
Συναξάρι Ἁγίων Νεομαρτύρων Μανουήλ, Θεοδώρου, Γεωργίου, 
Μιχαήλ καί Γεωργίου, τῶν ἐκ Σαμοθράκης, + 6 Απριλίου. 

 

Οἱ ῞Αγιοι Νεομάρτυρες Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος καί ὁ νεότερος 
Γεώργιος κατάγονταν ἀπό τή Σαμοθράκη, ὁ δέ Μιχαήλ ἀπό τήν Κύπρο.  

Κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 νῆσος Σαμοθράκη κατελήφθη ἀπό τούς 
᾿Αγαρηνούς, πού ἦλθαν ἀπό τήν ῎Αβυδο καί τήν Τένεδο καί ἐφόνευσαν 
τούς Χριστιανούς κατοίκους, τίς δέ γυναῖκες καί τά παιδιά διεμοίρασαν 
στήν ᾿Ανατολή καί στήν Αἴγυπτο. Τότε συνέλαβαν καί τούς τέσσερις 
Μάρτυρες μαζί μέ τόν Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος ὅμως ἐφοβήθηκε καί 
ἀλλαξοπίστησε, καί τούς ἐπούλησαν σέ Τούρκους σέ διάφορα μέρη. ῞Οταν 
῾Ελλάδα ἐλευθερώθηκε, οἱ πέντε Νεομάρτυρες ἐπέστρεψαν στή 
Σαμοθράκη καί ἀκολούθησαν τό χριστιανικό βίο.  

᾿Εκείνη τήν περίοδο διορίσθηκε στό ὑπούργημα τοῦ καδῆ τῆς Μάκρης 
κάποιος σκληρός ᾿Απτουρραχμάν ἀφέντης λεγόμενος, ἀπάνθρωπος καί 



ζηλωτής τῆς θρησκείας τοῦ Μωάμεθ. Αὐτός, τό ἔτος 1836, συνέλαβε τούς 
Μάρτυρες, τούς ὁποίους ἐφυλάκισε καί ἐβασάνισε. Παρά τίς κολακεῖες 
καί τά φρικώδη βασανιστήρια οἱ Μάρτυρες ὁμολογοῦσαν τήν πίστη τους 
στόν Χριστό. Τότε ὁ καδῆς ἔγραψε στήν Κωνσταντινούπολη πρός τόν 
ἀφέντη τῆς Βασάφ, ὁ ὁποῖος ἦταν μυστικός γραμματεύς τοῦ σουλτάνου 
Μαχμούτ, τά σχετικά μέ τούς Μάρτυρες καί ὅτι ἀρνήθηκαν τή θρησκεία 
τοῦ Μωάμεθ. ῾Η ἀπόφαση πού ἦλθε ἦταν καταδικαστική. Πρῶτος 
ἐμαρτύρησε ὁ γέροντας Μιχαήλ, τόν ὁποῖο κατέκοψαν σέ κομμάτια μέ τά 
ξίφη τους. Οἱ ῞Αγιοι Θεόδωρος καί Γεώργιος ἐκρεμάσθησαν καί ἔτσι 
ἔλαβαν τό στέφανο τῆς ἀθλήσεως. Τόν δέ πολυπαθή Μανουήλ τόν ἔριξαν 
ἐπάνω σέ σιδερένια τσιγκέλια καί ἐκαρφώθηκε σταυροειδῶς. ῎Ετσι ἔριξαν 
καί τόν μακάριο μικρό Γεώργιο, ἀλλά, ὤ τοῦ θαύματος! τά καρφιά 
ἐλύγισαν καί δέν ἐκαρφώθηκε κανένα στό σῶμα τοῦ ῾Αγίου. Μετά ἀπό 
αὐτό τόν ἔριξαν ἐπάνω σέ σιδερένια σουβλιά καί τόν ἐπατοῦσαν γιά νά 
καρφωθεῖ τό σῶμα του. Μέ αὐτό τόν τρόπο ὁ Μάρτυς Μανουήλ σύντομα 
παρέδωσε τήν ἁγία του ψυχή στά χέρια τοῦ Θεοῦ, ὁ δέ Μάρτυς Γεώργιος 
ἔμεινε καρφωμένος εἴκοσι τέσσερις ὧρες μέ ὀδύνη ἀφόρητη. Οἱ 
᾿Αγαρηνοί, ὅταν εἶδαν ὅτι μετά ἀπό τόσο διάστημα ἀκόμα ζεῖ, τόν 
ἐπυροβόλησαν στήν κεφαλή καί ἔτσι ἐτελείωσε τό βίο του καί αὐτός ὁ 
ἀοίδιμος.  

Οἱ Χριστιανοί, ἀφοῦ ἔλαβαν τήν ἄδεια, ἐνταφίασαν τά λείψανα τῶν 
Μαρτύρων στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου αὐτῶν.  

῾Η Σύναξή τους ἑορτάζεται καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.  



 


