
Συναξάρι τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου, τοῦ ἐξ ᾿Αγαρηνῶν, 
ἐξ ῾Υψηλομετώπου Μηθύμνης, + 2 Ἰουνίου.. 

῾Ο ῞Αγιος Νεομάρτυς Κωνσταντίνος ἐγεννήθηκε στό χωριό Ψιλο-
μέτωπο τῆς Λέσβου ἀπό πατέρα Μωαμεθανό καί μητέρα Χριστιανή, 
ὁποία καί ἐγαλούχησε αὐτόν μέ τά νάματα τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. 
Μετά τό θάνατο τοῦ πατέρα του, ἐγκατέλειψε τήν πατρίδα του καί ἀφοῦ 
μετέβη στή Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους, ἐβαπτίσθηκε 
καί ἔλα-βε τό Χριστιανικό ὄνομα Κωνσταντίνος. ᾿Επισκεφθείς κάποτε τή 
Σκήτη τοῦ ῾Αγίου Προδρόμου καί ἀσπασθείς τά ἱερά λείψανα τῶν Νέο-
μαρτύρων, πού ἐφυλάσσονταν ἐκεῖ, τόσο ἐπηρεάσθηκε, ὥστε ἀμέσως τοῦ 
ἐγεννήθηκε ὁ πόθος νά μαρτυρήσει ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ. 

 

῞Οταν ἐπέστρεψε στή Σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων, ἐκμυστηρεύθηκε τόν 
πόθο του στόν πνευματικό του, ὁ ὁποῖος, εὐχαρίστως, ἀφοῦ ἄκουσε τήν 
ἀπόφαση τοῦ Κωνσταντίνου, ὑπέβαλε ἀμέσως αὐτόν στήν κατάλληλη 
προετοιμασία. ῞Οταν αὐτή συντελέσθηκε, ὁ Κωνσταντίνος, συνοδευό-
μενος ὑπό τῶν εὐχῶν τοῦ πνευματικοῦ του καί τῶν συνασκητῶν του, 
ἀπῆλθε στήν ᾿Ανατολή, πρός ἐκπλήρωση τοῦ διακαοῦς πόθου του. ᾿Από-
βιβάσθηκε στίς Κυδωνίες, ὅπου, κατά τή διάρκεια τῆς ἀναμονῆς πλοίου 
γιά τή Σμύρνη, ἐθεώρησε καλό νά ἐργασθεῖ σέ κατάστημα τροφίμων. 
᾿Εκεῖ ὅμως ἀναγνωρίσθηκε ἀπό κάποιον Τοῦρκο συμπολίτη του καί 
καταγγέλθηκε στόν ἀγᾶ, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ συνέλαβε αὐτόν, τόν ἐρωτοῦσε 
περί τῆς ἀλήθειας ἤ μή τῶν καταγγελθέντων. ῾Ο Κωνσταντίνος μέ θάρ-
ρος ὁμολόγησε ὅτι ναί μέν προηγουμένως ἦταν Μωαμεθανός, ἀλλά, ἐπει-
δή ἐφωτίσθηκε ἀπό τόν Θεό, ἔγινε Χριστιανός, διότι ἐπείσθηκε ὅτι πίστη 
αὐτή εἶναι μόνη ἀληθινή καί ἄμωμη. ᾿Εξοργισθείς ὁ ἀγᾶς, ἀφοῦ ὑπέβαλε 
τόν Κωνσταντίνο σέ παντοειδή βασανιστήρια, τόν ἀπέστειλε στήν Κων-



σταντινούπολη, γιά νά ληφθεῖ ἐκεῖ ὁριστική ἀπόφαση περί αὐτοῦ. ᾿Αλλά 
καί ἐκεῖ ὁ Κωνσταντίνος παρέμεινε ἀκλόνητος στή Χριστιανική ὁμολογία 
του καί ἀπέρριψε ὅλες τίς γενόμενες σέ αὐτόν δελεαστικές προτάσεις. 
Κατό-πιν τούτου, τό 1819, διατά  χθηκε δι  ἀπαγχονισμοῦ θανάτωσή του. 
Τό τίμιο λείψανο τοῦ Μάρτυρος, γιά νά μήν παραληφθεῖ ἀπό τούς Χρι-
στιανούς, ἐνταφιάσθηκε κρυφά στό Τουρκικό νεκροταφεῖο, μεταξύ τῶν 
ἐκεῖ ἐνταφιασμένων Μωαμεθανῶν. 

 


