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ΟΛΓΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ 

ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Ι. Στα 1797 ό Ρήγας τύπωσε στη Βιέννη ένα μονόφυλλο με εικόνα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και δίγλωσσο, ελληνικό και γαλλικό, συνοδευτικό 
κείμενο (είκ. 2). Το μονόφυλλο είναι από χρόνια γνωστό1 και έχει απεικο
νιστεί επανειλημμένα. Έδω γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστεί αφενός 
η καταγωγή της εικονογραφίας του, αφετέρου η επίδραση που άσκησε στη 
δημιουργία μιας σειράς νεοελληνικών «πορτραίτων» του Μεγάλου Αλε
ξάνδρου. 

η έρευνα βασίζεται στο αντίτυπο που βρίσκεται στο Εθνικό Ιστο
ρικό Μουσείο στην Αθήνα και έχει αριθμό 2639. Άλλα γνωστά αντίτυπα 
βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Βιέννης2 και στη Βιβλιοθήκη 
της Ρουμανικής Ακαδημίας στο Βουκουρέστι3. 

1. Πρώτη παρουσίαση από το Σπ. Λάμπρο στην Εθνική Αγωγή 1 (1898) σ. 129 κέξ. 
Σπ. Λάμπρου, «Σημειώματα περί Ρήγα και Περραιβού», Μικται σελίδες, Αθήνα 1905, 
σ. 624-28 [στο έξης Λάμπρος 1905]. του ίδιου, « Ό Μέγας Αλέξανδρος του Ρήγα», Νέος 
Ελληνομνήμων 8(1911) σ. 233-35, με φωτογραφία στη σ. 234 [στο εξής Λάμπρος 1911]. 

Λ.Ι. Βρανούσης, Ρήγας (Βασική Βιβλιοθήκη 10), Αθήνα 1953, σ. 50 [στο έξης Βρανού
σης 1953]. του ίδιου, Ρήγας Βελεστινλής 1757-1798, Αθήνα 1957, σ. 58 [στο έξης Βρα
νούσης 1957]. Γ. Λαΐου, «οι χάρτες του Ρήγα», ΑΙΕΕ 14(1960) σ. 290-92 [στο έξης Λάϊος 
I960]. Λ. Βρανούσης (έπιμ.), Ρήγας Βελεστινλής Φεραίος, Αθήνα 1968, σ. 665-71 [στο 
έξης Βρανούσης 1968]. Γ.Γ. Λαδά-Α.Δ. Χατζηδήμου, Ελληνική Βιβλιογραφία των ετών 
1796 - 1799, Αθήνα 1973, άρ. 198 [στο έξης Λαδάς-Χατζηδήμος 1973]. Απεικονίστηκε 
επίσης στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 3, σ. 651·άπό το Λ. Βρανούση 
στο περιοδικό Ηώς 5 (1962) τεύχη 63-65, σ. 36-50, καθώς και στα ακόλουθα: Ν.Ι. Πάντα" 
ζοπούλου, Ρήγας Βελεστινλής. η πολιτική ιδεολογία του ελληνισμού προάγγελος της 
επαναστάσεως (Λόγος ρηθείς την 25ην Μαρτίου 1964 εις την Αίθουσαν Τελετών του 
Πανεπιστημίου) Θεσσαλονίκη 1964, σ. 16 και παρένθετος πίνακας [στο έξης Πανταζό
πουλος 1964]. Γ. Βελουδή (έπιμ.), Διήγησις Αλεξάνδρου Μακεδόνος, Αθήνα 1977, σ. 4 
του εξωφύλλου, όπου όμως εικονίζεται η παραλλαγμένη ανατύπωση του 1809 (βλ. εδώ 
είκ. 11) [στο έξης Βελουδής 1977]. Μέγας Αλέξανδρος. Ιστορία και θρύλος στην Τέχνη 
[Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης], 
Αθήνα 1980, σ. 83. 

2. Λάιος 1960, σ. 292. 
3. Βρανούσης 1962, σ. 36. 
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Το αντίτυπο του Έθνικού Ιστορικού Μουσείου έχει διαστάσεις 45X29 
εκατοστά, το φύλλο όμως εϊναι ξακρισμένο και κολλημένο σε χαρτόνι. οι 
διαστάσεις του τυπωμένου μέρους είναι 28,5X23,5 εκατοστά. Το χαρτί 
είναι γκρίζο προς το γαλάζιο. Είναι ελαφρά σκισμένο στο κάτω μέρος και 
έχει ίχνη από δίπλωμα στα τέσσερα. Πρόκειται για το αντίτυπο που ανακά
λυψε ό Σπ. Λάμπρος στα κατάλοιπα του πατέρα του και το δώρησε στην 
'Ιστορική και 'Εθνολογική Εταιρεία4. 

το μονόφυλλο διακρίνεται σε δύο μέρη: α/ στο εικονιστικό, που κατα
λαμβάνει το κεντρικό και μεγαλύτερο τμήμα της σελίδας και που σε σμί
κρυνση επαναλαμβάνεται επάνω αριστερά και β/ στο κείμενο, που συνο
δεύει και επεξηγεί την εικόνα, και είναι δίστηλο και δίγλωσσο, ελληνικό 
στην πρώτη στήλη και γαλλικό στη δεύτερη5 (είκ. 2). 

το εικονιστικό μέρος παριστάνει στο κέντρο του μια νεανική αντρική 
κεφαλή στραμμένη κατά κρόταφον προς τα δεξιά. Έχει μακριά μαλλιά, 
που πέφτουν σε βοστρύχους ως τους ώμους. Φοράει περικεφαλαία με ουρά 
και με παραστάσεις φτερωτού δράκοντα στο πλάι και ανθρώπινου προσώ
που (μάσκας η γοργόνειου) στο γείσο. Φοράει επίσης θώρακα, που δια
κρίνεται ως το υψος των ώμων περίπου, και που διακοσμείται με ανθρώπινη 
μορφή στο στήθος. Θώρακας και περικεφαλαία δίνουν στην εικονιζόμενη 
μορφή τα χαρακτηριστικά του «αρχαίου πολεμιστή», ενώ η ταυτότητα της 
δηλώνεται στην πρώτη φράση του συνοδευτικού κειμένου: «Τό εγχάραγμα 
τούτο παριστάνει το πρόσωπον του Αλεξάνδρου». το πρόσωπον λοιπόν 
του Αλεξάνδρου περιβάλλεται από οκτάπλευρο πλαίσιο, που χωρίζεται 
σε οκτώ άνισα μεταξύ τους, τραπεζοειδή, διάχωρα. Στα τέσσερα γωνιαία, 
που είναι και μικρότερα, εικονίζονται άνά μια αντρική κεφαλή με περι
κεφαλαία η διάδημα. Κάθε κεφαλή συνοδεύεται από μια επιγραφή με ευμε
γέθη κεφαλαία γράμματα, που δηλώνει το όνομα του εικονιζόμενου. Πάνω 
αριστερά ΣΕΛΕΥ/ΚΟΣ, πάνω δεξιά ΑΝΤΙΓ/ΟΝΟΣ, κάτω δεξιά ΚΑΣΣΑ/ 
ΝΔΡΟΣ, κάτω αριστερά ΠΤΟΑΕ/ΜΑΙΟΣ. το συνοδευτικό κείμενο διευ
κρινίζει ότι πρόκειται για τους αρχιστρατήγους του Αλεξάνδρου. 

Στα μεγαλύτερα, κατ' άξονα, τέσσερα διάχωρα του πλαισίου εικονί
ζονται πολυπρόσωπες σκηνές. Τά διάχωρα αυτά αριθμούνται από 1 μέχρι 
4 και, σύμφωνα με το επεξηγηματικό κείμενο, απεικονίζουν: το 1 [κάτω] 
την θριαμβευτικήν είσοδον του [του Αλεξάνδρου] εις την Βαβυλώνα, το 2 
[αριστερά] την φυγήν των ττερσών εις τον Γρανικον Ποταμόν, το 3 [δεξιά] 

4. Λάμπρος 1911, σ. 233. 
5. Δίγλωσση είναι και η λεζάντα που συνοδεύει τη σμίκρυνση της παράστασης πάνω 

αριστερά: το ελληνικό κείμενο γράφεται πάνω και το αντίστοιχο γαλλικό κάτω από την 
παράσταση. 
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την ήτταν τον Δαρείου, και το 4 [πάνω] την ψαμιλίαν τον νικημένου τούτον 
βασιλέως εις τους πόδας του Αλεξάνδρου. 

Στην επάνω αριστερή γωνία του φύλλου επαναλαμβάνεται σε πολύ 
μικρότερη κλίμακα η ίδια σύνθεση. Διαστάσεις της σμίκρυνσης 3,5X2,80 
έκ. Συνοδεύεται από την επεξήγηση ((Μέγεθος της πέτρας» και, σύμφωνα 
με το κείμενο της διπλανής στήλης, παριστάνει την ανάγλυφη πέτρα, που 
δπήρξε το πρότυπο για την παράσταση που βλέπουμε έδω. 

Τα συνοδευτικά κείμενα του φυλλαδίου έχουν στη μεταγραφή ως έξης6: 

[α] Μέγεθος/της πέτρας. 

Το εγχάραγμα τούτο παριστάνει το 
πρόσωπον τον / 'Αλεξάνδρου κ(αί) 
των 4: αρχιστρατήγων τον, καθ'/ 
ομοίωσιν μιας Ανατολικής κόκκι
νης Πέτρας Αγάθου,/ ήτις ευρί
σκεται εις το αντοκρατορικον τα-
μεΐον/ εν Βιέννη. Τα 4: τριγυρινά 
εικονίσματα, παριστά- /νουν, το 1: 
την θριαμβευτικήν εϊσοδον είς την/ 
Βαβυλώνα, το 2: την φυγήν των 
περσών εις/ τον Γρανικόν Ποταμόν 
το 3: την ήτταν τον Δαρείου, κ(α\) 
το 4: την ψαμιλίαν τον νικημένου 
τούτου βασιλέως είς τους πόδας 
τον Αλεξάνδρου. 

[β] Ό Αλέξανδρος γεννηθείς εις 
τους 355: προ Χρίστου, εσπούδασε 
την φιλοσοφίαν εις τον Αριστο
τέλη, έκαμε τα πρώτα δε ί γατα της/ 
ανδρείας, κ(αΐ) της πολεμικής αξιό
τητός του εις την μάχην της /Χαι
ρώνειας, υπο την διοίκησιν τον πα
τρός τον, κ(αί) διεδέχθη/τον θρό
νον της Μακεδονίας 21: χρόνου 
γνωρισθείς αρχηγός των Ελλή
νων εις τονς 333 :, διεύθηνε τάς 

Grandeur del' agathe. 

Cette gravure represente la bu
ste d' Alexandre, et ceux / de ses 
4: généraux, d'après une agathe 
rouge Orientalle, / qui se trouve 
dans le cabinet Imperial à Vienne. 
Les I quatre tablaux au pour
tour, représentent le 1er son/ 
entrée triomphale dans Babylone 
le 2de la déroute des Perses I 
au granique, le 3me la défaite 
totale de Darius, et le 4me la/ 
famille de ce roi vaincu aux pieds 
d'Alexandre. 

Alexandre né en 355: avant J:C: 
étudia la filosofie sous / Aristote, 
fit ses premiers preuves de va
leur et de talens / militaires à 
la bataille de Chironée sous le 
comandement de son / pere, au
quel il succeda au trône de Macé
doine à 21: ans: Reconu / chef 
des Grecs en 333: il en dirigea 
toutes les forces contre les j Per
ses, dont il détruisit l'empire en 

6. Λάμπρος 1905, σ. 624-28. Βρανούσης 1968, σ. 669. Λαδάς - Χατζηδήμος 1973, 
σ. 286-87. 
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δννάμεις των κατά των Περσών,/ 
εχάλασε την αντοκρατορίαν των εις 
την Ασίαν / κ(αι) Αφρικήν, κ(αί) 
ζην ήνωσε με την εδικήν του. Πολ-
λαί αξιόλογοι / πόλεις, σχεδόν κ(αι) 
την σήμερον ακόμι, τω χρεωστούν 
την ύπαρξίν / τους. Απέθανε 32: 
χρόνων, βασιλεύσας 12. 

[γ]Έξεδόθη παρά τον Ρήγα Βε
λεστινλή Θετταλού, / χάριν των Ελ
λήνων κ(αι) φιλελλήνων 1797 : 

Asie et en Afrique, et / qu' il 
joignit au sien. Plusieurs cilles 
considerables, même/ encore au
jourd'hui, lui doivent leur exi
stance. Il mourut âgé / de 32 
ans, après en a çoir régné 12: 

Publié par Rigas Velestinü Thes
salien, / en faveur des Grecs et 
des amis de la Grèce. 

II. Πριν προχωρήσουμε στην έρευνα της εικόνας, μερικές παρατηρή
σεις για το κείμενο. ως προς το περιεχόμενο χωρίζεται σε τρεις ενότητες 
(α - γ), οι όποιες δηλώνονται και οπτικά σαν ξεχωριστές παράγραφοι πάνω 
στη σελίδα7 (είκ. 2). 

Ενότητα α: η ένδειξη «μέγεθος της πέτρας» και το κείμενο πάνω από 
την εικόνα. Εδώ δηλώνεται συνοπτικά το θέμα της εικόνας (Αλέξανδρος, 
αρχιστράτηγοι) και η πηγή της, μια «ανατολική πέτρα» από κόκκινον αχά
τη. Υπονοείται παλιός, ενδεχόμενα αρχαίος, σφραγιδόλιθος, του οποίου 
την αυθεντικότητα επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ανήκει στο αυτοκρατορικό 
θησαυροφυλάκιο. Επειδή μια τέτοια πέτρα—πρότυπο, όπως θα δούμε πιο 
κάτω, δεν υπήρχε, η αναγραφή της προέλευσης της αποσκοπεί να υπογραμ
μίσει την αξία της, ενώ η παραστατική απόδοση του μεγέθους της κάνει τη 
δήλωση πιο αληθοφανή. στη συνέχεια ύπομνηματίζονται οι σκηνές από 
τις εκστρατείες του Αλέξανδρου, που εικονίζονται στα τέσσερα διάχωρα 
του πλαισίου. Εφόσον έχει δημιουργηθεί ήδη στον αναγνώστη η εντύπωση 
ότι η πηγή της εικόνας είναι παλιά και αξιόπιστη, τα ύπομνηματισμένα 
στιγμιότυπα της εκστρατείας παίρνουν κι αυτά χαρακτήρα ιστορικού ντο
κουμέντου. 

Ενότητα β: σύντομη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. η παρου
σίαση του ήρωα γίνεται με εξαιρετικά θετικό τρόπο. «Έσπούδασε την φιλο
σοφίαν εις τον Αριστοτέλη». «Τα πρώτα δείγματα της ανδρείας και πολε
μικής άξιότητός τον». «'Αρχηγός των Ελλήνων», προσδιορισμός που, αν 
λογαριάσουμε τη χρονική στιγμή που γράφεται, αποκτά σημαντική βαρύ
τητα, δπως και τα επόμενα: «διεύθυνε τάς δυνάμεις των κατά των Περσών», 
«εχάλασε την αντοκρατορίαν των εις την Άσίαν και Αρικήν και την 

7. Ελληνικό και γαλλικό κείμενο θεωρούνται σ' αύτη τη φάση της ανάλυσης ενιαία, 
γιατί και ίδιο περιεχόμενο έχουν και όμοια διάταξη. 

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



134 Όγα Γκράτζ ιου 

ήνωσεν με την εδικήν του». Είναι εύκολο να προκληθούν συνειρμοί που 
να εξομοιώνουν Πέρσες με Τούρκους8 . «Πολλαί αξιόλογοι πόλεις σχεδόν 
και την σήμερον ακόμη τώ χρεωστούν την ύπαρξίν τους». η δράση του 
επεκτείνεται μέχρι και «σήμερον» ενώνοντας κατά κάποιον τρόπο τις 
δύο εποχές. 

Ότι εδώ έχουμε μια εξιδανικευμένη παρουσίαση του Αλέξανδρου 
γίνεται περισσότερο φανερό, αν συγκρίνουμε το κείμενο του Ρήγα με άλ
λες σύντομες βιογραφίες του ϊδιου ήρωα, που διαβάζονταν την ϊδια εποχή. 
Μπορούν να συγκριθούν παραδείγματος χάριν τα κείμενα που περιέχονται 
στο «Ιστορικόν Χαρτοπαίγνιον», συλλογή από βιογραφίες προσωπικοτή
των της αρχαιότητας διαταγμένες χρονολογικά. Το «Ιστορ ικόν Χαρτοπαίγ
νιον» έχει σαφώς εκπαιδευτικό χαρακτήρα και προορίζεται για ένα ευρύ
τερο κοινό. Ε λ λ η ν ι κ ά κυκλοφόρησε σε τετράγλωσση έκδοση (ελλη
νικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά), μεταφέροντας γαλλικό πρωτότυπο, 
από τυπογραφείο του Γεωργίου Βενδότη στη Βιέννη το 18089. 

το ελληνικό κείμενο για τόν Αλέξανδρο είναι το έξης (σ. 183): 

Μαθόντες οι 'Αθηναίοι τον θάνατον του Φιλίππου, εχάρησαν αμέτρως. 
Οι Έλληνες και τα λοιπά υποχείρια έθνη εξωπλίσθησαν κατά του υιού του 
αλλ' ητο Αλέξανδρος ο υιός, και τοιούτος, όποιους η ιστορία του κόσμου 
δεικνύει ένα, η δύο μόνον. Ανατραφείς υπό του Φιλίππου και του Αριστο
τέλους, και διαδεχθείς κατά τον εικοστόν χρόνον της ηλικίας του τον θρόνον 
εξεδικήθη τους φονείς του πατρός του, και εξέπληξε τον κόσμον. 

Κατά πρώτον διέλυσε την κατ' αύτού συνομωσίαν των στασιασάντων 
εθνών. Εις μίαν και μόνην εκστρατείαν ανέλαβεν όλην την πατρικήν δύναμιν, 
και εξωπλίσθη κατά των Περσών, μελετών την άνατροπήν της Βασιλείας 
των. Ένίκησε τον Δαρείον, πρώτον είς Γρανικόν, και δεύτερον εις Ισσόν. 
η μάχη των Αρβήλλων εκρήμνισε την Περσίαν. Επολέμησε μετά ταύτα 
τον Πώρον, βασιλέα της Ινδίας, επιχειρήσαντα να αντισταθή εις τάς προό
δους του, και τον κατέστησε υποτελή. Επιστρέψας εις Βαβυλώνα, απέθανε, 
καταχρώμενος την οίνοποσίαν, περί το 324 έτος π.Χ., της δέ ηλικίας του 
το 33, άμαυρώσας τά Ήρωϊκά τον προτερήματα, δια της υπερβολής των 
παθών του. 

8. Πρβλ. Βρανούσης 1953, σ. 10. G. Veloudis, Der neugriechische Alexander. 
Tradition in Bewahrung und Wandel, München 1968, σ. 205. Πρβλ. σημ. 12. 

9. Δ. Γκίνη-Β. Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 - 1863, τόμος πρώτος, Αθήνα 
1939, αρ. 510. Το «Ιστορικόν Χαρτοπαίγνιον» μού υπόδειξε ό Τριαντάφυλλος Σκλαβενί
της, τον οποίο ευχαριστώ και για τις άλλες υποδείξεις του και για τις πολύ χρήσιμες 
παρατηρήσεις του. 
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Στο «Χαρτοπαίγνιον» δίνονται περισσότερες και πιο «αντικειμενικές» 
πληροφορίες άπ' δ,τι στο μονόφυλλο του Ρήγα. Γίνεται λόγος για το θά
νατο του Φιλίππου, που προκάλεσε χαρά στους Αθηναίους. Αντί του 
«γνωρισθείς αρχηγός των Έλλψων» του Ρήγα αναφέρεται στο «Χαρτο
παίγνιον» ότι οι Έλληνες συμμάχησαν κατά του διαδόχου του Φιλίππου 
Αλεξάνδρου, ό όποιος βέβαια τελικά επικράτησε χάρη στις εκπληκτικές 

του ιδιότητες. η κριτική κορυφώνεται με την εξιστόρηση του θανάτου 
του Αλέξανδρου. Τα ηρωικά του προτερήματα αμαυρώνονται από την υπερ
βολή των παθών του. Στο κείμενο του «Χαρτοπαιγνίου» αναγνωρίζεται το 
κριτικό πνεύμα του Διαφωτισμού, σαν κυρίαρχο πνεύμα της εποχής. Το 
κείμενο του μονόφυλλου προχωρεί, οπωσδήποτε χωρίς καμιά ιστορική 
ανακρίβεια, στην εξιδανίκευση του ήρωα. 

Ενότητα γ : ό Κολοφώνας και οι στόχοι του Ρήγα. Εδώ δηλώνεται 
ότι το φυλλάδιο τυπώνεται «χάριν των Ελλήνων και των Φιλελλήνων»10. 
με τον κολοφώνα αυτό το φυλλάδιο παίρνει εθνικοαπελευθερωτικό 
χαρακτήρα. η εικόνα του Αλέξανδρου, όπως και οι Χάρτες της Ελλάδος, 
τυπωμένοι την ίδια χρονιά, εκδίδονται για να τονώσουν την εθνική αυτο
γνωσία των Ελλήνων. η εξομοίωση Περσών—Τούρκων, που υπαινιχτή
καμε πιο πάνω, κάνει τον Αλέξανδρο πιο επίκαιρο άπ' όλους τους αρχαίους 
τη στιγμή αυτή. Μαζί φυσικά με το γεγονός, ότι είναι ό μόνος από τους αρ
χαίους που επέζησε σαν θρυλικός, ήρωας μέσω του μεσαιωνικού μυθιστο
ρήματος και της νεοελληνικής Φυλλάδας, ως αυτήν την εποχή11. 

το γνωστό απόσπασμα από το ημερολόγιο του Ιωάννη Πρίγκου, που 
αναφέρεται συχνά σε σχέση με το φυλλάδιο του Ρήγα, γραμμένο μια γενιά 
νωρίτερα, διαφωτίζει πραγματικά τη λειτουργία του Αλέξανδρου σαν εθνικο
απελευθερωτικού συμβόλου στη νεοελληνική συνείδηση12. 

10. Ίδιος είναι και ό Κολοφώνας της Χάρτας, που εκδόθηκε την ϊδια χρονιά στη 
Βιέννη. Βρανούσης 1953, σ. 49. Λάιος 1960, σ. 246. 

11. Βελουδής 1977, σποραδικά. 
12. Πρβλ. Πανταζόποολος 1964, σ. 42 και Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας, Αθήνα 61975, σ. 194. το σχετικό απόσπασμα του Πρίγκου προέρχεται από 
καταγραφή στο ημερολόγιο του της 12 Ιουνίου 1768 στην Ολλανδία. Αφορμή δίνει η 
περιγραφή μιας γιορτής στα ανάκτορα: α Και αφού είδε ένας ορθόδοξος αυτήν την παρά
ταξιν, άπερνώντας ό πρίντζιπας χαιρετώντας ολονς τονς οτεκάμενους δεξιά και η πριντζέσα 
τους αριστερά, επεριχύθη δάκρνα ο Ρωμαίος όπου ταύτα γράφει : Οϊς κρίμασι, Κύριε, 
είπε, και διατι εμείς να είμαστε κάτω από τον Τούρκο, και διατί εμείς να είμαστε υπόδουλοι 
και να μη εχωμε καθώς ετούτοι βασίλειο και ελευθερία; [...]Ό Θεός να γίνη και εις 
εμάς έλεος να ελευθερωθή το γένος από τον Αγαρινόν [...]"Εως πότε βασιλεύει αυτό 
το ήμισυ φεγγάρι οπού κυριεύει την πάλιν του Κωνσταντίνου ; από το 1454 [sic] εως 
τώρα 1768 χρόνοι 314. Φτάνει Θεέ μου η οργή σον, μακροθύμησον, ακόμη δεν σώθηκαν 
οι αμαρτίες να μας ελευθέρωσης, θεέ μου; [ . . . ]Άσήκωσε , Θεέ μου, έναν άλλον Αλέ
ξανδρον, ως ποτέ εκείνος τους Πέρσας έδιωξε από την Ελλάδα, ετζι και αυτόν τον 
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Τώρα γιατί ((χάριν των φιλελλήνων» το κείμενο του φυλλαδίου δίνε
ται ταυτόχρονα και γαλλικά, δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Την άνοιξη 
του 1796 ό Βοναπάρτης, σα στρατηγός της Επανάστασης, πέρασε τις Άλ
πεις. Τον Ιούνιο του 1797 ό γαλλικός στρατός αποβιβάζεται στην Κέρκυρα. 
η προκήρυξη του στρατηγού Gentily με ρητά διατυπωμένες υποσχέσεις 
έξ ονόματος του Ναπολέοντα για απελευθέρωση των ελλήνων, επιβεβαιώνει 
τις ήδη αναπτερωμένες τους ελπίδες τόσο στα Επτάνησα οσο και στην 
οθωμανική αυτοκρατορία και την Ευρώπη. την εποχή αυτή ό Ρήγας ετοι
μάζεται να κατέβει στην Τεργέστη, για να περάσει από εκεί στην Ελλάδα. 
Είναι στη Βιέννη και τυπώνει τα επαναστατικά του φυλλάδια, μαζί και το 
μονόφυλλο με την απεικόνιση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συγχρόνως προ
σπαθεί να επικοινωνήσει με το Ναπολέοντα μέσω του προξένου του στην 
Τεργέστη, προβαίνοντας έτσι σε ένα διάβημα ανάλογο με εκείνο άλλων 
ελλήνων που στρέφονται την ϊδια εποχή στους γάλλους. Το 1797 φαίνε
ται ότι η απελευθέρωση μπορεί να γίνει μόνο με τους γάλλους13. 

ΠΙ. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το εικονιστικό μέρος του μονόφυλλου 
επαναλαμβάνει, με κάποιες παραλλαγές, εκείνο χαλκογραφίας, που έξέ-
δοσε στη Βιέννη το 1749 ό Joseph de France, γενικός διευθυντής του αυτο
κρατορικού θησαυροφυλακίου, της αυτοκρατορικής πινακοθήκης και των 
νομισμαστικων συλλογών14, και που εκτέλεσε ό χαράκτης Salomon Kleiner15 

(είκ. 1). 

τύραννο να τον δίωξη, να λάμψη πάλε η χριστιανοσύνη στους τόπους της Ελλάδος καθώς 
και πρώτα [. . . ] Ν . Ανδριώτη, «Το χρονικό του Άμστερνταμ», Νέα Εστία 10(1931) 
σ. 852. και ακόμη καθαρότερα διατυπώνει ό Πρίγκος την ίδια σκέψη σε σημείωμα του 
στην τελευταία σελίδα αντιτύπου του της Αρριανού, Αλεξάνδρου Αναβάσεως, Lugduni 
MDCCIV (Βιβλιοθήκη Ζαγοράς, έντυπο άρ. 825): [...] ((ό μέγιστος Θεός ν' αναστήση, 
ήγουν να άσηκώση και δια εμάς τους σκλαβωμένους στον Τούρκο τώρα ύπερ τους τρα
κοσίονς χρόνους, ως τον Άλέξανδρον, άλλον έναν τέτοιον άξιον να μας λυτρώση από τη 
τνραννίαν του άθεου Άγαρηνού, όπου επερίσσευε η κακία του εις την αδικία και είμαστε 
κομμένοι, ήτοι σκυφτοί εις την γήν, μη δυνάμενοι πλέον βαστάζειν τα βάρη των αδικη
μάτων, τα βαριά δοσίματα. Ανάστησε, Θεέ μου, έναν Άλέξανδρον Μακεδόνα να ελευθέ
ρωση την αθλία Ελλάδα μας... Κάμε άλλον έναν Πέτρον δια εμάς ως εκείνον της Ρουσίας 
[...] » Β. Σκουβαρα, 'Ιωάννης Πρίγκος (1725; - 1789), 'Αθήνα 1964, σ. 201. 

13. Έμμ. Ροδοκανάκη, Ό Βοναπάρτης και aι Ιόνιοι Νήσοι. Επεισόδιον των κατα
κτήσεων της Δημοκρατίας και της Πρώτης Αυτοκρατορίας (1797 - 1816). Μετάφραση 
Νοεμής Α. Ζωηρού Πασσά, Κέρκυρα 1973, σ. 42-65. Βρανούσης 1953, σ. 75-76, 89-90, 
93 κέξ. Πρβλ. και Φ.Η. Ήλιου , «Ανέκδοτα και ξεχασμένα γράμματα από την αλληλο
γραφία του Κοραή», Έρανος εις Αδαμάντων Κοραήν, 'Αθήνα 1965, σ. 77-78. 

14. Λάιος 1960, σ. 292. 
15. Ό Salomon Kleiner (1703-1761) σχεδίαζε και χάρασσε κυρίως απόψεις πόλεων, 

με ιδιαίτερη προτίμηση στις όψεις του μπαρόκ. Μετά από την πτώχευση του δικού του 
τυπογραφείου το 1735, επιδίδεται σε χάραξη μονόφυλλων, πορτραίτων, η σε «αντιγρα
φές» μεμονωμένων πολύτιμων αντικειμένων. Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der 
bildenden Künstler, XX, Leipzig 1927, 452-456. 
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Στο μονόφυλλο του Joseph de France η σμίκρυνση της παράστασης, 
που υποτίθεται ότι εικονίζει την ανάγλυφη πέτρα—πρότυπο, τοποθετείται 
κάτω από την κεντρική παράσταση, στο μέσο της σελίδας. Το μονόφυλλο 
έχει τον έπίτιτλο: Achates orientalis ruber / insculptas referens icônes 
praecip.(uas) Alexandri M(agni) ducum(que) et gestarum. η σμί
κρυνση συνοδεύεται από την επεξήγηση: Magnitudo Achatis. Κάτω 
δεξιά σημειώνεται: Ε(χ) Museo Jos(eph) De France./Vindobonae 
MDCCXL.Kaì κάτω αριστερά: Sal(omon) Kleiner delin(eavit) et j aere 
incidit 1749. 

Ό Λάιος, που εντόπισε το πρότυπο του Ρήγα, δεν αμφισβητεί την ύπαρ
ξη του αχάτη. Υποθέτει ότι η πολύτιμη πέτρα με τις παραστάσεις άνηκε 
στη συλλογή του πρώτου εκδότη, όπως άλλωστε και σημειώνεται στη χαλκο
γραφία. Και επειδή είναι γνωστό ότι μετά τον θάνατο του Joseph de France, 
το 1761, οι πολύτιμοι λίθοι της συλλογής του αγοράστηκαν από την Αίκατε-
ρίνη της Ρωσίας, υποθέτει ότι ό Ρήγας δεν ήταν πια δυνατόν να έχει δει ό 
ίδιος (η ό χαράκτης του) τον αχάτη στη Βιέννη, όπως ισχυρίζεται στο δικό 
του σημείωμα, και ότι έξέδοσε το μονόφυλλο του βασιζόμενος αποκλει
στικά σ' εκείνο του Joseph de France16. 

Καταρχήν αυτό μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο, αν συγκριθούν τα δύο 
μονόφυλλα. οι κεφαλές του Αλέξανδρου και των τεσσάρων στρατηγών, 
συμπεριλαμβανομένων και των επιγραφών που τους κατονομάζουν, είναι 
σχεδόν πανομοιότυπες. η παρατήρηση τους δεν αφήνει καμιά αμφιβολία 
για το ότι η νεότερη χαλκογραφία, του Ρήγα, αποτελεί ακριβές αντίγραφο 
της παλιότερης. Κάποιες διαφορές στον τρόπο σκιασμού της μορφής του 
Αλέξανδρου και στην απόδοση των χαρακτηριστικών των στρατηγών, 
ιδίως του Σέλευκου, αποδεικνύουν ότι δεν πρόκειται για χρήση της ίδιας 
πλάκας ούτε για χάραξη από το ίδιο χέρι, ενώ οι λεπτομέρειες στο σχημα
τισμό του προσώπου, των βοστρύχων και της διακόσμησης του θώρακα και 
της περικεφαλαίας του Αλέξανδρου πείθουν ότι ό χαράκτης του Ρήγα17 

κατέβαλε προσπάθεια για να μιμηθεί ως τις λεπτομέρειες το έργο του Salo
mon Kleiner (πρβλ. είκ. 1 και 2). Αντίθετα με τά πορτραίτα, οι τέσσερις σκη
νές από τη ζωή του Αλέξανδρου παρουσιάζουν σημαντικότερες διαφορές 

16. Λάϊος 1960, σ. 292. 
17. Πρόκειται για τον Fr. Müller, ό όποιος χάραξε και τους χάρτες του Ρήγα. Στο 

μονόφυλλο δεν δηλώνεται πουθενά η υπογραφή του χαράκτη, δίνεται όμως στα αυστρια
κά πρακτικά της ανάκρισης του Ρήγα.: Λεγκράνδ—Λάμπρου, «Ανέκδοτα έγγραφα περί 
Ρήγα Βελεστινλή», ΔΙΕΕ 3(1891) σ. 654-55. Κατά την ίδια πηγή το μονόφυλλο τυπώθηκε 
σε 1200 αντίτυπα στο τυπογραφείο του Nitsch. 
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στις δύο χαλκογραφίες. Τα θέματα και η διάταξη τους στο πλαίσιο είναι η 
ίδια (στο μονόφυλλο του Kleiner δεν είναι αριθμημένα). από τις τέσσερις 
σκηνές μόνο η επάνω, που παρασταίνει τον Αλέξανδρο να επισκέπτεται την 
οικογένεια του Δαρείου στη σκηνή της, μοιάζει και στα δύο μονόφυλλα. 
η «Είσοδος στη Βαβυλώνα» και οι δύο σκηνές των μαχών αναπαράγουν 
όμως κάθε φορά διαφορετικές, πάντως συγγενικές, συνθέσεις. Έτσι στην 
«Είσοδο στη Βαβυλώνα» μοιάζει και στις δύο χαλκογραφίες μόνο το αρχι
τεκτονικό βάθος και ορισμένες από τις δευτερεύουσες μορφές, ενώ ό Αλέ
ξανδρος προχωράει στη χαλκογραφία του Kleiner έφιππος από αριστερά 
προς τα δεξιά (είκ. 1), στη χαλκογραφία του Ρήγα μπαίνει στην πόλη πάνω 
σε άρμα, που καταλαμβάνει ολόκληρο το κεντρικό τμήμα της σύνθεσης 
(είκ. 2). οι σκηνές των μαχών έχουν στη χαλκογραφία του Kleiner πλούσιο 
αρχιτεκτονικό βάθος (είκ. 1), που λείπει από το μονόφυλλο του Ρήγα, στο 
οποίο οι σκηνές των μαχών πλαισιώνονται από δέντρα (είκ. 2). Αλλά και 
η διάταξη του πλήθους και οι επιμέρους λεπτομέρειες είναι στις σκηνές 
των μαχών στις δύο χαλκογραφίες διαφορετικές. 

Φαίνεται λοιπόν ότι ο χαράκτης του Ρήγα δεν χρησιμοποίησε για τις 
σκηνές του πλαισίου σαν πρότυπο το μονόφυλλο του Salomon Kleiner, 
ίσως γιατί το μικρό μέγεθος των πολυπρόσωπων σκηνών δυσκόλευε την 
αντιγραφή. Αναζήτησε έτσι άλλου τα πρότυπα του, μένοντας πιστός στα 
θέματα που απεικόνιζαν οι σκηνές και στη διάταξη που είχαν στη χαλκο
γραφία που ήθελε να μιμηθεί. Τα πρότυπα αυτά μπορούμε να τα εντοπίσου
με σήμερα με σχετική προσέγγιση. 

οι τέσσερις επιμέρους σκηνές αντιγράφουν τέσσερις από τους πέντε 
μεγάλους πίνακες του γάλλου ζωγράφου Charles Le Brun με θέμα τον Αλέ
ξανδρο, που ζωγραφίστηκαν ανάμεσα στα χρόνια 1660 και 1669 στο περι
βάλλον του Λουδουβίκου ΙΔ'18. οι πίνακες του Le Brun αντιγράφτηκαν 
πολύ γρήγορα σε χαλκογραφίες και γνώρισαν μεγάλη διάδοση τον 17ο 
και 18ο αίώνα19. οι χαλκογραφίες αυτές αποτέλεσαν με τη σειρά τους πρότυπα 

18. Ό Le Brun (1619-1690) ήταν από τις ηγετικές μορφές στη δημιουργία του στυλ 
Louis quatorze. από τους ιδρυτές της Βασιλικής Ακαδημίας, τιμήθηκε το 1662 με τον 
τίτλο Premier peintre du Roi. Διευθυντής των βασιλικών συλλογών, της βασιλικής ακα
δημίας και της Manufacture Royale des Meubles de la Couronne καθώς και των Golebins 
για τα όποια έκανε πολυάριθμα σχέδια. Πολλά από αυτά παριστάνουν σκηνές από τη ζωή 
του 'Αλέξανδρου, που εξάλλου ήταν ό ήρωας-πρότυπο του Λουδοβίκου ΙΔ'. J. Baschet, 
His toire de la pein ture. Les Grands Mal très Français, Παρίσι χ.χ., σ. 125 κέξ. Ν. Pevsner, 
Ο. Grautoff, Barockmalerei in den romanischen Landern, Wildpark—Potsdam 1927, σ. 
311 κέξ. Βλ. και τον Κατάλογο της Έκθεσης Charles Le Brun. Peintre et Dessinateur, 
Versailles 1963 [στο έξης Κατάλογος 1963]. 

19. Όλη η σειρά χαράχτηκε από τον G. Audran προς το τέλος του αίώνα. Μια σειρά 
από χαλκογραφίες που αντιγράφουν τους πέντε πίνακες του Le Brun και ένα σχέδιο του, 
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για χαρακτικά και ζωγραφικούς πίνακες άλλων ζωγράφων και για 
τοιχοτάπητες20 

Έτσι η σκηνή του μονόφυλλου με τον άριθμο 4, που παριστάνει την 
επίσκεψη του 'Αλέξανδρου κοι του Ηφαιστίωνα στη σκηνή της οικογέ
νειας του Δαρείου, κατάγεται από τον αντίστοιχο πίνακα που ζωγράφισε 
ό Le Brun στα 1660/6121, με ενδιάμεσο προφανώς κάποια χαλκογραφία 
(είκ. 3). 

η σκηνή μάχης με αριθμό 2 βασίζεται στον πίνακα του Le Brun « η 
Μάχη του Γρανικοο» ζωγραφισμένον το 166522 (εΐκ. 4,5) και η σκηνή μά
χης με αριθμό 3 στον πίνακα «Ήττα του Δαρείου» η αλλιώς «Μάχη στα 
Άρβηλα» του 166923 

Τέλος η σκηνή 1 με τη «Θριαμβευτική είσοδο στη Βαβυλώνα» επανα
λαμβάνει τη σύνθεση του ομώνυμου πίνακα του Le Brun (εΐκ 6) ζωγραφι
σμένο το 1665. Και το έργο αύτο αντιγράφτηκε συχνά τα επόμενα χρόνια24. 

Ξαναγυρνώντος στο μονόφυλλο του Kleiner (εΐκ 1) παρατηρούμε, ότι 
οι σκηνές του πλαισίου αντιγράφουν εκεί αλλά πρότυπα από εκείνα του 

οϊ περισσότερες μάλιστα του Audran, αγοράστηκαν τελευταία και βρίσκονται στο Προ
εδρικό Μέγαρο στην Άθηνα. Πρβλ. Μέγας Αλέξανδρος, ιστορία και θρύλος στη Τέχνη, 
Ά θ η ν α 1980, σ 80-81 

20. Μια αποδελτίωση των σχετικών έργων και φωτογραφίες τους περιέχονται στο 
αρχείο, που καταρτίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση 'Αρχαιοτήτων και 'Αναστηλώσεως 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστήμων με την ευκαιρία της έκθεσης για το Μέγα 
Αλέξανδρο, που έγινε το καλοκαίρι του 1980 στο 'Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσα

λονίκης Ευχαριστώ το Γενικό 'Επιθεωρητή κ Ν Γιαλουρη, που μου επέτρεψε να δημο
σιεύσω ύλικο από το αρχείο αυτό 

21 Λούβρο 2896 Κατάλογος 1963, άρ 27, Βλ και Erlanger Schwarzenberg, «From 
the Alessandro Morente to the Alexander Richelieu The Portraiture of Alexander the 
Great in the seventeenth-century Italy and France», Journal of theWarburg and 
Courtaula Institutes 32 (1969) σ 403 και εικ 67d 

22 Λούβρο 2894 Κατάλογος 1963, άρ 29 Αντίγραφο του χάραξε ό G Audran 
23 Λούβρο 2895 Κατάλογος 1963, αρ 31. Βλ και Μέγας Αλέξανδρος Ιστορία 

και θρύλος ατην Τέχνη, Άθηνα 1980, σ. 80-81, οπού απεικονίζεται το μεσαίο τμήμα της 
σύνθεσης, όπως το αντέγραψε ο G Audran Σαν πρότυπο του Le Brun για τη «Μάχη στα 
Άρβηλα» πρέπει να χρησίμεψε ο μεγάλος πίνακας του Pietro da Cortona με το ίδιο θέμα, 
που ζωγραφίστηκε το 1653 και βρίσκεται στη Ρώμη στο Palazzo dei Conservatori, 
Sala di Mano Giuliano Briganti, Pietro da Cortona, Φλωρεντία 1962, άρ 64 
Είναι γνωστό ότι ο Le Brun ταξίδεψε στη Ρώμη μεταξύ 1642 και 1646, οπού ασχολή
θηκε με την αντιγραφή αρχαίων, αλλά και συγχρόνων ιταλικών έργων Πρβλ. βιβλιο
γραφία της σημ 18 Για την ιστορία της ίδιας σύνθεσης, που ανάγεται σε ελληνιστικό 
πρότυπο, βλ Arnold von Salis, Antike und Renaissance Über Nachleben und Weiter
leben der Alten in der neueren Kunst, Erlenbach—Zurich 1947, σ 75 κεξ. και 89 κέξ 

24 Λούβρο 2898 Κατάλογος 1963, αρ 30. Louis Gillet, La Peinture XVII etXVIlls , 
Παρίσι 1913, σ 307 Πρβλ και τον ομώνυμο πίνακα του βενετσιάνου Fr. Fontebasso στο 
Bourg-en-Bresse, Musée de l' Ain, άρ. 853-24. 
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χαράκτη του Ρήγα πάντως όμως συγγενικά. Στα δύο μονόφυλλα είναι 
όμοια μόνο η σκηνή με την παράσταση του Αλέξανδρου να επισκέπτεται 
την οικογένεια του Δαρείου. Ό διαφορετικός τύπος των σκηνών του στρα
τοπέδου και ορισμένες άλλες λεπτομέρειες (είκ. 1 και 2) πείθουν, όμως, ότι 
και σ' αυτήν την περίπτωση δεν πρόκειται για άπ' ευθείας αντιγραφή της 
μιας χαλκογραφίας από την άλλη, αλλά προφανώς για χρήση κοινού προτύ
που η ακριβέστερα για χρήση ως προτύπων δύο συγγενικών χαλκογραφιών, 
που αντέγραφαν και οι δύο το ίδιο έργο του Le Brun. Κάτι ανάλογο μπορεί 
να παρατηρηθεί και στις υπόλοιπες σκηνές της χαλκογραφίας του Kleiner. 
Φαίνεται, δηλαδή, ότι τά άμεσα πρότυπα των δύο μονόφυλλων, του Kleiner 
και του Ρήγα, ήταν χαλκογραφίες που μετέπλαθαν με διαφορετικό κάθε 
φορά τρόπο τους αντίστοιχους πίνακες του Le Brun. 

Αφενός η επισήμανση της καταγωγής των επιμέρους σκηνών αφε
τέρου το γεγονός ότι είναι πολυπρόσωπες και πολύπλοκες σα συνθέσεις 
αποκλείουν φυσικά το να ήταν χαραγμένες σε κάποια πέτρα, δηλαδή σφα-
γιδόλιθο, μικρών διαστάσεων, όπως ισχυρίζονται και οι δυο εκδότες των 
μονόφυλλων. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό και για τις δύο χαλκογραφίες, 
ότι δεν ακολουθούν και στο κεντρικό πορτραίτο και στις επιμέρους σκηνές 
τά ϊδια τυπολογικά γνωρίσματα για να άποδόσουν τον Αλέξανδρο: στο 
«πορτραίτο» ό Αλέξανδρος φοράει περικεφαλαία με ουρά και θώρακα, 
στις σκηνές του πλαισίου περικεφαλαία με ψηλό, φουντωτό, λοφίο και 
ιμάτιο που δένει στο δεξή ώμο. δεν υπάρχει δηλαδή ενιαίο πρότυπο. 

Έτσι μόνο για την κεντρική παράσταση, το «πορτραίτο» του Αλέ
ξανδρου, αλλά και για τά κεφάλια των στρατηγών, τίθεται το ερώτημα αν 
αντιγράφουν αρχαίο σφραγιδόλιθο. και στις δύο χαλκογραφίες το «πορ
τραίτο» παρουσιάζει επιμέρους προσδιορισμούς, δπως ό φτερωτός δράκων 
στην περικεφαλαία και το γοργόνειο στο θώρακα, που ανάγονται ήδη σε 
άρχαϊες απεικονίσεις του. 

Έρχεται καταρχήν στο νού ό πολύ γνωστός σφραγιδόλιθος της Βιέν
νης25 (είκ. 7). η σύγκριση του, δπως και η σύγκριση του Carneo Gonzaga, 
σήμερα στο Leningrad26 (Είκ. 8), με τις χαλκογραφίες των δύο μονόφυλλων 
δίνει αρνητικά αποτελέσματα, αλλά και την ευκαιρία για μερικές τυπολο
γικές παρατηρήσεις. Στο σφραγιδόλιθο της Βιέννης (είκ. 7) η περικεφα
λαία του Αλέξανδρου κοσμείται με φίδι, κεραυνό και αντρική κεφαλή, του 
θεού Άμμωνα. οι προσδιορισμοί αυτοί της θεϊκής ιδιότητας του 

25. Α. Furtwängler, Die antiken Gemmen, Leipzig-Berlin 1900,1, LUI, 1 και G. Rich
ter, Engraved Gems of the Greeks and the Etruscans, London 1968, αρ. 610. Σημειω
τέον ότι ούτε oi διαστάσεις του σφραγιδόλιθου της Βιέννης (0,115Χ0,113μ.) ταιριάζουν 
με το «ομοίωμα» της πέτρας στο μονόφυλλο. 

26. Α. Furtwängler, στο ίδιο III,2 και G. Richter, στο ίδιο. αρ. 611. 

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



Tò μονόφυλλο του Ρήγα τον 1797 141 

Αλέξανδρου, που ως ένα βαθμό εμφανίζονται και στα μονόφυλλα του De France 
και του Ρήγα, δεν αρκούν για να στηρίξουν μιαν απευθείας σχέση ανάμεσα 
στα αρχαία έργα και στις χαλκογραφίες του 18ου αιώνα. Αντίθετα με τις 
χαλκογραφίες, κάποια έργα της Αναγέννησης παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
συγγένεια με τά αρχαία πρότυπα. 

ένα, σήμερα θεωρούμενο αντίγραφο έργου του Verrocchio — μια 
ανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα με προτομή Αλέξανδρου που βρίσκεται στη 
National Gallery στη Washington27 (είκ. 9)—· δίνει αρκετά σημεία για σύγ
κριση με το πορτραίτο στα μονόφυλλα του De France και του Ρήγα. Όμοια 
είναι η στροφή του κεφαλιού δεξιά και η κατά κρόταφον παράσταση του 
προσώπου, τα βοστρυχωτά μαλλιά που πέφτουν στους ώμους, η περικεφα
λαία με το γείσο. Αναλογία υπάρχει ανάμεσα στο δράκοντα που στέφει 
την περικεφαλαία στο έργο του Verrocchio και το φτερωτό ζώο με την ούρα 
στην περικεφαλαία της χαλκογραφίας. Τέλος κοινό χαρακτηριστικό είναι 
το γοργόνειο στο θώρακα. Υπάρχουν βέβαια πολύ μεγάλες τεχνοτροπικές 
διαφορές, όμως έργα σαν κι αυτό του Verrocchio θα μπορούσαν να έχουν 
αποτελέσει το πρότυπο της χαλκογραφίας του Kleiner, που έπαναλήφτηκε 
και στο μονόφυλλο του Ρήγα. 

Τέτοια έργα γίνονταν κατά την Αναγέννηση στην Ιταλία κάτω από 
την επίδραση αρχαίων προτύπων. Συχνά αντιγράφονταν μάλιστα αρχαία 
νομίσματα η σφραγιδόλιθοι. μια σειρά αντιγράφων αρχαίων έργων σε 
μετάλλια της Αναγέννησης παραθέτει ό Courajod στη Gazette des Beaux-
Arts το 1886. Ένα ιταλικό μετάλλιο του 15ου αιώνα που δημοσιεύει σε 
σχέδιο (είκ. 10)28 φαίνεται να έχει αρκετές ομοιότητες με το ανάγλυφο 
του Verrocchio. Ανάλογα μετάλλια εμπνευσμένα από αρχαία νομίσματα 
η και αντίγραφα νομισμάτων σε χαρακτικά θα μπορούσαν να ήταν τά 

27. Άρ. Α—1669. Gift of Thérèse Κ. Straus 1956. Διαστάσεις 0,559X0,367 μ. Ό 
Vasari αναφέρει την πληροφορία ότι ό Verrocchio έκανε κατά παραγγελία του Lorenzo 
de' Medici τη δεκαετία του 1480 δύο ανάγλυφες μπρούτζινες πλάκες που παρίσταναν τον 
Αλέξανδρο και το Δαρείο. Τα ανάγλυφα χάρισε ό Lorenzo στο βασιλιά της Ουγγαρίας 
Matthias Corvinus. Όταν ανακαλύφτηκε το μαρμάρινο ανάγλυφο με τον Αλέξανδρο, 
ταυτίστηκε με το έργο του Verrocchio και θεωρήθηκε ότι κάποια ασάφεια υπάρχει στο 
Vasari που μιλάει για δύο μπρούτζινες πλάκες. Σήμερα το ανάγλυφο της National Gallery 
θεωρείται αντίγραφο του 19ου αιώνα τού χαμένου πρωτοτύπου του Verrocchio. L. Plani
scig, «Andrea del Verrocchios Alexander—Relief», Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen in Wien, Neue Folge VII (1933)89-96. Seymour de Ricci, «Une sculpture 
inconnue de Verrocchio», Gazette des Beaux-Arts, 6, serie XI (1934) 1, 244-45. Charles 
Seymour jr., The Sculpture of Verrocchio, London 1971, σ. 170-71. Πρβλ. Luitpold 
Dussler στο Pantheon 29 (1971) 517-18. 

28. Louis Courajod, «L' imitation et la contrefaçon des objects d' art antiques au 
XVeet au XVIe siècles», Gazette des Beaux-Arts, 2me per. 34 (1886) σ. 188-201 και 
312-330, βλ. ιδίως σ. 321-322. 
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πρότυπα για τά πορτραίτα των τεσσάρων στρατηγών στα γωνιαία διά
χωρα, που είναι και στα δύο μονόφυλλα όμοια. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η σχέση των δύο πορτραίτων του 18ου αιώνα με 
τά αρχαία πρότυπα είναι έμμεση, ότι πραγματοποιήθηκε δηλαδή με ενδιά
μεσα τά έργα της Αναγέννησης. η δήλωση του Joseph de France ότι η 
χαλκογραφία, που δημοσιεύει, αντιγράφει αχάτη ανατολικό, βρίσκεται 
καταρχήν στα πλαίσια του άρχαιοδιφικου και συλλεκτικού ενδιαφέροντος 
της εποχής. Χαλκογραφίες που παριστάνουν αρχαία ερείπια η έργα τέχνης 
κυκλοφορούσαν ευρύτατα το 18ο αιώνα και αγοράζονταν από όλους εκεί
νους, που δεν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν συλλογές έργων τέχνης. 
η δήλωση, ότι ό απεικονιζόμενος αχάτης βρίσκεται στο μουσείο του γνω
στού συλλέκτη De France διαφημίζει έτσι τη γνησιότητα του. και συντε
λεί, όπως θα δούμε, πέρα από κάθε πρόβλεψη και πρόθεση του ίδιου και 
του χαράκτη Kleiner, στη δημιουργία μιας νεοελληνικής εικονογραφίας 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί βέβαια ό Ρήγας δεν είχε δει την πέτρα 
στο αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο της Βιέννης. Ξέροντας ότι ό Joseph 
de France ήταν θησαυροφύλακας της Αυλής, παραλλάσσει τον κολοφώνα 
του και, για να υπογραμμίσει την αυθεντικότητα της πέτρας, την τοποθετεί 
στην αυτοκρατορική συλλογή. Διορθώνει επιπλέον και εικαστικά την από
δοση της πέτρας στο μονόφυλλο του. Προσθέτοντας ό χαράκτης του κάτω 
και δεξιά του έξάπλευρου, που απεικονίζει την πέτρα, μια έντονη σκιά, που 
δεν υπάρχει στο χαρακτικό του Kleiner, προσπαθεί να άποδόσει τον όγκο 
της πέτρας, για να γίνει πειστικότερος (είκ. 2). και έγινε. Όχι, βέβαια, 
για τις διορθώσεις που έκανε στο πρότυπο του, αλλά με την εγγύηση του 
ονόματος του Ρήγα και, κυρίως με το χαρακτήρα του μονόφυλλου γενικά29. 
η παράσταση του μονόφυλλου λειτουργεί στο έξης σαν το αυθεντικό πορ
τραίτο του Αλέξανδρου. 

29. Παρά την έκδηλη ομοιότητα τους, η οποία μάλιστα αποδεικνύει και άμεση σχέση 
ανάμεσα στις δύο χαλκογραφίες, τα δύο μονόφυλλα έχουν εντούτοις κάθε φορά ως προς 
τη σημασία τους και διαφορετικό περιεχόμενο. το μονόφυλλο του Joseph de France 
έχει στόχο να παρουσιάσει τον ανατολίτικο αχάτη της συλλογής του έκδοτη, σύμφω
να με όσα μαρτυρεί το ίδιο το κείμενο του. Τίτλος: Achates orientalis κλπ. Κολοφώ
νας: Ex museo Jos. de France. Προέχει και τονίζεται η πέτρα καθεαυτή, που έχει εν
διαφέρον σαν αντικείμενο συλλογής του συλλέκτη. Πέρα από τόν τίτλο και η διάταξη 
των εικονιστικών θεμάτων προβάλλει την πέτρα, της οποίας η παράσταση τοποθετείται 
στον άξονα της σελίδας, κάτω από τη «μεγέθυνση» της, που αποτελεί το κύριο θέμα. Το 
όλο πνεύμα του μονόφυλλου εντάσσεται στο αυξημένο ενδιαφέρον για συλλογή αρχαί
ων που χαρακτηρίζει τόν 18ον αιώνα. το ότι η πέτρα παριστάνει τόν Αλέξανδρο πα
ρουσιάζεται αφενός σαν κάτι συμπτωματικό. Ο αχάτης θα μπορούσε να εικονίζει και 
κάποιο άλλο αρχαίο θέμα. 'Αλλά η παράσταση του γνωστού αρχαίου ήρωα και των 
Επίσης γνωστών στιγμών της ζωής του χρησιμεύουν αφετέρου σαν επιχείρημα για την 
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IV. Στα 1808 τυπώνεται στο τυπογραφείο Βενδότη στη Βιέννη το «Ι
στορικόν Χαρτοπαίγνιον», για το όποιο έγινε ήδη λόγος30. 

η σελίδα με το ελληνικό κείμενο έχει κάθε φορά μιαν απεικόνιση της 
αντίστοιχης προσωπικότητας, την οποία το κείμενο βιογραφεί. Πρόκειται 
πάντα για ένα κεφάλι κατά κρόταφον μέσα σε κύκλο, που παίρνει έτσι τη 
μορφή νομίσματος η μεταλλίου. η εικόνα του Αλέξανδρου στη σελίδα 
183 (είκ. 13) αντιγράφει με ακρίβεια την προσωπογραφία του μονόφυλλου 
του Ρήγα. Φαίνεται το μονόφυλλο ήταν το πιο πρόχειρο πρότυπο, που μπο
ρούσε να βρεθεί τότε στη Βιέννη. το ότι ήταν στη διάθεση του τυπογραφείου 
Βενδότη, το βλέπουμε από μια εκδοσή του, που έγινε τον επόμενο χρόνο. 

το 1809 βγαίνει, με επιμέλεια Νεόφυτου Δούκα, στο ίδιο τυπογραφείο 
η έπτάτομη σειρά των «Σωζόμενων» του Άρριανού31. 

Ό πρώτος τόμος περιέχει την Αλεξάνδρου Άνάβασιν και σαν προμε
τωπίδα έχει μια προσωπογραφία του Αλέξανδρου, που δεν είναι παρά το 
ίδιο το μονόφυλλο του Ρήγα διπλωμένο στα τέσσερα για να εντάσσεται στο 
πολύ μικρότερο σχήμα του τόμου32. Πρόκειται για την ακρίβεια για 'ένα 
δεύτερο τράβηγμα, στο όποιο σημειώνεται η ακόλουθη αλλαγή (είκ. 11): 
'Απαλείφτηκε τόσο ό ελληνικός όσο και ό γαλλικός Κολοφώνας του Ρήγα 
και αναγράφτηκε στη στήλη του έλληνικού κειμένου το παρακάτω επί
γραμμα: 

Ω ξένε ! τις ; πόθεν; οντο; επί χθόνα αύθις άνήχθη; 
Ζωός δ' ως φάνθη εκπαλαι ων τεθνεώς ; 
Αλέξανδρος Διός, όου κλέος ούποτ' αλείται. 

Μακεδόνων δ' αίην πάτρα εήν ελαχεν 
Γεωργίου Δοίου 

Κάτω από την κάθετη γραμμή, που χωρίζει τις δύο στήλες, προστέ
θηκε η νέα χρονία: 1809. 

αυθεντικότητα της πέτρας. Τελείως αντίστροφη σημασία παίρνει το ίδιο θέμα, το εγχά
ραγμα πάνω στην πέτρα, στο μονόφυλλο του Ρήγα. Εδώ αντικείμενο είναι ό Μέγας 
Αλέξανδρος ό ίδιος και η «ανατολική κοκκίνη πέτρα αγάθου» μόνον η πηγή από την 
οποία ό χαράκτης ξεσήκωσε το πορτραίτο του. Θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει 
κάποιαν αλλη αρχαία πηγή. Έν πάση περιπτώσει το ότι αντιγράφει την — υπότιθέμε
νη αρχαία—πέτρα του αυτοκρατορικού ταμείου της Βιέννης αποτελεί επιχείρημα για την 
αυθεντικότητα της παράστασης. 

30. Βλ. πιο πάνω σ. 134 και σημ. 9. 
31. Δ. Γκίνη—Β. Μέξα, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 - 1863 τόμος πρώτος, Αθήνα 

1939, άρ. 527. 
32. η προμετωπίδα της έκδοσης του Δούκα απεικονίζεται και στο Βελουδή 1977, 

σ. 4 του εξωφύλλου, όπου χαρακτηρίζεται σαν «2η έκδοση 1809». τη σύνδεση του μονό
φυλλου στην έκδοση του Δούκα μού υπέδειξε ό Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. 
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Προφανώς χρησιμοποιήθηκε η ίδια πλάκα που βρισκόταν ακόμα το 
1809 στη Βιέννη. Σβήστηκαν οι δύο στίχοι του κολοφώνα και ξαναχαρά
χτηκε το επίγραμμα. Ότι δεν ξαναχαράχτηκε ολόκληρη η πλάκα αποδει
κνύεται και από το ότι ανάμεσα στο αρχικό κείμενο και στο επίγραμμα 
υπάρχουν διαφορές σε τύπους γραμμάτων: το τ, το π και το σύμπλεγμα ου 
είναι διαφορετικά στο κείμενο του Ρήγα και στο πρόσθετο επίγραμμα. Δια
φορές υπάρχουν και στην ορθογραφία: Μακεδωνίας στο κείμενο του Ρήγα, 
Μακεδόνων στο επίγραμμα. Πάνω δεξιά, εξω από το πλαίσιο, προστέθηκε 
επίσης η ένδειξη Τ.1 [=Τόμος 1]. 

Έτσι στη νέα του μορφή το μονόφυλλο, προμετωπίδα πια στον Αρρια
νό, αλλάζει χαρακτήρα. Το κείμενο τώρα δηλώνει την πηγή της απεικόνι
σης, ύπομνηματίζει τις επιμέρους σκηνές, παραθέτει τη σύντομη βιογραφία 
και καταλήγει στο άρχαΐζον επίγραμμα, στο όποιο υμνείται η αθάνατη δόξα 
του Αλέξανδρου. η επαναστατική χροιά έχει υποχωρήσει, ενώ είναι πια 
αδιάφορο να μεταφερθεί η νέα πανηγυρική κατάληξη του κειμένου στη 
γαλλική γλώσσα. η μετάφραση του αρχικού κειμένου στα γαλλικά φαί
νεται στη νέα αυτή χρήση αδικαιολόγητη. Συγχρόνως υπογραμμίζεται έμ
μεσα η εγκυρότητα της πέτρας, άφου εμφανίζεται εδώ σαν προμετωπίδα 
της έκδοσης ενός αρχαίου συγγραφέα. μια αλλαγή στη στάση προς τον 
Αλέξανδρο και κατ' επέκταση προς τους αρχαίους γενικά διαφαίνεται 
πίσω από όλα αυτά. Στην έκδοση του Ρήγα ό Αλέξανδρος και οι ιστορικές 
του πράξεις χρησιμοποιούνται για να χρησιμέψουν στην αφύπνιση των 
συνειδήσεων που θα αγωνιστούν για την εθνική απελευθέρωση. στη δεύ
τερη χρήση του μονόφυλλου από το Δούκα διακηρύσσεται ότι ό Αλέξαν
δρος ξαναζεί (πόθεν οντος επί χθόνα αύθις ανήχθη - ζωός ως φάνθη εκ
παλαι ών τεθνεώς), προφανώς με την έκδοση της αρχαίας βιογραφίας του. 
Χαιρετίζεται —αυτό και με τη γλώσσα του επιγράμματος, «ης το κλέος 
ουποτ αλείται», θα μπορούσαμε να παραλλάξουμε το στίχο του—η γνω
ριμία με τους αρχαίους που επιχειρείται με την έκδοση των κειμένων τους 
και που θα κάνει την παλιά δόξα να κυριαρχήσει και πάλι. Θα μπορούσε 
να πει κανείς, ότι η «χρήση» του Αλέξανδρου από το Ρήγα βρίσκεται στο 
πνεύμα του κλασικισμού, όπως διαμορφώθηκε τον καιρό της γαλλικής επα
νάστασης, η χρήση αντίθετα του ϊδιου μονόφυλλου από το Ν. Δούκα φα
νερώνει ήδη μια ρομαντική στάση απέναντι στους αρχαίους. 

Παρά την όποια διαφορά τους, όμως, και οι δύο «εκδόσεις» του μονό
φυλλου παρουσιάζουν πάντα μια προσωπογραφία, που φαίνεται—τη δεύ
τερη φορά μάλιστα περισσότερο και από την πρώτη —έγκυρη και αυθεντική. 

Σαν «αυθεντικό» πορτραίτο το μονόφυλλο έχει στη συνέχεια μιαν 
ανάλογη απήχηση. το ξύλινο ακρόπρωρο, που θεωρείται ότι προέρχεται 
από τη ναυαρχίδα «Άρης» του Μιαούλη και παριστάνει το θεό Άρη, 
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1. Μονόφυλλο του χαράκτη Salomon Kleiner. Βιέννη 1749. Österreichische National
bibliothek. 
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2. Tò μονόφυλλο του Ρήγα. Βιέννη 1797. Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 
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4. Μάχη του Γρανικού. Χαλκογραφία του G. Audran. Αριστερό μισό της σύνθεσης. 
Αθήνα, Προεδρικό Μέγαρο. 

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



5. Μάχη του Γρανικοϋ. Χαλκογραφία του G. Audran. Δεξί μισό της σύνθεσης. 
Αθήνα, Προεδρικό Μέγαρο. 
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6. Η θριαμβευτική είσοδος του Αλέξανδρου στη Βαβυλώνα. Πίνακας του Ch. Le Brun. Λούβρο, άρ. 2898 
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11. Προμετωπίδα στην Αλεξάνδρου Aνάβασιν. Άρριανού Σωζόμενα, Τόμος Α', 
επιμέλεια Ν. Δούκα, Βιέννη 1809, 
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12. Άρης. Ξυλόγλυπτο ακρόπρωρο. Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 
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13. Έπίτιτλο κόσμημα. Ιστορικόν Χαρτοπαί
γνιον, Βιέννη 1808, σ. 183. 

14. Κόσμημα σελίδας τίτλου. Καραμανλίδικη 
«Φυλλάδα» του Μεγαλέξανδρου, Κωνσταντι
νούπολη 1843. 

15. Έπίτιτλο κόσμημα. Κωνσταντίου του από Σιναίου, Αρχαία Αλεξάνδρεια, Μόσχα 1803, σ*. 50 Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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16. Διακοσμητικό πιάτο. Σύρα - Λονδίνο 1878. Φωτογραφικό αρχείο Μουσείου Ελ
ληνικής Λαϊκής Τέχνης. 

17. Αλέξανδρος και Διάδοχοι. EBE αρ. χειρ. 1892, τμήμα του φ. 11. 
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εϊναι μια αρκετά πιστή μεταφορά στο ξυλόγλυπτο της προσωπογραφίας 
του μονόφυλλου33 (είκ 12). 

Ο ξυλόγλυπτης αντιγράφει, έτσι, το γοργόνειο στο θώρακα, το δρά
κοντα στην περικεφαλαία, η οποία είναι καθόλα δμοια με της χαλκογρα
φίας, τον τύπο των μαλλιών, την παρυφή του ενδύματος στο λαιμό, κάτω 
από το θώρακα και, ακόμη, τα χαρακτηριστικά κομβία του τελευταίου 
(είκ. 2). Μόνη διαφορά, ότι στον Άρη προστέθηκε το μουστάκι, που λείπει 
από το νεανικό πρόσωπο του Αλέξανδρου—απαραίτητο, φαίνεται, στοι
χείο για τον ιδανικό πολεμιστή του 19ου αιώνα. η προσεκτική παρατήρηση 
των δύο φωτογραφιών (είκ. 2 και 12) δεν αφήνει καμιάν αμφιβολία, ότι το 
μονόφυλλο χρησιμοποιήθηκε σαν υπόδειγμα (φιγουρίνι) από τον ξυλόγλυ
πτη. η χρήση του αυτή δεν μαρτυρεί μόνο τη διάδοση του στην Ελλάδα, 
δείχνει και ότι αποτέλεσε πηγή για τη δημιουργία του τύπου του εξιδανι
κευμένου αρχαίου γενικά. 

Προς τά μέσα του αιώνα, το 1843, τυπώνεται στην Πόλη μια καραμαν
λίδικη έκδοση της Φυλλάδας του Μεγαλέξανδρου34. στη σελίδα τίτλου, 
αντί άλλου τυπογραφικού κοσμήματος, εικονίζεται μια κεφαλή του ήρωα 
του βιβλίου (είκ. 14). το κεφάλι είναι στραμμένο προς τά αριστερά, 
φοράει την περικεφαλαία με το άνθρωπόμορφο γείσο και το δράκοντα, 
κάτω από την οποία πέφτουν ως τους ώμους τά κυματιστά μαλλιά. η 
μορφή εικονίζεται ως περίπου το στήθος έτσι, ώστε να διακρίνεται 
μέρος της πανοπλίας με το γοργόνειο και τά χαρακτηριστικά κομβία του 
θώρακα. Πρόκειται εδώ για ένα αντίγραφο, όχι πια του ίδιου του μονό
φυλλου, αλλά του χαρακτικού στο «Ιστορικόν Χαρτοπαίγνιον» (είκ. 13). 
Ότι πάλι δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια πλάκα του τυπογραφείου του Βεν
δότη, φαίνεται από τη διαφορετική φορά της κεφαλής στο «Χαρτοπαίγνιον» 
και στο καραμανλίδικο έντυπο και από το ότι στο «Χαρτοπαίγνιον» το κάτω 
μέρος του θώρακα είναι καμπύλο, ενώ στο καραμανλίδικο ευθύ. Ακριβώς 
η αντίστροφη αυτή τοποθέτηση των προτομών στα δύο βιβλία και, συγ
χρόνως, οι πολλές ομοιότητες τους, ιδίως στη διακόσμηση της περικεφα
λαίας και του θώρακα, υποβάλλουν στη σκέψη, ότι το «Χαρτοπαίγνιον» 

33. Ίω. Α. Μελετόπουλου, Το ναυτικό του 21, Αθήνα 1971, σ. 14. Κ. Μακρή (έπιμ.), 
Ελληνικά λαϊκά και μεταβυζαντινά ξυλόγλυπτα, Αθήνα 1962, πιν. 28Α, βλ. και σ. ε'-ζ'. 

34. Βιβλιογραφημένη στο: Evangelia Balta, «Karamanlidika. Bibliographie analyti
que d' ouvrages en langue turque, imprimés en caractères grecs (1584-1900),» Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 2 (1980) σ. 184-86. Ευχαριστώ τον καθηγητή Κύριο 
Κ. Τσαντσάνογλου, που μού παραχώρησε φωτογραφία από τη σελίδα τίτλου του αντιτύ
που που βρίσκεται στην κατοχή του. 
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ήταν το άμεσο πρότυπο του χαράκτη του καραμανλίδικου βιβλίου, ό όποιος 
ξεσήκωσε την προτομή στο χαρτί και, με οδηγό το σχέδιο του, χάραξε στη 
συνέχεια το κεφάλι στην πλάκα. Όταν ξανατυπώθηκε, ήρθε η δεξιά πλευρά 
του αριστερά. 

Ό ίδιος δ χαράκτης και ό εκδότης της καραμανλίδικης Φυλλάδας 
ίσως να μην ξέρουν το μονόφυλλο του Ρήγα. η προσωπογραφία, έτσι, 
του Αλέξανδρου, που διαδόθηκε με αυτό, αποκόβεται τώρα πια από τα αρ
χικά της συφραζόμενα, τον αρχαίο σφραγιδόλιθο που μεγεθύνεται χάριν 
των ελλήνων και των φιλελλήνων, και αποκτάει μια δική της ιστορία, ανε
ξάρτητη από εκείνη του μονόφυλλου. 

Ένα διακοσμητικό πιάτο τοίχου από πορσελάνη, με τυπωμένες παρα
στάσεις, που μπορεί να χρονολογηθεί το 1878 αίώνα, επαναλαμβάνει σε 
γενικές γραμμές τη σύνθεση του μονόφυλλου35 (είκ. 16). Στο κυκλικό του 
βάθος παριστάνεται κατά κρόταφον προς τα δεξιά κεφαλή με περικεφα
λαία. η επιγραφή Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ της δίνει το όνομα. η πε
ρικεφαλαία με τη φουντωτή ούρα και την παράσταση φτερωτού δράκοντα 
και η σχηματική απόδοση του κεραυνού κάτω από το κεφάλι αποτελούν 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που συνοδεύουν παραστάσεις Αλεξάν
δρου ήδη από την αρχαιότητα36. 

Στο κυκλικό χείλος του πιάτου, που πλαισιώνεται από δύο σειρές μαι
άνδρους, εικονίζονται τέσσερις κεφαλές στρατηγών σε διαγώνια διάταξη 
ως προς τον Αλέξανδρο. Συνοδεύονται από επιγραφές με τα ονόματα τους: 
ΣΕΛΕΥΚΟΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ. Ανάμεσα 

35. Άσπρη, προς το γκρίζο, πορσελάνη με μαύρη διακόσμηση. Στην πίσω πλευρά 
τα σήματα του ελληνικού οίκου, που το κυκλοφόρησε, και του ξένου κατασκευαστή: 
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ/ ΣΥΡΑ/ και παράσταση προτομής Ερμή με τον πέτασο. Δεξιό
τερα ρόμβος, στο μέσο του οποίου το γράιιμα R [d] και στις γωνιές : 9 (αριστερά), 8 
(πάνω), D (δεξιά), Ε (κάτω). με το σήμα αυτό η κατασκευή του πιάτου τοποθετείται 
στο Λονδίνο. η κατάθεση του σχεδίου στο British Patent Office έγινε, σύμφωνα με 
το σήμα, στις 8 Αυγούστου 1879. Rd=Registered, 9=αύξων αριθμός, 8=ήμερομηνία, 
Ε=Αύγουστος, D=1878. Βλ. J.P. Cushion—W. Β. Honey, Handbook of Pottery and 
Porcelain Marks, London 1956, σ. 288. Πρβλ. Κ. Σπετσιέρη-Beschi, To «Ολοκαύτωμα 
του Αρκαδίου. Σχέσεις προτύπου και αντιγράφων», Αρχαιολογικόν Δελτίον 30 (1975) Α 
[Αθήνα 1978]σ. 303, 307 και πιν. 124. Ένα αντίτυπο βρίσκεται στην οικογένεια Σαρακι
νού, στην Πλάκα της Μήλου, και έχει φωτογραφηθεί από το Μουσείο Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης (άρ. άρνητικού:Κεραμική 32). η φωτογραφία αυτή δημοσιεύεται εδώ. 
ένα άλλο αντίτυπο (;) δημοσιεύει χωρίς κανένα σχόλιο ό Πανταζόπουλος 1964, σ. 16. 

Βρίσκεται σήμερα και στο εμπόριο. Για την τεχνική παρόμοιων πιάτων και για την 
παραγγελία τους από έλληνες έμπορους και με βάση ελληνικά προσχέδια σε εργοστάσια 
του εξωτερικού βλ. Γ.Κ. Γουργιώτη, «Αναμνηστικό πιάτο με την προτομή του Βενιζέ
λου», Ζυγός 21 (Ίούλιος-Αύγουστος 1976), σ. 9-10. 

36. Πρβλ. π.χ. τους σφραγιδόλιθους των είκ. 7, 8. Βλ. και σημ. 25. 
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τους τρεις φορές τρόπαια, δέσμες από όπλα με κλαριά ελιάς. Μια φορά, 
στην επάνω πλευρά, κεφάλι με μακριά μαλλιά και περικεφαλαία, σχεδια
σμένο κατά μέτωπον, ανάμεσα επίσης σε κλαριά. Γύρω του η επιγραφή ΣΥΝ 
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ ταυτίζει τη μορφή με την Αθηνά. Έκτος 
από τη διάταξη—Αλέξανδρος στο κέντρο και διαγώνια οι στρατηγοί— 
που είναι δμοια και στο μονόφυλλο, συγγενεύουν πολύ και οι τύποι των 
κεφαλιών των στρατηγών ανάμεσα στο πιάτο και το μονόφυλλο. Έτσι, 
ενώ οι τρεις παριστάνονται κατά κρόταφον και στο μονόφυλλο και στο 
πιάτο, ό Σέλευκος, πάνω αριστερά, απεικονίζεται κατά μέτωπον (στη χαλκο
γραφία εντούτοις με κάποια κλίση προς τα αριστερά). Ό τύπος των μαλ
λιών και το λεπτό διάδημα, καθώς και ό τρόπος που πτυχώνεται το ένδυμα 
γύρω από το λαιμό, είναι δμοια και στις δύο προτομές του Σέλευκου (είκ. 
2 και 16). Επίσης το πιάτο ακολουθεί τους τύπους και των άλλων στρατη
γών του μονόφυλλου και εικονίζει τον Αντίγονο και τον Κάσσανδρο με 
περικεφαλαία, τον Πτολεμαίο με μικρό διάδημα και μαλλιά που πέφτουν 
στο μέτωπο. Στο πιάτο ό Πτολεμαίος τοποθετείται κάτω δεξιά, ένω στη 
χαλκογραφία βρίσκεται κάτω αριστερά. από αυτές τις ομοιότητες φαίνε
ται, ότι ό σχεδιαστής της διακόσμησης του πιάτου χρησιμοποίησε το μο
νόφυλλο σαν πρότυπο. η τοποθέτηση των τροπαίων στη θέση που στη 
χαλκογραφία βρίσκονται οι σκηνές των μαχών είναι ενδεικτικές: οι πολύ
πλοκες συνθέσεις αντικαθίστανται στο πιάτο με σύμβολα τους. από την 
άλλη μεριά η Αθηνά και ό κεραυνός είναι στοιχεία που δεν υπάρχουν στο 
μονόφυλλο, ό συσχετισμός τους με τον Αλέξανδρο ανάγεται πάντως στην 
αρχαιότητα. η αρχαιογνωσία του πιάτου έχει επομένως και άλλες πηγές 
έκτος από το μονόφυλλο του Ρήγα. Πηγές που θα πρέπει να εκλαϊκεύτη
καν με τον κλασικισμό του 19ου αίώνα, όπως υποδεικνύουν και οι μαίαν
δροι των πλαισίων, που αποτελούν το τυπικότερο νεοκλασικό κόσμημα. 
από αυτές εντοπίστηκε το πρότυπο του πορτραίτου του πιάτου: περιέχε
ται στην είκονογράφιση της «Αρχαίας Αλεξανδρείας», του βιβλίου που 
έξέδοσε το 1803 στη Μόσχα ό Κωστάντιος, μετέπειτα αρχιεπίσκοπος 
Σιναίου και οικουμενικός πατριάρχης. τη σελίδα 50 κοσμεί κεφαλή Αλε
ξάνδρου κατά κοόταφον προς τά δεξιά, πανομοιότυπη με εκείνη του πιά
του37 (ÊÎK. 15). Περιβάλλεται, μαζί με τον κεραυνό και την επιγραφή 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, από φυτικό κόσμημα που σχηματίζει στεφάνι. το κε
φάλι του 'Αλέξανδρου στο έντυπο του 1803 και στο πιάτο του 1878, ενώ 
έχει έντονα τά χαρακτηριστικά του κλασικισμού, παρουσιάζει συγχρό
νως και κάποιαν αδεξιότητα στην απόδοση της ανθρώπινης μορφής 

37. και πάλι υπόδειξη του Τρ.Σκλαβενίτη. Δ. Γ κ ί ν η - Β . Μέξα, Ελληνική Βιβλιο
γραφία 1800-1863, τόμος πρώτος, Αθήνα 1939, αρ. 188. 
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κατά κρόταφον, μια σχεδόν δυσμορφία, που τη βρίσκουμε και στις μορ
φές των στρατηγών του πιάτου. δεν πρόκειται βέβαια για τυπολογικό 
τους γνώρισμα, αλλά, νομίζω, για την επιβίωση ενός χαρακτηριστικού 
της μεσαιωνικής τέχνης: του μέχρι αδυναμίας δισταγμού στην απόδοση 
των μορφών από πλάγια οψη και τελικά της δυσμορφίας τους, όπου η 
πλάγια οψη επιχειρείται. Συνηθισμένη είναι η αδεξιότητα αυτή σε έργα της 
βυζαντινής τέχνης, όπως π.χ. στο νεαρό μάγο της Προσκύνησης των 
Μάγων στον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό, σε Αποστόλους του Νιπτήρα, 
στους ακολούθους του Πιλάτου, στον Άγιο Γεράσιμο κ.ά. στην ίδια έκκλη
σία38.σε νεότερα λαϊκά έργα, που σε πολλά ακολουθούν τη μεσαιωνική καλ
λιτεχνική παράδοση το γνώρισμα αυτό επιζεί μέχρι τον 19ον αιώνα. Εν
διαφέρον παράδειγμα για σύγκριση με το έντυπο του 1803 και το πιάτο 
είναι από την άποψη αυτή οι προσωπογραφίες του Αλέξανδρου και των 
Διαδόχων του σε χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Αθήνα, που 
προέρχεται από τη Μονή Δουσίκου και χρονολογείται από παλαιογραφικά 
τεκμήρια γύρω στο 1800 η λίγο πρίν.39 

Ονομάζεται από τον κτήτορά του «Γενεαλογία της Κοσμογενέ
σεως» και περιέχει σε 13 πίνακες σχήματος 78X52 εκ. τα γενεαλογικά 
δέντρα των προπατόρων από Αδάμ φτάνοντας ως τη Σταύρωση του 
Χρίστου. Προσωπογραφίες σε μετάλλια με τίς αντίστοιχες επιγραφές 
απεικονίζουν τά πρόσωπα της Παλιάς Διαθήκης. Σύντομα συνοδευτικά 
κείμενα σε κάθε φύλλο δίνουν περιληπτικά τά σχετικά γεγονότα. 
Πρόκειται δηλαδή για έργο που ακολουθεί την παράδοση των μεσαιωνι
κών, από κτίσεως κόσμου, χρονογραφιών με άξονα της αφήγησης την 
Ιερά Ιστορία. Ό πίνακας 11 αφορά την κατάλυση του περσικού κράτους 
από τον Αλέξανδρο και τη δημιουργία των κρατών των Διαδόχων, το συν
οδευτικό κείμενο αναφέρεται στην επίσκεψη του Αλέξανδρου στα Ιερο
σόλυμα (είκ. 17). οι προσωπογραφίες των ηρώων που καταρτίζουν τά γε-
νεολογικά στέμματα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά εντυπωσιακά όμοια με 
τά αντίστοιχα του πιάτου: γαμψή μύτη, στόμα που κατευθύνεται προς τα 
κάτω, παχύ πηγούνι (είκ. 5, 16). 

Εντοπίζονται δηλαδή στο πιάτο δύο καλλιτεχνικές παραδόσεις: η 
επιβίωση της μεσαιωνικής, όπως παραδίνεται στη λαϊκή τέχνη, και ô πρό
σφατος κλασικισμός, που εμφανίζεται με το ίδιο το θέμα, με τη διάταξη 
του και τά επιμέρους μοτίβα. η σημασία του πιάτου είναι ότι από τη μια 
πιστοποιεί τον αντίκτυπο του μονόφυλλου έναν σχεδόν αιώνα μετά την 

38. Α. Ξυγγόπουλου, Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου Ορφανού Θεσσαλονί
κης, Αθήνα 1964, είκ. 13, 39, 49 και 50, 121 αντίστοιχα. 

39. EBE άρ. χειρογράφου 1892. Στο verso του πρώτου πίνακα κτητορικά σημειώματα 
του σκευοφύλακα της Μονής Δουσίκου με χρονίες 1820, 1833 και 1859. 
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εκδοσή του, από την άλλη cm μαρτυρεί τη συνύπαρξη κλασικισμού και 
λαϊκής παράδοσης, μια συνύπαρξη που είναι φυσικά συχνή αυτή την εποχή 
και που, όταν τά δείγματα της μελετηθούν, θα οδηγήσουν ασφαλώς στην 
ακριβέστερη οριοθέτηση του νεοκλασικισμού.40 

Ανακεφαλαιώνοντας βλέπουμε ότι το 18ο αιώνα δημιουργήθηκε στην 
κεντρική Ευρώπη ένας τύπος Αλέξανδρου με βάση πρότυπα της Αναγέν
νησης, τα όποια με τη σειρά τους βασίζονταν σε αρχαίες πηγές. Με το 
μονόφυλλο του Ρήγα, τυπωμένο στη Βιέννη και σχεδιασμένο από ντόπιο 
καλλιτέχνη, περνάει ό τύπος αυτός του Αλέξανδρου στην Ελλάδα και παίρ
νει τις διαστάσεις πραγματικού, ιστορικού, πορτραίτου του Μ. Αλεξάν
δρου. με την επανειλημμένη χρήση αυτός ό χαρακτήρας τονίζεται. την 
απήχηση του εντοπίζουμε ως το τέλος του 19ου αίώνα. η διάδοση του 
συντελεί στη δημιουργία του τύπου ενός εξιδανικευμένου αρχαίου πολε
μιστή (ακρόπρωρο). με την εκτεταμένη αρχαιογνωσία του περασμένου 
αιώνα οι πηγές για τους αρχαίους, επομένως και για τον Αλέξανδρο, πλη
θαίνουν. Έτσι στο πιάτο του τέλους του αίώνα το μονόφυλλο δεν αποτελεί 
πια τη μοναδική πηγή για την απεικόνιση του Αλέξανδρου και των συμ
βόλων του. 

40. Για την αρχαιογνωσία που έγινε λαϊκό κτήμα με τη βοήθεια του σχολείου και 
της επίσημης παιδείας το 19ο αιώνα βλ. σχετικές παρατηρήσεις του Γρ. Σηφάκη, « η 
παραδοσιακή δραματουργία του Καραγκιόζη (πρώτη προσέγγιση)», Ο Πολίτης, Τεύχος 
5, Σεπτ. 1976, σ. 25 κέξ., ιδίως σ. 37. 
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