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ΕΝΑΣ ΔΟΥΞ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗ ΣΥΝΤΑΥΤΙΣΜΕΝΟΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ: Ο ΔΑΒΙΔ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΙΩΤΕΣ, 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΡΜΑΝΔΟΥΣ (1185)

Ό Δαβίδ Κομνηνός* (γένν. περί τό 1135—f πριν τό 1201/2). Ό Δαβίδ* 1 
Κ., γιος τοϋ ’Αλέξιου Κ. καί της Κατάης τής Γεωργίας2, γεννήθηκε περίτό

*Κ.=Κομνηνός ή Κομνηνή.
1. Φέρει τό όνομα τοΰ έκ μητρός πάππου του Δαβίδ Β' τοϋ ’Ανορθωτή, βασιλέα τής 

Γεωργίας (1089-1125).
2. Τό πώς ό Δαβίδ Κ. ήταν γιός τοϋ ’Αλέξιου Κ. καί τής Κατάης τής Γεωργίας βγαίνει 

άπ’ αυτά εδώ τα στοιχεία: 1) τό όνομα Δαβίδ για πρώτη φορά τό συναντάμε στους Κομνη- 
νούς· ποιος άλλος Κ. μπορεί να ήταν ό δειλός καί απόλεμος αριστοκράτης άπ’ τό φερώ
νυμο τοϋ έκ μητρός πάππου του, τό δούκα Θεσσαλονίκης Δαβίδ Κ.; 2) Ό Δαβίδ Κ. «σκέ
παζε τό κεφάλι του κατά τρόπο ίβηρικό, μέ ενα λεπτό κόκκινο πίλο». «Οί βάρβαροι (Γεωρ
γιανοί) αυτόν έδώ τόν πίλο κατασκεύαζαν καί τόν όνόμαζαν μέ ενα ειδικό όνομα· ήταν πο
λύπτυχος καί μαζεμένος πρός τά κάτω κατά τήν ύπόλοιπη περίθεση, καί κατά τό πρόσωπο 
ξανοιγόταν γιά νά τό προφυλάη άρκετά άπ’ τις άχτίδες τοϋ ήλιου», βλ. Εύστάθιον Θεσσα
λονίκης, "Αλωσις, εκδ. Κυριακίδη, σ. 82., καί εκδ. Bonn, σ. 440. Δεν πρέπει έδώ νά δοΰμε 
πώς ό Δαβίδ Κ. μεταχειριζόταν γεωργιανό κάλυμμα τοϋ κεφαλιοϋ, γιατί ήταν ένας έγγονός 
τοϋ βασιλέα τής Γεωργίας Δαβίδ Β'; Ίσως μάλιστα αυτές οί άμφιέσεις νά στέλνονταν στό 
Βυζάντιο άπ’τήν αυλή τής Γεωργίας, άπ’τό βασιλέα Δημήτριο (1125-1154/6), γιό τοΰ 
Δαβίδ Β' καί άδελφό τής Κατάης τής Γεωργίας· στή συνέχεια δώρα καί άμφιέσεις θά στέλ
νονταν στον οίκο τοϋ ’Αλέξιου Κ. καί μετά τό θάνατό του, στή χήρα του Κατάη, άπ’ τό 
γιό καί διάδοχο τοϋ Δημήτριου, τό Γεώργιο Γ' (1154/6-1184), άνεψιό τής Κατάης καί 
πρωτοξάδελφο τοϋ Δαβίδ Κ. 3) Αυτή έδώ ή Κατάη τής Γεωργίας έπέζησε τοϋ ’Αλέξιου Κ.· 
καθώς μαθαίνομε άπ’ τούς ιστορικούς, όταν ό ’Ανδρόνικος (α') Κ. πληροφορήθηκε τήν πο
λιτεία τοΰ Δαβίδ Κ. κατά τήν πολιορκία τής Θεσσαλονίκης άπ’ τούς Νορμανδούς, επιασε 
τή μητέρα αύτοϋ τοϋ τελευταίου καί τόν άδελφό του, τούς φυλάκισε μέ αύστηρή φρούρηση 
καί άπείλησε νά τούς θανατώση, βλ. Ευστάθιον, "Αλωσις, Κυρ., σ. 72, Bonn, σ. 430. Χωνιά- 
την, σ. 415. Ποιά ή ιαν αύτή ή χήρα Κομνηνοϋ κι αύτός ό Κομνηνός πού φυλακίστηκαν άπ’ 
τόν ’Ανδρόνικον (α'); Ποιά άλλη άπ’ τή χήρα τοΰ ’Αλέξιου Κ., τήν Κατάη τής Γεωργίας, 
καί άπ’ τόν ’Ανδρόνικο Κ.,τόν άδελφό τοϋ Δαβίδ Κ. 4) ’Ακόμη άπ’ τούς ιστορικούς μαθαί
νομε πώς ό ’Ανδρόνικος (α') είπε πώς «ό Δαβίδ Κ. γεννήθηκε άπό μιά αισχρή γυναίκα», 
«έτσι όνομάζοντας άπ’ τό θυμό του τήν τίμια έκείνη δέσποινα», γι’ αύτό καί ό Δαβίδ Κ. 
προτιμούσε όπου άλλοΰ νά πάη, έκτός άπ’ τήν ΚΠολη, καί ό,τιδήποτε νάπάθη, παρά νά 
πέση στά χέρια τοΰ ’Ανδρόνικου (α') πού άπειλοϋσε νά τόντυφλώση, βλ. Εύστάθιον, Κυρ., 
σ. 70, Bonn, σ. 428-29.5) Μαθαίνομε έπίσης πώςό ’Ανδρόνικος (α') μισοϋσε τό Δαβίδ Κ., 
όπως καί τούς άλλους πού κατάγονταν άπό άριστοκρατική γενιά, καί ό Δαβίδ Κ. άνταπό-
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11351.
Γιά νά εκανε γάμο είναι μάλλον πιθανόν, άλλά δέ μας είναι γνωστό άν

δίδε κατά ανάλογο τρόπο το μίσος», βλ. Εύστάθιον, ενθ. άνωτ. Ποια ήταν ή τίμια άριστο- 
κράτισσα πού ύβριζόταν απ’ τον ’Ανδρόνικο; ποια άλλη άπ’ τήν Κατάη τής Γεωργίας. 
Ποιος ήταν αυτός ό Δαβίδ Κ. πού καταγόταν άπό «γενιά πού έλαμπε»; ποιος άλλος άπ’ τό 
γιο τού ’Αλέξιου Κ.,τού γιου τής περιώνυμης πορφυρογέννητης Άννας Κ., τής 
κόρης τού ’Αλεξίου (α') Κ. 6) Μαθαίνομε άκόμη πώς γιά τή σωτηρία τού Δαβίδ Κ. μεσο
λαβούσε κοντά στον ’Ανδρόνικο (α') ό γιος αύτοΰ τού τελευταίου, ό σεβαστοκρά- 
τορας Μανουήλ Κ., βλ. Εύστάθιον, Κυρ., σ. 70, Bonn, σ. 429. Ό Μανουήλ Κ.,καθώς 
φαίνεται, είχε παντρευτή τή Ρουσσανδάνη (Roussandane) (βλ. προσωπογραφία Μανουήλ 
Κ. στήν ύπό έκδοση Γενεαλογία μου των Κομνηνών, τ. Β', άριθ. 161, ύποσ. 30-50) μιά 
άνεψιά άπό πρωτεξάδελφο τού Δαβίδ Κ.:

Δαβίδ Β' ’Ανορθωτής

Δημήτριος Α' άδελφοί Κατάη +’Αλέξιος Κ.

Γεώργιος Γ' πρωτεξάδελφοι
Δαβίδ Κ. Ανδρόνικος Κ.

Θάμαρ Ρουσσανδάνη-(-Μανουήλ Κ. Αλέξιος Κ.

Γεώργιος Δ' ’Αλέξιος Μ. Κ. Δαβίδ Μ. Κ.
Lacha
Όπως βλέπομε, καί ό Μανουήλ Κ. είχε δώσει στο δευτερότοκο γιό του τό συνηθι

σμένο στή γεωργιανή αύλή όνομα Δαβίδ. ’Έτσι έξηγεΐται ή υποστήριξη πού παρείχε 
ό Μανουήλ Κ. στό Δαβίδ Κ. 7). Ή διοίκηση τής Θεσσαλονίκης άπ’ τον ’Αλέξιο (α')Κ. 
είχε δοθή στον οίκο τού Νικηφόρου Μελισσηνοΰ καί τής Εύδοκίας Κ., βλ. Άνναν Κο- 
μνηνήν, I, σ. 89, εκδ. Leib. Φαίνεται πώς στόν καιρό τού Μανουήλ (α') Κ. ή διοίκηση τής 
Θεσσαλονίκης δόθηκε στον οίκο τού’Αλέξιου Κ. καί τής Κατάης τής Γεωργίας, γι’ αύτό 
καί συναντάμε δυο γιούς αύτοΰ τού ζεύγους, τό Δαβίδ Κ. καί τον Ανδρόνικο Κ., νά δια
δέχονται ό ένας τον άλλο στό άξίωμα τού δ ο υ κ ò ς Θεσσαλονίκης, βλ. Εύστάθιον, Κυρ., 
σ. 14, κ.έ. Bonn, σ. 36 κ.έ.· Χωνιάτην, σ. 386-87, 556. 8). Ή αιτία γιά τήν όποια οί Ιστορι
κοί δέ μάς είπαν καθαρά πώς ό Δαβίδ ό έκ Κομνηνών, κατά τόν Χωνιάτην., σ. 386, 
ήταν ένας γιος τού ’Αλέξιου Κ. καί ένας έγγονός τής Άννας Κ. —ένώ αύτό μάς τό είπαν 
γιά τόν άδελφό του Ανδρόνικο Κ., βλ. Χωνιάτην, σ. 556—είναι πού ό Δαβίδ Κ. ήταν ένας 
άντρας δειλός καί άπόλεμος καί σχεδόν προδότης, βλ. κατωτέρω, σ. 39, κι έτσι δέν ήθελαν 
νά άμαυρώσουν τή μνήμη τής περίφημης Άννας Κ. καί τού Αλέξιου Κ. πού μέ τόσους δι- 
θύραμβους έκθειάζει ό άδελφός τού Νικήτα, ό Μιχαήλ Χωνιάτης, βλ. Μιχ, Χωνιάτην. 
Τά Σωζόμενα, εκδ. Σπ. Λάμπρου, τ. I, σ. 336-38. Άπ’ τά άνωτέρω, πιστεύω, ξεκάθαρα 
βγαίνει πώς ό Δαβίδ Κ. τής Θεσσαλονίκης ήταν ένας γιος τού ’Αλέξιου Κ. (τού γιοΰ τής 
Άννας Κ., τής κόρης τού Αλέξιου (ά) Κ. καί τού Νικηφόρου Βρυέννιου) καί τής Κα
τάης τής Γεωργίας.

1. Οί γονείς τού Δαβίδ Κ. παντρεύτηκαν τό 1122, βλ. Γενεαλογίαν μου, τ. Α', σ. 308, 
ύποσ. 5. Αλλά ό Δαβίδ δέν υπήρξε ό πρωτότοκος γιος τού ζεύγους. Πρίν άπ’ αύτόν θά υπήρ-
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άπόχτησε άπ’ αυτόν παιδιά* 1.
Ό Δαβίδ Κ. παρουσιάζεται στο ιστορικό προσκήνιο κατά τήν πολιορ

κία τής Θεσσαλονίκης άπό τούς Νορμανδούς του βασιλέα τής Σικελίας 
Γουλιέλμου II (1166-1189), ή οποία κράτησε άπ’ τις 6 τοΰ Αύγουστου ώς τις 
24 του ίδιου μήνα τοϋ 11852, καθώς τότε ήταν δούξ τής Θεσσαλονίκης3.

Ποιά ύπήρξε ή προηγούμενη σταδιοδρομία του μας είναι άγνωστο, πολλά 
όμως είναι έκεΐνα πού μαθαίνομε γι’ αυτόν κατά τό λιγόχρονο αυτό διάστημα.

Μάς είναι γνωστό πώς εναντίον τού ’Ανδρόνικου (α') Κ.4 όρισμένοι άρ
χοντες, πού είτε καταδιώχτηκαν άπ’ αυτόν είτε με τή θέλησή τους έφυγαν άπ’ 
τήν ΚΠολη, ζήτησαν τήν επέμβαση καί προστασία τοϋ βασιλέα τής Ιερου
σαλήμ ή τοϋ πρίγκιπα τής ’Αντιόχειας, άλλοι τοϋ σουλτάνου τοϋ Ίκονίου, 
καί άλλοι διαφόρων τής Ευρώπης ήγεμόνων, καθώς κατέφυγαν σ’ αυτούς5.

’Ανάμεσα σ’ αυτούς ήταν καί ένας παράδοξος πρίγκιπας, ô ’Αλέξιος Κ., 
γιος τοϋ ’Ανδρόνικου Κ. Βατάτζη καί έγγονός τής πορφυρογέννη
της Ευδοκίας Κ.6, άδελφής τοϋ Μανουήλ (α') Κ., στήν αυλή τοϋ οποίου 
κατείχε τά άξιώματα τοϋ πρωτοστράτορα7 καί τοϋ επί τοϋ 
κεράσματος8, πού κατάφυγε στό βασιλέα τής Σικελίας Γουλιέλμο II9. 
Αύτός ό τελευταίος νόμισε πώς βρέθηκε ή κατάλληλη εύκαιρία νά πραγμα- 
τοποιηθή τό όνειρο των προκατόχων του, ή κατάληψη τής ΚΠολης.

Ό Γουλιέλμος II έτοίμασε γρήγορα στρατό καί στόλο πολύ' 80.000 πεζοί, 
πού άπ’ αυτούς μόνο 5.000 ιππότες, καί 200 πλοία10, καί τούς έστειλε πάλι 
στό Δυρράχιο, όπως άλλοτε ό Ροβέρτος Γυσκάρδος καί ό Βοημοϋνδος. Ά- 
φοϋ άποβίβασε στρατό καί κατέβαλε τήν πόλη, έστειλε τό στόλο στή Θεσσα

χαν άλλα τέκνα, καί Ιδιαίτερα ό πρωτότοκος γιος τοϋ ζεύγους, πού θά έφερε τό όνομα τοϋ 
έκ πατρός πάππου του (Νικηφόρου Βρυέννιου), δηλ. τό όνομα Νικηφόρος, βλ. S. D e 
J ο n g h, La Généalogie des Comnènes, σ. 32, ύποσ. 4. Γι’ αύτό καί τοποθετώ τή γέν
νηση τοϋ Δαβίδ περί τό 1135, καθώς μάλιστα τό 1185 πού τόν συναντάμε στή Θεσσαλο
νίκη δέ δείχνει νά είχε ήλικία πάνω άπό 50 χρονώ.

1. Ό Μιχαήλ Χωνιάτης, Τά Σωζόμενα, έκδ. Σπ. Λάμπρου, τ. I, σ. 336, μάς βεβαιώνει 
πώς κατάτό 1201/2 δέν υπήρχαν πια απόγονοι τοϋ ’Αλέξιου Κ.· γι’ αυτό δέ φαίνεται ό 
Δαβίδ νά άπόχτησε παιδιά.

2. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 66 καί 104, Bonn, σ. 425 καί 460' Χωνιάτης, σ. 392. Πρβλ. Κ. 
"Α μ α V τ ο ς, 'Ιστορία Βυζαντινού Κράτους, Άθήναι 1947, τ. Β', σ. 365· Κ. Παπαρ- 
ρ η γ ό π ο υ λ ο ς, τ. Δ', β', σ. 167.

3. Χωνιάτης, σ. 386-87· Εύστάθιος, Κυρ., σ. 14 κ.έ., Bonn, σ. 376 κ.έ.
4. Βλ. Γενεαλογίαν μου των Κομνηνών, τ. Α', προσωπογραφίαν ’Ανδρόνικου (α') Κ., 

σ. 87, ύποσ. 479.
5. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 56, Bonn, σ. 415-16· Χωνιάτης, σ. 384-85.
6. Βλ. Γενεαλογίαν μου, τ. Β', προσωπογραφίαν ’Ανδρόνικου Κ. Βατάτζη, σ. 148, ύπ. 7.
7. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 20, Bonn, σ. 382.
8. Χωνιάτης, σ. 384. Πρβλ. G u i 11 a n d, EB 3(1945)190.
9. Χωνιάτης, σ. 384· Εύστάθιος, Κυρ., σ. 58, Bonn, σ. 418.

10. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 62-64, Bonn, σ. 422.
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λονίκη1. Ό δούξ του Δυρραχίου Ιωάννης Βρανάς2 δεν πρόβαλε τήν άντί- 
σταση πού έπρεπε, γιατί ήθελε τήν καθαίρεση τού ’Ανδρόνικου (α') Κ., ενώ 
συγχρόνως φοβόταν μην πέση στα χέρια του, καί άλλος άπεσταλμένος τού 
’Ανδρόνικου (α'), εκείνος ό γαμβρός του Ρωμανός, δεύτερος σύζυγος τής 
κόρης του Μαρίας Κ., δέν κοίταζε τήν άμυνα τής πόλης, άλλά πως νά εκμε
ταλλευτή τούς Δυρραχιωτες καί νά πλουτίση3.

'Ο νορμανδικός στρατός άπ’ τήν Ήπειρο καί τή Μακεδονία προχώρησε 
στή Θεσσαλονίκη, όπου έφτασε στις 6 τού Αύγουστου τού 1185, ένω ό στό
λος άπ’ τό Ίόνιο παράπλευσε τήν Πελοπόννησο, μπήκε στό Αιγαίο, καί 
εφτασε στή Θεσσαλονίκη στις 15 τού Αύγουστου4 5.

Πριν ακόμη φτάση ό στόλος, καί ό στρατός άρχίση τήν τακτική πο
λιορκία, μερικοί άπ’ τούς στρατιώτες τής Θεσσαλονίκης, θέλοντας, λέει 
ό Εύστάθιος, νά δείξουν τή γενναιότητά τους, «γιατί ό δούξ καί στρατηγός 
Δαβίδ Κ. φοβερός ήταν στό νά κοιμάται», όρμησαν έξω άπ’ τό τείχος καί 
επιασαν ένα Νορμανδό, πού άφοϋ τόν έντυσαν μέ λαμπρά στρατιωτικά φο
ρέματα, όχι μέ τά δικά του, τόν διαπόμπευσαν διά μέσου τής πόλης, καί ώς 
νά επιασαν κάποιον πολύ σπουδαίο εχτρό, υπερηφανεύονταν καί καυχόνταν, 
καί άμέσως ό δούξ καί στρατηγός Δαβίδ έστειλε άναφορά στον αύτοκράτορα 
’Ανδρόνικο (α') πώς «τά πράματα πάνε πολύ καλά».

Τήν άλλη μέρα στάλθηκαν μερικοί καί επιασαν δυό δυστυχισμένα αλο
γάκια καί πήραν καί ενα σκούφο από κάποιον Νορμανδό στρατιώτη πού πέ
τυχε νά τούς ξεφύγη. Καί άμέσως θρίαμβος μέσα στήν πόλη, καί τά άλογά- 
κια βλέπονταν μέ περιέργεια καί έκσταση, σάν νά ήταν κάτι τό σπουδαίο 
πού τά επιασαν, καί ό σκούφος τού στρατιώτη σηκώθηκε μέ ενα κοντάρι 
ψηλά ώς σημαία, σάν ενα μεγάλο επίτευγμα καί κατόρθωμα. Καί πάνω σ’ 
αύτά μιά δεύτερη άναφορά τού δούκα Δαβίδ προς τόν αύτοκράτορα πώς «πά
με πολύ καλά στον πόλεμο μέ τούς Νορμανδούς».

Σέ μιά συμπλοκή πού επακολούθησε άνάμεσα σέ "Ελληνες καί Νορμαν
δούς, οί τελευταίοι ύποχώρησαν, γιά νά στείλη καί τρίτη άναφορά ό Δαβίδ 
στον ’Ανδρόνικο (α')πώς «μέ τή βασιλική ευχή καί ευτυχία νικήσαμε καί 
στον τρίτο πόλεμο»6.

Καί ήθελε μέν ό κύρ Δαβίδ Κ. τις τρεις αυτές ψευτονίκες νά περιλάβη

1. Χωνιάτης, σ. 385· Ευστάθιος, Κυρ., σ. 64, Bonn, σ. 423.
2. Γιά τούς Βρανάδες, βλ. Γενεαλογίαν μου, τ. Α', προσωπογραφίαν Ευδοκίας Κ., σ. 

130, ύποσ. 27. Ό άνωτέρω ’Ιωάννης Βρανάς πιθανόν νά ήταν ένας γιος τοϋ Δημήτριου 
Βρανά, είτε τοϋ άδελφοϋ του Γεώργιου.

3. Ευστάθιος, Κυρ., σ. 64, Bonn, σ. 423-24.
4. Ευστάθιος, Κυρ., σ. 66, Bonn, σ. 425. Γιά τή σύζευξη τοϋ Ρωμανού, βλ. Γενεαλο

γίαν μου, τ. Β', προσωπογραφίαν Μαρίας Κ., σ. 163, ύποσ. 9.
5. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 68-70, Bonn, σ. 427-28.
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σέ μια αναφορά, καθώς λυποΰνταν τά έξοδα των αποστολών μέ τα ταχυδρο
μικά άλογα—μαζί μέ όλα τ’ άλλα ό κυρ Δαβίδ ήταν καί πολύ τσιγκούνης—- 
άλλά ή άνάγκη νά ξεγελάει τον αύτοκράτορα, τον υποχρέωνε σ’ αύτές τις 
έκτακτες δαπάνες. «Γιατί ό ’Ανδρόνικος (α') μισούσε τό Δαβίδ Κ., όπως καί 
τούς άλλους πού άνήκαν στήν άριστοκρατία, λέει ό Εύστάθιος, κι αύτός του 
άνταπόδιδε τό μίσος κατά τρόπο άνάλογο. Καί όπως ό ίδιος ό Δαβίδ έλεγε, 
φοβόταν κάθε μέρα καί πιό πολύ, μήπως καί άπ’ τήν ΚΠολη πεταχτή κά
ποιος αύτοκρατορικός άπεσταλμένος στή Θεσσαλονίκη, γιά νά τού βγάλη 
τά μάτια»1.

Τά λάθη τού Δαβίδ Κ. γιά τήν άμυνα τής δεύτερης πόλης τής Αύτοκρα- 
τορίας δέν ήσαν λίγα. «Αύτός ό ίδιος ό δούξ Δαβίδ άφησε νά φύγουν άπ’ 
τήν πόλη οί πιό πλούσιοι άπ’ τούς κατοίκους της καί οί πιό εμπειροπόλεμοι 
πού έπρεπε νά άποτελέσουν τή βάση τής άμυνας»2.

’Αλλά είναι άλήθεια, πώς παρά τήν άλόγιστη αύτή έγκατάλειψη, «οί 
Θεσσαλονικιώτες πού έμειναν, έδειξαν μεγάλη προθυμία, λέει ό Ευστάθιος, 
στον άγώνα γιά τή σωτηρία τής πόλης, καί όχι μόνο οί άντρες άγωνίστη- 
καν μέ σθένος καί πάθος, άλλά καί αύτές οί γυναίκες, καί ή φρουρά έδωσε 
ένα υπέρτατο παράδειγμα καρτερίας καί άντρειοσύνης»3.

«Δέν κυριεύτηκε, λέει άπ’ τήν ΚΠολη ό Χωνιάτης, ή Θεσσαλονίκη άπ’ 
τήν άδιαφορία καί τό άπειροπόλεμο των κατοίκων της, άλλά άπ’ τή χαυνό- 
τητα καί άνικανότητα τού στρατηγού της, τού Δαβίδ τού εκ Κομνη- 
νών»4.

’Εκτός άπ’ τή γενναιότητα των κατοίκων, τά τείχη τής Θεσσαλονίκης 
ήσαν άσφαλισμένα καί άπ’ τήν ξηρά καί άπ’ τή θάλασσα, εκτός άπό ένα μέ
ρος στό λιμάνι, πού κι αύτό θά μπορούσε νά γίνη άπρόσβλητο5, άν δέν παρα- 
μελοΰνταν άπ’ τόν άνάξιο διοικητή, τό Δαβίδ Κ., έτσι πού «οί πιό ζωηροί 
άπ’ τούς κατοίκους νά τού τά ψάλουν γιά τά καλά καί νά τόν άναθεματί- 
σουν»6.

Κοντά σ’ αυτά, ούτε άπέξω έγκαταλείφτηκε ή πόλη άβοήθητη. Ό ’Ιωάν
νης Μαυροζώμης, καθώς ερχόταν μέ στρατό άπ’ τήν Πελοπόννησο, παρά-

1. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 70, Bonn, σ. 428.
2. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 76, Bonn, σ. 434-35.
3. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 88-90, Bonn, σ. 446-47.
4. Χωνιάτης, σ. 386: «έάλω αΰτη πολιορκία καί εϊσω μεθ’ ήμέρας δέχεται τόν πολέ

μιον, ούκουν διά τό των ένδον άμυνομένων άπάλαμνόν τε καί άπειρόμαχον, τήν δέ μαλα- 
κίαν μάλλον τού στρατηγοΰντος Δαβίδ τού έκ Κομνηνων». Πρβλ. Κ. Παπαρρηγό- 
π ο υ λ ο ς, τ. Δ', β', σ. 165.

5. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 74, Bonn, σ. 432.
6. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 94, Bonn, σ. 452: «καί ότι τού τείχους ύπονομευομένου κατη- 

μέλησεν ό Δαβίδ, είς όσον καί άνάθεμα πρός των θερμοτέρων καταψάλλεσθαι».
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μείνε στή Θεσσαλονίκη, καί πολλές καί καλές συμβουλές έδωσε στο Δαβίδ. 
Ό Μαυροζώμης δέν είχε διαταγή να μείνη στή Θεσσαλονίκη, πήγαινε άλλου, 
ίσως στήν ΚΠολη- φοβήθηκε όμως μήν πάθη κανένα κακό άπ’ τον ’Ανδρό
νικο^')—τέτοια τρομοκρατία ένέπνεε καί τέτοια παραλυσία έφερε στο Κρά
τος ή κακοβουλία του αύτοκράτορα—πού προτίμησε νά μπή στήν πολιορ- 
κούμενη πόλη1. Καθώς όμως είδε πώς δέν υπήρχε καμιά έλπίδα γιά νά σωθή, 
πήγε, καθώς φαίνεται, μέ τό μέρος τού έχτροΰ- τουλάχιστο κατά τήν ήμέρα 
τής άλωσης τής πόλης τόν βλέπουμε νά άναστρέφεται φιλικά μέ ένα σύμ
μαχο των Νορμανδών, τόν πειρατή Σιφάντο2.

Έκτος άπ’ τήν άνωτέρω εξωτερική βοήθεια, καί ό ’Ανδρόνικος (α') Κ., 
καθώς σέ λίγο έπαυσε νά πιστεύει στά νικηφόρα άγγέλματα τού Δαβίδ Κ., 
έστειλε διάφορα σώματα κάτω άπ’ τήν άρχηγία τού δομέστικου τής 
’Ανατολής ’Αλέξιου Γίδου3, του χαρτουλάριου Θεόδωρου Χοό- 
μνου4, τού ’Ανδρόνικου Παλ. Κομν. Δούκα5, τού Μανουήλ Καμύτζη Κομν. 
Δούκα "Αγγ.6, γιου τής Μαρίας Άγγ. Κομν., του γιου καί συμβασιλέα του 
’Ιωάννη Κ., τού καί Καλοϊωάννη λεγάμενου7, καί τού άφοσιωμένου στον 
αύτοκράτορα εύνούχου Νικηφόρου πού έφερε τόν τίτλο τού παρακοι
μώμενου8. Αύτός ό τελευταίος έστειλε ένα γράμμα στό Δαβίδ πώς έρχε
ται μέ άναρίθμητη στρατιά καί πώς αυτό καί μόνο φοβάται, μήπως οί Νορ- 
μανδοί, καθώς μάθουν τόν κίνδυνο πού κρέμεται άπό πάνω τους, φύγουν, κι 
έτσι αύτός δέν κατορθώση νά τούς πιάση9.

Ένας άπ’ τούς άνωτέρω στρατηγούς, ό Θεόδωρος Χοΰμνος, έπεσε μέ 
τόλμη καί γενναιότητα εναντίον των πολιορκητών καί τούς έφερε σέ τέτοια 
άμηχανία, πού αυτοί άργότερα ομολογούσαν πώς, άν τήν ώρα εκείνη πού 
έπεσε πάνω τους ό Χοΰμνος, όρμοΰσαν συγχρόνως καί οί πολεμιστές τής 
Θεσσαλονίκης, θά είχαν κυριεύσει όλες τις πολιορκητικές μηχανές τους, 
όλο τό στρατόπεδό τους, καί θά έκαναν μεγάλες ζημιές καί στά πλοία. ’Αλλά 
ό Δαβίδ άντί νά κάνη αύτό, άνέβηκε σ’ ένα ύψωμα τής πόλης καί άπό κεί πα

1. Ευστάθιος, Κυρ., σ. 88, Bonn, σ. 445.
2. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 106, Bonn, σ. 463.
3. Γιά τόν ’Αλέξιο Γίδο, βλ. Ευστάθιον, Κυρ., σ. 72, Bonn, σ. 430· τό βαφτιστικό του 

όνομα μας δίνει ό Χωνιάτης, σ. 587, 526-27.
4. Γιά τό Θεόδωρο Χοϋμνο, βλ. Ευστάθιον, Κυρ., σ. 72, Bonn, σ. 430, καί Χωνιάτην, 

σ. 412· τό βαφτιστικό του όνομα μάς δίνει ό Χωνιάτης, σ. 355.
5. Χωνιάτης, σ. 412· Εύστάθιος, Κυρ.,σ. 72,Bonn, σ. 430· Z a c ο s - V e g 1 er y, By

zantine Lead Seals, vol. 1, part III, Basel 1972, άριθ. 2747, σ. 1558-59.
6. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 72, Bonn, σ. 430.
7. Χωνιάτης, σ. 412. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 130, Bonn, σ. 485.
8. Χωνιάτης, σ. 412· Εύστάθιος, Κυρ., σ. 72, Bonn, σ. 430.
9. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 72, Bonn, σ. 431.
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νηγυρικά καμάρωνε τή μάχη πού γινόταν, μέ τέτοια άναμελιά πού προκά- 
λεσε τις ειρωνείες των γυναικών καί τις διαμαρτυρίες τους, γιατί έβγαλε 
αυτές άπ’ τό άσφαλισμένο έκεΐνο μέρος γιά νά άνέβη ό ίδιος καί νά πάρη 
θέση γυναίκας, αλλά καί οί ειρωνείες των γυναικών δέν τόν έκαναν νά σκε- 
φτή κάτι τό πιό άντρικό1.

Καθώς ό ’Ανδρόνικος (α')εΐχε πειστή πιά όλότελα γιά τήν ανικανότητα 
του Δαβίδ Κ., καί άκόμη πώς τόν ξεγελάει καί ενεργεί σάν νά ήθελε νά βοη- 
θήση τούς Νορμανδούς2, πρόσταζε τή σύλληψη καί τή φυλάκιση στήν ΚΠο- 
λη, όπου έμεναν, τής μητέρας τού Δαβίδ, τής Κατάης τής Γεωργίας, καί του 
άδελφοϋ του ’Ανδρόνικου Κ., «αν καί αύτοί σέ τίποτε, όπως λέει ό Ευστάθιος, 
δέν έφταιξαν»3.

Καί άκόμη, ό ’Ανδρόνικος (α') έδωσε οδηγίες στον άφοσιωμένο του εύ- 
νοϋχο παρακοιμώμενο Νικηφόρο, όχι μόνο νά βοηθήση στήν ά
μυνα τής Θεσσαλονίκης, άλλά καί νά πετύχη μέ κατάλληλο τρόπο νά έξον- 
τώση τό Δαβίδ Κ. καί νά τόν άντικαταστήση ό ίδιος στό αξίωμά του. Ό Δα
βίδ όμως μυρίστηκε τά πράματα καί συντόμευσε τό χρόνο τής άλωσης τής 
πόλης!, κι έτσι «ξέφυγε τόν άγκυλοχείλη ’Ανδρόνικο (α'), καθώς 
ό ίδιος έγινε ένας ’Ανδρόνικος εναντίον εκείνου του γαμψονύχη» (τού 
’Ανδρόνικου α' δηλ.)4.

«Τό βράδυ ήλθε ό παρακοιμώμενος, λέει ό Εύστάθιος, καί 
τό πρωί καταστραφήκαμε, γιατί έτσι έφτιαξε τά πράματα ό Δαβίδ, πού γιά 
νά μή δή μέσα στήν πόλη αυτόν πού φοβόταν, δηλ. τό Νικηφόρο, μάς ά
φησε χωρίς τήν άπέξω στρατιωτική βοήθεια, αυτή τού Νικηφόρου- προτί
μησε νά μή σωθούμε εμείς καί ή πόλη, γιά νά μήν πάθη ό ίδιος τό κακό πού 
τόν περίμενε, αν σωζόταν ή πόλη»5.

«Καθώς ό Δαβίδ Κ. κυνηγιότανε άπ’ τό θείο του βασιλέα ’Ανδρόνικο 
(α') Κ.6, μηχανευόταν τό καθετί γιά νά μήν πέση στά χέρια του, καί καθόλου

1. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 86, Bonn, σ. 443-44.
2. Κ. Ά μ α ν τ ο ς, 'Ιστορία Βυζαντ. Κράτους, τ. Β', σ. 365.
3. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 72, Bonn, σ. 430: «Έάλωσαν γάρ δι’ αύτόν ώς έπί θανάτφ έκεϊ 

καί ή τούτου μήτηρ καί ό αδελφός, ούδέν αύτοί άμαρτόντες». Χωνιάτης, σ. 415.
4. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 80, Bonn, σ. 438-39.
5. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 80-82, Bonn, σ. 439.
6. ’Αλέξιος (α') Κ.

άδελφοί Ίσαάκιος Κ.

πρωτεξάδελφοι ’Ανδρόνικος ία') Κ.

Μανουήλ Κ.

'Αννα Κ. 

’Αλέξιος Κ.

Δαβίδ Κ. δευτεροεξάδελφοι
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δέν τον έμελε γιά τήν ώραία Θεσσαλονίκη», συμπληρώνει ό Εύστάθιος· «γιά 
ένα πράμα μόνο τον εμελε, να σωθή ό ίδιος, καί μετά απ’ αυτό ας χανόταν 
ό κόσμος όλος»1.

Ήταν πραγματικά έλεεινός ό Δαβίδ Κ., ένας απ’ τούς χειρότερους άπό 
όσους σκιαγραφούμε στη Γενεαλογία των Κομνηνών, στο ύπό έκδοση άπ’ τό 
Κέντρο Βυζαντινών ’Ερευνών έκτενές έργο μας.

Παραπονοΰνταν οί στρατιωτικοί πώς τά πετροβόλα όργανα τής πόλης 
δέν μπορούσαν να άνταγωνιστοΰν έκεϊνα τού εχτρού, καί ô Δαβίδ ό άπό 
Ko μνηνών, άντί να φροντίση να διορθωθή τό πράμα, «καί τί νά κάνω;», 
ξερά απαντούσε, άπό «άδιαφορία, άναμελιά, πονηριά καί κρυψίνοια».

’Άκουγε πώς τό τείχος πού ήταν προς τό λιμάνι κινδυνεύει νά καταλη- 
φτή άπ’ τούς Νορμανδούς καί απαντούσε με «μιά αισχρολογία πού άναφερό- 
ρόταν στις μητέρες τών εχτρών, ώς ένας κοινός αίσχρολόγος τού ύποκόσμου».

Οί άντρες πού μάχονταν πάνω στα τείχη τού ζητούσαν βέλη, καί κείνος 
«καί πού νά τά είίρω;», ψιθύριζε, καί δέν έδινε τίποτε, καί πάνω σ’ αύτά ή 
πόλη άπόκαμνε καί έπεφτε.

’Έσπαζε πετροβόλος μηχανή καί ζητούσαν ξύλο γιά νά τήν επισκευάσουν, 
κι αύτός «καί πού νά ύπάρχη τέτοιο πράμα;» παραμιλώντας αποκρινόταν.

”Αν κάποιος άλλος ή άλλοι κάτι απαραίτητο γιά τήν άμυνα ζητούσαν, 
δέχονταν άπ’ τόν ανάξιο κυβερνήτη άπειλές πώς θά μαστιγωθούν ή θά τυ
φλωθούν ή θά παλουκωθοΰν, αν δέν παύσουν νά μιλούν καί νά ζητούν.

Καί ένας πολίτης τής μεσαίας τάξης, πολεμιστής, χτυπήθηκε στο κεφά
λι καί στό πρόσωπο, γιατί είχε τήν τόλμη νά έπικρίνη τή στρατηγική τακτι
κή τού δ ο υ κ ò ς Δαβίδ2.

’Ενώ είχε καθήκον νά προμηθεύση τήν πόλη άπό στάρι, όλότελα τό πα
ραμέλησε, φροντίζοντας μόνο νά συνάξη άφθονο γιά τόν εαυτό του καί τούς 
άκολούθους του—πού άπ’ αύτό τίποτε στό τέλος ό άθλιος δέν ώφελήθηκε— 
ενώ ό λαός χτυπήθηκε άπό τέτοιο λιμό, πού κινδύνευσαν νά φαγωθούν άνά- 
μεσά τους, αν δέν ερχόταν τόσο γρήγορα ή νίκη τών Νορμανδών3.

’Αλλά συνέβη καί έλλειψη νερού τρομερή. Ή δεξαμενή τής άκρόπολης 
πού άπό πολύν καιρό δέ λειτουργούσε, είχε άνάγκη επισκευής. Καί ή επι
σκευή έγινε κατά τρόπο έξαίρετο άπό έναν, όχι άσημο πολεμιστή, τό Λέοντα 
Μαζιδάν, πού παρατήρησε πώς ήταν άνάγκη νά μή μπή μερικές μέρες νερό στή 
δεξαμενή γιά νά στεγνώση ή τίτανος (— ό γύψος). Ό Δαβίδ όμως πρόσταξε νά 
τρέξη τό νερό τήν ίδια μέρα μέσα στό σκεύος. Τό έμαθε ό Μαζιδάς καί έτρεξε 
νάπαρατηρήση στό δούκα πώς άδικα έγινε ή επισκευή, γιατί καθώς ή τίτανος

1. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 82, Bonn, σ. 439.
2. Ευστάθιος, Κυρ., σ. 74-76, Bonn, σ. 433-34.
3. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 76, Bonn, σ. 434.
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θά άναλυθή, ή δεξαμενή μόλις γεμίζεται θά άδειάζη. Άλλα ό Δαβίδ έπέμεινε 
καί ή άκρόπολη έμεινε χωρίς νερό, κι έτσι χάθηκε ή τελευταία έλπίδα πού 
είχαν οι κάτοικοι νά σωθούν σ’ αύτή, όταν θά κυριευόταν ή κάτω πόλη1.

Οί μέρες τής πολιορκίας περνούσαν καί σέ όλο αύτό τό διάστημα, καί 
κατά την άκμή τού πολέμου πού διεξαγόταν, κανείς δέν είδε τόν κυβερνήτη 
καί δούκα καί στρατηγό Δαβίδ Κ. μέ όπλα στό χέρι καί πάνω σέ 
άλογο νά τρέχη καί νά πολεμάη καί νά έμπνέη τούς πολεμιστές. ’Αντί γιά 
άλογο μεταχειριζόταν ένα μουλάρι καί φορούσε βράκα καί πέδιλα τού τε
λευταίου συρμού. Σκέπαζε τό κεφάλι κατά τόν τρόπο των Γεωργιανών (Ί- 
βήρων) μέ ένα εκλεπτυσμένο κόκκινο καπέλο, δώρο ίσως των βασιλικών συγ
γενών του τής Γεωργίας (Ίβηρίας). Αύτό τό καπέλο τό κατασκεύαζαν οί 
Γεωργιανοί καί τού είχαν δώσει μιά ειδική ονομασία. Ήταν ένα καπέλο μέ 
πολλές πτυχές, μαζεμένο κατά τήν υπόλοιπη περίθεση, καί κατά τό πρόσωπο 
ξανοιγόταν γιά νά τό προφυλάη αρκετά άπ’ τις άχτίδες τού ήλιου. «Άρεσε 
αύτό τό καπέλο στό Δαβίδ, λέει ό Ευστάθιος, γιατί δέν τόν έδειχνε ώς στρα
τιώτη καί πολεμιστή, άλλά ώς έναν κομψευόμενο αριστοκράτη πού δέν ήθελε 
νά τόν κάψη δ ήλιος».

Κάποτε ό κύρ Δαβίδ Κ., καθώς βρισκόταν στήν άκρόπολη, έρριξε ένα 
βέλος καί μιά πέτρα άπό σφενδόνη, καί προκάλεσε τά γέλοια καί τις ειρω
νείες τών παρισταμένων.

Καθώς πάλι μέσα άπ’ τά τείχη καθόταν κάτω άπό κάποια σκιά, καί έ
βλεπε τούς Νορμανδούς νά ρίχνουν τά βέλη τους, συνήθιζε νά λέη: «Πραγμα
τικά, καλέ μου φίλε, δέν είναι καλά πράματα αύτά»2.

Τέτοιος άνθρωπος πού ήταν, εχτρός τού πολέμου καί φίλος ας πούμε 
τής ειρήνης, έπέτρεπε στούς άλλους νά κάνουν τό καθήκον τους στον πόλε
μο καί μάλιστα σέ πόλεμο άμυντικό;3.

Ρωτάει ό Ευστάθιος, ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αύτόπτης τής 
πολιορκίας, «ό πολύς στό λόγο καί τήν άρετή παντού διαβοημένος», κατά 
τό Χωνιάτη4, «τό κλέος τών ποιμεναρχών», κατά τόν Έφραίμ5, καί δίδει ό 
ίδιος (ό Εύστάθιος) καί τήν άπάντηση: «Ούτε ό ίδιος (ό Δαβίδ) ήθελε νά είναι 
δραστήριος στον πόλεμο, άλλά καί τούς άλλους μέ τή βία έμπόδιζε νά πολε
μούν»6.

Καί βλέπομε αυτόν τό Δαβίδ Κ. νά χαριτολογή πάνω στις πιό τραγι

1. Ευστάθιος, Κυρ., σ. 76-78, Bonn, σ. 435-36.
2. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 82, Bonn, σ. 439-40.
3. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 84, Bonn, σ. 441.
4. Χωνιάτης, σ. 399.
5. Έφραίμιος, σ. 200, στίχ. 4790.
6. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 84, Bonn, σ. 441.
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κές στιγμές, πάνω στην αγωνία των άνθρώπων πού κυβερνούσε, πάνω στο 
άγχος των πολεμιστών πού άπό στιγμή σέ στιγμή περίμεναν νά μπουν στή 
Θεσσαλονίκη οί Νορμανδοί καί νά τούς σφάξουν.

Όταν κάποια μεγάλη μηχανή τού εχτρού ερριχνε μουγγρίζοντας ογκώ
δεις πέτρες πού έκαναν ερείπια τις επάλξεις καί τά τείχη απογύμνωναν άπ’ 
τούς φύλακες, ό Δαβίδ Κ., καθώς μακριά άπ’ τον κίνδυνο στεκόταν, έλεγε 
άτάραχα: «άκουε τή γρηά»1.

Όταν ήλθαν νά τού αναγγείλουν πώς τό τείχος τρυπιέται απέξω, «τρυ- 
πήστέ το καί σείς άπό μέσα», ήταν ή άπάντησή του.

Καί άφοΰ χασμουριόταν, καθόταν άπραγος καί αποχαυνωμένος.
Καί άν τού έλεγαν πώς τό τείχος χτυπιέται μέ τεράστιες πέτρες, δε δί

σταζε νά άπαντήση: «χτυπήστε το καί σεις μέ μεγάλες πέτρες άπό μέσα».
«ΤΩ παίγνια, ξεφωνίζει ό Ευστάθιος, πού μέ αύτά εμείς σφαζόμαστε, 

καί αύτός, ό Δαβίδ Κ., ξέφευγε τήν τιμωρία τού δ ύ σ ν ο υ αύτοκράτορα»2.
Καί πολύ σωστά καταλήγει ό Εύστάθιος νά πή πώς «άν καί ρητές συνθή

κες ανάμεσα στο Δαβίδ Κ. καί τούς Νορμανδούς γιά προδοσία δεν υπήρξαν, 
άλλά όμως ή τόση γιά τήν άμυνα τής πόλης άμέλεια, ή καλύτερα κακοβου
λία, καί ή εύχή πού κατά διαλείμματα διατύπωνε νά συντομευτή ό χρόνος 
τής άλωσης τής πόλης άπ’ τούς Νορμανδούς γιά νά διαφύγη τήν τιμωρία τού 
’Ανδρόνικου (α') Κ., άκολουθώντας όποιαδήποτε άλλη τύχη, είναι τόσο πο
λύ μέ τήν προδοσία συγγενικό, πού δύσκολα μπορούν μέ άλλο όνομα νά στι
γματιστούν»3.

"Αν καί δέν έλειψε καί ή κατηγορία πώς ήταν ένας πραγματικός προδό
της καί πράκτορας των Νορμανδών4.

Ό Εύστάθιος πλάθει τό ρήμα δ α υ ϊ δ ί ζ ω γιά νά χαρακτηρίση τούς 
λίγους οπαδούς τού Δαβίδ, τούς δαυϊδίζοντες5, καί άλλοΰ λέει πώς 
ό Δαβίδ Κ. εξαχρείωσε τό όνομα Δαβίδ, πού έφερε ό προφητάνακτας6.

Στις άρχές πού ό Δαβίδ Κ. διορίστηκε δούξ Θεσσαλονίκης είχε φι
λικές σχέσεις μέ τόν αρχιεπίσκοπο τής πόλης Εύστάθιο. Αύτός ό τελευταίος 
εύλογοΰσε τά έργα του καί τόν υπεράσπιζε στούς πολίτες πού είχαν παρά
πονα εναντίον του, καί ό Δαβίδ Ανταπόδιδε αύτά τά αισθήματα καί τό βλέμ

1. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 98, Bonn, σ. 455.
2. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 96, Bonn, σ. 453-54.
3. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 74 καί 78, Bonn, σ. 433 καί 436-37.
4. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 74, Bonn, σ. 433: «Δίχα γάρ συνθεσιων έπί ρητοϊς καί μηνύσεων 

γνωρίμων, fi δή καί αύτά πολλοί κατηγορούσιν έκείνου, τάλλα πάντα προδοτικώς είχεν ό 
άνήρ».

5. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 90, Bonn, σ. 447.
6. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 12, Bonn, σ. 375.
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μα του καί το πνεϋμα του έστρεφε προς τον άρχιεπίσκοπο καί τον συμβου
λευόταν στο τί πρέπει νά κάνη1.

«’Αλλά τώρα τί νά πώ γι’ αυτόν;» ρωτάει ό Εύστάθιος, «πού όλους τούς 
άνθρώπους ζημίωσε στις περιουσίες τους, μύριους δέ καί στη ζωή;»2. «Κά
ποτε ήταν άξιος τής φιλίας μου, τώρα όμως είναι άξιος παγκόσμιου μίσους»3.

Τέτοιος λοιπόν καθώς ήταν ό δ ο ύ ξ Θεσσαλονίκης Δαβίδ Κ., εύκολα 
μπορούμε νά καταλάβωμε πώς ή πόλη δεν μπόρεσε νά άντέξη πιό πολλές 
από εννιά μέρες4 (15-24 τού Αύγουστου 1185).

«Τέτοια ήταν, λέει ό Εύστάθιος, ή κ ε φ α λ ή τής πόλης, δηλ. ό δ ούξ 
Δαβίδ Κ. "Οσο γιά τό υπόλοιπο σώμα (= πολεμιστές καί κατοίκους) ήσαν 
άνθρωποι λογής-λογής. Ξένοι πού έπιστρατεύτηκαν νά βοηθήσουν, Άλανοί 
καί Γεωργιανοί — καί εδώ βλέπομε συμπατριώτες τής μητέρας τού Δαβίδ, 
τής Κατάης τής Γεωργίας, νά βρίσκωνται στό πλευρό τού Δαβίδ—έκαναν 
κατά κάποιο τρόπο τό πολεμικό τους καθήκον.

Οι έντόπιοι Θεσσαλονικιώτες κράτησαν μιά γνήσια φιλοπατρία, άλλά 
δέν ήσαν πολλοί- οί πιό πολλοί είχαν φύγει καί μάλιστα οί χειροδύναμοι 
καί άξιοι νά πολεμήσουν καί πού μπορούσαν καί τό Δαβίδ Κ. νά έλέγξουν 
καί στή σωτηρία τής πόλης νά συντελέσουν. Αυτοί πού παράμειναν στήν 
πόλη, δέν ήσαν άνθρωποι άπλοι καί νοικοκυραιοι, άλλά θεριά μονάχα. Ή
σαν στ’ αλήθεια ασυγκράτητοι στον έρωτά τους γιά τήν πατρίδα καί γιά τήν 
πόλη τους, άντρες κατορθωμάτων, γεμάτοι άντρειοσύνη, πνέοντας άλκή, 
πλασμένοι μέ ρωμαλεότητα, διψασμένοι γιά πόλεμο, πεινασμένοι γιά εχθρι
κές βαρβαρικές σάρκες, καί γενικά, μπορούμε νά πούμε, άντρες άρειμάνιοι»5.

«Καί όχι μόνο οί άντρες, λέει ό Εύστάθιος, άλλά καί οί γυναίκες πήραν 
μέρος στήν άμυνα μέ αληθινή μανία. Καί πέτρες κουβαλούσαν γιά τίς πε- 
τροβόλες μηχανές καί γιά τίς σφενδόνες, καί νερό έφερναν καί ό,τι άλλο 
μπορούσαν έκαναν. Καί ήταν γενική ή συμμετοχή τού γυναικείου κόσμου, 
καί γρηές καί κορίτσια, χωρίς καμιά διάκριση. Καί πολλές εξοπλίζονταν 
καί ντύνονταν σάν στρατιωτίνες μέ οπλισμούς διάφορους, μέ θώρακες, μέ 
περικεφαλαίες, γιά νά έχουν εμφάνιση σάν στρατιωτίνες, καί πέτρες μεγά
λες μέ τά χέρια τους έρριχναν, καί στά τείχη άνέβαιναν γιά νά βάλουν κατά 
τών έχτρών, έτσι πού νά θυμίζουν τήν ιστορία τών ’Αμαζόνων».

«Καί μπορεί κανείς νά πή, βλέποντας τό Δαβίδ Κ. καί τούς δ α υ ϊ τ ι- 
κ ο ύ ς—καί αυτοί ήσαν έκεΐνοι πού κατά τόν ίδιο τρόπο μέ τό Δαβίδ άντι-

1. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 12, Bonn, σ. 375.
2. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 14, Bonn, σ. 377.
3. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 16, Bonn, σ. 379.
4. Κ. Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς, τ. Δ', β', σ. 167.
5. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 88, Bonn, σ. 446. Πρβλ. Κ. "Α μ α ν τ ο ς, τ. Β', σ. 365, ύποσ. 2.
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μετώπιζαν τήν κατάσταση, κακά καί προδοτικά, καί πού σάν κόρακες έκρω
ζαν κρά-κρά, καθώς σάν κόλακες επαινούσαν καθετί πού ευφραίνε τό Δαβίδ, 
καί πού φούσκωναν καί φυσούσαν μέ υπεροψία καί μεγαλείου επίδειξη— 
βλέποντας λοιπόν αύτούς, μπορούσε κανείς νά πή πώς οί μέν άντρες έγιναν 
γυναίκες (= ο ί δ α υ ϊ δ ί ζ ο ν τ ε ς), οί δε γυναίκες έγιναν άντρες»1.

«Τέτοιο συντονισμό στή μάχη καί τέτοια άνείπωτη άντοχή, συμπληρώ
νει ό αύτόπτης Εύστάθιος, είχαν οί Θεσσαλονικιώτες, πού μάχονταν, χωρίς 
διακοπή καί χωρίς καμιά άνάπαυση, μέρα καί νύχτα. Πολεμούσαν καί κρα
τούσαν τις θέσεις τους στά τείχη πανημέριοι καί παννύχιοι. 
Καί αύτό είναι πού έβλαψε όχι λίγο τήν πόλη, γιατί οί ίδιοι χωρίς νά άλλά- 
ζωνται, έμειναν στις θέσεις τους σε όλο τό διάστημα τής πολιορκίας· καί 
ήταν φυσικό, πού στό τέλος άπόκαμαν, παραλυμένοι καί στό σώμα καί στήν 
ψυχή»2.

«Καί κατά τή νύχτα τής 23ης προς τήν 24η τού Αύγουστου (τού 1185), 
μετά τήν όποια ό ήλιος έλαμψε, λέει ό Ευστάθιος, γιά τή δυστυχία μας καί 
τήν καταστροφή μας, τό ανατολικό τείχος τής πόλης έμεινε χωρίς φύλακε; 
καί άμύντορες, όχι μόνο γιατί αύτοί είχαν έξαντληθή καί παραλύσει, άλλά 
καί γιατί όλους τούς κυρίευσε μιά πρόληψη πώς τήν επομένη ή πόλη θά κυ- 
ριευτή άπ’ τόν εχτρό»3.

Κοντά σε όλες αύτές τις άναποδιές, ή ιστορία μάς διάσωσε μέ τά όνό- 
ματά τους καί ορισμένους γενναίους πολεμιστές, όπως τό Λέοντα Κουτά
λά, κατά τήν άμυνα άπ’ τά τείχη4, καί τό Λέοντα 'Αγιοευφημίτη, έναν απλό 
σταυλίτη, πού βλέποντας σέ ποιά ελεεινή κατάσταση έφερε τά πράματα ό 
Δαβίδ, καί μή ξέροντας τί νά κάνη, «ορκίστηκε νά υπεράσπιση τήν πόλη 
πού έπεφτε μέχρι τήν τελευταία στιγμή», καί κατάκρινε έκείνους πού δεν 
είχαν τήν τόλμη καί τό σθένος νά έλέγξουν ή νά ποΰν τουλάχιστον γιά τό 
φοβερό Δαβίδ, πού «γιά τήν κοινή τους δυστυχία έτυχε νά είναι κυβερνήτης 
τής πόλης τους»5 6.

Πρέπει επίσης νά άναφέρω τόν τολμηρό Βασίλειο Τζύσκο® καί άκόμη 
τό Βολέα, πού «άσπάστηκε τή μητέρα γή» (= σκοτώθηκε), αφού σκότωσε 
γύρω στούς τριάντα Νορμανδούς, τούς πιό πολλούς μέ τά όπλα του, καί στό 
τέλος, αφού αυτά έσπασαν, «καί μέ άξίνη». «Αίσχος καί αύτό γιά τό Δαβίδ 
Κ., λέει ό Ευστάθιος, πού όρκίστηκε νά μή φύγη άπ’ τήν πόλη καί στήν κρί

1. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 90, Bonn, σ. 447.
2. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 90, Bonn, σ. 448.
3. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 90-92, Bonn, σ. 448.
4. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 102, Bonn, σ. 459.
5. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 94, Bonn, σ. 450.
6. Εύστάθιος, Κυρ., σ. 96, Bonn, σ. 453.
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σιμη στιγμή νά σκοτωθή μέ τό ίδιο του το ξίφος, ένώ αυτός στην τραγική 
ώρα τής άλωσης κοίταξε πώς νά σωθή»1.

Τό σύνθημα τής όχι άσύνταχτης φυγής δέν τό ’έδωσε άλλος άπ’ τον κ ο- 
ρ υ φ α ϊ ο στρατηγό Δαβίδ Κ.2. Καθώς τό τείχος τής πόλης σε ορισμένο μέρος 
τοϋ λιμένα έπεσε καί άνοίχτηκε χαρώνειο χάσμα προς θηριώδη χαρά 
των έχτρών καί λύπη καί άπελπισία των ήμεδαπών, ό δούξ Θεσσα
λονίκης Δαβίδ Κ. έδειξε αμέσως τις πλάτες του στον έχτρό. Λίγο πρίν, ό 
θρασύς» στρατηγός έλεγε στούς ειδικευμένους στήν τειχοποιία πώς τό τεί
χος—στο μέρος του λιμένα πού ήταν ευπαθές—δέν θά πέση, καί πώς άν πέση, 
αύτός θά διαλέξη τούς άριστους άπ’ τούς πολεμιστές, καί μέ αυτούς θά δη- 
μιουργήση σιδερένιο τείχος, τείχος άπ’ τις ψυχές τους καί τά 
σιδερένια όπλα τους, καί πώς μέ αυτό θά σταθή «καί ώς σαράντα μέρες ένας 
άγρυπνος φύλακας τής πόλης». ’Αλλά μόλις τό τείχος έπεσε «ό μέχρι λόγου 
θρασύς» δούξ κύρ Δαβίδ σταμάτησε τις ήχηρές καυχησιολογίες. ’Ήδη τό 
πλοίο τού πειρατή Σιφάντη, σύμμαχου των Νορμανδών, πλησίασε επιδέξια 
τό ρήγμα. Μέ τούς επιτελείς του ό Δαβίδ Κ. καβαλλίκεψε τό άγαπημένο του 
μουλάρι καί πήρε τό δρόμο τής φυγής. Καθώς οί πολεμιστές τόν είδαν νά 
φεύγη, τοϋ φώναξαν δυνατά: «Κομνηνέ, στάσου καί πέζεψε», «Κομνηνέ, 
στάμα καί πέζευμα», άλλά αύτός έδωσε μιάν απάντηση μέ ομοιοκαταληξία: 
«καβαλλίκευμα, καθά με βλέπετε», «καβαλλικεύω καί φεύγω, καθώς μέ βλέ
πετε». «Καί έφυγε, αύτός δίνοντας τό παράδειγμα τής φυγής, πάνω στήν ά- 
γαπημένη του μουλάρα, τρυφερός στήν όψη, περιποιημένος στήν περιβολή, 
χωρίς όπλα στό χέρι σαν νά πήγαινε περίπατο, ασυνείδητος, ήσυχος καί 
ευτυχής, άνάγγιχτος άπό αίμα, μαζί μέ τούς θλιβερούς συντρόφους καί α
κολούθους του, τούς κόλακες πού σε κάθε κλίση καί έπιθυμία του, έκρωζαν 
σάν τούς κόρακες κρά-κρά»3.

«"Ενα τέτοιον προδότη είχε τότε φύλακα, καταλήγει καί ό Χωνιάτης, ή 
Θεσσαλονίκη δυστυχώς»· «είχε κυβερνήτη τόν καταποντιστή, ιατρό καί 
προστάτη τό δηλητηριαστή, κι έτσι, άφοϋ γιά λίγο ή πόλη άντιστάθηκε, 
ύπόκυψε στούς έχτρούς»4.

Ή αποστροφή πού έκανε ό περίφημος άρχιερέας τής Θεσσαλονίκης 
προς τόν ίδιο τό δούκα Δαβίδ Κ. είναι άρκετά ενδιαφέρουσα καί διαφω- 
τιστική γιά τήν πιό πέρα τύχη του.

1. Ευστάθιος, Κυρ., σ. 104-106, Bonn, σ. 462. Πρβλ. Κ. Άμαντος, 'Ιστορία Βυ- 
ζαντ. Κράτους, τ. Β', σ. 365. Κατά Φ. Κουκουλέν, Βυζαντινά έπίθετα, ΕΕΒΣ 5(1928) 
5, Βολέας σημαίνει «τόν εχοντα μεγάλους βόλους, ήτοι όρχεις».

2. Ευστάθιος, Κυρ., σ. 106, Bonn, σ. 462.
3. Ευστάθιος, Κυρ., σ. 100-102, Bonn, σ. 457-58. Πρβλ. Κ. Παπρρηγόπου- 

λ ο ς, τ. Δ', β', σ. 168.
4. Χωνιάτης, σ. 387.
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«Γλήγορα γύρισες τις πλάτες σου για νά φύγης, του λέει, καί πιο γλή- 
γορα έτρεξες όχι για νά άντιπαραταχτής στον επιδρομέα, αλλά γιά νά ύπο- 
δουλωθής, γιά νά κάνης πιο πανηγυρική την ανανδρία σου, γιά νά άποδείξης 
πώς κανένα ίχνος γενναιότητας δέν έκρυβες μέσα σου. Ούτε κατά τήν πο
λιορκία, πού ευχόσουν νά κρατήση όσο τό δυνατό πιό λίγο, ούτε κατά τήν 
άλωση, έδειξες ίχνη άνδρισμοΰ, αν καί θεατρικά παρουσίαζες τόν άντρα καί 
τό γενναίο καί τόν υπερασπιστή. Τράπηκες αμέσως σε φυγή, χωρίς κανείς 
νά σέ καταδιώκη. Οί Νορμανδοί δέν σε καταδίωκαν είχαν άλλα πολλά νά 
σκεφτοΰν, άλλα προβλήματα νά άντιμετωπίσουν καί άλλες άνάγκες νά εκ
πληρώσουν. Ούτε κάν στή θύμισή τους θά σέ έφερναν, νομίζω, άν έσύ δέν 
παρουσιαζόσουν μπροστά τους, γιά νά σέ περιφρονήσουν. Ξέρουν οί πραγ
ματικά γενναίοι νά παραγνωρίζουν τόν αντίπαλό τους αρχηγό, όταν δέν είναι 
γενναίος, καί τέτοιον σέ κατάλαβαν κατά τήν πολιορκία καί αρκετή έμπει- 
ρία έλαβαν τής νωθρότητάς σου»1.

Άπ’ τά άνωτέρω βγαίνει πώς κατά τήν άλωση ό Δαβίδ Κ. παρουσιάστη
κε σέ κάποιους αρχηγούς των Νορμανδών, πού άν καί τόν περιφρόνησαν, 
γιατί είχαν καταλάβει τί λογής άρχηγός ήταν, δέν τόν πείραξαν. Μετά τήν 
πτώση τού ’Ανδρόνικου (α') Κ. καί τήν άνοδο στό θρόνο τού Ίσαάκιου (β') 
"Αγγ., τά στρατεύματα τού δοξασμένου στρατηγού ’Αλέξιου Βρανά Κομνη- 
νοΰ, τού συζ. τής "Αννας Κ. Βατ., συνέτριψαν τούς Νορμανδούς καί άπο- 
λευτέρωσαν τή Θεσσαλονίκη. Τότε πιάστηκαν όλοι οί 'Έλληνες φίλοι των 
Νορμανδών, καί άνάμεσά τους ό ’Αλέξιος Κ. πού τυφλώθηκε2. Ή οικογένεια 
τού Δαβίδ Κ. διατελοΰσε κάτω άπ’ τόν Ίσαάκιο (β') σέ εύνοια, καθώς ήταν 
μιά άπ’ τις οικογένειες πού διώχτηκαν στον καιρό τού τύραννου ’Ανδρόνι
κου (α') Κ.3, γι’ αύτό καί βλέπομε νά διορίζεται δούξ Θεσσαλονίκης ό άδελ- 
φός τού Δαβίδ ’Ανδρόνικος Κ.4, τόσο πιό πολύ πού ή Θεσσαλονίκη ίσως θεω
ρούνταν ένα τιμάριο τού οίκου τού ’Αλέξιου Κ., τού πατέρα τού Δαβίδ Κ. καί 
τού ’Ανδρόνικου Κ.5.

Κάτω άπ’ αυτές τις προϋποθέσεις, είναι φυσικό ό Δαβίδ Κ. νά έμεινε 
άτιμώρητος μετά τήν άνακατάληψη τής Θεσσαλονίκης άπ’ τούς Βυζαντινούς, 
άν καί οί πηγές σιωπούν γιά τό πρόσωπό του.

Θά πέθανε πριν τό 1201/2, γιατί καθώς μάς πληροφορεί ό μητροπολίτης 
’Αθηνών Μιχαήλ Χωνιάτης, σ’ αύτή τή χρονολογία, δέ σώζονταν «ούτε ίχνη 
πιά άπ’τούς άπογόνους»τοΰ μεγάλου δούκα ’Αλέξιου Κ., τού πατέρα του6.

1. Ευστάθιος, Κυρ., σ. 16-18, Bonn, σ. 379.
2. Χωνιάτης, σ. 472.
3. Ευστάθιος, Κυρ., σ. 72, Bonn, σ. 430· Χωνιάτης, σ. 415, βλ. καί άνωτ. σ. 36, ύποσ. 3.
4. Χωνιάτης, σ. 556.
5. Βλ. άνωτέρω, σ. 31, παράγρ. 7, ύποσημ. 2 της σ. 30.
6. Μιχαήλ Χωνιάτης, Τά Σωζόμενα, εκδ. Σπ. Λάμπρου, τ. I, σ. 336.
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Οί Θεσσαλονικιώτες πλήρωσαν άκριβά τήν έπιδρομή των Νορμανδών 
καί τήν κατάληψη τής πόλης τους άπ’ αυτούς, γιά τήν όποια δέν ήταν καθό
λου μικρή ή ευθύνη του Δαβίδ Κ.

’Αφού μπήκαν οί Νορμανδοί στήν πόλη άπ’ τήν ξηρά καί τή θάλασσα, 
έσφαξαν αυτούς πού συναντούσαν στούς δρόμους, γύρω στούς 7.000 Έλλη
νες, σέ έκδίκηση κατά κάποιο τρόπο τής σφαγής των Λατίνων στήν ΚΠολη 
τό 1182 άπ’ τόν ’Ανδρόνικο (α') Κ.

Μετά άπ’ αυτές τις ομαδικές σφαγές, έπιδόθηκαν στή συστηματική κα- 
ταλήστευση καί αιχμαλωσία. Χρυσάφι καί ασήμι άπ’ τις εκκλησίες καί τά 
σπίτια των εύπορων άρπάχτηκε, όπως καί όλα τά τρόφιμα καί ενδύματα. 
Ντυμένος άνθρωπος Θεσσαλονικιώτης ήταν κάτι τό σπάνιο.

Τά όσα έκαναν οί Νορμανδοί στή Θεσσαλονίκη ήταν «άλλη κακών 
Ίλιάς»1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΖΟΣ

!. Χωνιάτης, σ. 388-92· Ευστάθιος, Κυρ., σ. 104 κ.έ., Bonn, σ. 460 κ.έ. Πρβλ. Κ. Π α- 
π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς, τ. Δ', β', σ. 168-75· Κ. "Αμάν τος, 'Ιστορία Βυζαντ. Κράτους, 
τ. Β', σ. 365-66· G. Ostrogorsky, Histoire de Γ État Byzantin, trad, française de 
.1. Gouillard, Paris 1956, σ. 423· Ch. Diehl, Figures Byzantines, série II, Paris 1948, σ. 126, 
έλλ. μετάφρ. Στέλλας Βουρδουμπά, ’ Αθή ναι 1969, σ. 484· Μ. Levtchenko, Byzance, 
trad, française P. Maville, Paris 1949, σ. 245· τοϋ ίδιου έργου μετάφρ. στήν έλλην. μέ τόν 
τίτλο «Ιστορία τοϋ Βυζαντίου», σύντομο δοκίμιο, έκδ. «Νέας Ελλάδας», Αθήνα 1953, σ. 
240, καί έπίσης τοϋ ίδιου έργου μετάφρ. στήν έλληνική Γ. Βιστάκη, μέ τόν τίτλο «'Ι
στορία τής Βυζαντ. Αύτοκρατορίας», ’Αθήνα 1955, σ. 302· A. A. V as i 1 i e v, 'Ιστορία 
Βυζαντ. Αύτοκρατορίας, μετάφρ. στήν έλλην. Δ. Σαβράμη, ’Αθήνα 1954, σ. 538-39· Γ. I. 
Θεοχαρίδης, 'Ιστορία τής Μακεδονίας κατά τούς μέσους χρόνους (285-1354), έκδ. 
'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη άριθ. 55, Θεσσαλονίκη 1980, 
σ. 289-98, πού θεωρεί (σ. 290) τό Δαβίδ Κ. ώς συγγενή τοϋ ’Ανδρόνικου (α') Κ., καθώς ήταν 
ένας από πρωτεξάδελφο άνεψιός του, βλ.πιό πάνω, σ. 36, ύποσημ. 6, όσο γιά έξοδο άπ’τήν 
πόλη τοϋ Θεόδωρου Χούμνου (όπως ύπονοεΐται, σ.293), άπ’ τό κείμενο δέ συνάγεται είσο
δος καί παραμονή τοϋ Χούμνου στή Θεσσαλονίκη, γιά να είναι δυνατή μια έξοδος· ήρωι- 
κή έπίθεση τοϋ Χούμνου μάλιστα, βλ. γι’ αύτή στό κείμενό μου, σ. 35, «ήρωϊκή έξοδος όχι 
Έπίσης ό Ίσαάκιος (β') "Αγγελος, έγγονός τής Θεοδώρας Κ., κόρης τοϋ ’Αλέξιου (α'), ού- 
δέποτε όνομάστηκε Κομνηνός (όπως διατείνεται ό συγγρ., σ. 297), άλλα μόνο ό άδελφός 
του ’Αλέξιος (γ') Άγγ. προσέλαβε τήν έπωνυμία Κομνηνός (βλ. Χωνιάτης, Bonn, σ. 605: 
«τήν άγγελωνυμίαν παρωσάμενος Κομνηνός έπελέγετο ... είτε συναφαντών τφ όμαίμονι 
καί τήν έκείνου έπίκλησιν» = να μή λέγεται Άγγελος, όπως ό άδελφός του Ίσαάκιος β'), 
κατά τ’ άλλα ή περιγραφή τής πολιορκίας καί τής άλωσης λαμπρή καί τονισμένα τά ού- 
σιώδη σημεία.



RÉSUMÉ

Constatili Varzos, David Comnène, dux (gouverneur de thè- 
ne) de Thessalonique, pendant la prise de la ville par les Normands de Sicile 
en 1185, par Constantin Varzos.

Les savants n’ont pas établi jusqu’à present l’identité de David Comnène 
qui était dux de Thessalonique pendant la prise de la ville par les Normands 
de Sicile en 1185. A. A. Vasiliev (The Foundation of the Empire of Trebizond, 
Speculum, 11, 1936, p.6) dit qu’il appartenait à la famille ou à la période du 
règne d’Andronic 1er Comnène et ensuite qu’il était un parent d’Alexis 1er et 
de Manuel 1er. Les savants Gres C. Paparrigopoulos ('Ιστορία Έλλην. Έθνους 
V. Δ'., part II, ρ. 164-67) et C. Amantos (Ιστορία Βυζ. Κράτους, ν. II, Athè
nes 1947, ρ. 364-65) ne font aucun éclaircissement. David Comnène était un 
fils du grand dux Alexis Comnène (fils ainé d’Anne Comnène, l’auteur d’Ale- 
xiade, et de Nicéphore Bryennios) et de sa femme Kata de Géorgie (fille de Da
vid II le Restaurateur roi de Géorgie 1089-1125), et voilà les preuves:

1. Le nom David nous rencontrons pour la première fois chez les Comnè- 
nes et autre Comnène ne peut être que David Comnène le dux de Thessalo
nique, parce que c’est lui qui porte le nom de son grand-père maternel David 
II le Restaurateur (ou le Constructeur) de Géorgie.

2. David C. «couvrait sa tête à la manière iberienne (=géorgienne), avec 
un fin chapeau rouge». «Les barbares (Géorgiens) confectionnaient ces cha- 
paux et les qualifiaient par un nom spécial. Il était formé de plusieurs plis at
tachés vers le bas, s’ouvrant pour protéger le visage des rayons du soleil (Eu- 
stathe de Thessalonique, Συγγραφή τής κατ’ αύτήν άλώσεως, ouvrage de 
la conquête de la ville, éd. S. Kyriakides, Palermo 1961, p. 82).

3. Kata de Géorgie a survécu à son mari le grand dux Alexis C. Comme 
nous apprenons par des historiens, quand Andronic 1er C. s’est informé de la 
conduite de David C. pendant le siège de Thessalonique par les Normands, il a 
arrêté à Constantinople la mère de ce dernier et son frère, les a emprisonnés 
sous garde sevère, et les menaça de mort (voir Eustache, La conquête, p. 72; 
N. Choniatès, éd. Bonn, p. 415). Qui était cette veuve de Comnène et ce Comnè
ne qui furent émprisonnés par Andronic 1er ? Quelle autre que la veuve d’Ale
xis C., Kata de Géorgie, et du frère de David C., Andronic C., de qui nous
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parle Nicétas Choniatès (p. 556) et de qui nous dit qu’il était «fils d’Alexis, né 
de (Nicéphore) Bryemios et d’Anne, la fille d’Alexis 1er».

4. Nous apprenons encore que pour sauver David C. intervenait auprès 
d’Andronic 1er le fils de ce dernier le sébastocrator Manuel C. (voir Eustache, 
p.70). Manuel C., comme il semble, était marié à Roussandane de Géorgie, nièce 
de David C. parson cousin germain Georges III, roi de Géorgie (1156-1184) 
(voir le Stemma dans cette étude, n. 2). Comme on voit (dans le Stemma) Ma
nuel C. avait donné à son fils cadet le nom de David, fréquent à la cour royale 
de Géorgie, évidemment à l’honneur du grand-père de sa femme Roussandane; 
ainsi s’explique le soutien que Manuel C. procurait à David C.

5. La cause pour laquelle les historiens n’ont point parlé clairement que 
David ό έκ Κομνηνων d’après Choniatès (p. 386) était un fils d’Alexis C. et 
petit fils d’Anne C.—tandis que il nous l’ont dit pour son frère Andronic C.— 
est que David C. était un homme lâche et sans participation à la guerre et pres
que un traître, ne voulant pas ainsi tenir la mémoire de la fameuse Anne C. 
et d’Alexis C. que le frère de Nicétas, Michel Choniatès, l’archevêque d’Athè
nes, loue avec tant d’éloges (voir Michel Choniatès, Tà Σωζόμενα, éd. Sp. 
Lampros, v. I, Athènes 1879, p. 336-38). De ce que je viens de mentionner 
ci-dessus je pense qu’il appert clairement que David C., dux de Thessalonique 
en 1185, était un fils du grand dux (megas dux) Alexis C. et de Kata de Géorgie. 
Les parents de David C. se sont mariés en 1122, bien que Kata était à Byzance 
déjà au mois d’Août de 1118 (Zonaras, éd. Bonn, v. III, p. 761). Dans la suite 
de cette étude on relate le siège de Thessalonique par les Normands de Guillau
me II de Sicile (1166-1189) et on met le point sur la politique et la conduite in
digne du dux de Thessalonique David C. Ce prince étrange et bizarre depuis 
le commencement du siège envoyait de faux rapports à l’empereur Andronic 
1er qui était cousin germain de son père Alexis C., que «tout allaient bien dans 
la guerre contre les Normands». Les fautes et les omissions de Davie C. étaient 
nombreuses. D’abord il a laissé partir de Thessalonique les riches et les aguer
ris (voir Eustache, p. 76). Il a negligé la réparation de la partie des murs vers 
le port. Quand David C. comprit que Andronic 1er avait ordonné au paraki- 
momène Nicéphore de le supprimer, il a hâté la prise de la cité par les ennemis 
(voir Eustache, p. 80). Comme David C. savait qu’Andronic 1er le poursuivait 
il tâchait de toute manière de n’est pas tomber entre ses mains et ne souciait 
pas du tout de Thessalonique. Qu’il se sauve lui même et que tout perrisse (Eu
stache, p. 82). Il a laissé la ville sans grain, pensant seulement pour lui même 
et ses compagnons (voir Eustache, p. 76). Lorsque les machines de l’ennemi 
jettaient en mugissant des pierres volumineuses et transformaient en ruines 
les remparts, David C. disait sans se troubler: «Ecoute la vieille!» (voir Eu
stache, p. 98). Quand on lui a dit que l’ennemi avait perforé le mur il répondait:
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«Percez-le vous même de dedans». Quand on lui a dit que l’ennemi frappe 
le mur par des pierres énormes, «prenez vous aussi des pierres et frappez le de 
dedans», leur a-t-il dit (Eustache, p. 96). Le dux causait avec grâce et plai
santait aux moments les plus tragiques et sur l’angoisse des hommes qui gou
vernait. L’archevêque de la ville Eustache le considère presque un traître (voir 
Eustache, p. 74 et 78). La population de la ville a combattu avec courage. Mê
mes les femmes se sont battues, rappelant l’histoire des Amazones (Eustache, 
p. 88-90; N. Choniatès, p. 386). Et il a eu des héros (Eustache, p. 92, 94,96, 102). 
A la fin le lâche et indigne gouverneur de la ville infortunée, David C., ce le 
petit fils d’une Anne C., «cette femme avide de pouvoir (qui) n’ait connu qu’ 
une seule grande amertume : cette grecque altière souffrait sans l’avouer d’avoir 
échoué, malgré toute son habileté, à ceindre la couronne» (C. Cavafy), cet 
homme misérable d’une origine glorieuse, s’est enfui vers lesNormands avec quel
ques compagnons,et à l’appel des habitants de rester,il répondit avec un bon mot: 
«Je monte et je pars, comme vous voyez». «Et il partit, donnant l’exemple de 
la fuite, sur sa mule aimable, délicat de visage, sans armes dans les mains, in
conscient, tranquille et heureux, avec ses compagnons douloureux, ces flat
teurs qui pour tous ses désirs coassaient comme les corbeaux krà-krà» (Eusta
che, p. 100-2).

Les Normands ne l’ont maltraité (Eustache, p. 16-18) contrairement ces 
envahisseurs sauvages et féroces dans leur entrée ont massacré 7.000 grecs. Dans 
des scènes d’horreur se sont répétés ce que les Grecs on fait à Constantinople 
aux Latins en 1182, et aussi ce qu’ on fait ses ancêtres à Ilion, à Troie (N. Cho
niatès, p. 388-92; Eustache, p. 104 ss.) David C. doit être mort avant 1201/2 
(Michel Choniatès, Tù Σωζόμενα, v. I, p. 336: μηδέ τη διάδοχη τοϋ γένους 
συμπαρατείναντα [τον ’Αλέξιο K.], tandis que nous devons dater sa nais- 
sanse vers 1135 (C. Varzos, La Généalogie des Comnènes, v. II, no 112, qui pu
bliera prochainement).
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