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ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ

ΠΩΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (1204-1453)'

Τό 1204, μέ τό γεγονός τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τούς 
σταυροφόρους τής 4ης Σταυροφορίας, δημιουργήθηκαν στον άλλοτε βυζαν
τινό χώρο τρία κρατίδια άπό άτομα πού μέ συγγενικούς δεσμούς συνδέονταν 
περισσότερο ή λιγότερο άμεσα μέ τις οικογένειες πού είχαν δώσει βασιλείς 
στο θρόνο τού Βυζαντίου.

1. Οί ’Αλέξιος καί Δαβίδ, γιοι τού Μανουήλ Κομνηνοΰ, γιοΰ τού άλλοτε 
Βυζαντινού βασιλέα ’Ανδρόνικου Α' Κομνηνοΰ, ιδρύουν ανεξάρτητη ηγεμο
νία στα νότια παράλια τού Εύξείνου Πόντου, όπου άνάμεσα σέ άλλες ύπήρ- 
χαν οί πόλεις Τραπεζοΰς, Σινώπη καί Ηράκλεια.

2. Ό Μιχαήλ ’Άγγελος Δούκας, νόθος γιος τού ’Ιωάννη ’Αγγέλου, αύτο- 
αναγορεύεται ηγεμόνας στή δυτική καί έν μέρει κεντρική ελληνική χερσό
νησο, μέ κυριότερες πόλεις τις Άρτα, Ναύπακτο καί —άργότερα— Θεσσα
λονίκη.

3. Ό Θεόδωρος Λάσκαρης, άδελφός τού Κωνσταντίνου Λάσκαρη (ό 
Κωνσταντίνος τή νύχτα πριν άπό τήν άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως τό 
1204 είχε εκλεγεί αύτοκράτορας τού Βυζαντίου, χωρίς όμως νά στεφθεΐ πο
τέ), φθάνει μαζί μέ άλλους φυγάδες άπό τήν Κωνσταντινούπολη στήν Πρού
σα καί άργότερα στή Νίκαια. ’Εκεί γίνεται άρχικά παραδεκτός ώς δεσπότης 
αύτής τής άνεξάρτητης τέως βυζαντινής περιοχής καί άργότερα άναγορεύε- 
ται βασιλέας στή Νίκαια καί στή συνέχεια στέφεται αύτοκράτορας τού Βυ
ζαντίου.

Τά τρία αύτά κρατίδια θά ήταν εύλογο καί φυσικό —εφόσον ήγεμονεύον- 
ταν άπό Βυζαντινούς Έλληνες— νά προσπαθούσαν νά συνεννοηθοΰν, νά 
συνεργασθοΰν, ίσως καί νά συνενωθούν γιά νά άποκρούσουν στήν άρχή τήν 1

1. Τό κείμενο τής δημοσιευόμενης έργασίας άποτέλεσε άνακοίνωση πού εστάλη (χωρίς 
όμως νά άναγνωσθεΐ, έπειδή δέν ήταν δυνατόν στο συγγραφέα νά ταξιδεύσει) στό 18ο Διεθνές 
Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών, Μόσχα, Αύγουστος 1991. Τό δημοσιεΰουμε·χωρίς καμιά μετα
βολή προσθέτοντας μόνο λίγες βιβλιογραφικές ένδείξεις, πού όμως δέν έχουν καμιά άξίωση 
πληρότητας.
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επιθετικότητα των σταυροφόρων καί υστέρα νά ανακτήσουν τό Βυζαντινό 
κράτος καί νά τό άναστήσουν στήν παλαιά του πρωτεύουσα.

Κάτι παρόμοιο όμως δέ συνέβη. Τό αντίθετο μάλιστα διαδραματίσθηκε 
σχεδόν μέχρι τό 1261 (οπότε άνακαταλαμβάνεται ή Κωνσταντινούπολη από 
τό βασιλέα τής Νίκαιας). Μέχρι τότε, σέ σκληρή πολεμική άντιπαράθεση, 
είχαν τελείως έμποδισθεΐ, διαδοχικά, τήν πρώτη δεκαετία 1204-1214 οί Μεγά
λοι Κομνηνοί καί, σχεδόν είκοσι χρόνια πριν από τό 1261, οί ήγεμόνες τής 
Ήπείρου-Θεσσαλονίκης νά γίνουν οί διάδοχοι τοϋ Βυζαντινού κράτους.

Θά ήταν χρήσιμη άλλα καί διδακτική ή πλήρης καί λεπτομερής διερεύ- 
νηση τού θέματος, πώς τό Βυζάντιο (καί μέχρι τό 1261 άντιπροσωπευόμενο 
άπό τό κράτος τής Νίκαιας) είδε καί άποτίμησε τήν παρουσία καί ύπαρξη 
των δύο άλλων ελληνικών κρατιδίων καί, τανάπαλιν, πώς αύτά εκτίμησαν τό 
τρίτο κρατίδιο στις λίγες δεκαετίες, όταν οί πολεμικές συγκρούσεις χορηγού
σαν τό κίνητρο για μια άνάλογη εκτίμηση.

Τό εγχείρημα ύπερβαίνει τήν έκταση καί τήν προσπάθεια τής άνακοινώ- 
σεώς μας. Ό συγγραφέας τού άρθρου επιθυμεί νά περιορισθεΐ σέ μία μόνο 
άποψη τού πιό πάνω θέματος καί νά περιγράψει —μέ τεκμήρια τά ιστορικά 
γεγονότα— τήν πολιτική τοποθέτηση τού Βυζαντινού κράτους (κράτους τής 
Νίκαιας μέχρι τό 1261) άπέναντι στό επίσης μικρασιατικό κρατίδιο τών 
Μεγάλων Κομνηνών τής Τραπεζούντος.

Θά προσπαθήσουμε, μέ άναφορά σέ ορισμένα ιστορικά γεγονότα καί σέ 
ορισμένα κείμενα, νά οριοθετήσουμε καί χρονικά άλλά καί ιδεολογικά τις 
φάσεις στήν πορεία τής άξιολογήσεως τού κράτους τής Τραπεζούντος άπό 
μέρους τού Βυζαντίου2.

2. Για τήν ιστορία του κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών παραπέμπουμε στα γνωστά ιστορι
κά έργα J. Ph. Fallmerayer, Τρύφωνος Εύαγγελίδη, William Miller, Émile Janssens καί στο πάντα 
χρήσιμο έργο του Μητροπολίτου Χρυσάνθου, Ή ’Εκκλησία Τραπεζούντος, Άθήναι 1935. 
Ειδικότερα καί σέ άμεση σχεδόν σχέση μέ τό θέμα είναι τά έργα τά σχετικά μέ τήν ίδρυση του 
κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών καί τούς πολεμικούς καί άλλους αγώνες του γιά τήν ύπαρξη 
καί διατήρηση τού κράτους. Γιά τήν πρώτη καί άποφασιστική περίοδο βλ. Όδ. Λαμψίδης, «Ό 
ανταγωνισμός μεταξύ τών κρατών τής Νίκαιας καί τών Μεγάλων Κομνηνών διά τήν κληρονο
μιάν τής βυζαντινής ιδέας», Άρχεΐον Πόντου, τ. 34 (1977/78), σσ. 3-19· N. Oikonomidès, «La 
décomposition de l’Empire Byzantin à la veille de 1204 et les origines de l’Empire de Nicée: A 
propos de la partitio Romaniae», Πρακτικά 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, 
’Αθήνα 1976. Γιά τά μετέπειτα γεγονότα, πού άναφέρονται στήν άνακοίνωσή μας αυτή, ό 
άναγνώστης παραπέμπεται στά προμνημονευθέντα έργα. Γιά τήν ιστορία τού κράτους τής 
Ήπείρου-Θεσσαλονίκης βλ. D. Μ. Nicol, The Despotate of Epirus, 2η έκδ., Cambridge 1984. 
Γιά τήν ιστορία τού κράτους τής Νίκαιας βλ. Μ. Angold, A Byzantine Government in Exile. 
Government and Society under the Laskarids of Nicaea 1204-1261, ’Οξφόρδη 1975 καί τήν 
παλαιότερη μελέτη τού Α. Μηλιαράκη, Ιστορία τού βασιλείου τής Νίκαιας καί τού δεσποτάτου 
τής 'Ηπείρου (1204-1261), Άθήναι 1898. Τέλος γιά τή μετά τό 1261 δράση τού Βυζαντινού 
κράτους παραπέμπουμε στον G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, Μόναχο 
1963.
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I. 1204-1214/15. Πολεμική αντιπαράθεση

Δέν ήταν λίγες στα χρόνια τής Λατινοκρατίας οί εκδηλώσεις Βυζαντι
νών, καί ιδίως αυτών πού κατοικούσαν στήν Κωνσταντινούπολη, πού εξέ
φραζαν την ίση εκτίμησή τους προς τό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών καί 
προς τό κράτος τής Νίκαιας. Εντούτοις ό Θεόδωρος Λάσκαρης —στήν 
άρχή δεσπότης, τό καλοκαίρι τού 1205 με τόν τίτλο «βασιλεύς» καί τήν 
άνοιξη τού 1208 εστεμμένος βασιλεύς— εύθύς αμέσως υποχρεώθηκε να άν- 
τιμετωπίσει σε πολεμικές συγκρούσεις τό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών. 
Τότε ό Δαβίδ Μέγας Κομνηνός μέ στρατιωτικές δυνάμεις είχε προχωρήσει 
στα πλησιόχωρα έδάφη τού κράτους τής Νίκαιας (μάχη στήν Τραχεία πριν 
άπό τό Νοέμβριο τού 1206). ’Ακόμα, μετά τό θάνατο τού Δαβίδ Μεγάλου 
Κομνηνοϋ (1212) καί τήν άλωση τής Σινώπης άπό τούς Μωαμεθανούς (1214), 
ό Λάσκαρης έκμεταλλεύθηκε τις εύνοϊκές συνθήκες για να έκστρατεύσει 
δυτικά τής Σινώπης στά έδάφη τού αντίπαλου κράτους καί νά τά καταλάβει 
(πολιορκία καί άλωση τής Ηράκλειας 1214/15).

Στις πολεμικές αύτές έπιχειρήσεις ό Λάσκαρης είχε ολοένα καί περισσό
τερο τή συναινετική προτροπή καί συναντίληψη σημαντικών ατόμων τόσο 
μέσα στό κράτος τής Νίκαιας όσο καί μακριά άπ’ αύτό.

II. 1215-1285. Προς ειρηνικό συμβιβασμό

Τό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών μετά τό 1214/Ί5 είναι έκ τών πραγμά
των υποχρεωμένο νά ματαιώσει ή, τουλάχιστον, νά έλαχιστοποιήσει τή φι
λοδοξία του νά διαδεχθεί ένδεχομένως τό άλλοτε Βυζαντινό κράτος, άφοϋ 
τώρα πιά στερείται άμεση έπαφή καί έπικοινωνία μέ τά έδάφη, τά άμέσως 
πλησιόχωρα προς τήν Κωνσταντινούπολη. Διατηρεί ώστόσο όλα έκεινα, τά 
όποια προβάλλουν τούς Μεγάλους Κομνηνούς ώς τούς γνησιότερους άμέ- 
σους διαδόχους καί διεκδικητές τού βυζαντινού θρόνου. Έμφανώς λοιπόν τό 
κράτος αύτό στρέφεται προς μία πολιτική, πού απορρέει άπό τή γεωπολιτική 
του θέση, καί προσπαθεί, άγωνιζόμενο ταυτόχρονα γιά τήν ασφάλεια καί τήν 
ύπαρξή του, νά έπιβάλει τήν παρουσία του, είτε μέ πόλεμο είτε μέ συνοικέ
σια καί άλλα ειρηνικά μέσα, στούς αλλόφυλους λαούς καί στά αλλοεθνή 
κράτη στά δυτικά καί νότια σύνορά του.

Τό κράτος τής Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, μολονότι δεν πιέζεται πιά 
άπό τήν έπικίνδυνη καί άπειλητική παρουσία τών Μεγάλων Κομνηνών, εν
τούτοις δέν μπορεί νά έφησυχάζει έχοντας ύπόψη τά —έστω καί θεωρητικώς 
προβαλλόμενα— δικαιώματα τών Μεγάλων Κομνηνών στό βυζαντινό θρόνο. 
Τά δικαιώματα αύτά, πού οί πολιτικοί ή καί θρησκευτικοί αντίπαλοι τού 
βυζαντινού βασιλέα σέ ορισμένες περιστάσεις προβάλλουν καί έκμεταλλεύ- 
ονται, άποτελοΰν πάντα γιά τούς Βυζαντινούς βασιλείς τής Νικαίας-Κων- 
σταντινουπόλεως τό δύσκολα λησμονούμενο αντίπαλο δέος.
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Γι’ αύτό, δταν είχε πια στερεωθεί ή υπεροχή του κράτους τής Νίκαιας καί 
ήταν επικείμενη ή ανακατάληψη τής Κωνσταντινουπόλεως, ό Μιχαήλ Η' 
Παλαιολόγος προτείνει στούς Μεγάλους Κομνηνούς ειρηνικό συμβιβασμό. 
Σ’ αύτό συνέτεινε άναμφίβολα καί ή άνακατάληψη τής Σινώπης άπό τό 
Μανουήλ Α' Μέγα Κομνηνό τό 1254.

Ό Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος λοιπόν, σύμφωνος μέ τήν πατριαρχική συν
οδική απόφαση τού 12603, αποδέχεται τήν αύτοτέλεια καί άνεξαρτησία τής 
Εκκλησίας του Πόντου (πού μέχρι τότε είχε δημιουργήσει πολλά ζητήματα 
στό Πατριαρχείο τής Κωνσταντινουπόλεως γιά τήν εκκλησιαστική διοίκη
ση). Προτείνει άκόμα τήν πραγματοποίηση κηδεστίας άνάμεσα στις δύο 
βασιλικές οικογένειες.

’Αλλά καί μετά τό 1261 ό Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος δεν έπαυσε νά έπιζη- 
τεϊ τόν ειρηνικό συμβιβασμό μέ τούς Μεγάλους Κομνηνούς καί μέ τήν άπο- 
στολή αντιπροσωπειών νά προσπαθεί νά πείσει τό βασιλέα ’Ιωάννη Β' Μέγα 
Κομνηνό νά πραγματοποιήσει τήν κηδεστία, πού είχε προταθεΐ τό 1260. Άς 
μή λησμονούμε ότι οί άντιμαχόμενοι τή θρησκευτικοπολιτική τοποθέτηση 
τού Μιχαήλ Παλαιολόγου προέβαλαν περισσότερο έμμέσως ώς άρχηγό τής 
άντίπαλης παρατάξεως τό Μεγάλο Κομνηνό.

Ό Παλαιολόγος τελικά τό κατόρθωσε. Ό ’Ιωάννης Β' Μέγας Κομνηνός 
νυμφεύεται (1282) τήν Εύδοκία, θυγατέρα τού Μιχαήλ καί άδελφή τού διαδό
χου του ’Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου. Ό γάμος αύτός ήταν ένας άπό τούς 
συμφωνηθέντες όρους. Οί άλλοι όροι, οί πολιτικοί, πού τόσο τούς έπιζητού- 
σε ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, απαιτούσαν —καί τό έπέτυχαν— ό Μέγας Κο
μνηνός νά παραιτηθεί άπό τό μέχρι τότε έπίσημο τίτλο του «βασιλεύς των 
Ρωμαίων», νά τιτλοφορείται πιά «βασιλεύς πάσης ’Ανατολής, Ίβηρίας καί 
Περατείας»4 καί νά φέρει διακριτικά κοσμήματα όχι δικέφαλους αλλά μονο- 
κέφαλους αετούς.

Έτσι, όταν ό ’Ιωάννης Β' Μέγας Κομνηνός μετά τό γάμο του έπέστρεψε 
στήν Τραπεζούντα μαζί μέ τήν Εύδοκία Παλαιολογίνα, ό Μιχαήλ Η' Παλαι- 
ολόγος καί ό διάδοχός του ’Ανδρόνικος Β' έπέτυχαν ένα συμβιβασμό μέ τούς 
Μεγάλους Κομνηνούς. Ό συμβιβασμός αύτός ύποβάθμιζε τή θέση τού κρά
τους των Μεγάλων Κομνηνών σέ άντιπαράθεση προς τό άλλο βυζαντινό 
ελληνικό κράτος τής ’Ανατολής, τό βυζαντινό κράτος τής Κωνσταντινουπό
λεως.

3. Βλ. Μητροπολίτης Χρύσανθος, δ. π., σσ. 176-179.
4. Είναι ενδιαφέρον νά σημειώσουμε ότι ό γιος τοΰ ’Ιωάννη Β' καί τής Ευδοκίας Παλαιολο- 

γίνας ’Αλέξιος Β' φέρει στή «φήμη» του, έκτος άπό «Μέγας Κομνηνός», καί «Παλαιολόγος». Ή 
προσωνυμία αυτή ήταν συνήθης, άν λάβουμε ύπόψη τήν «ένθύμιση» ύπηκόου τοΰ κράτους τών 
Μεγάλων Κομνηνών, ό όποιος τήν άναγράφει σέ χειρόγραφο τών άρχών τοΰ Μου ai. Βλ. Ό°· 
Λαμψίδης, «Grand Comnène - Paléologue», Revue des Études Byzantines, τ. 42 (1984), σσ 225- 
228.
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III. 1285-1390. Προσπάθειες γιά μεταβολή τον κράτους των Μεγάλων 
Κομνηνών σέ δορυφόρο του Βυζαντίου

Στα εκατό καί πλέον αυτά χρόνια το Βυζαντινό κράτος προσπαθεί να 
θέσει τό κράτος των Μεγάλων Κομνηνών σέ τροχιά σχεδόν δορυφόρου καί 
νά τό καταστήσει περίπου όμοιο με περιοχή αύτοδιοικούμενη άλλά ύπαγό- 
μενη, έστω καί χαλαρά, στήν κεντρική διοίκηση τής Κωνσταντινουπόλεως 
(παράβαλε προς τό δεσποτάτο τού Μορέως). Τό Βυζαντινό κράτος έπιχειρεΐ 
νά επιτύχει τό σχέδιο αύτό είτε μέ τή βοήθεια Βυζαντινών, τούς οποίους 
στέλνει στήν Τραπεζούντα (είτε ως μητροπολίτες εϊτε ως μνηστήρες ή καί 
νόμιμους διεκδικητές τού θρόνου) εϊτε μέ τή βοήθεια Τραπεζουντίων πού 
διέμειναν γιά μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στό Βυζαντινό 
κράτος (Σχολάριοι) εϊτε άκόμα συμμετέχοντας τό ’ίδιο σέ άμεσες ένέργειες, 
ευνοϊκές γιά τήν πολιτική του (πολεμικές έπιχειρήσεις Μιχαήλ Κομνηνοΰ 
έναντίον ’Αλεξίου Γ' τό 1375/76).

Εννοείται ότι πολλές φορές ανάμεσα στούς Τραπεζουντίους, πού ταξι
δεύουν άπό τήν Κωνσταντινούπολη στήν Τραπεζούντα μέ άποστολή νά ύπη- 
ρετήσουν τά πολιτικά σχέδια τοΰ Βυζαντινού κράτους, συναριθμοΰνται καί 
μέλη τής οικογένειας τών Μεγάλων Κομνηνών, πού μέ ειρηνικά ή άλλα μέσα 
άνεβαίνουν στό θρόνο τού κράτους τής Τραπεζοϋντος. Τά άτομα όμως αύτά, 
εϊτε μέλη τής οικογένειας τών Μεγάλων Κομνηνών εϊτε άρχοντες ή άκόμη 
καί Βυζαντινοί πού προσκολλώνται στό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών, 
πολλές φορές δέν τηρούν τήν ύποχρέωση πού κατά κάποιο τρόπο άνέλαβαν, 
δηλαδή νά έξυπηρετοΰν συνεχώς τούς πολιτικούς στόχους τοΰ Βυζαντινού 
κράτους. Πολλές φορές κάτω άπό τίς έπικρατοΰσες συνθήκες ή καί κάτω άπό 
τήν πίεση ομάδων ή φατριών, μερίδας άρχόντων ή καί τοΰ λαού, προσχω
ρούν κατά χρονικά διαστήματα στήν άντίθετη προς τίς επιδιώξεις τοΰ Βυ
ζαντινού κράτους πολιτική καί μάχονται μάλιστα έναντίον τών επιδιώξεων 
αύτών.

Ό ’Ιωάννης Β' Μέγας Κομνηνός στήν Κωνσταντινούπολη συνομολογεί 
(1282) μέ τό Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο τό συμβιβασμό πού πιό πάνω μνημονεύ
σαμε. Στον Πόντο οί Γεωργιανοί τότε μέ τό βασιλέα τους Δαβίδ επέρχονται 
κατά τής Τραπεζοϋντος καί τήν πολιορκούν, ασφαλώς γιά νά φανερώσουν 
τήν αντίδραση τοΰ γειτονικού κράτους τής Γεωργίας στό κράτος τών Μεγά
λων Κομνηνών γιά τή συμφωνία τής Κωνσταντινουπόλεως.

Τονίζω καί πάλι ότι άπό τήν άρχή τής ιστορίας του τό κράτος τών Μεγά
λων Κομνηνών επηρεάζεται καί θά έπηρεάζεται σ’ όλο τό διάστημα τοΰ βίου 
του άπό τή γεωπολιτική του θέση. Ή πολιτική πού θά άσκεΐ θά κατευθύνεται 
προς τή μεγαλύτερη άσφάλειά του, χωρίς ή άσφάλειά του αύτή νά ενέχει τήν 
έννοια έξαρτήσεως τοΰ κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών άπό τή Γεωργία, 
άπό τά άλλα ανατολικά άλλόθρησκα κράτη καί γενικά άπό τά τουρκομανικά 
όμορά του κρατίδια. Οί συνθήκες τής ίδρύσεώς του μέ τή βοήθεια τής Γεωρ
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γίας τό 1204, άλλα καί οί συνθήκες τής καταλήψεώς του τό 1461, όταν 
συμμαχεί με τόν Ούζούν Χασάν των Άσπροπροβατάντων, προβάλλουν κατά 
τή γνώμη μου τήν άποψη αύτή καί τήν άποδεικνύουν5.

Ό ’Ιωάννης Β', όταν γύρισε στήν Τραπεζούντα, χωρίς άμφιβολία άνέλα- 
βε νά πραγματώσει στο μέτρο των δυνατοτήτων του τά σχέδια του Βυζαντι
νού κράτους.

Ή Θεοδώρα, θυγατέρα τού Μανουήλ Α' Μεγάλου Κομνηνοϋ άπό τή 
σύζυγό του Ρουσουντάν άπό τή Γεωργία, μέ τή βοήθεια έκείνων πού άντι- 
δροϋσαν στον ’Ιωάννη Β' στασιάζει εναντίον του καί τόν άπομακρύνει άπό 
τό θρόνο, στον όποιο όμως ό Μέγας Κομνηνός άργότερα έπανέρχεται.

Μετά τό θάνατο τού ’Ιωάννη Β', στό θρόνο άνέρχεται ό πρεσβύτερος γιός 
του ’Αλέξιος Β' σε ήλικία 15 χρόνων. Κηδεμόνας του είχε οριστεί ό ’Ανδρό
νικος Β' Παλαιολόγος, άδελφός τής συζύγου τού ’Ιωάννη Β' Ευδοκίας. 
Όταν λοιπόν ό ’Αλέξιος Β' άρνεΐται νά νυμφευθεϊ τήν προτεινόμενη άπό 
τήν Κωνσταντινούπολη νύφη (θυγατέρα τού Βυζαντινού άξιωματούχου Χού- 
μνου) καί, μέ τήν ύποστήριξη τού άντιβυζαντινοΰ κόμματος καί χωρίς τήν 
έγκριση τού ’Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου, παίρνει σύζυγο πριγκίπισσα θυ
γατέρα ηγεμόνα τής Γεωργίας, τότε ό Βυζαντινός βασιλέας συγκαλεΐ τή 
Σύνοδο καί προσπαθεί νά άκυρώσει τό γάμο. Ή Σύνοδος όμως δεν τόν 
άκυρώνει. Τότε ή χήρα τού ’Ιωάννη Β' Εύδοκία Παλαιολογίνα μεταβαίνει 
στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά άρει τή διαμάχη. ’Άπρακτη όμως επιστρέ
φει στήν Τραπεζούντα καί μετά ένα χρόνο πεθαίνει (1302).

Κατά τή βασιλεία τού Μανουήλ Β' Μεγάλου Κομνηνοϋ (1332), πού τόν 
κηδεμόνευε ή Γεωργιανή μητέρα του, υπήρχαν έπίσης δύο κόμματα: τό βα
σιλικό, πού ύποστήριζαν οί φιλοβυζαντινοί, καί τό άντίπαλο, πού υποστήρι
ζαν ό τραπεζουντιακός πληθυσμός καί οί μεγάλες οικογένειες άρχόντων στό 
χώρο τού Πόντου. Οί περιστάσεις (εχθρικές επιδρομές κατά τής Τραπεζοΰν- 
τος καί έσωτερικές άντιμαχίες) υποχρέωσαν τά άντιτιθέμενα κόμματα νά 
είρηνεύσουν καί νά καλέσουν τό γιό τού ’Αλεξίου Β', Βασίλειο Β', άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη νά καταλάβει τό θρόνο. Εκεί είχε καταφύγει μετά τό 
θάνατο τού πατέρα του καί τήν άνοδο τού ’Ανδρόνικου Γ' στό θρόνο (1330). 
’Έτσι ύπερισχύει καί διοικεί ή μερίδα των φιλοβυζαντινών.

Κατά τήν παραμονή του στήν Κωνσταντινούπολη ό Βασίλειος Β' είχε 
μνηστευθεΐ τή νόθη θυγατέρα τού ’Ανδρόνικου Γ', τήν Ειρήνη Παλαιολογί- 
να, τήν όποια καί νυμφεύεται τό 1335. Ή στειρότητα τής συζύγου υποχρεώ
νει τόν Μεγάλο Κομνηνό νά τή διαζευχθεί καί νά νυμφευθεϊ τήν Ειρήνη τήν

5. Γιά τά γεγονότα αυτά τής τελευταίας περιόδου τής ιστορίας του κράτους των Μεγάλων 
Κομνηνών βλ. Όδ. Λαμψίδης, «Ή Τουρκοκρατία στον Μικρασιατικό Πόντο», Κεφ. Α, Άρ- 
χείον Πόντου, τ. 33 (1975/76), σσ. 120-149.
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άποκαλούμενη Τραπεζουντία (1339), άπό την οποία είχε αποκτήσει δύο 
γιούς.

Όταν ό Βασίλειος Β' πεθαίνει, ή πρώτη του σύζυγος Ειρήνη Παλαιολο- 
γίνα στασιάζει, ανέρχεται στό θρόνο καί με τή βοήθεια των φιλοβυζαντινών 
συγκροτεί ένοπλα τμήματα, πού στο χώρο τής Τραπεζοΰντος μάχονται γιά 
τά δικαιώματά της. Άντίπαλές της ήταν οί μεγάλες οικογένειες τού Πόντου, 
πού καί αύτές τήν άντιμάχονται ένόπλως. Υπερισχύουν οί βασιλικοί. Ή 
Ειρήνη, ή όποια ήδη στήν άρχή τής εξουσίας της είχε στείλει ομήρους στήν 
Κωνσταντινούπολη τήν Ειρήνη τήν Τραπεζουντία με τούς δύο γιούς της, 
είναι υποχρεωμένη να άντιμετωπίσει τή στάση τής θυγατέρας τού ’Αλεξίου 
Β', τής ’Άννας Άναχουτλοΰ. Μέ τή βοήθεια τοπικών δυνάμεων ή Άννα 
άναγορεύεται βασίλισσα στήν περιοχή τής Λαζίας καί κατόπιν (1341) κατα
λαμβάνει τήν Τραπεζούντα καί εκθρονίζει τήν Παλαιολογίνα.

Μετά άπό όλιγοήμερη βασιλεία τής Άννας φθάνει άπό τήν Κωνσταντι
νούπολη μέ πλοία βυζαντινά ό Μιχαήλ (γιος τού ’Ιωάννη Β' καί άδελφός τού 
Αλεξίου Β'). Τόν υποστηρίζει ή μερίδα πού επικεφαλής της ήταν οί Σχολά- 
ριοι. Τή νύχτα τής εισόδου τού Μιχαήλ στήν Τραπεζούντα ό λαός στασιάζει 
καί άφού εξορίζει τήν Ειρήνη Παλαιολογίνα στήν Κωνσταντινούπολη ανε
βάζει καί πάλι στό θρόνο τήν Άννα Άναχουτλοΰ. Γιά να παύσουν οί έριδες, 
οί άρχοντες αποφασίζουν νά καλέσουν στό θρόνο τό γιό τού Μιχαήλ, τόν 
εικοσάχρονο ’Ιωάννη, πού διέμενε καί αύτός στήν Κωνσταντινούπολη. 
’Εκείνος έρχεται (1342) καί αναγορεύεται βασιλέας ως ’Ιωάννης Τ'. Οί αντί
παλοι τών φιλοβυζαντινών, πού υποστήριζαν τήν Άννα Άναχουτλοΰ, κα- 
τανικώνται καί φονεύονται, μαζί μέ αυτούς καί ή ίδια ή Άννα.

Συνεχής λοιπόν είναι ή προσπάθεια τών Βυζαντινών στήν Κωνσταντινού
πολη νά έχουν ύπό τήν επιρροή καί υψηλή κυριότητά τους τό κράτος τών 
Μεγάλων Κομνηνών. Στό έργο «Περιήγησις» τού Άνδρέα Λιβαδηνοΰ6, Βυ
ζαντινού πού όμως παρέμεινε τριάντα καί περισσότερα χρόνια στήν Τραπε
ζούντα, πολλές σελίδες του περιγράφουν τις εμφύλιες ταραχές στήν Τραπε
ζούντα (στά χρόνια 1330-1356). Στις ταραχές αύτές συγκρούονταν ή επιδίω
ξη γιά τήν υλοποίηση τής πολιτικής τών Βυζαντινών βασιλέων καί ή άντί- 
δραση τών τοπικών άρχόντων καί τού άντιβυζαντινού κόμματος. Ακόμα καί 
στό διάστημα τής βασιλείας τού Αλεξίου Γ' τού Μεγάλου Κομνηνοΰ (1349- 
1390) οί Βυζαντινοί βασιλείς δεν έπαυσαν τήν προσπάθειά τους νά καταστή
σουν τό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών δορυφόρο τους.

Άς ληφθεΐ ύπόψη ότι καί οί εκλεγόμενοι καί χειροτονούμενοι στήν 
Κωνσταντινούπολη μητροπολίτες Τραπεζοΰντος (παρά τή συνοδική άπόφα- 
ση τού 1260), είτε ήσαν ύπήκοοι τού κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών είτε

6. Όδ. Λαμψίδης, Άνδρέου Λιβαδηνοΰ Βίος καί Έργα, ΆΡήναι 1975.
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προέρχονταν άπό τή βυζαντινή επικράτεια, πολλές φορές προωθούσαν καί 
αύτοί, ανάλογα μέ τις περιστάσεις, τήν πολιτική τοϋ Βυζαντινού κράτους. 
Παράδειγμα ό μητροπολίτης Τραπεζοΰντος Θεοδόσιος, πού προερχόταν άπό 
τό Βυζαντινό κράτος καί είχε έκλεγεΐ άπό τή Σύνοδο τής Κωνσταντινουπό
λεως.

'Ένα γεγονός πού καταγράφει επακριβώς τή βυζαντινή πολιτική καί χο
ρηγεί εμφανές τεκμήριο είναι ή ένοπλη επίθεση άπό στόλο άποτελούμενο 
άπό τρεις μονάδες, πού έγινε στα 1375/76 κατά τής Τραπεζοΰντος. Ή επίθε
ση αύτή άπέβλεπε, όπως μάς πληροφορούν καί τά σχετικά βενετικά έγγρα
φα, στήν έκθρόνιση τού ’Αλεξίου F Μεγάλου Κομνηνοΰ καί στήν εγκατά
σταση τοϋ Μιχαήλ, γιου τού Βυζαντινού αύτοκράτορα ’Ιωάννη Παλαιολό- 
γου, στό θρόνο τού κράτους τής Τραπεζοΰντος. 'Ο Μιχαήλ ήταν καί ό επι
κεφαλής τής πολεμικής αύτής έπιχειρήσεως. 'Η επίθεση άπέτυχε καί τά 
σχέδια γιά τήν άνατροπή τού ’Αλεξίου F Μεγάλου Κομνηνοΰ ματαιώθηκαν. 
Τό γεγονός όμως αύτό παραμένει γιά τό θέμα μας μιά σημαντική πληροφο
ρία γιά τόν ιστορικό ερευνητή.

Γιά τήν πραγμάτωση τής έπίσημης βυζαντινής προσπάθειας δέν ήταν 
λίγα αύτά πού προσέφεραν καί οί διάφοροι Βυζαντινοί, πού ε’ίτε διά βίου είτε 
γιά μεγάλα χρονικά διαστήματα παρέμειναν στό χώρο τού Πόντου υπηρε
τώντας τό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών (Κωνσταντίνος Λουκίτης, Γεώρ
γιος Χρυσοκόκκης, Άνδρέας Λιβαδηνός) καί πού εύλογο ήταν νά μήν μπο
ρούν νά λησμονήσουν τό Βυζαντινό κράτος, άπό τό όποιο προέρχονταν. 
(’’Ας σημειωθεί ή ένταση τής λυρικής γραφίδας τού Άνδρέα Λιβαδηνοΰ, 
όταν μιλά γιά τό συναισθηματικό του δεσμό μέ τήν Κωνσταντινούπολη.)

'Ο ’Αλέξιος F σ’ όλο σχεδόν τό διάστημα τής βασιλείας του προωθεί μιά 
ανεξάρτητη πολιτική καί προσπαθεί, ιδιαίτερα μέ συνοικέσια, νά έχει τή 
φιλία τών ήγεμόνων τών κρατιδίων, μέ τά όποια τό κράτος του συνορεύει.

IV 1390-1453

Οί πληροφορίες γιά τήν ιστορία τών Μεγάλων Κομνηνών στή χρονική 
αύτή περίοδο είναι ελάχιστες, γιατί τό Χρονικό τού Παναρέτου7 8 είναι πολύ 
φειδωλό γιά τό μετά τό 1390 διάστημα καί δέν παρέχει ειδήσεις ικανές νά 
στηρίξουν αποφασιστικά τή μία ή τήν άλλη άποψη γιά τήν πολιτική τών 
Μεγάλων Κομνηνών. Πάντως καί άπό τις πληροφορίες αύτές καί άπό τά 
κείμενα τού καρδιναλίου Βησσαρίωνα ( Έγκώμιον εις Τραπεζοϋντα%) καί τού

7. Μιχαήλ ό Πανάρετος, Περί τών Μεγάλων Κομνηνών, είσαγωγή-εκδοσις-σχόλια Όδ. 
Λαμψίδης, Άθήναι 1958.

8. Όδ. Λαμψίδης, «Τό “Έγκώμιον είς Τραπεζοΰντα” τοϋ Βησσαρίωνος», Άρχείον Πόντου, 
τ. 39 (1984), σσ. 1-76.
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Γεωργίου Σφραντζή (Βραχύ Χρονικόν) διαβλέπουμε cm τό Βυζαντινό κρά
τος, περιορισμένο άπό την ολοένα αυξανόμενη δύναμη των ’Οθωμανών, δέν 
μπορεί να έχει πια όποιαδήποτε πρόθεση νά ασκήσει επιρροή στό κράτος 
των Μεγάλων Κομνηνών. Τό Βυζαντινό κράτος αντιμετωπίζει τώρα πια τό 
κράτος των Μεγάλων Κομνηνών όπως καί τά άλλα κράτη, μέ τά όποια έρχε
ται σε επαφή, χωρίς καμιά ιδιαίτερη διάκριση. Ή άπομάκρυνση του Βυζαν
τινού κράτους άπό τό κέντρο λήψεως αποφάσεων τής ιστορίας τής περιοχής 
τό οδηγεί στήν άποξένωση κατά κάποιο τρόπο άπό τό χριστιανικό ελληνικό 
κρατίδιο τής Τραπεζούντος.

Ενδεικτικό είναι ότι ό Βησσαρίων, πού σπούδασε στήν Κωνσταντινού
πολη καί πού τό 1437/38 συγγράφει τό Έγκώμιονγιά τή γενέτειρά του πόλη, 
πουθενά δέν άναφέρει ενδεχόμενη βοήθεια ή άλλη άρωγή τού Βυζαντινού 
κράτους προς τό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών.

Ό ιστορικός Γεώργιος Σφραντζής, έμπιστος τού τελευταίου Βυζαντινού 
αύτοκράτορα, διηγείται τήν επίσκεψή του στήν Τραπεζούντα, πού σκόπευε 
πιθανό συνοικέσιο τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου μέ Μεγαλοκομνηνή 
πριγκίπισσα9. Στή συνομιλία του μέ τον ’Ιωάννη Δ' Μεγάλο Κομνηνό δέν 
αφήνει ούτε κάν υπαινιγμό νά διαφανεί για ενδεχόμενη συμπαράταξη μεταξύ 
τών δύο βυζαντινών κρατών, όταν μιλά γιά τον επικείμενο κατά τή γνώμη του 
θανάσιμο κίνδυνο άπό τήν άναγόρευση τού νεαρού Μεχμέτ Β' τού Κατακτη- 
τή στό σουλτανικό θρόνο.

Όσα είπαμε γιά τήν πολιτική πού άσκοΰσαν οί Μεγάλοι Κομνηνοί, 
πολιτική πού ύπαγορευόταν άπό τήν άντίληψή τους γιά τήν ασφάλεια τού 
κράτους τους, επιβεβαιώνονται καί άπό τις λίγες ειδήσεις πού έχουμε γιά τήν 
τελευταία αύτή περίοδο. Πράγματι οί Μεγάλοι Κομνηνοί έξακολουθοΰν τήν 
πολιτική φιλικών σχέσεων προς τούς χριστιανούς ήγεμόνες τής περιοχής 
τής Γεωργίας, ένώ ταυτόχρονα μέ συνοικέσια ανάμεσα στούς Μεγάλους 
Κομνηνούς καί σε Βυζαντινές νύφες δέν παύουν νά διατηρούν σχέσεις καί μέ 
τό Βυζαντινό κράτος.

9. I. Παπαδόπουλος, «Ό πρεσβευτής Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου Γεώργιος Φραντζής 
έν Τραπεζοΰντι καί Ίβηρία», Άρχείον Πόντου, τ. 18 (1953), σσ. 202-204 καί «Μία πολιτική 
συνδκχλεξις έν τοίς άνακτόροις τής Τραπεζούντος», Άρχείον Πόντου, τ. 19(1954), σσ. 179-180.
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