
ΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ΤΗΣ “ A Υ Θ ΕΝΤΟ Π ΟΥ Λ ΑΣ„ 
ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΡΑΚΚΙΟΑΟΥ1

Κατά τό έν Σόφια Δ' Βυζαντινολογικόν Συνέδριον έδειξα δτι πλεΐστα 
οσα χωρία τής Μεγάλης Χρονογραφίας τοΰ Φραντζή τυγχάνουσιν υποβολι
μαία, προστεθέντα υπό τοΰ περί τό 1571 άκμάσαντος μητροπολίτου Μονεμ- 
βασίας Μακαρίου Μελισσηνοϋ έν συνεργασία, πιθανώς, μετά τοΰ συγγενοΰς 
αΰτοΰ Άνδρέου Δαρμαρίου, τοΰ διάσημου εκείνου παραποιητοΰ χειρογράφων.

Επειδή ή Μεγάλη Χρονογραφία τοΰ Φραντζή είναι πρώτη πηγή, έξ 
ής άντλοΰνται πληροφορίαι άφορώσαι εις τε την ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου 
καί την τών περίοικων λαών, τό πράγμα ενέχει μεγάλην σημασίαν, καθότι 
επιβάλλεται νΰν ή άναθεώρησις τών νεωτέρων ιστορικών συγγραμμάτων, τα 
όποια ήντλησαν έκ τής ως άνω χρονογραφίας. Σχετικώς φέρ’ είπείν προς την 
'Ιστορίαν τών ’Αθηνών βλέπομεν μέχρι τής σήμερον, καί μετά την έν Σόφιφ 
γενομένην άνακοίνωσίν μου, συγγράμματα ήμέτερά τε καί ξένα κατά κόρον 
έπαναλαμβάνοντα την εΐδησιν τών γάμων τοΰ δουκός τών ’Αθηνών ’Αντω
νίου Β' τοΰ Άτσαγιώλη μετά τής ήγεμονίδος Μαρίας τής Μελισσηνής κτλ. 
Ή εϊδησις δμως αΰτη είναι καθαρόν έπινόημα μηδεμίαν σχέσιν έ'χουσα προς 
την πραγματικότητα' προέρχεται έξ ενός χωρίου τής Μεγάλης Χρονογραφίας, 
τό οποίον απέδειξα δτι είναι υποβολιμαίον παραδείγματα δε τοιαΰτα ύπάρ- 
χουσι πάμπολλα2.

Τά τοιοΰτα δμως χωρία είναι πολύ περισσότερα ή δσον ύπώπτευον 
άρχικώς. Χωρίον π. χ. περί τής γνησιότητος τοΰ οποίου ήμην σχεδόν βέβαιος, 
ήδη, παρασκευάζων τον Β' τόμον τής έμής έκδόσεως τοΰ Φραντζή, άντελή- 
φθην δτι ήτο νόθον. Τό περί οΰ ό λόγος χωρίον είναι τό έν τή έκδόσει τής 
Βόννης σ. 424, 17-425.2' έχει δέ έπί λέξει ως εξής: «τότε καί ό μακαριώτατος 
πάπας διά τον αίδεοιμωτάτου καρδινάλεως Βησσαρίωνος έξαπέστειλε προς 
τούσδε τούς δέσποτας, κυρ Άνδρέαν, λέγω, τον δεσπότην καί Μανουήλ τον 
ανθεντόπουλον, ΐν ’ εις γυναίκα δώαωσι την αυτών αδελφήν τινι αρχοντι έκ 
γένους Καρακκιόλω πλοντω τε καί γένει καί λαμπρότητι διαπρέποντι καί τής 
συμφωνίας γενομένης, ή τών μνήστρων ΐερολογία υπό τοΰ άκρου άρχιερέως

1 Άνακοίνωσις γενομένη έν τφ έν Ρώμη Ε' Βυζ. Συνεδρίφ.
’ Βλέπε τήν έν τφ Βυζαντ. Συνεδρίφ Σόφιας γενομένην άνακοίνωσίν μου · Plirantzes 

est-il reellement l’auteur de la Grande Chronique qui porte son non» ? (Bulletin 
de 1’ Institut archeologique Bulgare, tome IXe, 1935, pp. 177 - 189),
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διετελέσθη. 'Ημείς ονν οί τής νύμφης οικιακοί παρά τον νυμφίου πλείοτας 
φιλοτιμίας έλάβομεν ευφραινόμενοι εν τη χαρα».

Κατά τό περί συ λόγος χαιρίον ό Γεώργιος Φραντζής ευρισκόμενος εν 
Ροόμη καί φιλοξενούμενος υπό τών τέκνων τοϋ δεσπότου Θωμά Παλαιολόγου 
παρευρέθη εις την «ίερολογίαν τών μνήστρων» τής «αύθεντοποΰλας» ήτοι 
τής θυγατρός τοϋ δεσπότου Θωμά μετά τοϋ ίταλοϋ άρχοντος Καρακκιόλου λ

Την υποψίαν περί τής μη γνησιότητος τοϋ περί ού ό λόγος χωρίου 
γεννά τό γεγονός δτι τοϋτο ό'χι μόνον δεν περιέχεται έν τή Μικρά Χρονο
γραφία, ήτις είναι άναμφηρίστως έργον αυθεντικόν τοϋ Γεωργίου Φραντζή, 
άλλα καί εις δυο τών καλλίτερων καί αρχαιότερων κωδίκων τής Μεγάλης 
Χρονογραφίας, ήτοι είς τους κώδικας Gr. 239 τής Βιβλιοθήκης τοϋ Μονά
χου καί Ρ 24 sup. τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοϋ Μιλάνου. Επειδή δέ 
ό ’Άλτερος μόνον τον κώδικα τοϋ Μονάχου είχεν ύπ’ δ'ψιν έν τή παρ’ αϋτοΰ 
γενομένη τώ 1796 έκδόσει τής Βιέννης καί έν τή αρχική ταυτη έκδόσει τής 
Μεγάλης Χρονογραφίας δέν περιέχεται τό ως άνω χωρίον.

Είς τούς μη περιέχοντας τό χωρίον κώδικας ή εις Ριόμην τοϋ Φραντζή 
άφιξις έκτίθεται ως εξής: «και δι’ ημερών εννέα εφθάσαμεν εις Ρώμην και 
κατελνσαμεν εν τώ οϊκω τών ανθεντών ημών, τοϋ δεσπότου, λέγω, κυρ Άνδρέον 
και ανθεντοπονλον κυρ Μανουήλ τών Παλαιολόγων, ημέρας λς' προσμείνας». 
Ή προσθήκη έγένετο μετά την λέξιν «ημών», παραλειφθεισών τών λέξεων 
«τοϋ δεσπότου, λέγω, κυρ Άνδρέου καί αύθεντοπουλου κυρ Μανουήλ τών 
Παλαιολόγων», αιτινες έτοποθετήθησαν έν τφ σώματι τοϋ υποβολιμαίου 
χωρίου- ή δέ έν τέλει φράσις «ημέρας λς' προσμείνας» έτροποποιήθη ως 
έξης: ένθα προσέμεινα ή μέρας λς'.

'Η προσθήκη έγένετο περί τό έτος 1575- τό πρώτον δ3 άπαντά είς τον 
κώδικα τοϋ Τουρίνου. Λόγοι όμως εσωτερικοί τουλάχιστον μάς πείθουσιν 
περί τής νοθείας καί ό'τι καί ταυτης αυτουργός είναι αυτός οΰτος ό ποιησά- 
μενος άπάσας τάς πολυαρίθμους προσθήκας τής Μεγάλης Χρονογραφίας τοϋ 
Γεωργίου Φραντζή.

Έν έτέραις μου έργασίαις2 έδειξα δτι ό αυτουργός απάντων τών έν τή 
Μεγάλη Χρονογραφία υποβολιμαίων χωρίων άρέσκεται νά άπομιμήται τό 
ύφος τοϋ Νικηφόρου Γρήγορά, άρυόμενος έξ αύτοΰ πολλάκις ούχί μόνον 
χωρία ολόκληρα, αλλά καί φράσεις, τάς οποίας δμως παραμορφώνει ως έπί 
τό πολύ κατά τό μάλλον ή ήττον ούσιωδώς. Καί έν τώ χωρίω, τό όποιον 
μάς άπασχολεΐ, ή παρά Νικηφόρφ Γρήγορά φράσις «διαπρέπων πλούτο) καί 
γένους λαμπρότητι» λαμβάνει τήν μορφήν «πλοότφ καί γένει καί λαμπρό- 1

1 Χημειωτέον δτι ό Βέκκερος έν τή έκδόσει τής Βόνης γράφει «Παρακιόλφ», ένφ 
οί τό πράγμα άναφέροντες κώδικες έχουσι Καρακκιόλψ.

’ Βλέπε τά προλεγόμενά μου έν τή παρά Teubner έμή έκδόσει τοϋ Φραντζή σ. IX, 
καί Πρακτικά ’Ακαδημίας Άδηνών 9, 1934, σ. 281-262,
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τητι» διαπρεπών δηλονότι οΰχι διά την λαμπρότητα τοΰ γένους, ως εννοεί 
ό Ν. Γρηγοράς άλλα διά τό γένος και την λαμπρότητα- επειδή δε συχνάκις 
επαναλαμβάνεται και άλλοιοΰται ή περ'ι ής ό λόγος φράσις κατά τόν ίδιον 
τρόπον εις ά'παντα τά υποβολιμαία χωρία τής μεγάλης χρονογραφίας, πειθό- 
μεθα και εκ τουτου μόνου περί τής ταυτότητος τοΰ συγγραφέως. 'Υπάρχουσιν 
δμως καί πολλά ά'λλα. Ούτως, έν πολλοΐς, ό διασκευαστής προσπαθεί νά άπο- 
μιμηθή καί την φρασεολογίαν των αυθεντικών χωρίων τοΰ Γεωργ. Φραντζή 
πάντοτε δμως έλλιπώς ή άνεπιτυχώς. Τοιαΰτης φύσεως προσπάθειαν διαβλέ- 
πομεν καί έν ιή φράσει τοΰ ήμετέρου χωρίου: «τότε και δ μακαριώτατος 
πάπας διά τοϋ αίδεσιμωτάτον χαρδινάλεως κυρ Βηοααρίωνος εξαπέστειλε 
προς τονσδε τους δέσποτας...» Προφανώς ή φράσις αυτή ή ελλιπής είναι 
ειλημμένη έκ τοϋ ολίγον ανωτέρω (έ'κδ. Βόννης, σ. 424,2) αύθεντικοΰ κειμένου 
τοΰ Γέωργίου Φραντζή, ένθα προκειμένου περί τής εξ Άγκώνος εις Ρώμην 
μεταφοράς τών αϋθεντοποΰλων ό συγγραφεΰς λέγει: «Μαθών ονν δ πάπας 
την ελενσιν τών αϋθεντοποΰλων είς ’Αγκώνα, εξαπέστειλε <5Γ επιμέλειας και 
σπονδής και βοήθειας τοϋ αίδεσιμωτάτον χαρδινάλεως κτλ.*. Έφιστώ δμως 
ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών έπαϊόντων επί μιας παρατυπίας ένυπαρχούσης 
έν τή Ιδία ταϋτη φράσει, είς τήν οποίαν ουδόλως θά περιέπιπτεν ό γηραιός 
καί πεπειραμένος αΰλικός, ό αυστηρός τηρητής1 τής αΰλικής έθιμοτυπίας 
Γεώργιος Φραντζής, δστις ουδέποτε θά έλεγε «προς τοόσδε τους δέσποτας» 
προκειμένου περί άμφοτέρων τών ήγεμονιδών, έφ’ δσον μόνον ό πρεσβότερος 
Άνδρέας ήτο τετιμημένος διά τοΰ τίτλου τοΰ δεσπότου.

'Ως γνωστόν, ό τίτλος τοΰ δεσπότου δεν ήτο συμφυής τή βασιλική 
καταγωγή, άλλ’ άπενέμετο είς μέλη τής βασιλικής οικογένειας.

Οί πρίγκιπες τοΰ βασιλικοΰ οϊκου αυτοδικαίως έφερον τότε μόνον τόν 
τίτλον τοΰ αϋθέντου2 ή τοΰ αΰθεντοποΰλου. Ό Γεώργιος Φραντζής θά έλεγεν 
έν παρομοία περιπτώσει οΰχι «τών δεσποτών», αλλά «τών αΰθεντών»- οΰτω 
δε έκφράζεται πάντοτε μέν, αλλά καί έν αΰτώ τοΰτω τώ τμήματι τοΰ αυθεν
τικού κειμένου, παρά τό όποιον έχει έπισυναφτθή τό υποβολιμαίων χωρίον- 
< κατελνααμεν έν τώ οΐκφ τών αΰθεντών ημών, τοϋ δεσπότου, λέγω, κνρ 
Άνδρέον και τοϋ ανθεντοπούλου κνρ Μανουήλ...» (βλ. ανωτέρω σ. 265).

Έπί πλέον δέ ή πληροφορία καθ’ ήν ό πάπας προκειμένου νά νύμ
φευση τήν αΰθεντοποΰλαν μετά τοΰ ίταλοΰ ευπατρίδου Καρακκιόλου έστειλε 
πρεσβείαν διά νά ζητήση τήν συγκατάθεσιν τών αδελφών αυτής *ϊν είς 
γυναίκα δώαωσι τήν αυτών αδελφήν τινι αρχοντι κτλ.», φαίνεται ήμΐν ήκιστα 
πιθανή. Έκτος τοΰ δτι οί υιοί τοΰ Θωμά Παλαιολόγου εύρίσκοντο υπό τήν 1

1 Βλέπε Ιδία σ. 129,1 έπ. τής παρά Teubner έμής έκδόσεως.
’ Τό έθος έπεκράτησε καί έν τφ οΐκιρ τών Όσμανιδών, τοΰ όποιου τά άρρενα μέλη, 

μηδ’ αΰτοϋ τοΰ διαδόχου έξαιρουμένου, έφερον ιόν τίτλον τοΰ έφένιη = αϋθέντου.
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απόλυτον έξάρτησιν τοΰ πάπα όντες «διωγμένοι από τον τόπον των, ορφα
νοί, ξένοι, όλόπτωχοι, δτι είναι χρεία νά ζοΰν από ξένα χέρια... » ήσαν προ 
παντός εντελώς ανήλικοι εΐσέτι, τοΰ πρεσβυτέρου αυτών, τοΰ δεσπότου Άνδρέου 
δηλονότι, μόλις συμπληρώσαντος τό δέκατον τρίτον έτος τής ηλικίας του. 
Δέον δέ νά ληφθή ΰπ’ ό'ψιν δτι τοιοΰτου είδους χρονολογικά! άνακολουθίαι 
δεν είναι άήθεις1 2 εις τον διασκευαστήν τής Μεγάλης Χρονογραφίας.

Υπολείπεται νΰν νά μάθω μεν διά ποιους λόγους έγένετο ή προσθήκη 
κα! κατά πόσον αυτή άνταποκρίνεται προς την ιστορικήν αλήθειαν.

Πολλάκις ό διασκευαστής τής μεγάλης Χρονογραφίας προσθέτει συμ
πληρωτικούς ειδήσεις μή ύπαρχοΰσας έν τή αυθεντική τοΰ Φραντζή συγγραφή, 
άντλών ταυτας ως έπι τό πολΰ, έκ πηγών μεταγενεστέρων. Εις τοΰτο, επι 
παραδείγματι, οφείλεται ή συμπλήρωσις τών λόγων, δι’ οΰς ύπέπεσεν υπό 
την δυσμένειαν τοΰ πορθητοΰ και γαμβροΰ του 6 δεσπότης Δημήτριος 6 
Παλαιολόγος (Φραντζή, έκδ. Βόννης, σ. 428.10- 18). Όλόκληρον τό σχετικόν 
χωρίον παρελήφθη έκ τής «Πολιτικής 'Ιστορίας» (έκδ. Βόννης, σ. 35. 8επ.), 
ΓΙροκειμένου δμως περί τοΰ συνοικεσίου τής αΰθεντοποΰλας μετά τοΰ ίταλοΰ 
ευπατρίδου Καρακκιόλου άπασαι αί προσπάθειαί μου προς άνευρεσιν πηγής 
άξιολόγου σχετικούς προς αυτό παρέμειναν άτελεσφόρητοι. Ή αΰθεντοποΰλα 
ωνομάζετο Ζωή ή Σοφία’ άλλ’ οΰτε ή Μικρά οΰτε ή Μεγάλη Χρονογραφία 
τοΰ Φραντζή άναφέρουσι τό δνομά της. Έξ αυτών πληροφοροΰμεθα μόνον 
δτι ή πρεσβυτέρα θυγάτηρ τοΰ Θωμά Παλαιολόγου, ήτις έν έτει 1446 ένυμ- 
φεΰθη τον κράλην τής Σερβίας Λάζαρον, δστις επί ιή ευκαιρία ταΰτη έτι- 
μήθη υπό τοΰ αΰτοκράτορος Ίωάννου τοΰ Η' διά τοΰ τίτλου τοΰ δεσπότου, 
ωνομάζετο 'Ελένη. Ή «Πολιτική 'Ιστορία» προκειμένου περί τής Σοφίας 
αναγράφει μόνον τούς έν έτει 1472 τελεσθέντας γάμους αυτής μετά τοΰ 
Μεγάλου Δουκός τής Ρωσσίας Ίβάν τοΰ Γ' (1462-1505) «Ο δε κυρ Θωμάς 
μαθών την αφιξιν τον ανθεντός (τοΰ πορθητοΰ δηλονότι) φυγών επορενθη 
μετά γυναικός παιδιών και οικείων εν Ρώμη, άομένως δε αυτόν εδέξαντο οί 
Ιταλοί, έποιήσαντο αύτοΐς και σιτηρέσια, πλην εν ολίγο) έτελεντησεν είχε δε 
και δυο θυγατέρας, ών η μία έλαβε τον κράλην, η δε έτέρα τον αυθέντην Ρωσ
σίας». (ένθ’ ανωτέρω, σ. 35 και έπ.).

Ύπάρχουσιν όμως, ως είπον, καταρχόμενος τής πραγματείας ταΰτης, καί 
υποβολιμαία χωρία έν τή Μεγάλη Χρονογραφία μή άντληθέντα έξ ούδεμιάς 
πηγής, καθαρά έπινοήματα δντα τοΰ διασκευαστοΰ. Ούτος αποβλέπουν εις τό 
νά διαθρΰψη τήν φιλαυτίαν ισχυρών προσώπων διαμενόντων Ιδία έν Νεα- 
πόλει δπου καί ό ίδιος είχε καταφΰγει μετά τό 1571, προσέθετεν εις τήν 
Μεγάλην Χρονογραφίαν τοΰ Γεωργίου Φραντζή πλαστάς ειδήσεις άφορώσας

ΟΙ αρραβώνες τής ·< ΑΰΟεντοπούλας» μετά τοδ Ίταλοΰ άρχοντος Καρακκιόλου. 267

1 Βλέπε έπιστολήν Βησσαρίωνος-Φραντζή έκδ. Βόννης, σ. 420,15.
2 Βλέπε έμήν άνακοίνωσιν έν τώ Βυζ. Σύνεδροι) Σόφιας, ενθ’ ανωτέρω, σ. 181.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:06 EEST - 34.211.113.242



268 Ίωάννου Β. Παπαδοποίιλου. Οί αρραβώνες τής <Λύ9εντοπούλας·.

εις τήν έξ ηγεμονικών δήθεν οίκων too Βυζαντίου καταγωγήν των περί ών 
6 λόγος προσώπων, δπως επιτυχή ωφελήματά τινα. Έν προκειμένω έχομεν 
νά παρατηρήσωμεν δτι ή οικογένεια τών Καρακκιόλων, έξ Ελλήνων κατα
γόμενη, ήτο έγκατεστημέιη έν Νεαπόλει, κατά τινα δε φήμην μέλος τής οικο
γένειας ταΰτης ύπήρξεν ό ιδρυτής τής έν'Αγίφ δρει ίερας Μονής Καροκάλου. 
Όπως λοιπόν έγράφησαν αντίτυπα ειδικά τής Μεγάλης Χρονογραφίας, δι’οΰς 
λόγους προ μικροΰ έξεθέσαμεν χάριν τών έν Νεαπόλει έγκατεστημένων οίκων 
τών Άτσαγιώλη, τών Τολέδων, τών Κατέλμων, τών Φραγκοποΰλων κλπ., οΰτω 
καί χάριν τών Καρακκιόλων έγράφη άντίτυπον ειδικόν, έν φ έχει παρεμβληθή, 
έν χωρία) άναμφισβητήτως ύποβολιμαίφ, ή περί τοϋ συνοικεσίου πληροφο
ρία, άνεξαρτήταις τοϋ αν αυτή τυγχάνη ακριβής ή οϋ. Συνέπεσεν δμως, ως 
φαίνεται, έκ τοϋ είδικοϋ τοϋτου αντιγράφου ν’ άντιγραφώσιν άπαντα τά 
μεταγενέστερα χειρόγραφα. Ώς έκ τοϋτου πάντα ταϋτα περιέχουσι τήν περί 
τοϋ συνοικεσίου πληροφορίαν, ένώ έ'τερα χειρόγραφα παλαιά, σύγχρονα τοϋ 
χάριν τών Καρακκιόλων γραφέντος, δεν περιέχουσι τήν περί ής ό λόγος πλη
ροφορίαν, ως δεν θά περιείχε ταϋτην καί τό άπολεσθέν αρχέτυπον τής Μεγά
λης Χρονογραφίας τό απ’ευθείας έκ τής Μικράς Χρονογραφίας άπορρεΰσαν, 
ήτις, ώς έδηλώσαμεν έγκαίρως, ουδέ τον έλάχιστον περί τοϋ συνοικεσίου 
ποιείται υπαινιγμόν.

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητής Πανεπιστημίου.
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