
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΝ

Ό βίος τοΰ οίκου τών έν Κέρκυρα Βουλγάρεων είναι γνωστός, άφ’ ής 
εποχής συνεδέθη οΰτος άρρήκτως μετά τοΰ ίεροΰ λειψάνου τοΰ αγίου και 
θαυματουργού Σπυρίδωνος, προστάτου τής Κέρκυρας, ήτοι άφ’ δτου Σταματέλος 
ό Βοΰλγαρις τφ 1521 ήλθεν είς γάμον μετά τής ’Ασημίνας Καλοχαιρέτου, 
Ιγγονής τοΰ Γεωργίου Καλοχαιρέτου τοΰ κομιστοΰ εις Κέρκυραν τών ιερών 
λειψάνων Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργού, Θεοδώρας τής Αΰγοΰστης και 
ά'λλων αγίων.

Τίς ήτο δμως ό Σταματέλος οΰτος Βοΰλγαρις, τον όποιον ή χήρα τοΰ 
Μάρκου Καλοχαιρέτου, Κυράτσα Μάρω, προέκρινεν ως γαμβρόν της μεταξύ 
πολλών ά'λλων εύγενών νέων τής Κέρκυρας, οΐτινες αναμφίβολος θά έπω- 
φθαλμίων νά έλθωσιν είς γάμον μετά τής κληρονόμου τοιοΰτου ανεκτίμη
του θησαυρού;

Τό άρχαΐον γενεαλογικόν δένδρον τής οίκογενείας μαρτυρεί δτι ό οίκος 
έλκει την καταγωγήν από τίνος Έλεάζαρ πρίγκιπος τής Βουλγαρίας.

Ό Λαυρέντιος Βροκίνης, δστις συνέταξε την ιστορίαν τής οίκογενείας, 
δπως χρησιμοποίηση ταΰτην ό Ευγένιος Ρίζος Ραγκαβής είς τό «Livre d’or 
de la noblesse Ionienne «Corfou», δέν παραδέχεται τον Έλεάζαρ τούτον 
ως πρίγκιπα τής Βουλγαρίας, αλλά μόνον ως καταγόμενον έκ Βουλγαρίας 
καί άνήκοντα είς μίαν τών έπιφανεστέρων οικογενειών.

Ευτυχέστερος τοΰ Βροκίνη είς τάς αναζητήσεις μου, είμαι τής γνώμης, 
δτι τό γενεαλογικόν δένδρον τής οίκογενείας άποδίδον τον τίτλον τοΰ πρίγκι- 
πος εις τον γενάρχην Έλεάζαρ, δέν σφάλλεται, αλλά εύρίσκεται έν πλήρει 
τάξει, ως προς την ιστορικήν αλήθειαν.

Μεταξύ τών εγγράφων μου, άνεΰρον χειρόγραφον τοΰ ΙΗ' αιώνος, άντί- 
γραφον παλαιοτέρου, τό όποιον έν εΐδει χρονικού εξιστορεί τά κατά τούς 
Βουλγάρους, άφ’ής έποχής οΰτοι μετφκησαν εις την Βαλκανικήν. ‘Ως γνωστόν, 
τά χρονικά άπεδείχθησαν πολύτιμα ώς Ιστορική πηγή, καί πολλάκις είς αυτά 
οφείλεται ή εΰρεσις τής αλήθειας μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Διά τών 
πληροφοριών τών περιλαμβανομένων είς τά χρονικά άνεζητήθησαν αί ιστο
ρικά! πηγαί, αΐτινες ήγαγον είς συμπεράσματα απολύτως συμφωνουντα 
είς ταΰτα.
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Τό ύπ’ δψιν λοιπόν χρονικόν είναι άξιον λόγου, διότι έν αύτψ συμπε- 
ριλαμβάνεται άγνωστος δημοσία πράξις ενώπιον συμβολαιογράφου. Αΰτη 
είναι ή διαθήκη Στεφάνου τού έκ Βουλγάρων (de’ Bulgari), γενομένη ενώ
πιον τοϋ συμβολαιογράφου Κέρκυρας Μένεγου Μαμονάλη, λεγομένου Γκλαβά, 
καϊ τών μαρτύρων μισέρ Γιάννου Τοΰρκου, γραφέως, καί Νικολάου Σκιεβά- 
νου λεγομένου Βαρή. Τής διαθήκης ταυτης άντίγραφον έλήφθη τή 10 Αύγου
στου 1589 υπό ’Αρτεμίου τοΰ Βουλγάρεως τοϋ βραδΰτερον (1603- 1608) 
μεγάλου πρωτοπαπά Κέρκυρας.

Έκ τοΰ λεκτικού τής διαθήκης ταυτης δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι 
αΰτη συνετάχθη Ελληνιστί, μετεφράσθη δέ Ίταλιστί, όπως συμπεριληφτΊή είς 
τό χρονικόν. Έν αυτή 6 Στέφανος Βούλγαρις ομολογεί δτι ήλθεν είς Κέρ
κυραν τώ 1462, Αύγουστου 9, ως μαρτυρεΐται τούτο, ώς λέγει, έκ τής έν τή 
καγκελλαρία τού Βαΐλου καταθέσεο)ς τών φίλων του Ίωάννου Μορέλλου καί 
Νικολάου Άλταβίλλα. ΓΙαρακαλεΐ έπειτα τούς Κερκυραίους έν όνόματι τής 
ορθοδόξου θρησκείας νά μη καταδιώξωσι τούς υιούς του, άλλα νά είναι 
φίλοι των. 'Ως προς τά παρελθόντα μεγαλεΐά του, έλάχιστα ένδιαφέρεται, 
διότι νομίζει, δτι ταϋτα δεν θά έπανέλθωσιν. “Ο,τι ένδιαφέρει αυτόν είναι 
δπως οί υιοί του καί οί έγγονοί του γίνωσι Κερκυραΐοι. Έάν δέ ό θεός 
θελήση οί υιοί του Κωνσταντίνος καί Βασίλειος μετά τών έγγονών του 
Νικολάου, Ευσταθίου καί Άνδρέα, νά έπανέλθωσι είς τήν πατρίδα των 
έπιθυμεϊ πάντοτε νά ένθυμοϋνται τούς Κερκυραίους μετ’ αγάπης.

Επιθυμεί προς τούτοις οί κληρονόμοι του νά ζήσωσιν έν Κερκύρρ 
χωρίς νά διαπράξωσιν έπιληψίμους πράξεις, άφ’ ού αφήνει είς αυτούς χρυσόν 
διά νά ζήσωσι. Είς τό οίκημα, είς τό οποίον διαμένει, νά κατοικήσωσι καί 
αυτοί ά'νευ υπεροψίας και νά χαιρετώσι ταπεινώς πάντας. Τά ήμίση τών 
χρημάτων του νά λάβη ό Βασίλειος, τά υπόλοιπα δ’ό Κωνσταντίνος, θανόν- 
τος δέ τοΰ ενός νά μένη ό έπιζών κληρονόμος καί τής οικίας. Επιτρέπει είς 
τούς υιούς του νά πωλήσωσι τήν οικίαν του μετά τών έν αυτή έπίπλων, έάν 
δέ ό Άνδρέας Κοντόκαλης καί ό Γιάννης Βλεμονιώτης δώσωσι χρήματα 
έπΐ προθεσμία νά γράψη τήν οφειλήν είς τάς πράξεις του ό συμβολαιογρά
φος Δήμος Καβάσιλας καί τότε νά λαμβάνωσιν ούτοι τήν οικίαν, οί δέ κλη
ρονόμοι του νά άγοράζωσιν ετέραν. Έάν δέ ήθελεν εύδοκήση ο Θεός νά 
δύνανται οί υιοί του ή έ'γγονοί του νά έπανέλθωσιν είς τήν πατρίδα, δέν θά 
πράξωσιν ατιμίαν, έάν παραμένωσιν έν Κερκύρα καί νυμφευόμενοι λάβωσι 
γυναίκα συμφώνως προς δσα διατάσσει ή μήτηρ έκκλησία, έκ τής τάξεως 
τών εύγενών. ’Ακόμη έπιθυμεϊ, δπως έκ τών χρημάτων του τελεσθώσι διά 
τήν ψυχήν του τέσσαρα μνημόσυνα σαραντάρια είς τέσσαρας διαφόρους ναούς, 
κατά τήν συνήθειαν τοϋ τόπου. Ή κηδεία του ορίζει νά τελεσθή έν καιρφ 
νυκτός άνευ έπιδείξεως. Επίσης παραγγέλλει, δπως τήν 29ί)ν Αύγούστου 
έκάστου έ'τους τελήται λειτουργία υπέρ τής ψυχής τοϋ άποθανόντος πενθεροϋ
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του Εμμανουήλ. Έάν δέ ποτέ έλευθερωθή ή πατρίς του, οι κληρονόμοι 
μέχρι τέταρτης γενεάς νά μετακομίσωσι τά οστά του εις αυτήν άνευ θορύβου 
καί νά τά θάψωσιν εν τφ ναώ του. Τέλος άφίνει καθολικούς κληρονόμους 
τούς υιούς του υπό τον δρον νά συνάψωσι γάμον μετ’ εύγενοΰς τής Κέρκυ
ρας. Τουναντίον εάν ήθελον λάβει σύζυγον εξ Ίωαννίων ή έξ άλλου τόπου 
αποκληρώνει αυτούς καί αναθέτει είς τον πρωτοπαπάν Τιμόθεον Δαρήν ή 
τούς διαδόχους του καί εις τον μισέρ Δονάν Διγόιην καί μισέρ Νικόλαον 
Φιομάχον νά διανείμωσι την περιουσίαν του είς τρεις μοίρας καί νά διαθέ- 
σωσι την μίαν είς πτωχούς, την άλλην, δπως ύπανδρεύσωσι πτωχάς νεάνιδας 
καί την τρίτην, δπως έπαναφέρωσιν εις τήν ευθείαν οδόν αμαρτωλάς.

'Υπογράφεται Στέφανος Έλεάζαρος έκ Βουλγάρων. Έπονται οί ανω
τέρω άναφερόμενοι μάρτυρες καί ό συμβολαιογράφος.

’Αμέσως δέ παρόντος τού διαθέτου Στεφάνου Έλεάζαρος έκ Βουλγάρων 
καί των μαρτύρων έξήχθη επίσημον άντίγραφον παραδοθέν είς τον είρημένον 
Στέφανον έκ Βουλγάρων.

Τής δημοσίας ταύτης διαθήκης τήν γνησιότητα δεν δυνάμεθα νά άρνη- 
θώμεν — άν καί δεν είναι δυνατή ή παραβολή αυτής, λόγω τής απώλειας 
των βιβλίων τού Συμβολαιογράφου Μαμονάλη, δπως καί τόσων άλλων — 
διότι έν αυτή άναφέρονται πρόσωπα καί πράγματα, τά όποια ούδένα σκοπόν 
θά είχον νά είναι ψευδή. Ούτε ή διαθήκη είναι τοιαύτη, ώστε νά παρέχη 
τήν υποψίαν τής πλαστότητος, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει ό υποτιθέμενος 
πλαστογράφος θά είχε συμφέρον νά διαφώτιση διά ταύτης πάντα δσα έν τφ 
χρονικφ περιλαμβάνονται. Έκ τής διαθήκης ταύτης τά μόνα σημεία, τά 
όποια ένδιαφέρουσιν ημάς, δπως βασίσωμεν τήν άποτ^ιν ημών είναι α') δτι 
ό Στέφανος Βούλγαρις ομολογεί δτι ό ίδιος μετώκησεν είς Κέρκυραν τφ 
1462, β') δτι κατάγεται έκ Βουλγαρίας, γ') δτι ή θέσις του έν Βουλγαρία 
ήτο προνομιακή καί δ') δτι πεννθερός αυτού ήτο ό Εμμανουήλ, διά τον 
όποιον αφήνει κληροδότημα δπως τελήται λειτουργία υπέρ άναπαύσεως τής 
ψυχής του κατά τήν 29 Αύγούστου

"Ας έξετάσωμεν τώρα το χρονικόν, διά νά παρακολουθήσωμεν τήν έξι- 
στόρησιν των γεγονότων, τά όποια έξειλίχθησαν έπί τά>ν ημερών τού Στε
φάνου τούτου καί τών προηγηθέντων αυτού.

Το χρονικόν άρχεται τής ιστορικής του άφηγήσεως άφ’ ής οί Βούλγαροι 
κατερχόμενοι από τών οχθών τού Βόλγα έγκατεστάθησαν έν τή Βαλκανική. 
Θά ήτο λίαν ανιαρόν, έάν ήθέλομεν ένταΰθα έπαναλάβει δσα περί τής ιστο
ρικής έξελίξεως τού Βουλγαρικού λαού τό χρονικόν αναφέρει, θά περιορισθώμεν 
μόνον να έξετάσωμεν τά νεώτερα γεγονότα τά στενώς σχετιζόμενα πρός τούς 
αμέσους προγόνους τού συντάξαντος τήν διαθήκην του Στεφάνου. Μετά ταύτα 
θά είναι εύκολος ή άναζήτησις τής άπωτέρας ιστορίας τού Βουλγαρικού λαού 
καί τών προγόνων τού Στεφάνου τών άναφερομένων έν τφ παρόντιέρανίσματι.
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Άμουράτ Σουλτάνος τών Τούρκων (1360-1389), άφ5 ου κατέκτησε 
3τλείστας χώρας εν Ευρώπη μετά τήν νίκην τοΰ Κοσσόβου κατά τών Σέρβων, 
τά>ν Βουλγάρων και τών Ούγγρων, έφονεύθη υπό χριστιανού στρατιώτου.

Τούτον διεδέχθη ό υιός του Βαγιαζήτ, δστις, θέλων νά έκδικηθή τον 
θάνατον τοΰ πατρός, έξεστράτευσε κατά τώ)ν Βουλγάρων και κατετρόπωσεν 
«ντους. Κατά ιήν μάχην ταύτην εφονεΰθη και 6 Έλεάζαρ αρχηγός τών 
Τριβελιανών, ό δέ Βαγιαζήτ ύπεδούλωσε τό βασίλειον τών Βουλγάρων 
καί προσήρτησε τούτο εις τήν αυτοκρατορίαν του (1393). Ώς ήτο φυσικόν, 
ή μεγάλη αΰιη νίκη τού Βαγιαζήτ εφόβισε τούς Χριστιανούς, είς τρόπον ώστε 
Σιγισμόνδος ό Βασιλεύς τής Ουγγαρίας έπεδίωξε νά συνάψη συμμαχίαν 
μεθ’ δλων τών Χριστιανικών κρατών, δπως σταματήση τήν πρόοδον αυτού. 
Πράγματι κατόπιν τής ένεργείας ταύτης, εν φ ό Βαγιαζήτ είχε πολιορκήσει 
τήν Κωνσταντινούπολιν, ήναγκάσθη νά λύση τήν πολιορκίαν καί νά συνάψη 
ειρήνην μετά τού αύτοκράτορος Εμμανουήλ (1397).

Τον ανωτέρω άναφερόμενον αρχηγόν τών Τριβελιανών Έλεάζαρ, διεδέ- 
χθη ό Μάρκος καί τούτον ό ανεψιός του Μάρκος επίσης, δστις έτέθη υπό τάς 
διαταγάς τού Σιγισμόνδου τής Ουγγαρίας. Είναι γνωστόν δτι πάσα προσπά
θεια τών Βουλγάρων προς άνάκτησιν τής ελευθερίας των άπέτυχε. Έν τούτφ 
τω μεταξύ ό Ταμερλάνος έκήρυξε πόλεμον κατά τοΰ Βαγιαζήτ, δστις παρα- 
ακευασθείς εξεστράτευσε κατ’ αυτού.

Μεταξύ δέ τών υπό τοΰ Βαγιαζήτ στρατολογηθέντων ήσαν καί Βούλγαροι, 
τούς οποίους είχεν εκτιμήσει οΰτος διά τάς πολεμικάς των άρετάς. Τούτων 
διώρισεν αρχηγόν τον Στέφανον, υιόν τού Έλεάζαρ. Ώς γνωστόν ό πόλεμος 
ούτος άπέβη είς βάρος τού Βαγιαζήτ, δστις, νικηθείς έν Άγκύρα, έγένετο 
αιχμάλωτος (1402). Διάδοχος τοΰ Βαγιαζήτ άνεκηρύχθη υπό τού Ταμερ- 
λάνου δ υιός του Μουσάς, τον όποιον δμως ό Σουλεϊμάν αδελφός του έξε- 
δίωξεν καί ήνάγκασε νά έπανέλθη είς Ευρώπην. Τότε καί οί Βούλγαροι άνε- 
θάρρησαν καί ήνάγκασαν τούς Τούρκους νά φύγωσιν έκ τής χώρας των 
διαβιώσαντες έν είρήνη μέχρι τοΰ 1413, δτε άνήλθεν είς τον Σουλτανικόν 
θρόνον Μωάμεθ ό Α'. Κατά τό διάστημα τούτο ήγεμόνευεν έν Βουλγαρία 
ό Έλεάζαρ, ανεψιός τοΰ προμνησθέντος Μάρκου. Τήν ηρεμίαν ταύτην τών 
Βουλγάρων διετάραξεν ή βασιλεία τοΰ Άμουράτ τού Β', δστις έξηνάγκασεν 
αυτούς είς νέαν υποταγήν, ό δέ Έλεάζαρ δηλώσας υποταγήν παρέμεινε δεσπό
της έν Βουλγαρία μετά πολλών άλλων ηγεμονίσκων. Έπί πλέον ό Σουλτά
νος ελαβεν είς γάμον τήν θυγατέρα τού Έλεάζαρ, περίφημον διά τήν ωραιό
τητά της, συγχρόνως δμως, διά παν ένδεχόμενον, έκράτησεν ώς δμηρον καί 
τόν υίόν του Στέφανον.

Μετά ταύτα ό Μουράτ Β'. έξεστράτευσε κατά τής Σινώπης καί έκεΐθεν 
εστράφη κατά τών δεσποτών τής Βουλγαρίας, διότι φαίνεται δτι ό υιός τού 
Έλεάζαρ Στέφανος, εύρίσκετο είς συνεννόησιν μετά ιού πατρός, ώς προς τάς
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κινήσεις κα'ι τάς βλέψεις τοΰ Σουλτάνου. Φοβηθείς εκ τοΰτου ό Έλεάζαρ 
μετέβη εις Ουγγαρίαν, δπως ζητήση την συνδρομήν τοΰ Βασιλέως, επανερ
χόμενος δέ έφερε μεθ’ έαυτοΰ τον έγγονόν του, υιόν τοΰ Γεωργίου τοΰ πρε- 
σβυτέρου υίοΰ του. Έν τοσοΰτφ ό Μουράτ έξεστράτευσε κατά τής Σπερέν- 
τοβιτζ την οποίαν έπολιόρκησε, νυμίζων δτι ό Έλεάζαρ εύρίσκετο ακόμη έν 
Ουγγαρία. Άλλ’ ό Έλεάζαρ, καίτοι ειχεν επανελθεί, δεν άνέλαβε την διοίκη- 
σιν τής πόλεως, άλλ’άνέθηκεν αυτήν εις τον υιόν του Γεώργιον. Αποτέλεσμα 
τής πολιορκίας ΰπήρξεν ή άλωσις τής πόλεως και ό έξανδραποδισμός τοΰ 
Γεωργίου, τον όποιον ό Μουράτ έξηνάγκασε νά ακόλουθή τό στρατόπεδόν 
τού, δπως καί τον αδελφόν αύτοΰ Στέφανον.

Οί αδελφοί δμως Γεώργιος καί Στέφανος δεν ηύχαριστοΰντο νά διατε- 
λώσιν εις τήν υπηρεσίαν τοΰ Σουλτάνου καί γυναικαδέλφου το>ν, διότι έβλε- 
πον διι παρεσκευάζετο ούτος νά έκστρατεΰση κατά τής Ουγγαρίας, εις τήν 
αυλήν τής οποίας εύρίσκετο ό πατήρ των. ’Ήλπιζον δέ νά συγκινήσωσι τόν 
’Αλβέρτον Αύτοκράτορα καί Βασιλέα τής Ουγγαρίας, (1438) δπως, έν περι- 
πτώσει πολέμου, άποκαταστήση αυτούς εις τήν ηγεμονίαν των. ΙΙληροφορη- 
θεΐς τήν ενέργειαν ταυτην ό Άμουράτ έθυμώδη καί συνέλαβε τούς δύο 
αδελφούς διατάξας τήν τύφλωσιν αυτών, έπεμβάσα δμως ή αδελφή των 
κατώρθωσε νά μή τυφλωθώσιν καθ’ ολοκληρίαν. Οί δέ Τριβελιανοί κατε- 
κτήθησαν έκ νέου.

Μετά τόν θάνατον τοΰ Άμουράτ (1451) ό Στέφανος, υιός τοΰ Έλεάζαρ, 
ασθενής ακόμη τούς οφθαλμούς, ήδυνήθη νά δραπετεύση καί νά καταφύγη 
εις Πελοπόννησον, ένθα παρουσιάσθη εις τόν Δημήτριον καί Θωμάν Παλαιο- 
λόγους τούς Δέσποτας, ως υιός τοΰ Δεσπότου τής Βουλγαρίας Έλεάζαρ. Ό 
Στέφανος εγένετο αμέσως δεκτός υπό των δεσποτών, καδόσον ό πατήρ αύτοΰ 
διέκειτο φιλικώς προς τούς “Ελληνας. Έν Πελοποννήσω έφιλοξενήθη υπό 
τοΰ Δεσπότου Θωμά καί έδήλωσεν δτι άπεφάσισε νά ζήση έν ειρήνη καί 
νά ύπανδρευθή. Προδΰμως τότε οί Δεσπόται τής Πελοννήσου συνήνεσαν εις 
τόν γάμον αύτοΰ μετά τής αδελφής των Αικατερίνης, θυγατρός τοΰ αύτοκρά- 
τορος Εμμανουήλ. Εις τήν άπόφασιν ταυτην συνετέλεσε τό ορθόδοξον δόγμα 
τό όποιον ήκολούθει ό Στέφανος. Έκ τοΰ γάμου τούτου έγεννήθησαν δύο 
τέκνα ό Βασίλειος καί ό Κωνσταντίνος.

Μετά τήν άνάρρησιν εις τόν σουλτανικόν θρόνον Μωάμεθ τοΰ Β' 
ό Γεώργιος, αδελφός τοΰ Έλεάζαρ καί θείος τοΰ Στεφάνου καί τοΰ Γεωργίου, 
έγκατεστάδη έκ νέου είς τόν θρόνον του, ως υποτελής τοΰ Σουλτάνου έπί 
καταβολή φόρου ύποτελείας 50.000 δουκάτων έτησίως. Δέν έπέζησεν δμως 
έπί πολύ δπως απόλαυση τόν θρόνον του, διεδέχδη δέ τούτον ό υιός του 
Έλεάζαρ. Οί αδελφοί δμως Στέφανος καί Γεώργιος έν τώ μεταξύ κατώρθωσαν 
νά γίνωσι κύριοι τοΰ θησαυροΰ τής οικογένειας, δστις ήτο τεθαμμένος έν 
Σπεντέροβιτζ, προέτειναν δέ είς τόν Σουλτάνον νά δώσωσι μέρος αύτοΰ πρός
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αυτόν και νά άναγνωρισθώσι κύριοι τής Μυσίας, μετά την έκδίωξιν τοϋ 
Έλεάζαρ τοϋ έξαδέλφου των, υιού τοϋ θείου των Γεωργίου. Ό Σουλτάνος 
δμως έπεμβάς, συνεφιλίωσε τους έξαδέλφους, άφήσας εις τον θρόνον τον 
Έλεάζαρ καί άναγνωρίσας αυτόν κύριον τής Μυσίας, εις δε τούς τυφλούς 
αδελφούς παρεχώρησεν έκτεταμένην έκτασιν όπως δυνηθώσι νά ζήσωσιν 
άξιοπρεπώς. "Ενεκα τούτου άπολέσας την ελπίδα τής παλινορθώσεως 6 Στέ
φανος, άνεχώρησεν, έγκαταλιπών τάς παραχωρηθείσας γαίας εις τον αδελφόν 
του Γεώργιον, καί έπέστρεψεν εις την αυλήν τών Παλαιολόγων γυναικαδελ
φών του, έν Πελοποννήσω ένθα έπανεϋρε τούς υιούς του, έφηβους πλέον. Τότε 
άπεφάσισεν αν καί λίαν προβεβηκώς την ηλικίαν, νά άκολουθήση την αυλήν 
τοϋ γυναικαδέλφου του Θωμά εις Κέρκυραν τώ 1462.

'Ως γνωστόν, ό δεσπότης Θωμάς έκ Κερκύρας μετέβη εΐς Ιταλίαν, ό δέ 
Στέφανος δεν ήκολούθησεν αυτόν, έ'νεκεν άσθενείας καί τών γηρατειών του, 
άλλ’ έγκατεστάθη έν Κερκύρα ένθα μετ’ ου πολύ ό υιός αύτοϋ Βασίλειος 
έλαβεν εις γάμον κόρην εύγενοϋς οίκου, τήν Ελισάβετ Άρκούδη, έξ ής 
απέκτησε τρεις υιούς τον Νικόλαον, τον Ευστάθιον καί τον Άνδρέαν.

Οί δέ υιοί τοϋ Στεφάνου, Βασίλειος καί Κωνσταντίνος, συνδεθέντες διά 
δεσμών συγγένειας καί φιλίας μετά τών εύγενών Κερκύρας, έπεδόθησαν εις τό 
έμπόριον μετά τών Ίωαννιτών έμπορων, σχηματίσαντες έν βραχεί διαστήματι 
μέτρια πλούτη.

"Αν καί τό ανωτέρω χρονικόν είναι άκριβέστατον ως προς τα γνωστά 
ιστορικά γεγονότα, έχομεν έν τούτοις νά παρατηρήσωμεν τά εξής:

α') "Οτι, ως γνωστόν, ή Βουλγαρική ιστορία παύει διά τής παντελούς 
κατακτήσεως τής Βουλγαρίας τφ 1393.

β') "Οτι, τά άναφερόμενα γεγονότα έν τώ χρονικφ μετά τήν χρονολογίαν 
ταύτην δεν άνήκουσιν εις τήν Βουλγαρικήν ιστορίαν, αλλά εις τήν Σερβικήν 
τοιαύτην, έξ ής τά παρέλαβεν ό συγγραφεύς τοϋ χρονικού όπως κατάληξη εις 
τό συμπέρασμά του. ("Ορα Φραντζή χρονικόν Β' Κεφ. καί ιστορίαν τής 
Βουλγαρίας υπό Ν. Κοκκώνη, Άθήναι 1877).

γ') "Οτι, έν τή διαθήκη τοϋ Στεφάνου, ήτις σημειωτέον δεν φέρει ημε
ρομηνίαν, ή καθοριζομένη 29 Αύγούστου προς τέλεσιν τοϋ μνημοσύνου τοϋ 
Εμμανουήλ, αν πρόκειται περί τοϋ αύτοκράτορος, δεν είναι ορθή, καθότι 
κατά τον Φραντζήν Εμμανουήλ ό Παλαιολόγος άπέθανε τήν 11 Ιουλίου 1426 
(όρα Χρονικόν Φραντζή, έκδοσις Βόννης βιβλίον I Κεφάλαιον Μ'). Δυνατόν 
καί ό Φραντζής νά σφάλλεται.

δ') Ότι ό Φραντζής ό τόσον λεπτομερώς περιγράφων τά τών Παλαιο- 
λόγων, ως σύντροφος αυτών καί ως έλθών μετά τοϋ δεσπότου Θωμά καί τής 
οικογένειας του εις Κέρκυραν τφ 1461, ώφειλε νά άναφέρη καί τό γεγονός 
τής άφίξεως τής αδελφής τοϋ Θαιμά μετά τοϋ συζύγου καί τών τέκνων της, 
τά όποια κατά τό έπιόν έτος ήσαν ήδη ά'νδρες σχεδόν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:10 EEST - 34.211.113.242



Ό Φραντζής (έν Βιβλίω Δ' Κεφαλαίφ ΙΘ', στίχος 10-15), μάς άφη- 
γεΐται πώς άνεχώρησεν δ δεσπότης εκ Μεθώνης φθάσας εις Κέρκυραν τη 28 
’Ιουλίου τοϋ 1461 καί πώς ή ακολουθία του έπιβιβασθεΐσα τήν 11 ’Ιουλίου 
έφθασεν εις Κέρκυραν τήν 2 Αύγουστου.

Άλλ’ ό Φραντζης έν βιβλίφ I Κεφαλαίφ Μ', ένθα περιγράφει τον 
θάνατον τοΰ αύτοκράτορος Εμμανουήλ γράφει: Ούτος ουν ό Βασιλεύς κυρ 
Μανουήλ πρώτον θυγατέρα έγέννησε..., ειτα Κωνσταντίνον, Ίωάννην τον 
Βασιλέα και ’Ανδρόνικον τον δεσπότην καί θυγατέρα δευτέραν τήν..., 
Θεόδωρον τον δεσπότην καί πορφυρογέννητον, Μιχαήλ τον αύθεντόπουλον, 
Κωνσταντίνον τον δεύτερον τον καί βασιλέα γενόμενον, Δημήτριον τον δεσπό
την καί Θωμάν τον δεσπότην. Κατ’ ακολουθίαν επειδή ούτε τά ονόματα 
τών αδελφών τοΰ δεσπότου Θωμά αναφέρει, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι 
ουδόλως ενδιέφερεν αυτόν ή τύχη τών γυναικών εκείνων. Πλήν τούτου δυνατόν 
δ πρωτοβεστιάριος νά εύρίσκετο καί είς διάστασιν μετά τοΰ γυναικαδέλφου 
τοΰ δεσπότου Θωμά.

Τό προς έπίλυσιν δμως ζήτημα δεν έγκειται ενταΰθα. ΙΙρέπει κατά 
πρώτον νά έξακριβωθώσι τά γεγονότα τά σχετιζόμενα μέ τόν Έλεάζαρ, τούς 
υιούς καί ανεψιούς του, νά καθορισθή ποΰ έλαβον χάτραν ταΰτα, καί μετά 
ταΰτα νά ελεγχθώσι τά άναφερόμενα γεγονότα έν τώ χρονικώ, διότι οΰτω, 
ου μόνον θά άποδειχθή ή έξ ηγεμονικού Βουλγαρικού οίκου καταγωγή τοΰ 
οίκου τών Βουλγάρεων, αλλά καί ή συγγένεια αυτού μέ τόν αύτοκρατορικόν 
οίκον τών Παλαιολόγων. Ώς γνωστόν δέ ούδεμιάς οικογένειας ή καταγωγή 
κατ’ ευθείαν ή έκ θηλυγονίας έκ τών Παλαιολόγων άποδεικνύεται ίστορικώς.

Μία ένδειξις ακόμη περί τής καταγωγής τοΰ οίκου τών Βουλγάρεων έξ 
ηγεμονικού Βουλγαρικού οίκου, είναι τό οίκόσημον αυτού, τό όποιον είναι 
τό αυτό μέ τού τού σημερινού Βουλγαρικού Βασιλείου. Χρυσούς λέων δρθιος 
πατών έπί τής ημισελήνου καί άτενίζων αστέρα χρώματος αργυρού, έπί 
κυανού πεδίου.

Τό οίκόσημον τούτο ή οικογένεια δεν παρέλαβεν έκ τών υστέρων, αλλά 
έχρησιμοποίησεν απ’ αρχής τής έγκαταστάσεώς της έν Κερκύρα, ώς άποδει- 
κνύεται έκ μαρμάρινου οικοσήμου άνευρεθέντος δτε άνεσκάπτοντο τά θεμέ
λια τής οικίας Τζίφρα έν Στρατιά:, έπί οικοπέδου άνήκοντος εις τό παρακεί
μενον έξωκλήσιον τής Θεοτόκου. Τό οίκόσημον τούτο κοσμεί τό αέτωμα τής 
άνεγερθείσης οικίας, ήτις έπί μακρά έτη παρέμενεν ημιτελής, άποκαλουμένη 
ύπό τών μέχρις έκείνου τού σημείου μεταβαινόντων είς περίπατον έκ τής 
πόλεως «τό σπίτι τό χαλασμένο».

Ή εις τό μέρος τούτο άνεύρεσις τού οικοσήμου τών Βουλγάρεων καθι
στά πιθανόν δτι οί πρώτοι εις Κέρκυραν έλθόντες Στέφανος πατήρ καί 
Κωνσταντίνος καί Βασίλειος υιοί του, έκτισαν έκεϊ τήν κατοικίαν των μετά 
έξωκλησίου, είς τοποθεσίαν δήλα δή είς τήν δποίαν καί άλλοι πρόσφυγες έκ 
Κωνσταντινουπόλεως κατφκησαν. Εντεύθεν όφείλομεν νά είκάσωμεν δτι 
μεσούντος τοΰ ΙΕ' αίώνος ή πόλις δεν είχε μεταφερθή έξ δλοκλήρου είς τήν 
σημερινήν τοποθεσίαν τής τριλόφου Κερκύρας.

284 Σπ. Θροτόκη, Ή καταγωγή xfjc Κερκυροϊκής οίκογ. τΛν Βουλγάρεων.
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