II ΠΕΡΙ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ
Μία των άξιολογωτέρων πηγών προς μελέτην των άφορώντων εις τά
τής υπό των Τούρκων πολιορκίας καί άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως
(1453), είναι καί ή 'Ιστορία Λεονάρδου τοϋ Χίου.
Ό αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεονάρδος, Γενουήνσιος έκ Χίου 1, άφηγεΐται τά τοΰ κοσμοϊστορικοΰ γεγονότος έν μακρά έπιστολιμαίφ διατριβή
απευθυνόμενη προς τον πάπαν Νικόλαον τον Ε'. (1447—1455) κατά μή
να Αύγουστον τοΰ 1453, ολίγους μήνας δηλαδή μετά την άλωσιν 1
2.
Ό Λεονάρδος, μετά μακρόν προοίμιον, εν ω αποδίδει τά πάντα εις
τό σχίσμα, επιλαμβάνεται τοΰ θέματός του, αφηγούμενος κατά τρόπον
αφελή καί ειλικρινή τά δσα είδε καί ήκουσε κατά την πολιορκίαν καί την
άλωσιν τής πόλεως, είς την άμυναν τής οποίας καί ό ίδιος έλαβεν ενερ
γόν μέρος.
Έξ αυτού τοΰ ίδιου, αλλά καί έξ άλλων πηγών, πληροφορούμεθα δτι
ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος έν τή κατανομή τών διαφόρων θέσεων είς
τούς διαφόρους αρχηγούς τφ ένεπιστεύθη νά φυλάττη την επί τοΰ Κερα
τίου Ξυλόπορταν καί τά περί αυτήν.
Ό Λεονάρδος είναι ακραιφνής Χριστιανός, θλίβεται δέ εκ βάθους
ψυχής διά τάς τύχας τής Χριστιανικής μεγαλουπόλεως. Επιτίθεται σφοδρώς κατά τών ασυνειδήτων εκείνων Χριστιανών πάσης προελεύσεως, οϊτινες έμάχοντο έν ταΐς τάξεσι τών Τούρκων, δεν δκνεί δέ νά μεμφθή
άπροκαλύπτως καί τον συμπατριώτην του Ίουστινιάνην διά τήν έγκατάλειψιν τής θέσεώς του.

1 Λέγεται δτι ήτο Ελληνικής καταγωγής. Αιχμαλωτιστείς κατά τήν άλωσιν
άπηλευθερώθη πολύ βραδΰτερον. ’Απίθανε τφ 1482 άγνωστον ποΰ. Ό Λεονάρδος
είναι συγγραφείς καί άλλων έργων.
2 Τήν επιστολήν ταΰτην, πλειστάκις δημοσιευθεϊσαν, προχειρότερον δΰναταί
τις νά εύρη έν τή 'Ελληνική πατρολογία τοϋ Migtie (αν καί είναι Λατινιστί γβγραμμένη). Τόμ. 159, σελ. 923—944 υπό τον τίτλον «Leonard! Chiensis Historia Cpolitanae urbia a Mahumete

II eapta, per modum epistolae. Die Auguati, anno 1463,

ad Nicolaum Rom. Pont»,
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Τό Ενδιαφέρον έν tfj συγγραφή τοΰ Λεονάρδου έγκειται έν rfj άφηγήσει των γεγονότων τής πολιορκίας καί τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεο^ς περί ών μάς δίδει πολυτίμους όντως πληροφορίας.
Είναι όμως άξιον πολλής προσοχής τό ότι ή άφήγησις τοΰ Λεονάρ
δου ώς προς τα. σημεία ταΰτα παρουσιάζει, ως θά ίδωμεν έν έκτάσει κα
τωτέρω, αρκετήν αναλογίαν προς την τοΰ Γεωργίου Φραντζή την έν τφ
Γλ βιβλίφ τής μεγάλης αυτοΰ χρονογραφίας1.
Σημειωτέου έν παρόδφ ότι καί ή άφήγησις τοΰ Zorzo Dolfin παρου
σιάζει τάς αΰτάς περίπου αναλογίας, αν καί ό τελευταίος ούτος είναι κά
πως ακριβέστερος τοΰ Λεονάρδου προκειμένου περί τής ορθής άποδόσεως
ονομάτων καί τοπωνυμίων.
Ή παρατηρηθείσα αυτή αναλογία συνετέλεσεν ώστε καί 6 Ε. Pears
καί ό την εργασίαν τοΰτου χρησιμοποίησα? G. Schlumberger έν τφ συγγράμματι αυτοΰ «La prise et le sac de C/ple par les Turcs 1453», προς
δέ καί ό τον τελευταιον τοΰτον μεταφράσας εις την Ελληνικήν Σπυρ.
Λάμπρος1
2 να ύποθέσωσιν ότι καί ό Λεονάρδος καί ό Dolfin ήκολούθησαν τον Φραντζήν. 'Η τοιαΰτη όμως ύπόθεσις φαίνεται ήκιστα πιθανή,
καθότι έ'χομεν την ακριβή χρονολογίαν τής επιστολής τοΰ Λεονάρδου. Αυ
τή έγράφη, ώς εΐδομεν ανωτέρω, κατ’ Αύγουστον τοΰ 1453, αποδέκτης δέ
ταΰτης είναι ό Πάπας Νικόλαος ό Ε'. όστις προέστη τής Δυτικής ’Εκκλη
σίας κατά τά έτη 1447—1455, ενώ ό Φραντζής έγραψε την ιστορίαν του
πολύ μετά την κατάκτησιν καί τής ΙΙελοποννήσου υπό τών Τούρκων καί
παρέδωκε τό χειρόγραφόν του, ώς λέγει ό ίδιος 3, εις χειρας τοΰ ίερέως
’Αντωνίου τή 29ΐΐ Μαρτίου τοΰ από κτίσεως κόσμου έτους ςιρπς', ήτοι τοΰ
σωτηρίου έτους 1478. ’Εάν λοιπόν βασισθώμεν απλώς έπί τών ώς άνω
χρονολογιών, παρατηροΰμεν ότι αύται άποκλείουσι διαρρήδην πάσαν ύπό-

1 Φραντζή, σ. 233, 1—294, 6, έκδ. Βόννης.
2 Σπυρ. Λάμπρου, «Κωνσταντίνος ΙΙαλαιολόγος καί ή πολιορκία καί
ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως, Άθήναι 1914 (Μετάφρασις έκ τοϋ Γαλλικού
τοϋ Schlumberger), σ. 116. Δέν βλέπω διά ποιον λόγον ό μακαρίτης Σπ. Λάμπρος
διαθετών κατά τήν εποχήν του πλεϊστα μέσα υλικά καί ήθικά δέν έπεχείρησε νά
συγγράψη ο ίδιος ιστορίαν τής Άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλ’ άνέλαβε
νά μεταφράση έργον, καλλίτερον τοΰ οποίου δέν ήδύνατο βεβαίως νά γράψη ό έν
παρακμή ευρισκόμενος τότε Schlumberger καί τό υλικόν τοΰ οποίου ήρανίσθη έκ
τοΰ συγγράμματος τοϋ ’Άγγλου Edwin Pears εΰδοκίμως

μέν άσκοϋντος περί τάς

άρχάς του αίώνος τοΰτου τό επάγγελμα τοΰ οδοντιάτρου έν Κ/'πόλει, μή έχοντος
όμως τήν δέουσαν έπιστημονικήν παρασκευήν διά τήν συγγραφήν τοιοΰτου σπου
δαίου έργου. Κυρίως έφιστώ τήν προσοχήν τών έπαϊόντων εϊς τήν σΰγχυσιν τών
πηγών, ήτις πρυτανεύει έν τφ συγγράμματι τοΰτφ.
3 Φρ αντζή, σ. 453, 3—8, έκδ. Βόννης.
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θεσιν περί τής από μέρους τοΰ Λεονάρδου χρησιμοποιήσεως τοΰ Μ. X.1.
Δεν είχον άρά γε ΰπ’ οψιν οί προμνημονευθέντες συγγραφείς τάς χρονο
λογίας ταύτας, ή μήπως έθεώρησαν την επιστολήν τοΰ Λεονάρδου ώς με
ταγενέστερον κατασκεύασμα ; ’Αγνοώ τί συμβαίνει.
Τό επ’ έμοί, επειδή δεν έτυχε να έξετάσω τό χειρόγραφον τής επι
στολής τού Λεονάρδου παλαιογραφικόίς καί να εξακριβώσω ό ίδιος την
ακρίβειαν τής χρονολογίας αυτής, έπέχω να εκφέρω γνώμην. Άλλ’ ώς
παρουσιάζονται νΰν αί χρονολογίαι είναι φυσικώτερον να δεχθώμεν δτι
τό Μ. X. ήντλησεν εκ τής επιστολής τοΰ Λεονάρδου.
Άγόμεθα ούτως εις τό ζήτημα τής εν τφ Μ. X. χρησιμοποιήσεως ξέ
νων πηγών ώς καί τών εν αύτφ είσχωρησασόόν νοθειών.
Καί περί μεν τής χρησιμοποιήσεως εν τφ Μ. X. ξένου ύλικοΰ, βλέ
πε τα προλεγόμενα έν τή έμή εκδόσει τοΰ Φραντζή8, περί δε τών νο
θειών την έν Σόφιμ άνακοίνωσίν μου 31 *περί
*
τοΰ αντικειμένου τούτου.
Ή άνακοί /ωσις αυτή, ώς ήτο επόμενον, ήγειρε σπουδαίας αντιρρήσεις,
άλλ’ έν τφ μεταξύ ό κ. Franz Dolger άπέδειξεν1 δτι καί τό μέγα περί
Μονεμβασίας τεμάχιον έν τφ Μ. X. (έκδ. Βόννης, σ. 395—405) είναι υπο
βολιμαίοι» καί προέρχεται έκ τοΰ ίδιου νοθευτοΰ, τοΰ Μακαρίου Μελισσηνοΰ δηλονότι. Τελευταίως όμως δ Βέλγος καθηγητής κ. Stephane Binon
πραγματευόμενος περί τών έν Άθήναις φυλασσομένων δύο χρυσοβούλλων
τοΰ ’Ανδρονίκου Βλ τοΰ Παλαιολόγου υπέρ τής μητροπόλεως Μονεμβα
σίας 5, *έλυσεν
*
όριστικώς καί τό ζήτημα τών έν τφ Μ. X. είσχωρησασών
νοθειών, υπό τάς εξής συνθήκα;. Έν τή προμνημονευθείση ανακοινώσει
μου είχον αναφέρει μεταξύ άλλων δτι εις χωρία τοΰ Μ. X. άντληθέντα
έκ τοΰ Νικηφόρου Γρήγορά έγένοντο προσθήκαι υπόπτου ποιου καί δτι

1 Διά τών γραμμάτων Μ.

X. δηλοΰται ενταύθα καί εφεξής τό Μέγα Χρονι

κόν τοΰ Φραντζή.
3 ’Έκδοσις Teubner, σ. V—VI.
sJeanB.

Falier-Papadopoulos, «Phrantzes est-il reellement

l’auteur de la grande chronique qui porte son nem? Izvestija (Bulletin de 1’lnft.
Arch. Bulgare, t. IX, 1 (1935), p

177—189).

* Έν τή περισπουδάστω αύτοϋ πραγματείφ «Bin literarischer und

diploma-

tischer Falscber des 16 Jahrhunderts. Metropoljt Macaiits un Mcncmtasia» 6ημοσιευθείση έν Otto Glauning zmn 60 Gebustag Festgabe aus Wissenschaft und
Bibliothek. Leipzig, verlag, Richard Hadl, 1936, σελ 25—35. 'Η πραγματεία αΰτη
μετεφράσθη τελευταίως

εις την Ελληνικήν υπό Όδυσσέως Λαμψίδου, Άθήναι

1938.
’Stephane

Binon,

«1,’histoire et

les d' 1ndronic II en faveur de Monembasie.

la legende des deux Chrysobul-

Macaire on Phranthes»? Echos d’O-

rient, Nos 191—192, Juillet Decetnbre 1938, a. 274 - 311. Μετά πανομοιότυπων τον
τέλους άμφοτέρων τών χρυσοβούλλων.
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μία τών προσθηκών τούτων μέ ώδήγησεν έπί τά ίχνη τοϋ πλαστογράφου.
Ή προσθήκη αυτή έγένετο εις χωρίον πραγματευόμενοι’ περί τοΰ πατριάρχου ’Αθανασίου τοΰ Α'. (1289—12915 καί 1303- 1311).’Έχει δέ ή
προσθήκη ως έξης: όρμώμενος εκ Πελοπόννησου έκ χώρας λεγομένης
Άνδρούσης' καί διό τούτο μέν προστάζει βασιλική καί ψήφιρ συνοδική την
εαυτού πατρίδα Άνδροΰσαν επισκοπήν έτίμησε καί τή μητρσπόλει Μονεμβασίας ύποτάσσεσθαι < έταξε > ι.
Ούδείς όίλλος έκτος τού μητροπολίτου Μονεμβασίας Μακαρίου τού
Μελισσηνοϋ, ακμάσαντος περί τό 1571, έδειξε τόσον παράφορον ενδιαφέ
ρον δια τό ζήτημα τής έκ τής μητροπόλεως Μονεμβασίας έξαρτήσεως
τής επισκοπής ’Ανδρούσης, ώς τούτο κατάδηλον γίνεται έκ τών ιδιωτι
κών εγγράφων τοϋ περί ού ό λόγος μητροπολίτου, φυλασσόμενων έν τφ
κώδικι Napol. II-C. 35 (Cyril. 36), ένθα άπασαι αί νοθεΐαι αυτού έν τε
τή μεγάλη χρονογραφίφ τού Γ. Φραντζή καί έν άλλοις γραπτοΐς μνημείοις πασιφανώς άποδεικνύονται 3.
Δυστυχώς βασισθείς εις τούς «Πατριαρχικούς Πίνακας» τοϋ Μα
νουήλ Γεδεών (σ. 402—3) έδέχθην ώς ορθήν τήν έν τφ ώς άνω παρεμβλήτφ χωρίφ πληροφορίαν περί τής γενετείρας τοΰ Πατριάρχου ’Αθανα
σίου καί ήρκέσθην νά διαπιστώσω τήν νοθείαν πιστεύσας δτι ή έν τφ
χωρίφ τούτφ ψευδολογία περιωρίζετο μόνον εις τό ζήτημα τής έκ τής μη-1 2

1 Γ. Φ ρ α ν τ ζ ή σ. 25, 13—16, έκδ. Βόννης=Τβιι1.ηβΓ, 30. 10—14.
2 Περί τοΰ περιεχομένου τοΰ κώδικος τοΰτου ώς καί τοΰ κ. II-C. 36 ήσχολήθη καί ό ήμέτερος Σπ. Λάμπρος έν Ν. Έλληνομν., τ. ΙΘ'. Φαίνεται όμως δτι δέν
εξητασεν ό ίδιος τούς κώδικας τούτους, διότι άλλως καί τά πράγματα ακριβέστε
ρου θά έξέθετε, θά ανεύρισκε δέ καί τό περίφημου χρυσόβουλλον Άυδρουίκου Β'.
τοΰ Παλαιολόγου ύπέρ τοΰ Γρηγορίου τοΰ Μελισσηυοΰ, τό όποιου έθεωρεΐτο ώς
απολεσθέυ. Ή τύχη τής άνευρέσεως αύτοΰ έπεφυλάχθη εις εμέ, ώς ήδη έδήλωσα
έν τή έν Σόφιφ ανακοινώσει

μου (Izvestjja,

p. 184—185). Ό Buchon δίδωυ περι

γραφήν καί περίληψιν τοΰ χρ. τούτου έν ταΐς Nouvelles recherches historiques sur
la principaute franpaise de Moree, t. I,

Paris, 1843, σ. 245, έκτος τοΰ δτι ποιείται

έσφαλμέμην παραπομπήν, λέγει δτι τό περί υύ ό λόγος χρ. ’Ανδρονίκου τοΰ Β'. εί
ναι γεγραμμένον «εις γλώσσαν Ελληνικήν». Τοΰτο συνετέλεσεν άστε νά παραπλανηθώσιν έκτοτε πάσαι αί σχετικαί προς άναζήτησίν του έρευναι. Πάντες οί
ποιησάμενοι λόγον περί αύτοΰ άρκοΰ'ται νά παραθέτωσι τό σχετικόν τοΰ Buchon
σημείωμα (βλ. Zach. von Lingenlhal, t. Ill, p. 616 (έν ύποσημ.)—Migne Ρ. G. I.
161, στήλη 1055—56 (έν ύποσημ.).

Προφανώς όμως κατά παραδρομήν έγραψεν ό

Buchon «εις γλώσσαν Ελληνικήν» αντί νά γράψη έν Λατινική μεταφράσει. Τοΰτο
έχων ύπ'δψιν έξήτασα τά έν τφ κ. Nap II-C. 35 (Cyr. 36) Λατινιστί γεγραμμένα
έγγραφα καί άνεΰρον τό περί οΰ ό λόγος χρυσόβουλλον, τό όποιον πρόκειται

νά

έκδώση προσεχώς ό καθηγητής κ. Franz Dolger. Τό περί ού ό λόγος χρυσ. εύρίσκεται έν τφ κώδ. Napol.

II-C.

35 (Cyr. s6) ff. 58α—60α. άρχ. Andronicus Co-

mnenus Paleologus Romanorum Imperator. Decet sane vigi'.em . .. ,
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τροπόλεως Μονεμβασίας έξαρτήσεως τής επισκοπής Άνδροΰσης, τοΰ νοθευτοΰ εύρόντος την κατάλληλον ευκαιρίαν νά δώση βάσιν τινά νομιμότητος εις τάς παραλόγους διεκδικήσεις του, καί έσταμάτησα έ'ως έδώ.
Ό κ. Birton δμως μετά τής ίδιαζοΰσης αΰτφ έμβριθείας προέβη περαιτέρα) εν ταίς έρευναις του σχετικώς προς τό ζήτημα τοΰτο, καί άπεκάλυψεν, έπί τή βάσει άναμφισβητήτου κόρους πειστηρίιυν, δτι ό πατριάρ
χης ’Αθανάσιος ουδόλως κατήγετο έξ Άνδροΰσης άλλ’ έξ Άδριανουπόλεως Χ.
Πας τις βλέπει νΰν δτι ή άποκάλυψις τής άφαντάστου ταύτης θρασΰτητος ψευδολογίας τοΰ νοθευτοϋ παρέχει άπόδειξιν αΐρουσαν τοΰ λοιποΰ πάσαν αμφιβολίαν καί διά τάς νοθείας τής μεγάλης χρονογραφίας
καί διά τό πρόσωπον τοΰ νοθευτοϋ καί δυναμένην νά Ικανοποίηση πλή
ρως τάς απαιτήσεις καί τής αΰστηροτέρας κριτικής.
Ό κ. St. Binon παρατάσσει εν συνεχεία καί ά'λλα αξιόλογα επιχει
ρήματα, έξ ών άναφέρομεν ένταΰθα εκείνο τό οποίον δεικνύει την σχέσιν τοΰ νοθευτοϋ τής μεγάλης χρονογραφίας και προς τό υπέρ τής μητροπόλειυς Μονεμβασίας νόθον χρυσόβουλλον ’Ανδρονίκου τοΰ Β', τό ύπ’
άριθ. δηλονότι 1462 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών. Πράγματι εν τφ
μεγάλου περί Μονεμβασίας προσθέτου τεμαχίφ *3 *ό* νοθευτής λόγον ποιού
μενος περί των τή μητροπόλει Μονεμβασίας έπικυρωθέντων προνομίων
υπό ’Ανδρονίκου τοΰ Β’, έχει ΰπ’ δψιν του τό νόθον χρυσόβουλλον καθ’
δτι την χρονολογίαν τοΰτου χρησιμοποιεί 3.
Η παρέκβασις αυτή ήτο αναγκαία, διά νά καταδειχθή δτι τό ζήτημα
περί των έν τφ Μ. X. νοθειών έλΰθη πλέον οριστικούς. Τό μόνον τεμάχιον τής χρονογραφίας ταυτης εκ τών μη άντληθέντων έκ τής μικράς χρο
νογραφίας (minus), τό όποιον παρουσιάζει έν τφ συνόλφ του σημεία αυθεντικότητος, είναι τό πραγματευόμενον περί τής πολιορκίας καί άλώσεως
τής Κ/πόλεως (έκδ. Βόννης σ. 233, 1—294, 6). 'Τπάρχουσιν έν τούτοις καί
έν αύτφ καταφώρου νοθείας χωρία, οία είναι τά περί τοΰ Δον Φραγκί
σκου τοΰ Τολέδου1 καί περί των Κρητών ναυτών °, ά'τινα υπέδειξα έν
τή έν Σόφιψ γενομένη ανακοινώσει μου.
Γενικώτερον έν τφ προοιμίφ τής έμής έκδόσεως6 τοΰ Φραντζή υπέ
δειξα τον Λεονάρδον τον Χίον ώς κείμενον σχέσιν έ'χον προς τά έν τφ
μεγάλφ τουτψ τεμαχίφ έκτιθέμενα
1 Stephane Binon, ’Ένθ’ ανωτέρω, σ. 301—302.
3 Βλέπε ανωτέρω σ. 6.
* Φ ρ α ν τ ζ ή, σ. 399, 3, έκδ. Βόννης.
‘Φραντζή, σ. 255, 23—256, 3 καί σ. 286, 13—16, έκδ. Βόννης,
δ Ίδ. σ. 287, 19-288, 7.
β Φραντζή, σ. VI, έκδ. Teubner.
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Τά κύρια σημεία τής άφηγήσεως τού Λεονάρδου είναι τα εξής: ή
έ'ναρξις τής πολιορκίας, τά τοΰ μεγάλου τηλεβόλου, ή ναυμαχία τοΰ Φλαντανελά, ή κατανομή των θέσεων έν τή πολιορκουμένη πόλει είς τούς δια
φόρους αρχηγούς, ή χρησιμοποίησις υπό τοΰ Κωνσταντίνου των εκκλησια
στικών κειμηλίων, ή διά ξηράς μεταφορά τοΰ Τουρκικού στόλου εις τον
Κεράτιον, ή άποτυχοΰσα απόπειρα τοΰ Ίωάννου Κόκκου προς εμπρη
σμόν τοΰ στόλου τούτου, οι λόγοι τούς οποίους έξεφώνησαν Μωάμεθ ό
Β'. καί Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος, ή άλωσις. Αλλά περί τά σημεία
ταΰτα καί κατά την αυτήν τάξιν1 περιστρέφεται καί ή άφήγησις τοΰ
Γ’ειοργίου Φραντζή έν τφ προμνημονευθέντι τεμαχίφ τοΰ μεγάλου χρο
νικού. Πρόσθες δέ δτι αί περιεχόμεναι λεπτομέρειαι είναι περίπου αί αύταί εν άμφοτέραις ταΐς διηγήσεσιν, δ,τι δέ λείπει από τον ένα των δύο
τούτων ιστορικών, καί τό όποιον μάς είναι γνιοστόν έξ άλλων πηγών,
λείπει πάντοτε καί από τον άλλον. Έντύπωσιν π. χ. εμποιεί τό δτι ούτε
ό Φραντζής ούτε ό Λεονάρδος όμιλοΰσι ή ποιούνται υπαινιγμόν τινα περί
τοΰ έν Βυζαντίφ ευρισκομένου Τούρκου ήγεμονίδου Όρχάν, ένφ παρά
τοΐς άλλοις ίστορικοΐς τοΐς 'Αλώσεως διά μακρών έκτίθενται τά κατ’ αυ
τήν. Καί τό νά μή όμιλή μέν ό Λεονάρδος περί τοΰ Όρχάν, κάπως βε
βαίως δικαιολογείται’ ίσως, ώς ξένος, νά ήγνόει την παρουσίαν του,ισως
μάλιστα, δπερ κατά την έμήν γνώμην είναι πιθανώτερον, ή ακραιφνώς
Χριστιανική συνείδησις τοΰ ιεράρχου νά μή έπέτρεψεν εις αυτόν νά άναφέρη καί Τούρκον υπερασπιστήν τής κινδυνευούσης Χριστιανικής πόλεως,
αλλά πώς είναι δυνατόν νά φαντασθή τις δτι ό Φραντζής, έάν βεβαίως
πρόκειται περί τοΰ πραγματικού Φραντζή, ήγνόει τον Όρχάν καί τά κατ’
αυτόν ; Τούτο είναι εντελώς άπίθανον, έφιστώ δέ ιδιαιτέρως τήν προσο
χήν τοΰ αναγνώστου επί τοΰ σημείου τούτου.
Τό ζήτημα τοΰ Όρχάν είναι έκ τών σπουδαιότατων τής προ τής πο
λιορκίας καί τής κατά τήν πολιορκίαν περιόδου.
Είναι τοΐς πάσι γνωστόν δτι ένφ ό Μωάμεθ ό Β'. άνενέωσε τάς
μετά τών γειτόνων του συνθήκας τοΰ πατρός του, Κωνσταντίνος ό ΙΙαλαιολόγος εζήτησε παρ’ αύτοΰ τήν αύξησιν τής έπιχορηγήσεως, ήν έτέλει
ή Τουρκική αυλή διά τήν συντήρησιν τού Τούρκου ήγεμονίδου Όρχάν έν
Κ/πόλει.
Ό φίλος τών 'Ελλήνων Χαλήλ-πασάς έ'μεινε κατάπληκτος προ τοΰ
άκαίρου καί ήκιστα διπλωματικού μέτρου τής Βυζαντινής αυλής. Πάντως
τοΰτο έχρησίμευσεν ώς πρόφασις είς τον πορθητήν, διά νά κηρύξη τον

1 Ή χρησιμοποίησις τών εκκλησιαστικών κειμηλίων, ίν μέν τφ Μ X. αμέσως
προτάσσεται τής κατανομής τών θέσεων, ενώ παρά Λεονάρδω αμέσως επιτάσσεται
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προ πολλοΰ άλλως τε μελετώμενον πόλεμον κατά τής Ελληνικής αυτο
κρατορίας. Άλλα τίποτε περί τούτων έν τφ Μ. X., ούτε περί τής δράσεως
τοΰ Όρχάν κατά την πολιορκίαν, ούτε περί τοΰ τραγικού θανάτου του.
’Εάν λάβη τις ύπ’ όψιν τον αληθή κυκεώνα τών άλληλοσυγκρουομένων ειδήσεων, τάς οποίας μάς παρουσιάζουσιν οί διάφοροι αύτόπται τής
πολιορκίας καί τής άλώσεως, "Ελληνες τε καί ξένοι, σχετικώς προς την κα
τανομήν τών θέσεων 1 εις τους διαφόρους αρχηγούς διά την άμυναν τής
πόλεως, παρατηρεί ότι μόνον μεταξύ τοΰ Μ. X. καί τοΰ Λεονάρδου υπάρ
χει σχεδόν πλήρης ομοφωνία. Ή ούσιωδεστέρα διαφορά είναι σχετική
προς τον Νικόλαον Γουδέλην εις ον, κατά τον Λεονάρδον, ό Κωνσταντί
νος άνέθηκε την έμπιστευτικωτέραν αποστολήν, νά παραμείνη δήλα δή
μετά τών άνδρών του έν επιφυλακή εις τό κέντρον τής πόλεως καί νά
σπεΰδη προς ένίσχυσιν κινδυνεΰοντος τυχόν σημείου παρά τα τείχη. Τό
Μ. X. έν τοΰτοις παραλείπει τό όνομα τοΰ Νικολάου Γουδέλη1
3 2καί άντ’
αύτοΰ μάς παρουσιάζει τον Νικηφόρον ΓΙαλαιολόγον, πρόσωπον μη μνημονευόμενον υπό ούδεμιάς άλλης πηγής.
Έδώ μοιραίως πάλιν φερόμεθα εις τό ζήτημα τών νοθειών τοΰ Μα
καρίου Μελισσηνοΰ.
Ώς ήδη διά μακρών έξέθηκα έν τή έν Σόφιρ ανακοινώσει μου, προς
δε καί αλλαχού, κατά την μικράν χρονογραφίαν (minus), ής ή αύθεντικότης είναι απολύτου κύρους, Κωνσταντίνος δ ΙΙαλαιολόγος θέλουν νά άμείψη τάς πολλαπλός υπηρεσίας τοΰ έμπιστου του Γεωργίου Φραντζή, έσχεδίασε νά νυμφεύση τον υιόν τούτου Ίοκίννην μετά τής θυγατρός τοΰ
επίσης έμπιστου καί συγγενούς του Νικολάου Γουδέλη. Έν τφ Μ. X. όμως
άλλως έκτίθενται τά πράγματα. Κατ’ αυτό παρουσιάζεται δ ΚωνσταντΤνος όυς θέλων νά ύπανδρεύση την θυγατέρα τοΰ Φραντζή Θάμαρ μετά
τοΰ νεαρού ήγεμονίδου Νικηφόρου τοΰ Μελισσηνοΰ3 γόνου καί μοναδι
κού κληρονόμου τοΰ ενδόξου καί πλουσιωτάτου οίκου τών Μελισσηνών.
Είναι περιττόν νά έπαναλάβωμεν ότι πάντα τά σχετικά προς τούς Μελισσηνούς έν τφ Μ. X. είναι νόθα καί υποβολιμαία. Περί συνοικεσίου
Γουδέλη φυσικά έν τούτφ ούδείς γίνεται λόγος, ουδέ καν μνημονεύεται
έν αύτφ τό όνομα τής ιστορικής ταύτης οικογένειας. Σημειιοτέον δέ ότι
άλλοι ιστορικοί τής άλώσεως μνημονεύουσιν, έκτος τοΰ υπό τοΰ Λεο
νάρδου άναφερομένου Νικολάου Γουδέλη, καί τον Μανουήλ Γουδέλην

1 Τοϋτο πιθανώς προέρχεται έκ τοΰ δτι κατά τήν πολιορκίαν θά έγένοντο αλ
λεπάλληλοι μεταβολαί θέσεων.
2 Πρώτος ό Franz Dolger παρετήρησε τοϋτο, ένθ’ άν. σ. 14 σημ. 4 τής ελλη
νικής μεταφράσεως.
s Τούτου έγγονος παρουσιάζεται ό Μακάριος Μελισσηνός.
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Ιντεταλμένον υπό τοΰ αύτοκράτορος την φροΰρησιν της Καλιγαρίας Πύ
λης μετά τοΰ Ίωάννου Γράντη, έν φ άλλοι πιστοποιοΰσιν δτι 6 Νικό
λαος Γουδέλης ήτο εντεταλμένος την φροΰρησιν τής Πΰλης τής Σηλυβρίας μετά τοΰ Μαυρίκιου Κατάναιο καί τοΰ Βαπτιστοΰ Γρίττη, προτάσσοντες τό όνομα τοΰ Κατάναιο. Δεν είναι άπίθανον να έθεάθη μαχόμενος καί παρά την πύλην ταΰτην ό Νικόλαος Γουδέλης ηγούμενος τοΰ σωματος των ενισχύσεων.
Ό Λεονάρδος, προκειμένου περί τής πόλης ταΰτης, ήν ονομάζει, ως
καί οί Βυζαντινοί, πόλην τής Πηγής (porta pig hi) τοποθετεί εις ταΰτην μόνον τον Μαυρίκιον Κατάναιο έντεταλμένον νά φύλαξη την γραμ
μήν τοΰ τείχους από τής πΰλης ταΰτης μέχρι καί τής Χρυσής πΰλης. Κατά
τό Μ. X. όμως ή φροΰρησις τής πΰλης τής Σηλυβρίας, σις την ονομάζει
είναι ανατεθειμένη εις τον Θεόφιλον ΙΙαλαιολόγον. Τον τελευταΐον τού
τον ό Λεονάρδος τοποθετεί εις την Καλιγαρίαν πΰλην μετά των Θεο
δώρου Καρυστινοΰ καί Γερμανού Ίωάννου Γράντη, οΰς μόνους αναφέρει
τό Μ. X. ώς εντεταλμένους την φροΰρησιν τής πΰλης ταΰτης.
’Άλλη διαφωνία μεταξύ Λεονάρδου.καί ιοΰ Μ. X. είναι ή εξής' από
των Ύψωμαθείων μέχρι τής Χρυσής πΰλης ή φροΰρησις των θαλασσίων
τειχών είναι έμπεπιστευμένη καί κατά τό Μ. X. καί κατά τον Λεονάρ
δον εις τον Βενετόν ’Ιάκωβον Κονταρίνην, προκειμένου όμως περί τής
γραμμής τοΰ χερσαίου τείχους, τό όποιον από τής πΰλης τής Πηγής κα
τέρχεται προς την θάλασσαν καί συναντά τά παραθαλάσσια τείχη ολί
γον κατωτέρω τής Χρυσής πΰλης (εις τό Βραχιάλιον), ό μέν Λεονάρδος
τοποθετεί, ώς είδομεν ανωτέρω, τον Μαυρίκιον Κατάναιο (virum nobilem genuensem), τό δε Μ. X., συγκεκριμένως επί τής Χρυσής πΰλης, τον
Γενουήνσιον Μανουήλ, απλώς άνευ έπωνΰμου. Προφανώς πρόκειται εν
άμφοτέραις ταϊς πηγαις περί τοΰ ίδιου προσοόπου, τοΰ οποίου τό όνομα
κακώς άπεδόθη έν τφ Μ. X., μηδεμιάς αμφιβολίας χωροΰσης δτι τό όνο
μα τοΰ περί ού ό λόγος Γενουηνσίου όρθώς έχει παρά τφ Γενουηνσίφ
Λεονάρδορ. Υπέρ τής εκδοχής ταΰτης συνηγορεί καί ή παράλειι|πς τοΰ
έπωνΰμου Κατάναιο, πράγμα συνηθέστατον έν τφ Μ. X. προκειμένου
περί ξένων οικογενειακών ονομάτων. Οΰτω τών αδελφών Παΰλου ’Αν
τωνίου καί Τρωΐλου Bocchiardi1 τών φρουροΰντων εις τό Μυριάνδριον,
έν τφ Μ. X. παραλείπεται τό οικογενειακόν όνομα έπ’ ίσης παραλείπεται έν αύτφ καί τό οικογενειακόν όνομα de Langasco τοΰ ήμετέρου Λε
ονάρδου, Ιμπεπιστευμένου την φροΰρησιν τής Ξυλόπορτας3. Επομένως1 2

1 Φ ρ α ν τ ζ ή, έκδ. Βόννης, σελ. 253, 10—11.

L e ο n a r d u s,

σ. 934 D.

2 Φραντζή, εκδ. Βόννης, σ. 254, 14.—L eonardus, ο. 935. A.
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καί εν τφ περί τής Χρυσής πύλης χωρίφ τού Μ. X. (έκδ. Βόννης, σ. 253,
5—6) αντί Μανουήλ άναγνωστέον Μαυρικίφ, δπερ άλλως καί εξ άλλων
πηγών έπιβεβαιοΰται. Ό Μαυρίκιος ούτος έλαβε μέρος καί εις την ναυ
μαχίαν τοΰ Φλαντανελά. Σημειωτέον δε δτι ένφ τα κατά την ναυμαχίαν
ταυτην εκτίθενται απαράλλακτα καί εν τφ Μ. X. καί παρά Λεονάρδφ,
έν τφ Μ. X. παραλείπονται άπαντα τά ονόματα των Γενουηνσίων πλοι
άρχων οΐτινες μετέχουν αυτής. «Naves Mauritio Genuense Catano imperante ex adverso repugnant. Ibi Deniitrius de Novaria et Baptista
de Felliczano, Balanerii patroni genuenses ardue pugnam prosequntur* (Leon. σ. 931, B).
Είς τάς προαναφερθείσας ομοιότητας μεταξύ τής άφηγήσεως τοΰ
Λεονάρδου καί τής τοΰ Μ. X. θά προσθέσωμεν μίαν ακόμη, τό δτι εν
πολλοΐς χωρίοις άμφοτέρων καί ή φρασεολογία είναι ή αυτή ή περίπου ή
αυτή. Ούτως ό Λεονάρδος επιτιθέμενος εναντίον τοΰ Ίουστιάνη λέγει τά
εξής: «At ille salutis, gloriae sui oblitus, uti altam quidem primo
magnanimitatem, ita posthac pusillanimitatem suffere, non recedere,
si vir erat,vel saltern alium, qui loco sui stetisset, subrogare». (Leonardus, p. 941, A) Έν τφ Μ. X. σχετικώς άναγινώσκομεν τά εξής: μή
μνημονευων τής γενναιότητος καί επιδεξιότητος, ήν άρχήθεν έδειξε καί
οΰκ είπε τοΐς συνοΰσιν αυτφ ουδέν, οΰτε άντ’ αύτοΰ ειασέ τινα έτερον»
(εκδ. Βόννης, σ. 284,

1—4).
Προκειμένου περί τοΰ Θεοδώρου Καρυστινοϋ τό Μ. X. παραδίδεΓ
«Θεοδώρφ δε τφ εκ Καρύστου, άνδρί πολεμιστή καί δραστηρίφ καί το
ξότη ήσκημένψ υπέρ άνθρωπον» (έκδ. Βόν. σ. 254, 11—13), ό δε Λεο
νάρδος «Theod. Caristino senex sed robustus graecus in arcu doctissimus» (Leon σ. 934, D).
’Ιδού καί μία περικοπή εκ τοΰ λόγου τοΰ Κωνσταντίνου έκ τοΰ κει
μένου τοΰ Φραντζή ειλημμένη (πρόκειται περί των ελεφάντων οί όποιοι
κατεπτόησαν τούς 'ίππους των Ρωμαίων)- «καί εάν ζφον άλογον έδιωξε,
πόσον μάλλον ημείς οί των ζφων καί αλόγων υπάρχοντες κύριοι, καί οί
καθ’ ημών ερχόμενοι.... ώς ζφα άλογα καί χείρονές είσι»-1 έν φ ό Λενάρδος λέγει: «Bestiae enini fugantur a bestiis, vos qui homines estis
magnanimini bestias illas \iriliter substinebitis»1
2.
Έκ τής προσλαλιάς τοΰ Κωνσταντίνου προς τούς Βενετούς παραβλητέα τά εξής παρά Φραντζή 3 «Ενετοί εύγενείς... άνδρες ισχυροί καί
στρατιώται δυνατοί... ο'ί διά των έστιλβωμένων υμών ρομφαίων καί χά-

1Φραντζή, έκδ. Βόννης, σ. 275, 1—4.
a Leonardus, σ. 939 A.
3 Φραντζή, σ. 277. 11—16, έκδ. Βόννης.
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ριτος πολλάκις πλήθος ’Αγαρηνών έθανατώσατε, καί τό αίμα αυτών πσταμειδώς εκ τών χειρών υμών έρρευσε», παρά Λεονάρδφ «Ο Veneti, viri
potentissimi quorum g'ladio saepenumero Turcorum sanguis eifuditur*1.
Παραβλητέα ή παρά Φραντζή περιγραφή τής πρωίας τής 29ης
Μαΐου' «... τοϋ φωτός τής ημέρας αύγάζοντας καί εκ τών ανατολών
τό ροδοειδές τής πρωίας ένέφαινεν» 31 *καί παρά Λεονάρδφ3 Necdum
Phoebus orbis perlustrat liemisphaerium . . . ».
Χάριν τής αλήθειας πρέπει νά σημειωθή ενταύθα δτι ή άφήγησις
τοΰ Μ. X. είναι πλέον εκτεταμένη ώς περιέχουσα επί πλέον λεπτομερείας
τινάς, ή ή τοΰ Λεονάρδου ούχ’ ήττον αί ΰπάρχουσαι άναλογίαι καί ομοιό
τητες μεταξύ άμφοτέρων δικαιολογοΰσιν έπαρκώς την γνώμην τής έξαρτήσεως τής μιας άφηγήσεως από τής έτέρας Πάντως, έπαναλαμβάνομεν
καί πάλιν, εάν τό χειρόγραφον τοΰ Λεονάρδου είναι αυθεντικόν καί ή έν
αύτψ διδομένη χρονολογία ακριβής, πρέπει άδιστάκτως νά άπορρίψωμεν
την γνώμην τής έξαρτήσεως τοΰ Λεονάρδου από τοΰ Μ. X.
Με τήν προϋπόθεσιν λοιπόν τής αύθεντικότητος τοϋ χειρογράφου
τοΰ Λεονάρδου τείνομεν νά δεχθώμεν δτι μάλλον ό Φραντζής ήντλησεν
εξ αύτοΰ. ’Αλλά ποιος Φραντζής ήντλιισεν, ό γνήσιος; δστις, άντλαιν είτε
εκ τών άναμνήσεών του εϊτε εξ άλλων πηγών συνεπλήρωσε τήν άφήγησιν τοΰ Λεονάρδου; ή ό ψευδοφραντζής, τουτέστιν ό Μακάριος Μελισσηνός; Ώς έχουσιν νΰν τά πράγματα τό δεύτερον είναι πιθανώτερον.
Ό Karl Krumbacher4 *λέγει δτι ή αρχική έκδοσις (editio princeps)
τής επιστολής τοΰ Λεονάρδου έγένετο τφ 1568, κατά τήν εποχήν δηλαδή
τής πλ ήρους δράσεως τοΰ Μακαρίου: έν τή Ελληνική δμως μεταφράσει
τοΰ έργου τοΰ Sehlumberger 6 βλέπω δτι ή αρχική έκδοσις τής επιστο
λής εγένετο έν Νυρεμβέργη τφ 1544, καί ή χρονολογία δ'μως αΰτη δεν
ελαττώνει τήν πιθανότητα τής χρησιμοποιήσεως τής έπιστολής υπό τοΰ
Μακαρίου. Μήπως δμως προ τών τύποις γενομέναιν εκδόσεων ύπήρχον
καί χειρόγραφοι τοιαΰται διά τών όποίονν έλαβε γνώσιν καί έχρησιμοποίησε τό κείμενον τής έπιστολής ό πραγματικός Φραντζής;
Ιΐρός τή εξετάσει λοιπόν τής αύθεντικότητος τής έπιστολής τοΰ Λεο
νάρδου καί τής χρονολογίας αυτής, επιβάλλεται καί ή έρευνα ως προς

1 Leonardus, p. 939. C.
3 Φ ρ α ν τ ζ ή, σ. 281. 5—7.
8 L e ο n., ρ. 940, Α.
4 Κ. Krumbacher, «Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας» μεταφρά·
σις Γ. Σωτηριάδου, τόμ. Α'. σ. 629.
“ Βλ. ανωτέρω σ. 86 σημ. 2.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
20/09/2020 07:54:03 EEST - 3.237.200.21

Ή περί άλώσεως τής Κων/πόλεως ιστορία Λεονάρδου τοΰ Χίου.

95

τον παράδοσιν τοΰ κειμένου. ΙΙρίν διαλευκανθώσι τελείως τά ζητήματα
ταΰτα δεν είναι δυνατόν νά έκφέρη τις γνώμην κατηγορηματικήν. Έπί
τοΰ παρόντος αρκοΰμεθα, μέχρι τής έπιλύσεως των ώς άνω ζητημάτων,
νά πιστεΰωμεν εις την γνησιότητα τής σχετικής προς την πολιορκίαν καί
την άλωσιν τής Κ/'πόλεως άφηγήσεως τοΰ Μ. X. δεχόμενοι απλώς δτι
καί έν τώ τεμαχίφ τούτη» είσεχώρησαν νοθεϊαι, ως π. χ. ή άφορώσα είς
την παράλειψιν τοΰ ονόματος τοΰ Γουδέλη,I.

I. ΠΑΠΑΔΟΙΙΟΥΛΟΣ
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