλλοι πολλοί ἅγιοι, γιατί 
παρόμοιο ἔργο καί σύ ἔκανες». Μετά ἀπό αὐτά ὁ ῞Αγιος ὁδηγήθηκε καί 
πάλι ἐνώπιον τοῦ κριτοῦ, ὁ ὁποῖος τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι θά τόν υἱοθετήσει 
καί θά τοῦ χαρίσει ἀμέτρητα πλούτη καί δόξα, ἐάν ἀρνηθεῖ τόν Χριστό. ῾Ο 
῞Αγιος καί πάλι ἐξεδήλωσε τή διάθεσή του νά μαρτυρήσει καί ὁμολόγησε 
τόν Χριστό. Τότε ὁ κριτής, ὑποκύπτοντας στίς πιέσεις τοῦ ὄχλου, 
παρέδωσε τό Μάρτυρα στό μαινόμενο πλῆθος, τό ὁποῖο τόν ἔδεσε καί τόν 
περιέφερε ἀνά τίς ὁδούς τῆς πόλεως. ῎Ετσι, ὁ ῞Αγιος Γεώργιος 
ἀναδείχθηκε Μάρτυρας τῆς πίστεως καί ὑπέστη τόν διά πυρᾶς θάνατο, τό 
ἔτος 1515 μ.Χ. στή Σόφια τῆς Βουλγαρίας. 

 


