
 Ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας (23 Απριλίου) 

Ο Άβζμξ Γεώνβζμξ μ ιεβαθμιάνηοναξ ηαζ Σνμπαζμθόνμξ βεκκήεδηε πενίπμο ημ 

275 ι.Χ. ζηδκ Καππαδμηία, από βμκείξ πνζζηζακμύξ. Ο παηέναξ ημο, ιάθζζηα, πέεακε 

ιανηονζηά βζα ημκ Χνζζηό, όηακ μ Γεώνβζμξ ήηακ δέηα πνμκώκ. Η ιδηένα ημο ηόηε 

ημκ πήνε ιαγί ηδξ ζηδκ παηνίδα ηδξ ηδκ Παθαζζηίκδ, όπμο είπε ηαζ ηα ηηήιαηα ηδξ. 

Όηακ έβζκε 18 πνμκώκ, ζηναηεύεδηε ζημκ νςιασηό ζηναηό. Ακ ηαζ κέμξ ζηδκ δθζηία, 

δζεηπεναίςκε ηζξ ζηναηζςηζηέξ ημο οπμπνεώζεζξ ηέθεζα. Όθμζ ημκ εαύιαγακ βζα ημ 

πανάζηδια ημο. Γζ' αοηό, βνήβμνα ημκ πνμήβαβακ ζε ακώηενα αλζώιαηα ηαζ ημο 

έδςζακ ημκ ηίηθμ ημο ηόιδ ηαζ μ αοημηνάημναξ Δζμηθδηζακόξ ημκ εηηζιμύζε πμθύ. 

Ο αοημηνάημναξ Δζμηθδηζακόξ, δοζηοπώξ, ζηνάθδηε εκακηίμκ ηδξ 

Χνζζηζακζηήξ Θνδζηείαξ βζα κα ακμνεώζεζ ηδκ εζδςθμθαηνία. Γζ' αοηό ημ θόβμ 

θμζπόκ, ηάθεζε ημοξ αμδεμύξ ημο Καίζζανεξ ημ 303 ι.π. ηαζ ημοξ ζηναηδβμύξ ζηδκ 

πνςηεύμοζα ημο ακαημθζημύ Ρςιασημύ ηνάημοξ ζε ηνεζξ βεκζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ. 

Ακάιεζα ημοξ ανζζηόηακε ηαζ μ 28πνμκμξ Γεώνβζμξ, πμο δζαηνίεδηε πμθθέξ θμνέξ 

ζημοξ πμθέιμοξ. 

οβηεκηνώεδηακ θμζπόκ όθμζ, βζα κα πάνμοκ απμθάζεζξ βζα ηδκ ελόκηςζδ ηαζ 

ημκ αθακζζιό ηδξ πνζζηζακζηήξ πίζηδξ. Πνώημξ ιίθδζε μ Δζμηθδηζακόξ ηαζ επέααθε ζε 

όθμοξ κ' ακαθάαμοκ ημκ ελμκηςηζηό αβώκα εκακηίμκ ημο πνζζηζακζζιμύ. Όθμζ 

οπμζπέεδηακ όηζ εα ηαηααάθμοκ ηάεε πνμζπάεεζα, βζα κα ελαθείρμοκ ηδκ 

Χνζζηζακζηή Θνδζηεία από ημ Ρςιασηό ηνάημξ. Σόηε μ βεκκαίμξ Γεώνβζμξ ζδηώεδηε 

ηαζ είπε: «Γζαηί, ααζζθζά ηαζ άνπμκηεξ, εέθεηε κα ποεεί αίια δίηαζμ ηαζ άβζμ ηαζ κα 

ελακαβηάζεηε ημοξ Χνζζηζακμύξ κα πνμζηοκμύκ ηαζ κα θαηνεύμοκ ηα είδςθα»; Σόηε, 

ιπνμζηά ζε όθμοξ μ Γεώνβζμξ δζαηήνολε ηδκ αθήεεζα ηδξ Χνζζηζακζηήξ Θνδζηείαξ ηαζ 

ηδκ Θεόηδηα ημο Χνζζημύ. 

Μόθζξ ηέθεζςζε, όθμζ ζοβποζηήηακε ι' αοηή ηδκ μιμθμβία ημο ηαζ 

πνμζπάεδζακ κα ημκ πείζμοκ κα ιεηακμήζεζ βζα όζα είπε, ηαηαπναΰκμκηαξ έηζζ ηαζ 

ημκ Δζμηθδηζακό. Αθθά μ Γεώνβζμξ ήηακ ζηαεενόξ ηαζ ιε εάννμξ δζαηήνοζζε ηδκ 

Χνζζηζακζηή ημο πίζηδ. 

Ονβζζιέκμξ μ Δζμηθδηζακόξ δζέηαλε κα ηθείζμοκ ημκ Γεώνβζμ θοθαηή, 

ανπίγμκηαξ ιζα ζεζνά από θνζηηά ααζακζζηήνζα ζηα μπμία ιε ηδ αμήεεζα ημο Θεμύ μ 



Γεώνβζμξ δεκ πάεαζκε απμθύηςξ ηίπμηα. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ααζακζζηδνίςκ ημο 

ηαζ αθέπμκηαξ μζ οπόθμζπμζ όηζ ηεθζηά μ Θεόξ ημο Γεώνβζμο ήηακ πναβιαηζηόξ, 

πμθθμί αλζςιαηζημί ηαζ ζηναηζώηεξ ημο αοημηνάημνα μιμθόβδζακ ηδκ πίζηδ ημοξ 

ζημκ πνζζηζακζζιό ηαζ θοζζηά εακαηώεδηακ αιέζςξ. Αηόιδ ηζ μ ιάβμξ Αεακάζζμξ μ 

μπμίμξ ηθήεδηε από ημκ αοημηνάημνα κα δδθδηδνζάζεζ ημκ Γεώνβζμ ιε ιαβζηά 

θίθηνα ηαζ αθμύ είδε όηζ μ Γεώνβζμξ δεκ έπαεε απμθύηςξ ηίπμηα, αιέζςξ μιμθόβδζε 

ηδκ πίζηδ ημο ζημκ αθδεζκό Θεό ηαζ θοζζηά εακαηώεδηε ηζ αοηόξ. Ακάιεζα ζε 

αοημύξ πμο εακαηώεδηακ ήηακ ηαζ δ ίδζα δ ζύγοβμξ ημο αοημηνάημνα Δζμηθδηζακμύ, 

όηακ δήθςζε όηζ είκαζ ηζ αοηή πνζζηζακή. 

Σέθμξ, μ Άβζμξ Γεώνβζμξ ηθείζηδηε ζηδκ θοθαηή ηαζ ηδκ κύηηα είδε ζη' όκεζνμ 

ημο ημκ Χνζζηό, πμο ημο ακάββεζθε όηζ εα πάνεζ ημ ζηεθάκζ ημο ιανηονίμο ηαζ εα 

αλζςεεί ηδξ αζςκίμο γςήξ. ακ λδιένςζε δζαηάπηδηακ μζ ζηναηζώηεξ από ημκ 

Δζμηθδηζακό κα πανμοζζάζμοκ ιπνμζηά ημο ημκ Άβζμ. Πναβιαηζηά, μ Άβζμξ αάδζγε 

βειάημξ πανά πνμξ ημκ ααζζθέα, επεζδή πνμβκώνζγε όηζ έθηαζε ημ ηέθμξ ημο. Ο 

αοημηνάημναξ Δζμηθδηζακόξ έδςζε εκημθή ηαζ έημρακ ημ ηεθάθζ ημο Γεώνβζμο. Έηζζ, 

δ ροπή ημο Μεβαθμιάνηονα Γεώνβζμο πήβε ημκηά ζημκ Θεό πμο ηόζμ αβάπδζε...Σδ 

ικήιδ ημο εμνηάγμοιε ηζξ 23 Απνζθίμο. 

 

1. Να βνάρεηε ηάηζ πμο ζαξ ζοβηίκδζε από ημκ αίμ ημο Αβίμο Γεςνβίμο ηαζ κα ημ 

δζηαζμθμβήζεηε. 
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2. Γζαηί μ Άβζμξ Γεώνβζμξ μκμιάγεηαζ Μεβαθμιάνηοναξ; 
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