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ΟΙ ΙΕ' ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΙΒΕΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ. 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

1. Εισαγωγικά, α. Γενικά. Τά έργα τοϋάρχιεπισκόπου Βουλ
γαρίας Θεοφυλάκτου, περί τά τέλη του 11ου αίώνος (1090-1126 περίπου), 
συνιστοϋν βασικάς πηγάς των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων. 
Ιδιαιτέρως δμως εν εργον τοϋ Θεοφυλάκτου έχει συγκινήσει τήν έλληνο- 
βουλγαρικήν παράδοσιν των μέσων καί νεωτέρων χρόνων. Φέρει τον τί
τλον «Μαρτύριον των'Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων ΙΕ'των εν Τιβεριου- 
πόλει τή βουλγαρικός έπονομαζομένη Στρουμμίτζη μαρτυρησάντων επί 
τής βασιλείας τού Δυσσεβοϋς Ίουλιανού τοϋ Παραβάτου».

Τό εργον αύτό έχει πολλάκις ίδεΐ τό φως τής δημοσιότητος, τόν 18ον 
καί τόν 19ον αιώνα, λόγφ τής μεγάλης ιστορικής σημασίας του, διότι μάς 
περιγράφει καί μάς άποκαλύπτει αυθεντικός καί τεκμηριωμένος πτυχάς τής 
ιστορίας τοϋ έσωτερικοϋ, κυρίως, βίου τοϋ βουλγαρικοϋ έθνους, τοϋ 9ου 
αίώνος, καί διότι ή ιστορία των 15 Μαρτύρων Τιβεριουπόλεως έχει σφραγί
σει διά μέσου των αιώνων τάς πνευματικός σχέσεις Ελλήνων καί Βουλγά
ρων μέ έπίκεντρον τήν Στρώμνιτσαν καί τήν Βραγαληνίτζαν.

β. ’Εκδόσεις. Είδικώτερον, εκδόσεις έργων τοϋ Θεοφυλάκτου, με
ταξύ των οποίων καί τό μνημονευθέν, έγένοντο κατά χρονολογικήν σειράν 
ή πρώτη τό 1741, ή δευτέρα τό 1758, ή τρίτη τό 1830 καί ή τετάρτη τό 1895 
καί μεταφράσεις εις τήν βουλγαρικήν τό 1897 καί τό 1931.

Ή πρώτη έκδοσις τοϋ 1741 έγένετο υπό τοϋ ίερομονάχου Γρηγορίου 
Κωνσταντινίδου εις τήν Μοσχόπολιν, δαπάναις τής μονής τοϋ 'Αγίου Να- 
ούμ καί περιλαμβάνει τόν Βίον των 15 'Ιερομαρτύρων μετά σχετικής ’Ακο
λουθίας, έπιμελεία τοϋ επισκόπου Γκόρας Μιχαήλ, ό όποιος αφιερώνει τήν 
έκδοσιν αύτήν «Τφ Μακαριωτάτφ Άρχιεπισκόπω τής Πρώτης Ίουστινια- 
νής καί ’Αχριδών κυρίφ κυρίφ Ίωάσαφ».

Ή πρώτη αύτή έκδοσις έγένετο αφορμή ώστε νά έκδηλωθή τό ιδιαίτε
ρον ένδιαφέρον των έρευνητών διά τό συγγραφικόν έργον τοϋ Θεοφυλά-

* Ή μελέτη αϋτη προέκυψε άπό τήν έπεξεργασίαν δύο άνακοινώσεων εις τήν Σόφιαν, 
τόν Μάϊον καί τόν Σεπτέμβριον τού 1980, ώς καί μιας διαλέξεως είς τήν αίθουσαν τής Ε
ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τήν Κυριακήν 30 Νοεμβρίου 1980.
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κτου. Ήκολούθησεν ή δευτέρα έκδοσις έργων τοϋ Θεοφυλάκτου έν Βενετία, 
τό 1748, υπό τού Β. Fin etti- μεταξύ των έκδοθέντων συμπεριλαμβάνεται πρω- 
τίστως ό Βίος των 15 Ιερομαρτύρων.

Ή τρίτη εκδοσις, του 1830, συνιστα βελτιωμένην έπανέκδοσιν τοϋ Βί
ου καί τής ’Ακολουθίας των 15 'Ιερομαρτύρων, εκείνης τής Μοσχοπόλεως. 
Ή τρίτη αΰτη εκδοσις εγένετο εις Κωνσταντινούπολιν δαπάναις τοϋ μη
τροπολίτου Στρωμνίτσης Γρηγορίου τοϋ Βυζαντίου (1818-1830). Τής τε
λευταίας αυτής έκδόσεως άντίτυπα καί αντίγραφα σώζονται είς τήν μο
νήν Ζωγράφου είς 'Άγιον Όρος.

Ή τετάρτη εκδοσις τοϋ 1895 είναι τοϋ Migne, τής σειράς Patrologia Grae- 
ca. Ή εκδοσις αΰτη περιλαμβάνει τά περισσότερα γνωστά έργα τοϋ Θεο
φυλάκτου καί είναι ή καλυτέρα μέχρι σήμερον κριτική εκδοσις, παρ’ ό- 
λας τάς κριτικάς ελλείψεις, μερικάς των όποιων έπισημαίνομεν είς τήν σχε
τικήν συνάφειαν τής παρούσης εργασίας, έπ’ ευκαιρία τής έρεύνης των ί- 
στορικών μαρτυριών τοϋ βίου των 15 'Ιερομαρτύρων.

Τά υπό τοϋ Migne έκδιδόμενα έργα τοϋ Θεοφυλάκτου περιλαμβάνον
ται συγκεκριμένως είς τούς τόμους 123, 124, 125, 126 τής σειράς Patrologia 
Graeca καί από πλευράς θεματικής δύνανται νά χαρακτηρισθοΰν: πρώτον 
ώς Εξηγήσεις είς τάς Αγίας Γραφάς, δεύτερον ως Όμιλίαι ποικίλου περι
εχομένου, καί τρίτον 'Ιστορικά, είς τά όποια έμπίπτουν ό Βίος τών 15 Μαρ
τύρων καί τοϋ Κλήμεντος Άχρίδος ώς καί πλήθος πολύ ποικίλων επιστο
λών.

Έπί τή βάσει κυρίως τής έκδόσεως τοϋ Migne, ή Βουλγαρική ’Εξαρχία 
μετέφρασε καί έξέδωσε βουλγαριστί τό 1897 τόν Βίον μετά τής ’Ακολουθί
ας τών 15 'Ιερομαρτύρων, ό δέ μητροπολίτης Βάρνης καί Πρεσλάβας Συμε
ών τό 1931 εξέδωσενεϊς βουλγαρικήν μετάφρασιν τό σύνολον τών γνωστών 
ιστορικών έργων τοϋ Θεοφυλάκτου, δηλαδή τάς επιστολάς καί τόν Βίον 
τών 15 Μαρτύρων.

γ. Προσέγγισις τοϋ θέματος. Οί πνευματικοί δεσμοί με
ταξύ τών λαών, καί μάλιστα τών γειτονικών, πρέπει οχι μόνον νά δημιουρ- 
γοΰνται αλλά καί νά καλλιεργούνται καί προ παντός καί νά αιτιολογούνται, 
καθ’ δν τρόπον αυτοί συνοδεύουν τάς σχέσεις των διά μέσου τών αιώνων.

Έν προκειμένω, οί πνευματικοί δεσμοί, είδικώτερον μεταξύ Ελλήνων 
καί Βουλγάρων, ώς γειτονικών λαών, πρέπει κατ’ εξοχήν νά έλκουν τήν προ
σοχήν τών ειδικών έρευνητών εξ άμφοτέρων τών πλευρών, λαμβανομένου 
ύπ’ οψιν τοϋ γεγονότος δτι αί σχέσεις τών δύο αυτών λαών είς τόν πολιτι
κόν καί έκκλησιαστικόν τομέα κατά τούς παλαιοτέρους, αλλά καί κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους, εϊχον διέλθει από πολλάς περιπετείας.

Ό συμπλησιασμός τών λαών μας χρειάζεται πρωτίστως πνευματικά 
βάθρα, τά όποια δύναται νά άνεύρη ό ένδιαφερόμενος οχι μόνον εις τούς
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πνευματικούς καρπούς των Γραμμάτων καί Τεχνών καί των συναφών έκδη- 
λώσεων, άλλα κατ’ εξοχήν καί εις τα στοιχεία τής κοινής θρησκευτικής πί- 
στεως καί τής κοινής λατρείας εις τά γενικώτερα καί είδικώτερα πλαίσια 
τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας.

’Επί τού θεμελίου τούτου οίκοδομοΰντες καί σφυρηλατοΰντες τάς 
πνευματικάς σχέσεις μεταξύ ’Ορθοδόξων Ελλήνων καί Βουλγάρων, δέν 
ήμποροΰμεν νά λησμονήσωμεν τάς αγίας εκείνας μορφάς τής κοινής πίστε- 
ως καί τής κοινής λατρείας τής ’Εκκλησίας μας, αί όποΐαι έσφράγισαν ι
διαιτέρως τήν πνευματικήν πορείαν των λαών μας όχι μόνον μέ τό πανορθό- 
δοξον καί καθολικόν κύρος των, αλλά κυρίως καί μέ τήν τοπικήν αυτών ι
στορίαν καί α’ίγλην εις τάς πατρίδας μας.

Μεταξύ αύτων των άγιων μορφών, τοπικής ιδιαιτέρως σημασίας, συγ
καταλέγονται οί 15 'Ιερομάρτυρες Τιβεριουπόλεως ή Στρωμνίτσης. Ούτοι, 
διά μέσου των αιώνων, συνιστοΰν κοινήν των Ελλήνων καί των Βουλγά
ρων πνευματικήν κληρονομιάν, παρελθοΰσαν άλλά καί ζώσαν άκόμη, άφοΰ 
μέχρι σήμερον οί 'Ιερομάρτυρες ούτοι εξακολουθούν νά είναι ιδιαίτερον άν- 
τικείμενον τιμητικής λατρείας τόσον εις τήν Ελλάδα όσον καί εις τήν Βουλ
γαρίαν.

Πρέπει εις τό σημεΐον τούτο νά έξάρω επί πλέον τό γεγονός ότι ή χει
ρόγραφος περί αυτών παράδοσις είναι πολύ μεγαλυτέρας σημασίας διά τό 
βουλγαρικόν έθνος καί τήν βουλγαρικήν ’Ορθοδοξίαν, από ό,τι διά τούς 
"Ελληνας, διότι ό Βίος των 15 'Ιερομαρτύρων, όπως μάς τόν παρέδωσε τό 
πρώτον ό αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας Θεοφύλακτος, μάς περιγράφει και 
μάς άποκαλύπτει αύθεντικάς καί τεκμηριωμένας, επί τή βάσει άγνωστων 
«πρωτοβουλγαρικών» πηγών, πτυχάς τής ιστορίας τού εσωτερικού, κυρίως, 
βίου τού βουλγαρικού έθνους, τού 9ου αίώνος μ.Χ. Τά ιστορικά, λοιπόν, 
προβλήματα καί ή λατρευτική πραγματικότης ώςπρός τούς 15 'Ιερομάρτυ
ρας Τιβεριουπόλεως ή Στρωμνίτσης διά μέσου τών αιώνων, εις τήν κοινήν 
έλληνοβουλγαρικήν πνευματικήν παράδοσιν, απασχολούν τήν παρούσαν 
ερευνάν.

2. Ιστορικά προβλήματα. Πριν ή άναφερθώ είδικώτερον 
εις τήν κοινήν λατρευτικήν πραγματικότητα πρός τιμήν τών 15 Ιερομαρτύ
ρων, κρίνεται επάναγκες νά εντοπίσω καί νά άναλύσω όσον τό δυνατόν σαφέ- 
στερον τά κύρια ιστορικά προβλήματα, τά συνδεόμενα μέ τήν Τιβεριούπο- 
λιν, μέ τό μαρτύριον τών 15 Ιερομαρτύρων, μέτόν εκχριστιανισμόν καί τόν 
εσωτερικόν βίον τών Βουλγάρων, τού 9ου αίώνος, ώς καί μέ τήν χειρόγρα
φον παράδοσιν καί τάς πηγάς τού βίου των.

Περί όλων αυτών, βεβαίως, ή διεθνής καί δή καί ή βουλγαρική ιστορι
ογραφία έχουν άσχοληθή δεόντως. ’Αντιπροσωπευτικούς μνημονεύονται
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εδώ οι κυριώτεροι δπως: Tafel, Skabalanovic, Migne, Vasilevski, Jirecek, Pe
tit, Miletic, Argirov, Zlatarski, Συμεών Πρεσλάβας, Παρθένιος Λεύκης, Be- 
sevliev, Molinghen, Papazoglou, Grujic, Radovanovic, Novakovic, Maslev καί 
Dragova, οί όποιοι ολίγον ή πολύ ήσχολήθησαν άμέσως μέ τα ιστορικά προ
βλήματα τοϋ Βίου των 15 Ιερομαρτύρων1 * * * S..

1. Βλ. σχετικώς B. F i n e 11 i, Theophylacto opera III, Venetiis 1748. T. T a f e I, De
Thessalonica eiusque agro. Dissertatio geographica, Berolini 1839 (φωτ. έπαν. Lenden 1972),
σ. 294. N. Skabalanovic, Nov istoenik za balgarskata istorija ot IX v., BK 1 (1858) 
260-279. Migne, PG 126 (1895)151-222. Gerasim Arhim, Opisanie na Strumi-
skata mjestnost, Biblioteka 3 (1896). K. Jirecek, Das christliche Element in der topo
graphischen Nomenklatur der Balkan Länder, κατά μετάφρασιν είς τήν βουλγαρικήν ύπό
S. Argirov, PS 55-56(1898)223-268. L. Petit, Le monastère de Notre-Dame de Pitie en 
Macédoine, IRAI 6(1900)94-95. S. Novakovic, Zakonski spomenici srpskih drsava 
srednjega veka, Beograd 1912. B. Zlatarski, Istorija na parvata balgarska darzava I, 
Sofija 1918. B. Zlatarski, Legendata za otkrivane mosche na Tiveriupolskite muceni- 
ci, Sofija 1922 (άνάτυπον). A. Andrijevic, Strumica, Beograd 1923. A. Isirkov., 
Strumicko, MP 1 (1924). S. M er c a t i, Poesie di Teofilatto di Bulgaria, SB 1925, 184-185, 
N. Radojcic, Vesti Ane Komnine o Srbima, GSND 3(1928). V. Radovanovic, 
Strumica, NES 4(1929)48?. R. G r u j i c, Strumicka Eparhija, NES 4(1929)484. R. Gru- 
j i c, Tiveriopoljski Mucenici, NES 4(1929)542. Συμεών Βάρνης καί Πρεσλά
βας, Pismata na Teofilakta Ohridski Arhiepiskop Baigarski, Scfija 1931, σ. 239-269. 
A. Leroy-Molinghen, Les lettres de Theophylacte de Bulgarie à Grégoire 
Taronite, «Byzantion» 11(1936). N. Adontz, L’archevêque Theofylacte et le Ta- 
ronite, «Byzantion» 11(1936)577-578. A. Leroy-Molinghen, Prolégomènes à une 
édition critique des «Lettres» de T'néopdylacte de Bulgarie ou de l’autorité de la «Pa
trologie grecque» de Migne, «Byzantion» 13(1938). A. Ξαναλάτου, Θεοφύλα
κτος Βουλγαρίας καί ή δρασις αύτοϋ έν Άχρίδι, «Θεολογία» 16(1938)228-240. V. 
Pet ko vie, Pregled erkvenih spomenika kroz povesnicu srpskog naroda, Beograd 1950. 
A. M i 1 e V, Teofilakt. Kliment Ohridski. Prevod, uvod i belezki, Sofija 1955. Β.Λαοόρ- 
δ a, Ή έορτή των Στρωμνιτσιωτών. Οί "Αγιοι πεντεκαίδεκα Ιερομάρτυρες, «Μακεδονία» 
1-12-1956. A. L. Molinghen, Trois mots slaves dans les Lettres de Théophylacte de Bul
garie, AlPhOS 6(1938)111-117. R. Katie i c, Βιογραφικά περί Θεοφυλάκτου άρχιεπι- 
σκόπου Άχρίδος, ΕΕΒΣ 30(1961)364-385. R. Katicic, Αί προς Πακουριανούς έπι- 
στολαΐ τοϋ Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Άχρίδος, ΕΕΒΣ 30(1961). I. Snegarov, Les 
sources sur la vie et l’activité de Clément d’Ochrida, «Byz. Bui.» 1(1962)79-119. V. B e s e- 
V1 i e v, Die protobulgarische Inschriften, Berlin 1963. P. Gautier, L’episcopat de Thé
ophylacte Hephaistos archevêque de Bulgarie, REB 21(1963)159-178. R.Katicic, Ko- 
respondencija Teofilakta Ohridskog kao izvor za historija srednjovjekovne Makedonije, 
ZRV1 8(1964)77-188. L. Pa vio vie, Kultovi lica kod Srba i Makedonaca, Smederevo
1965. V. Besevliev, Ein night genügend anerkannte hagiographische Quell. B. Fest
schrift Dölger, Heidelberg 1966. A. M i 1 e v, Gärckite zitija na Kliment Çhridski, Sofija
1966. I. Bo zi lo v, Pismata na Teofilakt Ohridski katoistoriceski izvor, Sofija 1967. N. 
Dragova, Starobalgarskite izvori na zivieto za petnadesette Tiveriupolski mucenici ot 
Teofilakt Ohridski, SB 2(1970)105-131. S. Maslev, Izvori za balgarskata istcrija, XIX, 
Sofija 1974 (περί των επιστολών καί τοϋ βίου τών 15 Ιερομαρτύρων τοϋ Θεοφυλάκτου άρ-
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Έν τούτοις, πολλά σημεία έκ των ανωτέρω προβλημάτων, μένουν είσέ- 
τι αδιευκρίνιστα ή όχι αρκούντως πειστικά έν άναφορα, κυρίως, προς τούς 
15 Ιερομάρτυρας· εις αυτά τά τελευταία θά έπιμείνω κυρίως.

Κατά τον Θεοφύλακτον Βουλγαρίας, ή πόλις του μαρτυρίου των 15 
'Ιερομαρτύρων καλείται «Τιβεριούπολις, ή βουλγαρικός έπονομαζομένη 
Στρούμμιτζα»1 2 3 4. Οί Tafel, Jirecek, Zlatarski, Papazoglou, των οποίων τάς θέ
σεις επαναλαμβάνει καί ή Dragova, υποστηρίζουν ή δέχονται, κατ’ άντίθε- 
σιν προς συγκεκριμένος μαρτυρίας τουλάχιστον τό άρχαιότερον μέχρι του 
9ου καί 10ου αίωνος, ότι εις τήν Μακεδονίαν δεν υπήρχε ρωμαϊκός ή πρω- 
τοβυζαντινός οικισμός «Τιβεριούπολις» εις τήν περιοχήν περίπου τής 
Στρωμνίτσης, τής μέσης βυζαντινής περιόδου, διότι αί πηγαί τήν άγνοοϋν 
(Tafel, Papazoglou)3, ένω οί 15 Μάρτυρες ήθλησαν εις τήν Τιβεριούπολιν 
τής Μ. ’Ασίας καί άπό εκεί διά τής γραπτής θρησκευτικής παραδόσεως των 
ελληνικών χριστιανικών κοινοτήτων ή φήμη των έξηπλώθη μέχρι τής Μα
κεδονίας (Jirecek)3 ή τό πιθανώτερον τά ιερά αυτών λείψανα μετεφέρθη σαν 
έκ Μ. Ασίας είς τήν Στρώμνιτσαν μέ τάς γνωστάς μετοικήσεις Ελλήνων 
τό 809/810 άπό τήν Μ. Ασίαν είς τήν Μακεδονίαν έπί Νικηφόρου Φωκά 
(802-811) λόγω των βουλγαρικών έπιδρομων, καί οΰτω μετά των λειψάνων 
συνεδέθη καί ή ονομασία τής πόλεως τοϋ μαρτυρίου Τιβεριούπολις (Zla
tarski)4. Ή έπιχειρηματολογία των προμνημονευθέντων Tafel, Jirecek, Zla
tarski, Papazoglou είς πολλά καίρια σημεία είναι μόνον υποθετική, έν πολ- 
λοΐς δε έστηριγμένη είς παρερμηνείαν των πηγών, έν προκειμένω δε καί αυ
τού τούτου τού Θεοφυλάκτου.

Ό Tafel, έν προκειμένφ, άμφιβάλλει διά τήν ταυτότητα Τιβεριουπόλε- 
ως καί Στρωμνίτσης, έπειδή γνωρίζει τήν Τιβεριούπολιν τής Φρυγίας, ώς 
έάν μόνον αύτη νά ύπήρχε5 5. Πάντως, ή άμφιβολία τού Tafel εχει παρασύρει

χιεπισκόπου Βουλγαρίας). J. Po ρονιό, Zitija Svetih, Beograd 1977. Παρθενίου 
Λεύκης, Zitija na Balgarski Sveci, Sofija 1979. Γ. Θεοχαρίδου, 'Ιστορία της Μα
κεδονίας κατά τούς Μέσους Χρόνους (285-1354), Θεσσαλονίκη 1980. Άθ. Άγγελο- 
π ο ύ λ ο υ, Βόρειος Μακεδονία. Ό Ελληνισμός τής Στρωμνίτσης, Θεσσαλονίκη 1980.

1. 'Ο Θεοφύλακτος τιτλοφορεί τό εργον του περί τοϋ βίου των 15 'Ιερομαρτύρων ώς 
έξης έπί λέξει: «Μαρτύριον τών 'Αγίων Ενδόξων 'Ιερομαρτύρων ΙΕ' των έν Τιβεριουπό- 
λει τή βουλγαρικώς έπονομαζομένη Στρουμμίτζη μαρτυρησάντων έπί τής βασιλείας τοϋ 
Δυσσεβοϋς Τουλιανοϋ τοϋ Παραβάτου», MPG 126, στ. 151-152.

2. Βλ. Tafel, 6. ά., σ. 294, σημ. 10, καί Papazoglou, ε.ά., σ. 254-255.
3. K. J ir ec e k, (κατά μεταφ. Argirov, σ. 243-248). Πρβλ. Papazoglou, ε.ά., 

σ. 254-255 καί Zlatarski, Legendata..., έ.ά., σ. 28-29.
4. Zlatarski, έ.ά., σ. 29-35, όπου καί ή σχετική έπιχειρηματολογία.
5. Tafel, έ.ά., σ. 294, ύποσ. 10: «...Omisit Theophylacti locum Wesselingius ad Hi- 

eroclem (itinerar. pag. 688), ubi agitur de Tiberiopoli Phrygiae». Πλήν τής Τιβεριουπόλεως 
Φρυγίας είναι μεμαρτυρημέναι καί Τιβεριουπόλεις Πισιδίας καί ’Αρμενίας καί Κύπρου.
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όλους τούς μετέπειτα άσχοληθέντες μέ το θέμα καί δή τούς Jirecek, Zlatar- 
ski καί Papazoglou.

Περαιτέρω, ό Jirecek παραθέτει μετά πολλής ευκολίας αρκετά τοπωνύ
μια αγίων εις τήν βαλκανικήν χερσόνησον (παρά Argirov, σ. 225-233). Εις 
πρόσφατον ερευνάν μου, υπό τόν τίτλον «Ό Μέγας Βασίλειος εις τήν συνεί- 
δησιν τού Ελληνικού Γένους»1, συμπληρώνω τήν εικόνα αυτήν τού Jirecek, 
διότι εντοπίζω, συμφώνως προς τά επίσημα δημογραφικά δεδομένα τής τε
λευταίας άπογραφής τού 1971, τήν ΰπαρξιν 660 οικισμών σήμερον μόνον εις 
τήν έλληνικήν χερσόνησον, φερόντων ονομασίας άγιων, καθολικών καί 
τοπικών, πατέρων τής ’Εκκλησίας καί εκδηλώσεων τού έπί γής απολυτρω
τικού έργου τού Κυρίου καί τής Παναγίας. “Ολα αυτά τά στοιχεία μας δεί
χνουν τήν μεγάλην θρησκευτικήν παράδοσιν περί τών άγιων τούτων μορ
φών εις τήν συνείδησιν τών πιστών, οί όποιοι καί τάς καθιέρωσαν διά τής 
ονοματοθεσίας των είς τόπους καί οικισμούς.

Ό Jirecek προσπαθεί νά προχωρήση ακόμη περισσότερον, νά έξηγή- 
ση, δηλαδή, μερικά τοπωνύμια, ώς μεταδοθέντα άπό τόπου εις τόπον μέσφ 
κάποιας τιμητικής λατρείας. Κατά τήν συμπερασματικήν άντίληψιν τού Ji
recek, τήν μεταφοράν κάποιας τιμητικής λατρείας άπό τόπου είς τόπον ή- 
κολούθησε καί ή μεταφορά τής ονομασίας τού τόπου του μαρτυρίου καί 
τής πρώτης τιμητικής λατρείας κάποιου άγιου. Προς ύποστήριξιν όμως τής 
δευτέρας αυτής θέσεώς του δεν ήμπορεΐ νά άνεύρη περισσότερα άπό τέσ
σερα παραδείγματα καί ταύτα πολύ αμφίβολα καί συζητήσιμα. Π.χ., ή ονο
μασία Σαρδική τής ομωνύμου πόλεως προήλθεν έκ τής εύρείας διαδόσεως 
έκεϊ τής μνήμης τού 'Αγίου Θεράποντος έκ Σάρδεων τής Μ. ’Ασίας· τό το- 
πωνύμιον Εύχάϊτα τού ομωνύμου οικισμού τής Μακεδονίας παρά τάς Σέρ- 
ρας (Εύχάϊτα, Ίεφαΐτοι, Ίέζεβο, Έζιοβα, Νεζιόβα, Νίζβα) προήλθεν εκ τής 
τιμητικής λατρείας εδώ καί κυρίως είς Σέρρας τών έξ Εύχαΐτων δύο Θεοδώ
ρων, τού Τύρωνος καί τού Στρατηλάτου- τό τοπωνύμιον αί Κολοσσαί τού 
ομωνύμου οικισμού παρά τό Κιουστεντίλιον τής Βορείου Μακεδονίας προ
ήλθεν έκ τής τιμητικής λατρείας έδώ τού είς τάς αρχαίας Κολοσσάς ιδιαι
τέρως τιμωμένου αρχαγγέλου Μιχαήλ καί τέλος τό τοπωνύμιον Τιβεριού- 
πολις τής ομωνύμου πόλεως, τής μετέπειτα Στρωμνίτσης, προήλθεν έκ τής 
τιμητικής λατρείας έδώ τών είς τήν Τιβεριούπολιν τής Μ. ’Ασίας μαρτυρη-

Πρβλ. Migne, PG 125, 433-434, καί Zlatarski, Legendata..., σ. 28. ’Επίσης, έκ ιοΰ 
Τιβερίου ’Ιουλίου Καίσαρος (14-37 μ.Χ.) ή όνομασία τής πόλεως Τιβεριάδος τής Παλαι
στίνης. Πρβλ. ΘΗΕ 11(1967)758.

1. 'Υπό δημοσίευσιν είς τόν τόμον περί τού 'Αγίου Βασιλείου έκδιδόμενον υπό τού 
Πατριαρχικού 'Ιδρύματος Πατερικων Μελετών τής Θεσσαλονίκης μέ τίτλον: «'Ο Μ. Βασί
λειος είς τήν συνείδησιν τού Ελληνικού Γένους σήμερον».
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σάντων Πεντεκαίδεκα Ιερομαρτύρων (αυτόθι, σ. 233-248). Τα τρία πρώτα 
παραδείγματα είναι δυνατόν νά συζητηθούν, τό τέταρτον όμως περί Τιβερι- 
ουπόλεως καί Στρωμνίτσης στηρίζεται εις υποθέσεις καί ύπερβολικάς έκ- 
τιμήσεις μη άποδεικνυομένας εκ των πηγών.

Θέτω υπό βάσανον τα έπιχειρήματά του. Πρώτον, ό Jirecek, ένφ έν αρ
χή μας βεβαιώνει τήν υπαρξιν επί ασιατικού εδάφους τριών Τιβεριουπόλε- 
ων, τής Βιθυνίας, τής Πισιδίας καί τής ’Αρμενίας, καί επί εύρωπαϊκοΰ εδά
φους άλλων τριών, τής Μακεδονίας (Στρωμνίτσης), τής Θράκης (παρά τήν 
Φιλιππούπολιν) καί τής Μαύρης Θαλάσσης (Βάρνα), έν τούτοις απορρίπτει 
ασυζητητί τήν υπαρξιν τών ευρωπαϊκών Τιβεριουπόλεων καί δή τής μακε
δονικής, μέ τό αίτιολογικόν ότι τάς άγνοοϋν ό Προκόπιος εις τό έργον του 
Περί Κτισμάτων καί τά επίσημα πολιτειακά κείμενα καί έγγραφα (χρυσό- 
βουλλα κ.λ.), πλήν μερικών εκκλησιαστικών πηγών.

Άλλ’ ό Προκόπιος, ως γνωστόν, δεν μνημονεύει όλας τάς μέχρι τών ή- 
μερών του πόλεις παρά μόνον έκείνας τών οποίων τά οχυρωματικά έργα ή- 
σαν κατεστραμμένα καί έχρηζον επιδιορθώσεων. Οΰτω, π.χ., ή Θεσσαλονίκη 
ουδόλως μνημονεύεται υπό τοϋ Προκοπίου, διότι τά φρούρια καί τά κάστρα 
τής πόλεως δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα επισκευής.

Ούτε έξ άλλου, δύναται νά προσαχθή ώς μαρτυρία κατά τής ύπάρξεως 
μακεδονικής Τιβεριουπόλεως τό γεγονός ότι τά σωζόμενα επίσημα πολι
τειακά κείμενα καί δή τά χρυσόβουλλα τοϋ Βασιλείου Β' (956-1025) ά- 
γνοοϋν τήν ονομασίαν μακεδονικής Τιβεριουπόλεως, διότι άπλούστατα εΐχεν 
επικρατήσει είς τήν πολιτειακήν τότε ορολογίαν ή άλλη ονομασία Στρώ- 
μνιτσα, ένφ ή προηγουμένη Τιβεριούπολις παρέμεινε συνδεδεμένη μέ τήν 
έκκλησιαστικήν ιστορίαν καί όρολογίαν τοϋ τόπου μνημονευομένη υπό 
τινων έπισήμων έκκλησιαστικών πηγών καί κειμένων.

’Ακριβώς αί τελευταΐαι πηγαί είναι αί αύθεντικώτεραι, διότι αύταί μάς 
διασώζουν τάς ονομασίας τών έπισκοπών καί μέ αύτάς καί τά άρχαιότερα 
τοπωνύμια αυτών, διότι τά τελευταία προσδιώριζον μέχρι τότε άκριβέστε- 
ρον τό γεωγραφικόν στίγμα τών έπισκοπών αυτών. Οΰτω, λοιπόν, μεμαρτυ- 
ρημένως εχομεν έπισκοπάς «Τιβεριουπόλεως ήτοι Στρουμίτζης» καί άντι- 
στρόφως «Στρουμίτζης ήτοι Τιβεριουπόλεως»· έπίσης «Καστοριάς ήτοι 
Νεκταριουπόλεως», «Κοριτζάς ήτοι Σελασφόρου», «Σισανίου ήτοι Σιστι- 
ουπόλεως» κ.λ.1 Ή διάσωσις, λοιπόν, τοϋ άρχαιοτέρου τοπωνυμίου μετά 
τής νέας ονομασίας τής Επισκοπής ύποδηλοΐ σαφώς τήν προϋπάρξασαν 
γεωγραφικήν οικιστικήν κατάστασιν καί συνέχειαν, ή όποία διασώζεται 
σαφώς εις τάς έκκλησιαστικάς πηγάς άπό τοϋ 9ου αίώνος κ.έ. ’Επί τών πη
γών αυτών στηριχθείς ό Θεοφύλακτος, άρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, μάς πλη-

1. Άγγελοπούλου, ε.ά., σ. 40.
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ροφορεϊ διά τήν μακεδονικήν Τιβεριούπολιν «έπί τώ βορείφ μέρει τής Θεσ
σαλονίκης διακειμένην καί ταΐς άρχαΐς τής των ’Ιλλυριών γής προσεχώς 
συγκειμένην»1 καί èv προκειμένη) είναι σαφής καί κατηγορηματικός.

Δεύτερον, ό Jirecek, παρασυρόμενος άπό τάς μνημονευθείσας ήδη άμ- 
βολίας τοϋ Tafel, προχωρεί εις τήν διαπίστωσιν ότι ό Θεοφύλακτος, καθ’ 
ον τρόπον συγχέει τήν Φρυγίαν μέ τήν Μακεδονίαν, διότι θέλει τούς Μάρ
τυρας τής Φρυγίας Θεόδουλον καί Τατιανόν μαρτυρήσαντας «εν Μακεδο
νία»2, κατά τόν ίδιον τρόπον μεταφέρει είς τήν Στρώμνιτσαν τής Μακεδο
νίας γεγονός, όπερ ελαβε χώραν είς τήν Τιβεριούπολιν τής Μικράς ’Ασίας.

Ή άποψις αυτή τού Jirecek απαιτεί πολλήν προσοχήν, διότι ούδεμίαν 
άλλην πληροφορίαν, πλήν τής ύποθέσεως Jirecek, διαθέτομεν ότι τό μαρ- 
τύριον ελαβε χώραν είς κάποιαν Τιβεριούπολιν, προφανώς τήν πλησιεστέ- 
αν εις τήν Νίκαιαν, έπί ασιατικού έδάφους, καί διότι τό γεωγραφικόν λά
θος είς τό όποιον υποτίθεται ότι υποπίπτει ό Θεοφύλακτος ήμπορεϊ νά μή 
είναι ίδικόν του άλλά τής χειρογράφου παραδόσεως τού βίου τούτου καί 
τών πηγών τού Θεοφυλάκτου. Οί Μάρτυρες ούτοι είναι τρεις κατά τήν έξής 
σειράν μνημονεύσεως υπό τών πηγών: «Μακεδόνιος, Θεόδουλος, Τατια- 
νός»3· ουδόλως αποκλείεται σύγχυσις μεταξύ «Μακεδονίας» καί «Μακεδο- 
νίου», αφού ό Μακεδόνιος δέν μνημονεύεται υπό τού Θεοφυλάκτου. Ή τού 
Migne τελευταία εκδοσις, είς τήν όποιαν έστηρίχθησαν οί Β. Finetti διά τήν 
λατινικήν μετάφρασιν καί Συμεών Βάρνης καί Πρεσλάβας (1931), S. Mas- 
lev (1974) καί Παρθένιος Λεύκης (1979) διά τήν βουλγαρικήν μετάφρασιν 
καί τάς σχετικάς κριτικός παρατηρήσεις, γέμει πολλών λαθών, καθ’ όσον 
στηρίζεται είς εν καί τό μοναδικόν μέχρι σήμερον χειρόγραφον τής Βιβλιο
θήκης Boldeiana τής ’Οξφόρδης (εν Giar. Baroce. f. 589r-f. 621v), τό όποιον 
όμως είναι τό χειρότερον είς τό είδος του.

Ό Zlatarski εν συνεχεία αμφιβάλλει καί αυτός διά τήν πληρότητα τής 
βασικής επιχειρηματολογίας τού Jirecek, ασχέτως αν καί ούτος περιπίπτει 
είς σειράν άλλην σφαλμάτων.

'Ο Zlatarski, έν προκειμένφ, διά νά δυνηθή νά έξηγήση τήν βαθεΐαν το
πικήν σύνδεσιν τών 15 'Ιερομαρτύρων μετά τής Στρωμνίτσης, δέχεται με
ταφοράν έκ Μ. ’Ασίας όχι τόσον τής τιμητικής λατρείας διά τής λογίας

1. MPG 126, σ. 176.
2. Αύτόθι, στ. 168: «νβ'. Έν Μακεδονία δέ Θεόδουλος καίΤατιανός, δνδρες εύσεβεΐς 

καί τφ πνεύματι ζέοντες, είς ναόν είδωλικόν είσελθόντες νυκτός, τα έκεΐσε συνέτριψαν εί
δωλα...». Ό Migne τήν σύγχυσιν μεταξύ Μακεδονίας καί Φρυγίας, όπου έμαρτύρησαν οί 
τρεις μάρτυρες Μακεδόνιος, Θεόδουλος καί Τατιανός, άποδίδει μάλλον είς lapsus memo
riae τού Θεοφυλάκτου.

3. Βλ. Μ i g n e, PG 67, 417-418· 1245-1249. Πρβλ. καί R. J a n i n, είς BS 8, 445-
446.
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θρησκευτικής παραδόσεως μέσω των έλληνικών χριστιανικών κοινοτήτων, 
δπως θέλει ô Jirecek, όσον ίερών τινων λειψάνων, τά όποια συνετέλεσαν 
πλέον συγκεκριμένως εις τήν βαθυτέραν τιμητικήν καθιέρωσίν των έν Βο
ρειοανατολική Μακεδονία μέ έπίκεντρον τήν Στρώμνιτσαν, ή όποια, έπει- 
δή οί 'Ιερομάρτυρες ούτοι εμαρτύρησαν εις Τιβεριούπολιν Μ. ’Ασίας, έδέ- 
χθη καί δευτέραν ονομασίαν «Τιβεριούπολις»1.

'Ο Zlatarski, προς ύποστήριξιν τής θέσεώς του αυτής, προβάλλει δύο 
βασικά δι’ αυτόν επιχειρήματα: πρώτον ότι ή μεταφορά αυτή έγένετο διά 
κάποιας μετοικίσεως χριστιανικού πληθυσμού έκ Μ. ’Ασίας εις Μακεδο
νίαν, ή όποια είχε διπλοΰν σκοπόν, τήν ένίσχυσιν άφ’ ένός των συνόρων 
έναντι των έκ Βορρά βουλγαρικών επιδρομών καί είς τήν ύποβοήθησιν άφ’ 
ετέρου τού εκχριστιανισμοΰ των Σλάβων «άνά τάς Σκλαυινίας» (τοιαΰται 
μετοικίσεις έγένοντο τό 809/810) καί δεύτερον ότι, εξ όσων μάς πληροφο
ρεί ό ίδιος ό Θεοφύλακτος περί τής ανακομιδής των λειψάνων των 15 Ιερο
μαρτύρων έπί Βόριδος, ευρέθησαν τά λείψανα όχι 15 άλλά5 Ιερομαρτύρων, 
αυτά, δηλαδή, τά όποια εΐχον μεταφέρει οί έποικισθέντες έκ Μ. ’Ασίας είς 
Μακεδονίαν, διότι έάν εΐχον άπαντες οί 15 μαρτυρήσει είς Στρώμνιτσαν, 
θά επρεπε νά εύρεθοΰν όλων τά λείψανα2.

Τά δύο αυτά έπιχειρήματα τού Zlatarski, κρινόμενα έπί τή βάσει των 
πηγών, δέν εύσταθοΰν. Ώς προς τό πρώτον έπιχείρημα θά ήδυνάμεθα νά άν- 
τιτάξωμεν ότι, ναι μέν συνετελέσθη, κατά τόν Θεοφάνην, τοιαύτη μετοίκι- 
σις έκ τών θεμάτων τής Μ. ’Ασίας τό 809/810 Ρωμαίων στρατιωτών μετά 
τών οικογενειών των «επί τάς Σκλαυινίας», όπου καί ή περιοχή Στρυμόνος- 
Στρωμνίτσης, προς ένίσχυσιν τού αυτόθι έλληνικού στοιχείου, πλήν ή με- 
τοίκισις αυτή έθεωρήθη ύπό τών ένδιαφερομένων ώς αναγκαστικός έκπα- 
τρισμός καί δι’ αυτό έληξεν ούτος μόλις έντός διετίας, διότι, συμφώνως πά
λιν προς τόν Θεοφάνην, προ τής προελάσεως τών Βουλγάρων τού Κρούμου 
τό 812 έγκατέλειψαν οί βυζαντινοί μέτοικοι στρατιώται τήν περιοχήν Στρυ- 
μόνος-Στρωμνίτσης μετά τών οικογενειών των άσφαλώς3. Καί τίθεται τό 
κρίσιμον έρώτημα, τό όποιον ανατρέπει τό πρώτον έπιχείρημα τού Zlatar
ski: Ήτο δυνατόν έντός διετίας ύπό τάς άνωτέρω συνθήκας νά καθιερωθή

1. Zlatarski, Legendata, ε.ά., σ. 31.
2. Αυτόθι, σ. 29-31.
3. Θεοφάνης, εκδ. de Boor, σ. 486, 10: «Τούτφ τω ετει Νικηφόρος μετά τάς άθεους ύ- 

πεξελεύσεις τά στρατεύματα πάντη ταπεινώσαι σκεψάμενος Χριστιανούς άποικίσας έκ 
παντός θέματος έπί τάς Σκλαυινίας γενέσθαι προσέταξεν, τάς δέ τούτων υποστάσεις πιπρά- 
κεσθαι. Καί ήν αίχμαλωσίας ούκ ελαττον τό πράγμα πολλών έξ άνοίας βλασφημούντων 
καί έχθρών αίτούντων, έτέρων δέ περί τούς γονικούς τάφους θρηνούντων καί τούς άποθα- 
νόντας μακαριζόντων». Καί Θεοφάνης, αύτόθι, σ. 496, 5. Πρβλ. Γ. Θεοχαρίδου, 
ε.ά., σ. 224-226.
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τοσούτον βαθέως ή τιμητική λατρεία των 15 Ιερομαρτύρων είς τήν περιο
χήν Στρωμνίτσης; Όχι, βεβαίως, διότι ή διαδικασία καί ή έξέλιξις καθιε- 
ρώσεως οίασδήποτε τιμητικής λατρείας, καί μάλιστα εκ μεταφοράς άπό τό
που εις τόπον, προϋποθέτει έμπέδωσιν αύτής είς τήν χριστιανικήν συνεί- 
δησιν μετά άπό μακράν καί δή ειρηνικήν χρονικήν περίοδον, ή οποία δεν 
δύναται νά άναζητηθή κατά τόν πολυτάραχον 9ον αιώνα καίδή κατά τό πρώ
τον ήμισυ αύτοϋ, λόγω των βουλγαρικών επιδρομών επί των βυζαντινών έ- 
δαφων τής Μακεδονίας καί τής Θράκης.

Ή τιμητική, λοιπόν, λατρεία των 15 Ιερομαρτύρων Στρωμνίτσης έπρε
πε νά προϋπήρχε πολλάς δεκαετίας πριν έρριζωμένη είς τήν χριστιανικήν 
συνείδησιν τοβ πληθυσμού τής Βορειοανατολικής Μακεδονίας με επίκεν- 
τρον τήν μακεδονικήν Τιβεριούπολιν, τήν μετέπειτα Στρώμνιτσαν, άνάγου- 
σα τάς άρχάς αύτής τό β' ήμισυ τού 4ου αίώνος, καί δή τό 362, έτος τού μαρ
τυρίου των 15 'Ιερομαρτύρων.

Τό δεύτερον βασικόν επιχείρημα τού Zlatarski περί τής μεταφοράς των 
ιερών λειψάνων 5 έκ των 15 Ιερομαρτύρων άπό Μ. ’Ασίας εις Μακεδονίαν 
καί έκεΐθεν έπί Βόριδος εις Βραγαληνίτζαν, επί τή βάσει πληροφοριών αυ
τού τούτου τού Θεοφυλάκτου, είναι άπορριπτέον, διότι στηρίζεται εις πα
ρερμηνείαν των λεγομένων τού Θεοφυλάκτου1. Ούτος σαφώς όμιλεϊ ότι ά- 
νευρέθησαν αί λάρνακες όλων των 'Ιερομαρτύρων τούτων καί ότι επετράπη 
τελικως άπό τήν χριστιανικήν κοινότητα Στρωμνίτσης ή παραχώρησις εις 
τούς εκπροσώπους τού Βόριδος μόνον τριών «τρεις έκ των έπισημοτέρων 
άγιων μόνον άραντες, λέγω δέ, Τιμόθεον, Κομάσιον καί Ευσέβιον, τούς δέ 
λοιπούς εν Τιβεριουπόλει καταλιπεΐν»2 καί άλλων δύο άργότερον, έπί ήγε- 
μόνος των Βουλγάρων Συμεών, υιού τού Βόριδος «Σωκράτην τε καί Θεόδω
ρον»3. Τό όλον, λοιπόν, σκηνικόν τής περιγραφής τού Θεοφυλάκτου δέν α
φήνει καμμίαν αμφιβολίαν ότι εκ των 15 άνευρεθέντων ιερών λειψάνων κα
τόπιν τών άνασκαφών εις Στρώμνιτσαν πρωτοβουλία τού Βόριδος, τά 5 με- 
τεφέρθησαν εις Βραγαληνίτζαν, ύπό τάς ανωτέρω έκτεθείσας υπό τού Θεο
φυλάκτου συνθήκας4.

1. Zlatarski, Legendata, Là., σ. 31.
2. Θεοφυλάκτου, 6.Ò., σ. 205D.
3. Αύτόθι, σ. 213Α.
4. Αύτόθι, στ. 201C-205C. Ή μετακομιδή έλαβε χώραν πιθανότατα τήν 29 Αύγούστου, 

διότι κατά τό Εύαγγελιστάριον τού Βατικανού, τό γνωστόν ώς Assemanov, έκ τού 10 μ.Χ. 
αίωνος, τήν 29 Αύγουστου άγομεν τό δεύτερον «τήν μνήμην τών άγιων τής Στρουμίτσης 
Τιμοθέου, Θεοδώρου, Εύσεβίου καί τών λοιπών», αύτών, δηλαδή, τών τριών τών όποιων 
τά Ιερά λείψανα μετεφέρθησαν είς Βραγαληνίτζαν. Έξ άλλου, συμφώνως πρός έκκλησια- 
στικήν παράδοσιν καί διαίσθησιν αί άνακομιδαί καί μετακομιδαί λειψάνων έλάμβανον 
χώραν θερινούς συνήθως μήνας (γνώμη καθηγητού Ίο. Φουντούλη)· τό ύπό τού Θεο-
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Ημείς φρονοϋμεν μετά τοϋ Θεοφυλάκτου ότι ή βυζαντινή Στρώμνι- 
τσα εκαλείτο προηγουμένως καί Τιβεριούπολις, όχι ενεκα τής μεταφοράς 
τής τιμητικής λατρείας των 15 Ιερομαρτύρων ή τής φιλοξενίας των λειψά
νων είς τον οικισμόν αυτόν, άλλ’ ενεκα κάποιου ισχυρού τής Γής αύτοκρά- 
τορος μέ τό όνομα Τιβέριος, ό όποιος τό άρχαΐον Άστραιον, είς τήν περιο
χήν περίπου τής βυζαντινής Στρωμνίτσης, μετωνόμασεν είς Τιβεριούπολιν, 
όπως συνήθως έγίνετο καί γίνεται μέχρι σήμερον. Αύτοκράτορες μέ τό ό
νομα «Τιβέριος» υπήρξαν τρεις: ό πρώτος (14-37 μ.Χ.), ό δεύτερος (578- 
582 μ.Χ.) καί ό τρίτος (689-705 μ.Χ.)1. Ένδειξις συγκεκριμένη ύποστηρί- 
ξεως τής ήμετέρας εκδοχής είναι αί μέχρι σήμερον διασωζόμεναι είς τήν 
Στρώμνιτσαν όνομασίαι «Τιβέριος Λόφος» ή «Βασιλικός Λόφος», άναφε- 
ρόμεναι είς τον κεντρικώτερον δεσπόζοντα λόφον άνωθεν τοϋ κυρίως οικι
σμού, επί τοϋ όποιου λόφου έκειτο ασφαλώς ή άκρόπολις, τείχη τής όποι
ας διατηροΰνται μέχρι σήμερον2 3. Έπί κάποιου, λοιπόν, Τιβερίου, έκ των 
μνημονευθέντων τριών, πρέπει νά ίδρύθη καί ώχυρώθη ή άκρόπολις αΰτη.
Επί τοϋ Τιβερίου αύτοϋ, ή άκρόπολις καί ό πέριξ οικισμός ελαβον τήν ονο

μασίαν «Τιβεριούπολις», ό δέ λόφος άποκαλεΐται εκτοτε «Τιβέριος Λό
φος» ή «Βασιλικός Λόφος»· μετά τής ονομασίας αυτής συνεδέθη ή άλλη 
βυζαντινοσλαβική ονομασία τοϋ ίδιου οικισμού «Στρώμνιστα». Κατά τήν 
περίοδον, δηλαδή, τής βουλγαρικής κατοχής, ή Τιβεριούπολις τής πρωτο- 
βυζαντινής περιόδου δέχεται καί τήν ονομασίαν «Στρώμνιτσα», άπαντωσαν 
εις τούς βυζαντινούς συγγραφείς καί προελθοϋσαν προφανώς έκ παραπο
τάμου τοϋ Στρυμόνος, τοϋ Στρούμα, τής τελευταίας ταύτης ονομασίας ου- 
σης παραλλαγής τής είς τήν ελληνικήν πάλιν ονομασίας Στρυμών3- ή δευ- 
τέρα ονομασία «Στρώμνιτσα» σύν τω χρόνω έπεκράτησε τελικώς τής άλλης.

Διατί, λοιπόν, νά άποκλείσωμεν τήν περίπτωσιν έκ τής ονομασίας τής 
Τιβεριουπόλεως, τής μετέπειτα Στρωμνίτσης, νά έκλήθησαν οΰτω καί οΐ 15 
'Ιερομάρτυρες, όπως είς άλλας περιπτώσεις εχει συμβή, π.χ., ή αγία Παρα
σκευή ή Έπιβατηνή, τής όποιας τά θαυματουργά ιερά λείψανα μετέφερεν 
ό Άσέν Β' είς τό Τύρνοβον δέν έδάνεισε τό τοπωνύμιόν της είς τό Τύρνο-

φυλάκτου περιγραφόμενον σχετικόν σκηνικόν περί μακράς καί πολυπληθούς καί μεγα
λοπρεπούς πομπής άπό Βραγαληνίτζης μέχρι Στρωμνίτσης καί τανάπαλιν έπιβεβαιοι τήν 
άποψιν αυτήν.

1. Radovanovic, 6.ά., 482, καί Άθ. Άγγελοπούλου, Βόρειος Μακεδο
νία, σ. 27.

2. Άγγελοπούλου, ε.ά., σ. 18, όπου δημοσιεύεται ώς «Είκ. 1. Τμήμα τών τει
χών τής άκροπόλεως Στρωμνίτσης έπί τοϋ Τιβερίου Λόφου».

3. Άγγελοπούλου, ε.ά., σ. 27. Πρβλ. καί Tafel, ε.ά., σ. 294, ύποσ. 10: 
«Strumitza (variatur in formis) autem est forma Slavorum diminutiva vocis Struma i.e. Stry-
mon».
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βον, άλλ’ άντιθέτως άπεκλήθη «Τυρνοβιανή»· έν συνεχεία μεταφερθέν τό 
λείψανόν της εις τήν Σερβίαν άπεκλήθη «Σέρβις» καί είς τό Ίάσιον «Ίασι- 
νή»1.

Έξ άλλου, ή ύποτιθεμένη πτώσις τοϋ Θεοφυλάκτου εις τόσον κολοσ- 
σιαιον ιστορικόν λάθος έρχεται είς άκραν άντίθεσιν πρός τήν, γενικώς άπο- 
δεκτήν, αύθεντικότητα καί έγκυρότητα των πληροφοριών του περί προσώ
πων καί γεγονότων, τόσον ώς πρός τήν ιστορίαν τής Πρώτης Εκκλησίας 
(α' μέρος), όσον καί ώς πρός τόν βίον των 15 Μαρτύρων (β' μέρος), τήν έ- 
σωτερικήν ζωήν των «Πρωτοβουλγάρων» (γ' μέρος) καί τήν θαυματουργι- 
κήν έπίδρασιν των 15 'Ιερομαρτύρων είς όλην τήν Μακεδονίαν (δ' μέρος)2 3.

νΑλλο πρόβλημα. Οί 'Ιερομάρτυρες ούτοι ήσαν 15 ή 16; Ό Θεοφύλα
κτος έπιγράφει τό σχετικόν εργον «Μαρτύριον των 'Αγίων Ενδόξων 'Ιε
ρομαρτύρων ΙΕ'»· καί είναι, έν προκειμένω, άπολύτιος σαφής. Ή χειρόγρα
φος όμως παράδοσις του βίου όμιλεί περί 16 'Ιερομαρτύρων. Ή σύγχυσις εν
τοπίζεται είς τόν δεύτερον 'Ιερομάρτυρα, τόν Κομάσιον, ό όποιος, εχω τήν 
γνώμην, εκαλείτο ό Ιδιος καί Έτιμάσιος «Κομάσιος ός καί Έτιμάσιος», 
όπως όρθώς συμπληρώνει ό Finetti3· οϋτω μετέφρασαν είς τήν βουλγαρικήν 
οί προμνημονευθέντες Συμεών, Maslev καί Παρθένιος4. Οί Συναξαρισταί, 
παρασυρθέντες άπό τήν λανθασμένην χειρόγραφον παράδοσιν, διαστέλ- 
λουν μεταξύ Κομασίου καί Έτιμασίου καί τούς κάμνουν οϋτω 16. Είς τόν 
ύποτιθέμενον δεύτερον μάλιστα, τόν Έτιμάσιον, τόν όποιον δέν γνωρίζουν 
πού νά τόν κατατάξουν, διότι τίποτε περί αυτού δέν λέγει ό Βίος τού Θεοφυ
λάκτου, άφού δέν ύπήρξε ποτέ, ούτε μεταξύ των έπισκόπων (Τιμοθέου, Θε
οδώρου), ή μεταξύ των ιερέων (Ίωάννου, Σέργιου, Θεοδώρου, Νικηφόρου), 
ή μεταξύ των διακόνων (Βασιλείου, Θωμά), ή τέλος μεταξύ των μοναχών 
(Ιεροθέου, Δανιήλ, Χαρίτωνος, Σωκράτους, Κομασίου, Εύσεβίου), άφιερώ- 
νουν μόνον λογοπαίγνιον :

«Είς τόν Έτιμάσιον. Άφαιρεθείσης συλλαβής πρώτης, μακαρ.
Κλήσις παριστμ ήν έχεις τιμήν άνω»5.

1. Θ. Ζ ή σ η, 'Η 'Αγία Παρασκευή ή ’Επιβάτηνή καί άγνωστος κανών του Μελετί
ου Συρίγου είς αύτήν, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 4 καί 8-9.

2. Θεοφυλάκτου, Μαρτύριον, ε.ά., στ. 152-176, 176-188, 190-201, 201-222.
3. Βλ. Migne, PG 126, στ. 174, «17. Ex horun numero fuere Timotheus, Comasius, (qui 

et Etimasius), Eusebius...».
4. Maslev, 6.ά., σ. 160-161.
5. Βλ. 'Ο Μέγας Συναξαριστής τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, τ. ια', Άθήναι 1964, σ. 

718. Πρβλ. καί Συναξαριστήν Μαυρίκιου,Νικοδήμου κ.λ., τ.γ', Άθήναι, σ. 258, καί Σ ω- 
φρονίου Εύστρατιάδου, μητροπολίτου Λεοντοπόλως, Άγιολόγιον τής ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας, σ. 449.
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Ή έλληνική εκδοσις του Migne εις το σημεΐον τούτο μας άποπροσα- 
νατολίζει άκόμη περισσότερον. Λέγει τό κείμενον: «Έκ τούτων ήσαν ό Τι
μόθεος καί Ko... καί Έτιμάσιος, Εύσέβιός τε καί Θεόδωρος...» (τόμ. 126, 
στ. 176). Δι’ αύτό, καί διά πολλά άλλα ιστορικά προβλήματα, απαιτείται 
νέα κριτική εκδοσις τοϋ βίου των 15 'Ιερομαρτύρων.

Τέλος, ό ακριβής εντοπισμός των ελληνικών καί «πρωτοβουλγαρι
κών» πηγών τοϋ Βίου τούτου τοϋ Θεοφυλάκτου είναι εν άλλο ζήτημα. Αυ
τό προσπαθεί, ώς προς τάς «πρωτοβουλγαρικάς» πηγάς, νά τό έπιλύση ή 
NadeznaDragova ύπό τό κριτικόν βλέμμα τοϋ διαπρεπούς καθηγητοϋ Bese- 
vliev1. Ή όλη ύπόθεσις επιδέχεται πολλήν συζήτησιν.

3. Ή λατρευτική πραγματικότης. Ύπεράνω όμως των 
ποικίλων επιστημονικών προβλημάτων καί αμφισβητήσεων υπάρχει καί 
ζή ή τιμητική λατρεία των 15 'Ιερομαρτύρων Στρωμνίτσης.

Ούτοι τιμωνται ώς τοπικοί άγιοι διά μέσου των αιώνων καί μέχρι σή
μερον από μέρους των αυτοχθόνων Ελλήνων καί των εν συνεχεία νέων έ- 
ποίκων όμοδόξων Βουλγάρων καί Σέρβων κυρίως όμως οί "Ελληνες τής 
Στρωμνίτσης καί οί νεοφώτιστοι Βούλγαροι τής μεσαιωνικής «Βραγαληνί- 
τζης2», εϊχον τό ιδιαίτερον πνευματικόν προνόμιον καί τήν έξέχουσαν πνευ
ματικήν κληρονομιάν νά τιμούν καί νά ευλαβούνται περισσότερον άπό ό
λους τούς άλλους τήν μνήμην των.

Ό Ελληνισμός τής Τιβεριουπόλεως, τής μετέπειτα Στρωμνίτσης, οφεί
λει τόν έκχριστιανισμόν του, τόν 4 αιώνα μ.Χ., καί τόν πνευματικόν πολιτι
σμόν του έν συνεχεία, εις τούς 'Ιερομάρτυρας τούτους. Δικαιολογών τήν 
πνευματικήν άναγέννησιν τής περιοχής ό Θεοφύλακτος λέγει επί λέξει: «ού- 
δείς τά Ελλήνων πρεσβεύων ύπελείφθη έν τή τής Τιβεριουπόλεως περιχώ- 
ρφ, πάντες δε οί τήδε Χριστοϋ μαθηταί καί προσκυνηταί»3. Ό άπόηχος τής 
ιεραποστολικής δράσεώς των είχε φθάσει καί μέχρι τής Θεσσαλονίκης, τήν 
όποιαν «πολύς ό περί τούτων κατείχε λόγος», «τής τούτων φήμης πάντα τό

1. Dr ago va, ε.ά., σ. 128-129, οπού ή σχηματική ύπόθεσις των «πρωτοβουλγαρι
κών» πηγών τοϋ Θεοφυλάκτου.

2. Προφανώς εις τήν περιοχήν τών άρχαίων Βαργάλων, βορειοανατολικώς τών Στό- 
βων, ούχί πάντως πολύ μακράν τής Στρωμνίτσης συμφώνως προς τόν Θεοφύλακτον Βουλ
γαρίας, ό όποιος όμιλεΐ περί πομπής κλήρου, άρχόντων καί πλήθους πολλοΰ άπό Βραγα- 
ληνίτζης μέχρι Τιβεριουπόλεως προς παραλαβήν τών ιερών λειψάνων τών 15 'Ιερομαρ
τύρων. Βλ. Migne, PG 126, στ. 204, 208. Περί τής θέσεως Βαργάλων καί Βραγαληνί- 
τζης βλ. λεπτομερέστερον εις P a ρ a z ο g 1 ο u, σ. 245-246. Πρβλ. καί Γ. Θ ε ο χ α ρ ι
δού, 'Ιστορία τής Μακεδονίας κατά τούς Μέσους Χρόνους (285-1354), έ.ά., σ. 95.

3. MPG, 126, στ. 177D,
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πον διιπταμένης όξεϊ τφ πτερφ»1. Διά τοϋ μαρτυρικού δέ θανάτου αύτών καί 
τής θαυματουργικής φήμης των έσφράγισαν ούτοι τον πνευματικόν βίον 
τής Στρωμνίτσης (είκ. 1) καί των περιχώρων άλλα καί ολοκλήρου τής Μα
κεδονίας. «Τά μέντοι θαύματα ου μόνοις τής έγχωρίοις εχορήγουν άφθόνως, 
άλλ’ ήδη καί άχρι τής υπερορίας φθάνοντα, τή του Χρίστου δυνάμει άπερίγρα-

Είκ. 1. Σημερινόν έξωκκλήσιον των Πεντεκαίδεκα 
'Ιερομαρτύρων εις τον τόπον τοϋ μαρτυρίου 

(Βλ. Άθ. Άγγελοπούλου, Βόρειος Μακεδονία. 'Ο Ελληνισμός 
τής Στρωμνίτσης, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 56)

πτοι τυγχάνοντες μάρτυρες... καί μήτε εν Τιβεριουπόλει έναπολειφθήναί τινα 
των ασεβών, μήτε έν πάση τή περιχώρφ καί τοΐς όρίοις αύτής- μάλλον μέν 
οδν... καί τοΐς λοιποϊς τής Δύσεως μέρεσι έφαπλωθήναι τήν πίστιν εκ τής των 
θαυμάτων δυνάμεως· ώστε γενέσθαι τήν Τιβεριούπολιν περιφανή τινα πύρ
γον, ταΐς άλλαις δυτικαΐς πόλεσι το τής πίστεως φως πυρσεύουσαν καί 
τούς έν τφ πελάγει τής άπιστίας σκοτεινής πλάνης άνακαλουμένους»2.

Οί δέ «Πρωτοβούλγαροι», συγγειτνιάσαντες τον 9ον αιώνα μετά τών Χρι
στιανών Ελλήνων τής περιοχής Στρωμνίτσης, ένεκολπώθησαν τήν τιμη
τικήν λατρείαν τών Ιερομαρτύρων τούτων εις τήν πλέον κρίσιμον καμπήν 
τής ιστορίας των, τον 9ον αιώνα. Ό έκχριστιανισμός τού βουλγαρικού έ
θνους συνέπεσε μέ τήν περίοδον τής μεγάλης τιμητικής λατρείας τών 15 Ίε-

1. Αύτόθι, στ. 188C.
2. Αύτόθι, στ. 189Α.
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ρομαρτύρων, καθ’ όλην τήν Μακεδονίαν μέ έπίκεντρον τήνΣτρώμνιτσαν 
ούδεμία γεννάται αμφιβολία δτι το πνευματικόν κεφάλαιον των Μαρτύρων 
τούτων συνετέλεσε μεγάλως εις τήν καλυτέραν έμπέδωσιν τής χριστιανικής 
πίστεως παρά τω νεοφωτίστφ εθνει των Βουλγάρων.

Οΰτω μόνον δύναται να έξηγηθή ή άλλη πληροφορία τοΰ Θεοφυλάκτου 
ότι «οί άγιοι ούτοι... πάσι τοΐς δεομένοις δαψιλείς τάς ίάσεις πηγάζοντες 
περιβόητοι πάσιν ήσαν. Φθάνει τοίνυν ή περί τούτων φήμη εϊς τάς τοΰ βα- 
σιλέως Βουλγάρων Μιχαήλ άκοάς. Ό δέ, οϊος ήν εκείνος περί τα θεία θερ
μότατος, προστάττει ναόν τοϊς άγίοις άνεγερθήναι εν τή Βραγαληνίτζης ε
πισκοπή (ο καί γέγονε), κάκεϊσε μετακομισθέντα τά ιερά ταΰτα λείψανα ό- 
περ ούκ ήμελήθη...»1.

Ή αποστολή τής άνευρέσεως καί μετακομιδής των ιερών λειψάνων των 
15 Ιερομαρτύρων άνετέθη είς τόν κόμητα Ταριδήνα, «άνδρα Βούλγαρον, ού 
μόνον εύγενέστατον, αλλά καί δραστηριώτατον»2. ’Από όλην τήν σχετικήν 
περιγραφήν του Θεοφυλάκτου αξίζει νά εξαρθή ή μεγάλη σημασία, τήν ο
ποίαν άπέδιδον οί Βούλγαροι άρχοντες είς τήν οίκειοποίησιν καί τήν προ
βολήν των ιερών λειψάνων καί τής τιμητικής λατρείας καί των θαυματουρ- 
γικων ιδιοτήτων των 15 Ιερομαρτύρων προς ένίσχυσιν τής νεοπαγούς χρι
στιανικής πίστεως παρά τώλαώ.Ό κόμης Ταριδήν, καθ’ ά μάς πληροφορεί 
ό Θεοφύλακτος, «συναγαγών δέ καί αρχιερείς σύν ίερεϋσιν, άρχοντάς τε καί 
πλήθος πολύ τοϋ λαού μεθ’ ύμνων καί θυμιαμάτων καταλαμβάνουσι τήν 
Τιβεριούπολιν... άραντες οΰν (τά λείψανα) μετά πολλής δοξολογίας καί φω- 
ταγωγίας, καί ευωδίας, καί ύμνων, είς τήν Βραγαληνίτζαν άπήεσαν... καί ό
σα είκός άφοσιωσάμενοι, κατατιθέασι τάς θείας θήκας έκείνας εν τω δεξιώ 
μέρει τού εις τό όνομα των άγίων οίκοδομηθέντος ναού, εικοστή όγδοη τοΰ 
αυτού μηνός άγοντος. Άφωρίσθη δέ τω θείφ τούτφ ναω καί κλήρος, Βουλ
γάρων γλώττη τά θεία πεπαιδευμένος, ώστε προεδρεύειν τούτφ καί τάς ίεράς 
ποιεϊσθαι υμνολογίας έκάστοτε...»3.

Κατόπιν σκληρών διαπραγματεύσεων καί συμβιβασμών μεταξύ τοΰ 
Ταριδήνος καί τών Στρωμνιτσιωτών, οί Βούλγαροι άπεκόμισαν τελικώς τά 
λείψανα μόνον τριών είς πρώτην φάσιν (τοΰ Τιμοθέου, τοΰ Κομασίου, τοΰ 
Ευσεβίου) καί άλλων δύο (τοΰ Σωκράτους καί τοΰ Θεοδώρου) επί Συμεών, 
διά τοΰ κόμητος Λίστρου, κατά τό προηγούμενον τοΰ Ταριδήνος4.

1. Αύτόθι, στ. 201CD.
2. Αυτόθι, στ. 201D.
3. Αύτόθι, στ. 204Α' στ. 208Α- στ. 208D.
4. Αύτόθι, στ. 205D: «...τέλος, συνεβίβασαν ώστε τρεις έκ των έπισημοτέρων άγίων 

μόνους άραντες, λέγω δή, Τιμόθεον, Κομάσιον καί Εύσέβιον, τούς δέ λοιπούς, έν Τιβερι- 
ουπόλεικαταλιπεΐν», καί στ. 213Α:«μζ'. Βλαδίμηρος δέό υιός τφ Βορίσειγεγεννημένος,ώς
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Οΰτω, άπό του β' ήμίσεος του 9ου αίώνος μ.Χ. έγκαινιάζεται νέα περί
οδος τιμητικής λατρείας των Μαρτύρων τούτων, ή όποια σφραγίζει άπό κοι
νού τήν έλληνοβουλγαρικήν πνευματικήν παράδοσιν, μέ έπίκεντρον τάς 
τοπικός Εκκλησίας Τιβεριουπόλεως ή Στρωμνίτσης καί Βραγαληνίτσης. 
Ή περίοδος αΰτη κοινής τιμητικής λατρείας, υπό διαφόρους ευνοϊκός ή δύσ
κολους περιστάσεις, έκτείνεται χρονικώς καθ’ όλην τήν βυζαντινήν περί
οδον καί επί τουρκοκρατίας καί έξικνεΐται μέχρι των βαλκανικών πολέμων, 
των ετών 1912-1913.

Έκ τής μακρός ταύτης περιόδου τιμητικής λατρείας πέριξ τής ιερός 
μνήμης τών 15 Ιερομαρτύρων σώζονται άρκεταί μαρτυρίαι, τόσον έλληνι- 
καί, όσον καί σλαβικαί, αί όποΐαι επιβεβαιώνουν τήν πνευματικήν ταύτην 
κληρονομιάν, μέ άποκορύφωμα τάς εκδηλώσεις τής 28ης Νοεμβρίου έκά- 
στου έτους.

Μετά τόν 9οναιώνα, έξαρσιν παρουσιάζουν αί συναφείς εκδηλώσεις προς 
τιμήν τών 15 'Ιερομαρτύρων τόν 12ον αιώνα, οπότε προήλθε καί ή άνάγκη 
συγγραφής τού Βίου των ύπό τού Θεοφυλάκτου- τόν 14ον αιώνα, οπότε έν 
Στρωμνίτση μαρτυρεϊται ή ύ'παρξις ναού τών 15 Ιερομαρτύρων μέ ικανό πε
ριουσιακό στοιχεία καλλιεργησίμου γής, άμπελώνων καί ύδρομύλων1, καί τόν 
18ον καί 19ον αιώνα, οπότε έχομεν εκδόσεις τού Βίου των τού Θεοφυλάκτου 
καί τών ’Ασματικών Ακολουθιών των, όπως π.χ. τής Μοσχοπόλεως τού 
1741, τής Βενετίας τού 1758, τής Κωνσταντινουπόλεως τού 1830, τού Migne 
1895, τής Βουλγαρικής Εξαρχίας τού 1897 καί τών άγιορειτικών παραλλα
γών2. Τό β' ήμισυ τού 19ου αίώνος καί μέχρι τών βαλκανικών πολέμων πα- 
ρατηρεΐται ιδιαιτέρα έξαρσις τιμητικών έκδηλώσεων πρός τιμήν τών 15 Ιερο
μαρτύρων εις Στρώμνιτσαν, ώς συνάρτησις, κυρίως, τών εθνικών ανταγωνι
σμών μεταξύ τού ύπερτεροΰντος ελληνικού καί τού μειοψη φούντος βουλ
γαρικού στοιχείου Στρωμνίτσης. Συγκεκριμένοι πρωτοβουλίαι τής έλλη- 
νικής κοινότητος Στρωμνίτσης επί τουρκοκρατίας όπως όνεγερθή ό υπό 
τών ’Οθωμανών κατακτητών καταστραφείς ναός τών 15 'Ιερομαρτύρων τού 
Μου αίώνος ούδέν άπέδωσαν προσκρούσασαι εις τόν μουσουλμανικόν φα

ό λόγος φθάσας διέλαβε, τήν βασιλείαν άπ’ έκείνου παρέλαβε. Τέσσαρας τη αρχή έπιβε- 
βιωκότος ένιαυτούς, ό νεώτερος αύτοΰ αδελφός, φ όνομα Συμεών, έπίτών πραγμάτων κα
θίσταται. 06 κελεύσαντος Δίστρος ό κόμης μετεκόμισε τούς άγιους Σωκράτην καί Θε
όδωρον. Οϊ δέ καί αυτοί έν τφ αύτφ ναφ τοίς προδιαληφθεΐσιν άγίοις συγκατετέθησαν...».

1. Βλ. χρυσόβουλλον Στεφάνου Δουσάν, περί ίδρύσεως τής μονής ’Αρχαγγέλων Μι
χαήλ καί Γαβριήλ εις Πριζρένην περί τό 1348, όπου γίνεται ειδικός λόγος περί τού ναού 
τών 15'Ιερομαρτύρων Στρωμνίτσης καί τών περιουσιακών στοιχείων του, τά όποΐαύπέτα- 
ξεν εις τήν νεοϊδρυθεΐσαν μονήν, έκδιδόμενον ύπό Safarik, εις «Glasnik» 15(4862) 
303. Πρβλ. καί Zlatarski, Legendata..., ε.ά., σ. 23.

2. Βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν εις ύποσ. 1 τής σ. 446.
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νατισμόν. Όμως ή τιμητική λατρεία προς τούς Μάρτυρας έσυνεχίζετο άδια- 
κόπως επί των ερειπίων τοϋ καταστραφέντος ναού.

Σήμερον, μετά δηλαδή τούς δύο βαλκανικούς καί τούς δύο παγκοσμί
ους πολέμους του αίώνος μας, οπότε ό χάρτης τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου 
εχει διαφοροποιηθή πολιτειακως καί δημογραφικως, άγομεν νέαν περίοδον

ΕΙκ. 2. Τεμάχιον λειψάνου τοϋ εκ των Πεντεκαίδεκα 
"Ιερομαρτύρων Πέτρον

(Αύτόθι, σ.60)

πνευματικής κληρονομιάς ώς προς τούς 15 Ιερομάρτυρας. Ή λατρευτική 
αΰτη πραγματικότης συνεχίζεται αμείωτος υπό διαφόρους βεβαίως μορφάς 
τόσον εις τήν Ελλάδα, όσον καί εις τήν Βουλγαρίαν υπό τήν σκέπην των 
’Ορθοδόξων Εκκλησιών ήμων, καθώς επίσης καί εις τήν θρησκευτικήν 
συνείδησιν καί τάς συναφείς εκδηλώσεις των όμοδόξων λαών μας.

Μετά τούς βαλκανικούς πολέμους οί "Ελληνες Στρωμνιτσιώται εγκα
ταλείπουν τήν γενέτειράν των καί έγκαθίστανται ώς πρόσφυγες εις Κιλκίς 
καί Θεσσαλονίκην καί τά χωρία τοϋ Μπέλες. Μαζί μέ τά πλέον πολύτιμα 
ύπάρχοντά των συναποκομίζουν από τήν Στρώμνιτσαν τό ιερόν λείψανον 
τής δεξιάς χειρός τοϋ έκ των 15 Ιερομαρτύρων Πέτρου, ώς καί τήν εικόνα 
των Πεντεκαίδεκα Ιερομαρτύρων (είκ. 2,3).

Περί τής δεξιάς χειρός τοϋ Πέτρου κάμνει ειδικόν λόγον ό Θεοφύλα
κτος εις τόν Βίον των 15 Ιερομαρτύρων, λέγων επί λέξει τά έξής χαρακτη
ριστικά σχετικά μέ τό μαρτύριόν του: «Καί δή προστάττουσιν άποδοθήναι 
μεν τόν άγιον (τόν Πέτρον), κατά γής δέ ταθέντα ράβδοις καταικισθήναι- 
είτα καί τάς χεΐρας άποτμηθήναι καί τελευταΐον τόν διά ξίφους ύποστήναι
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καί αύτόν θάνατον. Έπεί δέ ταΰτα τέλος εϊχον, χεΐρες μέν έκεΐναι κυσίν εις 
βρωσιν έρρίφθησαν. Γυνή δέ τις εκ γενετής τυφλή, οΰτω παρά τυχόν τής δε
ξιάς του όσιου Πέτρου χειρός είς τούς πόδας αυτής πεσούσης αίσθομένη 
λαβοϋσα ταύτην άνείλατο· καί τή τής κεφαλής αυτής καλύπτρα ταύτην ένει-

λήσασα εις τήν οικίαν ώς είχε τά
χος καταλαβοϋσα, ουκ εΐχεν ο καί 
χρήσαιτο τω εύρέματι... ευθύς... ά- 
νεφχθησαν αύτής οι οφθαλμοί πα- 
ραχρήμα, καί τό φως ΐδοΰσα, μεγά
λη τή φωνή τήν τού Χριστού καί 
τ&ν άγιων αύτού έκήρυττε δύναμιν. 
Ού πολλαί παρήλθον ήμέραι καί 
τήν χεΐρα ταύτην άρασα ή τού φω
τός αξία γυνή, τήν Θεσσαλονικέων 
μεγαλόπολιν καταλαμβάνει. Σκο
πός δέ ήν αυτή, εν τιμιωτάτφ τόπφ 
κατατεθήναι τό τίμιον. Ευρίσκει 
τοίνυν καί τον τόπον τού θησαυ- 
ρίσματος άξιον, τό τής καλλινίκου 
μάρτυρος ’Αναστασίας πάντιμον 
τέμενος καί τούτω τήν χεΐρα ενα- 
ποτίθεται. Καί τά μέν τής τιμίας 
χειρός ού'τως εσχεν...»1.

Αυτό, λοιπόν, τό ιερόν λείψα- 
νον, τό όποιον εν καιρω επανήλ- 
θεν εις Στρώμνιτσαν καί ήκολού- 
θησε τελικώς τήν προσφυγικήν τύ
χην των Στρωμνιτσιωτων, φυλάσ
σεται σήμερον εις Κιλκίς εις τόν ό- 
μώνυμον νεόδμητονένοριακόν ναόν 
τής πόλεως αύτής (είκ. 4 καί 5).Έ- 
κάστην 28ην Νοεμβρίου γίνεται 

είς Κιλκίς επίσημος λιτάνευσις τού ίεροΰ τούτου λειψάνου μετά τής είκόνος

Είκ. 3. ΟI Πεντεκαίδεκα "Ιερομάρτυρες,. 
ΕΙκών μεταφερΟεϊσαν τό 1913 από 

την Στρώμνιτσαν εις το Κιλκίς 
(Αυτόθι, σ. 60)

1. MPG 126, στ. 188 AB. Ό R. Jan in, Les églises et les monastères des grands 
centres byzantins, Paris 1975, σ. 360, κάμνει τήν ύπόθεσιν ότι πρόκειται περί τοΟ ναοϋ 
τής μάρτυρος Άνησίας καί όχι ’Αναστασίας, διότι έξ άλλης πηγής δέν είναι μεμαρτυ- 
ρημένη ή ΰπαρξις ναοϋ έν Θεσσαλονίκη άγιας ’Αναστασίας. Μήπως όμως πρέπει κα
τά κάποιον τρόπον νά συνδέσωμεν τήν πληροφορίαν τοϋ Θεοφυλάκτου μέ τήν τιμητικήν 
λατρείαν τής «καλλινίκου μάρτυρος» ’Αναστασίας, τής όμωνύμου μονής παρά τήν 
Θεσσαλονίκην, μαρτυρησάσης είς τό Σίρμιον περί τό 304 μ.Χ., καί άγούσης τήν μνήμην
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των 15 Ιερομαρτύρων, τήν δέ έπομένην Κυριακήν τής 28ης Νοεμβρίου ταϋ- 
τα μεταφέρονται είς Θεσσαλονίκην προς προσκύνησίν των καί υπό των 
Στρωμνιτσιωτών Θεσσαλονίκης, οί όποιοι όργανώνουν ειδικόν φιλολογι
κόν καί θρησκευτικόν μνημόσυνον. Φωτογραφίαι τοϋ ίερου λειψάνου τής 
δεξιάς χειρός του άγιου Πέτρου καί τής εικόνος των 15 Ιερομαρτύρων έδη- 
μοσιεύθησαν νυν τό πρώτον είς πρόσφατον περί Στρωμνίτσης μονογραφίαν 
μου1. Εις άλλα διαμερίσματα τής Ελλάδος δεν διεπιστώθη έκδήλωσις τι
μητικής λατρείας των 15 Ιερομαρτύρων, πλήν τής Θεσσαλονίκης καί κυ
ρίως τού Κιλκίς, κατά παράδοσιν παλαιάν των Στρωμνιτσιωτων.

ΕΙκ. 4. 'Ο ναός των Πεντεκαίδεκα 'Ιερομαρτύρων είς το Κιλκίς
’Ασφαλώς, οί 15 Ιερομάρτυρες τιμώνται σήμερον καί υπό των Βουλ

γάρων ’Ορθοδόξων Χριστιανών μέ έπίκεντρον τήν Βουλγαρικήν ’Ορθόδο
ξον ’Εκκλησίαν καί κυρίως τήν τοπικήν Εκκλησίαν τής Στρωμνίτσης. Είς 
τόν χώρον δικαιοδοσίας τής Βουλγαρικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας δέν ε- 
χομεν κάποιαν ιδιαιτέραν εκφρασιν τιμητικής λατρείας προς τούς 'Ιερομάρ
τυρας τούτους. Ούτε ναοί ή παρεκκλήσια ή εξωκλήσια τιμωνται έπ’ όνόμα- 
τι των 15 'Ιερομαρτύρων, άλλ’ ούτε προ παντός καί ιερά λείψανά των σώζον
ται, καθ’ όσον τουλάχιστον έγώ γνωρίζω έξηκριβωμένως, εις τόν χώρον τής 
Βουλγαρικής ’Εκκλησίας.

Έν τούτοις, οί 'Ιερομάρτυρες οδτοι, επειδή συνεδέθησαν άρρήκτως μέ 
τήν βουλγαρικήν ορθόδοξον παράδοσιν άπό του 9ου αίώνος, διά τούς έκ- 
τεθέντας λόγους, τιμώνται υπό τής βουλγαρικής ορθοδόξου συνειδήσεως

της τήν 22 Δεκεμβρίου, τοσοϋτον μάλλον καθ’ όσον αί πηγαΐ άγνοοΟν παντάπασι τήν 
βπαρξιν ναοΟ αγίας ’Αναστασίας έντός τής πόλεως Θεσσαλονίκης; Πρβλ. D. A11 w a- 
t e r, A Dictionaris of Saints, London 1976, σ. 44.

1. Ά θ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ε.ά., σ. 60.



482 "Αθανάσιος Άγγελόπουλος

ώς βούλγαροι άγιοι. Ή τελευταία, πάντως, άπό βουλγαρικής πλευράς, έκ- 
δήλωσις τιμητικής μνείας των 15 'Ιερομαρτύρων, είναι καί ή είς τήν σημε
ρινήν βουλγαρικήν γλώσσαν δημοσίευσις των κυριωτέρων τμημάτων τοϋ 
βίου των 15'Ιερομαρτύρων υπό του ’Επισκόπου Λεύκης Παρθενίου, είς πρόσ
φατον εκδοσιν των Βίων των Βουλγάρων αγίων, τής Ίεράς Συνόδου τοϋ 
Βουλγαρικού Πατριαρχείου, μέ βάσιν τήν εκδοσιν τοϋ Migne. Κυρίως όμως 
είς τήν Στρώμνιτσαν, τήν οποίαν έπεσκέφθην προ ετών δίς,τό 1972 καί τό 
1973, διά νά διαπιστώσω τήν ΰπαρξιν καταλοίπων τιμητικής λατρείας προς

Είκ. 5. 'Ο νπό άνέγερσιν ναός τών Πεντεκαίδεκα 
είς το Κιλκίς, παραπλενρως τοϋ παλαιόν

τούς Ιερομάρτυρας τούτους, εξακολουθοΰν νά υπάρχουν τά πειστήρια τής 
τιμής ταύτης. Είς τόν τόπον τοϋ μαρτυρίου σώζονται έξωκκλήσιον των 15 
Ιερομαρτύρων, ίδρυθέν τό 1919 ύπό των σερβικών στρατευμάτων κατοχής, 
άπό τά παλαιά ερείπια τοϋ ναοΰ τοϋ Μου αίώνος, τό όποιον καθημερινώς 
επισκέπτονται οί εντόπιοι ’Ορθόδοξοι κάτοικοι Στρωμνίτσης, έμπροσθεν 
δέαύτοϋ τά θεμέλια βασιλικής, προφανώς εκείνης περί τών οποίων μαςπλη- 
ροφοροϋν αί μνημονευθεΐσαι πηγαί τοϋ Μου αίώνος, καί παραπλεύρως εν 
εξελίξει άνεγειρόμενος ιερός ναός (είκ. 1) προς τιμήν τών Μαρτύρων τούτων1.

4. Συμπεράσματα. Έξ όλων τών άνωτέρω έκτεθέντων άβιάστως 
εξάγονται τά έξής συμπεράσματα:

α. Τά έργα τοϋ Θεοφυλάκτου ’Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ιδίως αί έ- 
πιστολαί αύτοϋ, καί ιδιαίτατα ό Βίος τών 15 'Ιερομαρτύρων Τιβεριουπόλε- 
ως, είς τόν όποιον κυρίως καί έπεμείναμεν, συνιστοϋν άξιόλογον παραγω
γήν, πολύ θετικήν, είς τήν έξέλιξιν τών πνευματικών καί ιστορικών σχέσε

1. Βλ. A ύ τ ό θ ι, σ. 56.



Ot 15 "Ιερομάρτυρες Τιβεριουπόλεως - Στρωμνίτσης 483

ων μεταξύ κυρίως Ελλήνων καί Βουλγάρων, κατά τούς μέσους καί νεωτέ- 
ρους χρόνους. Εναπόκειται εις τήν έλληνικήν καί βουλγαρικήν ιστοριο
γραφίαν να άξιοποιήσουν άντικειμενικως καί θετικως τάς πηγάς ταύτας κοι
νής πνευματικής καί ιστορικής κληρονομιάς καί συμβιώσεως των λαών μας.

β. Αί μέχρι τουδε ερευναι των ιστορικών, παρ’ όλας τάς μεταξύ των δια
φόρους έκτιμήσεις, συνιστοϋν οπωσδήποτε μίαν καλήν βάσιν περαιτέρω 
σπουδής καί προβολής τής προσωπικότητος καί τού συγγραφικού έργου 
τού Θεοφυλάκτου τόσον από έλληνικής όσον καί άπό βουλγαρικής πλευ
ράς. 'Ως προς τά τεθέντα καί άναλυθέντα ιστορικά προβλήματα θέλομεν νά 
πιστεύωμεν ότι ό Θεοφύλακτος υπήρξεν άντικείμενον παρανοήσεως έκ μέ
ρους των προμνημονευθέντων συγγραφέων, Tafel, Jirecek, Zlatarski, Papa- 
zoglou. Ημείς μετά τού Θεοφυλάκτου φρονοΰμεν ότι ή Στρώμνιτσα έκαλεΐ- 
το προηγουμένως Τιβεριούπολις, εις αύτήν δέ τήν Τιβεριούπολιν, τήν έπο- 
νομαζομένην Στρώμνιτσαν, έμαρτύρησαν οί έκ Μικράς ’Ασίας 4 πρόσφυ
γες καί 11 έντόπιοι, δηλαδή οί 15 εν όλφ'Ιερομάρτυρες τής Τιβεριουπόλε- 
ως. Πάντως, τά ιστορικά προβλήματα περί τής Τιβεριουπόλεως καί των 15 
Ιερομαρτύρων πρέπει νά έπανεξετασΟούν επί νέας βάσεως, αφού άποκτή- 
σωμεν προηγουμένως κριτικήν έπανέκδοσιν άκριβή τού Βίου των 15 'Ιερο
μαρτύρων, διότι ή ύπάρχουσα των Migne-Finetti, εις τήν όποιαν στηρίζον
ται καί αί έν χρήσει μέχρι σήμερον βουλγαρικοί μεταφράσεις καί κριτικαί 
παρατηρήσεις, γέμει πολλών λαθών, όχι μόνον γλωσσικών καί συντακτι
κών, άλλά καί ιστορικών.

γ. Οί 15 'Ιερομάρτυρες έσφράγισαν τόν πνευματικόν βίον ιδιαιτέρως 
τών Ελλήνων τής Βορειοανατολικής Μακεδονίας με έπίκεντρον τήν το
πικήν ’Εκκλησίαν Στρωμνίτσης, άλλά καί τών Βουλγάρων άπό τού έκχρι- 
στιανισμοΰ των καί εντεύθεν, με έπίκεντρον τήν τοπικήν Εκκλησίαν τής 
Βραγαληνίτζης, βορειότερον τής Στρωμνίτσης.

δ. Ή τιμητική λατρεία τών 'Ιερομαρτύρων τούτων είχε καί εξακολου
θεί νά έχη διά τόν Ελληνισμόν πάντοτε τοπικόν χαρακτήρα έντός τών 
ορίων τού μακεδονικού χώρου με επίκεντρα τήν Στρώμνιτσαν, τήν Θεσσαλο
νίκην, καί τό Κιλκίς μετά τούς βαλκανικούς πολέμους, ένω διά τούς Βουλ
γάρους καθολικώτερον χαρακτήρα διά τούς έκτεθέντας λόγους.

ε. Οί 15 'Ιερομάρτυρες, διά τής κοινής προς αύτούς τιμητικής λατρείας 
Ελλήνων καί Βουλγάρων, συνιστοϋν πνευματικόν κρίκον ένότητος μεταξύ 
τών δύο όμοδόξων λαών καί εκφράζουν έν τή πράξει τήν άλήθειαν τής οΐ- 
κουμενικότητος τής ’Ορθοδοξίας υπεράνω τών διαφόρων έθνικών καί γλωσ
σικών προβλημάτων.
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"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου αθαναςιος αγγελοποτλος

SUMMARY

Athanasios Angelopoulos, «Martyrium ss. quindecim il- 
lustrium Martyrum». Historical problems and cultural reality.

Archbishop of Bulgaria Theophylactos’works, especially his letters and 
most particularly «The lifes of the 15 martyrs of Tiberioupolis», which are 
mainly dealt with, in this paper, constitute a remarkable source, very positive, 
in the development of the spiritual and historical relations mainly between the 
Greeks and Bulgarians in the middle and later ages.

It is up to the Greek and Bulgarian historiography to evaluate objective
ly and positively these sources of the common cultural and historical heritage 
and symbiosis of our people.

The up iodate historians’ researches, in spite of all their different estima
tes, constitute a good basis for further study and promotion of Theophyla- 
ctos’ written works as much from the Greek side as from the Bulgarian side.

As far as the stated and analysed historical problems are concerned, I 
should like to believe that Theophylactos was somehow misunderstood by the 
above mentioned writers Tafel, Jirecek, Zlatarski and Papazoglou.

Therefore, according to Theophylactos, Stromnitsa was called earlier Ti
berioupolis, and in this Tiberioupolis, the later called Stromnitsa, the 4 refu
gees from Asia Minor and the 11 natives suffered martyrdom.
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