Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΠΡΟΣ
’Ή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΓΙΡΩ;

Έν ΙΤαρισίοις έξεδόθη κατά ιό έτος τούτο υπό τού διδάκτορος τής
φιλολογίας R. Gilliland ή αλληλογραφία Νικηφόρου τού Γρήγορά εν τώ
πρωτότυπη) μετά γαλλικής μεταφράσεως, προλεγομένων και επιτασσόμενων
σημειώσεων. Δεν θ’ άσχοληθώμεν εν γένει περί την εκδοσιν ταΰτην, αλλά
θά σημειώσωμεν μόνον παραδρομήν τινα τού εκδότου. Έν σελίδι 189 κεΐται
επιστολή τού Γρήγορά, φέρουσα τήν επιγραφήν «τώ μητροπολίτη ’Άπρφ
περί τών τήν αστρονομίαν ύβριζόντων». Πάντες οι υπό τού εκδότου εν υπο
σημειώσει άναφερόμενοι κώδικες, έφ’ ών οΰτος έστηρίχθη, ήτοι Monacensis
gr. 529, Parisinus gr. 3040, Vaticanus gr. 1086 και Quirinianus gr. E.
Ill 5 (de Brescia), έ'χουσι γραφήν ”Απρφ, ήτοι δοτικήν, δηλοϋσαν φυσικά
τό όνομα τού μητροπολίτου, ό δ’εκδότης έν ταΐς έπακολουθούσαις σημειώσεσιν έ'γραψεν «Apros. Ce personnage d’apres la inscription de la lettre etait metropolite. Nous ne le connaissons pas autrement» (σελ. 301).
’Αλλά προφανώς ή ορθή γραφή είναι ’Άπρω, ήτοι γενική πτώσις, δηλοϋσα
τό όνομα τής μητροπόλεως. Ό ’Άπρως ήτο πόλις τής Θράκης, ή δ’ ονομασία
αυτής άπαντά κατά τρεις διαφόρους τύπους ’Άπρος, ’Άπρως και ’Άπρο ι
(Hieroclis, Synecdeuius κτλ. έ'κδ. G. Parthey, 1866, σελ. 4, De Boor,
Nachtrage zu den Notitiae, 1891, σελ. 523 κ.έξ., Migne, τόμ. 89, 787
κ.έξ. Gelzer, Ungedruekte und ungen. ver6ffentl. Texte 1903, σελ. 535
κ.έξ.), ένώ ό έν καταλογή) τινι άπαντών τύπος ’Άσπρος (Hieroclis, Synecdeinus κτλ. σελ. 165) είναι δλως έσφαλμένος. Κατά τούς ρωμαϊκούς χρό
νους ή πόλις αϋτη ήτο ρωμαϊκή κολωνία, κατά δε τούς βυζαντινούς ό Κεδρηνός παρέχει ήμΐν τάς έπομένας περί αυτής πληροφορίας· «κτίζει δε (ό Μέγας
Θεοδόσιος) πόλιν έν Θράκη Θεοδοσιόπολιν όνομάσας, τον πρ'ιν λεγόμενον
’Άπρων από τού κτίσαντος αυτήν κατ’ αρχήν ’Άπρου, δς ήν πενθερός Καρίνου, δς και άνεΐλεν αυτόν» (τόμ. Α' σελ. 568, έ'κδ. Βόννης). Ή έκκλησία τού
’Άπρω κατ’ άρχάς ήτο ή πρώτη υπό τον μητροπολίτην Ή ρακλείας έπισκοπή
(Lequien, Oriens Christ. A'. 1125 κ.έξ.), άλλ’ήδη έν τη Διατυπώσει Δέον
τος τού Σοφού(806 - 911) άναφέρεται ως αρχιεπισκοπή (Ράλλη και Ποτλή,
Σύναταγμα τών Κανόνων, τόμ. Ε'. σελ. 475) και προ τού 1171 προήχθη εις
μητρόπολιν (Lequien, αύτ. Ράλλη και Ποτλή, αύτ. σελ. 493). Ό αύτο-
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Βασ. Κ. Στεφανίδου —Ό μητροπολίτης "Απρος ή ό μητροπολίτης “Απρω ;

κράτωρ ’Ανδρόνικος ό Β' τφ 1318 έτίμησε τον μητροπολίτην ’Άπρω όρίσας
αυτόν «επέχειν τον τόπον τοϋ Εύχαΐτων καί άπολαύειν τής άνηκούσης τφ
τοιουτο) θρόνφ τιμής» (Miklosich καί Muller, Acta Patriarchatus Constantinopolit., τόμ. A', σελ. 9), δι’ ό εκτοτε εν τοΐς πατριαρχικοίς έγγράφοις
ύπεγράφετο ή άνεφέρετο ώς επέχοιν τον τόπον τοΰ μητροπολίτου Ευχαΐτων
(αΰτ. σελ. 135, 146, 149, 300 καί άλλ.). Τίς ό μητροπολίτης ’Άπρω, είς όν
απευθύνεται ή τφ 1335 γραφεΐσα έπιστολί| τοΰ Νικηφόρου Γρήγορά, δεν
είναι γνωστόν, άλλ’έν πατριαρχικω έγγράφφ τοϋ 1329 (αύτ. σελ. 149) άναφέρεται ό "Απρω Νικόλαος καί είναι πιθανόν αυτός, προς δν απευθύνεται ή
περί ής ό λόγος επιστολή, άφ’ ής χωρίζουσιν αυτόν μόνον εξ έτη.
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