
Συναξάρι τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου,  
+ 17 Φεβρουαρίου. 

 
 Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Θεόδωρος καταγόταν ἀπό τό Νεοχώρι τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως. Γονεῖς του ἦσαν ὁ Χατζη Ἀναστάσιος καί ἡ 
Σμαραγδού καί ἀδελφοί του ὁ Ἀντώνιος καί ὁ Γεώργιος, ἀναγνώστης τῆς 
Μεγάλης Ἐκκλησίας καί μετέπειτα Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως μέ τό 
ὄνομα Γρηγόριος (1830-1840). 
 

 
Ὁ Θεόδωρος ἦταν ζωγράφος καί ἐργαζόταν στά ἀνάκτορα. Οἱ 

Τοῦρκοι προσπάθησαν νά τόν προσελκύσουν στή μουσουλμανική θρη-
σκεία καί τό ἐπέτυχαν. Ὁ Ἅγιος ὅμως ἀνένηψε καί μετανόησε γι’ αὐτό. 
Ἔτσι κατέφυγε στή Χίο καί ἔμεινε κοντά σέ ἕνα πνευματικό πατέρα, στόν 
Ἅγιο Μακάριο τόν Νοταρᾶ († 17 Ἀπριλίου). Ἐκεῖ καθημερινά ἐμελετοῦσε 
τά μαρτύρια τῶν Ἁγίων καί βιβλία ψυχοφελῆ καί κατανυ-κτικά. Ἀπό 
ἡμέρα σέ ἡμέρα ηὔξανε σέ αὐτόν ἡ κατάνυξη καί ὁ πόθος τοῦ μαρτυρίου.  
Ἔτσι ἔφθασε στή Μυτιλήνη, ὅπου ἐνώπιον τῶν ἀρχῶν ὁμολόγησε τήν 
πίστη του στόν Χριστό καί ἀπεκήρυξε τή μωαμεθανική θρησκεία. Ὁ Ἅγιος 



Θεόδωρος συλλαμβάνεται καί φυλακαίζεται καί πάσχει τούς βασανι-
σμούς, τούς δαρμούς, τούς λακτισμούς καί ἄλλα ἀπάνθρωπα μαρτύρια. 
Τοῦ ἔδεσαν τά πόδια σέ ξύλο καί τοῦ ἐπέρασαν στό λαιμό βαρειά ἁλυσίδα. 
Τοῦ ἐτύλιξαν τό κεφάλι μέ ἕνα σχοινί καί τού ἔβαλαν στούς κροτάφους 
δυό κομμάτια ἀπό τοῦβλο. Ἔπειτα μέ ἕνα ξύλο ἔστριφαν τό σχοινί καί 
ἔσφιγγαν τήν κεφαλή του τόσο πολύ, μέχρι πού βγῆκαν οἱ βολβοί τῶν 
ὀφθαλμῶν του ἔξω ἀπό τόν τόπο τους. Ὁ δέ τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης 
ἔλεγε: «Χριστιανός, Χριστιανός, Χριστιανός εἶμαι».  

Τό πρωῒ τοῦ Σαββάτου ὁ Ἅγιος ἐζήτησε ἀπό ἕνα Χριστιανό ὑπηρέτη 
καλαμάρι καί ἔγραψε πρός τόν Ἐπίσκοπο, γιά νά τοῦ στείλει τή Θεία 
Κοινωνία. Ἀφοῦ μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ὁδηγήθηκε στόν 
τόπο τῆς ἐκτελέσεως, στόν ὁποῖο ἔτρεχε μέ μεγάλη προθυμία. Ἐκεῖ 
ὑπέστη τόν δι’ ἀγχόνης θάνατο τό ἔτος 1795. 

Μετέ τρεῖς ἡμέρες οἱ Χριστιανοί πῆραν ἄδεια καί παρέλαβαν τό ἱερό 
λείψανο αὐτοῦ καί τό ἐνταφίασαν στό νότιο μέρος τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας 
τῆς Χρυσομαλλούσας. Τό ἔτος 1798 τό ἱερό λείψανο τοῦ Μάρτυρος ἀνα-
κομίσθηκε καί μεταφέρθηκε στήν κρύπτη τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τῆς 
Μυτιλήνης1.   
 
 

                                                
1 Πρβλ. σχετικά: Ὁ Νεομάρτυς Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος, Ἱερά Μητρόπολις Μυτιλή-
νης, Μυτιλήνη, 2000. 


