
ΘΕΩΝΑΣ
ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 

ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

Ό ποό τίνος άποθανών αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί πάσης Ελλάδος 
Χρύσανθος 6 από Τραπεζοϋντος, εν τφ κεφαλαίφ «Πνευματική κίνησις 
κα'ι ζωή» τής εκτενούς πραγματείας του «Ή Εκκλησία Τραπεζοϋντος» 1, 
εκθέτει τα περί των έκεΐθεν ιστορικών καί χρονογράφων άρχόμενος διά 
τών έξης 1 2 3 :

«Πλήν τών θεολογικών καί φιλοσοφικών σπουδών ήσχολοϋντο έν τή 
’Εκκλησία Τραπεζοϋντος καί περί μελετάς ίστορικάς. Έν τή βιβλιοθήκη τών 
ανακτόρων Τραπεζοϋντος πλήν άλλων συγγραμμάτων υπήρχον κατά τον Βησ
σαρίωνα 'ύπομνήματά τε τής τών ό'λων γενέσεως καί ως τήν αρχήν άνθρω
πος γέγονε, γενόμενός τε ως τά καθ’αυτόν έπολίτευσεν’ ’.

»Τοιοϋτοι ιστορικοί ήσαν δ Θεωνάς, οΰτινος μνεία γίνέται έν Έλ- 
ληνικφ χειρογράφφ τοΰ Βερολίνου, συγγράψας τήν από τοϋ 1112 μέχρι τοϋ 
1291 ιστορίαν τής Τραπεζοϋντος, ής τό χειρόγραφον άπωλέσθη.»

Παραπέμπει δ’ευθύς εις τήν πηγήν, δπόθεν αντλεί τήν εΐδησιν, είναι 
δ’ αυτή γνωστή μικρά μελέτη τοΰ Λάμπρου υπό τον τίτλον «Θεωνάς άγνω
στος χρονογράφος τής αυτοκρατορίας τής Τραπεζοϋντος» 4.

“Ωστε λοιπόν ούδ’6 Χρύσανθος άνεΰρε, συλλέγουν ύλην είδικώς, νεώτε- 
ρόν τι καί βεβαιότερον περί τοϋ Θεωνά, τοΰ ό'λως άλλοθεν αγνώστου χρονο
γράφου τής Τραπεζοϋντος. Παρέμενε δέ κτήμα τοΰ μελετητοϋ μοναδικόν ό',τι 
6 Λάμπρος άπείκασεν έκ τής εις τον Γεώργιον Σχολάριον προσγραφομένης 
καί έν τφ ελληνικφ Cod. Phil. 1456 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βερολίνου περι- 
λαμβανομένης πραγματείας «Εις τόάγλαότιμον γένος τών Μελισσηνών δΓ εν
τάλματος τοϋ κραταιοτάτου βασιλέως Ίωάννου τοϋ Παλαιολόγου, εκλογή έκ 
διαφόρων ιστοριών» — καί ούδέν πλέον.

1 Βλ. Άρχεϊον Πόντου, 4- 5, 1933 - 1936, 185-372.
2 Ένθ’ αν., 325-326.
3 Πλήρη τήν βραχεΐαν περιγραφήν τής έν Τραπεζοΰντι ανακτορικής βιβλιοθή

κης βλ. εις τό υπό τοΰ Σ. Π. Λ ά μ π ρ ο υ έκδοθέν «Βησσαρίωνος Έγκώμιον εις 
Τραπεζοΰντα», Νέος Έλληνομνήμων, 13, 1916, 189, όπόθεν ό Χρύσανθος παρα- 
λαμβάνει.

1 Βλ. Νέος Έλληνομνήμων, 1, 1904, 191 - 202.
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Θεωνάς 717

Άλλ* Ιδού στοιχεΐον άπροσδόκητον, δπερ ελάνθανε μέχρι τοϋδε καί 
δπερ, δ'χι μόνον βεβαιότερον δεν αποκαθιστώ τον Θεωνάν, άλλ’ αποξέει τε
λείως ακόμη καί τ’όνομά του έκ τής στήλης των άγνωστων, κηρΰσσον αυτόν 
απλώς ανύπαρκτον, καθ’ ο δημιούργημα τοΰ διαβόητου πλαστογράφου Κων
σταντίνου Σιμωνίδου!

’Αθανάσιος Παπαδόπουλος ό Κεραμεύς εδημοσίευσε τό 1905 σχόλιον 
τής υπό τοΰ Λάμπρου περιγραφής τοΰ ΰπ’ άριθ. 2 περγαμηνοΰ κωδικός τής 
άγιορειτιΐίής μονής τοΰ 'Αγίου Παύλου 1 υπό τον τίτλον «’Ανύπαρκτος κώ- 
διξ Μαρίας βασιλίσσης τοΰ 800-οϋ έτους» 2 * *. Έν τφ σχολίφ δ’ έκείνορ καταδει
κνύεται σαφώς, ότι ό Λάμπρος, ώς και ό C. R. Gregory s, δεν άντελήφθη- 
σαν, άπατηθέντες, ότι πρόκειται περί τίνος πλαστουργίας τοΰ Σιμωνίδου καί 
περί κωδικός τοΰ ια' αίώνος.

Τοΰ Σιμωνίδου, λέγει Παπαδόπουλος δ Κεραμεύς ‘, «ή στενή προς τάς 
άθωνικάς βιβλιοθήκας σχέσις εν τφ πρώτφ ήμίσει τοΰ 19-ου αΐώνος είναι πα
σίγνωστος. Έν αυτή τή μονή τοΰ αγίου Παύλου άλλον τινά κώδικα αυτής, 
τον ύπ’ αριθμόν 1, έκόσμησε μέ πρόσθετον παλαιοφανές υπόμνημα πλήρες 
ψευδούς ιστορίας περί τής παλαιότητος τής μονής» 5.

Καί συνεχίζει:
«... Είχε συνήθειαν δ Σιμωνίδης νέον χειρόγραφον να φανεροί διά 

πλάσματος άρχαίον... Ειχεν ωσαύτως συνήθειαν έν παλαιοΐς χειρογράφοις 
διά γραφής έπιτετηδευμένης νά γράφη καί σημειώματα πλασματικά καί μακρά 
ίδια φαντασιώδη πονήματα επ’όνόματι παλαιών συγγραφέων, άλλων μεν γνω
στών, άλλων δέ ανυπάρκτων.»

Εις τό σημεΐον δέ τούτο παραθέτει την εξής αληθώς άπροσδόκητον ύπο- 
σημείωσιν 6 :

«Ό Σιμωνίδης είχε συνήθειαν νά πλάττη καί κώδικας δλογράφους, χρη
σιμοποιούν προς τοΰτο φύλλα μεμβράνινα ή χάρτινα παλαιά, άτινα άι^έσπα 
έκ παλαιών κωδίκων έχόντων εις τό τέλος ή την αρχήν καί φύλλα πολλά ή 
ολίγα παντελώς άγραφα. Οΰ'τω λόγου χάριν κατεσκεύασε μικρόν κώδικα χάρ- 
τινον, τον νΰν έν Βερολίνφ Phil. 1456, έν φ κατ’ άπομίμησιν γραφής τοΰ

1 Βλ. S p. Ρ. Lambros, Catalogue of the Greek manuscripts on Mount 
Athos, 1, Cambridge 1895, 19.

* Βλ. Byzantinische Zeitschrift, 14, 1905, 260 - 270.
8 Τάς είς αΰτόν παραπομπάς βλ. παρά Κε ραμεΐ, ενίΚ άν., 260.
* ’Ένθ’ άν., 268.
5 Τό υπόμνημα τοΰτο πρώτος ό Λάμπρος άπείκασεν ύποβολιμαϊον, καθ’ α ση- 

μειοΐ καί ό Κεραμεύς.
* νΕνθ·’ άν., 268- 269.
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718 1. Τ. Ιίαμπουκη

17-ου αίώνος έγραψε πλαστόν επ’ δνόματι Γεωργίου Σχολά ο ίου πόνημά- 
τιον περί τοϋ γένους των Μελισσηνών, καί τοϋτο πιθανώς προς άργυρολο- 
γίαν έκ τίνος των συγχρόνων αύτφ πλουσίων Μελισσηνών. Ό Σιμωνίδης, ως 
βέβαιοί δ κ. Δημοσθένης Χαβιαρας άνωνΰμως έν τώ λεξική) ιστορίας καί γεω
γραφίας τοϋ Βουτυρά (εν τφ δνόματι Σιμωνίδης, σελ. 582), έξέδωκεν 
έπ’δνόματι τοϋ Σχολαρίου τό περί Μελισσηνών πλάσμα του έν Λονδίνφέ'τει 
1862. Λυπηρόν δε είναι δτι έν άγνοίςι τοΰτου έξέδωκεν εσχάτως δ κ. Λάμ
προς (δρα Νέον Έλληνομνήμονα, έν Άθήναις 1904, σ. 186-190 καί 191 - 
202) μεγάλα τοϋ "ψευδώνυμου τοϋτου πονήματος τοϋ Σιμωνίδου τεμίάχια προς 
άπόδειξιν, δτι υπήρξε χρονογραφία Θεοδώρου Δαφνοπάτου καί τις ανύπαρ
κτος Θεωνάς .χρονογράφος τής αυτοκρατορίας τής Τρα- 
πεζοϋντος*. Ή ένοχή τοϋ Σιμωνίδου έν τή πλάσει τοϋ ψευδοϋς τοϋτου 
πονήματος τοϋ Σχολαρίου είναι φανερά πως καί έξ δσων αυτός δ Σιμωνίδης 
μετά τίνος ψευδολογίας αναφέρει έν τφ βιβλίφ του : Νικολάου Μεθώνης λό
γος προς τούς Λατίνους. Έν Λονδίνφ 1858, σ. 47 - 48.» — !!!

Την περί Θεωνά μελέτην, ως έσημείωσα προηγουμένως, σημείο! δ1 * * * 5 έν- 
ταΰθα καί δ Κεραμεΰς, έδημοσίευσεν δ Λάμπρος τό 1904. Μνείαν δμως τών 
έν έ'τει 1905 διατυπωθέντων υπό τοϋ Κεραμέως δεν έκαμε ποτέ, καίτοι πολ- 
λάκις έγραψεν έκτοτε περί Σιμωνίδου, παρείχετο δ5 ούτως εις αυτόν αφορμή.

Καί δή, πρώτον, τό 1907, κρίνων τό περίεργον βιβλίον «Ελληνικός 
αυτοκρατορικός στόλος» τοΰ Κ. Λ. Σαράφη Πιτζιπιοϋ', τό βασι- 
σθέν έπί τής ψευδοϋς τοϋ Σιμωνίδου «Βυζαντίδος», άφ’ ενός παραπέμπει 
τον αναγνώστην εις δσα περί τοϋ άνδρός έγραψαν οί Στέφανος Κουμανού- 
δης, Άνδρέας Μουστοξύδης, ’Αλέξανδρος Ραγκαβής, ’Αλέξανδρος Λυκοΰρ- 
γος καί τό τοϋ Σταύρου Βουτυρά «Λεξικόν» 2, άφ’ ετέρου δέ πληροφορεί 
τον έρευνητήν, δτι δ Συμαΐος έκεΐνος 8 έτεχνούργησε παντοίους ανυπάρκτους 
συγγραφείς, ως οί Μελέτιος δ Χίος, Ουράνιος, Εύ'λυρος δ Κεφαλλήν, Τερο- 
δάμας δ Συμαΐος, Θρασυκλής δ Ρόδιος, Κλέανδρος δ Λακεδαιμόνιος, Φόρβας 
δ Κερκυραΐος καί άλλοι πολλοί \

Δεύτερον, τό 1908, έν τή μελέτη του «'Έλληνες ζωγράφοι προ τής άλώ- 
σεως» 5, άφοϋ παραθέσει τα κατά τούς πραγματικούς καί γνωστούς αΰτφ προ

1 Βλ. Νέος Έλληνομνήμων, 4, 1907, 246 - 253.
8 "Οτι τό λήμμα Σιμωνίδης έν τφ «Λεξικώ» τοΰ Βουτυρά έγραψεν ό συμπολί

της τοΰ πλαστογράφου Χαβιαρας, λέγει καί ό Ν. Σ. Φιριππίδης, Σιμωνίδεια
(’Εκκλησιαστικός Φάρος, 30, 1931, 567 - 583).

8 'Ο Σιμωνίδης έγεννήθη τό 1820 έν Σύμη τή νήσφ καί άπέίΐανε τό 1867 έν 
Αιγύπτιο.

1 Ένθ’ άν., 249 - 250.
6 Βλ. Νέος 'Ελληνομνήμων, 5, 1908, 270 - 289.
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τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ζωγράφους, αναφέρει καί την ΰπαρ- 
ξιν σημειώσεως ευρισκόμενης εν τφ ΰπ’ άριθ. 1 κώδικι τής άγιορειτικής 
μονής τοΰ 'Αγίου Παΰλου καί περιεχοΰσης αναγραφήν άλλων άγιογράφων 
καί ψηφογράφων, άκμασάντων μεταξύ τών ετών 830 καί 1387, των Καλλι- 
στράτου, Νικάνδρου καί ’Απόλλωνος αδελφών Όλυνθίων, Βαρθολομαίου 
καί Ίωαννικίου Ροδίων αδελφών, Νικάνδρου, Παύλου, Ίωαννικίου καί Μελ- 
χισεδέκ τοΰ Συμαίου 1 2. «Άλλ’ ή σημείωσις αύτη», λέγει ό Λάμπρος3, 
«εΐνε υποβολιμαία καί άναμφιλέκτως κατασκεύασμα τοΰ περιβόητου Σιμω- 
νίδου 4. Ένθυμίζουσι δέ ταΰτα την πολυθρύλητου Άπολλωνίδα σχολήν τής 
αγιογραφίας εν Σύμη τήν πλασθεΐσαν υπό τοΰ αύτοΰ Σιμωνίδου.» Λέγει 
δ’ έν συνεχεία, ότι ό πλαστογράφος έδημιούργησε προσέτι Σωκρατίσκον καί 
Εύάγριον τους Κεδραίους, ζωγράφους τοΰ 453, Φίλιππον τον ΈρυμναΤον, 
τοΰ 670, Πανσέληνον Καλλιστράτου τον Συμαΐον καί, παραπέμπων εις αυ
τόν εκείνον 5, αναφέρει τήν υπό τοΰ Σιμωνίδου καταρτισθεΐσαν γενεαλογίαν 
πέντε ό'λων ζωγράφων Πανσέληνων έκ τής πατρίδος του Σύμης!

Τρίτον, τό 1910, εν τφ «Καταλόγφ τών κωδίκων τών έν Άθήναις βι
βλιοθηκών πλήν τής ’Εθνικής, Β', Κώδικες τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογι
κής Εταιρείας», παρέχει τήν εξής επιγραφήν τοΰ εκ φύλλων 11 καί 
ύπ’ άριθ. 110 χαρτώου χειρογράφου τοΰ ιθ' αίώνος : «Κανών τής αγίας 
καί μεγάλης Κυριακής τοΰ Πάσχα. Ητοι τής λαμπροφόρου άναστάσεως τοΰ 
Κυρίου. Ποίημα ό'ντα τοΰ έν άγιοις πατρός ημών Ίωάννου τοΰ Δα
μασκηνού. Χειρ Κωνσταντίνου Σιμωνίδου. 1841» 6.

Τέταρτον δέ, τό 1915, διορθών βιβλιογραφικόν σημείωμα κώδικος τών 
«Περσών» τοΰ Αισχύλου, εύρεθέντος έν Καΐρφ καί άναγνωρισθέντος ως υπό 
τοΰ Σιμωνίδου πλαστογραφηθέντος, οίιχί δέ γεγραμμένου τό 570, καθ’ δ

1 Αυτής εκείνης περί ής καί ό Κεραμεϋς ώς ανωτέρω.
2 Παρατηρητέον ενταύθα τό εξής : δ δεύτερος Νίκανδρος, διάφορος τοΰ Όλυν- 

δίου, ώς καί ό δεύτερος Ίωαννίκιος, διάφορος τοΰ Ροδίου, βεβαίως έτεχνουργήδη- 
σαν επίτηδες ομώνυμοι τών πρώτων, ϊνα, καί προκατειλημμένος αν ήτο τις, οπωσδή
ποτε παρασυρδή καί πιστεύση. Διατί νά μή πλάση δ Σιμωνίδης δύο ακόμη ονόματα 
ή διατί νά μή καταρτίση βραχύτερον τον κατάλογον ; 'Οποία περίσσεια δαιμόνιας 
φαντασίας !

3 ”Ενδ’ άν., 288.
1 Ένταΰδα, δι’ άριδμητικοΰ δείκτου, παραπεμπόμεδα εις άρδρον τοΰ Ρ α γ

καβή, [Σιμωνίδου χειρόγραφα], δημοσιευδέν έν τή Πανδώρρ τοΰ 1851, ώς καί εις 
βιβλίον αύτοΰ τοΰ Σιμωνίδου, Const. Simonides, Fac-similes of certain 
portions of the Gospel of St. Matthew, and of the Epistles of St. James and 
Jude, written on papyrus in the first century, έκδοδέν έν Λονδίνφ τό 1861.

5 Κ. Σιμωνίδου, ’Εκκλησιαστικά! [γρ. ’Ορδοδόξων 'Ελλήνων ΰεολογικαί] 
συγγραφαΐ [γρ. γραφαι] τέσσαρες, έν Λονδίνφ 1858 [έξώφ. 1859], σ. 113-114.

6 Βλ. Νέος Έλληνομνήμων, 7, 1910, 469.
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παρασυρθέντες έπίστευσαν οί Ritschl καί Gardthausen, χαρακτηρίζει πρω
τοφανή την διά γραμμάτων τοϋ μικρογραμμάτου ρυθμού γραφήν τού ση
μειώματος εις τόσον παλαιάν εποχήν, άποκαλεΐ δέ τον γράψαντα θρασύν 
πλαστογράφον

Ούδεμίαν των ως άνω ευκαιριών έξεμεταλλεΰθη ό Λάμπρος, ίνα ζών 
άπαντήση τφ Κεραμεΐ.

Έν δέ τφ καταλόγφ των καταλοίπων του, τφ δημοσιευθέντι τό 1920 1 2, 
βλέπομεν ως εξής περιγραφόμενον τό υπό τον τίτλον «Σιμωνίδεια» κατά
λοιπον ΞΘ' :

«Σιμωνίδεια, σημειώσεις περί Κ. Σιμωνίδου καί των νοθειών 
του. Άντίγρ. έκ τών προς τό 'Υπουργεΐον τών Έκκλ. ΰποβληθεισών σχετι
κών εκθέσεων (σ. 16 4ον) καί 7 έντυπα φυλλάδια σχετικά, ών έν φέρον καί 
άψιέρωσιν τού Σιμ. προς τον Π. Λάμπρον. Τό συνειλεγμένον υλικόν είναι 
σημαντικόν καί δΰναται να χρησιμεύση ως σπουδαία βάσις διά μελέτην περί 
τού διαβόητου νοθευτοΰ.»

"Οτε δέ τό 1923 περιέγραψεν δ μακαρίτης Κ. I. Δυοβουνιώτης λεπτο
μερώς τό περί ου ό λόγος ΞΘ' κατάλοιπον 3, έξέδωκε δέ καί τινα τούτου 
μέρη 4 5, καί δή την αρχήν ειδικής περί Σιμωνίδου διατριβής, προέταξε τής 
έκδόσεως τά εξής :

«Έκ τών ανωτέρω γίνεται δήλον δτι δ Λάμπρος προύτίθετο νά γράψη 
περί τού Σιμωνίδου καί προς τούτο είχε συναθροίσει υλικόν, είχε δέ αρχί
σει καί τήν συγγραφήν τής περί τού Σιμωνίδου διατριβής, τήν όποιαν δμως, 
άγνωστον διατί, δέν έπεράτωσεν.»

Λυπηρόν είναι τό γεγονός, δτι δέν έπεράτωσε τήν διατριβήν εκείνην δ 
Λάμπρος, εν ή κατά πάσαν πιθανότητα θά έγίνετο καί μνεία τών σχολίων 
τού Κεραμέως — αλλά τί θά προσήγετο προς άναίρεσίν των 6;

1 Βλ. Νέος Έλληνομνήμων, 12, 1915, 123.
2 Γ. X α ρ ι τ ά κ η, Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου τά μετά θάνατον εύρεθέντα, IV, 

"Υλη παλαιογραφικών μελετών (Νέος Έλληνομνήμων, 14, τεύχη Β' - Δ', 1920, 226).
3 Βλ. Νέος Έλληνομνήμων, 17, 1923 , 40 - 44.
4 Ένθ’ άν., 44 - 52.
5 "Οσα δ’ό J. Β. Falier-Papadopoulos, έν τή μελέτη Phrantzes 

est-il reellement l’auteur de la grande chronique qui porte son nom ? (Bulletin 
de l’Institut Archeologique Bulgare, IX, 1935, 178 καί 183) καί τοΐς προλεγο- 
μένοις του τής έκδόσεως τοϋ Φραντζή (I,ipsias MCMXXXV), λέγει περί Μελισση- 
νών, καί δή τοϋ Νικηφόρου Παροναξίας ως συμπληρωτοΰ τοϋ σκαλαθύρματος «Είς τό 
άγλαότιμον γένος...», ανέκδοτον επίσης αυτό θεωρών, ανάγκη νέας ίσως νά τύχωσι
βασάνου.
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βεωνας 721

‘Ο Λάμπρος, ώς εΐδομεν, παραπέμπει το 1907 καί αυτός εις τό «Λεξι
κόν» τοϋ Βουτυρά '. Συνεπώς έλαβε γνώσιν άπ’ ευθείας των υπό τοΰ Κερα- 
μέως σημειουμένων. Άλλα καί των 7 τοϋ καταλοίπου ΞΘ' φυλλαδίων έν, 
βιβλίον αυτό τοϋ Σιμωνίδου παρά τφ Λάμπρφ, περιέχει κατάλογον των αϋ- 
τοτελώς ύπ’ εκείνου τυπωμένων έργων 1 2. Άρα λοιπόν ελαβεν ο Λάμπρος 
οπωσδήποτε γνώσιν τοΰ πράγματος.

ΈπΙ πόσον δμως ακόμη χρόνον θά καταθλίβη τήν έρευναν ή βαρεία 
σκιά τοΰ μεγαλοφυοϋς καί τραγικοΰ πλαστογράφου ;

I. Τ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

1 Παραπέμπει δ’ είς αυτό καί έν τφ υπό τοΰ Δυοβουνιώτου έκδοΰ’έντι άποσπά- 
σματι της ειδικής περί Σιμωνίδου διατριβής του, ένίΚ άν., 51.

2 Κ. Simonides, The Periplus of Hannon King of the Karchedoniens 
concerning the Lybian parts of the earth beyond the pillars of Herakles, 
which he dedicated to Kronos the greatest god and to all the gods dweilling 
with Him. London 1864, σσ. 70. Έν σ. ι' : Works by Dr. K. Simonides. 
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