
ΣΓΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΝΤΟΣ. 

1. 

Θεόδωρος Γαβράς. 

Περί Θεοδώρου Γαβρά, δουκός Τραπεζουντος και ιδρυτού ιδίας ηγε
μονίας περί τα τέλη του ενδεκάτου αιώνος, άναγινώσκομεν παρά τφ Ζω
ναρά ταύτα 1# «Γαβρά εκείνου Θεοδώρου του σεβαστού και μάρτυρος». 
Εις ταύτα ό Ducange παρατηρεί απλώς το έξης· «Theodorus Gabras 
sebastus, martyr a Zonara ob quam nescio causam cognominatus»2. cO 
δέ William Fischer νομισας δτι ai λέξεις του Ζωναρά «σεβαστού και 
μάρτυρος» είναι ακατάληπτοι, προέτεινε νά διορθωθώσιν άμφότεραι εις 
«σεβαστοκράτορος», δικαιολογήσας την διόρθωσιν οοτο̂ ς* «An dieser Stelle 
(του Ζωναρά) hat bisher, soviel ich sehe, niemand Anstoss genommen, 
und doch sind die hervorgehobenen Worte in diesem Zusammenhange 
ganz unerklärlich. Stände σεβαστού allein da, so Hesse sich wohl dafür 
eine Erklärung finden. Mit dem Titel σεβαστός beehrte man nämlich 
früher die Kaiser. Später gab Konstantinos Monomachos seiner Buhle-
rin Skleraina den Titel σεβαστή zum Unterschiede von der Kaiserin, 
welche αύγουστα oder δέσποινα titulirt wurde. Alexios I war der erste, 
welcher, vor seiner Thronbesteigung, vom Kaiser Nikephoros Bota-
neiates wegen seiner ruhmreichen Thaten und Verdienste zum σεβα
στός ernannt wurde. Nachdem Alexios dann selbst Kaiser geworden 
war, schuf er eine Anzahl neuer Würden, für seinen älteren Bruder 
die des σεβαστοκράτωρ, für Michael Taronites, seinen Schwager, die des 
πρωτοσέβαστος und später des πανυπερσέβαστος, die des σεβαστός wurde 
beibehalten. Kehren wir zu unserer Stelle zurück! Demnach wäre Ga
bras σεβαστός gewesen. Wie kann aber derselbe μάρτυς genannt wer-

1) Εκδόσεως Dindorf τ. 4, σ. 240. 
2) Έκδ. Ducangii τ. 2, σ.585. 
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den? Völlig unerfindlich, ja für einen Kriegshelden, wie Gabras, ein
fach lächerlich. Für die incrirainirten Worte ist offenbar σεβαστο-
κράτορος zu schreiben. Dann fügt sich alles gut zusammen und die 
Stelle des Zonaras wird erst verständlich»l). 

Έν τη ερμηνεία: ταύτη ουδέν υπάρχει υγιές, διότι ο Ζωναράς ορθώς 
λέγει τον Γαβραν μάρτυρα, νοεί δηλαδή τόν Θιόΰωρον Γαβραν ώς μάρτυρα 
του Χρίστου, ώς υποστάντα μαρτύριον υπέρ της ην εκ γεννήσεως είχεν 
έν έαυτφ πίστεως εις τήν θεότητα του Χρίστου. 'Αλλά και ή σύγχρονος 
τω Θεοδώρφ συγγραφεύς 'Αννα Κομνηνή φαίνεται δτι γνώσιν είχε του 
μαρτυρικού αυτού θανάτου, διότι λέγει τα έξης αξιομνημόνευτα 2· «άλλ' 
οτζοΐο^ μέν πέρας τά κατά τόν Γαβραν έσχηκε και όθεν ούτος ώρμητο και 
όποιος ην, ταμιευσάσθω ό λόγος ες τον προσήκοντα τόπον». Και επειδή 
ουδαμου της Άλεξιάδος γίνεται περί τούτων λόγος,. δέον να υποτεθή ότι 
παραπέμπει τους άναγνώστας ή Άννα απλώς εις τι γνωστόν αύτη λειτουρ-
γικόν υπόμνημα περί τε του βίου και του μαρτυρίου Θεοδώρου τοΟ Γαβρά. 

Ή παραδοχή του Θεοδώρου Γαβρά ώς μάρτυρος του Χρίστου έν τη 
'Εκκλησία: είναι αναμφισβήτητος. "Ηδη ό έν τφ 14-φ αιώνι ακμάζων Τραπε-
ζοϋντος μητροπολίτης 'Ιωσήφ Λαζαρόπουλος έν τφ περί γενεθλίου ημέρας 
τοο μεγαλομάρτυρος Ευγενίου λόγφ αύτου έχων υπ* όψει τόν ένδέκατον 
αιώνα λέγει τα έξης σημαντικά" «Τότε δή και αυτός ό μάρτυς Θεό
δωρος ό Γαβράς παρά τών άθεων βαρβάρων τών έξ 'Ισμαήλ συ-
σχεθείς, και μέγας αύτοΤς προς τους μαρτυρικούς αγώνας αναφανείς 
και αύτοΐς γενναίως άντιταξάμενος και νομίμως άθλήσας υπέρ Χρίστου 
του Θεού, παρ' αύτου έστεφάνωται, τόν υπέρ αύτου δια ποικίλων βασάνων 
και πολυειδών δεξάμενος θάνατον» 3). 

Αλλ' έκτος της μαρτυρίας ταύτης εχομεν έτέραν λειτουργικήν, ήτις τό 
μαρτύριον του Θεοδώρου και τήν έκκλησιαστικήν αύτου μνήμην ορίζει τη 
2-cjf 'Οκτωβρίου. Πρόκειται δηλαδή περί παλαιάς άσματικής ακολουθίας έν 
άντιγράφφ εύρισκομένφ νυν έν Τραπεζουντι, έν τφ οϊκφ τοο έξ ευγενών 
'Ιωάννου Δομνηνου. Τό άντίγραφον τοΟτο ειδον ιδίοις ομμασιν έτει 
1884-φ, γενόμενον δέ μεταξύ τών ετών 1765 και 1768 και συνιστάμε-
νον έκ φύλλων χάρτου μεγάλου σχήματος (μήκους 0,275, πλάτους 0,19) 
περικλείει έν έαυτφ τριών τραπεζουντίων αγίων συναξάρια και ακολουθίας, 
αίτινες έψάλλοντο, έν φ χρόνφ ύφίστατο ή αυτοκρατορία Τραπεζουντος, έν 

1) W. Fischer, Trapezus im 11-ten und. 12-ten Jahrhundert, έν ταΤς MittheiL des 
Institut Öster. Geschichtsforschung. Innsbruck 1889, т. 10, σ. 193 κέ. 

2) Άλεξιάδος τ. 2 σ. 121 Reifferscheid. 
3) Α. P.-Kerameus, Fontes historiae imperii Trapezuntini, τ. 1, σ. 59. 
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ι§ίοις ναοΐς της ομωνύμου αυτής πρωτευούσης πόλεως* και πρώτον υπάρ
χει εν τφ αντιγράφφ (φύλλ. 1 καΐ έξης) ή εις Θεόδωρον ακολουθία και 
το συναξάριον αυτού μετά της έξης επιγραφής· «Έν μηνί Όκτωβρίφ, 
βα αυτού, μνήμην έπιτελουμεν του αγίου και ενδόξου μεγαλο-
μάρτυρος Θεοδώρου του Γαβρά, του έν Τραπεζουντι». Εις δε το τέ
λος ό καλλιγράφος έγραψε τό έξης' «Τέλος της ακολουθίας του αγίου 
μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Γαβρά, έν ετει σωτηρίφ ,αψξη^ 
Σεπτεμβρίου κζη. Ήττον δε καμοί, τω πονουντι, παμμάκαρ, | σαΐς 
ίκεσίαις, πταισμάτων δίδου λυσιν». Κατόπιν εις φύλλα εξ (18—23) 
ευρίσκεται τό συναξάριον και ή ακολουθία του αγίου Αθανασίου μητροπο
λίτου Τραπεζουντος έπιγεγραμμένη ούτω* «Μηνί τφ αύτφ, ήτοι Όκτω-
βρίφ ιαη ψάλλεται μετά του αγίου αποστόλου Φιλίππου, ενός 
τών επτά διακόνων, και ή μνήμη του έν άγίοις πατρός ήμών'Αθα-
νασίου αρχιεπισκόπου Τραπεζουντος, κατά τα παλαιά μηναία». 
Εις τό τέλος της ακολουθίας ταύτης άναγινώσκεται τοΰτο' «Δια χειρός 
Ιωάννου ιερέως και οικονόμου Τραπεζουντος, του έκ τών Καθα
ρών»1. Τρίτη τέλος ακολουθία εις φύλλα οκτώ ( 2 4 — 31) είναι ή έπι
γεγραμμένη ούτω* «Μηνί τω αυτω κΏ μετά του άγιου μεγαλομάρ
τυρος Αρτεμίου συμψάλλονται και οοτοι οι άγιοι. Μνήμη του 
αγίου όσιομάρτυρος Ανδρέου, του επί του δυσσεβοϋς Κωνσταν
τίνου του είκονομάχου μαρτυρήσαντος. Και μνήμη του έν άγιοις 
πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Τραπεζουντος, του δί' 
ευχής ποντώσαντος τω τότε συκοφάντας αύτου, τους Καννί-
τας». Το κείμενον τούτο άντεγράφη έν τφ κώδικι έτει «̂ αψξε̂  Μαρτίου, 
иЋ ήμερα γη». 

Την εις Θεόδωρον τόν Γαβραν άκολουθίαν δεν αντέγραψα, τό συν 
αυτή δμως συναξάριον, ούτινος έλαβον άντίγραφον, φανερώνει αρκούντως 
δτι είναι παλαιόν έργον, αναμφιβόλως δε ουχί νεώτερον του 14-ου, αλλ' 
ουχί και παλαιότερον του 12 ου αιώνος. Τό συναξάριον έχει ούτω2: 

1) Το άντίγραφον της ακολουθίας ταύτης έγνώρισε, χωρ\ς να μνημόνευση που ευρίσκε
ται, ο Π. Τριανταφυλλίδης, παραστησας και τον αντιγραφέα Ίωάννην οικονόμον ώς συντά-
κτην της ακολουθίας (Οί Φυγάδες· δράμα εις μέρη πέντε μετά μακρών προλεγομένων περί 
Ιΐόντου. Έν Αθήναις 1870, σ. 121). Έγνώρισε δε και ο Έπαμ. Ѳ. Κυριακίδης (Βιογρα-
φίαι τών έκ Τραπεζουντος κα\ της περ! αυτήν χώρας από της αλώσεως μέχρις ημών άκμα-
σάντων λογίων. Έν Αθήναις 1897, σ. 118). 

2) Άντίγραφον αύτου έδωκα ετει 1889-ω εις τον εν Ιεροσολύμοις καλόν κάγαθον χαι 
σεβάσμιον πρωτοσύγκελλον Ίωάννην Ίωσηφίδην Γαβραν, δστις καταγόμενος έκ του έν τη 
επαρχία Χαλδίας ελληνικού χωριοχ) Άτρα ανάγει κατά παράδοσιν οίκογενειακήν τό γένος 
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Ίφ αύτώ μηνι β'. 'Άθληση του αγίου και ένδοξου μεγαλομάρτυρος 
Θεοδώρου του Γαβρά, τοΟ έν Τραπεζούντα 

Στίχοι. 
Θεοδώρων ϋστατος Γαβράς μαρτύρων 
σπεύσας στεφάνων ήξιώθη τον ίσων. 

Δευτεριη Θεόδωρος ετλη πυρ, γηθόσυνος κηρ. 

*ΐ>ς έξ ευγενών και μεγαλοδόξων λαχών την αρχήν της γεννήσεως, 
πλούτφ τε πολλφ και δόξη και άξιώματι κεκοσμημένων, περιφανών τε και 
ανδρικών και τα πρώτα κεκτημένων τών έν τοις άνατολικοΐς μέρεσι θε
μάτων, Χαλδίαν φημί και Κολωνίαν και δσα αυτοΐς όμορουντα πεφύκαο-ιν, 
ουχ .ήττον αυτός εκείνων τών γεννητόρων κόσμος έγένετο, πάντας υπερ-
ελάσας ανδρεία τε και συνέσει και πλούτφ και τφ μεγέθει τών αξιωμάτων 
πήχει βασιλικω, δ δή λέγεται, και γεγονώς κόσμος του γένους παντός, 
ουκ έξ εκείνων αυτός κοσμηθείς, καν τοις άλλοις πασιν, αλλ* ου τοΤς άρ-
χουσι μόνον, άλλα και αυτοΐς τοΐς περιβεβλημένοις τήν πορφύραν και τό 
διάδημα τοιούτων έκφυναι γονέων δι' ευχής ην. Τοσούτοι γαρ ήσαν και 
τοιούτοι και τη δόξη και τη συνέσει και τηρήσει τών του Χρίστου εντολών 
πάντας ύπερνικώντες, ώστε, <ει> και μηδέν ην κεκτημένος προτέρημα εις 
καλλώπισμα ό τούτων έκφύς, άρκετόν είναι τούτφ προς δόξαν ό̂ τοιούτους 
λαχεΤν γεννήτορας. Ούτος ούν ό μεγαλομάρτυς Θεόδωρος πολλήν δτι τήν 
καταδρομήν τών Άγαρηνών ένδεικνύμενος, και βουλόμενος τό μνημόσυνον 
αυτών όλέσαι από της γης ώς άπιστων, πολλά κατ' εκείνων έπεδείξατο 
ανδραγαθήματα, και τοσαϋτα δσα ουκ εξόν γραφή παραδουναι. Έπει γαρ 
καλώς και προσηκόντως κατά τών δρωμένων και αισθητών εχθρών πολέ
μους και τά κατ εκείνων ανδραγαθήματα έπεδείξατο, έδει δε και προς τόν 
νοητόν και άόρατον έχθρόν άντιπαρατάξασθαι, δι' δν και μάλλον ζηλών ην 
κατά τών δρωμένων αγωνιζόμενος, δι' ευχής ην τούτο ποιούμενος, τό τφ 

αύτου εις τον έκ Χαλδίας βυζαντινον οίκον τών Γαβράδων, επομένως δ! κα\ του μάρτυρος 
άγιου ΘεοΖώρου του Γαβρά. *0 πρωτοσύγκελλος 'Ιωάννης Γαβράς έζητησε κατόπιν εκ Τραπε-
ζουντος και της εις ΘεόΖωρον τον Γαβραν ακολουθίας άντίγραφον отгер λαβών έξέδωκε δια 
του τύπου δυστυχώς ήλλοιωμένον και επηυξημένον ήλλοιωμένον δε κα\ επηυξημένον 
έξέδωκε καΐ αυτό το συναξαριον, χωρ\ς τουλάχιστον να μνημόνευση δτι κα\ της ακολουθίας 
και του συναξαρίου ή κυρία ύλη πηγάζει εκ του κωδικός του Δομνηνου* απλώς δε μόνον λέ
γει και αυτός, δ'τι της παλαιάς ακολουθίας συντάκτης είναι ό απλούς άντιγραφεύς 'Ιωάννης 
οικονόμος. Βλ. Ίωσιφίδου (sic) Γαβρά Τα άνθη του Παραδείσου. Έν Αθήναις 1890, σ. 8 
και 48—79. "Οτι бг Γαβράδων πολυμελής οικογένεια υπάρχει και σ^μεροΊ έν τω κατά τήν 
έπαρχίαν Χαλδίας χωρίω Άτρα, βεβαιώ και εγώ αυτός, μεταβάς εις έκεΤνο ετει 1884-ω. 
Γαβράδες ύπαρχουσιν ωσαύτως έν τη ρωσσικη χώρα Μαριουπόλεως, έν τω χωρίφ Ζηλονα 
(ρωσ. Ουρζουφ), ών οι πρόγονοι κατήγοντο έκ διάφορων τόπων της επαρχίας Χαλδίας. 
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μαρτυρικω κοσμηθήναι στεφάνω. ~Ην §έ τών πτωχών είσάπαν προμγ\$ου-
μενος, έκδικών καταδυναστευομένους τούτους παρ5 ένίων ορών, ελεών, βοη
θών, τους άδικουντας δση δύναμης αυτούς αμυνόμενος* εκ δε τοϋ ενός τού
του και περί τών άλλων τεκμαιρεσθαι χρή, Τών στρατιωτών τις εκ πενι-
χρας γυναικός σταφυλής βότρυν άρπάσας τούτον βέβρωκεν* δπερ εις γνώ
σιν τφ μεγάλω έλθόν, δια μαγκλαβίων εν μέσφ του άστεος τόπον εκ τό
που <άμειβοντα> παιδευθήναι τον τούτο ποιήσαντα διωρίσατο* όπερ και 
γέγονεν, ώστε τον τοιούτον βότρυν αντί ευφροσύνης εις πικρίαν αυτφ γε
νέσθαι (κατά την Γραφήν)Χ και υπόδειγμα τον τοιούτον και τοΤς άλλοις 
γενέσθαι, του μη τοιαοτα τολμαν. Έπεί δε ЬС εφέσεως είχεν, ώς δεδήλω-
ται, το μαρτυρήσαι υπέρ Χρίστου, και γε του σκοπού ου διήμαρτε* κρατη
θείς γαρ υπό τών Άγαρηνών, Θεού τούτο πάντως παραχωρήσαντος, και 
τφ εκείνων υπερέχοντι και αρχή και τη άλλη φυσική άγριότητι, ф Άμυ-
ράλης ην τουνομα, τόν Χριστόν άρνεΤσθαι κατηναγκάζετο και τη τών Χγα-
ρηνών άθεων πίστει προσέρχεσθαι' εί δε μη τούτο τάχιον έλέσθαι ποιή-
σειν, κολάσεσιν υποβληθήναι πολλαΤς, συν ταύταις υποστήναι και θάνα
τον, Έπεί δ' ούτος μη πειθόμενος τφ τυραννικφ έκείνφ κελεύσματι τόν 
Χριστόν ομολόγων ην δυνατωτέρα και μεγάλη φωνή και πολύν του τυ
ράννου καταχέων κατάγελων, πρώτον μέν επί χιόνος πρηνής απλωθείς 
πολλάς κατά του νώτου έδέξατο μάστιγας, Βο'λοΰντος του τυράννου δια της 
τοιαύτης ί'σως αίκιας μεταστήσαι τούτον της ορθής και άμωμήτου πίστεως· 
έπεί δε ευρεν αυτόν δλως μη πειθόμενον, αλλά γεγωνοτέρα φωνή μάλλον 
κηρύσσοντα τόν Χριστόν, πρώτον μέν μεληδόν ό μάρτυς κατετέμνετο, το$ 
τυράννου τούτο προστάξαντος* είτα την θεορρήμονα τούτου γλώτταν έκτέ-
μνοντες, και τους οφθαλμούς ανηλεώς έξώρυττον, τό τε δέρας άφαιροΟσι 
τής κεφαλής, και χειρών τε και ποδών και παντός άλλου μέρους στερή-
σαντες τέλος παρέδωκαν τφ ,πυρί, και ούτω τό τής αθλήσεως πέρας άπεί-
ληφε. Την δε τιμίαν και θαυματουργόν αυτού κεφαλήν Ь τύραννος εις τύ
πον ποιήσας έκπώματος χρυσιφ κατέδησεν, ην γάρ θαυμάσας τό τούτου 
καρτερικόν. Πολλάς δ' αοτη τάς ιάσεις έν Θεοδοσιουπόλει τελέσασα ην, 
δπου δη και τό τέλος ό μάρτυς άπείληφεν. 'Ύστερον δε μετεκομισθη έν 
Τραπεζουντι τη πόλει, του πρωτοσεβάστου Κωνσταντίνου και άδελφιδου 
τοο μεγαλοριάρτυρος τά κατ' αυτήν περιέποντος και τό ταύτην μετακομι-
σθήναι οίκονομήσαντος, λαμπραΤς τε ταΤς παρασκευαΐς και ταΐς πομπαΐς 
και λαμπάσι την άνακομιδήν τελέσαντος2). Τελείται δέ ή αυτού σύναξις 

1) Πρβλ. Δεύτερον, λβ', 32. 
2) Θα συνέβη τοϋτο μεταξύ τών ετών 1115—1140. Περί Κωνσταντίνου του Γαβρά δρα 

L. Petit, Извѣстія русск. археол. Института въ К/подѣ, τ. 8, σ. 8—4. 
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έν τη πόλει Τραπεζούντα εν ή καί ή τιμία αυτού κεφαλή μετεκομίσθη, 
ίδιον ιερόν οίκον εις τό του αγίου δνομα έχουσα τιμώμενον. Ταΐς αυτού 
πρεσβείαις ό Θεός σώσαι πάντας ήμας. 'Αμήν. 

Τό συντόμου τούτο συναξάριον πηγάζει πιθανώς εκ της υπαινιττομέ-
νης έν τη Άλεξιάδι της νΑννης Κομνηνης εκθέσεως περί του βίου και του· 
μαρτυρίου του άγιου Θεοδώρου* αλλ' δσον καί αν είναι σύντομον, επιτρέπει 
νομίζω, να καθορισθηδ χρόνος του μαρτυρίου έν τφ 1098-φ ετει. 'Επειδή 
δηλαδή παριστά: τό μαρτύριον ώς έργον των Άγαρηνών εκ συνεπείας πο
λέμου, καθ' ον ό Θεόδωρος έζωγρήθη, δέον να λάβωμεν υπ δψει τήν 'Αν-
ναν Κομνηνήν, ήτις τόν περί Θεοδώρου Γαβρά λόγον τελευτώσα καταλεί
πει -μετέωρον εις τήν άμυναν του προς τά μέρη της Θεοδοσιουπόλεως 
(του νυν Έρζερούμ) κειμένου φρουρίου Παίπερτ (τήν σήμερον Μπαι-
μπουρτ). Του αυτοκράτορος 'Αλεξίου ΚομνηνοΟ κατ' έκεΤνο τό Ιτος εκ τίνος 
μέχρις 'Αρμενίας κατά Τούρκων εκστρατείας εις Κωνσταντινούπολη επι
στρέφοντος, «ό άρχισατράπης 'Ισμαήλ—τό Παίπερτ πολιορκήσαι έπέγνω, 
δπερ πρό μικρού κατασχών ειχεν * περίκλυτος εκείνος Γαβράς Θεόδωρος, 
και καταλαβών τον άγχοΰ τούτου ρέοντα ποταμόν άπαν εκεί τό στρατιω-
τικόν κατέθετο. ΤοΟτο μεμαθηκώς ό Γαβράς διεσκοπεΐτο νυκτός έπεισπε-
σεΐν αυτφ»\ Τί бе μετά τούτο συνέβη, αποφεύγει να σημείωση ή "Αννα, 
καί αρκείται τόν περί τοϋ τέλους του Γαβρά λόγον να ταμιεύση «εις τόν 
προσήκοντα τόπον». Άλλ' ό τρόπος ούτος της διηγήσεως καλύπτει αναμ
φιβόλως ήτταν χριστιανικήν άλλως ειπείν ήτύχησεν ενταύθα ό δούξ Τρα-
πεζουντος καί σεβαστός Θεόδωρος, και ούτως άπολέσας έν πολέμφ τό 
Παίπερτ ήχμαλωτίσθη, και οδηγηθείς εις Θεοδοσιούπολιν υπέστη ενταύθα 
τό μαρτύριον εξ αποφάσεως του Άλή, περί ου δμως έγώ άλλην εκτός 
του συναξαρίου μαρτυριαν αγνοώ προς τό παρόν. 

Εις τόν μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον Γαβραν υπάρχουσι και ναοί ανατε
θειμένοι, ώς ό έν Τραπεζοϋντι ετι και νυν σφζόμενος, καί μονή ιδία, ή 
πρότερον του αγίου Φωκά λεγομένη2. 

1) Άλεξιάδος τ. 2, σ. 121 Reifferscheid. 
2) Πρβλ. Σ,ΊωαννίδουΊστορίαν και στατιστικών Τραπεζουντος καί της περ\ ταύτην 

χώρας. Έν Κ/πΛει 1870, σ. 236, 239. Π. Τριανταφυλλίδου 01 Φυγάδες, σ. 121. 
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2. 

'Αθανάσιος ό Δαιμονοκαταλύτης. 

Έν τοΤς νεωτέροις καταλόγοις των μητροπολιτών Τραπεζουντος ανα
φέρεται μεταξύ άλλων και εις Αθανάσιος Δαιμονοκαταλυτης ώς χρημα-
τίσας άρχιερεϋς μεταξύ τών ετών 1600—1608 Χ, και λέγεται περί τού-
του δτι είναι συντάκτης ιστορίας της Τραπεζουντος και της μονής Σουμελα, 
δτι τα αρχιερατικά αυτοΟ άμφια σώζονται έν τφ καθολική ναφ της μητρο
πόλεως Τραπεζουντος, δτι τό δαιμονοκαταλυτης έπίθετον έκτησατο «ένεκα 
θαύματος έκδιώξεως δαιμόνων», και τέλος δτι περιάδεται έν Τραπεζουντι 
φήμη περί του Αθανασίου ώς περί «ανδρός αγίου και φιλόξενου εις τό έπα
κρον» 2. 

Αι σημεριναι περί Αθανασίου τραπεζουντιακαι φήμαι εχουσιν υπόστα-
σιν ιστορικήν, ο τι δέ περί της έν άρχαΐς του 17-ου αιώνος ακμής αυτού 
λέγεται, πηγάζει έκ συγγραφέως τοΟ 18-ου αιώνος, του άρχιμανδρίτου 
Παρθενίου Μεταξοπούλου, δστις είναι συνθέτης «Ιστορικού της πόλεως 
Τραπεζουντος και τών βασιλέων αυτής», προμηθευτής δέ και υλικού 
αγιολογικοί/ εις τον έν Τρανσιλβανίο: διαμένοντα ετει 1770-φΝεόφυτον Καυ-
σοκαλυβίτην, προς συνταξιν βιβλίου περί της μονής Σουμελα3. Τό βιβλίον 
ιουτο έξέδωκεν αυτός ό Μεταξόπουλος, προσθείς εις τό τέλος αύτου και τό 
τραπεζουντιακόν αύτου χρονικόν. Ό πρόλογος φέρει τήν ύπογραφήν του 
Νεοφύτου. 'Εν τούτψ λοιπόν μνημονεύονται ώς συντάκται ιστοριών της μονής 
του Σουμελα μεταξύ άλλων Αθανάσιος πρόεδρος Τραπεζουντος, «ω τούπί-
κλην Δαιμονοκαταλύτης», Άκάκιος Σαββαίτης και Νικόδημος έκ Φά-
σιδος της Κολχίδος* τεμάχια δε ή χρήσεις έκ τών συγγραφέων τούτων 
ύπάρχουσι πολλαχου του βιβλίου, έν τοΤς έργοις του Νεοφύτου και του 
Παρθενίου* αλλ' ατυχώς πάντα ταύτα συνδέονται μεθ' ιστοριών υπό
πτων, αίτινες βασανιζόμεναι χρονικώς και ιστορικώς άποδεικνύουσι τας 
συγγραφας Αθανασίου και λοιπών ή φαντασιώδεις ή μεστας μέν μύθων, 
άλλα ψευδεπίγραφους. 

1) Πρβλ. Τρύφωνος Ευα]γγελίδου Ίστορίαν της Ποντικής Τραπεζουντος. Έν 
Όδησσω 1898, σ. 206. 

2) Σ. Ιωαννίδου Ιστορία καΐ στατιστική Τραπεζουντος, σ. 149—150. Έπαμει-
νώνδου Θ. Κυριακίδου Βιογραφίαι τών έκ Τραπεζουντος και της περί αυτήν χώρας από 
της αλώσεως μέχρις ημών άκμασάντων λογίων, σ. 58. 

3) Η θεία καΐ ιερά ακολουθία τών οσίων και θεοφόρών πατέρων ημών Βαρνάβα και 
Σωφρονίου τών εξ 'Αθηνών κτλ. Έν Λειψία, 1775, σ. α, 55—68. 
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Ό έν άγίοις Αθανάσιος 6 Δαιμιονοκαταλύτης δεν εζη περί τάς αρχάς 
του 17-ου αιώνος, αλλ' έν τφ δευτέρφ ήμίσει του ένατου αιώνος. Περί 
τούτου £χομεν μαρτυρίαν σαφή εκ τραπεζουντίου .συγγραφέως αξιόπιστου 
τοΟ 14-ου αιώνος, τοο Ιωσήφ μητροπολίτου Τραπεζοϋντος, του Ααζαρο-
κουλου, δστις έν τφ περί γενεθλίου ημέρας του μεγαλομάρτυρος Ευγενίου 
λόγφ αυτού ρητώς λέγει, δτι ό «έν άγίοις» Αθανάσιος ό Δαιμονοκαταλύτης 
ήτον άρχιερευς Τραπεζουντος έπί του αυτοκράτορος Βασιλείου του Μακεδό-
νος, άρα μεταξύ τών ετών 867—886* λέγει δε αυτόν ό Ιωσήφ και σοφόν 
και μέγαν και περιβόητον έν θαύμασιν *). Εκτενεστέρας δε περί του 'Αθα
νασίου λεπτομέρειας ποριζόμεθα έκ της εις αυτόν μνημονευθείσης ανωτέρω 
ασματικης ακολουθίας, της έν τφ κώδικι του Δομνηνου, ібіос б' έκ του 
έν αύτφ λειτουργικού συναξαριου, δπερ άνέκδοτον δν έχει μέν τινας έν 
έαυτφ περιέργους ασυνταξίας, δμως δε ούτε παλαιότερον ούτε νεώτερον 
φαίνεται δν του 14-ου ή του 15-ου αιώνος. Έν τφ συναξαρίφ τούτω λέ
γεται δτι τόν Άθανάσιον έχειροτόνησε μητροπολίτην ô πατριάρχης Μεθό
διος, άρα μεταξύ τών ετών 843—847, ήκμαζε δε ώς τοιούτος, κατά τόν 
Ιωσήφ Ααζαρόπουλον, και έν τοΐς χρόνοις της βασιλείας του Μακεδόνος 
Βασιλείου. Ούτως έκ δύο πηγών ό 'Αθανάσιος φαίνεται βέβαιος μητροπο
λίτης του ένατου αιώνος· δθεν εολογον είναι νά υποτεθή δτι τό έν τφ συ
ναξαρίφ έπεισόδιον περί θυγατρός βασιλέως τινός καλουμένου «μικρού Θε
οδοσίου» είναι παραδιωρθωμένον υπό χειρός νεωτέρας. Φαίνεται δηλαδή 
δτι έν τφ πρωτοτύπφ του συναξαριου θα έγίνετο λόγος περί θυγατρός «του 
μιαροϋ Θεοφίλου», ου τό δνομα ήχεΐ δυσαρέστως εις τους είκονοφιλους. Τό 
κείμενον του »περιέργου τούτου συναξαριου έχει κατά λέξιν οοτως: 

Συναξάριον εις τόν έν άγίοις πατέρα ημών 

Άθανάσιον τό^θαυματουργόν, γεγονότα άρχιεπίσκοπον της Τραπεζουντος. 

Ούτος ό μέγας πατήρ ημών 'Αθανάσιος ταύτην έσχε πατρίδα τήν Τρα
πεζούντα, ης έγένετο και πατήρ' ευτύχησε δε γεννητόρων θεοσεβών και 
δλως ζώντων Θεώ και σεμνόν κεκτημένων τόν βίον και δντως θεάρεστον. 
Ούτος έκ βρέφους τη σεβάσμια μονή του αγίου Φωκά τοο Διάπλου παρε
δόθη <καί> καλώς νηπιόθεν τόν της ασκήσεως δρόμον διήνυσε. Νικηφόρου 
δε του άοιδίμου τό τηνικαυτα τους της μητροπόλεως Τραπεζουντος οΓακας 

1) Fontes historiae imperii Trapezuntini, τ. 1, σ. 53, 57, 58. 
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έπειλημμένου, φοίτα τζρος αυτόν ό όσιος και στόμα γένεται του άρχιερέως 
καί χειρ αυτός και λέγων και γράφων δσα περ αν ό καιρός και ή χρεία 
άπήτει· δθεν και προς тСКтіроѵ έγκαταλέγεται' είτα και τό ευαγές μοναστή-
ριον Φωκά του ιερομάρτυρος αρχήν ελάμβανε, και δη νευσει ΘεοΟ τόν 
ίερόν άνδρα τούτον ήγούμενον ό κρατών εν αυτω προχειρίζεται. Έπεί δε 
καλώς είχε τα κατ' αυτόν, πάντας ρυθμίζει προς άρετήν φθανούσης δε 
της φήμης τών τοιούτων κατορθωμάτων αυτού και θαυμάτων απανταχού, 
ουδέ γάρ δύναται επάνω δρους κρυβήναι πόλις ποτέ Χ * *. 7Ομως έκ των 
θαυμάτων αύτου ολίγα έπιμνησθήσομαι. 

Ή σεβάσμια μονή του ίερομάρτυρος Φωκά προάστειον κατέχει τό 
λεγόμενον Τζαμπούρου, εν ф και σίδηρος έγίνετο έκεΐσε και έκομίζετο προς 
τήν μονήν κατ' έ'τος 2· δνπερ τις μοναχός σταλείς προς τό λαβείν τόν 
τοιούτον σίδηρον, και δή λαβών τούτον έπέθηκεν αυτόν γυναικί ουση έγκύφ, 
τοο κομίσαι τούτον προς τήν μονήν ή δε γυνή βαρυνθεΤσα και κοπιώσα 
υπό του σιδήρου <ο>ψ£οε απέρριψε τό βρέφος ατελές κύημα. 'Όπερ ό άγιος 
θεασάμενος καί λίαν άγανακτήσας κατά τοο μονάχου άπεφήνατο ούτως* 
«Μηκέτι σίδηρος έπ' ονόματι του Θεού μου γενήσεται εν τη αυτί) χώρα». 
Και ευθύς ό λόγος εις Ιργον έγένετο εως της σήμερον. 

Χάριν δε έλαβεν έκ Θεοϋ του διώκειν τα πονηρά πνεύματα λόγφ καί 
μόνφ. Της θυγατρός γάρ του βασιλέως του μικροο Θεοδοσίου δαιμονιφ 
πονηρω συσχεθείσης καί μεγάλα τη φωνή έπιβοωμένης, ώς «Ουκ εξέρχεται 
τό δαιμόνιον εξ έμου, εί μή δ Αθανάσιος, δ τήν μονήν κατέχων του αγίου 
Φωκά έν Τράπεζοοντι, έλθη». 7Οπερ ό πατήρ αυτής άκουσας, παρευθύς 
τριήρη στειλας, έν Κωνσταντινουπόλει αυτόν μεταστέλλεται' δντινα θεασά
μενος δ βασιλεύς συν τη βασιλισση πρό ποδών αύτου έκυλινδουτο έξαιτού-
μενος της παρ' αύτου τυχεΤν βοηθείας. €,Ος καί προσελθών τη θυγατρί του 
βασιλέως καί τη ευχή συνεργφ χρησάμενος, τό πονηρόν εκείνο δαιμόνιον 
άπεδίωξε* λέγεται γάρ ώς κύνα μέλανα έκ του στόματος αυτής τόν δαίμονα 
εξελθόντα. Ου τούτο δέ μόνον, άλλα καί άλλα πάμπολλα θαύματα έν τη 
βασιλευούση τών πόλεων έπεδείξατο. 

Χειροτονηθείς δέ παρά του τότε πατριαρχουντος έν Κωνσταντινουπόλει 
Μεθοδίου Τραπεζουντος αρχιεπίσκοπος προτροπή βασιλική καί ψήφφ κοινή 
πάσης της συγκλήτου καί της συνόδου, δωρεάς τε καί χρήματα δ βασι
λεύς δούς τφ άγιφ εις Τραπεζούντα πάλιν εξέπεμψε μετά πολλής της 

1) Πρβλ. Ματθ. ε', 14. 
2) EUpt της τοποθεσίας της μονής бра Σ.Ίωαννίδου *\ντορ. και στατιστ. Τραπε

ζουντος, σ. 239· 
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τιμής, τιμηθεΐσαν δι αυτόν εξ επισκοπής εις μητρόπολιν. Εις δέ τόν άρχιε-
ρατικόν θρόνον άναβάς και την αρχήν είληφώς, ου μάλλον αυτός έκοσμήθη 
τω θρόνφ ή τόν θρόνον έκόσμησε, φιλοξενίαις και πτωχοτροφιαις διόλου 
χρώμενος, και διδάσκων όσημέραι τα θεία λόγια και μεταστρέφων τους 
απίστους προς έπιγνωσιν ου διέλιπέ ποτέ τη αγάπη και τη επιμέλεια: της 
μονής του αγίου Φωκά (δστις και πλείστα κτήματα και προάστεια ώνησά-
μενος κατέθετο έν αυτή), ούτε ποτέ εξερχόμενος εξ αυτής, ει μή Σαββάτω 
και Κυριακή ερχόμενος έν τη αυτοΟ καθολική μεγάλη εκκλησία. 

Οοτω γαρ φιλοθέως και όσίως τόν βιον διαπρέψας, τζρος Κυριον έξεδή-
μησε* τό δέ τούτου καθαρώτατον και άγιον σκήνος κατετέθη έν τή μονή 
του αγίου Φωκά, δπου και τον άσκητικόν βίον ό άγιος έξετέλεσεν, έκ βά
θρων αυτών ανεγερθέντος του ναοϋ και οικοδομηθέντος έπ' ονόματι τής 
Θιοτόγ,ου (ύστερον δέ μετεκλήθη εις δνομα του Αθανασίου)* κατετέθη δέ 
έκεΐσε, του οσίου τούτο έντειλαμένου. Και ύστερον, καταδρομής των Άγα-
ρηνών γεγονυίας, έσωθεν αυτού του περιτειχίσματος Τραπεζοϋντος μετε-
κομίσθη τούτου το λειψανον, κατατεθέν έν τφ ναω τφ πανσέπτω του 
χυρίου ημών Ίησου Χρίστου, έν ф και κατακείμενον πολλάς και άπειρους 
τάς ιάσεις επιτελεί. 

Λέγεται δέ ώς δτι δράκων τις έμφωλεύων έν τφ μεγάλφ κάμπφ και 
πάμπολλα δεινά τοΐς έκεΐσε όδεύουσιν εργαζόμενος, πολλάκις και ανθρώ
πους κατήσθιεν έν δέ τή άνακομιδή ίδών ό δράκων τό λειψανον ώρμησε 
τοϋ έλθεΤν έπ' αυτό* δπερ αφέντες, τό του άγιου δηλαδή λειψανον, πάντες 
Ιφυγον ό δέ άγιος τήν νεκράν χείρα έκτείνας, μάλλον δέ ζώσαν, και τό 
του σταυρού ^σημείωμα έπι τό θηριον ποιήσας, ευθέως νεκρόν αυτό άπέ-
δειξεν. 

Έν δέ ταΐς ήμέραις του ευσεβούς βασιλέως του Μεγάλου Κομνηνού 
κυρ Μανουήλ γυνή τις του άμηρα Σεβάστειας δαιμονίφ πονηρφ συσχεθεΐσα, 
ταύτην προς τόν βασιλέα έξέπεμψεν, ίνα ιάσεως τύχη δια ευχής τών χρι
στιανών ό δέ βασιλεύς μετακαλεσάμενος τόν τότε αρχιερέα Δαβίδ παρέ-
δωκε τήν δαιμονιώσαν γυναίκα προς αυτόν. Ό δέ θειότατος εκείνος άρχιε-
ρεύς έπάρας αυτήν, προς τήν μονήν του αγίου Φωκά έλθών, και έν τή 
σορω του αγίου Αθανασίου όλονυκτιον ευχήν ποιήσας έξέλασε τό άκάθαρ-
τον 7:νευμα έξ αυτής, και ου παύεται χάριτι Θεού εως τής σήμερον τοις 
ιάσεις επιτελών ό τοιούτος θείος ναός. Ταΐς αύτου πρεσβειαις, ό Θεός, έλέη-
σον ήμας. 
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3. 

Βασίλειος μητροπολίτης Τραπεζουντος* 

Ό Σάββας Ίωαννίδης έν τη Ιστορία και στατιστική Τραπεζουντος ανα
γράφει πρώτον μετά τήν υπό τ(υν Τούρκων άλωσιν αυτής μητροπολίτην 
αόριστον τίνα Βασίλειον χ), ου τό δνομα παρέλαβεν εκ νεωτέρων ίσως 
δίπτυχων τής μητροπόλεως Τραπεζοϋντος, έν οις θ' απαριθμούνται κατά 
τό σύνηθες άχρονολόγητοι ήγιασμένοι τής μητροπόλεως ταύτης αρχι
ερείς, ων δηλαδή ή μνήμη και δι' αγιότητα και δι' έργα καλά μένει κατά 
παράδοσιν στερεά παρά τοΐς Τραπεζουντίοις. Τόν Βασιλειον τούτον ο Άνθι
μος Άλεξούδης, βασιζόμενος εις μόνην τήν άμάρτυρον τοο Ίωαννίδου 
μνειαν, ώρισε μητροπολίτην Τραπεζοϋντος έν τω 1465~ω έτει 2)· δέον 
όμως να ταύτίσωμεν αυτόν προς ένα και μόνον γνωστόν άχρι τούδε 
όμώνυμον Τραπεζουντος αρχιερέα, ού τό δνομα απεκάλυψαν έτει 1877-φ 
δύο ίπιγραφαί εύρεθεΤσαι έν τφ ναω τής Χρυσοκεφάλου3), τής μιας αυτών 
φερούσης και τό από κτίσεως κόσμου έτος 6422, δπερ συμπίπτει μεταξϋ 
τών ετών 913—914. "Εζη λοιπόν ό Βασίλειος έν τφ πρωτορ ετει τής 
βασιλείας Κωνσταντίνου 7-ου του Πορφυρογέννητου και επί τών ήμερων 
του πατριάρχου Νικολάου τοϋ ΜυστικοΟ. 

Εις τόν Βασίλειον τούτον, έν τοΐς άγίοις κατειλεγμένον τής έν Τραπε-
ζοοντι 'Εκκλησίας, έσώθη εξ αντιγράφου έν τφ κώδικι του Аорщѵоѵ παλαιά 
άσματική μετά συναξαρίου ακολουθία ψαλλομένη τή 20-ή του μηνός'Οκτω
βρίου* καθ' εν δε τροπάριον αυτής ό ποιητής λέγει προς τόν Βασίλειον 
«Σΐτον λαβών χερσίν ίδίαις * και εις άλευρον λεπτύνας *, είτα άρτον μετά 
ζύμης τελών *, Θεφ τών δλων σπεύδων ιερουργεΐν * έζήτησας άπελέγξαι 
συκοφάντας* * άφνω б' ευθύς oi συκοφάνται* οι τρισάθλιοι ανάρπαστοι αέρι * 
γεγονότες δεινώς * άπώλοντο <δμίχλη> ζοφώδει *, έν Καυκασίοις δρεσιν *, ώς 
δ λόγος*, έκριφέντες». Του θαύματος τούτου διήγησις έντφ συναξαριστής 
ακολουθίας περιέχεται συντεταγμένη έν οις χρόνοις ή ΤραπεζοΟς ήτο πρω
τεύουσα βασιλείας, και κατά τό ήμέτερον άπόγραφον έχει κατά λεξιν 
ούτω 4).: 

1) Σ. Ίωαννίδου Ιστορία σ. 154. 
2) Πρβλ. Τ ρ. ΕύαγγελίδουΓΙστορ. της Ποντικής Τραπεζουντος, σ. 206. 
3) G. Millet έν τω Bulletin de corresp. hellénique, τ. 19, σ. 422—423. 
4) Πρβλ. Έπαμ. Ѳ. Κυριακίδου βιογραφιών σ. 118—120. 
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«Φευ, ώς δεινόν πάνυ πέφυκεν ή αμαρτία* άπαξ γαρ ταύτην τις κακώς 
έργασάμενος, θρίαμβος τω κόσμφ άείποτε γίνεται συν τω κολάσει αιωνίως 
μέλλειν έκεΤσε βληθήσεσθαι* ώσπερ αύθις 6 τό καλόν έργασάμενος και την 
κατά Θεόν τελείως βίους συν τω μετέχειν αρρήτου της άνω αυτόν άπολαύ-
σεως εξόχως ώδε καί παρά πάντων ταΐς εύφημίαις άπαύστως ούτος δοξά
ζεται. Τον γαρ επί γης άγγελον, τόν καθ' ήμας άλλον Μωσέα τοΤς εργοις 
γενόμενον Βασίλειον, τόν της βασιλίδος ταύτης και ημετέρας, της Τραπε-
ζουντος φημί, ή μάλλον ειπείν του Χρίστου θύτην και άρχιποίμενα, οιά 
περ μαθητήν όντα γνήσιον άποστολικώς και αυτόν, άκρως τά διδασκάλου 
τοΐς άπασιν έκμιμούμενον, φθόνφ παρά των αυτού, άνω του άρχεκάκου 
τούτο δημιουργήσαντος, δεινώς συκοφαντεΐσθαι (οίμοι) συνέβη. Οι δέ τό 
δράμα πλασάμενοι Καννΐται τη προσηγορία, ώς ό λόγος, έκέκληντο, τόν 
απαθή δλως πάθει τοιούτφ οι άθλιοι, καί ταύτα τρόφιμοι 'Εκκλησίας 
τυγχάνοντες, καθυβρίσαι θελήσαντες* οϊ καί γυναικός έμβαδίφ τό γνώρισμα 
βεβαιώσαντες, τούτον εκάστοτε λάθρα τη έχούση μιαίνεσθαι εφασκον. Την 
οβριν ουν αυτός ούχ έαυτφ κεΐσθαι μόνον κατά τό εικός λογιζόμενος, αλλά 
καί τη του Χρίστου άγια καί σεπτή Εκκλησία, ουμινουν ούδ' δλως τοοθ' 
ό γεννάδας φέρειν άξιον εκρινεν αλλά Θεφ τό παν τεθεικώς, δς έρευναν 
καρδίας έπίσταται, την μυστικήν τελέσων ήκεν ιεροτελεστίαν ώς σύνηθες. 
Ουπω πέρας είχεν αυτφ τό λειτούργημα, καί ευρέθησαν άμα οι συκοφάν-
ται καθήμενοι συλλήβδην ευθύς ομίχλη ζοφώδει** ύφ' όσωνδήτινων 
άφανώς (ω των θαυμάσιων σου, Κύριε) αίθρίως άρδην έξαπίνης άπω-
λοΊΊο. Τι αν άλλο θέλοι τις δεΐξαι των του ανδρός εις έγκώμιον τούτου 
κρεΐ;τον είναι ή μείζον γνώρισμα; Γραμμή φασι μία τόν γεωμέτρην 
καί πλους είς τόν θαλάττιον εξ ενός γαρ οίος ην καν τοΐς άλλοις γνω
ρίζεται. Έλλείπεται б' δμως τών του Μωσέως έργων μή είναι καί τούτο 
έφάμιλλον, δ περί Δαθάν καί Αβειρών καί τους ομοίους έκείνοις ό θεό-
πτης είργάσατο; νΕγωγ' ουν οιμαι μή αν ποτέ τοιούτον τι τω συμπαθε-
στάτφ συνέβη παραχθήσεσθαι πώποτε, ουκ <έν> άνθρώποις μόνον, αλλ' 
ούδ' έν ζφοις άλόγοις, ει μή προς διόρθωσιν καί παιδαγωγίαν ήμετέραν 
τούτο εγένετο. Έμοί μέν ουν ώς ένήν δι' ολίγων τό θαύμα έξήτασται, 
υμΐν δέ τοΐς ά^ουουσι λείπεται τό ώς έχέφρονας άκριβέστερον ζητεΐν τά 
λεγόμενα είτε ούτως έχει ώς λέλεκται, είτε μή* τό δέ θαύμα έξ εκείνου 
καί εισέτι κηρύττεται είς δόξαν του τά τοιαύτα θαυμάσια τοΐς έπιβοωμέ-
νοις αυτόν έργασαμένου τών δλων Θεού, άμα δέ καί του οικείου αύτου 
θεράποντος θείου ιεράρχου καί ποιμένος ημών, δς καί πρεσβεύει άπαύστως 
είς τό σωθήναι ήμας». 
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4. 

Μητροπολΐται Τραπεζουντος. 

Ό Le Quieii αναγράφει όσους έκ βέβαιων άνευρε μαρτυριών άχρι 
της εποχής του επισκόπους και μητροπολίτας Τραπεζουντος, έν συνόλφ 
δεκαοκτώ από του έτους 325 μέχρι του έτους 1721 1# τούτων δε τον κα-
τάλογον έπηύξησαν ύστερον αί έρευναι του Fallmerayer δια της μελέτης 
διαφόρων κειμένων και του χρονικού Παναρέτου 2. Άλλων τινών πάλιν τα 
ονόματα έφανέρωσεν 6 Σάββας Ίωαννίδης 8, δ δε Άνθιμος Άλεξούδης τους 
μέχρις έτους 1889 αρχιερείς Τραπεζουντος άνεβίβασεν εις έβδομήκοντα 4. 
Τόν κατάλογον αύτοϋ συνεπλήρωσεν ύστερον δ Τρύφων Εύαγγελίδης, 
και ούτως έχομεν ήδη σειράν έβδομήκοντα και πέντε αρχιερέων 5. 

Πρέπει δμως νά όμολογηθη δτι ή σειρά τών αρχιερέων τούτων ώς 
έχει σήμερον έν τοΐς δυσι νεωτέροις καταλόγοις είναι πλημμελεστάτη, 
έκτδς δε τούτου και έπηυξημένη δι' ανύπαρκτων αρχιερέων. Ούτως έν τφ 
216-φ ετει αναγράφεται ώς επίσκοπος δ γνωστός μόνον ώς μεγαλομάρ-
τυς Ευγένιος. Μεταξύ δε 4-ου και 6-ου αιώνος απαριθμούνται τρεΐς διάφοροι 
Άνθιμοι, ένώ κατά τάς πρωτοτύπους πηγάς δύο μόνον νΑνθιμοι είναι γνω
στοί. Έν τφ 6-φ πάλιν αίώνι αναγράφονται αρχιερείς Νικηφόρος καί 'Αθανά
σιος, αμφότεροι φαντασιώδεις, άλλα πραγματικοί έν τφ 9-φ μόνον αιώνι6. 
Έκ τούτου δήλον δτι έρευνα προσεκτική τον ήδη μέγαν αριθμόν αρχιερέων 
Τραπεζουντος δύναται νά σμικρύνη ικανώς* άλλα τούτο θά κατορθωθή 
οπόταν έξελεγχθή ή αυθεντία τών πηγών του Άνθιμου Άλεξούδη, ας δ 
Εύαγγελίδης δεν είχε, φαίνεται, καιρόν νά ί'δη έκ του πλησίον. Παρατί
θενται λοιπόν ενταύθα δλίγαι τινές μόνον και πρόχειροι παρατηρήσεις και 
προσθήκαι εις τους δύο τελευταίους καταλόγους μητροπολιτών Τραπε-
ζουντος. 

Κατά τους καταλόγους 'Ανθίμου και Εύαγγελίδου αγνοούνται μητρο
πολΐται Τραπεζουντος μεταξύ του 9-ου και του 10-ου αιώνος, άλλα δέον 
ενταύθα νά προστεθώσιν οι εξής. 

1) Νικηφόρος, γνωστός μόνον έκ του συναξαρίου 'Αθανασίου του 

1) Le Quien, Oriens christianus, τ. 1, σ. 509—514. 
2) J. Ph. Fallmerayer, Gesch. des Kaiserthums von Trapezunt. München 1827, 

σ. 339-354. 
3) Ιστορία και στατιστική Τραπεζουντος, σ. 43 και 153. 
4) Έν τη έφημερίδι Νεοΐόγος, Έχω υπ όψει χειρόγραφον άντίγραφον, έν ω δεν ση-

μειουται ο αριθμός καΐ το έτος της εφημερίδος. 
5) Τρ. Εύαγγελίδης εν τη ιστορία της Τραπεζουντος, σ. 202—208 
6) Τον Ευγένιον, Νικηφόρον καΐ Άθανάσιον άναγράφουσιν οι κατάλογοι επί τη βάσει 

τών ειδήσεων του Ίωαννίδου. 
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Δαιμονοκαταλύτου, άκμάσας δε πιθανώς μεταξύ τών ετών 820—829, 
επί της βασιλείας Μιχαήλ τοϋ δευτέρου. 

2) 'Αθανάσιος 1-ος ό Δαιμονοκαταλυτης, δστις εκ συγχύσεως 
έδιχάσθη έν τοϊς καταλόγοις και αναγράφεται έν μεν τφ 5-φ ή 6-ω 
αιώνι ώς 'Αθανάσιος 1-ος, περί δέ την αρχήν του 17-ου αιώνος ώς 'Αθα
νάσιος 2-ος. Τόν Άθανάσιον έχειροτόνησε κατά το συναξάριόν του ό πα
τριάρχης Μεθόδιος, κατά δέ τόν Λαζαρόπουλον ήκμαζε και επί Βασιλείου 
του Μακεδόνος. Κυμαίνεται λοιπόν ή έν Τραπεζουντι αρχιερατεία του 
μεταξύ τών ετών 843—886. 

3) Βασίλειος έν Ετει 914. с/Ора ανωτέρω § 3. 
Ό Τρύφων Ευαγγελίδης αναγράφει μητροπολίτην Στέφανο ν τόν Σκυ-

λίτζην μεταξύ τών ετών 1118—1165. Τούτο διορθωτέον εις 1126 — 1140 
ή 1141. "Ορα τάς παρατηρήσεις του Louis Petit, Извѣстія русскаго 
археол. Института въ Константинополѣ. СОФІЯ 1902, τ. 8, σ. 1—14. 

Μεταξύ τών αρχιερέων του 13-ου αιώνος προσθετέος ό ανωτέρω (§ 2) 
έν τφ συναξαρίφ τοο αγίου 'Αθανασίου μνημονευόμενος Δαβίδ έν ήμέραις 
του αυτοκράτορος Τραπεζουντος Μανουήλ* όπου νο^ίος, ώς έγώ υποθέτω, 
ό 1-ος Μανουήλ (1241 — 1263), ουχί δέ ό 2-ος ή ό 3-ος. 

Κατά τους καταλόγους Ανθίμου καί Ευαγγελίδου αναγράφεται εις 
Βαρνάβας Ιτει 1340-ω, καί γινώσκεται ούτος έκ του Λιβαδηνου, δστις 
λέγει αυτόν ακμάζοντα πρό τοο διαδόχου του Γρηγορίου1, καί επειδή τόν Γρη-
γόριον τούτον παριστά μητροπολίτην έπί αύτοκράτορος Βασιλείου 1-ου του 
Μεγάλου Κομνηνού, ήτοι μεταξύ τών ετών 1333—1340, άναγκαίως 
έχει ό Βαρνάβας να ήκμαζεν ώς άρχιερευς πρό του χρονικού τούτου δια
στήματος. Έγώ τουλάχιστον εδρον τόν Βαρνάβαν ώς αρχιερέα Τραπεζοον-
τος έν τφ 1311-φ έτει. f/Opa κωδ. υπ' αριθ. 1 έν τη βιβλιοθήκη Τραπε
ζουντος. Νομοκάνων χειρόγραφος, σελίς /χροα', δπου ό καλλιγράφος бі' 
ερυθρών γραμμάτων λέγει ταύτα* « | Προτροπή καί ευχή του πανιερωτά-
του μου αυθέντου καί δεσπότου μητροπολίτου Τραπεζουντος καί υπερτιμου 
κυρου Βαρνάβα, είληφε τέρμα το π-αρόν ѵо^ох.а^оѵоуу^ κατά τόν Μάϊον 
μήνα, της έννάτης ίνδικτιώνος* του ς̂ωιθ' έτους, διά χειρός του έν μονα-
χοΐς τληπαθους καί αχρείου, Κοσμά ιερομόναχου». 

Κατά τους καταλόγους Ανθίμου καί Ευαγγελίδου ετει 1340-φ άρχι-
ερατευει εις Άκάκιος. Τοοτον αναφέρει άνευ χρονολογίας ό Αιβαδηνός 
(Περιηγ. σ. 31 έκδ. Παρανίκα) καί μετά χρονολογίας ό Πανάρετος, ορίζων 
μήνα Ίουλιον του 1341-ου έτους (σ. 20 έκδ. Fallmerayer). Προς αυτόν 

1) Μ. Παρανίκα, Συμβολή etc την του Πόντου ίστορίαν. 'Ανδρέου Λιβαδηνου περιή
γησις. Έν Κ/πόλει 1874, σ. 2. 

ВнзантійсвіЗ Времѳннивъ. ţn 
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δε αναμφιβόλως απευθύνεται το έν Act. et. diplom. 2, σ. 199, πατριαρ-
χικέν γράμμα. 

Είς τόν μητροπολίτην Νήφωνα Πτερυγιωνίτην ορίζεται τό 1364-ον 
έτος εκ γνώσεως του χρονικού Παναρέτου* αλλ' ούτος αναφέρει αυτόν μηνί 
'Οκτώβριο) του έτους 6872, επομένως δε τω 1363-ω (Παναρέτου σ. 31 
έκδ. Fallmerayer). Ή αρχιερατεία του είναι γνωστή και από του 1351-ου 
έτους, δτε μηνί Αύγούστω ευρισκόμενος έν Κ/πόλει υπέγραψε τόν συνο-
δικόν τρίτον τόμον κατά της Βαρλαάμ και Ακίνδυνου πλάνης. f/Opa Порф. 
Успенскаго Исторія Аѳона. Часть III. СПБ., 1892, σ. 779. Ό Νή-
φων κατά τόν Πανάρετον (σ. 32) απέθανε τη 19-η Μαρτίου 1364. 

Έντοΐς καταλόγοις αναγράφεται έτει 1349-ω ε!ς'ΐωσήφ. Τούτο δεν 
είναι αληθές. Πρόκειται περί του πρότερον καλουμένου Ιωάννου Ααζαροπού-
λου, δστις γενόμενος άρχιερεϋς μετωνομάσθη 'Ιωσήφ· αλλ* ή ώς άρχιερέως 
εκλογή αυτού έγένετο ευθύς μετά τήν ένταφήν του κατά Μάρτιον 19 του 
έτους 1364 αποθανόντος άρχιερέως Νήφωνος* επομένως έψηφίσθη κατά 
τόν αυτόν μήνα, κατ' άπρίλιον δε του ετ. 1365 έρχεται εκ Κ/πόλεως χειροτο
νημένος εις Τραπεζούντα, και μηνι Ίουλίφ του 1368 καταφεύγει εις Κων
σταντινούπολη (Παναρέτου χρον. σ. 32, 33 Fallmerayer)· διάδοχος δε αυτού 
παρουσιάζεται ουχί (ώς παρά τω Εύαγγελίδη) ό Νήφων ή ό Κωνσταντίνος, 
αλλ' ό Θεοδόσιος μηνί Αύγουστφ του ετ. 1370. Ό Τραπεζουντος Ιωσήφ 
αναφέρεται άνωνυμως έν πατριαρχικοΐς έγγράφοις των ετών 1364, 1365, 
1368 (Acta Patriarch, τ. 1, σ. 459, 461, 471, 488, 498). Έκτενέ-
στερον περί του Ιωσήφ πραγματεύομαι έν τω προλόγω των έμών Fontes 
hist, imperii Trapezuntini τ. 1, σ, Ι—IV. 

Έν τοΤς καταλόγοις προσθετέος είς μητροπολίτης 'Αντώνιος, ου ή 
χειροτονία έγένετο έν ΤραπεζοΟντι, πιθανώς δε περί το τέλος του 14-ου 
αιώνος. Όρα τα ημέτερα σημειώματα έν τοις ΒυζαντινοΤς Χρονικοΐς, 
1898, τ. 5, σ. 679, § 3. 

Προσθετέος ωσαύτως εις Συμεών έτει 1402-ω έλθών εις Τραπε
ζούντα εκ Κ/πόλεως. f/Opa αυτόθι σ. 680. Είς τόν Συμεών ίσως αποτεί
νεται το έν Act. Patriarchatus (τ. 2, σ. 483) άχρονολόγητον γράμμα. 

Έν τοΐς καταλόγοις Άνθιμου και Ευαγγελιδου καταγράφεται μεταξύ 
τών ετών 1410 —1415 ό μητροπολίτης Θεόδουλος. Τούτον γνωρίζομεν 
μόνον εκ του παρά Lequien (τ. 1, σ. 512. Πρβλ. Η. Красносель-
цевъ, Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ литиргическихъ рукописяхъ Ватикан
ской Библіотеки. Казань 1885, σ. 39 — 42) αυτογράφου του σημειώ
ματος, δπου ό Θεόδουλος μηνι Αυγουστφ 1408 παριστά εαυτόν ευρισκό-
μενον έν Μόσχα ώς «ποτέ Τραπεζοϋντος» αρχιερέα* αλλ' έτει 1407, ότε 
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ήλθεν εκ Κ/πολεως εις Νόβγοροδ, έτιτλοφορεΐτο μητροπολίτης Τραπεζουν-
τος* ώς δε εικάζει δ Κρασνοσέλτσεφ, ή από του θρόνου Τραπεζοϋντος παρ-
αίτησις του Θεοδούλου θα έγένετο εν Μόσχα έτει 1408-φ. 

Κατά τι σημείωμα εκ χειρογράφου μηνί Νοεμβρίφ του έτους 6931, 
άρα έτ. 1422-φ, χειροτονείται μητροπολίτης εις ανώνυμος (δρα Μ. Ι. Γε-
δεών εν Ήμερολογίφ της 'Ανατολής. Έν Κ/πόλει 1886, τ. 6, σ. 178). 
Τον άνώνυμον τούτον δυνάμεθα ίσως να άναγνωρίσωμεν έν τφ άτόμφ του 
μητροπολίτου Δοσιθέου, δν γινώσκομεν μόνον εξ ών λέγει ό Δημητρακό
πουλος (Προσθήκαι και διορθώσεις, σ. 5) και δν εντεύθεν παραλαβών δ 
Εύαγγελίδης ανέγραψε μεταξύ τών ετών 1415 —1430. 

Έκ τών καταλόγων δέον να έξαιρεθη δ του έτους 1465 μητροπολίτης 
Βασίλειος ώς ανύπαρκτος, ομοίως δε ό τών ετών 1469—1470 ανύπαρ
κτος μ.Ύίτροπο'λίτΎΐζ Συμεών, διότι δ υπό τό δνομα τούτο γενόμενος πατρι
άρχης ποτέ δεν έχρημάτισεν άρχιερεύς έν Τραπεζουντι. 

Μεταξύ τών ετών 1471—1472 μητροπολίτης ήτον είς Παγκράτιος* 
δρα την περί αύτοϋ μαρτυρίαν έν τη ημετέρα 'Εκθέσει παλαιογραφικών 
ερευνών έν άρχαιολογ. παραρτ. 'Ελλ. Φιλολογ. Συλλόγου, τ. 17, σ. 17. 

Προσθετέος έν τοΐς καταλόγοις εις Γεράσιμος μητροπολίτης έτει 
1506-φ. "Ορα Bulletin de corresp. hellénique, τ. 20, σ. 500. 

Ή χρονολογία τών επομένων μητροπολιτών είναι συγκεχυμένη έν 
τοις αύτοΐς καταλόγοις. 

Μάξιμος. Τούτον οί κατάλογοιθέλουσι μητροπολίτην μεταξύ τών ετών 
1594—1599, και τούτο άνευ αποδείξεως* εγώ δε γινώσκω αυτόν Τραπε
ζουντος αρχιερέα έντω 1570-φετει. "Ορα Acta et diplomata, τ. 5,σ. 177. 

'Άνθιμος Γ'. Τούτον δ Εύαγγελιδης ώς Άνθιμον Δ' τάσσει μεταξύ 
τών ετών 1572—1578. Ό "Ανθιμος ούτος λογιστέοςτρίτος, κατείχε δε τον 
θρόνον ΤραπεζοΟντος έτει1583-α>. f/Opa Acta et diplomata, τ. 5, σ. 245. 

Θεοφάνης. 'Ορίζει και τούτω δ Εύαγγελίδης τα έτη 1585—1594. 
Ό Θεοφάνης είς έμέ τουλάχιστον είναι γνωστός έξ υπογραφών του του 
έτους 1590 και 1593. e/Opa W. Regel Analecta byzantino-russica. 
Petropoli 1891, σ. 88. Ά. Π.-Κεραμέως 'Ανέκδοτα ελληνικά, σ. 75. 

Γεράσιμος. Παρά τω Εύαγγελίδττ) τάσσεται μεταξύ τών ετών 1610 — 
1615. Τούτο δεν είναι βάσιμον, διότι δ Γεράσιμος ούτος γινώσκεται από 
του έτους 1596, κατά δε Φεβρουάριον του έτ. 1610 ύπέπεσεν εις κατηγο-
ριαν/Όρατήν ήμετέραν Μαυρογορδ. βιβλιοθήκην, τ. 1, σ. 121. Κ. Σάθα 
Μεσαίων, βιβλιοθ. τ. 3, σ. 556. 

5Εν Πετρουπόλει 17 'Ιανουαρίου 1904. 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 
ίο* 


