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Ἀγαπηταί Κυρίαι καί Κύριοι,
Κατά τήν περυσινήν διάλεξιν διά τήν Γαλλοφωνίαν
ἀνεφέρθην εἰς τήν ἀρχαίαν Γαλατίαν καί τάς Ἑλληνικάς
ἐπιδράσεις ἐπ’ αὐτῆς ἀπό τῶν μυθολογικῶν χρόνων μέχρι καί
τῶν πρό Χριστοῦ ἐτῶν. Ὃμως δέν εἲχομεν μόνον ἀρχαίας
Ἑλληνικάς ἀποικίσεις ἐπί Γαλλικοῦ ἐδάφους. Ὑπῆρξε καί ἂλλη
ἀποίκησις κατά πολύ νεωτέρα, ἡ ὁποία ἂφησε καί αὐτή
ἐντονωτάτην τήν Ἑλληνικήν σφραγίδα της ἒστω καί ἐάν δέν
εἶναι εὐρέως γνωστή. Ἀπόψε θά παρακολουθήσωμεν μαζί τήν
περιπετειώδη
ἱστορίαν
τῆς
νεωτέρας
αὐτῆς
Ἑλληνικῆς
μεταναστεύσεως, ἡ ὁποία ἒλαβε χώραν τόν 17ον αἰῶνα καί ἐκ
τῆς ὁποίας προῆλθε μία πολύ σημαντική ἱστορική ἐξέλιξις διά
τήν Γαλλίαν καί ἡ ὁποία συνέτεινεν εἰς τήν ἐπαναστατικήν
ὃσον καί μετεπαναστατικήν ἐθνικήν ἀναγέννησίν της. Πῶς δηλ.
ἓν εἰς Γαλλικόν ἒδαφος μεταναστεῦσαν Ἑλληνικόν στοιχεῖον
χαρακτηριζόμενον ἀπό τό γνωστόν σφρῖγος τῆς Ἑλληνικῆς
φυλῆς, διεδραμάτισε καί πάλιν ἓνα πολύ σημαίνοντα ῥόλον εἰς
τήν Ἱστορίαν τοῦ τόσον ἀγαπητοῦ μας Γαλλικοῦ Ἒθνους, τοῦ
ὁποίου τήν γλῶσσαν τιμῶμεν τόν μῆνα αὐτόν, καί πῶς εἷς
γόνος
τοῦ
Ἑλληνικοῦ
αὐτοῦ
στοιχείου
ἀνελιχθείς
εἰς
Ἀρχιστράτηγον
καί
μετέπειτα
Αὐτοκράτορα,
ὡδήγησε
τόν
Γαλλικόν λαόν εἰς τήν ἀναδημιουργίαν του ἐκ τῆς δίνης τοῦ
ἐθνικοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ του.
Ἡ παροῦσα ἱστορική μελέτη ἒχει ὡς ἓν τῶν βασικῶν
θεμάτων της τήν οἰκογένειαν τῶν Κομνηνῶν Αὐτοκρατόρων, ἡ
ὁποία ἀνῆκεν εἰς μίαν τῶν ἐπιφανεστέρων οἰκογενειῶν τῆς
διοικητικῆς καί στρατιωτικῆς ἀριστοκρατίας, ὂχι μόνον τῆς
Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας ἀλλά καί σχεδόν ὃλων τῶν ἐποχῶν
καί αἰώνων τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀνθρωπότητος. Διά τήν καταγωγήν
τῶν Κομνηνῶν, θά σᾶς ἀναφέρω ἀμέσως τάς τρεῖς ὑπαρχούσας
ἐκδοχάς. Αἱ πρῶται δύο ἐξετάζουσι τήν καταγωγήν τῶν
Κομνηνῶν ὑπό τό πολύ στενόν πρῖσμα τῆς ἱστορικῆς περιόδου
τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, ἐνὧ ἡ τρίτη ἐκδοχή διά τήν
ὁποίαν παρέχονται πλήρη ἀποδεικτικά στοιχεῖα εἰς τήν
παροῦσαν ὁμιλίαν διευρύνει μεγάλως τήν χρονικήν ἒκτασιν καί
τούς χρονικούς ὁρίζοντας καί δίδει εἰς τήν οἰκογένειαν τῶν
Κομνηνῶν μίαν βαθυτάτην ἱστορικήν διάστασιν.
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Συγκεκριμένως ἡ πρώτη ἐκδοχή ἒγκειται εἰς τήν ἂποψιν,
ὃτι
ἡ
οἰκογένεια
τῶν
Κομνηνῶν
προήρχετο
ἀπό
τήν
Παφλαγονίαν. Τήν ἐκδοχήν αὐτήν ἀντέκρουσεν ὁ Γερμανός
Βυζαντινολόγος Mädler, ὡς ἀναφέρει εἰς τήν Ἱστορίαν τοῦ
Βυζαντίου ὁ Ἓλλην Βυζαντινολόγος Κωνσταντῖνος Ἂμαντος. Ὁ
Mädler ἐξηγεῖ, ὃτι οἱ Κομνηνοί εἶχον μέν ἀποκτήσει πολλά
κτήματα εἰς τήν Παφλαγονίαν, ἀλλά ἡ καταγωγή των προήρχετο
ἐκ τοῦ Θρᾳκικοῦ χωρίου Κόμνη, ἐξ οὗ, ὡς λέγει, καί τό ὂνομά
των Κομνηνοί. Ἡ ἐξήγησις αὐτή φαίνεται ἐκ πρώτης ὂψεως
ἀρκετά λογική θεωρουμένη καί ἐντοπιζομένη αὓτη ἐντός τῶν
χρονικῶν πλαισίων τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ὃμως δέν
εἶναι τόσον ἁπλῆ ὑπόθεσις ἡ οἰκογενειακή καταβολή τῶν
Κομνηνῶν. Ἂς ἑτοιμασθῶμεν λοιπόν διά μίαν πολύ μεγάλην
ἒκπληξιν! Αὐτή ἡ τόσον φημισμένη οἰκογένεια ἀνάγει τάς
καταβολάς της, ὃσον καί ἐάν φαίνηται ἀπίστευτον, εἰς τούς
βασιλεῖς τῆς ἀρχαιοτάτης Τροίας καί μετέπειτα εἰς τόν
ἱδρυτήν τοῦ Κράτους τῶν Ἂλπεων, τόν Αἰνείαν, τούς Καίσαρας
καί Αὐτοκράτορας τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους καί ἐξ αὐτῶν εἰς τούς
Βυζαντινούς χρόνους εἰς Κωνσταντινούπολιν καί Τραπεζοῦντα.
Ἐκ δέ τῆς Τραπεζοῦντος εἰς τήν φημισμένην Μάνην, τήν
Κορσικήν καί δι’ αὐτῆς εἰς τήν Γαλλίαν, Ἰταλίαν καί ἂλλας
χώρας τῆς Εὐρώπης!
Ἂς ἲδωμεν ὃμως βῆμα πρός βῆμα καί γενεάν πρός γενεάν
καί μέ ἁπτάς ἀποδείξεις τήν πραγματικά μυθικήν ἐξέλιξιν τῆς
μοναδικῆς αὐτῆς οἰκογενείας τῶν Κομνηνῶν, ὡς μᾶς τήν
παραδίδει ἡ Ἱστορική μελέτη. Εἷς βασικός μελετητής τῆς
γενεαλογίας καί τῆς ἱστορίας τῶν Κομνηνῶν κατά τόν 18ον
αἰῶνα ὑπῆρξεν ὁ Ὑπουργός τῆς Γαλλίας παρά τῇ Δημοκρατία τῆς
Βενετίας, Maître le Chevalier d’Hénin. Ὁ Γάλλος Ὑπουργός
συνέγραψε τό 1789 ἓν πολύ σημαντικόν βιβλίον διά τήν
οἰκογένειαν τῶν Κομνηνῶν ὑπό τόν τίτλον « Coup d’Oeil
Historique et Généalogique sur la Maison Impériale de
Comnène » (Δηλ. Ἱστορικόν καί Γενεαλογικόν βλέμμα ἐπί τοῦ
Αὐτοκρατορικοῦ Οἲκου τῶν Κομνηνῶν). Αὐτός εἶχε μελετήσει
πλεῖστα παλαιά Ἱστορικά κείμενα, ὡς τοῦ Ἰωάννου Λασκάρεως
καί τοῦ Λέοντος Ἀλλατίου κ.ἂ. Σημειωτέον ὃτι ὁ Maître le
Chevalier d’Hénin δέν ἦτο ἂτομον τυχαῖον ἀλλά πολύ ἐξέχουσα
προσωπικότης, ἀφοῦ ἀργότερον μετεκλήθη ἐκ Βενετίας εἰς
Γαλλίαν διορισθείς εἰς Στρατάρχην (Chef de Camp, Ἀγγλιστί
Field Marshal).
Ἂς παρακολουθήσωμεν λοιπόν εἰς τάς διαφανείας τήν
ἐξέλιξιν τοῦ γενεαλογικοῦ δένδρου τῶν Κομνηνῶν. (Διαφάνειαι
καί Ἀνάλυσις τούτων)

2

Ἐν ἂλλοις λόγοις, ἡ ἱστορία τῶν Κομνηνῶν διήρκεσε
πέραν τῶν 3500 ἐτῶν! Ἀποτελεῖ δέ τήν ἀρχαιοτέραν καί
μακροβιωτέραν
ἡγετικήν
Δυναστείαν
εἰς
τόν
κόσμον!
Ἀνακεφαλαιώνοντες δέ τά ὃσα εἲδομεν πιστοποιοῦμεν ὃτι ἡ
οἰκογένεια
αὓτη
τῶν
Κομνηνῶν
ἒχει
δώσει
εἰς
τήν
ἀνθρωπότητα:
11 Βασιλεῖς τῆς Τροίας.
Τούς βασιλεῖς τοῦ Βασιλείου τῶν Ἂλπεων (Royaume
d’Albe) ἱδρυθέντος ὑπό τοῦ Αἰνείου.
Ὃλους
τούς
Ρωμαίους
Βασιλεῖς,
Αὐτοκράτορας
καί
Καίσαρας κτλ. μετά τόν γάμον τοῦ Αἰνείου μέ τήν Λαβίνιαν,
τήν θυγατέρα τοῦ βασιλέως Λατίνου.
Αὐτή ἡ διαδοχή μᾶς ἒδωσε
Ρωμαϊκάς βασιλικάς οἰκογενείας:

τάς

κάτωθι

φημισμένας

- SYLVIA. Ἐξ αὐτῆς τῆς οἰκογενείας προῆλθον αἱ δύο
ἐπιφανεῖς οἰκογένειαι:
- JULIA. Ἡ οἰκογένεια αὐτή ἒδωσε πολλούς στρατηγούς
καί ἡγέτας καί ἐξ αὐτῆς
προήρχετο
ὁ
Γάϊος
Ἰούλιος
Καῖσαρ
Ὀκτάβιος
Αὒγουστος, γεννηθείς τό 45 π.Χρ..
- FLAVIA, ἡ ὁποία ἀπό τοῦ 469 μ.Χρ. μᾶς ἒδωσε πέραν
τῶν 30 Αὐτοκρατόρων μέ τό
ὂνομα COMANUS (Γαλλιστί Comaine), μεταβληθέντος σύν
τῶ χρόνῳ ὑπό τοῦ Πρίγκηπος Φλαβίου-Νικηφόρου-Κομνηνοῦ I
εἰς: Comnène-ΚΟΜΝΗΝΟΣ ὑπό τοῦ Πρίγκηπος Φλαβίου – Νικηφόρου
– Κομνηνοῦ Ι. Ἡ παρουσία τῶν Κομνηνῶν ἐσυνεχίσθη δίδουσα
εἰς τήν:
- ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΝ
27 Κομνηνούς Αὐτοκράτορας, ἐκ τῶν ὁποίων:
7 εἰς Κωνσταντινούπολιν,
18 εἰς Τραπεζοῦντα, καί
2 εἰς Παφλαγονίαν καί Ἡράκλειαν ἐπί τοῦ
Εὐξείνου Πόντου. Ἐπίσης μᾶς
ἒδωσαν:
26 Βασιλεῖς τῆς Κολχίδος καί
8 Βασιλεῖς τῶν Λαζῶν
Ἐπί πλέον δέ πρός τούς Αὐτοκράτορας, Βασιλεῖς κτλ. ἡ
μοναδική ἡγετική αὐτή οἰκογένεια ἒδωσε καί πληθώραν μελῶν
της
εἰς
ἂλλα
ὓψιστα
ἀξιώματα,
ὡς
Σεβαστοκράτορας,
Στρατηγούς,
Νομάρχας,
Πρωτοσπαθαρίους,
Πρίγκηπας,
Καρδιναλίους, Μεγάλους Ἂρχοντας, Προύχοντας κ.ἂ. Ἐπίσης
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πολλαί θυγατέρες των ἒγιναν βασίλισσαι εἰς γειτονικάς χώρας
νυμφευθεῖσαι τούς ἡγέτας τῶν χωρῶν αὐτῶν.
Ἐπικετρωνόμεθα τώρα εἰς τήν περίοδον τῶν Σταυροφοριῶν
καί συγκεκριμένως εἰς τήν 4ην Σταυροφορίαν. Μέ τήν
κατάληψιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Σταυροφόρων τό
1204 διέφυγον μετά πολλῶν ἀξιωματούχων καί λαοῦ καί οἱ
ἒγγονοι τοῦ Αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρονίκου Α΄
Κομνηνοῦ καί υἱοί τοῦ Σεβαστοκράτορος (δηλ. τοῦ δευτέρου
εἰς τήν αὐτοκρατορικήν ἱεραρχίαν) Μανουήλ Κομνηνοῦ, οἱ
Ἀλέξιος
καί
Δαυϊδ.
Οἱ
δύο
ἀδελφοί
κατέφυγον
ἐκ
Κωνσταντινουπόλεως ἐν πρώτοις εἰς Γεωργίαν, ὃπου ἡ θεία
των, βασίλισσα Θάμαρ τῆς Γεωργίας, τούς ἐβοήθησε νά
καταλάβωσι τήν Τραπεζοῦντα τό 1204 καί ἒτσι ὁ μέν Ἀλέξιος
Α΄ ὁ Κομνηνός ἒγινεν ὁ πρῶτος Αὐτοκράτωρ τῆς Τραπεζοῦντος
καί ἐβασίλευσε μέχρι τό 1222. Ἧτο ἐπίσης γνωστός καί ὡς
Μεγαλοκομνηνός, ἀκόμη δέ αὐτοαπεκαλεῖτο «Βασιλέγγονος», ὡς
ἒγγονος τοῦ τέως Αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρονίκου Α΄
τοῦ Κομνηνοῦ. Ὁ ἀδελφός του Δαυΐδ Α΄ ὁ Κομνηνός ἐχρίσθη
Αὐτοκράτωρ τῆς Παφλαγονίας καί τῆς Ἡρακλείας, περιοχῶν ἐπί
τοῦ Εὐξείνου Πόντου καί ἐπεξέτεινε μάλιστα τά σύνορα τῆς
αὐτοκρατορίας του καταλαβών ἀπό τούς Σταυροφόρους καί τήν
Βιθυνίαν.
Ἐκ παραλλήλου πρός τήν πρός Ἀνατολάς διασποράν τοῦ
Ἑλληνισμοῦ ἐκ τῆς καταλήψεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν
Σταυροφόρων, εἷς μεγάλος ἀριθμός Βυζαντινῶν εὐγενῶν καί
λαοῦ μετώκησαν τό 1262, εἰς τήν ἀσφαλῆ Πελοπόννησον, ὃπου
μεταφέροντες ἐκεῖ τό Βυζαντινόν πνεῦμα καί πολιτισμόν
ἐδημιούργησαν μίαν νέαν Βυζαντινήν κοινωνίαν κατά τό
πρότυπον τῆς Βυζαντινῆς μητροπόλεως καί τῶν παραδόσεών των,
καταστήσαντες τόν Μυστράν ὡς κέντρον των. Τῶ 1348 οἱ
Βυζαντινοί τῆς Πελοποννήσου ἀνεκήρυξαν τήν περιοχήν των εἰς
Δεσποτᾶτον, ὀνομάσαντες τοῦτο Δεσποτᾶτον τοῦ Μορέως.
Πρέπει νά ἀναφερθῆ ὃτι οἱ Τοῦρκοι ἢρχισαν σταδιακῶς νά
ἐξαπλώνωνται εἰς τήν κεντρικήν Μικράν Ἀσίαν καί νά
καταλαμβάνωσι τά Βυζαντινά ἐδάφη, τό ἓν μετά τό ἂλλον.
Κυρίως μετά τήν κατάληψιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν
Τούρκων τήν 29ην Μαΐου, 1453, ὑπό τοῦ Μωάμεθ τοῦ Β΄ τοῦ
Πορθητοῦ,
καί
κατόπιν
πολύ
ὀλίγων
ἐτῶν
καί
τῆς
Αὐτοκρατορίας
τῆς
Τραπεζοῦντος
καί
ἂλλοι
ἀνώτατοι
ἀξιωματοῦχοι ἐκ τῆς οἰκογενείας τῶν Κομνηνῶν, ὡς καί πολλοί
ἂλλοι, ἐγκατέλειψαν καί τήν περιοχήν τῆς Τραπεζοῦντος, ὡς
καί ἂλλας περιοχάς τοῦ Βυζαντίου εἰς Μικράν Ἀσίαν, διά νά
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ἐγκατασταθῶσιν
τότε, Μυστράν.

εἰς

τόν

μακρυνόν

καί

ἀσφαλῆ,

ὡς

ἐφαίνετο

Ὃμως προτοῦ προχωρήσομεν περαιτέρω, θά πρέπῃ νά
παραμείνωμεν ἐπ’ ὀλίγον ἀκόμη εἰς τήν Τραπεζοῦντα, δηλ. τό
ἂλλον προπύργιον τοῦ Βυζαντίου, καί νά ἲδωμεν ποία ἀκριβῶς
ἦτο ἐκεῖ ἡ ἐξέλιξις τῶν πραγμάτων:Ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτωρ
τῆς Τραπεζοῦντος ὑπῆρξεν ὁ Δαυίδ ὁ Β΄ Μέγας Κομνηνός.
Σημειωτέον ὃτι ὁ Δαυΐδ Β΄ εἳλκει τήν καταγωγήν του ἀπ’
εὐθείας ἀπό τούς Κομνηνούς Αὐτοκράτορας, ἀφοῦ ἦτο ὁ
τριτότοκος υἱός τοῦ Αὐτοκράτορος τῆς Τραπεζοῦντος Ἀλεξίου
Δ΄ καί τῆς Θεοδώρας Καντακουζηνῆς. Δυστυχῶς ὃλους, γονεῖς
καί τέκνα, τούς ἐθανάτωσεν ὁ αἱμοσταγής Μωάμεθ ὁ Β΄. Μετά
τήν
κατάληψιν
τῆς
Τραπεζοῦντος
τούς
μετέφερεν
εἰς
Κωνσταντινούπολιν ὃπου τούς ἀπεκεφάλισεν. Διεσώθη μόνον ὁ
νεώτερος υἱός των Νικηφόρος Κομνηνός.Ὁ νεαρός Νικηφόρος
Κομνηνός διέφυγε μέ τό ψευδώνυμον Γεώργιος εἰς τήν Περσίαν,
εἰς τήν θείαν του Σάραν Κομνηνήν, σύζυγον τοῦ Βασιλέως τῆς
Περσίας. Ἀπ’ ἐκεῖ κατηυθύνθη τό 1476 εἰς Μάνην, ὃπου ἒγινε
δεκτός ὑπό τῶν Μανιατῶν μέ μεγάλας τιμάς ὡς ὁ διαφυγών
μόνος διασωθείς Βυζαντινός Αὐτοκράτωρ. Ἒκτοτε καθιερώθη
ὃπως ὁ ἑκάστοτε ἀρχηγός τῶν Μανιατῶν, ὁ ἀποκαλούμενος
Πρεσβύτερος Προύχων (Γαλλιστί: Protogéronde ἢ Protegérien),
ἒπρεπε νά κατάγηται ἀπό τήν οἰκογένειαν τῶν Κομνηνῶν
Αὐτοκρατόρων καί ὁ νεαρός Νικηφόρος Κομνηνός ὑπῆρξεν ὁ 1ος
Πρεσβύτερος Προύχων τῆς Μάνης.
Ἐν τῷ μεταξύ ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής
περί τό 1460
προελαύνων ἒφθασε μέχρι τήν Πελοπόννησον, ὃπου ἐκτοπίσας
τούς Ἑνετούς, οἱ ὁποῖοι κατεῖχον κάποια ὀχυρά της, κατέλαβε
ταύτην, πλήν τῶν νοτιωτάτων περιοχῶν της, τάς ὁποίας οὒτε
οἱ Ἑνετοί προηγουμένως οὒτε καί οἱ Τοῦρκοι μεταγενεστέρως
παρ’ ὃλας τάς λυσσώδεις ἐπιθέσεις των δέν ἠδυνήθησαν νά
ὑποτάξωσιν. Τό 1476 καί ὑπό τήν πίεσιν τῶν Τούρκων οἱ
κάτοικοι τοῦ Μυστρᾶ συνεκεντρώθησαν εἰς τήν κεντρικήν
νοτιωτάτην χερσόνησον τῆς Πελοποννήσου εἰς τήν ξακουστήν
Μάνην, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι ἦσαν οἱ φημισμένοι Μανιᾶται,
ἒξοχοι ναυτικοί καί γενναῖοι πολεμισταί τῶν ὀρέων. Ὡς εἶναι
εἰς ὃλους μας γνωστόν, οἱ Μανιᾶται, συμβαλλούσης καί τῆς
ἀπροσίτου μορφολογίας τοῦ ἐδάφους τῆς Μάνης μέ τάς
ἀποκρήμνους
ὀροσειράς
τοῦ
Ταϋγέτου,
ἦσαν
τραχεῖς
πολεμισταί,
ἀνυπότακτοι,
γενναῖοι
καί
βεβαίως
πολύ
ὑπερήφανοι διά τήν ἀρχαίαν Ἑλληνικήν Σπαρτιατικήν καί
μετέπειτα Βυζαντινήν καταγωγήν των. Νά σημειωθῆ ὃτι ὁ
Νικηφόρος Κομνηνός ἐνίκησεν ἐπανειλημμένως τούς Τούρκους
εἰς τά βόρεια τῆς Μάνης.
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Μέ τήν πάροδον τῶν χρόνων βλέποντες οἱ Μανιᾶται, ὃτι
δέν εἶχον ἐλευθέραν τήν διακίνησιν πρός τήν ὑπόλοιπον
Πελοπόννησον
λόγῳ
τῆς
Τουρκικῆς
κατοχῆς
της
καί
αἰσθανόμενοι ἀπό ξηρᾶς ὡς πολιορκούμενοι καί καταπιεζόμενοι
ἐξ αἰτίας τῆς πιεστικῆς παρουσίας τῶν Τούρκων εἰς τάς
περιοχάς τῆς Πελοποννήσου βορείως τῆς Μάνης, περί τό 1670
ἢρχισαν σταδιακῶς πολλοί ἐξ αὐτῶν νά ἐγκαταλείπωσι τήν
περιοχήν τῆς Μάνης καί νά ἐγκαθίστανται εἰς διαφόρους
νήσους τῆς Ἑπτανήσου, ὡς ἐπίσης καί εἰς τήν Ἰταλίαν, κυρίως
δέ εἰς τήν περιοχήν τῆς Τοσκάνης, τῆς Ἀπουλίας, τῆς
Μαντούης καί τῆς Κορσικῆς. Ὃσον ἀφορᾶ τήν Κορσικήν πρέπει
νά γνωρίζωμεν ὃτι ἀπό τοῦ 14ου αἰῶνος αὓτη κατελήφθη ὑπό
τῶν ἀκμαζόντων τότε Γενουατῶν.
Ὡς γνωστόν οἱ Κορσικανοί ἦσαν εἷς τραχύς καί ἀτίθασσος
λαός, ἐπολέμουν μέ μανίαν καί δέν ἀπεδέχοντο τήν ὑποταγήν
των εἰς τούς Γενουάτας καί ηὑρίσκοντο εἰς συνεχεῖς
συγκρούσεις μέ αὐτούς. Ὡς ἀντίδοτον πρός τήν ἐχθρικήν
στάσιν τῶν Κορσικανῶν οἱ ἂρχοντες τῆς Γενούης ἠκολούθησαν
τήν τακτικήν τῆς ἐγκαταστάσεως ξένων λαῶν εἰς διάφορα
σημεῖα τῆς Κορσικῆς πρός ἐξασθένησιν τοῦ γηγενοῦς στοιχείου
τῆς νήσου διά τῆς προσμείξεώς του μέ ἂλλους λαούς. Ὑπό τάς
συνθήκας αὐτάς κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως ὑπό τῶν
Γενουατῶν ἀρχόντων, τήν 3ην Ὀκτωβρίου τοῦ 1675 περίπου 730
Μανιᾶται μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐπίσκοπον Παρθένιον Καλκανδήν
καί μέ ἀρχηγόν των τόν Κωνσταντῖνον Στεφανόπουλον Κομνηνόν,
τόν 10ον Πρεσβύτερον Προύχοντα τῆς Μάνης, καί ἀριθμοῦ μελῶν
τῆς ὀνομαστῆς Μανιατικῆς οἰκογενείας τῶν Στεφανοπούλων
Κομνηνῶν,
καταγομένων
εὐθέως,
ὡς
ἀνεφέρθη,
ἀπό
τήν
οἰκογένειαν
τῶν
Βυζαντινῶν
Αὐτοκρατόρων
Κομνηνῶν,
ἀνεχώρησαν ἐκ τοῦ Οἰτύλου τῆς Μάνης καί ἀπό τά τραχέα ὂρη
τοῦ Ταϋγέτου μέ τελικόν προορισμόν των τήν Κορσικήν. Τό
ταξείδιόν των δέν ἦτο διόλου εὒκολον, διότι ἒπρεπε νά
διέλθωσι διά μέσου τοῦ κλοιοῦ τοῦ Τουρκικοῦ στόλου ὡς καί
τῶν Βερβέρων, Τούρκων καί ἂλλων πειρατῶν πού ἐλυμαίνοντο
τήν Μεσόγειον. Ἓν τῶν πλοίων κατελήφθη ὑπό τῶν Τούρκων, ἐνὧ
ἓτερον ἐβυθίσθη. Ἓν τρίτον ἒπεσεν εἰς τάς χεῖρας τῶν
πειρατῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπώλησαν τούς ἐπιβαίνοντας ὡς σκλάβους
εἰς τάς ἀγοράς τῆς Β. Ἀφρικῆς. Τά 3 ἐναπομείναντα πλοῖα μέ
ἐπί κεφαλῆς τόν Κωνσταντῖνον Στεφανόπουλον Κομνηνόν, τούς
δύο υἱούς του καί συγγενεῖς τῆς μεγάλης αὐτῆς οἰκογενείας
ὡς καί ἂλλους Μανιάτας ἐσυνέχισαν τόν πλοῦν των ὡς ἦτο
προγραμματισμένος.
Κατά πρῶτον κατηυθύνθησαν εἰς Γένουαν, ὃπου καί
ἒφθασαν μετά ἀπό 3 μῆνας, τήν 1ην Ἰανουαρίου, 1676. Ἐκεῖ
κατόπιν τῶν ἀναγκαίων διαπραγματεύσεων μέ τήν Γερουσίαν τῆς
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Γαληνοτάτης
Δημοκρατίας
τῆς
Γενούης
ὁ
Κωνσταντῖνος
Στεφανόπουλος Κομνηνός ἐξησφάλισεν ἀπό τήν Σύγκλητον καί
ἐνυπογράφως, ἢτοι ἐπισήμως, τήν συμφωνίαν τῆς ἐγκαταστάσεως
τῶν Ἑλλήνων Μανιατῶν ἀποίκων εἰς τήν Κορσικήν. Εἰς τόν
Κωνσταντῖνον Κομνηνόν καί τούς διαδόχους του ἐδόθη ὑπό τῆς
Συγκλήτου τῆς Γενούης ὁ τίτλος τοῦ «Προνομιούχου Ἂρχοντος».
Ὁ τίτλος αὐτός μεταφράζεται εἰς τήν Γαλλικήν ὡς « Chef
Privilégié ». Ἐπίσης
ἠδύναντο νά φορῶσιν ἐπίσημα ἐνδύματα
κατά τάς Ἑορτάς μέ τό ἀγαπημένον των Αὐτοκρατορικόν
Βυζαντινόν χρῶμα - τό πορφυροῦν. Σημειωτέον ὃτι εἰς τήν
Μάνην οἱ κάτοικοί της διετήρουν πλεῖστα ἢθη, ἒθιμα καί
νόμους, τούς ὁποίους ἐκληρονόμησαν ἀπό τούς ἀρχαίους
Σπαρτιάτας, ἀπό τούς ὁποίους κατήγοντο κατά μέγα μέρος. Ὡς
γράφει ὁ Ἂγγλος φιλέλλην καί ἀρχαιολάτρης John Sorey-Morit,
ὁ ὁποῖος ἐπεσκεφθη τήν Μάνην τῶ 1795: «.. Ὃταν ἀνέφερες εἰς
τούς Μανιάτας διά τήν ἀρχαίαν Σπάρτην καί τούς Σπαρτιάτας,
ὃλων ἐσπίθιζον οἱ ὀφθαλμοί».
Μία τῶν διατηρηθεισῶν παραδόσεων ἦτο ἡ συνέχισις τῆς
πολιτικῆς καί νομοθετικῆς διοικήσεως, ὡς τήν εἰσήγαγεν εἰς
τήν ἀρχαίαν Σπάρτην ὁ νομοθέτης Λυκοῦργος ὁ Λακεδαιμόνιος:
Ἡ Γερουσία ἀπετελεῖτο τότε ἐξ 28 Γερόντων ἢ Γερουσιαστῶν
καί ἐκ 2 Βασιλέων ἢ Πρωτογερόντων, ἐνὧ εἰς τήν Μάνην μετά
τήν ἂφιξιν τοῦ διασωθέντος Πρίγκηπος Νικηφόρου Κομνηνοῦ καί
τῆς ἀναγνωρίσεως τούτου ὡς τοῦ συνεχιστοῦ τῶν Βυζαντινῶν
Αὐτοκρατόρων καί μόνου ἀρχηγοῦ των, ὁ ἑκάστοτε Πρωτογέρων
ἦτο μόνον εἷς, ἀντί τῶν ἀρχικῶς δύο. Τήν διοικητικήν ταύτην
διάταξιν ἐσεβάσθη πλήρως διά τούς μεταναστεύσαντας Μανιάτας
τῆς Κορσικῆς ἡ Γερουσία τῆς Γενούης (Sénat).
Τήν 14ην Μαρτίου, 1676, δηλ. μετά ἀπό 5 ½ ὁλοκλήρους
μῆνας ταξειδίου, μετακινήσεων καί ταλαιπωριῶν ἒφθασαν
τελικῶς οἱ Ἓλληνες Μανιᾶται εἰς ἓν πολύ μικρόν λιμάνι, τάς
Καρυάς, ἰταλιστί Cargese, εἰς τήν Δυτικήν Κορσικήν, ἀπ’
ὃπου,
ὡς
συνεφωνήθη
μέ
τήν
Σύγκλητον
τῆς
Γενούης,
μετεκινήθησαν καί ἐγκατεστάθησαν εἰς τήν ἐγγύς ἐνδοχώραν,
εἰς τήν περιοχήν τῆς Paomia, Salogna καί Revinda. Οἱ
Ἓλληνες Μανιᾶται εἰς τήν Κορσικήν ἐπέδειξαν πολύ μεγάλην
ἐργατικότητα. Ἦσαν φιλοπρόοδοι καί διεκρίθησαν ἰδιαιτέρως
εἰς τήν γεωργίαν. Ἡ ἀνάπτυξις τῆς περιοχῆς ὑπ’ αὐτῶν ἒγινεν
ὀνομαστή εἰς ὃλην τήν Κορσικήν. Ζῶντες μίαν φιλήσυχον ζωήν
παρῆγον τά ὡραιότερα καί εὐγευστότερα φροῦτα τῆς Κορσικῆς.
Ὃταν ὁ Κορσικανός ἱστορικός Limperani ἐπεσκέφθη τήν Paomia
τῶ 1713 ἒμεινεν ἒκθαμβος. Καί ἒγραψε: « A dire il vero io
restai ammirato al vedere l’amenotà di quel luogo. Tutto il
paese della Colonia, era un delizioso giardino fornito di
tutti i frutti desiderabili : cosa da ammirare come in 37
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anni i Greci avessero potuto fa tanto ». Δηλ. Διά νά εἲπω
τήν ἀλήθειαν ἒμεινα ἒκθαμβος βλέπων τήν ἁβρότητα αὐτοῦ τοῦ
τόπου. Ὃλη ἡ χώρα τῆς Ἀποικίας ἦτο εἷς ἀπολαυστικός κῆπος
ἐφωδιασμένος μέ ὃλα τά ἐπιθυμητά φροῦτα: Γεγονός νά θαυμάση
κάποιος πῶς ἐντός 37 ἐτῶν οἱ Ἓλληνες ἠδυνήθησαν νά κάνουν
τόσα πολλά πράγματα.
Ἐν ἀντιθέσει, πρός τούς Ἓλληνας Μανιάτας, ὡς μᾶς
πληροφορεῖ
εἰς
τά
Ἀπομνημονεύματά
της
ἡ
Δούκισσα
d’Abrantès, ἡ ὁποία ἐπίσης κατήγετο ἀπό τήν οἰκογένειαν τῶν
Μανιατῶν
Κομνηνῶν
τῆς
Κορσικῆς,
ὡς
ἐδιηγοῦντο
οἱ
ἡλικιωμένοι τῆς οἰκογενείας, ὃταν οἱ πρῶτοι Μανιᾶται
ἂποικοι ἒφθασαν εἰς Paomia, οἱ Κορσικανοί γείτονές των, πού
ἒζων εἰς τό Vico καί τό Niolo, ηὑρίσκοντο εἰς πρωτόγονον
κατάστασιν.
Ἦσαν
κυρίως
ποιμένες
ζῶντες
σχεδόν
εἰς
ἡμιαγρίαν κατάστασιν, ἐνδεδυμένοι μέ ἓν εἶδος ριχταριοῦ ἀπό
ἀκατεργάστους τρίχας αἰγός, πού τούς ἐχρησίμευεν, ἂλλοτε
μέν ὡς ἒνδυμα, ἂλλοτε δέ ὡς μικρά προστατευτική τέντα διά
τήν νύκτα καί ἀκόμη διά τήν προστασίαν των ἀπό τάς
καταιγίδας. Αὐτή ἦτο ἡ κατάστασις τῶν κατοίκων τῆς
γειτονικῆς πρός τήν Paomia περιοχῆς τοῦ Vico καί Niolo. Οἱ
Ἓλληνες Μανιᾶται συνεπόνουν τούς Κορσικανούς γείτονές των
διά τήν μιζέριαν εἰς τήν ὁποίαν ηὑρίσκοντο καί προσεπάθουν
νά τούς βελτιώσωσι τάς συνθήκας διαβιώσεώς των καί τήν ζωήν
των ἐν γένει.
Δυστυχῶς ἐφηρμόσθη καί πάλιν ἡ ἀρχαία ῥῆσις: «Φοβοῦ
τήν μῆνιν τῶν ὑπό σοῦ εὐεργετηθέντων». Ἒτσι μετά ἀπό 53 ἒτη
ἠρέμου καί φιλησύχου βίου τῶν ἐν Κορσικῆ Ἑλλήνων Μανιατῶν,
δηλ. ἀπό τοῦ 1676 μέχρι τό 1729, καί παρ’ ὃλον ὃτι ἡ στάσις
τῶν Ἑλλήνων ὑπῆρξεν ἀψόγως οὐδετέρα κατά τήν ἐξέγερσιν τῶν
Κορσικανῶν ἐναντίον τῆς Γενουατικῆς κυριαρχίας τῆς Νήσου
καί παρ’ ὃλον ὃτι οἱ ἀρχηγοί των τούς προέτρεψαν νά μήν
ἐνοχλήσωσι
τούς
φιλησύχους
Ἓλληνας,
ἐν
τούτοις
οἱ
Κορσικανοί αἰσθανόμενοι ἐντονωτάτην ἐνδόμυχον ζήλειαν πρός
τούς Μανιάτας, οἱ ὁποῖοι μετέτρεψαν τήν περιοχήν τῆς Paomia
εἰς ἓνα πραγματικόν κῆπον τῆς Ἐδέμ, καί δεικνύοντες μίαν
ἀπαράδεκτον ἀχαριστίαν πρός τούς Ἓλληνας, οἱ ὁποῖοι
παντοιοτρόπως τούς ἐβοήθουν, τούς ἐπετέθησαν εἰς Paomia μέ
μεγάλην ἀγριότητα καί τούς κατέστρεψαν καί κατέκαυσαν
ὁλοσχερῶς τάς κατοικίας, τούς ἀγρούς καί τάς φυτείας των.
Αὐτό ἐξηνάγκασε τούς Μανιάτας τῆς Κορσικῆς, οἱ ὁποῖοι
μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης ἐτήρουν ὑποδειγματικήν οὐδετέραν
στάσιν ἀσχολούμενοι μετά τῶν οἲκων καί τῶν ἀγρῶν των, νά
συστρατευθῶσι μέ τούς Γενουάτας. Τήν ἐποχήν πού συνέβαινον
ὃλα αὐτά τά γεγονότα, τό 1729, ὁ Προνομιοῦχος Ἂρχων τῶν
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Μανιατῶν ἦτο ὁ Ἰωάννης Κομνηνός, υἱός τοῦ Θεοδώρου
Κομνηνοῦ, καί τρίτος Πρεσβύτερος Προύχων τῶν Ἑλλήνων τῆς
Κορσικῆς. Ἦτο εἷς ἐπιβλητικός Προεστός, ὁ ὁποῖος ἐνέπνεε,
ὡς ἀναφέρεται εἰς τά βιβλία, «ἀνδρειωσύνην καί ἀρχοντιάν
συγκεντρώνων τά ἀπαράμιλλα στοιχεῖα τῆς ἐνδόξου καταγωγῆς
καί οἰκογενειακῆς παραδόσεώς του».
Μετά τήν καταστροφήν τῶν οἰκιῶν καί τῶν ἀγρῶν των οἱ
Ἓλληνες Μανιᾶται μετά πόνου ψυχῆς ἐξηναγκάσθησαν νά
ἐγκαταλείψωσι τήν περιοχήν τῆς Paomia καί νά καταφύγωσι
νοτιώτερον εἰς τήν φιλικήν περιοχήν τῆς παραλίου πόλεως τοῦ
Αἰακείου ἱδρυθέντος ὑπό τῶν ἀρχαίων Φωκαέων (Ἰταλιστί
Ajaccio). Κατά τήν μετακίνησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀπό
τήν περιοχήν τῆς Paomia εἰς τό Ajaccio, ὁ Ἰωάννης Κομνηνός
μέ μίαν μικράν ὀπισθοφυλακήν ἐξ 80 μαχητῶν δέν ἠθέλησε νά
ἐγκαταλείψῃ τά ἐρείπια τῆς Paomia, μέχρις ὃτου πληροφορηθῆ,
ὃτι τό κύριον σῶμα τῶν Ἑλλήνων μέ τά γυναικόπαιδα εἶχον
φθάσει ἀσφαλῶς εἰς τό φιλικόν Αἰάκειον.
Μόνον
τότε
ἀπεφάσισεν
ὁ
Ἰωάννης
Κομνηνός
τήν
μετακίνησιν τῆς ὀπισθοφυλακῆς ἀπό τήν Paomia. Ὃμως, οἱ 80
αὐτοί μαχηταί ὑπῆρξαν πολύ εὒκολος στόχος διά τούς 3000
Κορσικανούς, οἱ ὁποῖοι τούς ἐκυνήγησαν ἀγρίως. Ὁ Ἰωάννης
Κομνηνός μέ τούς ἂνδρας του μόλις καί ἐπρόλαβον νά
καταφύγωσιν εἰς ἓνα ἡμικατεστραμμένον πύργον – τόν πύργον
τῆς Omignia. Ἐκεῖ ἠμύνθησαν μέ ἀπαράμιλλον θάρρος καί
σθένος. Μετά ἀπό τριῶν ἡμερῶν ἀπεγνωσμένην ἀντίστασιν, τά
πυρομαχικά καί τά τρόφιμά των ἢρχισαν νά ἐξαντλῶνται. Ὃμως
οὐδείς ἢθελε νά παραδοθῇ εἰς τούς πολεμοχαρεῖς Κορσικανούς
καί ἀνέμενον ὃλοι τό τελικόν πρόσταγμα τοῦ ἀρχηγοῦ των
Ἰωάννου Κομνηνοῦ. Καί τότε ἢχησαν εἰς τά ὦτα τῶν
περικυκλωμένων Ἑλλήνων οἱ παιᾶνες τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, τῆς
Σπάρτης καί τοῦ Βυζαντίου. Καί ἀκόμη τά προαιώνια διδάγματα
τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς περί Ἑλευθερίας καί αὐταπαρνήσεως. Ἓν
νέον «Ἲτε παῖδες Ἑλλήνων» ἐξύπνησε μέσα των ἀπό τά βάθη τῶν
αἰώνων. Ἐν μέσῳ ἀπολύτου σιγῆς ἠκούσθη ἡ στεντορεία φωνή μέ
τό πρόσταγμα τοῦ Σπαρτιάτου – Βυζαντινοῦ - Μανιάτου ἀρχηγοῦ
των Ἰωάννου Κομνηνοῦ: «Νά μέ ἀκολουθήσετε!» Καί ἐξορμοῦσιν
οἱ 80 Μανιᾶται μαχηταί ἐκ τοῦ φρουρίου Omignia καί
ἐπιτίθενται ἐναντίον τῶν 3000 Κορσικανῶν καταλαμβάνοντές
τούτους ἐξαπίνης καί τούς νικοῦσι κατά κράτος - οἱ 80
Ἓλληνες
Μανιᾶται
νικοῦσι
τάς
3000
Κορσικανούς
καί
συλλαμβάνουσι μεγάλον ἀριθμόν αἰχμαλώτων καί μετά ἀπό
ὀλίγας ὣρας εἰσέρχονται θριαμβευταί εἰς τό Ajaccio! Αὐτό
ἒγινε τό 1731 ὃπου ὑπῆρξε μεγαλοπρεπής καί πανηγυρική
ὑποδοχή τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεως πρός τούς ἣρωας Μανιάτας. Εἷς
ἒξοχος ζωγραφικός πίναξ μέ τόν Ἰωάννην Κομνηνόν καί τούς
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μαχητάς του
Madonna del
τό Ajaccio.
la Chapelle

ὑπάρχει εἰς τό παρεκκλήσιον τῶν Ἑλλήνων, τήν
Carmine, ἐπί τῆς ἀκτῆς εἰς ἀπόστασιν 1 χλμ. ἀπό
Ἡ ἐκκλησία αὐτή εἶναι μέχρι σήμερον γνωστή ὡς:
des Grecs.

Οἱ Γενουᾶται ἢρχισαν νά ἀντιλαμβάνωνται, ὃτι τούς ἦτο
πολύ δύσκολον καί μᾶλλον ἀδύνατον νά κρατήσωσι τήν Κορσικήν
μέ τούς Κορσικανούς εἰς διαρκῆ ἐμπόλεμον κατάστασιν
ἐναντίον των. Ἒτσι ἐκάλεσαν τήν Γαλλίαν πρός βοήθειαν καί
ἢδη ἀπό τοῦ 1756 ἒφθασαν εἰς Κορσικήν τά πρῶτα Γαλλικά
στρατεύματα ὑπό τόν Γάλλον στρατηγόν De Castries. Μέ τήν
περαιτέρω ἐξασθένησιν τῆς Γενούης ἡ Γαλλία τό 1768 ἒγινε
κυρίαρχος τῆς Κορσικῆς κατόπιν τῆς ὑπογραφῆς τῆς σχετικῆς
Συνθήκης μέ τούς Γενουάτας. Τοῦτο ἐπί βασιλείας τοῦ
Λουδοβίκου 15ου (XV). Οἱ ὑπογράψαντες τήν Συνθήκην ἦσαν ἐκ
μέρους τῆς Γαλλίας ὁ Δούξ de Choiseul, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν
τῆς Γαλλίας, καί ὁ Μαρκήσιος de La Sorba, ὡς πληρεξούσιος
τῆς Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τῆς Γενούης. Ὡς εἶναι νοητόν
καί μετά τήν ἒλευσιν τῆς Γαλλίας, οἱ Κορσικανοί ἐσυνέχισαν
ἐπί τι διάστημα ἀκόμη τήν ἐξέγερσίν των.
Εἶναι φυσικόν οἱ Ἓλληνες Μανιᾶται νά συνταυτισθῶσι
πλήρως μέ τούς Γάλλους. Ὁ πρῶτος ἐκπρόσωπος τῆς Γαλλίας ἦτο
ὁ Μαρκήσιος de Cursay, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τόν πλήρη ἒλεγχον
τῆς Κορσικῆς. Ἡ περιοχή τοῦ Cargèse καί Ajaccio, πού ἒμενον
οἱ Ἓλληνες, ἐτέθη ὑπό τήν προστασίαν τοῦ φιλέλληνος Γάλλου
Κόμητος de Marbeuf. Ὃμως οἱ Κορσικανοί μόλις ηὓρισκον τήν
εὐκαιρίαν
ἐπετίθεντο
κατά
τῶν
Ἑλλήνων,
ἀλλά
αὐτοί
προστατευόμενοι καί ὑπό τῶν Γαλλικῶν δυνάμεων ἀνθίσταντο
ἐπιτυχῶς καί ἐπεβίωνον, μέχρις ὃτου οἱ Κορσικανοί μέ τήν
πάροδον τῶν χρόνων ἒπαυσαν νά θεωρῶσι τούς Ἓλληνας ὡς ξένον
σῶμα καί ἢρχισαν νά τούς ἀποδέχωνται, ὡς ἐπίσης καί τούς
Γάλλους.
Ἂς ἲδωμεν ὃμως τήν περαιτέρω ἐξέλιξιν τοῦ κλάδου τῆς
οἰκογενείας τῶν Κομνηνῶν εἰς τήν Κορσικήν. Ὁ πρωτότοκος
υἱός τοῦ Ἰωάννου Κομνηνοῦ ὠνομάζετο Θεόδωρος. Ὁ Θεόδωρος
Κομνηνός ἐσπούδασεν εἰς Ρώμην τό Χριστιανικόν Δόγμα καί
ἐχειροτονήθη ἐκεῖ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ἑλλήνων τῆς Ρώμης.
Ἓτερος υἱός τοῦ Ἰωάννου Κομνηνοῦ ἦτο ὁ Κωνσταντῖνος
Στεφανόπουλος Κομνηνός, ὃστις ἒφερε τό ὂνομα τοῦ προπάππου
του. Ὑπῆρξε δέ αὐτός ὁ διάδοχος εἰς τήν ἡγεσίαν τῶν Ἑλλήνων
Μανιατῶν τῆς Κορσικῆς. Εἰς ἡλικίαν μόλις 12 ἐτῶν εἶχεν ἢδη
λάβει μέρος εἰς πλείστας στρατιωτικάς ἐκστρατείας καί εἰς
ἡλικίαν 17 ἐτῶν ἦτο ὁ ἀρχηγός τοῦ σώματος τῶν Ἑλλήνων
στρατιωτῶν εἰς τήν προσπάθειαν ἀρχικῶς τῶν Γενουατῶν καί
μετέπειτα τῶν Γάλλων πρός καταστολήν τῆς ἐξεγέρσεως τῶν
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Κορσικανῶν. Ἀπέθανεν εἰς ἡλικίαν 68 ἐτῶν φέρων τόν βαθμόν
λοχαγοῦ τοῦ ἱππικοῦ εἰς τό Régiment de Vallière.
Ὁ μεγαλύτερος υἱός τοῦ Κωνσταντίνου Κομνηνοῦ, ὁ
Ἰωάννης-Στέφανος Κομνηνός (Jean-Etienne
Comnène) ἒκανε
θρησκευτικάς σπουδάς καί ἱερωθείς ὑπηρέτησεν εἰς τήν
περιοχήν τοῦ St. Gervais. Ὁ δευτερότοκος υἱός, ὁ Δημήτριος
Κομνηνός,
ἐφοίτησεν
εἰς
Ρώμην
εἰς
τήν
Σχολήν
τῆς
Προπαγάνδας τῆς Πίστεως (Ecole della Propaganda Fida), ὡς
ὠνομάζετο ἡ Σχολή, καί προωρίζετο ὑπό τοῦ πατρός του
Κωνσταντίνου νά εἰσέλθῃ καί αὐτός εἰς τήν ἱεροσύνην. Παρ’
ὃλον ὃτι ὁ νεαρός τότε Δημήτριος δέν ἢθελε νά ἱερωθῇ, ὁ
πατήρ του ἦτο ἀνένδοτος. Ἐξ αἰτίας τῆς διαφωνίας των αὐτῆς
ὁ Δημήτριος ἐγκαταλείπει τήν ἐκκλησιαστικήν σχολήν τῆς
Ρώμης καί ἐπιστρέφει εἰς Κορσικήν, ὃπου ὃμως ἢδη ἀπό δύο
ἡμερῶν ὁ πατήρ του εἶχεν ἀποθάνει καί αὐτός ἀπό σεβασμόν
πρός τήν ἐπιθυμίαν τοῦ ἀποθανόντος πατρός του παρ’ ὃλην τήν
ἀρχικήν ἀντίθεσίν του τελικῶς ἱερώθη.
Εἰς τόν νεαρόν Δημήτριον, τότε μόλις 16 ἐτῶν, ἒπεσαν
τεράστιαι οἰκογενειακαί εὐθύναι: Ἒπρεπε νά προστατεύῃ τήν
μητέρα του, τήν νεαράν ἀδελφήν του Πανώριαν καί τόν μικρόν
ἀδελφόν του. Καί ὂχι μόνον τήν οἰκογένειαν του. Ἐπί τῶν
νεαρῶν ὢμων του ἒπεσε τό βαρύτατον ἒργον τῆς προστασίας τῶν
ἀποκτηθέντων
ἀπό
τήν
Γερουσίαν
τῆς
Γενούης
Εἰδικῶν
Προνομίων τῆς οἰκογενείας τῶν Κομνηνῶν εἰς Κορσικήν. Ἐπίσης
ὡς Chef Privilégié (Πρεσβύτερος Προύχων) τῶν Ἑλλήνων
Μανιατῶν
ἒπρεπε
νά
διαφυλάττῃ
τά
συμφέροντα
τῶν
συμπατριωτῶν του, τά ὁποῖα κατεπατοῦντο μέ πρώτην εὐκαιρίαν
ὑπό τῶν Κορσικανῶν. Δέν πρέπει ἐξ ἂλλου νά λησμονῶμεν, ὃτι
ὃλα τά προνόμια τῶν Κομνηνῶν καί Ἑλλήνων ἀποίκων αὐτομάτως
ἠκυρώθησαν, μόλις οἱ Γενουᾶται παρεχώρησαν τήν κυριαρχίαν
τῆς Κορσικῆς εἰς τήν Γαλλίαν.
Μόλις ἐνηλικιώθη ὁ Δημήτριος Κομνηνός μετέβη μέ ἂλλους
Ἓλληνας Μανιάτας τῆς Κορσικῆς εἰς Παρισίους, διά νά
παρουσιάσωσι εἰς τόν Βασιλέα Λουδοβίκον 16ον καί ἀπαιτήσωσι
ἀπό αὐτόν τά δικαίως κατεχόμενα ἡγετικά προνόμια τῆς
οἰκογενείας τῶν Κομνηνῶν καί βεβαίως τά δοθέντα δικαιώματα
ἐπί μιᾶς περιοχῆς τῆς Κορσικῆς εἰς τούς Ἓλληνας Μανιάτας
συμφώνως τοῦ ὑπογραφέντος ἐγγράφου μέ τήν Γαληνοτάτην
Δημοκρατίαν τῆς Γενούης καί μέ τήν Σύγκλητον ταύτης. Ὁ
Βασιλεύς Λουδοβῖκος 16ος τούς ἢκουσε μέ πολλήν εὐγένειαν
καί κατανόησιν καί τούς ἒδωσε μέσῳ τοῦ Γάλλου διοικητοῦ τῆς
Νήσου, τοῦ Κόμητος de Marbeuf, πάσας τάς ἀποζημιώσεις, τάς
ὁποίας ἐδικαιοῦντο διά τάς ἀπολεσθείσας περιουσίας των εἰς
Paomia. Ὃσον ἀφορᾶ τούς τίτλους καί τά ἀξιώματα μέ τά ὁποῖα
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περιεβάλλοντο οἱ Κομνηνοί πρόγονοι τοῦ Δημητρίου τούς
ἀνεφέρθη, ὃτι δέν ἠδύναντο πλέον νά τά ἒχωσι, διότι ταῦτα
συνεκρούοντο μέ τό πρωτόκολλον τῆς Γαλλικῆς Μοναρχίας καί
Αὐλῆς.
Ὃμως θά ἠδύναντο οἱ Κομνηνοί, νά ἀπολαμβάνωσιν ὃλων
τῶν προνομίων εὐγενείας ἐκ καταγωγῆς, τά ὁποῖα ἀνεγνώριζε
τό Γαλλικόν Κράτος καί τό Πρωτόκολλόν του. Διά τήν
ἀναγνώρισιν ταύτην θά ἒπρεπε πρῶτον ὁ Δημήτριος νά
παρουσιάσῃ ὃλα τά σχετικά ἀποδεικτικά στοιχεῖα. Κατόπιν
πολλῶν προσπαθειῶν καί μέ τήν βοήθειαν ὃλης τῆς οἰκογενείας
καί τῆς κοινότητος ὁ νεαρός Δημήτριος τά συνεκέντρωσε καί
μεταβάς καί πάλιν εἰς Παρισίους τά ἐπαρουσίασεν εἰς τόν
Sieur Chérin, τόν γενεαλόγον τοῦ βασιλικοῦ Οἲκου τῆς
Γαλλίας. Ὁ Maître Chérin ἦτο γνωστός διά τήν ἂκαμπτον
αὐστηρότητα, τήν λεπτομερεστάτην σχολαστικότητα ἀλλά καί
τήν ἀλάνθαστον κρίσιν του. Καί ἒτσι ἒπρεπε νά εἶναι, ἂλλως
ὁ οἱοσδήποτε θά ἠδύνατο νά ἀποκτᾶ μέ ψευδῆ «ἀποδεικτικά»
διακρίσεις ἐκ μέρους τοῦ Γαλλικοῦ κράτους, πρᾶγμα τό ὁποῖον
διά τῆς μεγάλης αὐστηρότητος καί σχολαστικότητος τοῦ
γενεαλόγου τοῦ Κράτους Sieur Chérin ἀπεφεύγετο. Ἐκ τῶν
παρουσιασθέντων
εἰς
αὐτόν
στοιχείων
τό
πόρισμα
τοῦ
γενεαλόγου τοῦ βασιλέως εἰς ἐπί λέξει Ἑλληνικήν μετάφρασιν
ἐκ τοῦ Γαλλικοῦ κειμένου ἒχει ὡς κάτωθι:
«Οὐδείς δύναται νά ἀμφιβάλλῃ ὃτι ὁ κ. Κομνηνός
κατάγεται ἀπ’ εὐθείας καί ἐκ πατρογονικῆς καταγωγῆς ἀπό τόν
Δαυϊδ Β΄, τόν τελευταῖον Αὐτοκράτορα τῆς Τραπεζοῦντος, ὁ
ὁποῖος ἐδολοφονήθη κατά διαταγήν τοῦ Μωάμεθ ΙΙ, καί ὡς ἐκ
τούτου ἐπιδεχομένου ὃλων ἐκείνων τῶν διακρίσεων τῶν
ἀναλογουσῶν εἰς τήν καταγωγήν του».
Κατόπιν αὐτῆς τῆς γνωματεύσεως τοῦ Sieur Chérin
συνεκλήθη τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1782 Βασιλικόν Συμβούλιον, κατά
τό ὁποῖον ἀνεγνωρίσθη ἐπισήμως ἡ ἀπ’ εὐθείας καταγωγή τῆς
οἰκογενείας τοῦ Δημητρίου Κομνηνοῦ ἀπό τόν Αὐτοκράτορα Δαυΐδ
Β΄ Μέγαν Κομνηνόν τῆς Τραπεζοῦντος. Ἡ ἀπόφασις κατεπιστεύθη
εἰς τά κάτωθι Πολιτειακά Σώματα τῆς Γαλλίας μέ ὃλα τά
σχετικά ἒγγραφα, ἢτοι:
Ἐνσφράγιστοι
Ἐπιστολαί
Ἐγκρίσεως
τοῦ
Βασιλέως
Λουδοβίκου 16ου ὑπό ἡμερ. 15ης Ἀπριλίου, 1782.
- Καταχωρηθεῖσαι Ἐπιστολαί καί Ἒγγραφα εἰς τό Γαλλικόν
Κοινοβούλιον, τήν 1ην Σεπτεμβρίου, 1783, καί ἐπίσης εἰς τό
Ἐλεγκτικόν Συνέδριον τούτου ὑπό ἡμερ. 28ης Μαΐου, 1784, καί
ἀκόμη
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- Δημοσίευσις τῶν ἀνωτέρω Στοιχείων ἐν σχέσει πρός τόν
Αὐτοκρατορικόν Οἶκον τῶν Κομνηνῶν κατά τό ἲδιον ἒτος, 1784,
εἰς τήν Ἒκδοσιν τῶν «Ἐπισήμων Ἱστορικῶν Ἀκριβειῶν». Κατόπιν
τῶν ἀνωτέρω ὁ Δημήτριος Κομνηνός ἒλαβεν ἐκ τοῦ βασιλέως τόν
τίτλον του Πρίγκηπος καί ἐνταχθείς εἰς τόν στρατόν ἒλαβε
τόν βαθμόν τοῦ λοχαγοῦ τοῦ Ἱππικοῦ.
Ἐρχόμεθα τώρα νά ἐξετάσωμεν δι’ ὀλίγων τά τῆς ζωῆς τῆς
θυγατρός
τοῦ
Κωνσταντίνου
Κομνηνοῦ
καί
ἀδελφῆς
τοῦ
Δημητρίου, τῆς Πανώριας. Ἡ Πανώρια ὑπανδρεύθη ἓνα εὒπορον
ἒμπορον, τόν M. Charles de Permon, μέ τόν ὁποῖον ἀπέκτησε
τρία τέκνα, ἓνα υἱόν τόν Albert καί 2 θυγατέρας, τήν Cécile
καί τήν νεωτέραν ταύτης Laure. Ἡ Laure, ἡ μετέπειτα
Δούκισσα
d’Abrantès,
ὡς
σύγχρονος
τῶν
περιγραφομένων
γεγονότων μᾶς δίδει εἰς τά γνωστά Ἀπομνημονεύματά της
πλείστας ἐνδοοικογενειακάς πληροφορίας τῶν Κομνηνῶν τῆς
Κορσικῆς, ἐν ἀντιθέσει πρός κάποιους μετέπειτα ἱστορικούς,
οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦντες νά περιγράψωσι τελείως ἂγνωστα εἰς
αὐτούς οἰκογενειακά θέματα τῶν Κομνηνῶν ἀναφέρουσι πολλάς
ἀνακριβείας ἢ ἀμφισβητοῦσι τά σχετικά μέ αὐτούς, ἀφοῦ δέν
ἦσαν σύγχρονοι τῆς οἰκογενείας αὐτῆς ὃταν συνέβαινον τά
γεγονότα καί ἐβασίζοντο εἰς διαστρεβλωμένας ἐκ τῶν πολλῶν
δεκαετιῶν πληροφορίας, εἰς τάς ὁποίας ὡς εἶναι φυσικόν
παρεισφρύουσι πάντοτε πλεῖσται ἀνακρίβειαι καί βεβαίως τά
θέματα παρουσιάζονται ἀναλόγως τῶν πολιτικῶν πεποιθήσεων
καί ἐνδιαφερόντων ἑκάστου συγγραφέως.
Εἶναι ὃμως ἡ ὣρα νά ὁμιλήσωμεν διά τό ἓτερον
βασικώτατον σκέλος τῆς οἰκογενείας τῶν Κομνηνῶν, ἐκεῖνο τῶν
Καλομέρων.
Ὁ
Θεόδωρος
Στεφανόπουλος
Κομνηνός
καί
ὁ
Καλόμερος Στεφανόπουλος Κομνηνός ἦσαν ἀμφότεροι τέκνα τοῦ
ἀρχηγοῦ τῶν μετοικησάντων Ἑλλήνων Μανιατῶν εἰς Κορσικήν,
τοῦ Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου Κομνηνοῦ IV, καί ὡς ἐκ
τούτου ἐξηγοῦνται αἱ μετέπειτα συνεχισθεῖσαι στενώταται
οἰκογενειακαί σχέσεις μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν σκελῶν τῆς
οἰκογενείας τῶν Κομνηνῶν εἰς Κορσικήν.
Ὃταν ἒφθασαν οἱ πρῶτοι Ἓλληνες Μανιᾶται εἰς τήν
Κορσικήν, ὁ μέν Θεόδωρος παρέμεινε μέ τόν πατέρα του
Κωνσταντῖνον διά νά τόν βοηθήσῃ εἰς τήν ἐγκατάστασιν τῶν
Ἑλλήνων μεταναστῶν. Τόν Καλόμερον ὃμως ἒστειλεν ὁ πατήρ του
εἰς τήν Φλωρεντίαν διά μίαν ἐμπιστευτικήν ἀποστολήν εἰς τόν
Μέγαν Δοῦκα τῆς Τοσκάνης (le Grand Duc de Toscane),
ὀνομαζόμενον Κοσμάν τῶν Μεδίκων III. Πρίν ὃμως ἐπιστρέψει ὁ
Καλόμερος εἰς τήν Κορσικήν ἀπό τήν ἀποστολήν του εἰς
Τοσκάνην, ὁ γηραιός πατήρ των Κωνσταντῖνος ἀποθνήσκει. Ὡς
ἐκ τούτου ὁ Μέγας Δούξ τῆς Τοσκάνης ἐκράτησε κοντά του τόν
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Καλόμερον, ὁ ὁποῖος ἒτσι παρέμεινεν εἰς Φλωρεντίαν. Αὐτή ἡ
φιλόξενος στάσις τῶν Μεδίκων ἦτο ἀναμενομένη, διότι
ἀνέκαθεν οἱ Μέδικοι ὑπῆρξαν πολύ φιλόξενοι πρός τούς
Ἓλληνας
μετανάστας.
Δι’
αὐτήν
τήν
προστατευτικήν
συμπεριφοράν τῶν Μεδίκων Ἀρχόντων πρός τούς Ἓλληνας ὑπάρχει
λόγος, τόν ὁποῖον θά ἐξηγήσωμεν ἐντός ὀλίγου.
Ἀναφερόμενος εἰς τόν Καλόμερον Στεφανόπουλον Κομνηνόν
λόγῳ τῆς μακροχρονίου παραμονῆς του εἰς Ἰταλίαν, ἐπῆλθε
φυσικῶ τῶ τρόπω καί ὁ ἐξιταλισμός τοῦ ὀνόματος Καλόμερος,
ὡς ἦτο ἐξ ἂλλου αὐτό συνηθέστατον μέ πλεῖστα σύνθετα
ὀνόματα Ἑλλήνων, πού μετηνάστευσαν εἰς Ἰταλίαν, τῶν ὁποίων
τά ὀνόματα μετεφράσθησαν ἐπί λέξει ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ εἰς τά
Ἰταλικά. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπον τό ὂνομα Καλόμερος, πού
ἀπετελεῖτο ἀπό τάς λέξεις: καλός καί μέρος, δηλ. Buona καί
Parte, ἒγινεν Ἰταλιστί Buonaparte.
Ὡς ἐλέχθη, αὐτή ἡ ἐπί λέξει μετατροπή τῶν Ἑλληνικῶν
ὀνομάτων εἰς τά Ἰταλικά ἦτο συνηθεστάτη. Ἒχομεν καί ἂλλα
παραδείγματα τοῦ τοιούτου ἐξιταλισμοῦ Ἑλληνικῶν ὀνομάτων.
Π.χ. ὑπάρχει μία ἂλλη μεγάλη οἰκογένεια τῆς Μάνης ἐκ τῆς
ἰδίας πόλεως ὁρμηθεῖσα, δηλ. ἐκ τοῦ Οἰτύλου, καί ἡ ὁποία
μετηνάστευσεν ἐκ Μάνης ἀπ’ εὐθείας εἰς τήν Φλωρεντίαν κατά
μίαν ἂλλην πολύ ἀρχαιοτέραν περίοδον. Αὓτη ἦτο ἡ ἐπίσης
μεγάλη Μανιατική οἰκογένεια τῶν Ἰατρῶν, τῆς ὁποίας τό ὂνομα
ἐκ τῆς παραμονῆς των εἰς Ἰταλίαν ἐξιταλίσθη εἰς Medici
(δηλ. Ἰατροί) - ἡ περίφημος καί ἱστορική οἰκογένεια τῶν
Μεδίκων. Αὐτό ἀκριβῶς μᾶς ἐξηγεῖ καί τήν ὑποστήριξιν τῶν
Μεδίκων πρός τούς Ἓλληνας καί δή τούς Μανιάτας. Ἓν ἂλλο
ὂνομα, αὐτό ἐκ τῆς οἰκογενείας τῶν Κομνηνῶν, οἱ ὁποῖοι
ἐγκαταλείψαντες τήν Μάνην ἐγκατεστάθησαν εἰς τό Δουκᾶτον
τῆς Μαντούης εἰς Ἰταλίαν μετωνομάσθησαν εἰς Arriva-Bene ἀπό
τό «Καλόφθαστος». Εἰς τήν ἐμπορικήν σταδιοδρομίαν τοῦ
ὁμιλοῦντος συνήντησα Γάλλον διευθυντήν ἐπιχειρήσεως, ὃστις
ἀπεκαλεῖτο Monsieur Bienvenu, ὁ κ. «Καλωσόριστος».
Τά ἒτη παρῆλθον καί μίαν ἡμέραν μετά ἀπό ἀρκετάς
δεκαετίας, φθάνει εἰς τήν περιοχήν τῶν Ἑλλήνων εἰς
Κορσικήν, προερχόμενος ἀπό τήν Τοσκάνην τῆς Ἰταλίας, εἷς
ταξειδιώτης
ὀνομαζόμενος
Καλόμερος
Buonaparte
πρός
ἀναζήτησιν τῶν ἐκεῖ συγγενῶν του. Ὡς ἦτο πολύ φυσικόν οἱ
Κομνηνοί τῆς Κορσικῆς ἐγνωρίσθησαν μέ τόν νεο-αφιχθέντα ἐκ
Τοσκάνης συγγενῆ των Καλόμερον Buonaparte καί αἱ στεναί
οἰκογενειακαί σχέσεις ἐπανασυνεστάθησαν καί συνεσφίχθησαν
καί πάλιν μεταξύ τῶν δύο συγγενικῶν οἰκογενειῶν των. Ἦτο
γνωστόν εἰς ἀμφοτέρας τάς οἰκογενείας, ὃτι ἀρχηγός τῶν
πρώτων Ἑλλήνων Μανιατῶν εἰς Κορσικήν ἦτο ὁ Πρωτογέρων
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(protogéronde) Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος Κομνηνός καί ὃτι
μαζί του μεταξύ πολλῶν ἂλλων συγγενῶν ἦσαν καί δύο τέκνα
του, οἱ Θεόδωρος καί Καλόμερος. Ἐπίσης ἐγνώριζον πολύ καλά,
ὃτι ὁ Καλόμερος εἶχε μεταβῆ εἰς τόν Μέγαν Δοῦκα τῆς
Τοσκάνης, ὃπου καί παρέμεινεν ἐκεῖ πλησίον τῶν Μεδίκων μετά
τόν θάνατον τοῦ πατρός του Κωνσταντίνου. Ὡς μᾶς ἀναφέρει δέ
ἡ Δούκισσα d’Abrantès εἰς τά Ἀπομνημονεύματά της, ὃταν εἰς
τήν οἰκογένειάν των ὡμίλουν διά τόν ἐκ Τοσκάνης ἀφιχθέντα
Καλόμερον καί τήν οἰκογένειάν του οὐδέποτε ἀνεφέροντο εἰς
αὐτούς ὡς οἱ Buonaparte, ἀλλά ὡς οἱ Καλόμεροι. Καί ἀκόμη αἱ
δύο οἰκογένειαι ὡμίλουν πάντοτε μεταξύ των Ἑλληνικά.
Αἱ
σχέσεις
τῶν
δύο
συγγενικῶν
οἰκογενειῶν
συνεσφίχθησαν, ὡς εἲπομεν, μεταξύ των εἰς μέγαν βαθμόν. Αἱ
Κυρίαι Πανώρια de Permon καί Maria-Laetitia Carlo Καλομέρου
Buonaparte, δηλ. ἡ μητέρα τοῦ Ναπολέοντος, αἱ ὁποῖαι ἦσαν
περίπου τῆς ἰδίας ἡλικίας, ἀνέπτυξαν μεταξύ των πολύ στενάς
οἰκογενειακάς σχέσεις. Ἀπό τά ἀπομνημονεύματά τῆς Δουκίσσης
de Abrantès μανθάνομεν ἀκόμη, ὃτι καί αἱ δύο αὐταί γυναῖκες
ἦσαν ἐκπάγλου καλλονῆς καί ἐθεωροῦντο ὑπό πάντων, ὡς αἱ
ὡραιότεραι γυναῖκες ὃλης τῆς Κορσικῆς. Ἐξ ἂλλου καί τό
ὂνομα τῆς Πανώριας ἐκ τοῦ Πανωραία βεβαιοῖ διά τήν μεγάλην
ὀμορφιάν της.
Ἂς γνωρίσωμεν ὃμως καλύτερον τάς δύο αὐτάς οἰκογενείας
de Permon καί Buonaparte, πού εἷλκον τήν καταγωγήν των ἐκ
τῶν πρώτων Κομνηνῶν τῆς Κορσικῆς, καί αἱ ὁποῖαι εἶναι
βασικοί πρωταγωνισταί εἰς τήν ἀποψινήν διάλεξιν. Ὁ Carlo ἢ
Charles
(Calomeros)
Buonaparte
καί
ἡ
Maria-Laetitia
ἀπέκτησαν τά κάτωθι 8 παιδιά: Τούς Joseph (Giuseppe), τόν
δευτερότοκον Ναπολέοντα (Napoléone),
Lucien
(Luciano),
Marianne (Maria-Anna), Louis (Luigi), Pauline (MariaPaoletta), Caroline (Maria-Annunciata – Μαρία-Εὐαγγελία)
καί Jérôme (Géronimo). Ὁ Ναπολέων ἐγεννήθη τήν 15ην
Αὐγούστου, 1769. Τήν μητέρα του Μαρίαν-Λαιτίτσια ἐπῆραν οἱ
πόνοι εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ajaccio κατά τήν
διάρκειαν τῆς θείας Λειτουργίας τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Ἡ Πανώρια Κομνηνή – de Permon ἦτο παροῦσα κατά τήν γέννησιν
τοῦ Ναπολέοντος. Πολλάς φοράς δέ ἒπαιρνε τόν νεογέννητον
Napoleone ἀπό τήν κούνιαν του εἰς τάς ἀγκάλας της, ἒπαιζε
μαζί του καί τόν ἐνανούριζεν.
Μετά τινα ἒτη ἡ οἰκογένεια Charles καί Πανώριας de
Permon ἐγκατεστάθη λόγῳ τῶν ἐμπορικῶν ἐργασιῶν τοῦ συζύγου
εἰς Νότιον Γαλλίαν εἰς Montpellier. Ἐκεῖ μίαν ἡμέραν
πληροφοροῦνται, ὃτι εἰς ἓν πολύ φθηνόν ξενοδοχεῖον τῆς
πόλεως εἶχε φθάσει διά θεραπείαν ὁ βαρέως ἀσθενῶν ἐξάδελφός
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των Carlo ἢ Charles Καλόμερος Βοναπάρτης. Μόλις τό ἒμαθον
οἱ de Permon ἀμέσως τόν ἐπεσκέφθησαν εἰς τό φθηνόν
ξενοδοχεῖον ὃπου κατέλυσε, λόγῳ τῆς δυσκόλου οἰκονομικῆς
καταστάσεως τῆς οἰκογενείας Buonaparte, καί ἐπιμένοντες τόν
ἒφερον εἰς τό σπίτι των διά νά μείνῃ μαζί των. Ἐκεῖ ἒμεινεν
ὁ Carlo μέχρι τοῦ θανάτου του, ἂφησε δέ τήν τελευταίαν του
πνοήν εἰς τάς ἀγκάλας τῆς Πανώριας καί τοῦ συζύγου της.
Αὐτή ἡ χειρονομία τῶν μακρυνῶν ἐξαδέλφων των, τήν ὁποίαν οἱ
Καλόμεροι οὐδέποτε ἐλησμόνησαν, ἒδεσε δέ τάς δύο συγγενικάς
οἰκογενείας ἀκόμη στενώτερον.
Ἀλλά ἂς προχωρήσωμεν εἰς τήν σταδιακήν ἐνηλικίωσιν τοῦ
Ναπολέοντος. Ὁ Ναπολέων ἀνεχώρησεν ἀπό τήν Κορσικήν εἰς
ἡλικίαν 9 ἐτῶν. Τά πρῶτα στοιχεῖα τῆς Γαλλικῆς γλώσσης τά
ἐδιδάχθη εἰς τήν πόλιν Autun εἰς τήν Σχολήν τῶν Ἰησουϊτῶν,
ὃπου ἐνεγράφη τόν Ἰανουάριον τοῦ 1779, ὃταν ἦτο 10 ἐτῶν.
Μετά οἱ ἰδικοί του μέ πολλάς δυσκολίας ἠδυνήθησαν νά τόν
ἐγγράψωσιν εἰς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν τῆς Brienne-leChâteau εἰς τήν Διοικητικήν Περιφέρειαν Καμπανίας - Ἀρντέν
(Champagne - Ardenne). Κηδεμών του ἦτο ὁ θεῖος Δημήτριος
Κομνηνός. Ὁ Ναπολέων εἶχεν ἰδιαιτέραν κλίσιν εἰς τά
Μαθηματικά, τήν Ἱστορίαν καί Γεωγραφίαν. Ἀπομονωμένος ὡς
ἦτο, μακράν τῆς οἰκογενείας του καί καταφρονημένος ἀπό τούς
συμμαθητάς του – αὐτός ἓν χωριατόπαιδον καταγόμενον ἀπό τήν
νῆσον τῶν θεωρουμένων ἀκόμη τότε ἀγροίκων Κορσικανῶν,
ὁμιλοῦντος τά Γαλλικά μέ τήν χαρακτηριστικήν παρεφθαρμένην
Κορσικανήν προφοράν, ὁ Ναπολέων ἀφιερώθη εἰς τήν μελέτην
καί ηὓρισκε μεγάλην εὐχαρίστησιν νά διαβάζῃ βιβλία, τό ἓν
μετά τό ἂλλον, εἰς τά ἀνωτέρω θέματα, ὃπου εἶχε κλίσιν.
Εἰς
τήν
Brienne-le-Château
ὁ
Ναπολέων
δέν
ἦτο
ηὐχαριστημένος καί ἠσθάνετο πολύ ἀπομεμακρυσμένος ἀπό τό
κέντρον τῆς Γαλλίας, τό Παρίσι, ὃπου ἦσαν τά μεγάλα
δρώμενα, ὡς λέγομεν σήμερον. Δι’ αὐτό ἢθελε νά ἐγγραφῆ εἰς
τήν φημισμένην Βασιλικήν Στρατιωτικήν Σχολήν τῶν Παρισίων.
Μέ πολύ μεγάλας οἰκονομικάς θυσίας τῆς οἰκογενείας του καί
μέ τήν βοήθειαν τοῦ θείου Δημητρίου Κομνηνοῦ καί τῶν de
Permon, οἱ ὁποῖοι ἐν τῷ μεταξύ μετεκόμισαν εἰς Παρισίους,
ἐξησφάλισαν μίαν κρατικήν ἐπιχορήγησιν ἀπό τόν Βασιλέα,
μέσῳ τοῦ φιλέλληνος Κυβερνήτου τῆς Κορσικῆς, Κόμητος de
Marbeuf, διά τέκνον «ἀπόρων εὐγενῶν» καί ἒτσι ἐπέτυχον νά
ἐγγράψωσι τόν Ναπολέοντα εἰς τήν Βασιλικήν Στρατιωτικήν
Σχολήν τῶν Παρισίων τήν 14/10/1784 εἰς ἡλικίαν 15 ἐτῶν.
Ἐπετεύχθη δέ τοῦτο λόγῳ τῆς Κομνηνῆς ἐξ αἳματος καταγωγῆς
τοῦ πατρός του Carlo Buonaparte, πού αὐτό ἐδικαιολόγησε τήν
βασιλικήν χορηγίαν πρός τέκνον «ἀπόρων εὐγενῶν». Εἰς τό
Παρίσι ἡ θεία Πανώρια καί ὁ σύζυγός της Charles ὡς καί ὁ
16

θεῖος Πρίγκηψ Δημήτριος Κομνηνός ἐκάλουν τόν νεαρόν
Ναπολέοντα εἰς τό σπίτι των καί τόν ἐφιλοξένουν κατά τάς
ἐλευθέρας ἡμέρας του. Παρεμπιπτόντως πρέπει νά ἀναφερθῇ ὃτι
ὁ
Πρίγκηψ
Δημήτριος
Κομνηνός
ἒγινε
μεγάλη
Ἑλληνική
προσωπικότης εἰς τήν Γαλλικήν Κοινωνίαν. Ἳδρυσεν εἰς τό
Παρίσι τήν ἐθνικήν ἀπελευθερωτικήν ὀργάνωσιν ὑπό τήν
ἐπωνυμίαν «Ἑλληνόγλωσσον Ξενοδοχεῖον», ἡ ὁποία ὑπῆρξε
προάγγελος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καί τῆς στηρίξεως τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.
Ὁ Ναπολέων εἰς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν τῶν Παρισίων
ἢρχισε
νά
δεικνύῃ
ἐμφανέστερον
τήν
διαμόρφωσιν
τῆς
προσωπικότητός του καί ὁ χαρακτήρ του νά σκληρύνηται.
Ἒγινεν αὐταρχικώτερος καί ἐπίμονος εἰς τάς ἀπόψεις του.
Συνεχῶς, ἀνεφέρετο εἰς τήν Μάνην καί τούς Μανιάτας καί τόν
τρόπον ἀνατροφῆς των, πού προσωμοίαζε μέ ἐκεῖνον τῆς
γειτονικῆς των ἀρχαίας Σπάρτης, καί ἒλεγεν εἰς τόν θεῖον
Δημήτριον καί τούς de Permon, ὃτι ἐπρόκειτο νά γράψῃ
εἰδικήν
ἒκθεσιν
ἐπί
τοῦ
θέματος
τῆς
αὐστηρᾶς
διαπαιδαγωγήσεως τῶν Μανιατῶν καί ἀρχαίων Σπαρτιατῶν εἰς
τόν Ὑπουργόν τῶν Στρατιωτικῶν διά νά ἐφαρμοσθῶσιν αἱ
μέθοδοι ἐκεῖναι καί εἰς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν τῶν
Παρισίων καί γενικώτερον εἰς τόν Γαλλικόν Στρατόν. Τό ὃτι ὁ
Ναπολέων ἒκαμνε διαρκῶς τήν σύγκρισιν μέ τήν Μάνην καί τήν
γειτονικήν ἀρχαίαν Σπάρτην ἐπιλέγων νά ἀναφέρηται μόνον εἰς
τήν Ἑλλάδα, εἶναι ἀκόμη ἓν ἐνδεικτικόν σημεῖον, ὃτι εἶχε
πλήρη γνῶσιν διά τήν καταγωγήν τῆς οἰκογενείας του ἐκ τῶν
Κομνηνῶν καί διά τόν πρόγονόν του εἰς Κορσικήν τόν
Πρωτογέροντα
(protogéronde)
Κωνσταντῖνον
Στεφανόπουλον
Κομνηνόν, ὁ ὁποῖος μέ τούς 730 Μανιάτας μετώκησαν ἐκ Μάνης,
ἐξ οὗ δέ καί ἢντλει διαρκῶς παραδείγματα ἀπό αὐτούς.
Πρέπει ἐπίσης νά σημειωθῆ ὃτι ὁ Ναπολέων πάντοτε εἰς
τήν σταδιοδρομίαν του ἐνεπιστεύετο τούς συγγενεῖς του
Μανιάτας Στεφανοπούλους Κομνηνούς τῆς Κορσικῆς καί τούς
ἒστελλεν εἰς διαφόρους ἀποστολάς τόσον εἰς τήν Βαλκανικήν
Χερσόνησον ὃσον καί εἰς τήν ἀγαπημένην του Μάνην. Μάλιστα
τό 1801 ὁ Ναπολέων ἀπέστειλεν εἰς τήν Μάνην μίαν κορβέτταν
πλήρη πολεμοφοδίων. Οἱ δέ Μανιάται εἶχον πάντοτε ἀνοικτούς
τούς λιμένας των εἰς τόν Γαλλικόν Στόλον τοῦ Ναπολέοντος.
Πλησιάζων τήν λῆξιν τῆς παρουσιάσεως ταύτης πρέπει
ἐπίσης νά γνωρίζωμεν ὃτι εἰς τό θέμα τῆς Ἑλληνικῆς
Μανιατικῆς
καταγωγῆς
τῆς
οἰκογενείας
τοῦ
Ναπολέοντος
οὐδεμία δημοσιότης δίδεται καί τό εὐρύ κοινόν ἀγνοεῖ τά
σχετικά μέ αὐτήν. Ἁπλῶς ἀναφέρεται ὁ Ναπολέων ὡς Κορσικανός
ἢ Ἰταλικῆς καταγωγῆς προερχόμενος ἀπό μίαν οἰκογένειαν
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λεγομένην Buonaparte. Βεβαίως οὒτε καί ὁ Ναπολέων ἢθελε
τότε ὡς ὁ ἀναδειχθής Στρατάρχης καί μετέπειτα Αὐτοκράτωρ
τοῦ Γαλλικοῦ Ἒθνους νά παρουσιάζηται εἰς τόν Γαλλικόν λαόν
κάμνων χρῆσιν τῆς Ἑλληνικῆς Μανιατικῆς καταγωγῆς του, διότι
τοῦτο τότε θά ἐνήργει ἀρνητικῶς διά τόν ἲδιον καί τήν
σταδιοδρομίαν του καί δέν θά ἐγίνετο ἀποδεκτόν ἀπό τόν
Γαλλικόν λαόν. Νά μή λησμονῶμεν ὃτι καί ἡ ψυχολογική
κατάστασις τοῦ Γαλλικοῦ λαοῦ ἐπιθυμοῦντος οἱ ἡγέται του
πλέον νά προέρχωνται ἐκ τῶν σπλάχνων του ἦτο ἐξαιρετικῶς
ἀσταθής κατά τήν περίοδον τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως καί τήν
ἀμέσως μετά ταύτην περίοδον. Ἦτο ἢδη μεγάλη παραχώρησις ἐκ
μέρους τοῦ Γαλλικοῦ λαοῦ τότε νά ἀποδεχθῆ τόν Ναπολέοντα,
τόν ἐκ τῆς σχετικῶς νέο-προσαρτηθείσης Κορσικῆς ὡς ἡγέτην
του. Μόνον λοιπόν ἐμμέσως ἀφήνεται ὑπό τοῦ Ναπολέοντος νά
ὑποδηλωθῆ ἡ ἀγάπη του πρός τήν Μάνην καί τήν ἀρχαίαν
Σπάρτην, ὡς ἒχομεν προσέξει ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων.
Ἐπί πλέον πρέπει νά σημειωθῆ ὃτι ὁ Ναπολέων οὐδέποτε
διέψευσε
τό
πολύ
ἀποκαλυπτικόν
περιεχόμενον
τῶν
Ἀπομνημονευμάτων τῆς μακρινῆς ἀνεψιᾶς του Laure, τήν ὁποίαν
μάλιστα ἐφρόντισε νά ὑπανδρεύσῃ μέ τόν ἒμπιστον ὑπασπιστήν
του Στρατηγόν Junot, Δοῦκα d’Abrantès. Ἐπίσης οὐδέποτε
διέψευσε εἲτε ἡ οἰκογένεια του εἲτε ὁ ἲδιος τό γενεαλογικόν
βιβλίον τοῦ Maître le Chevalier d’Henin, διά τήν καταγωγήν
τῶν Κομνηνῶν, τό ὁποῖον ἀνεφέρετο εἰς τούς Καλομέρους
Κομνηνούς καί τό ὁποῖον ἐξεδόθη πρίν ὁ Ναπολέων γίνει
γνωστός καί διάσημος, ἑπομένως τό βιβλίον αὐτό δέν ἐγράφη
μέ σκοπόν τήν ἐπιδίωξιν οἱασδήποτε εὐνοίας.
Ἡ Δούκισσα de Abrantès εἰς τά Ἀπομνημονεύματά της
πιστοποιοῦσα τήν καταπίεσιν τοῦ θέματος τῆς καταγωγῆς τοῦ
Ναπολέοντος ἐπιγραμματικά ἀναφέρει: « Le tombeau du géant
de la gloire attire trop le regard du monde entier – le
lieu de son berceau n’inspire pas le plus vif intérêt ».
Δηλ. «Τό μνῆμα τοῦ γίγαντος τῆς δόξης προσελκύει πολύ τά
βλέμματα ὃλου τοῦ κόσμου - ὁ τόπος τοῦ λίκνου του δέν
ἐμπνέει τό ἒντονον ἐνδιαφέρον». Καί ὃμως ἡ Κομνηνή καταγωγή
του εἶναι πολύ οὐσιῶδες στοιχεῖον διά νά γνωρίσῃ και
ἀντιληφθῇ τις τήν ψυχοσύνθεσιν καί τήν διαμόρφωσιν τοῦ
χαρακτῆρος τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀνδρός τῆς Ἱστορίας. Εἶναι, ἐξ
ἂλλου, ἡ ἒντονος καί βαθυτάτη πεποίθησις τοῦ ὁμιλοῦντος ὃτι
ἂνευ ὀρθῆς γνώσεως καί μελέτης τῆς οἰκογενειακῆς καταγωγῆς
καί προελεύσεως τοῦ Ναπολέοντος κάθε μελέτη ἢ ἒστω
προσπάθεια
μελέτης
τῆς
προσωπικότητος
τούτου
εἶναι
ἀναποφεύκτως καταδικασμένη εἰς πολύ σοβαράς ἀνακριβείας καί
ἱστορικά λάθη.
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Προτοῦ κλείσω τήν μελέτην ταύτην θά ἢθελον νά μοῦ
ἐπιτρέψητε νά προσθέσω ἀκόμη μερικάς παρατηρήσεις ἐπί πλέον
ἐνισχυτικάς τῆς Κομνηνῆς Ἑλληνικῆς Μανιατικῆς καταγωγῆς τοῦ
Ναπολέοντος καί τάς ὁποίας ἂφησα ὡς κατακλεῖδα τῆς παρούσης
ὁμιλίας. Ἡ πρώτη εἶναι, ὃτι ἡ πληροφορία διά τήν καταγωγήν
τοῦ Ναπολέοντος ἀπό τούς Κομνηνούς τῆς Μάνης προῆλθεν ἀπό
μελετημένους ἱστορικούς καί γενεαλόγους τῆς Γαλλίας καί τῆς
Ἰταλίας καί μετεφέρθη πολύ ἀργότερον εἰς τήν Ἑλλάδα, καί
ἑπομένως ἡ καταγωγή τοῦ Ναπολέοντος δέν δύναται νά θεωρηθῇ
ὡς μία φήμη κατασκευασθεῖσα ὑπό τῶν Ἑλλήνων, δηλ. ὡς μία
Ἐλληνική φαντασίωσις πρός τόνωσιν τοῦ Ἐθνικοῦ φρονήματος.
Πρόκειται περί
μελετῶν ἱστορικῶν καί λογίων Γάλλων καί
ἂλλων Εὐρωπαίων, δηλ. προελθουσῶν κατά πρῶτον ἐκ τοῦ
ἐξωτερικοῦ καί οὐχί ἐξ Ἑλλάδος.
Μία ἂλλη παρατήρησις εἶναι ἐπίσης ἡ κάτωθι: Κάποιοι
νεώτεροι ἀντιρρησίαι ἱστορικοί, οἱ ὁποῖοι δέν ἀπεδέχοντο
τήν Κομνηνήν καταγωγήν τοῦ Ναπολέοντος ἐκ τῶν Κομνηνῶν
Καλομέρων,
ἀναφέρουσιν
ὃτι
ὑπῆρχεν
ἢδη
οἰκογένεια
Buonaparte εἰς τήν Ἰταλίαν. Ἡ πλάνη εἰς τόν ἰσχυρισμόν
αὐτόν ἒγκειται, κατά τήν ἂποψίν μου, εἰς τό ὃτι θεωροῦσιν
ὃτι εἰς τήν μεγάλην Ἰταλικήν ἐπικράτειαν ὑπῆρχε μόνον μία
οἰκογένεια μέ τήν ὀνομασίαν αὐτήν. Ἀντιλαμβάνεται κανείς
ἀμέσως ὃτι πρόκειται περί πλάνης, ὃταν σκεφθῆ κάποιος πρός
στιγμήν τά ὀνόματα τῶν ἰδικῶν μας Προέδρων εἰς τήν τόσον
μικράν
χώραν
μας:
Κυπριανοῦ,
Βασιλείου,
Κληρίδης,
Παπαδόπουλος, Ἀναστασιάδης. Πόσαι οἰκογένειαι ὑπάρχουσι μέ
αὐτά τά ὀνόματα; Ἢ τό ὂνομα Παπανδρέου εἰς Ἑλλάδα. Ἢ οἱ
Ἀμερικανοί Πρόεδροι, ὡς Wilson, Kennedy, Johnson, Carter,
Clinton, Bush. Καί εἰς Γερμανίαν οἱ Καγκελλάριοι Brandt,
Schmidt, Schröder. Ἡ συγκεκριμένη ὃμως οἰκογένεια τοῦ
Ναπολέοντος Βοναπάρτου προήρχετο ἐξ ἀδιασείστων στοιχείων
ἐκ τῶν Κομνηνῶν καί κατ’ οὐσίαν ἐκ τοῦ Καλομέρου, υἱοῦ τοῦ
Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου Κομνηνοῦ, τοῦ πρώτου ἀφιχθέντος
εἰς Κορσικήν Πρωτογέροντος τῶν Ἑλλήνων Μανιατῶν ἀποίκων,
ἀνεξαρτήτως ἂλλων οἰκογενειῶν, αἱ ὁποῖαι δυνατόν νά ἒφερον
τό ἲδιον ὂνομα εἰς Ἰταλίαν ἢ ἀλλαχοῦ.
Καί ἀκόμη κάποιαι ἐπιπρόσθετοι παρατηρήσεις: Εἶναι
δυνατόν νά πιστεύσῃ κανείς, ὃτι δέν ἦτο εἰς γνῶσιν τοῦ
Ναπολέοντος ἡ μεγάλη Ἱστορική καταγωγή του; Εἶναι δυνατόν
αὐτός, ὁ ὁποῖος δέν ἂφηνε βιβλίον ἱστορικόν ἀδιάβαστον, νά
μήν εἶχεν ἀναγνώσῃ τό ἒξοχον γενεαλογικόν βιβλίον τοῦ
Maître le Chevalier d’Hénin, πού ἀνεφέρετο καί εἰς τούς
Κομνηνούς – Καλομέρους, καί πού ἦτο βασισμένον εἰς
ἀνεγνωρισμένους παλαιούς ἱστορικούς, διά τήν Τρωϊκήν,
Λατινικήν–Ρωμαϊκήν καί Βυζαντινήν γενεαλογίαν καί καταγωγήν
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τῶν Κομνηνῶν; Εἶναι δυνατόν νά μήν ἦτο εἰς γνῶσίν του καί ἡ
Γαλλική Βασιλική γενεαλογική ἀναγνώρισις τοῦ 1782 διά τούς
Κομνηνούς, τήν ὁποίαν μέ τόσην προσπάθειαν ἠγωνίσθη νά
ἀποδείξῃ τόσον ἐπιτυχῶς ὁ κηδεμών του θεῖος Πρίγκηψ
Δημήτριος Κομνηνός;
Εἶναι τέλος δυνατόν ὁ Ναπολέων, ὁ
ὁποῖος ἐμεγάλωσεν εἰς τήν θέρμην τῶν Κομνηνῶν οἰκογενειῶν,
τόσον ἐκείνης τῶν γονέων του ὃσον καί ἐκείνης τῶν ἐξαδέλφων
του, ἐκ τῆς ὁποίας οἰκογενείας τόσον ὁ θεῖος Πρίγκηψ
Δημήτριος Κομνηνός ὃσον καί ἡ θεία του Πανώρια Charles de
Permon καθ’ ὃλον τό διάστημα μέχρι τῆς ἐνηλικιώσεως του
ἦσαν οἱ κηδεμόνες καί καθοδηγηταί του εἰς τάς δύο
Στρατιωτικάς
Σχολάς
πού
ἐφοίτησεν
καί
ἐπίσης
τόν
ἐφιλοξένουν εἰς τό σπίτι των εἰς τό Παρίσι καί τότε καί
μετέπειτα ὃταν ἒγινε διάσημος, νά μήν τοῦ ἀνέφερον διά τήν
ἒνδοξον καταγωγήν τῆς οἰκογενείας των, πού ἢρχιζεν ἀπό τά
βάθη τῶν τριῶν καί ἡμισείας χιλιετηρίδων; Εἶναι δυνατόν ὁ
θεῖος Δημήτριος νά μήν τοῦ ἒδωσε νά διαβάσῃ τήν ἐξαίρετον
ἐπιστολήν
του
πρός
τόν
Maître
Koch
τοῦ
Ἀνωτάτου
Δικαστηρίου, ὃπου ἐπεξηγεῖ ὃλα τά σχετικά περί τῆς
καταγωγῆς τῶν Κομνηνῶν; Ἀρκεῖ καί μόνον νά κυττάξῃ κάποιος
τήν μεγαλοπρεπῆ συμπεριφοράν τοῦ Ναπολέοντος καί τήν
ἐμφάνισίν του πού ἠλέκτριζε τούς πάντας καί διέχεε εἰς
ὃλους τούς παρευρισκομένους τήν ἀπαίτησίν του δι’ ἀπόλυτον
σεβασμόν καί ὑποταγήν πρός αὐτόν καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ Πάπα,
πού θά τόν ἒστεφεν Αὐτοκράτορα, διά νά ἀντιληφθῆ, ὃτι ὁ
ἂνθρωπος αὐτός ἐγνώριζε πολύ καλῶς καί ποῖος ἦτο καί ποία
ἦτο καί ἀπό ποῦ προήρχετο ἡ καταγωγή του.
Καί ἡ τελευταία παρατήρησις πρός τούς ἀντιρρησίας τῆς
Ἑλληνικῆς Κομνηνῆς καταγωγῆς τοῦ Ναπολέοντος: Ποῖον σκοπόν
ἐξυπηρέτει ἡ ἂφιξις καί ἐπανεμφάνισις τοῦ προπάππου τοῦ
Ναπολέοντος, τοῦ Καλομέρου, ἀφ’ ἑνός ὁμιλοῦντος Ἑλληνικά
καί ἀφ’ ἑτέρου κατευθυνθέντος μετά ἀπό τόσας δεκαετίας κατ’
εὐθεῖαν εἰς τάς Καρυάς (Cargèse) καί τό Αἰάκειον (Ajaccio),
γυρεύοντος νά ἐντοπίσῃ τούς διαμένοντας ἐκεῖ Ἓλληνας
Μανιάτας
Κομνηνούς
συγγενεῖς
του;
Ἐάν
ἦτο
γνήσιος
Κορσικανός ἢ Ἰταλός, ὡς κάποιοι διατείνονται, τότε ὁ
προπάππος του θά ἐπήγαινε νά γυρεύσῃ τούς συγγενεῖς του εἰς
τάς κεντρικάς ἢ ἀνατολικάς ἢ ἂλλας περιοχάς τῆς Κορσικῆς
καί ὂχι εἰς τάς δύο πόλεις, πού ἦσαν τά κέντρα τῶν Ἑλλήνων
μεταναστῶν εἰς τήν Κορσικήν καί μάλιστα νά κτίσῃ καί τό
σπίτι τῶν Καλομέρων Buonaparte ἀκριβῶς εἰς τό μέσον καί τό
κέντρον τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας εἰς Αἰάκειον;!
Ἡ ἱστορική πραγματικότης λοιπόν ὐπάρχει καί εὐσταθεῖ,
παρ’ ὃλην τήν καταπίεσιν πού τῆς ἐξησκήθη περί τῆς μή
καταγωγῆς τοῦ Ναπολέοντος ἐκ τῶν Κομνηνῶν Καλομέρων, καί θά
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παραμένῃ εἰς τούς αἰῶνας ἀναλλοίωτος, ζωντανή καί ἀκμαία
μεταξύ τῶν ἐπαϊόντων, ὡς σᾶς ἒχει ἀπόψε ἀναπτυχθῆ τό θέμα,
τοῦ ὁμιλητοῦ βασισθέντος εἰς τούς ἱστορικούς αὐτούς μέ
πλείστας, ὡς πιστεύω, πειστικάς ἀποδείξεις, καί δέν δύναται
νά τήν ἀρνῆται οἱοσδήποτε οὒτε νά τήν ἀλλοιώνῃ. Εἶναι
ἀναγκαῖον νά γνωρίζωμεν οἱ νεώτεροι τόν ὓψιστον ῥόλον τόν
ὁποῖον διεδραμάτισαν οἱ Κομνηνοί εἰς τήν Παγκόσμιον
Ἱστορίαν,
τόσον
οἱ
πρόγονοί
των,
οἱ
ὁποῖοι
ὡς
ὑποδειγματικοί ἡγέται ἐμάχοντο κατ’ ἀναριθμήτων ἀντιπάλων
καί ἐβασίλευον ἀπό τῆς ἐποχῆς τῆς Τροίας καί τοῦ Αἰνείου,
καί μετά ἀπό τῶν Ρωμαϊκῶν χρόνων μέχρι τῆς ἐποποιϊας τοῦ
Βυζαντίου, καί διά τῶν ἀπογόνων των τῆς Μάνης, τῆς Κορσικῆς
καί τῆς Γαλλίας μέ ἐπιστέγασμα τούτων ἓνα νεώτερον Κομνηνόν
– τόν Ναπολέοντα Βοναπάρτην.
Ὁ Ναπολέων κατίσχυσε τῆς κυρίως Εὐρώπης καταλαβών
ταύτην ἀπ’ ἂκρου εἰς ἂκρον, ἀπό τήν Δύσιν μέχρι τήν
Ἀνατολήν καί ἀπό Βορράν μέχρι τόν Νότον, διά νά μεταφέρῃ
καί μεταδώσῃ εἰς τούς λαούς μιᾶς νέας Εὐρώπης τάς ἀρχάς, τό
πνεῦμα καί τάς ἀξίας τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως, αἳτινες
συνωψίζοντο εἰς τό ἀθάνατον τρίπτυχον Δόγμα τῆς Ἐλευθερίας,
τῆς
Ἰσότητος
καί
τῆς
Ἀδελφότητος.
Πράττων
τοῦτο
ἐπανελάμβανεν εἰς τήν πρᾶξιν τά ἐπιτεύγματα καί τάς λάμψεις
τῆς τρισχιλιοπεντακοσιετοῦς ἱστορίας καί παραδόσεως τῆς
μυθώδους καί ἐνδόξου οἰκογενείας ἐκ τῆς ὁποίας προήρχετο
καί εἳλκει τήν καταγωγήν του. Ἡ Γαλλία τοῦ 19ου αἰῶνος
ἐτίμησε παντοιοτρόπως τόν Ναπολέοντα καί μέ ἀποκορύφωμα
μετά θάνατον τήν ταφήν τῆς τέφρας του εἰς μνημεῖον εἰς τό
Μέγαρον τῶν Ἀπομάχων (Hôtel des Invalides) ἐν μέσῳ τῆς
Γαλλικῆς
Σημαίας
καί
τῶν
σημαιῶν
τῶν
Στρατιωτικῶν
Συνταγμάτων του.
Παρ’ ὃλον ὃτι ἐν τῶ μεταξύ εἰς τούς καιρούς μας τά
πολιτικά συστήματα μετεξελίχθησαν εἰς τήν φιλελευθέραν
Δημοκρατίαν, αἱ σύγχρονοι Γαλλικαί Κυβερνήσεις δέν πρέπει
νά
ὑποβαθμίζωσι
καί
παραμερίζωσι
τήν
σημασίαν
τῆς
Ναπολεοντείου ἐποχῆς καί τῆς ἐπιδράσεως ταύτης ἐπί τῆς
Εὐρώπης τῆς τότε ἐποχῆς μέχρι καί τῶν ἡμερῶν μας. Κατά τήν
ἂποψιν
τοῦ
ὁμιλοῦντος
δέν
ὑπάρχει
καλύτερος
τρόπος
συγκερασμοῦ ὃλων τῶν περί τόν Ναπολέοντα στοιχείων, ἀπό τήν
ἐπίσημον πλέον ἀναγνώρισιν καί τῆς πραγματικῆς καταγωγῆς
τοῦ Ναπολέοντος ὑπό τῶν νεωτέρων πολιτικῶν τῆς Γαλλίας καί
τοῦ Γαλλικοῦ λαοῦ ἐν γένει– μία ἀναγνώρισις ἡ ὁποία θά δώσῃ
εἰς τήν Ναπολεόντειον ἐποχήν μίαν ἀκόμη βαθυτέραν καί
ἐπισημοτέραν διάστασιν ὡς καί μίαν ἰδιαιτέραν Ἐθνικήν
ὑπερηφάνειαν εἰς τήν Γαλλίαν, ἀφοῦ ὁ τότε Στρατάρχης καί
Αὐτοκράτωρ της δέν ἦτο ἓν ἁπλοῦν ἱστορικῶς οὐρανοκατέβατον
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πρόσωπον ἐκ Κορσικῆς, ἀλλά τοὐναντίον ὁ τότε ἡγέτης τοῦ
Γαλλικοῦ
Ἒθνους
ἦτο
εἷς
γνήσιος
ἀπόγονος
μιᾶς
τῶν
ἐνδοξoτέρων οἰκογενειῶν τῆς Παγκοσμίου Ἱστορίας, καθώς ἡ
καταγωγή του καί αἱ πρῶται ῥίζαι ταύτης ἀνήγοντο εἰς τούς
Βασιλεῖς τῆς Τροίας, τόν Αἰνείαν, τούς Λατίνους καί
Ρωμαίους Αὐτοκράτορας καί δι’ αὐτῶν εἰς τούς Κομνηνούς –
τούς φημισμένους Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, ὡς ἢδη Γάλλοι
καί ἂλλοι ἱστορικοί μελετηταί καί λόγιοι μέ σχολαστικήν
λεπτολογίαν ἒχουσιν ἀναφερθῆ καί ἀποδείξει. Αὐτό δέ οὐδόλως
μειώνει τήν ἱστορικήν σημασίαν τῆς Κορσικῆς εἰς τήν
Γαλλικήν ἱστορίαν ἐφ’ ὃσον τό ἐκεῖ παραμεῖναν Ἑλληνικόν
στοιχεῖον καί μέ αὐτό βεβαίως ὁ Ναπολέων ἦσαν πλέον ὃλοι
γόνοι τῆς Κορσικῆς.
Ἡ ἐπίσημος ἀναγνώρισις τῆς καταγωγῆς τοῦ Ναπολέοντος
ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κομνηνοῦ στοιχείου τῆς Νήσου ταύτης θά
προσδώσῃ
ἐπίσης
καί
εἰς
αὐτήν
ταύτην
τήν
Γαλλικήν
Ἐπανάστασιν, ἣτις δυστυχῶς εἰς τόν ἀναβρασμόν τῆς ἐξάρσεώς
της ἐχαρακτηρίσθη ὑπό πολλῶν ἀκροτήτων, θά προσδώσῃ μίαν
ἐλλείπουσαν εὐγενῆ αἲγλην καί μεγαλοπρέπειαν, ὡς ἐπίσης καί
εἰς αὐτόν τοῦτον τόν Γαλλικόν Λαόν τῆς τότε ἐποχῆς ἀλλά καί
εἰς τό Γαλλικόν Ἒθνος τῆς σήμερον, ἀκόμη δέ καί εἰς ὃλους
ἡμᾶς τούς ἀπανταχοῦ γνησίους φίλους τῆς Γαλλίας, οἱ ὁποῖοι
ἑορτάζομεν
καθ’
ὃλον
τόν
μῆνα
αὐτόν
μετά
μεγάλης
ὑπερηφανείας τήν ἀγαπημένην μας Γαλλοφωνίαν.
Σᾶς εὐχαριστῶ,
Λάμπης Γ. Κωνσταντινίδης
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