
Συναξάρι  τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος ᾿Αργυρίου, τοῦ ᾿Επανομίτου,  

+ 11 Μαῒου. 

῾Ο ῞Αγιος Νεομάρτυς ᾿Αργύριος ἐγεννήθηκε τό 1788 στήν ᾿Επανω-
μή Θεσσαλονίκης ἀπό τόν ᾿Αστέριο καί τή Βασιλική, τό γένος Ντουγιούδη. 
Σέ νεαρή λικία ἦλθε στή Θεσσαλονίκη, ὅπου προσλήφθηκε ἀπό κάποιον 
ράπτη ὡς ὑπηρέτης. 

 

Κατά τίς μέρες ἐκεῖνες κάποιος Χριστιανός ἀπό τή Σοχό εὑρισκόταν 
κλεισμένος στή φυλακή τοῦ πασᾶ τῆς Θεσσαλονίκης γιά κάποιο ἔγκλημα 
πού εἶχε κάνει. Μή ἔχοντας νά πληρώσει τά χρήματα πού τοῦ ἐζητοῦσε ὁ 
πασᾶς, τόν ἀπειλοῦσε ὅτι θά τόν κρεμάσει. Μπροστά στήν ἀπειλή τοῦ 
θανάτου ὁ φυλακισμένος ἀποφάσισε νά ἀλλαξοπιστήσει. Τό γεγονός αὐ-



τό ἐχαροποίησε τούς ᾿Αγαρηνούς, οἱ ὁποῖοι ἀμέσως τόν ἔβγαλαν ἀπό τή 
φυλακή καί τόν πῆγαν σ᾿ ἕνα καφενεῖο στήν τοποθεσία Ταχτάκαλα μέ 
σκοπό νά τόν μυήσουν στή μουσουλμανική θρησκεία. 

῾Ο ᾿Αργύριος, πού εἶχε πληροφορηθεῖ τό γεγονός, εἰσῆλθε καί αὐτός στό 
καφενεῖο καί ἄρχισε νά τόν ἐλέγχει γιά τό παράπτωμά του καί ταυτο-
χρόνως νά τόν παρακινεῖ, γιά νά ἐπιστρέψει καί πάλι στήν ὀρθόδοξη 
πίστη. ῾Η στάση του αὐτή προκάλεσε τόσο πολύ τούς Γενίτσαρους, πού 
ὅρμησαν ἐπάνω του καί ἄρχισαν νά τόν γρονθοκοποῦν τόσο ἄγρια, ὥστε 
θά τόν ἐσκότωναν, ἐάν δέν ἀνέστελλε τήν ὀργή τους ἐλπίδα μήπως καί 
μπορέσουν νά τόν προσελκύσουν στή δική τους πίστη. Προσπάθησαν, 
λοιπόν, ἀπειλώντας τον ὅτι θά τόν σκοτώσουν, νά τόν ἀναγκάσουν νά 
ἀλλαξοπιστήσει. Σά βροντή ἀκούσθηκε φωνή τοῦ Νεομάρτυρος· «Εἶμαι 
Χριστιανός καί δέν ἀρνιέμαι τήν πίστη μου. Δόξα καί τιμή μου ὁ Σταυρός 
τοῦ Χριστοῦ. ᾿Επιθυμία μου εἶναι νά ἀποθάνω γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη 
τοῦ Χριστοῦ». 

Οἱ ᾿Αγαρηνοί τότε ὁδήγησαν τόν ᾿Αργύριο στόν κριτή ἐνώπιον τοῦ ὁποίου 
προσπάθησαν καί πάλι νά τόν μεταπείσουν μεταχειριζόμενοι πότε 
ἀπειλές καί πότε κολακεῖες καί ὑποσχέσεις γιά δῶρα καί ἀξιώματα. Μετά 
ἀπό δύο μέρες οἱ Γενίτσαροι ἐπανέλαβαν καί πάλι τίς προσπάθειές τους, 
χωρίς ὅμως ἀποτέλεσμα. ᾿Εζήτησαν λοιπόν ἀπό τόν κριτή νά διατάξει τήν 
ἐκτέλεσή του· αὐτός ὅμως βλέποντας ὅτι ὁ ᾿Αργύριος δέν εἶχε διαπράξει 
κάποιο ἀδίκημα ἄξιο θανάτου, προσπάθησε νά κατευνάσει τήν ὀργή τῶν 
ἐξαγριωμένων Τούρκων καί νά τούς πείσει πώς δέν εἶναι δίκαιο νά σκοτώ-
σουν ἕναν ἀθῶο ἄνθρωπο. ᾿Εκεῖνοι ἐταράχθησαν καί ἐξαγριώθηκαν 
ἐναντίον του καί ἔτσι ὁ κριτής διέταξε τήν δι᾿ ἀπαγχονισμοῦ θανάτωσή 
του. 

῎Ετσι, σέ ἡλικία μόλις δέκα ὀκτώ ἐτῶν, τό 1806 καί ἡμέρα Παρασκευή, ὁ 
῞Αγιος Νεομάρτυς ᾿Αργύριος ὁδηγήθηκε σέ ἕναν τόπο λεγόμενο Καμπάν 
(σημερινό Καπάνι), στήν κεντρική ἀγορά τῆς πόλεως, ὅπου καί 
ἀπαγχονίσθηκε καί ἐπισφράγισε τήν ὁμολογία του στόν Χριστό μέ τή θυ-
σία τοῦ αἵματός του. 

 


