
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΑΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

A '. Χριστιανική Αρχαιολογία.

Έκ τών ιστορικών και άγιογράφων δήλον γίνεται δτι ό από τοΰ 1118 - 
1143 έπαρχος και στρατηγός θέματος Χαλδίας, ου έδρα ή Τραπεζοΰς, 
Κωνσταντίνος ό Γαβρας ανήγειρεν έκ βάθρων Γ ιερόν οικον, έν τη 
συνοικίοι τοΰ Άγίου^Βασιλείου Τραπεζοΰντος, επ’ όνόματι τοΰ θείου αύτοΰ — 
ωσαύτως έπαρχου καί στρατηγοΰ ποτέ τοΰ αύτοΰ θέματος — Μεγαλομάρτυ- 
ρος Θεοδώρου Γαβρα τοΰΒ', τοΰ μαρτυρήσαντος τη 2 ’Οκτωβρίου, 
1080, έν Θεοδοσιουπόλει. Ό Κωνσταντίνος μετά τήν άνέγερσιν τοΰ μεγαλο
πρεπούς ίεροϋ οίκου, έν πομπαϊς καί παρατάξεσιν, ηγαγε καί κατέθηκεν έν 
αύτω τήν ύπ’αύτοΰ διασωθεΐσαν τιμίαν κάραν τοΰ Μεγαλομάρτυρος, ούτινος 
ή σύναξις εκεί έτελεϊτο 1.

1 Θεοδώρων'νστατος Γαβρας μαρτύρων,

Σπεύσας, στεφάνων ήξιώθη των ίσων,
Δεύτερό] Θεόδωρος ετλη πνρ, γηθόσυνος κήρ»,

Ό ένδοξος οΰτος καί γενναίος αθλητής τοΰ Κυρίου μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ό 
Γαβρας, έκ τής έν Χαλδίς^κωμοπόλεως ”Α τ ρ α ς όρμώμενος .... (καί) ά τε στρατηγός 
καί ήγεμών Χαλδίας, Τραπεζοΰντος καί Κολωνίας, κατ’ αυτών (των εχθρών) έπιών καί 
άοκνος ων καί οξύς τήν φΰσιν, πολλφ δή μάλιστα τή ψυχή έρρωμένος, πολλά καί περι
φανή πολεμικά κατ’ αυτών ε’ίργαστο. Σφόδρα δέ φοβερός τοϊς έχθροΐς γινόμενος καί 
πολλούς χών στρατηγών άποκτείνας, εγκύπτει τέλος τή άπηνίφ τών εχθρών .... καί δλως 
υποχείριος γενόμενος τοΰ έχθροΰ .... τόν Χριστόν άρνεΐσθαι κατηναγκάζετο .... εί δέ 
μή τοΰτο τάχιον έλέσθαι.... κολάσεσιν όποβληθήναι πολλαΧς, σύν ταύταις ύποστήναι 
θάνατον. Άλλ’ ό πολύς τή συνέσει αθλητής ουτος τοΰ Ύψίστου καί μέγας έν σοφία πολλφ 
άλλως καθ’εαυτόν διελογίζετο. Μή πειθόμενος γάρ τφ έχθρικφ έκείνφ κελεύσματι καί 
γεγωνυίρ τή φωνή τόν Χριστόν Υιόν Θεοΰ καί Θεόν όμολογών τοιούτους προς τόν εχθρόν 
λόγους έποιήσατο. Οΰδέν τών δρωμένων έμοί τερπνόν, δλως τήςέπιθυμίας είς τό παθεϊν 
υπέρ Χρίστου κεκενωμένος. Τί δόξαν μοι ΰπισχνεΧ, ής ούκ εί κύριος ; Τί δίδεις, α καί σύ 
θάττον άπολείπει; τί δ’ ώς φοβερόν τόν θάνατον άπειλεΧς, δς σοί μάλλον άπαντά φοβε
ρός ; "Εν έμοί τερπνόν, τό μετά Χριστού είναι· εν δέ φοβερόν, τό εκείνου χωρίζεσθαι.. 
Ταΰτα δέ, ού γάρ μαλάσσεται ή άτίθασσος ψυχή, βαθύτερον είσέδυσαν είς τήν ψυχήν 
τοΰ έχθροΰ, ήτις παρελελόγιστο1 δθεν ταραχής καί οργής έχόμενος έπιτάττει, ΐνα δριμυ- 
τάταις βασάνοις τόν Θεόδωρον έπιβάλωσι, καί πρώτον μέν ό τρισμακάριστος επί χιόνος 
πρηνής εκταθείς, πολλάς κατά νώτων έδέξατο μάστιγας δοκοΰντος τοΰ έχθροΰ διά τής 
τοιαύτης ίσως αίκίας, μεταστήναι τοΰτον τής ορθής καί άμωμήτου πίστεως" αλλά πολλφ 
άλλως έξέβη τό πράγμα ή δπερ φετο, εύρον γάρ αυτόν δλως ϊμή πειθόμενον, ,άλλά 
γεγωνοτέρα μάλλον τή φωνή κηρύσσοντα τόν Χριστόν καί τήν έξ ύψους άντίληψιν έπι-
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Ό ρηθείς ναός φαίνεται δτι κατεστράφη, άλλ’άδηλον ήμΐν πώς και 
πότε, διασωθέντος μόνον τοϋ προς τα αριστερά κειμένου ματροννικίου, τοΰ 
ενός έκ τών προ τής Τραπεζουντιακής αυτοκρατορίας χρόνων ιστορικού κει
μηλίου, ου το μεν εσωτερικόν μήκος νϋν 3.48, τό δέ πλάτος 3.37 τοϋ γαλ
λικού μέτρου. Έπί δέ τών ερειπίων τού κεντρικού ναού κατά τα τελευταία 
έτη τής Αυτοκρατορίας άνηγέρθη άλλος μικρός δίκογχος ναός, χρώμενος και 
οΰτος μέχρι τών μέσων τού παρελθόντος αίώνος τφ ρηθέντι ματρωνικίφ ώς 
και πρότερον.

Τοΰ δικόγχου τούτου ναού ή μέν προς την πλευράν τού ματρωνικίου 
κόγχη είναι επ’δνόμάτι τού ρηθέντος Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου 
τού Γαβρά, ή δέ προς τά δεξιά επ’ δνόματι Δημητρίου Μεγαλομάρ
τυρος τού Μυροβλύτου, καί τούτο ίσως, επειδή έν τη Λ ε ιτου ργ ία

καλούμενον ούτως: Ευχαριστώ σοι, Βασιλεύ ύψιστε, Υιέ καί λόγε τοϋ Θεοΰ, δτι ανάξιον 
δντα με κατηξίωσας έν τφ σταδίφ της άθλήσεως. Ένίσχυσον τοϋ γενέσθαι με είς θυσίαν 
εΰπρόσδεκτον ενώπιον Σοΰ τοΰ έπί ξύλου τανυθέντος τή Σή άγαθότητι διά τήν σωτη
ρίαν ήμών. Εύδόκησον, Βασιλεύ άγιε, ττ] θεία Σου άντιλήψει τοΰ γενέσθαι με μέτοχον 
τής Σής έπουρανίου βασιλείας. Ταΰτα δέ τοΰ 'Αγίου λέγοντος, είς τοιαύτην παραφρο
σύνην προήλθεν 6 έχθρός, ώστε τή προστάξει αύτοΰ μεληδόν ό μάρτυς κατετέμνετ© 
Τήν θεορρήμονα τούτου γλώτταν έξέτεμον, τούς οφθαλμούς ανηλεώς έξώρυττον. Τό 
δέρας άφαιροΰσι τής κεφαλής, καί χειρών τε καί ποδών, καί τέλος παντός άλλου μέρους 
στερήσαντες, παρέδωκαν τφ πυρί. Καί δτε μέν ή θεορρήμων αύτοΰ γλώττα έξετέμνετο, 
ό "Αγιος ούκ έληγε δοξολογών. Άλλ’ οιον δή δώρον τό κάλλιστον προσέφερε τφ Θεφ· 
καί τούς οφθαλμούς αύτοΰ, δτε ανηλεώς έξώρυττον, τοιαύτην άφίει φωνήν: προαφερέ- 
οϋω θυαία S οφθαλμός τφ αληθινοί και θείφ Φωτί, οπερ εν ήμΐν έκτισε τό φως' καί τής 
κεφαλής αύτοΰ τοΰ δέρατος άφαιρουμένου έλεγεν: α ό Δημιουργός τή κεφαλή έθηοαύριοε 
δί αυτόν τον θησαυρόν τής πίοτεως τηρήαωμεν αουλον, και εις δομήν ευωδίας ταντην προοφέ- 

ρωμεν αυτοί. "Οτε δέ χειρών τε καί ποδών καί παντός άλλου μέρους στερουμένου, ευχα
ριστών τφ Θεφ ελεγεν : ώοεί βότρυς ευφρόσυνος άποτεμνόμενος εκ κλ.ήματος αμπέλου, τφ 

θεφ προοφέρομαι. Έν πυρί δέ βληθείς ό μάρτυς, ώσπερ τό πάλαι οί τρεις παΐδες τήν 
κάμινον είς δρόσον μετέβαλον, οΰτω καί ό "Αγιος ομότροπος αυτών, έν μέσφ τοΰ πυρός 
ών, έκαρτέρει, ώσπερ δροσιζόμενος· ώς έν άρματι έπέβαινεν είς φώς άνέσπερον καί 
παραδόξως έκελάδει τήν φιλανθρωπίαν τοΰ Ύψίστου, προσεκάλει δέ πασαν τήν κτίσιν 
πρός ύμνφδίαν Θεοΰ καί δοξολογίαν· άΰλοις δμμασιν έώρα τφ φωτοδότη Χριστφ άγαλ- 
λόμενος εψαλλεν: ευλογείτω ή κτίοις πααα τον Κύριον ούτω δέ τό τής άθλήσεως πέρας 
άπείληφε καί τόν αντίπαλον κατεπάλαισεν, ήν γάρ θαυμάσαι τό τούτου καρτερικόν. Τήν 
δέ τιμίαν καί θαυματουργόν αύτοΰ κεφαλήν ό έχθρός είς τύπον ποιήσας έκπόματος 
χρυσίφ κατέδησε, πολλάς δέ αυτή τάς ίάσεις έν Θεοδοσιουπόλει τελέσασα ήν, όπου δή 
καί τό τέλος ό μάρτυς άπείληφεν, ύστερον δέ ή τιμία αύτοΰ κάρα μετεκομίσθη έν Τρα- 
πεζοΰντι τή πόλει, τοΰ πρωτοσεβάστου Κωνσταντίνου καί άδελφιδοΰ αύτοΰ τοΰ Μεγαλο
μάρτυρος τά κατ’ αυτήν περιέποντος .... τό ταύτην μετακομισθήναι φκονόμησε λαμ- 
πραϊς τε ταΐς παρασκευαΐς καί ταΐς προπομπαΐς καί λαμπάσιτήν ανακομιδήν έτέλεσε—. 
Τελείται δέ ή αύτοΰ Σύναξις έν τή πόλει Τραπεζοΰντι, έν ή καί ή τιμία αύτοΰ κεφαλή 
μετεκομίσθη, ίδιον Ιερόν οίκον είς τό τοΰ 'Αγίου δνομα έχουσα τιμώμενον. (Έκ τών 
’Ανθών τοΰ Π α ρ αδ ε ί σο υ.’Ίδε καί Παράρτημα Μ. Σ υναξα ρ ι στ οΰ, Κ. Δουκάκη).
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τοΰ Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοΰ Γαβρά, άναγινώσκονται τά αυτά σχεδόν 
τυπικά ως κα'ι ό Απόστολος κα'ι τό Ε ΰ α γ γ έ λ ι ο ν, και εν τη τοΰ 
αγίου Δημητρίου.

Τοΰ τελευταίου τούτου ναοΰ τό ματρωνίκιον, είτε ένεκα τής έπηρείας 
τοΰ πανδαμάτορος χρόνου, ή καί τής ακηδίας των Τραπεζουντίων, ήρχισε νά 
καταρρέη, μεταβληθέντος τοΰ έσωτερικοΰ χώρου είς κοιμητήριον περί τά 
μέσα μάλιστα τοΰ παρελθόντος αίώνος ή οικογένεια Κιτρίδου καλόν έθεώρησε 
νά προεκτείνη την δυτικήν πλευράν τοΰ ναοΰ καί νά άνεγείρη υπερώον ματρω
νίκιον, έντοιχίζουσα καί την θΰραν, δι’ ής συνεκοινώνει 6 άνδρών μετά τοΰ 
πάλαι ματρωνικίου, χωρίς νά λάβη πρόνοιάν τινα περί τοΰ ιστορικού τούτου 
κειμηλίου τής αρχαίας Μονής, όπερ συν τφ χρόνφ, άνευ έπιβλέψεως, μετε- 
βλήθη σχεδόν είς ερείπια, μόλις προ έτους έπισκευασθέν ολίγον καί 
έπιστεγασθέν.

Έπί τής μεσημβρινής πλευράς τοΰ ματρωνικίου, δπερ ολόκληρον ήτο 
ίστορημένον, δυστυχώς μία καί μόνον, καί αυτή έν μέρει, έκ τών πολλών 
άγιογραφικών παραστάσεων, έσώθη ως δεΰρο, είναι δέ αύτη ή τής Δευτέρας 
Παρουσίας, κατέχουσα δ'λην την πλευράν εκείνην καί κειμένη άνωθι τής 
πύλης, δΓ ής συνεκοινώνει τό ματρωνίκιον μετά τοΰ κεντρικού ναοΰ.

Ό Ιησούς Χριστός, έν πολυχρώμςτ κύκλφ, καθήμενος έπί θρόνου (καί 
παλαιός τών ημερών εκάθητο (Δανιήλ ζ', 9) έχει δεξιά μεν την Θεοτόκον, 
αριστερά δέ τον άγιον Τωάννην, άμφοτέρους όρθιους, εν στάσει προσευχής 
καί άνυψοΰντας χεΐρας ίκέτιδας, πρεσβείαν ποιοΰντας. Κάτωθι τοΰ κύκλου 
φαίνονται φλόγες πυρός· ποταμός πυρός ειλκενέμπροσθεν αυτόν (Δανιήλζ', 10).

Δεξιά καί αριστερά καί ολίγον κατωτέρω τοΰ πολυχρώμου κύκλου ύπάρ- 
χουσιν εκατέρωθεν άνά έξ θρόνοι (εως δτου οι θρόνοι έτέθησαν, Δανιήλ ζ', 9)> 
έφ’ών κάθηνται οί δώδεκα ’Απόστολοι κρατοΰντες άνά μίαν βίβλον έν ταΐς 
χερσίν αυτών, μετά καλαισθησίας έμποιούσης έξαιρετικήν έντύπωσιν· δταν καθίση 
ό νιος τοΰ άνθρωπον επί θρόνον δόξης αυτόν, καθίσεσθε κα'ι υμείς έπ'ι 
δώδεκα θρόνους κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς τοΰ ’Ισραήλ (Ματθ. ΙΘ \ 28).

Οί θρόνοι τών δώδεκα ’Αποστόλων είναι έζωγραφημένοι κλιμακηδόν 
φέροντες καί αψίδας, όπισθεν δ’ αυτών ΐστανταί τινες τών 'Αγίων Πάντων, 
δικαίων, μαρτύρων, κλπ.

Κάτωθεν τών δώδεκα ’Αποστόλων έν μέν.ιή δεξιά, ήτοι τή προς άνα- 
τολάς πλευρά τής πύλης, σώζεται μόνον ή στέγη τοΰ Παραδείσου, δυστυ
χώς τοΰ άλλου δλου οικοδομήματος καταστραφέντος υπό βεβήλων χειρών, 
έμπροσθεν δ’αύτοΰ ή Κιβωτός της Διαθήκης τοΰ Κυρίου, παρ’ή ΐστανταί 
τινες τών προφητών είς δέ τήν απέναντι πλευράν, ήτοι τήν προς δυσμάς, 
ή Κόλασις, κατακαίουσα τους αμαρτωλούς καί έξερεΰγουσα φλόγας πυρός: 
"Ιδού ημέρα έρχεται καιομένη ώς κλίβανος καί φλέξει αντονς καί έσονται 
πάντες οί άλλογενεΐς καί πάντες οί ποιούντες τά άνομα (Μαλαχ. δ', 1) καί
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τότε δούναι πυρ και οκώληκας εις σάρκας αυτών και κλανσονται εν αίσθήσει 
έως αίώνος (’Ιουδίθ, ιστ', 17), παρά ταύτη δέ φρουρός άγγελος.

Έν τη Κολάσει εις προεξέχει τών άλλων αμαρτωλών, παρά το στόμιον. 
Ουτος θά είναι 6 πλούσιος, περί οΰ άναγινώσκομεν έν τφ ίερώ Ευαγγελία»: 
«... απίθανε δε καί δ πλούσιος καί έτάφη' καί εν τω "Αδη έπάρας τους 
οφθαλμούς αυτόν, υπάρχων εν βασάνοις, δρα τον ’Αβραάμ άπδ μακρόθεν 
καί Λάζαρον εν τοΐς κόλποις αύτοΰ. καί αυτός φωνήσας είπε' πάτερ ’Αβραάμ, 
έλέησόν με καί πέμψον τον Λάζαρον, ϊνα βάιρη το ακρον τον δακτύλου 
αυτόν νδατος καί καταψύξη την γλώσσάν μου, ότι δδννώμαι έν τη φλογί 
ταύτη' είπε δε Αβραάμ, τέκνον, μνήσθητι δτι απόλαβες συ τά αγαθά σου 
εν τή ζωή σου, καί Λάζαρος δμοίως τά κακά' νυν δε οδε παρακαλέΐται, συ 
δε δδυνασαί' καί επί πάσι τούτοις μεταξύ ημών καί υμών χάσμα μέγα 
έστήρικται, όπως οι θέλοντες διαβήναι ένθεν προς υμάς μη δννανται, μηδε 
οί έκεΐθεν προς ημάς διαπερώσιν» (Λουκ. ιστ'. 22-26).

Εις τήν σΰνθεσιν τής παραστάσεως ταΰτης 6 καλλιτέχνης πάντως έν- 
επνεΰσθη έκ τοϋ ίεροϋ Ευαγγελίου, καί οΰχί ώς τινες τών νϋν ζωγράφων 
εκ τής φαντασίας.

’Άνωθι τοϋ θολίσκου τής θυρίδος τής προς μεσημβρίαν πλευράς τοϋ 
ματρωνικίου φαίνεται δυστυχώς μόνον τό άνω μέρος τής κεφαλής τοϋ 
Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χριστού, έκ τής κλίσεως τής οποίας δΰναταί τις νά 
ύποθέση ασφαλώς δτι ένταΰθα ύπήρχεν ή παράστασις τοϋ Νυμφ ίου, ήτοι 
δ ’Ιησούς με δεδεμένας τάς χεΐρας καί όπισθεν αυτού δ Σταυρός «κ α ί 
δήσαντες αυτόν Τούτο εικάζομεν καί έξ άλλων παρομοίων εικόνων 
σφζομένων έν καλή έν μέρει καταστάσει, άς ε’ίδομεν καί αλλαχού τών έν 
Τραπεζοΰντι Βυζαντιακής έποχής έκκλησιών.

Τό έν λόγφ ματρωνίκιον, έκτος τής πύλης, δι’ ής συνεκοινώνει μετά τού 
άνδρώνος, είχε καί δύο άλλας, τήν μέν προς άνατολάς, τήν δέ προς δυσμάς.

’Ιδού νϋν καί τινες ύμνοι έκ τής ’Ακολουθίας τοϋ φηθέντος Μεγά
λο μάρτυρος:

» Θείων δωρεών έπώννμόν σε γεραίρω, "Αγιε, διό μεν η ’Άτρα σε έβλά- 
στησεν ώς ρόδον ενοσμον, αι άρεταί σου ώς άνθη τίμια ευωδίασαν πάσαν την 
έφαν όντως γάρ τών πενήτων υπήρχες τροφεύς, τών αιχμαλώτων ρνστης, 
ήνδραγάθησας τό πριν εν πολέμοις τους έχθρους τροπούμενος, τών βαρβάρων 
τήν αθεΐαν ήλεγξας, τούτων τό θράσος κατέβαλες' καί έν σταδίφ τοϋ μαρτυ
ρίου ανήρ ώφθης σίδηρους, στύλος αρραγής καί ακλόνητος' ή δε Θεοδοσιού- 
πολις άγαλλομίνη, τό αΐμά σου έδέξατο ώς πολύτιμον δώρον..

»Τήν κάραν σου, σοφέ τον Χρίστου στρατιώτα, δ τύραννος σκευήν ποτη-

1 Ματύ. κζ 2.— Μάρκ. ιε', 1.— Ίωάνν. ιη'. 24.
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ρίου ποιήσας αυτήν, εις συμπόσια τα αυτού προσεφέρετο, ήν κατέλιπες εν τώ 
παρόντι βίω, και άπέτεμες τάς κεφαλάς των ανόμων, Θεόδωρε πάνσοφε.

»Βλαστόν τής ’Άτρας υμνήσω μεν, τον θειον άθλοφόρον Θεόδωρον 
δόξαν, ευγένειαν παρέδραμε, δόξαν λαθών τήν άΐδιον, αθλους οϋς νπέστη εν 
Χριστφ, ασωμεν αύτφ δτι δεδόξασται.

»Ό τής ‘Εωας στρατηγός νπερθανμαστός και των Γαβράδων βλαστός 
ύπερμέγιοτος, τής Τραπεζοϋντος 6 άριατος πρΰτανις φρουρός, σκέπε φρουρεί 
φύλαττε τους πιατώς σε ϋμνοϋντας θρόνο) παριστάμενος τής 'Αγίας Τριάδος, 
ήν έκδυσώπει αφζεσθαι ή μας, Μεγαλομάρτυς Θεόδωρε τρισόλβιε.

»* Υψωσας τον νουν προς τον "Υψιστον, εν τώ ϋψει τής ηγεμονίας καθή- 
μενος, έγκατέλιπες τήν δόξαν τήν πράα καιρόν. . .. Διό εν χιόνι πρηνής τυπτό
μενος, τήν γλώτταν άψαιρού μένος, χειρώντε και ποδών στερούμενος, και ώς ή 
άμπελος τό σώμά σου τεμνόμενος ώσπερ στρατιώτης αήττητος εις ουρανούς 
άνέδραμες, ώς ήγεμών δε δικαιότατος, είληφας τήν χάριν τήν αεί διαμένουσαν 
ώς δώρον Θεοϋ, άθλοφόρε Θεόδωρε, πρέσβευε Χριατφ τφ Θεφ υπέρ των 
■ψυχών ήμών.

»’Άνθος εκ Χαλδίας φνεν τερπνόν, αθλους μαρτυρίου, ευωδίασε νοητώς 
τούς πιστούς εν ”Ατρα Θεόδωρος ό θείος, πυρ), τακείς τάς σάρκας, Χρίστον 
τφ ερωτι.

» Τούς άσπαζομένους σου, άθλητά, τήν αγίαν κάραν καί σεπτήν εικόνα 
σου ενλαβώς καί τήν θείαν μνήμην τελονντας ετηοίως, περίσωζε, Θεόδωρε, ταΐς 
πρεαβείαις σου.

Β'. ‘Ιστορικά.

Ό τοΰ ναού τοϋ Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου κτίτωρ, Κωνσταντίνος ό 
Γαβρας, τούς αυτούς προς τούς προκατόχους αυτού, επί Ίωάννου τοΰ 
Κομνηνοΰ Κωνσταντινουπόλεως, μετελθών τρόπους, κατώρθωσεν ούχί μόνον 
νά κήρυξή εαυτόν ανεξάρτητον ηγεμόνα τοϋ θέματος Χαλδίας ', αλλά καί 
ν’ άποκόψη καί πάντα δεσμόν μετά τής εν Κωνσταντινουπόλει αυτοκρατορίας.

Ό κ. Τρ. Εύαγγελίδης γράφει1 2: «___Ελληνική αυτοκρατορία, κατά τον
ΙΓ' αιώνα δεν ήδυνατο νά στερηθή ημιθέου. Ό απαραίτητος καί νέος άγιος 
εκλεγείς υπό τοϋ αύτοκράτορος καί τοΰ λαού τής Τραπεζοϋντος, όπως γίνη 
συνήγορος αυτών έν τε τφ ούρανφ καί προστάτης επί γής ύπήρξεν ό άγιος 
Ευγένιος. Τό όνομα αυτού καί ή λατρεία συνετέλεσαν όπως χωρίσωσι τούς

1 Τό τής Χαλδίας θέμα ήν τό ΚΑ' τής Βυζαντιακής αυτοκρατορίας, όγδοον δέ έκ 
των τής ’Ασίας καί τρίτης τάξεως, ό δέ στρατηγός καί έπαρχος αυτού εκαλείτο δοΰξ καί 
διέμενεν έν Τραπεζούντι, πρωτευούαη τοΰ θέματος.

2 'Ιστορία τής Ποντικής Τραπεζοϋντος, σελ. 54 - 55.
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"Ελληνας τής αυτοκρατορίας τής Τραπεζοΰντος των άλλων Χριστιανών τής 
’Ανατολής καί οΰτω καταστώσιν ιδιαίτερον έθνος. ... Ή είκών τοΰ- αγίου 
Ευγενίου παρισταμένου ότέ μέν πεζοϋ, ότέ δέ ίππέως, έτέθη έφ’ δλων των 
εν Τραπεζούντι κοπέντων νομισμάτων».

Έν τοσοΰτφ πολύ προ τοΰ ΙΓ' αίώνος ή Τραπεζοΰς είχεν ώς προστάτην 
αυτής τον άγιον Ευγένιον, διότι αυτός ό Κωνσταντίνος 6 Γαβράς, ό 
κηρύξας εαυτόν ανεξάρτητον, έξελέξατο ως συνήγορον αυτού εν τφ ούρανώ 
καί προστάτην επί γής τον άγιον Ευγένιον, τυπώσας καί την εικόνα αυτού 
πεζού επί τών ύπ’ αυτού ως ανεξαρτήτου ήγεμόνος κοπέντων νομισμάτων. 
Τό αυτό έπικυρούται έκτε τής υπό τού πατριάρχου Ίωάννου τού Ξιφιλίνου, 
Τραπεζουντίου, (1064—1075) συγγραφείσης βιογραφίας τοΰ ρηθέντος 'Αγίου 
καί υπό ’Ιωσήφ Λαζαροπούλου, μητροπολίτου Τραπεζοΰντος (1364): «... Οΐ 
καί παυσάμενοι τού θυμού τοιαύτα προς τον μέγαν έφησαν ’Αθανάσιον λ 
’Em τήδε τή κοινή και θαυμαστή εορτή τών τον μεγάλου μάρτνρος γενεθλίων, 
τον κοινού προστάτου καί ημών νπερμάχου, εχρήν καί ημάς, ώ θειότατε 
δέσποτα, συνεστιάτορας είναι καί κοινωνονς»...........

Έκ τών Ιστορικών μανθάνομεν δτι οί τής Τραπεζοΰντος αύτοκράτορες 
σφετερισθέντες τό έμβλημα τής έν Κωνστανττνουπόλει αυτοκρατορίας έφερον 
τούτο καί αυτοί, ήτοι τούς δικεφάλους αετούς, διό καί Μιχαήλ ό Παλαιολόγος 
ύπεχρέωσε τόν τής Τραπεζοΰντος αύτοκράτορα Ίωάννην τον Β' ΐνα φέρη 
αντί δικεφάλων μονοκέφαλον αετόν, καλέσας αυτόν νά έπανέλθη εις τό πρώην 
καθεστώς. ’Όντως ό ρηθείς Κωνσταντίνος ό Γαβράς, δτε έκήρυξεν εαυτόν 
ανεξάρτητον, Ϊνα μή φανή σφετεριστής ξένων εμβλημάτων, μετεχειρίσθη, έξ 
ιδίας βουλήσεως, μονοκέφαλον αετόν καί ούχί δικεφάλους, ως οι τής Κωνσταν
τινουπόλεως αύτοκράτορες έφερον, δπερ δείκνυται καί εκ τών ύπ’ αυτού 
κοπέντων νομισμάτων, άτινα έφερον επί μέν τής μιας δψεως τήν προτομήν 
αυτού μέ έστριμμένον στρατιωτικόν μυστακα καί πώγωνα, επί κεφαλής στέμμα 
καί έν τφ μέσφ σταυρόν, δεξιά σφαίραν, έφ’ ής μακροσκελής σταυρός καί 
αριστερά τό στοιχεΐον Κ· έπί τής έτέρας δέ άνωθι μέν στέμμα, έφ’ ου σταυ
ρός, καί κάτωθι δεξιά μονοκέφαλον αετόν καί αριστερά τόν άγιον 
Ευγένιον μέ έπισκοπικόν κάλυμμα, έφ’ου σταυρός 1 2.

Έν μια τών άγιογραφικών παραστάσεων, δι’ ών έκοσμούντο καί αϊ 
τέσσαρες πλευραί τού ματρωνικίου τοΰ υπό Κωνσταντίνου τού Γαβρά προς 
μνήμην τού θείου του άνεγερθέντος Ναού έσφζετο έζωγραφημένον τρίχρουν

1 ’Αθανάσιος Α' ό θαυματουργός, ήκμασε περί τάς άρχάς τής ΣΤ' έκατονταετηρίδος.
2 Τοιοΰτο χάλκινον νόμισμα υπήρχε παρά τινι άρχαιοκαπήλφ Τραπεζουντίφ, Γρη- 

γορίιρ Ίωακειμίδη τούνομα, όστις, χάριν τής ύλης, ευκόλως άπεσκοράκιζε καί εύγνωμο- 
σΰνας καί πάτρια, ΐνα δέ μή περιέλθη τό νόμισμα τούτο εις χεϊρας 'Ρώσσων, έπέτυχον 
όπως τό άγοράση είς τών φίλων μου καί οΰτω δέν έστερήθην μιας εκτάκτου ευκαιρίας 
πρός μελέτην αυτού έν άνέσει.
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λάβαρον, δυστυχώς όμως, όπως ά'πασαι αί ά'λλαι άγιογραφικαί παραστάσεις, 
ούτω και αύτη υπό τε τής έπηρείας τοϋ πανδαμάτορος χρόνου, καί δή τελευ
ταίως επί τής ρωσσικής κατοχής, υπό βέβηλων χειρών κατεστράφη όλοτελώς.

Τό περί ου ό λόγος λάβαρον 1 εφερε τρία χρώματα τοΰ αΰτοΰ πλάτους 
όριζοντίως ήτοι ά'νωθι κυανοϋν, έν τώ μέσω λευκόν, καί κάτωθι χρώμα 
καστανόχρουν. Έν τώ μέσω τοΰ λαβάρου επί τε τοΰ κυανοΰ χρώματος καί 
τοΰ λευκοΰ υπήρχε χρυσοΰν στέμμα καί παρά μεν την δεξιάν πλευράν έν τώ 
καστανόχρφ χρώματι μονοκέφαλος αετός, εις δέ την έναντι άριστεράν

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΑΒΡΑ

ά'κραν επί τοΰ αΰτοΰ χρώματος ό "Αγιος Ευγένιος, δ'ρθιος με επισκο
πικόν σχήμα, ως εΰρηται τοιαΰτη αΰτοΰ παράστασις έν τφ άρχαιοτάτφ ναϋ- 
δρίφ τής αγίας ’Άννης. Έπί τή βάσει τοΰ λαβάρου τούτου λέγομεν δτι 
καί ή σημαία Κωνσταντίνου τοΰ Γαβρά θά ειχεν ούτως.

Γ' Τοπογραφικά.

Έν τώ υπό ’Αλεξίου Γ' τοΰ Μεγάλου Κομνηνοϋ τφ 1364 έκδοθέντι 
χρυσοβουλλω 2 τφ άναφερομένφ εις την μεταξύ Βενετών καί Τραπεζουντίων 
συναφθεΐσαν συνθήκην, λέγεται. «... διορίζεται διά τοΰ παρόντος χρυσο- 
βοΰλλου λόγου προς αυτούς (τούς Βενετούς) ως αν έχωσι καί νέμωνται

1 Βλ. Ταχυδρόμον, εφημερίδα Κωνσταντινουπόλεως (1919) άρ. 6450.
2 Τρ. Εϋαγγελίδου, ‘Ιστορία τής Ποντικής Τραπεζοΰντος σελ. 112.
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ελευθέραν και άκαταζήτητον πάντη χάριτα καί δωρεάν παρά τής βασιλείας 
μου τοποθεσίαν καί ουσαν καί διακειμένην κάτωθεν τής Μονής του άγιον 
μεγαλομάρτυρος καί οεβαοτοΰ Θεόδωρόν τον Γαβρα, ήτις δε τοποθεσία περι- 
ορισθεΐσα μεμετρημένη τοιαΰτην έ'χει διατΰπωσιν: άρχεται από την έξοδον 
εκ τής άκρογωνίας τοΰ χαμοστέγου οικήματος, καί απέρχεται κατ’άνατολάς 
την οδόν τοΰ αγίου Χριστόφορου καί τοΰ αγίου Νικήτα, έ'ως εις 
ά'λλην γωνίαν οικήματος, ένθα εστιν έτέρα οδός, καί κατέρχεται κατά θάλατ- 
ταν τήν αυτήν οδόν προς την λατινικήν εκκλησίαν, ειτα κυκλοειδώς 
οδεύει προς δΰσιν έ'ως τήν___».

Έκ τοΰ ανωτέρω χρυσοβοΰλλου μανθάνομεν ότι ή παραχωρηθεΐσα υπό 
’Αλεξίου Γ' τοΰ Μεγάλου Κομνηνοΰ εις τούς Βενετούς τοποθεσία προς 
έγκατάστασιν αυτών έκειτο κάτωθι τής Μονής τοΰ Μεγαλομάρτυρος Θεοδώ
ρου, ένθα καί ήγειραν προς έναποθήκευσιν των πραγματειών αυτών τό νΰν 
Πεζεστέν καλοΰμενον. Ή δέ περιφέρεια ή παραχωρηθεΐσα ήρχετο έκ τής 
παραλίας τοΰ νΰν Γκιόν-Χανί καί προύχώρει προς μεσημβρίαν μέχρι τής 
όδοΰ Πασά-χαμαμί, καί έκεΐθεν στρεφομένη προς άνατολάς διήρχετο διά 
τής προς άρκτον πλευράς τοΰ Παρασκευά-χάνι προς τό Σεμερδζι- 
λέρ-μπασή καί εις τήν κορυφήν λήγουσα κατήρχετο έκεΐθεν τήν μεταξύ 
Μεταμορφώσεως καί Σούρπ-Όχάννες οδόν προς τήν θάλασσαν.

Καί τό μεν Πασά-χαμαμί, ου επί τής προς άρκτον πλευράς τοΰ τοί
χου μέχρι προ ολίγων έτών ύφίστατο Χριστιανικόν άνάγλυφον, όρίζομεν ως 
"Αγιον Χριστόφορον, ως "Αγιον δέ Νικήταν τό νΰν Σεμερδ- 
ζιλέρ-Τζαμισί, ένθα άνεκαλύφθησαν άλλοτε καί ένεπίγραφοι πλάκες, ών 
δυστυχώς μόνον τεμάχιον εΐδομεν παρά τφ κ. Γ. Κογκαλίδη, αλλά καί τοΰτο 
ήμιεξίτηλον, ώς δέ Λατινικήν έκκλησίαν ύποθέτομεν τήν εν τή πλα
τεία Σούρπ-Όχαννές κειμένην Βυζαντιακής εποχής εκκλησίαν, λέγομεν δέ 
ύποθέτομεν, διότι παρ’ ούδενί συγγράφει άπηντήσαμεν δτι έν τή περιφερεία 
εκείνη, κατά τούς χρόνους εκείνους, ειχόν ποτέ καί οι ’Αρμένιοι εκκλησίαν. 
Γνωρίζομεν μόνον δτι, τών Βενετών άπελθόντων, Ιγκατεστάθησαν εκεί που 
’Αρμένιοι, οΐτινες μετέβαλον τήν εκκλησίαν εις Άρμενικήν έντοιχίσαντες 
μάλιστα καί τινας ένεπιγράφους πλάκας προς τελείαν οικειοποίησιν αυτής.

Ή ρηθεΐσα συνθήκη τοΰ 1364 ολίγον διήρκεσε’ τρία δήλα δή έτη μετά 
ταΰτα, ήτοι τφ 1367, εζήτησαν οί Βενετοί τήν άνανέωσιν ταύτης μέ έλάττω- 
σιν τοΰ συμπεφωνημένου έμπορικοΰ δασμοΰ καί τήν χορήγησιν θέσεως εκτε
ταμένης παρά τον ναόν τοΰ Τιμίου Σταυροΰ, ένεκα δέ τών καιρικών 
περιστάσεων ύπεχρεώθη ’Αλέξιος ό Γ' ΐνα ενδώση καί εις τάς νέας ταΰτας 
αξιώσεις τών Βενετών καί παραχωρήση είς αυτούς τά αίτούμενα.

Ή ζητηθεΐσα έκτεταμένη θέσις δέν ήτο δυνατόν νά κεΐται προς δυσμάς, 
ένεκα τοΰ μικροΰ χώρου τοΰ μεταξύ φρουρίου καί Πεζεστέν, θά έκειτο 
λοιπόν προς άνατολάς τής περιφερείας τής παραχωρηδείσης τώ 1364. Ή
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τοιαύτη δέ τοποθεσία ύποθέτομεν δα έφθανε μέχρι τής πλατείας Χατσή- 
Μπάγ τής κείμενης όπισθεν τού νϋν φωτογραφείου των ’Αδελφών Κακοΰλη, 
ένθα καί ερείπια ναοΰ, ίσως τοΰ Τιμίου Σταυρού, φέροντα επί των 
μέχρι τοΰδε υφισταμένων εν μέρει τοίχων πλείστους σταυρούς διαφόρων 
σχημάτων εν άναγλΰφοις.

Ό τοΰ Τιμίου Σταυρού οΰτος ναός φαίνεται μετωνομάσθη ναός 
τού 'Αγίου Γεωργίου, δτε καί θά προσετέθη τό νύν έτι εκεί σψζόμενον 
απέριττου τέχνης άνάγλυφον τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. 'Ότι δέ ή μεταλλαγή 
ονόματος σΰνηθης ήν παρ’ήμΐν από τής Βυζαντιακής εποχής μέχρι προ όλί- 
λων ετών, τούτο είναι άναμφισβήτητον.

Καταστραφέντος δμως καί τού μετονομασθέντος ναού, άνηγέρθη ό νύν 
ναός τού 'Αγίου Γεωργίου τού υπό τό έπώνυμον Τσαρτακλή, εις οΰ 
τον εξωτερικόν τοίχον τού προαυλίου ένετοιχίσθη πλάξ θωρακίου τού 
πάλαι ναού, έχουσα μήκος μέν 0,92 καί πλάτος 0,38 τού γαλλικού μέτρου. 
Καί περί μέν τής εμπρόσθιας ό'ψεως τής πλακός ταύτης τής ούσης προορι
σμένης δπως άποβλέπη προς τον μέσον χώρον τού ναού λέγομεν δτι έχει έν 
τω κέντρω ιδιόρρυθμον σταυρόν, περί δν εύρηται στέφανος, έν εΐδει ταινίας, 
διπλούς, εκατέρωθεν δέ τού στεφάνου παρά τάς δυο πλευράς άνά εις ταώς, 
ου τό ράμφος έγγίζει σχεδόν τον στέφανον περί τής οπίσθιας δμως ό'ψεως 
ούδέν δυνάμεθα ν’ άποφανθώμεν, διότι ή πλευρά αύτη ήτο εις ημάς αόρατος, 
αν καί τινες τού αυτού είδους πλάκες φέρουσιν ενίοτε σύμβολά τινα.

Ή πλάξ αύτη έσφζετο μέχρι τής υπό τών 'Ράισσων κατοχής τής Τραπε- 
ζούντος, δτε καί, κατεδαφισθέντος ύπ’ αυτών τοΰ εσωτερικού τοίχου, έχρησι- 
μοποιήθη ώς απλή πλάξ τοΰ εκεί λιθοστρώτου!

“Εγραφον έν Τραπεζοΰντι κατά τό 1918.

f ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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