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ΠΡΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ/ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ

Με αφετηρία το ζήτημα των προλήψεων, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι δεν πρέ-
πει να συγχέεται η έννοια της πρόληψης-προμνημόνευσης με εκείνη της προσήμανσης-

εναύσματος (amorce) . Οι προσημάνσεις δεν έχουν ούτε προεξαγγελτικό ούτε υπαινικτικό χα-
ρακτήρα, αλλά αποτελούν «πετραδάκια προσδοκίας», μη αντιληπτούς «σπόρους» οι οποί-
οι «εμφυτεύονται» στην αφήγηση και γίνονται αντιληπτοί μόνον εκ των υστέρων με ανάλη-
ψη1 . Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρουσίαση κάποιου προσώπου το οποίο θα 
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αφήγηση σε μεταγενέστερο σημείο της, οπότε και εκείνη 
τη στιγμή θα καταστεί αντιληπτός ο λόγος της προηγούμενης εμφάνισής του . Στην ίδια κα-
τηγορία περιλαμβάνονται και οι χαρακτηρισμοί κάποιων προσώπων οι οποίοι γίνονται κα-
τανοητοί μόνον εν συνεχεία2 . Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι υπάρχουν και οι ψευ-
δείς προσημάνσεις ή απάτες, καθώς ο αφηγητής αφήνει «ίχνη», με σκοπό να εξαπατήσει τον 
αποδέκτη της αφήγησής του, όπως συμβαίνει επί παραδείγματι στις αστυνομικές αφηγήσεις . 
Συνεπώς, ο αποδέκτης της αφήγησης οφείλει να αποκρυπτογραφεί τα «ίχνη» που συναντά3 .

Α) Προφητείες-Χρησμοί

Αναφορικά με τις προφητείεςχρησμούς, στη Βυζαντινοτουρκικὴ Ἱστορία μνημονεύε-
ται ότι ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος επιθυμούσε να μάθει, εάν ο υιός του θα τον διαδεχτεί 
στον θρόνο· γι’ αυτόν τον λόγο κατέφυγε στην οιωνοσκοπία (ανάληψη) . Ο οιωνοσκόπος 
του ανέφερε τη λέξη μαμάϊμι και ερμηνεύοντάς την διευκρίνισε ότι ο αριθμός των γραμ-
μάτων της λέξης αντιστοιχεί στον αριθμό των ατόμων που θα τον διαδεχθούν . Μετά από 
αυτούς, η βασιλεία δεν θα παραμείνει ούτε στους Παλαιολόγους ούτε στην Κωνστα-
ντινούπολη: ἔτυχε γὰρ ὁ Μιχαὴλ οἰωνοσκοπήσας τότε ... τὸ μαντεῖον οὖν φωνὴν ἄσημον 
ἐξερεύξατο: μαμάϊμι ... καὶ τότε ἡ βασιλεία καὶ ἀπὸ τῆς Πόλεως καὶ ἀπὸ τοῦ γένους σου 
ἀρθήσεται (αναδρομική προφητείαχρησμός, καθώς, αν και συνιστά προφητεία, εντούτοις, 
στην αφήγηση λειτουργεί ως ανάληψη)4 . 

1 . Genette, Figures III, 112, 113 .
2 . Ό .π ., 112-113 .
3 . Ό .π ., 113-114 .
4 . Δούκας, Βυζαντινοτουρκικὴ Ἱστορία, 42 .14 .7-14 (401) . Για τον συγκεκριμένο χρησμόπροφητεία βλ . 

Μουστάκας Κ ., «Μαμάϊμι: συμβολή στη μελέτη της χρησμολογικής παράδοσης κατά την εποχή της Άλω-
σης», Αριάδνη 14 (2008), 119-155· Ταξίδης, Όνειρα, 144-146 .
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Στη συνέχεια της αφήγησης, ένας μάντης επισημαίνει στον Ιάγγο Ουνυάδη ότι οι Χρι-
στιανοί θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν μόνον, όταν οι Ρωμαίοι καταστραφούν δια παντός 
και η Κωνσταντινούπολη αλωθεί από τους Οθωμανούς . Εξαιτίας της προφητείας αυτής, ο 
Ιάγγος συμβούλευσε τους Οθωμανούς για τον τρόπο με τον οποίον θα μπορούσαν τα τεί-
χη της Πόλεως να κατεδαφιστούν ευκολότερα: φυγὼν ὁ Ἰάγκος ... ἔτυχέ τινος τῶν πνευμα-
τοφόρων ἀνδρῶν ... ὁ δὲ γέρων ἀπεκρίνατο: Ἴσθι, τέκνον ... ἔχων οὖν ἐν ὠσὶ τὴν ἀπαίσιον 
ταύτην προφητείαν ὁ τοῦ Ἰάγκου ἄγγελος ἐπεθύμει συντομώτερον τὴν πόλιν ἁλῶναι καὶ διὰ 
τοῦτο τὴν βουλὴν ... τὸ τεῖχος ... πεσεῖν, ἐδίδασκε (αναδρομική προφητείαχρησμός)5 .

Ακολούθως, στην ιστορική αφήγηση του Χαλκοκονδύλη επισημαίνεται ότι, μόλις κα-
τέστη γνωστό το γεγονός της αλώσεως, οι φύλακες δεν ήθελαν να φύγουν οι Κωνστα-
ντινοπολίτες, οι οποίοι τότε προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την Πόλη, ούτως ώστε να 
συνεχιστεί η άμυνα . Γι’ αυτόν τον λόγο, οι φύλακες κρατούσαν τις πύλες κλειστές και 
έριξαν τα κλειδιά τους έξω από τα τείχη (Οἱ δὲ Ἕλληνες ... οἱ δὲ πυλωροὶ τῆς πόλεως ... 
τοὺς Ἕλληνας φυγῇ ὡρμημένους ... ἀναγκασθεῖεν οἱ Ἕλληνες ἐπιστραφέντες ἀμύνεσθαι ... 
ἐν ταύτῃ, οἶμαι, τιθέμενοι τῇ δόξῃ τὰς κλεῖς ἄνω ἀπὸ τοῦ τείχους ἔξω ἀπέρριψαν6) . Η πρά-
ξη αυτή των φυλάκων είχε ως έναυσμά της έναν χρησμό ο οποίος εμπίπτει στην κατη-
γορία της αναδρομικής προφητείαςχρησμού (καὶ κατά τινα χρησμὸν ᾀδόμενον ἐν τῇ πό-
λει, ὡς τῶν πολεμίων ἄχρι τοῦ Ταύρου χώρου τῆς πόλεως ἐπιγενομένων καὶ ἐπικειμένων 
τοὺς ἐν τῇ πόλει συστραφέντας ἀνάγκῃ ἀμυνομένους ἐκβαλεῖν τοὺς πολεμίους καὶ αὐτοὺς 
ἴσχειν τὴν πόλιν7) .

Τέλος, ο αφηγητής των Ἀποδείξεων Ἱστοριῶν αναφέρεται αναδρομικά στους χρη-
σμούς της Σιβύλλης και στους Χρησμούς του Λέοντος του Σοφού8 οι οποίοι από αφηγη-
ματικής απόψεως επιτελούν τη λειτουργία αναδρομικής προφητείαςχρησμού . Διευκρι-
νίζεται ότι η περίοδος εξουσίας των βυζαντινών αυτοκρατόρων θα τερματιζόταν με τον 
Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγο, ενώ των Πατριαρχών με τον Ιωσήφ Β΄ . Κατά τον αφηγητή όλα 
τα ανωτέρω σημεία προμήνυαν το ξαφνικό τέλος της εξουσίας τόσο του Κωνσταντίνου 
ΙΑ΄ Παλαιολόγου (άλωση της Κωνσταντινουπόλεως) όσο και του Πατριάρχη Γρηγορί-
ου Γ΄: θαυμάζω δέ, ... τοὺς χρησμοὺς τῆς Σιβύλλης ... ὑπὸ Λέοντος τοῦ σοφοῦ ... βασιλέ-
ως, ἐς τοῦτον τὸν βασιλέα ἐτελεύτα ἡ γραφή, καὶ ἐς τὸν ἀρχιερέα τὸν ἐν Φλωρεντίᾳ τῇ Τυρ-
ρηνῶν τελευτήσαντα. Τὸν γὰρ δὴ Κωνσταντῖνον βασιλέα, ... οὔτε τὸν Γρηγόριον τὸν ἐπὶ 
Ἰταλίας οἰχόμενον ἐχώρει ὁ πίναξ ἐκεῖνος ... ἀρχιερωσύνην τῆς πόλεως (αναδρομική προ-
φητείαχρησμός)9 .

5 . Δούκας, Βυζαντινοτουρκικὴ Ἱστορία, 38 .13 .14-23 (343) . Βλ . επιπλέον, Δούκας, Βυζαντινοτουρκικὴ Ἱστο-
ρία, 39 .18 .3-17 (365), 42 .14 .22 (399)-42 .14 .7 (401) . Για την προφητεία την οποία γνώριζε ο Ιάγγος Ουνυά-
δης βλ . Ταξίδης, Όνειρα, 168-172 . Για τις προφητείες στην αφήγηση του Δούκα βλ . ακόμα Flusin B ., “Pré-
dictions et prophéties dans l’œuvre de Doucas”, στον τόμο: Odorico P ., Agapitos P .A ., Hinterberger M . (eds .), 
L’écriture de la mémoire. La littérarité de l’historiographie . Actes du IIIe colloque international philologique 
Nicosie, 678 mai 2004, vol . 6, Paris 2006, 353-373· Ταξίδης, Όνειρα, 172-177, 230-231 .

6 . Χαλκοκονδύλης, Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν, Η΄ 160,16-161,7 .
7 . Χαλκοκονδύλης, Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν, Η΄ 161,3-6 . Για το θέμα αυτό βλ . Ταξίδης, Όνειρα, 156-157 . Για 

την αξιοπιστία του εν λόγω χρησμού βλ . ό .π ., 157-158 .
8 . Για το εάν πρόκειται για τους Χρησμούς του Λέοντος ή όχι βλ . Ταξίδης, Όνειρα, 159, όπου παρατίθεται 

και σχετική βιβλιογραφία .
9 . Χαλκοκονδύλης, Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν, Η΄ 169,2-12 . Για το ζήτημα αυτό βλ . Ταξίδης, Όνειρα, 158-159 .
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Β) Οράματα-Ενύπνια 

Στην κατηγορία των προσημάνσεωνεναυσμάτων εντάσσονται επίσης τα οράματα και 
τα όνειρα . Αναλυτικότερα, στην αφήγηση του Δούκα αναφέρεται ότι ο Μουράτ Β΄, προ-
τού πεθάνει, είχε δει το εξής ενύπνιο το οποίο μάλιστα συνιστά αναδρομικό ενύπνιο: Ένα 
φάντασμα παρουσιάστηκε ενώπιόν του και, αφού του αφαίρεσε το χρυσό του δαχτυλίδι, 
το ενάλλασσε στα διάφορα δάχτυλά του έως και το τελευταίο . Εν συνεχεία, το φάντασμα 
πήρε το δαχτυλίδι και έφυγε . Τότε ο σουλτάνος ξύπνησε και ζήτησε από τους μάντεις να 
του ερμηνεύσουν το ενύπνιο, το οποίο προμήνυε τον θάνατό του, πράγμα όμως που δεν 
του αποκάλυψαν (λέγεται δέ,  . . . μιᾷ τῶν νυκτῶν ἰδεῖν ὅραμα τοιοῦτον∙ ἕνα φοβερὸν ἄνδρα 
ἑστάναι ἐνώπιον αὐτοῦ ... καὶ ὁ ἡγεμὼν ἔξυπνος γενόμενος προσεκαλέσατο τοὺς αὐτοῦ μά-
ντεις, εἰρηκὼς τὸ ὁραθὲν ... τέλος ἕξει ἡ τυραννίς10) .

Επίσης, στην αφήγηση του Σφραντζή παρατίθεται ότι κατά τη διάρκεια της Θείας 
Λειτουργίας η οσία Θωμαϊδα ζήτησε από τις παρευρισκόμενες μοναχές να εγερθούν . 
Εκείνες την ρώτησαν τι ήταν αυτό που χρειαζόταν και αυτή τους απάντησε ότι εμφανί-
στηκε πειρασμός στον Γεώργιο, εννοώντας το δρων πρόσωποΣφραντζή· γι’ αυτόν τον 
λόγο, έπρεπε όλες μαζί να προσευχηθούν στην Παναγία . Έπειτα, όταν οι μοναχές ζήτη-
σαν από την οσία Θωμαϊδα να τους διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε, εκείνη τις καθη-
σύχασε διαβεβαιώνοντας ότι ο Θεός θα βοηθήσει το δρων πρόσωποΣφραντζή να απαλ-
λαγεί από τον πειρασμό (καθημένης ... «τῷ κῦρ Γεωργίῳ προσῆλθε πειρασμὸς ... «μὴ θρο-
εῖσθε∙ ὁ Θεὸς ὁ συγχωρήσας τὸν πειρασμὸν θέλει χορηγήσειν καὶ τὴν βοήθειαν καὶ διάλυ-
σιν αὐτοῦ δὴ τοῦ πειρασμοῦ»11) .

Πέραν του οράματος, στο Χρονικὸν εντοπίζεται και περίπτωση ενυπνίου . Το δρων 
πρόσωποΣφραντζής, ενώ ήταν φυλακισμένος από τους Πατρινούς, προσευχήθηκε στον 
Άγιο Γεώργιο την ημέρα της εορτής του . Καθώς προσευχόταν, νόμιζε ότι βρισκόταν 
στον ναό των Μαγγάνων και συγκεκριμένα στο Βαπτιστήριο με αλυσοδεμένα τα κάτω 
άκρα του . Τότε, εμφανίστηκε ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος, ο οποίος πή-
γαινε στον ναό για την ακολουθία, και το δρων πρόσωποΣφραντζής του ζήτησε να τον 
απελευθερώσει . Ο Ιωάννης Η΄ εισήλθε στην εκκλησία και ένας νέος άρχοντας απευθύν-
θηκε στο δρων πρόσωποΣφραντζή, επισημαίνοντάς του ότι ο αυτοκράτορας διέταξε να 
απελευθερωθεί, σύμφωνα και με την επιθυμία της βασιλομήτορος Ελένης Παλαιολογί-
νας . Το ενύπνιο αυτό γίνεται κατανοητό, καθώς ο αφηγητής εν συνεχεία μνημονεύει ότι 
την επόμενη μέρα ορισμένοι Πατρινοί αφαίρεσαν από το δρωνπρόσωποΣφραντζή τις 
αλυσίδες και του ζήτησαν συγγνώμη, τονίζοντάς του τους λόγους για τους οποίους δεν 
του παρείχαν τροφή . Έπειτα από δύο μέρες άρχισαν εκ νέου διαπραγματεύσεις, προ-

10 . Δούκας, Βυζαντινοτουρκικὴ Ἱστορία, 33 .8 .29 (285)-33 .8 .12 (287) . Για το συγκεκριμένο όνειρο βλ . Λα-
μπάκης Σ ., «Μορφές υπερβατικής επικοινωνίας στην ιστοριογραφία καί στή χρονογραφία τών παλαιολογεί-
ων χρόνων», στον τόμο: Μοσχονάς Ν .Γ . (επιμ .), Η επικοινωνία στο Βυζάντιο, Β΄ Διεθνές Συμπόσιο, 46 
Οκτωβρίου 1990, Αθήνα 1993, 323-330, (επί του προκειμένου, 327-328)·Ταξίδης, Όνειρα, 101-104 . 

11 . Σφραντζής, Χρονικόν, 18 .7 .26 (50)-18 .7 .11 (52) . Το όραμα αυτό, το οποίο συνιστά πρόληψη, έχει χα-
ρακτηριστεί ως μη κλασικό παράδειγμα οράματος, καθώς πρόκειται για μία «απροσδιόριστη οραματική κα-
τάσταση», κατά την οποία το πρόσωπο που την έζησε «είχε μία έντονη, άνευ αιτιολογίας, εσωτερική διαί-
σθηση (αυθυποβαλλόμενη οραματική εμπειρία)» . Σχετικά βλ . Ταξίδης, Όνειρα, 126 .
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κειμένου να απελευθερωθεί το δρων πρόσωποΣφραντζής, πράγμα το οποίο και έγινε 
(ἐμοῦ δὲ κειμένου ἐν τῇ φυλακῇ ... καὶ ἀφυπνισθεὶς ἔδοξέ μοι ... Καὶ περὶ τὴν αὐγὴν αὐτὴν 
τῆς νυκτὸς ... ἰδοῦ οἱ τοῦ κουλᾶ ἄρχοντες ... καὶ μετὰ δύο ἡμέρας ἐλθόντες πάλιν ... ὅπερ 
καὶ γέγονε12) . 

Στο πλαίσιο της ίδιας αφήγησης αναφέρεται επίσης ότι το δρων πρόσωποΣφραντζής 
ονειρεύτηκε ότι αφίχθη στην Κωνσταντινούπολη και, όταν προσπάθησε να ασπαστεί τα 
κάτω άκρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου, εκείνος τον απέτρεψε 
από την πράξη αυτήν . Εν συνεχεία, ο αυτοκράτορας έπιασε τον Σφραντζή και τον ασπά-
στηκε στους οφθαλμούς του (Ἔτυχε δὲ ... ἑσπέραν φαίνεταί μοι καθ’ ὕπνους, ὅτι ἔφθα-
σα εἰς τὴν Πόλιν, καὶ πεσόντος μου ἀσπάσασθαι τοὺς βασιλέως πόδας, οὐκ ἀφῆκε με, 
ἀλλ’ ἐπιλαβὼν ἐφίλησέ με εἰς τοὺς ὀφθαλμούς. Καὶ ἔξυπνος γενόμενος λέγω τοὺς περὶ ἐμὲ 
ὑπνοῦντας. Τὸ καὶ τὸ νῦν ἔδοξέ μοι καθ’ ὕπνους καὶ ἐνθυμεῖσθαι τὴν ἡμέραν13) . Το ενύ-
πνιο αυτό, το οποίο συνιστά πρόληψη, ενδεχομένως αφορούσε αφενός μεν στην άφιξη 
των απεσταλμένων στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο στη Βασιλεύουσα (παράλληλο γε-
γονός) αφετέρου δε στον μετά από δύο έτη θάνατο του Κωνσταντίνου ΙΑ΄, γεγονός που 
έλαβε χώρα με τραγικό τρόπο την ίδια ημερομηνία με το ενύπνιο του δρώντος προσώ-
πουΣφραντζή (29 Μαΐου)14 . 

Ολοκληρώνοντας, ο αφηγητής των Ἀποδείξεων Ἱστοριῶν παραθέτει την ιστορία του 
Ιωακείμ Ιταλού ο οποίος είχε την ικανότητα να προβλέπει τις διαδοχές στην παπική εξου-
σία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίον αυτοί θα ασκούσαν την εξουσία τους . Ο Ιωακείμ 
απέκτησε την ικανότητά του αυτήν έπειτα από ένα όραμα το οποίο συνιστά ανάληψη: 
Ο Ιωακείμ βρισκόταν σε μία μονή, την οποία φυλούσε, και ένας άνδρας παρουσιάστη-
κε και του έδωσε να πιει κρασί . Αφού ο Ιωακείμ ήπιε πολύ κρασί, ο άνδρας του είπε ότι, 
εάν γεύτηκε όλο το κρασί, τότε θα τα γνωρίζει όλα με ακρίβεια: (Περὶ μὲν τούτων Ἰω-
ακεὶμ ... ἐπὶ μαντικὴν ἀφικόμενος ... τῷ δὲ πορευομένῳ ἐπιφανῆναι ἄνδρα αὐτῷ τὸ εἶδος 
κάλλιστον ... ὦ Ἰωακείμ, λάβε, πίε τοῦ οἴνου τούτου∙ κάλλιστος γάρ ἐστι ... ὦ Ἰωακείμ, εἰ 
τὸ πᾶν ἔπιες τοῦ οἴνου, τὸ πᾶν ᾔδεις ἀκριβῶς. Ἐντεῦθεν ... καὶ δαιμόνιόν τινα τὴν σοφίαν 
ἐπιφαίνεσθαι ... προσημᾶναι μεγάλ’ ἄττα ἐσόμενα ὁτῳοῦν, ἀποσημειωσάμενος ... προεσή-
μαινεν ... τῶν σημείων αὐτοῦ15) .

Γ) Θεοσημείες-Οιωνοί

Στην ιστορική αφήγηση του Δούκα μνημονεύεται η εμφάνιση ενός κομήτη τον οποί-
ον τον είδαν πολλοί λαοί και ερμηνεύθηκε ως προάγγελος άσχημων γεγονότων (Ἐν δὲ 
ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ... σημεῖον ἐφάνη ἐξ οὐρανοῦ καὶ προάγγελος κακῶν. Τὸ δὲ ἦν κο-
μήτης περιφανὴς ... τοῦτο τὸ σημεῖον ... τὸ τοιοῦτον φρικωδέστατον τέρας ... ὃ καὶ λαμπα-

12 . Σφραντζής, Χρονικόν, 19 .1 .1 (54)-19 .2 .7 (56) . Για τον πραγματικό ή τον συμβολικό χαρακτήρα του 
ονείρου βλ . Σφραντζής, Χρονικόν, 107 (και ειδ . υποσ . 78, 79), 109 (και ειδ . υποσ . 80) .

13 . Σφραντζής, Χρονικόν, 31 .9 .9-13 (112) . 
14 . Για το ζήτημα αυτό βλ . Σφραντζής, Χρονικόν, 112 (και ειδ . υποσ . 1) .
15 . Χαλκοκονδύλης, Ϛ΄ 78,14-79,11· Ταξίδης, Όνειρα, 116, 165 .
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δίας καλεῖται ... ποιεῖσθαι16) . Ασφαλώς, η αναφορά αυτή στην εμφάνιση του κομήτη συ-
νιστά πρόληψη .

Μία παρόμοια περίπτωση εντοπίζεται και στην αφήγηση του Κριτοβούλου . Ενώ οι 
κάτοικοι της Βασιλεύουσας λιτάνευαν την εικόνα της Παναγίας, ξαφνικά και άνευ λόγου 
η εικόνα έφυγε από τα χέρια αυτών που την κρατούσαν και έπεσε στη γη . Τότε οι συμμε-
τέχοντες στη λιτανεία προσπάθησαν να επαναφέρουν την εικόνα στην αρχική της θέση, 
αλλά αυτή σταδιακά βάραινε, κατευθυνόταν προς τα κάτω και εντέλει φαινόταν να έχει 
προσκολληθεί στο έδαφος . Ύστερα από πολλές προσπάθειες, προσευχές και από πολλή 
ώρα, οι πιστοί μπόρεσαν να επαναφέρουν την εικόνα στην αρχική της θέση . Εν συνε-
χεία, κατά τη διάρκεια της λιτανείας, ξέσπασαν καταρρακτώδεις βροχές και χαλαζόπτω-
ση . Λόγω της σφοδρότητας των φαινομένων αυτών, η λιτανεία δεν μπορούσε να συνε-
χιστεί, ενώ πολλά παιδιά μόλις και μετά βίας μπόρεσαν να γλιτώσουν . Ο αφηγητής σχο-
λιάζει ότι τα συγκεκριμένα σημεία προμήνυαν τα δεινά που θα υφίστατο η Κωνσταντι-
νούπολη στο μέλλον, στοιχείο που συνιστά πρόληψη (κατὰ δὲ ... θεοσημεῖαί τινες ἦσαν 
καὶ προφοιβασμοὶ τῶν ἐσομένων ὅσον οὐ τῇ Πόλει δεινῶν ... τῆς εἰκόνος τῆς Θεομήτορος 
αὕτη τῶν χειρῶν αἴφνης ἐκπεσοῦσα τῶν κατεχόντων μηδεμιᾶς ἡστινοσοῦν ἀνάγκης ἢ βίας 
ἡγησαμένης πρηνὴς ἔπεσεν ἐπ’ ἐδάφους) και επιθυμώντας μάλιστα να ενισχύσει την αί-
σθηση της πρόληψης στη σκέψη του αποδέκτη της αφήγησής του, ο αφηγητής αναφέρει 
ότι (τοῦτο παρὰ δόξαν γεγονὸς φρίκην τε πολλὴν καὶ ἀγωνίαν μεγίστην καὶ φόβον πᾶσιν 
ἐνέβαλεν∙ ἐνόμιζεν γάρ, ὥσπερ δὴ καὶ ἦν, ἐπ’ οὐδενὶ συμβόλῳ αἰσίῳ τὴν πτῶσιν ταύτην γε-
νέσθαιοὕτω παράλογόν τι καὶ ἄηθες ἦν τὸ χρῆμα τοῦ ὑετοῦ καὶ τῆς χαλάχης έκείνης, ἅπερ 
ἐδήλου πάντως τὴν ταχίστην τῶν ὅλων ἀπώλειαν καὶ ὅτι χειμάρρου δίκην καὶ σφοδροτά-
των ὑδάτων ἅπαντα οἰχήσεται καὶ παρασυρήσεται17) .

Στην αφήγηση του Κριτοβούλου μνημονεύεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια των προ-
ετοιμασιών των Κωνσταντινοπολιτών, για να αντιμετωπίσουν τον Μωάμεθ Β΄, εμφα-
νίστηκαν τα ακόλουθα σημεία: σεισμοί, έντονα καιρικά φαινόμενα, λάμψεις, παράξενα 
φαινόμενα στον ουρανό (αστερισμοί), δάκρυα Αγίων σε εικόνες, σε στήλες και σε αγάλ-
ματα, φαινόμενα δαιμονισμού και έκστασης ανθρώπων, προφητείες με αρνητικό περιε-
χόμενο, καθώς και μελέτη και μνημόνευση παλαιότερων χρησμών (οὐχ ... θεοσημείας ... 
σεισμοὶ ... βρασμοὶ γῆς ... βρονταί τε καὶ ἀστραπαὶ ... κεραυνοὶ ... σέλας ... πνεύματα βίαια 
... λάβρων ὑετῶν ... ἀστέρων ἀσυνήθων ... δρόμοι πεπλανημένοι ... ἀφανισμοὶ ... καπνὸν 
ὑποφαίνοντες ... εἰκόνες ... στῆλαι καὶ ἀνδριάντες ... κατοχαί τε καὶ ἐνθουσιασμοὶ ἀνδρῶν 
τε καὶ γυναικῶν ... μάντεις ἀπαίσια πολλὰ ἐπεθείαζον λόγιά τε παλαιὰ ᾔδετο καὶ χρησμοὶ 
ἀνηρευνῶντο) . Σχολιάζοντας ο αφηγητής τονίζει ότι συνέβησαν πολλά ακόμα σημεία τα 
οποία αναμφίβολα ήταν ενδεικτικά για τα επερχόμενα δεινά (ἄλλα τε πολλὰ τοιαῦτα τερα-
τώδη τε καὶ παρὰ τὸ εἰωθὸς ὑπεσήμαινε τὸ θεῖον τό τε μέλλον προφοιβάζοντα καὶ μεγίστην 

16 . Δούκας, Βυζαντινοτουρκικὴ Ἱστορία, 16 .3 .25 (93)-16 .3 .3 (95) . Για το ζήτημα αυτό βλ . ακόμα Λαμπά-
κης Σ ., «Μορφές υπερβατικής επικοινωνίας στην ιστοριογραφία καί στή χρονογραφία τών παλαιολογείων 
χρόνων», στον τόμο: Μοσχονάς Ν .Γ . (επιμ .), Η επικοινωνία στο Βυζάντιο, Β΄ Διεθνές Συμπόσιο, 46 Οκτω-
βρίου 1990, Αθήνα 1993, 323-330, (επί του προκειμένου, 324)· Ταξίδης, Όνειρα, 208-209 .

17 . Κριτόβουλος, Ἱστορίαι, Α΄ 45 .1 .9 (58)-45 .5 .5 (59) . Βλ . ακόμα, Κριτόβουλος, Ἱστορίαι, Α΄ 13 .4 .8-12 
(25), Α΄ 46 .1 .7-11 (59), Ε΄ 8 .21-31 (192), Ε΄ 14 .1 .2-14 .2 .16 (202) .
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ὑποφαίνοντα καινοτομίαν τῶν καθεστώτων τε καὶ μεταβολήν  ἃ πάντα ἐς οὐδὲν χρηστὸν 
φέροντα φόβον τε παρεῖχε πολὺν καὶ ἀγωνίαν αὐτοῖς καὶ ἑαυτῶν ὅλως ἐξίστα καὶ περὶ τοῦ 
μέλλοντος οὐκ ἐδίδου θαρρεῖν18) . 

Τέλος, στις Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν αναφέρεται ότι, ενώ ο Βαγιαζήτ είχε στρατοπεδεύ-
σει στην Καππαδοκία (η μνεία αυτή συνιστά ανάληψη, διότι ο αφηγητής διακόπτει το πα-
ρόν της αφήγησής του, προκειμένου να αναφερθεί σε ένα παρελθοντικό γεγονός) φύση-
ξε δυνατός άνεμος ο οποίος απέσπασε τις σκηνές και τις παρέσυρε μακριά . Οι στρατιώ-
τες θεώρησαν αυτό το γεγονός ως άσχημο οιωνό για το πρόσωπο του Βαγιαζήτ (λέγεται 
δὲ αὐτῷ ἐστρατοπεδευμένῳ περὶ Καππαδοκίαν πνεῦμα βιαιότατον, ἐπιπνεῦσαν τῷ στρατεύ-
ματι αὐτοῦ, τάς τε σκηνὰς ἀπενεγκάμενον ἐπὶ πολὺ ἀποσπᾶσαι καὶ μετεώρους ποιησάμε-
νον καταλαβεῖν, καὶ τοῦτο κατ’ αὐτοῦ γενέσθαι οἰωνὸν εἰς τὰ στρατεύματα19) . Εν συνεχεία, 
όταν ο Βαγιαζήτ στρατοπέδευσε στη Φρυγία, τα τέκνα του προσπάθησαν τρεις φορές να 
στήσουν τη σκηνή του, αλλά αυτή κατέρρεε είτε εξαιτίας του ασταθούς εδάφους είτε για 
κάποιον άλλον λόγο . Χαρακτηριστικά, ορισμένοι Έλληνες ή Τριβαλλοί που ήταν παρό-
ντες θεώρησαν με τον οιωνό αυτόν ότι η γη δεν του επέτρεπε να εγκατασταθεί στη Φρυ-
γία (ὡς ἀπελαύνοντι ἐπὶ τὴν Φρυγίαν ἐσκήνωτο, τήν τε σκηνὴν αὐτοῦ ἐς τρεῖς συστησαμέ-
νους τοὺς ἀμφ’ αὐτὸν παῖδας αὐτόματον πεσοῦσαν, εἴτε τῆς γῆς μὴ δυναμένης κατέχειν τὰ 
σχοινία τῆς σκηνῆς, εἴτε καὶ ἄλλῃ πῃ ξυνέβη τοῦτο∙ τῇ τε γῇ ἀπειρῆσθαι αὐτῷ, μὴ ἐπιβαίνειν 
τῆς Φρυγίας, Ἑλλήνων τέ τινες αὐτοῦ παραγενόμενοι ἢ Τριβαλλῶν οἰωνίζοντο20) . Οι δύο 
αυτοί οιωνοί προφανώς προοικονομούν και την κακή έκβαση που είχε για τον Βαγιαζήτ 
η σύγκρουσή του με τον Τεμήρ, η οποία κατέληξε στην ήττα και στη σύλληψη του Βα-
γιαζήτ (Σαχροῦχος ... τῶν ἱπποδρόμων τοῦ Τεμήρεω ἀνὰ τὴν χώραν τοῦ Παιαζήτεω δια
θεόντων ἁπανταχῇ ... ὥστε τοὺς στρατιώτας Τεμήρη συλλαβεῖν τε Παιαζήτην, καὶ ἀγαγεῖν 
παρὰ βασιλέα Τεμήρην ... βασιλέα21) .

Δ) Πρόσωπα

Ως προς τις προσημάνσειςεναύσματα που αφορούν σε κάποιο πρόσωπο, θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι στην αφήγηση του Χαλκοκονδύλη επισημαίνεται πως ο Μωάμεθ Β΄ 
συνέλαβε τον Χαλίλ-πασά τον οποίον και προηγουμένως ήθελε να αφανίσει, αλλά δεν 
μπορούσε να το κάνει τότε, φοβούμενος τη στενή σχέση εκείνου με τον πατέρα του, 
Μουράτ Β΄ . Εν συνεχεία, ο Μωάμεθ Β΄ οικειοποιήθηκε βίαια την περιουσία του Χα-
λίλ-πασά και τον φόνευσε (Χαλίλην ... συλλαμβάνει, βουληθεὶς μὲν καὶ πρότερον ἀπολέ-

18 . Κριτόβουλος, Ἱστορίαι, Α΄ 18 .6 .2-18 .7 .19 (37) . Βλ . επίσης, Κριτόβουλος, Ἱστορίαι, Α΄ 4 .4 .14-26 (16) . 
Αναλυτικά για χρησμούς, προφητείες, οιωνούς και θεοσημείες στην αφήγηση του Κριτοβούλου βλ . Ήμελλος 
Σ .Δ ., «Θεοσημίες πρὸ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων κατὰ τὸν ἱστορικὸν Κριτό-
βουλον», ΕΕΒΣ 52 (2004-2006), 447-478 .

19 . Χαλκοκονδύλης, Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν, Γ΄ 140,16-20 .
20 . Χαλκοκονδύλης, Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν, Γ΄ 141,1-6 . Για την επιφυλακτικότητα του αφηγητή ως προς τον 

προφητικό χαρακτήρα των συγκεκριμένων οιωνών βλ . Ταξίδης, Όνειρα, 254-255 .
21 . Χαλκοκονδύλης, Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν, Γ΄ 147,5-148,6 . Βλ . επίσης, Χαλκοκονδύλης, Ἀποδείξεις Ἱστο

ριῶν, Ι΄ 304,1-24, όπου γίνεται λόγος για έναν ακόμα οιωνό ο οποίος αφορά σε κάποιο ευτυχές γεγονός ενός 
έθνους . 
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σαι αὐτὸν ... ἔτι τῶν πραγμάτων βεβαίως δεδοικὼς οὐκ ἐποιεῖτο τὴν σύλληψιν. Καὶ αὐτὸν 
μὲν ἐν πέδαις ἔχων ἀπέπεμψεν ἐπὶ ἁμάξης ἐπὶ Ἀδριανούπολιν καθεῖρξαι, καὶ οὐ πολλῷ 
ὕστερον τήν τε οὐσίαν ἀφείλετο ... γενομένων  τὸν μὲν οὖν Χαλίλην εὐθὺς τότε κατεχρή-
σατο22) . Από τις μετέπειτα αναφορές του αφηγητή καθίσταται αντιληπτή η προσήμαν-
ση, η οποία είχε προηγηθεί, και ανέφερε ότι ο Μωάμεθ Β΄ είχε οργιστεί με τον Χαλίλ-
πασά, επειδή εκείνος παρενέβη και επανήλθε ο Μουράτ Β΄ στον θρόνο, στερώντας την 
εξουσία απο τον Μωάμεθ Β΄, ο οποίος προσωρινά έκρυβε τον θυμό του (Μεχμέτην δὲ 
 . . . τὸν μέντοι παῖδα οὐκ ἐλάνθανεν, ὡς αὐτῷ ταῦτα εἴη διαπεπραγμένος Χαλίλης ὁ Πραΐ-
μεω, καὶ ἤχθετό τε ἀξίως, οὐ μέντοι γε ἀνεδήλου αὐτῷ τὴν ὀργήν∙ ᾔδει γὰρ μέγα δυνάμε-
νον παρὰ τῷ πατρὶ ... ἐγένετο23) . 

22 . Χαλκοκονδύλης, Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν, Η΄ 167,5-14,19-20 .
23 . Χαλκοκονδύλης, Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν, Ζ΄ 122,2-123,8 (και ειδικότερα Ζ΄ 123,3-6) .





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

ΠΡΟΣΩΠΑ	ΤΗΣ	ΑΦΗΓΗΣΗΣ-(ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)

Μελετώντας το ζήτημα των χαρακτήρων που εμφανίζονται σε μία αφήγηση, ο Chat-
man μνημονεύει απόψεις Φορμαλιστών και Στρουκτουραλιστών και διευκρινίζει 

ότι αυτοί αντιλαμβάνονται τους χαρακτήρες ως προϊόντα της πλοκής και την κατάστασή 
τους (status) ως λειτουργική (functional) . Συνεπώς, οι χαρακτήρες δύνανται να αποτελούν 
συμμετέχοντες ή actants, αλλά όχι personnages . Για αυτόν τον λόγο, οι πλευρές (aspects) 
του χαρακτήρα αποτελούν λειτουργίες (functions) . Αυτό που έχει σημασία είναι είναι η 
δράση τους και όχι το τι είναι1 . 

O Propp στο έργο του Μορφολογία του λαϊκού παραμυθιού εισήγαγε για πρώτη φορά 
τις λειτουργίες των δραματικών προσώπων (δρώντων προσώπων), τις εντόπισε στην πλο-
κή και προσδιόρισε τους χαρακτήρες με βάση τις λειτουργίες τους . Η λειτουργία (function) 
κατά τον Propp αποτελεί μία πράξη ενός χαρακτήρα η οποία ορίζεται από την οπτική της 
σημασίας της για την εξέλιξη της δράσης2 . Ακόμα, ο Propp διευκρίνισε ότι οι λειτουργίες 
των χαρακτήρων συνιστούν σταθερά, αδιάκοπα και θεμελιώδη στοιχεία σε έναν μύθο (tale), 
ανεξάρτητα από το πως και από ποιον πληρούνται, δηλ. από τους χαρακτήρες3 . Ακολούθως, 
διέκρινε τριάντα μία λειτουργίες δρώντων προσώπων και εντέλει επτά βασικούς ρόλους 
(δρώνταδραματικά πρόσωπα), εκ των οποίων κάθε ρόλος έχει κάποια ή κάποιες λειτουρ-
γίες4 . Εξετάζοντας τις λειτουργίες, ο Propp διεπίστωσε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: κα-
ταπληκτική πολυμορφία, γραφικότητα και χρώμα, αλλά και μη εντυπωσιακή ομοιομορφία 
και επαναληπτικότητα5 . Ο ίδιος επεσήμανε επίσης ότι η μελέτη των χαρακτήρων με βάση 
τις λειτουργίες τους, η κατανομή τους σε κατηγορίες και οι μορφές εμφάνισής τους αναπό-
φευκτα οδηγούν στο πρόβλημα των χαρακτήρων των μύθων (tale) γενικότερα6 . 

Εν συνεχεία, ο Greimas αναφέρεται σε actants και acteurs7 . Οι actants είναι οι δρώ-
ντεςδρώσες μονάδεςδυνάμεις και χωρίζονται σε έξι κατηγορίες δυαδικής λειτουργίας 
[υποκείμενοαντικείμενο (sujetobjet), πομπόςδέκτης (αποστολέας-παραλήπτης/destina-

1 . Chatman, Story and Discourse, 111 .
2 . Propp, Morphology, 21 .
3 . Ό .π ., 21, 66 .
4 . Ό .π ., 25-65, 79-86· Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία, «Ἀφήγηση/Ἀφηγηματολογία: Μία ἐπισκόπηση», 

Νέα Εστία 149 (2001), 972-1017 (επί του προκειμένου, 978-979) .
5 . Ό .π ., 21 .
6 . Ό .π ., 87 .
7 . Αναλυτικά για τα ζητήματα αυτά βλ . Greimas A .J ., Δομική Σημασιολογία, Αναζήτηση μεθόδου (μτφ . 

Παρίσης Γ ., επιμ . Καψωμένος Ε .Γ .), Αθήνα 2005 .


