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ΝΕΙΛΟΣ ΤΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ ή ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ (; -1521)

Για τή βυζαντινή οικογένεια τών Ταρχανιωτών ή Τραχανιωτών έχουμε αρκετές πλη
ροφορίες στήν έλληνική1 καί στην ξένη2 βιβλιογραφία. Δύστυχός όμως γνωρίζουμε πολύ 
λίγα πράγματα για έναν άπό έκείνους πού συνόδεψαν στή Ρωσία τή Ζωή-Σοφία Παλαιολο- 
γίνα, κόρη τοΟ Θωμά, πού παντρεύτηκε τό 1472 τό Ρώσο ήγεμόνα Τβάν Γ' (1462-1505)3, 
τό Νείλο Ταρχανιώτη ή Τραχανιώτη (; - 1521).

Τήν ύπαρξη τού Νείλου τήν πληροφορούμαστε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Δοσίθεο (Νοταρα), ό όποιος τόν συγκατέλεξε μεταξύ έκείνων πού κατηγόρησαν τή Ρω
μαιοκαθολική ’Εκκλησία για τίς καινοτομίες της4. Στήν ίδια κατηγορία τόν κατέταξε καί 
ό Σίλβεστρος Συρόπουλος5 καί ό ’Αρχιμανδρίτης Ανδρόνικος Κ. Δημητρακόπουλος, ό

1. Βλ. Κ. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία, ’Αθήνα 1868, σ. 77-79,145-146. A. Κ. Δ η- 
μητρακοποόλου, Προσθήκαι καί διορθώσεις είς τήν Νεοεληνικήν Φιλολογίαν 
Κ. Σάθα, Λειψία 1871, σ. 7. Γ. I. Ζα βί ρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, Αθήνα 
1872, σ. 81-83, 452-453. N. Κ α τ ρ ά μ η, Φιλολογικά άνάλεκτα Ζακύνθου, Ζάκυνθος 1880, 
σ. 107, 111. Κ. Α. Π α λ α ι ολ ό γ ο υ, Έλληνες διπλωμάται έν Ρωσία κατά τήν ΙΕ'καί ΙΖ' 
έκατονταετηρίδα, «Παρνασσός» 10 (1886) 32-35. Δ. A. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Μιχαήλ Μάρουλ- 
λος Ταρχανιώτης, Έλλην ποιητής τών χρόνων τής ’Αναγεννήσεως, «Έπετηρίς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών» 5 (1928) 200-242. Γρ. Παπαμιχαήλ, Μάξιμος ό Γραικός, ό 
πρώτος φωτιστής τών Ρώσων, ’Αθήνα 1950, σ. 564-565. Γ. I. Θεοχαρίδου, Τέσσαρες 
βυζαντινοί καθολικοί ναοί λανθάνοντες έν βυζαντινώ γνωστω κειμένφ, «Μακεδονικά»
4 (1955-1960) 495-500. ΤοΟ ίδιου, Δύο έγγραφα άφορώντα είς τήν Νέαν Μονήν Θεσ
σαλονίκης, «Μακεδονικά» 4 (1955-1960) 315-351. ΤοΟ ίδιου, Οί Τζαμπλάκωνες. Συμ
βολή είς τήν βυζαντινήν μακεδονικήν προσωπογραφίαν τού ΙΔ' αίώνος, «Μακεδονικά»
5 (1961-1963) 125-183. ΤοΟ ίδιου, Μιχαήλ Δούκας Γλαβάς Ταρχανειώτης, «’Επιστη
μονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΟ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 7 (1957) 
183-206. Ά π. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία τοΟ Νέου 'Ελληνισμού, Γ' Τουρκοκρα
τία 1453-1669. Οί άγώνες γιά τήν πίστη καί τήν έλευθερία, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 60, 
92-93, 139. Ά θ. Α. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός, Ή ζωή καί τό 
εργον αότοϋ, (Πατριαρχικόν "Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Άνάλεκτα Βλατάδων άρ. 5), 
Θεσσαλονίκη 1970, σ. 60 καί 103.

2. Βλ. Ν. Karamzin, Istorija gosudarstva rossijskago, τ. 6, St.-Peterburg (1830-1833), 
σ. 41-45. E. Golubinskij, Istorija russkoj cerkvi, τ. B', I, Μόσχα 1900, σ. 684. V. Ikon
nikov, Maksim Grek i ego vremija, Κίεβο 21915, σ. 229. V. L a u r e n t, La profession 
de foi de Manuel Tarchaniotès Boullotès au Concile de Florence, «Revue des Études Byzan
tines» 10 (1952) σ. 60-69.

3. Βλ. κυρίως τό Χρονικό τοΟ Ίωάσαφ (=loasafovskaja Letopis’, Μόσχα 1967, έκδ. Aka- 
demija Nauk SSSR), σ. 57, 75, 79 καί 82. Πρβλ. καί Ν. Καραμζίνου, Ιστορία τής 
Αύτοκρατορίας τής Ρωσσίας, έξελληνισθεΐσα έκ τού γαλλικού, παραβληθέντος πρός τό 
ρωσσικόν πρωτότυπον ύπό Κωνσταντίνου Σ. Κροκιδδ, ’Αθήνα 1957, σ. 52-73. Ρ. Pier
ling, La Russie et l’Orient. Mariage d’un Tsar au Vatican: Ivan III et Sophie Paléologue, 
Παρίσι 1891. Θ. Βελλιανίτη, Οί γάμοι τής Σοφίας Παλαιολόγου, «Παρνασσός» 14 
(1891-1892) 377-384. Papadopol-Calimach, Sofia Paleolog, Βουκουρέστι 1895. 
V. Ο. Κ 1 j u c e ν s k i j, Socinenija v vos’my tomah, t. III: Kurs Russkoj Istorij, Cast’ 2, Μό
σχα (Politiceskaja Literature) 1957, σ. 120-122. Άπ. Ε. Βακαλόπουλου, δ.π., σ. 58-62.

4. Περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, Βουκουρέστι 1715, σ. 1143.
5. Τστορ. τής Φλωρεντ. Συνόδου, σ. 51: «Έν τούτοις έσκέπτοντο καί περί προσώπων
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όποιος έγραψε ότι ό Νείλος ζοϋσε τό 14371. Τέλος, ό Γρηγόριος Παπαμιχαήλ σέ σημείωμά 
του γιά τούς Ταρχανιώτες ή Τραχανιώτες εγραψε ότι άνάμεσα στούς άλλους θά έπρεπε να 
άναφέρεται καί ό Νείλος2.

Ό Νείλος Ταρχανιώτης ή Τραχανιώτης μάς είναι άκόμη σήμερα άγνωστος μέ τό κο
σμικό του όνομα. Εξάλλου άγνωστη είναι καί ή χρονολογία γεννήσεώς του. Σύγχρονη Σο
βιετική έρευνήτρια υποθέτει ότι ό Νείλος ήταν ένας από τούς μοναχούς τής Μ. Λαύρας τού 
'Αγίου Όρους3. Γιά πρώτη φορά συναντούμε στις πηγές μας τον Ιερομόναχο Νείλο, στον 
κατάλογο τής συνοδείας τής Ζωής-Σοφίας Παλαιολογίνας, πού πήγε να ζήση στή Ρωσία4. 
Δυστυχώς, έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες γιά τή ζωή καί τή δράση του στή Ρωσία. Χά
νεται ό Έλληνας ιερομόναχος μέσα στή συνοδεία τής Ζωής-Σοφίας Παλαιολογίνας, ή 
πάλι μπορούμε να υποθέσουμε ότι τον χάνουμε έμεΐς, μια καί στή συνοδεία πρωτοστατούσε 
ό συγγενής του ό Γεώργιος Ταρχανιώτης ή Τραχανιώτης πού ήταν «Magister domus» τής 
Σοφίας Παλαιολογίνας5 καί, άλλοτε, πρέσβυς τού Ίβάν Γ' στή Ρώμη6 7. Τό 1503 ό Νείλος 
τοποθετήθηκε ήγούμενος στή μονή των Θεοφανείων (Bogojavlenskij monastir), κοντά στή 
Μόσχα, πού έκείνη τήν έποχή είχε πολλά προνόμια άπό τούς ήγεμόνες τής Μόσχας. Ή 
θέση τού ήγουμένου σ’ ενα μοναστήρι πού είχε πολλά προνόμια άπό τούς ήγεμόνες άλλά 
καί πού ήταν γενικά ϋπό τήν προστασία τους ήταν φυσικό νά άποτελή τό προστάδιο στήν 
έκλογή τού έπισκοπικοϋ βαθμού’. ’Αργότερα, τό 1509 (24 Αύγούστου) ό ήγούμενος Νεί
λος έξελέγη έπίσκοπος στήν πόλη Tver8. Στή θέση αύτή έμεινε ό Νείλος ώς τό θάνατό του, 
τό 15219.

Στή ρωσική γραμματεία πάλι είναι φτωχές οί πληροφορίες μας γιά τόν Έλληνα έπί- 
σκοπο τής πόλεως Tver:

α) ’Αρχική πληροφορία μας είναι ό κατάλογος τών δώρων τού Νείλου στον Οίκου- 
μενικό Πατριάρχη Παχώμιο Α' (1503-1504 καί 1505-1514). Ρώσοι καί Σοβιετικοί έρευνη-

άρμοδίων πρός τήν σύνοδον άφικέσθαι, καί τίνος περί τού ίερομονάχου Κυρίου Νείλου 
τού Ταρχανειώτου είρηκότος, ώς χρησίμου πρός τήν σύνοδον όντος, έφη ό βασιλεύς, δει- 
λιώ, μήποτε εύρεθή τι καλογέριν καί φωνήν τινα βίψη έκεΐσε, ήτις μεγάλην ήμΐν προξενή
σει βλάβην». (Παραπομπή τού A. Κ. Δημητρακοπούλου, ’Ορθόδοξος Ελλάς, 
Λειψία 1872, σ. 93).

1. Βλ. ό.π., σ. 92.
2. Γρ. Παπαμιχαήλ, ό.π., σ. 564.
3. V. G. B r j u s o v a, Tverskoj episkop grek Nil i ego Poslanie knjazu Georgiju Ivano- 

vicu, «Trudy Otdela Drevnerusskoj Literatury» 28 (1974) 183.
4. Τό Χρονικό τού Pskov άναφέρει ότι στά 1473: «Carica [ή Σοφία Παλαιολογίνα] prie- 

hala iz Velikogo Rima... i bysa u nej ljudi cemy, a inye sini, a bojarin eja byl velikogo knjazja 
Jur’i Molej Grek, a vladyka tverskoj Nil byl togo ze rodu». Pskovskie Letopisi, vyp. I, Mó- 
σχα-Λένινγκραντ 1941, σ. 74. Πρβλ. καί Κ. Ceredeev, Biografii tversk ihierarhov, Tver 
1859, σ. 56-57. A. A. T i t o v, Tverskie episkopy, Μόσχα 1890, σ. 48.

5. Y. S. I k o n n i k ο v, ό.π., σ. 229.
6. Πρβλ. τό Χρονικό τού Ίωάσαφ, ό.π., σ. 128 καί Κ. Α. Παλαιολόγου, ό.π.
7. Nikodim, Opisanie Moskovskogo Bogojavlenskogo monastyrja, Μόσχα 1877, 

σ. 2 καί 42.
8. «I togo ze mesjaca avgusta v 24 postavlen Nil igumen Bogojavlenskii episkopom v 

Tfer’...» Ioasafovskaja Letopis’, ό.π., σ. 157. Βλ. καί Polnoe Sobranie Russkih Letopisej, τ. 
13, Μόσχα 1965, σ. 12. Σημ.: σήμερα ή πόλις Tver’ λέγεται Kalinin.

9. V. G. B r j u s ο v a, ό.π., σ. 181,
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τές αναφέρουν συχνά τά πολλά δώρα τοϋ Νείλου στον Οικουμενικό Πατριάρχη1. Τό γράμ
μα τοϋ Νείλου μέ τόν κατάλογο των δώρων στον V. A. Korobov, πού έτοιμαζόταν νά πάη 
στήν Κωνσταντινούπολη, δημοσιεύτηκε άπό τό N. P. Lihacev2.

β) Άλλο κείμενο τού Νείλου, στή ρωσική γραμματεία, είναι ενα γράμμα λειτουργιο- 
λογικοϋ περιεχομένου. Τό γράμμα αυτό τό έστειλε ό Νείλος ή στον Georgij Dimitrievic3 
ή στον Jurij Tjutin «Έλληνα καί συγγενή του»4, καί άναφέρεται στήν ύψωση τού Άρτου 
τήν έβδομάδα τής Διακαινησιμού5.

γ) Τό τελευταίο κείμενο άπό τά γνωστά τού Νείλου είναι ενα γράμμα του στό γιό τού 
ήγεμόνα, τό Jurij Ivanovic. Ό Jurij Ivanovic (1480-1536) είναι ό δεύτερος γιος του ήγεμόνα 
Ίβάν Γ' καί τής Ζωής-Σοφίας Παλαιολογίνας6 καί είχε, σάν πρίγκηπας, τή διοίκηση σε 
τέσσερεις περιοχές (Dmitrovskij, Zvenigorodskij, Kasinskij καί Uglickij), πού μιά άπό αυτές 
ήταν στήν έπαρχία τού έπισκόπου Νείλου. Τό γράμμα τοϋ Νείλου πρέπει νά είναι άπάντηση 
σέ γράμμα τοϋ Jurij Ivanovic, πού δέ βρέθηκε ώς σήμερα, στον έπίσκοπο. Ό Jurij Ivanovic 
στις φροντίδες του νά χτίση μιά έκκλησία εμαθε ότι επεσε ένας έργάτης καί σκοτώθηκε 
μέσα σ’ αυτήν. Ό πρίγκηπας τότε άπευθύνθηκε στον έπίσκοπο μέ δύο έρωτήσεις: 1) νά 
γίνουν τά έγκαίνια τής έκκλησίας, όταν μέσα σ’ αυτή σκοτώθηκε κάποιος; καί 2) νά ψαλή 
νεκρώσιμη άκολουθία στό σκοτωμένο; Ό έπίσκοπος Νείλος άπάντησε καταφατικά καί 
στις δύο έρωτήσεις τοϋ πρίγκηπα7.

Τέλος, τά δύο τελευταία κείμενα (β καί γ), είναι πιθανό νά χρησιμοποιήθηκαν άργό- 
τερα άπό τό Μάξιμο τό Γραικό8.

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου Κωνσταντίνος κ. παποτλιδης

ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (7-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976)

Τό "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου τής Θεσσαλονίκης καί τό Βαλκανιο- 
λογικό ’Ινστιτούτο τής Σερβικής Ακαδημίας τών ’Επιστημών τοϋ Βελιγραδιού διοργάνω-

1. «Spiski vladyki Tverskogo Nila, cto poslan byl k patriarhu v v Car’gorod». Στά Akty 
sobrannye... Arheograficeskoj ekspediciej, T.I, St. Peterburg 1836, σ. 339. Πρβλ. καί N. P. 
Lihacev, Paleograficeskoe znacenie bumaznyh vodjanyh znakov, μέρος I, St. Peterburg 
1899, σ. XXX-XXXII. V. S. Ikonnikov, Opyt russkoj Istoriografii, μέρος II, βιβλίο 2, 
Κίεβο 1908 [=Βλ. καί τ. II, στή φωτομηχανική άνατύπωση τών έτών 1891-1908, Osnabrück, 
Otto Zeller, 1966], σ. 995. S. Μ. S ο 1 ο ν’ e v, Istorija Rossii s drevnejsih vremen, βιβλίο III, 
Μόσχα 1960, σ. 333-334.

2. N. P. L i h a c e ν, δ.π., σ. ΧΧΧ-ΧΧΧΙΙ.
3. N. Nikol9skij, Materialy dlja istorii drevnerusskoj duhovnoj pis’mennosti, 3: 

Poslanie Nila, episkopa Tver’skogo, k nekoemu vel’mozeGeorgijuDmitrievicu o vozdvizenii 
Presvjatyja i o ariose, «Hristianskoe Ctenie» 1909, σ. 1115-1119.

4. V. S. Ikonnikov, δ.π., σ. 460.
5. N. N i k ο Γ s k i j, δ.π.
6. Ό πρώτος γιος τους, ό Βασίλειος Δ', διαδέχτηκε τόν Ίβάν Γ' στό θρόνο τής Μό

σχας (1505-1534).
7. Τό κείμενο στά σλαβονικά βρίσκεται στή Μόσχα, στό Central’nij Gosudarstvennii 

Arhiv Drevnih Aktov, τής Ακαδημίας ’Επιστημών τής ΕΣΣΔ, στή Συλλογή Mazurin, Φ. 
196, άριθ. 642, ff 349-350 καί δημοσιεύτηκε άπό τήν V. G. Β r j u s o v a, δ.π., σ. 186-187.

8. Πρβλ. V. G. Β r j u s ο v a, δ.π., σ. 182 καί 184.
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