
Συναξάρι τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Νέου, τοῦ ἐκ 
Τυρνάβου, + 8 Ὀκτωβρίου. 

 
 

 
Ἡ Σύναξη ταῶν ἐν Θεσσαλίᾳ Ἁγίων. 

 
 Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυς,Ἰγνάτιος, κατά κόσμον Ἰωάννης, καταγόταν 
ἀπό τό χωριό Παλαιά Ζαγορά τῆς ἐπαρχίας Τυρνάβου καί ἐγεννήθηκε 
ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τόν Γεώργιο καί τήν Μαρία, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ 
παρέλαβαν τόν υἱό τους,  μετοίκησαν στή Φιλιππούπολη.  
 Ὁ Ἅγιος προέκοπτε στήν ἀρετή καί τήν εὐσέβεια ἀπό τήν παιδική 
του ἡλικία. Ἀπό ἀγάπη πρός τό μοναχικό βίο ἦλθε στό ὄρος Ρίλον, ὅπου 
κατέφυγε σέ μονή καί ἔκανε ὑπακοή σέ ἕναν αὐστηρό γέροντα ἐπί ἕξι 
χρόνια. Ἀφοῦ ἐπανῆλθε στή Φιλιππούπολη, ἀζοῦσε κατά Χριστόν.  
 Κατά τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ Τοῦρκοι ἐμάζευαν στρατό, γιά νά 
πολεμήσουν κατά τῶν Σέρβων, πού εἶχαν ἐπαναστατήσει. Ἔτσι ἐπρότει-
ναν στόν Γεώργιο, τόν πατέρα τοῦ Ἁγίου, νά δεχθεῖ νά ἐκστρατεύσει μέ τά 
στρατεύματά τους ὡς χιλίαρχος κατά τῶν Σέρβων. Ἐπειδή ὅμως δέν 
κατάφεραν νά τόν πείσουν, ἀρνούμενο νά πολεμήσει κατά ὁμοδόξων του, 
τόν ἐφόνευσαν καί ἐτούρκευσαν τή σύζυγο καί τίς δύο θυγατέρες του. 
Μόλις ὁ Ἰωάννης ἐπληροφο-ρήθηκε τό θάνατο τοῦ πατέρα του καί τά 
παθήματα τῆς μητέρας καί τῶν ἀδελφῶν του, ἦλθε στό Βουκουρέστι, ὅπου 
ἐγνώρισε τόν Ἅγιο Ὁσιομάρτυρα Εὐθύμιο. Φεύγοντας ἀπό τό Βουκουρέστι 
καί ὁδεύοντας πρός τό Ἅγιον Ὄρος, συνελήφθη ἀπό Ὀθωμανούς στρα-
τιῶτες στή Σούμλα, οἱ ὁποῖοι τόν ἐπίεζαν νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του. 
Φοβηθείς ὁ Ἰωάννης τούς ἔδωσε ὑπόσχεση, ὅτι θά γίνει Ὀθωμανός. 



 Μετά ἀπό αὐτά ἦλθε στό Ἅγιον Ὄρος καί ἀσκήτεψε στή Σκήτη τῆς 
Ἁγίας Ἄννης. Ἀργότερα μετέβη στή Σκήτη τοῦ Τιμίου Προδρόνου, ὅπου 
ἐχειραγωγήθηκε ἀπό τόν πνευματικό Νικηφόρο καί τόν Γέροντα Ἀκάκιο. 
Συλλογιζόμενος τό μαρτύριο τοῦ Ὁσιομάρτυρος Δαυῒδ, πού ἐμαρτύρησε 
στή Θεσσαλονίκη, καί τοῦ Ὁσιομάρτυρος φίλου του Εὐθυμίου ἀπό τή 
Δημητσάνα, ἐκαλλιεργοῦσε στήν καρδιά του τόν πόθο τοῦ μαρτυρίου καί 
τήν ἄσκησή του στίς ἀρετές. Ἔτσι, ἀφοῦ ἐκάρη μοναχός καί ὀνομάσθηκε 
Ἰγνάτιος, ἔλαβε ἀπό τόν Γέροντα Ἀκάκιο τήν εὐλογία νά μεταβεῖ στήν 
Βασιλεύουσα, γιά νά ἐπληρώσει τόν ἐκ μαρτυρίου πόθο. 
 Συνοδευόμενος, ὅπως καί ὅ Ἅγιος Εὐθύμιος, ὑπό τοῦ μοναχοῦ 
Γρηγορίου, ἔφθασε στήν Κωνσταντινούπολη στίς 29 Σεπτεμβρίου 1814. 
Ἀφοῦ μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, κατόριωσε μετά πολλές 
προσπάθειες νά παρουσιασθεῖ στό κριτήριο ἐνδεδυμένος μέ τουρκικά 
ἱμάτια. Ἔριξε κατᾶ γῆς τό σαρίκι πού ἐφοροῦσε καί ὁμολόγησε τό Ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ λέγοντας, ὅτι ὅταν ἦταν παιδί ἔδωσε, ἐπειδή ἐπιέσθηκε, λόγο 
ὅτι θά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του καί τώρα ἦλθε νά λάβει πίσω τό λόγο του 
ἐκεῖνο καί νά κηρύξει τόν Χριστό ὡς Ἀληθινό Θεό. Ἀπαντώντας δέ στίς 
προτροπές καί τά δελεάσματα τοῦ κριτοῦ, ἔλεγξε μέ θάρρος τή 
μουσουλμανική θρησεκία. Ἀμέσως ὁ κριτής ἔδωσε ἐντολή νά φυλακίσουν 
καί νά βασανίσουν ἀνηλεῶς τόν Ἅγιο. Ἀφοῦ τόν ὁδήγησαν καί πάλι στό 
κριτήριο, ὁ Μάρτυρας ἀπέκρουσε τίς ὑποσχέσεις τῶν Τούρκων. Τό ἴδιο 
συνέβη καί τήν τρίτη φορά. Ἔτσι ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος καταδικάσθηκε, τό ἔτος 
1814, στόν δι’ ἀγχόνης θάνατο. 
 
 


