Τρα,πεζουντια,κά.
Τά επόμενα δέκα και τρία χρονικά σημειώματα, συμπληρουντα κατά
τι το χρονικον του Παναρέτου, συνέλεξα εκ τριών διαφόρων παλαιών χει
ρογράφων.
Το 1-ον σημείωμα ελήφθη έκ του 4-ου κωδικός της λαυρεντιακης
βιβλιοθήκης (Conventi soppressi)* προεξεδόθη δε υπό Gr. Vitelli, Studi ita
liani. Firenze 1893, τ. 1, σ. 1 3 3 — 1 3 4 .
Τα κατόπι σημειώματα 2 —12 ευρον εν ταϊς φαις του 12-ου κωδικός
της περί την Τραπεζούντα μονής του άγιου Γεωργίου του Περιστεριώτου.
Ό κώδιξ ούτος έγράφη τη 13-η εκατονταετήςίδι' περιέχει δε έν έαυτω τό
δεύτερον έξάμηνον του συνήθους επίτομου Συναξαρ ιστού. Κάτοχος τις
αύτου τη 14-η εκατ. εγραψεν έν ταΐς φαις πολυάριθμα χρονολογικά σημει
ώματα περί τών έν ταΐς ήμέραις αύτου γενομένων έν Τραπεζουντι* τούτων
δμως τών σημειωμάτων μέρη τινά κατέκοψεν ύστερον ή του βιβλιοδέτου
κοπίς. Τά ενταύθα καταχωριζόμενα σημειώματα, καίτοι ολίγα έκ τών πολ
λών, είναι τά σημαντικώτερα τών έν τφ κώδικι* δημοσιεύονται δε ακριβώς,
ώς έν αύτφ τφ κώδικι ευρίσκονται. Το υπ αριθ. 2 είναι γεγραμμένον
έν τω 4-ω φύλλφ του κωδικός, εγγύς του συναξαρίου της 20-ης του
Μαρτίου. Τά λοιπά σημειώματα κείνται κατά σειράν έν τοΤς έξης φύλλοις*
3 4 b ( = 3 ) , 8 0 ъ (=4), 84b(=5), 93ъ ( = 6 ) , 9 7 a ( = 7 ) , 143 ь
( = 8), 146 ъ ( = 9), 178 a ( = 10), 200 b ( = 11), 208 b ( = 12). c O έτει
1390-φ θάνατος του αύτοκράτορος Αλεξίου του τρίτου (2) βεβαιουται
υπό του Παναρέτου (§ 54)'· τά κατά τον Τραπεζουντρς μητροπολίτην Άντώνιον (3) αγνοούνται άλλαχόθεν* ωσαύτως τά κατά τον έτερον μητροπο
λιτών Συμεών (11) έ'τει 1402-ω.
Τό 13-ον σημείωμα ευρον γεγραμμένον έν τινι μεμβρανίνω Εύαγγελίφ, διατηρούμενα) νυν έν τφ σκευοφυλακίφ της έν Χάλκη μονής της Θεο
τόκου (φύλλ. 233 b ). Δια του σημειώματος τούτου καθορίζεται πλέον άκρι-
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βώς ό χρόνος της απότομης του τελευταίου της Τραπεζοϋντος αύτοκράτορος Δαβίδ Ετει 1463-ω 1 ), εξελέγχεται δε καί Θεόδωρος ό Σπανδουνίνος, ό
πρώτος διαδούς ήμαρτημένως, ότι ό Δαβίδ ειχεν επτά υιούς αντί των πραγ
ματικών τριών (T. Spandugnino, De la origine deli imperatori Otto
mani, σ. 159, έκδ. Σάθα, Μνημεία ελληνικής ιστορίας, τ. 9)* του θ' δπερ
επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερον υπό πολλών συγγραφέων. 'Ορα J. de
Hammer, Histoire de l'empire Ottoman. Paris 1836, τ. 3, σ. 8 1 — 8 2 .
Σ. Ίωαννίδου, 'Ιστορία καί στατιστική Τραπεζουντος. Έν Κ/πόλει 1870,
σ. 1 1 4 — 1 1 5 . Τρ. Εύαγγελίδου, Ιστορία της Τραπεζουντος. Έν Όδησσφ
1898, σ. 163—164.
1. Παρεγενόμεθα είς τήν Τραπεζούντα κατά το fi^j έτος, μηνί
οκτωβρίφ του αγίου Δημητρίου [ = 1384]* ό δε μακαρίτης φιλόσοφος
ό πάσης σοφίας εμπλεως, ό τας ημετέρας φωτίσας διανοίας τη καθ' έκάστην αυτού χρυσή διδαχή, έτελεύτησε κατά τό ,ζω^ζ', μηνί φευρουαρίω κε'
[ = 1388]· ημείς δε έξήλθομεν της Τραπεζουντος, πρότερον επί τον
μακαρίτου εκείνου τάφον τά συνήθη χριστιανοΐς έκτελέσαντες, κατά τήν ε'
του άπριλλίου μηνός, ήμερα α', έν ή τότε έπετελεΐτο ή του αποστόλου
Θωμά ψηλάφησις.
2. (Μάρτ. 20). Τη αυτή ημέρα εκημήθη ο ζουλος του Θεού καί ευ
σεβέστατος βασιλεύς ημών κυρώ Άλλέξιος ο μέγας Κομνηνός καί μνήσθητι αυτών Κύριε έν τη βασιλεία σου έτους ςω^η [ = 1390].
3. (Μαίω 9), Τη αύτη ήμερα εξήλθεν εκ της μονής του Στύλ(ου) ό
παναγιώτατος υποψήφιος κυρ Αντώνιος καί κληθείς είς τήν μονήν του
κυρίου ημών Ίησου Χρίστου ήγουν είς τήν 4γίαν 2οφίαν* καί ήλθασιν ή
βασιλείς, άρχοντες* ή επίσκοποι* ή κληρικί* ηγούμενοι* οί ιερείς* ϊ ερομονάχοι τε καί μοναχοί καί τό κϊνον όλον* και έχεροτώνισεν τον ό επίσκοπος
Χαλδίας, ονόματι Καλλίστρατος* καί ήλθασιν ό λαός όλος μετά ιπηγεν
αυτών είς τα παλάτια
.
4. (Μα'ίω 11).
μονής του Στύλου έτους ςωΐηβ' [ = 1384]
καί μνήσθητι Κύριε έν τη βασίλεια σου.
5. (Μα'ίω 13). Η - Τ η αύτη ήμερα έκοιμήθη ό ^οΰλος ο έκκλησιάρχης
του Μυθριου καί πνευματικός Κύριλλος ιερο(μόν)αχ(ος) ίνδικτιώνος ιβγις
του ς<?ίωμβω, ήμ£ρα ε ' ώρα ς7) [ = 1434].
1) Ύπετίθετο πρότερον, οτι ο οικτρός του Δαβίδ θάνατος έγένετο μεταξύ των ετών
1466—1472, αν και εγγραφόν τι πατριαρχικον (Σάθα, Μεσ. βιβλιοθ. τ. 3, σ. ρα') εξήλεγχε
τήν ύπόθεσιν ταυτην ως αστηρικτον. "Ορα G. Finlay, A history of Greece. Oxford 1877,
τ. 4, σ. 425.
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6. (Μαίω 20). -+- Τη "αυτή ήμερα έκημήθη ó δούλος του Θεού Σάβας
à Τζηλίτης καί μνήσθητι αυτού. Κύριε* έτους ς9?}ιδ [ = 1 4 0 6 ] .
7. (Μαίω 23).
Μελετίου άρχιερέως της Άλάγιας ήμερα
γ', ώρα Ύ\ της ημέρας καί μνήσθητι
έτους ^ ^ ν ε ' / ίνδ. ι
[=1447].
8. (Ίουνίω 24). -+■ Τη αύτη ημέρα έκοιμήθη ο ^οΰλος του Θεού Θεο
φάνης μοναχός ó Σηρμενίτης
ίνδ. ϊ γ ^ του ς9^ ω μγ' έ'τους
[=1435].
9. (Ίουνιω 25). Τη αύτη ήμερα έκημοίθει ο δούλος του Θεού Γερμα
νός ιερομόναχος ó Σκουταρας
έ'τους ς ^ α ' [ = 1393].
10. (Αύγ. 1).
το Καλαμιώνην υπό τών Άγαρινών
Συμ(εών) Κομνινού. Ετους ςωοη' ίνδ. η' ήμερα τρίτη [ = 1370].
1 1 . (Αύγ. 2). Τη αύτη ήμερα ήλθεν εκ της Κωνσταντινουπόλεως
ό μητροπολίτης Τραπεζουντος κύρ Συμεών ινδ. ι έτους ç9ui' [1402].
12. (Αύγουστος).
και εις δέκα του αύτου μηνός ήλθεν έδώ
εις Τραπεζούντα, και έτάφοι
Ετους ς8(7^8με/ [ = 1437].
13. Κατά την κς' του μαρτίου μηνός της ια' ίνδικτιώνος του ç*4h οα8
ϊτους [ = 1463], ήμερα Σαββάτω, πικροτ(ά)τ(η) ώρα γ', έκρατήθη ó
άγιος ημών αύθέντ(ης) καί βασιλεύς Τραπεζουντος κύριος Δαβίδ ó Μέγας
Κομνηνός εν Άνδριανουπόλ(ει) καθειρχθείς σύν άλύσεσι εν τφ πύργω* εν
δε τη πρώτη νοευρ(ίου) ημέρα Κυριακή εν ώρα τετάρτη της νυκτός έτελειώθη τω ξίφει ó αυτός σύν άμα τοΐς τρισίν αύτφ υίοΐς καί τφ άνεψιφ,
τφ /ς0>9Γ^ωοβ/ [ = 1463], ίνδικτιώνος ιβ' έν τη Κωνσταντίνου πάλει.
Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς.

