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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Οι Στίχοι εἰς τὸν Ἀδὰµ είναι ένα ποίηµα σε 143 δωδεκασύλλαβους, που  

γράφτηκε το πρώτο µισό του ενάτου αιώνα, από έναν εκκλησιαστικό λόγιο, τον 

Ιγνάτιο ∆ιάκονο. Το ποίηµα έχει ως θέµα το αµάρτηµα των πρωτοπλάστων και έχει 

προκαλέσει το ενδιαφέρον των µελετητών κυρίως λόγω της «δραµατικής» του 

µορφής και της αρχαιοµάθειας του συγγραφέα του. Παλαιότερα, οι Στίχοι εἰς τὸν 

Ἀδὰμ είχαν θεωρηθεί ως ένα δείγµα αναβίωσης της δραµατικής ποίησης στο 

Βυζάντιο, ως µια µικρή τραγωδία ορθόδοξου τύπου. Ίσως, όµως, είναι ορθότερο αυτό 

το ποίηµα να ειδωθεί ως ένα κείµενο λογοτεχνικής µίµησης, ως µία ένδειξη µιας  

µεταβατικής εποχής που αποκτά πνευµατική δραστηριότητα και αναζητά τα 

λογοτεχνικά της πρότυπα στην αρχαιότητα.  

Ωστόσο, το ποίηµα δεν αποτελεί ένα κείµενο στείρας µίµησης, αλλά είναι µία 

δηµιουργική σύζευξη της χριστιανικής και της θύραθεν παιδείας του Ιγνατίου. Ο 

Ιγνάτιος αναπλάθει ένα βιβλικό θέµα, την «πτώση» των πρωτοπλάστων, σε  

διαλογική µορφή και µε ένα αρχαιοπρεπές ποιητικό λεξιλόγιο το οποίο ενίοτε απηχεί 

την αρχαία τραγική ποίηση. Με αυτό τον τρόπο εκφράζεται λογοτεχνικά και 

παράλληλα γράφει ένα κείµενο παραµυθίας προς έναν φίλο του που έχει «περιπέσει» 

σε συµφορές
1
. Ο Ιγνάτιος ∆ιάκονος, για τα δεδοµένα της εποχής του, διαθέτει µία 

εξαιρετική εξοικείωση µε την αρχαιοελληνική γραµµατεία, γεγονός που τον καθιστά 

έναν πρόδροµο του λεγόµενου «πρώτου βυζαντινού ουµανισµού». Στόχος της 

παρούσας εργασίας είναι η κριτική έκδοση του ποιήµατος Στίχοι εἰς τὸν Ἀδὰµ από τα 

δύο χειρόγραφα στα οποία µας σώζεται, η αποτίµηση των διαφορετικών γραφών που 

προτείνουν όσοι κατά καιρούς το εξέδωσαν και ο ερµηνευτικός του σχολιασµός.   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Στο τίτλο του ποιήµατος υπάρχει η αφιέρωση «πρὸς γὰρ φίλον συμφοραῖς περιπεσόντα 

ποιεῖται τὸ πόνημα». 
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1. Ιγνάτιος ∆ιάκονος: η ζωή και το έργο του 

 

 

Ο Ιγνάτιος γεννήθηκε γύρω στο 770-780, διετέλεσε διάκονος και σκευοφύλακας 

της Αγίας Σοφίας και έδρασε κατά την δεύτερη φάση της εικονοµαχίας
2
 (815-843). 

Στα νεανικά του χρόνια µαθήτευσε κοντά στον πατριάρχη Ταράσιο, ο οποίος τον 

µύησε στους κανόνες της ποίησης και της αρχαίας προσωδίας
3
. Με την έναρξη της 

εικονοµαχίας τάχθηκε στο πλευρό των εικονοµάχων
4
, αλλά σύντοµα επέστρεψε 

µετανιωµένος στη µερίδα των εικονόφιλων
5
.  

Έπειτα, έγινε µητροπολίτης Νίκαιας, όµως η ακριβής χρονολόγηση της ανόδου 

του στον µητροπολιτικό θρόνο είναι ένα ζήτηµα αµφιλεγόµενο. Σύµφωνα µε τον 

Mango
6
 και τον Pratsch

7
 ο Ιγνάτιος διατέλεσε µητροπολίτης πριν από το 843, ενώ 

αντίθετα η Wolska-Conus
8
 και ο ∆ετοράκης

9
 έχουν υποστηρίξει πως ο Ιγνάτιος ήταν 

                                                 
2
 Για τα βιογραφικά στοιχεία του Ιγνατίου βλ. C. Mango – St. Efthymiadis, The Correspondence 

of Ignatios the Deacon, Text, Translation and Commentary,  (CFHB 39 / DOT 11), Washington 

1997, 3-18, W. Wolska-Conus, «De quibusdam Ignatiis», TM 4 (1970) 329-360, G. Makris, 

Ignatios Diakonos und die Vita des hl. Gregorios Dekapolites (Byzantinisches Archiv 17), 

Stuttgart - Leipzig 1997, 3-22, A. Kazdhan, A History of Byzantine Literature (650-850), edited by 

Chr. Angelidi [Institute for Byzantine Research, Research Series 4], Athens 1999, 343-366, Th. 

Pratsch, «Ignatios the Diacon-cleric of the Constantinopolitan patriarchate, metropolitan bishop of 

Nicaea, private scholar and teacher (a life reconsidered)», BMGS 24 (2000) 82-101, St. 

Efthymiadis, «The Biography of  Ignatios the Deacon: a Reassessment of the the Evidence» 

BMGS 26 (2002) 276-283 και  M. Lauxtermann, «Three biographical notes», BZ 91 (1998) 397-

401. Πρβλ. και το λήµµα της Σούδας για τον Ιγνάτιο, «Ἰγνάτιος, διάκονος καὶ σκευοφύλαξ 

τῆς μεγάλης ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καὶ γεγονὼς μητροπολίτης Νικαίας, 

γραμματικός. ἔγραψε βίους Ταρασίου καὶ Νικηφόρου τῶν ἁγίων καὶ μακαρίων 

πατριαρχῶν ∙ ἐπιτυμβίους ἐλέγους ∙ ἐπιστολάς ∙ ἰάμβους εἰς Θωμᾶν τὸν Ἀντάρτην, 

ἅπερ ὀνομάζουσι τὰ κατ᾽ Θωμᾶν ∙ καὶ ἄλλα.» βλ. s. v. 84 II Adler. 
3
 Πρβλ. το απόσπασµα από το βίο του πατριάρχη Ταρασίου όπου ο Ιγνάτιος γράφει για την 

µαθητεία του κοντά στον πατριάρχη: «Οὐ γὰρ ἐπιλήσομαι τῆς σῆς εἰς ἐμὲ διδασκαλίας τὸ 

χρήσιμον, οὐδὲ τῆς πρὸς σέ μου θερμῆς ὑπηρεσίας τὸ μέτριον, τῆς μὲν ἐντρυφήσας 

ἐν ἀκμῇ τῆς νεότητος καὶ μυηθεὶς ἐκ σοῦ τριμέτρων καὶ τετραμέτρων τροχαïκῶν τε 

καὶ ἀναπαιστικῶν καὶ ἡρῴων ποιήματων τὰ κράτιστα», βλ. St. Efthymiadis, The Life of 

Patriarch Tarasios by Ignatios the Deacon [BHG 1698], Aldershot-Hampshire 1998, 165-166. 
4
 Γεγονός που κυρίως αποδεικνύεται από τα σωζόµενα εικονοκλαστικά του επιγράµµατα, τα 

οποία διακοσµούσαν την Χαλκή Πύλη βλ. PG 99, 436Β-437C και  PG 99, 476. 
5
 Μετανιωµένος παρουσιάζεται σε κάποια έργα του και ειδικά στον βίο του πατριάρχη 

Νικηφόρου, ένα έργο που σύµφωνα µε τους σύγχρονους µελετητές χρονολογείται γύρω στο 830, 

βλ. Mango, Correspondence…, 18. Εξαιτίας της αλλαγής της στάσης του κατά την περίοδο της 

εικονοµαχίας, ο Ιγνάτιος αποκαλείται στον κώδικα Vat. gr. 1257  «κόθορνος», βλ. Lauxtermann, 

ό.π., 397-401. 
6
 Βλ. C. Mango – St. Efthymiadis, ό.π. … 

7
 Βλ. Pratsch, ό.π., 100. 

8
 Βλ.  Wolska - Conus, ό.π., 348. 
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ο διάδοχος του Θεοφάνη του Γραπτού (843-845) και ότι έγινε µητροπολίτης µετά το 

845. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Ιγνάτιος τα πέρασε ως απλός µοναχός, 

καθώς όπως αποδεικνύεται από τις επιστολές του, για κάποιο διάστηµα ανάµεσα στο 

829-843, διετέλεσε µοναχός στον Όλυµπο της Βιθυνίας, ενώ µετά το 843 παρέµεινε 

για λίγο περιορισµένος στο µοναστήρι του Πικριδίου στον Κεράτιο κόλπο. 

Πιθανότατα πέθανε λίγο µετά το 843. 

Για τον ποιητή σώζονται στις πηγές αρκετοί χαρακτηρισµοί οι οποίοι 

φανερώνουν την πορεία της εκκλησιαστικής του σταδιοδροµίας, αλλά και την 

κλασική του παιδεία: ∆ιάκονος, σκευοφύλακας
10

, γραµµατικός, οικουµενικός 

διδάσκαλος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το υπό έκδοση κείµενο και για την κατανόηση 

της αρχαιοµάθειας του Ιγνατίου παρουσιάζουν οι δύο τελευταίοι χαρακτηρισµοί. 

Σύµφωνα µε τον Lemerle
11

 και ο Γεώργιος Χοιροβοσκός, ένας λόγιος που 

υπολογίζεται ότι έζησε την ίδια εποχή µε τον Ιγνάτιο, αποκαλείται σε κάποια 

χειρόγραφα γραµµατικός και οικουµενικός διδάσκαλος, τίτλοι που αποδίδουν τη 

διδασκαλική του δραστηριότητα και την αρχαιογνωσία του. Μια παρόµοια ερµηνεία 

θα πρέπει να δεχτούµε και για τον Ιγνάτιο. 

Το συγγραφικό έργο του Ιγνατίου είναι ιδιαίτερα ευρύ και µας δίνει τη 

δυνατότητα να διαπιστώσουµε πως δοκιµάστηκε σε πολλά και διαφορετικά είδη, 

όπως την κοσµική ποίηση, την υµνογραφία, την αγιολογία και την επιστολογραφία.  

 

Ποιητικά έργα:  

α)   Εικονοκλαστικά ποιήµατα
12

. 

β)   Τα Επιγράµµατα 29, 30, 31, 39 της Anthologia Graeca (XV)
13

. 

γ)  Στίχοι εἰς τὸν Ἀδάμ14.  

                                                                                                                                            
9
 Βλ. Θ. ∆ετοράκης, Βυζαντινὴ Φιλολογία. Τὰ πρόσωπα καὶ τὰ κείμενα, τ. Β΄: Ἀπὸ τὸν  

Ἰουστινιανὸ ἕως τὸν Φώτιο (527-900),  Ἡράκλειο Κρήτης 2003, 455. 
10

 Για µία ερµηνεία των δύο πρώτων εκκλησιαστικών αξιωµάτων του Ιγνάτιου βλ. Mango, 

Correspondence…, 5-6. 
11

 P. Lemerle, Ο πρώτος βυζαντινός ουµανισµός, (µτφ. Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου),  Αθήνα 

1985, 77. Επίσης, για τον τίτλο του οικουµενικού διδασκάλου και τις πιθανές ερµηνείες που 

προσλαµβάνει εκείνη την εποχή βλ. N. Wilson, Scholars of Byzantium, London 1996, 70. Ένώ για 

τις ερµηνείες που λαµβάνει τον 12 αιώνα βλ. M. Loukaki, «Remarques sur le corps de douze 

didascales au XIIe siecle », στο ΕΥΨΥΧΙΑ, Melanges offerts a Helene Ahrweiler, II, Byzantina 

Sorbonensia 16, Paris 1998, 427-437. 
12

 Πρόκειται για δύο ποιήµατα µε ακροστιχίδα αφιερωµένα στον σταυρό. Έκδ. PG 99, 436-437 

και PG 99, 476. 
13

 Βλ. H. Beckby, Anthologia Graeca, IV, München 1958, 282-284, 288. 
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δ) Στίχοι εἰς τὸν Λάζαρο και τὸν πλούσιο15. 

ε) Παραινετικό αλφάβητο
16

. 

ζ) Κατανυκτικό αλφάβητο
17

. 

η) Ανακρεόντιο Εἰς τὸν Παῦλον18. 

θ) Τὰ κατὰ Θωμᾶν. Μη σωζόµενο ποίηµα
19

. 

ι) Παράφραση σε ιαµβικά τετράστιχα των Αισώπειων µύθων του   

Βαβρίου
20

. 

ια) Κανόνες
21

 

 

Πεζά έργα: 

α)  Βίος Ταρασίου [BHG 1698]
22

. 

β)  Βίος  Νικηφόρου [BHG 1335]
23

. 

γ)  Βίος  Γρηγορίου ∆εκαπολίτου [BHG 711]
24

. 

δ)  Βίος  Γεώργιου Αµάστριδος [BHG 668]
25

. 

ε)  Επιστολές
26

. 

 

    

 

 

                                                                                                                                            
14

 Εκδ. J. F. Boissonade, Anecdota graeca e codicibus regiis, I, Paris 1829, (ανατ. Hildesheim 

1962), 436-444· F. Dübner, Fragmenta Euripidis, Paris 1846, 91-94· C. F. Müller, Ignatii Diaconi 

tetrasticha iambica 53, versus in Adamum 143, Kiliae 1886, 28-32. 
15

 Έκδ. L. Sternbach, «Methodii patriarchae et Ignatii patriarchae carmina inedita», Εος 4 (1897) 

151-154. 
16

 Έκδ. C. F. Müller, «Ignatii diaconi acrostichum alphabeticum», RhM 46 (1891) 320-323.  
17

 Έκδ. PG 117, 1176-1177. 
18

 Έκδ. F. Ciccolella, Cinque poeti bizantini. Anacreontee dal Barberiniano greco 310 (Hellenica 

5), Alessandria 2000, 42-54. 
19

 Βλ. C. Mango, Correspondence…, 12. 
20

 Έκδ. C. F. Müller, Ignatii et aliorum tetrasticha iambica, στο Ο. Crusius, Babrii Fabulae 

Aesopeae, Lipsiae 1897, 249-296. 
21
Σχετικά µε τους κανόνες που αποδίδονται στον Ιγνάτιο βλ. λεπτοµερώς C. Mango, 

Correspondence…, 15-16. 
22

 Έκδ. St. Efthymiadis, ό.π. 
23

 Έκδ. C. de Boor , Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani opuscula historica, Leipzig 

1880, 139-217. 
24

 Έκδ. Makris, ό.π. Για την πατρότητα των βίων του Γρηγορίου ∆εκαπολίτου και του Γεωργίου  

Αµάστριδος έχουν διατυπωθεί ορισµένες επιφυλάξεις βλ. Kazdhan, ό.π., 356-366. 
25

 Έκδ. V. Vasil᾿evskij, Russko-vizantijskie issledovanija 2, St. Petersburg 1893, 1-73.  
26

 Έκδ. C. Mango – St. Efthymiadis, ό.π. 
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2. Στίχοι εἰς τὸν Ἀδάμ. Δομή και περιεχόμενο 

 

 

Οι Στίχοι εἰς τὸν Ἀδάμ είναι ένα ποίηµα που παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον κυρίως λόγω του κλασικού του λεξιλογίου και της δραµατικότητας του. 

Το ποίηµα ως προς την δοµή του αποτελείται από δύο τµήµατα: έναν πρόλογο και 

ένα διαλογικό µέρος: 

Α. Στον πρόλογο (στιχ. 1-54), ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής απευθύνεται στον 

αναγνώστη και τον παροτρύνει να θυµηθεί τους τρόπους µε τους οποίους ο όφις 

εξαπάτησε τους πρωτοπλάστους αλλά και την κατάρα που βαραίνει το ανθρώπινο 

γένος εξ αιτίας εκείνων. Με αυτόν τον τρόπο ο «αναγνώστης» θα µπορέσει να 

συνειδητοποιήσει τις δικές του συµφορές και να κατανοήσει την τραγικότητα της 

µοίρας του. Ο αφηγητής εξηγεί τον λόγο που ώθησε τον όφι σε αυτήν την πράξη: η 

βασική  αιτία για τους αγώνες και τις δολοπλοκίες του, ήταν ο φθόνος. Ο όφις όταν 

είδε τη γένεση του κόσµου από τον Θεό, τη δηµιουργία των όντων, την οµορφιά της 

Εδέµ και κυρίως το ανώτερο από όλα τα πλάσµατα, τον άνθρωπο, ζήλεψε και 

αποφάσισε να πλησιάσει την Εύα και να την κάνει να δοκιµάσει τον απαγορευµένο 

καρπό.  

Β. Στο διαλογικό τµήµα (στ. 55-143) αναπτύσσεται ένας διάλογος που κάθε 

φορά εξελίσσεται ανάµεσα σε δύο πρόσωπα (όφις-Εύα, Εύα-Αδάµ, Θεός-Αδάµ). 

Αρχικά ο όφις προσπαθεί να παραπλανήσει την Εύα λέγοντάς της πως ο Θεός τους 

απαγόρευσε το συγκεκριµένο δέντρο επειδή φοβήθηκε µήπως γίνουν θεοί και την 

παροτρύνει να το δοκιµάσει και να πείσει και τον σύντροφό της να την µιµηθεί (στ. 

55-81). Η Εύα πείθεται, δοκιµάζει και προσφέρει τον καρπό στον Αδάµ, 

διαβεβαιώνοντάς τον πως αν φάει θα γίνει θεός και θα αποκτήσει την γνώση του 

καλού και του κακού. Ο Αδάµ αρχικά εκφράζει κάποιες αµφιβολίες για το πώς 

µπορεί µια τροφή να τον κάνει θεϊκό, αλλά κατόπιν δοκιµάζει και νιώθει τις 

αρνητικές επιδράσεις του καρπού. Τα ίδια αισθήµατα νιώθει και η Εύα, ενώ 

ταυτόχρονα και οι δύο συνειδητοποιούν την γύµνια τους και προσπαθούν να 

καλυφθούν µε φύλλα συκιάς. Στη συνέχεια ακούν τον θόρυβο από το βάδισµα του 

Θεού και αναζητούν κάποιο τρόπο και τόπο διαφυγής (82-123). Τελικά εµφανίζεται ο 

Θεός, ο οποίος απευθύνεται στον Αδάµ, τον ρωτά για ποιο λόγο παρέβη την εντολή 

του και του ανακοινώνει την τιµωρία για την πράξη τους (124-143).   
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 Σε γενικές γραµµές το ποίηµα ελάχιστα αποκλίνει από το κείµενο της 

Γενέσεως, οι µόνες αξιοσηµείωτες διαφορές είναι ο διάλογος ανάµεσα στον Αδάµ και 

την Εύα (στ. 85-123), το δίληµµα του Αδάµ (στ. 85-87 και 91-93), το ποιητικό 

κλασικιστικό λεξιλόγιο και η έντονη δραµατικότητα της αφήγησης. Οι παραπάνω 

αποκλίσεις, πέρα από µία δηµιουργική µετουσιώση του κειµένου της Γενέσεως σε 

διαλογική µορφή, ίσως να έχουν σχέση µε τις συµβάσεις της τραγωδίας, τις οποίες 

φαίνεται ότι γνώριζε ο ποιητής. 
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3. Ενδείξεις για την  αρχαιομάθεια του συγγραφέα: 

η σχέση του ποήματος με την αρχαία τραγική ποίηση  

 

 

 Αρκετές οµοιότητες φαίνεται να παρουσιάζει το ποίηµα µε την αρχαία 

τραγική ποίηση
27

, τόσο σε φραστικό επίπεδο όσο και τον τρόπο ανάπτυξης του 

θέµατός του. Το ποίηµα, όπως και οι περισσότερες αρχαίες τραγωδίες, ξεκινά µε έναν 

πρόλογο στον οποίο ο αφηγητής απευθύνεται στον «θεατή» και τον ενηµερώνει για 

το θέµα του ποιήµατος: στην προκειµένη περίπτωση, για την εξαπάτηση των 

πρωτοπλάστων από το φίδι. Έπειτα ακολουθεί ο διάλογος ανάµεσα στα πρόσωπα και 

στο τέλος υπάρχει η ρήση του Θεού, η οποία θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ο επίλογος 

του «δράµατος». Βέβαια ο διάλογος δεν αποτελεί ένα ισχυρό στοιχείο απόδειξης της 

σχέσεως του ποιήµατος µε την τραγωδία καθώς και στο κείµενο της Παλαιάς 

∆ιαθήκης υπάρχουν διάλογοι
28

, που προσδίδουν ζωντάνια στην αφήγηση.  

Ωστόσο στο ποίηµα του Ιγνατίου υπάρχει η συνοµιλία του Αδάµ και της Εύας 

(στιχ. 97-123) λίγο πριν από την βρώση του καρπού, διάλογος που δεν υπάρχει στην 

Παλαιά ∆ιαθήκη. Αυτή ακριβώς η συνοµιλία είναι εκείνη που φανερώνει την 

εσωτερική σύγκρουση του Αδάµ, την πειθώ της Εύας, αλλά και την τραγικότητα των 

προσώπων. Ο Αδάµ, όπως και οι τραγικοί ήρωες, έρχεται αντιµέτωπος µε δύο 

αντιµαχόµενες ηθικές στάσεις και ένα ισχυρό δίληµµα: είτε δοκιµάζει τον καρπό και 

σύµφωνα µε τις υποσχέσεις της Εύας γίνεται ισόθεος, είτε διατηρεί ανέπαφη την 

εντολή του Θεού και παραµένει κάτω από την προστασία του. Γι᾽ αυτό τον λόγο 

αναρωτιέται και ζητά διαβεβαιώσεις από την Εύα: είναι δυνατόν µια τροφή να τον 

κάνει θεό; Με ποιον τρόπο θα µπορέσουν να παραβούν τους όρους που τους έθεσε ο 

Θεός;  

ΑΔΑΜ 

                                 Θεῖον τὸ δῶρον, εἰ παρέσχε τις ξένο ; 

Καὶ πῶς θεὸν θήσει με γεῦσις, εἰ φάγω ; 

                                 Θεὸς γὰρ οὐδείς, ὃς μεθέξει βρωμάτων. (85-87)                    

                                                 
27

 Ο πρώτος µελετητής που εξέτασε την σχέση του ποιήµατος µε την αρχαία τραγική ποίηση ήταν 

ο  R. Browning, βλ. R. Browning, «Ignace le Diacre et la tragédie classique à Byzance», REG 80 

(1968) 401-410. 
28

 Αρχικά υπάρχει ένας διάλογος ανάµεσα στο φίδι και την Εύα και έπειτα ανάµεσα στο Θεό και 

τους πρωτόπλαστους (Γένεση  3, 1-5 και 3, 9-13).  
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 ΑΔΑΜ 

                            Καὶ πῶς γέ τις, τεθέντας ἐκβαίνων ὅρους, 

                            οὓς ὁ κτίσας ἔπηξεν ἠκριβωμένως; 

                            Ὡς ἐκλάπης, τάλαινα, τῇ ῥαθυμίᾳ! (91-93) 

 

Τελικά η Εύα πείθει τον Αδάµ, δοκιµάζουν τον καρπό και δέχονται το τίµηµα της 

προσωπικής επιλογής, καθώς η δοκιµή του απαγορευµένου καρπού ισοδυναµεί µε 

την παραβίαση της εντολής του Θεού και τον ερχοµό της τελικής τιµωρίας.  

 

 ΑΔΑΜ 

                                     Ἰδού, γέγευμαι, καὶ φθορὰν εἴσω, γύναι, 

   βλέπω συνεισρέουσαν ἐν τῇ κοιλίᾳ, 

   ἐξ ἧς, ἐγᾦμαι, δεινὸς εἰσπέσοι μόρος. (97-99) 

 

 Αν ακολουθήσουµε την αριστοτελική ανάλυση της τραγωδίας, θα 

διαπιστώσουµε πως και στο ποίηµα του Ιγνατίου αναπτύσσεται ένας µύθος
29

, ο 

οποίος έχει ολότητα
30

, αλλά και ενότητα, και µάλιστα την ενότητα των πράξεων
31

. Στο 

ποίηµα η µία πράξη έρχεται ως απόρροια της προηγούµενης, ὕβρις-νέμεσις-τίσις, 

κατὰ τὸ εἰκὸς καὶ τὸ ἀναγκαῖον που επιβάλει η λογική συνοχή της πλοκής, και 

κυρίως η ηθική υποχρέωση των πρωτοπλάστων να µην αγγίξουν τον απαγορευµένο 

καρπό. Πιο αναλυτικά, η ὕβρις δεν αφορά µόνο την παρακοή των πρωτοπλάστων, 

αλλά και την επιθυµία τους να γίνουν ισόθεοι. 

 

                                     ΕΥΑ 

                               Ἄνερ, τὸ τερπνὸν τοῦδε τοῦ φυτοῦ βλέπων 
                                                 
29

 Η ιστορία των Πρωτοπλάστων θα µπορούσε να παραλληλιστεί µε τους αρχαίους µύθους, υπό 

την  έννοια ότι ήταν µια παραδεδοµένη αφήγηση θρησκευτικού χαρακτήρα που όλοι γνώριζαν, η 

οποία όµως σε αντίθεση µε τους αρχαίους µύθους δεν επιδέχονταν αλλαγές.  
30

 Η ολότητα του µύθου συνίσταται στο ότι έχει αρχή, µέση και τέλος. Πρβλ. τα λόγια του 

Αριστοτέλη για την ολότητα της τραγωδίας, κεῖται δὴ ἡμῖν τὴν τραγῳδίαν τελείας καὶ ὅλης 

πράξεως εἶναι μίμησιν, ἐχούσης τι μέγεθος· ἔστιν γὰρ ὅλον καὶ μηδὲν ἔχον μέγεθος. 

Ὅλον δέ ἐστιν τὸ ἔχον ἀρχὴν καὶ μέσον καὶ τελευτήν. Περὶ Ποιητικῆς 1450b, 2-3.       
31

 Η ενότητα του µύθου σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη πρέπει να βασίζεται στην ενότητα των 

πράξεων,  βλ. τα σχόλια του Ιωάννη Συκουτρή στην Ποιητική του Αριστοτέλη στο Σ. Μενάδρου-Ι 

Συκουτρή, Ἀριστοτέλους Περὶ Ποιητικῆς, Ἀθήνα 1937, 140-141.      
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 ἡδῦνον ὡς μάλιστα γεῦσιν καὶ θέαν, 

  δέδεξο, καὶ γένοιο θεῖος, εἰ φάγοις. (82-84) 

  

Η νέμεσις είναι η οργή του χριστιανικού Θεού, η οποία γίνεται αντιληπτή από τον 

φόβο και την αγωνία που νιώθουν οι πρωτόπλαστοι στο άκουσµα του ερχοµού του.  

 

ΑΔΑΜ 

                                   Οὐκ αἰσθάνῃ τοῖς ὠσίν, ὦ γύναι,  ψόφου 

  ἄνωθεν ὥσπερ ἐκ Θεοῦ κτυπουμένου;   

                                   Ὡς εὐλαβοῦμαι τὴν δίκην τῶν δρωμένων! (115-117) 

 

Ενώ, η τίσις είναι η θεϊκή τιµωρία για την πράξη τους και το σηµείο της κορύφωσης 

της δραµατικής έντασης του ποιήµατος. 

 

ΘΕΟΣ 

                                  Ἐπεὶ γυναικὸς εὑρέθης ἡττημένος 

                                 καὶ τῆς ἐφετμῆς τῆς ἐμῆς παρεκλάπης,  

      ἔσῃ γεωργῶν τὰς ἀκάνθας τοῦ βίου, 

αὔξων ἐπαύξων σὺν στεναγμῷ καὶ λύπας, 

                        τέξῃ δὲ τέκνα σὺν λύπαις, θνητὴ φύσις∙ 

                        ἱδρῶσι τὸ πρόσωπον ἐρραντισμένος, 

                        φάγῃ τὸν ἄρτον ἐν κόποις καὶ φροντίσιν, 

                         ἕως, ἐὼν γῆς γηγενής, πάλιν δράμῃς. (136-143) 

 

Εκτός όµως από την «δραµατική» ανάπτυξη του θέµατος, φανερές είναι οι 

απηχήσεις της αρχαίας τραγικής ποίησης και σε φραστικό επίπεδο. Παραθέτουµε 

ενδεικτικά κάποια παραθέµατα, ορισµένα από τα οποία έχουν ήδη επισηµανθεί από 

τον Browning
32

 και τον Greco
33

. 

                                                 
32

 Βλ. Browning, ό.π., 406. 
33

 Βλ. G. M. Greco, «Sugli στίχοι εἰς τὸν Ἀδὰμ di Ignazio Diacono» Ιταλοελληνικά 5 (1994-

1996) 126-128.  
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7    ἐχθροῦ φανέντος τῆς πάλης ὑπερτέρου, 

cf. Eur. Med. 921: ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν ὑπερτέρους.  

 

                             19-20  φωστῆρα διφρεύοντα πρὸς τὴν ἡμέραν, 

          ἄλλον δὲ πυρσεύοντα νύκτα προσφόρως, 

                              cf. Eur. Suppl. 991-992: ἐδίφρευε τόθ᾽ ἅλιος  

                                   σελάνα τε κατ᾽ αἰθέρα. 

 

46  ἐνυπνίων δώρημα καὶ πόνων ἄκος∙ 

cf. Eur. Andr. 121: ἄκος τῶν δυσλύτων πόνων.  

 

75 πείσεις γὰρ οὕτως εὐπετῶς, γυνὴ γὰρ εἶ. 

cf. Eur. Andr. 85: πολλὰς ἂν εὕροις μηχανάς, γυνὴ γὰρ εἶ. 

 

103  Γυμνοὶ φανέντες, φεῦ, γύναι, τὰ νῦν φράσον∙ 

cf. Eur. Med. 358:  φεῦ φεῦ, μελέα τῶν σῶν ἀχέων, δύστηνε 

γύναι.  

 

123 ἐν ᾧ φυγὼν λάθοιμι· πλὴν ἕπου, γύναι. 

cf. Eur. Tr. 1270: σὺ δ᾿, ὦ γεραιὰ δυστυχεστάτη γύναι, ἕπου. 

 

136 Ἐπεὶ γυναικὸς εὑρέθης ἡττημένος, 

                               cf. Eur. Andr. 697: γυναικός, ὦ κάκισθ᾿, ἡσσημένος. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι αρκετά για να αποδείξουµε ότι ο Ιγνάτιος µε 

αυτό το ποίηµα προσπάθησε να συνθέσει µια µικρή τραγωδία, ωστόσο είναι επαρκή 

για να συµπεράνουµε ότι είχε µια άµεση γνώση των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών
34

.   

                                                                                                                                            
 
34

 Και ο Browning έχει υποστηρίξει πως ο Ιγνάτιος γνώριζε άµεσα τις αρχαίες τραγωδίες βλ.  

Browning  ό.π., 405. 
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Εκτός, όµως, από την γνώση της τραγικής ποίησης ο Ιγνάτιος φαίνεται ότι διέθετε µία 

ευρύτερη αρχαιοµάθεια
35

, γεγονός που αποδεικνύεται και από το αρχαιοπρεπές 

λεξιλόγιο που χρησιµοποιεί, για να αποδώσει τις λέξεις και τα νοήµατα της Γενέσεως.  

Για παράδειγµα, χρησιµοποιεί την λέξη μόρος 50, έναν τύπο της αρχαιοελληνικής 

ποίησης,  για να εκφράσει τον θάνατο
36

.  

Αντίστοιχα έχουµε: 

                              ἕως 33  αντί ἀνατολὴ37 

ἀρδεύω 34 αντί ποτίζω38 

βιβρώσκω 58 αντί ἐσθίω (µελλ. φαγοῦµαι)39 

παραπαφίσκω 102 αντί ἀπατῶ40 

ἐφετμὴ 137 αντί ἐντολὴ41 

ἀρὰ 5 αντί κατάρα42 

 

Τέλος, υπάρχουν και ορισµένες άλλες ποιητικές λέξεις που υποδηλώνουν την 

αρχαιοµάθεια του Ιγνατίου, όπως ἄκος 46, δέρκομαι 63, διφρεύω 19, δυσμενὴς 

102, δύστηνος 11, θέμις 132 και 135, νηκτὸς 21, τάλας 93 και 130, τρύχω 100, 

φρὴν 61 και 130 και  ψόφος 115. 

 

                                                 
35

 Για την αρχαιογνωσία του Ιγνατίου, όπως αυτή αντικατροπτίζεται συνολικά στο συγγραφικό 

του έργο βλ. Στ. Λαµπάκης, «Παρατηρήσεις σχετικά µε τις όψεις της αρχαιογνωσίας του Ιγνατίου 

∆ιακόνου» στο Οἱ σκοτεινοὶ  αἰῶνες του Βυζαντίου (7ος -9ος) (ΕΙΕ/ΙΒΕ, Διεθνῆ Συμπόσια 

9), Αθήνα 2001, 109-132. 
36

 Πρβλ. Γένεση 2, 17. 
37

 Πρβλ. Γένεση 2, 8. 
38

 Πρβλ. Γένεση 2, 10. 
39

 Πρβλ. Γένεση 2, 16-17. 
40

 Πρβλ. Γένεση 3, 13. 
41

 Πρβλ. Γένεση 3, 11. 
42

 Πρβλ. Γένεση 2, 16. 



12 

4. Μέτρο 

 

 

Οι Στίχοι εἰς τὸν Ἀδὰμ έχουν συντεθεί στον λεγόµενο βυζαντινό 

δωδεκασύλλαβο, ένα µέτρο συγγενικό µε το ιαµβικό τρίµετρο της αρχαίας 

τραγωδίας
43

, το οποίο καθιερώθηκε στην βυζαντινή ποίηση κυρίως µε τον Γεώργιο 

Πισίδη. Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά αυτού του µέτρου, τα οποία ακολουθεί και ο 

Ιγνάτιος, είναι ο σχηµατισµός ιάµβων × – υ –,  οι δώδεκα συλλαβές και η τονικότητα, 

η οποία επιτυγχάνεται µε την παροξυτονία, τις τοµές (πενθηµιµερείς,  εφθηµιµερείς) 

και τις τονιζόµενες συλλαβές που προηγούνται αυτών.  

Ως προς τον σχηµατισµό των ιαµβικών µέτρων, διατηρούνται οι κανόνες της 

προσωδίας, µε λίγες µόνο εξαιρέσεις, που ίσως οφείλονται σε σφάλµατα των 

αντιγραφέων κατά την παράδοση του κειµένου. Για παράδειγµα ο στίχος 6 

παραδίδεται στους κώδικες ως εξής: 

 

ἣν ἐξ ἐκείνων ἡ βροτῶν εὗρε φύσις,    6 

 –   –   υ   –   – |  –    υ   –   –   υ   υ – 

  

Η 10
η
 συλλαβή που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι βραχεία, 

αποκαθίσταται σε µακρά µε την προσθήκη ενός ν, όπως σωστά διέκρινε ο 

Boissonade
44

.  Παρόµοια και στον στίχο 34, η 10
η
 συλλαβή είναι βραχεία: 

 

ἣν τετράκλυστον ὥσπερ ἀρδεῦον ὕδωρ,   34 

                                  –    –    υ  –   υ   –   υ    –   –  υ   υ   – 

      

Σε αυτήν όµως την περίπτωση, είναι δύσκολο να βρεθεί κάποια ικανοποιητική 

διόρθωση. Ο Müller έχει προτείνει την µετατροπή του ἀρδεῦον στον τύπο 

ἀρδευτὴς45, ενώ ο Greco θεωρεί πως ο στίχος είναι σωστός, επικαλούµενος ένα 

                                                 
43

 Ο Wilson έχει επισηµάνει αυτή την συγγένεια στο µέτρο ανάµεσα στο ποίηµα και την αρχαία 

τραγική ποίηση, θεωρεί, όµως, πως ο Ιγνάτιος µάλλον µιµείται τον Γεώργιο Πισίδη, παρά τους 

αρχαίους τραγικούς, βλ.  Wilson, ό.π., 74-75. 
44

 Βλ. Boissonade, ό.π.,  437. 
45

 Βλ. Müller, ό.π., 29. 
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φαινόµενο της αρχαίας µετρικής, συµφώνα µε το οποίο η βραχεία συλλαβή γίνεται 

µακρά λόγω της «συµφωνοποίησης» της δασείας
46

. Τελικά, για την αποκατάσταση 

του στίχου θα δεχτούµε ως πιο πιθανή την άποψη του Greco. Επίσης στο στίχο 17 η 

έβδοµη συλλαβή είναι θέσει µακρόχρονη, παρόλο που θα έπρεπε να είναι 

βραχύχρονη, γι᾽ αυτό και για την αποκατάστασή της θα υιοθέτησουµε την διόρθωση 

του Kuhn
47

. 

 

                codd.    γῆν, οὐρανὸν καὶ πᾶσαν τῶν ἄστρων θέσιν,   17 

                              –    –    υ   –    –    –   –    –    –     –   υ  – 

 

               Kuhn    γῆν, οὐρανὸν καὶ πᾶσαν ἄστρων τὴν θέσιν,    17    

                                –    –    υ   –    –    –   υ   –    –    –   υ   – 

 

Εκτός όµως από την προσωδία, τηρείται και ο κανόνας των δώδεκα 

συλλαβών, µε εξαίρεση δύο µόνο στίχους (49, 88), οι οποίοι µας σώζονται µε έντεκα 

συλλαβές.  

ἑνὸς δέ <–> μάλιστα μὴ ψαύειν ὅλως   49 

                                 –   –   υ  <–>  –   –   υ   –    –    –   u   – 

 

Ζητεῖς δὲ βέλτιον <υ> τοῦ γνῶναι, φίλε,  88 

                      –   –   υ  –   –   –   <υ>   –    –    –   υ   – 

 

 O Boissonade και o Dübner έχουν προτείνει κάποιες διορθώσεις: στον στίχο 

49, ο Boissonade προτείνει την προσθήκη του «ὡς» στην τέταρτη συλλαβή
48

, ενώ ο 

Dübner προσθέτει στην ίδια συλλαβή το µόριο «δή». Τελικά, θα διατηρήσουµε ως 

πιο πιθανή την διόρθωση του Dübner «δὴ μάλιστα»49, επειδή το «ὡς» δηµιουργεί 

στον στίχο χασµωδία. Παρόµοια και στον στίχο 88, όπου παραλείπεται η 7
η
 βραχεία 

συλλαβή, θα διατηρήσουµε την διόρθωση του Boissonade, την προσθήκη της λέξης  

                                                 
46

 Βλ. Greco, ό.π.,  118. 
47

 Βλ. F. Kuhn, Symbolae ad doctrinae περὶ διχρόνων historiam pertinentes (Breslauer 

Philologische Abhandlungen 6), Vratislaviae 1892, 117. 
48

 Βλ. Boissonade, ό.π.,  438. 
49

 Βλ. Dübner, ό.π.,  92. 
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«τι», καθώς αυτή η γραφή ταιριάζει µετρικά και νοηµατικά µε το κείµενο. Υπάρχει 

όµως και η περίπτωση οι συγκεκριµένοι στίχοι να συντέθηκαν όντως ως 

ενδεκασύλλαβοι και να µην είναι αναγκαίες οι οποιουδήποτε είδους προσθήκες. 

  Επίσης, ο ποιητής σε γενικές γραµµές µένει πιστός και στην παροξύτονη 

κατάληξη εκτός από τους στίχους 35, 75, 96, 121 όπου έχουµε προπαροξύτονη και 

οξύτονη κατάληξη: μαιεύτριαν 35, ὀφλήματος 96, κρυβήσομαι 121 και γυνὴ 

γὰρ εἶ 75. Η παροξυτονία συνήθως επιδιώκεται µε την χρήση στερεότυπων 

παροξύτονων λέξεων όπως γύναι (στιχ. 55, 61, 67, 80, 97, 123), ὄφις (στιχ. 2, 

102), μόρον (στιχ. 50, 60), λέγει (στιχ. 54, 71) κ.α. 

Ενώ, ως προς τις τοµές του µέτρου, αξίζει να σηµειωθεί πως στο σύνολο των 

143 στίχων του ποιήµατος έχουµε 100 πενθηµιµερείς (=Β5) και 43 εφθηµιµερείς 

(=Β7) τοµές. Η σχέση τους µε τις τονιζόµενες συλλαβές απεικονίζεται στον 

ακόλουθο πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιοπρόσεκτο, τέλος, είναι το γεγονός πως στο σύνολο των 100 στίχων που έχουν 

πενθηµιµερή τοµή, οι 12 τονίζονται στην τρίτη συλλαβή, κάτι που δεν συνηθιζόταν 

από τους βυζαντινούς ποιητές, ειδικά της εποχής των Κοµνηνών και της ύστερης 

βυζαντινής περιόδου
50

. Πιθανόν αυτό εξηγείται από την αρχαιοπρέπεια του Ιγνατίου 

και την εποχή την οποία έζησε, όπου η τονικότητα του βυζαντινού δωδεκασύλλαβου 

βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο.                

 

 

                                                 
50

 Βλ. Α. Κοµίνης, Τὸ βυζαντινὸν ἱερὸν ἑπίγραμμα καὶ οἱ ἐπιγραμματοποιοί («Ἀθηνᾶ». 

Σειρὰ Διατριβῶν και Μελετημάτων 3), Ἀθῆναι 1966, 74. Επίσης βλ. από το ποίηµα τους 

στίχους µε πενθηµιµερή τοµή που τονίζονται 3η συλλαβή: στιχ. 31, 34, 41, 50, 60, 78, 95, 97, 

105, 114, 127 και 131. 

 ΣΤΙΧΟΙ  ΣΤΙΧΟΙ    

Β5 100(=69,93%) Β7 43 (=30,06%)  

Προπαροξύτονες 12 (= 8,39%) Προπαροξύτονες 38 (=26,57%) 

Παροξύτονες 54 (= 37,76%) Παροξύτονες   5 (=3,49%) 

Οξύτονες 34 (= 23,77%) Οξύτονες                0 
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5.  Λειτουργία του ποιήματος 

 

 

Οι Στίχοι εἰς τὸν Ἀδὰμ είναι ένα ποίηµα µε έντονη δραµατικότητα που 

δηµιουργεί ερωτήµατα σχετικά µε τον προορισµό της σύνθεσής του. Οι Βυζαντινοί 

δεν συνήθιζαν να συνθέτουν αυτούσια δραµατικά έργα και την ανάγκη της 

αναπαράστασης την υποκαθιστούσαν οι µυθιστορηµατικοί βίοι των αγίων, οι 

δραµατικοί διάλογοι στους ύµνους του Ρωµανού, τα ερωτικά µυθιστορήµατα και 

γενικότερα οι µεγαλοπρεπείς γιορτές και το εθιµοτυπικό της αυλής. Ελάχιστα 

δραµατικά κείµενα µας σώζονται από την βυζαντινή χιλιετία (όπως ο Χριστός 

Πάσχων, η Κατοµυοµαχία κ.α.) και εκείνα προορίζονταν για ανάγνωση και όχι για 

παράσταση ενώπιον κοινού
51

.  

  Ο Speck έχει κάνει διάφορες σκέψεις σχετικά µε τις προθέσεις του ποιητή και 

την πιθανότητα παράστασης του ποιήµατος, παρόλο που το έχει αποκαλέσει όπως και 

ο Hunger «Lesedrama»
52

. Συσχετίζοντας το ποίηµα µε την διδασκαλική ιδιότητα του 

Ιγνατίου, υποθέτει πως µπορεί να παραστάθηκε στα πλαίσια κάποιας εορτής στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς, ωστόσο οι σχετικές ενδείξεις που εντοπίζει δεν είναι 

ισχυρές για να αποδείξει κάτι τέτοιο. Παρόµοια, η Wolska Conus χαρακτηρίζει το 

κείµενο ως «un drame religieux»
53

 που έχει κάποια στοιχεία ρητορικής άσκησης. 

Τελικά οι σύγχρονοι µελετητές καταλήγουν στο συµπέρασµα πως πρόκειται για ένα 

ποίηµα σε διαλογική µορφή, µε έντονη δραµατικότητα, που προοριζόταν για 

ανάγνωση
54

.  

Το ίδιο το ποίηµα δίνει ακόµα µία διάσταση για τον σκοπό της σύνθεσής του, 

καθώς αφιερώνεται σε έναν φίλο του ποιητή που έχει περιπέσει σε συµφορές, πρὸς 

γὰρ φίλον συμφοραῖς περιπεσόντα ποιεῖται τὸ πόνημα. Ποιες είναι, όµως, 

αυτές οι συµφορές; Ο ποιητής προτρέπει τον φίλο να νιώσει τα παθήµατα των 

πρωτοπλάστων σαν να είναι δικά του, σαν να έχει ζήσει παρόµοιες κακοτυχίες, τῆς 

                                                 
51

 Σχετικά µε το θέατρο στο Βυζάντιο και τα κείµενα σε «δραµατική» µορφή  βλ. W. Puchner, 

«To βυζαντινό θέατρο» Ἐπετηρὶς τοῦ κέντρου ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν 11 (1981) 169-274 

και  H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία: Η λόγια κοσµική γραµµατεία των βυζαντινών, τόµ. Β΄, 

Αθήνα 1992, 555-578. 
52

 P. Speck, «Ignatios Diakonos, Στίχοι εἰς τὸν Ἀδάμ. Eine Aufführung zur Abshlussfeier», BSl 

56 (1995) 353. 
53

  Wolska-Conus, ό.π., 332-333. 
54

  Puchner, ό.π., 233, και  Hunger, ό.π., 557. 
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σῆς ἐν αὐτοῖς συμφορᾶς ἐπαισθάνου, ὡς καὶ λελαχὼς τῶν ὁμοίων 

σκαμμάτων55. Ίσως ο φίλος του ποιητή, όπως και ο Αδάµ να είχε περιέλθει σε 

«αγώνες» εξαιτίας κάποιου φθονερού, καθώς σύµφωνα µε το ποιήµα ο όφις ρίχνεται 

στον αγώνα εναντίον του ανθρώπου, κινούµενος από φθόνο
56

.  

Μήπως η «πτώση» του φίλου του ποιητή αφορά την εικονοµαχία
57

; Και ο 

ίδιος ο Ιγνάτιος στην εκτενή απολογία του προς τον νεκρό Πατριάρχη Νικηφόρο, 

χαρακτηρίζει την πρόσκαιρη προσκόλλησή του στην εικονοµαχία, ως πτώση, ἐγὼ δὲ 

λοιπὸν τὸν τῆς ἐμῆς ἥττης καὶ πτώσεως διὰ τοῦ ἐπιλόγου ἀνοίσω πρὸς σὲ 

τὸν ἀήττητον58. Όπως  διαβεβαιώνει, δεν υπέπεσε µε την θέληση του στο 

αµάρτηµα, αλλά κάποιοι τον παγίδευσαν (όπως και ο όφις τους πρωτόπλαστους) και 

τον υποχρέωσαν να το κάνει, ὡς οὐχ ἑκουσιότητι γνώμης τῷ τῆς αἰρέσεως 

Ἰταβυρίῳ προσέδραμον ἢ ταῖς ἐν αὐτῷ παγίσιν ἑάλων καὶ δυσδιεξόδοις 

θηράμασιν59 . Την ίδια εποχή συναντούµε το θέµα της «πτώσης» και σε µια 

επιστολή του Θεόδωρου Στουδίτη, στην οποία ο ηγούµενος επιπλήττει έναν µοναχό 

που κοινώνησε από εικονοµάχους ιερείς, παραλληλίζοντάς τον µε τον Αδάµ, Ἀδάμ, 

ποῦ εἶ; φωνή ἐστι θεοῦ οὐ μόνον πρὸς τὸν ἀρχιπάτορα ἡμῶν, ἀλλὰ πρὸς 

ἕκαστον τὸν ἐκπεπτωκότα τῆς θείας ἐντολῆς60. 

 Ίσως λοιπόν µε αυτό το ποίηµα, ο Ιγνάτιος να επεδίωκε να συνετίσει ή να 

παρηγορήσει έναν φίλο του που είχε εικονοµαχικές βλέψεις και ταυτόχρονα 

επηρεασµένος από την αρχαιοµάθεια του, να ήθελε να συνθέσει ένα αρχαιοπρεπές 

«δραµατικό έργο». Αξίζει εδώ να σηµειωθεί πως έναν αιώνα πρωτύτερα, ο Ιωάννης 

∆αµασκηνός είχε συνθέσει και εκείνος ένα ποιήµα µε βιβλικό θέµα, γραµµένο στα 

πρότυπα της τραγωδίας, Τὸ δρᾶμα τῆς Σωσάννης, από το οποίο δυστυχώς µας 

σώζονται µόνο δύο στίχοι: ὁ ἀρχέκακος δράκων/ πάλιν πλανᾶν ἔσπευδε τὴν 

Εὔαν ἐμέ. λίγα χρόνια αργότερα, ο Στεφάνος Σαβαίτης, συνέθεσε και εκείνος ένα 

δραµατικό έργο µε θρησκευτικό περιεχόµενο, τον θάνατο τοῦ Χριστοῦ, ένα ποίηµα 

                                                 
55

 Στίχ. 9-10. 
56

 Βλ. το στίχο 29, κινεῖ κατ᾿ αὐτοῦ πᾶσαν ἐκ φθόνου πάλην. 
57

 Το ερώτηµα έχει ήδη τεθεί από τον Mango, βλ. C. Mango, Correspondence…, 14. 
58

 C. de Boor, ό.π., 215. 
59

 C. de Boor, ό.π., 216. 
60

 G. Fatouros,  Theodori Studitae Epistulae (CFHB 30 II ), Berlin-New York 1991, 387. 



17 

που επίσης δεν µας σώζεται. Σύµφωνα µε τον Marc Lauxtermann,  τα δύο αυτά έργα 

των παλαιστίνιων συγγραφέων επηρέασαν τον Ιγνάτιο στην σύνθεση του ποιήµατός 

του, εποµένως η απόπειρά του να συνθέσει έναν δραµατικό διάλογο στα πρότυπα της 

αρχαίας τραγικής ποίησης δεν ήταν ένα πρωτότυπο εγχείρηµα, αλλά αποτελεί τη 

συνέχεια µιας προγενέστερης συγγραφικής δραστηριότητας
61

.   

 

                                                 
61

 Βλ. M. Lauxtermann, Byzantine Poetry from Pisides to Geometres: Texts and Contexts, (WBS 

XXIV/1), Wien 2003, 134-135. 
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6. Η χειρόγραφη παράδοση 

 

 

Οι Στίχοι εἰς τὸν Ἀδὰμ  παραδίδονται σε δύο κώδικες, τον Parisinus suppl. gr. 

690 (φφ. 107r-108r), και τον Parisinus gr. 1630 (φφ. 213v-214v). O Parisinus suppl. 

gr. 690 (=P) αποτελείται από 305 φύλλα περγαµηνής, έχει διαστάσεις 242 × 190 mm. 

και χρονολογείται τον 12 αιώνα
62

. Πρόκειται για µία συλλογή κειµένων που 

περιλαµβάνει 94 έργα, τα οποία συνήθως έχουν ποιητική µορφή και διδακτικό 

χαρακτήρα, όπως γνωµολόγια, αλφαβητάρια, επιγράµµατα, αινίγµατα, ποιήµατα του 

Γεώργιου Πισίδη κ.ά.  

Η γραφή του κώδικα είναι αρκετά επιµεληµένη και ευανάγνωστη, εκτός από 

κάποια σηµεία στο εσωτερικό του χειρογράφου που έχει αλλοιωθεί λόγω της 

υγρασίας. Πρόκειται για έναν τύπο της µικρογράµµατης που περιέχει ελάχιστους 

συνδυασµούς γραµµάτων (π.χ. το θ ενώνεται µε το ε, το σ µε το τ), λίγους 

µεγαλογράµµατους χαρακτήρες (όπως το ∆, το Ν, το Κ και το Β) και καθόλου 

συντοµογραφίες. Επίσης, σε γενικές γραµµές, οι χαρακτήρες της γραφής 

παρουσιάζουν συµµετρία µε εξαίρεση ορισµένα γράµµατα στα οποία επιµηκύνεται η 

κεραία τους, όπως το Ρ, το Κ, το Ι και το Τ.   

Ο Parisinus gr. 1630 (Pa) χρονολογείται τον 14
ο
 αιώνα, είναι γραµµένος σε 

ανατολικό χαρτί και αποτελείται από 278 φύλλα
63

. Περιλαµβάνει έργα ποικίλου 

περιεχοµένου, όπως ιατρικά και θεολογικά κείµενα, αποφθέγµατα, επιγράµµατα και 

άλλα κείµενα της αρχαίας και βυζαντινής γραµµατείας. H γραφή του κώδικα θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ανισοστρόγγυλη (Fettaugenstil), καθώς κάποιοι από 

τους  στρογγυλόσχηµους χαρακτήρες της είναι µεγεθυµένοι, όπως το υ, το φ, και το ε.  

Γενικά, όµως, υπάρχει µια δυσαναλογία στο µέγεθος των γραµµάτων, ενώ παράλληλα 

παρατηρούνται πολλά συµπλέγµατα γραµµάτων (π.χ. το ε ενώνεται µε το ρ, το τ µε το 

ρ, το ε µε το π) και πολυάριθµες συντοµογραφίες   (π.χ. του γὰρ και των καταλήξεων 

                                                 
62

 Για την χρονολόγηση και για µία ολοκληρωµένη περιγραφή των περιεχοµένων του 

χειρογράφου βλ. M. Lauxtermann, ό.π., 329-333. Παρόµοια και ο ο Omont έχει χρονολογήσει τον 

κώδικα τον 12 αιώνα, βλ. H. Omont, Inventaire sommaire des manuscripts grecs de la 

bibliothèque nationale,  ΙΙΙ, Paris 1888, 302. Αντίθετα µε τους παραπάνω µελετητές, ο Rochefort 

και ο  Pertusi έχουν χρονολογήσει τον κώδικα στα τέλη του 11
ου

 αιώνα βλ. G. Rochefort, «Une 

anthologie grecque du XIe siècle: le Parisinus suppl. gr. 690», Scriptorium 4 (1950), 3 και A. 

Pertusi, Giorgio di Pisidia, poemi I, panegirici epici (Studia Patristica et Byzantina 7), Ettal 1960, 

50.  
63

  Για την χρονολόγηση και το περιεχόµενο του χειρογράφου βλ. Omont, ό.π., ΙΙ, 109-112 και M. 

Lauxtermann, ό.π., 290-293. 
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–ας, -ης, -ων, -ους, -αν, -ην, -αι, -ειν, -εν και ου). Όλα αυτά τα παλαιογραφικά 

χαρακτηριστικά ταιριάζουν µε την χρονολόγηση του χειρογράφου στο 14
ο
 αιώνα, 

εποχή κατά την οποία αναδεικνύεται στο έπακρο το προσωπικό ύφος γραφής του 

κάθε αντιγραφέα. 

Η σχέση των χειρογράφων δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, ειδικά µε την 

απεικόνιση στέµµατος, κυρίως λόγω της έλλειψης περισσότερων κωδίκων, οι οποίοι 

µε τις γραφές τους θα µπορούσαν να µας βοηθήσουν να εντοπίσουµε τις διαφορετικές 

οικογένειες κωδίκων που παραδίδουν το κείµενο. Καταρχάς, τα δύο χειρόγραφα 

φαίνεται ότι προέρχονται από µία κοινή πηγή, εφόσον υπάρχουν µεταξύ τους 

συνδετικά σφάλµατα: αὐτοῖς 2, εὗρε 6, λελουχὼς 9, Σεραφεὶμ 15, φάγοιε 50, 

εἰσπέσοι 99, δειλιῶντα 119, τάλα 130 και τον στίχο 18 που βρίσκεται σε 

λανθασµένη θέση. Ωστόσο αυτή η κοινή τους πηγή µάλλον µοιάζει µε έναν µακρινό 

πρόγονο, παρά µε έναν κοντινό υπαρχέτυπο, καθώς οι δύο κώδικες παρουσιάζουν 

αρκετά ιδιότυπα σφάλµατα.Τα πιο συνηθισµένα σφάλµατα του P είναι ορθογραφικά 

λάθη (π.χ. τέθητο 31 αντί τέθειτο, ἡμᾶς 55 αντί ὑμᾶς, ἤδη 62 αντί ᾔδει, και 

ἐκλάπεις 93 αντί ἐκλάπης) και παραλείψεις γραµµάτων (π.χ. ἑστιώτων 37 αντί 

ἑστιώντων, προσῆλθε 64 αντί προσῆλθες και φροντίσι 142 αντί φροντίσιν). 

Υπάρχει επίσης και η λανθασµένη γραφή εἰς ἐμὲ64 65 αντί ὡς ἐμέ. Αντίστοιχα, τα 

ιδιότυπα σφάλµατα του Pa είναι λίγα ορθογραφικά λάθη (π.χ. αἰθέρει 18 αντί 

αἰθέρι,  νυκτὰ 21 αντί νηκτὰ) και οι γραφές μόνον αντί μόνην 59, λαβοῦ 61 

αντί βαλοῦ, παντελῶς 96 αντί παντελοῦς, παρρησίαν 119 αντί παρουσίαν 

και ὑποφθείρουσα αντί ὑποφθείρασα 113. 

Από την παραπάνω σύγκριση διαπιστώνουµε πως ο Pa παρουσιάζει 

περισσότερα ουσιαστικά σφάλµατα από τον P, ορισµένα από τα οποία όπως οι 

γραφές παρρησίαν 119 αντί παρουσίαν65, λαβοῦ 61 αντί βαλοῦ και 

ὑποφθείρουσα αντί ὑποφθείρασα 113, ίσως να προέρχονται από έναν 

διαφορετικό κλάδο παράδοσης του κειµένου και όχι από την αφέλεια του τελευταίου 

γραφέα. Τον κώδικα P έναντι του Pa έχει προκρίνει και ο Greco επισηµαίνοντας ότι ο 

P συχνά παραδίδει πιο ισχυρές γραφές από τον  Pa, παρόλο που ορισµένα σφάλµατά 

                                                 
64

 Ίσως πρόκειται για απλούστευση του πιο σπάνιου συντακτικού τύπου ὡς ἐμέ. 
65

 Για την επιλογή της συγκεκριµένης γραφής βλ. τις σηµειώσεις της έκδοσης σελ. 37. 
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του οφείλονται σε απλοποιήσεις κάποιας lectionis difficilis (π.χ. ο P παραδίδει εἰς 

ἐμὲ 65 αντί ὡς ἐμέ) 66
.   

 

                                                 
66

 Βλ. Greco, ό.π., 117-118. 
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7. Αρχές της παρούσας έκδοσης 

 

 

Στην παρούσα κριτική έκδοση εκδίδεται το ποίηµα Στίχοι εἰς τὸν Ἀδὰμ από 

τα δύο χειρόγραφα που µας σώζεται, τον κώδικα P και τον Pa. Το ποίηµα εκδόθηκε 

για πρώτη φορά από τον J. F. Boissonade
67

 το 1829, ενώ κατόπιν δύο ακόµα 

µελετητές, ο Fr. Dübner
68

 και ο C. F. Müller
69

 εξέδωσαν το κείµενο, αλλά και εκείνοι 

όπως και ο Boissonade, χρησιµοποίησαν µόνο τον κώδικα Pa. Ο Müller αργότερα σε 

ένα άρθρο
70

 του συνέκρινε το κείµενο στα δύο χειρόγραφα και σηµείωσε τις 

διαφορετικές γραφές που παραδίδουν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε µια νέα 

έκδοση. Εποµένως, µε αυτή την εργασία, επιχειρείται µια ολοκληρωµένη έκδοση του 

ποιήµατος, η οποία θα βασίζεται και στα δύο χειρόγραφα.  

Παράλληλα έχουν ληφθεί υπόψη και οι προγενέστερες εκδόσεις του 

ποιήµατοs, οι γραφές και οι διορθώσεις που προτείνουν. Ορισµένες διορθώσεις τους 

µάλιστα, θεωρήθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικές για την αποκατάσταση του κειµένου. 

Για παράδειγµα έχουµε υιοθετήσει κάποιες από τις παρεµβάσεις του Boissonade, του 

Dübner και ενός µελετητή του ποιήµατος, του Kuhn: 

 

   2      ἃ τοῖς Boiss. : αὐτοῖς codd.   

                           6      εὗρεν m.c. scr.  Boiss. : εὗρε codd. 

                         17      πᾶσαν ἄστρων τὴν m.c. coni. Kuhn : πᾶσαν τῶν ἄστρων             

  codd. 

                         18     versum ante 19 transp. Boiss. : v. 18 post 19  codd. 

                         49     δὴ suppl. Düb. : om. codd.           

                         50     φάγοιεν Boiss. : φάγοιε codd.   

                                                 
67

 J. F. Boissonade, ό.π., 436-444.  Η έκδοση του Boissonade αναδηµοσιεύτηκε στην Ελληνική 

Πατρολογία βλ. PG 117, 1164A-1173B.  
68

 F. Dübner, ό.π., 91-94. Ένα µέρος της έκδοσης του Dübner δηµοσιεύτηκε ξανά από τον 

Cantarella, βλ. R. Cantarella, Poeti bizantini (a cura di Fabrizio Conca), ΙΙ, Milano 1992, 580-586. 
69

 C. F. Müller, Ignatii Diaconi tetrasticha…, 28-32.  
70

 C. F. Müller, «Handschriftliches zu Ignatius Diaconus», BΖ 1 (1892) 415-418. Επίσης δύο 

ακόµα µελετητές έχουν συγκρίνει τα δύο χειρόγραφα και έχουν προτείνει διορθώσεις για την 

αποκατάσταση του κειµένου, βλ. F. Kuhn, ό.π., 116-121 και G. M. Greco, ό.π., 115-130.  
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                         88     τι add. Boiss.  

                         119    δειλιῶσα Boiss. : δειλιῶντα codd.   

                         130    τάλας Kuhn : τάλα codd. 

 

Άλλοτε πάλι, δόθηκε προτεραιότητα στις γραφές που παραδίδουν τα ίδια τα 

χειρόγραφα και προτιµήθηκαν γραφές που επιβεβαιωνόταν και από τον P, τον κώδικα 

δηλαδή που δεν είχαν χρησιµοποιήσει οι προγενέστεροι έκδοτες: 

                    

                         23    τοῦτον : βροτὸν Müll. 

                         25    τεταγμένων : τετυγμένων Müll.  

                         28    δεδεῖχθαι : τετύχθαι Müll. 

                         38    πλάνος : πλάνης Boiss. 

                         34    ἀρδεῦον : ἀρδευτὴς Müll.    

                         39    λελημμένῳ : δεδμημένῳ Müll.  

                         44    ἐκείνου :  ἐκεῖνος Müll.     

                         46    ἐνυπνίων : ἐνύπνιον Dübn. 

                         53    κορεσθεὶς : κορυσθεὶς Boiss.  

                         71    ἐκλῦσαι  : ἑλκῦσαι Boiss. : ἐκκλέψαι Müll.  

                       102    με παρήπαφε : παρήπαφέν με Müll.  

                       139    σὺν στεναγμῷ : σοὶ στεναγμὸν Müll. 

                       142    φάγῃ : φαγῇ Boiss. 

                   

Τέλος πρέπει να διευκρινιστεί πως έχουµε χρησιµοποιήσει µεικτό κριτικό 

υπόµνηµα: µε θετικό κριτικό υπόµνηµα σηµειώνονται οι διορθώσεις που έχουµε 

υιοθετήσει από τους προγενέστερους µελετήτες του ποιήµατος, ενώ συνήθως µε 

αρνητικό υπόµνηµα σηµειώνονται οι γραφές των χειρογράφων και των µελετητών 

που θεωρήθηκαν εσφαλµένες.   
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SIGLA 

 

 

I. CODICES 

P                 = Parisinus suppl. gr. 690, s. XI, ff. 217v-218v  

Pa               = Parisinus gr. 1630, s. XIV, ff. 213v-214v        

 

II. VIRI DOCTI 

Boiss.         = J. F. Boissonade, Anecdota graeca e codicibus regiis, I, Paris 1829, (fot.   

Hildesheim 1962), 436-444. 

Düb.           = F. Dübner, Fragmenta Euripidis, Paris 1846, 91-94. 

Mül.          = C. F. Müller, Ignatii Diaconi tetrasticha iambica 53, versus in Adamum 

143, Kiliae 1886. 

Mang-Efth. = C. Mango – St. Efthymiadis, The Correspondence of Ignatios the 

Deacon, Text, Translation and Commentary  (CFHB 39 / DOT 11), 

Washington 1997. 

Kuhn       = F. Kuhn, Symbolae ad doctrinae περὶ διχρόνων historiam pertinentes 

(Breslauer Philologische Abhandlungen 6), Vratislaviae 1892, 116-

120. 

III. CETERA 

add.            = addidit 

codd.          = codices 

coni.           = coniecit 

in marg.      = in margine 

m.c.            = metri causa 

om.             = omiserunt 

prop.           = proposuit  

suppl.          = supplevit 

scr.              = scripsit 

transp.        = transposuit 

v.                 = versus 

vv.               = versus 
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Στίχοι Ἰγνατίου εἰς τὸν Ἀδάμ∙ 

πρὸς γὰρ φίλον συμφοραῖς περιπεσόντα ποιεῖται τὸ πόνημα 

 

Ἀγῶνας, ἆθλα καὶ παλαίσματα βλέπων, 

ἃ τοῖς γενάρχαις ὁ προσερπύσας ὄφις 

δι᾿ἡδονῆς ἔπλεξε συμπλακεὶς πάλαι, 

καὶ τὴν πολυθρύλητον ἧτταν θαυμάσας 

                           5    καὶ τῆς παλαιᾶς νῦν ἀρᾶς μεμνημένος,  

ἣν ἐξ ἐκείνων ἡ βροτῶν εὗρεν φύσις,    

ἐχθροῦ φανέντος τῆς πάλης ὑπερτέρου, 

τῆς σῆς ἐν αὐτοῖς συμφορᾶς ἐπαισθάνου 

ὡς καὶ λελαχὼς τῶν ὁμοίων σκαμμάτων. 

 

 

2 cf. Io. Chrys. In Ps. 75 (PG 55, 597, 47): ὁ ὄφις προσερπύσας τινὶ λαθραίως   5 cf. 

Io. Chrys. De An. Or. 3 (PG 54, 658, 3-4): καὶ τὴν παλαιὰν μετέβαλεν ἀράν ; Phot. 

Hom. 7 (p. 77, 33 Laourdas): καὶ τῆς παλαιᾶς ἀπαλλάσσων λύπης καὶ ἀρᾶς  7 

ἐχθροῦ ὑπερτέρου cf. Eur. Med. 921: ἐχθρῶν τῶν ἐμῶν ὑπερτέρους.  

 

 

2 ἃ τοῖς Boiss. : αὐτοῖς codd.   4 πολυθρύλλητον Pa   6 εὗρεν m.c. scr. Boiss. : εὗρε 

codd.   9 λελαχὼς Mang. – Efth. : λελογχὼς Boiss. : λελουχὼς codd. 

 

 

Βλέποντας τους αγώνες, τα κατορθώματα και τα τεχνάσματα, τα οποία το φίδι 

που έρπει στη γη, μηχανευόμενο, έπλεξε μέσω της ηδονής παλαιότερα στους 

γενάρχες, και αφού απορήσεις με την περιβόητη ήττα και θυμηθείς τώρα την 

παλαιά κατάρα, την οποία η ανθρώπινη φύση απέκτησε από εκείνους, εξαιτίας 

του εχθρού που αποδείχτηκε ανώτερος στην αναμέτρηση, συνειδητοποίησε την 

δική σου συμφορά, γιατί και σε σένα έχουν τύχει παρόμοιοι αγώνες.   

 

 



25 

10    Ἐπεὶ γὰρ εἶδε τῶν νοητῶν τὴν φύσιν 

ὁ πρὶν πεσὼν δύστηνος ἐκ φθορᾶς δράκων, 

καὶ τὴν κάτω σύμπηξιν ἀρρήτῳ τάχει  

λόγῳ παραχθεῖσαν τε καὶ βουλῇ μόνῃ 

οἷον τὸ σεπτὸν τῆς ἄνω κληρουχίας, 

                         15    Χερουβίμ, ἀρχὰς καὶ Σεραφὶμ καὶ θρόνους,  

                                 ἀρχαγγέλους τάξεις τε φρικτῶν ἀγγέλων 

                           γῆν, οὐρανὸν καὶ πᾶσαν ἄστρων τὴν θέσιν, 

                           ὕδωρ τε καὶ πῦρ, ἀέρα ξὺν αἰθέρι, 

                           φωστῆρα διφρεύοντα πρὸς τὴν ἡμέραν, 

                    20    ἄλλον δὲ πυρσεύοντα νύκτα προσφόρως, 

 

 

10 τῶν νοητῶν τὴν φύσιν cf. Orig. Contra Cels. 7, 37, 22 (p. 100 Borret): ἀναβαίνειν 

ἐπὶ τὴν τῶν νοητῶν φύσιν  15-16 cf. Const. Apost. 8, 12 Metzger: ὁ δι᾽ αὐτοῦ πρὸ 

πάντων ποιήσας…τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ…ἀρχάς τε καὶ θρόνους, 

ἀρχαγγέλους τε καὶ ἀγγέλους  19-20 cf. Eur. Suppl. 991-992: ἐδίφρευε τόθ᾽ ἅλιος / 

σελάνα τε κατ᾽ αἰθέρα ; cf. Gen. 1, 6: καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς 

μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν ἐλάσσω εἰς 

ἀρχὰς τῆς νυκτὸς   20 cf. Greg. Naz. Or. 32, 55, 41 (PG 36, 184C): οὔτε σελήνην ἐν 

ἡμέρᾳ πυρσεύουσαν∙  

 

 

15 Χερουβεὶμ…Σεραφεὶμ P : Χερουβὶμ…Σεραφεὶμ Pa  17 πᾶσαν τῶν ἄστρων 

θέσιν  codd. : τὴν Boiss. : πᾶσαν ἄστρων τὴν m. c. coni. Kuhn   18 versum post 19 

praebent codd. : transp. Boiss.   τε legi nequit P   αἰθέρει Pa 

 

 

Όταν είδε την φύση των νοητών πραγμάτων, το εχθρικό φίδι που πρωτύτερα 

είχε εκπέσει λόγω της αμαρτίας, και την επίγεια δημιουργία, που έγινε με 

ανείπωτη ταχύτητα, με τον λόγο και μόνο με τη βούληση, δηλαδή αφενός το 

σεβάσμιο βασίλειο της ουράνιας κληρουχίας, τα Χερουβίμ, τις Αρχές, τα 

Σεραφίμ, και τους θρόνους, τους αρχαγγέλους, τα τάγματα των φοβερών 

αγγέλων, και αφετέρου την γη, τον ουρανό και τη διάταξη όλων των άστρων, το 

νερό και τη φωτιά, τον αέρα και μαζί τον αιθέρα, το φωτεινό σώμα που οδηγεί το 

άρμα του την ημέρα και το άλλο αστέρι που φωτίζει με τους πυρσούς του την 

νύκτα,      
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                            κτήνη τε νηκτὰ πάντα καὶ πτηνῶν γένος, 

καὶ πάντα κόσμον ἐν λόγῳ πεφηνότα, 

τοῦτον δὲ χειρὶ καὶ προβουλίῳ μόνῳ 

λαβόντα τὴν ὕπαρξιν ἐνθεεστέραν,  

                         25    καὶ δεσπότην δειχθέντα τῶν τεταγμένων, 

ὡς παντὸς ἄλλου προκριθέντα τῷ λόγῳ, 

τιμῆς τε πάσης ἔνθεν ἠξιωμένον, 

ἐκ τοῦ δεδεῖχθαι τοῦ Θεοῦ κατ᾿ εἰκόνα, 

κινεῖ κατ᾿ αὐτοῦ πᾶσαν ἐκ φθόνου πάλην, 

                         30    ἕως ἀφῆκε τῆς Ἐδὲμ τοῦ χωρίου, 

ἐν ᾧ τέθειτο καὶ φυτουργεῖν καὶ μένειν 

 καὶ ταῖς ἐκεῖθεν ἐντρυφᾶν γεωργίαις. 

 

21 νηκτὰ πάντα cf. Corp. Herm. 24, 17  Festugière – Nock: φιλοῦσι δὲ τὴν γῆν οἱ 

ὄφεις καὶ ὅσα ἕρπει∙ τὸ δὲ ὕδωρ τὰ νηκτὰ πάντα : cf. Georg. Cedr. Comp. hist. (I p. 

9, 6 Bekker): τῇ ε’ ἡμέρᾳ τὰ ἑρπετά, τὰ νηκτὰ πάντα   28 cf. Gen. 1, 27: καὶ 

ἐποίησεν ὁ θεὸς ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν. 

 

21 νυκτὰ Pa   23 τοῦτον codd. : βροτὸν coni. Müll.   δὲ legi nequit P   24 

ἐνδεεστέραν Dübn.    25 τετυγμένων Müll.   28 δεδεῖχθαι : τετύχθαι coni. Müll.   31 

τέθητο P         

 

 

 

 

 

 

 

τα θηρία και όλα όσα κολυμπούν στο νερό και τα πτηνά, και γενικά όλο τον 

κόσμο που φανερώθηκε με τον λόγο, τον άνθρωπο που πλάστηκε από το χέρι 

και μόνο με το σχέδιο του Θεού, και έλαβε ύπαρξη περισσότερο θεική και έγινε 

κύριος όλων των ειδών και επειδή προτιμήθηκε να υπερτερεί από όλα τα όντα ως 

προς την λογική και αξιώθηκε με κάθε τιμή λόγω του ότι φάνηκε όμοιος με την 

εικόνα του Θεού, το φίδι, από την ζήλια του, ξεκινά εναντίον του κάθε είδους 

πάλη, έως ότου εγκατέλειψε τον τόπο της Εδέμ, στον οποίο είχε εγκατασταθεί 

για να καλλιεργεί, να μένει  και να απολαμβάνει τα αγαθά αυτής της γης. 
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Ἐδέμ, τὸ πάντων θαῦμα τῆς ἕω τόπων, 

ἣν τετράκλυστον ὥσπερ ἀρδεῦον ὕδωρ 

                        35    φυτῶν ἁπάντων δεικνύει μαιεύτριαν, 

πολλὴν φερόντων τέρψεως εὐμορφίαν 

καὶ πᾶσαν ὄψιν ἑστιώντων εἰς ἄγαν. 

ᾯπερ δεδοικὼς ὁ πλάνος προσεγγίσαι, 

ὡς οἷα χειρὶ τοῦ Θεοῦ λελημμένῳ 

                          40    καὶ τὴν ἐκεῖθεν ὄψιν ὡραïσμένῳ,    

Εὔᾳ πρόσεισι τῇ φύσει νωθεστέρᾳ 

καὶ τῇ πρὸς ἄνδρα προσβολῇ σοφωτέρᾳ, |   

            107v             ἥν εἰς βοηθὸν καὶ συνεργὸν τοῦ βίου, 

πλευρᾶς ἐκείνου μικρὸν ἐξελὼν τρύφος, 

                         45    ἔδειμε καὶ δέδωκεν αὐτῷ πανσόφως  

ἐνυπνίων δώρημα καὶ πόνων ἄκος∙ 

 

34-35 cf. Gen. 2, 10: ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ Ἐδὲμ ποτίζειν τὸν παράδεισον∙ 

ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς.  43 βοηθὸν cf. Gen. 2, 18: Καὶ εἶπεν 

κύριος ὁ θεός Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον∙ ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν 

κατ᾽ αὐτόν.  44 cf. Gen. 2, 21: καὶ ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ 

ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾽ αὐτῆς.  46 cf. Eur. Andr. 121: ἄκος τῶν δυσλύτων πόνων  

 

 

34 ἀρδευτὴς Müll.  35 μαιευτρίαν Boiss.  37 ἑστιώτων P  38 πλάνης Boiss.  39 

δεδμημένῳ Müll.   44 ἐκεῖνος Müll.  46 ἐνύπνιον Dübn. 

 

 

 

Η Εδέμ, το θαύμα όλων των τόπων της Ανατολής, την οποία το νερό την ποτίζει με 

τέσσερα ποτάμια και την αναδεικνύει μητέρα όλων των φυτών που έχουν μία 

απολαυστική ομορφιά και χορταίνουν το βλέμμα όλων. Ο δόλιος φοβήθηκε να 

πλησιάσει τον Αδάμ, επειδή είχε πλαστεί από το χέρι του Θεού, και είχε γίνει 

ωραίος όπως τον ίδιο τον Θεό, πλησιάζει την Εύα που από την φύση της ήταν πιο 

αδύναμη, αλλά και πιο ικανή για να επιτεθεί στον άντρα, αυτήν που ο Θεός την 

είχε πλάσει αφαιρώντας ένα μέρος από το πλευρό του Αδάμ και του την 

πρόσφερε, με κάθε σοφία, ως βοηθό και σύντροφο στην ζωή, ως ένα δώρο για τα 

όνειρα, και ένα βάλσαμο για τους κόπους. 
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                                 οἷς καὶ παρασχὼν ἐντολῶν ὑποσχέσεις 

πάντων φυτῶν προὔτρεψε τὴν ἐξουσίαν, 

ἑνὸς δέ <δὴ> μάλιστα μὴ ψαύειν ὅλως, 

                         50    ὡς εἰ φάγοιεν, δεινὸν ἐκτίσαι μόρον, 

εἴπερ δὲ μὴ τρώσειαν αὐτοῦ τὸν νόμον, 

βιοῦν ἀλύπως εἰς χρόνων εὐκληρίας. 

Ταύτῃ προσελθὼν καὶ κορεσθεὶς καὶ πάλιν, 

χωρεῖ πρὸς αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνας καὶ λέγει∙ 

 

 

 

 

 

47-50 cf. Gen. 2, 16-17: καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ Ἀδὰμ λέγων Ἀπὸ παντὸς 

ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγῃ, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν 

καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ, ᾗ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, θανάτῳ 

ἀποθανεῖσθε. ; δεινὸν…μόρον cf. Orac. Sib. 5, 451 (p. 126 Geffcken): καὶ Πάφος 

αἰάξει δεινὸν μόρον ;  cf. Georg. Cedr. Comp. Hist. (I p. 549, 9 Bekker): ἔνθα μόρος 

σε δεινὸς ἁρπάσει τάλαν 

 

 

 

49 δὴ suppl. Dübn. : ὡς add. Boiss. : om. codd.  50 φάγοιεν Boiss. : φάγοιε codd.  53 

κορυσθεὶς  coni. Boiss.   πάλαι Dübn. 

    

 

Σε εκείνους ο Θεός, αφού τους έδωσε υποσχέσεις για τις εντολές του, τους 

παραχώρησε την κυριαρχία όλων των δέντρων, αλλά (τους είπε) ιδιαίτερα ένα 

δέντρο να μην αγγίξουν καθόλου, επειδή εάν το δοκίμαζαν, θα πλήρωναν με 

φρικτό θάνατο, ενώ εάν δεν παρέβαιναν την εντολή του, θα ζούσαν χωρίς λύπες, 

χρόνους ευτυχισμένους. Αφού χορτάτος πλησίασε πάλι την Εύα, επιχειρεί 

αυτούς τους αγώνες (λόγους) και λέει: 
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                                              ΟΦΙΣ 

                         55    Τι δὴ πρὸς ὑμᾶς εἶπεν ὁ πλάσας, γύναι; 

«μὴ τοῦδε προσψαύσητε τοῦ φυτοῦ μόνου»; 

Ὡς μὴ θεοὶ γένησθε, βασκήνας ἔφη. 

ΕΥΑ 

Ἔφησε παντὸς ἐκ ξύλου βεβρωκέναι,  

τούτου δὲ γεῦσιν τοῦ φυτοῦ φυγεῖν μόνην, 

                         60    ὡς μὴ λάβοιμεν ἀντὶ βρώσεως μόρον. 

ΟΦΙΣ 

Μὴ δὴ σὺ ταῦτα σαῖς φρεσὶν βαλοῦ, γύναι,   

ᾔδει γάρ, εἰ φάγοιτε τοῦ ξύλου μόνου, 

ἔσεσθε πάντως ὡς θεοί δεδορκότες. 

ΕΥΑ  

Ἀδὰμ προσῆλθες τἀνδρί μου καὶ δεσπότῃ 

                         65    ἢ πάντα θαρσῶν ἧκες ὡς ἐμέ, ξένε; 

ἔγνως γὰρ ὡς πέφυκα τοῦδε δευτέρα. 

 

55-56 cf. Gen. 3, 1: καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί Τί ὅτι εἶπεν ὁ θεὸς Οὐ μὴ φάγητε 

ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ;  61 cf. Orac. Chald. 107, 1 (p. 92 Des 

Places): μὴ τὰ πελώρια μέτρα γύης ὑπὸ σὴν φρένα βάλλου   62-63 cf. Gen. 3, 5: 

ᾔδει γὰρ ὁ θεὸς ὅτι ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ 

ὀφθαλμοί, καὶ ἔσεσθε ὡς θεοὶ γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν. 

 

55 ἡμᾶς P   59 μόνον Pa   61 λαβοῦ Pa  φρεσὶν m.c. scr. Boiss.  62 ἤδη P   64 

προσῆλθε P   65 εἰς ἐμὲ P 

 

ΟΦΙΣ: Γυναίκα, γιατί σας είπε ο Πλάστης «να μην αγγίξετε αυτό μόνο το φυτό»; 

Από φθόνο μήπως γίνετε θεοί σας το είπε. ΕΥΑ: Είπε να φάμε από κάθε δέντρο, 

αλλά να αποφύγουμε την γεύση αυτού μόνο του φυτού, για να μην λάβουμε σε 

αντάλλαγμα αυτής της τροφής, τον θάνατο. ΟΦΙΣ: Γυναίκα, μην βάζεις αυτά τα 

λόγια στο μυαλό σου, επειδή εκείνος γνώριζε πως αν δοκιμάσετε από αυτό μόνο 

το δέντρο, θα γίνετε ισόθεοι αφού θα βλέπετε σαν θεοί. ΕΥΑ: Ήρθες για τον 

Αδάμ, τον άντρα μου και κύριο μου, ή έχοντας υπερβολικό θάρρος ήρθες σε 

μένα, ξένε; Γιατί γνωρίζεις ότι είμαι κατώτερη του.   
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                                                     ΟΦΙΣ 

Ἀδὰμ θελούσης, οὐδὲν ἰσχύει, γύναι∙ 

ἐφέψεται γάρ, εἰ παραινέσεις, λόγοις 

καὶ δέξεται τάχιστα, σὺν σοὶ καὶ φάγῃ. 

ΕΥΑ  

                        70    Ὄντως προσῆλθες ὡς ἐχούσῃ δειλίαν 

καὶ μηχαναῖς με τοῦτον ἑλκῦσαι λέγεις∙ 

πρόσειμι λοιπόν, εἴ γε δέξεται τάδε. 

ΟΦΙΣ 

Μὴ δὴ προσέλθῃς τἀνδρὶ γεύσεως ἄτερ, 

πρώτη δὲ πειράθητι καὶ πρώτη φάγε∙  

                         75    πείσεις γὰρ οὕτως εὐπετῶς∙ γυνὴ γὰρ εἶ. 

ΕΥΑ  

Ἔπεισας ὡς φάγοιμι καὶ τῷ συζύγῳ 

φαγεῖν παραινέσαιμι, σύμβουλε ξένε, 

εἰ δὴ τύχοιμεν, ὧνπερ εἶπας, ἐλπίδων; 

 

75 cf. Eur. Andr. 85: πολλὰς ἂν εὕροις μηχανάς, γυνὴ γὰρ εἶ. 

71 ἑλκῦσαι Boiss. : ἐκκλέψαι Müll.  73-74 vv. in marg. scripsit P   

   

ΟΦΙΣ: Γυναίκα, ο Αδάμ δεν έχει καθόλου δύναμη, αν θέλεις εσύ, γιατί θα 

ακολουθήσει τα λόγια (σου), αν εσύ τον συμβουλέψεις και θα δεχτεί τάχιστα και 

θα δοκιμάσει μαζί σου. ΕΥΑ: Πράγματι, με πλησίασες επειδή είμαι δειλή και μου 

λες να τον παρασύρω με τεχνάσματα, πλησιάζω λοιπόν (για να δω), αν βέβαια 

θα τα δεχτεί. ΟΦΙΣ: Μην πλησιάσεις τον άντρα, χωρίς να το έχεις γευτεί, αλλά 

δοκίμασε και φάε πρώτη∙ έτσι θα τον πείσεις ευκολότερα∙ γυναίκα είσαι 

άλλωστε. ΕΥΑ: Με έπεισες να δοκιμάσω και να προτρέψω και τον σύζυγο μου να 

φάει, παράξενε σύμβουλε∙ μακάρι πράγματι να τύχουμε τις προσδοκίες που μας 

είπες. 
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     ΟΦΙΣ 

Μὴ δὴ βραδείας τὰς ὑποσχέσεις δίδου, 

                            80    ὡς ἂν ταχείας τὰς ἐμὰς λήψῃ, γύναι ∙ 

τὸ γὰρ βραδῦνον οἶδε μὴ τίκτειν χάριν. 

ΕΥΑ   

                                    Ἄνερ, τὸ τερπνὸν τοῦδε τοῦ φυτοῦ βλέπων 

ἡδῦνον ὡς μάλιστα γεῦσιν καὶ θέαν, 

δέδεξο, καὶ γένοιο θεῖος, εἰ φάγοις. 

ΑΔΑΜ 

                           85    Θεῖον τὸ δῶρον, εἰ παρέσχε τις ξένος; 

Καὶ πῶς θεὸν θήσει με γεῦσις, εἰ φάγω; 

                                    Θεὸς γὰρ οὐδείς, ὃς μεθέξει βρωμάτων. 

 ΕΥΑ 

Ζητεῖς δὲ βέλτιόν <τι> τοῦ γνῶναι, φίλε, 

φύσιν καλῶν τε καὶ κακῶν ἐν τῷ βίῳ; 

                           90    Τούτου μετασχών, τοῖν δυοῖν πεῖραν λάβοις. 

 

81 cf. Areth. Script. minor. Op. 38 (I, p. 294 Westerink): «ὠκεῖαι χάριτες 

γλυκερώτεραι, ἢν δὲ βραδύνῃ, πᾶσα χάρις κενεή, μηδὲ λέγοιτο χάρις» καὶ τὸ 

δημῶδες τοῦτο «βραδεῖα δόσις, ματαία χάρις».  82-83 cf. Gen. 3, 6: καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ 

ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν 

ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι   88-89 cf. Gen. 3, 22: καὶ εἶπεν ὁ θεὸς Ἰδοὺ Ἀδὰμ γέγονεν ὡς 

εἷς ἐξ ἡμῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν. 

 

 

88 τι add. Boiss. : om. codd.   

 

 

 

ΟΦΙΣ: Μην καθυστερείς τις υποσχέσεις, γυναίκα, για να λάβεις σύντομα και τις 

δικές μου∙ μάθε πως η αργοπορία δεν γεννά την ευεργεσία. ΕΥΑ: Άντρα, δές την 

ομορφιά αυτού του φυτού, το οποίο ευχαριστεί τόσο πολύ την γεύση και την 

όραση, δέξου, και αν το φας, θα γίνεις θεϊκός.  ΑΔΑΜ: Θεϊκό το δώρο. Μήπως το 

έδωσε κάποιος ξένος; Μα πως η γεύση, αν το δοκιμάσω, θα με κάνει Θεό; Επειδή 

κανένας δεν γίνεται Θεός με το να δοκιμάσει κάτι φαγώσιμο.  ΕΥΑ: Καλέ μου, 

ζητάς να γνωρίσεις κάτι ανώτερο, δηλαδή την φύση των καλών και των κακών 

στην ζωή; Αν το φας, θα γνωρίσεις και τα δύο. 
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ΑΔΑΜ 

Καὶ πῶς γέ τις, τεθέντας ἐκβαίνων ὅρους, 

                                 οὓς ὁ κτίσας ἔπηξεν ἠκριβωμένως; 

Ὡς ἐκλάπης, τάλαινα, τῇ ῥαθυμίᾳ! 

ΕΥΑ   

Ἔχεις ἀφορμὰς τὰς σαλευούσας ὅρους∙ 

                         95    ἐμοὶ πρόσαψον, ἣν δέδοικας αἰτίαν, 

κἀγώ σε λύσω παντελοῦς ὀφλήματος. 

ΑΔΑΜ 

                                Ἰδού, γέγευμαι, καὶ φθορὰν εἴσω, γύναι, 

βλέπω συνεισρέουσαν ἐν τῇ κοιλίᾳ, 

ἐξ ἧς, ἐγᾦμαι, δεινὸς εἰσπέσοι μόρος. 

ΕΥΑ   

                      100    Καὶ τὴν ἐμὴν τρύχουσιν ἔνδον γαστέρα  

ὠδῖνες, ἃς εἴληφα γεύσει τοῦ ξύλου, 

                                 ἐξ οὗ με παρήπαφε δυσμενὴς ὄφις. 

 

91-94 cf. Georg. Pis. Exp. Pers. II 328 (p. 113 Pertusi): μηδ᾽ αὖ σαλεύσας τοὺς 

πεπηγμένους ὅρους ; cf. Georg. Pis. Bell. Av. 39-40 Pertusi: τῶν μὲν θελόντων τοὺς 

πεπηγμένους ὅρους ἀεὶ σαλεύειν 102 cf. Gen. 3, 13: καὶ εἶπεν ἡ γυνή Ὁ ὄφις 

ἠπάτησέν με, καὶ ἔφαγον. : δυσμενὴς ὄφις cf. Nonn. Dion. 15, 133 (I p. 323 

Keydell): αὐχένι δυσμενέων ὀφιώδεα δεσμὸν ἑλίξας ; cf. Man. Phil. Carm. 237, 301 

(II, p. 253 Miller): Εἶτα πάλιν ὑφεῖρψε δυσμενὴς ὄφις  

 

93 ἐκλάπεις P   96 παντελῶς Pa   99 εἰσπέσοι codd. : εἰσπέσῃ Boiss.   102 

παρήπαφέν με Müll. 

  

ΑΔΑΜ: Και με ποιο τρόπο θα τα γνωρίσει κανείς, αν παρέβη τους όρους που 

έχουν τεθεί, αυτούς που ο Κτίστης θέσπισε με ακρίβεια; Δύστυχη, πως 

εξαπατήθηκες από την ραθυμία σου. ΕΥΑ: Έχεις αφορμές που παρακάμπτουν 

τους κανόνες. Καταλόγισε σε μένα την κατηγορία που φοβάσαι, και εγώ θα σε 

απαλλάξω από κάθε ευθύνη. ΑΔΑΜ: Ιδού, δοκίμασα, και την ίδια στιγμή βλέπω 

την φθορά να ρέει μέσα στην κοιλιά μου, κι  απ᾽ αυτή νομίζω θα προκληθεί 

φρικτός θάνατος. Και την δική μου κοιλιά βασανίζουν οι πόνοι της γέννας που 

απέκτησα με την γεύση του καρπού, από το οποίο με παραπλάνησε ο εχθρικός 

όφις. 
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ΑΔΑΜ 

Γυμνοὶ φανέντες, φεῦ, γύναι, τὰ νῦν φράσον ∙ 

περιστελοῦμεν αἰσχύνην πῶς; εἰπέ μοι ∙ 

                       105    ὁρῶ γὰρ ὡς οὐκ ἔστιν αἰσχύνης σκέπη. 

ΕΥΑ   

                                 Τραχεῖα ταῦτα φύλλα συκῆς, ὡς βλέπεις∙   

                                 τούτοις περιστείλωμεν αἰσχύνης θέαν∙ 

τραχὺς γὰρ ἡμῖν συμπεσεῖται νῦν βίος. 

ΑΔΑΜ 

Ἔγνως τὸ δεινὸν ὀψέ πως τῶν σφαλμάτων, 

                       110    καὶ τῆς δοθείσης νῦν ἐπῄσθου ζημίας∙ 

οὐκοῦν τὸ κέρδος εἰσδέχου τῶν πρακτέων. 

 

 

 

103 φεῦ, γύναι cf. Eur. Med. 358:  φεῦ φεῦ, μελέα τῶν σῶν ἀχέων, δύστηνε γύναι  

106-107 cf. Gen. 3, 7: καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ 

ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα. : cf. Ioann. Chrys. In parab. II Luc. (PG 61, 756, 32): 

Διὰ τί φύλλα συκῆς; Ὅτι τραχέα εἰσὶ καὶ πικρά. Ἐπειδὴ δὲ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν 

τραχύτης προσεγένετο αὐτῷ πραγμάτων καὶ πικρία πολλὴ  108 τραχὺς βίος cf. 

Orig. Schol. Luc. (PG 17, 328B): Τραχὺς ἦν ἡμῶν ὁ βίος 

 

 

106 τραχεῖα sic codd. : an τραχέα scrib. ? sed metro obstat 

 

 

 

 

ΑΔΑΜ: Αλίμονο γυναίκα! Είμαστε γυμνοί! Πες μου τώρα πως θα καλύψουμε την 

ντροπή, γιατί βλέπω πως δεν υπάρχει κάλυμμα για την ντροπή.  ΕΥΑ: Tραχιά 

είναι τα φύλλα της συκιάς καθώς βλέπεις, Μ᾽ αυτά θα καλύψουμε την θέα της 

ντροπής, γιατί τραχύς θα είναι και ο βίος που μας περιμένει τώρα. ΑΔΑΜ: Πολύ 

αργά κατάλαβες την σοβαρότητα των σφαλμάτων, και τώρα αντιλήφθηκες την 

ποινή που μας δόθηκε∙ δέξου επομένως  το αντίτιμο για τις πράξεις σου. 
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                                                      ΕΥΑ 

                                Ἔγνων παρακλαπεῖσα τὸν νοῦν ἀφρόνως 

                                 καὶ σὰς ὑποφθείρασα, σύζυγε, φρένας 

ὅθεν δέδειγμαι τῆς φθορᾶς παραιτία. 

ΑΔΑΜ 

                      115     Οὐκ αἰσθάνῃ τοῖς ὠσίν, ὦ γύναι,  ψόφου 

ἄνωθεν  ὥσπερ ἐκ Θεοῦ κτυπουμένου;   

                                 Ὡς εὐλαβοῦμαι τὴν δίκην τῶν δρωμένων! 

ΕΥΑ   

Ποδῶν Θεοῦ πάρεστιν εἰς ὦτα κτύπος∙  

οὗ δειλιῶσα τὴν παρουσίαν φέρειν 

                       120    σὺν σοὶ κρυβῆναι μᾶλλον εὐδοκῶ, φίλε. 

ΑΔΑΜ 

Ποῖος τόπος κρύψει με, καὶ κρυβήσομαι; 

                                 Οὐδεὶς γὰρ ἔξω τοῦ Θεοῦ τόπος πέλει, 

ἐν ᾧ φυγὼν λάθοιμι· πλὴν ἕπου, γύναι. 

 

112 cf. Leo Diac. Laud. Imp. Bas. p. 428, 1 Sykutres: ὡς μὴ παρακλαπῆναι τὸν νοῦν  

114 τῆς φθορᾶς παραιτία cf. Georg. Pis. Bell. Av. 515 Pertusi: καὶ γεῦσις ἔσται μὴ 

φθορᾶς παραιτία  118 cf. Eur. Iphig. Aul. 438: ποδῶν ἔστω κτύπος : cf. Neoph. Incl. 

Comm. Gen. 8, 101 Detorakes: καὶ ψόφον ἐνηχοῦνται ποδῶν Θεοῦ  119 cf. Eus. 

Dem. Evang. 3, 6, 37 Heikel: μὴ φέροντες αὐτοῦ τὴν παρουσίαν  123 cf. Eur. Tr. 

1270: σὺ δ᾿, ὦ γεραιὰ δυστυχεστάτη γύναι, ἕπου. 

 

113 ὑποφθείρουσα Pa   116 κτυπουμένου : κ supra lineam scripsit P   119 δειλιῶσα 

Boiss. : δειλιῶντα codd.   παρουσίαν : παρρησίαν Pa 

 

ΕΥΑ: Κατάλαβα ότι αφού με απερισκεψία έχασα το μυαλό μου και έβλαψα και 

την δική σου την ψυχή, σύζυγε, πως έγινα η πρωταίτια της αμαρτίας. ΑΔΑΜ: 

Γυναίκα, δεν ακούς τον θόρυβο από ψηλά σαν να προέρχεται από τον Θεό; Πως 

φοβάμαι την τιμωρία για τις πράξεις μας! ΕΥΑ: Φτάνει στα αυτιά μου ο θόρυβος 

από τα πόδια του Θεού, την παρουσία του φοβάμαι να αντιμετωπίσω, προτιμώ 

να κρυφτώ μαζί σου, αγαπημένε. ΑΔΑΜ: Ποιός τόπος θα με κρύψει και θα 

κρυφτώ, αφού δεν υπάρχει κανείς τόπος έξω από την δικαιοδοσία του Θεού, 

ώστε να καταφύγω και να κρυφτώ. Γυναίκα ακολούθησε με.  
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ΘΕΟΣ 

Ἀδάμ, τὸ πάντων κτισμάτων ὑπερφέρον,  

                       125    τὸ τῆς ἐμῆς μέλημα χειρὸς καὶ κτέαρ, 

ποῦ νῦν ἔβης; καὶ ποῖος ἀνθ᾿ οἵου πέλεις; 

                 ΑΔΑΜ 

                                Οἱ σοὶ λόγοι με γυμνὸν ὄντα καὶ πόδες 

εἰς προῦπτον οὐκ ἐῶσιν ἐλθεῖν, ἀλλά γε 

δεινὴ φυγή με συμποδίζει καὶ φόβος. 

ΘΕΟΣ 

                      130    Τίς, ὦ τάλας, σὰς νῦν παρήγαγε φρένας 

καὶ τὴν γύμνωσιν ἄρτι δεικνύει βλέπειν, 

                                 εἰ μὴ προσῆλθες, οἷς προσελθεῖν οὐ θέμις; 

                  ΑΔΑΜ 

Γυναικὶ πεισθείς, ἥν δέδωκας ὁ πλάσας, 

πολλὴν φερούσῃ πεισμονὴν ἐκ τοῦ λέγειν,     

                       135    ξύλῳ προσῆλθον, οὗ φαγεῖν οὐκ ἦν θέμις. 

 

130-132 cf. Gen. 3, 11: Τίς ἀνήγγειλέν σοὶ ὅτι γυμνὸς εἶ; μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ 

ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἔφαγες; ; παρήγαγε φρένας 

cf. Archil. Fragm. 124b, 4 West: γαστὴρ νόον τε καὶ φρένας παρήγαγεν  133 cf. Gen. 

3, 12:  Ἡ γυνή, ἥν ἔδωκας μετ᾿ ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγον. 

 

 

130 τάλας coni. Kuhn : τάλαν Boiss. : τάλα codd. 

 

 

 

ΘΕΟΣ: Αδάμ, εσύ, το ανώτερο από τα δημιουργήματα μου, έργο και κτήμα του 

δικού μου χεριού, που πήγες τώρα; Και πώς άλλαξες;  ΑΔΑΜ: Τα λόγια σου και 

τα πόδια καθώς είμαι γυμνός δεν με αφήνουν να φανερωθώ, αλλά με εμποδίζει 

η φοβερή φυγή και ο φόβος. ΘΕΟΣ: Ποιος, δύστυχε, σε παρέσυρε και σε κάνει να 

βλέπεις την γύμνια σου, αν δεν πλησίασες εκείνα που δεν επιτρεπόταν να 

πλησιάσεις; ΑΔΑΜ: Πείστηκα από την γυναίκα που μου έδωσες εσύ, ο 

δημιουργός μου, από τα λόγια της που είχαν μεγάλη πειθώ, πλησίασα το δἐντρο, 

το οποίο δεν έπρεπε να βάλω στο στόμα μου.   
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ΘΕΟΣ 

Ἐπεὶ γυναικὸς εὑρέθης ἡττημένος 

                                  καὶ τῆς ἐφετμῆς τῆς ἐμῆς παρεκλάπης,  

ἔσῃ γεωργῶν τὰς ἀκάνθας τοῦ βίου, 

αὔξων ἐπαύξων σὺν στεναγμῷ καὶ λύπας, 

                       140    τέξῃ δὲ τέκνα σὺν λύπαις, θνητὴ φύσις∙ 

ἱδρῶσι τὸ πρόσωπον ἐρραντισμένος 

                                φάγῃ τὸν ἄρτον ἐν κόποις καὶ φροντίσιν, 

                                ἕως, ἐὼν γῆς γηγενής, πάλιν δράμῃς.  

 

 

 

 

 

 

136 cf. Eur. Andr. 697: γυναικός, ὦ κάκισθ᾿, ἡσσημένος  138 cf. Gen. 3, 17-18: 

ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου…ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι  ; 

τὰς ἀκάνθας τοῦ βίου cf. Greg. Naz. In seips. Or. 26, 14, 32 (PG 35, 1245D): ἵνα 

γυμνὸς διαδράμω τὰς ἀκάνθας τοῦ βίου  139 cf. Gen. 3, 16 Πληθύνων πληθυνῶ 

τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου, ἐν λύπαις τέξῃ τέκνα∙  141-143 cf. Gen. 3, 

19: ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ αποστρέψαι σε εἰς 

τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήφθης∙ ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ.  

 

139 σοὶ στεναγμὸν Müll.  142 φαγῇ Boiss.  φροντίσι P  143 πάλιν δράμῃς Vassis : ἐς 

γῆν ἕως, ὢν γηγενής, δραμῇ πάλιν Müll. : παλινδρόμει codd. 

                                                      

 

ΘΕΟΣ: Επειδή ηττήθηκες από την γυναίκα, και παρασύρθηκες μακριά από την 

εντολή μου, θα ζεις καλλιεργώντας τα αγκάθια του βίου, αυξάνοντας και 

πληθαίνοντας τις λύπες με στεναγμό, και θα γεννάς τα παιδιά σου με πόνους, 

θνητή φύση. Λουσμένος στο πρόσωπο με ιδρώτα θα τρως το ψωμί με κόπους και 

με βάσανα, ωσότου εσύ, που είσαι γιος της γης, να επιστρέψεις στην γη. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 

9 λελαχώς: Προτιµήθηκε ο τύπος «λελαχώς» για να αποδοθεί ο παρακείµενος του 

λαγχάνω, έναντι του «λελογχώς» που είχε προτείνει ο Boissonade, επειδή 

ταιριάζει περισσότερο παλαιογραφικά µε τον τύπο «λελουχώς» που παραδίδουν οι 

κώδικες. Ο χαρακτήρας –α συχνά προκαλούσε σύγχυση στους βυζαντινούς 

αντιγραφείς µε αποτέλεσµα κάποιες φορές να τον αποδίδουν µε τον δίφθογγο –ου. 

 

18 ξὺν: Προτιµήθηκε από τον ποιητή ο αττικός τύπος της πρόθεσης «σὺν» 

προκειµένου να µεταβληθεί η όγδοη συλλαβή σε θέσει µακρόχρονη και έτσι να 

διατηρηθεί η προσωδία του στίχου. 

 

19-20 Στίχοι στους οποίους αντικατοπτρίζεται µε ένα µοναδικό τρόπο η σύζευξη της 

χριστιανικής και της θύραθεν παιδείας του Ιγνατίου. Ο ποιητής αφορµάται  από το 

χωρίο της Γένεσης όπου περιγράφεται η δηµιουργία του ήλιου και της σελήνης, καὶ 

ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν 

εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτὸς (Γεν. 1, 6) και το 

εµπλουτίζει µε εικόνες της αρχαιοελληνικής µυθολογίας, φωστῆρα διφρεύοντα 

πρὸς τὴν ἡμέραν,/ ἄλλον δὲ πυρσεύοντα νύκτα προσφόρως. Σύµφωνα µε τη 

µυθολογία ο ήλιος ήταν ένας θεός µε ανθρώπινη µορφή που οδηγούσε το πύρινο 

άρµα του γύρω από τη γη, και έτσι τη φώτιζε και τη ζέσταινε. Το ρήµα «διφρεύω» 

του ποιήµατος αποδίδει έξοχα αυτήν την µυθολογική εικόνα του ήλιου ως 

αρµατηλάτη. Πρβλ. και τους επόµενους στίχους από την αρχαία τραγική ποίηση: σὲ 

δ᾽ ὦ φαεννῆς ἡμέρας τὸ νῦν σέλας,/ καὶ τὸν διφρευτὴν Ἥλιον προσεννέπω 

(Σοφ. Αίας 856-857), ἐδίφρευε τόθ᾽ ἅλιος / σελάνα τε κατ᾽ αἰθέρα (Σοφ. 

Ικέτιδες 991-992). 

Αντίστοιχα και η σελήνη στην αρχαιότητα ήταν µία θεότητα που ήταν 

συνδεµένη µε το φως (σέλας), αλλά το φως της νύχτας. Συχνά αποκαλούνταν µε 

διάφορα ονόµατα όπως Μήνη, Φοίβη, Αίγλη, Πασιφάη κ.α, και απεικονίζονταν να 
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οδηγεί ένα άρµα µε φτερωτά άλογα
71

. Η χρήση του ρήµατος «πυρσεύω» από τον 

ποιητή  ίσως να παραπέµπει στους στίχους της Ελένης του Ευριπίδη, πολλοὺς δὲ 

πυρσεύσας φλογερὸν σέλας ἀμφιρύταν72, είτε στα λόγια του Ναζιανζηνού, οὔτε 

σελήνην ἐν ἡμέρᾳ πυρσεύουσαν∙73. Σε κάθε περίπτωση το ρήµα αυτό είναι µία 

εξαιρετική επιλογή γιατί εκφράζει µε ένα µοναδικό τρόπο ορισµένες ιδιότητες της 

Σελήνης: η Σελήνη είναι το ουράνιο σώµα που φωτίζει την νύχτα και ταυτόχρονα 

σηµατοδοτεί την νύχτα, καθώς το ρήµα πυρσεύω έχει την σηµασία του ανάµµατος 

ενός πυρσού, αλλά και την έννοια της µετάδοσης ενός µηνύµατος βλ. s. v.  2. (kindle) 

και 3. (signal by beacon fires) Lampe.   

 

33-34 Σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη, ο κήπος των πρωτοπλάστων, η Εδέµ, 

βρισκόταν στην Ανατολή και διασχίζονταν από τέσσερα ποτάµια, τον Φίσονα, τον 

Γήονα, τον Τίγρη και τον Ευφράτη, βλ. Γένεση 2, 8-13.  

 

41-42  Η Εύα χαρακτηρίζεται αδύναµη ως προς την φύση της, αλλά παράλληλα 

ικανότατη στο να παραπλανήσει τον Αδάµ. Μια παρόµοια αντίληψη για την γυναίκα 

εκφράζεται και στην Μήδεια του Ευριπίδη, όπου οι γυναίκες παρουσιάζονται 

αδύναµες για τις αγαθές πράξεις, αλλά ικανότατες στο να διαπράξουν οποιοδήποτε 

κακό, γυναῖκες, ἐς μὲν ἔσθλ᾽ ἀμηχανώταται,/ κακῶν δὲ πάντων τέκτονες 

σοφώταται (Μήδεια 408-409). 

 

50 μόρον: Αρχαιοελληνική λέξη που σηµαίνει την µοίρα αλλά και τον θάνατο. Εδώ 

προτιµήθηκε η έννοια του θανάτου προκειµένου να αποδοθεί η σηµασία του χωρίου 

της Γενέσεως, όπου υπάρχει η εντολή του Θεού προς τους πρωτόπλαστους, καὶ 

ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ Ἀδὰμ λέγων Ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ 

παραδείσῳ βρώσει φάγῃ, ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ 

πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ, ᾗ δ᾽ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, θανάτῳ 

ἀποθανεῖσθε (Γένεση 2, 16-17).    

                                                 
71 Για τους αρχαίους µύθους που σχετίζονται µε  τον  ήλιο και την σελήνη βλ. E. Kerényi, Ἡ 

μυθολογία τῶν Ἑλλήνων, μτφρ. Δ. Σταθοπούλου, Ἀθῆναι 1968, 202-210.   
72 Ελένη 1126. 
73 Βλ. την οµιλία 32 του Ναζιανζηνού, «De moderatione in disputando», στην PG 36, 184C.  
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 {71 ἑλκῦσαι: Πιθανότατα αυτή η γραφή των χειρογράφων να είναι λανθασµένη και 

να οφείλεται σε κάποια αυθαίρετη µετάθεση γραµµάτων του τύπου «ἑλκῦσαι»74, 

διόρθωση που προτάθηκε και από τον Boissonade
75

. Ωστόσο διατηρήσαµε το 

«ἐκλῦσαι» των κωδίκων για νοηµατικούς λόγους, επειδή το ρήµα ἐκλῦω µπορεί να 

σηµαίνει την απελευθέρωση του Αδάµ από την δεσµευτική εντολή του Θεού, στην 

περίπτωση που δοκιµάσει τον απαγορευµένο καρπό.} 

 

97-101 Μετά την βρώση του καρπού η φθορά ρέει µέσα στην κοιλιά των 

πρωτοπλάστων. Αυτή η εικόνα που δεν υπάρχει στην Γένεση, προαναγγέλλει την 

τραγική κατάληξη των πρωτοπλάστων, αλλά και τους οδυνηρούς τοκετούς των 

παιδιών τους. Πρβλ. το λεξιλόγιο του χωρίου, «κοιλίᾳ», «γαστέρα», «ὠδῖνες» µε 

την τελική ρήση του Θεού και ειδικά µε το στίχο 140 του ποιήµατος, τέξῃ δὲ τέκνα 

σὺν λύπαις, θνητὴ φύσις. 

 

102 δυσμενὴς ὄφις: Χαρακτηρισµός που θα µπορούσε να συσχετιστεί µε την 

κατάρα που δίνει ο Θεός στο φίδι και ειδικά µε το χωρίο της Γένεσης, καὶ ἔχθραν 

θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ 

σπέρματος σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς (Γένεση 3, 15). 

 

119 παρουσίαν: ∆ιατηρήσαµε την γραφή του κώδικα P, έναντι της γραφής 

«παρρησίαν» που παραδίδει ο Pa, επειδή στους στίχους 115-118 έχει προηγηθεί ο 

ήχος από τον ερχοµό του Θεού και αναµένουµε ως λογικό επακόλουθο την παρουσία 

του. Εποµένως το πιθανότερο είναι πως η Εύα φοβάται τη παρουσία του Θεού και όχι 

την παρρησία του.     

 

134 πεισμονὴν: Πρόκειται για µία λέξη που απαντάται σε χριστιανικά κείµενα και 

εκφράζει την έννοια της πειθούς βλ. s. v. 1. (persuation) Liddle-Scott. Πρβλ. το χωρίο 

από την Καινή ∆ιαθήκη, τίς ὑμᾶς ἐνέκοψε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; ἡ 

                                                 
74 Για τέτοιου είδους σφάλματα από τους αντιγραφείς βλ. E. Mioni, Εισαγωγή στην ελληνική 

παλαιογραφία, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2004, 123. 
75

 Βλ. Boissonade, ό.π., 439. 
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πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. (Πρὸς Γαλάτας 5, 7-8.), το οποίο έµµεσα 

παραπέµπει στη Γένεση και ειδικότερα στη στιγµή που ο Θεός καλεί τον Αδάµ, καὶ 

ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Ἀδὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ  Ἀδὰμ, ποῦ εἶ; (Γένεση 2, 9).  

 

143 Αυτός ο στίχος αποδίδει µε ακρίβεια το χωρίο της Γένεσης, ἐν ἱδρῶτι τοῦ 

προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ αποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς 

ἐλήφθης ∙ ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ (Γένεση 3, 19). Ο Αδάµ που είναι  

«γηγενής» εφόσον δηµιουργήθηκε από το χώµα της γης, θα ζει µε κόπους και 

φροντίδες µέχρι να επιστρέψει ξανά στο χώµα, µε τον θάνατο του. 
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