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Κύπριος Ιστορικός Ερευνητής Τεκμηριώνει την Ελληνική Καταγωγή του Ναπολέοντα 

Βοναπάρτη 

 

Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2014 - Κύπριος ιστορικός ερευνητής, ο κος Λάμπης Κωνσταντινίδης, 

σε διάλεξή του στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου στις 6 Μαρτίου 2014, 

τεκμηρίωσε ότι ο Γάλλος Αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης είλκε την καταγωγή του από 

τις ελληνικές αριστοκρατικές οικογένειες των Κομνηνών και Καλομέρων, που κατέφυγαν 

στην νήσο Κορσική, κυρίως από τη Μάνη, κατά τον 17ο αιώνα. 

Ο Θεόδωρος Στεφανόπουλος-Κομνηνός και ο Καλόμερος Στεφανόπουλος-Κομνηνός ήσαν 

αμφότεροι τέκνα του Κωνσταντίνου Στεφανοπούλου-Κομνηνού IV, ο οποίος αφίχθη στην 

Κορσική το 1676 επικεφαλής των εκεί μετοικησάντων Ελλήνων Μανιατών. Ο Carlo ή Charles 

(Calomeros) Buonaparte, ήταν υιός του Καλόμερου Κομνηνού Buonaparte, εγγονού του 

Καλόμερου Στεφανόπουλου-Κομνηνού. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης, που γεννήθηκε στην 

Κορσική στις 15 Αυγούστου 1769, ήταν το δευτερότοκο παιδί του Carlo ή Charles 

(Calomeros) Buonaparte και της Maria-Laetitia. 
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Σχετικά με τον Καλόμερο Στεφανόπουλο-Κομνηνό, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι λόγω 

της μακροχρόνιας παραμονής του στην Ιταλία, επήλθε ο επί λέξει εξιταλισμός του ονόματος 

Καλόμερος σε «καλός» και «μέρος», δηλαδή «Buona» καί «Parte», δίνοντας το σύνθετο 

όνομα Buonaparte, κάτι που ήταν πολύ σύνηθες με πλείστα ονόματα Ελλήνων που είχαν 

μεταναστεύσει στην Ιταλία. 

Στη διάλεξή του ο κος Κωνσταντινίδης τεκμηρίωσε τη μετάβαση των Ελλήνων προγόνων του 

Ναπολέοντα από τη Μάνη στην Κορσική μέσω Γένουας. Μετά από επίσημη πρόσκληση από 

τους Γενουάτες άρχοντες, στις 3 Οκτωβρίου του 1675 περίπου 730 Μανιάτες μέ επικεφαλής 

τον Επίσκοπο Παρθένιο Καλκανδήν και με αρχηγό τους τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο- 

Κομνηνό, τον 10ο  Πρεσβύτερο Προύχοντα της Μάνης, και αριθμού μελών της ονομαστής 

Μανιάτικης οικογενείας των Στεφανοπούλων-Κομνηνών, καταγομένων απευθείας, από 

την οικογένεια των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Κομνηνών, αναχώρησαν από τον 

οικισμό του Οιτύλου της Μάνης με τελικό προορισμό την Κορσική, όπου έφθασαν και 

εγκαταστάθηκαν τον επόμενο χρόνο. 
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Κλείνοντας τη διάλεξή του ο κος Κωνσταντινίδης υπογράμμισε ότι η επίσημη αναγνώριση από 

τη Γαλλική Δημοκρατία της καταγωγής του Ναπολέοντα από το Ελληνικό Κομνηνό στοιχείο 

της Κορσικής, θα προσδώσει ακόμα περισσότερη αίγλη και μεγαλοπρέπεια, τόσο στην 

Γαλλική Επανάσταση, όσο και στον Γαλλικό λαό της εποχής και το σημερινό Γαλλικό έθνος. 

http://1.bp.blogspot.com/-6geJ_k3brAI/UxrpLHIiQBI/AAAAAAABPHM/3hIgU29ISjs/s1600/2.jpg

