
Μαρτυριον των άγιων του Χρίστου Ευγένιου, Κανιοιου, 
Ούαλεριανοϋ και Ά κυλά, των έκ Τραττεζουντος ;χαρτυρη-
σάν-ojv. συγγράφε ν ~αρά του Άγ'.ωτάτου Ιωάννου Γία-

τοιάρ/ου Κωνσταντινουπόλεως του Ξ'.θ'.λ»'νου. 

Ποόλογο^. 
ι ι 

Έν Τοατζε'-ουντι ітгі έτττά έτη (1897 — ІУ04) οιευ^υνων το έν τη 
πόλεί ταύτη Έλληνικον Γύμνασαν εύρον, τυλήν άλλων αναφερομένων ε£ς 
την ίστορίαν τη: τ:όλεως και του -ολίου/ου αυτής Μεγαλομάρτυρα Ευγε
νίου, και νειοόγοαοον -εοιένον «Μαοτύοιον των άγύυν του Χο^στου μαοτύ-
οων Ευγενίου, Κανιοίου* Ούαλεοιανου καί Ά κυλά, των έν Τοαττε-ουντι 
ααοτυοησάντων, συγγοα^έν τταοά του !\γκυτάτου 'Ιωάννου Πατο'-άο/ου 
Κωνσταντινου-όλεακ του Ξύλινου». Το νειοόγοαοον τούτο, άτελέ; ουσ-
τυνώο, άντέγοαύα έΗ έτέοου νε^οογράοου, άντιγοαοέντοο και ^ου^ου υπο 
τίνος Άνοοονίκου, Λογίου eòe εοικε« κατά την cocav αυτού υ.α:τυοίαν εντέλει 
του νειοογοά'οου τεθεψ-έν/ν. 'Έτεοον ο' ϊτΛτί^ άντίγοα^ον είοον τ:αοά τη 
κυοία, νηοατου γνωστού συγγοαοέω^ και ο'οατκάλου ΙΙεο'-κλέου: Τοιαντα-
ουλλίοου. Το λίαρτύοιον τούτο των καλλινίκων του Χόρτου ααοτύοων 
ανάγεται κατά την όητην ααοτυοίαν την έν УЛ^УЛГЛ του ττονήαατο: тгзо-
τασσοαένην είο τον Πατοιάονην Κ(ονσταντ:ν:υ?:όλε(ο: Ίωάννην τον EiGt-

ι » ι ι /* ι ' · » 

λϊνον· ττατρίαρ/ευσαντα κατά το 3' ήμ^υ του ΤΛ' αιώνος μ. \ . (1064— 
107ο). 

Ό Kupcoc \\ΰ. Ι ίατταοόττουλο^ Ινεοααεύ^ έν τη ώοαία αυτού εκοόσε* 
ι » ι , 1 ι ι 

των πηγών τη; 'Ιστορία; τή-ç Αυτοκρατορία; τη; Τραττεζουντο; (Fontes 
histnriae imperii trapczuntiui, Petropoli 1897. Tom. 1. VIII) αναφέρει 
Ttsot τοϋ CVYV-ÎAOSCO; του Μαοτυοίου των είοτ.μένων αγίων τάοε. «Te οεύ-
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τερον κείμενον έν τη παρούση συλλογή κατά τον Διονυσιακών κώδηκα 
περιέχει περιγραοήν των αξιοσημείωτων θαυμάτων του αγίου μάρτυρος 
Ευγένιου συνταχθεΐσαν υπό του Τραπεζουντίου 'Ιωάννου Ξιοιλίνου Πα
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 1064—1075· Ό συγγραφεύς ούτος είναι 
πολύ γνωστός και δια τούτο θεωρουμεν περιττόν νά έκταθώμεν έπ' αύτου, 
θέλω παρατηρήσει μόνον, ότι 6 Ξιφιλΐνος έγραψε συν άλλοις και μήπω 
έκδοθεϊσαν ιστορίαν του Μαρτυρίου του άγιου Ευγενίου, ήτις έσώθη έν 
πολλοίς άντιγράφοις. Δύο αντίγραφα, δυστυχώς ουγϊ πλήρη, εύρομ,εν έν 
τη βιβλιοθήκη του Έλλ. Γυμνασίου έν Τραπεζουντι», (κατά μετάορασιν 
έκ του ρωσσικου). 

ϊαϋτα λέγει 6 Κ. Κεραμεύς* όντως δε έν τη έκοόσει αύτου έδημο-
σίευσε μόνον την διήγησιν των θαυμάτων του αγίου Ευγενίου, την υπό 
Ιωάννου Ξιοιλίνου συγγραοεϊσαν (Fontes έ. ά. σελ· 33 — 51), ουγί δε 
και τό Μαρτύριον αυτού τε και των συν άθλων. Και την έλλειψιν ταύτη ν 
επιχειρώ άναπληρώσαι σ^μιρον δια της τ.αρουσΥίζ εκδόσεως του Μαρτυρίου, 
καίτοι δυστυχώς ελλιπούς κατά το β7 ήμισυ' θεωρώ όμως πολυτιμον τήν 
εκδοσιν ταύτην, διότι τό πληρέστερον Έγκώμιον του αγίου Ευγενίου και 
των λοιπών συνάθλων αύτου τρεις αιώνας κατόπιν γενόμενον υπό Κωνσταν
τίνου Αουκίτου (Fontes ε. ά. σελ. 1—32) επί του συγγράμματος τούτου 
του Ειφιλίνου βασίζεται και εξ αύτου ώς από πηγής άπέρρευσεν, ώστε τό 
υπό του Ξιωιλίνου συγγραοέν και υπ έμοο νυν τό ποώτον έκδιδόαενον 

* l i â t І \ ν 

Μαρτύριον δύναται κάλλιστα θεωρηθήναι ώς πηγή του ^ροίουτιρον γενο
μένου 'Εγκωμίου του Κωνσταντίνου Λουκίτου. Και υπό τήν εποψιν ταύ
την της ίστοριαςτών γραμμάτων και υπό τήν έτέραν της περί τον ''Ελληνα 
λόγον εύροίας τε και ευχέρειας ου σμικράν κέκτηται τήν άξίαν τό προκεί
μενο ν του Πατριάρχου Ξιφιλίνου έργον. 

Έπιτραπήτω δέ μοι τέλος καί τίνα περί της τών Ξιφιλίνίον οικογε
νείας ειπείν. Ή οικογένεια αυτή εστίν αρχαία έκ Τραπεζουντος τήν αρχήν 
ελκουσα. ες ης καί Πατοιάοναι Κωνσταντινουπόλεως από του ΙΑ' αιώνος 
έγένοντο και ίτιροι μεγάλα έν τω κράτει αξιώματα περιβληθέντες. Συγ-
χοόνως όμως ή οικογένεια ήκμαζε και έν Τραπεζουντι και έκτοτε διατηρείται 
μέχρι της σ:/)αιζον. Έξ αυτής λέγονται καταγόμενοι οί 'Υψηλάνται, Ξι^ι-
λϊνοι 'Τψηλάνται, Κατά τήν έμήν έν Τραπεζουντι διατριβήν ίγνοιρίσα. κα
λώς τήν οίκογένειαν ταύτην, πολλά τα καλά ήκουσα περί του μακαρίτου 
Πρεσβυτέρου Ξιοιλίνου έν Τραπεζουντι, αυτός δέ έγώ έσχον έν τω Γυ-
υ,νασίω Τοαπε£οϋντος δύο άδελοούο ααθητάς, 'Ëkvjdzçiov και Θεόοωοον. 
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Μαρτύριον των άγιων του Χρίστου Ευγενίου, Κανιδίου, Ούαλε-
Ρ'.ανφΟ και 'Ακύλα των εν Το«πε£ουντι υ-αοτυοησάντων συν-
γραφέν παρά του 'Αγιωτάτου 'Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντ^-

νου^όλεω^ του EÌSJAÌVCU. 

Ευγενών τον μέγαν και περιβόητον μάρτυρα ή καλλίστη των πόλεων 
ήνεγκε Τραπεζους. Ταύτη«; ό θαυμάσιος εου τε και έβλάστησε και κάλους 
έν κα».ρ<£> προήγαγε του; καρπούς. Είχον μέν γαρ τα *Ρωμαίων σκήπτρα 
Διοκλητιανος ό δυσσεβής και Μαςιμιανός, οί παράνομοι, γράμματα δε καί 
διατάγματα κατά πασαν έχώρει χώραν καί πόλιν, οσαι δηλαδή τή •Ρω
μαίων ήσαν υποτελείς, τιμάς μεν καί θυσίας προστάττοντα τοις άναισθή-
τοις είδώλοις προσάγεσθαι παρά πάσης ήλίκίας καί γένους παντός καί θε
ραπείας βτι πλείστης άξιοοσθαι τά κωοά καί αναίσθητα καί βσα θεοΐς 
πάντας προσανέχειν αύτοϊς, τοις δε γε μή πειθομένοις θύειν αύτοΐς, καθά-
περ έκελεύοντο τά θεσπίσματα, συλλαμβάνεσθαι καί μαστίζεσθαι καί στρε-
βλοοσθοΊ καί δεσμοίς καί είρκταίς παραδίδοσθαι, καί εί' γε της τοιαύτης μή 
μεταβάλλοιντο γνώμης, διαφοροις άναλοοσθαι κολάσεσι. Ού προγράμματα 
δε μόνον καί διατάγματα είς έθνος άπαν έπεμπον τότε καί άνετίθεντο, άλλα 
καί των έν τούτοις αρχόντων oc uè ν άγριον έ'3λεπε καί πυο επνει καί τού-c 
μή τοις προστάγμασι πειθομένους έτιμώρει τότε σοοδρώς καί άνήλισκε, 
χρονιωτέραν obzoc καί τήν λαχουσαν έκληρουτο αρχήν καί μεγίστων ήξιουτο 
τών δωρεών. 70σοι οέ μή πάνυ τήν ψυχήν παράφορον είχον καί μανιώδη, 
αλλ' άντεποίουντο μετρίας γοΰν ήμερό'ίητος καί της όμογενοος έφειδοντο 
ούσεως, ούτοι άπηλλάττοντο την ταχίστην καί της αρχής έξέπιπτον καί 
απηνείς αυτούς έτεροι διεδέχοντο καί ωμοί. "Ενθεν τοι καί άγγελθέν τοις 
τυράννοις, ώς ή Καππαδοκών άπασα χώρα καί όσοι της Αρμενίας υπήκοοι 
τη 'Ρωμαίων είσίν, ού μήν άλλα και πάντες σχεδόν οί τω Εύξείνω Πόντω 
ποοσπαρακείμενοι ουδέν ή ολίγα τών προσταγμάτων αυτών καί διαταγμά
των οοοντίίουσι, τύ Χοιστώ δέ ααλλον προσωκειώθησαν. κάκεΓνον αόνον 
θεόν νομίζουσί τε καί όνομάζουσ*. τους δέ τών Ελλήνων θεούς οθλον 
ήγοΟνται καί λήρον σαοή, μεθιστώσι μεν τους τοιούτων άρχοντας επαρ
χιών, έγχειρίζουσι δέ τάς τούτων αρχάς άνοράσιν 'Έλλησι μεν το γένος 
κα! τήν θρησκείαν τήν τε 'Ατθίδα γλώτταν άκρως έςησκημένοις καί ταϊς 
έπιστήμαις καί τοις μαϊ^ήμασιν ούκ ολίγω τών πολλών διαοέρουσι, οιισι-
δαί.υ.οσι δέ περί το οίκείον σέβας καί λίαν ώμοτάτοις κα: άπηνέσι καί 
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σφοδροί; και btpu.olç την άσέβειαν, Λυσία; αυτοί; xac Άγρικάλαος τα 
ονόματα. 

Εντέλλονται δε τουτοιι ο; βασιλείς τάλλα μεν άπαντα ^ιυτερου 
τιθέναι λόγου και όλίγη; σπουδή;, οίον το διαιταν τοί; υπό χείρα άδεκά-
στως εν κρίσεσί. το ψήφου; έκφέρειν άπαρεγκλίτω; καί άρρενωπώ;, το του; 
κακούργου; κολάζειν, το του; ληστεύοντας τιμωρεΐσθαι, το γυμνάζειν το 
σρατιωτικόν και κατά των βαρβάρων παρακαλεϊν, το πάντα τρόπον ευ 
ποιεΐν τό ит:щооѵ. Τούτων μεν ολίγα φροντίζειν έπέταττον, το δε γε συλ
λαμβάνει και κακώς ποιεΐν και άπηνώς τιμωρεϊσθαι χριστιανού; και ει 
οίον τε μηδένα τούτων έναριθμεϊσθαιτοΐ;ζώσιν εάν, τούτο καί προσέταττον 
επιμελώς καί περί αυτό σνεδον αόνον την πάσαν ενειν έπιαέλειαν καί 
σπουδήν διεκέλευον. *1\ μεν ούν έπιβάντε; ούτοι, τη; δοθδίσης αύτοΐς αρχή; 
κατεπράξαντο, βίβλοι πολλαί καί συγγράμματα φέρουσα τούτων γάρ έργον 
ή του Μεγάλου Ευστρατίου και των τούτου συνάθλων τελείωσις, ή των 
γενναίων μαρτύρων των Τεσσαράκοντα άθλησις, οϊ καί προς λίθους καί 
αέρα καί πυρ καί ϋδωρ διάγων ίσασθαι προ; αυτών ήναγκάσθησαν. Και οί 
εν Νικοπόλειτή; 'Αρμενίας δε μαρτυρήσαντε; υπέρ τούτους οντες τω πλήθει 
έργον είσί τη ; τούτων ώμότητος. Ουδέ Σευηριανο; τα; των δυσσεβών 
χείρας διέφυγε, πολύ; δε την άθλησιν, μέγα; δε την των πολυειδών βα
σάνων υπομονήν καί την καρτερίαν αήττητο;, καί ούτος γαρ υπό οικαστή 
τω μιαρω Λυσία τον μαρτυρικόν άπηνέγκατο στέφανον. 'Άλλοι τε πλείστοι 
υπό των άγριων τούτων καί απηνών ανηλεώς τετιμώρηνται. 

Ιίοτε γουν ό Λυσία; έ;ορμήσα; τη; Σεβάστεια; την Νικοπολιτών 
πόλίν κατέλαβε καί ταύτη yoovo^ ένδιατρίψα; ουχί μικράν τη Σαταλέων 
ένόημεΐ, καθ1 ην σοβαρώ; προκαθήσα; επί του βήματο; ύπαναγνωσθηναι 
τα βασιλικά προσέταττε διατάγματα τη; τε τάξεω; παρεστώση; αύτω καί 
του υπό γβροί στρατού καί πλήθου; ουκ ολίγου των πολιτών. Τούτων 
τοιγαρουν ει; έπήκοον τοις παρούσα άναγνωσθέντων «είδέναι βούλομαι 
πάντα; ύμα;, είπεν è Δούς. ώς εΓπου τις κρύπτοιτο τών λεγομένων χρι
στιανών καί γένοιτο δήλο; παρά τών, ώ; εικός, γνωριζόντων αυτόν, ου 
μόνον εκείνος ζωροίούζ άνυποίστοις υποβληθήσεται τιμωρίαι;, αλλά καί 
ούτοι τη; ίση; κατακριθήσονται οί τούτον άποκρυψάμενοι?ώσπερ ούν τουναν
τίον τιαών τών παο? ήαΐν καί δωοεών έπίτεύΗονται όσοι του; λανθάνειν 
πειρωμένου; χριστιανούς φανερούς καθιστώσιν ήμΐν». 

Ούπω τέλος ό λόγος είχεν αύτω καί πολλοί τών παρισταμένων στρα
τιωτών λαμπρά τη φωνή χριστιανούς εαυτού; άνεκήρυςαν. ων τη αθρόα 
μεταβολή διαταραχθείς, έρωτήσας τε καί μαθών, δτι της τών Λιμιτανέων 
είσί στρατιάς, πλησίον εαυτού τούτου; παραστησάμενος, «ω κατάρατοι, 
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φησί, τις ύμας εις τοσούτον έπη ρε θράσος και άπόνοιαν, ώς άλογησαι μεν 
των θεκυν και βασιλικών διατάξεων, άποστηναι δε της των θεών εύμενείας 
και ημών αυτών, οι επί των τα τοιαύτα φρονούντων καθήμεθα. τιμωοηθηναι 
δε τ:αρ ουδέν λογίσασθαι και τοσαύτη παρρησία τολμησαι y^rpwzbai: 
'Αλλ' εί'περ μη τάχιον συνιδόντες το δέον της πονηρας άπόσχησθε 
ταύτης ενστάσεως, εΓσεσθε πάντως, τι μεν προστάττουσι βασιλείς, τί δε 
ύμας ωφελήσει δν έπικαλεΐσθε Χριστον». Kai ταύτα μεν ό δικάζων, ή δε 
τιμία πληθύς εκείνη γενναίω παρορμήματι ψυχής, «Ήμεις, ώ δικαστά, έ©η, 
£υτε τών θεών σου, οι χαλκός έστι και λίθος και àpyuzoç} έργα χειρών 
ανθρώπων, ώς 6 παρ' ήμϊν θειος προοήτης φησί, λόγον ούδένα ποιούμεθα, 
ούτε τών βασιλικών θεσπισμάτων, eie ημάς έκφοβεΐς, δλως έπιστρεφόμεθα, 
αλλά και τάς σας άπειλάς, ας έκδειματών επιφέρεις ήμΐν οανεραν ολυαρίαν 
ηγούμεθα, προς εν δε μόνον όρώμεν, τί αν ποιουντες τα αρεστά τω ήμετέρω 
βασιλεΐ δρώντες όφθείημεν. Προς ταύτα ύβριζε, απειλεί, της εξουσίας 
απόλαυε, πληγάς τοις ήμετέροις σώμασι προσάγε, τών σαρκικών οδυνών 
νχοορου^ ποίει παν ότιουν αν ή βουλομένω σοι». 

Έπει ταύτα ήκουσεν ό Λυσίας, εκείνους μεν δεσμοις περιβαλών σιδη-
ροΧζ δίδωσι τη φρουρά, αυτός δε παρ*5 ολην διεσκέπτετο την νύκτα, όπως 
αν τα περί τούτου διάθοιτο. Οί μεν ούν άγιοι τ.ρος το δεσμωτήριον άπαγό-
μενοι έψαλλον. «Έν τη όδω τών μαρτυρίων σου έτέρφθημεν ώς επί παντί 
πλούτω* εν ταΐς έντολαις σου άδολεσχήσομεν και κατανοήσομεν τάς οδούς 
σου», ώς δε και την είρκτήν είσήεσαν «άσμενοι μεγαλύνομέν σε, Χριστέ, 
το ήμέτερον, έφησαν, φως, το καύχημα ημών, το τερπνόν άγαλλίαμα και 
τό πανάγιόν σου δοςάζομεν δνομα, ότι δια σε τα δεσμά ταύτα περικείμεθα 
και τοις κακούργοις επίσης κατεκρίθημεν οίκεΐν εν φρουρά». Και οι μεν 
ούτως εύχαριστουντες άμα και ψάλλοντες ολην την νύκτα διήγαγον, ό δε 
μ,ιαρός Δούξ ημέρας ύπαυγάζούσης επί μετεώρου καΟίσας του βήματος πα-
οαστήναι αύτω τους αγίους έκέλευσε και την άλωπεκην ύποδύς και πλασά-
μενος ήμερότητα, «Πείσθητέ μοι, γενναίοι, εφησε, στρατιώται, τά χρηστά 
ύμΐν συμβουλεύοντα καί προσελθάντες θύσατε τοις θεοΐς, ίνα και τιμών 
άξιωθητε και μεγίστων δωρεών δι1 έμοϋ παρά τών αήττητων αυτοκρα
τόρων επιχορηγουμένων ύμΐν, και μη άνάσχησθε το της νεοτητος υμών 
άνθος ταίς βασάνοις, φευ! καταμαρανθηναι και πικρόν ύμΐν έπενεχθηναι 
και βίαιον θάνατον». Προς ταύτα ύπολαβόντες «Ήμεις, ώ δικαστά, οί μάρ
τυρες άπεκρίναντο, θυσίαν αίνέσεως τω ήμετέρω θεώ καί βασιλεί τών όλων 
Χοιστώ καί τω άνάρνω τούτου ΙΙατρί καί τ-υ παναγίω τούτου Πνεύαατι 
εθύσααέν τε καί θυομεν, ω καί αυτά τά σώματα θυσιάσαι ~ροτεθυ;λήμεθα, 
Trap' ου καί στεφάνους έλπίζομεν άπολα3εΐν και αγαθά, ä οφθαλμός ουκ 
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ειδεν, ουδέ ήκουσεν ους, ούτε μην λογισμός ανθρώπου καθ9 εαυτόν άνεπλά-
σατο. At δε τών βασιλέων σου δωρεαί και τιμαί άλλους τερπέτωσαν, οίς 
6 παρών βίος και τα οθειρόμενα και ή κενή δόξα κακώς φρονουσι μεγάλα 
και ζηλωτά καθεστήκασι». Πολλά τοίνυν καθ7 εαυτόν τω Δουκι διασκεψα-
υ.ένω υπεροοίαν αυτών καταν!//]θίσασθαι έδοξε και παοαπέαψαι τούτους τη 
Πιτυουντι (ορουριον οέ εστί τούτο της Λαζικης τών βαρβάρων εγγιστα 
διακείμενον). 

Της ούν περί τούτων cpsvTtSoc άπολυσαντι εαυτόν προσηλθον τών 
Τραπεζουντίων τινές, οις τα μεν χριστιανών μωμήσαιτο (?) κομιδή, τα δε 
Ελλήνων διεσπούδαστο, άπαγγέλλοντες διδασκάλους ειναί τινας και καθη-
γητάς τών λεγομένων χριστιανών εν α μεν ανά τήν πόλιν αυτών την κλη-
σιν Ευγένιον, έτερον δε κατά το εν Έοίσκη πολίχνιον, και τρίτον εν τη 
κώμη, ή Σολόχαινα τουνομα, ών ό μεν Ούαλεριανός, Καν ίδιος δε 6 έτερο; 
ονομάζεται. «Οι' γε, φασί, μηδένα λόγον ποιούμενοι μήτε τών βασιλικών 
διατάξεων, μήτε τών προσταγμάτων τών σών, άφιστασ: μεν της τών θεών 
θρησκείας ~ολ\ους, εΐ'δωλα τούτους είναι λέγοντες κωοά και τυολά, πάσης 
έστερημένα αισθήσεως, μήτ' ώοελεΐν τίνα, μήτε βλάπτειν δυνάμενα, διδάσ
κοντες δε μόνω ποοσανένειν τω έσταυοωυ,ένω Χριστώ και τούτον νομίΐειν 
μόνον θεον ουρανού τε δεσπόζοντα και της γης. Ου μεν άλλα και τους 
αυτοκράτορας μη τιμαν άναπείθουσι τους τ.ο/\λους μήτε βασιλείς ήγεϊσθαι 
τοοτουζ και δέσποτας της γης, και ταύτα διδάσκοντες εν λόχμαις εαυτούς 
κατακουπτουσι, πολλαί δε και παο' ήαΤν είσιν αύται και βαθεΐαι και επί 
πλείστον διήκουσαι». 

ВпзаптіПскЫ Вреыенішкъ· 
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τα τοιαύτα πάνυ διέκειντο έπιτηδείως και εΰφυώς. Αυτό: Sé κατά πόδα; 
την Τραπεζουντίοον μητρόπολιν καταλαβειν έπηγγείλατο. 

Eî/ov μέν α> λόχμαι τους θηρευτά: ου νεβρών κατατρέχοντας, οΰ 
δορκάδας καταδιώκοντας, ουδέ συών αγρίων κατευστοχουντας, αλλ' άνδρας 
αγίους, οεϋ της μανίας! ή μάλλον άνοίας ειπείν οικειότερον, θηρεΟσαι σπου-
όζοντας. Έπεί δε των κυνών όσοα ρινηλατεΐν άγαθαί, τάς τε νάπας Οπεισ-
ιουσαι καί τους θάμνους διερευνώμεναι, θηράματί τινι μετά βραχύ δι' ών 
καθυλακτεΐν ήρςαντο περιτυχεΤν διεσήμαινον, έπέδραμον μεν εκείνοι, τω 
σοφώ δε Κανιδίω συναντώσιν αθρόοι, πυθόμενοί τε παρ' αΰτου. τίς τε είή 
καί όπως καλοΤτο, καί μεμαθηκότες, ώς ύπαρχοι μεν χριστιανός, όνομάζοιτο 
δε Κανίοιος, τούτον αυτόν είναι τον παρ' αυτών ζητουμενον είπόντες προς 
εαυτούς δίδάσκαλον τών χριστιανών, συλλαμβάνουσί τε καί δεσμουσι καί 
προς ερευναν αύθις θατέρων τρέπονται. 'Επειδή δε εγγύς άγχου γένοιντο 
του φρουρίου, ω κλήσις ή "Εδισκα, νεανία τινι άροτριώντι περιτυγχάνουσιν, 
όν κατασχόντες «Που, φασίν, Ό διδάσκαλος τών χριστιανών και όποιος τό
πος ττοϋτον έχει λανθάνοντα»; του δέ προσποιησαμένου την άγνοιαν καί 
μηδένα τοιούτον γνωρίζειν φήσαντος, εκείνοι τούτο μεν άπειλοϋντες, τούτο 
δέ καί θωπευοντες πείθουσιν αυτόν ζόοοω^ιν ύποδεϊςαι τον τόπον αυτοΤς. 
Ώς δέ καί τοΟτον έοελκόμενοι τόν σημανθέντα τόπον κατέλαβον, περι-
στοιχίζουσι μεν αυτόν άνδράσι τε καί κυσί, πανταχού δέ σϋν άκριβεία 
διερευνώμενοι Ουαλεριανόν εύρίσκουσι τον μακάριον, oc της τε κραυγής 
τών ανδρών και της Ολακής αίσθομενος τών κυνών, έβλεψε μεν προς φυγήν 
φυλάττων πάντως εαυτόν εις πολλών χριστιανών ώοέλειαν καί συγκρότησιν. 
ού γαρ αυτός έδείμαινε τους μαρτυρικούς αγώνας καί τα παλαίσματα, ά. 
αυτός καί λίαν έοίψα και ών έκθυμως ώοί^ζτο, την δέ σωτηριαν τών αδελ
φών ώς ίοίου συμφέροντος τιμώμενος συνελήφθη προς αυτών λαθεΐν εν 
τοσουτοις μη δυνηθείς. ΔεσμεΤται μεν ούν παραχρήμα καί ούτος, ό δέ γε 
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Οί μεν ούν πεμφθέντες ττρος του Δουκός συνάμα τοις κατήγορους 
της θήρας, ην έζήτουν, μη άστοχήσαντες, άλλ5 εγκρατείς τό γε νυν 
γενόμενοι τοΐν δυοΐν, ιϊγοντο της όδου, και τρισίν ήμέραις την Τραπεζουν-
τίων κατειληφότες τω την δημοσίαν έπιτετραμμένω φρουραν ^zoù^ouc 

παραδιδόασιν έντειλάμενοι ασφαλώς ευ μάλα διαφυλάττεσθαι μέχρι της 
άφίξεως του Δουκός. Τραπόμιενοι δε και προς την του Ευγενίου έρευναν 
πολλά μεν τά πέριξ της πόλεως δρη διερευνήσαντες, πολλά δε τάς άπορ-
ρώγας πέτρας και καταδύσεις, έν αίς αυτόν ώοντο κρύπτεσθαι, μη δυνηθέν-
τε; δε τούτον εϋρεΐν, εις ήθη τα οικεία και οϊ^ους εαυτών ύπεχώρησαν. 

Ό οέ γε Λυσίας και αυτός συνάμα τη δορυφορούση αυτόν στρατιά 
τής Σαταλέων άπάρας ου μετά πολλάς ημέρας επιβαίνει της Τραπεζουντος. 
Άνενεχθέντος τοίνυν αύτω, ώς άρα τών ζητουμένων τριών καθηγητών των 
χριστιανών οι δυο μεν συνελήφθησαν, άτερος δε τούτων Ευγένιος καίτοι 
περί αυτού πολλήν τών έκπεμφθέντων ποιησαμένων την ερευναν όμως ούχ 
εύρηται, τν] εξής καθίσας έπί του βήματος άχθήναι προστάττει Ούαλε-
ριανόν και Κανίδιον, προς δε και ^κύλαν, τον έκοντί τούτοις άκολουθή-
σαντα. Οι δε άγιοι και πασαν μεν έν έγρηγόρσει τήν νύκτα διήγαγον ευχό
μενοι τε και ψάλλοντες και τον θεόν εις άντίληψιν επικαλούμενοι τον 
δυνάμενον ρύεσθαι έκ χειρός εχθρών τους εις αυτόν όλοψύχως έλπίσαντας. 
Έπεί δε και παραστήναι τω Δουκός έκελεύσθησαν βήματι «Μη παραδως, Κύ
ριε, ειπον, ψυχας έξομολογουμένας σοι, άλλάσώσον ήμας έκτων θλιβόντων 
ήμας, και τους μισουντας ήμας καταίσχυνον. ανάστα, Κύριε, βοήθησον 
ήμΐν και λύτρωσον ήμας ένεκεν του ονόματος σου, μήποτε είποι τα έθνη, 
που εστίν ό θεός αυτών; Συ γαρ ειπας, φιλάνθρωπε, δια Δαβίδ του προ
φήτου σου «πλάτυνον τό στόμα σου και πληρώσω αυτό». Και τοΐς άγίοις 
σου δε μαθηταΤς και άποστόλοις αγόμενος έπι βασιλείς και ηγεμόνας έπε-
τείλω μή μελεταν απολογηθήναι. «'Εγώ γάρ, έφης, δώσω υμΐν στόμα και 
σοφίαν, ή ου δυνήσονται άντειπεΐν ουδέ άντιστήναι πάντες οί αντικείμενοι 
υμϊν». Δός ουν έν ανοίξει του στόματος ημών, ύψιστε, λόγον, ίνα τον μέγαν 
φυλαττόμενοι δικαστήν έλέγξωμεν φρονουντα κακώς τόν εις ούρανόν τιθέντα 
το στόμα αύτου και άοικίαν λαλοϋντα κατά σου. πληγας γαρ και μάστιγας 
οια σε και τό σον έπαγομένας ήμΐν Ονομα και αυτόν τόν βίαιον ου φοβηθη- •* 
σόμεθα θάνατον». Και τελέσαντες τήν εύχήν παρέστησαν τφ Δουκί. 

Ό δε Λυσίας προς τους παρεστώτας επιστραφείς «Ούτοι, φησίν, 
είσίν οί λεγόμενοι διδάσκαλοι τών χριστιανών, ους φασιν ήπατηκέναι τόν 
άγοραΐον δχλον και αφελή και της τών θεών άποσπώντες εύμενείας τω 
έσταυρωμένω προσενεγκεΐν»; Τών δε ^ζου^ους άποκριναρ-ένων είναι «Δι-
οάξατε, ^ρος τους άγιους εκείνος φησί, τήν τε τύχην υμών και τα ονόματα 

9 * 
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και το σέβας», ci δε σταθερώ και άπτοήτω της ψυχής παραστήματι 
«Κοινόν μεν ήμΤν όνομα, είπον, το καλείσθαι από Χρίστου. χριστιανοί γαρ 
ημείς, ώ δικαστά, και τούτω πλέον φρονουμέν τε κα: καλλωπιζόμεθα ή τω 
δικαστικω θρόνω σου και τη χλαμύδι, ην περιβέβλησαι. Ει δε τό ίδιον έκα-
τέρου ζητείς μαθεΤν όνομα, Ούαλεριανός καλούμεθα και Κανίδιοο, τύχην 
οε ούθ1 ημείς, ουθ' έτερος δοξάζει των καθ' ήμας. ελληνικός γαρ ούτος 
ϋθλος και φλυαρία. C/Eva δε σεβόμεθα θεόν εν τρισί προσκυνούμενον ύπο-
στάσεσιν, ός ήδρασε γήν, έγύρωσεν ούρανόν. έχεεν αέρα, ήπλωσε θάλασσαν». 
«Συ δε, δς εκών σεαυτόν έπιδέδωκας, προς τον Άκύλαν εφη ό Δούς άπι-
δών, πώς ονομάζη»; Ακύλας οησίν «Ακύλας ή κλήσις έμοί». «Ό οέ γε 
τέταρτος υμών», αύθις προς αυτούς ό Λυσίας, «ου μάλλον έμοί πλείων 
φροντίς, που γης τυγχάνω ν εστί; διδάσκαλον δε εκείνον ύμείς ol κακοδαί-
μονες ονομάζετε». «Έν τωδε, φασί, τω άστει, οί άγιοι, διατρίβειν τούτον 
ήκούσαμεν το καλόν της διδασκαλίας όσημέραι νάμα προχέοντα. Ει ουν ό 
θεός αυτόν αγάπα, ώσπερ άρα και αγάπα, ταχύ και τουτονι παραστήσει 
σοι' γέγραπται γαρ «ον άγαπα Κύριος, παιδεύει, μαστιγοί δε υίόν, δν πα
ραδέχεται». Και ό Δούξ «*Υμείς ουν έστε οι παντί τω προσιόντι ϋμίν 
είσηγούμενοι μήτε θεούς προσχυνείν, μήτε τους αυτοκράτορας και της 
οικουμένης δέσποτας τιμαν»; «Ιϊμείς, οι ^ap^jpz^ άπεκρίναντο, πάντα ς 
τους προσιόντας ήμΤν την δδόν της αληθείας διοάσκομεν. θεούς δε και 
δαίμονας ού μόνον ούκ ίσμεν,άλλ'ούδέ ονόματα τούτων το σύνολον έπιστά-
μεθα. 'Ιησοονδέτόν Χριστόν καίθεόν ημείς οίοαμεν αληθή και δημιουργόν 
πάσης της κτίσεως, όμοούσιον δντα και συναίδιον τω Πατρί, δς μέλλει 
μετά δόξης έλθεΤν κρίναι ζώντας και νεκρούς». «Αυτός ουν, οησίν ό Λυ
σίας, ον Ιουδαίοι έσταύρωσαν, τόν κόσμον κρινεϊ και αποθανόντες άρα 
πάλιν άναστησόμεθα»; «Ναί, ειπον οί άγιοι, πάντας εκείνος αναστήσει τους 
άπ1 αιώνος θανόντας ώς έν ριπή οφθαλμού και κρίνει πάντας και αποδώσει 
εκάστω κατά τα έργα αύτου, και τους μεν βασιλεία ούρανώνΓ δσοι δηλαδή 
πεπιστεύκασιν εις αυτόν, υμάς δε πάντας τους ασεβείς σκότος και πυρ και 
τάρταρος και κολασις αίωνίζουσα διαδέξεται». θυμωθείς επί τούτοις ό Λού'ς 
κελεύει σχοινίοις εκ τεσσάρων δεθέντας τους μάρτυρας ίμασι ir^oXc, ώμο-
τεοον τύπτεσθαι. 

Έςαίνοντο οή τοΐς μάρτυσ: τα σώματα άφε:οώς και σάρκες μεν των 
οστέων έςέ~ιτ:τον, Ινες οέ οιεσ~ώντο καί φλέβες ο'.ερρήγνυντο, ή οέ γη τοΤ. 
αίμασίν έφοίνίσσετο, καί ταύτα πάσχοντες λίαν γενναίως ένεκαρτέρουν κα: 
άνορικως. Μεγάλη οέ τη φωνή «Χρίστος έστ: βοηθός ημών, έλεγον, κα: ου 
φοβηθησομεθα, τί ποιήσει ήμϊν άνθρω-ος». Ό ce Λυσίας «Έάν μη θύσν,τε 
τοΐς θεοΐς, φησί, έτ;: τοσούτον ΰμας καταςανώ ταΤς ττληγαΐς, έως αν έν 



м. ПАРАІІЯКЛ: ι. КСПФИЛШІЛ МУЧЕПИЧЕСТВО ТРАПЕЗУПТСК. святыхъ. 21 

αύταις βιαίως άττορρήξητε τα: ψυχάς». Οί δε άγιοι «των μεν σωμάτων 
ημών, φασί προς αυτόν, έξουσίαν έχεις, ώ μιαρέ, των δέ γε ψυχών μόνος 
εξουσιάζει Χριστός». Και ό Δοϋξ όίσπερ έπεντρυοών ταΐς βασάνοις και 
ανθρώπων ήδόμενος αίμασι κελεύει μετεωρισθέντας αυτούς έπί ξύλου σι-
οηρέοις όνυξι ξέεσθαι, λαμπάδας τε πυρός τοΤς ξαινομένοις μέλεσι τ:ροσ-
-,ρέρεσθαι, έπιχεΐσθαι δε τούτοις άλμην και έντονώτατα άνατρίβεσθαι. 

'Ιλιγγιάσετε οίο' δτι προς μόνην την άκοήν. 'Αλλ οί άγιοι τα τε της 
ψυχής και τα του σώματος όμματα τείναντες «θεέ, είπον, ό τανύσας ώσεί 
δέρριν τόν ουρανό ν, ό την γην έο' υδάτων θεμελιώσας, ό το πυρ εις δρόσο ν 
της εν Βαβυλώνι χζμίνου αεταβαλών, και τους μεν οσίους σου παιδας 
άναψύξας, καταφλέξας δε τους περιεστηκότας την κάμινον, αυτός και νυν 
έπίβλεψον εφ ημάς και την φλόγα του πυρός τούδε άπόστησον των σωμά
των ημών, ότι δεδόξασται τό πανάγιόν σου όνομα εις τους αιώνας». Ταύτα 
των μαρτύρων προσευξαμένων, ώ θαυμαστή σου περί τους άνδρας, Χριστέ 
μου, δύναμις! παραχρήμα οί μεν δήμιοι κατά γης πίπτουσι και πεσόντες 
ήσαν ώσεί νεκροί, υπεκρέουσι δε τών χειρών αί λαμπάδες και τό πυρ σβέν-
νυται, έκπληξις δε και δέος είληοε τόν δικαστήν και παν τό παριστάμενον 
πλήθος αυτών. Έκέλευσεν ουντου ξύλου κατενεχθέντας αυτούς άπαχθήναι 
εις την ορουράν, Οί δε και άπαγόμενοι τόν ψαλμόν επί στόματος είχον «Ό 
κάτοικων έν βοήθεια του υψίστου έν σκέπη του θεού του ουρανού αυλι-
σθήσεται», λέγοντες, και όσα τούτοις επίλοιπα, και τ7\ είρκτί] έγκλεισθέν-
τες έν αγρυπνία διενυκτέρευον τοΐς Δαβιδικοΐς υμνοις και ταΐς προς τόν 
Θεόν εύχαριστίαις ένευοραινόμενοι. 
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Ιλκάνθαις ітл ςυλείαν τραπέν. φωνή οέ μελιχρά τε και εύηχος προσβάλλει 
ταύτης τα?ς άκοαΐς καί τίνα μελωδίαν πάνυ λιγυράν ένωτίζεται. Ύπήοπτο 
οέ άρα τω εύγενε? Εύγενίω τα Δαβιδικά ταυτί άσματα «Kup^oç φωτισμός 
μου και σωτήρ μου, τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος υπερασπιστής της ζωής 
μου, από τίνος δειλιάσω; έάν παρατάςητε έπ' έ|λέ παρεμβολήν, ου φοβηθή-
σεται ή καρδία μου, ότι συ, Κύριε, μετ' έμοο ει». Πτοίας ουν μεστόν το 
γύναιον γεγονός εί'σεισι τήν πόλιν δρομαίως και οίς ετυχεν έπαγγέλλει πε-
οιδεέ^ ότι γένοιτο αέν ποός τώ σπηλαίω τω έν Άκάνθαις. άκούσειε δε 
μελωδίας τινός ξένης και θαυμαστής, μηδένα μέντοι γε παράπαν ίδεΐν. Οΐ 
δε γε μαίνεσθαι μεν ώοντο τήν γυναίκα τοιαύτα λέγουσαν, δμως γε μήν 
ώ: ειχον τά/ους συν αυτή καταλαβεΤν το άντρον ήπείγοντο. 

Οια δε έν τοΐς τοιούτοις φίλε? γίγνεσθαι, εις ίτιροΊ ες ί^ίρου του 
λόγου πορθμευομένου, ταχέως ή φήμη και r^pòc τήν τοο Λυσίου τάςιν 
άνέδραμεν, ής ενιοι φωράσοντες, όπερ ήν, των χριστιανών δήπου τινά το 
σπήλαιον έχειν άποκρυπτόμενον, τοϊς τρέχουσιν έπί ^οΰτο συνέτρεχον και 
αύτοί\ Είποντο δέ τούτοις και στρατιώται όπλατε ένημμένα καΐ ταΐς χερσί 
δόρατα φέροντες, είτα του γυναίου τον τόπον υποδεδει/ότος γενόμενοι 
έγγιστα ήκουσαν μεν και αυτοί ψάλλοντος λαμπρά του αγίου φωνή και 
τον θεόν πεπαρρησιασμένως οοξάζοντος. Ώοοώοουν δέ και εις το άντρον 
είσελθειν ουκ έτόλμων, άλλα τινές μεν αυτών πνεύμα είναι νομίζοντες τό 
ταυτί τα άσματα ύπηχουν περιδεεΐς έ'στησαν, ένιοι δέ τοΤς όπλοις περιφραςά-
μενοι ένδον είσπεπηοήκασιν, οι και τον μέγαν έρώσιν Εύγένιον ίστάμενόν 
τε άτρέμα, ώς ούδενος κάκου γεγονότος, και τους ύμνους τω Θεω άδεώ; 
άναπέυ.ποντα* Οι μέν ουν ευθύς κύκλω τον άγιον περιέστησαν. 6 δέ ήοεααία 
τη φωνή και άταράχω τω βλέμματι «περιεκύκλωσάν με, είπε, κύνες πολλοί, 
συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με άμα και κυκλώσαντες έκύκλωσάν 
με και τω ονόματι Κυρίου ήμυνάμην αυτούς». Των δέ πυνθανομ-ένοον, τίς 
τ£ εΓη και τί διαπράττει (ελλείπει το λοιπόν). 

Έν Σαύονη κατά Ίούλιον τοΟ 1907, 
Ματθαίος Παοανίκα^ 


