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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

ΧΡΗΣΜΟΛΟΠΚΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 

ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 18ου αιΩΝΑ 

Τό εικονογραφημένο μονόφυλλο μέ χρησμολογικό περιεχόμενο πού 
παρουσιάζεται σχολιασμένο σ' αυτή τήν εργασία βρίσκεται στή Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη τής Βενετίας, σέ σύμμεικτο τόμο, που σταχώθηκε στο δεύτερο 
μισό τού 19ου αι. καί φέρει στή ράχη του επιγραφή Parte Veneto Guerre 
col Turco 1668 al 1717. 

Περιγραφή: Μονόφυλλο 0,335x0,260, χαρτί λεπτό ήμιδιάφανο. Από 
τή μία όψη χαλκογραφία 0,332x0,228 πού περιλαμβάνει αριστερά ελ
ληνικό καί δεξιά ιταλικό κείμενο, χαραγμένα άπό 'Ιταλό χαλκογράφο 
κάτω άπό Ιταλικό τίτλο, πού δίνει τήν εντύπωση ότι χαράχτηκε άπό άλλο 
αδέξιο χέρι. Δεξιά καί κάτω πλούσια διακόσμηση. Στην πίσω λευκή σελίδα 
χειρόγραφη σημείωση από χέρι δεύτερου μισού τού 19ου αί.: Profetia. 

Tà κείμενα 2 

[Α'] 
Χρησμος + ος + ευρέθη είς την κωνσταντινούπολιν εις μίαν κολώνα 

μαρμαρίτικην / δια ψηφίων γεγραμμενος ός εσαφηνίσθη παραι τίνος ως 
κάτωθεν άλλοι λέγουσιν ότι ευρέθησαν ταύτα σημειωμένα εν μαρμάρω 
του τάφου τοϋ αγίου κωνσταντινου / και εξηγηθη ταύτα ο εν αγιοις πα-

5 τριάρχης σχολάριος 
Τή πρώτη τής ινδικτου η / βασίλεια τοϋ Ισμαήλ ο καλούμενος μωαμετ 

μέλλει δια να τροπωσει γένος των παλαιολογων τήν επταλοφον κρατήσει 

1. B i b l i o t e c a M a r c i a n a Misc. 167. Τό μονόφυλλο έχει άρ. 33 στον τόμο 
πού αποτελείται άπό φυλλάδια πού αναφέρονται στις βενετοτουρκικές συγκρούσεις αυτής 
τής περιόδου. Στην αρχή τού τόμου παράφυλλα μέ χειρόγραφο πίνακα τών περιεχομένων 
άπό χέρι δεύτερου μισού τού 19ου αι. Εικόνα τού μονόφυλλου βλ. πίν. 1. 

2. Διατηρήθηκε ή ορθογραφία τοϋ μονόφυλλου. Χώρισα τις λέξεις για νά βγαίνει 
νόημα γιατί ό Ιταλός χαλκογράφος δέ φαίνεται νά ήξερε ελληνικά. Μέ + . . . + σημείωσα 
υποθετική ανάγνωση δυσανάγνωστου σημείου, μέ [...] σημείωσα έξοβελιζόμενο γράμμα. 
Έγραψα μέ β τό ευδοματίοις στο τέλος τοϋ Β' κειμένου. Χώρισα σέ στίχους τό Β' κείμενο 
ένώ δέν τόλμησα νά κάνω τό ίδιο καί για τό Α' κείμενο στις περιπτώσεις πού μπορούσε 
νά γίνει. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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εσωθεν βασιλεύσει έθνη πάμπολα κατάρξει / τή ογδόη της ινδικτου πελο¬ 
πονησον καταρξει τη εννατη της ινδικτου εις τα βοριά τα / μέρη μέλει 

10 δια να στρατεύσει τη δέκατη της ινδικτου τους δαλματας τροπώσει και / 
τας νήσους ερημώσει μέχρι του εύξινου πόντου ιστρογειτονας πορθήσει 
πάλιν επιστρεψει ετι χρονον τους δαλματας πολεμον εγηρει μέγα μερικώς 
τε συντριβήναι και / τα πλήθη και τα φύλλα συνοδει των εσπεριων δια 
θαλάσσης και ξηράς τον πόλεμον \ συνάψουν και τον Ισμαήλ τροπώσουν το 

15 απογονον αυτού βασιλεύσει ελαττον μικρόν / ολίγον τοδε ξανθον γένος άμα 
μετά των πρακτόρων όλον ισμαήλ τροπώσουν την επταλοφον επαρουν μετά 
των προνομειών τότε πολεμον εγείρουν εκφυλον ήγριωμενον μέχρι της 
πεμπτέας ώρας καί φωνή βοήσει τρίτον στήτε στήτε μετά φόβου σπεύ
σατε / πολλά σπουδαίως είς τα δεξιά τα μέρη ανδραν εϋρητε γεναιον 

20 θαυμαστον και ρωμαλαϊον τούτον εξετε δεσπότην φίλος γαρ εμάς υπάρ
χει και αυτόν παραλαβοντες, / θέλημα εμον πληρείτε. 

Profetia ritrovata nella / citta di Costantinopoli scolpita in una / 
colonna di marmore, la quale è stata dichiarata da alcuni come / di 

sotto. Altri dicono questa cosa esser stata ritrovata intagliata nel mar¬ 
more della sepoltura di / S. Costanlino, et essere stata interpretata 

5 dal Patriarca San Scolarlo. 
Nella prima inditione il Regno d'Ismael chiamato Mahomet / 

distuggerà la famiglia de paleologhi, signoreggiara la Città de / sette 
colli, et a quella regnara, et commandara a molte genti. Nell' / Ottava 
inditione acquistara la Morea, overo Peloponese. Nella / Nona inditione 

10 condura l'essercito nelle parti Settentrionali. Nella / Decima inditione 
scacciara i Popoli della Dalmatia, distruggerà / l'isole sin nel mar 
Maggiore et saccheggiara i vicini al Danubio da / poi fra certo tempo 
ritornara in Dalmatia, et solevara una granjdissima guerra, talché 
particolarmente sarano fracassate le nationi et i popoli Occidentali 

15 per Mare et per terra, cosi che per / la guerra incominciata sia scac
ciato Ismael; la cui descendentia / regnarà poco men che poco. Ma 
la generatione bionda insieme / con di Parthi scacciara tutto Ismael, 
innalzando la Citta de / setti Colli, insieme confederari. Allhora sarà 
accesa una guerra / intestina sin alla quinta hora, et una voce gridarà 

20 tre / volte state fermi state fermi ad obedientia affrettate molte / im
prese con diligenza. Trovarete alla parte destra un huomo generoso, 
maraviglioso, et robusto, questo pigliate per signore / perciò che è 
amico mio et cosi si adempirà la volunta mia. 
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[B'] 
Έτερος Χρησμός: 
Ό λέων ο σοφώτατος ό μέγας αυτοκράτωρ 
λέγει γαρ πεντε βασιλείς απόγονοι της άγαρ 
παραχορησει του θεου κυριου του δεσπότου 
την πολιν βασιλεύσουσι φημι την Κωνσταντινου 

5 μετά πολλής δυναμεως ταυτην περικρατησουν 
εχι αυτούς / τούς βασιλείς γλυπτούς εν τω κιόνι 
και εν τη χείρα εχωσι ξίφη γεγιμνομένα 
και / οφις μέγας ίσταται ορθ[ρ]ιος εν τω μέσω 
αυτών των πέντε ήγεμών πολλά ηγριωμενα 

10 περι τον πέμπτον τε φησιν ευθέως τέλος λάβι 
και βασιλεύσει χριστιανός αυτήν πάλιν ωρισει 
ως και ο έτερος χρησμός όμοια τούτου λέγει 
ός εν τω ταφω άνωθεν ευρέθη / γεγραμμενος 
τού θειου κωνσταντινου τε και ήσαν τα στοιχεία 

15 ατινα εξηγηθηκεν ο / θειος πατριάρχης 
σχολαριος ο άγιος γενναδιος ο μέγας 
μωαμεθ το απογονον ολίγον / βασιλεύσει : 
Εβδοματιοις το τέλος των ισμαηλιτών άποκαλυφθήσεται, 
Δράμετε πάντες προς δυσμάς επταλοφου' 

20 και πάλιν εξει επταλοφος το κράτος. 

Altra Profetia. 
Leone il sapientissimo ci grand' imperatore lascio in ricordo, 

che / cinque Re descendenti d'Agar, per permissione del Signor iddio, / 
regnarano nella Citta dico di Constantino con grande essercito et / 
potenza; in questa signoregiarano con la sua lancia. Re scolpiti / 

5 nella Colonna, et hanno spade ignude nella mano destra, et nel / 
mezzo d'essi cinque Capitani stara un gran serpente molto fiero; / 
et del quinto dice che verra presto il fine. Et un Christiane regnara 
et metterà i confini ad essa Citta, come appunto dice un altra / Pro
fetia di cose simili a queste, la quale fu ritrovata sopra la sepoltura 

10 del Beato Costantino et di essa espose alcuni versi il Patriarcha / 
San Scolarlo, et S. Gennadio, il gran Mahomet, et la discendentia 

di / lui regnarà poco in sette numeri il fine de gli ismaeliti sarà rive¬ 
lato inviamoci tutti verso l' Occidente alla Città de sette Colli, / che la 

Città de setti Colli havrà di novo l'imperio et signoria. 

Tò A' κείμενο είναι ό Χρησμός τού τάφου τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
άπό τά πιο γνωστά χρησμολογικά κείμενα, καθώς μαρτυρούν τά χειρόγραφα 
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άλλα καί οί έντυπες εκδόσεις3. Οι χρονογραφίες τής Τουρκοκρατίας τυπώ
νουν πάντοτε τό χρησμό αυτό στο τέλος τους4. Οί διαφορές πού παρουσιάζει 
τό Α' κείμενο του μονόφυλλου άπό την άλλη παράδοση δέν είναι μεγάλες. 
Οί πρώτες 4 αράδες, πού χρησιμεύουν γιά είσαγωγή, λείπουν άπό τις περισ
σότερες έντυπες εκδόσεις καί τά χειρόγραφα. Δέν είναι όμως άγνωστες 
αφού π.χ. ό Λ. Αλλάτιος (1561)5 μαρτυρεί την ύπαρξη κώδικα μέ τό κείμενο: 
Χρησμός όσπερ ευρέθη εις την Κωνσταντινούπολη εις μίαν κολώναν μαρμα¬ 
ρίτικην δια ψηφίων γεγραμμένος, όν έξεκαθάρισεν. Αλλοι δε λέγουν ότι 
ταύτα τα γράμματα ηυρέθησαν σημειωμένα εν μαρμάρω τού τάφου του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου καί εξήγησε ταύτα ο εν αγίοις πατριάρχης Σχολάριος. 
Μια άλλη διαφορά : και τας νήσους ερημώσει μέχρι του εύξινου πόντου 
ιστρογειτονας πορθήσει, μεταφέρεται στο κείμενο τού μονόφυλλου άπό 
τήν «πρώτη τής ίνδίκτου» στή «δεκάτη τής ίνδίκτου». 

3. Anselmus Bandurius, Imperium Orientale sive Antiquitates Constanti¬ 
nopolitanae. τ. Ι Παρίσι 1711 σ. 184 καί Βενετία 21729 σ. 159" άπό τήν έκδοση αυτή ανα
τυπώθηκε: J.-P. M i g n e , Patrologia Graeca τ. 160 Παρίσι 1866 στ. 767 - 774. Π. Δ. 
Σ τ ε φ α ν ί τ ζ η , Συλλογή διαφόρων προρρήσεων... Αθήνα 1838 σ. 51 - 54. Τά ευρε
θέντα γράμματα έπί τού Τάφου τού Μεγάλου Κωνσταντίνου καί έρμηνευθέντα ύπό 

τού Πατριάρχου Γενναδίου κατά τό 1430. Έν Έρμουπόλει έκ τής Τυπογραφίας Μ. 
Π. Πετρίδου 1854, σ. 16· βλ. P h i l i p p e Ι 1 ί ο u , Un projet bibliographique d' 
E. Legrand : La «Bibliographique Hellénique du XIXe siècle», Byzantinisch - Neu
griechische Jahrbücher 22 (1977) σ. 76 άρ. 256. Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς Λ ά μ π ρ ο υ , 
Τό ύπ' αριθμόν ΛΘ' κατάλοιπον / Τό ύπ' αριθμόν ρια' κατάλοιπον. Επιμέλεια Κ. Ι. 
Δυοβουνιώτη, Νέος Ελληνομνήμων 19 (1925) 97-138. Νίκου Α. Β έ η, Περί τού 

ιστορημένου χρησμολογίου τής Κρατικής Βιβλιοθήκης τού Βερολίνου καί τού θρύλου 
τού «Μαρμαρωμένου βασιλιά», Byzantinisch-Neogriechische Jahrbücher 13 (1937) 

203-244 λς'. Ό Λάμπρος καί ό Βέης δίνουν πληροφορίες γιά κώδικες πού περιέχουν τό 
Α' κείμενο. Στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη είδα τους κώδικες Marc. Gr. IV, 38 (coll 1365) 
καί Marc. Gr. VII, 3 (coll. 546) πού περιέχουν τό Α' κείμενο" βλ. Ε. M i ο n i Codices 
Graeci Manustripti Bibliotecae Divi Marci Venetiarum, τ. Ι μέρος II Ρώμη 1967 σ. 227 ¬ 
228 και τ. II Ρώμη 1960 σ. 19-21. Τό Α' κείμενο υπάρχει καί στον κώδικα πού παρουσίασε 
ό Α. Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο ς , Ένα χειρόγραφο άπό τό Μελένικο στή Βιβλιοθήκη John 
Rylands τού Μάντσεστερ (ψευδο-Δωρόθεος, Λέων Στ' ό Σοφός), Μνήμων 5 (1975) σ. 46, 
48. M a r c e l B a t a i l l o n Mythe et connaissance de la Turquie en Occident αυ milieu 
du XVIe siècle, Venezia e l'Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento, Βενετία 1966 σ· 
469 όπου λόγος γιά φυλλάδιο μέ Ιταλική καί γερμανική μετάφραση τού χρησμού τού 
τάφου τού Μ. Κωνσταντίνου (Α' κείμενο) πού τοποθετείται μετά τό 16ο αι. Πρβλ. καί 
σημ. 20. 

4. Δ ω ρ ο θ έ ο υ Μονεμβασίας, Βιβλίον Ιστορικόν... Βενετία, Γλυκύς, 1818 σ· 
538-540· ή πρώτη άπό τις 22 γνωστές εκδόσεις τό 1631. Μ α τ θ α ί ο υ Κ ι γ ά λ α , Νέα 
Σύνοψις Διαφόρων Ιστοριών... Βενετία 1637 σ. φκε'- φκς'. 

5. Γεωργίου Ακροπολίτου, Χρονική Συγγραφή... Leone Alla¬ 
tium... De Georgiorum. Βενετία 1729 μέρος II σ. 147· πρβλ. J.- P. Migne, Patrologia 
Graeca τ. 160 στ. 769. 
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Tò Β' κείμενο είναι Χρησμός «περί τού τέλους τών Ισμαηλιτών», γνω
στός άπό τά Χρησμολόγια6. Από τους 28 στίχους πού παραδίδει το Χρησμο¬ 
λόγιο τού Βερολίνου τό μονόφυλλο περιλαμβάνει τους στίχους 7-22 καί 
συμπληρώνεται άπό 3 στίχους παρμένους άπό άλλα χρησμολογικά κείμενα. 
Είναι 3 στίχοι συνθηματικοί καί ασύνδετοι μεταξύ τους άλλα καί με τό 
υπόλοιπο κείμενο. 

Εικονογράφηση 
Τό μονόφυλλο κοσμούν δύο παραστάσεις· ή μία κάτω καί ή δεύ

τερη δεξιά, υψηλής τέχνης τού 16ου αι., λαμπρά χαραγμένες στό χαλκό. 
Ή κάτω παράσταση αποτελείται άπό δύο σύνολα τριών μορφών, πού 

τά συνδέει ό Λέων τού αγίου Μάρκου, τό σύμβολο τού βενετικού κράτους· 
πάνω από τό κεφάλι του ή επιγραφή S. Marcus, ένώ κάτω υπάρχει περίγραμ
μα επιγραφής πού ίσως είχε χαραχτεί καί ποξέστηκε. Τό τελευταίο αυτό 
μπορεί νά θεωρηθεί πρώτη ένδειξη δεύτερης χρήσης της χαλκογραφίας. 
Σημειώνω μέ επιφύλαξη ότι δεξιά άπό τό περίγραμμα τής επιγραφής άχνο¬ 
φαίνεται χρονολογία MDLXX [= 1570]. 

Τό σύνολο τών τριών μορφών αριστερά περιστάνει: Τό Δόγη τής Βενε
τίας, πού κρατά γυμνωμένο όρθιο σπαθί, σημάδι εμπόλεμης περιόδου για 
τό βενετικό κράτος (σε άλλες παραστάσεις τό σπαθί κρατά ό Λέων τού 
αγίου Μάρκου). Ή παράσταση τού Veneto Principe είναι στον τύπο πού 
δίνει ό Vecellio στα τέλη τού 16ου αϊ.7 

Ή μεσαία μορφή είναι ό αρχάγγελος Μιχαήλ, Angelus Michael, πού 
στό δεξί του χέρι κρατά όδηγητικά τον εσταυρωμένο Χριστό, ένώ στό αρι
στερό του κρατά κλάδο. 

Ή μορφή δεξιά περιστάνει τον Τσάρο τής Ρωσίας, Re Ruso, πού κρατά 
στό αριστερό του χέρι τόξο καί στό δεξιό βέλος, άλλα ή μορφή του δε 
μοιάζει μέ τις γνωστές παραστάσεις τών Ρώσων βασιλέων8. 

Τόσο ό Veneto Principe όσο καί ό Re Ruso στρέφονται προς τον αρ
χάγγελο Μιχαήλ έτοιμοι νά δεχτούν τά κελεύματα τής όδηγητικά αποφασι
στικής του παρουσίας, ένώ ό προπορευόμενος Λέων τού αγίου Μάρκου 
έχει αρπάξει άπό τό ρούχο τή μεσαία μορφή τού δεύτερου δεξιά συνόλου, 
πού παριστάνει τό σουλτάνο τών Τούρκων, τό Re Selimi, τραγόμορφο μέ 
τό τόξο ριγμένο στό δεξιό ώμο καί στό δεξιό χέρι βέλος στραμμένο προς 
τά κάτω, σημάδια μάχης πού τέλειωσε. Ή μορφή τού Re Selimi είναι κοντά 

6. Ό Λ ά μ π ρ ο ς , ο.π. σ. 97, 99 δίνει πληροφορίες για τους κώδικες πού περιέχουν 
τό Β' κείμενο καί εκδίδει τό κείμενο τού χρησμού άπό τον κώδικα τού Τορίνου. Ό Β έ η ς , 
ό.π. σ. 242 - 244 εκδίδει τό κείμενο άπό τον κώδικα τού Βερολίνου. 

7. C e s a r e V e c e l l i o , Degli habiti antiqui et moderni di diverse parti del mondo. 
Βενετία 1590 καί 21598 φ. 77 καί 57 αντίστοιχα: Principe ò Doge. 

8. V e c e l l i o , στό ίδιο 21598 φ. 283 μια εντελώς διαφορετική μορφή τσάρου. 
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στό γνωστό τύπο παράστασης των Τούρκων σουλτάνων9. 
Αριστερά και πίσω άπό τό Re Selimi στέκεται φτερωτός, στεφανωμέ

νος θάνατος με τό δρεπάνι στό δεξιό χέρι, μέ τό αριστερό κρατά υψωμένη 
τήν κλεψύδρα, δικαιολογία τής παρουσίας του. Δεξιά στέκεται ένοπλος 
θάνατος πού παραλαβαίνει τό Re Selimi. 

Ή αναγεννησιακή τέχνη έδωσε τά σύμβολα καί αρκετή άπό τή φρίκη 
της μπροστά στό θάνατο γιά νά εικονιστεί τό τέλος τού σουλτάνου καί τής 
βασιλείας του10. 

Στή δεξιά παράσταση έχουμε μια κολώνα μέ απλό κιονόκρανο, χωρι
σμένη σέ πέντε ζώνες μέ ανάγλυφες μορφές. Στή βάση τής κολώνας ανοιχτός 
τάφος καί εντός του ανθρώπινος σκελετός. Στην πρώτη (κάτω) ζώνη τής 
κολώνας τέσσερις βασιλείς μέ ποικίλα στέμματα καί γυμνά ξίφη, ένώ ή 
επιγραφή στό χείλος τού παρακειμένου τάφου δίνει τήν εξήγηση, χριστια
νοί αυτοκράτορες : Cristiani Imperatori. Ή ίδια επιγραφή στην κορυφή τής 
κολώνας αναφέρεται στις τρεις παρόμοιες μορφές τής πέμπτης (άνω) ζώνης. 
Οί ενδιάμεσες τρεις ζώνες τής κολώνας κοσμούνται άπό πέντε μορφές Τούρ
κων σουλτάνων μέ γυμνά ξίφη, κοντά στον τύπο τής μορφής πού είδαμε 
στην κάτω παράσταση τής χαλκογραφίας. "Ενα όρθιο φίδι μέ ανοιχτό 
στόμα, σημάδι φόβου καί θανάτου, εικονίζεται ανάμεσα στις μορφές των 
σουλτάνων, ένώ δεξιά τής κολώνας είναι χαραγμένο : Agareni Imperatori. 

Ολόκληρη ή δεξιά παράσταση είναι χαραγμένη όπως απαιτεί ό συν
δυασμός τών δύο χρησμών πού αναγράφονται καί μας παραδίδουν τά Χρη¬ 
σμολόγια: χαράζεται ό τάφος (τού Μεγάλου Κωνσταντίνου) ένώ παραλεί
πεται ή μορφή τού εξηγητή Σχολάριου. Ή κολώνα είναι εικονολογικά 
όμοια μέ τήν παράσταση τού Χρησμολογίου τού Βερολίνου11. 

Χρονολόγηση καί χρήση. 
Όπως σημείωσα στην αρχή, ό έμπειρος βιβλιοθηκάριος τής Μαρκια¬ 

νής, τού β' μισού τού 19ου αι., κατέταξε τό μονόφυλλο στον τόμο Parte 

9. V e c e l l i o , στό ίδιο 1590 φ. 376 καί 21598 φ. 358. 
10. A l b e r t o T e n e n t i , Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinasci

mento (Francia e Italia) Τορίνο, Einαυdi, 1957 καί ανατύπωση 1977, κυρίως σ. 410 κέξ. 
καί εικόνες 1, 15 -16, 32, 33, 57. Γιά τό ίδιο θέμα στον ελληνικό χώρο πληροφορίες καί 
βιβλιογραφία δίνει ό Γ. Θ. Ζ ώ ρ α ς , Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον καί προς Θεόν επι
στροφή, Αθήνα 1970, κυρίως σ. 21 κέξ. Σημειώνω μια παρατήρηση γιά τήν εικονογράφηση 
(ξυλογραφία) τής έκδοσης τού 1564 του στιχουργήματος «Πένθος θανάτου...» πού παρι
στάνει θρίαμβο του θανάτου: όμοια ξυλογραφία κοσμεί τό βιβλίο τοϋ F r a n c e s c o 
P e t r a r c a , Le Rime, Βενετία 1573. Γιά σύγκριση τών δύο ξυλογραφιών βλ. πρόχειρα 
Ζ ώ ρ α ς , ό.π. πίν. ς', σ. 48 - 50 καί T e n e n t i , ό.π. εικόνα 32. 

11. Β έ η ς , ό.π. σ. 221, είκ. 1, ό τάφος, σ. 241, είκ. 10, ή κολώνα. Λ ά μ π ρ ο ς , 
ό.π. σ. 123 δίνεται ή πληροφορία ότι ή εικόνα τής κολώνας υπάρχει καί στον κώδικα τοϋ 
Τορίνου. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Veneto Guerre col Turco 1668 al 1717 μέ άρ. 33 ανάμεσα σε φυλλάδια πού 
αναφέρονται στις βενετοτουρκικές συγκρούσεις της εποχής, πριν άπό χρο
νολογημένο φυλλάδιο τού 1718. 

Ή ποιότητα τού χαρτιού συνηγορεί σ' αυτή τή χρονολόγηση άλλα 
τά γνωστά εγχειρίδια υδατοσήμων δεν περιέχουν τό υδατόσημο τού μονό
φυλλου. Μετά άπό σύγκριση τού ύδατόσημου αύτοΰ μέ ύδατόσημα χαρτιών 
πού χρησιμοποίησαν τά τυπογραφεία τής Βενετίας στίς αρχές τού 18ου 
αί., βρήκα ότι όμοιο ύδατόσημο έχει καί τό χαρτί πού χρησίμεψε για να 
χαραχτεί τό σχέδιο τής ναυμαχίας Τούρκων καί Βενετών στην Κέρκυρα 
τό 171612. Ή χρονολόγηση αυτή γεννά αρκετά προβλήματα, όπως θα φανεί 
στή συνέχεια. 

Από τήν εικονογραφία τού μονόφυλλου, ή δεξιά παράσταση πού πα
ρουσιάζει τή μαρμαρένια κολώνα καί τον τάφο τού Μ. Κωνσταντίνου είναι 
μέσα στην παράδοση των Ιστορημένων χρησμολογίων άπό τό 15ο - 16ο αί. 
(κώδικες Τορίνου καί Βερολίνου). 

Ή κάτω παράσταση, μέ τις εφτά μορφές πού εικονίζει, παρουσιάζει 
τή σύναψη μιας συμμαχίας, μιά σταυροφορία - πόλεμο πού έγινε καί τους 
σκοπούς τους νά πραγματοποιούνται: ή συμμαχία Βενετίας - Ρωσίας οδη
γημένη άπό τις ουράνιες δυνάμεις μέ δύναμη κρούσης τό Λέοντα τού 
αγίου Μάρκου καταλύει τή δύναμη τών Τούρκων καί οί δυνάμεις τού κάτω 
κόσμου αρπάζουν τον Τούρκο σουλτάνο. 

Αλλά ό Τούρκος σουλτάνος είναι επώνυμος: Re Selimi. Κοιτάζοντας 
τον κατάλογο τών Τούρκων σουλτάνων βλέπουμε: Σελήμ Β' (1566- 1574), 
Σελήμ Γ' (1781 - 1807). Ό δεύτερος βέβαια εύκολα αποκλείεται. Ό πρώτος 
μας οδηγεί στην εποχή τής Ναυμαχίας τής Ναυπάκτου (1571), στο κέντρο 
μιας περιόδου πνεύματος σταυροφορίας καί ι ε ρ ο ύ πολέμου καί όπως ση
μείωσα προηγουμένως στο κάτω μέρος τής χαλκογραφίας διαβάζω χρονο
λογία 1570. 

Αντίθετα ή ενεργός παρουσία τού τσάρου ανάμεσα στίς δυνάμεις μιας 
συμμαχίας κατά τής Τουρκίας δεν μπορεί νά μας μεταφέρει πιο πίσω άπό 
τό δεύτερο μισό τού 17ου αί.13 

Οί χρονολογίες πού σημειώθηκαν απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 
ένα αιώνα. Γιά τό πρόβλημα αυτό διερεύνησα τήν παρακάτω υπόθεση: ή 
χαλκογραφική πλάκα είναι τού 1570 καί χαλκογραφίες της χρησιμοποιήθη-

12. Armate Cristiana e Turca MDCCXVI, Βενετία 1718 ( Β i b 1 i ο t e c a M a r c i a 
n a Misc. 167. 35-36). 

13. Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, Ό Μέγας Πέτρος καί οί Έλληνες κατά τά τέλη 
τού 17 καί τις αρχές τού 18 αι., Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης 11 (1969) 247 - 259. 
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Πιν. 2 Μικρογραφία από το χειρόγραφο τού Γεωργίου Κλοντζά (Marc. Gr. VII, 22 coll. 1466 f. 140r) 
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καν στίς παραμονές τής Ναυμαχίας τής Ναυπάκτου άπό τους Βενετούς. 
Τό τμήμα τής χαλκογραφικής πλάκας πού παριστάνει τους «συμμάχους» 
Δόγη καί Τσάρο πρέπει νά τροποποιηθηκε για να φτάσει στή μορφή πού 
μάς παραδίδει τό μονόφυλλο. Αποξέστηκε επίσης ή χρονολογία πού, όπως 
σημειώθηκε, υπήρχε στό κάτω μέρος καθώς καί κάποια επιγραφή πού θά 
υπήρχε στό περίγραμμα. Ή επιγραφή Re Selimi πάνω άπό τό κεφάλι τού 
Τούρκου σουλτάνου δέν αποξέστηκε γιατί ίσως τό Selimi είχε μεταπέσει 
σέ τίτλο πού κατά κάποιο τρόπο σήμαινε τό σουλτάνο14. 

Για τους χρόνους τής Ναυμαχίας τής Ναυπάκτου στην παράσταση των 
«συμμάχων» θά θέλαμε μια παράσταση τής Sacra Liga: Βενετία, Βατικανό, 
Αύστρο-Ισπανία. Μια τέτοια παράσταση συμβολική τών τριών συμμάχων 
τής Sacra Liga μας έρχεται άπό δύο Ιστορημένους κώδικες του 16ου αϊ.15 

καί τήν έντυπη έκδοση χρησμολογίου τής Brescia τού 159616: ή παράσταση 
τού 8ου χρησμού, πού σέ όλα τα άλλα Ιστορημένα χρησμολόγια ξέρουμε 

ότι εικονίζει τρείς σημαίες μέ απλούς σταυρούς, αντικατέστησε έδώ τους 
απλούς σταυρούς μέ τα σύμβολα τών συμμάχων τής Sacra Liga, τό δικέφαλο 
αετό (Αύστρο -Ισπανία), τήν παπική τιάρα (Βατικανό), τό Λέοντα τού 

αγίου Μάρκου (Βενετία). Βλ. πίνακα 3. 
Αλλά ή παράσταση πού είναι πολύ πιο κοντά στην εικονογραφία τού 

μονόφυλλου πού εξετάζουμε είναι μια μικρογραφία τού ιστορημένου χρη
σμολογίου τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης πού ιστορήθηκε άπό τον Γεώργιο 
Κλόντζα στό Χάνδακα τό 1591 - 159217. 

14. Ή υπόθεση αυτή ενισχύεται καί άπό τόν τίτλο τού φυλλαδίου: Distinto Rava¬ 
glio delle Supplicationi, e Digiuni ordinate dal gran Signore in tutto lo Stato Ottomano 
Ameth Selim Sultano, Imperatore dell' Oriente & Occidente, Signor de Signori... Βενε
τία 1687. Tό Selim συνοδεύει τό Ameth σαν τίτλος. 

15. Οί δύο κώδικες είναι: Marciαnus Graecus VII, S (coll. 546), βλ. M i ο n i , ό.π. 
τ. II σ. 19 - 21 καί Palermitanus I.E.8, βλ. Α. D a n e u - L a t t a n z i , Il codice degli ora
coli di Leone della Biblioteca Nazionale di Palermo, Atti dello VIII congresso internazio
nale di Studi Bizantini τ. Ι, Ρώμη 1953 σ. 38. Α ν είναι εύστοχη ή διατυπωμένη μέ επιφύ
λαξη προφορική παρατήρηση του B o r i s F ο n k i e ότι τα δύο αυτά χειρόγραφα είναι 
γραμμένα άπό τό ίδιο χέρι, ίσως τού Αντώνιου Επισκοπόπουλου πού τόν βρίσκουμε στή 
Βενετία τό 1568, τότε τά χειρόγραφα αυτά γράφτηκαν στή Βενετία (καί ίσως ζωγραφίστη
καν εκεί) πριν άπό τή Ναυμαχία τής Ναυπάκτου. (Για τά βιογραφικά τού Επισκοπόπου
λου βλ. Χ. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η , Ελληνες κωδικογράφοι τών χρόνων τής Αναγεννήσεως! 
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 8-9 (1958 - 59) 83. 

16. Vaticinium Severi et Leonis Imperatorum, in quo videtur finis Turcatum in 
praesenti eorum Imperatore, una cum alijs nomullis in hac re Vaticiniis, Μπρέσια 1596 σ. 48. 

17. Αθανασίου Δ. Παλιούρα, Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (1540 ci ¬ 
1608) καί αί μικρογραφίαι τού κωδικός αυτού. Αθήνα 1977. Οί σελίδες πού μάς ενδια
φέρουν έδώ: χρονολόγηση κώδικα σ. 67 - 70, περιγραφή τής μικρογραφίας σ. 137 καί ή 
φωτογραφία τής μικρογραφίας τού πίν. 295. Αλλη φωτογραφία τής ίδιας μικρογραφίας: 
Marc. Gr. VII. 22 (coll. 1466) φ. 140r, τυπώνεται στον πίνακα 2 αυτής έδώ τής εργασίας. 
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Συγκρίνοντας τή μικρογραφία τού Κλόντζα μέ τή χαλκογραφία τού 
μονόφυλλου μπορούμε νά φτάσουμε στό συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιθανό 
ό Κλόντζας νά είχε πρότυπο του τή χαλκογραφία στην πρώτη της μορ
φή (1570). 

Από τις διαφορές που παρουσιάζει ή μικρογραφία τού Κλόντζα άπό 
το πρότυπο της σημειώνω τήν πόλη πού υπάρχει στό βάθος μέ υπερασπιστές 
στρατιώτες στα τείχη της. Ανάλογη παράσταση βρίσκουμε καί στό βάθος 
τής μικρογραφίας, μέ τή μαρμαρένια κολώνα, στό Χρησμολόγιο τού Βερολίνου18. 

Ό Κλόντζας ζωγραφίζει τις μορφές ανάστροφα καί τις συμπτύσσει, 
αφού ο χώρος πού διαθέτει είναι μικρότερος άπό τα 2/3 τής χαλκογραφίας, 
παραλείποντας καί τις επιγραφές γύρω άπό τά πρόσωπα. Ετσι επεξηγημα
τική μένει μόνο ή επιγραφή : Εδώ πληρώνεται ό χρησμός, τού κυρού Λέον
τος τον Σοφού όπου λέγει περί τον Σελήμ: (άνω) Ώς εν βραχύ γαρ ευτυχή
σεις του κράτους, (κάτω). 

Ή χρονολογημένη (1591 - 1592) μικρογραφία τού Κλόντζα τοποθε
τημένη στό χειρόγραφο του αμέσως πριν άπό τήν παράσταση τής Ναυμα
χίας τής Ναυπάκτου μας επιτρέπει, αφού θεωρήσαμε ότι έχει πρότυπο τήν 
αρχική μορφή τής χαλκογραφίας τού μονόφυλλου, νά υποστηρίξουμε ότι 
ή χαλκογραφία τού 1570 κυκλοφόρησε καί ένα αντίτυπο της έφτασε στα 
χέρια τού Κλόντζα στό Χάνδακα. Παρόλο πού πέρασαν είκοσι χρόνια άπό 
τή Ναυμαχία τής Ναυπάκτου ως τήν ώρα πού ό ζωγράφος ετοιμάζει τό 
χειρόγραφο του, ό Κλόντζας αντιγράφει τή χαλκογραφία πού ευαγγελιζόταν 
τό τέλος τού σουλτάνου Σελήμ κατά τους χρησμούς. Αλλά κάτι τέτοιο 
δέν έγινε καί τό ήξερε καλά ό «χρονογράφος» Κλόντζας πού εικονίζει και 
τή συνθήκη Βενετίας - Σελήμ στό μεθεπόμενο φύλλο τού χειρογράφου του. 
Εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα για τόν τρόπο πού ενσωματώνονται στην 
παράδοση τών χρησμών καί οί ερμηνείες τους, έστω καί αν διαψεύστηκαν 
από τά γεγονότα. 

Αλλά ή χρήση τών χρησμών (καί τών οιωνών) τήν εποχή τής Ναυμα
χίας τής Ναυπάκτου μας είναι και άπό άλλου μαρτυρημένη: Τό καλοκαίρι 

τού 1570 διαδίδεται στό Μιλάνο άπό τόν Γεώργιο Μειζότερο ή πληροφορία 
για τήν εμφάνιση τριών ήλιων στην Κωνσταντινούπολη, πού σήμαιναν, 
λέει, ότι ό Φίλιππος Β' τής 'Ισπανίας θα γίνει αυτοκράτορας Ελλάδας καί 
Τραπεζούντας. Τήν ίδια εποχή διαδίδεται στή Νάπολη ότι οί τρεις σταυροί 
πού εμφανίστηκαν πάνω από τήν Κωνσταντινούπολη σημαίνουν τό τέλος 
τής βασιλείας τών Τούρκων καί ό G. F. Camozio φροντίζει νά τυπωθεί 
καί νά κυκλοφορήσει χαλκογραφία μέ αναπαράσταση τού φαινομένου, 

18. Β έ η ς , ό.π. σ. 241, είκ. 10. 
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γιά τό Ιταλικό κοινό19. 
Χρησμοί λοιπόν γιά τους Ελληνες, γιά τους Βενετούς, τους Ιταλούς, 

γιά τους Δυτικούς. Ή χαλκογραφία τού Camozio, πού είδαμε προηγουμένως, 
έγινε γιά τους Ιταλούς, τό μονόφυλλο, πού μας απασχολεί έδώ, γιά τους 
Ελληνες καί τους Βενετούς, τους Ιταλούς, τους Δυτικούς συχγρόνως20. 

Καί αυτό γινόταν μέσα στίς κανονικότητες τών Χρησμολογίων: ελληνικά 
καί λατινικά ή Ιταλικά, Ελληνες καί ξένοι οί κτήτορες, οι χρήστες, οι 
αντιγραφείς. Καί ό 16ος αι. ή εποχή της μεγάλης παραγωγής. Οι Δυτικοί 
ζουν μέ τό «φόβο τής Τουρκίας» καί όχι αδικαιολόγητα αφού τήν είδαν να 
φτάνει μπροστά στή Βιέννη. Αντιστάθμισμα σ' αυτό τό φόβο έρχονται οι  
προφητείες καί οι χρησμοί : ενόσω ή τουρκική δύναμη - απειλή μεγαλώνει, 
πληθύνεται καί εντείνεται ή διάδοση τών χρησμών καί τών ερμηνειών τους, 
πού μιλούν γιά τήν κατάλυση τής τουρκικής αυτοκρατορίας21. 

Από τήν άλλη μεριά οί υπόδουλοι λαοί τής διαλυμένης Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, πού ή κατάλυση της δε σήμανε καί τή ρήξη τής Ιδεολογικής 
συνέχειας καί τής πίστης ότι ή πτώση τού Βυζαντίου στους Τούρκους έγινε 
«θεία βουλήσει», είναι έτοιμοι να ασπαστούν τήν Ιδέα μιας αναγέννησης 
τής Χριστιανικής βασιλείας καί πάλι «θεία βουλήσει» μέ τή βοήθεια 
μιας σταυροφορίας τών Χριστιανικών λαών τής Δύσης22. 

Στά πλαίσια αυτών τών Ιδεολογικών ρευμάτων καί τών συλλογικών 
συμπεριφορών στή Δύση καί στην Ανατολή, οι συγκεκριμένες Ιστορικές 
εμπειρίες προσδιορίζουν τήν εκλεκτική καί Ιδιόμορφη χρήση τών Χρησμών. 
Ή Ναυμαχία τής Ναυπάκτου είναι ένα παράδειγμα. 

19. Γιά τους χρησμούς, τους οιωνούς, τα προγνωστικά καί τίς ειδήσεις, πού κυκλο
φορούσαν τίς παραμονές τής Ναυμαχίας τής Ναυπάκτου βλ. Ι. Κ. Χ α σ ι ώ τ η , Οί Έλ
ληνες στις παραμονές τής Ναυμαχίας τής Ναυπάκτου. Θεσσαλονίκη 1970 σ. 196 -197 
καί εΐκ. 24. Του ί δ ι ο υ , Σχέσεις Ελλήνων καί Ισπανών στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας. 
Θεσσαλονίκη 1969 σ. 18 - 19. 

20. Τό φυλλάδιο τής Βιβλιοθήκης τής Βιέννης «New Relation eines Pronostici» 
πού πρέπει νά τυπώθηκε μετά τό 16ο αι., (αναφέρεται στή μελέτη τού Μ. Β a t a i l l ο n 
ό.π. σ. 469 καί τώρα τό γνωρίζω καί άπό μικροταινία), δέν είναι απλώς μετάφραση στά 
Ιταλικά καί στά γερμανικά τού χρησμού τού τάφου τού Μ. Κωνσταντίνου (τό Α' κείμενο 
τού μονόφυλλου). Ισως γιά νά πείσει περισσότερο ότι είναι αποκρυπτογραφημένη προ
φητεία σημειώνει διάστιχα (όπως γίνεται καί στον πρωτότυπο ελληνικό χρησμό) καί τήν 
κρυπτογραφημένη μορφή τού χρησμού (οί λέξεις μέ τα κυριότερα σύμφωνα, χωρίς 
τά περισσότερα φωνήεντα τους) στην ιταλική καί στή γερμανική γλώσσα, σα νά βρέ
θηκε Ιταλικά ή γερμανικά χαραγμένος στον Τάφο τού Μ. Κωνσταντίνου. 

21. Μ. B a t a i l l o n , ό.π. σ. 451 - 470. 
22. H é l è n e A r h w e i l e r , L'ideologie Politique de l'empire buzantin. Παρίσι 

1975 σ. 119 -128 καί ελληνική μετάφραση Τούλας Δρακοπούλου : Ελένης Γλύκαν¬ 
τζη - Αρβελέρ, Ή πολιτική ιδεολογία τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αθήνα 1977 
σ. 137 -147. Α π . Ε. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού, τ. 3 Θεσ
σαλονίκη 1968 σ. 96 - 102. 
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Α ς ξαναγυρίσουμε στο μονόφυλλο όπως μας παραδόθηκε καί στην 
εποχή που τό χρονολογήσαμε: τέλη 17ου - αρχές 18ου αϊ. 

Αυτή ή εποχή θά μπορούσε συμβατικά νά οριοθετηθεί άπό τις χρονο
λογίες 1684 καί 1718. Από τή σκοπιά πού μας ενδιαφέρουν τα γεγονότα σε 
τούτη τήν εργασία, τό 1684 είναι ή χρονιά πού εκπρόσωποι τού Πάπα, τού 
αυτοκράτορα της Αυστρίας, τού βασιλιά της Πολωνίας καί τού Δόγη τής 
Βενετίας υπογράφουν στο Linz τής Αυστρίας επιθετική καί αμυντική συμ
φωνία κάτω άπό τήν πίεση τής τουρκικής παρουσίας μπροστά στή Βιέννη, 
για δεύτερη φορά, τον προηγούμενο χρόνο. Δυο χρόνια μετά στή συμμαχία 
θά μπει καί ό Τσάρος τής Ρωσίας. Ή συμμαχία αυτή πού είναι γνωστή με 
τό όνομα «Ιερός συνασπισμός τού Linz» θά ζήσει, περισσότερο σάν ιδέα 
καί όχι πάντα σάν πρακτική,— Ιδιαίτερα άπό πλευράς Ρωσίας — μέχρι τή 
συνθήκη τού Πασάροβιτς (1718), δηλαδή σε ολόκληρη τήν περίοδο πού 
οί συγκρούσεις Βενετών καί Τούρκων στον ελληνικό χώρο καταλήγουν σε 
καθοριστικά αποτελέσματα για τά συμφέροντα των δύο αυτοκρατοριών 
άλλα καί τήν τύχη τών υποδούλων Ελλήνων23. 

Θεωρήσαμε ότι τό δίγλωσσο μονόφυλλο απευθύνεται στο βενετικό 
κοινό καθώς καί στους Ελληνες πού έχουν κάθε μορφής σχέση με τή 
Βενετία. Ανιχνεύοντας τους όρους πού θά συναντήσει τό μονόφυλλο, όταν 
θά φτάσει στους ελληνικούς πληθυσμούς, ίσως πρέπει νά θεωρήσουμε καλό 
δείχτη τό τί φρονούσαν οί Έλληνες, πού ζοΰσαν στή Βενετία, για τή ρωσική 
παρουσία στον ελληνικό χώρο καί μάλιστα για μια βενετορωσική συμμαχία. 

Σημειώνω τέσσερις μαρτυρίες: 
1. "Η Ναυτική νίκη όπου έγίνηκε από τον στόλον τής γαληνότατης 

πολιτείας τών Ενετών, έξαρχευοντας Αλούζιος δεύτερος ό Μοτζενίκος, 
εναντίον εις τους Τούρκους, εις το αιγαίον Πέλαγος αχνά. Προς τον υψη¬ 
λότατον ενδοξότατον φιλόχριστον ηγεμόνα τής Ρωσίας Ζηνόβιον Εχμηλίσκην». 
Στο προλογικό σημείωμα τού δεκαεξασέλιδου φυλλαδίου24 πού τυπώθηκε 
στή Βενετία μέ αυτό τον τίτλο σημειώνονται καί τά παρακάτω προτρεπτικά: 
«[...] να τήν ελευθερώσετε [τήν Ελλάδα] από τήν αιχμαλωσίαν τήν με¬ 
γάλην τού δεινότατου τυράννου, ο όποιος αυτήν, πού εστάθηκεν όλης τής οι
κουμένης το φώς, τήν ήμαυρωσε καί ολίγο λείπει καί τήν πίστιν ηφάνισε. 
Διά τούτο τήν προσφέρνω έμπροσθεν σου άκκουμπισμένην εις τήν σημαίαν 

23. Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ' Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1975 σ. 
16-51. 

24. E. L e g r a n d , Bibliographie Hellénique, XVII αι., τ. II άρ. 400 σ. 52 - 55 όπου 
δημοσιεύεται περιγραφή καί ό πρόλογος τού φυλλαδίου. Πρβλ. καί Ιστορία τού Έλλη¬ 

νικού Εθνους τ. Γ Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1974 σ. 349 όπου πληροφορίες για τά 
περιγραφόμενα άπό τό φυλλάδιο γεγονότα. 
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σον και εις την ανδρείαν σον με το γενναίον σύμβολόν σου διατι εις άλλον 
δεν έχει βαλμένην την ελπίδα της σωτηρίας της παρά υστέρα από τον θεον 
εις εσένα και εις το ισχυρότατον γένος των Ρώσων, δια να την κάμης να φανή 
πάλιν βασίλισσα ώς ήτον είς τον καιρόν Αλεξάνδρου και Κωνσταντίνου των 
μεγάλων της οικουμένης μοναρχών, των οποίων εις τες ανδραγαθίες και είς 
τες αρετές είσαι μιμητής ακριβέστατος». 

2. «Θρίαμβος κατά της των Τούρκων βασιλείας, ήτοι λόγος παραθαρ¬ 
ρυντικος προς τον ευσεβέστατον και αήττητον βασιλέα της Μοσχοβίας, Κυριον 
Άλέξιον Μιχαηλοβίτζην, εκδοθείς παρά Γερασίμου Βλάχου του Κρητος [...]». 
Γράφει ό Γεράσιμος Βλάχος προς τον τσάρο Αλέξιο «έν ταις κλειναις Βε¬ 
νετίαις, κατά τό αχνς' έτος» και τον προτρέπει: «παραθαρρύνων το βέβαιον 
της νίκης, το ράδιον της των Αγαρηνών καταλύσεως και το χρήσιμον της 
τών Ελληνορωμαίων ελευθερίας». Προσθέτω και τή σημείωση τού Καισά¬ 
ριου Δαπόντε: «τούτος δε ό ανωτέρω θρίαμβος έγινε [...] προτροπή της 
κλεινής αριστοκρατίας τών Βενετζάνων τον δωδέκατον χρόνον, όταν επολε¬ 
μείτο ή Κρήτη από τούς Τούρκους».25 

3. Απειλείται ή Ορθοδοξία άπό τίς ενέργειες τού μητροπολίτη Φι
λαδέλφειας Μελέτιου Τυπάλδου στή Βενετία και οί Ελληνες της εκεί 
Αδελφότητας στρέφονται προς τό Μεγάλο Πέτρο τής Ρωσίας, στον ομό
δοξο, πού τους πατέρες του μνημονεύουν στην «Παρρησία»26 τής εκκλησίας 
τους, για νά προστατέψει τήν κοινή πίστη καί εκείνος γράφει γι° αυτό 
στή Βενετική Σύγκλητο (7 Δεκεμβρίου 1710)27. 

4. Ή Πελοπόννησος έχει πέσει στα χέρια τών Τούρκων. Από τήν 
Κέρκυρα, πού απειλείται επίσης άπό τον τουρκικό στόλο, γράφει ό έμπορος 
Μπερνάρδος Μάκολας (25 Σεπτεμβρίου 1715) προς τον ομότεχνο του στή 
Βενετία Γεώργιο Μέλο: «Ημείς ερισολβέραμεν να σταθούμεν εδώ ετούτον 
τον χειμόνα να ειδούμεν, πώς θέλουν τρέξει τα πράγματα και μάλιστα όπου 
γράφουν από αυτού πολλοί, πώς ο ημπερατόρος βεβαιώτατα τήν ερχομενην 
καμπανίαν θέλει είναι με τον πρέγγιπέ μας και θέλει ακολουθήσει καί ό Μο¬ 
σχόβος και Πολάκος και ό Θεός να βοηθήσει το γένος τών Χριστιανών».28 

25. Κ. Ν. Σ ά θ α , Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τ. Γ Βενετία 1872 σ. 141 -142 καί 
Β. Ν. Τ α τ ά κ η , Γεράσιμος Βλάχος ό Κρής (1605/7-1685) Φιλόσοφος, Θεολόγος; 
Φιλόλογος. Βενετία 1973 σ. 12, 39 - 40. 

26. Έλένη Δ. Κακουλίδη, Κατάλογος τών Ελληνικών Χειρογράφων τού 
Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, Θησαυρίσματα 8 (1971) 260 - 62 χγφ άρ. 15 φ. 2ν: «Μο
σχοβία. Εις αένναον μνήμην τών εν μακάρια τή λήξει γενομένων αειμνήστων βασιλέων καί 
πατριαρχών [...]». 

27. Ι ω ά ν ν ο υ Β ε λ ο ύ δ η , Ελλήνων Ορθοδόξων αποικία έν Βενετία, 'Ιστο
ρικόν Υπόμνημα. Βενετία 21893 σ. 88. 

28. Ε υ τ υ χ ί α ς Δ. Λ ι ά τ α , Μαρτυρίες γιά τήν πτώση τ' Αναπλιού στους Τούρ
κους (9 Ιούλη 1715), Μνήμων 5 (1975) 135. 
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Η ναυμαχία πού θά γίνει στην Κέρκυρα τον επόμενο χρόνο μέ αντιπάλους 
τους Βενετούς καί τους Τούρκους διατηρεί τή σφραγίδα τού συμμαχικού 
θρησκευτικού πολέμου: Armata Cristiana - Armara Turca29. 

Είδαμε μαρτυρίες για τήν ψυχολογία καί τις συμπεριφορές των Ε λ 
λήνων τής Βενετίας απέναντι στη Ρωσία στα τέλη τού 17ου αϊ. καί στις αρ
χές τού 18ου αϊ. Αναζητώντας όμοιες μαρτυρίες στον ευρύτερο ελληνικό 
κόσμο θά βρούμε καί εκκλήσεις Ελλήνων προς τή Ρωσία για απελευθερωτική 
επέμβαση, καί εκδηλώσεις λατρείας τών υποδούλων καί εκκλησιαστικές 
κυρίως σχέσεις. Από τήν άλλη πλευρά ό Μέγας Πέτρος μέ υπόμνημα του 
στις 6 Ιανουαρίου 1711 δηλώνει ότι ή Ρωσία δε θά μείνει αδιάφορη μπροστά 
στα δεινά τών Ελλήνων καί τών χριστιανικών λαών τής Βαλκανικής30. 

Αυτό το κλίμα θά βρει τό χρησμολογικό μονόφυλλο, όταν θά κυκλο
φορήσει. Ή Βενετία μπροστά στή γυμνή άπό περιεχόμενο Ιδέα καί πράξη 
μιας Δυτικής σταυροφορίας κατά τών Τούρκων καί πιεσμένη άπό τό φόβο 
ότι θά χαθούν καί τά τελευταία ερείσματα της στην Ανατολή, θά ονομάσει 
Re Ruso τήν εικόνα τοϋ παλιού συμμάχου ευρωπαίου αυτοκράτορα τοϋ 
1570 εναντίον τού ίδιου εχθρού, τού Τούρκου σουλτάνου, πού τό δρεπάνι 
τού εικονιζόμενου θανάτου δε στάθηκε ικανό να τον εξαφανίσει σάν Ιδέα 
καί πράξη τής τουρκικής αυτοκρατορίας. Για άλλη μια φορά ό «φόβος 
Τουρκίας» αναγκάζει μια δυτική δύναμη νά «προφητέψει» με τους χρησμούς 
τό τέλος τών Αγαρηνών, ακριβώς στην τομή επιδιωκόμενου καί αναμενό
μενου. 

Τό χρησμολογικό μονόφυλλο πού εξετάσαμε μας επέτρεψε νά σημειώ
σουμε δύο χρήσεις του σέ ιστορικές στιγμές πού απέχουν μεταξύ τους 
100- 150 χρόνια (1570 - αρχές 18ου αί.). Ανιχνεύοντας τις πηγές τών κει
μένων τού μονόφυλλου καί τής δεξιάς παράστασης του γυρίσαμε τουλάχιστο 
100 χρόνια πίσω (15ος αι., χρησμολόγιο Βερολίνου). Σημειώσαμε επίσης 
ότι ό Γεώργιος Κλόντζας ενσωμάτωσε στον κώδικα του τό χρησμό μέ τή 
διαψευσμένη από τά γεγονότα ερμηνεία του. 

Συσχετίζοντας τις διαπιστώσεις αυτές μέ τά συμπεράσματα τής έρευνας 
για τους χρησμούς31 ας σημειώσουμε ότι τά χρησμολογικό κείμενα έμειναν 

29. Armate Cristiana e Turca MDCCXVI. Βενετία 1718. 
30. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , Ό Μέγας Πέτρος ό.π. 
31. Από τή σειρά τών μελετών καί τών άρθρων πού υπάρχουν για τους χρησμούς 

θά μπορούσε κανείς νά οδηγηθεί στα προβλήματα μέ τίς μελέτες τού Ν. Β έ η καί τού C. 
M a n g o . Έκτος άπό τίς βιβλιογραφικές ενδείξεις πού σημειώνονται σ' αυτή τήν ερ
γασία, όδηγητικές ενδείξεις βλ. Α θ α ν α σ ί ο υ Φ. Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο υ , Ή χρονο
γραφία τού Ψευδοσυμεών καί οί πηγές της. Ιωάννινα 1978 σ. 158 - 159. Για τίς απόψεις 
πού διατυπώνονται έδώ πρβλ. Α λ έ ξ η ς Π ο λ ί τ η ς , Ή προσγραφόμενη στον Ρήγα 
πρώτη έκδοση τού Αγαθαγγέλου. Τό μόνο γνωστό αντίτυπο, Ό Ερανιστής 7 (1969) 
176-177. 
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σχεδόν αμετάβλητα στην Ιστορική διαδρομή τους και οι εκδότες, οι αντι
γραφείς ή οι ερμηνευτές τους δέ βρέθηκαν αναγκασμένοι νά τα προσαρμό
ζουν ανάλογα μέ τις Ιστορικές εξελίξεις ή τίς Ιδεολογικές τροπές: τό μα
γικό, τό ανερμήνευτα ή πολυερμήνευτα προφητικό, τό δυσνόητο συντηρούν 
τή μυστικοπάθεια και γίνονται μοχλός για τή διάδοση και τή λειτουργία 
μιας Ιδεολογίας στό συλλογικό σώμα. Προς τήν κατεύθυνση αυτή έρχεται 
νά δράσει καί ή εικονογράφηση των χρησμολογικών κειμένων, περισσότερο 
ή λιγότερο φειδωλή σέ πραγματικά στοιχεία, πλούσια ή μέ μεγάλη αφαί
ρεση, απλοϊκό σκίτσο ή υψηλή τέχνη. 

Έξειδικεύοντας τήν αναφορά στους τουρκοκρατούμενους ελληνικούς 
πληθυσμούς, πού ζουν κάτω άπό τήν κυρίαρχη Ιδεολογία της Εκκλησίας, 
μπορούμε νά θεωρήσουμε ότι δέν ήταν δύσκολο νά πειστούν σέ μια ερμη
νεία τών χρησμών πού θα μπορούσε νά χαρακτηριστεί αντισταθμιστική στην 
πραγματικότητα της εμπειρίας τους καί παραπληρωματική στό συναισθη
ματικό τους κόσμο: ή επαγγελόμενη σταυροφορία έρχεται νά δράσει εξι
σορροπητικά καθώς προμηνύει τήν κατάλυση τού κράτους τών Αγαρηνών, 
πού έγιναν άλλοτε «θεία βουλήσει» φορέας της «δικαίας τιμωρίας» τού 

«χριστιανικού πληρώματος» «δια τάς αμαρτίας του». 
Ή αποτελεσματικότητα τού χρησμολογικού μονόφυλλου, πέρα άπό 

τους γενικούς όρους λειτουργίας τών χρησμών στό συλλογικό σώμα, στη
ρίζεται καί σέ μια κρυφή Ισορροπία στατικού καί δυναμικού, χρησμού καί 
ερμηνείας. Τό στατικό στό μονόφυλλο αντιπροσωπεύεται άπό τα κείμενα 
καί τή δεξιά παράσταση : ή Ιερότητα καί ή αυθεντικότητα τού παραδομένου, 

τού αιώνιου πού περιμένει τον αισθαντικό ερμηνευτή. Τό δυναμικό αντι
προσωπεύεται άπό τήν κάτω παράσταση τών 7 μορφών πού παρουσιάζει 
άμεσα καί εποπτικά τήν αποκρυπτογράφηση της προφητείας καί τήν προ
φητεία νά πραγματοποιείται. 

Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Ε.Ι Ε. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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