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Ο ΑΓΙΟ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΣΤ ΕΤΓΕΝΙΟ
Ο ΠΟΛΙΟΤΧΟ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΟΤΝΣΑ(21 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 290)
Σηα ηέιε ηνπ 3νπ αηώλα κ.Φ., κία επνρή, όπνπ ν ρξηζηηαληζκόο εκθαλίζηεθε θη άξρηζε λα εμαπιώλεηαη ζηελ επξύηεξε
πεξηνρή ηνπ Πόληνπ ππό ηελ απηνθξαηνξία ησλ Δηνθιεηηαλνύ θαη Μαμηκηαλνύ, ν Άγηνο Επγέληνο έδεζε θαη καξηύξεζε
ζηελ Τξαπεδνύληα.
Σε κία πεξίνδν ζθιεξώλ, ίζσο θαη ησλ ζθιεξόηεξσλ, δησγκώλ απέλαληη ζηνπο Φξηζηηαλνύο, όηαλ νη έπαξρνη ηεο
Καππαδνθίαο θαη Αξκελίαο, Λπζίαο θαη Αγξηθόιανο, έθαλαλ πξάμε ην απάλζξσπν δηάηαγκα λα ζαλαηώλνπλ θάζε πηζηό
ηεο λέαο ζξεζθείαο, ν Άγηνο Επγέληνο έδεζε θαη καξηύξεζε, καρόκελνο θάζε ζηηγκή ππέξ ηεο παξξεζίαο ηεο βαζηάο ηνπ
πίζηεο ζηνλ Ιεζνύ Φξηζηό θαη ην θήξπγκά ηνπ. Καηά ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 290 κ.Φ., μεθηλά ην καξηύξην ηνπ Επγελίνπ θαη
ησλ ζπλαζιεηώλ ηνπ (Καληδίνπ, Οπαιεξηαλνύ θαη Αθύια).
Εζληθνί ηεο Τξαπεδνύληαο θαηαγγέιινπλ ζην Λπζία ηνπο ηέζζεξεηο ζπλαζιεηέο κε ηελ θαηεγνξία όηη δηδάζθνπλ ην ιόγν
ηνπ Εζηαπξσκέλνπ θαη θξύβνληαη ζε δαζώδε πεξηνρή. Οη δηώθηεο νδεγνύληαη ζηε ζύιιεςε ηνπ Καληδίνπ, αξρηθά, θη
έπεηηα ηνπ Οπαιεξηαλνύ θαζ’ ππόδεημε ηνπ Αθύια, ν νπνίνο είρε ήδε νκνινγήζεη ηελ πίζηε ηνπ ζην Φξηζηό. Οη ηξεηο
ζπλαζιεηέο πεξλνύλ όιε ηε λύρηα ζηε θπιαθή πξνζεπρόκελνη θαη ςάιινληαο ύκλνπο ζην Θεό. Τν πξσί ηεο επνκέλεο
εκέξαο θαινύληαη λα εκθαληζζνύλ κπξνζηά ζην Λπζία, πνπ έρεη θηάζεη ζηελ Τξαπεδνύληα, αλαθξίλνληαη θαη γηα κία
αθόκε θνξά, νκνινγνύλ ηελ πίζηε ηνπο. Η παξαδνρή ηεο πίζηεο ηνπο θέξλεη αλαπόθεπθηα ην καζηίγσκά ηνπο θη αθνύ
ππνβάιινληαη ζε θξηρηόηεξα βαζαληζηήξηα, επηζηξέθνπλ ζηε θπιαθή.
Ελ ησ κεηαμύ, ζηνλ Άγην Επγέλην, ν νπνίνο νιόθιεξν ην δηάζηεκα απηό θξπβόηαλ ζε κία ζπειηά κέζα ζην δάζνο,
παξνπζηάδεηαη ν ίδηνο ν Φξηζηόο. Τόηε, ηνλ παξνηξύλεη λα θαλεξσζεί θαη λα αλαγγείιεη ηελ πίζηε ηνπ. Καη πξάγκαηη, ν
Άγηνο ςάιιεη θαη πκλεί ην Θεό. Οη πξνζεπρέο ηνπ αθνύγνληαη θαη πξνδίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπ ζε κία γπλαίθα πνπ
πεξλά, ηπραία, από εθεί γηα λα καδέςεη μύια. Σην άθνπζκα ησλ πξνζεπρώλ ηνπ ηξέρεη ηαξαγκέλε ζηελ πόιε θαη ηνλ
θαηαδίδεη. Σε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, ν Άγηνο ζπιιακβάλεηαη θαη θαθνπνηεκέλνο νδεγείηαη ζηε θπιαθή, όπνπ πεξλά ηε
λύρηα δνμάδνληαο ην Θεό. Τελ επνκέλε άγεηαη ζην Δνύθα Λπζία ελώπηνλ ηνπ νπνίνπ νκνινγεί ηελ πίζηε ηνπ. Ωζηόζν, ν
ίδηνο ν Λπζίαο ηνλ πξνηξέπεη λα πξνζθέξεη ζπζία ζηνπο ζενύο ησλ εηδσινιαηξώλ κε αληάιιαγκα ηε δσή ηνπ.
Ο Επγέληνο δέρεηαη θαη κε πιήζνο θόζκνπ λα ηνλ αθνινπζεί, εηζέξρεηαη ζε έλαλ εηδσινιαηξηθό λαό. Καζʼόζν ν Άγηνο
πξνζεύρεηαη ζην Φξηζηό, ην ζπγθεληξσκέλν πιήζνο παξαθνινπζεί έθπιεθην ηξία εηδσινιαηξηθά αγάικαηα λα
ζξπκκαηίδνληαη θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηα δαηκόληα λα παξαθαινύλ ηνλ Άγην λα κελ ηα εθδηώμεη. Παξά ην άμηνλ ζαπκαζκνύ
γεγνλόο, ν Λπζίαο πξνηείλεη θαη πάιη ζηνλ Επγέλην λα πξνζθέξεη ζπζία ζηνπο εηδσινιαηξηθνύο ζενύο. Ο Άγηνο όκσο
εηξσλεπόκελνο, αξλείηαη ηελ πξόηαζε απηή. Υπνκέλνληαο ηα θξηρηά βαζαληζηήξηα πνπ αθνινπζνύλ, ν Επγέληνο δελ
ππνθύπηεη, παξακέλεη πξνζεισκέλνο ζηελ πίζηε ηνπ. Έμαιινο, ηόηε ν Δνύθαο δηαηάδεη λα εηνηκαζζεί κηα κεγάιε
θάκηλνο θαη λα ξηρζνύλ κέζα θαη νη ηέζζεξεηο ζπλαζιεηέο.
Άγγεινο Κπξίνπ αθαηξεί εμαίθλεο ηε δύλακε ηεο θσηηάο θ’ έηζη, νη δήκηνη πνπ θαηαθζάλνπλ ηξεηο εκέξεο αξγόηεξα ζηνλ
ηόπν ηνπ καξηπξίνπ αληηθξίδνπλ ηνπο ηέζζεξεηο πηζηνύο ζώνπο θαη αβιαβείο. Σπλεηδεηνπνηώληαο απηό ην αιεζηλά
κεγάιν ζαύκα, νη ηξεηο δήκηνη αιιάδνπλ πίζηε θαη πξνζέξρνληαη ζην Φξηζηηαληζκό. Απνθαζηζκέλνο ν Λπζίαο λα
εθηειέζεη ηελ εληνιή πνπ ηνπ είρε δνζεί, δηαηάδεη ηνλ απνθεθαιηζκό ησλ ηξηώλ ζπλαζιεηώλ θαη ηε ζηαύξσζε ηνπ
Επγελίνπ. Τα ζώκαηα ησλ ηξηώλ καξηύξσλ θιέπηνληαη από επζεβείο ρξηζηηαλνύο, νη νπνίνη, όκσο, ιόγσ ηεο έληνλεο
θαθνπνίεζήο ηνπο, αδπλαηνύλ λα ηα αλαγλσξίζνπλ. Καη, σ ηνπ ζαύκαηνο!, ηα ζώκαηα ησλ ζπλαζιεηώλ βξίζθνληαη ζηνλ
ηόπν ηεο θαηαγσγήο ηνπ θαζελόο, όπνπ ζάβνληαη κε ηδηαίηεξεο ηηκέο.

Ελ αληηζέζεη, ν Επγέληνο, πνπ βξίζθεηαη θξεκαζκέλνο ζην ζηαπξό κέζα ζηε θπιαθή, ειεπζεξώλεηαη θαη κε ηε βνήζεηα
Αγγέινπ ζεξαπεύνληαη νη πιεγέο ηνπ. Οη ζπγθξαηνύκελνί ηνπ, άθσλνη από ην κεγαιείν ηνπ ζαύκαηνο, πξνζέξρνληαη θαη
απηνί ζην Φξηζηηαληζκό.
Εμνξγηζκέλνο, πιένλ, ν Λπζίαο θαιεί θαη πάιη ηνλ Επγέλην λα παξνπζηαζηεί κπξνζηά ηνπ, απνδίδεη ηε ζεξαπεία ησλ
νπώλ ηνπ ζε «καγηθέο ηδηόηεηεο» ηνπ Αγίνπ θαη δηαηάδεη ηνλ απνθεθαιηζκό ηνπ. Ο ηόζν θξηρηόο θαη ζπγθινληζηηθόο
ζάλαηόο ηνπ ήιζε ηελ 21ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 290 κ.Φ. Τν ζθήλσκά ηνπ θιάπεθε θαη ηάθεθε πιεζίνλ ηνπ ηόπνπ ηνπ
καξηπξίνπ ηνπ, όπνπ θαη ρηίζηεθε ν λαόο ησλ Πνληίσλ «Άγηνο Επγέληνο» πξνο ηηκήλ ηνπ!
Τα πξώηα θείκελα πνπ βξέζεθαλ λα αλαθέξνληαη ζην αζύιιεπην απηό καξηύξην αλήθνπλ ζηνλ παηξηάξρε
Κσλζηαληηλνππόιεσο, Ισάλλε Ξηθηιίλν. Φξνλνινγνύληαη δε από ην 1042, ελώ κε λέα δεδνκέλα ηα ζαύκαηα ηνπ Αγίνπ
θαηαγξάθεθαλ (θαη πάιη από ηνλ Ισάλλε Ξηθηιίλν) ζηνλ θώδηθα ηεο κνλήο Δηνλπζίνπ (έθδνζε 154). Εθηελήο αλαθνξά
ζην καξηύξην ην δηθό ηνπ θαη ησλ ζπλαζιεηώλ ηνπ γίλεηαη θαη ζην Αξρείν ηνπ Πόληνπ (1953/ηόκνο 18/ζει. 163).
Ελώ, ην αξραηόηεξν ζπλαμάξη θείκελν ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο ρξνλνινγείηαη ηνλ 11ν αηώλα κ.Φ.
Παξά ην κέγεζνο ησλ αλσηέξσ γεγνλόησλ, ε ζεκεξηλή ζέζε ηνπ κεγαινκάξηπξα αγίνπ ησλ Πνληίσλ ζηελ Οξζνδνμία δελ
είλαη εθείλε πνπ αμίδεη ζηνλ ζεκαίλνληα βίν ηνπ θαη ηελ αμηνκλεκόλεπηε πξνζθνξά ηνπ ζην Φξηζηηαληζκό, κέζσ ηνπ
καξηπξίνπ ηνπ.
Η κλήκε ηνπ πξνζηάηε Αγίνπ ηηκάηαη ζηε Μνλή ηνπ Αγίνπ Δηνλπζίνπ ζην Άγην Όξνο, αδηάιεηπηα, από ην 1375 κ.Φ. έσο
θαη ζήκεξα, ηόζν ζηηο 21 Ιαλνπαξίνπ, εκέξα ηνπ καξηπξίνπ ηνπ, όζν θαη ζηηο 24 Ινπλίνπ, εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ.Κάζε
αλαθνξά ζηελ Τξαπεδνύληα θαη ηνλ Άγην Επγέλην επαλαθέξεη δεηήκαηα ηζηνξηθά δένπζαο ζεκαζίαο. Ο λαόο ηνπ Αγίνπ
Επγελίνπ, έρεη κεηαηξαπεί από ην 1461 κ.Φ. ζε ηδακί (γελί ηδακί ηδνπκαζί), όηαλ έγηλε ε άισζε ηεο Τξαπεδνύληαο από ην
Μσάκεζ, ηνλ θαηαθηεηή, ελώ παξακέλεη ε ρεξεία ηεο ζέζεο ηνπ κεηξνπνιίηε Τξαπεδνύληαο από ην 1922 κ.Φ. κέρξη
ζήκεξα.

πηγή: Ιεξά Μεηξόπνιηο Πνιπαλήο θαη Κιηθηζίνπ

«Ο Ι ΑΚ Ρ ΙΣ Ε »
Μια προςπάθεια του υλλόγου να διευρύνει τουσ ορίζοντεσ και να επεκταθεί και ςε άλλεσ μορφέσ
ενημέρωςησ του Ποντιακού Ελληνιςμού , να ενημερώςει να διαδώςει και να προςτατεύςει με αυτόν τον
τρόπο την παράδοςη τα ήθη και τα έθιμα του Πόντου.
Με γνώμονα πάντα την ειλικρίνεια και το ςεβαςμό ςασ , θέλουμε να βοηθήςετε ς΄ αυτήν την προςπάθεια
μασ με αναφορέσ ςασ με διευκρινήςεισ και παρατηρήςεισ ςε τυχόν λάθη των κειμένων μασ .
Σο e-mail που μπορείτε να απευθυνθείτε ςε εμάσ είναι το akritesserron@yahoo.gr

