
Εις τό πλαίσιον τών προσπαθειών Δαβίδ A ' Μεγάλου Κομνηνοβ πρός 
άντιμετώπισιν τοϋ Μεχμέτ Β' καί πρός σύστασιν συμμαχίας κατ’ αύτοΟ διά 
δυνάμεων τής Δύσεως καί τής ’Ανατολής τοποθετείται καί ή έπιστολή τοϋ 
Μεγάλου Κομνηνοϋ τής 22ας ’Απριλίου 1459 πρός τόν Δοϋκα τής 
Βουργουνδίας Φίλιππον τόν ’Αγαθόν. Έ ν αυτή Ò Δαβίδ, «imperator 
Trapessundarum«, μεταξύ άλλων άναγράφει καί τάς στρατιωτικός δυνάμεις 
τών κρατών τής ’Ανατολής, τά όποΙα θά συγκροτήσουν τό μέτωπον τής 
’Ανατολής κατά τών ’Οθωμανών, καί, είδικώτερον διά τό κράτος αύτοϋ, 
αναφέρει 30 διήρεις καί 20.000 άνδρας, «ego cum χχχ biremibus et cum xx 
milibus hominum».

'H  έπιστολή εις λατινικήν γλώσσαν, δημοσιευθεΐσα έν Aencae Silvii 
Epistulae Nuremburg 1496, έπιστολή eexei (παραπομπή κατά A. Bryer, 
Ludovico da Bologna and the Georgian and Anatolian Embassy of 1460— 
1461, Revue de Kartvélologie, xix-xx (1965) σ. 196) καί έν Pii Secundi, 
Commentarii, Francfort 1514, σ. 127 (παραπομπή κατά Ε. Janssens, Trébi- 
zonde en Colchide, 1969, σ. 147) άνεδημοσιεύθη μετά ταΟτα πολλάκις καί 
ιδιαιτέρως ύπό C. Baronius (Annales ecclesiastici... διά τό έτος 1459), ύπό 
J. Ph. Fallmerayer (Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt, Μόναχον 
1827, σ. 266—267) καί έσχάτως ύπό Ε. Janssens (ίνΟ. άν. σ. 147—149). Έ κ 
του λατινικού κειμένου τής έπιστολής έδημοσίευσεν έλληνικήν μετάφρασιν 
ό Τρ. Εύαγγελίδης ('Ιστορία τής Ποντικής Τραπεζοϋντος...,'Οδησσός 1898, 
σ. 149—150. Ή  μετάφρασις αϋτη περιέχει σφάλματά τινα, μεταξύ τών 
όποιων σημειοΰμεν: σ. 266 (τής έκδόσεως Fallmerayer) στίχ. 1 salutem/ 
ύγείαν στίχ. 2 libenter/έλευθέρως· στίχ. 12 pugnando/διά τής πολιορκίας· 
στίχ. 13 itaque/άνευ μεταφράσεως· σ. 267 στίχ. 1 distrahatur άπασχολήσητε· 
στίχ. 3 intendere/άνευ μεταφράσεως· στίχ. 20 impraesentiarum/άνευ μετα
φράσεως· στίχ. 24 iterum/λοιπόν) καί ό Α. Bryer άγγλικήν άπόδοσιν 
(ενθ. άν. σ. 197—198. Λαβόντες ύπ’ όψιν ότι ό έρευνητής δέν έδημοσίευσεν 
μετάφρασιν, αλλά άπόδοσιν τοϋ λατινικού κειμένου δέν σημειοβμεν ένταΟθα 
ένίας άποκλίσεις του άγγλικοΟ κειμένου άπό τοϋ λατινικού τοιούτου).

Μη δυνηθέντες νά συμβουλευΟώμεν τήν πρώτην λατινικήν έκδοσιν τής 
έπιστολής εϊμεθα υποχρεωμένοι πρός τό παρόν νά συνταχθώμεν πρός τήν 
γνώμην τοϋ J.Ph. Fallmerayer (ένθ. άν. σ. 265) ότι τό λατινικόν κείμενον έχει 
πολλά σφάλματα, γεωγραφικά. Ιστορικά καί γραμματικά. Ό  Γερμανός 
ιστοριοδίφης εις πέντε περιπτώσεις έν ύποσημειώσει άνέγραψε τό κατ’ 
αυτόν όρθόν. Εις τήν πρώτην τών περιπτώσεων τούτων διορθοϋται ή φράσις



έκπλήττη ή έκ μέρους του Δαβίδ Μεγάλου ΚομνηνοΟ ύπόσχεαις, "Λς 
ένθυμηθώμεν δτι, διά τήν κατά των Τούρκων σύστασιν συμμαχίας, ό 
’Ιωάννης Δ ' Μέγας Κομνηνός καί μετά ταΟτα ό Δαβίδ, δστις τόνδιεδέχΟη, 
έδωκεν ώς σύζυγον εις τόν Ούζούν Χασάν τήν θυγατέρα Ίωάννοιι Δ' καί 
προσέτι τήν περιοχήν τής Καππαδοκίας, περιοχήν συνορεύουσαν άμέοως 
πρός τό κράτος των Μεγάλων Κομνηνών (ίδέ Ε. Janssens tvO. άν, σ. 
143—144), καί τότε έλεγχομένην υπό των ’Οθωμανικών δυνάμεων. "Λλλιοπ- 
τε ό Δαβίδ όμολογεί ό ’ίδιος έν τή έπιστολή τόν πολιτικόν σκοπόν 
τού συναφϋέντος γάμου (ίδέ Fallmerayer ένθ. άν. σ. 266 οτίχ. 8—1.3). Ί Ι  
απειλή του’Οθωμανικού αμέσου κινδύνου δέν έπέτρεπε διάφορον πολιτικήν. 
4)Ή  αναγραφή περί διαθέσεως 30 πλοίων

Βεβαίως ό κ. Α. Bryer γνωρίζει καλώς τά τοΟ στόλου τών Μεγάλων 
Κομνηνών, άφ’ ού έχει καί ειδικόν μελέτημα συγγράψει περί τού Οέμιιτος 
τούτου (Α. Bryer, Shipping in the Empire of Trebizond, The Mariner’s 
Mirror, 52 ( l%6) No I σ. 3—12), αλλά πρέπει έπίσης νάγνωρΙζη Λτιώςεΐςτό 
Βυζαντινόν κράτος οϋτω καί εις τό κράτος τής ΤραπεζοΟντος δέν ύπήρχε 
μέγας αριθμός πλοίων διαθεσίμων άνά πάσαν στιγμήν. Εις τό κράτος όμως 
τών Μεγάλων Κομνηνών ή ένδοχώρα ήδύνατο άνά πάσαν περίοταπιν νά 
παράσχη τά μέσα πρός ναυπήγησιν τών άπαραιτήτων πλοίων. Ι'ράφει ό 
Τραπεζούντιος Βησσαρίων τό 1436—1437 είς τό Έγκώμιον ΤραπεζοΟντος 
(έκδοσις Σ. Αάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, 13 (1916) σ. 145—204)«... καί 
στόλον δεήσαν συγκροτήσαι πάντων μάλιστα βςίστα καί άπό τοθ καταστρώ
ματος διαμάχεσθαι καί λαίφεσι καί κώπαις καί πνεύμασι πιστεύειν είσπλέον- 
τας, έκπλέοντας, διαπλέοντας καί πάντοθεν ίσχυροϊς είναι καί τών έχθρών 
περιγίνεσϋαι» (161, 28—32). Καί είς άλλον σημείον τοΟ Έγκωμίοιι «Τά δ’ 
άλσεσιν άνεΐται καί δένδρεσι, τοίς μέν καρποφόροις, τοίς δ ' άλλην ούκ 
έλάττω συντέλειαν χορηγοΰσιν ήμΐν ο’ις ύλοτομεΐν καί δρυτομεΐν τοίς ένταΟ- 
Οα παρέχουσιν, έξ ών... καί πήγνυμεν ναΰς μακράς τε καί φορτηγούς, ές τε 
πόλεμον καί εΙρήνην όμοίως τά μέγιστά τε καί άναγκαιότατα πιιντελού- 
σας...» (π. 165, 7—13).
ο ι λόγοι ούτοι τού Βησσαρίωνος τεκμηριοΰν τήν ε·ίδησιν τοΟ Μ, Sunuto 
(Vitae Ducum Venetiorum, R.l.S. τόμος ΧΧΙΙ (Muratori) 1733 στ. 797—8), 
καθ' ήν ό Ταμερλάνος είχεν απαιτήσει άπό τό κράτος τής ΤραπεζοΟντος νά 
θέση είς τήν διάθεσίν του 20 πλοία. ' Η άπαίτησις αϋτη δέν έπρεπε νά ήτο 
τυχαία, διότι ό σύμβουλός του, ό έν Καφφφ γεννηθείς Γενουάτης Ascula, 
έγνώριζε καλώς τά πράγματα είς τόν Εϋξεινον Πόντον καί δή είς τό κράτος 
τών Μεγάλων Κομνηνών (τήν μελέτην Μ. Alexandrescu-Dcrsu, Lu cuinpugne 
de Timur en Anatolie (1402), Bucarest 1942, ή όποία γράφει έν η. 12.3—4 περί 
τούτου, γνωρίζω έκ τής μελέτης Α. Bryer, Shipping... ένΟ. άν. ο. 5, σημ. 4. 
Διά τό έπεισόδιον του κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών πρός τόν Μογγόλον 
Ταμερλάνον ίδέ όσα έν λεπτομερείςι γράφει ό Fallmerayer, ένΟ. άν, 222— 
233).
5)' Η διάθεσις είς τήν ύπό σύστασιν συμμαχίαν δυνάμεως 20.000 στρατιωτών
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α)Ή  πληροφορία τού χρονικογράφου Παναρέτου διά ιόν στρατόν 
’Αλεξίου Γ '. Οΰτος (έκδοσις Ό. Λαμψίδη, Μ. Παναρέτου Περί τών 
Μεγάλων Κομνηνών, 1958 σ. 79) γράφει «... έκίνησεν ό βασιλεύς διά τε 
ξηρας καί διά θαλάσσης κατά τών Τζιαπνίδων... έποίησεν τό φωσσδτον 
μερίδας β'. Τούς μέν πεζούς ώσεί χ ' έστειλεν άπό τό Πέτρτομαν, ό δέ 
βασιλεύς παραλαβών τό καβαλλαρικόν καί ετέρους πεζούς παμπόλλους 
έπέρνιξέν τους δλον τόν Φιλαβωνίτην ποταμόν...» Ή  δύναμις τού στρατού 
ήτο διηρημένη εις δύο τμήματα. Τό έν τμήμα πεζοί 600 έπορεύΟησαν άνευ 
τού βασιλέως, ό όποιος παρέλαβε τό άλλο τμήμα, τούς ιππείς καί άλλους 
«πεζούς παμπόλλους». Πόσος ήτο ό αριθμός τών ιππέων καί τών πεζών; Ό  
Πανάρετος δέν αναγράφει τούτο, αλλά γράφει ίππείς καί άλλους «πεζούς 
παμπόλλους», οί όποιοι διά τόν άναγνιοστην όφείλουν νά υπερβαίνουν τούς 
600 τού άλλου τμήματος. Τοιοοτοτρόπιος εις μίαν πολεμικήν έπιδρομήν εν 
καιρώ ειρήνης τό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών διέΟετεν έν σύνολον 
τουλάχιστον 1500 άνδρών. 'Επομένως δέν πρέπει νά προκαλή πάρα πολλούς 
ένδοιασμούς ,ή έν Βενετίμ τό Ι4.Μ) γνιόμη δτι τό κράτος τιον Μεγάλων 
Κομνηνών ήδύνατο νά παρατάςη 25.()()() ιππείς, έκ τών όποίιον 15.000 ήτο 
δυνατόν νά έκστρατεύσουν μακράν τής χώρας τιον. ( 'Π  πληροφορία 
ώφείλετο εις Μ. 8οηιι1ο, Κ.Ι.δ. τόμος XXII,  στ. 962 καί σημ. είς στ. 960. Ή  
παραπομπή παρά Λ. Βεγετ, Ι ικίονίοο... ένθ. άν. 197, σημ. 2.)

β) Οί 20.000 άνδρες τού Τραπεζουντιακού στρατού 
' Η γνώμη έν Βενετίςι περί τού δυναμικού τού στρατού είς τό κράτος τών 

Μεγάλων Κομνηνών ώς πρός τόν αριθμόν τών 15.000—25.000 άνδρών τό 
1450 δυνατόν νά προκαλή ένδοιασμούς, ή πληροφορία δμιος έν τή έπιστολή 
Δαβίδ τού Μεγάλου Κομνηνού περί τής δυνατότητος στρατολογήσεως 
20.000 δέν πρέπει νά θεωρηθή λίαν υπερβολική, αλλά μάλλον προσεγγίζου- 
σα τήν πραγματικότητα κατά τάς τελευταίας δεκαετίας τού κράτους τής 
Τραπεζούντος.

Πράγματι αί ειδήσεις, αί περιεχόμεναι είς έν κείμενον περιγράφον τήν 
κατάστασιν τού κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών τό 1436—37, ένισχύουν 
τήν άποψιν δτι ή στρατολόγησις 20.000 άνδρών είς περίπτωσιν πανστρατιάς 
δέν ήτο άνέφικτος. Τό κείμενον τούτο είναι τό Έγκώμιον Τραπεζούντος τού 
Βησσαρίωνος, τού όποιου έν άπόσπασμα περιγράφει τήν συγκρότησιν 
Μεγαλοκομνηνικού στρατού καί τήν έξάσκησιν τούτου έν καιρφ ειρήνης 
καί είς τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις, Παραθέτομεν κατωτέρω τό σχετικόν 
άπόσπασμα, λέγοντες δτι τούτο δέν έκίνησεν μέχρι σήμερον τήν προσοχήν 
τών μελετητών καί δτι διά τού κειμένου τού Βησσαρίωνος δέν δύναται πλέον 
νά άμφισβητηθή ή όρθότης τών έν τή έπιστολή Δαβίδ παρεχομένων αριθμών 
καί συνεπώς καί ή αύθεντικότης τής έπιστολής. ' Η στρατολόγησις είς τό 
κράτος τής Τραπεζούντος έγένετο δι’ δλους τούς κατοίκους καί τής 
πρωτευούσης καί τών έπαρχιών καί ώς γνωστόν ή περιοχή τού κράτους τών 
Μεγάλων Κομνηνών έκ λόγων γεωγραφικών παρέμενε έλευθέρα μέχρι τής



έκστρατείας τοΰ ΌθωμανοΟ σουλτάνου Μεχμέτ Β' τό 1461'.
Τό κείμενον (1902 -̂191,,);
«Τό γε μέν αυτής μάχιμον καί τά κατά στρατείας καί πόλεμον 

θαυμαστήν όσην σοφίαν τε καί άνδρείαν αύτή μαρτυρεί. Άποκέκρινται μέν 
γάρ τοΰ λοιπού πλήθους οί προβεβλημένοι τής πόλεως καί τεταγμένοι 
στρατεύεσθαι, μόνον έχοντες ϊργον καί έν έπιτήδευμα, τήν τών τακτικών 
γυμνασίαν καί τό κατά πολέμους εύδοκιμεΐν, ούδέν δ ’ ήττον καί σύμπας ό 
δήμος καί τό παν τής πόλεως πλήρωμα οΰ μάλλον ύψ’ έτέρων φυλάττεσθαι ή 
φυλάκων άξιοΟντες αύτοί σχήμα σώζειν τοϊς άλλοις διαχειρίζονται μέν καί 
ήν 'έκαστος έτυχεν ήσκηκώς τέχνην καί έπιτήδευμα, γυμνάζονται δέ καί τά ές 
πολέμους καί μάχας καί στρατιωτικήν έμπειρίαν, ώς άν βώμης τε Ικανώς 
έχοντες καί άνδρείας ήκοντες έπί πλεΐστον, τής γής ώσπερ έπιτηδεύεσθαι 
άνείσης καί τόλμαν τοίς έξ αυτής έμφρονα καί βώμην σωμάτων, ώστ’ ού 
μάλλον άν τις αυτών τήν καρτερίαν θαυμάσαι ή τό τοΰ σώματος έν τοϊς 
πόνοις άνάλωτον. Γενναιότητι μέν γάρ τούς άνδρείους, βώμη δέ νικώντες 
τούς Ισχύι προέχοντας ή μάλλον τούς μέν βωμαλέους άνδρείςι, βώμη δέ τούς 
τήν ψυχήν άηττήτους, έν πάσι δ ι’ άμφοϊν εύδοκιμεΐν έχουσι καί τό κατά 
πάντων άποφέρεσθαι κράτος. Πρόσεστι δέ καί ή άσκησις, πράγμα τοσοΰτον 
ούκ έν τοϊς κυνηγεσίοις γυμναζομένων μόνοις καί τή πρός τά τών θηρίων 
άνυπόστατα μάχη, ά τών πολεμικών άγώνων εΐσί πάντως προτέλειαι, άλλά 
μάλιστα μέν αυτοί κατά τών πολεμίων συνεχώς καί τής έκείνων χώρας 
είσβάλλοντες καί τούς άληθινούς έν τούτοις μελετώντες άγώνας, σχολής δ ’ 
οΰσης έκεϊθεν καί εΙρήνης πολέμων αύτοί τε έφ' έαυτών έν τισι συγκειμέναις 
ήμέραις παμπληθεί τά τών πολεμούντων έπιδεικνύμενοι καί τά τακτικά 
γυμναζόμενοι καί δλως τοΰθ’ έν τε καί προΰργου διά βίου μετιόντες 
έπιτήδευμα, εύ τε καί καλώς παρεσκευάσθαι πρός πόλεμον, ώς έπιόντα τε 
πολέμιον ύποστήναι καί, δεήσαν κατ’ άλλων αύτούς έπιέναι, δυνηθήναι 
λυπήσαι. "Οπλοις τε γοΰν άγχεμάχοις κεχρήσθαι καί συστάδην άγωνίζεσθαι 
τίνος ούκ άκριβέστερον ήσκηνται πάλλειν τε δόρυ καί τόξοις λυπεΐν τίς άν 
ές ’ίσον αύτοϊς έλθοι ποτέ;»

Ή  μαρτυρία τοΰ Βησσαρίωνος τεκμηριοί, κατ’ έμέ, τό άξιόπιστον τής 
έπιστολής Δαβίδ Α' Μεγάλου Κομνηνοΰ.
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I. Τήν οίκονομικήν άποψιν τής στρατολογήσεως τών 20.000 άνδρών έθίξαμεν έν Ό δ. λαμψίδη, 
Ή  Τουρκοκρατία..., Ινθ. <1ν. σ. 135.


