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Α. Εἰσαγωγικὴ ἐπισκόπηση τῆς Βυζαντινῆς 
καί Μεταβυζαντινῆς Ἁγιολογίας καὶ τῆς γραπτῆς παράδοσής της

ἩἉγιολογία (μαζὶ μὲ τὴν Ὑμνογραφία) ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντι-
κώτερα και ταυτόχρονα πρωιμώτερα γραμματειακὰ εἴδη τοῦ Χρι-

στιανισμοῦ. Ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ παραγωγή της σχεδὸν καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια
τῶν δύο Χριστιανικῶν χιλιετιῶν παραμένει ἀμείωτη καὶ ταυτόχρονα συνεπὴς
στὶς βασικὲς συγγραφικὲς ἀρχὲς ποὺ ἀκολούθησαν οἱ δημιουργοί τῶν ἁγιολο-
γικῶν κειμένων. Μὲ σημεῖο ἐκκινήσεως τὸ γεγονὸς ὅτι Ἅγιοι ποτὲ δὲν ἔπαψαν,
οὔτε παύουν νὰ ἀναφύονται στὴν πορεία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ἀνάγκη ἐξι-
στόρησης τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας των παραμένει σημαντικὸ ζητούμενο ἐκ
μέρους τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ πληρώματός της. Ἀπὸ φιλολογικῆς ἀπόψεως
ἡ δημιουργία ἑνὸς ἁγιολογικοῦ κειμένου ἀκολουθεῖ ὁρισμένους κανόνες, οἱ
ὁποῖοι εἶχαν ἤδη στὴν πράξη διαμορφωθεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ ρητορικὴ
καὶ στὴ θεωρία ἀπὸ τὴν Δεύτερη Σοφιστική1. Μὲ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου
τοῦ Μεγάλου ποὺ γράφτηκε λίγο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ μεγάλου ἀσκητοῦ (τὸ
356) ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο Ἀλεξανδρείας τὰ κυρίως ἁγιολογικὰ κείμενα,
δηλ. οἱ Βίοι Ἁγίων, ἀποκτοῦν τὸ πρότυπό τους2, ἀλλὰ χρονολογικὰ δὲν εἶναι
τὸ πρῶτο εἶδος ἁγιολογικοῦ κειμένου ποὺ ἐμφανίζεται. Τὰ πρῶτα ἁγιολογικὰ

1 Γιὰ μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα αὐτὸ καὶ τὴν ἐπιρροὴ τοῦ Μενάνδρου Ρήτορος, βλ. C. Mango,
Βυζάντιο. Ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης, (μετφρ. Δ. Τσουγκαράκη), Ἀθήνα 1988, σσ. 291-293. 
2 Γιὰ τὸ κείμενο αὐτὸ βλ. Τ. Hägg, “The Life of St Antony between Biography and Hagiography”,
στὸ St. Efthymiadis (ed.), The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, Vol. I:
Periods and Places, Farnham-Burlington VT 2011, σ. 17-34, ἰδίως σσ. 18-19. 
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κείμενα, ἂν καὶ τυπικὰ ἀνήκουν σὲ ἄλλο, μὴ λογοτεχνικὸ γραμματειακὸ εἶδος,
οὐσιαστικὰ ἅπτονται τῆς ζωῆς τῶν πρώτων Ἁγίων, δηλαδὴ τῶν Μαρτύρων.
Τὰ Μαρτύρια καὶ οἱ Πράξεις Μαρτύρων εἶναι καταγραφὲς δικῶν τῶν μαρτύ-
ρων τῶν Ρωμαϊκῶν διωγμῶν καὶ τοῦ θανάτου τους3. Ἀρχικὰ τέτοιου εἴδους
ἀφηγήσεις ἐντοπίζονται στὰ ἐπίσημα Πρακτικὰ Ρωμαϊκῶν δικαστηρίων ποὺ
μέσα ἀπὸ μία δικονομικὰ τυπικὴ διαδικασία ποὺ περιελάμβανε ἐκφοβισμό,
ὑποσχέσεις καὶ ἀκόμη παρακλήσεις ἐκ μέρους τοῦ δικάζοντος, ἀλλὰ καὶ
φρικτὰ βασανιστήρια, κατέληγε στὴν θανατικὴ καταδίκη καὶ ἐκτέλεση τοῦ
Μάρτυρα4. Τὰ ἐπίσημα δικαστικὰ ἔγγραφα ἀργότερα κατέληγαν στὰ χέρια
πιστῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι τὰ ἐπανεπεξεργάζονταν δίνοντάς τους μία
περισσότερο ἀφηγηματικὴ μορφὴ καὶ ἔτσι τὰ γραφειοκρατικὰ κείμενα περ-
νοῦσαν στὸν χῶρο τῆς Χριστιανικῆς γραμματείας5.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω εἴδη στὰ ἁγιολογικὰ κείμενα κατατάσσονται τὰ
ἀποφθέγματα καὶ οἱ διηγήσεις πατέρων (γνωστὰ καὶ ὡς Γεροντικὰ ἢ Μητερι-
κά), καὶ οἱ ψυχωφελεῖς ἱστορίες, δηλαδὴ σύντομες ἱστορίες μὲ ἥρωες μονα-
χοὺς κυρίως τῆς πρώιμης Χριστιανικῆς περιόδου καὶ γνωστοὺς ἁγίους. Ὁ
σκοπὸς αὐτῶν τῶν μικρῶν σὲ ἔκταση ἁγιολογιῶν εἶναι ἡ ἠθικὴ ἐνίσχυση καὶ
παίδευση τῶν ἀναγνωστῶν. Σ’ αὐτὰ μποροῦν νὰ προστεθοῦν οἱ συλλογὲς
θαυμάτων καθὼς καὶ τὰ ρητορικὰ ἐγκώμια6. 

Μὲ τὴν πάροδο τῶν αἰώνων, τὰ σημαντικώτερα εἴδη τῶν ἁγιολογικῶν κει-
μένων ὑφίστανται διάφορες μορφὲς περαιτέρω ἐπεξεργασίας καὶ ὁμαδοποι-
ήσεως. Κατ’ ἀρχὰς τὰ ἐπιμέρους κείμενα Πράξεων καὶ Μαρτυρίων συγκεντρώ-
νονται σὲ ἑνιαῖα ἔργα ὅπως εἶναι τὸ χαμένο τώρα κείμενο Ἀρχαίων μαρτύρων
συναγωγὴ τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας, μέρος του ὁποίου ἔχει παρεμβληθεῖ στὴν
Ἐκκλησιαστική του Ἱστορία καὶ τὸ σωζόμενο στὰ Ἑλληνικὰ καὶ στὰ Συριακά
Περὶ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ μαρτυρησάντων τοῦ ἰδίου7. Ἄμεση καὶ πραγματικὰ

3 Βλ. Δ. Τσάμη, Ἁγιολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 19-22.
4 Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Κ. Μπουρδάρα, Τὸ Δίκαιο στὰ Ἁγιολογικὰ Κείμενα, Ἀθήνα
1987, σσ. 17-24 καί 64-110. 
5 Γιὰ περισσότερες πληροφορίες περὶ Μαρτυρίων βλ. τώρα M. Detoraki, “Greek Passions of the
Martyrs in Byzantium”, στὸ St. Efthymiadis (ed.), The Ashgate Research Companion to Byzantine
Hagiography, Vol. IΙ: Genres and Contexts, Farnham-Burington VT, 2014, σσ. 61-102. 
6 Βλ. μία πρώτη προσέγγιση στὸ Δ. Τσάμης, Ἁγιολογία, σσ. 19-31. Γιὰ πολὺ λεπτομερέστερη κατα-
γραφὴ βλ. M. Hinterberger, “Byzantine Hagiography and its Literary Genres. Some Critical Obser-
vations” στὸ St. Efthymiadis (ed.), The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography,
Vol. IΙ, σσ. 25-60. 
7 Βλ. Δ. Τσάμης, Ἁγιολογία, σ. 22. 
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σημαντικότατη ἐξέλιξη αὐτοῦ τοῦ εἴδους τῶν ὁμαδοποιήσεων κειμένων εἶναι
ἡ ἐμφάνιση, ἀπὸ τὸν ἔνατο αἰῶνα καὶ μετά, τῶν χειρογράφων Μηνολογίων τὰ
ὁποῖα ἐνσωματώνουν ὁλόκληρους καὶ πρωτότυπους βίους ἁγίων συνήθως
στὴν ἀρχικὴ ἢ πληρέστερη μορφή τους καὶ σὲ χρονολογικὴ σειρά, σύμφωνα
μὲ τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους8. Ταυτόχρονα μὲ τὴν πάροδο τῶν
χρόνων κατὰ τὴν Βυζαντινὴ περίοδο ἔχουμε ἐπίσης καὶ τὶς μεταφράσεις τῶν
προγενέστερων βίων, δηλαδὴ προσαρμογή τους ἀρχικὰ σὲ ὑψηλότερο λογοτε-
χνικὸ ὕφος, ὅπως γίνεται μὲ τοὺς βίους ποὺ περιλαμβάνονται στὸ Μηνολόγιο
τοῦ Συμεὼν τοῦ Μεταφραστῆ (10ος αἰώνας)9 καὶ ἀργότερα, ἰδίως κατὰ τοὺς
μετα-Βυζαντινοὺς χρόνους, σὲ χαμηλότερο («εἰς τὴν καθομιλουμένην», ὅπως
τονίζουν στὸ τέλος τους περιγραφὲς χειρογράφων)10. Παράλληλα μὲ τὶς μετα-
φράσεις καὶ πιθανότατα γιὰ λειτουργικοὺς λόγους11 ἔχουμε καὶ τὴν διαδικασία
τῆς ἐπιτομῆς. Ἡ ἐπιτομὴ εἶναι μία διαδικασία συντομεύσεως τοῦ ἀρχικοῦ καὶ
ἐκτεταμμένου ἁγιολογικοῦ κειμένου σὲ βραχύτερη μορφή, ἡ ἔκταση τῆς ὁποίας
ποικίλλει ἀπὸ μερικὲς σελίδες, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ κάποιο ποσοστὸ τοῦ
ἀρχικοῦ κειμένου (30%, 25% κ.λπ.)12 ἢ σὲ μία ἁπλῆ παράγραφο πέντε ἢ δέκα
σειρῶν. Αὐτὲς οἱ τελευταῖες ἐπιτομὲς καὶ ἰδίως οἱ μικρῆς ἔκτασης, συγκεντρω-
μένες σὲ χειρόγραφα, ἀπαρτίζουν τὰ Συναξάρια13. 

Μία περαιτέρω ἐξέλιξη ποὺ ἐμφανίζεται στὴν ὕστερη Βυζαντινὴ περίοδο

8 Καταγραφὴ καὶ περιγραφὴ τοῦ περιεχομένου πάνω ἀπὸ 3.000 τέτοιων χειρογράφων βρίσκεται
στὸ μνημειῶδες ἔργο τοῦ A. Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homi-
letischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfangen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts
(TU 50-52), 3 vols, (Leipzig, 1937-1952).
9 Βλ. Μ. Hinterberger, “Byzantine Hagiography…”, σ. 40. 
10 Γιὰ τὶς μεταφράσεις τῆς μετα-Βυζαντινῆς περιόδου (κυρίως 16ου-17ου αἰ.) βλ. τώρα Ἑ. Μελικίδου,
Ἡ δημώδης μετάφραση τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος: Συμβολὴ στὴ μεταφραστικὴ
κίνηση τοῦ 16ου καὶ τοῦ 17ου αἰ., (Διδακτορικὴ Διατριβή, ΑΠΘ), Θεσσαλονίκη 1997. 
11 Συνήθως γιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ τὸ κείμενο στὸν περιορισμένο χρόνο ποὺ διατίθεται για την ἀνά-
γνωση τοῦ Συναξαρίου τοῦ ἑκάστοτε Ἁγίου κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης του. 
12 Ὡς παράδειγμα παραθέτω τὴν ἔκδοσή μου τοῦ Βίου τοῦ Λέοντος Κατάνης, (A. Alexakis, The
Greek Life of St. Leo Bishop of Catania (BHG 981b), Bruxelles 2011, σσ. 140-191), τῆς ὁποίας τὸ
κείμενο ἐκτείνεται σὲ 26 σελίδες καὶ 40 παραγράφους, ἐνῶ ἡ ἐπιτομή του καταλαμβάνει 7 σελίδες
καὶ 17 παραγράφους (V. V. Latyšev, Menologii Anonymi Byzantini saeculi X, vol. I, Petropoli 1920,
σσ. 111-118). Γιὰ τὴν ἐπιτομὴ, βλ. πάλι Μ. Hinterberger, “Byzantine Hagiography…”, σ. 40. 
13 Χαρακτηριστικὴ περίπτωση εἶναι τὸ χειρόγραφο codex Vaticanus graecus 1613, γνωστὸ ὡς αὐτο-
κρατορικὸ μηνολόγιο τοῦ Βασιλείου Β΄, τὸ ὁποῖο στὴν πραγματικότητα εἶναι Συναξάριο. Κάθε
σελίδα του χωρίζεται στα δύο: στὸ μισὸ ὑπάρχει συνήθως μία σχετικὴ μινιατούρα καὶ στὸ ὑπό-
λοιπο μισὸ μία συναξαριακὴ καταχώρηση ἔκτασης περίπου 16 σειρῶν. Τὸ χειρόγραφο εἶναι προ-
σβάσιμο στην ἱστοσελίδα, https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1613. 
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(13ος αἰ. καὶ μετέπειτα) εἶναι ὁ συνδυασμὸς σὲ ἕνα χειρόγραφο ἑνὸς ἁγιολογι-
κοῦ κειμένου μαζὶ μὲ τὸ κείμενο τῆς λειτουργίας τοῦ Ἁγίου ἢ τουλάχιστον μὲ
τὸν κανόνα του. Ἕναν σημαντικὸ ἀριθμὸ τέτοιων χειρογράφων διαπραγματεύε-
ται και περιγράφει ὁ Erhard πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἔργου του14. Ἡ εἰκόνα αὐτὴ
ἀντιστρέφεται τέλος στὰ Μηναῖα (ἀρχικὰ λειτουργικὰ χειρόγραφα μὲ πρωτί-
στως ὑμνογραφικὸ περιεχόμενο), στὰ ὁποῖα οἱ κανόνες τῶν Ἁγίων συνήθως
παρατίθενται μὲ τὴν ἐνσωμάτωση μετὰ τὴν ἕκτη ὠδὴ ἑνὸς σύντομου κοντακίου
πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου ἀλλὰ καὶ μίας ὀλιγόστιχης Συναξαριακῆς καταχώρησης. 

Μία παρόμοια, ἀλλὰ ἀρκετὰ ἁπλούστερη διαδικασία παρατηρεῖται καὶ μὲ
τὴν παράδοση τῶν Βίων, τῶν Πράξεων καὶ τῶν Μαρτυρίων τῶν Νεομαρτύρων
τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου. Ἡ παράδοσή τους σήμερα μπορεῖ νὰ ξεκινᾶ ἀπὸ
κάποια πρώιμη χειρόγραφη ἀποτύπωσή τους15, ἀλλὰ ἡ ἐμφάνισή τους σὲ
ἔντυπη μορφὴ εἶναι συνήθως πολὺ κοντὰ στὰ χρόνια τοῦ μαρτυρίου τους. Μία
πρώτη ἔκδοση ἀκολουθεῖται ἀπὸ μεταγενέστερες καὶ κάποιες φορές πληρέ-
στερες ἐκδόσεις, ἀλλὰ στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ ἡ ὁλοκλήρωση τῆς διάδοσης τῶν
ἁγιολογικῶν κειμένων ἔρχεται μὲ τὴν καταχώρηση ὁλοκλήρων βίων ἁγίων,
ἀλλὰ καὶ συναξαριακῶν καταχωρήσεων σὲ διαδικτυακὲς σελίδες16. Ἔτσι, ἐνῶ
κατὰ τὴν πρὸ τῆς ἐφευρέσεως τῆς τυπογραφίας ἐποχὴ ἡ δημοτικότητα ἑνὸς
ἁγιολογικοῦ κειμένου κρινόταν ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν χειρογράφων ποὺ τὸ
παρέδιδαν (τὸ Μηνολόγιο τοῦ Συμεὼν τοῦ Μεταφραστῆ, γιὰ παράδειγμα,
σώζεται ὁλόκληρο ἢ ἐν μέρει σὲ πάνω ἀπὸ 750 χειρόγραφα), σήμερα μία δια-
δικτυακὴ ἔρευνα μᾶς δείχνει εὔκολα ποὺ ἔχει φτάσει ἡ χάρις ἑνὸς Ἁγίου17.

14 Βλ. A. Ehrhard, Überlieferung und Bestand, Vol. III, σσ. 968-996. Γιὰ παράδειγμα, ὅλα τὰ χει-
ρόγραφα ποὺ παραδίδουν τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Α΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως,
παραδίδουν ἐπίσης καὶ ἀκολουθία του: Μονῆς Χάλκης, Θεολογικῆς Σχολῆς 64 (14ου. αἰ.) μὲ δύο
ἀκολουθίες: Μία γιὰ τὴν κυρίως ἑορτὴ καὶ μία γιὰ τὴν ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων. Ἄθους, Ἰβήρων
50 (14ου αἰ.), καὶ Ἄθους Ἰβήρων 369 (202) (τοῦ ἔτους 1615/16). A. Ehrhard, αὐτόθι, σσ. 991-992. 
15 Βλ. γιὰ παράδειγμα τὰ σχετικὰ μὲ τὴν χειρόγραφη παράδοση τῆς Νεομαρτυρολογικῆς Συλλογῆς
του Καισαρίου Δαπόντε, ἡ ὁποία συνέβαλε, ἔστω ἔμμεσα, στὴν κατάρτιση τοῦ Νέου Μαρτυρο-
λογίου τῶν ἁγίων Μακαρίου Νοταρᾶ καὶ Νικοδήμου Ἁγιορείτη, στο. Σ. Πασχαλίδης, Ἡ αὐτόγραφη
Νεομαρτυρολογικὴ Συλλογὴ τοῦ Μοναχοῦ Καισαρίου Δαπόντε (1713-1784), Θεσσαλονίκη 2012. 
16 Ἀπλὸ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ διαδικτυακὴ τράπεζα δεδομένων τοῦ Dumbarton Oaks, ἀκαδη-
μαϊκοῦ Ἱδρύματος ποὺ εὑρίσκεται στὴν Οὐάσιγκτον τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀλλὰ ἀνήκει στὸ
Πανεπιστήμιο Harvard. Στὴν ἱστοσελίδα https://www.doaks.org/research/byzantine/resources/hagio-
graphy/database/dohp.asp?cmd=SShow&key=10 (τελευταία ἐπίσκεψη 2 Σεπτ. 2019), εἶναι ἐλεύθερα
προσβάσιμα τὸ πρωτότυπο κείμενο τῶν περισσοτέρων Ἁγίων τῆς περιόδου μεταξὺ τῶν 8ου καὶ
10ου αἰῶνα, μὲ δυνατότητα ἀναζήτησης ἑνὸς εὐρέος φάσματος ὅρων ποὺ ἀπαντοῦν σὲ αὐτά.  
17 Γιὰ παράδειγμα, μία ἀναζήτηση τῶν ὅρων «ἅγιος Γεδεὼν ὁ νέος ὁσιομάρτυρας» μὲ τὴν μηχανὴ
ἀναζητήσεως τοῦ Google, ἀνασύρει σὲ δευτερόλεπτα 13.000 ἀποτελέσματα. 
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Β. Ὁ Βίος τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἁγίου Γεδεὼν 
καὶ οἱ πηγές/ἐκδόσεις του

Τὴν διαδικασία παράδοσης ἁγιολογικῶν κειμένων ποὺ περιγράφηκε παρα-
πάνω ἀκολουθεῖ καὶ ἡ παράδοση τοῦ Βίου καὶ τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Ὁσιομάρ-
τυρος Γεδεών. Μόλις εἴκοσι δύο χρόνια μετὰ τὸν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Ἁγίου
στὶς 30 Δεκεμβρίου του 1818, ἐκδίδεται στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1840 ἡ
Ἀκολουθία τοὺ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Γεδεὼν τοῦ Νέου στὸ ἴδιο τομίδιο
μὲ τὸν Βίο καὶ τὸ Μαρτύριον αὐτοῦ, ποὺ συνέγραψε ὁ ἱεροδιδάσκαλος καὶ
ἱερέας τῆς Μακρυνίτσας Πολύζωος18. Ἡ ἐν λόγῳ ἔκδοση ἐπανεκδίδεται στὴν
Κωνσταντινούπολη τὸ 1880, στὸν Βόλο τὰ ἔτη 1888, 1921, στὴν Ἀθήνα τὰ ἔτη
1936, 1968, 1999, στὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ ἔτος 1999 καὶ ἀπὸ τὴν Μονὴ Καρακάλ-
λου τὸ 200319. Πέρα ἀπὸ τὶς παραπάνω ἐκδόσεις ὑπάρχει καὶ μία ἐπιπλέον
ἐπανέκδοση ἀπὸ κάποιον Ἀθανάσιο Ἰ. Παλάσκα στὴν Ὕδρα τὸ ἔτος 1910. 

Ἀκολουθῶντας τὴν πρακτικὴ τῶν χειρογράφων ποὺ συνδυάζουν ἀκολου-
θία καὶ βίο, ποὺ περιγράφηκε παραπάνω, τὸ 1936 ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης
Δωρόθεος, μετὰ τὴν διαπίστωση ὅτι καὶ ἡ δεύτερη ἔκδοση τοῦ Πολυζώου εἶχε
ἐξαντληθεῖ προβαίνει σὲ μία δική του ἀναθεωρημένη ἔκδοση20, στὴν ὁποία
διορθώνει ἀρκετὰ γραμματικά, συντακτικά καὶ μουσικὰ λάθη τῆς ἔκδοσης
Πολυζώου. Ἐπιπλέον διορθώνει τροπάρια καὶ ἰδιόμελα συμπληρώνοντας κενὰ

18 Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Γεδεών τοῦ Νέου ἀθλήσαντος ἐν Τυρνάβῳ Θεσ-
σαλίας κατὰ τὸ 1818, μηνὶ Δεκεμβρίῳ 30, συνταχθεῖσα ὑπὸ Πολυζώου, ἱερέως τοῦ καὶ ἱεροδιδα-
σκάλου τής κωμοπόλεως Μακρινήτζας. Ἐτυπώθη δὲ δι’ ἐπιστασίας καί δαπάνης τοῦ Πανοσιο-
λογιωτάτου, Κυρίου Χ. Γαβριὴλ Ἱερομονάχου ἁγιορίτου ἐκ τῆς Μονῆς Καρακάλλου, υἱοῦ τοῦ Π.
Ἰωάννου τῆς κωμοπόλεως Μακρινήτζας ἐκ τῆς Δημητριάδος..., ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1840, σ.
1-16: ἀκολουθία, καὶ 17-35, βίος καὶ μαρτὐριον. Ἡ πρώτη αὐτὴ ἔκδοση εἶναι ψηφιακὰ διαθέσιμη
ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «Ἁγιορείτικος Λόγος» στὴ διεύθυνση http://agioritikoslogos.blogspot.com/
2018/12/blog-post_10.html (μέρος α΄) καὶ http://agioritikoslogos.blogspot.com/2018/12/blog-post_19.html
(μέρος β΄) (τελευταία πρόσβαση 2 Σεπτ. 2019). 
19 Γιὰ τὶς ἐκδόσεις αὐτὲς καὶ περαιτέρω βιβλογραφία βλ. σχετικὰ: Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου,
«Ἄγνωστα στοιχεῖα περὶ τῶν Ἁγιορειτῶν Νεομαρτύρων», στὸ Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Στεργιούλης, Δ.
Καλαμάκης, Ἀ. Χαλδαιάκης (ἐκδ.), Πρακτικὰ Διορθοδόξου Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου «Κων-
σταντῖνος ὁ Ὑδραῖος – Νεομάρτυρες Προάγγελοι τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Γένους», Ὕδρα 10-14
Νοεμβρίου 2000, Ὕδρα 2007, σ. 333, σημ. 49. 
20 Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Γεδεών τοῦ Νέου… συνταχθεῖσα ὑπὸ Πολυζώου…
ἐπιδιωρθωθεῖσα δὲ καὶ ἐμπλουτισθεῖσα τανῦν ὑπὸ τοῦ σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης
καὶ Πλαταμῶνος κ. κ. Δωροθέου Κοτταρᾶ τοῦ ἐξ Ὕδρας, Ἀθῆναι 1936, 40 σελίδες. 
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καὶ ἀλλάζοντας λέξεις21. Οὐσιαστικὰ γράφει ἐξ ἀρχῆς τμήματα τῆς λειτουρ-
γίας καὶ ὅταν φθάνει στὸν κανόνα τοῦ Ἁγίου, μετὰ τὴν ἕκτη ὠδὴ προσθέτει
τὸ κοντάκιο καὶ ὁλόκληρο τὸν βίο καὶ μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Γεδεών, ἐλαφρὰ
τροποποιημένο λεξιλογικά, ἀλλὰ καὶ μὲ κάποιες παραλείψεις ἢ συντομεύσεις
προτάσεων ἀπὸ τὴν ἔκδοση Πολυζώου22.

Τέλος, ὁ Βίος ἐντάσσεται στὸν Μεγάλο Συναξαριστὴ τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας τοῦ Β. Ματθαίου23. Οἱ τρεῖς κύριες ἐκδόσεις ποὺ παρατέθηκαν
(Πολυζώου = Π, Δωροθέου = Δ και Ματθαίου = Σ) παρουσιάζουν ἐλάσσονες
διαφορὲς σὲ ἐπίπεδο λεξιλογίου καὶ φρασεολογίας24, ἀλλὰ σὲ ὁρισμένα σημεῖα
ποὺ θὰ ὑποδειχθοῦν παρακάτω ἐμφανίζουν κάποιες διαφορὲς σὲ ἐπιμέρους
πληροφορίες ποὺ παρέχουν ἢ παραλείπουν. 

Μὲ βάση αὐτὲς τὶς ἐκδόσεις καὶ μὲ κάποιες πληροφορίες οἱ ὁποῖες ἀπαντοῦν
στὸ Διαδίκτυο τὸ περίγραμμα τοῦ Βίου καὶ τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Γεδεὼν
ἔχει ὡς ἑξῆς25: 

Ο Γεδεών γεννήθηκε26 στὸ χωριό Κάπουρνα τῆς ἐπαρχίας Δημητριάδος
κοντὰ στὴν Μακρυνίτσα. Γονεῖς του ἦσαν ὁ Αὐγερινὸς καί ἡ Κυράτσα, οἱ ὁποῖοι
εἶχαν ἄλλα επτά παιδιά μικρότερα ἀπό αυτόν. Τὸ κοσμικό του ὄνομα ἦταν

21 Αὐτόθι, σ. 3.
22 Αὑτόθι, σσ. 20-37. 
23 Β. Ματθαίου, Ματθ. Λαγγῆς, Ὁ Μέγας Συναξαριστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τ. 12, Αθήνα
1950, σ. 761-771. Μεταγενέστερες ἐκδόσεις: Αθήνα 1966, 1968. Ἀκολουθοῦν πλῆθος ἐπανεκδόσεων
καὶ ἐκτυπώσεων μὲ μικρὲς τροποποιήσεις καὶ βελτιώσεις. Ἐνῶ ἡ πλέον πρόσφατη ἔκδοση πλή-
ρως ἀνακαινισμένη ἐμφανίζεται ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Συναξαριστὴς» στὴν Ἀθήνα τὸ 2012. Στὴν ἔκδο-
ση αὐτὴ τὸ κείμενο τοῦ βίου καὶ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Γεδεὼν καταλαμβάνει τὶς σελ. 732-742 τοῦ
12ου τόμου. 
24 Παραδείγματος χάριν: …δοσίματα Π, Δ/βαρείας φορολογίας Σ. // ὡς δοῦλος ἀόκνως Π/ἀόκνως
Δ, Σ. Πολλές διαφορὲς ὀφείλονται στὸ γενικότερο γλωσσικὸ καὶ ἰδεολογικὸ κλῖμα ποὺ ἀνάγεται
στὴν περίοδο τῆς ἑκάστοτε ἔκδοσης: Π σ. 18, Δ σ. 21: «…ὑπηρέται τοῦ Διαβόλου καὶ ὁπαδοὶ τοῦ
ψευδοπροφήτου Μωάμεθ…» Σ σ. 733: «…ὑπηρέται τοῦ Διαβόλου…». Π σ. 25, Δ σ. 28: «Ἐγὼ χθὲς
ἐπειδὴ ἐφίλησα ἓν κοράσιον, μὲ ἐδάγκασεν…», Σ σ. 737: «Ἐγὼ χθὲς ἐδοκιμαζόμην δι’ αὐτῆς…». 
25 Γιὰ σύντομες τυπωμένες συναξαριακὲς καταχωρήσεις τοῦ Ἁγίου βλ. Γ. Μικραγιαννανίτης, «Γεδε-
ών» στὴν ΘΗΕ, τ. 4α, στ. 240-241. Ι. Μ. Περαντώνης, Λεξικὸ τῶν Νεομαρτύρων, τ. Α΄ (Α-Δ),
Αθῆναι 1972, σ. 92-93. Γιὰ ἐκτενέστερη βιβλιογραφία βλ. Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου, «Ἄγνωστα
στοιχεῖα περὶ τῶν Ἁγιορειτῶν Νεομαρτύρων» (ὡς ἀνωτ. σημ. 19), σ. 333, σημ. 49. Ἀπὸ τὶς ἄπειρες
ἱστοσελίδες παραθέτουμε ἐνδεικτικά τὶς ἑξῆς: https://www.imra.gr/picture/PDF/gedeon_karakali-
nos-vios.pdf (πρόσβαση 3 Σεπτ. 2019), http://www.diakonima.gr/2009/12/30/ο-άγιος-νεομάρτυς-και-
οσιομάρτυς-γεδε/ (πρόσβαση 3 Σεπτ. 2019). 
26 Ὀ Γ. Μικραγιαννανίτης, στὸ ἄρθρο «Γεδεών» στὴν ΘΗΕ, (τ. 4α, στ. 240) ὁρίζει ὡς ἔτος γεννή-
σεως τοῦ Ἁγίου τὸ 1766.
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Νικόλαος27. Γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, οἱ γονεῖς του μετοίκησαν μὲ ὅλα τὰ παιδιὰ
στὸ χωριὸ Γιερμῆ28, ὅταν ὁ ἅγιος ἦταν δώδεκα χρονῶν. Κάποιος παντοπώλης,
συγγενὴς τῆς μητέρας του, ζήτησε τὸ παιδὶ ὡς βοηθὸ στό μαγαζί του στό Βελε-
στίνο29. Ὡστόσο, κάποιος Τοῦρκος ὀνόματι Ἀλῆς, ἅρπαξε μέ βία τὸν Νικόλαο
γιὰ νὰ τὸν ἔχει ὡς ὑπηρέτη στὸ χαρέμι του. Ἐκεῖ ὁ Νικόλαος ἔμεινε ἕναν χρόνο.
Στὶς ἐπίμονες παρακλήσεις τοῦ πατέρα νὰ πάρει πίσω τὸν γιό του ὁ Τοῦρκος
ὑποσχέθηκε νὰ τὸν ἱκανοποιήσει μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ δικοῦ του γιοῦ ἀπὸ
τὸν πόλεμο. Ὅταν ὅμως ἐπέστρεψε σύντομα ὁ γιὸς τοῦ Ἀλῆ, κατάφεραν καὶ οἱ
δύο νὰ δελεάσουν τὸν Νικόλαο, καὶ ἀφοῦ τὸν περιέτεμαν, τὸν ὀνόμασαν
Ἰμπραήμ. Μέσα σὲ δύο μῆνες ὁ Ἰμπραήμ μετάνοιωσε εἰλικρινὰ καὶ ἕνα βράδυ
ἔφυγε κρυφὰ καὶ πῆγε στὸν πατέρα του, στὸν ὁποῖο διηγήθηκε ὅλη τὴν συμ-
φορά του. Ἀδυνατῶντας νὰ τὸν βοηθήσει ὁ πατέρας του τὸν ἔκρυψε στὸ χωριὸ
Κεραμίδι30.  Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μέσῳ τοῦ Λιμένος Καμαρίου ὁ Νικόλαος φεύγει μὲ
μία ὁμάδα κτιστῶν γιὰ τὴν Κρήτη. Μὲ τοὺς κτίστες ὅμως μένει λίγο διότι τὸν
κακομεταχειρίζονταν καὶ δραπετεύει. Σὲ μία ἐρημικὴ ἐκκλησία τὸν βρίσκει ἕνας
ἱερέας, ὁ ὁποῖος τὸν υἱοθετεῖ καὶ τοῦ μαθαίνει ὑφαντική. Ὁ θάνατος τοῦ ἱερέα
μετὰ ἀπὸ τρία χρόνια ἀναγκάζει τὸν Νικόλαο νὰ φύγει μαζί μὲ κάποιον ἄλλο
νέο ἀπὸ τὴν Κρήτη γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ ἔψαξε νὰ βρῆ ἕναν πνευματικὸ
πατέρα, γιὰ νὰ ἐξομολογηθῆ τὴν βαρειά του ἁμαρτία τῆς ἄρνησης τοῦ Χριστοῦ.
Ἀφοῦ γύρισε ὅλα τὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους, κατέληξε στὴν Ἱερὰ Μονὴ
τῶν Ἁγίων καί Πανευφήμων Ἀποστόλων, ποὺ εἶναι γνωστὴ ὡς Ἱ. Μ. Καρακάλ-
λου31. Ἐκεῖ ἐκάρη μοναχὸς καί μετονομάστηκε σὲ Γεδεών. Στὴν μονὴ Καρακάλ-
λου ἔμεινε τριάντα πέντε χρόνια, μὲ ἐξαίρεση ἕνα διάστημα ἕξι ἐτῶν ποὺ τὸ
πέρασε σὲ Μετόχιο τῆς Μονῆς στὴν Κρήτη32. Μετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὸ

27 Σύμφωνα μὲ τὴν καταχώρηση στὴν ἱστοσελίδα https://www.imra.gr/picture/PDF/gedeon_karaka-
linos-vios.pdf (πρόσβαση 3 Σεπτ. 2019) τὸ κοσμικό του ὄνομα ἦταν Νικόλαος Μέμτσιας καὶ εἶχε
3 ἀδελφοὺς καὶ 4 ἀδελφές. 
28 Κοινότητα τῆς ἐπαρχίας Βόλου ποὺ ἀνήκει στὸν δῆμο Ρήγα Φερραίου. Τὸ Γερμὶ μετωνομάστηκε
ἀπὸ τὶς 4/11/1927 σὲ Ξερολίθι. 
29 Τὸ Βελεστίνο εἶναι κωμόπολη στὴν Περιφερειακὴ Ἑνότητα Μαγνησίας καὶ ἕδρα τοῦ δήμου
Ρήγα Φεραίου, βρίσκεται 17 χιλιόμετρα Δυτικὰ τοῦ Βόλου.
30 Χωριὸ τοῦ νομοῦ Μαγνησίας, στὴν πλαγιὰ τοῦ Μαυροβουνίου, βορείως τοῦ Πηλίου σὲ ὑψόμε-
τρο 300 μέτρων. Κοντινότερη παραλία σὲ ἀπόσταση πέντε χιλιομέτρων εἶναι τὸ Καμάρι. Βλ.
https://el.wikipedia.org/wiki/Κεραμίδι_Μαγνησίας (πρόσβαση 3 Σεπτ. 2019). 
31 Μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία εὑρίσκεται σὲ ἀνοικτὸ καὶ κατάφυτο πρανὲς μὲ θέα τὴ
θάλασσα τῆς ΒΔ πλευρᾶς τῆς ἁγιορειτικῆς χερσονήσου. Ἡ ἵδρυσή της ἀνάγεται πρὶν τὸ ἔτος 1018.
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.kedak.gr/iera-moni-karakallou/odiporiko/196/ (ἐπί-
σκεψη 3 Σεπτ. 2019).  
32 Ἡ ἔκδοση Σ τοῦ Μεγάλου Συναξαριστῆ, (ἀνωτ. σημ. 23, σ. 734.) –ἀλλὰ ὄχι καὶ οἱ ἐκδόσεις Π
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Ἅγιον Ὄρος, ἐπιδόθηκε σὲ αὐστηρὴ ἄσκηση. «...Τίς δύναται νὰ διηγηθῆ τὰς
νηστείας του, τὰς γονυκλισίας του, τὰς ἀγρυπνίας του, καὶ τοὺς λοιποὺς ἀσκη-
τικοὺς ἀγῶνάς του; Μόνον ὁ καρδιογνώστης Θεὸς γινώσκει ταῦτα, διότι μετὰ
τῶν ἄλλων ἀσκήσεων καὶ ἀγώνων, τοὺς ὁποίους μετεχειρίζετο πρὸς τῆξιν καὶ
κακουχίαν τοῦ σώματός του, λέγουσιν, ὅτι εἶχε καὶ μίαν τανάλιαν διὰ τῆς ὁποίας
δάκνων τὰς σάρκας του, κατέκοπτεν αὐτὰς ἀφειδῶς, πράγμα τῷ ὄντι ἄξιον φρί-
κης! καὶ ὁ ζῆλος αὐτοῦ δὲν ἦτο ὀλιγότερος τῶν παλαιῶν ἀσκητῶν...»33.

Στὴν Μονὴ Καρακάλλου, ὁ ἅγιος διάβασε βίους Ἁγίων, οἱ περισσότεροι
ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἦσαν προτρεπτικοὶ στὸ μαρτύριο μὲ τὰ παραδείγματα
παλαιοτέρων καί συγχρόνων του, οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν στὸ ἴδιο παράπτωμα τῆς
ἀρνήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ ὕστερα πάλι ἀνένηψαν καὶ ὁμολόγησαν ἐνώπιον
ἰσχυρῶν τυράννων τὸν Χριστό. Αὐτὸ εἶχε μεγάλη ἐπίδραση στὸν Γεδεών, καὶ
ἄναψε μέσα του τὴν ἐπιθυμία γιὰ μαρτύριο34. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ ὁ Γεδεών
πῆρε ἄδεια καὶ εὐλογία ἀπὸ τὸν ἡγούμενο τῆς Καρακάλλου καὶ ἦρθε στὴν
Ζαγορά35. Ἐκεῖ ἄρχισε νὰ προσποιεῖται τὸν «διὰ Χριστὸν σαλόν» (τρελό)36.
Παριστάνοντας τόν σαλό, καὶ μετὰ ἀπὸ ἄσκοπες περιπλανήσεις κατέληξε στὸ
Βελεστίνο, τὸν τόπο τῆς ἐξόμωσής του. Τήν Μεγάλη Πέμπτη, λοιπόν, φόρεσε
στὸ κεφάλι του ἕνα στεφάνι ἀπὸ τριαντάφυλλα καὶ λουλούδια, καὶ πῆγε στὴν
πόρτα τοῦ Τούρκου ποὺ τὸν εἶχε ὁδηγήσει στὸ νὰ ἀλλάξει πίστη. Τὴν χτύπησε
μὲ μεγάλες πέτρες τόσο δυνατά, ποὺ τήν κατέστρεψε. Στὴν συνέχεια μπῆκε

καὶ Δ—, παραδίδει τὴν πληροφορία ὅτι «ἐν τῷ μεταξὺ δὲ τούτων τῶν τριάκοντα πέντε ἐτῶν, ἐν
ἔτει 1797, Ἰουνίου 6η, διωρίσθη παρὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, οὔσης τότε ἰδιορρύθμου μετὰ τοῦ Προ-
ηγουμένου Γαβριὴλ εἰς τὸ ἐν Κρήτῃ Μετόχιον τῆς Θείας Μορφώσεως διὰ μίαν ἑξαετίαν…». Στὴν
ἱστοσελίδα https://www.imra.gr/picture/PDF/gedeon_karakalinos-vios.pdf (πρόσβαση 3 Σεπτ. 2019)
παραδίδεται ἡ πληροφορία ὅτι τὸ Μετόχιον βρισκόταν στὸ χωριὸ Μαργαρίτες τοῦ νομοῦ Ρεθύ-
μνου, σὲ ἀπόσταση 27 χιλιομέτρων ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο. 
33 Π σ. 22, Δ σσ. 24-25, Σ σ. 734. 
34 Γιὰ αὐτὴ τὴν ἰδιαίτερη κατηγορία τῶν Νεομαρτύρων στὴν ὁποία ἐντάσσεται ὁ Ἅγιος Γεδεών,
τοὺς «ἐξ ἀρνησιχρίστων», τὴν σύνδεσή τους μὲ τὸ Ἅγιο Ὄρος καὶ τὶς συμβουλὲς τοῦ Ἁγίου Νικο-
δήμου τοῦ Ἁγιορείτου πρὸς αὐτούς, βλ. Δ. Τσάμης, Ἁγιολογία, σσ. 112-113 καὶ 118. Βλ. ἐπίσης Μ.
Γ. Βαρβούνης, Λαογραφικὰ τῶν Νεομαρτύρων, Κομοτηνὴ 1998, σσ. 30-34. 
35 Ἡ Ζαγορὰ εἶναι χωριὸ τοῦ Πηλίου καὶ ἕδρα τοῦ Δήμου Ζαγορᾶς-Μουρεσίου στὸν νομὸ Μαγνη-
σίας. Ἀπέχει 47 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸν Βόλο και 253 χιλιόμετρα ἀπό τὴν Θεσσαλονίκη, βλ.
https://el.wikipedia.org/wiki/Ζαγορά_Πηλίου (ἐπίσκεψη 3 Σεπτ. 2019). 
36 Καὶ ἄλλοι ἁγιορεῖτες μοναχοί, συνήθως μετὰ ἀπὸ ὅραμα, παρίσταναν γιὰ κάποιο χρονικὸ διά-
στημα τοὺς «διὰ Χριστὸν σαλοὺς» ὡς εἶδος μοναστικῆς ἄσκησης. Παράδειγμα ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ
Καυσοκαλυβίτης (1272/85-1367/80), ὁ ὁποῖος στὸν Βίο του ποὺ γράφτηκε ἀπὸ τὸν Θεοφάνη
παρουσιάζεται νὰ συμπεριφέρεται ὡς σαλὸς μετὰ ἀπὸ ὅραμα τῆς Θεοτόκου. Βλ. R. Greenfield
and A.-M Talbot, Holy Men of Mount Athos, [DOML 40] Cambridge MA – London 2016, σσ. 456-
457, 460-461, 480-481, 490-491, 494-495, 534-537, 707, 708, 709, 713. 
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μέσα στὸ σπίτι τοῦ Τούρκου καὶ παρουσιάστηκε μπροστά του. Μετὰ ἀπὸ
σύντομη συνομιλία τοῦ ἀποκάλυψε ποιὸς ἦταν καὶ ὁμολόγησε μπροστά του
ὅτι ἔχει ἀπορρίψει τὸν Μωαμεθανισμὸ καὶ ἔχει ἐπιστρέψει στὴν πίστη τοῦ
Χριστοῦ37. Ὅταν τὰ ἄκουσε αὐτὰ ὁ Τοῦρκος, ἔτρεξε ἀμέσως στὸ δικαστήριο
καὶ ζήτησε νὰ συλληφθῆ ὁ Ἅγιος, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἔγινε καὶ ἐκεῖνος ὁδηγή-
θηκε στὸν Κριτὴ τήν Μεγάλη Παρασκευή. Φορώντας ἀκόμη τὸ στεφάνι μὲ τὰ
λουλούδια στὸ κεφάλι του καὶ ἔχοντας στὰ χέρια του δυὸ κόκκινα αὐγά,
μπῆκε στὸ δωμάτιο τοῦ Κριτῆ καὶ τοῦ τὰ ἔδωσε λέγοντας: «Χριστὸς ἀνέστη
Κριτή, καὶ Χρόνια Πολλά!». Ὁ Κριτὴς τὸν θεώρησε τρελό καὶ στὴ συζήτηση
ποὺ ἐπακολούθησε ὁ Ἅγιος ἀπέρριψε κατηγορηματικὰ τὸν Μωαμεθανισμό.
Ἐπιπλέον ἔρριξε τὸν ζεματιστὸ καφὲ ποὺ ἔπινε ὁ Κριτὴς στὸ πρόσωπό του.
Τότε ο Κριτὴς ἐξοργίστηκε καὶ διέταξε τοὺς ὑπηρέτες του νὰ τὸν ξυλοκοπή-
σουν καὶ νὰ τὸν πετάξουν ἔξω ἀπὸ τὸ δικαστήριο38. Φαίνεται ὅτι δὲν ἤθελε νὰ
τὸν τιμωρήσει περισσότερο ἢ νὰ τὸν θανατώσει ἐπειδὴ τὸν θεώρησε τρελό39.

Ὅταν ὁ Ἅγιος ἔφυγε ἀπὸ ἐκεῖ, πῆγε σὲ ἕνα τζαμὶ ἔξω ἀπὸ τὸ ὁποῖο συνάντησε
μιά πλούσια Τουρκάλα μαζὶ μὲ τέσσερεις ὑπηρέτριές της. Μόλις τὴν εἶδε ὁ
Ἅγιος τῆς ἐπιτέθηκε, ἔσχισε τὰ ροῦχα της καὶ τὴν κλώτσησε τόσο δυνατά, ποὺ
ἡ γυναίκα ἔβγαλε αἷμα ἀπὸ τὸ στόμα. Οἱ φωνὲς τῶν ὑπηρετριῶν της προσέλ-
κυσαν ἕνα πλῆθος Τούρκων, οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νὰ χτυποῦν τὸν μάρτυρα δίχως
ἔλεος μὲ μαχαίρια καὶ ξύλα μέχρι πού τὸν ἄφησαν ἡμιθανῆ. Κάποιοι Χριστια-
νοὶ τὸν μετέφεραν στὸ σπίτι τῆς ἀδερφῆς του Δάφνης, ποὺ ἦταν παντρεμένη
στὸ χωριὸ Ταμπιγλί40, κοντά στό Βελεστίνο. Ἐκεῖ ἔμεινε τρεῖς μῆνες μέχρι νά
ξαναπερπατήσει. 

Στὸ σπίτι τῆς ἀδερφῆς του φιλοξενήθηκαν κάποτε τρεῖς Τούρκοι, τούς

37 Γιὰ τὴν ὑποχρέωση τῶν «ἐξ ἀρνησιχρίστων» ἐπανερχομένων Χριστιανῶν νὰ περάσουν ὁρισμένα
στάδια προετοιμασίας, τὰ ὁποῖα στὴν πράξη φαίνεται νὰ ἀκολουθεῖ ἐν μέρει καὶ ὁ Ἅγιος Γεδεὼν
καὶ ἰδίως γιὰ τὴν ὑποχρέωση νἀ ἀποκηρύξουν τὴν θρησκεία ποὺ ἀσπάστηκαν –ἀρνούμενοι τὸν
Χριστιανισμό–, στὸν τόπο ὅπου ἠρνήθησαν τὸν Χριστό, βλ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Νέον Μαρ-
τυρολόγιον, Ἀθῆναι 19613, σσ. 19-20.  
38 Τὸ συγκεκριμένο ἐπεισόδιο ἐπαναλαμβάνει πολλὰ στοιχεῖα ποὺ ἀρχικὰ ἀπαντοῦν στὰ Μαρτύ-
ρια τῆς πρωτοχριστιανικῆς περιόδου, ὅπως ἡ προσπάθεια τοῦ δικάζοντος νὰ πείσει μὲ λογικὰ
ἐπιχειρήματα τὸν μάρτυρα καὶ νὰ τὸν ἀποσπάσει ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό, βλ. Κ. Μπουρδάρα, Τὸ
Δίκαιο στὰ Ἁγιολογικὰ Κείμενα, σσ. 74-75. 
39 Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν σαλῶν ἐκ μέρους τοῦ Ἰσλάμ, στὸ πλαίσιο τοῦ ὁποίου θεωροῦνται
εἴτε προφῆτες, εἴτε ἐπικίνδυνοι ψυχοπαθεῖς, βλ. M. W. Dols, “Insanity in Byzantine and Islamic
Medicine”, Dumbarton Oaks Papers 38 (1984), σ. 136 καὶ σημ. 7, ἐπίσης, τὸ γενικώτερο, M. W. Dols
Majnun: The Madman in Medieval Islamic Society, Oxford 1992. 
40 Συνοικισμὸς τοῦ Βελεστίνου ποὺ σήμερα δὲν ὑπάρχει. 
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ὁποίους ὁ Ἅγιος ἄρχισε νὰ προκαλεῖ μέ λόγια. Ἡ ἀντιπαράθεση κατέληξε σὲ
πρόκληση δοκιμασίας. Στὸ ὄνομα, δηλαδή, τῆς πίστης του καθένας θὰ κρα-
τοῦσε στὰ χέρια του ἕνα κάρβουνο ἀναμμένο. Πρῶτος ἄρχισε ὁ Ἅγιος. Ἔβαλε
στὸ δεξί του χέρι ἕνα κάρβουνο ἀναμμένο καὶ τὸ κράτησε μέχρι ποὺ τὸ χέρι
του φούσκωσε κυκλικὰ καὶ περικύκλωσε τὸ κάρβουνο. Οἱ Τοῦρκοι τοῦ φώνα-
ζαν νὰ τὸ ἀφήσει, ἀλλὰ αὐτὸς δὲν τοὺς ἄκουγε, μέχρι ποὺ ὁ ἀνηψιός του τὸ
ἅρπαξε καὶ τὸ πέταξε στὸ ἔδαφος. 

Στὴν συνέχεια ὁ Ἅγιος ἔδεσε τὸ καμμένο του χέρι καὶ πῆγε στὸ χωριό
Κανάλια41, στὸ σπίτι τοῦ φίλου του Χατζῆ Νικολοῦ, ὅπου διάφοροι ἄρχισαν
νὰ τὸν ρωτοῦν γιατὶ ἔχει δεμένο τὸ χέρι του. Ὁ Ἅγιος τοὺς ἀπάντησε ὅτι τὸν
δάγκωσε ἕνα κορίτσι τὴν προηγούμενη ἡμέρα ἐπειδὴ τὸ φίλησε, ἀλλά
«...πολλὰ μέλλει νὰ πάθῃ καθὼς φαίνεται αὐτὴ ἡ χείρ»42. Ὁ φίλος του, ἀφοῦ
ἔμαθε τὴν ἀλήθεια, ἄρχισε νὰ τὸν παρακινεῖ στὸ μαρτύριο, ὑπενθυμίζοντάς
του διάφορους Ἁγίους τοῦ παρελθόντος, ποὺ μαρτύρησαν ἑκούσια. Βρῆκε,
λοιπόν, ὁ Ἅγιος τὸ ξύλινο στυλιάρι ἑνὸς φτυαριοῦ καὶ τὸ ἔδεσε στὰ χέρια του
ώς ρόπαλο. Στὴν συνέχεια πῆγε στὸ Βελεστίνο τὴν Παρασκευή, ἡμέρα παζα-
ριοῦ, ἔχοντας γύρω ἀπὸ τὸ καλιμαῦχι του μιὰ ἀρμαθιὰ παράδες. Ἄρχισε νὰ
κυνηγᾶ τοὺς Τούρκους καὶ νὰ τοὺς χτυπᾶ ἄγρια μὲ τὸ παλοῦκι, ποὺ κρα-
τοῦσε. Βλέποντας αὐτὴν τὴν συμπεριφορά, οἱ Τοῦρκοι τὸν θεώρησαν ἐντελῶς
τρελό, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ στὸ ἑξῆς κατέληξε νὰ εἶναι ὁ φόβος καί ο τρόμος τους,
σὲ σημεῖο ποὺ ἐγκατέλειψαν τὰ χωράφια καὶ τὰ ὑποστατικά τους, διότι ἐνῷ
οἱ Τοῦρκοι ἔκαναν ἥσυχα τὶς δουλειές τους, ἐκεῖνος ὁρμοῦσε πάνω τους καὶ
μὲ τὸ ξύλο τοὺς χτυποῦσε καὶ τοὺς καταπλήγωνε, ἀκόμη καὶ τοὺς φύλακες
ποὺ ἔβαζαν ἐξ αἰτίας του στά περιβόλια τους. Ὄμως δὲν ἔπαιρναν κανένα
μέτρο ἐναντίον του διότι τὸν θεωροῦσαν τρελλό. 

Μιὰ ὥρα ἔξω ἀπὸ τὸ Βελεστίνο ὑπάρχει κάποιο σπήλαιο, ὅπου ὁ Ἅγιος
πήγαινε γιὰ νὰ προσευχηθεῖ. Τὸν ἴδιο καιρὸ ψαρεύοντας σὲ ἕναν βάλτο ἔπιανε
ψάρια, τὰ ὁποῖα μοίραζε σχεδὸν καθημερινὰ στούς φτωχοὺς τῆς περιοχῆς
κουβαλῶντας τα στὴν πλάτη του ὁ ἴδιος. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν τοῦ εἶχε δοθεῖ
μέχρι τότε ἡ εὐκαιρία νὰ μαρτυρήσει, ἀποφάσισε νά ἐπιστρέψει περπατῶντας
διὰ ξηρᾶς στὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἐκεῖ ἔμεινε ἕναν χρόνο, ἀλλὰ ὁ διακαὴς πόθος τοῦ

41 Χωριὸ στὴν ΒΔ πλευρὰ τοῦ Πηλίου, Α τῆς λίμνης Κάρλας. Βρίσκεται 26 χιλιόμετρα ΒΔ τοῦ
Βόλου καὶ ἀνήκει στὸν Δῆμο Ρήγα Φερραίου. 
42 Τὸ πρῶτο μέρος τῆς πρότασης εἶναι μέσα στὸ πνεῦμα τῆς συμπεριφορᾶς ἑνὸς σαλοῦ ἁγίου (γιὰ
παράδειγμα πολλοὺς αἰῶνες πρὶν ὁ Συμεὼν ὁ Σαλὸς ζητᾶ στὴν Ἔμμεσα ἀπὸ κάποιες κοπέλες
ποὺ ἔπλεναν ροῦχα νὰ τὸν φιλήσουν). Ἡ δεύτερη πρόταση εἶναι προφητική. 
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μαρτυρίου μέσα του δέν ἔπαυε. Πῆρε, λοιπόν, ξανὰ τὴν εὐλογία τοῦ ἡγουμέ-
νου του καὶ τὶς εὐχὲς τῶν ἀδελφῶν τῆς μονῆς, καὶ ἐπέστρεψε στὴν Ἀγιά43,
ὅπου πάλι ὁμολόγησε τὸν Χριστό. Ὁ διοικητὴς ὅμως τῆς Ἀγιᾶς, ἀνίκανος νὰ
ἀποφασίσει τὴν τύχη τοῦ Ἁγίου, γράφει στὸν Βελῆ πασά44 ποὺ βρισκόταν
τότε στὸν Τύρναβο45. Ὁ Βελὴς στέλνει ὑπηρέτες του ποὺ συλλαμβάνουν τὸν
Ἅγιο στὸ Κανάλι. Ἀφοῦ ἐκκλησιάστηκε καὶ μετέλαβε στὸ Κανάλι ὁ Ἅγιος
μεταφέρθηκε στὸν Τύρναβο. Σὲ μία πρώτη ἀντιπαράθεση μὲ τὸν Βελῆ, ὁ Ἅγιος
ἐξιστορεῖ τὴν πορεία του. Ὁ Βελὴς τὸν φυλακίζει καὶ τὴν ἑπομένη τὸν παρου-
σιάζει σὲ μουλλάδες μπέηδες καὶ ἀξιωματικοὺς ποὺ εἶχε καλέσει ἀπὸ τὴν
Λάρισα. Διαλεγόμενος μαζί τους ὁ Γεδεών, δὲν ἔπαυε νὰ τοὺς προκαλεῖ προ-
σβάλλοντας τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸν Μωάμεθ46. Τότε οἱ Τοῦρκοι, ἐξαγριωμένοι, τοῦ
ξύρισαν τὸ κεφάλι, τόν ἀπογύμνωσαν καὶ τὸν ἔβαλαν πάνω σὲ ἕνα γαϊδούρι δια-
πομπεύοντάς τον στοὺς δρόμους τού Τυρνάβου. Μετὰ τὴν διαπόμπευσή του
οἱ Τοῦρκοι ὁδήγησαν τὸν μάρτυρα στὴν αὐλὴ τοῦ παλατιοῦ τοῦ Βελῆ πασᾶ47,
ὅπου, μετὰ ἀπὸ πληθώρα διαφόρων βασανισμῶν, σύμφωνα μὲ τὴν διαταγὴ ποὺ
τοὺς δόθηκε τοῦ ἔκοψαν τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια48, ἐνῶ ἀκόμα ἦταν ζωντανός,
καὶ τὸν ἔρριξαν στὰ ἀποχωρητήρια. Ἐκεῖ, κατὰ τὰ ξημερώματα καὶ ἐνῶ ὁ
Ἅγιος ζοῦσε ἀκόμη, τὸν ἐπισκέφθηκε ἕνας πρόσφατα ἐκχριστιανισμένος

43 Κωμόπολη τοῦ Νομοῦ Λαρίσης, βρίσκεται στὸ Ἀνατολικό τμῆμα τοῦ Νομοῦ, σὲ λοφώδη-ἡμιο-
ρεινὴ περιοχὴ στοὺς ΝΑ πρόποδες τῆς Ὄσσας καὶ πρὸς Ἀνατολὰς βλέπει στὸ τέλος τοῦ Θερ-
μαϊκοῦ Κόλπου καὶ στὸ Αἰγαῖο Πέλαγος. Γιὰ περισσότερα βλ. https://el.wikipedia.org/wiki/
Αγιά_Λάρισας#cite_note-Πάπυρος_Λαρούς-2 (ἐπίσκεψη 3. Σεπτ. 2019). 
44 Δευτερότοκος γιὸς τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, γεννήθηκε πιθανόν, στὸ Τεπελένι τὸ 1772 ἢ στὰ Ἰωάννινα
τὸ 1771, καὶ ἐκτελέστηκε ἀπὸ τὶς Τουρκικὲς ἀρχὲς στὴν Κιουτάχεια τὸ 1822. Στὴν Θεσσαλία παρέ-
μεινε ὡς διοικητὴς τὴν περίοδο 1812-1819, γιὰ περισσότερα βλ. http://www.ygeiaonline.gr/compo-
nent/k2/item/12250-belh_pasas (ἐπίσκεψη 3 Σεπτ. 2019).  
45 Ὁ Τύρναβος, παλαιότερα Τούρναβος (ὅπως γράφεται καὶ στὴν ἔκδοση Π), εἶναι ἡ πέμπτη μεγα-
λύτερη πόλη τῆς Θεσσαλίας καὶ βρίσκεται στὸν νομὸ Λαρίσης. Τὴν περίοδο ποὺ μαρτύρησε ὁ
Ἅγιος Γεδεών, ὁ Τύρναβος ἦταν μεγαλύτερος σὲ ἔκταση καὶ σὲ πολιτικὴ σημασία ἀπὸ τὴν Λάρισα.
Γιὰ περισσότερα βλ. https://el.wikipedia.org/wiki/Τύρναβος (ἐπίσκεψη 3 Σεπτ. 2019).  
46 Γιὰ παρόμοιες πρακτικὲς τῶν πρωίμων μαρτύρων τοῦ Χριστιανισμοῦ, βλ. Κ. Μπουρδάρα, Τὸ
Δίκαιο στὰ Ἁγιολογικὰ Κείμενα, σ. 74-79, ἰδίως 78. 
47 Γιὰ τὸ παλάτι τοῦ Βελῆ πασᾶ στὸν Τύρναβο ὑπάρχουν μαρτυρίες συγχρόνων του περιηγητῶν,
βλ. https://www.eleftheria.gr/m/αφιερώματα/item/166630.html, (ἐπίσκεψη 3 Σπετ. 2019). 
48 Ὁ Σπ. Λάμπρος σώζει τὴν μαρτυρία, ἡ ὁποία δὲν ὑπάρχει σὲ κάποια ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ Βίου
τοῦ Ἁγίου, ὅτι «Τοιαύτην ἀνδρείαν ἔδειξεν αὐτὸς ὁ Μακεδὼν εἰς τὰς βασάνους, ὁποῦ προστάξας
ὁ τύραννος Βελήπασσας νὰ κοποῦν αἱ χεῖρες καὶ οἱ πόδες του, ὅτε ἔκοψαν τὴν δεξιὰν χεῖρά του,
ἁρπάσας ταύτην μὲ τὴν ἀριστεράν τὴν ἔρριψε κατὰ τοῦ τυράννου εἰπὼν αὐτῷ: Νά, φάγε...», βλ.
Σπ. Λάμπρος, «Τὰ πάτρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους», Νέος Ἑλληνομνήμων 9.3 (1912), σ. 243. 
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Ἑβραῖος ζητῶντας τὴν εὐλογία του. Ὁ Γεδεὼν τοῦ προφήτευσε τὸ ἐπικείμενο
τέλος τοῦ Βελῆ πασᾶ. Στὴν συνέχεια μέσα σὲ φριχτοὺς πόνους παρέδωσε τὸ
πνεῦμα στὶς 30 Δεκεμβρίου 1818. Οἱ Χριστιανοὶ προσπάθησαν δωροδοκώντας
τὸν διοικητὴ τῆς πόλης (πολιτάρχης στὸ κείμενο τοῦ Βίου) νὰ ἀποκτήσουν
τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου, ἀλλὰ τὸ μόνο ποὺ κατάφεραν σκάβοντας μπροστὰ ἀπὸ
τὰ ἀποχωρητήρια ἦταν νὰ πάρουν τὸ ματωμένο χῶμα. Ὅταν τὸ ἔμαθε ὁ Βελὴς
διέταξε νὰ πετάξουν τὸ πτῶμα στὸν ποταμὸ Σαλαμπριά49, γιὰ νὰ μὴν μπορέ-
σουν νὰ τὸ θάψουν οἱ Χριστιανοί. Ὅμως μετὰ ἀπὸ τὴν μεσολάβηση μιᾶς Χρι-
στιανῆς παλλακίδας του, ὁ διοικητὴς τῆς πόλης ἔδωσε ἄδεια καὶ οἱ Χριστια-
νοί, σκάβοντας τὸν τοῖχο τοῦ ἀποχωρητηρίου ἀπέσυραν τὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου
κατὰ τὶς ἕξι τὸ πρωὶ τῆς 30ης Δεκεμβρίου καὶ τὸ κήδευσαν μὲ μεγαλοπρέπεια
θάβοντάς το στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τοῦ Τυρνάβου πίσω ἀπὸ τὸ ἱερὸ
βῆμα, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Μητροπολίτη Λαρίσης, πλήθους ἱερέων καὶ
πιστῶν. Πρίν τὸ θάψουν ἀνακάλυψαν ὅτι τὸ σάβανο ἦταν γεμάτο αἷμα,
πολλὲς ὧρες μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἁγίου. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ἀρκε-
τοὶ Τοῦρκοι μαζεύτηκαν ἔχοντας κάνει προετοιμασίες νὰ κάψουν καὶ νὰ σκορ-
πίσουν στὸν ποταμὸ τὸ λείψανο, τὸ ὁποῖο καὶ ζήτησαν ἀπὸ τὸν Βελῆ50.
Ἐκεῖνος τότε ἀντιλήφθηκε ὅτι οἱ Χριστανοὶ εἶχαν κλέψει τὸ σῶμα καὶ φυλά-
κισε τὸν διοικητὴ τῆς πόλης, ἐπιβάλλοντας καὶ χρηματικὲς ποινὲς σὲ Λαρι-
σαίους ἀξιωματούχους ποὺ συμμετεῖχαν στὴν ὑπόθεση διευκολύνσεως τῶν
Χριστιανῶν. Ἡ προφητεία τοῦ Ἁγίου στὸν νεοπροσήλυτο Ἑβραῖο πραγματο-
ποιήθηκε τὴν 14η Μαρτίου τοῦ 1819, σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕναν χρόνο51. Δεκαεννέα
χρόνια μετὰ τὴν ταφή, δηλαδή, τὸ 1837, μέρος τῶν λειψάνων (τὰ κομμένα χέρια
καὶ πόδια καὶ ἡ σιαγὼν) μεταφέρθηκαν στὴν Μονὴ Καρακάλλου ἐπὶ ἡγουμε-
νείας Προκοπίου52.

Ἐλπίζουμε ἡ παραπάνω ἀνάλυση νὰ κατέδειξε τὸ ὅτι οἱ βίοι καὶ τὰ μαρ-
τύρια τῶν Νεομαρτύρων, παρὰ τὶς ἐπιμέρους ἐλάσσονες διαφορὲς ἀπὸ ἔκδοση

49 Πρόκειται γιὰ τὸν ποταμὸ Τιταρήσιο (Ξεριά), ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἁπὸ τοὺς σημαντικώτερους
παραποτάμους τοῦ Πηνειοῦ. 
50 Γιὰ τὴν ἀποτέφρωση ὡς μέθοδο ἐξαφάνισης τοῦ λειψάνου, βλ. Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαογραφικὰ
τῶν Νεομαρτύρων, σ. 45. 
51 Πράγματι, τὸ 1819 ὁ Βελὴ πασᾶς μετατέθηκε ἀπὸ τὸν Σουλτάνο στὸ μικρῆς σημασίας πασαλίκι
τῆς Ναυπάκτου, σχετικὰ βλ. διαδικτυακὴ πηγὴ ἀνωτ. σημ. 44.
52 Σχετικὴ εἶναι ἐπίσης πάλι καἰ ἡ μαρτυρία τοῦ Σπυρίδωνος Λάμπρου: «…Τότε ἀπέκοψαν καὶ
τὴν ἀριστεράν του καὶ τοὺς δύο πόδας ὡς φαἰνονται τὰ λείψανά του συντετριμμένα. Εὐρίσκεται
προσέτι καὶ μία κάρα ἀποξενωμένη εἰς Βλαχίαν καὶ ἄλλα πολλὰ ἅγια λείψανα», Σπ. Λάμπρος,
«Τὰ πάτρια τοῦ Ἁγίου Ὄρους», σσ. 243-244. 
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σὲ ἔκδοση, συνεχίζουν τὴν παράδοση τῆς Χριστιανικῆς ἁγιολογίας ἀπὸ τοὺς
πρώτους αἰῶνες τὴς ἐξάπλωσης τοῦ Χριστιανισμοῦ μέχρι τὴν πτώση τῆς Κων-
σταντινούπολης, ἀνατρέχοντας στὰ πρώιμα μαρτύρια καὶ πράξεις γιὰ τὴν
περιγραφὴ τῆς δίκης, τῶν βασανιστηρίων καὶ τῶν ἐκτελέσεων τῶν Νεομαρτύ-
ρων, καὶ ἀντλῶντας ὑλικὸ ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς βίους ἁγίων γιὰ τὴν ἐξιστό-
ρηση τοῦ βίου καὶ τῆς πολιτείας τῶν σημαντικότερων Ἁγίων-μαρτύρων τοῦ
μετα-Βυζαντινοῦ Ὀρθόδοξου κόσμου. Ἐλπίζουμε ἐπίσης μέσα ἀπὸ τὴν πλη-
θώρα γραπτῶν καὶ ψηφιακῶν ἐκδοχῶν τῆς ζωῆς καὶ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου
Γεδεὼν νὰ διαφαίνεται ἡ σημαντικώτατη θέση ποὺ αὐτὸς καταλαμβάνει στὴν
συνείδηση τοῦ Ὀρθόδοξου κόσμου σήμερα. 
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