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∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ NΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
Ὅπως εἶναι πιὰ γνωστό, οἱ Κοµνηνοί, ἡ οἰκογένεια ποὺ τόσο σπουδαῖο ρόλο
εἶχε στὶς ὕστερες φάσεις τῆς Μεσαιωνικῆς µας Ἱστορίας, κατάγονταν ἀπὸ τὴ
Θράκη1· ἀφότου ὅµως κατάφεραν νὰ ἀποκτήσουν µεγάλη κτηµατικὴ
περιουσία στὴν Παφλαγονία, ἔρριξαν στὴ λήθη τὴν εὐρωπαϊκή τους
καταγωγή, ἀφοµοιώθηκαν στὸ περιβάλλον τοῦ νέου τους τόπου καὶ
προβλήθηκαν ὡς χαρακτηριστικοὶ ἐκπρόσωποι τῆς µικρασιατικῆς
ἀριστοκρατίας2. Ἐµβληµατικά τους χρώµατα ἦταν τὸ πορφυρὸ καὶ τὸ
βυσσινύ33· καὶ ἀπὸ τότε ποὺ γόνος τους ἀνέβηκε, τὸ 1081, στὸν θρόνο τῆς
Κωνσταντινούπολης, ἡ ὅλη τους παρουσία καθοριστικῶς σφράγισε τὴν
ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Ὡς γνωστόν, µετὰ τὴν κατὰ τὸ ἔτος 1204 ἀπὸ Λατίνους ἅλωση τῆς
Κωνσταντινούπολης, Κοµνηνοὶ ἵδρυσαν τὴν Αὐτοκρατορία τῆς Τραπεζοῦντος,
ἡ ὁποία ἐκτεινόταν στὴν παράλια ζώνη τῆς βόρειας Μικρᾶς Ἀσίας ἀπὸ τὴν
Τρίπολη ἕως καὶ λίγο ἀνατολικότερα ἀπὸ τὴν Τραπεζοῦντα4. Ἡ ἐν λόγω
ἐδαφικὴ ἔκταση ἦταν µικρὴ - καὶ συνακολούθως ὁ πληθυσµὸς δὲν
ξεπερνοῦσε τὶς 150.000 ψυχές5. Ἡ πρωτεύουσα ὅµως τῆς µικροσκοπικῆς
αὐτοκρατορίας παρέµενε ἐµπορικὸ κέντρο µεγάλης σηµασίας, δεδοµένου ὅτι
ἐκεῖ κατέληγε ὁ δρόµος µέσω τοῦ ὁποίου βαρύτιµα ἀγαθὰ τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς
διοχετεύονταν στὴν Εὐρώπη6.
Ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Τραπεζοῦντος καταλύθηκε λίγο µετὰ τὴν ἅλωση
τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωµανοὺς - συγκεκριµένα τὸ 14617· καὶ σύµφωνα µὲ
ὅσα σήµερα εἶναι γνωστά, ὁ Οἶκος τῶν Μεγάλων Κοµνηνῶν, ποὺ ἐπὶ διακόσια
πενήντα καὶ περισσότερα χρόνια εἶχε ἡγεµονεύσει στὸν Πόντο, τελικῶς
ἐξοντώθηκε ἀπὸ τὸν παδισὰχ τῶν Ὀθωµανῶν Μωάµεθ Β΄ τὸν Πορθητή8. Τὸ
ἔτος 1463 πράγµατι, ἀκόµη καὶ τώρα θεωρεῖται ὡς τὸ χρονικὸ nec plus ultra
τῆς ἱστορικῆς διαδροµῆς αὐτοῦ τοῦ Χρυσαυγοῦς καὶ Μουσοµελιρρύτου

1

Κωνσταντίνου Βάρζου, Ἡ γενεαλογία τῶν Κοµνηνῶν, τόµ. Α΄ (Θεσσαλονίκη:
«Κέντρον Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν», 1984), σ. 25.
2
Αὐτόθι, σ. 26.
3
Αὐτόθι, σ. 27.
4
Ὀδ. Λαµψίδη, «Ἡ Τουρκοκρατία στὸν Μικρασιατικὸ Πόντο», Ἀρχεῖον Πόντου
(Ἀθήνα), τόµ. 33ος (1975-1976), σ. 120.
5
Αὐτόθι.
6
Αὐτόθι.
7
Αὐτόθι, σ. 144.
8
Αὐτόθι, σσ. 147-149.

ἑλληνικοῦ γένους9.
Εἶναι ὅµως ἔτσι;

***
Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὁ Γέρος µας τοῦ Μοριᾶ, θαύµαζε τόσο πολὺ τὸν
Μέγα Ναπολέοντα, ὥστε τὸν ἀποκαλοῦσε: Ὁ θεὸς τοῦ πολέµου10. Καὶ ὁ
θαυµασµὸς αὐτὸς µπορεῖ νὰ θεωρηθῆ καὶ ἀπότοκος παλαιᾶς παράδοσης,
… ποὺ σώζεται εἰς τὸ Νησὶ τῆς Κόρσικας, ὅτι οἱ Καλιµέριδες κρατιοῦνται ἀπὸ
γένος Ἑλληνικό, ἀπὸ τὰ Βάτικα11 τῆς Μάνης12.
Ἔτσι εἶναι· τὸ οἰκογενειακὸ ὄνοµα «Βοναπάρτης» συνιστᾶ κατὰ
γράµµα στὰ ἑλληνικὰ ἀπόδοση τοῦ γαλλικοῦ «Bonaparte», τὸ ὁποῖο
προέρχεται ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ «Buonaparte» ποὺ σηµαίνει ἀκριβῶς:
«Καλόµερος». Καὶ ἐπειδὴ ἡ ὅλη ἱστορία εἶναι -ἁδροµερῶς ἔστω- γνωστὴ στὴ
∆υτικὴ Εὐρώπη, καιρὸς εἶναι νὰ κοινοποιηθῆ καὶ ἀνὰ τὴ δική µας χώρα, τὴν
Ἑλλάδα.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τοῦ ∆αβίδ Β΄, τελευταίου αὐτοκράτορα τῆς
Τραπεζοῦντος, ὁ Γεώργιος-Νικηφόρος, σώθηκε καὶ µετὰ ἀπὸ περιπετειώδη
περιπλάνηση σὲ χῶρες τῆς Ἀσίας, βρέθηκε τὸ 1476 στὴ Μάνη, ὅπου καὶ ἐγκαταστάθηκε. Ἡ καταγωγή του ἦταν γνωστή· ἔτσι οἱ Μανιάτες τὸν
ἀναγνώρισαν ὡς πρωτόγερον, δηλαδὴ κληρονοµικὸ ἄρχοντά τους καὶ τοῦ
παραχώρησαν ἐξουσία περίπου δικτατορική13. Ὁ ἐγγονός του, Στέφανος,
κέρδισε «µιὰ ἡρωικὴ νίκη» κατὰ τῶν Τούρκων14 – µὲ ἀποτέλεσµα τὰ µέλη τῆς
οἰκογένειάς του νὰ ὀνοµαστοῦν, σύµφωνα ὄχι µὲ τὸ αὐστηρῶς µανιάτικο
ἔθος ἀλλὰ µὲ ἐκεῖνο τὸ γενικότερο τῆς Πελοποννήσου15, «Στεφανόπουλοι»16.
9

Ὡς πρὸς τοὺς ἐγκωµιαστικοὺς χαρακτηρισµοὺς τοῦ Οἴκου τῶν Κοµνηνῶν, βλ.
Κ.Βάρζου, Ἡ γενεαλογία τῶν Κοµνηνῶν, τόµ. Α΄, σ. 29.
10
Θεόδωρου Κ. Κολοκοτρώνη, ∆ιήγησις συµβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἀπὸ τὰ 1770
ἕως τὰ 1836. Εἰσαγωγὴ-εὑρετήριο-ἐπιµέλεια Τάσου Ἀθ. Γριτσόπουλου (Ἀθήνα:
«Ἑταιρεία Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν», 1981), σ. 282.
11
Πρόκειται γιὰ τὴ σηµερινὴ Νεάπολη τῆς Λακωνίας, ἀλλὰ κατὰ πᾶσα πιθανότητα εἶναι λάθος. Ἕδρα τῶν Κοµνηνῶν τῆς Μάνης ἦταν τὸ Βοίτυλο. (Πάτρικ Λῆ Φέρµορ,
Μάνη. Μετάφραση Τζαννῆ Τζαννετάκη [Ἀθήνα: «Κέδρος», 1973]), σ. 153.)
12
Θεόδωρου Κ. Κολοκοτρώνη, ∆ιήγησις συµβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς… , σ. η΄.
13
Mémoires de Madame la duchesse d’Abrantès ou Souvenirs historiques sur
Napoléon, τόµ. Α΄ (Παρίσι: L. Mame, 18352), σ. 22· πρβλ. Πάτρικ Λῆ Φέρµορ, Μάνη.
Μετάφραση Τζαννῆ Τζαννετάκη (Ἀθήνα: «Κέδρος», 1973), σ. 153.
14
Πάτρικ Λῆ Φέρµορ, Μάνη, σ. 153.
15
Παραµένει µέχρι σήµερα γνωστὸ τὸ περίφηµο δίστιχο: Τὰ εἰς – έας καὶ εἰς – άκος
εἶναι βέρος Μανιατάκος·/τὰ εἰς – όπουλος καὶ -ποῦλος εἶναι µπάσταρδος καὶ µοῦλος.
16
Πάτρικ Λῆ Φέρµορ, Μάνη, σ. 153.

καὶ αὐτὸ δείχνει πώς, παρὰ τὸν σεβασµὸ µὲ τὸν ὁποῖο οἱ Μανιάτες
περιέβαλλαν τοὺς ἀπογόνους τῶν Κοµνηνῶν, δὲν ἔπαυαν νὰ τοὺς θεωροῦν
ὡς ἐπήλυδες. Ἐνῶ ὅµως πρωτόγερος ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος, δέκατος
ἀπόγονος/διάδοχος τοῦ πρώτου ἐν Μάνῃ Κοµνηνοῦ17, ἡ ἀπὸ τοὺς
Ὀθωµανοὺςἀνέγερση, ἀκριβῶς στὶς οἱονεὶ πύλες τῆς Μάνης, τοῦ φρούριου
τῆς Κελεφᾶς καὶ -κυρίως!- ὁ ἐναντίον τῆς οἰκογένειάς του φθόνος τῶν ἄλλων
µεγάλων οἰκογενειῶν τῆς Μάνης, ὤθησαν τοὺς Κοµνηνοὺς/Στεφανόπουλους
καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους, ἑφτακόσιες τριάντα ψυχὲς συνολικῶς, σὲ νέα
µετανάστευση, στὴν Ἰταλία αὐτὴν τὴ φορὰ καὶ συγκεκριµένα στὴν Κορσική.
Ἔχει σηµασία ὅµως τὸ ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Βοίτυλου,
Στεφανόπουλος/Κοµνηνὸς καὶ αὐτός, ἐπιχείρησε νὰ ἀποτρέψη τὴν
ἀναχώρηση τῆς οἰκογένειάς του «ἀπὸ τὰ ἅγια χώµατα τῆς Ἑλλάδας»18· καὶ
ὅταν κατάλαβε τὴ µαταιότητα τῆς προσπάθειάς του, ἔρριξε τὴν κατάρα του
σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔφευγαν. Ἀπὸ τότε ὅλοι οἱ Στεφανόπουλοι/Κοµνηνοὶ
ἀποδίδουν τὶς κατὰ καιροὺς µικρὲς καὶ µεγάλες κακοτυχίες τους στὸ ἀνάθεµα
τοῦ Ἀρχιερέα τους…19
Ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὰ «ἅγια χώµατα» ἔγινε στὶς 3 Ὀκτωβρίου 167520·
καὶ τελικὸς προορισµὸς τοῦ δραµατικοῦ ταξιδιοῦ ὑπῆρξε ἡ Παοµία (Paomia)
καὶ τὰ γειτονικὰ µέρη, Salogna καὶ Reviuda, στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς Κορσικῆς21,
ὅπου ἔφτασαν τὴν ἄνοιξη τοῦ 1676. Τὸ νησὶ ἦταν τότε ὑπὸ τὴν κυριαρχία τῆς
Γένουας – καὶ οἱ Μανιάτες ἄποικοι ἀποδείχτηκαν πολύτιµοι σύµµαχοι τῶν
Γενουατῶν22, ὅποτε οἱ Κορσικανοὶ ξεσηκώνονταν ἐνάντια στοὺς κυριάρχους
τους23. Ἐπικεφαλῆς τῶν νεήλυδων ἦταν -ἐξυπακούεται-γόνος τῶν
Κοµνηνῶν/Στεφανόπουλων, στὸν ὁποῖο ἡ ∆ηµοκρατία τῆς Γένοβας εἶχε
παραχωρήσει ἀρχηγικὲς ἐξουσίες στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ἐγκατάστασης τῶν
νεήλυδων καθὼς καὶ τὰ συνακόλουθα διακριτικά24. Τὸ σπουδαιότερο ἀπὸ
αὐτὰ ἦταν νὰ φέρουν µόνοι οἱ τῆς οἰκογένειας τὰ ἐµβληµατικὰ χρώµατα τοῦ
Οἴκου τους, δηλαδὴ τὸ πορφυρὸ καὶ τὸ βυσσινύ25, ἐλαφρῶς µεταλλαγµένα
τώρα σὲ βαθυκόκκινο καὶ µενεξεδύ26.
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Σύµφωνα µὲ ἄλλη ἐκδοχή, ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογένειας λεγόταν τότε Γεώργιος.
(Αὐτόθι, σ. 154.)
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Οἱ αἱµατηρὲς διαµάχες ὅµως τῶν Μανιατῶν µὲ τοὺς γηγενεῖς
ἀνάγκασαν τοὺς πρώτους νὰ ἀναζητήσουν ἐγκατάσταση ἀσφαλέστερη, σὲ
ἀστικὸ κέντρο τώρα πιά, συγκεκριµένα στὸ Αἰάκειο (Ajaccio)27, πόλη ποὺ
ἕλκει τὴν ὀνοµασία της ἀπὸ τὸν Αἴαντα τῆς Ἰλιάδος28. Καὶ ὅταν ἡ Κορσικὴ
πέρασε ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῆς Γένουας σὲ ἐκείνη τῆς Γαλλίας, οἱ µὲν
ἀγροτικῶν ἕξεων καὶ τάσεων Μανιάτες ἐγκαταστάθηκαν στὸ χωριὸ Καργκέζη
(Cargèse)29, ἐνῶ ὁ πυρήνας τοῦ Οἴκου τῶν Κοµνηνῶν παρέµεινε στὸ Αἰάκειο.
Στὸ µεταξύ, εἶχαν συµβῆ οἱ σύµφωνα µὲ τὸ ἑλληνικὸ ἔθος ἀλλαγὲς
ὀνοµάτων. Ὅλοι -ἢ περίπου- ἀπὸ τοὺς Μανιάτες ποὺ εἶχαν ἀκολουθήσει τοὺς
Κοµνηνοὺς/Στεφανόπουλους στὴν ἑκούσια έξορία τους ὀνοµάστηκαν καὶ
αὐτοὶ «Στεφανόπουλοι»30. Οἱ οἱονεὶ αὐθεντικοὶ Στεφανόπουλοι ὅµως, ποὺ
παρέµειναν στὸ Αἰάκειο, ἐπέλεξαν τὸ ἐµβληµατικῆς σηµασίας ὄνοµα
«Καλόµερος» (>Buonaparte>Bonaparte), προφανῶς γιὰ νὰ ὑπενθυµίζουν
στὸν ἑαυτό τους καὶ σὲ ἄλλους, πολὺ δικούς τους, τὴν καταγωγή τους ἀπὸ τὰ
«ἅγια µέρη τῶν Ἑλλήνων».
Ὁ πατέρας τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντα, Κάρολος-Μαρία Βοναπάρτης
(Charles-Marie Bonaparte), Καθολικὸς πιὰ καὶ ὄχι Ὀρθόδοξος, χρηµάτισε, στὸ
Αἰάκειο, ἀνώτατο διοικητικὸ στέλεχος31. Πέθανε νέος ἀκόµα, σὲ ἡλικία 39
ἐτῶν, καὶ ἡ χήρα του, ἡ περίφηµη Λαιτίτσια (Letizia, τὸ γένος Ramolino),
ἀνέθρεψε τὰ ὀκτὼ παιδιά της, µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν µελλοντικὸ
Αὐτοκράτορα τῶν Γάλλων.
Τὸ «Ναπολέων» πάντως, ποὺ θεωρεῖται βαπτιστικὸ ὄνοµα ἰταλικῆς
προέλευσης, ἦταν καὶ παραµένει ὄχι ἁπλῶς ἀσυνήθιστο ἀλλὰ καὶ
ἐτυµολογίας ἀσαφοῦς. Οἱ ἐπικρατέστερες ἀπόψεις ἐντοπίζονται στὸ ὅτι εἶναι
ὄνοµα σύνθετο, ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς λέξεις «Νεάπολις»+«λέων» (= ὁ Λέων τῆς
Νεαπόλεως), κάτι ὄχι καὶ τόσο πιθανό, δεδοµένου ὅτι στὴ Νεάπολη τῆς
Ἰταλίας δὲν εἶχε λιοντάρια, ἤ ἀπὸ τὶς ἐπίσης ἑλληνικὲς λέξεις
«νάπος»+«λέων» (= ὁ Λέων τῆς ∆ασωµένης Κοιλάδας)32.
Τὸ νὰ ἀναφερθῆ κανεὶς ἐδῶ στὴν Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀνδρὸς δὲν
ἔχει νόηµα. Ὀφείλει κανείς, πάντως, νὰ ἐπισηµάνη ὅτι ὁ Ναπολέων εἶχε
ἐµφάνιση χαρακτηριστικῶς ποντιακή: Μᾶλλον βραχὺς τὸ σῶµα ἀλλὰ µὲ
κεφαλὴ εὐµεγέθη, εἶχε προβάλει ὡς προσωπικό του σύµβολο τὴ µέλισσα τῶν
27
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Μουσοµελιρρύτων Κοµνηνῶν33 (ποὺ κατέληξε νὰ γίνη σύµβολο τῆς Γαλλικῆς
Αὐτοκρατορίας34)· παράλληλα, ἀναζητοῦσε -ἀπεγνωσµένα µπορεῖ κανεὶς νὰ
πῆ- «αὐτοκρατορικὸ θρόνο στηµένο στὴν Ἀνατολή». Σύµφωνα µὲ ὅ,τι εἶναι
γνωστό, τὴ χρήση καὶ ἐπίδειξη τοῦ ἐµβληµατικοῦ πορφυροῦ/βαθυκόκκινου
χρώµατος τὴν ἐπιφύλασσε στὸν ἑαυτό του – κατὰ καὶ µετὰ τὴ στέψη του,
ἐξυπακούεται35· ἡ βιολέτα (ὁ παρ’ ἡµῖν µενεξὲς) ὅµως ἔγινε σύµβολο ὀπαδῶν
του. Καὶ προκαλεῖ συγκίνηση τὸ ὅτι, µόλις µαθεύτηκε ὁ θάνατός του στὴν
Ἁγία Ἑλένη, κάτοικοι τῆς Λυών, πόλης ποὺ αὐτὸς ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα,
φορέσανε στὸ πέτο τους, σὲ ἔνδειξη πένθους, βιολέτες µαῦρες, ταχύτατα
καλλιεργηµένες ἀπὸ ἕνα φαρµακοποιό36.
Ἡ τύχη βέβαια, τόσο ἡ δική του ὅσο καὶ τοῦ γυιοῦ του, Ναπολέοντος
Β΄, καθὼς καὶ τοῦ ἀνιψιοῦ του, Ναπολέοντος Γ΄, ὑπῆρξε δυσµενὴς καὶ
δυσαναλόγως ἀρνητικὴ σὲ σχέση µὲ τὶς ἱκανότητες τοῦ πρώτου καὶ τοῦ τρίτου.
(Ὁ δεύτερος, ὁ Ἀετιδεύς, πέθανε, ὡς γνωστόν, τραγικῶς ἐνωρίς.)
Λέτε αὐτὸ νὰ ὀφείλεται στὴν κατάρα τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου στὸ Βοίτυλο;
RÉSUMÉ
Dimitri Michalopoulos, Généalogie de Napoléon le Grand
Selon la tradition toujours vivante dans la Morée, la famille Bonaparte était
d’origine grecque. La preuve nous en est fournie par deux personnages qui
connurent bien Napoléon I d’une part et le Magne de l’autre, à savoir Laure
Junot, duchesse d’Abrantès (1784-1838), et Sir Patrick Leagh Fermor (19152011). Les deux sont pratiquement d’accord : Georges-Nicéphore, rejeton de
David II, dernier empereur de Trébizonde, parvint à se mettre à l’abri dans la
région montagneuse du Magne. Là il fut entouré du respect des autochtones,
qui virent en lui leur chef contre les troupes du Padichah des Ottomans. En
effet, Stéphane, son petit-fils, remporta une victoire éclatante sur les Turcs et
pour cette raison changea son nom de Comnène à Stéphanopo(u)los. À cause,
toutefois, de l’envie dont faisaient preuve à l’égard des Stéphanopoli les
autres familles puissantes du Magne, les descendants des empereurs de
Trébizonde se virent obligés à émigrer et, en 1676, ils gagnèrent la Corse, qui
était alors sous la domination génoise.
Les autorités de l’île reconnurent aussitôt l’origine impériale des
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Comnènes-Stéphanopoli et leur concédèrent le droit exclusif de porter les
couleurs traditionnelles de leurs ancêtres, à savoir l’écarlate et le violet. Alors
le noyau de la famille s’établit à Ajaccio et là ils changèrent de nouveau leur
nom, cette fois en Buonaparte (>Bonaparte [en grec : Kalomeros]) – en
souvenir de la « terre sacrée » de Grèce, d’où ils étaient émigrés. Voilà donc
pourquoi Napoléon le Grand caressait le rêve impérial toute sa vie durant; et
pourquoi la violette fut érigée en emblème de ses partisans français; et
pourquoi l’abeille, insigne médiévale des Comnènes, fut le symbole de
l’Empire napoléonien.

