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Χάλκινος Φόλλις του Θεόδωρου Γαρβρά. 
(The mint of Trebizond under Alexius I and the Gabrades, NC 
1977) 

 (Corpus of Dated Illuminated Greek Manuscripts to the year 
1453,1981) 



( Menologio di Basilio II (cod. Vaticano 
Greco 1613) 



«Πόλις ἔστι που Τραπεζοῡς ὄνομα. Οὖ δή ἀπόριας ὑδάτων οὔσης ὀχετόν 

ἐτεκτήσαντο Ἰουστινιανός βασιλεύς , ὅνπερ Εὐγενίου  καλοῡσι 

μάρτυρος .» 
Προκόπιος ,περί κτισμάτων.  



 
-Ιωάννης Ξιφιλίνος 
«Διήγησις θαυμάτων του αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος  
Ευγενίου του Τραπεζουντίου» 
 
-Κωνσταντίνος Λουκίτης 
«Εγκώμιον εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα του Χριστού Ευγένιον και  
τους συνάθλους αυτού Κανίδιον, Ουαλεριανόν και Ακύλαν, τους  
εν Τραπεζούντι μαρτυρήσαντας.» 
 
-Ιωάννης Λαζαρόπουλος 
«Ἒτι σύνοψις τῶν του ἀγίου θαυμάτων μερική ἐκ τῶν πλείστων.» 
 
-Τυπικό του Αγίου Ευγενίου  
(cod. Ath. Vatopedi 1199) 
 
 
 
 
 
 
 

(Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. 467/1999 B.E. 726β.) 



(The Byzantine Monuments and Topography of the  Pontos,I,II,1985) 



(The Byzantine Monuments and Topography of the  Pontos,I,II,1985) 



(www.homeoftrabzon.com) 



(Zωντανές Mνήμες Πόντου,1992) 



(http://www.ime.gr) 



(www.flickr.com) 



(www.flickr.com) 



 
 
 
 
«Αμέλει και ταύτη τη γυναικί ἒν μία ὀ ἄγιος  
φαίνεται κατ’ ὂναρ, ἐυσεβεῖ τυγχάνουση  
τε και ὀσία, δήλην καἰ αὐτή καθιστών την των  
εαυτού γενεθλίων ημέραν ήτις και παραχρήμα  
τω αρχηγώ της μονής τα οραθέντα  
απήγγειλεν. Ος τη Τε οπτασία του Φωτεινού τη τε όψει της γυναικός τη τε του μάρτ
υρος προς αυτόν πρότερον επιφανεία όλη ψυχή κινηθείς, την εορτήν ην ο μάρτυς τε
λείσθαι ἐπέσκηψεν, ἐξ ἰδίων ἀναλωμάτων αυτός ἐκτελέσαι προκέκρικε.» 

 
 



(Θησαυροί του Αγίο όρους,1997) 



. 

(Zωντανές Mνήμες Πόντου,1992) 



 Διήγησις θαυμάτων του αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος  

Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Ιωάννης Ξιφιλίνος,στχ 60. 

  
Σύνοψις Ιωάννης Λαζαρόπουλος,στχ.1131 

 



13ος -15ος  

•Αναβίωση προσκυνήματος. 

(Θησαυροί του Αγίο όρους,1992) 



(The Barber institute of Fine Arts,university of 

Birmingham) 

Άσπρο, Ιωάννης Ι 
Κομνηνός,(1235-1238). 

•....ἒφιππος θέων ὡράτο…… 
Σύνοψις Λαζαρόπουλου,στχ 126 
 
•….καν τῇ χειρί φἐρων 
ἐστολβμένην ρομφαία….. 
Σύνοψις Λαζαρόπουλου,στχ 127 
 
•….εἴς  βοήθειαν μάρτυς 
Ἐυγένιος ἔφιππος 
παραγίγνεται…. 
Σύνοψις Λαζαρόπουλου,στχ 591 
 

(The Barber institute of Fine Arts,university of Birmingham) 

;Άσπρο ,Αλέξιος Β’ 
Κομνηνός,(1297-
1330). 



(Θησαυροί του Αγίο όρους,1997) 



Συπεράσματα 
Με την μελέτη του προσκυνήματος του αγίου Ευγενίου, πέρα 
από την καθαρά λατρευτική πρακτική έρχονται στην 
επιφάνεια και άλλες παράμετροι,όπως οι κοινωνικές 
συγκρούσεις μεταξύ του απλού λαού με τους αξιωματούχους 
και τις πλούσιες οικογένειες της ενδοχώρας.  
Τις εμπορικές σχέσεις που αναπτύσσονται με αφορμή το 
προσκύνημα αλλά και την ανάδειξη του προσκυνήματος ως το 
κύριο εργαλείο της αυτοκρατορικής πολιτικής. 



(Bryer A.-Winfield D.,The Byzantine Monuments and Topography of the  
Pontos,I,II) 



(http://www.pontos-news.gr) 

(Επτά Ημέρες,1996) 



(Επτά Ημέρες,1996) 

(National gallery of Ireland,obj.1858) 



(http://www.pontos-news.gr) 



(http://www.pontos-news.gr) 



(http://www.pontos-news.gr) 



(The Byzantine Monuments and Topography of the  Pontos,I,II,1985) 



(Zωντανές Mνήμες Πόντου,1992) 

(Μικρασιατικά Παράλια από τον Πόντο στη Mεσόγειο, 
Επιστολικά Δελτάρια 1880-1920,1998) 



(The Byzantine Monuments and Topography of the  Pontos,I,II,1985) 



(Zωντανές Mνήμες Πόντου, 1992) 



Αντίγραφο του χρυσόβουλου 
λόγου σε κώδικα της μονής. 
(Acta της μονής Βαζελώνος,2007) 



(The Byzantine Monuments and Topography of the  
Pontos,I,II,1985) 



Συμπεράσματα. 

Τα μοναστικά κέντρα στον Πόντο περιπλέκονται μέσα στην 
ιστορική πραγματικότητα και τον μύθο. Ωστόσο με ασφάλεια 
μπορούμε να πούμε πως περίοδος ακμής υπήρξε η 
διακυβέρνηση του Πόντου από τους Μεγάλους 
Κομνηνούς(1204-1461) με αποτέλεσμα οι μονές πέρα από 
θρησκευτικά κέντρα να αναδειχθούν και σε κέντρα πολιτισμού. 
Ωστόσο λόγω έλλειψης στοιχείων δεν μπορούμε να 
μελετήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την βυζαντινή τους 
περίοδο , αλλά και να τα συσχετίσουμε με ακρίβεια και 
ασφάλεια με προσκυνηματικές πρακτικές όπως γίνονται 
σήμερα. 

Ευαγγελιστάριο του 11ου 
αιώνα από τον Ναό Αγίου 
Γρηγορίου Νύσσης στην 
Τραπεζούντα 
( ΒΧΜ 01039) 
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