
† Συναξάρι τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ ἐξ ᾿Ιωαννίνων, + 17 
Ἰανουαρίου.  

῾Ο ῞Αγιος Γεώργιος ἐγεννήθηκε τό 1808 στό χωριό Τζούραλη τῆς ἐπαρχίας 
Γρεβενῶν ἀπό γονεῖς πτωχούς, τόν Κωνσταντίνο καί τήν Βασιλική, καί 
λόγῳ τῆς πτωχείας τῆς οἰκογένειάς του παρέμεινε ἀγράμματος. Σέ μικρή 
λικία ἀπορφανίσθηκε καί μετέβη στά ᾿Ιωάννινα, ὅπου ἔγινε ἱπποκόμος 
τοῦ Χατζῆ ᾿Αβδουλᾶ, ἀξιωματικοῦ τοῦ ᾿Ιμίν Πασᾶ, πλησίον τοῦ ὁποίου 
παρέμεινε ἐπί ὀκτώ χρόνια.  

 

Κατά τόν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1836 ἐσυκοφαντήθηκε ἀπό τούς Τούρκους, ὅτι 
εἶχε ἐξισλαμισθεῖ κατά τά προηγούμενα χρόνια καί ἐπανῆλθε στήν 
ὀρθόδοξη πίστη. Προσαχθείς στό κριτήριο ἀπολογήθηκε καί μέ 
πνευματική ἀνδρεία ἀπέδειξε ὅτι οὐδέποτε ἔγινε ἀρνησίθρησκος. Μετά 
ἀπό αὐτά, καί ἐπειδή τόν βρῆκαν καί ἀπερίτμητο, ἀπολύθηκε.  

᾿Αργότερα ἔλαβε σύζυγο, τήν ῾Ελένη, καί προσλήφθηκε ὡς ἱπποκόμος στό 
μουσελίμη τῶν Φιλιατῶν ἐπί τοῦ γεμόνος ᾿Ιωαννίνων Μουσταφᾶ Πασᾶ. 



Χρειάσθηκε ὅμως νά μεταβεῖ καί πάλι στά ᾿Ιωάννινα γιά ἰδιωτικές του 
ὑποθέσεις. ᾿Εκεῖ, στίς 12 ᾿Ιανουαρίου 1838, μέρα Τετάρτη, ἕνας ᾿Οθωμανός 
τόν ἐσυκοφάντησε καί πάλι ὅτι προηγουμένως ἦταν Τοῦρκος καί τώρα 
εἶναι Χριστιανός. ᾿Αφοῦ τόν συνέλαβαν τόν ἔκλεισαν στή φυλακή καί τόν 
ἐξεβίαζαν νά ἀλλαξοπιστήσει. ᾿Εκεῖνος παρέμεινε ἀμετάπειστος, 
ὁμολογώντας τήν πίστη του στόν Χριστό. ῾Ο κλῆρος καί ὁ λαός τῶν 
᾿Ιωαννίνων μάταια προσπάθησαν νά προλάβουν τήν ἄδικη ἀπόφαση 
κατά τοῦ Γεωργίου καί νά τόν πείσουν νά δραπετεύσει ἀπό τή φυλακή καί 
νά φυγαδευθεῖ στήν ἐλεύθερη ῾Ελλάδα. Τό μαρτύριο ἄρχισε. Τοῦ 
ἐτρυποῦσαν τά νύχια μέ βελόνες καί ἔβαζαν στά στήθη του μεγάλες 
πέτρες. ᾿Εκεῖνος ὑπέμενε γενναῖα λέγοντας· «Εἶμαι Χριστιανός». Στίς 17 
᾿Ιανουαρίου, μέρα Δευτέρα, ὁ ῞Αγιος ἀπαγχονίσθηκε στήν ἀγορά καί 
ἐδέχθηκε ἀπό τόν Σταυρωθέντα Κύριο τό στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Τό ἱερό 
λείψανό του παρέμεινε κρεμασμένο μέχρι τίς 19 ᾿Ιανουαρίου καί κατόπιν 
δωρήθηκε ἀπό τόν Μουσταφᾶ πασᾶ στόν Μητροπολίτη ᾿Ιωαννίνων 
᾿Ιωακείμ, ὁ ὁποῖος τό ἐνταφίασε μέ τιμές στό ἱερό βῆμα τοῦ μητροπο-
λιτικοῦ ναοῦ τοῦ ῾Αγίου ᾿Αθανασίου. ᾿Επί τοῦ τάφου καί στήν οἰκία τοῦ 
῾Αγίου ἐτελέσθηκαν πλεῖστα θαύματα. Στίς 26 ᾿Οκτωβρίου 1971 ἔγινε 
ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων αὐτοῦ, τά ὁποῖα ἐναπετέθησαν στό 
φερώνυμο ναό τῶν ᾿Ιωαννίνων, ὅπου ἦταν πρίν οἰκία τοῦ ῾Αγίου.  

 


