
Μέ τήν πρόσκληση τοῦ νέου Ποιμενάρχη σας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Πολυανῆς 
& Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου, πού μόλις χθές ἀνῆλθε εἰσοδευόμενος, 
ὑπό τῶν συλλειτουργούντων ἀδελφῶν Ἀρχιερέων, ἐπί τοῦ θρόνου περιωπῆς 
τῆς καθέδρας τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἀνατολικά τοῦ ἱεροῦ θυσιαστηρίου, 
στήν κυριολεκτούμενη ἐνθρόνισή του, στήν πρώτη του ἀρχιερατική θεία 
Λειτουργία, ὡς προεστῶτος τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως, εὐχαριστῶν γιά τήν 
τιμή, εὔχομαι ὁλόψυχα νά χαρίζει Κύριος ὁ Θεός τά ἀπολυτρωτικά Του δῶρα 
τῆς ἐσταυρωμένης καί ἀναστημένης ἀγάπης Του. Νά ἀναζωπυρώνει τό 
χάρισμα τῆς ἀρχιερωσύνης, διατηρώντας το ἀνεπίληπτο ὥστε ἀκαταγνώστως 
καὶ ἀπροσκόπτως, ἐν καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεώς του νά 
προσφέρει τήν ἀναίμακτη θεία ἱερουργία.   

μέ τήν λειτουργημένη ἀγαθή διάθεση καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας 
Ἰωνίας, Φιλαδελφίας, Ἠρακλείου καί Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, τοῦ τιμίου 
Πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, ἀλλά καί τῶν λοιπῶν Ἱεραρχῶν καί 
ὅλων ὑμῶν τοῦ κυρίως Ναοῦ, καί ὅσων συμμετέχουν μακρόθεν ὡσεί παρόντες·

θά ἀποτολμήσω νά ἐκφέρω λόγο ἐγκωμιαστικό πρός τούς ἁγίους 
Πεντεκαίδεκα Μάρτυρες. 

Ὁ  Χριστός μας ὡς Θεός “διαλέγεται” ἐξαρχῆς μέ τόν κόσμο, διότι τόν 
δημιούργησε καί τόν φροντίζει μέ τήν θεϊκή Του πρόνοια. Ὅταν 
ἐνανθρώπησε, πραγμάτωσε μιά “διαλεκτική” μέ τόν ἐκπεσόντα κόσμο, μέ τό 
ὅλο σύστημα τοῦ ἀνθρωποκεντρικοῦ κόσμου! Καί αὐτή ἡ διαλεκτική τοῦ 
Χριστοῦ, ἡ διαλεκτική τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Χριστοῦ πρός τόν καθένα καί 
πρός τόν κόσμο ὅλο, κορυφώνεται στήν “διαλεκτική” τῆς Γεθσημανῆ καί τοῦ 
Γολγοθᾶ, (στήν ἀναδοχή τῆς ἀνθρωπότητος μέχρι σταυροῦ καί θανάτου καί 
ταφῆς), γιά νά γίνει ἡ Ἀνάσταση μας καί ἡ ζωή μας. Εἶναι ἡ “διαλεκτική” 
πρός ἐμᾶς τῆς σωτήριας ἄκρας ταπείνωσης τοῦ Χριστοῦ, τῆς εὐδοκίας τοῦ 
Πατρός καί τῆς συνεργίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Στή Γεθσημανή καί στό Γολγοθά, ἐπρόκειτο γιά ἕνα διάλογο, ὅπου 
φαινομενικά ὑπερίσχυε ἡ κοσμικότητα ἑνός κόσμου ἀπέναντι τοῦ 
σαρκωμένου Θεοῦ. Φαινομενικά ὁ κόσμος εὐτέλιζε, ἀπαρνιόταν τό 
Δημιουργό καί Σωτήρα Του!

Ὅμως, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ (πού δέν ἔπαυσε ὡς Θεός νά διατηρεῖ τόν κόσμο στήν 
ὕπαρξη), ὁ Θεάνθρωπος (μέ τή Γεθσημανή καί τό Γολγοθά καί τόν Ζωοδόχο 
Τάφο) μεταγγίζει στόν κόσμο Του τήν δική Του ἀνθρώπινη φυσικότητα ὡς 
“φάρμακον ἀθανασίας”. Ζωοποιεῖ τόν κόσμο μέ τόν Ἑαυτό Του διά τῆς 
ἐνανθρωπήσεως. Αὐτό ὑπῆρξε ἕνα γεγονός μέσα στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, 
ὅμως ἦταν ἕνα μυστήριο καί ἕνα θαῦμα σωτηριῶδες.

Ὁ Θεός μέσα στήν ἐνανθρώπησή Του δέχθηκε καί καταδέχθηκε νά πεθάνει 
“ἵνα συναγάγῃ πάντας πρός Ἑαυτόν”. Ὁ θάνατος δέν εἶχε δικαιώματα ἐπί τοῦ 
Χριστοῦ. Ὁ Χριστός μας δέχθηκε νά πεθάνει, ἀλλά κατήργησε τά ἀλύπητα 
δικαιώματα τοῦ διαρκοῦς θανάτου καί τῆς ἀνίατης φθορᾶς ἐπί τῶν 
ἀνθρώπων. “Ὁ θάνατός σου, Κύριε, γέγονε διαβατήριον ζωῆς”. Πεθαίνουμε, 
ἀλλά δέν ἐκμηδενιζόμαστε. Πεθαίνουμε σάν τόν Χριστό πού πέθανε, ἀλλά μᾶς 
χαρίζει τόν θάνατό Του “διαβατήριο ζωῆς”, καί τόν Ἑαυτό Του ζωή καί 
ἀφθαρσία.



Στήν πανανθρώπινη διαλεκτική μας πρός τόν Θεό, ἐμεῖς μιλᾶμε μονίμως τή 
“γλώσσα” τοῦ θανάτου, μέ χίλιες δυό παραλλαγές. Κάθε πάθος, κάθε 
ἁμαρτία, κάθε ἀτομισμός, κάθε διχασμός, κάθε ἰδιογνωμοσύνη, κάθε ἀδικία, 
κάθε ἐγωϊσμός, κάθε περηφάνεια (ἀπό τή μιά), κάθε πόλεμος, κάθε διεθνής 
ἀδικία, κάθε φθορά τοῦ φυσικοῦ καί τοῦ ἱστορικοῦ σκηνικοῦ (ἀπό τήν ἄλλη) 
ἀποπνέουν ὀσμή θανάτου.

Ὅμως, ὁ Χριστός δέν παύει νά μᾶς ἀποκρίνεται μέ τή “γλώσσα” τοῦ δικοῦ 
Του αἰωνίου Πάσχα, ὄντας ὁ ἴδιος “τό Πάσχα γιά μᾶς ὅλους”. “Χριστός 
ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν 
χαρισάμενος”. Ἡ ἔσχατη ἀνάσταση ὅλων μας εἶναι δεδομένο ἐσχατολογικό 
δῶρο τοῦ Ἀναστάντος. Ἔχουμε τό “τώρα”, καί τό “ὄχι ἀκόμη”. Ὥσπου νά 
σταματήσει ὁ κόσμος νά θέλει νά ὑφίσταται ὡς “κόσμος”-στολίδι ὑπακοῆς στό 
Θεό. Ὥσπου νά γεννηθεῖ ὁ ἔσχατος ἀληθινά πιστός στό Σωτήρα.

Εἰς τό διηνεκές τῆς πανανθρώπινης ἱστορίας, ὁ συγκαταβάς Κύριος ἀποτελεῖ 
τό μοναδικό ἱστορικό καί ἐσχατολογικό “εἶναι”, πού ἔρχεται στήν 
ἐπικαιρότητα διαρκῶς καί εἰδικά κάθε Κυριακή, ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα 
τοῦ διαρκοῦς Πάσχα.

Τό Πάσχα τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ δωρισμένη “διάρκεια” τῆς ὀντολογίας μας, σέ 
σχέση μέ τόν Κύριο πού μᾶς ἀναδέχεται στό δικό Του “εἶναι”.

Περίπου χίλια χρόνια πρίν, ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος θεολόγος ἀποσαφήνιζε: 
«ὥσπερ τό “εἶναι” ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, κατά τόν τῆς δημιουργίας λόγον, οὕτως 
καί τό “εὖ εἶναι” λαμβάνομεν παρ᾽ αὐτοῦ» (Ἀλφαβητικά κεφάλαια).

Ἄλλα χίλια χρόνια πιό πρίν, ὁ ἀπόστολος Παῦλος σέ ἄπταιστα ἑλληνικά θά 
γράψει στούς χριστιανούς τῆς τότε Ἐφέσου γιά τό γεγονός τῆς Ἀναστάσιμης 
νέας ὀντολογίας μας:
 «ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα 
πληρώσῃ τὰ πάντα. καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, 
τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν 
καταρτισμὸν τῶν ἁγίων…, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι 
καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ 
υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ 
Χριστοῦ» (Ἐφ. 4,10-13).

Μέ ἄλλα λόγια, σκοπός τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι κάποιος ἀριθμητικός 
“ὀπαδισμός”, ἀλλά ὁ καταρτισμός τῶν πιστῶν, μέ στόχο τήν τελειότητα τοῦ 
σταυρωμένου καί ἀναστημένου Κυρίου μας. Σταύρωση τῆς φθορᾶς, 
ἀνάσταση τῆς καινούριας ζωῆς. Ὅλα ἐν Χριστῷ.

Ὁ  Κύριος καί Θεός μας θά μποροῦσε νά καταργήσει τήν χαρισμένη 
ἐλευθερία ὅλου τοῦ κόσμου, νά ἀναιρέσει τή δημιουργημένη καί χαρισμένη 
ὀντολογία μας, νά στήσει μιά “μηχανοποιημένη” τελειότητα ἀνελευθερίας. 
Ὅμως, μᾶς θέλησε καί μᾶς θέλει ἐλεύθερους, αὐτεξούσιους, νά 
καταφάσκουμε τό “κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν” ἐθελοντικά, ἀθλητικά, 



πάνω στήν ὁδό πού ὁ Ἴδιος ἔγινε γιά μᾶς.

Ἐδῶ κρύβεται τό “νόημα” τοῦ πόνου μας, ἡ “ἀξία” τῆς ὀδύνης μας, ἡ 
“σημασία” τόσων σταυρώσεων πού ὑπομένουν ἀδελφοί μας σήμερα. Ἡ 
ἀναδοχή τοῦ πόνου καί ἡ ὑπομονή στά βάσανα γίνονται “βηματισμός” ἐπί τῆς 
Ὁδοῦ πού εἶναι ὁ Χριστός. Ὁ πόνος, ἡ ἀρρώστια, ὁ θάνατος δέν εἶναι τό 
ἀδιέξοδό μας. Ἀδιέξοδο εἶναι κάθε βηματισμός ἐρήμην  τοῦ Χριστοῦ.

Ἐδῶ κρύβεται ἡ μεγάλη ἀξία τῶν Ἁγίων πού ἤρθαμε νά τιμήσουμε στό Ναό 
τους, ἐδῶ στό Κιλκίς.

Μιλώντας, στό ξεκίνημα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
ἀναφέρθηκε στούς ἀποστόλους, στούς τότε προφῆτες, στούς εὐαγγελιστές, 
στούς ποιμένες καί διδασκάλους καί ὅλους τούς Ἁγίους. 

Σ᾽  αὐτούς ἀνήκουν οἱ ἅγιοι Πεντεκαίδεκα πού πανηγυρίζουμε σήμερα, γιά 
πρώτη φορά μέ τόν νέο Ποιμενάρχη σας πού ἔχει ὄνομα Ἀποστολικό καί 
κλήση Ἀποστολική, καί πάλι τοῦ εὐχόμαστε νά σᾶς ποιμάνει ἐν παιδείᾳ καί 
νουθεσίᾳ Κυρίου, Ἀποστολικά.

Σύμφωνα μέ τήν Παύλεια σύνοψη τῆς ἁγιολογίας, οἱ ἅγιοι Πεντεκαίδεκα δέν 
ἔρχονται πρῶτοι χρονολογικά, ὅμως ὑπῆρξαν ἐξίσου “πρῶτοι”, ὁμολογιακά 
καί ἀξιολογικά. Πρό αὐτῶν, ἀναφέρονται ἕνδεκα ἑκατομμύρια 
πρωτοχριστιανῶν μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι “πύργωσαν” τήν ἀντοχή τοῦ ὑπολοίπου 
ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ὄχι σάν ἀριθμητικό ποσοτικό μέγεθος, ἀλλά σάν 
ποιότητα τέλειας πίστεως. Θά ἐπικαλεσθῶ τόν ἐνθουσιώδη ἱερό Χρυσόστομο 
(πού ἦταν σύγχρονος τῶν ἁγίων Πεντεκαίδεκα, ἀλλά ὑπέμεινε ἄλλης 
ἀγριότητας μαρτύρια).

«Πόσοι καί πόσοι πολέμησαν τήν Ἐκκλησία, καί ὅμως δέν νικήθηκε ποτέ;... 
τήν πολέμησαν στά νειάτα της, ἀλλά δέν τήν ξερρίζωσαν· οἱ πολέμιοι χάθηκαν 
μέσα στή σιωπή, παραδόθηκαν στή λησμιονιά, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἡ 
καταπολεμηθεῖσα ξεπέρασε καί τόν οὐρανό»… «Κυνηγήθηκαν ἕντεκα 
Μαθητές, πολεμοῦσε ἡ οἰκουμένη, καί ὅμως νίκησαν οἱ καταπολεμηθέντες, 
χάθηκαν οἱ πολέμιοι· τά πρόβατα ὑπερίσχυσαν στούς λύκους… Εἶδες ποτέ 
βοσκό νά στέλνει τά πρόβατα ἀνάμεσα στούς λύκους, ἔτσι ὥστε νά μήν ἔχουν 
διαφυγή καί νά γλιτώσουν; Ποιός βοσκός τό κάνει αὐτό; Ὅμως, ὁ Χριστός τό 
ἔπραξε αὐτό, γιά νά σοῦ δείξει ὅτι τά πνευματικά κατορθώματα δέν γίνονται 
σύμφωνα μέ τή φυσική ροή τῶν πραγμάτων, ἀλλά εἶναι ὑπερφυσικά… Ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι ριζωμένη πιό πολύ ἀπό ὅ,τι εἶναι ὁ οὐρανός… εὐκολότερα θά 
σβήσει ὁ ἥλιος, ἀπό τό νά ἀφανιστεῖ ἡ Ἐκκλησία».

Ἄν δοῦμε τό νόημα αὐτῶν τῶν λόγων, δέν ἑστιάζει ἁπλά στήν τότε 
οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἑστιάζει στήν ὑπερκόσμια 
ἐσχατολογική μεγαλοσύνη τῆς Ἐκκλησίας. Ἑστιάζει στή δύναμη τοῦ Σταυροῦ 
καί στή νίκη τῆς Ἀναστάσεως, στά πρόσωπα τῶν Μαρτύρων.

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, πρίν φύγει γιά τόν τόπο τῆς ἐξορίας του, ὡσάν νά 
ἀκτινογραφεῖ (στήν μεγάλη ἀκτινογραφία τῆς Ἐκκλησίας) καί τήν δική του 
πνευματική καί ψυχική δύναμη, διακηρύσσει: «Σκληρόν σοι πρὸς κέντρα ὀξέα 
λακτίζειν. Οὐκ ἀμβλύνεις τὰ κέντρα, ἀλλὰ τοὺς πόδας αἱμάσσεις· ἐπεὶ καὶ τὰ 
κύματα τὴν πέτραν οὐ διαλύει, ἀλλ’ αὐτὰ εἰς ἀφρὸν διαλύονται… Ἄνθρωπέ 
μου, δέν ὑπάρχει τίποτε δυνατότερο ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἄν πολεμᾶς μέ ἁπλόν 
ἄνθρωπο, ἤ θά τόν νικήσεις ἤ θά σέ νικήσει. Ὅσο κι ἄν πολεμᾶς τήν 



Ἐκκλησία, δέν γίνεται νά τήν νικήσεις. Τήν ἔστησε σταθερή ὁ Θεός, ποιός 
μπορεῖ νά τήν σαλεύσει; Δέν γνωρίζεις τή δύναμή Του; [...] Ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
ἰσχυρότερη κι ἀπό τόν οὐρανό· (ὅπως τό εἶπε ὁ Χριστός) “ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ 
παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου  οὐ μὴ παρέλθωσι”. Ποιά λόγια; “Σύ εἶ Πέτρος, 
καὶ ἐπὶ ταύτῃ μου τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου 
οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς”».

Καί ἐδῶ, πάλι, δέν ἐπιχειρεῖ ὁ Ἅγιος μιάν “ἀξονική τομογραφία” τῆς 
χριστιανικῆς ἱστορίας. Ὅλος ἔνθεος, προχωρεῖ σέ κάτι ἄλλο, σπουδαιότερο, σέ 
μιάν “ἐσχατολογική ἀξιολόγηση” τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου. Οἱ ἐπάλληλες 
σταυρώσεις τῶν αἰώνων δέν ὑπῆρξαν τό τέρμα, οὔτε καί θά ἀποτελέσουν τό 
τέρμα. Θά εἶναι τό πέρασμα σ᾽ ἐκεῖνο πού θεολογεῖ ὁ Ἰωάννης ὡς διάλογο τοῦ 
Κυρίου μέ τόν Πατέρα: «Καί νῦν δόξασόν με, Πάτερ, παρά σεαυτῷ τῇ δόξῃ, ᾗ 
εἶχον παρά σοί”. Καί αὐτό ὁ σταυρωμένος καί ἀναστημένος Χριστός τό 
προσφέρει (καί) στό κοινωνικό Του σῶμα, στήν Ἐκκλησία.

Αὐτήν τή δυναμική τῆς Ἐκκλησίας ἀποκάλυψαν οἱ ἅγιοι Πεντεκαίδεκα 
Μάρτυρες.
Τό μαρτύριο τῶν ἁγίων Πεντεκαίδεκα συνέβη στά χρόνια τῆς παραφροσύνης 
τοῦ Ἰουλιανοῦ. Οἱ τέσσερις πρῶτοι, Τιμόθεος (ἔπειτα ἐπίσκοπος), ὁ 
στρατιώτης Κομάσιος (ἔπειτα μοναχός), ὁ μοναχός Εὐσέβιος καί ὁ ἐπίσκοπος 
Θεόδωρος (ἐκ τῶν 318 Πατέρων τῆς Νίκαιας) ἐγκατέλειψαν τήν πρώτη 
πατρίδα τους τή Νίκαια τῆς Βιθυνίας καί ἔφθασαν στή Θεσσαλονίκη, γιά νά 
καταλήξουν στήν τότε Τιβεριούπολη (τή μετέπειτα Στρώμνιτσα). Δέν ἦταν 
δειλοί, ἀλλά καί δέν εἶχαν λόγο νά ἐκπειράζουν τή βουλή τοῦ Θεοῦ (αὐτό στό 
ὁποῖο ἐκτίθενται κάποιοι ἀδελφοί μας σήμερα, πού ἐκπειράζουν τό Θεό μέ τήν 
πεισμονή τους ὅτι κατέχουν τήν σώζουσα ἀλήθεια καί δικαιοῦνται νά κρίνουν 
τούς πάντες καί τά πάντα, αὐτοανακηρυσσόμενοι εἰσαγγελεῖς τοῦ Θεοῦ).

Οἱ τέσσερις πρῶτοι σύστησαν στήν Τιβεριούπολη μιά ὁμάδα πιστῶν 
ἀνθρώπων γύρω τους, μέ ἐκλεκτά μέλη τούς ἱερεῖς Πέτρο, Ἰωάννη, Σέργιο, 
Θεόδωρο καί Νικηφόρο, τούς διακόνους Βασίλειο καί Θωμᾶ καί τούς 
μοναχούς Ἱερόθεο, Δανιήλ, Χαρίτωνα καί Σωκράτη. Σκοπός τους ἡ 
πνευματική ἀναγέννηση τῶν ἀνθρώπων καί τῆς κοινωνίας, ἔργο τους ἡ 
κατήχηση καί ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου, δεῖγμα τῆς ἀληθινῆς πίστης ἡ θεραπεία 
τῶν ἀνθρώπων μέ θαύματα (ἐκεῖ πού δέν ἐπαρκοῦσε ἡ ἰατρεία). 

Ἡ δράση τους προκάλεσε τό μίσος τοῦ ἀλάστορα καί τήν ὀργή τῶν 
αὐτοκρατορικῶν ἀρχόντων, πού κατέφθασαν ἀπό τή Θεσσαλονίκη, τούς 
ἀνέκριναν καί τούς θανάτωσαν. Μάλιστα, ἐμπρός στήν ἐπιμονή τοῦ 
πρεσβυτέρου Πέτρου, μανιασμένοι τόν ἀκρωτηρίασαν καί τόν κατέκοψαν. 

***

Ὁ  θάνατος φάνηκε κι ἐδῶ ἐπικυρίαρχος. Πλήν, ὅμως, ἡ μαρτυρική εὐανδρία 
τῶν Ἁγίων ἐμψύχωσε καί προσείλκυσε κι ἄλλους χριστιανούς στήν ἀληθινή 
πίστη-σχέση μέ τό Χριστό.

Τά σκηνώματά τους ἐνταφιάστηκαν στήν Τιβεριούπολη. Μέ τά χρόνια, οἱ 
λάρνακές τους ἔγιναν καταφύγιο εὐλάβειας γιά τούς χριστιανούς, στό 
φερώνυμο Ναό τους, μέχρι πού συλήθηκαν στίς ἐπάλληλες ἱστορικές 
ἐπιδρομές. Μόνο τό ἕνα χέρι τοῦ ἁγίου Πέτρου, πού εἶχε μεταφερθεῖ στή 



Θεσσαλονίκη διασώθηκε. Διασώθηκε, χάρη στή θαυματουργική θεραπεία 
μιᾶς γυναικός ἀπό ἀνίατη πάθηση τῶν ὀφθαλμῶν. Ἐκείνη ἦταν πού τό 
διέσωσε ἀρχικά, στό Ναό τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας στή Θεσσαλονίκη (σύμφωνα 
μέ τούς συναξαριστές). Ἐπανακομίστηκε στήν Τιβεριούπολη-Στρώμνιτσα καί 
ἐκεῖθεν μέ τούς εὐλαβικούς πρόσφυγες μετακομίστηκε στό Κιλκίς τό 1913. 
Ὁρατό σημάδι τῆς μαρτυρικῆς εὐανδρίας τῶν Πεντεκαίδεκα. Λεῖμμα μικρό, 
μικρότατο ἀπό τόν ἕνα μόλις ἐκ τῶν Πεντεκαίδεκα, ὅμως καθαγιασμένο καί 
ἁγιαστικό. 

***

Ἄν κανείς συλλογιστεῖ τή ζωή καί τίς περιπέτειές τους, μέ τήν κοινή λογική 
θά τούς “κακο-τυχίσει”. Ἀπό τή Νίκαια ἔφυγαν μετανάστες πίστεως στή 
Θεσσαλονίκη καί στήν Τιβεριούπολη! Κι ἀπό τά ἐγκόσμια κατέληξαν 
μαρτυρικοί μετανάστες στά ἐπουράνια μέ μαζικό βίαιο θάνατο! Ἀκόμη καί τά 
λείψανά τους εἶναι πλέον ἀπολεσμένα καί ταπεινωμένα σέ μιάν ἀφάνεια, 
χαμένα γιά κάθε ἐγκόσμια “ταυτοποίηση”! Μιμήθηκαν τό Σταυρωθέντα, 
ὑποδύθηκαν καί τήν ταπείνωση τόσων ἀφανῶν νεκρῶν ἀνά τούς αἰῶνες! 
Εἶναι δικοί Του, δέν ἔπαυσαν νά εἶναι καί δικοί μας, διά ζωῆς καί θανάτου 
πρός Αὐτόν.

Μιά τόσο ἀξιέπαινη ζωή, χριστιανικῆς ἱεραποστολῆς, τί τούς ἐξασφάλισε;

Μόνο τήν ἀναπόδραστη “δικαίωση” τῆς καταδίωξης μέχρι τέλους.

Μόνο τόν εὐτελισμό τῆς θανάτωσης, ὡσάν νά ἦταν κακοῦργοι.

Τί κέρδισαν τελικά γιά τό “εἶναί” τους;

Τί ἀπόλαυσαν σέ τούτη τή ζωή; Τί ἀπόμεινε ἀπό τή σωματικότητά τους;

Γιατί νά βρεθοῦν σέ τέτοιες ὁριακές καί σέ τόσο ὀδυνηρές ἐπάλληλες 
ταπεινώσεις;

Ποῦ ἡ φροντίδα τοῦ Θεοῦ γι᾽ αὐτούς;

Εἶναι ἐρωτήματα πού πολλές φορές τά ἐπαναλαμβάνουν ἀκόμη καί οἱ 
Πατέρες μας, ὅταν ἐκφωνοῦσαν ἐπικηδείους ἤ ἔγραφαν συλλυπητήριες 
ἐπιστολές, μέ μιά ψυχική φόρτιση καί ἐκτόνωση.

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά κάνω μία ὠφέλιμη παρέκβαση. Θά ἀναφερθῶ στόν 
Ἄτλαντα τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Μέγα Ἀθανάσιο. Καί αὐτός ὑπέστη διωγμούς 
ἀπό τόν Ἰουλιανό καί κινδύνευσε μέ θάνατο. Ἄς ἀκούσουμε τά ἴδια του τά 
λόγια, ὅπως τά διηγεῖται ὁ ἴδιος στούς ἀσκητές τῆς ἐρήμου: «Στίς μέρες τοῦ 
Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, ὅταν εἶχα ἐκδιωχθεῖ ἀπό αὐτον καί περίμενα νά 
μέ θανατώσει ἦλθαν ὁ Θεόδωρος ὁ Ταβεννησιώτης καί ὁ ἀββάς Πάμμων ἀπό 
τήν Ἀντινόη σέ ἐμένα γιά νά μέ ἐνισχύσουν. Ἀφοῦ πήρα τήν ἀπόφαση νά 
κρυφθῶ κοντά στόν Θεόδωρο, στό βάθος τῆς Αἰγύπτου, ἐπιβιβάσθηκα σέ ἕνα 
πλοῖο πού ἦταν ἀπό παντοῦ καλυμμένο. Ὁ ἀββᾶς Πάμμων μᾶς ξεπροβόδισε. 
Ὁ ἄνεμος ἦταν ἐνάντιος καί ἐγώ προσευχόμουν μέ ἀγωνία στήν καρδιά.

Ἔλεγα στόν ἀββᾶ Πάμμωνα πού μέ παρηγοροῦσε στήν ἀγωνία μου: 
“Πίστευσέ με, τό λέω ἀληθινά ὅτι δέν ἔχω τόση ἐμπιστοσύνη στήν καρδιά μου 
σέ καιρό εἰρήνης ὅσο σέ καιρό διωγμοῦ. Γιατί ἔχω τήν πεποίθηση ὅτι, ἀφοῦ 
ὑποφέρω γιά τό Χριστό καί ἐνισχύομαι ἀπό τό ἔλεός Του, κι ἀκόμα ἄν 
θανατωθῶ, θά βρῶ περισσότερο ἔλεος κοντά του”.

Ἐνῶ ἀκόμη τά ἔλεγα αὐτά, ὁ Θεόδωρος κοίταξε ἐπίμονα τόν ἀββᾶ Πάμμωνα 



καί χαμογέλασε. Καί ὄταν ὁ Πάμμων σχεδόν γέλασε ἐγώ τούς ρώτησα: “Γιατί 
γελάσατε μέ αὐτά μου τά λόγια;  Ἄραγε μοῦ καταλογίζετε δειλία;”

Τότε ὁ Θεόδωρος εἶπε στόν ἀββᾶ Πάμμωνα: “Πές του γιατί χαμογελάσαμε”. 
Ὁ ἀββᾶς Πάμμων τοῦ ἀποκρίθηκε: “Ἐσύ ὀφείλεις νά τό πεῖς”. Καί ὁ 
Θεόδωρος εἶπε: “Αὐτήν τήν ὥρα σκοτώθηκε ὁ Ἰουλιανός στήν Περσία. Ὁ 
Θεός προεῖπε γι᾽ αὐτόν: Ὁ ὑπερήφανος καί καταφρονητής, ὁ ἀλαζονικός 
ἄνθρωπος δεν θά φέρει τίποτε σέ πέρας ( Ἀββακ, 2,5). Θά ἀνέβει μάλιστα στόν 
θρόνο χριστιανός βασιλιάς, πού θά εἶναι ἔνδοξος, ἀλλά θά ζήσει λίγο. Γιά 
τοῦτο τὀν λόγο δέν εἶναι ἀνάγκη νά ὑποστεῖς τήν ταλαιπωρία νά φύγεις στήν 
Θηβαΐδα, ἀλλά πήγαινε κρυφά στό κομιτάτο. Θά τόν συναντήσεις καθ᾽ ὁδόν, 
θά σέ ὑποδεχθεῖ εἰλικρινά καί θά ἐπανέλθεις στήν Ἐκκλησία. Σύντομα ὅμως 
ἐκεῖνον θά τόν πάρει ὁ Θεός”». 

 

Εἶναι καημοί ἀπόγνωσης πού ἀναδύονται ἀπό τίς καρδιές πολλῶν, ἰδίως 
σήμερα, μέ τόσα καί τόσα κρούσματα καί τόσα θύματα τῆς ὀλέθριας 
πανδημίας, ὅπως καί τόσους ἄλλους ἀδελφούς μας πού βασανίζονται ἀπό 
ἄλλες ἀνίατες ἀρρώστιες.

Εἶναι ἐρωτήματα ὑπαρξιακά. Ὅσο κι ἄν τά ἀποφεύγουμε πολλοί. 

***

Ἡ  ἀπάντηση ἔρχεται ἀπό τή Γεθσημανή καί τό Γολγοθά τοῦ Θεοῦ μας. 
Ἔρχεται ἀπό τόν Ἐσταυρωμένο καί τήν Ἁγία Τράπεζα τῶν ἐκκλησιῶν μας.
Ἡ ἀπάντηση ἔρχεται ἀπό τό πλῆθος τῶν Μαρτύρων καί τῶν Νεομαρτύρων 
(ἀκόμη καί τῶν Ἐθνομαρτύρων), πού διατρέχουν τήν ἱστορία καί τήν 
ἐναυγάζουν μέ τό ἀναστάσιμο φῶς τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ.
 «Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ 
Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾿ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ 
ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ᾿ αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεὸς 
πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε 
πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον…

»ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς 
τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. ὁ νικῶν, ἔσται αὐτῷ ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ 
Θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός» (Ἀποκ. 21, 3-4· 6-7).
 

Ὁ  Θεός ἔφτιαξε τόν κόσμο καί χάρισε τή ζωή. Δέν ἔφτιαξε τό θάνατο «οὔτε 
εὐχαριστεῖται νά βλέπει τούς ζωντανούς νά χάνονται. Δέν εὐχαριστεῖ τό Θεό, 
τό δημιουργό καί συντηρητή τῆς ζωῆς, ἡ ἀπώλεια τῶν ζώντων, διότι 
δημιούργησε τά πάντα, γιά νά ὑπάρχουν· καί ὅσα ἔγιναν στόν κόσμο, ἔγιναν 
γιά νά σώζονται καί νά μήν χάνονται» (Σοφ. Σολ. 1, 13-14).

Ὁ θάνατος εἶναι ἡ πιό τραγική ΑΝΤΙ-δημιουργία ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ πιό μεγάλη ἁμαρτία μας εἶναι ἡ προτίμηση τοῦ θανάτου ἀντί τῆς ζωῆς, 
ἐκεῖνο τό πρωταρχικό μας “λάθος” πού πέρασε στό γονιδίωμά μας, κι ἐμεῖς δέν 
παύουμε νά τό ἐπαυξάνουμε μέ τίς ἀθεεί ἐπιλογές μας.

Καί τό ἀποδεικνύουμε αὐτό μέχρι σήμερα, μέ τίς μορφές πολυειδῶν θανάτων 



πού καταμελαίνουν τόν “πολιτισμό” μας, αὐτήν τήν κουλτούρα τῆς φθορᾶς, 
ἔστω κι ἄν ὑποκρίνεται προόδους καί πασχίζει μέ “βιο-χίμαιρες” ἐρήμην Θεοῦ, 
καταφρονώντας ἐπιδεικτικά τή μόνη ζωογόνο σχέση μέ τήν “πηγή τῆς ζωῆς”. 

***

Εἴθε ἡ συλλογική μας ἀναμέτρηση μέ τή φθορά νά ἀφυπνίσει ἐπιτέλους τό 
φιλότιμο τῆς μετάνοιας, τῆς συλλογικῆς ἀνάδρασης εἰς Χριστόν.

Ἔτσι, ὁ δοξασμένος ρεαλισμός τῶν Ἁγίων καί τῶν Δικαίων δέν θά παύσει νά 
ἀνανεώνει τήν προκομμένη λεβεντιά καί τήν ἀρχοντιά αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου 
μαρτυρικοῦ τόπου καί ὅλης τῆς Μητροπόλεως καί τῆς Μακεδονίας.

Μέσα ἀπό τούς ποιμαντορικούς μόχθους τοῦ νέου καί φερέλπιδος 
Ποιμενάρχου σας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Πολυανῆς & Κιλκισίου κ. 
Βαρθολομαίου.

Ὁ Θεός ―μέ τήν δική σας φρόνηση καί διάκριση καί ἀνταπόκριση καί 
συμμετοχή καί ὑπακοή― νά καρπογονεῖ τούς βηματισμούς τῆς καρδιᾶς του 
ἀνάμεσά σας, εἰς δόξαν Χριστοῦ καί ἔπαινον τῆς Ἐκκλησίας.―


