
Άγιος νεοµάρτυρας Θεόδωρος ο Βυζάντιος πολιούχος της Μυτιλήνης 

 

 



 

Ο Άγιος νεοµάρτυρας Θεόδωρος γεννήθηκε το 1774 στο Νεοχώρι του 
Βυζαντίου. Έζησε επί των ηµερών του σουλτάνου Αµπντούλ Χαµίτ Α' (σουλτάνος της 

Οθωµανικής αυτοκρατορίας κατά τα έτη 1774-1789) 

  

Το Νεοχώρι του Βυζαντίου Σουλτάνος Αµπντούλ Χαµίτ Α' 
 

Οι γονείς του ονοµάζονταν Χατζή Αναστάσιος και Σµαραγδή και ανέθρεψαν 
χριστιανικά τόσο τον Θεόδωρο, όσο και τα δύο αδέλφια του, τον Αντώνιο και τον 
Γεώργιο. 

Μάλιστα ο Γεώργιος είχε τέτοια χριστιανική ευσέβεια, που µετά τον µαρτυρικό 
θάνατο του αδελφού του, του Θεοδώρου, χειροτονήθηκε µητροπολίτης 
Αδριανουπόλεως µε το όνοµα Γρηγόριος. 

 

Επιστολή Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως Γρηγορίου 
 



Από µικρός ο Θεόδωρος ήθελε να γίνει ζωγράφος και γι' αυτό πήγε µε έναν 
ζωγράφο στα ανάκτορα του σουλτάνου, όπου άρχισε να εργάζεται. Όµως µέσα στο 

µουσουλµανικό περιβαλλόντων ανακτόρων παρασύρθηκε από τη χλιδή σε τέτοιο 
βαθµό, ώστε αρνήθηκε τη χριστιανική του πίστη και ασπάσθηκε τον µωαµεθανισµό. 

Πέρασαν τρία χρόνια και η θανατηφόρος επιδηµία της πανώλης άρχισε να 

µαστίζει την περιοχή του Βυζαντίου. Πολλοί άνθρωποι όλων των κοινωνικών τάξεων 
οδηγήθηκαν στον θάνατο, γεγονός που έκανε τον Θεόδωρο να φοβηθεί και να 
σκεφθεί τον Θεό. Συναισθανόµενος το αµάρτηµα του άρχισε να αναζητά τρόπο για 

να δραπετεύσει από τα ανάκτορα και να µετανοήσει για την εξώµοσή του. 
Προσπάθησε να φύγει, αλλά δεν τα κατάφερε, αφού ο δυνατός θόρυβος της πτώσης 

του από ψηλό τοίχο κινητοποίησε τους µωαµεθανούς των ανακτόρων, οι οποίοι και 
τον συνέλαβαν. Η δεύτερη προσπάθεια του στέφθηκε όµως µε επιτυχία. Με τη 
βοήθεια ενός χριστιανού γούναρη των ανακτόρων προµηθεύτηκε ναυτικά ρούχα και 

αφού µουτζούρωσε το πρόσωπο του, έδεσε ένα µαντήλι στο µέτωπο του και 
σηκώνοντας στους ώµους του µία στάµνα, έφυγε από το παλάτι χωρίς να γίνει 

αντιληπτός από κανέναν. Μετά τη δραπέτευση του κατόρθωσε να φτάσει σε 
συγγενικό του σπίτι, όπου µετά από λίγες ηµέρες εξοµολογήθηκε, χρίσθηκε µε Άγιο 
Μύρο και κοινώνησε των Αχράντων Μυστηρίων. 

 

 

 Ο Άγιος Μακάριος 
Για να µην ανακαλυφθεί όµως από τους Τούρκους, αποφάσισε να φύγει και 

έφτασε στη Χίο, η οποία στάθηκε ο τόπος της ψυχικής του ανατάσεως, του 

πνευµατικού του ανεφοδιασµού, της βαθιάς του µετανοίας και της προετοιµασίας 
του για να µαρτυρήσει νια τον Χριστό. 

  Η καρποφόρα αυτή πνευµατική προετοιµασία οφείλεται στην καθοδήγηση 
του από τον Άγιο Μακάριο Αρχιεπίσκοπο Κορίνθου τον Νοταρά (1731-1805), ο 

οποίος αναδείχθηκε Γενάρχης του Φιλοκαλισµού, πολύτιµος συγγραφέας και 
θαυµαστός αλείπτης νεοµαρτύρων. Την εποχή αυτή ο Άγιος Μακάριος εφησυχάζει 

και ασκητεύε ιστο µοναστήρι του Αγίου Πέτρου πάνω από την κωµόπολη του 
Βροντάδου. 



  Σ' αυτόν τον χώρο ο Άγιος, Θεόδωρος βρίσκει την ευκαιρία να διαβάσει πολλά 
ψυχωφελή βιβλία και κυρίως τα µαρτυρολόγια των νέων µαρτύρων, που τον 

ενισχύουν στην πίστη του και τον παροτρύνουν να οµολογήσει τον Χριστό και να 
µαρτυρήσει για την αγάπη Του. Τρεις φορές εξοµολογήθηκε µε δάκρυα στον Άγιο 

Μακάριο για το φοβερό αµάρτηµα της αρνησιθρησκίας ζητώντας το έλεος του Θεού, 
ενώ καθηµερινά υποβαλλόταν σε νέες δοκιµασίες για να στερεωθεί στην πίστη του 
και στην απόφαση του να µαρτυρήσει για τον Χριστό. 

 

Το έξωκκλήσι  των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Βροντάδο, στη θέση 
που ήταν άλλοτε το µοναστήρι ίου Αγίου Μακαρίου 

 

  

Ο Άγιος Θεόδωρος Εξοµολογείται ξανά πριν 
αναχωρήσει για το µαρτύριο 

Και κοινωνεί των Αχράντων µυστηρίων 



Οπλισµένος µε ακλόνητη πίστη και σθεναρό φρόνηµα ο νεαρός Θεόδωρος 
αναχώρησε νια τη Μυτιλήνη νια να οµολογήσει εκεί τον Χριστό και να µαρτυρήσει γι' 

Αυτόν. Στο ταξίδι του τον συνόδευσε και ο ευλαβής µοναχός Νεόφυτος, ο οποίος 
έµεινε κοντά του µέχρι το µαρτύριο του, συµπροσευχόµενος και ενισχύοντας τον 

ψυχικά. Ο Θεόδωρος του ζήτησε µάλιστα µετά τον θάνατο του να πάει να βρει τους 
γονείς του νια να τους παρηγορήσει, αλλά και να ευχαριστήσει για µια ακόµη φορά 
τον Άγιο Μακάριο, ο οποίος τον καθοδήγησε πνευµατικά και τον στερέωσε στην 

πίστη του. Μέχρι σήµερα σώζονται επτά επιστολές του Αγίου Μακαρίου προς την 
οικογένεια του Αγίου Θεοδώρου. 

 

Το παλιό λιµάνι της Μυτιλήνης 
 

Στη Μυτιλήνη ο νεαρός Θεόδωρος, αφού κοινώνησε των Αχράντων 
Μυστηρίων, φόρεσε τουρκικά ενδύµατα και παρουσιάστηκε µε θάρρος στις 

τουρκικές αρχές οµολογώντας µε παρρησία τη χριστιανική του πίστη, την οποία, 
όπως είπε, πριν δέκα χρόνια πρόδωσε, ασπαζόµενος τον µωαµεθανισµό. Μάλιστα 

µπροστά στα έκπληκτα µάτια του κριτή πέταξε τον µωαµεθανικό σκούφο, ξέσχισε τα 
ενδύµατα του και τα ποδοπάτησε περιφρονητικά. Στην αρχή νόµισαν, ότι είναι 
τρελός, αλλά ο µάρτυς απάντησε, ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος και θα πεθάνει 

χριστιανός. Η οµολογία του Θεοδώρου εξόργισε τόσο πολύ τον κριτή και τους 
παρευρισκόµενους, ώστε αφού τον µαστίγωσαν, τον έστειλαν στο παλάτι του 

Ναζήρη. Εκεί τον έβαλαν στη φυλακή και τον υπέβαλαν σε πλήθος βασανιστηρίων. 
Τα πόδια του ήταν δεµένα και στον λαιµό του είχαν περάσει βαριά αλυσίδα. Κάθε 
µωαµεθανός, που περνούσε από µπροστά του, τον κορόιδευε ότι είναι τρελός, ενώ 

εκείνος οµολογούσε τον Χριστό και δήλωνε, ότι είναι υγιής και σώφρων. 

  

  

 



 
  

Ο Άγιος βασανιζόµενος από τους Τούρκους 
 

Την επόµενη ηµέρα οδηγήθηκε ενώπιον του Ναζήρη, ο οποίος προσπάθησε 
µε δώρα και υποσχέσεις να τον µεταπείσει να ασπασθεί και πάλι τον µωαµεθανισµό. 
Ο Θεόδωρος όµως οµολόγησε και πάλι µε παρρησία τη χριστιανική του ταυτότητα, 

αλλά και τη σταθερή του πρόθεση να µαρτυρήσει για τον ένα και αληθινό Θεό. Τότε 
ο Ναζήρης διέταξε να τον κλείσουν στη φυλακή και αφού τον έδεσαν, τον 

µαστίγωσαν ανελέητα µε 300 µαστιγώσεις. Άφησαν µάλιστα και τις πόρτες της 
φυλακής ανοικτές και κάθε φορά, που έµπαινε κάποιος Τούρκος, τον κτυπούσε 
βάναυσα. Ο Θεόδωρος προσευχόταν διαρκώς στον Θεό και δεχόταν µε καρτερία τα 

βασανιστήρια, ενώ συνέχισε να δηλώνει, ότι είναι χριστιανός. Έφτασαν µάλιστα στο 
σηµείο να του βγάλουν τα µάτια και να του γυρίσουν το κεφάλι προς τα πίσω, ενώ 

για να τον κάνουν να σωπάσει, του έβαλαν στο στόµα µία ράβδο και του έσπασαν τα 
δόντια. 

Το πρωί του Σαββάτου ο χριστιανός φύλακας τον βρήκε µισοπεθαµένο µέσα 

στη φυλακή να ψάλλει χαµηλόφωνα τον ύµνο «Τη Υπερµάχω».Στη συνέχεια του 
ζήτησε να πει στον αρχιερέα να του αποστείλει Θεία Κοινωνία, όπως και έγινε. 

  Την εποχή αυτή κάποιος νέος από τη Θεσσαλονίκη µε το όνοµα Γεώργιος είχε 
διαβάσει νια τα µαρτύρια των παλαιών µαρτύρων, αλλά είχε εκφράσει τις αµφιβολίες 

του γι' αυτά. Έτσι ακούοντας τα βασανιστήρια του Θεοδώρου, επιθυµούσε να µπει 
στη φυλακή καινά δει τον νεαρό αθλητή της πίστεως. Γι' αυτό και προκάλεσε τον 

εγκλεισµό του στη φυλακή και έζησε από κοντά πολλά από τα βασανιστήρια, που 
υπέστη ο Θεόδωρος, όπως το δέσιµο του κεφαλιού µε σχοινί, το κάψιµο του λαιµού 
του και το µαστίγωµα. Ο Θεόδωρος ευχαρίστησε τον νεαρό Γεώργιο, που βρέθηκε 

κοντά του και τον ενίσχυσε µε την παρουσία του στο µαρτύριο. Ο τοπάρχης όµως της 
περιοχής πληροφορούµενος τα γεγονότα, δήλωσε ότι όποιος βλασφηµεί τη θρησκεία 

του, καταδικάζεται σε θάνατο. Γι' αυτό και επισκέφθηκε τον Θεόδωρο στη φυλακή, 
ζητώντας του να του δώσει το «σαλαβάτι» του, δηλαδή τη µαρτυρία της 
µουσουλµανικής θρησκείας. Τότε ο Θεόδωρος µε παρρησία και σθένος µίλησε τόσο 



περιφρονητικά για τον Μωάµεθ και την πίστη του, ώστε αποφασίστηκε η θανατική 
του καταδίκη.  

Στις 17 Φεβρουαρίου 1795, την ηµέρα δηλαδή της µνήµης του Αγίου 

Θεοδώρου του Τήρωνος, και σε ηλικία 21 ετών ο νεαρός Θεόδωρος έλαβε τον 
αµάραντο στέφανο του µαρτυρίου µε τον δι' αγχόνης µαρτυρικό θάνατο.  

Το σώµα του µάρτυρα έµεινε τρεις µέρες κρεµασµένο στην αγχόνη και πολλοί 

χριστιανοί προσέρχονταν µε ευλάβεια και έκοβαν τεµάχιο από τον χιτώνα του, το 
οποίο βουτούσαν στο αίµα και το κρατούσαν ως φυλακτό 

  

Ο Άγιος στην αγχόνη Τεµάχιο από το µατωµένο χιτώνα του Αγίου 
 

Μετά από τρεις ηµέρες οι χριστιανοί ενταφίασαν το µαρτυρικό λείψανο µε 
την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη στον Ιερό Ναό της Παναγίας Χρυσοµαλλούσας 
στην πόλη της Μυτιλήνης, όπου µέχρι σήµερα σώζεται ο τάφος του, ενώ µετά από 

τρία χρόνια πραγµατοποιήθηκε η ανακοµιδή του ιερού λειψάνου, το οποίο βρέθηκε 
ακέραιο. Το γεγονός αυτό πιστοποίησε την αγιότητα του νεοµάρτυρος, ο οποίος 

κατέλαβε ξεχωριστή θέση στη χορεία των πολυάριθµων αγίων της Λέσβου και στη 
θρησκευτική συνείδηση των κατοίκων του νησιού. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις 
τριανταπέντε και πλέον εικόνες του Αγίου, που φυλάσσονται σε ιερούς ναούς του 

νησιού, αλλά και από την ιστόρηση εικόνος του Αγίου το 1798, τρία χρόνια δηλαδή 
µετά το µαρτύριο του, τεθησαυρισµένη σήµερα στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας 

Παµφίλων Λέσβου. 

  

  

 

  



 
Ο ενταφιασµός του Αγίου στην Παναγία Χρυσοµαλλούσα 

 

 

 

Ι. Ναός Παναγίας Χρυσοµαλλούσας Το προσκυνητάρι του Αγίου στον ιερό 
ναό Παναγίας Χρυσοµαλλούσας. 
Σε αυτήν τη θέση είχε ενταφιαστεί ο 
Άγιος. 
 

 



 

  
Το παρεκκλήσι µε τον τάφο του Αγίου στον Ι. Ναό Παναγίας Χρυσοµαλλούσας 

 

Μετά την ανακοµιδή το άφθαρτο λείψανο του Ανίου τοποθετήθηκε στην 
κρύπτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Αθανασίου µέχρι το 1832 

  



 

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αθανασίου Μυτιλήνης 
Κατά το έτος αυτό έγινε το θαύµα της διασώσεως της πόλεως της Μυτιλήνης 

από τη θανατηφόρο πανώλη. Μόλις ξέσπασε η φοβερή επιδηµία και ο θάνατος 
άρχισε να κτυπά ολοένα και περισσότερες οικογένειες, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να διαφύγουν στους γύρω λόφους. Όµως τίποτα 
δεν µπόρεσε να σταµατήσει τον θάνατο, ούτε και η αποστολή γιατρών και φαρµάκων 
έφερε κάποιο αποτέλεσµα. Τότε ο Άγιος παρουσιάστηκε κατ' όναρ το βράδυ της 

πρώτης Παρασκευής της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στον τότε Πρωτοσύγκελο 
Καλλίνικο και του παρήγγειλε να πει στον Μητροπολίτη να µαζέψει τους 

χριστιανούς, που είχαν φύγει από την πόλη και να κάνουν αγρυπνία στον 
Μητροπολιτικό Ναό, βγάζοντας το λείψανο από την κρύπτη του ναού. Ο 
Πρωτοσύγκελος δεν έδωσε σηµασία στο όνειρο, αλλά ο Άγιος εµφανίστηκε και πάλι 

στον ύπνο του µετά από µία εβδοµάδα. Τότε ενηµέρωσε τον Μητροπολίτη, ο οποίος 
µε τη σειρά του ζήτησε από τον Τούρκο διοικητή να ειδοποιηθούν οι χριστιανοί για 

να τελεσθεί η αγρυπνία. 

Κατά τις πρωινές ώρες και ενώ ο ναός ήταν κατάµεστος από χριστιανούς, που 
παρακολουθούσαν την αγρυπνία, ο Μητροπολίτης και ο Πρωτοσύγκελος έβγαλαν 
από την κρύπτη το ιερό λείψανο του Αγίου και έκαναν λιτανεία γύρω από τον ναό. 

Από εκείνη τη στιγµή σταµάτησε η επιδηµία της πανώλης, γεγονός που οδήγησε στην 



καθιέρωση και ανακήρυξη του Αγίου Θεοδώρου του Βυζαντίου ως πολιούχου και 
προστάτου της πόλεως και του νησιού της Μυτιλήνης. Από το 1832 το ιερό λείψανο 

του πολιούχου του νησιού φυλάσσεται ως «τιµαλφής θησαυρός» στον Ιερό 
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, εις ανάµνηση δετής θαυµατουργικής 

διασώσεως της πόλεως της Μυτιλήνης από τη θανατηφόρο πανώλη καθιερώθηκε από 
το 1936 µε πρωτοβουλία του Μητροπολίτου Μυτιλήνης Ιακώβου του από ∆υρραχίου 
παλλεσβιακή πανήγυρις µε πάνδηµη λιτάνευση του ιερού λειψάνου του στην πόλη 

της Μυτιλήνης την Κυριακή του Παραλύτου. 

  

 

Το ιερό λείψανου του Αγίου στον Μητροπολιτικό Ναό 
Μυτιλήνης 

Η Ιερά Κάρα του Αγίου 

 

 

  



 

 

 

Βασίλειος Μαντζουράνης 

                                                                                                              Θεολόγος καθηγητής 


