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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛϋΚΟΜΝΗΝΟΙ 

Σχόλια σχετικά με τα ιστορικά στοιχεία στα «Θαύματα του 'Αγίου 
Ευγενίου» του Ίωάννη-Ίωσήφ Λαζαρόπουλου* 

Ή Σύνοψις των τοϋ 'Αγίου θαυμάτων μερική εκ των πλείστων είναι το 

εκτενέστερο άπα τα δύο αγιολογικά κείμενα πού έγραψε ό 'Ιωάννης -'Ιωσήφ 

Λαζαρόπουλος (μητροπολίτης Τραπεζούντας άπα το 1364 εως το 13681), ακο

λουθώντας και αυτός την παράδοση και τη συνήθεια των λογίων τραπεζουν-

τιακής καταγωγής, να συγγράφουν πεζά ή ποιητικά κείμενα για τον πολιούχο 

της πόλης, τον "Αγιο Ευγένιο2. Δημοσιευμένο άπο τον Α. Παπαδόπουλο-Κε-

ραμέα το 18973, το κείμενο χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα ώς Ιστορική πηγή, κυ-

* Ή μελέτη αποτελεί εκτενέστερη επεξεργασία ανακοίνωσης πού παρουσιάστηκε στο 

Β' Παγκόσμιο Συνέδριο τοϋ Ποντιακού Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 31 'Ιουλίου - 7 Αυ

γούστου 1988.—Αφετηρία των παρατηρήσεων πού ακολουθούν ήταν ή αποδελτίωση της 

συλλογής κειμένων F o n t e s Historiae Imperii Trapezurit ini, πού πραγματοποιήθηκε σέ 

συνεργασία με τον Α. Γ, Κ. Σαββίδη στα πλαίσια τοϋ προγράμματος «Τράπεζα Πληρο

φοριών Βυζαντινής Ιστορίας» τοϋ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών τοΰ Έθνικοϋ "Ιδρύματος 

'Ερευνών (για το όποιο βλ. Β α σ ι λ ι κ ή ς Β λ υ σ ί δ ο υ και Έ λ ε ω ν ό ρ α ς K o u v -

t ο ύ ρ α - Γ α λ ά κ η, Το πρόγραμμα «Τράπεζα Πληροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» (Βυ

ζαντινή Χρονογραφία), Βυζαντινός Δόμος 1 (1987), σελ. 83-87. 'Ιδιαίτερα ευχαριστώ και 

άπο τη θέση αύτη τους κκ. Ο. Ααμψίδη και Χ. Μ. Ιΐαναγιωτάκη, για τις χρήσιμες υπο

δείξεις τους. 

1. Για τον 'Ιωάννη -'Ιωσήφ Λαζαρόπουλο βλ. Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ , '// 'εκκλησία Τρα-

πεζονντος, Άρχεΐον Πόντου 4-5 (1933), σελ. 209-211, 250-254, 787-789.—G. M o 

r a ν c s i k, Byzantinoturcira, τόμ. Α' (Βερολίνο 1958), σελ. 561 -562.— J . Κ a r a y a n-

n ο ρ u Ι ο s - G. W e i s s, Quellenkunde zur Geschichte von Byzanz (Wiesbaden 1982), 

άρ. 553.— Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, άρ. 14320. 

2. Βλ. Ο. Α α μ ψ ί δ η , "Λγιος Ευγένιος, ό πολιούχος της Τραπεζονντος. Γ. Τα άρ^ 

χαώτερα πεζά κείμενα. ΤΙ. Τα νμνογραφικά κείμενα, 'Αθήνα 1984, δπου εκδίδονται (ή 

επανεκδίδονται) κείμενα τοϋ "Ιωάννη Ηιφιλίνου, τοϋ 'Ιωάννη Ευγενικού, καθώς και ορι

σμένα ανώνυμα κείμενα για τον "Αγιο. Για τή λατρεία τοϋ 'Αγίου Ευγενίου βλ. Β e r-

n a r d e t t e M a r t i n - H i s a r d , Trébizonde et le culte de Saint Eugène. 6e-lle 

siècles, Revue des É tudes Arméniennes 14 (1980), σελ. 3 0 7 - 3 4 3 . - Γ ι α το τευχίδιο της 

' Ι ω ά ν ν α ς Σ ι β ρ ο π ο ύ λ ο υ, "Αγιος Ευγένιος, ό πολιούχος τϊ]ς Τραπεζούντας, 'Αθήνα 

1975, βλ. τίς παρατηρήσεις τοϋ Ο. Λ α μ ψ ί S η, Άρχεΐον Πόντου 33 (1975-76), σελ. 283. 

3. Α. Ρ a ρ a d ο ρ υ 1 ο S - Κ e r a m e u s, Fontes Historiae Imperii Trapezuntini, 

St. Petersbourg 1897 (ανατύπωση "Αμστερνταμ 1965), σελ. 77-136 (στη συνέχεια: FHIT). 
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ρ ί ω ς ω ς π ρ ο ς τ ι ς ε ιδήσε ις π ο ύ π α ρ έ χ ε ι σ τ η ν ε ν ό τ η τ α σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ή ν ε π ι δ ρ ο μ ή 

τ ώ ν Σ ε λ τ ζ ο ύ κ ω ν τ ο ϋ Σ ο υ λ τ α ν ά τ ο υ τ ο ϋ R û m ( Ι κ ο ν ί ο υ ) στην Τ ρ α π ε ζ ο ύ ν τ α , τ ο 

1222-12231. 

'Τπάρχει δμως και άλλη μια ενότητα με Ιστορικό υπόβαθρο στην αρχή 

τοϋ κειμένου2. Πρόκειται για μια εκτενή αναδρομή τοΰ Λαζαρόπουλου σέ γε

γονότα των χρόνων της Μακεδόνικης δυναστείας. Ή ενότητα αυτή δεν έχει 

σχολιασθεί ιδιαίτερα άπο τους ερευνητές, ΐσως επειδή περιλαμβάνει περιστα

τικά γνωστά, και με περισσότερες λεπτομέρειες, και άπο άλλες πηγές. Υπήρχε 

δμως ιδιαίτερος λόγος γι' αυτό το όψιμο ενδιαφέρον τοΰ Λαζαρόπουλου για 

τή Μακεδόνικη δυναστεία, και για τήν προβολή ειδικά αυτών τών Ιστορικών 

γεγονότίον τοΰ παρελθόντος; 'Επίσης, σέ ποια πηγή βασίστηκε ό Λαζαρόπου-

λος, και πώς χρησιμοποίησε το υλικό του; Κάποια απάντηση και πιθανή ερ

μηνεία στα ερωτήματα αυτά επιχειρούν να δώσουν οί γραμμές πού ακολου

θούν. Επιπλέον, επανεξετάζεται το πρόβλημα της χρονολόγησης τών κειμέ

νων και διατυπώνονται ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τή σύνθεση τών 

κειμένων της συλλογής Fontes Historiae Imperii Trapezimtini. πού περι

γράφουν θαύματα τοΰ 'Αγίου Ευγενίου. 

Ή «Σύνοψις» αρχίζει με μια έκφραση θαυμασμού προς τή Μακεδόνικη 

δυναστεία: ό εν βασίλευα ι μέγιστος 'Ρωμαίων αυτοκράτωρ Βασίλειος δ Μα

κεδών και οι εξ εκείνου φνντες, εγγονοί τε φημι και δισέγγονοι, άνδρικώτατοι 

αλλά και ευτυχέστατοι ανεφάνησαν πάνυ' ετι και αγαθοί κηδεμόνες τών υπη

κόων και στρατηγικότατοι (σελ. 79, 4-7). 'Ακολουθεί μια πολύ γρήγορη «γε

νεαλογική» επισκόπηση τών αυτοκρατόρων άπο τον Βασίλειο Α' εως τον Βα

σίλειο Β', εμπλουτισμένη με ορισμένα στοιχεία πού ό Ααζαρόπουλος θεωρεί 

σκόπιμο να παραθέσει στην περίπτωση κάθε αυτοκράτορα. Τα περισσότερα 

άπο τα γεγονότα είναι γνωστά και άπο άλλες πηγές, ορισμένα δμως, οσο του

λάχιστον γνωρίζω, δεν αναφέρονται άλλου. Ό τ α ν π.χ. ό Λαζαρόπουλος κάνει 

λόγο για τήν καταγωγή τοΰ Βασιλείου Α', δηλώνει δτι πατρίδα μεν εσχεν 

τήν Χαριούπολιν, πόλιν οϋσαν Μακεδονίας (σελ. 79, 10-11)3. Στή συνέχεια, 

1. Βλ. τελευταία Α. G. C. S a ν ν i d e s, Byzantium m the Near East: its Relations 

with the Seljuk Sultanate of Rum in Asia Minor, the Armenians of Cilicia and the Mon

gols, A.D. 1192-1237, Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 154-170, και ιδιαίτερα σελ. 155 και σημ. 1, 

δπου και ή παλαιότερη βιβλιογραφία. Πρόσφατα ό Μ. Κ u r s a n s k i s, L'empire de Tré-

bizonde et les Turcs au 13e siècle, R E B 46 (1988), σελ. 115-117, αναφέρεται και πάλι 

στα γεγονότα της επιδρομής, χωρίς Ομως να χρησιμοποιεί τή σχετική ελληνική βιβλιογραφία. 

2. FHIT, δ.π., σελ. 79-86. 

3. Για το χωρίο, το μόνο πού αναφέρει συγκεκριμένο τόπο καταγωγής τοΰ Βασιλείου, 

βλ. Ν. Α. Β έ η, Eine unbeachtete Quelle über die Abstammung des Kaisers Basileios / . . 

des Mazedoniers, BNJ 4 (1923), σελ. 76. 'Αναλυτική καταγραφή τών πηγών περί της 

καταγωγής τοϋ Βασιλείου Α' καΐ τών σχετικών απόψεων βλ. στον Χ. T o b i a s , Basil I 

(867-886), the founder of the Macedonian Dynasty: a study of the political and military 
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χωρίς άλλες λεπτομέρειες για τή σταδιακή ανάδειξη τοΰ Βασιλείου, ό Λαζα-

ρόπουλος αναφέρεται στο γάμο του μέ τήν Ευδοκία1, παραθέτοντας τή γνω

στότατη λεπτομέρεια δτι ήταν προηγουμένως ερωμένη τοΰ Μιχαήλ τοΰ «Πό

τη)), άλλα και τήν πρόσθετη πληροφορία δτι ενιοι δε τη Πουλχερία, τη τοϋ 

βασιλέως Μιχαήλ αύταδέλφη, ταύτην συνωκηκέναι καί κοινονον τω ανδρι επί 

τη σφαγή τοϋ όμαίμονος γεγονέναι (σελ. 79, 13-15)2. 

Συνεχίζοντας περί άπογόνίυν τοΰ Βασιλείου Α', ό Λαζαρόπουλος δέχεται 

δτι ό αυτοκράτορας παΐδας εγείνατο τεσσάρας (σελ. 79, 15-16)· δεν ενδιαφέ

ρεται δηλαδή για τις φήμες περί νοθογενείας τοΰ Λέοντα ζ ' 3 . Τονίζει, επί

σης, ιδιαίτερα τήν επιθυμία τοΰ Βασιλείου Α' να κάνει πατριάρχη το γιό του 

Στέφανο, καί για το Λέοντα ζ ' δηλώνει μόνον οτι h αυτοκράτορας ήταν πολύ 

μορφωμένος και δτι εϊχε νυμφευθεί τέσσερις φορές (ονομαστικά αναφέρεται 

βέβαια μόνον ή πρώτη γυναίκα τοΰ Λέοντα, ή Θεοφανώ). Πολύ σύντομος εί

ναι ύ σχολιασμός για τις βασιλείες τοΰ 'Αλεξάνδρου καί τοΰ Κωνσταντίνου 

Ζ', καθώς καί για τή συμβασιλεία τοΰ δεύτερου μέ το Ρωμανό Λεκαπηνό4, 

ενώ στην περίπτωση τοϋ Ρωμανού Β' επιμένει λίγο περισσότερο ό Λαζαρό

πουλος, για να τονίσει δτι και παιδίον ελέγετο. ΉδυπαΟείαις δέ τούτου και 

τρυφαΐς προσκειμένου και άνδράσι διεφθαρμένοις συνόντος, τήν της βασιλείας 

διοίκι\σιν 6 παρακοιμώμενος εϊχεν 'Ιωσήφ δ Βρίγγας και μετ αυτόν Νικηφό-

history of the Byzantine Empire in the Ninth Century (δακτυλ. διατριβή, Attn Arbor, Mi
chigan 1970), σελ. 2-50. Ειδικά για το χωρίο τής «Συνόψεως» βλ. σελ. 15-16, 40. 

1. Ό πατέρας της, ό "Ιγκηρ, χαρακτηρίζεται άπο το Λαζαρόπουλο ώς συγκλητικός, 
τίτλος πού δεν τοΰ αποδίδεται σέ άλλες, πιο πρώιμες, πήγες, δπως παρατηρεί ό G. M a n g o , 
Eudocia Ingerina, the Normans and the Macedonian Dynasty, ZRV1 14-15 (1973), σελ. 
19 ( = Byzantium and its image, Αονδίνο, Variorum Reprints, 1984, άρ. XV). Πβλ. 
επίσης Ε. Κ i s 1 i n g e r, Eudokia Ingerina, Basileios I und Michael III, JOB 33 (1983), 
σελ. 119-136. 

2. Ή πληροφορία αύτη, πού αποδίδει καί στην Πουλχερία ευθύνη για τή δολοφονία 
τοΰ Μιχαήλ, δεν επιβεβαιώνεται άπο τίς υπόλοιπες πηγές. Είναι γνωστό δτι ή Θεοδώρα 
καί οι κόρες της άπύ το 856 Ιπαψαν νά συμμετέχουν στα κοινά καί περιορίστηκαν σέ μο
ναστήρι (βλ. P a t r i c i a K a r l i n - H a y t e r , Études sur les deux histoires du règne 
de Michel III, Byzantion 41 (1971), σελ. 471-474, δπου καί oi πηγές), παραγκωνισμός 
δχι εύκολα ανεκτός. "Ισως, λοιπόν, ή πληροφορία τοϋ Λαζαρόπουλου, πού αποδίδεται αό
ριστα σέ «ένίους», να έχει κάποιο βαθμό αλήθειας ή νά άπηχεϊ φήμες καί εικασίες σχετικά 
μέ τή δολοφονία τοϋ Μιχαήλ. 

3. Βλ. τελευταία Χ. Ι. Τ ο ύ λ, Περί τής νοΟογενείας τον Λέοντος τοϋ Σοφον, Παρ
νασσός 21 (1979), σελ. 15-35. 

4. Τήν βασυχίαν τα> Ιδίψ άδελφξ) ' Αλεξάνδρα) καί τω νίφ α ντου Κωνσταντίνο» κα-
ταλ.ιπών. 'Αλέξανδρος δέ, καί αυτός πρόωρος εκτμηθείς τής ζωής, τω Κωνσταντίνο) μόνψ 
τήν βασιλείαν κατέλειψεν, δς καί κοινωνον τής βασιλείας τον 'ίδιον πενθερον εσχεν, τον 
Αακαπψαν 'Ρωμανον (σελ. 79, 24-27). 

21 
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ρος μάγιστρος ό Φοίκας (σελ. 79, 30-34) 1 . Μέ τήν ϊδια συντομία γίνεται λό

γος γ ια το δτι ή βασιλεία πέρασε στή Θεοφανώ καί στα ανήλικα παιδιά της, 

δτι ή τελευταία είχε παντρευτεί πρώτα το Φωκά καί δτι τοϋτον θανάτω άπο-

βαλοϋσα (σελ. 80, 6) —περιεκτικότατη καί καίρια ή βραχυλογική αυτή δια

τ ύ π ω σ η — τω Τζιμισχη Ιωάννη ήρμόσθη (σελ. 80, 6-7). Ή ταχύτατη αυτή 

γενεαλογική επισκόπηση στην ουσία αποτελεί Ινα είδος εισαγωγής στα γε

γονότα τών χρόνων τοΰ Βασιλείου Β' πού ακολουθούν, καί πού περιγράφονται 

μέ πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Χωρίς ό Ααζαρόπουλος να κάνει λόγο 

για το διάστημα επιτροπείας τοΰ Βασιλείου Λεκαπηνοΰ 2, συνεχίζει τήν εξι

στόρηση του. δηλώνοντας δτι ό Βασίλειος Β', τήν πατρώαν άναζωσάμενος 

αύτοκρατορίαν (σελ. 80, 8), άπεμάκρυνε αρχικά τον Βάρδα Σκληρό στή Με

σοποταμία 3 . Καί ή διήγηση τοΰ Λαζαρόπουλου συνεχίζεται μέ τήν παράθεση 

τών εξής γεγονότων: 

— ή αποστασία τοΰ Βάρδα Σκληρού καί ή ανάκληση τοΰ Βάρδα Φ ω κ ά 4 άπο 

τήν εξορία, ώστε να τον αντιμετωπίσει. 
— ή σύγκρουση Φωκά καί Σκληροΰ (μέ ενοποίηση τών διαφόρων φάσεων 

τών επιχειρήσεων σέ μία μόνο μάχη, πού τοποθετείται στο Α μ ό ρ ι ο ) . 

— ή καταφυγή τοΰ Σκληροΰ στή Βαγδάτη καί ή ανακήρυξη τοΰ Φωκά σέ 

αυτοκράτορα. 

— ή επιστροφή τοΰ Σκληροΰ μετά άπο τήν καταστολή τής στάσης τοΰ Ί ν ά ρ -

γου 5 . 

— ή αρχική συνεργασία Σκληροΰ καί Φ ω κ ά καί ή εξαπάτηση τοΰ πρώτου, 

μέ αποτέλεσμα τον περιορισμό του στο φρούριο τοΰ Τυροποιοΰ (πού δεν 

αναφέρεται ονομαστικά στο κείμενο). 

— ή συνεργασία τοΰ Φωκά μέ τους 'Αρμενίους (ειδικά ή εκστρατεία τών τε

λευταίων εναντίον τής Τραπεζούντας θεωρείται δτι αντιμετωπίστηκε μέ 

θαυματουργή παρέμβαση τοΰ 'Αγίου Ευγενίου) 6 . 

1. Για το Βρίγγα βλ. Λ. Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο υ , 'Ιωσήφ Βρίγγας. Προσωπογραφικά 
προβλήματα καί ιδεολογικά ρεύματα, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ. 87-116. 

2. Γιά το πρόσωπο αυτό βλ. W G . B r o k a a r , Basil Lacapenus. Byzantium in the 
tenth century, στον τόμο Studia Byzantina et Neohellenica Neerlandica, Leiden 1972, 
σελ. 199-234. 

3. Γιά τά γεγονότα τής αποστασίας τοΰ Βάρδα Σκληροΰ βλ. G. S c h l u m b e r g o r , 
L'épopée byzantine à la fin du Xe siècle τόμ. A', Παρίσι 1896, σελ. 350-450.—W. S e i b t, 
Die Skierai. Eine prosopographisch-sigillographische Studie, Βιέννη 1976, σελ. 36-58. 

4. Βλ. S c h ] u m b e r g e r, δ.π , τόμ. Λ', σελ. 672-707, 734-751.— Πβλ. T. D j υ-
r i c , Porodtéa F oka, ZRVI 17 (1976), σελ. 278-281. 

5. Στο κείμενο τής «Συνόψεως» αναγράφεται ώς «Οΐναρχος» (σελ. 81, 6). Γιά τις 
λεπτομέρειες βλ. S c h 1 u m b c r g e r, ο π , τόμ Α', σελ. 668-670 καί S e i b t, δ.π., 
σελ. 48-50. 

6. 'Αρχικά ό Φωκάς συνεργάστηκε μέ τους Αρμενίους εναντίον τοΰ Σκληροΰ, καί 
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— ή σύγκρουση Βασιλείου Β' καί Φωκά στην περιοχή τής 'Αβύδου καί ό 

μυστηριώδης θάνατος τοΰ τελευταίου. 

— ή υποταγή τοΰ Βάρδα Σκληροΰ. 

— ή μετάβαση τοΰ Βασιλείου Β' στην 'Αρμενία, για ρύθμιση τών εκκρεμο

τήτων πού προέκυψαν μετά άπο το θάνατο τοΰ ηγεμόνα Δαβίδ1. 

— οί νίκες τοΰ Βασιλείου Β' κατά τών Βουλγάρων, πού δέν απασχολούν ιδιαί

τερα τον Λαζαρόπουλο, άφοΰ το μόνο πού αναφέρει σχετικά είναι: είτα 

κατά Βουλγάρων στρατεύσας καί πολλούς ανελών, πλείστους δε καί ζω-

γρήσας και τα τούτων καταστρέψας βασίλεια, είκότως καί Βονλγαροκτό-

νος εκλήθη (σελ. 84, 24-27). 

— ή δεύτερη μετάβαση τοΰ Βασιλείου Β' στην 'Αρμενία2. Ή κατανίκηση τών 

'Ιβήρων επαναστατών καί πάλι αποδίδεται στή βοήθεια τοΰ 'Αγίου Ευγενίου. 

Κρίθηκε απαραίτητη ή αναλυτική καταγραφή τών ιστορικών στοιχείων πού 

περιλαμβάνει στή διήγηση του ό Λαζαρόπουλος. ώστε νά διευκολυνθεί ή προ

σπάθεια ταύτισης τοΰ προτύπου του. ΟΊ πηγές περί Μακεδόνικης δυναστείας 

βέβαια είναι αρκετές, καί ή επιλογή τοΰ Λαζαρόπουλου πολύ περιορισμένη. 

Πάντως άπο τα τμήματα κυρίως περί Σκληροΰ καί Φωκά, δπου ή διήγηση 

είναι λεπτομερέστερη, καί άπο τον τρόπο πού οργανώνεται ή αφήγηση τοΰ 

Ααζαρόπουλου, διαπιστώνεται ιδιαίτερη ομοιότητα προς τα αντίστοιχα χωρία 

άπο το ιστορικό έ'ργο τοΰ Ιωάννη Ζωναρά. Φαίνεται, λοιπόν, δτι ό συγγρα

φέας τής «Συνόψεως» είχε υπόψη του κυρίως αυτό το κείμενο. Το συμπέρασμα 

αυτό ενισχύεται καί άπο τις φραστικές ομοιότητες πού παρατηρούνται ανά

μεσα στα δύο κείμενα: 

Ζωναράς (εκδ. Βόννης) Λαζαρόπουλος 

(α) (α) 

XVI.7.15: ΙΙΙ.414, 17-415, 1: καί ζεύ- 79, 11-13: γυναικί δε σννέζενκται Εύδο-

γνυσι τω Βασιλεία» Εύδοκίαν τήν Θνγα- κία, θνγατρί τίνος συγκλητικού "Ιγκηρος 

τέρα τον "Ιγκηρος, ήτις αύτφ τω κρατοΰντι καλουμένου, ην δή, ψασί τίνες, τω βασιλεί 

πρφην επαλλακεύετο. Μιχαήλ τφ καλούμενα) Πότη πριν παλ-

λακενεσθαι. 

αργότερα καί εναντίον τοΰ Βασιλείου Β'. Πβλ. S c h l u m b e r g e r, δ.π., τόμ. A', σελ. 

360-362, 7 3 3 - 7 3 4 . — S e i b t , δ.π., σελ. 51-54. 

1. Ή μετάβαση αυτή χρονολογείται στο έτος 1000. Βλ. S c h l u m b e r g e r , δ.π., 

τόμ. Β', Παρίσι 1898, σελ. 165. Πβλ. R. G r ο u s s e t, Histoire de l'Arménie, Παρίσι 

1973, σελ. 532-535.— W . F e l i x , Byzanz und die islamische Welt im früheren 11. 

Jahrhundert. Geschichte der politischen Beziehungen von 1001 bis 1055, Βιέννη 1981, 

σελ. 132 καί σημ. 3. Ή εκστρατεία αναφέρεται καί στο άλλο κείμενο τοΰ Λαζαρόπουλου, 

τον «Λόγον ιστορικόν» {FHIT, σελ. 71, 16-23). 

2. Ή εκστρατεία πραγματοποιήθηκε το 1021/1022. Βλ. S c h l u m b e r g e r , δ.π., 

τόμ. Β', σελ. 498-536.— G r ο U S S e t, δ.π., σελ. 547-550, 554.— P e l i x, δ.π., σελ. 137-

140 καί σημ. 24-25. 



324 Σ Τ Ε Μ Ο Σ Λ AM Π Α Κ Η Σ 

(β) 

XVI.8.13: 111.419, 5-7: τον δέ τέταρτον 

Στέφανον πατριάρχην βουλόμενος προχει-

ρίσααθαι, νεώτατον οντά τότε, τφ κλήρω 

τής τον θεοΰ εκκλησίας καταριθμεί. 

(γ) 
XVI.23 1: 111.490, 5: ό νιος δέ αντοϋ 

'Ρο)μανός, δς καί παιδίον έλέγετο. 

(8) 

XVT 23 6: III 490, 14-18: αυτός μεν ουν 

ό 'Ρωμανός τρυφαϊς καί ήδυπαθείαις έξέ-

δωκεν εαυτόν καί έκδεδιητημένη ζωή καί 

άνδράσι σννήν διεφθαρμένοις τε καί fjoi-

μοίς' τήν δέ τής βασιλείας διοίκησιν υπό 

τον πραιπόσιτον καί παρακοιμώμενον τον 

Βρίγγαν 'Ιωσήφ εποιήσατο. 

(ε) 

XVII.4.14: ΙΙΙ.539, 13-15: ύποπτεύων δε 

τον μάγιστρον Βάρδαν τον Σκληρόν, στρα-

τηλάτην οντά καί πάσας ύφ' εαυτόν έχοντα 

τάς έφας δυνάμεις, αφαιρείται μεν αύτοϋ 

τήν τον στρατηλάτου αρχήν, δονκα δέ Με

σοποταμίας αυτόν προχειρίζεται. 

(στ) 

XVII.5 40: ΙΙΙ.544, 11-545, 1: τον Φω-

κάν Βάρδαν εκ τής νπερορίας άνεκαλέ-

σατο καί δρκοις αυτόν φρικώδεσιν ένδη-

σάμενος καί παλαμναιοτάταις άραϊς μή αν 

ποτέ τή βασιλεία έπιθέσθαι μηδέ κατά τών 

βασιλεύονται βουλεύσασθαι, ταις περι-

λοίποις δυνάμεσι τον άνδρα έφίστησι, μά

γιστρον τε τιμήσας καί χρήματα δαψιλή 

παρασχόμενος καί τήν κατά τοϋ Σκληρού 

μάχην αντφ αναθεμένος. "Απεισιν οϋν δ 

Φωκάς. Ό Σκληρός δέ τοϋτο μαθών τότ 

εγνω μαχέσασϋαι προς άνταγωνιστήν άξιό-

μαχον καί αράς άπήει καί περί το 'Αμά

ρων συμπλέκεται τφ Φωκά, καί γίνεται 

μάχη τών στρατευμάτων, καί ήσαν ύπερ-

τεροΰντες οι τοϋ Σκληροΰ, οι δέ περί τον 

Φωκάν τα νώτα έτρέψαντο. 

(ζ) 

XVII.5.42: ΙΙΙ.545, 1-4: τή δ'έξης οΐ τών 

στρατευμάτων έξάρχοντες αυτοί προς αλ

λήλους μαχέσασθαι εϊλοντο. 

(β) 

79, 17-18: καί Στέφανον, δν δή καί πα

τριάρχην ποιήσαι προήρητο, νεώτατον έγ-

καταλέξας τω κλήροι... 

79, 29-30: καί μετ αυτόν 6 υιός αέ>τοϋ 

'Ρωμανός, δς καί παιδίον έλέγετο. 

(δ) 

79, 30-32: ήδυπαθείαις δέ τούτον καί τρν-

φαϊς προσκειμένου καί άνδράσι διεφθαρ-

μένοις συνόντος, τήν τής βασιλείας διοί

κησιν ο παρακοιμώμενος ίΐχεν 'Ιωσήφ ο 

Βρι'γγας. 

(ε) 

80, 8-10: τον Σκληρόν Βάρδαν τον μά

γιστρον, στρατηλάτην τυγχάνοντα, τής αρ

χής αφαιρείται καί δονκα τούτον Μεσοπο

ταμίας χειροτονεί. 

(στ) 

80, 14-19: Φωκάν τον Βάρδαν εκ τής 

νπερορίας άνακαλεσάμενος καί δρκοις αυ

τόν εμπεδώαας, μήποτε κατά τής βασι

λείας τι μελετήσειε, καί μάγιστρον τιμή

σας καί δυνάμεις ουκ ολίγας καί χρήματα 

δονς, εκπέμπει κατά τον Σκληροΰ καί γί

νεται μάχη τών στρατευμάτων κατά το 

Άμμόριον ήσαν δ' ύπερτεροΰντες οί τον 

Σκληροΰ" έτρεψαν γαρ νώτα οί περί Φωκάν 

(ζ) 
80, 19-20: τή δ' ύστεραία μονομαχήσαι ό 
Σκληρός καί ό Φωκάς εϊλοντο. 
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XVII.5.44-45: ΙΙΙ .545, 10-14: ό δέ γε 

Φωκάς άντέπληξε τον Σκληρόν κορύνη κα

τά τής κεφαλής, καί ο πληγείς σκοτοδι-

νιάσας τφ τοΰ ϊππον τραχήλω έπέπεσεν 

δν οί περί αυτόν κακώς έχοντα θεασάμενοι 

καί τφ εκ τής πληγής αϊματι πεφυρμέ-

νον, περιστάντες σννέσχον καί έπήγαγον 

εις πηγήν. 

m 
XVII.5.46: ΙΙΙ .545, 17-546, 3: εν τούτω 

δ' ό ίππος δ τοΰ Σκληροΰ τον κατέχοντα 

έκφνγών καί άποσκιρτήσας έπιβάτου χω

ρίς έκρόαινεν άνά το στρατόπεδον αϊματι 

τήν χαίτην διάβροχος' δν ίδόντα τα τοΰ 

Σκληροΰ στρατεύματα (επίσημος γαρ ην 

ό 'ίππος, κεκλημένος Αιγύπτιος) καί οίη-

θέντα πεσεϊν τον εαυτών ηγεμόνα, άκρα-

τώς ώρμήκεσαν προς φυγήν. 

(0 
XVH.6.22: ΙΙΙ.550, 9-10: της γαρ τών 

Περσών αρχής καταλυθείσης ύπό Σαρα

κηνών. 
(ια) 

XVII.7.1: 111.551, 16-17: Ό μεν ουν 

Σκληρός καί οί σνν αντφ ές τα 'Ρωμαίων 

έπανεληλύθεσαν όρια. 

(Φ) 
XVII.7.2: 11 f.551, 19: κοινωνός άξιων 

είναι καί τοΰ πολέμου καί τής βασιλείας 

αυτής. 

XVII.7.4-5: ΙΙΙ.552, 4-8: καί τάς σννθή-

κας δρκοις καθ' Ιερών έμπεπέδωκεν. 'Επί 

τούτοις τεθαρρηκδ>ς ό Σκληρός πρόσεισι 

τφ Φωκά. Ό δ' εντός άρκνων τούτον λα

βών αφαιρείται μέν αύτοΰ τό σχήμα δή 

τό βασίλειον, καθείργνυσι δέ καί φρονράν 

αύτω περιίστησιν. 

(ιδ) 

XVII.7.37: Π1.557, 12-13: εις Ίβηρίαν 

άπήει κληρονόμος καταλειφθείς παρά τοϋ 

κονροπαλάτου Δαβίδ θανόντος τής έκείνψ 

διαφερούσης αρχής. 

(ιε) 

XVII.7.38: ΙΙΙ.557, 14-17: καί τής κα-

(η) 

80, 22-26: d Of γε Φωκάς άντιπλήττει τον 

Σκληρόν κατά τοΰ κράνους βαλ.ών τον δέ 

σκοτοδίνης πλησθέντα κάπί τή χαίτχ\ τοΰ 

τραχήλου τοϋ ϊππου πρηνή πεσόντα, οί 

περί αυτόν θεασάμενοι σννέσχον αντίκα 

καί επί φρέαρ, εγγύς τυγχάνον, αυτόν άγα-

γόντες άνεψύχουν καί έθεράπευον. 

(θ) 

80, 26-29: ό τούτον δέ ϊππος έκταραχθείς 

καί άποδράσας τον κατέχοντος κροαίνει 

κατά τοΰ στρατόπεδον. Τοΰτο Ίδόντες τ à 

στρατεύματα άκρατώς εις φυγήν διρμη-

σαν, πεφονεϋσθαι νομίααντες τον Σκληρόν. 

81, 5: τής γαρ Περσών αρχής έ>πό Σα

ρακηνών τηνικαΰτα καταλυθείσης. 

(«) 
81, 15-16: ές τα τών 'Ρωμαίων έπανελ,ή-
λυθεν όρια. 

_(Φ) 
81, 17: κοινωνός είναι αύτφ τής βασιλείας 
καί τοϋ πολέμου άξιων ήτει. 

( Ι Υ ) , 81, 22-24; δρκοις τοίνυν εαυτούς έμπε-

δωσάντων αλλήλους, πρόσεισιν δ Σκληρός 

τφ Φωκά, ό δέ καί τό βασιλικόν παρα

χρήμα άπ' αντοϋ αφαιρείται σχήμα καί κα-

θείργννται εν φρουρά. 

(ιδ) 

84, 16-17: προς "Ιβηρίαν άπαίρει, κλη

ρονόμος καταλειφθείς παρά τοΰ κονροπα

λάτου Δαυίδ εις τήν έκείνψ διαφέρουααν 

δλην αρχήν. 

(ιε) 

84, 18-21: καί τής δλης χώρας εκείνης 
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ταλειφθείσης αντφ χώρας έπιλαβόμενος κρατήσας δ βασιλεύς, Γεώργιον μεν τον 
καί τον τοΰ Δαβίδ άδελφόν τον Εεώργιον τοϋ Δαυίδ άδελφόν τής ένδοτέρας 'Ιβηρίας 
τής ένδοτέρας 'Ιβηρίας ηγεμονεύοντα πα- ηγεμονεύοντα εύρων εϊασε τοϋτον άτάρα-
ρασκευάσας ήσνχίαν άγειν καί τοις Ιδίοις χον μένειν εν μόνοις τοις ιδίοις δρίοις. 
άρκεϊσθαι. 

"Οπως γίνεται φανερό άπο τά παραπάνω χωρία, ό Λαζαρόπουλος άλλοτε 

επαναλαμβάνει σχεδόν κατά λέξη τή φρασεολογία τοΰ Ζωναρά (περιπτώσεις 

γ ' 1 , ι', ια', ιβ', ιδ '), καί άλλοτε τροποποιεί λιγότερο ή περισσότερο το πρότυπο 

του" πάντοτε δμως είναι έκδηλη ή τάση νά συντομεύει τήν π η γ ή του. Χρησι

μοποίησε τό κείμενο τοΰ Ζωναρά μέ τρόπο καθαρά έρανιστικο καί συμπιλη-

ματικό, απλώς καί μόνο γιά νά δώσει Ινα εισαγωγικό πλαίσιο καί νά απο

κτήσει μια αφετηρία γιά τή συνέχεια τής εξιστόρησης του. Ή διήγηση τοΰ 

Λαζαρόπουλου δεν είναι πλήρης· αφήνει έ'ξω άπο τήν αφήγηση του πολλές 

παρασκηνιακές λεπτομέρειες τής ιστορίας τών χρόνων τής Μακεδόνικης δυ

ναστείας, καί σέ ενα τουλάχιστον σημείο υπάρχει καί παρανόηση τής πηγής 

του, δταν εμφανίζει τον Οϊναρχο νά ζητά τή βοήθεια τοΰ Βάρδα Σκληροΰ 

(σελ. 8 1 , 9-11), ενώ ό Χοσρόης εΐναι εκείνος πού συνεργάζεται μέ το Σκληρό 

(Ζωναράς XVII.6 .24: 111.551, Ι ) 8 . 

Πέρα δμως άπο τις γενικές αυτές παρατηρήσεις γ ιά τον τρόπο εργασίας 

τοΰ Λαζαρόπουλου, περισσότερο ενδιαφέρον θα είχε νά δοθεί μια εξήγηση, 

γιατί ο λόγιος Μητροπολίτης τής Τραπεζούντας έδειξε προτίμηση προς ορι

σμένα περιστατικά. Το ερώτημα είναι, αν είχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο νά 

προβάλει ιδιαίτερα τά γεγονότα περί Φωκά καί Σκληροΰ. Ή απάντηση πι

στεύω δτι πρέπει νά αναζητηθεί στά γεγονότα τής εποχής τοΰ Λαζαρόπουλου. 

Οί επαναστάσεις Φωκά καί Σκληροΰ τοΰ προκάλεσαν ορισμένους συνειρμούς 

προς σύγχρονες του καταστάσεις. 

Είναι γνωστό οτι άπο το 1330, πού πέθανε ό 'Αλέξιος Β' Μεγαλοκομνη-

νός, στην Τραπεζούντα είχαν ξεσπάσει πάμπολλες δυναστικές διαμάχες καί 

εσωτερικές συγκρούσεις, πού συνεχίστηκαν γιά πάρα πολλά χρόνια, ακόμα καί 

μετά άπο τήν άνοδο στο θρόνο τοΰ 'Αλεξίου Γ' (1349), τοΰ έγγονοΰ τοΰ 

'Αλεξίου Β ' 3 . Είναι γνωστή επίσης καί ή προσωπική συμμετοχή τοΰ Λαζα

ρόπουλου στην ενθρόνιση τοΰ 'Αλεξίου Γ', όπως ό ίδιος γράφει στο τέλος τής 

«Συνάψεως» (σελ. 135, 12-136, 15), δπου μεταξύ άλλων αφηγείται καί οτι ό 

1. Στο σημείο αυτό ό Ααζαρόπουλος παραλείπει τή διευκρίνιση τοΰ Ζωναρά δτι ό 
χαρακτηρισμός «παιδίον» άποσκοποΰσε στην αντιδιαστολή τοΰ Ρωμανοΰ τοΰ Η' άπο τον 
Ρωμανό Λ' τον Λεκαπηνύ (Ζο^ναράς XVI.23.1 :ΙΠ.49(), 6). 

2. Έκτος βέβαια αν πρόκειται για κάποιο λάθος στο χειρόγραφο, κατά τήν αντιγραφή 
τοΰ κειμένου. 

3. Γιά το ιστορικό πλαίσιο βλ. .1. P h . F a 11 m e r a y e r, Geschichte des Kaiser
tums von Trapezunt (Μόναχο 1827, ανατ. Hildesheirn 1964), σελ. 167-212. 
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"Αγιος Ευγένιος είχε παρουσιαστεί στο δνειρό του καί τοΰ εϊχε δηλοΊσει δτι 

αρξει δε Τραπεζούντας 'Αλέξιος ό τοϋ 'Αλεξίου εγγονός τοϋ Μεγάλου Κομνη

νού (σελ. 136, 8-10). 

Οί περιπτώσεις τώρα τοΰ Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου καί τοΰ 'Αλε

ξίου Γ' τοΰ Μεγαλοκομνηνοΰ παρουσιάζουν μερικές ομοιότητες. Συγκεκριμένα, 

καί οί δύο ανέρχονται σέ νεαρή ηλικία στον θρόνο, έπειτα άπο Ινα μεσοδιά

στημα διαταραχής τής φυσικής σειράς διαδοχής άπο πατέρα σέ γιό, καί κα

λούνται καί οί δύο νά υπερασπίσουν το θρόνο τους άπο τήν επιβουλή τών 

ισχυρών αριστοκρατικών οικογενειών. Καί στή διήγηση τοΰ Λαζαρόπουλου πα

ρέχεται ιδιαίτερη έμφαση στή συνδρομή τοΰ 'Αγίου Ευγενίου, άλλα καί στή 

συμβολή τών Τραπεζουντίων, στή σταδιακή επικράτηση τοΰ Βασιλείου Β' απέ

ναντι στους άνταπαιτητές τοΰ θρόνου του. Εϊναι γνωστό οτι στην κατανίκηση 

τοΰ Φωκά είχαν συντελέσει καί οί Τραπεζούντιοι, ανοίγοντας ενα δεύτερο μέ

τωπο εναντίον του καί κατανικώντας το γιό του Νικηφόρο στην περιοχή τοΰ 

Στενοΰ1. "Οταν ό Λαζαρόπουλος κάνει λόγο γιά το επεισόδιο αυτό, τονίζει 

δτι ή νίκη οφείλεται στή θαυματουργή παρέμβαση τοΰ 'Αγίου Ευγενίου, πού 

παρουσιάζεται στον 'Αρμένιο στρατηγό Παγκράτιο, τοΰ δηλώνει σέ τόνο αυ

στηρό οτι κακώς θεωρεί το Φωκά βασιλέα2 καί τον αναγκάζει νά αποσύρει 

τις δυνάμεις του. Παράγοντας σταθεροποίησης, λοιπόν, ό "Αγιος Ευγένιος, 

μέ σαφή τοποθέτηση υπέρ τοΰ νομίμου κατόχου τοΰ θρόνου. Στή Θεία Δύναμη 

πάλι αποδίδει ό Λαζαρόπουλος τον αιφνίδιο θάνατο τοΰ Φωκά στην "Αβυδο 

(σελ. 83, 23-24), απορρίπτοντας κατηγορηματικά τήν εκδοχή δηλητηρίασης 

του καί προσθέτοντας: εξελόντος εκ μέσου τον βέβηλον καί τή πολιτεία 'Ρω

μαίων είρήνην βαθεΐαν βραβεύσαντος (σελ. 83, 25-26). 'Αλλά καί è Βουλγα-

ροκτόνος κατά τή δεύτερη εκστρατεία του στην 'Αρμενία στάθμευσε στην Τρα

πεζούντα, ανακαίνισε το ναό τοΰ 'Αγίου Ευγενίου καί επικαλέστηκε τή βοή

θεια του. Καί πράγματι, συνεχίζει ό Λαζαρόπουλος, ό "Αγιος τον υποστήριξε-

εμφανίστηκε σέ κάποιον άπο τους "Ιβηρες καί τοΰ ανήγγειλε: ΎΗκον εκ Τρα-

πεζοϋντος βοηθήσων τω ανακτι, τους βαρβάρους δ' "Ιβηρας τροπώσαι καί υπη

κόους χρηματίσαι τω βασιλεϊ (σελ. 85, 28-30). 

"Ολες αυτές δμως ο'ι επεμβάσεις τοΰ 'Αγίου Ευγενίου συμβαίνει να απαλ

λάσσουν τήν Τραπεζούντα άπο δεινά καί προβλήματα, πού ομοιά τους αντι

μετώπιζε καί κατά τά μέσα τοΰ Μου αιώνα. Ό αναγνώστης τών κειμένων 

σίγουρα θα παρατηρούσε τις ομοιότητες ανάμεσα στα γεγονότα τής εποχής 

του καί στα γεγονότα τής εποχής πού επέλεξε νά παρουσιάσει ό Λαζαρόπου

λος. Είναι ή εποχή πού προσφυέστατα ό FaJJmerayer απεκάλεσε «περίοδο 

υπεροχής τής υψηλής αριστοκρατίας τής Τραπεζούντας επί τής αύτοκρατορι-

1. Βλ. R c h 1 υ m b e r g e r, δ.π., τόμ. A', σελ. 736.— S e i b t, δ.π., σελ 54 

2. Φωκάς, δν συ βασιλέα εϊρηκας αδίκως (σελ. 82, 25-26). 



328 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

κής εξουσίας τών Μεγαλοκομνηνών» 1, μέ κύριο χαρακτηριστικό τις εμφύλιες 

διαμάχες καί τήν αστάθεια. Το τελικό συμπέρασμα άπο τις διηγήσεις τοΰ 

Λαζαρόπουλου είναι δτι κατά το παρελθόν ειρήνη καί σταθερότητα εξασφαλί

σθηκαν χάρη στην άνωθεν επέμβαση τοΰ 'Αγίου Ευγενίου, ό όποιος επιπλέον 

υπήρξε προστάτης τής πόλης καί άπο τους εξωτερικούς εχθρούς: στην ενό

τητα πού περιγράφει τήν επιδρομή τών Σελτζούκων 2 τονίζεται μέ έμφαση ή 

θαυματουργή επέμβαση τοΰ 'Αγίου Ευγενίου 3, πού προκάλεσε τή συντριβή 

τών επιδρομέων. Ε ξ ί σ ο υ κρίσιμες ήταν οί περιστάσεις καί κατά τήν εποχή 

τοΰ Λαζαρόπουλου, οπότε ή Τραπεζούντα ήταν θέατρο εσωτερικών συγκρού

σεων, ενώ, έκτος άπο τις εσωτερικές ανωμαλίες, δεν ήταν ασήμαντη καί ή 

τουρκική απειλή 4 . Το κείμενο λοιπόν τοΰ Λαζαρόπουλου απεικονίζει μια εποχή 

κρίσης καί πιστεύω δτι αποσκοπούσε σέ έναν πολυδιάστατο ρόλο. Πρέπει νά 

θεωρηθεί προσευχή καί επίκληση συγχρόνως προς τον "Αγιο Ευγένιο, νά επέμ

βει καί στην προκειμένη περίπτωση καί νά αποκαταστήσει τήν τάξη· ταυτό

χρονα ό Λαζαρόπουλος θέλησε νά εμψυχώσει μέ το κείμενο αυτό τους συμπα

τριώτες του καί νά τους μεταδώσει τήν πίστη του δτι καί στις τωρινές κρί

σιμες στιγμές ή επέμβαση τοΰ 'Αγίου θα είναι καθοριστική, καί οτι οί αντι

ξοότητες θα ύπερκερασθοΰν. Σκοπός τοΰ Λαζαρόπουλου ήταν επίσης νά ενι

σχύσει το νεαρό 'Αλέξιο Γ' καί νά τον βοηθήσει νά σταθεροποιήσει τή θέση 

του. Το κείμενο περιλαμβάνει σκέψεις καί επιχειρήματα πού σίγουρα θά εντυ

πωσίασαν τους αναγνώστες του, οί όποιοι, δπως όλοι οί άνθρωποι τοΰ Με

σαίωνα, ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι σέ δ,τι σχετιζόταν μέ τή Θεία Δύναμη, καί 

γενικά μέ το στοιχείο του υπερφυσικού. 

Ή «Σύνοψις» τελικά έχει το χαρακτήρα ένος προπαγανδιστικού κειμένου 

υπέρ τοΰ νομίμου διαδόχου, καί προβάλλει το νέο αυτοκράτορα, ό όποιος 

σημειωτέον ήταν καί γιος τοΰ Βασιλείου Μεγαλοκομνηνοΰ: νά θέλησε άραγε δ 

Λαζαρόπουλος νά προκαλέσει έναν επιπλέον σκόπιμο συνειρμό προς τους δύο 

Βασιλείους τής Μακεδόνικης δυναστείας, καί ιδιαίτερα τον πρώτο, πού τις 

αρετές του τις κληρονόμησαν οί εγγονοί καί οί δισέγγονοι του, δπως έσπευσε 

νά δηλώσει ήδη άπο τήν αρχή τοΰ κειμένου του ό λόγιος Μητροπολίτης τής 

Τραπεζούντας 5 : Καί το πόσο υπολόγιζαν στή βοήθεια τοΰ 'Αγίου Ευγενίου οί 

1. Λυτός ό γενικός τίτλος χρησιμοποιείται για Ολο το δεύτερο μέρος τοΰ βιβλίου τοΰ 
F a 1 1 m e r a y e r, δ.π., σελ. 180 καί εξής. 

2. FUIT δ.π., σελ. 116-132 Για τή σχετική βιβλιογραφία πβλ. σελ. 320, σημ. 1. 
3. Βλ. κυρίως FUIT, δ.π., σελ. 125, 19-128, 19. 

4. Για τις σχέσεις τών Μεγαλοκομνηνών προς τα τουρκικά φύλα κατά το δεύτερο 
μισό τοΰ 14ου αιώνα βλ. Ε 1 i s a b e Ι h Ζ a e li a r i a d ο u, Trebizond and the Turks 
(1352-1402), Άρχεΐον Πόντου 35 (1979), σελ. 333-358 (= Romania and the Turks (c. 
1300-c. 1500), Λονδίνο, Variorum Reprints, 1985, άρ. III). 

5. Βλ. παραπάνω, σελ. 320. 
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κύκλοι γύρω άπο τον 'Αλέξιο Γ', άλλα καί ό 'ίδιος ό αυτοκράτορας, φαίνεται 

άπο το γεγονός δτι ή στέψη του έγινε στο ναό τοΰ 'Αγίου Ευγενίου, καί μά

λιστα στις 21 Ιανουαρίου, τήν ήμερα τής εορτής τοΰ 'Αγίου, δπως πληροφο

ρεί ό χρονικογράφος τής αυτοκρατορίας τών Μεγάλων Κομνηνών, ό Μιχαήλ 

Πανάρετος1. 

Βέβαια δσα αναπτύχθηκαν προηγουμένως δέν συμβιβάζονται προς τήν κρα

τούσα αντίληψη γιά τις συνθήκες συγγραφής τών κειμένων. Τόσο ό Α. Παπα-

δόπουλος-Κεραμεύς2, δσο καί ό Μητροπολίτης Χρύσανθος3, δέχονται οτι τά 

κείμενα γράφτηκαν μετά άπο το 1368, δταν ό Λαζαρόπουλος απομακρύνθηκε 

άπο το μητροπολιτικό θρόνο τής Τραπεζούντας. Επιπλέον ό Χρύσανθος θεω

ρεί πιθανό καί το δτι ό Λαζαρόπουλος απομακρύνθηκε πέφτοντας στή δυσμέ

νεια τοΰ αυτοκράτορα4. Ό προσδιορισμός τοΰ χρόνου συγγραφής έγινε μέ βά

ση τον τίτλο τοϋ πρώτου κειμένου (Ιωσήφ τοϋ χρηματίσαντος μητροπολίτου 

Τραπεζοϋντος) καί τήν επιγραφή τοΰ κεφαλαίου 26 τής «Συνάψεως» (περί 

τής Ιάσεως Ιωάννου τοϋ γεγονότος ύστερον άρχιερέο)ς τής πόλεως ταύτης). 

'Αλλά οί επιγραφές αυτές πιθανότατα οφείλονται στο άτομο πού επιμελήθηκε 

τήν αντιγραφή τών κειμένων, ί'σως στον 'ίδιο εκείνον οπαδό τοΰ Λαζαρόπουλου 

πού έδωσε τήν ανώνυμη συνέχεια τών θαυμάτων τοΰ 'Αγίου5. 'Αποδίδουν, στην 

περίπτωση αυτή, μια ιδιότητα πού είχε ό Ααζαρόπουλος κατά το χρονικό 

διάστημα τής αντιγραφής τών κειμένων, καί οχι αναγκαστικά στο διάστημα 

τής συγγραφής τους. Άλλα καί ή απόδοση τής απομάκρυνσης τοΰ Λαζαρό

πουλου στή δυσμένεια τοΰ Αλεξίου Γ' αποτελεί απλή εικασία τοΰ Χρύσανθου. 

Δυστυχώς ό Πανάρετος απλώς αναφέρει οτι εξήλΟεν δ μητροπολίτης κυρ 'Ιω

σήφ εκ τον θρόνου της Τραπεζούντας και απηλθεν εν τη μονή της Έλεούσης6, 

χωρίς να πληροφορεί καί για τά αίτια τής απομάκρυνσης. Εξίσου πιθανό εί

ναι νά αποσύρθηκε ό Λαζαρόπουλος γιά λόγους υγείας ή καί γήρατος. Δέν 

είναι απόλυτα βέβαιη λοιπόν ή τοποθέτηση τής συγγραφής τών κειμένων με

τά άπο το 1368. Αντίθετα, περισσότερο δικαιολογημένη φαίνεται ή τοποθέ

τηση τής συγγραφής τής ((Συνάψεως» αμέσως μετά άπο τήν άνοδο στο θρόνο 

τοΰ Αλεξίου Γ', στά χρόνια γύρω στό 13507, πού ήταν καί το πιο κρίσιμο 

1. καί έστέφθη έν τφ ναφ τον αγίου Ευγενίου μηνί ' Ιανουαρίω εις τάς κα', κατά 
τήν τοΰ άγιου έορτήν (βλ. Ο. Α α μ ψ ί δ η , Μιχαήλ τοΰ Παναρέτου περί τών Μεγάλων 
Κομνηνών. ΕΙσαγοίγή-εκδοσις-σχόλια, 'Αθήναι 1958, σελ. 69, 13-14). 

2. FUIT, δ.π., εισαγωγή, σελ. IV-V. 
3. Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ , Ή 'Εκκλησία Τραπεζοϋντος, δ.π., σελ. 254. 
4. δ.π., σελ. 252-253. 
5. FHIT, σελ. 137-149. 
6. Πανάρετος, έκδ. Α α μ ψ ί δ η , δ.π., σελ. 76, 21. 
7. Καί ό Β έ η ς, ο.π., σελ. 76, γράφει «um 1350», χωρίς δμως ανάλυση τής σκέψης 

του. 
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διάστημα καί υπήρχαν περισσότεροι κίνδυνοι γιά τήν ανατροπή του. 

Ή «Σύνοψις» τελικά συνεχίζει καί συμπληρώνει τό άλλο κείμενο τοΰ Λα

ζαρόπουλου, τον «Λόγον»1, πού έγραψε σχετικά μέ τήν καθιέρωση τοΰ εορ

τασμού τοΰ 'Αγίου, οχι μόνον επειδή περιγράφει περισσότερα θαύματα, άλλα 

καί επειδή ολοκληρώνει τήν προβολή τής οικογενείας τοΰ Αλεξίου Β'. Καί 

στο «Λόγο» υπάρχουν αναδρομές σέ ιστορικά γεγονότα τοΰ παρελθόντος2, ενώ 

δέν λείπει καί το υπερφυσικό στοιχείο: ό Αλέξιος Β' Μεγαλοκομνηνος ήρωο-

ποιεΐται μέ τό παραμυθικο επεισόδιο τής διήγησης γιά το πώς σκότωσε τό 

Δράκοντα στο Δρακοντοπήγαδο3. "Πδη έχει επισημανθεί ή ομοιότητα προς 

ανάλογο επεισόδιο στο Βασίλειο Διγενή Άκριτα^, άλλα καί προς τό αντίστοιχο 

υλικό τών λαϊκών παραμυθιών γιά τή δρακοντοκτονία5 (προετοιμασία τοΰ ήρωα -

προσευχή στον Ά γ ι ο Ευγένιο - εξολόθρευση τοΰ θηρίου - αποκοπή τοΰ κεφα

λιού τοΰ δράκοντα προς επιβεβαίωση τής αξιοπιστίας τής διήγησης). "Ασχετα 

δμως άπο τήν παρουσία παραμυθικών μοτίβων, πιθανόν νά υποκρύπτεται πίσω 

άπο τή διήγηση κάποια ενέργεια τοΰ 'Αλεξίου Β' γιά τήν εξασφάλιση τής 

υδροδότησης τής περιοχής. Δέν χρειάζεται νά τονιστεί ή σπουδαιότητα τής 

ύπαρξης νεροΰ, καί ιδιαίτερα γιά τις αγροτικές περιοχές. Παρόμοια ενέργεια 

τοΰ Αλεξίου Β' θα ήταν πολύ σημαντική γιά τήν περιοχή, 'ικανή νά τοΰ προσ

δώσει αίγλη ήρωα" φυσικό λοιπόν νά θεωρηθεί ισοδύναμη προς τις έν γένει 

1. F HIT, σελ. 52-77. 

2. Σχεδόν ονομαστικές αναφορές, δπως φαίνεται άπο τά ακόλουθα: επί τής βασιλ,είας 

τών 'Ρωμαίων 'Αναστασίου, τοΰ καί Λικόρον καλουμένου (σελ. 69, 4-5), έπί τής αυτο

κρατορικής τών 'Ρωμαίων αρχής Βασιλείου τοϋ Μακεδόνος άνάσσοντος, έν δέ τή Τραπε-

ζοϋντι τοϋ έν άγίοις 'Αθανασίου τό τηνικαΰτα καιρόν άρχιερατεύοντος (σελ. 53, 17-20), 

επί τής βασιλείας Κωνσταντίνον τοϋ Μονομάχον, (σελ. 73, 14-15), τα τ^ς βασιλείας τών 

Τραπεζονντίων σκήπτρα δ έν βασιλεϋσι διαδέχεται περιφανέστατος τε καί άξιάγαστος 'Αλέ

ξιος εκείνος ό Μέγας Κομνηνός (σελ. 59, 32-60, 2), δτε δή καί Γρηγόριος έν ίερεΰσι καί 

μονοτρόποις σεβασμιώτατος, ήκμαζε... δ Χιονιάδης καλούμενος (σελ. 65, 31-66, 3). "Απλώς 

δηλαδή μέ τις μνείες αυτές ό Λαζαρόπουλος παρέχει κάποια χρονολογική ένδειξη γιά τις 

θαυματουργές επεμβάσεις τοΰ 'Αγίου. Μέ τον ίδιο τρόπο αναφέρεται καί ό Δούξ Χαλδίας 

Ιωάννης Χάλδος (σελ. 57, 26-27), γιος εκείνου τοΰ Χάλδου πού εΐχε ανεγείρει τή Μονή 

τοϋ Σωτήρος Χρίστου τών Συρμένων (πβλ. Χ ρ ύ σ α ν θ ο υ , '11 Έκκλ.ησία Τραπεζοϋντος, 

δ.π., σελ. 220, 506 καί Α. Α. Μ. Β r y e r - D. W i n f i e 1 d, The Byzantine Monuments 

and Topography of the Pantos, Ουάσιγκτον 1985, σελ. 316, 327-328), καθώς καί ό δσιο-

μάρτυρας Θεόδωρος Α' Γαβράς (βλ. Α. Α. Μ. Β r y e r, A Byzantine Family: the Gabrades 

Univers i ty of Birmingham Historical J o u r n a l 12 (1970), σελ. 175, άρ. 3 ( = The Empire 

of Trebizond and the Pontos, Λονδίνο, Variorum Repr ints , 1980, άρ. I II) . 

3. FH1T, σελ. 63-65. Γιά τήν τοποθεσία βλ. Β r y e r - W i ri f i e 1 d, δ.π., σελ. 207. 

4. Βλ. B r y e r - W i n f i e 1 d, δ.π , σελ. 207. 

5. Βλ. M. 'Λ λ. Ά λ ε ξ ι ά δ η, ΟΊ έλ,λ.ηνικές παραλλαγές γιά τον δρακοντοκτόνο 

ήρωα (Aarne-Thompson 300, 301 Α καί 301 Β). Παραμνθολογική Μελέτη, 'Ιωάννινα 

1982, ιδιαίτερα σελ. 88-89 καί σημ. 3. 
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επιτυχημένες ενέργειες τής βασιλείας του, καί νά προβληθεί παράλληλα μέ αυ

τές στο κείμενο τοΰ Λαζαρόπουλου. 

"Οσο γιά τή χρονολόγηση τοΰ «Λόγου», μια πιθανή ένδειξη προσφέρει ό 

επίλογος του, στον όποιο ό Λαζαρόπουλος παρακαλεί τον Ά γ ι ο Ευγένιο ϊνα 

τά καθ' ημών τών πιστών επεγειρόμενα έθνη, ίίΟεα, βάρβαρα, άνωθεν επο

πτεύων άπωση καί τά τόξα συντρίβοις αυτών καί τα ξίφη (σελ. 76, 16-18). 

Είναι φανερό δτι è Ααζαρόπουλος γράφει επηρεασμένος άπό κάποια τουρκική 

επίθεση μέ ολέθριες συνέπειες γιά τήν Τραπεζούντα, άφοΰ, δπως τονίζει, ώς 

έν δρυμώ ξύλων άξίναις έξέκοψαν ημάς, εν πελέκει καί λαξευτηρίω κατέρρα-

ξαν τάς ενεγκούσας τους σους συνάΟλους χώρας, ένεπύρισαν εν πυρί τους 

ναούς αυτών καί τάς εορτάς αυτών κατέπαυσαν ίτι τάς πέριξ δηώσαντες χώ

ρας άπάσας εις φροϋδον πάντα πεποίηκαν (σελ. 76, 20-25). Είναι γνωστές οί 

καταστρεπτικές συνέπειες τής επιδρομής τών «Άμιτιωτών» Τούρκων τον Ι ο ύ 

λιο τοΰ 1341, δταν ήλθασιν οί Άμιτιώται Τούρκοι καί ετράπησαν οί 'Ρωμαίοι 

ατερ πολέμου καί έσκοτώΟησαν Χριστιανοί πολλοί καί εκαύθη ή Τραπεζοϋς 

δλ,η, εντός καί εκτός, καί έκαύθησαν λαός πολ.ύς καί γυναίκες καί παιδία1. Πι

θανότατα λοιπόν è Λαζαρόπουλος νά έγραψε επηρεασμένος άπό τήν καταστρο

φή αυτήν άφ' ενός καί κάτω άπο τό φόβο μιας νέας τουρκικής επιδρομής άφ' ε

τέρου, αφού επιθέσεις κατά τής Τραπεζούντας είχαν γίνει καί τον Αύγουστο 

τοΰ 1341, τό 1343 καί τό 13472. Ό «Αόγος» δηλαδή φαίνεται νά έχει περισ

σότερη σύνδεση μέ γεγονότα τής δεκαετίας τοΰ 1340, άφοΰ οί τουρκικές επι

δρομές μετά άπό το 1350 δέν είχαν άμεσες επιπτώσεις καί καταστρεπτικές 

συνέπειες γιά τήν ίδια τήν πόλη τής Τραπεζούντας3. 

Άλλα καί ή άνο^νυμη συνέχεια τών θαυμάτων4 προσφέρει ορισμένα ενδια

φέροντα στοιχεία. Ό ανώνυμος συγγραφέας περιγράφει δτι μόλις θεραπεύθηκε 

άπό τά οιδήματα τών ποδιών του, μέ μόνη τήν επίκληση τοΰ Αγίου, έσπευσε 

νά παρηγορήσει τό μέγα δομέστικο Γρηγόριο Μειζομάτη, πού κι αυτός είχε 

τήν 'ίδια πάθηση5. Ή απλή αυτή ένδειξη αλληλεγγύης προς τό συμπάσχοντα 

δέν θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν δέν μνημονευόταν è Γρηγόριος Μειζομά-

της. Είναι εκείνος ό ίδιος αξιωματούχος πού, σύμφωνα μέ τό «Χρονικό» τοΰ 

Παναρέτου, συμμετείχε στα κοινά στο πλευρό τών αυτοκρατόρων. Πιο συγ

κεκριμένα, τό 1340 ή οικογένεια γενικά τών Μειζοματών είναι στο πλευρό 

τών ευγενών, πού αντιτίθενται στην Ειρήνη τήν 11 αλαιολογίνα, καί —καθόλου 

1. Πανάρετος, !κδ \ α μ ψ ί δ η, δ π , σελ 66, 5-8. 

2. Πανάρετος, δ π , σελ 66, 25-27, σελ 07, 17-18, σελ 68, 13-19 αντίστοιχα Βλ. 

καί Ζ a c h a r ι a d Ο 11, δ π , σελ. 339-341, δπου καί συζήτηση γιά το ποιοί ήταν οι 

«Άμιτιώται» Τούρκοι 

3. Βλ. αναλυτικά Ζ a f h a r ι a d ο u, δ π , σε/ 333-358 

4. FHIT, δ π , σελ 137-149 

5 δ π , σελ 139, 16 140, 4. 
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τ υ χ α ί ο — οί ευγενείς αυτοί είναι οχυρωμένοι στον "Αγιο Ευγένιο 1 . Τό 1341 ο 

Γρηγόριος ό Μειζομάτης έρχεται άπό τήν Κωνσταντινούπολη ως συνοδός τοΰ 

Μιχαήλ 2 , γ ιά νά επιστρέψει δμως εκεί μετά άπό τήν ανατροπή τοΰ Μιχαήλ 3 . 

'Επανήλθε δμως στην Τραπεζούντα τό επόμενο έτος, συνοδεύοντας αυτή τή 

φορά τον 'Ιωάννη Γ ' 4 . Καί δταν τό 1344 ό Μιχαήλ ανήλθε καί πάλι στό θρόνο, 

ό Γρηγόριος Μειζομάτης έγινε μέγας στρατοπεδάρχης 5 . Δέν έλειψε βέβαια καί 

κάποια σύγκρουση του μέ τον Μιχαήλ (1345), δταν ό Μειζομάτης, μέγας δο-

μέστικος πλέον, συνελήφθη6. Ά λ λ α τό 1356 ό Μειζομάτης είναι καί πάλι στό 

πλευρό τής δυναστείας: βοήθησε τον Αλέξ ιο Γ' νά καταστείλει τήν αποστασία 

τοΰ Σχολαρίου 7 . Ε π ι β ε β α ι ώ ν ε τ α ι δηλαδή καί άπό τή συνέχεια τών θαυμάτων 

ή σχέση τών κειμένων αυτών μέ τους οπαδούς τοΰ Αλεξίου Γ'. 

Τέλος, ή ανώνυμη συνέχεια προσφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία γ ιά τον τρόπο 

κατάρτισης τής συλλογής. Ό 'Γωάννης - ' Ιωσήφ Λαζαρόπουλος, εκτός άπο συγ

γραφέας, φαίνεται δτι ήταν καί ό εμπνευστής τής ιδέας νά συγκροτηθεί μία 

συλλογή μέ θαύματα τοΰ 'Αγίου Ευγενίου, καί αυτός πού επέλεξε τ ά κείμενα. 

" Ο π ω ς δηλώνει ό ανώνυμος συνεχιστής, τήν συλλογήν τών θαυμάτων δεξά-

μενος άπο χειρός τοΰ χρηματίσαντος μητροπολίτου Τραπεζοϋντος κυροϋ 'Ιω

σήφ μετήειν διαγράφειν αυτός (σελ. 137, 2-3) καί εγραφον ήδη τά το πριν 

μεν διεσπαρμένα καί άκαλλή, συνειλεγμένα δέ νϋν καί κομισθέντα ήμϊν το 

γραφήναι ταυτί (σελ. 137, 23-138, 2). Τότε πρέπει νά προστέθηκαν στή συλ

λογή καί τά κείμενα τοΰ Λουκίτη 8 καί τοΰ Ξιφιλίνου 9: αυτά πρέπει νά είναι 

τ ά καιροΐς διαφόροις εσπαρμένως ούτω καταστρωθέντα (σελ. 137, 7-8). Μέ 

τόν τρόπο αυτόν συναπαρτίστηκε ενα ενιαίο σύνολο, τό όποιο, μέ αφετηρία τό 

μαρτύριο τοΰ Α γ ί ο υ καί τών συνάθλων του, αποσκοπούσε στό νά δείξει τή 

συνεχή μέριμνα τοΰ Α γ ί ο υ γιά τήν πόλη, στον πόλεμο καί στην ειρήνη, στον 

ιδιωτικό καί στό δημόσιο βίο. Ε ν τ ε τ α γ μ έ ν α στό σύνολο αυτό καί τά κείμενα 

τοΰ Λαζαρόπουλου, έχασαν τόν αρχικό επικαιρικό τους χαρακτήρα, απέκτη

σαν δμως μια άλλη λειτουργικότητα, ώς δείγμα ευσέβειας προς τόν πολιούχο 

1» Πανάρετος, δ.π., σελ. 65, 19. Πβλ. F a 1 1 m e r a y e r, δ.π., σελ. 182. 
2. Πανάρετος, δ.π., σελ. 66, 20. Πβλ. F a 1 1 m e r a y e r, S.π., σελ. 184. 
3. Πανάρετος, δ.π., σελ. 67, 4. 

4. δ.π., σελ. 67, 8. 
5. ο.π., σελ. 67, 25-26. 
6. δ.π., σελ. 68, 4-5. Πβλ. F a 1 1 m e r a y e r, δ.π., σελ. 188. 
7. Πανάρετος, δ.π., σελ. 71, 19-20. Για τον Γρηγόριο Μειζομάτη βλ. καί Prosopogra -

phisches Eexikon der Palaiologenzeit, άρ. 17618. Σημειωτέον δτι καί ό Α. Π α π α δ ό-
π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς είχε επισημάνει τά σχετικά χωρία {FHIT, σελ. 139, σημείωση), 
άλλα δέν είχε προχωρήσει σέ συσχετισμούς. 

8. FHIT, σελ. 1-32. 
9. FHIT, σελ. 33-51.— Νέα έκδοση άπο τον Α α μ ψ ί δ η , "Αγιος Ευγένιος, δ.π., 

σελ. 83-100. 
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"Αγιο τής πόλης. Καί δέν είναι τυχαίο τό δτι ή συλλογή διασώθηκε σέ χειρό

γραφο τής Μονής Διονυσίου, άφοΰ είναι γνωστός ό σύνδεσμος τής Μονής μέ 

τήν Τραπεζούντα καί τόν Αλέξ ιο Γ ' 1 . Τ ά κείμενα πρέπει νά έφθασαν ως 

ενιαίο σύνολο στό "Αγιο "Ορος. 

Ό Λ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς είχε υποστηρίξει δτι τό χειρόγραφο αυτό 

ήταν δώρο τοΰ ίδιου τοΰ Αλεξίου Γ' προς τή Μονή Διονυσίου2. Δέν αποκλείε

ται δμως καί νά αντιγράφτηκε κ α τ ' ευθείαν άπό τό χειρόγραφο πού συγκρό

τησε ό άγνωστος συγγραφέας τής συνέχειας3. "Ισως επιτόπια εξέταση τοΰ χει

ρογράφου νά παράσχει περισσότερα στοιχεία γιά τήν προέλευση του. "Οσο γιά 

τ ή μεταγενέστερη ιστορία του, αργότερα συσταχώθηκε μέ δύο άλλα ανεξάρ

τητα τμήματα, καί έτσι συναπαρτίστηκε ό σημερινός κώδικας Διονυσίου άρ. 

1544. Habent sua fata libelli! 
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