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ΤΟ «ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ
Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ/ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ό Κ. 'Άμαντος, πού περιέλαβε στά «Μικρά Θρακικά Μελετήματα» τό
πρόβλημα της Kαταγωγf'jς τών Κομνηνών!, εϊχεν επιχειρήσει παλιότερα νά

αναθεωρήσει τήν άποψη τού Κ. Παπαρρηγόπουλου, σύμφωνα μέ τήν όποία
οί Κομνηνοί κατάγονταν από τήν Παφλαγονία 2 • Ό 'Άμαντος βασίστηκε α)
κυρίως στή σιωπηρή μείωση της αξίας της μαρτυρίας τού χρονογράφου

Γεωργίου ΚεδρηνΟύ 3 , τήν όποία δμως ό Παπαρρηγόπουλος αντιμετώπισε
μέ ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα 4 καί β) στόν ύπερτονισμό μιας μοναδικης
πληροφορίας τού Μιχαήλ Ψελλού, σύμφωνα μέ τήν όποία ό πρώτος Κο
μνηνός αυτοκράτορας τού Βυζαντίου προερχόταν από τήν Κόμνη: «Ήν δ'
οδτος ό διαβόητος 'Ισαάκιος εκ Κόμνης τής κώμης προεληλυθώς, ωσπερ

εκ Πέλλης ό Φίλιππος»5. Άπό τά τέλη τού περασμένου αιώνα ό Η.
κι αργότερα ό

G. Schlumberger7 καί

ό

F. Chalandon8 ,

Miidler6

ό ειδικός ίστορικός της

εποχής τών Κομνηνών, εΙχαν δεχτει τή μαρτυρία τού συγχρόνου ίστορικού
τού Βυζαντίου Μιχαήλ Ψελλού καί συνδύασαν τήν τοπωνυμία μέ κάποια
«κώμη Κόμνψ>, στή Θράκη, κώμη πού δέν εΙναι γνωστή από άλλες βυζαν
τινές πηγές. Τή θέση της Θρακικής Κόμνης οί παραπάνω μελετητές προσ
διόριζαν κοντά στήν Άνδριανούπολη καί μπορούμε νά πούμε δτι επέβαλαν
τήν άποψη γιά τή Θρακική καταγωγή τών Κομνηνών στούς μεταγενέστε
ρους ίστορικούς πού αναφέρθηκαν στό ζήτημα 9 • Ή συμβολή τού Άμάντου
συνίστατο στόν ακριβέστερο, κατά τή γνώμη του, τοπογραφικό προσδιορι
σμό τής κώμης Κόμνης σέ μιά περιοχή κοντά στό Πάνιον τής Θράκης Ι0.

Πώ; έρμηνεύτηκε ή αντίθεση πού δημιουργούν οί πηγές; Ό

don

ll

,

αφού απορρίψει τήν ύπόθεση τού

Du Cange

Chalan-

πού συνέδεε τούς Κομνη

νούς μέ μιά παλιά οικογένεια πού έφτανε ως τόν Μ. Κωνσταντίνο 12 , εκφρά
ζει τήν άποψη δτι οί Κομνηνοί κατάγονταν αρχικά από τό Θρακικό χωριό
Κόμνη καί ύποθέτει δτι αυτοί «λίγο αργότερα» απέκτησαν μεγάλα κτήματα
γύρω από τήν Κασταμονή 13. "Η θεωρία αυτή φαίνεται δτι ερμηνεύει τά

πραγματικά γεγονότα.

"Υπάρχουν ώστόσο σύγχρονοι ίστορικοί τού Βυζαντίου πού φαίνεται νά
ευνοούν τήν άποψη τής Μικρασιατικής καταγωγής τών Κομνηνών καί δέν
μπορούμε νά ισχυριστούμε βέβαια δτι διατυπώνουν άκριτα τή γνώμη τους,
έστω κι άν στά συγκεκριμένα σημεία τού έργου τους δέν τήν τεκμηριώ

νουν: "Η Η.

Ahrweiler14

Π.χ. αναφορικά μέ τό πρόσωπο τού Άλεξίου Α'

θυμίζει δτι ό Κομνηνός αυτοκράτορας «ήταν γιός στρατιωτικού άρχοντα
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από τή Μ. Άσία» καί ό Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος αναφορικά μέ τό πρόσαι

πο του Ίσαακίου Α ' γράφει δτι i!ταν «Γόνος της μεγάλης οικογενείας τών

Κομνηνών, πού εΙλκον τήν καταγωγήν έκ ~ς ΚασταμονΤΚ .. ~λα60ν δμως
τό όνομα έκ τού τόπου μετοικήσεώς των, του παρά τήν Άδριανούπολιν

χωρίου Κόμνη ....»Ι5. ' Η θεωρία αύτή φαίνεται έπίσης δτι έρμηνεύει, κατά
τρόπο αντίστροφο μέ τη θεωρία του

Chalandon

τά πραγματικά γεγονότα.

Efvαt γενικά παραδεκτό δτι δ Μανουήλ Ερωτικός, πού αναλαμβάνει
στό

978

τήν αμυνα της Νίκαιας16 καί τήν ύπεράσπιση του Βασιλείου Β'

εναντι τού στασιαστη Βάρδα Σκληρού, εΙναι τό πρώτο πρόσωπο της οικο
γενείας τών Κομνηνών πού εμφανίζεται στήν Ίστορία l7 . Πρέπει δμως νά
προσεχθεί ιδιαίτερα τό γεγονός δτι δ «αρχηγέτης της οικογενείας» τών

Κομνηνών δέν επωνομάζεται «Κομνηνόρ> στίς πηγές ακόμη καί δ Νικη
φόρος Βρυέννιος στήν Τατορία του επιφυλάσσεται νά όνομάσει «Κομνηνό»
τόν Μανουήλ καί προσπαθεί νά συνδέσει τό δνομά του μέ τούς Κομνηνούς

μέ τόν ακόλουθο λεκτικό τρόπο: «Μανουηλ εκείνου τού πάνυ, δς ες Κο
μνηνους αναφέρων το γένος,

... »18.

Ό Μανουήλ 'Ερωτικός απέκτησε μιά

κόρη, δπως γνωρίζουμε από τήν 'Άννα Κομνηνήl9, καί δύο γιούς, τόν
'Ισαάκιο -πρωτο Κομνηνό αυτοκράτορα τού Βυζαντίου, καί τόν 'Ιωάννη

-

πατέρα τού' Αλεξίου Α ' , εναν γιό κι εναν εγγονό στό θρόνο της Κων

σταντινούπολ ης 20.

Τοϋ Μανουήλ δ «οΙκος», δσο κι αν αμφισβητηθεί ή μαρτυρία του Κε
δρηνου, είναι ή Κασταμονή, αφού ή μαρτυρία προσγράφεται στόν «αξιόπι
στο» 'Ιωάννη Σκυλίτση21 καί -τό σπουδαιότερο- ενισχύεται από ενα χω
ρίο της 'Άννας Koμνηνfiς πού μας μιλα γιά τήν πόλη του παππού του Άλε
ξίου Α' (πού δέν εΙναι αλλη παρά ή Κασταμονή), σταν δ πατέρας της αγω

νιζόταν νά καταστείλει τό κίνημα τού ουσελίου στό θέμα τών Άρμενια
κών 22 . Γιά τήν ίδια πόλη καί γιά τό ϊδιο Ιστορικό συμβάν δ Νικηφόρος
Βρυέννιος επιβεβαιώνει τή μαρτυρία 23 . Τή βεβαιότητα των μαρτυριων της

'Άννας Κομνηνης καί τού Νικηφόρου Βρυεννίου ενισχύουν ακόμη δρισμέ
νες ενδεικτικές μαρτυρίες πού μας παρουσιάζουν μέλη της οικογένειας τών

Κομνηνών, ιδιαίτερα ευαίσθητα (συγκινησιακά) μέ τό χώρο της Κασταμο
νης. Κάτω από αυτό τό πρίσμα θά πρέπει νά ιδωθουν καί οί αμυδρά φωτι
σμένες συγγενικές εξαρτήσεις τού' Αλεξίου Α' Κομνηνου μέ τόν ήγούμενο
της

Μονης

Κασταμονίτου

καί

πρώτο

τού

Άγίου

'Όρους

Ίλαρίωνα

<Κασταμονίτη>24 η οί ξεκαθαρισμένες φιλικές σχέσεις του σεβαστοκρά

τορα Ίσαακίου του Κομνηνου 25 πρός τόν Λέοντα Κασταμονίτη, πού, δπως

διατυπώνονται στό Τυmκό της Κοσμοσώτειρας, εκφράζουν ϊσως ενα σύνο

λο συγκινήσεων πού αναφέρονται πιθανότατα καί στόν κοινό τόπο καταγω
γης τών δύο προσώπων 26 . Κάτω από αυτό τό πρίσμα της συναισθηματικης
επαφης τών Κομνηνων μέ τήν Κασταμονή θά πρέπει νά Ιδωθεί καί τό ξεχω-

,.
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ριστό ενδιαφέρον τού αυτοκράτορα 'Ιωάννη Κομνηνου γιά τήν περιοχή

καί τήν πόλη της Κασταμονής στίς εκστρατείες του εναντίον τών Δανι
σμενδιτών Τούρκων 27 , γιά τίς όποιες μας πληροφορουν άρκετά οί ίστορι
κοί 'Ιωάννης Κίνναμος28 καί Νικήτας Χωνιά της 29 καί επαινούν ιδιαίτερα

τά ποιήματα τού Θεοδώρου Προδρόμου 3Ο . Μν μπορεί επίσης κανείς νά μή
σκεφτεί στι ή σχέση τών Κομνηνών μέ τήν Κασταμονή καί τίς μεγάλες
οικογένειές

της

ευνόησε

τό

συνοικέσιο

τού

Άνδρονίκου,

γιου

τού

Κωνσταντίνου Άγγέλου καί της Θεοδώρας, κόρης του Άλεξίου Α', μέ τήν

Ευφροούνη Κασταμονίτισσα 3 ι, τή μητέρα τών μετέπειτα αυτοκρατόρων

Ίσαάκ Β' καί 'Αλεξίου Γ.

.

'Ύστερα άπό σσα προηγήθηκαν μπορουμε, νομίζω, νά καταλήξουμε σέ
κάποιο συμπέρασμα. Τό συμπέρασμα αυτό, βασισμένο καί μόνο στά δεδο
μένα τών πηγών, είναι δτι πρέπει πάνω άπ' σλα νά διαχωριστεί τό, παρου

σιαζόμενο ως σήμερα ένιαίο, ζήτημα της «καταγωγής» άπό τό ζήτημα της

«επωνομασίας» τών Κομνηνών. Στό πρωτο ζήτημα τά δεδομένα τών πηγών
μας όδηγούν στή διαπίστωση στι ουσιαστικά δέν ύπάρχει κάν πρόβλημα
«καταγωγης τών Κομνη\οών». Ή Μ ικρασιατική τους προέλευση εΙναι φα

νερή. Άπό τήν αλλη μεριά ή πληροφορία του Ψελλου, σύμφωνα μέ τήν
όποία «Ήν δε οί)τος ό διαβόητος 'Ισαάκιος, εκ Κόμνης μεν της Κώμης

προεληλυθώς, ωσπερ εκ Πέλλης ό Φίλιππος, κοσμήσας δε και την πατρίδα
και τό χωρίΟΥ" οΙς τε πρότερον εστρατήγησε και οίς ϋστερον εβασίλευσεν,

ει μη πού τι, δι' ύπερ60λήν φιλοτιμίας οϋτως έρείν, προσκεκρούκει και
οί)τος 'τοίς πράγμασι, και τελευτών άπήλλαξεν ωσπερ ϊσμεν»32 πρέπει νά
άντιμετωπιστεί πιά, νομίζω, όχι ώς συμβολική στό ζήτημα της καταγωγής,

άλλά ώς σημαντική στήν άντιμετώπιση μόνο του ζητήματος της επωνομα
σίας των Κομνηνών· εμπίπτει συνεπώς στό πλαίσιο ένός αλλου ζητήματος

στό όποίο εχουν θέση ή εξήγηση με τή «θεωρία της μετοίκησης» η του
«τυχαίου» γεγονότος της γέννησης του Ίσαακίου Α' στήν Κόμνη, πού άνα
φέρεται ρητά στό κείμενο του Ψελλού. Πρέπει επίσης νά εξεταστεί τό θέμα

πού δημιουργήθηκε στό συσχετισμό του συγκεκριμένου χωρίου μέ τήν
προσπάθεια νά προσδιοριστεί ή γεωγραφική θέση της κώμης Κόμνης άπο
κλειστικά στήν περιοχή της Θράκης33 καθώς καί τό θέμα πού δημιουργεί ή
παρουσία ένός μεταγενέστερου ,κειμένου πού άποδόθηκε στόν πατριάρχη
Γεννάδιο Σχολάριο καί σχετίζεται άμεσα μέ τό πρόβλημα της προέλευσης

τοΟ επωνυμίου τών Κομνηνών 34 .
"Αν δεχτουμε τήν αποψη του

,
Chalandon

δτι οί Κομνηνοί μετοίκησαν

άπό τή Θράκη στήν Παφλαγονία 35 , τότε ό χρονολογικός προσδιορισμός
τοΟ γεγονότος πρέπει νά τοποθετηθεί πρίν άπό τήν εμφάνιση του Μανουήλ

Έρωτικού στό προσκήνιο τi'\ς ίστορίας άλλά γιά νά ύποστηρίξει κανείς
μιά τέτοια αποψη δέν διαθέτει καμιά τεκμηριωμένη μαρτυρία καί επί πλέον

,.
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τό γεγονός δτι ό Μανουήλ δέν όνομάζεται Κομνηνός δέν συνηγορεί σ'

αύτό τό συμπέρασμα .
Ή αποψη τ οΟ Καραγιαννόπουλου δτι ή μετοικεσία δγινε άντΙστροφα

άπό τήν Κασταμονή στήν Κόμνη τ~ς Θρά κης 36 θά μποροΟσε νά συνδεθεί
μόνο μέ κάποιον άπό τούς γιούς τοΟ Μανουήλ καίϊσως άΠOKλεισ~ΙKά μέ
τόν Ίσαάκιο Α' «δν πάντες εΙς τούς τής βασιλείας

tivinayov

αξονας»31.

'Αλλά τό χωρίο τοΟ Ψελλου δέν άφήνει περιθώρια διαφορετικής έρμηνείας

παρά μόνο

έκεί νης πού

βασίζεται στόν πραγματικό συσχετισμό των

προσώπων το\} Φιλίππου καΙ του Ίσαακίου 38 • Σ' έναν τέτοιο συσχετισμό τό
κεντρικό σημείο πού βαραίνει περισσότερο εΙναι τό γεγονός, αότό καθαυ
τό , της γέννησης των άνδρ&ν πού προσέδωσε στΙς ασημες κ&μες τήν αίγλη
τfjς γενέτειρας3ΙΙ . σέ δεύτερη μοίρα επισημαίνεται άπλώς τό γεγονός δτι οΙ

δύο άνδρες γεννήθηκαν σέ τόπους διαφορετικούς άπό έκείνους των γονιών
τους . 'Έτσι καί ή χρήση της λ. «πατρίδω> έρχεται ώς φυσικό συμπλήρωμα

μιας τέτοιας διάκρισης πού καλύπτει εννοιολογικά τόν «γεωγραφικό» , εό
ρύτερο χωρο της καταγωγης τl1ς γης το\} πατέρα καΙ των προγόνων"Ο. Πό

σο μας επιτρέπει τό κείμενο του Ψελλου νά άπομακρυνθοΟμε άπό τόν

sopU-

τε ρο περιορισμό της «πατρίδας» καί νά τοποθετήσουμε μακριά καί έξω άπό
τό χώρο της Μ . Άσίας τό «χωρίο»"Ι πού επέβαλε τήν επωνομασΙα τ&ν
Κομνηνών ;42 .

Γ\ιωρίζουμε σήμερα δτι ή προσπάθεια γιά τόν τοπογραφικό προσδιορι

σμό της Κόμνης στράφηκε σέ δυό κατευθύνσεις: α) πρός τήν κατεύθυνση
της έρμηνείας ένός χωρίου του ΚαντακουζηνοΟ καί

6)

πρός τήν άναζήτηση

λύσης ιiπό τά δεδομένα μιας επιγραφης πού βρέθηκε στή Θράκη.
:rό χωρίο του Καντακουζηνο\} μας πληροφορεί δτι δ βυζαντινός αότο
κράτορας δεξιώθηκε τόν βασιλιά τών Βουλγάρων καί τό γιό του «παρά
τούς της Κομνηνης προσαγορευομένους λειμώνας σό πολύ τ~ς πόλεως διε
στηκότας παρά τήν Τούντζαν ωνομασμένον ποταμόν»4:1 μιά περιοχή πού

βρισκόταν, κατά τόν Η.

MiidIer,

κοντά στήν Άνδριανούπολη. Ή προτεινό

μενη ταύτιση δέν έγινε δεκτή , αιτιοΛογημένα, ιiπό τόν 'Άμαντο.
Ή επιγραφή, πού προαναφέραμε, βρέθηκε στό χ&ρο της εκκλησίας τών
Εισοδίων της Θεοτόκου 'Ραιδεστου καί δημοσιεύτηκε τό
Παπαδόπουλο-Κεραμέα: πάνω σέ μιά πλάκα ϋψ.

0,57

1886

από τόν ' Αθ.

μ. καί πλ.

εκδότης διαβάζει

11/

/Ι/θ-Α-Κ-Α-Τ-Α-Κ-Ι-'

///Α

CΤ Ε Ρ Ι

r. ο τ
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καί σημειώνει: «Μίαν περίπου ωραν Β του Πανίου κείται τοποθεσία Κο
μνιανά λεγομένη, εχουσα πιθανώς σχέσιν πρός τό Κομνέων τής επιγρα

φής»44. Ό 'Άμαντος δέχτηκε δτι ό εκδότης «πολύ ορθώς» σχετίζει τά Κο
μνιανά πρός τήν Κόμνην καί στή συνέχεια επιχείρησε νά τεκμηριώσει τό
σχημαησμό του εθνικου Κομνηνός εκ τής Κό μνης45. Πόσο μπορουμε δμως

νά βαmστουμε σ' ενα εϋρημα πού χαρακτηρίζεται «κινητό» καί επί πλέον
είναι αχρονολόγητο; Δtν μπορεί επίσης νά αποκλειστεί ή περίπτωση ό

νεκρός νά καταγόταν από κάποια Κόμνη εξω από τή Θράκη καί νά
κατέληξε νά ταφεί στή Θράκη. Μήπως δέν ύπάρχουν άλλες σχετικές τοπω
νυμίες καί μόνο ή Θρακική μπορεί νά συνδεθεί

-

καί μάλιστα ύποθετικά

μέ τήν αναφερόμενη «απαξ» στό κείμενο του Ψελλου; 'Ανάλογες τοπωνυ
μίες ύπάρχουν στήν Άττική, στήν επαρχία Λοκρίδος, στή Δ. Θράκη, στήν
επαρχία Έορδαίας του νομου Κοζάνης η στήν περιοχή τής Καστορια ς 46.
Μέ τό πρίσμα της αποσύνδεσης του τοπωνυμίου Κόμνη από τή Θράκη

η καλύτερα της πιθανfjς ϋπαρξης όμώνυμης κώμης καί στή Μ. 'Ασία θά
πρέπει νά ξαναδεί κανείς τήν πληροφορία του βυζαντινου χρονογράφου
Θεωνα 47 , του όποίου κείμενο φέρεται δτι αντέγραψε ό Σχολάριος καί από
τό όποίο άντλησε πληροφορίες ό Νικηφόρος Μελισσηνός γιά τήν πραγμα
τεία του μέ τίτλο «Γεωργίου του Σχολαρίου εις τό αγλαότιμον γένος τών
Μελισσηνών δι' εντάλματος του κραταιοτάτου βασιλέως 'Ιωάννου του Πα

λαιολόγου, εκλογη διαφόρων Ιστοριών»48. Στό εργο, πού βρίσκεται σέ χει
ρόγραφο τής συλλογής

Phillipps

αριθ.

1456 (ΙΊου αΙ) καί πέρασε στήν

Κρατική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, περιλαμβάνεται καί τό ακόλουθο
απόσπασμα:
(<και οΙ μεν Κομνηνοι εκλήθησαν οϋτως δι' αιτίαν Τοιαύτην. 'Αρτάβα
νος την τών Κομάνων διοίκησιν και αρχιερωσύνην λαβων ύπό του
βασιλέως Λέοντος δώρον, ήρξεν εν Κομάνοις, αυτός και οί εξ αυτου

εως επι της βασιλείας του Φωκα του τυράννου. Τότε γαρ τους τούτου
εκγόνους 'Ισαάκιον και Άλέξιον εκ τών εκείθεν αναστάτους οΙ Πέρσαι
ποιήσαντες εις το Βυζάντιον επανελθείν ηνάγκασεν και εκ τής Κομά

νων πόλεως (εστι γαρ χώρα. εγγυς Καππαδοκίας, κακεί θαυμαστόν
Ιερόν) την έπωνυμίαν λαβόντες Κομηνοί εκλήθησαν, μετ α καιρόν
προσθέντες τό ν έλέγοντο Κομνηνοί. Και εκ του 'Ισαακίου δέκατος
εβδομος ύπη ρχεν ό βασιλευς κυρ 'Ισαάκιος ό Κομνηνός και ό τούτου
αύτάδελφος κυρ 'Ιωάννης ότου ανάκτορος κυρ 'Αλεξίου πατήρ»49.
Τά Κόμανα ήταν πράγματι καί είναι γνωστή πόλη στό δρόμο Καισά
ρειας-'Αραβισσου-Λυκανδου-Μελιτηνής, μέ iερό τής Άρτέμιδος τής Ταυ

ροπόλου 5Ο , πού μετατράπηκε, δπως μας πληροφορεί ό Προκόπιος5ι, σέ χρι
στιανική εκκλησία. Ή παράδοση του κειμένου του χφ του Βερολίνου, ενώ

φαίνεται δτι δέν ερμηνεύει απόλυτα τό ζητούμενο μας μεταφέρει δμως τήν
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«αίσθηση» πού είχαν οί βυζαντινοί ανθρωποι γιά τό χώρο μέσα από τόν
όποίο αναδείχτηκαν οί Κομνηνοί, τήν περιοχή πού βρίσκεται κοντά στήν

Καππαδοκία. 'Ίσως δέν ήταν τυχαίο τό γεγονός δτι ό 'Ισαάκιος ξεκίνησε
τήν ανταρσία 52 του από τήν περιοχή αυτή καί από εκεί προχώρησε πρός
τήν Νίκαια.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*Ή

μελέτη αύτή ανακοινώθηκε στά πλαίσια του Δ' Πανελληνίου 'Ιστορικου Συνεδρίου πού

διοργα\ώθηκε από τήν Έλληνική 'Ιστορική Έταιρεία κι έγινε στή Θεσσαλονίκη
Μαίου

1983).

(28

καί

29

Εύχαριστίες όφείλω στούς καθηγητές Ί. Ε. Καραγιαννόπουλο, πού μέ παρότρυ

νε στό νά περατώσω αύτή τήν εργασία, καί Εϋδοξο Θ. Τσολάκη γιά τήν έποικοδομητική
συζήτηση πάνω στό θέμα καί τίς χρήσιμες ύποδείξεις του. Εύχαριστώ επίσης καί από τή θέση

αύτή τή συνάδελφο ΕΙρήνη Χαλκια, πού χάρη στή φροντίδα της καί στήν εξυπηρέτηση τής
πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τών Βρυξελλών μπόρεσα νά δώ τήν εργασία τής

S. De Jongh.

Γιά παρόμοια εξυπη ρέτηση εύχαριστώ τή δ. Σοφία Κοτζάμπαση καί τόν κ. Θεόδωρο Χριστό
γερο, πα) μού προμήθευσαν φωτοτυπημένη τή δυσεύρετη εργασία του Η.

Miidler.
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Έλλήνων αρχης έπιθυμησαι και τουτ' εΙς τον νουν εμβαλέσθαι»)

Opera,

εκδ.

Rich. Foerster,

[Β. Τ.], τόμο ΥΠ, σ.

296:

i\

του Λιβανίου (βλ.

Livanii,

«τών δέ τυράννων άπάντων Φίλιππος τι γαρ

αν τις εϊποι περι αι'ιτου καλόν; τήν πατρίδα, βάρβαρος ην. το. της πόλεως μέγεθος; και τι

• φαυλότερον

της Πέλλης» καί

Livanii, Opera,

δ.π., τόμο ΧΙ, σ.

167:

«του παιδος Άμύντου του

τραφέντος εν Πέλλπ»). 'Ένας συσχετισμός του Φιλίππου μέ τόν 'Ισαάκιο πού θά μπορουσε vΆ
προεκταθει στό επίπεδο της προσωπικης έκτίμησης του Ψελλου γιά τό ενα
πο καί πού θά μπορουσε νά στηριχτει στά χωρία του Δημοσθένη

Livanii, Opera,

τόμο ΥΠ, σ.

296:

i\

i\

τό ιiλλο πρόσω

του Λιβανίου (βλ. καί

«άρά γε λάβω τον καλουντά με βάρβαρον, τον λοιδορουντα

τήν Πέλλαν») δέν εμπίπτει στό πλαίσιο αύτης της εργασίας. Γνωρίζοντας δμως τή θέση του
Ψελλου καί τίς κρίσεις του γιά τόν 'Ισαάκιο (βλ. σχετικά Κ. 'Ι. Άμάντου, Ίστορία του Βυζαν
τινού Κράτους, τόμο Β', σ.

207-208) Τι προέκταση αι'ιτή του θέματος εΙναι πρακινδυνευμένη
0\ πραγματικές αντιστοιχίες ανάμεσα στά δύο πρόσωπα. Ό

ύπόθεση. Ύπάρχουν ώστόσο

'Ισαάκιος από τήν Κόμνη κατέκτησε τό Βυζάντιο' ό Φίλιππος από τήν Πέλλα κατέκτησε τούς
'Έλληνες. Ό Φίλιππος κατέσκαψε πόλεις (βλ.
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