
Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ

Πολλάκις ό διά τοΰ άνά χεϊρας τόμου τιμώμενος Καθηγητής έτόνισε 1 

πόσον πολύτιμος καί επωφελής διά τήν ερευνάν τοΰ ιδιωτικού καί δημοσίου 
βίου των Βυζαντινών θά ήτο ή συναγωγή των σχετικών πληροφοριών εκ 
τοΰ ποντιακού χώρου. Διότι εκεί περισσότερον πόσης άλλης Ελληνικής 
περιοχής διαφυλόσσονται άκεραίως σχεδόν ήθη καί έθιμα τής Βυζαντινής 
περιόδου καί διατηρούνται πλέον συνεκτικώς τά στοιχεία τής συνεχείας τής 
Βυζαντινής παραδόσεως.

Τοϋτο άναμφιβόλως ισχύει διά πάντα τά γνωρίσματα τοΰ βίου τοΰ Πον- 
τιακοΰ λαοΰ, έκτος όμως εκείνων τά οποία έδημιουργήθησαν καί έλαβον 
ιδίαν τινά έξέλιξιν έν καθωρισμένη χρονική περιόδφ ένεκα τής έν Πάντα) 
ύπάρξεως αυτονόμου καί ανεξαρτήτου κράτους, τής αυτοκρατορίας τών Μεγά
λων Κομνηνών 2. Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα (1204 — 1461) 6 πον
τιακός χώρος σχεδόν όλοσχερώς άπο με μονωμένος από τοΰ Βυζαντίου 3 μικράν

1 Φ. Κουκουλέ, Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εύσταθίω 
(ΕΕΒΣ, Α-, 1924, 7 - 40). Έν σ. 37 - 38 γράφονται τά εξής διά τόν Πόντον, ό όποιος 
«κατώρθωσεν, ενεκα τής συντηρητικότητος των κατοίκων του καί τής θρησκευτικής 
διαφοράς πρός τους περίοικους αλλοφύλους, νά συγκεντρωθή εις εαυτόν καί νά συγ
κράτηση καί διαφύλαξη μέχρι σήμερον αύτούσιον έν πολλοΐς τόν Βυζαντινόν κό
σμον... Τούτου ενεκα ό Πόντος πρέπει νά έξαίρεται ώς χώρα, έν ή ή Βυζαντινή 
γλώσσα καί ό Βυζαντινός βίος έν πλείστοις αμετάβλητα διετηρήθησαν».

2 Περί τής αυτοκρατορίας ταύτης ορα W. Miller, Trebizond, the last 
Greek Umpire, Eondon 1926.

* Χημειωτέον δτι καί πρό τής ίδρύσεως τοΰ νέου κράτους ό Πόντος δέν ήτο 
τόσον συνδεδεμένος μετά τοΰ Βυζαντίου. Άπόδειξις περί τούτου ή στάσις τών δου
κών τοΰ θέματος Χαλδίας, τών Γαβράδων, οί όποιοι πολλά πράγματα παρέσχον εις 
τούς Κομνηνοΰς τοΰ Βυζαντίου. "Ορα Μητροπολίτου Χρυσάνθου, 'Η Εκ
κλησία Τραπεζοΰντος (Άρχεΐον Πόντου, τόμος 4ος καί 5ος, έν σ. 225 - 228, 456 - 457). 
Ή άπομόνωσις αυτή τοΰ Πόντου από τοΰ Βυζαντίου είναι περισσότερον έμφανής 
εις τό έν Πόντφ γλωσσικόν ιδίωμα, τό όποιον, ώς γράφει ό Γ. Χατζιδάκις, 
Περί τής Ποντικής διαλέκτου καί Ιδία περί τών έν αυτή αναλογικών σχηματισμών 
(Επιστημονική Έπετηρίς, Η', 1912, Μέρ. Β', σ. 9) : «διά τήν άπόκεντρον γεωγρα
φικήν θέσιν ού μόνον δέν άφωμοιώθη, ώς φαίνεται, έξ αρχής καθ’ ολοκληρίαν πρός 
τήν κοινήν, αλλά καί χωρισθεΐσα ένωρίς άπό τοΰ άλλου Ελληνικού κράτους καί τού
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μόνον και διακεκομμένην ήδύνατο νά ΰφίσταται την επίδρασιν τούτου 
’Άλλως τε καί αί συνθήκοα, ΰφ5 ας εξελίσσετο ή ιστορία εν Πόντο), ετεινον 
νά διαφοροποιήσωσι άμφοτέρους τούτους τούς Ελληνικούς χώρους 2.

'Η διαφορά αύτη κατά την περίοδον τών Μεγάλων Κομνηνών είναι 
εμφανής ίδίφ εις τον δημόσιον βίον καί μάλιστα εις δ,τι αφορά εις τό πρόσω- 
πον, την εξουσίαν καί τήν εν γενει πολιτείαν τοΰ βασιλέως Ή κυριωτερα 
πηγή πληροφοριών περί τοΰ θέματος τούτου, τό όποιον μερικώς θά διερευ- 
νήσωμεν έν τφ παρόντι σημειώματι, είναι τό Χρονικόν Μιχαήλ τοΰ Πανα
ρέτου, ένθα άνευ ούδεμιάς ιστορικής άντιλή-ψεως ανευρίσκεται μία χρο- 
νογραφική καταγραφή πολλών γεγονότων *. Αί παραδιδόμεναι πληροφο- 1 2 3 4

Έλληνικοΰ κόσμου άνέπτυξεν ’ίδιον ανεξάρτητον άπό τής άλλης “Ελληνικής βίον». 
Περί τής επί τών Μεγάλων Κομνηνών Ποντιακής διαλέκτου έπραγματεύθημεν δι’ 
ολίγων καί ημείς, Όδ. Λαμψίδου, Γλωσσικά σχόλια εις Μεσαιωνικά κείμενα 
τοΰ Πόντου (Άρχεΐον Πόντου, 17, 1952, 227 -238).

1 Τό Βυζάντιον, εκτός τών άλλων επαφών, τάς οποίας κατά διαλείμματα είχε 
μετά τοΰ Πόντου διά τών συναπτομένων γάμων μεταξύ τών δύο βασιλευόντων οϊκων, 
έχορήγησε καί άνδρας, οί όποιοι σπουδαίως εΐργάσθησαν διά τήν πνευματικήν άνά- 
πτυξιν τής Τραπεζουντιακής αυτοκρατορίας. Άναφέρομεν ένταϋίία τούς Κ. Λουκί- 
την καί Γρηγόριον Χιονιάδην. “Όρα Μητροπολίτου Χρυσάνθου, ένθ’ άν., 
332 - 341 καί I. Παπαδοπούλου, Γρηγορίου Χιονιάδου τοΰ αστρονόμου έπιστολαί 
(’Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσ. Σχ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης, Α', 1927, 1 -59).

2 ’Ενίοτε τό Βυζάντιον καί ό Πόντος εύρέθησαν εις αντίθετα στρατόπεδα. 
Ένταΰθα άναγράφομεν τήν πληροφορίαν, τήν οποίαν μόνον ό Πανάρετος παραδί- 
δει, περί τής κατά τό έτος 1373 εκστρατείας μετά στόλου κατά τής Τραπεζοΰντος 
Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου, υίοΰ τοΰ Βυζαντινοΰ αύτοκράτορος Ίωάννου. "Ορα Σ. 
Λάμπρου, Τό Τραπεζουντιακόν Χρονικόν τοΰ πρωτοσεβαστοΰ καί πρωτονοταρίου 
Μιχαήλ Παναρέτου (Νέος "Ελληνομνήμων, Δ', 1907, § 46, σ. 288).

3 Διά τά έν Βυζαντίφ αντίστοιχα παραπέμπομεν προχείρως εις L. Β rebier, 
Le monde Byzantin, II, Les Institutions de l’Empire Byzantin, Paris 1949 
καί F. Dolger-A. Schneider, Byzanz, Bern 1952, σ. 93 - 100, ένθα ανευ
ρίσκει τις αναγραφήν μετά λίαν συντόμου άναλύσεως τών έκδοθεισών μελετών άπό 
τοΰ 1938 μέχρι 1950 καί άναφερομένων εις τό θέμα τοΰ βασιλέως έν Βυζαντίφ.

4 Διά τό κείμενον τοΰτο δημοσιευθέν πολλάκις μέχρι σήμερον παραπέμπομεν 
εις τήν προμνημονευθεΐσαν έκδοσιν Σ. Λάμπρου, διότι έγένετο έξ αύτοΰ τούτου τοΰ 
Μαρκιανοΰ “Ελληνικοΰ κωδικός 608 καί περιέχει σχετικώς ολίγα σφάλματα. Νεωτέρα 
έκδοσις τοΰ αύτοΰ Χρονικοΰ, γενομένη υπό τοΰ κ. I. Παμπούκη συμφώνως τφ 
κειμένφ τοΰ Σ. Λάμπρου αλλά μετά πολλών διορθώσεων έπ’ αύτοΰ (I. Τ. Παμ
πούκη, Τοΰ πρωτοσεβάστου καί πρωτονοταρίου Μιχαήλ Παναρέτου, Περί τών 
τής Τραπεζοΰντος βασιλέων, τών Μεγάλων Κομνηνών, όπως καί πότε καί πόσον έκα
στος έβασίλευσεν [1204- 1426], ’Αθήνα 1947) δέν προσφέρεται εις τον έρευνητήν, 
διότι καί τό δλον κείμενον άριθμεΐται μόνον κατά παραγράφους χωρίς άλλην άρί- 
θμησιν κατά στίχους ή. καί φύλλα τοΰ χειρογράφου, άλλα καί διότι δέν άναφέρον- 
ται έκάστοτε αί άντίστοιχοι σελίδες τής κριτικής έκδόσεως Σ. Λάμπρου.
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ρίαι καίτοι είναι λίαν ευάριθμοι, προσφέρουσιν εν τοΰτοις είς τον ερευνη
τήν την δυνατότητα νά διίδη σημεία τινα, τά όποια νομίζομεν δτι είναι 
άρκοΰντα διά μίαν άδρομερή σκιαγράφησιν τοΰ ήμετέρου θέματος.

Ή οικογένεια των Μεγάλων Κομνηνών καταγομένη έκ των Κομνηνών 
τής Κωνσταντινουπόλεως διά τοΰ νεαροΰ ’Αλεξίου ιδρύει τό νέον βασίλειον 1 2. 
Δεν γνωρίζομεν επακριβώς ποιας συνθήκας συνήντησαν οί Μεγάλοι Κομνη- 
νοί 3 4 εν Πόντφ κατά την ϊδρυσιν τής νέας αυτοκρατορίας \ Ύπό των ερευ
νητών γίνεται γενικώς παραδεκτόν, οτι ή στάσις τών εκεί κατοίκων υπήρξε 
λίαν ευνοϊκή προς τούς νέους ηγεμόνας 5, τούς οποίους ευθύς αμέσως παρε- 
δέχθησαν κα'ι ύπήκουσαν. Μετέπειτα πάντως διεμορφώθη νέα κατάστασις, έν 
τή όποίςι ίσχυραί ο’ικογένειαι νεμόμεναι τά ύ-ψιστα τής πολιτείας άξιοόματα

1 Καίτοι αί παράγραφοι 53 - 57 τοΰ Χρονικού δέν άνήκουσιν είς τον Πανάρε
τον (Σ. Λάμπρου, Άπάντησις είς ερώτημα περί τοΰ Χρονικού τοΰ Παναρέτου 
(ΝΕ, Ί", 1909, 284 -288) καί Ό δ. Λαμψίδου, Ό γάμος Δαβίδ τού Μεγάλου 
Κομνηνοΰ καί τό Χρονικόν τοΰ Παναρέτου (Άθηνά, 57, 1953, 365-369), ήμεϊς έν 
τή παρούση μελέτη δέν ποιοϋμεν διάκρισιν τών δυο συγγραφών, διότι σύγχρονος τών 
Μεγάλων Κομνηνών φαίνεται νά είναι καί δ δεύτερος, ό συμπληριόσας τόν Πανάρετον.

2 Την ϊδρυσιν τής αυτοκρατορίας τής Τραπεζοΰντος έμελέτησεν δ A. V a s i- 
1 i e ν, The Foundation of the Empire of Trebizond (1204- 1222) (Speculum, 
11, 1936, 3- 37). Τής μελέτης ταύτης μετάφρασιν είς Ελληνικήν έδημοσίευσεν ό κ. 
I. Παμπούκης ύπό τόν τίτλον : A. A. Β α σ ί λ ι ε φ, 'Η ίδρυση τής Αυτοκρατο
ρίας τής Τραπεζούντας (1204- 1222), ’Αθήνα 1947. Παρατηρήσεις επί τής μελέτης 
τοΰ A. Vasiliev, έδημοσίευσεν δ Ν. Jorga, Une nouvelle theorie sur 1’ori- 
gine et le caractere de l’Empire de Trebizonde (Revue du Sud - Est Euro- 
peen, 13, 1936, 172 - 176). Άπ’ αρχής είναι έκδηλος ή προσπάθεια τών Μεγάλων 
Κομνηνών νά έμφανισθώσιν ώς συνεχισταί τής Βυζαντινής παραδόσεως καί τών 
Βυζαντινών βασιλέων, ή πολιτική δμως αύτη σύν τφ χρόνοι ένεκα τής αποτυχίας 
κατακτήσεως έδαφών έγγύς κειμένων τοΰ γεωγραφικού χοίρου τοΰ Βυζαντίου τείνει 
έπί μάλλον καί μάλλον νά έξαφανισθή, μέχρις δτου εκμηδενίζεται εν xfj πράξεί διά 
τής ύπό Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου άνακαταλήψεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Σημειω- 
τέον δτι καί τυπικώς τό τέλος τής Βυζαντινής Ιδέας διά τούς Κομνηνούς τής 
Τραπεζοΰντος σημειοΰται διά τής συμφωνίας Ίωάννου τοΰ Β' τοΰ Μεγάλου Κομνη
νοΰ μετά τοΰ Βυζαντινού βασιλέως νά έγκαταλεόψη τόν τίτλον καί αύτά ταΰτα τά 
σύμβολα τά ένθυμίζοντα Βυζάντιον. Περί τούτου ίδέ : A. Vasiliev (μετάφρ. 
Παμπούκη), ένθ’ άν. καί W. Miller, ένθ’ άν., 27-29.

3 Έν τφ παρόντι σημειώματι δέν θά έρευνήσωμεν ούτε τήν σημασίαν ούτε τήν 
έκτασιν τών τίτλων τών βασιλέων τής Τραπεζοΰντος, περί τοΰ όποιου παραπέμπομεν 
είς A. Vasiliev (μετάφρ. Παμπούκη), ένθ’ άν., έν συνδυασμφ δμως μετά τών 
παρατηρήσεων τών Ν. Jorga, ένθ’ άν. καί τοΰ καθηγητοΰ κ. F. D δ 1 g e r, ΒΖ, 
36, 1936, 223.

4 Ο Πανάρετος (Σ. Λάμπρου, ένθ’ άν., § 1, σ. 266) γράφει: -' Ηλϋεν ό 
μέγας Κομνηνός ό κύρ 'Αλέξιος... έκοτρατεύοας ό’ εξ Ίβηρίας... και παρέλαβε τήν 
Τραπεζοϋντα...».

5 W. Miller, ένθ’ άν., 15.
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κατέχουσι τοσαΰτην δΰναμιν, ώστε δχι μόνον επηρεάζουσιν ίσχυρώς την 
διοίκησιν τοϋ Κράτους, άλλα καί κατευθΰνουσι κατά περιόδους καί αυτόν 
τούτον τον θρόνον '. Ούτως οί άρχοντες, ως άποκαλοΰνται υπό τοϋ Παναρέ
του αί οίκογένειαι αϋται % στασιάζουσιν εναντίον βασιλεύοντος ήγεμόνος ”, 
έπιβάλλουσιν επί τοϋ θρόνου βασιλέα της άρεσκείας των' ή και ακόμη έπανα- 
στατοϋσι κατά τοϋ βασιλέως, χωρίς έν τελεί νά έπιτϋχωσι τοϋ σκοποΰ 5. 
Επειδή όμως οί επιφανείς οΰτοι ά'νδρες τής αυτοκρατορίας είναι συνήθως 
διηρημένοι εις δυο άντιμαχόμενα ως προς τον βασιλέα στρατόπεδα ", διά 
τοϋτο πολλάκις ή άνοδος εις τον θρόνον νέου βασιλέως επιφέρει είτε τον 
θάνατον 7 είτε τήν άπομάκρυνσιν από τής ενεργοϋ δράσεως τής έν δυσμε
νείς αντιπάλου μερίδος 8. 1 2 * 4 * 6 7 8

1 W. Miller, ένθ’ άν., 53 : «Thus, Trebizond was a Whig oligarchy, 
nominally presided over by a dummy sovereign. A few great families gover
ned, the emperor reigned*.

2 2. Λάμπρου, ένθ’ άν., § 4, σ. 267 : «παρεδό&η παρά τών αρχόντων»· § 10, 
σ. 272: «εταράχ&ηοαν οί άρχοντες»· § 10, σ. 272: «καί τινες τών αρχόντων»· § 10, 
σ. 272 : «καί έτεροι άρχοντες»· § 10, σ. 272 : «έοκοτώϋησαν οί άρχοντες»· § 11, σ. 273 : 
«καταβάντες οί άρχοντες» · § 12, σ. 274: «έακοτώ&ηοαν καί οί άρχοντες»· § 13, σ. 274: 
«οί πρώτοι άρχοντες» · § 16, σ. 277 : «εις τα τών αρχόντων όσπίτια», «μέσον τών αρχόν
των»' § 23, σ. 282 : «καί τινες τών αρχόντων» · § 34, σ. 285 : «οί έκ τών αρχόντων»' 
§ 49, σ. 290: «συν τοις άρχοναιν».

2 Πρόκειται περί τοϋ Γεωργίου τοΰ Μεγάλου Κομνηνοϋ (1266- 1280), ό όποιος 
«παρεδό&η παρά τών αρχόντων έπιβονλως έν τφ ορει τοϋ Τανρεζίον και έζωγρήϋη». 
2. Λάμπρου, ένθ’ άν., § 4, σ. 267.

4 2. Λάμπρου, ένθ’ άν., § 11, σ. 273' § 12, σ. 274' § 13, σ. 274. Οί άρ
χοντες μετά στόλου όδηγοϋσι τούς μέλλοντας νά βασιλεύσωσι καί έπιβάλλουσι τούτους.

6 2. Λάμπρου, ένθ’ άν., § 5, σ. 267' § 9, σ. 27Γ § 16, σ. 277, στίχ. 4 
καί 18· § 16, σ. 278' § 17, σ. 278' § 17- 18, σ. 278 -279" § 34, σ. 285. Τής στά
σεως ταύτης συμμέτοχος ήτο καί ό Μητροπολίτης Τραπεζοϋντος Νήφων, δστις καί 
περιωρίσθη εις τήν Μονήν Σουμελάς. "Ορα Μητροπολίτου Χρυσάνθου, 
ενθ’ άν., 249 - 250.

6 «Έγένετο σύγχυοις καί ταραχή μέσον τών αρχόντων». Λάμπρου, ενθ·’ άν., 
§ 16, σ. 277. Ενδεικτική είναι ή πληροφορία, τήν οποίαν παραδίδει ό Πανάρετος 
περί τών άρχόντων κατά τήν άνοδον εις τόν θρόνον Ειρήνης τής Παλαιολογίνας, 
δτε άλλοι μέν βοηθοΰσι τήν νέαν βασίλισσαν καί καταλαμβάνουσι τήν άκρόπολιν, 
άλλοι δέ πολεμοΰσι κατ’ αυτών κατέχοντες τήν Μονήν τοΰ 'Αγίου Ευγενίου. Λάμ
πρου, ενθ* άν., § 10, σ. 272.

7 Λάμπρου, ένθ’ άν., § 9, σ. 270’ § 12, σ. 274' § 13, σ. 274' § 17, σ. 278.
8 Λάμπρου, ένθ’ άν., § 12, σ. 274' § 16, σ. 277,12 καί 25' § 34, σ. 285. 

Ή ισχύς τών άρχόντων, καίτοι δέν άναφέρεται ρητώς, είναι έμφανής εις τάς αιφνί
διας άλλαγάς τών κατόχων τοϋ θρόνου, δτε θά ήτο άδύνατον τούτο άνευ τής συνερ
γίας τών άρχόντων. Δέν είναι άνευ σημασίας τό γεγονός, δτι ό ’Αλέξιος ό Γ’ συνώ- 
δευσε τόν νεκρόν κατά τήν εκφοράν τοΰ Μεγάλου Δουκός Νικήτα Σχολαρίου. Λάμ
πρου, ένθ’ άν., § 29, σ. 282.
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'Ο ήμέτερος χρονογράφος, ως οι Βυζαντινοί ιστορικοί καί χρονογράφοι 
μετά μεγίστης φειδοΰς αναγράφει ειδήσεις περί τοΰ εις τους Μεγάλους 
Κομνηνούς υπηκόου λαοϋ. Έκτος των προαναφερθεισών ενεργειών τών 
αρχόντων είτε υπέρ τοΰ έξουσιάζοντος βασιλέως είτε εναντίον αΰτοΰ, αί 
όποΐαι προϋποθέτουσι την συμμετοχήν εις αύτάς τοΰ λαοϋ % ύπάρχουσι 
προς τοΰτοις πληροφορίαι δηλοΰσαι την ενεργόν δρασιν τοΰ λαϊκού στοι
χείου. Ούτως εκλειψις ήλιου επί τρίωρον διαρκέσασα συνταράσσει τον λαόν 
καί εξωθεί τούτον κατά τού βασιλέως. Πράγματι συγκεντρούνται έξω τών 
τειχών τής Άκροπόλεως καί, προσθέτει ό χρονογράφος : «λίϋονς επυράν εις 
αυτόν» s. Τό «κοινόν», δηλαδή ό λαός, ρητώς άναφέρεται ότι συνεργεί μετά 
πολλών αρχόντων εις τήν στάσιν κατά τής Ειρήνης Παλαιολογίνας, όταν 
αυτή μετά τον θάνατον τοΰ Βασιλείου άνήλθεν επί τοΰ θρόνου 4. Ό αυτός 
λαός δεν παραδέχεται τήν επί τοΰ θρόνου άνοδον Μιχαήλ. Διά τοΰτο τήν 
νύκτα τής αυτής ημέρας, καθ’ ήν εγένετο υπό τών αρχόντων δεκτός ως βασι
λεύς, επαναστατεί κατ’ αύτοΰ καί τήν πρωίαν τής επομένης «ούκ οΐδα 6 
λαός, γράφει δ Πανάρετος, πώς αυτόν έπεριώρισαν» 6. Ενεργός επίσης 
δράσις τοΰ λαοΰ κατά τών στασιαστών έπέτρεψεν εις τον βασιλέα ’Αλέξιον 
τον Γ' νά συνέχιση νά έξουσιάζη εΐ,ς στιγμήν κρίσιμον καί δι’ αυτόν καί 
τον θρόνον 6.

Σπουδαίος προσέτι παράγων εις τά μεσαιωνικά κράτη ήτο ή ’Εκκλησία. 
Εις τήν αυτοκρατορίαν όμως τών Μεγάλων Κομνηνών, επειδή μετά τινας εν 1 * 3 4 5

1 "Ορα Δ. Ξαναλάτου, Συμβολή εις τήν Ιστορίαν τοΰ Βυζαντινού λαοΰ,
Άθήναι 1940 : «Παρά μικρόν καί ή λέξις λαός ήθελεν άποβληθή έκ τής Ελληνικής 
συνήθειας, διότι οι αύλικοί χρονικογράφοι καί μοναχοί μόνον τόν κύκλον των έ'βλε- 
πον μεροληπτικώς», σ. 14 καί 16 - 17.

3 ’Ενταύθα ύπονοοΰμεν τήν μετά τών αρχόντων σύμπραξιν τών τελείως ελευ
θέρων πολιτών τής αυτοκρατορίας καί ούχί εκείνων, οί όποιοι ένεκα τοΰ έπικρα- 
τοΰντος τότε κοινωνικού συστήματος ήσαν ήναγκασμένοι νά συμμετέχωσι εις πάσαν 
ενέργειαν τοΰ αύθέντου αυτών.

8 «Και εταράχΟη ιό κοινόν κατά τοΰ βαπιλέως, ώοτε και ε'ξωΰεν τοΰ κουλά οννα- 
χϋέντες, λίγους έσυραν εις αυτόν». Λάμπρου, έ'νθ’ άν., 9, σ. 271. Έπιστεύετο, 
ώς φαίνεται, ότι ό βασιλεύς Βασίλειος, ό όποιος παρά τήν νόμιμον σύζυγον είχε σχέ
σεις καί μετ’ άλλης, έπταιε διά τήν έκδήλωσιν ταύτην τοΰ άστρικοΰ κόσμου. "Ορα 
W. Miller, ένθ’ άν., 44-46. Ή πράξις αύτη τοΰ έν αγανακτήσει λαοϋ διά τήν 
αμαρτωλήν ζωήν τοΰ ήγεμόνος εμβάλλει εις σκέψιν μήπως δέν πρόκειται περί πρα
γματικού λιθοβολισμού, αλλά μόνον περί συμβολικού τοιούτου έμφαίνοντος έν είδος 
αναθεματισμού καί αποδοκιμασίας τοΰ ενόχου.

4 Λάμπρου, έ'νθ’ άν., § 10, σ. 272.
5 Λάμπρου, ένθ’ άν., § 11, σ. 273.
ΰ «'Αναταραχτείς δε ό λαός, πάλιν ηλεν&ερώϋη και άπήλϋεν ό βασιλεύς». Λάμ

πρου, έ'νθ’ άν., § 16, σ. 277.
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αρχή αμφιταλαντεύσεις ύφίστατο αμέσως την επίδρασιν τής Εκκλησίας τής 
Κωνσταντινουπόλεως, διά τοΰτο αυτή δεν ήτο δυνατόν να άσκή αποφασιστι
κήν επιρροήν διά την άνάδειξιν νέου βασιλέως ή καί την στήριξιν τοιοΰτου 
επί τοΰ θρόνου Έν τοΰτοις έν τφ Χρονικφ εύρίσκομεν τον αρχιερέα Τρα- 
πεζοϋντος ’Ακάκιον όμοΰ μετά των αρχόντων ύποδεχόμενον τον νέον βασι
λέα Μιχαήλ 2, μετέπειτα δέ τον μητροπολίτην Νήφωνα τον Πτερυγιωνίτην 
συμμετέχοντα συνωμοσίας κατά τοΰ ’Αλεξίου Γ' καί ένεκα τοΰτου περιοριζό- 
μενον έν τή μονή τής Σουμελάς 3.

’Ίδωμεν νϋν ποιοι γίνονται δεκτοί επί τοΰ θρόνου :
’Από τής ίδρΰσεως τής αυτοκρατορίας τής Τραπεζοΰντος μέχρι τής υπό 

των Τούρκων καταλΰσεως ταύτης (1204-1461) εις τον θρόνον άνήλθον 
είκοσι καί έν πρόσωπα, έξ ών τρεις γυναίκες \ Ή μακρά αΰτη σειρά τών 
βασιλέων, γόνων τής οικογένειας τών Μεγάλων Κομνηνών, άποδεικνΰει καί 
έκ τών πραγμάτων βεβαίαν καί ίσχΰουσαν μέχρι τέλους την έν τφ Πόντφ 
πεποίθησιν, ότι 6 ανώτατος αρχών ώφειλε νά είναι έκ τής οικογένειας ταΰ- 
της δ. Προσέτι την προς τους Μεγάλους Κομνηνούς εύνοιαν τοΰ έν γέλ'ει 1 * 3 4 5

1 Περί τοΰ θέματος τούτου δρα Μητροπολίτου Χρυσάνθου, ένθ’ άν., 
175- 185. ’Ενίοτε ό Μητροπολίτης δέν κατήγετο έκ Πόντου. "Ορα Λάμπρου, 
ένθ’ άν., § 44, σ. 288.

5 Λάμπρου, ένθ’ άν., § 11, σ. 273.
3 Λάμπρου, ένθ’ άν., § 34, σ. 285. Έν τφ Χρονικφ πολλάκις γίνεται μνεία 

τής παρουσίας τής ’Εκκλησίας εις επισήμους τελετάς τής αύτοκρατορικής αυλής. 
Λάμπρου, ένθ’ άν., § 12, σ. 274' § 16, σ. 278' § 48, σ. 290' § 50, σ. 291.

4 Έξ αυτών ό Μιχαήλ έβασίλευσε δίς. Τήν πρώτην φοράν μόνον μίαν ημέραν 
(1341), διότι τό εσπέρας γενομένης στάσεως συλληφθείς έφυλακίσθη (Λάμπρου, 
ένθ’ άν., § 11, σ. 273), τήν δέ δευτέραν έπΐ πέντε καί πλέον έτη (Λάμπρου, 
ένθ’ άν., § 15, σ. 276). Πίνακας τών βασιλέων Τραπεζοΰντος παραθέτει ό W. 
Miller, ένθ’ άν., σ. 125.

5 Ή βραχεία βασιλεία Ειρήνης τής Παλαιολογίνας ουδόλως μειώνει τήν ίσχύν 
τών ανωτέρω, διότι αΰτη έβασίλευσεν, άκριβώς επειδή ούδείς άρρην Κομνηνός εύρί- 
σκετο έν Τραπεζοϋντι. Πράγματι τά δύο τέκνα τοΰ Βασιλείου εΐχον σταλή εις τήν 
Κωνσταντινούπολην μετά τής μητρός (Λάμπρου, ένθ’ άν., § 10, σ. 272), ένθα 
εύρίσκετο καί ό άδελφός ’Αλεξίου τοΰ Β’ Μιχαήλ μετά τοΰ υΐοΰ Ίωάννου. Προσέτι, 
έάν ένθυμηθώμεν δτι πατήρ τής Ειρήνης ήτο ό αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου ’Ανδρό
νικος, τότε θά έξηγήσωμεν καί τήν ύποστήριξιν, τήν οποίαν αυτή έλαβεν έκ μέρους 
πολλών άρχόντων τού Πόντου. Τοΰτο άποδεικνύεται και έκ τών πληροφοριών τοΰ 
ήμετέρου Χρονικού. Ό Πανάρετος θεωρεί άσφαλώς σπουδαιότατου γεγονός τόν θάνα
τον τοΰ ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου, δταν άναγράφη τοΰτο (Λάμπρου, ένθ’ άν., 
§ 10, σ. 272). Διότι ολίγον κατωτέρω άναγιγνώσκομεν, δτι ή "Αννα Άναχουτλοΰ 
δώδεκα ημέρας μετά τόν θάνατον τοΰ ’Ανδρονίκου επέρχεται κατά τής Τραπεζοΰντος 
καί εκδιώκει τήν Παλαιολογίναν (Λάμπρου, ένθ’ άν., § 10, σ. 273). "Οσον διά 
τόν ’Ανδρόνικον τόν Γίδωνα (1222 - 1235) παρατηροΰμεν τά εξής : Ούτος έβασίλευ-
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Ποντιακού πληθυσμού εμφαίνει τό γεγονός δτι, καί όταν έπιτυγχάνωσιν αί 
στάσεις των διαφόρων ισχυρών, επί τοΰ θρόνου ανέρχεται πάντοτε απόγονος 
των Κομνηνών \

Ήδυναντο όμως καί αί γυναίκες να βασιλεύσωσι ; Έκ πρώτης ό'ψεως, 
ή βασιλεία, έστω καί πρόσκαιρος, τριών γυναικών δίδει καταφατικήν άπάν- 
τησιν εις τό ερώτημα τούτο. Άλλα έπισταμένη μελέτη τής ιστορίας τών περι
στάσεων, ύφ’ ας αυται άνέλαβον τήν αρχήν, πείθουσι περί τού εναντίου. Ή 
Θεοδώρα 5, θυγάτηρ Μανουήλ τού Α' (1238- 1263), έπωφεληθεΐσα άναμφι- 
βόλως τής φυγής τού βασιλεύοντος Ίωάννου τοΰ Β' (1280- 1297), ανέρχε
ται επί τού θρόνου (1283) διά μικρόν μόνον διάστημα, μετά τό όποιον «και 
πάλιν απεκητέατη εις τό σκαμνιν ό Καλοϊωάννης δ Κομνηνός» 8. 'Η Ειρήνη 
Παλαιολογίνα ήτο σύζυγος Βασιλείου τοΰ Κομνηνού (1332—1340). Οΰτος 
συνδεθείς μετ’ ά'λλης Ειρήνης, τής Τραπεζουντίας, άπεμάκρυνε τήν πρώτην 
σύζυγον διά νά νυμφευθή τήν μητέρα τών δύο τέκνων αυτού 4. Ευθύς δμως 
μετά τον θάνατον τοΰ Βασιλείου (1340) ή Παλαιολογίνα ύποστηριζομένη καί 
υπό μερίδος αρχόντων κατώρθωσε νά καταλάβη τον θρόνον. Κατά τό βραχύ 
χρονικόν διάστημα τής βασιλείας ταύτης εις τήν περιοχήν τού Πόντου δεν 
εύρίσκετο κατά πάσαν πιθανότητα ά'ρρην γόνος τής οικογένειας τών Κομνη
νών. Ή θυγάτηρ δμως Αλεξίου τού Β', ή ’Άννα — είναι δ’ αύτη ή τρίτη 
γυνή ή βασιλεύσασα επί τοΰ θρόνου τής Τραπεζοΰντος —, άφ’ οΰ άπέβαλε τό 
μοναχικόν ένδυμα καί αφού συνέλεξεν έκ τής Λαζίας δυνάμεις, ήλθε καί 
εκδιώξασα τήν Παλαιολογίναν παρέλαβε τήν βασιλείαν (1341) 5. Μετ’ ολίγον 1 2 3 4

σεν επί τοϋ θρόνου τών Μεγάλων Κομνηνών, ώς έπι θυγατρί γαμβρός ’Αλεξίου τοΰ 
Α', άναμφιβόλως διότι οί υιοί τοΰ ίδρυτοΰ τής αυτοκρατορίας ήσαν είσέτι νεαροί καί 
δέν ήδυναντο νά στηρίξωσι τό άρτισύστατον κράτος. ’Εκτός τούτου ό ’Ανδρόνικος 
δέν παρηγκώνισε τούς υιούς ’Αλεξίου τοΰ Α', άφ’ οΰ, ως ό Πανάρετος γράφει (Λάμ
πρου, ένθ’ άν., § 2, σ. 266), άπέθανε «καταλείψας τό βααίλειον τφ αυτοϋ γυναικα
δέλφη) υίφ δε πρωτοτόκφ ’Αλέξιον τον Μεγάλου Κομνηνοϋ Ίωάνιφ Κομνηνφ τφ 
Άξούχφ». "Ορα W. Miller, ένθ’ άν., 20 - 24.

1 Αί στάσεις άπεσκόπουν πάντοτε εις τήν ύποστήριξιν ετέρου γόνου τής ιδίας 
οικογένειας. Ή μόνη έξαίρεσις είναι ή τής Ειρήνης Παλαιολογίνας, ή οποία όμως 
ώς σύζυγος τοΰ τέως βασιλέως, ιός καί ευθύς ανωτέρω έγράφη, άνήλθεν επί τοΰ θρό
νου, διότι δέν ύπήρχεν άρρην Κομνηνός, ώς καί διότι δέν ήτο μικρά ή ύποστήριξις, 
τήν όποιαν παρεΐχεν εις αυτήν ή άμεσος συγγένεια μετά τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαν
τίου, τοΰ όποιου ήτο θυγάτηρ.

2 “Ορα W. Miller, ένθ’ άν., 30.
3 Λάμπρου, ένθ’ άν., § 6, σ. 268.
4 Διά τούς γόμους Βασιλείου τοΰ Μεγάλου Κομνηνοϋ όρα Μητροπολίτου 

Χρυσάνθου, ένθ’ άν., 232-237, ένθα καί αί ένέργειαι τής ’Εκκλησίας τής Κων
σταντινουπόλεως κατά τοΰ δευτέρου γάμου τοΰ Κομνηνοϋ.

“ Λάμπρου, ένθ’ άν., § 10, σ. 273 καί W. Miller, ένθ’ άν., 49.
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παρουσιάζεται άρρην Κομνηνός, τον όποιον πάντες οί άρχοντες υποδέχονται 
ώς βασιλέα. Τοΰτον όμως τήν νύκτα τής πρώτης ήδη ημέρας συλλαμβάνει ή 
’Άννα κα'ι εγκλείει εις φυλακήν \ 'Έν έτος σχεδόν μετά ταϋτα άρχοντες ισχυ
ροί τής Τραπεζοΰντος μετά στόλου συνοδευουσι τον νέον βασιλέα Ίωάννην 
τον Κομνηνόν. Ή ’Άννα καταβιβάζεται από τοΰ θρόνου καί θανατοΰται8.

Ή βραχυτάτη αυτή περιγραφή των περιστάσεων υπό τάς οποίας άνήλ- 
θον αί γυναίκες επί τοΰ θρόνου εμφαίνει, ότι δεν ήτο παραδεκτή ή βασι
λεία γυναικός ειμή μόνον ώς προσωρινή καί μεταβατική κατάστασις, ώς λΰσις 
ανάγκης, μέχρις ότου παρουσιασθή ό άρρην απόγονος των Μεγάλων Κομνη- 
νών. Τότε άφεΰκτως ή γυνή έγκατελείπετο χάριν τοΰ άρρενος.

’Αλλά υπήρχε δίκαιον διαδοχής ; ’Ίσχυε μήπως έθιμον χορηγούν δι
καίωμα προτεραιότητος εις τήν επί τοΰ θρόνου άνάρρησιν ; Τήν άπάντησιν 
εις τά ερωτήματα ταϋτα ποριζόμεθα, εάν έξετάσωμεν τήν σειράν τών βασι
λέων 3. Έκ τής έρεΰνης ταΰτης συμπεραίνομεν, ότι έν 'Γραπεζοΰντι θανόν- 
τος τοΰ πατρός άνήρχετο επί τοΰ θρόνου ή ό πρωτότοκος υιός 1 ή 6 πρεσβΰ- 
τερος τών εν τή ζωή υιών τοΰ θανόντος δ. Όσάκις όμως ένεκα διαφόρων 
λόγων δεν παρουσιάζετο υιός τοΰ άποθανόντος, ό θρόνος τότε ήδΰνατο νά

1 Λάμπρου, ένθ’ άν., § 11, σ. 273.
2 Λάμπρου, ένθ’ άν., § 12, σ. 274 καί W. Miller, ένθ’ άν., 50-51.
3 Όφείλομεν όμως νά έξαιρέσωμεν κατά τήν έρευναν ταύτην τάς τρεις γυναί

κας, αί όποιαι έβασίλευσαν επί τοΰ θρόνου τής Τραπεζοΰντος. Περί τούτων όρα 
ανωτέρω σ. 573.

4 'Ο ’Ιωάννης Λ' μετά τήν παρεμβολήν τοΰ γαμβρού Ανδρονίκου τοΰ Γίδωνος
(Λάμπρου, ένθ’ άν., § 2, σ. 266), ό ’Αλέξιος Β' (Λάμπρου, ένθ’ άν., § 5,
σ. 268), ό ’Ανδρόνικος Β' (Λάμπρου, ένθ’ άν., § 8, σ. 270), ό Μανουήλ Β
(Λάμπρου, ένθ’ άν., § 9, σ. 270).

5 Ό Μανουήλ Λ', δεύτερος υΙός Ίωάννου τοΰ Λ', διαδέχεται τόν πατέρα μετά 
τήν είς τήν μονήν είσοδον τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ Ίωαννικίου (Λάμπρου, ένθ’ 
άν., § 3, σ. 267). Μετά τόν θάνατον ’Ανδρονίκου τοΰ Β' άνέρχονται έπί τοΰ θρόνου 
διαδοχικώς οί ετεροθαλείς άδελφοί τούτου Γεώργιος καί ’Ιωάννης ό Β' (Λάμπρου, 
ένθ’ άν., § 4, 5, σ. 267). Τόν ’Ανδρόνικον τόν Γ' διαδέχεται δ νεώτερος άδελφός 
Βασίλειος, άφ’ ού περιιόρισε καί μετά ταϋτα έφόνευσε τόν βασιλεύοντα οκταετή άνε- 
ψιόν Μανουήλ (Λάμπρου, ένθ’ άν., § 9, σ. 270). Μετά τάς ταραχάς τάς έπελθού- 
σας μετά τόν θάνατον Βασιλείου τοΰ Λ' καί τάς έπί τοΰ θρόνου άναρρήσεις Μιχαήλ 
καί Ίωάννου τήν βασιλείαν άναλαμβάνει ό δεύτερος υίός (τοΰ Παναρέτου ούδέν 
άναφέροντος περί τοΰ πρωτοτόκου) τοΰ Βασιλείου ’Αλέξιος ό Γ' (Λάμπρου, ένθ’ 
άν., § 10, σ. 272' § 11, σ. 273). Τόν ’Αλέξιον τόν Γ’ διαδέχεται ό τρίτος υίός Μα
νουήλ (δ πρώτος υίός ήτο νόθος καί έφονεύθη έκ δυστυχήματος) (Λάμπρου, ένθ’ 
άν., § 48, σ. 289), δ δέ δεύτερος, ό πρωτότοκος άρα τών γνησίων, Βασίλειος (Λάμ
πρου, ένθ’ άν., § 36, σ. 285), θά εΐχεν άσφαλώς άποθάνει, έφ’ δσον τό όνομα 
τοΰτο «κατά τόν προπάππον» τίθεται καί είς τόν έγγονόν τοΰ ’Αλεξίου Γ' (Λάμ
πρου, ένθ’ άν., § 50, σ. 291).
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'Ο βασιλεύς της Τραπεξοΰντος κατά τό Χρονικόν Μιχαήλ τοΰ Παναρέτου 675

καταληφθή καί υπό συγγενούς τοϋ θανόντος, χωρ'ις τούτο νά προσκρούη εις 
την περ'ι τήν διαδοχήν παράδοσιν

Ενίοτε προκαθωρίζετο ό διάδοχος υπό τού βασιλεύοντος. ’Από τής 
βασιλείας μάλιστα ’Αλεξίου τού Γ' επεκράτησεν, ώς φαίνεται, ή συνήθεια 6 

διάδοχος νά μετέχη έμφανώς τής εξουσίας τιμώμενος διά τού αξιώματος τού 
δεσπότου \ Ούτως ό νόθος υιός τού βασιλέως τούτου ’Ανδρόνικος εφερε τό 
αξίωμα τούτο, δτε άπέθανε κατακρημνισθείς άπό τοϋ παλατιού Β.

’Επίσης και διά τον τελευταΐον Μέγαν Κομνηνόν, τον Δαβίδ, δύναται 
νά λεχθή, δτι βασιλεύοντος τού αδελφού Ίωάννου τού Δ' είχε τιμηθή διά 
τοϋ αξιώματος τού δεσπότου 4. Ή πληροφορία τοϋ δευτέρου τμήματος τοϋ 
Χρονικού, καθ’ ήν μετά τοϋ Μανουήλ Δ' προσαγορεύεται και 6 τούτου διά
δοχος ’Αλέξιος ώς βασιίεύςδ, οδηγεί τον ερευνητήν εις τήν πεποίθησιν, 
δτι καί εν Τραπεζοΰντι ενίοτε υπήρχε συμβασιλεία τοϋ βασιλέως μετά τοϋ 
διαδόχου τούτου

Προσθετέον εν τέλει δτι δ μέλλων νά καταλάβη τον θρόνον, είτε 
εύρίσκετο έν Τραπεζοΰντι ?, είτε προσήρχετο εκ τής Κωνσταντινουπόλεως 8 

ή καί άλλαχόθεν ®, άφ’ οΰ εγένετο δεκτός ώς βασιλεύς υπό τών άρχόν- 1 * 3 4 5 6 7 8 9

1 Ό ’Ανδρόνικος Γίδων βασιλεύει ως επ’ αδελφή γαμβρός τοΰ προβασιλεύσαν- 
τος. Κατά τός μετά τον θάνατον τοΰ Βασιλείου ταραχάς. επειδή τά τέκνα τοΰ θανόν- 
τος εύρίσκοντο έν Κωνσταντινουπόλει, τόν θρόνον καταλαμβάνει ό αδελφός ’Αλεξίου 
τοΰ Β' Μιχαήλ καί ό τούτου υίός, έγερθείσης σφοδρας πάλης μεταξύ πατρός καί 
υίοΰ. "Ορα W. Miller, ένθ’ άν., 60-56, 55. Σημειωτέον δτι κατά κανόνα προε- 
βλέπετο τίς θά ήτο ό διάδοχος. ’Ενίοτε δμως ό βασιλεύων πριν ή άποθάνη ώριζε 
τόν διάδοχον, ώς τοΰτο έγένετο διά τόν ’Ανδρόνικον, δστις βασιλεύει «προτροπή καί 
εκλογή» τοΰ πατρός. Λάμπρου, ένθ’ άν.. § 6, σ. 267.

5 Ή συνήθεια αυτή προήλθεν ασφαλώς έκ Βυζαντίου. Διά τό αξίωμα τοΰ δε
σπότου δρα προχείρως L. Β r e h i e r, ένθ’ άν., 144 - 145.

3 «Ό τοϋ βαοιΗως νιος κυρ ’Ανδρόνικος δεοπότης ό μέγας Κομνηνός», Λάμ
πρου, ένθ’ άν., § 48, σ. 289.

4 «Και εύλογήΟη μετά εύσεβονς δεοπότου, τοΰ Ανδρος αυτής κυρ Δαβίδ» (Λάμ
πρου, ένθ. άν., § 57, σ. 294). Διά τήν έννοιαν τής λέξεως δεσπότης = κύριος, αύθέν- 
της, βασιλεύς, δρα Ό δ. Λαμψίδου, Ό γάμος Δαβίδ τοΰ Μεγάλου Κομνηνοΰ 
καί τό Χρονικόν τοΰ Παναρέτου (Άθηνά, 57, 1953, 365 · 369). Είς τόν Δαβίδ δεσπότην 
αποτείνεται καί ή έπιστολή Ίωάννου τοΰ Εύγενικοΰ ή έπιγραφομένη «τφ Δεοπόττμ. 
"Ορα W. Miller, ένθ’ άν., 91.

5 «Είς δε τον ανεψιόν... τόν βαοιλέα κυρ ‘Αλέξιον», Λάμπρου, ένθ’ άν., § 
55, σ. 293.

6 «Τόν νέον βασιλέα», Λάμπρου, ένθ’ άν., § 48, σ. 289 καί § 55, σ. 293.
7 Τοΰτο συμβαίνει διά τούς μέχρι τοΰ Βασιλείου βασιλεύσαντας, ώς καί διά 

τούς μετά τόν ’Αλέξιον τόν Γ'.
8 Ούτως οΐ Βασίλειος, Μιχαήλ, ’Ιωάννης Β', ώς καί ’Αλέξιος ό Γ'.
9 Ό Μιχαήλ διαφεύγει έκ της φυλακής, δτε βασιλεύει τό δεύτερον (Λάμπρου,
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576 Όδ. Λαμψίδου

των ', εστέφετο έν έπισήμφ τελετή είς την εκκλησίαν είτε της Παναγίας 
Χρυσοκεφάλου * είτε τοϋ 'Αγίου Ευγενίου 3. Είναι γνωστόν τοΐς πάσι, οτι 
αί έκκλησίαι αΰται εν τή πρωτευοΰση των Μεγάλων Κομνηνών έχρησιμο- 
ποιήθησαν διαδοχικούς κατά την περίοδον τής αυτοκρατορίας ως επίσημα 
θρησκευτικά κέντρα διά τάς τελετάς τής αυτοκρατορίας τής Τραπεζοΰντος.

ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ

ένθ’ άν., § 11, σ. 273), ή δέ "Αννα Άναχουτλοΰ εγκαταλείπει τήν μονήν (Λάμ
πρου, ένθ·’ άν., § 10, σ. 273).

1 Τούτο συμβαίνει διά τήν ανώμαλον περίοδον μεταξύ Βασιλείου και ’Αλεξίου 
τού Γ’ Ούτως, δτε διά πρώτην φοράν ήλθεν ό Μιχαήλ, οί άρχοντες μετά τού Μη
τροπολίτου Τραπεζοΰντος κατέρχονται είς τόν λιμένα μετά όρκωμοτικοΰ, δηλώσεως 
δηλονότι ύποταγής καί πίστεως είς τόν νέον βασιλέα. Διά τούτο καί, δτε τήν νύκτα 
τής αυτής ημέρας ό λαός τή υποκινήσει τής "Αννας Άναχουτλοΰ καί τή βοη-θ-είςτ 
των «Λαζών» κατώρθωσε νά εκθρονίση τόν Μιχαήλ, γράφει ό Πανάρετος : <ονκ οιδα 
πώς αυτόν επεριώρίσαν» (Λάμπρου, ενθ’ άν., § 11, σ. 273).

2 Λάμπρου, ένθ’ άν., § 12, σ. 274.
8 Λάμπρου, ένθ’ άν., § 16, σ. 276. Δι’ άμφοτέρας τάς εκκλησίας ταύτας 

δρα Μητροπολίτου Χρυσάνθου, ένθ’ άν., 389, 397.
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