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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η διπλωματική αυτή εργασία ασχολείται με την κριτική έκδοση δύο ποιημά-

των του Θεοδώρου Προδρόμου, που έχουν τίτλο Σχετλιαστικοὶ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ τοῦ 

λόγου και Σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν Πρόνοιαν. Η έκδοση στηρίζεται στο σύνολο της 

χειρόγραφης παράδοσης των δύο αυτών έργων, γεγονός που μας επέτρεψε να 

αξιολογήσουμε τις πηγές αυτές, να μελετήσουμε τις αμοιβαίες σχέσεις τους και 

να αποκαταστήσουμε τα δύο ποιήματα όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αυτόγρα-

φο του συγγραφέα. 

Επιπλέον, με αφορμή το κεντρικό θέμα των δύο αυτών έργων, που αφορά στο 

μορφωμένο άνθρωπο ο οποίος ζει μέσα στη φτώχεια, σε αντιδιαστολή με τον 

αμόρφωτο που έχει τα προς το ζην, εντάξαμε στην αρχή της εργασίας ένα εισα-

γωγικό κεφάλαιο, στο οποίο επιχειρούμε να ερευνήσουμε κατά πόσον το θεματι-

κό αυτό μοτίβο, που επαναλαμβάνεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της λογοτε-

χνικής παραγωγής του συγγραφέα, αποτελεί φαινόμενο αποκλειστικά προδρο-

μικό ή κάποιον λογοτεχνικό τόπο του 12ου αιώνα, ο οποίος απαντάται και σε 

άλλους συγγγραφείς της περιόδου. 

Οι δυσκολίες αυτής της έρευνας, τόσο στο στάδιο της αναζήτησης βιβλιογρα-

φίας όσο και στο στάδιο της σύνθεσης στοιχείων και επιχειρημάτων, δεν θα εί-

χαν ξεπεραστεί χωρίς την πραγματικά πολύτιμη συνδρομή της επόπτριάς μου, 

κυρίας Μαρίνας Λουκάκη, καθηγήτριας Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστή-

μιο Κρήτης, του κυρίου Ιωάννη Βάσση, καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, και της κυρίας Αντωνίας Κιουσοπούλου, καθηγήτριας Βυ-

ζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι οποίοι με καθοδηγούσαν διαρ-

κώς, σε κάθε βήμα, με τις καίριες και πάντα άμεσες παρατηρήσεις τους. 

Τέλος, ολόθερμες ευχαριστίες οφείλω στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. 

Ωνάσης, του οποίου έχω την τιμή να είμαι υπότροφος. Η σημαντικότατη οικονο-

μική υποστήριξη που μου παρείχε το Ίδρυμα καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταπτυ-

χιακού προγράμματος συνέβαλε καθοριστικά στην πλήρη αφοσίωσή μου στην 

επιστήμη της βυζαντινής φιλολογίας, που επέλεξα με ιδιαίτερη προσήλωση να 

υπηρετήσω. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το έργο του Θεοδώρου Προδρόμου, του γνωστού ρήτορα και αυλικού ποιητή 

είναι πολυσχιδές.1 Μεταξύ των κειμένων του περιλαμβάνονται πολλά σατιρικά 

έργα ή κείμενα με σατιρικά στοιχεία, έμμετρα και πεζά,2 τα οποία αποτελούν 

αντιπροσωπευτικά δείγματα της αναβίωσης του συγκεκριμένου γραμματειακού 

είδους στο 12ο αιώνα, ύστερα από, περίπου, οκτώ αιώνες σιωπής.3 

Στην εργασία αυτή θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην κριτική έκ-

δοση δύο ποιημάτων του Θεοδώρου Προδρόμου με βάση όλη τη χειρόγραφη πα-

ράδοση, από την οποία διασώζονται. Τα έργα αυτά έχουν τίτλο Σχετλιαστικοὶ 

ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ τοῦ λόγου4 και Σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν Πρόνοιαν.5 Σε αυτά ο Πρόδρο-

μος σατιρίζει την κοινωνική κατάσταση των λογίων της εποχής του και καταγ-

γέλλει τις πενιχρές αμοιβές που λαμβάνουν. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Σχετλιαστικοὶ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ τοῦ λόγου o ποιητής α-

πευθύνεται αγανακτισμένος στα βιβλία, στα έργα του Αριστοτέλη, του Πλάτω-

να, του Εμπεδοκλή, του Δημόκριτου, του Ομήρου και του Ορφέα, στη ρητορική 

αλλά και την ορθογραφία και τα προστάζει να εξαφανιστούν από τη ζωή του, 

καθώς θεωρεί ότι εξαπατούν τους ανόητους ανθρώπους. Πρόκειται, δηλαδή, για 

το θέμα του κακοπληρωμένου ρήτορα, ο οποίος αποστρέφεται τα αγαπημένα 

του βιβλία και εγκαταλείπει τα υψηλά ιδανικά που αναζητούσε καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του, δηλαδή τη Γνώση, τον Ελληνισμό και τη Σοφία. Μάλιστα, η 

αφοσίωση του Προδρόμου στην αρχαία Ελλάδα, ή αλλιώς στον Ελληνισμό, ανι-

χνεύεται καθαρά σε αυτό το ποίημα, καθώς η γλώσσα που χρησιμοποιεί αποτε-

λεί ανάμιξη της αρχαίας ελληνικής με στοιχεία αττικής διαλέκτου και το μέτρο 

είναι δακτυλικό εξάμετρο. 

                                                 
 1 W. Hörandner, Theodoros Prodromos: Historische Gedichte, (WBS XI), Wien, 1974, σ. 37-72 [στο εξής: 
Hörandner, Historische Gedichte]. 
 2 Ό.π. σ. 49-52. 
 3 R. Beaton, “Οι σάτιρες του Θεοδώρου Προδρόμου και οι απαρχές της Νεοελληνικής Γραμμα-
τείας” Αριάδνη 5, 1989, σ. 207-208.  
 4 Infra, ποίημα Ι, σ. 37-38. 
 5 Infra, ποίημα ΙΙ, σ. 39-48. 
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Στο Σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν Πρόνοιαν ο Πρόδρομος αναφέρεται αρχικά στην 

Πρόνοια του Θεού και εξηγεί ότι είναι υπεύθυνη για τα φυσικά φαινόμενα του 

σύμπαντος, όπως η ανατολή και η δύση του ηλίου, οι τέσσερις εποχές, η βροχή, 

το χιόνι, η πρωινή δροσιά, οι άνεμοι. Στη συνέχεια, διαμαρτύρεται για το γεγονός 

ότι οι τεχνίτες διάγουν το βίο τους με οικονομική άνεση, ενώ οι άνθρωποι των 

γραμμάτων ζουν μέσα στη φτώχεια, κάνοντας μια εκτενή σύγκριση του τρόπου 

ζωής τους. Ο Πρόδρομος προς στο τέλος του ποιήματος καταλήγει στο ότι ο 

πλούτος είναι ύλη της γης. Τη γη δημιούργησε η Πρόνοια του Θεού με θαυμαστό 

τρόπο, όπως περιέγραψε ο συγγραφέας στη αρχή του έργου, αλλά επέτρεψε τις 

άνισες «νεμήσεις των βίων», που αποτελούν το λόγο της μεμψιμοιρίας του. Έτσι 

θέτει το ερώτημα: «Δεν είναι ντροπή να τιμούμε και να σεβόμαστε τη γη;». 

Το κεντρικό θέμα αυτού του ποιήματος, δηλαδή ο αμόρφωτος που έχει τα 

προς το ζην, σε σύγκριση με το μορφωμένο που ζει μέσα στη φτώχεια, το συνα-

ντάμε και στο έργο Περὶ τοὺς διὰ πενίαν βλασφημοῦντας τὴν Πρόνοιαν,6 στο οποίο 

ο Πρόδρομος παρουσιάζεται αγανακτισμένος για την προνομιακή μεταχείριση 

που απολαμβάνουν οι αμόρφωτοι άνθρωποι, σε αντιδιαστολή με τους μορφωμέ-

νους, οι οποίοι δεν ανταμείβονται ποτέ για τα προσόντα τους. Ιδιαίτερο, βέβαια, 

ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, ακόμη και τα παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο 

Πρόδρομος σε αυτά δύο κείμενα, προκειμένου να τονίσει την κοινωνική ανισό-

τητα της εποχής του, για την οποία, όπως διαφαίνεται, υπεύθυνη είναι η Πρό-

νοια, είναι, περίπου, όμοια, τόσο δομικά όσο και γλωσσικά. Παραθέτω δύο αντι-

προσωπευτικά αποσπάσματα: 

 
 

Περὶ τοὺς διὰ πενίαν βλασφημοῦντας τὴν Πρόνοιαν 

 

Εἰ ὁ μὲν καπηλίδος υἱὸς ἢ τυχὸν ὀψοπώλιδος, ἄφρων 

δὲ ἐπιεικῶς καὶ ἀνόητος, καὶ μηδὲν, � φασιν, ὅσον 

ἀπομύξασθαι συνιείς, ἔπειτα λαμπρὸς πομπεύει διὰ 

τῆς λεωφόρου, χρυσοῦ δὲ πλίνθους ὅλας, καὶ ἵππους, 

καὶ ἡμιόνους καὶ οἰκίας λαμπρὰς περιβάλλεται· ὁ δέ 

Σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν Πρόνοιαν 

 

Καὶ τὶς μὲν ὀψόπωλιν αὐχῶν μητέρα, ἢ γοῦν 

ὀπωρόπωλιν ἢ καπηλίδα, […] ἀγροῖκος ἀνὴρ καὶ 

προσήκων βλαυτίῳ, σκαπανέως πρόσωπον αἴσχιστον 

φέρων. Ἄιδρις εἰς πᾶν τῶν καλῶν καὶ τιμίων, […] 

ὀδοῦσι κείρων τῆς ὑπήνης τὸ πλέον, […] ἐκεῖνος 

                                                 
 6 J.-P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca, τόμ. 133, Paris, 1864, στ. 1291-1302 [στο 
εξής: PG]. 
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τις ἕτερος, Κόδροις μὲν τὸ γένος, Πλάτωσι δὲ τὴν παι-

δείαν παραβαλλόμενος, μηδὲ μιᾶς εὐποροίη γοῦν 

ἡμιόνου· ὁ μὲν ἄμβλωμα τι φύσεως ὤν […] τὸ εἶδος 

αἰσχρὸς, ἀσβόλου πλήρης τὸ πρόσωπον […] γελοῖος 

τὴν τρίχα, γελοιότερος τὴν ὑπήνην […]· ὁ δέ τις 

ἀγαθὸς νεανίας […] χαρίτων δῶρον, ἄγαλμα φύσεως 

ἡδὺς μὲν εἰπεῖν, καλὸς δὲ ἰδεῖν, χαρίεις δὲ ὁμιλῆσαι 

[…].7 

οὗτος εὐπορεῖ μὲν ἀργύρου, ὅλας δὲ πλίνθους 
ἐνδέδυται χρυσίου, κτίζει δὲ λαμπρὰς οἰκίας χρυσο-

στέγους, ἵππων δὲ γαυρῶν ἀγέλας ὅλας τρέφει, προ-

έρχεται δὲ τῆς λεωφόρου μέσον […]. Ἄλλος δὲ σεμνὸς 

εὐγενὴς τῶν ἐξ ἕω, καλὸς μὲν εἶδος, καλλίων δὲ τὸν 

βίον, λόγων μαθητὴς καὶ διδάσκαλος λόγων, πανημέ-

ριος ένσχολάζων ταῖς βίβλοις […] ἀνέστιος πρόεισιν, 

ἄθλιος πένης, μηδὲ τρύφους γοῦν εὐπορῶν πιτυρίου, 

τῆς ἀρετῆς δὲ φίλος ὢν καὶ τῶν λόγων [….].
8

 

 

 

Είναι ολοφάνερο ότι και στις δύο περιπτώσεις συγκρίνονται όμοιες κατηγορί-

ες ανθρώπων: από τη μία πλευρά, ο υιός της καπηλίδος ή της οψοπώλιδος, που ζει 

μέσα στην αφθονία, παρ’ όλο που η ίδια η εξωτερική του εμφάνιση και οι τρόποι 

του αφήνουν να εννοηθεί το αντίθετο· από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος, ο ο-

ποίος υποφέρει από την ανέχεια και τη φτώχεια, μολονότι έχει ευγενική κατα-

γωγή και ιδιαίτερα υψηλό μορφωτικό επίπεδο, εκλεπτυσμένους τρόπους και αρι-

στοκρατικό παρουσιαστικό. 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα παραπάνω, η θεματική αντίθεση 

μορφωμένου – αγράμματου/πλούσιου – φτωχού, από την οποία προκύπτει, μά-

λιστα, ο αντιθετικός συνδυασμός μορφωμένου, φτωχού – αγράμματου, πλού-

σιου, είναι κοινή στα κείμενα Σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν Πρόνοιαν και Περὶ τοὺς διὰ 

πενίαν βλασφημοῦντας τὴν Πρόνοιαν. 

Ένα ακόμη έργο του Προδρόμου, στο οποίο υπάρχουν σατιρικά στοιχεία και 

παρουσιάζεται τo θέμα της σοφίας, της μόρφωσης σε συνάρτηση με τον πλούτο 

και τη φτώχεια είναι το Ἀνατροπὴ τοῦ Ἡ πενίη σοφίην ἔλαχεν.9 Σε αυτό ο ποιητής 

ασχολείται με το κατά πόσον οι έννοιες της πενίας και της σοφίας μπορούν να 

είναι συνυφασμένες. Υποστηρίζει ότι η σοφία δεν είναι δυνατό να έχει σχέση με 

τον πλούτο και τη φτώχεια, που αποτελούν την πηγή όλων των κακών, επειδή 

απαιτεί μία βάση οικονομικής αυτάρκειας.10 

                                                 
 7 PG 133, στ. 1293-1294. 
 8 Infra ΙΙ, σ. 47-48. 
 9 PG 133, στ. 1313-1322. 
 10 PG 133, στ. 1315-1318. 
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Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι το θέμα του μορφωμένου που ζει μέσα στη 

φτώχεια, επειδή δεν ανταμείβεται για τα προσόντα του, εντοπίζεται και σε άλλα 

έργα του, μη σατιρικά. Στο Στίχοι εἰς γραμματικὸν Θεόδωρον τὸν Στυπιώτην,11 ο 

ποιητής παραπονιέται έντονα, επειδή ο Στυπιώτης δεν του “ακονίζει” τη γλώσ-

σα, ούτε του “παροτρύνει” το στόμα, προκειμένου να εξυμνήσει γραπτώς τις νί-

κες του αυτοκράτορα, όπως, άλλωστε, έκανε παλαιότερα.12 Δηλαδή, μεμψιμοιρεί 

επειδή δεν παίρνει παραγγελίες και, έτσι, δεν αμείβεται. Δυσανασχετεί, λοιπόν, 

για την πενία την οποία βιώνει και εξηγεί ότι μόνο ο αυτοκράτορας δύναται είτε 

να του προσφέρει μία άνετη ζωή είτε να τον εγκαταλείψει στην εξαθλίωση.13 

Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές του 

Προδρόμου στην πενία του, έστω και αν αυτές πολύ συχνά καταλαμβάνουν μία 

με δύο γραμμές, ακόμη και σε έργα που γράφει για να επαινέσει τον αυτοκράτο-

ρα Ιωάννη Κομνηνό, με σκοπό να κερδίσει τη φιλευσπλαχνία του. Αυτό συμβαί-

νει στο ποίημα Τῷ αὐτοκράτορι ἐξερχομένῳ κατὰ Περσῶν τὸ δέκατον, στο Τῷ 

μεγαλονίκῳ πορφυρογεννήτῳ καὶ αὐτοκράτορι κυρῷ Ἰωάννῃ τῷ Κομνηνῷ κατὰ 

Περσῶν ἐξερχομένῳ τὸ δέκατον και στο Τῷ μεγαλονίκῳ αὐτοκράτορι κυρῷ Ἰωάννῃ 

τῷ Κομνηνῷ.14 

Αλλά και στο έργο Συντακτήριοι Βυζαντίοις,15 ο Πρόδρομος χαρακτηρίζει τις 

«σπουδές», δηλαδή τη μόρφωση, ως μάταιο κόπο, επειδή δεν έπαιρνε παραγγελί-

ες από την αυτοκρατορική αυλή.16 Αυτήν ακριβώς την αποστροφή του προς τα 

γράμματα εκφράζει και στο ποίημά του προς την Άννα Δούκαινα, με τίτλο: Εἰς 

τὴν σοφωτάτην πορφυρογέννητον καὶ καισάρισσαν κυρὰν Ἄνναν τὴν Δούκαιναν, 

περὶ τῶν ἑαυτοῦ.17 Στην αρχή, ο Πρόδρομος αναφέρει ότι ο πατέρας του τον συμ-

βούλεψε να αφοσιωθεί στα βιβλία και στα γράμματα, αποτρέποντάς τον, είτε να 

γίνει στρατιώτης, λόγω της σωματικής του αδυναμίας, είτε να ασχοληθεί με χει-

                                                 
 11 W. Hörandner, Historische Gedichte, Ποίημα 71, σ. 516-519. 
 12 Ό.π., Ποίημα 71, σ. 518. 65. 
 13 Ό.π., Ποίημα 71, σ. 519. 90-91. 
 14 Ό.π., Ποίημα 15, σ. 274. 85: Τοῦ δὲ Προδρόμου τὸν ἐχθρόν, τὴν μιαράν πενίαν· Ποίημα 16, σ. 284. 
218-220: ἔχεις κἀμὲ τὸν Πρόδομον θερμότατον οἰκέτην ἐκ […] τῆς αὐχμηρᾶς πενίας νῦν ἐπανήκοντά 
σοι· Ποίημα 24, σ. 331-332. 26-27, 73: ἐπῄνεσε τῶν στίχων τὸν ἐργάτην ᾤκτειρεν ὡς πενόμενον [...] καὶ 
πάλιν κατενόησα τὴν ἐμαυτοῦ πενίαν.  
 15 Ό.π., Ποίημα 79, σ. 550-551. 
 16 Ό.π., Ποίημα 79, σ. 551. 45. 
 17 W. Hörandner, Historische Gedichte, Ποίημα 38, σ. 376-381. 
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ρωνακτικές εργασίες, όπως η κατεργασία δέρματος ή χαλκού και η ύφανση, κα-

θώς τις θεωρούσε ιδιαιτέρως ταπεινωτικές.18 Στη συνέχεια, όμως, παραπονιέται, 

γιατί, παρ’ όλο που ακολούθησε τη συμβουλή του, οι τεχνίτες αυτοί αμείβονταν 

περισσότερο από εκείνον.19 

Ακριβώς η ίδια θεματική επανέρχεται στο τρίτο ποίημα από τα Πτωχοπρο-

δρομικά.20 Η βασική διαφορά, βέβαια, ανάμεσα στα δύο κείμενα εντοπίζεται στη 

γλώσσα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η δημώδης. Και εδώ, όπως και 

στο παραπάνω ποίημα του Προδρόμου, ο αφηγητής –ποιητής21 αναφέρεται στον 

πατέρα του, ο οποίος τον παρότρυνε να μορφωθεί, θεωρώντας ότι με αυτόν τον 

τρόπο θα μπορούσε να ζήσει με οικονομική άνεση.22 Μάλιστα, ανακαλεί στη 

μνήμη του τα παραδείγματα που χρησιμοποιούσε για να τον πείσει και που α-

φορούσαν ανθρώπους οι οποίοι, αφότου απέκτησαν μόρφωση, άλλαξαν τον 

τρόπο διαβίωσής τους προς το καλύτερο. Στη συνέχεια, όμως, ο ποιητής δείχνει 

μετανιωμένος που ακολούθησε τη συμβουλή του πατέρα του· καταριέται τα 

γράμματα, καθώς δεν του απέφεραν τα οφέλη, που του είχε υποσχεθεί. Έτσι, 

διηγείται, με αρκετά κωμικό τρόπο, ότι κάθε φορά που ανοίγει το ἀρμάριν του 

δεν το βρίσκει ποτέ γεμάτο με φαγητό και ποτό, όπως ψωμίν, κρασὶν πληθυντικὸν 

καὶ θυννομαγειρείαν καὶ παλαμιδοκόμματα καὶ τσίρους καὶ σκουμπρία, αλλά, α-

ντιθέτως, πάντοτε με άχρηστα χαρτιά.23 

Ας επισημανθεί ότι σε αυτό το κείμενο ο ήρωας του ποιήματος αυτοχαρακτη-

ρίζεται ως γραμματικὸς τεχνίτης, ενώ παράλληλα, στους παρακάτω στίχους, συ-

γκρίνει τον εαυτό του με άλλους τεχνίτες, όπως τον τσαγκάρη, το ράφτη και τον 

εργάτη και με εμπόρους, όπως το φούρναρη, τους πλανόδιους πωλητές γιαουρ-

                                                 
 18 Ό.π., Ποίημα 38, σ. 378. 35-44. 
 19 Ό.π., Ποίημα 38, σ. 379-380. 63-84. 
 20 H. Eideneier, Ptochoprodromos: Einführung, kritische Ausgabe, deutsche Übersetzung, Glossar, Köln, 
1991, σ. 117-136 [στο εξής: Eideneier, Ptochoprodromos]· επιλέγω σε όλο το κείμενο να παραθέτω τα 
πτωχοπροδρομικά αμέσως μετά τα προδρομικά έργα, δεδομένης της επιφύλαξης που υπάρχει σχε-
τικά με την πατρότητά τους.  
 21 Σχετικά με την πατρότητα των πτωχοπροδρομικών ποιημάτων βλ. A. Kazhdan – S. Franklin, 
Studies on Byzantine literature, New York - Paris, 1984, σ. 90-93 [στο εξής: Kazhdan, Studies on Byzantine 
literature]. 
 22 Eideneier, Ptochoprodromos, σ. 119-120. 56-73. 
 23 Ό.π., σ. 120-122. 81- 10. 
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τιού και πιπεριού και τον κοσκινά.24 Η αναφορά του ποιητή σε αυτά τα επαγγέλ-

ματα ασφαλώς και δεν είναι τυχαία. Ειδικότερα, μάλιστα, ο γραμματικὸς τεχνί-

της παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την πρώτη κατηγορία: πρώτον, όλοι χρη-

σιμοποιούν το ίδιο μέσον, προκειμένου να επιτελέσουν την εργασία τους, δηλαδή 

τα χέρια· δεύτερον, όλοι μεταχειρίζονται καθορισμένα εργαλεία και υλικά, που 

υποβάλλονται σε επεξεργασία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο συγγραφέας χρησιμο-

ποιεί πένα και μελάνι για το χαρτί, ο ράφτης βελόνι και ψαλίδι για τα ρούχα και 

ο τσαγκάρης σουβλί και νήμα για το δέρμα.25 

Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι η μειονεκτική θέση του ποιητή μας τονίζεται 

με αυτή τη σύγκριση, καθώς αυτή η έμμεση και, ουσιαστικά, ειρωνική προβολή 

των ομοιοτήτων επισκιάζεται από τη βασική διαφορά που ενυπάρχει: από τη μία 

πλευρά, δηλαδή, οι χειροτέχνες, που ζουν μέσα στην αφθονία και, από την άλλη, 

ο γραμματικὸς τεχνίτης, που στερείται τα πάντα. 

Αξίζει, βέβαια, να επισημάνουμε ότι τέτοιου είδους αναφορές στα χειροτε-

χνικά αυτά επαγγέλματα δεν συναντούμε μόνο σε αυτό το ποίημα. Εντοπίζουμε, 

αντιθέτως, αρκετές στα έργα του Θεοδώρου Προδρόμου, όπως στο Σχετλιαστικοὶ 

εἰς τὴν Πρόνοιαν και στο Εἰς τὴν σοφωτάτην πορφυρογέννητον καὶ καισάρισσαν 

κυρὰν Ἄνναν τὴν Δούκαιναν, περὶ τῶν ἑαυτοῦ.26 

Ένα ακόμη θέμα, που απαντάται συχνά στα σατιρικά έργα του Προδρόμου 

είναι η ασθένεια, την οποία ο συγγραφέας συνδέει με έναν άλλον κοινό λογοτε-

χνικό τόπο μεμψιμοιρίας, δηλαδή τη φτώχεια και την πείνα. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο Περὶ τοὺς διὰ πενίαν βλασφημοῦντας τὴν Πρόνοιαν, 

αναφέρει χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος προς την Πρόνοιαν: Τὰ ἐπὶ τούτοις 

κόλαζε τοὺς φαύλους πενίᾳ και νόσῳ […] τίμα τους φιλοθέους ὑγείᾳ καὶ πλούτῳ.27 

                                                 
 24 Πρβλ. Eideneier, Ptochoprodromos, σ. 122. 113: γείτοναν ἔχω τσακωτήν, τάχα ψευδοτσαγγάρην· 
σ. 126. 158: ἐὰν ἔμαθον τὴν ραπτικὴν ἔντέχνως ἐπιστήμην· σ. 127. 181: καταβλαττὰς ἂν ἐμαθον καὶ 
σηκωτὴς ἂν ἤμουν· σ. 126. 165: ἐὰν ἤμουν παραζυμωτὴς ἢ δουλευτὴς μαγκίπου· σ. 127. 176: ἐὰν ἤμουν 
ὀξυγαλατάς· σ. 128. 188: κεντούκλας ἐὰν εμάνθανα καὶ τοὺς πεπεροτρίπτας· σ. 129. 198: γείτοναν ἔχω 
κοσκινάν. 
 25 Margaret Alexiou, “The Poverty of Écriture and The Craft of Writing: Towards a Reappraisal of 
the Prodromic Poems”, BMGS 10, 1986, σ. 15. 
 26 Πρβλ. PG 133, στ. 1335: Ἤ πῶς ὁ τέκτων, ὁ κναφεὺς, ὁ λατόμος, ὁ βυρσοδέψης, ὁ σκυτεὺς, ὁ γη-
πόνος, ὁ λοιπὸς ὄχλος τῆς βαναυσίδος τύχης· Hörandner, Historische Gedichte, σ. 378. 39-40: Σκυτέα δ̉ 
οὔ σ̉ ἐπέοικε πεφηνέναι οὐδ̉̉ ἄρ̉ ὑφάντην οὐδέ τε χαλκότυπον· καὶ γὰρ ἐμὸν ἔσσεαι αἶσχος. 
 27 PG 133, στ. 1300. 
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Η έννοια του νοσήματος επανέρχεται και στο μη σατιρικό ποίημα προς την Άννα 

Δούκαινα αρκετές φορές. Ο Πρόδρομος ανακαλεί στη μνήμη του τα λόγια του 

πατέρα του, ο οποίος, στην προσπάθειά του να τον αποτρέψει από τις στρατιωτι-

κές ασχολίες, του επισημαίνει τη φυσική αδυναμία του στους ώμους, στα χέρια 

και στις κνήμες του.28 Παρακάτω, ο ποιητής, διηγούμενος στην Άννα Δούκαινα 

τα πάθη που έχει υποστεί, επειδή ακολούθησε το δρόμο της μόρφωσης, αναφέρει 

ότι πάσχει από Τανταλικὴν ἄλαστον νόσον.29 

Επίσης, στο ποίημά του Κατὰ τῆς νόσου ἡρῷοι δηλώνει ότι θα εγκαταλείψει τα 

βιβλία, γιατί το σώμα του έχει πια εξαντληθεί από τη φτώχεια, αλλά και από την 

αρρώστια, που είναι επακόλουθο της πρώτης.30 

Στην αρρώστια του αναφέρεται ο Πρόδρομος και στο έργο με τίτλο Εἰς 

ἄνθρακα· ἐπιστολὴ πρὸς τὸν κανικλείου. Απευθυνόμενος στον αυτοκρατορικό 

γραμματέα, τον παρακαλεί να τον βοηθήσει και εκφράζει την ελπίδα να δώσει ο 

Θεός ένα τέλος στην αρρώστια του.31 

Το θέμα της αρρώστιας ως αντικείμενο παραπόνου και μέσο επαιτείας απα-

ντάται και στα Πτωχοπροδρομικά ποιήματα. Στο πρώτο, ο ποιητής αναφέρεται 

στο χαλεπὸν ἀρρώστημα, που του έχουν δημιουργήσει η γκρίνια και η άσχημη 

συμπεριφορά της γυναίκας του: ἀλλ̉ ἔχω πόνον ἄπειρον καὶ θλίψιν βαρυτάτην, | 

καὶ χαλεπὸν ἀρρώστημα καὶ πάθος, ἀλλὰ πάθος! 32 

Αλλά και στο τέταρτο ποίημα, ο ποιητής, που, όπως δηλώνει στον τίτλο, ονο-

μάζεται Ιλαρίων και είναι μοναχός, εκφράζει την απογοήτευσή του για τις συν-

θήκες που επικρατούν στο μοναστήρι του Φιλόθεου, όπου και διαμένει.33 Αναφέ-

ρει χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση, που οι ηγούμενοι της μονής χρειαστούν 

ιατρική περίθαλψη, η κινητοποίηση είναι άμεση. Τους επισκέπτονται οι καλύτε-

ροι ιατροί της πόλης, τους εξετάζουν ενδελεχώς και τους χορηγούν αρκετές 

φαρμακευτικές συνταγές. Αντιθέτως, εάν κάποιος από τους νεοφερμένους τύχει 

                                                 
 28 Hörandner, Historische Gedichte, Ποίημα 38, σ. 378. 35-38. 
 29 Ό.π., Ποίημα 38, σ. 380. 103. 
 30 Ό.π., Ποίημα 77, σ. 545-546. 20, 44. 
 31 Ό.π., Ποίημα 72, σ. 523. 32-42. 
 32 Eideneier, Ptochoprodromos Ι, σ. 90. 16-17. 
 33 Eideneier, Ptochoprodromos, IV, σ. 138-175. 
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να ασθενήσει, τότε το ρόλο του ιατρού αναλαμβάνει ο ίδιος ο ηγούμενος, ο οποί-

ος αποφαίνεται για τη θεραπεία, που πρέπει να ακολουθηθεί.34 

Όπως διαπιστώσαμε παραπάνω, ένα κοινό θέμα του Προδρόμου σε πολλά 

έργα του, σατιρικά και μη, είναι ο πενιχρά αμειβόμενος συγγραφέας, ο οποίος ζει 

φτωχός και συχνά άρρωστος, συγκρινόμενος πάντα με το χειροτέχνη που κερδί-

ζει περισσότερα. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα ανήκουν στην ευρύτερη κα-

τηγορία της “επαιτικής λογοτεχνίας”, η οποία γνώρισε πρωτοφανή άνθηση το 

12ο αιώνα. 

Ο Θεόδωρος Πρόδρομος, όπως παρατηρεί ο R. Beaton, πρέπει να ανήκε στην 

ομάδα εκείνη των μορφωμένων ανθρώπων που λειτουργούσαν ως επαγγελματί-

ες συγγραφείς, η οποία είχε συσταθεί εκείνη την εποχή στην Κωνσταντινούπο-

λη.35 Το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται το 12ο αιώνα, αλλά νωρίτερα, όπως πε-

ριγράφει ο Μιχαήλ Ψελλός στη Χρονογραφία του, ο οποίος ισχυρίζεται ότι οι άν-

θρωποι στην εποχή της βασιλείας του Βασίλειου Β’ αφιερώνονταν στη μόρφωση 

μόνο για το δικό τους καλό και μη έχοντας κανέναν απολύτως απώτερο σκοπό. 

Αντιθέτως, στις δικές του ημέρες, αυτοί που ασχολούνταν με τα γράμματα στό-

χευαν πρωταρχικά στο χρηματίζεσθαι. Εάν, μάλιστα, δεν αποκτούσαν το κέρδος 

το οποίο προσδοκούσαν, δεν δίσταζαν να τα εγκαταλείψουν.36 

Κατά τον Beaton, ο Ψελλός δίνει μία αληθοφανή εξήγηση για την αιτία που η 

επαιτική ποίηση αναβίωσε ξαφνικά στην εποχή του. Θέτει, όμως, το εξής ερώτη-

μα: Για ποιον λόγο αυτό το είδος ποίησης ήκμασε ιδιαίτερα το 12ο αιώνα, έχο-

ντας, μάλιστα, πολύ συχνά ως θέμα την πολύ χαμηλή οικονομική ανταμοιβή 

των συγγραφέων, σε σύγκριση με εκείνη ενός τεχνίτη, εφόσον σε αυτόν ακριβώς 

τον αιώνα μαρτυρείται ιστορικά σημαντική άνοδος νέου αναγνωστικού κοινού, 

αύξηση στην παραγωγή της κοσμικής λογοτεχνίας και αφθονία επίσημων πα-

νηγυρικών λόγων, για τη σύνθεση των οποίων, πιθανότατα, αμείβονταν οι συγ-

γραφείς; Η απάντηση για τον Beaton είναι προφανής· δεν πρόκειται για την ι-

στορική αλήθεια, αλλά για έναν λογοτεχνικό τόπο της εποχής, μέσω του οποίου 

                                                 
 34 Ό.π., IV, σ. 169-172. 561-609. 
 35 R. Beaton, “The Rhetoric of Poverty: The Lives and Opinions of Theodore Prodromos”, BMGS 11, 
1987, σ. 4 [στο εξής: Beaton, The Rhetoric of Poverty]. 
 36 Michel Psellos Chronographie (ed. E. Renault), I, Paris, 1926, σ. 29. 19-25. 
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ο επαγγελματίας συγγραφέας του 12ου αιώνα “διαφημίζει” τα έργα του, αλλά 

και υποδεικνύει την αξία τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι μάλλον αφελές να 

δεχτούμε ότι η επαιτική ποίηση έχει σχέση με την αυθόρμητη αντίδραση του 

συγγραφέα ενάντια στις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες.37 Άλλωστε, όπως 

υποστηρίζει ο Α. Kazhdan, οι διαρκείς παρακλήσεις του Προδρόμου για βοήθεια 

και η συνεχής υπενθύμιση της κακής του κατάστασης έχουν περισσότερο λογο-

τεχνική σημασία, παρά βιογραφική.38 

Η θέση αυτή είναι σωστή επειδή το θέμα δεν περιοριζόταν σε έναν μόνο συγ-

γραφέα, εν προκειμένω στον Πρόδρομο, αλλά εντοπίζεται και σε άλλους συγ-

γραφείς της εποχής του. 

Ενδεικτικά θα αναφερθούμε σε κάποια παραδείγματα. Στο έργο του Μιχαήλ 

Χωνιάτη, Πρὸς τοὺς αἰτιωμένους τὸ ἀφιλένδεικτον,39 ο Πρωτεύς, αρχικά, συγκρί-

νει εκείνους που αποκτούν χρήματα είτε δυναστεύοντας πλουσίους είτε διαρπά-

ζοντας περιουσίες πόλεων και που ζουν πολυτελώς, παρ’ όλο που είναι κατώτε-

ροι κοινωνικά και αμόρφωτοι, με τον Μιχαήλ Χωνιάτη, ο οποίος, αν και έχει α-

φιερωθεί στη φιλολογία, δηλαδή στη Γνώση, ζει μέσα στην αθλιότητα, εξαιτίας 

της κακής οικονομικής του κατάστασης.40 

Στη συνέχεια, ο Χωνιάτης απαντά ότι όχι μόνο θα εξακολουθήσει να επιδιώ-

κει τη Γνώση, αλλά ότι είναι έτοιμος να υποστεί και τη φτώχεια για χάρη της. 

Θεωρεί, μάλιστα, ότι η Γνώση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα όργανο, μέ-

σω του οποίου μπορεί κανείς να εξασφαλίσει χρήματα, αλλά ως ο τρόπος που 

επιτρέπει στον άνθρωπο να υψωθεί πάνω από τις αισθήσεις. Επιπλέον, αρνείται 

την επίδειξη, καθώς θεωρεί ότι ο πραγματικά σοφός άνθρωπος δεν χρειάζεται 

επαίνους, προκειμένου να αποδείξει την αξία του.41 

Αξίζει, όμως, να επισημάνουμε την εξής διαφορά: ενώ ο Μιχαήλ Χωνιάτης, 

μέσα στο κείμενό του, υπαινίσσεται ότι η μόρφωση ευδοκιμεί με τη φτώχεια, ο 

Θεόδωρος Πρόδρομος, όπως είδαμε και παραπάνω, δεν φαίνεται να συμμερίζε-

                                                 
 37 R. Beaton, The Rhetoric of Poverty, σ. 4-7. 
 38 Kazhdan, Studies on Byzantine literature, σ. 112. 
 39 Σπ. Π. Λάμπρος, Μιχαήλ Ἀκομινάτου τοῦ Χωνιάτου τὰ Σῳζόμενα, τόμ. Α’, Ἀθήνα, 1879, σ. 7-23 
[στο εξής: Λάμπρος, Χωνιάτου τα Σωζόμενα]. 
 40 Ό.π., σ. 9-10. 
 41 Λάμπρος, Χωνιάτου τα Σωζόμενα, σ. 19, 21. 
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ται καθόλου αυτήν την ιδέα στα έργα Περὶ τοὺς διὰ πενίαν βλασφημοῦντας τὴν 

Πρόνοιαν και Σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν Πρόνοιαν. Αντιθέτως, μάλιστα, καταδικάζει 

και επικρίνει έντονα την Πρόνοια για την υπάρχουσα ανισότητα, η οποία επι-

τρέπει σε έναν αμόρφωτο να ζει πολυτελώς και σε έναν μορφωμένο να αμείβε-

ται λιγότερο και από ένα τεχνίτη.42 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο έργο 

Σχετλιαστικοὶ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ τοῦ λόγου, δηλώνει, αγανακτισμένος, ότι εγκαταλεί-

πει τα βιβλία του, καθώς θεωρεί καλύτερο να καθίσει κάπου σιωπηλός, χωρίς 

καμία ασχολία, παρά να συνεχίσει να εξευτελίζεται.43 

Μόνο στο Ἀνατροπὴ τοῦ Ἡ πενίη σοφίην ἔλαχεν δεν υποστηρίζει τον πλούτο 

αλλά ούτε και τη φτώχεια, καθώς θεωρεί ότι η ιδανικότερη κατάσταση στην ο-

ποία μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος είναι η οικονομική αυτάρκεια. 

Την απογοήτευσή του για τη μόρφωση και τα γράμματα εκφράζει, επίσης, 

και ο Μιχαήλ Γλυκάς στο ποίημά του Στίχοι γραμματικοῦ Μιχαὴλ τοῦ Γλυκᾶ οὓς 

ἔγραψε καθ̉ ὃν κατεσχέθη καιρὸν ἐκ προσαγγελίας χαιρεκάκου τινος.44 Ξεκινώ-

ντας με μία αρκετά ποιητική εικόνα, ο ποιητής μάς πληροφορεί ότι είναι ένας 

άνθρωπος γεμάτος γνώσεις και πείρα, καθώς άφησε ελεύθερο τον εαυτό του να 

ταξιδέψει στα συγγράμματα, προκειμένου να γυρίσει φορτωμένος με χρυσάφι 

και μαργαριτάρια μόρφωσης.45 Ο εγκλεισμός του, ωστόσο, στη φυλακή τον ώθη-

σε να αναθεωρήσει τις απόψεις του. Η μόρφωση δεν κατάφερε να τον προφυλά-

ξει από τα βάσανα και τους πόνους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, φτάνει στο σημείο να 

υποστηρίζει ότι είναι καλύτερο για έναν άνθρωπο να είναι ψωμοζήτης, παρά 

μορφωμένος. Είναι, όμως, τόσο μεγάλη η αποστροφή του για τα γράμματα, που 

δεν σταματάει εκεί· συμβουλεύει, μάλιστα, τον κάθε γονιό να πνίξει το παιδί του, 

παρά να το γραμματίση.46 

Την κοινωνική κατάσταση των λογίων και των διανοούμενων, που ζούσαν 

μέσα στη φτώχεια και που αισθάνονταν μειονεκτικά απέναντι στους εύπορους 

χειρώνακτες και αγρότες, πραγματεύεται και ο Μιχαήλ Απλούχειρ, σε ένα μικρό, 
                                                 
 42 PG 133, στ. 1291-1302 · 1333-1340. Για την ανισότητα βλ. σ. 1295, 1335. 
 43 PG 133, στ. 1419-1422. 
 44 Ε. Τσολάκης, Μιχαὴλ Γλυκᾶ Στίχοι οὓς ἔγραψε καθ̉ ὃν κατεσχέθη καιρὸν, (Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο, Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Παράρτημα αρ. 3), Θεσσαλονίκη, 1959 
[στο εξής: Τσολάκης, Μιχαὴλ Γλυκᾶ Στίχοι]. 
 45 Ό.π., σ. 3. 1-15. 
 46 Τσολάκης, Μιχαὴλ Γλυκᾶ Στίχοι, σ. 10. 204-216. 
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“δραματικού χαρακτήρα”, ποίημα, με τίτλο Στίχοι τοῦ Ἁπλούχειρος κυροῦ Μιχα-

ήλ.47 Παρουσιάζονται να συνομιλούν ένας χωρικός (Ἀγροῖκος), ένας διανοούμε-

νος (Σοφός), η θεά Τύχη, οι Μούσες και ένας χορός. Ενώ ο χωρικός εγκωμιάζει 

την Τύχη, ο διανοούμενος μιλάει αρκετά υποτιμητικά για τη Θεά, επειδή, προ-

φανώς, δεν θέλησε ποτέ να τον επισκεφτεί. Επίσης, παρακάτω, απαντά στο Χο-

ρό, γεμάτος σαρκασμό, ότι θα προτιμούσε να είναι ένας οποιοσδήποτε εργάτης, 

παρά ένας διανοούμενος που λιμοκτονεί.48 

Το κείμενο αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον όχι μόνο για την κοινή 

θεματική του με άλλα έργα αυτής της περιόδου, αλλά, κυρίως, για το παρακάτω 

απόσπασμα, το οποίο απαντά, σχεδόν όμοιο, και στο έργο του Θεοδώρου Προ-

δρόμου Σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν Πρόνοιαν:49  

 
     Στίχοι τοῦ Ἁπλούχειρος κυροῦ Μιχαὴλ 

Ποθῶ γενέσθαι βυρσοδέψης, λατόμος 

ἢ καί τις ἄλλος τῆς βαναυσίδος τέχνης. 

καὶ γὰρ σκυτεύς τις ὀψοπώλις ἄσοφος, 

ὁ μηδὲ τὸ γρὺ προσλαλεῖν εἰδὼς ἔτι, 

ἐν τῷ λαλεῖν δὲ σιέλων χέει πίθους, 

σόλοικος αἰσχρός πάμπαν ἠγροικισμένος, 

προέρχεται μὲν τῆς λεωφόρου μέσον 

ὑπὸ προπομπῆς ἀρχικῶς ἐσταλμένος, 

γαύρους δὲ πολλοῦς ἐξερεύγεται λόγους, 

ἄλλος δὲ σεμνός εὐγενὴς τὰ πρὸς λόγους 

ἀνέστιος πρόεισιν, ἄθλιος πένης. 

παράφρονας μὲν ἐν συνεδρίῳ βλέπω, 

σοφοὺς ἀτίμους, ἀσόφους τιμωμένους.50 

 

          Σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν Πρόνοιαν 

Ἢ πῶς ὁ τέκτων, ὁ κναφεύς, ὁ λατόμος, 

ὁ βυρσοδέψης, ὁ σκυτεύς, ὁ γηπόνος, 

ὁ λοιπὸς ὄχλος τῆς βαναυσίδος τύχης […] 

καὶ τίς μὲν ὀψόπωλιν αὐχῶν μητέρα […] 

ἐν τῷ λαλεῖν δὲ σιέλων χέων πίθους […] 

 

προέρχεται δὲ τῆς λεωφόρου μέσον 

ὑπὸ προπομπῆς ἀρχικῶς ἐσταλμένος […] 

 

ἄλλος δὲ σεμνός, εὐγενὴς τῶν ἐξ ἕω […] 

ἀνέστιος πρόεισιν, ἄθλιος πένης […] 

ἰδὼν σοφοὺς μὲν ἐν μέσῳ συνεδρίῳ […] 

παράφρονας δὲ πλουσίους τιμωμένους.51 

 
 

Η παραπάνω αντιπαράθεση των χωρίων μάς επιτρέπει να παρατηρήσουμε 

το εξής: και στους δύο συγγραφείς, η προβολή της κοινωνικής αντίθεσης μορ-

                                                 
 47 P. L. M., Leone, “Michaelis Hapluchiris versus cum excerptis”, Byzantion 39, 1969, σ. 251-283 [στο 
εξής: Leone, Hapluchiris versus]. 
 48 Ό.π., σ. 270-271. 56-80. 
 49 Πρβλ. W. Hörandner, “Prodromos – Reminiszenzen bei Dichtern der Nikänischen Zeit”, BF 4, 
1972, σ. 98-104. 
 50 Leone, Hapluchiris versus, σ. 271. 
 51 Infra, ΙΙ, σ. 46-49. 
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φωμένων–χειροτεχνών υλοποιείται μέσω της σύγκρισης αυτών των δύο κατηγο-

ριών, η οποία, ουσιαστικά, στοχεύει στην υποτίμηση της δεύτερης. 

Ακριβώς την ίδια τεχνική συναντούμε και στον σύγχρονο του Πρoδρόμου, 

Ιωάννη Τζέτζη, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά στο ποίημά του Παίδων 

ἀγωγὴ συντελὴς τῷ νῦν βίῳ: σκυτεύς, ταριχεύς, δυσγενὴς βυσεργάτης | καὶ 

κοπραγωγῶν τῶν δυσόδμων ἐργάτης, | τωθάζεταί τε καὶ κακὸς κλῆσιν φέρει.52 

Παρακάτω, διαπιστώνουμε ότι ο Τζέτζης, ακολουθώντας τον ποιητή των Πτω-

χοπροδρομικών,53 χαρακτηρίζει έμμεσα τον μορφωμένο ως τεχνίτη. Μάλιστα, το 

παραπάνω επιτυγχάνεται με τον επιδέξιο χειρισμό της λέξης τέχναι, ο οποίος 

επιτρέπει στον Τζέτζη να τονίσει την αντιδιαστολή ανάμεσα στις φράσεις ἐν 

ταῖς βαναύσοις τῶν τεχνῶν και ἐν ταῖς λόγων τέχναις,54 αλλά και να προχωρήσει, 

στη συνέχεια, στη σύγκριση εκείνων που “ασκούσαν την τέχνη του λόγου” με 

τους υπόλοιπους χειροτέχνες, οι οποίοι υπερτερούσαν: 

    Οἱ γὰρ βαναύσως ἐκμαθόντες τι λόγου,  

   μᾶλλον δοκοῦσι τῶν σοφῶν ὑπερφέρειν.55 

Για ακόμη μία φορά, η κοινωνική αντίθεση μορφωμένου-αγράμματου οφεί-

λεται στην ἐκτροπὴ τῶν πραγμάτων, σύμφωνα με τον Τζέτζη, ή αλλιώς στους 

κυλίνδρους τῶν πραγμάτων, για τους οποίους, όπως υποστηρίζει ο Πρόδρομος, 

ευθύνεται η Πρόνοια.56 Και οι δύο εκφράσεις αποτυπώνουν την ανισότητα ανά-

μεσα στην κοινωνική κατάσταση των λογίων της εποχής και των χειροτεχνών, η 

οποία, όμως, ήταν λογοτεχνικό μοτίβο και όχι πραγματικότητα. 

Επιπλέον, το ζήτημα της ασθένειας ως αντικείμενο παραπόνου, που το συ-

ναντήσαμε στα προδρομικά έργα, απαντάται και σε πολλά κείμενα του Μαγγά-

νειου Προδρόμου. Στο ποίημα, με τίτλο Εἰς τὸν αὐτὸν αὐτοκράτορα δεητήριος 

περὶ τοῦ ἐν τοῖς Μαγγάνοις ἀδελφάτου, ο ποιητής ζητεί από τον αυτοκράτορα να 

φιλοξενηθεί στη μονή του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων στην Κωνσταντινού-

                                                 
 52 P. M. A. Leone, “Ioannis Tzetzae Iambi”, RSBN, τόμ. 6-7, 1969-1970, σ. 135. 26-38 [στο εξής: 
Leone, Ioannis Tzetzae Iambi]. 
 53 Τη φράση γραμματικὸς τεχνίτης δεν τη συναντούμε μόνο στο τρίτο ποίημα των πτωχοπρο-
δρομικών, αλλά και στο τέταρτο πρβλ. σ. 143.70: ἐκεῖνος ἐν γραμματικός, τεχνίτης αναγνώστης.  
 54 Leone, Ioannis Tzetzae Iambi, σ. 138. 123, 126. 
 55 Leone, Ioannis Tzetzae Iambi, σ. 138. 127-128. 
 56 Ό.π., σ. 138. 122· PG 133, στ. 1335· πρβλ. PG 133, στ. 1300. 
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πολη, όπου θα μπορούσε να βρει κατάλυμα και φροντίδα.57 Στο πλαίσιο, λοιπόν, 

αυτό, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βοήθειά του, ο ποιητής τονίζει την άσχημη 

σωματική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται (τὴν εἰς τὸ χεῖρον χύσιν, | τὴν ἐκρο-

ήν μου τῶν σαρκῶν, τὸν μαρασμόν, τὴν τῆξιν, | καὶ τὴν φθορὰν καὶ τὴν φορὰν τὴν 

ἐπὶ τὸ τρυχοῦσθαι, | καὶ τὴν ψυχρὰν καὶ θολερὰν τοῦ γήρως ὑποστάθμην), καθώς 

περιπλανιέται άστεγος,58 με μοναδική του ελπίδα το καταφύγιο της μονής.59 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, και εδώ, οι σωματικές κακουχίες του ποιητή 

σχετίζονται με τη φτώχεια, η οποία δηλώνεται με τις λέξεις ἔνδεια και νηστεία.60 

Μάλιστα, κατά τον Κυριάκη, με τον όρο νηστεία ορίζεται στο συγκεκριμένο ποί-

ημα η ακούσια αποχή του ποιητή από την τροφή, εξαιτίας της φτώχειας.61 

Και στο ποίημα του Μαγγάνειου Προδρόμου με τίτλο Εἰς τὸν αὐτοκράτορα, 

μὴ πειθομένου τοῦ μεγάλου οἰκονόμου τῶν Μαγγάνων, τοῦ ἁγίου Κασσιανοῦ, τάξαι 

με εἰς τὸ δωρηθέν μοι ἀδελφάτον παρὰ τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν βασιλέως α-

κολουθείται ακριβώς το ίδιο θεματικό μοτίβο.62 Με άλλα λόγια, δηλαδή, ο ποιη-

τής, και σε αυτό το ποίημα, δίνει έμφαση στη σωματική του εξάντληση, επιδιώ-

κοντας, με αυτόν τον τρόπο, τη μεσολάβηση του αυτοκράτορα, ώστε να φιλοξε-

νηθεί στη μονή, στην οποία ο Μέγας οἰκονόμος δεν ήθελε να τον δεχτεί.63 

Η έννοια του νοσήματος επανέρχεται και στο ποίημα Δεητήριος εἰς τὸν 

αὐτοκράτορα περὶ ζώσης ἀλώπεκος,64 στο οποίο ο Μαγγάνειος Πρόδρομος, απευ-

θυνόμενος στον αυτοκράτορα, ζητεί τη βοήθειά του, προκειμένου να βρει μία 

ζωντανή αλεπού, η οποία, όπως τον είχαν πληροφορήσει, θα μπορούσε να θε-

ραπεύσει την αρθρίτιδα.65 

                                                 
 57 S. Bernardinello, De Manganis, IV, Padova, 1972, σ. 40-45 [στο εξής: Bernardinello, De Manganis]· 
σχετικά με την πατρότητα των Μαγγάνειων ποιημάτων πρβλ. Κazhdan, Studies on Byzantine litera-
ture, σ. 87-90. 
 58 Ό.π., ΙV, σ. 42.70: ἄστεγον ἔτι ψύχεσθαι περιπλανημένον. 
 59 Ό.π., IV, σ. 41. 44-49. 
 60 Ό.π., IV, σ. 40, 42. 12, 73. 
 61 M. J. Kyriakis, “Poor Poets and Starving Literati in twelfth century Byzantium”, Byzantion 44, 
1974, σ. 296 (υποσ. 1).  
 62 Bernardinello, De Manganis, X, σ. 70-71. 
 63 Ό.π., X, σ. 70-71. 13-15, 24-25. 
 64 Bernardinello, De Manganis, XI, σ. 72.1: oὐκ ἤκουσας μονάρχα μου τοῦ δούλου σου τὴν νόσον; 
 65 Ό.π., ΧΙ, σ. 72-74. 
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Το ζήτημα της αρρώστιας το συναντούμε και σε αρκετές επιστολές του Ιωάν-

νη Τζέτζη,66 με τις οποίες είτε παρακαλούσε για κάτι είτε ευχαριστούσε κάποιον 

για την προσφορά του. Μάλιστα, στο τέλος των περισσοτέρων από αυτές, ενα-

πόθετε την υγεία του παραλήπτη και της οικογένειάς του στα χέρια του Θεού ή 

της Θείας Πρόνοιας.67 

To θέμα της νόσου σε συνδυασμό με τη φτώχεια απαντάται και στο λόγο ε-

νός ανώνυμου συγγραφέα, σύγχρονου του Ιωάννη Τζέτζη, με τίτλο Τῷ κρατ(αιῷ) 

καὶ ἁγίῳ ἡμῶν βασιλεῖ τῷ ἀοιδίμῳ κυρῷ Ἰωάννῃ τῷ Κομνηνῷ. Σε αυτόν o συγγρα-

φέας εκθέτει στον αυτοκράτορα τους κινδύνους του βορβόρου σε μία από τις κύ-

ριες οδούς της πόλης, ζητώντας άμεσα τη συνδρομή του.68 

Επίσης, σε αρκετά έργα του Ιωάννη Απόκαυκου συναντάμε αυτό το θέμα. 

Όπως εξηγεί ο P. Magdalino, ο Απόκαυκος, σε μια επιστολή του προς τον Μιχαήλ 

Χωνιάτη, αναφέρεται στους πόνους που προκαλούν οι πέτρες στα νεφρά.69 Αλλά 

και όταν εκδιώχθηκε από την Επισκοπή της Ναυπάκτου από τον Κωνσταντίνο 

Άγγελο, έγραψε πάλι μία επιστολή προς τον Μιχαήλ Χωνιάτη, που του εξηγεί 

ότι, λόγω της στενοχώριας του για την αποπομπή του, υπέκυψε σε μια σχεδόν 

θανάσιμη ασθένεια, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ἡμίνεκρο.70 

Μέχρι αυτό το σημείο, λοιπόν, έχουμε διαπιστώσει ότι το θέμα του μορφωμέ-

νου που μεμψιμοιρεί για την άσχημη οικονομική του κατάσταση, συγκρίνοντας 

τις περισσότερες φορές τον εαυτό του με τους τεχνίτες επειδή αμείβονται περισ-

σότερο, αλλά και το θέμα της ασθένειας σε συνδυασμό με τη φτώχεια, που απα-

ντώνται σε ένα μεγάλο μέρος των σατιρικών και μη έργων του Προδρόμου, ε-

ντοπίζονται και σε έργα άλλων συγγραφέων του 12ου αιώνα. Αυτό που απομέ-

νει είναι να εξετάσουμε αν πρόκειται για νέα ή παλαιά θέματα. 

                                                 
 66 P. A. M. Leone, Ioannes Tzetzes: Epistulae, 49, 93, 95, Leipzig, 1972, σ. 69-70, 134-136, 138-140 : Πέν-
τε μῆνας τῆς μιαρᾶς νόσου κατεχούσης (επ. 49)· Καὶ παραψυχὴν ἔχω τοῦ χαλεποῦ μοι νοσήματος (επ. 
93)· Τῷ τοῦ Ἡρῴδου γὰρ νοσήματι γινόμενος κάτοχος (επ. 95). 
 67 Ό.π., σ. 70, 136, 140. 
 68 G. Mercati, “Gli anedotti d’ un codice Bolognese”, BZ 6, 1897, σ. 140-142. 
 69 P. Magdalino, “The Literary Perception of Everyday Life in Byzantium”, Byzantinoslavica 48, 1987, 
σ. 28-38. 
 70 A. Papadopoulos-Kerameus, Ἁρμονία 3, 1902, σ. 288-290· πρβλ. D. M. Nicol, The Despotate of Epi-
ros, Oxford, 1957, σ. 55-56, 72: Ο Nicol αναφέρει ότι ο Απόκαυκος είχε γράψει παρόμοιες επιστολές 
και στον Δημήτριο Χωματηνό.  
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Βεβαιότατα, ο υποβιβασμός των χειροτεχνών και, ιδιαιτέρως, του τσαγκάρη 

(σκυτέα), στον οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς παραπάνω, δεν είναι μόνο φαινό-

μενο του 12ου αιώνα, αλλά, όπως μας πληροφορεί η Margaret Alexiou, ένας λο-

γοτεχνικός τόπος, που έχει αρχαίες καταβολές.71 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Πλά-

τωνας παρουσιάζει τον τσαγκάρη ως τον πιο αμόρφωτο από όλους τους ανθρώ-

πους72 και ο Λουκιανός ως τον τυπικά φτωχό άνθρωπο, ο οποίος επιθυμεί να πε-

θάνει.73 Επίσης, ο Ξενοφώντας χαρακτηρίζει τους χαλκεῖς, τους τέκτονες και 

τους σκυτεῖς ως ἀνδραποδώδεις.74 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι και η σύνδεση του γραμματιστή με τον τσαγκάρη, 

που συναντούμε στο τρίτο από τα Πτωχοδρομικά, ήταν ένας ακόμη λογοτεχνικός 

τόπος, ο οποίος διασώθηκε από την αρχαιότητα έως τη βυζαντινή περίοδο. Για 

παράδειγμα, μία πολύ ενδιαφέρουσα συσχέτιση αυτών των δύο απαντάται στον 

Πλούταρχο: Σίμων οὖν γένωμαι ὁ σκυτοτόμος ἢ Διονύσιος ὁ γραμματιστὴς ἐκ Πε-

ρικλέους ἢ Κάτωνος, ἵνα μοι προσδιαλέγηται καὶ προσκαθίζῃ ὡς Σωκράτης ἐκεί-

νοις;75 

Σκόπιμα αφήσαμε για το τέλος μία ομάδα κειμένων του Θεοδώρου Προδρό-

μου για δύο πολύ σημαντικούς λόγους: αφενός, επειδή έχουν ως κεντρικό θέμα 

το κοινωνικό χάσμα μορφωμένου – αμόρφωτου και αφετέρου, διότι αποτελούν 

πιστή απομίμηση της λουκιανικής σάτιρας. Επομένως, μπορούμε εύκολα να συ-

μπεράνουμε ότι η παραπάνω θεματική αντίθεση ανάγεται στην αρχαιότητα. 

Τα έργα αυτά, με τίτλο Βίων πρᾶσις ποιητικῶν καὶ πολιτικῶν, Φιλοπλάτων ἢ 

σκυτοδέψης και Ἀμαθὴς ἢ παρὰ ἑαυτῷ γραμματικός,76 παρουσιάζουν και ένα α-

κόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπως επισημαίνει ο R. Beaton: η σάτιρα που α-

                                                 
 71 Alexiou, The Poverty of Écriture, σ. 17-19. 
 72 Πλάτων, Θεαίτητος, Oxford, 1883, 180 D (ed. L. Campbell), σ. 144· πρβλ. Πλάτων, Πολιτεία, 
Oxonii, 1902, 590c (ed J. Burnet): Βαναυσία δὲ και χειροτεχνία διὰ τὶ οἴει ὄνειδος φέρει; 
 73 Λουκιανός, Κατάπλους, τόμ. II, Cambridge, 1915 (ed. A. M. Harmon), 15. 12-16. 
 74 Ξενοφών, Απομνημονεύματα, τόμ. II, ii, 22, Oxonii, 1920 (ed. Ε. C. Marchant), σ. 8. 
 75 Πλούταρχος, Ηθικά, 776 Β, τόμ. V, Lipsiae, 1888-1896 (ed. G. N. Bernardakis), σ. 1. Για περισσό-
τερες αναφορές στο θέμα της υποτίμησης των χειροτεχνών βλ. W. Headlam, Herodas: The Mimes and 
Fragments, Cambridge, 1922, σ. xlviii-xlix και Alexiou, The Poverty of Écriture, σ. 17. 
 76 F. J. G. La Porte du Theil, “Notice d’ un manuscript de la Bibliothèque du Vatican coté CCCV, 
parmi lew manucrits Grecs”, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, VIII, 2, Paris, 
1810, σ. 128-150 [στο εξής: Du Theil, Notices] ; G. Podestà, “Le satire lucianesche di Teodoro Prodro-
mo”, Aevum 21, 1947, σ. 4-10 [στο εξής: Podestà, Aevum 21] ; G. Podestà, “Le satire lucianesche di Teo-
doro Prodromo”, Aevum 19, 1945, σ. 245-250 [στο εξής: Podestà, Aevum 19]. 
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σκούν δεν είναι μονομερής, αλλά αφορά και τις δύο αντικρουόμενες στάσεις, 

που παρουσιάζονται.77 

Το παραπάνω, βέβαια, διαπιστώνεται και στα περισσότερα σατιρικά έργα 

του Προδρόμου, μολονότι δεν είναι τόσο εμφανές. Στη συγκεκριμένη, όμως, ο-

μάδα κειμένων η κωμικότητα των καταστάσεων και η γελοιοποίηση των προ-

σώπων που συμμετέχουν είναι ιδιαίτερα έντονες. Το Βίων πρᾶσις ποιητικῶν καὶ 

πολιτικῶν, φαινομενικά, αποτελεί πιστή απομίμηση του Βίων πρᾶσις του Λου-

κιανού. Ο Λουκιανός ολοκληρώνει το σατιρικό του διάλογο με την υπόσχεση του 

Δία ότι την επόμενη μέρα θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία των “αγοραίων 

βίων”. Στο κείμενο, όμως, του Προδρόμου, το οποίο ξεκινάει ουσιαστικά από αυ-

τό το σημείο, ο Ζευς το έχει μετανιώσει και αρνείται να πουλήσουν “βίους” αυ-

τού του είδους. 

Στη δημοπρασία που ακολουθεί, εκτίθενται προς πώληση και γίνονται αντι-

κείμενα ειρωνείας σεβαστά πρόσωπα της αρχαιότητας: ο Όμηρος, ο Ιπποκράτης, 

ο Αριστοφάνης, ο Ευριπίδης, ο Ρωμαίος δικαστικός Πομπώνιος και ο Δημοσθέ-

νης. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι οι μόνοι που σατιρίζονται σε αυτόν τον διάλογο. 

Όπως υποστηρίζει ο R. Beaton, οι αγοραστές, οι οποίοι διατυπώνουν, καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έργου, πολύ έξυπνες ερωτήσεις, προκειμένου να υποτιμήσουν 

τους “βίους” που δημοπρατούνταν, είναι οι αγοραίοι, που παρευρέθησαν επίτη-

δες για τη δεύτερη μέρα της δημοπρασίας, την οποία είχε υποσχεθεί ο Δίας στο 

τέλος του διαλόγου του Λουκιανού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Πρόδρομος κατα-

φέρνει να φέρει αντιμέτωπους και να σατιρίσει ταυτόχρονα τους “αγροίκους 

σκαπανείς” και τα αρχαία ινδάλματα της βυζαντινής εκπαίδευσης.78 

Είναι, βέβαια, σκόπιμο να επισημάνουμε ότι η κριτική που ασκεί ο Πρόδρο-

μος στους αγοραστές είναι πολύ πιο έντονη από εκείνη στους “βίους”, μολονότι 

δεν είναι καθόλου εύκολο να διαγνωστεί με μία πρώτη ανάγνωση του κειμένου. 

Έχοντας, όμως, μελετήσει τις σάτιρές του, γνωρίζουμε καλά τη διαρκή εναντίω-

σή του στους ανθρώπους που αδιαφορούν για τη Γνώση και τη Σοφία, λόγω της 

συνεχούς προσπάθειάς τους για απόκτηση πλούτου και προσωπική ανέλιξη. Γι’ 

                                                 
 77 Beaton, Οι σάτιρες, σ. 213-214.  
 78 Beaton, Οι σάτιρες, σ. 212. 
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αυτόν τον λόγο, άλλωστε, είναι διάχυτη, μέσα στο έργο, η ανησυχία του Προ-

δρόμου ότι οι αγοραστές θα εκμεταλλευτούν τους “βίους” που θα αγοράσουν και 

θα τους συμπεριφερθούν σαν να είναι κοινοί δούλοι, προκειμένου να τους απο-

φέρουν τα κέρδη τα οποία επιδιώκουν.79 Επομένως, ο συγγραφέας, με τη γελοιο-

ποίηση των “βίων”, δεν στοχεύει στο να μειώσει το γόητρο, το κύρος και την αξία 

αυτών των προσώπων, αλλά, όπως θα δείξουμε παρακάτω, αποσκοπεί αλλού. 

Το ενδιαφέρον του Προδρόμου για την αρχαία Ελλάδα και την ελληνική φι-

λοσοφία διαφαίνεται καθαρά και στο έργο Φιλοπλάτων ἢ σκυτοδέψης, το οποίο 

ξεκινάει με ένα αρκετά εκτενές εγκώμιο προς τον Πλάτωνα.80 Στη συνέχεια, ό-

μως, ο Πρόδρομος απευθύνεται εξοργισμένος στον υποτιθέμενο Φιλοπλάτωνα, 

επειδή ισχυρίζεται ότι τα κείμενα του Πλάτωνα εμπεριέχουν λάθη στην έκφρα-

ση και το λογοτεχνικό ύφος και ότι ο ίδιος προτίθεται να τα διορθώσει.81 

Μάλιστα, τον αποκαλεί Πηλοπλάτωνα και ὑβριστὴν τῆς βίβλου, γελοιοποιώ-

ντας τον διαρκώς για την αυθάδεια και τον κυνισμό του. Του συνιστά, παράλλη-

λα, να επιστρέψει στο επάγγελμα του ναυτικού ή του γεωργού και να πάψει να 

παριστάνει το φιλόσοφο, που γνωρίζει σε βάθος ολόκληρο το πλατωνικό έργο: 

ἀντὶ τοῦ γεωπονεῖν οὐρανοπολῶν.82 Η δηκτικότητα του ποιητή απέναντι στον Πη-

λοπλάτωνα είναι πλέον αρκετά εμφανής από τα παραπάνω. Όμως, η επίκριση 

δεν σταματά μόνο σε αυτό το σημείο· σατιρίζεται και μία ακόμη πλευρά, που 

φυσικά δεν είναι ούτε ο Πλάτων αλλά ούτε και η ένθερμη υποστήριξη του από 

τον ίδιο τον Πρόδρομο. Αντιθέτως, είναι η απαξίωση της γνήσιας μόρφωσης των 

ινδαλμάτων της αρχαιότητας από τον κάθε “Πηλοπλάτωνα” και από τον κάθε 

“αγροίκο”. Αυτήν ακριβώς καταδικάζει ο Πρόδρομος και στο συγκεκριμένο κεί-

μενο, αλλά και στο Βίων πρᾶσις ποιητικῶν καὶ πολιτικῶν, μέσω της φαινομενικής 

γελοιοποίησης των “βίων”. Επομένως, στρέφεται εναντίον συγκεκριμένων προ-

σώπων, που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή στην Κωνσταντινούπολη. 

Στο ίδιο ύφος κινείται και το έργο Ἀμαθὴς ἢ παρὰ ἑαυτῷ γραμματικός, στο 

οποίο ο Πρόδρομος, ουσιαστικά, “ανακρίνει” έναν άτυχο συνομιλητή, χωρίς, ό-

                                                 
 79 M. Kyriakis, “Trials and Tribulations of a Man of Letters in the twelfth century Constantinople: 
Theodoros Prodromos and his adversities”, Δίπτυχα 4, 1986-1987, σ. 60, 83.  
 80 Podestà, Aevum 21, σ. 4-10. 
 81 Ό.π., σ. 5-6. 
 82 Podestà, Aevum 21, σ. 7. 



 21

μως, να του επιτρέπει να απαντήσει. Και εδώ, ο συγγραφέας στρέφεται εναντίον 

κάποιου ανθρώπου ή, όπως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, κάποιας κατηγορί-

ας ανθρώπων, που διατείνονται ότι είναι “γραμματικοί”, ενώ, στην πραγματικό-

τητα, δεν έχουν περάσει από τις απαραίτητες σπουδές και δεν έχουν μοχθήσει 

αρκετά.83 

 

Σε αυτό το σημείο ας συνοψίσουμε τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξα-

γάγουμε από τα σατιρικά έργα του Θεοδώρου Προδρόμου. Ερευνώντας τα διεξο-

δικά, διαπιστώσαμε ότι στα περισσότερα η κύρια θεματική τους στρέφεται γύρω 

από την αντίθεση μορφωμένου – αμόρφωτου και πλούσιου – φτωχού. Μάλιστα, 

μέσω αυτής, ο Πρόδρομος καταγγέλλει διαρκώς την αδικία ένας μορφωμένος να 

ζει μέσα στην εξαθλίωση και να αμείβεται πενιχρά, ενώ ένας αμόρφωτος χειρο-

τέχνης να διάγει το βίο του με ευημερία και αφθονία. Το παραπάνω υλοποιείται 

με αναφορές σε πολύ συγκεκριμένα χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως, για πα-

ράδειγμα, στον τσαγκάρη. Το θέμα αυτό απασχόλησε και άλλους βυζαντινούς 

συγγραφείς του 12ου αιώνα, όπως τον Ιωάννη Τζέτζη, τον Μιχαήλ Χωνιάτη, τον 

Μιχαήλ Γλυκά και τον Μιχαήλ Απλούχειρα.84 

Επομένως, η πενία, ως αιτία μεμψιμοιρίας, σε συνδυασμό, τις περισσότερες 

φορές, με τη χαμηλή αμοιβή των μορφωμένων και, γενικά, τη δυσχερή οικονομι-

κή τους κατάσταση, και, άλλοτε, με κάποια αρρώστια, αποτέλεσε έναν λογοτε-

χνικό τόπο του 12ου αιώνα. Αλλά, και η συσχέτιση των χειροτεχνών με τους 

γραμμματιστές, που είχε ως σκοπό την υποτίμηση των πρώτων, ήταν ένας ακό-

μη λογοτεχνικός τόπος, ο οποίος αναβίωσε από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο. 

Πού στόχευε, όμως, όλη αυτή η λογοτεχνική παραγωγή γύρω από το θέμα 

της φτώχειας; Η απάντηση των περισσότερων μελετητών είναι ότι οι συγγρα-

φείς, μέσω της σάτιρας, η οποία πολύ συχνά, όπως είδαμε, υποτασσόταν στο λο-

γοτεχνικό είδος της επαιτείας, επεδίωκαν να διαφημίσουν τα έργα τους, αλλά, 

                                                 
 83 Podestà, Aevum 19, σ. 248. 
 84 H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία: Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Α’, Α-
θήνα 2001, σ. 131. Όπως μας πληροφορεί ο Herbert Hunger, το θέμα αυτό συνεχίζεται και αργότε-
ρα, καθώς παραδείγματα για την αδυναμία κοινωνικής επικοινωνίας των μορφωμένων Βυζαντι-
νών σε σύγκριση με τους χειρώνακτες βρίσκουμε στον Νικηφόρο Γρηγορά και τον Ιωάννη Χορτα-
σμένο. 
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και, πιθανότατα, να διασκεδάσουν τον αυτοκράτορα, στον οποίο απευθύνο-

νταν.85 Αυτό, άλλωστε, ισχυρίζονται ότι αποδεικνύει, για παράδειγμα, η επιλογή 

των μετοχών γελῶν ὁμοῦ καὶ παίζων, στο πρώτο ποίημα των Πτωχοπροδρομικών. 

Ωστόσο, θεωρώ ότι μία νέα, εμπεριστατωμένη έρευνα πάνω σε αυτό το ζήτημα, 

που θα συνδυάζει κοινωνικο-οικονομική ανάλυση και θα λαμβάνει υπόψη της 

τις πολυποίκιλες επαφές με τον δυτικό και ανατολικό κόσμο στον πολυτάραχο 

αιώνα των πρώτων σταυροφοριών, θα έδινε πιο ασφαλή συμπεράσματα.  

 

 

 

 

                                                 
 85Alexiou, The Poverty of Écriture, σ. 21 ; M. Kyriakis, “Satire and Slapstick in seventh and twelfth 
century Byzantium”, Βυζαντινὰ 5, 1973, σ. 36. 
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ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 
 

Ι 
 
To ποίημα του Θεοδώρου Προδρόμου Τοῦ αὐτοῦ σχετλιαστικοὶ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ τοῦ 

λόγου παραδίδεται από τα εξής χειρόγραφα: Vaticanus gr. 305 (fol. 136), του 13ου 

αιώνα,86 Parisinus gr. 2831 (fol. 122-123), επίσης του 13ου αιώνα,87 και Νeapolitanus 

gr. II D 4 (fol. 98), του 14ου αιώνα.88  

Έχει εκδοθεί από τον F. L. G. La Porte Du Theil,89 έκδοση η οποία στηρίζεται 

στον κώδικα Vaticanus gr. 305 και χρονολογείται το 1810. Έχει όμως υπόψη της 

και τον Parisinus gr. 2831 και για αυτό επισημαίνει στο περιθώριο τη γραφή του P 

στο στίχο 12 μόχθια ἔτλην, ενώ τα υπόλοιπα χειρόγραφα και η ίδια η έκδοση έ-

χουν: μόχθον ἀνέτλην. Επιπλέον, έχει εκδοθεί και από τον Μigne στην PG, επίσης 

το 19ο αιώνα,90 ο οποίος αναπαράγει την έκδοση του La Porte Du Theil.   

Τα sigla που χρησιμοποιούμε για τους κώδικες είναι τα εξής: 

Ν = Νeapolitanus gr. II D 4 

P = Parisinus gr. 2831 

V = Vaticanus gr. 305 

Για τις δύο εκδόσεις χρησιμοποιούμε τα παρακάτω sigla: 

Μ = Migne 

Τ  = La Porte Du Theil 

 

Tα χειρόγραφα V, P, N παρουσιάζουν ένα συνδετικό σφάλμα:  

 V  P  N cett. recte 

16 ἀπέγρεο ἀπείργεο  

                                                 
 86 Ioh. Mercati et Pius Franchi de’ Cavalieri, Bibliotecae Apostolicae Vaticanae codices manu scripti recen-
siti iussu Pii XI Pontificis Maximi, Praeside Aidano Gasquet O. S. B. S. Mariae in Portixu Card. Diacono, S. R. 
E. Bibliothecario et Tabularii Vaticani Praefecto, Codice Vaticani graeci, tomus I. Codices 1-329, Romae, 
1923, σ. 443-450. 
 87 H. Omont, Inventaire sommaire des manuscripts grecs de la Bibliothèque nationale et des autres bibliothè-
ques de Paris et des Départements, t. III: Ancien fonds grec, Paris 1888 (στο εξής: Omont, Inventaire som-
maire), σ. 52. 
 88 S. Cyrillus, Codices graeci mss. Regiae Bibliothecae Borbonicae descripti, atque allustrati, t. I-II, Neapoli, 
1826–1832, σ. 43-44. 
 89 Du Theil, Notices, σ. 195. 
 90 PG 133, στ. 1419-1422. 
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 Επίσης, το P και τo N παρουσιάζουν τα δικά τους ιδιότυπα σφάλματα: 

 P cett. recte 

4 μήχεα  δήνεα 

8 ἐρίον ἐρίζοι 

11 πολλεῖς πολλῆς 

12 μόχθια ἔτλην μόχθον ἀνέτλην 

22 παικτοῖσι om. habent 

24 θυμέλῃσι om. habent 

28 ἀπόπροθεν βιότοιο βιότοιο ἀπόπροθεν 

 

 N cett. recte 

2 πάμπαν πρόπαν 

 παλαιγέων παλαιγενέων 

7 δημοκράτοιο δημοκρίτοιο 

8 ὕγρος ὕαγρος 

 ἐρίσθ[ε] ἐρίζοι 

13 ὕμμεσιν et τὸ om. habent 

17-21 versus om. habent 

24 θυμέλῃσιν ἐνίζεμεν ἔσχεν θυμέλῃσι παρέμμεναι ἔσχες 

25 ἐλεείνων ἀλεείνων 

27 προφυγῆσθαι μέριμνας προφύγῃς μελεδῶνας 

  

Κάνοντας μια αξιολόγηση των σφαλμάτων που εντοπίσαμε, καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι το V είναι το πιο αξιόπιστο χειρόγραφο και επομένως αυτό 

που βρίσκεται πιο κοντά στον αρχέτυπο. Το P παρουσιάζει αρκετά ιδιότυπα 

σφάλματα σε σχέση με το V, αλλά στην πλειονότητά τους πρόκειται για αντι-

γραφικά σφάλματα. Επομένως, πιθανότατα το P προέρχεται από μια πηγή β, η 

οποία αντιγράφηκε από το V. To V προέρχεται από έναν υπαρχέτυπο α, ο οποίος 

προέρχεται από τον αρχέτυπο ω. 
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Το Ν παρουσιάζει σημαντικά σφάλματα σε σχέση με το V και P, οπότε το Ν 

πιθανόν προέρχεται από έναν υπαρχέτυπο γ, ο οποίος προέρχεται από τον α. 

Η έκδοση Τ, όπως αναφέραμε, αντιγράφει από τον κώδ. V, αλλά σημειώνει τη 

διαφορετική γραφή του κώδ. P στο στίχο 12. H έκδοση Μ αναπαράγει την Τ, αφού 

ακολουθεί και αυτή τον V και επιπλέον παραθέτει ακριβώς την ίδια διόρθωση με 

την Τ στο στίχο 12. Επομένως, η έκδοση Μ προέρχεται από την Τ, η οποία με τη 

σειρά της προέρχεται από τον κώδ. V. 
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ΙΙ 
 
 

Το ποίημα Τοῦ αὐτοῦ σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν Πρόνοιαν του Θεοδώρου Προδρό-

μου παραδίδεται από τα παρακάτω χειρόγραφα: Vaticanus gr. 305 (φφ. 114-115), 

του 13ου αιώνα,91 Marcianus gr. 436 (φφ. 3-4), επίσης του 13ου αιώνα,92 Escorialen-

sis y.III.9 (φφ. 198-199), του 14ου αιώνα,93 Parisinus gr. 2870 (φφ. 39-42), του 15ου 

αιώνα,94 Londinensis gr. Harley 562495, του 15ου αιώνα,96 Leid. Voss. gr. Q 26 (φφ. 

41-44), που χρονολογείται το 1568,97 Athous Hag. Paulu 9 (136) (φφ. 276-278), του 

18ου αιώνα,98 και Leninopolitanus AN RAIK 181, επίσης του 18ου αιώνα.99 

Έχουν γίνει τρεις εκδόσεις του, μία στη Βασιλεία το 1536 από τον H. Gun-

tius,100 δεύτερη από τον Κύριλλο στην Ιερογραφική Αρμονία το 1802101 και τρίτη 

από τον Migne στην PG τον 19ο αι., ο οποίος στηρίζεται στην έκδοση της Βασι-

λείας.102 

                                                 
 91 Ioh. Mercati et Pius Franchi de’ Cavalieri, Codices Vaticani graeci, Bibliotecae Apostolicae Vaticanae 
codices manu scripti recensiti iussu Pii XI Pontificis Maximi, Praeside Aidano Gasquet O. S. B. S. Mariae in Por-
tixu Card. Diacono, S. R. E. Bibliothecario et Tabularii Vaticani Praefecto, Codice Vaticani graeci, tomus I. 
Codices 1-329, Romae, 1923, σ. 443-450. 
 92 E. Mioni, Bibliothecae Divi marci Venetiarum codices graeci manuscripri. Volumen II: Thesaurus An-
tiquus. Codices 300-625 (Ministero per i beni culturali e ambientali. Indici e Cataloghi, Nuova Serie VI), 
Roma, 1985. 
 93 A. Revilla, Catálogo de los códices griegos de la Biblioteca de el Escorial, t. I: codd. 1-178, Madrid, 1936, 
σ. 228. 
 94 Omont, Omont, Inventaire sommaire, σ. 52. 
 95 Στο χειρόγραφο αυτό επισημαίνεται η εξής ιδιαιτερότητα: στα φφ. 12-13 το ποίημα παραδί-
δεται μέχρι το στίχο 89, παραλείπονται όμως οι στίχοι 10 και 88. Στo φ. 14, άλλος γραφέας αντι-
γράφει το ποίημα και πάλι από την αρχή μέχρι το στίχο 23, παραλείποντας το στίχο 10. 
 96 R. Nares, A Catalogue of the Harleian Manuscripts in the British Museum, t. I-IV, London, 1808-1812, 
σ. 282. 
 97K. A. de Meyier, Bibliotheca Universitatis Leidensis, Codices manuscripti, Lugduni Batavorum 1955, σ. 
130. 
 98 Σπυρίδων Π. Λάμπρος, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν κω-
δίκων, τόμος Ι, Αmsterdam, 1996, σ. 20.  
 99 I. N. Lebedeva, Opisane rukopisnogo otdela biblioteki Akademii Nauk SSSR 5. Grečeskie rukopisi, Leni-
grad, 1973, σ. 156-157. 
 100 Cyri Theodori Prodromi epigrammata ut vestissima ita piisima, quibus omnia utriusque testamenti capita 
felicissime compreheduntur (ed. H. Guntius), Basiliae, 1536, σ. 97-100. 
 101 Κύριλλος, Ἱερογραφική Ἁρμονία ἐκ διαφόρων ἐμμετρων ποιημάτων Θεοδώρου τοῦ Πτωχο-
προδρόμου, Γεωργίου τοῦ Πισίδου καὶ Νικηφόρου τοῦ Ξανθοπούλου εἰς ἕν συντεθεῖσα και διορθωθεῖ-
σα, ἀξιοχρέως προσεφωνήθη τῷ παναγιωτάτῳ και Θειοτάτῳ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κυρίῳ κυρίῳ 
Καλλινίκῳ παρὰ τοῦ ἐξ Ἀδριανουπόλεως Ἐλλογιμωτάτου μεγάλου Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ μεγάλης Ἐκκλησίας…, Κωνσταντινούπολη, 1802, σ. 108-110.  
 102 PG 133, στ. 1333-1340.  
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Τα sigla που χρησιμοποιούμε για τον προσδιορισμό των χειρογράφων είναι τα 

εξής: 

A = Athous Hagiou Paulou 9 (136), s. XVIII 

E = Escorialensis y.III.9, s. XIV 

H1  = Londinensis gr. Harley 5624, s. XV 

Η2 = Londinensis gr. Harley 5624, s. XV 

L = Leid. Voss. gr. Q 26, a. 1568 

M = Marcianus gr. 436, s. XIII 

P = Parisinus gr. 2870, s. XV 

S = Leninopol. AN RAIK 181, s. XVIII 

V = Vaticanus gr. 305, s. XIII 

Για τις εκδόσεις, τα sigla που χρησιμοποιούμε είναι:  

Β = Βασιλεία (1536) 

G = Μigne (19oς) 

Κ = Κύριλλος (1802) 

Έπειτα από την αποκατάσταση του κειμένου καταλήξαμε στο συμπέρασμα 

ότι το χειρόγραφο V είναι το πιο αξιόπιστο και βρίσκεται πιο κοντά στον αρχέ-

τυπο (ω). 

To V δεν παρουσιάζει με το Μ κανένα συνδετικό σφάλμα, όμως και τα δύο, το 

καθένα ξεχωριστά, εμφανίζουν ιδιότυπα σφάλματα:  

 

 V cett. recte 

inter v. 94 et 95 versum πανημέριος ἐνσχολάζων ταῑς βίβλοις praebet : cett. om. 

(πρόκειται για saut du même au même, αφού η ίδια ακριβώς φράση υπάρχει και 

στο στίχο 90) 

105 σοφοὺς σοφοὺς μὲν 

 

 Μ cett. recte 

14 ἐν μέσῳ  ἐμμέσους 

35 μηνύει σεμνύνει 

61 ἱκετιδίων οἰκετιδίων 
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67 ἄρξοντος ἄρχοντος 

68 τριοβόλου τριωβόλου 

75 τὴν θύραν om. habent 

 77 λαλεῖν χέων  

82 παίδων πέδων 

91 τῷ τὸ 

101 κτίσιν κτῆσιν 

108 τελευτᾷ διδάσκει 

 

Επομένως, λόγω του ότι, όπως προαναφέραμε, δεν υπάρχουν συνδετικά 

σφάλματα ανάμεσα στο V και το Μ και εξαιτίας της αξιολόγησης των λαθών του 

Μ, που καταδεικνύει ότι κάποια από τα σφάλματα που παρουσιάζει το χειρό-

γραφο είναι σοβαρά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το Μ δεν προέρχεται 

απευθείας από το ω όπως το V, αλλά από έναν άλλο υπαρχέτυπο που ονομά-

ζουμε α.  

 

Η ομάδα χειρογράφων L, A, S και οι εκδόσεις Β, K, G παρουσιάζουν τα ακό-

λουθα κοινά σφάλματα:  

 L A S B K G cett. recte 

28 ἀνὰ ῥοῦν ἀνάρρουν 

29 φθέγξεται φεύξεται 

43 ἐπικούριον ἐπικούρειον 

55 κυλίνδους κυλίνδρους 

63 ὑβριοῖ ὑβριεῖ 

69 προσῆκον προσήκων 

75-76 versus om. habent 

118 ἑλλήνων ἕλληνες 

159 χνοάζοντες χλοάζοντες 

 

Επίσης τα χειρόγραφα L, A, S και οι εκδόσεις Β, G παρουσιάζουν τα εξής κοι-

νά λάθη: 
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 L A S B G cett. recte 

2 χρημάτων κριμάτων 

3 αὐτὴν οὐ τὴν 

49 μὴ μὲν 

 

Τα χειρόγραφα L, A, S, και οι εκδόσεις Β, Κ συνδέονται με τις παρακάτω κοι-

νές γραφές: 

 L A S B K cett. recte 

23 ἐπισκυλητέον ἐπεισκυκλητέον 

98 καινοῖς κακοῖς 

 

Τα χειρόγραφα A, S και οι εκδόσεις Β, Κ, G έχουν τα εξής λάθη: 

 A S B K G cett. recte 

115 ἐπάγομαι ἀπάγχομαι 

143 τὸ  ὁ 

 

Τα χειρόγραφα L, A, S και η έκδοση Β παρουσιάζουν τις εξής κοινές γραφές: 

 L A S B cett. recte 

102 λωποδυτοῖ λωποδυτεῖ 

122 ξύμφιλος ξύμφιλος 

125 ἀσυμφίλους ἀσυμφύλους 

 

Τέλος, τα χειρόγραφα Α, S και η έκδοση B συνδέονται με το εξής κοινό σφάλ-

μα: 

 A S B cett. recte 

96 διώκαται διώκεται 

 

Όπως διαπιστώνουμε από τα παραπάνω, η έκδοση Β παρουσιάζει συνδετικά 

σφάλματα με τα χειρόγραφα L, A, S και τις εκδόσεις K, G (είτε και με τα πέντε 

είτε με διάφορους συνδυασμούς αυτών). Επειδή όμως και τα πέντε εμφανίζουν, 

το καθένα ξεχωριστά, τα δικά τους λάθη (ενώ η έκδοση Β δεν έχει ιδιότυπα 
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σφάλματα), καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα χειρόγραφα L, A, S και οι εκ-

δόσεις K, G προέρχονται από την έκδοση Β ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ε-

πομένως τα χειρόγραφα L, A, S τα θεωρούμε codices eliminandi. Παραθέτω τα 

ιδιότυπα σφάλματα των χειρογράφων L, A, S και των εκδόσεων K, G:  

 L cett. recte 

12 τέσσαρας τέτταρας 

 Α cett. recte 

36 λαυκότητος λευκότητος 

72 γινώσειν γινώσκειν 

125 τέμων τέμνων 

137 μεθ’ αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ 

 S cett. recte 

12 ἐρύθμως εὐρύθμως 

83 τούτοις τούτους 

84 τῆς iteravit non iter. 

105 περιφρουρουμένους περιφρονουμένους 

114 versum om. habent 

153 στέλεσθε στέλλεσθε 

 

Η έκδοση Κ παρουσιάζει τις εξής ιδιοτυπίες: 

 K cett. recte 

Tit. Tοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν θείαν πρόνοιαν Τοῦ αὐτοῦ σχετλιαστικοὶ εἰς 

τὴν πρόνοιαν (V) 

  Στίχοι τινὲς σχετλιαστικοὶ εἰς 

τὴν πρόνοιαν τοῦ σοφοῦ Θεο-

δώρου τοῦ Προδρόμου (P) 

  Τοῦ κυ[ροῦ] θεοδώρου τοῦ Προ-

δρόμου στίχοι ἰαμβικοὶ εἰς τὴν 

θείαν πρόνοιαν (H1) 

  tit. om. H2  

3 καὶ οὐ τὴν 
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51 οὖ γοῦν 

58 γηπένος γηπόνος 

 

Η έκδοση G παρουσιάζει τα ακόλουθα ιδιότυπα σφάλματα: 

 G cett. recte 

32 εὐθυμηθῶ ἐνθυμηθῶ 

45 μίαν μία ναῦς 

98 κοινοῖς κακοῖς 

145 ὄντων γὰρ τοῦτῶν ὄντως γὰρ ὄντως 

 

Επιπλέον, η ομάδα των χειρογράφων Ε, P και οι εκδόσεις B, K, G παρουσιά-

ζουν ένα συνδετικό σφάλμα: 

 E P cum B K G cett. recte 

60 τῶν γενῶν τοῖν γενοῖν 

  

Το Ε και το P παρουσιάζουν το εξής συνδετικό σφάλμα: 

 E cum P cett. recte 

28 πλέον πλέων 

 

Όμως, το καθένα από αυτά έχει τα δικά του ιδιότυπα σφάλματα:  

 E cett. recte 

2 ἀφανὴς ἀχανὴς 

119 δὲ om. habent 

128 κακὸν τυφλὸν 

 P cett. recte 

tit. Στίχοι τινὲς σχετλιαστικοὶ Τοῦ αὐτοῦ σχετλιαστικοὶ 

εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ σοφοῦ εἰς τὴν πρόνοιαν (V) 

Θεοδώρου τοῦ Προδρόμου Τοῦ κυ[ροῦ] θεοδώρου τοῦ Προ-

δρόμου στίχοι ἰαμβικοὶ εἰς τὴν 

θείαν πρόνοιαν (H1) 

 tit. om. H2 
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 Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν θείανπρόνοιαν 

(K) 

29 φθέξεται φεύξεται 

61 δεσπότις δεσπότης 

84 μὲν δὲ 

114 ἀντίχρηστον ἀντίχριστον 

151 πλησίους πλουσίους 

 

Επομένως, τα χειρόγραφα E και P προέρχονται από ένα κοινό πρότυπο β, α-

νεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

Ο υπαρχέτυπος β προέρχεται από τα χειρόγραφα V και M, γιατί το καθένα 

παρουσιάζει συνδετικά σφάλματα με κάποια χειρόγραφα της ομάδας Ε, P και 

των εκδόσεων B, K, G. Δηλαδή, το V έχει ένα συνδετικό σφάλμα με τις εκδόσεις B, 

G: 

 V B G cett. recte 

3 ἀμβακοὺμ ἀββακούμ 

 

Επίσης το V με το P έχουν τα εξής κοινά σφάλματα: 

 V cum P cett. recte 

11 βρύων δὲ φῶς  βρύων δὲ καὶ φῶς καὶ μετρῶν πάντα 

μετρῶν δὲ τὸν  χρόνον (Μ) 

πάντα χρόνον βρύων δὲ φῶς μετρῶν τὸν πάντα χρόνον (Ε) 

  βρύων φῶς μετρῶν δὲ τὸν πάντα χρόνον 

  (A S B G) 

  βρύων φάος μετρῶν δὲ τὸν πάντα χρόνον (K) 

  βρύων μὲν φῶς μετρὸν τὸν πάντα χρόνον (H1 

H2) 

  βρύθων δὲ φῶς μετρῶν δὲ τὸν πάντα χρόνον 

(L) 
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Το Μ παρουσιάζει ένα κοινό σφάλμα με το χειρόγραφο P και τις εκδόσεις B, 

K, G:  

 M P B K G cett. recte 

121 καὶ τὸ 

Ακόμη, το Μ και το S παραλείπουν και τα δύο το στίχο 109. 

  

Όπως αναφέραμε, η πηγή β προέρχεται από το V και το Μ και από το β προ-

έρχονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο τα χειρόγραφα Ε και P, γιατί παρου-

σιάζουν ένα συνδετικό σφάλμα, αλλά το καθένα εμφανίζει ιδιότυπα σφάλματα. 

Το χειρόγραφο Η1 παρουσιάζει συνδετικά σφάλματα και με το P και με το E 

ξεχωριστά, σε καμία όμως περίπτωση και με τα δύο μαζί: 

 

 Η1 cum P cett. recte 

62 κονδύλοις κονδύλους 

67 τυχών τυχόν 

 

 Η1 cum E cett. recte 

70 ἔχθιστον αἴσχιστον 

 

Και τα τρία, όμως, χειρόγραφα (Η1, P, E) έχουν ιδιότυπα σφάλματα: 

 

 Η1  cett. recte 

tit. Τοῦ κυροῦ θεοδώρου Τοῦ αὐτοῦ σχετλιαστικοὶ  

τοῦ Προδρόμου στίχοι εἰς τὴν πρόνοιαν (V) 

ἰαμβικοὶ εἰς τὴν θείαν πρόνοιαν Στίχοι τινὲς σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν 

πρόνοιαν τοῦ σοφοῦ Θεοδώρου τοῦ 

Προδρόμου (P) 

 Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν θείαν πρόνοιαν (K) 

 tit. om. H2 

7 πείθη τι μὲν τὲ πείθει με 

9 ἀνωτάτης ἀνωτάτω 
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14 ἀμμέσους ἐμμέσους 

20 γλαυκοφαγγοῦς γλαυκοφεγγοῦς 

22 σεληνέῳ σεληναίῳ 

24 γὰρ ἐστήριξε ἐπεστήριξε 

25 ἐπιθεῖς βάρον ὑπενθείς βάθρον 

27 κάκλικα κάχληκα 

28 νύξεται νήξεται 

30 γὰρ ὁ κάκλιξ γοῦν ὁ κάχληξ 

31 ἀρεπῶς ἀρρεπῶς 

34 τῶν νεφῶν τοῦ νέφους 

35 τῆς χιῶνος δὲ τὸ πρόσωπον τῆς χιόνος δὲ τὰ πρόσωπα 

38 στρέφει τρέφει 

39 ἔταξεν ἔταξε 

40 τίς ἀντέταξεν οἶς ἐντέταξε 

42 τὴν τὴν (sic) τὴν  

43 ἐπικούριαν ἐπικούρειον 

46 χαλινοῦ καὶ κυβερνίτου χαλινῶν καὶ κυβερνήτου 

51 μὲν γοῦν 

53 στὸ τὸ 

55 ἔχθομαι ἄχθομαι 

56 νέμεσεις νεμήσεις 

57 κναφές κναφεύς 

58 βυρσοδέψεις βυρσοδέψης 

59 βαναύσιος τέχνης βαναυσίδος τύχης 

60 τιμίων κοσμίων 

61 οἰκετειδίων οἰκετιδίων 

62 ἐκτρίψειεν αὐτῷ ἐντρίψειεν αὐτοῖς 

64 ὀψόπολιν ὀψόπωλιν 

66 ὑπάρχων τυγχάνων 

67 ξύλον ξύλων 

68 πρίαιτο πρίαιο 
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69 βλατίων βλαυτίῳ 

70 σκαμπανέως σκαπανέως 

71 καλλῶν καλῶν 

72 κνήσετο κνήσαιτο 

74 σελευκίων σελευκίδων 

75 μεθύσεως μαθήσεως 

77 χρεῶν χέων 

78 ευπορεῖν ευπορεῖ μὲν 

80 οἰκείας οἰκίας 

82 θεταλῆς θετταλῆς 

83 τούτους ἔχει ἐνστολίζει τούτους ἐνστολίζει 

84 λεοφόρου λεωφόρου 

85 προπομπῶν προπομποῖς 

86 φέρει ἔχει 

87 λόγου μαθητὴς in fine add. non habent 

 

Τα ιδιότυπα σφάλματα του Ε και του P αναφέρθηκαν ήδη παραπάνω. Εφόσον 

και τα τρία χειρόγραφα (Η1, P, E) δεν εμφανίζουν κανένα κοινό συνδετικό σφάλ-

μα, αλλά μόνο το H1 με το P και το H1 με το Ε, και φυσικά το καθένα ξεχωριστά 

τα δικά του ιδιότυπα, συμπεραίνουμε, επομένως, ότι το Η1 προέρχεται από μια 

πηγή γ, που παραδίδεται από τον υπαρχέτυπο β, το οποίο με τη σειρά του παρα-

δίδει το Ε και το P. 

Το Η2 πιθανότατα προέρχεται από το Η1, παρόλο που παρουσιάζουν συνδετι-

κά σφάλματα και το καθένα έχει τα δικά του ιδιότυπα σφάλματα. Η αξιολόγηση 

των ιδιότυπων λαθών του δείχνει ότι μάλλον αντιγράφηκε από το Η1. Πιο συ-

γκεκριμένα, τα ιδιότυπα σφάλματα του Η2 είναι (ο παρακάτω πίνακας θα διευ-

κολύνει να αντιληφθούμε ποια γραφή παραδίδει το Η2 σε σύγκριση με το Η1 και 

τα υπόλοιπα χειρόγραφα, ώστε να αξιολογήσουμε τα ιδιότυπα σφάλματά του):  

 

Ιδιότυπο σφάλμα Η2 Η1 cett. recte 

tit. om. Τοῦ κυροῦ Θεοδώρου τοῦ Τοῦ αὐτοῦ σχετλιαστικοὶ 
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Προδρόμου στίχοι ἰαμβι-

κοὶ εἰς τὴν θείαν πρό-

νοιαν  

εἰς τὴν πρόνοιαν (V) 

 

Στίχοι τινὲς σχετλιαστι-

κοὶ εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ 

σοφοῦ Θεοδώρου τοῦ 

Προδρόμου (P) 

Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν θείαν  

πρόνοιαν (K) 

7    πείθη τι μὲν πείθη τι μὲν τε πείθει με 

8    κίνισις κίνησις κίνησις 

9    ἀνωτάτοις ἀνωτάτης ἀνωτάτω 

14  ἀμέσους ἀμμέσους ἐμμέσους 

15  εὐνίσχων ἀνίσχων ἀνίσχων 

16  φύσιν δύσιν δύσιν 

20  γλαυκοφαγοῦς γλαυκοφαγγοῦς γλαυκοφεγγοῦς 

  

Τα συνδετικά σφάλματα του Η1 και του Η2 είναι τα εξής:  

 Η1 cum Η2 cett. recte 

2 οὐχανὴς ἀχανὴς 

4 ἴδοιτο ἴδοι τι 

 πείθοιτο πύθοιτο 

9 αὐτοῖς αὐτός  

10 versum om. habent 

12 εὐθύμως τρέχων εὐρύθμως τρέπων 

16 μεσουρανῶν δ’ ἔπειτα  μεσουρανῶν ἔπειτα 

19 αὔξις αὔξη 

22 ἐπ’ αὐτῷ προς αὐτῷ.  

 

 Απομένει να δούμε από πού προέρχεται η έκδοση Β. Διαπιστώνουμε ότι η 

έκδοση Β έχει πολλά συνδετικά σφάλματα με τον κώδ. P:  

 B cum P cett. recte 
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2 χρημάτων κριμάτων 

3 αὐτὴν οὐ τὴν 

23 ἐπεισκυλητέον ἐπεισκυκλητέον 

36 γλαυκότητος λευκότητος 

49 μὴ μὲν 

51 οὖν γοῦν 

55 κυλίνδους κυλίνδρους 

63 ὑβριοῖ ὑβριεῖ 

75-76 versus om. habent 

96 διώκαται διώκεται 

98 καινοῖς κακοῖς 

102 λωποδυτοῖ λωποδυτεῖ 

115 ἐπάγχομαι ἀπάγχομαι 

118 ἑλλήνων ἕλληνες 

121 καὶ τὸ 

122 ξύμφιλος ξύμφυλος 

125 ἀσυμφίλους ἀσυμφύλους 

143 τὸ ὁ 

159 χνοάζοντες χλοάζοντες 

 

Επίσης, η έκδ. Β συμφωνεί με τους κώδ. P και Η1 σε δύο μόνο σημεία: 

 B cum P Η1 cett. recte 

28 ἀνὰ ῥοῦν ἀνάρρουν 

69 προσῆκον προσήκων 

 

Η έκδ. Β έχει μόνο μία κοινή γραφή με τους κώδ. P και E: 

 B cum P E cett. recte 

60 τῶν γενῶν τοῖν γενοῖν 

 

Τέλος, η έκδοση Β παρουσιάζει μόνο ένα κοινό σφάλμα με τον κώδ. Ε, το ο-

ποίο όμως δεν είναι ενδεικτικό: 
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 B cum E cett. recte 

43 ἐπικούριον ἐπικούρειον 

 

Επομένως, η έκδοση Β παρουσιάζει συνδετικά σφάλματα κυρίως με τον κώδ. 

P και περιστασιακά με τους P, Η1 και Ε. Επειδή, όμως, η έκδοση Β δεν εμφανίζει 

συνδετικά σφάλματα με το P, το Η1 και το Ε ταυτόχρονα, καταλήγουμε στο συ-

μπέρασμα ότι η έκδ. Β προέρχεται από τον P ή από κάποιον κώδικα που δεν σώ-

ζεται, αλλά πρέπει να ήταν πολύ συγγενής με τον P. Επιπλέον πρέπει να λά-

βουμε υπόψη μας ότι στην έκδοση πρέπει να έχουν διορθωθεί αρκετά σφάλματα 

από τον ανώνυμο φιλόλογο-εκδότη που επιμελήθηκε το κείμενο. 
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KΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

 
I 

   
 

Τοῦ αὐτοῦ σχετλιαστικοὶ ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ τοῦ λόγου 
 
 
 
  Ἔρρετ᾽ ἐμοῦ βιότοιο ἀπόπροθεν, ἔρρετε, βίβλοι. 

  Ἔρρε, πρόπαν μελέδημα παλαιγενέων ἀνθρώπων· 

  μηκέτ᾽ ἐμοὶ πελάοις, ἄλλους δέ τε δίζεο φῶτας. 

  Ἔρρετ᾽, Ἀριστοτέλους πολυμήχανα δήνεα τέχνης, 

 5 θευλογίη τε Πλάτωνος, ἅπασά τε φιλοσοφίη, 

  Ἐμπεδοκλῆος ἄριστα μελήματα, μοῦσαι Ὁμήρου, 

  μοῦσαι Δημοκρίτοιο καὶ Ὀρφέως, ὃν τέκε πατὴρ 

  Ὕαγρος, οὐδ᾽ ἄρα οἱ περὶ ᾄσμασι ἄλλος ἐρίζοι. 

  Οἴχεο ῥητροσύνη, ἐξοίχεο ὀρθογραφίη, 

 10 ἄλλά θ᾽ ὅσα χθονίοισι λόγῳ ἐπὶ κῦδος ὀπάζει, 

  ἔρρετε· ἄλλῳ ἔοιτε μεληδόνος ἄξια πολλῆς, 

  οὐκ ἐμοί· ἦ γὰρ ἐγὼ κενεὸν περὶ μόχθον ἀνέτλην  

  ὕμμεσιν ἐμμογέων, τὸ δ᾽ ἐτώσιος ἔπλετ᾽ ὀϊζὺς 

  μαψίδιόν τε μέλημα καὶ ἀπάτη ἀφρονεόντων. 

 15 Ἔρρετ᾽ ἐμοῦ βιότοιο ἀπόπροθεν, ἔρρετε, βίβλοι. 

 

 

__________________ 

1 ἔρρετε βίβλοι cf. Greg. Naz. Carm. III 1495, 7 (PG 37)    13-14 τὸ – μέλημα Hom., Ilias 18, 104 ; Th. Prodr. Εἰς τὴν 
σοφωτάτην… περὶ τῶν ἑαυτοῦ 380.84 ; Κατὰ τῆς νόσου ἡρῷοί 546.47 (ed. W. Hörandner) 

 

___________________ 

2   πρόπαν VPTM : πάμπαν Ν     παλαιγενέων VPTM : παλαιγέων Ν     4   δήνεα VNTM : μήχεα P     7   δημοκρί-
τοιο VPTM : δημοκράτοιο Ν    Ὀρφέος NPVTM : Ὀρφέως corr.    8   ὕαγρος VPTM : ὕγρος Ν      ἐρίζοι VTM : ἐρίον 
P : ἐρίσθ[ε] Ν     11   πολλῆς VNTM : πολλεῖς P     12   μόχθον ανέτλην VNTM : μόχθια ἔτλην P     13   ὕμμεσιν 
VPTM : omit N     τὸ VPTM : omit N    
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  Θυμέ, σὺ δ᾽ ἐκ σοφίης μὲν ἀπέργεο, οὐκ ἐθέλων περ· 

  μήδ᾽ ἄρ᾽ ἕκητι λόγοιο μέγ᾽ ἄχνυσο, μηδὲ σὲ λύπη 

  θυμοβόρος κρατείτω ἐναυομένη φίλα γυῖα, 

  ἀλλὰ βίβλων τε λόγων τε καὶ ἀτελέος μελεδῶνος 

 20 τηλοῦ ἀποσκεδάζευ· ἀτὰρ θυμέλῃσι μεθίζευ 

  καί τε γελωτοπόνοισι παρέζεο καί τε μίμοισι, 

  παῖζε δ᾽ ἐν οὐ παικτοῖσι· τὰ γὰρ βροτοὶ ἴσασιν ἄρτι 

  τιμᾶν ἀφρονέοντες, ἄπυστα δὲ θεσμὰ λόγοιο. 

  Εἰ δ᾽ ἄρα μὴ θυμέλῃσι παρέμμεναι ἔσχες ἐέλδωρ, 

 25 ἧσο σιγῇ ἀκέων πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων, 

  μηδ᾽ ἀγορῇ μερόπων πωλέσκεο κυδιανείρῃ 

  καὶ τάχα δυσβόρους κόσμου προφύγῃς μελεδῶνας. 

  Ἔρρετ᾽ ἐμοῦ βιότοιο ἀπόπροθεν, ἔρρετε, βίβλοι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
22   παῖζε – παικτοῖσι vox chrysostomica; cf. e.g. Epist. ad Rom. (PG 60, 674, 55)    25  πάτον – ἀλεείνων cf. Hom. 
Ilias 6, 202    26 ἀγορῇ – κυδιανείρῃ Hom. Ilias 1, 490. 
 

                                                 
    16   ἀπείργεο ΤΜ : ἀπέγρεο VPN : correxi ἀπέργεο       17-21   totos versοs om. N      18   ἐναυομένη VTM : 
ἐναγομένη P      22 παικτοῖσι VNTM : omit P     23   ἄπυστα VPN : ἄπιστα ΤΜ     θερμὰ λόγοιο Ν : θεσμὰ λόγοιο 
V : lac. P : θέσαν τὰ λόγοιο ΤΜ     24   θυμέλῃσι VTM : θυμέλῃσιν Ν : omit P     παρέμμεναι VPTM : ἐνίζεμεν Ν     
ἔσχες VPTM : ἔσχεν Ν     25   ἀλεείνων VPTM : ἐλεείνων Ν     27   προφύγῃς μελεδῶνας VPTM : προφυγῆσθαι 
μερίμνας Ν     28   βιότοιο ἀπόπροθεν VNTM : ἀπόπροθεν βιότοιο P    
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II 
 

Τοῦ αὐτοῦ σχετλιαστικοἰ εἰς τὴν Πρόνοιαν 
 
 
  Οὐκ ἀγνοῶ μέν, δημιουργέ μου Λόγε, 

  ὡς ἀχανὴς ἄβυσσος ἐν σοὶ κριμάτων· 

  οὐ τὴν φυλακὴν Ἀββακοὺμ παρατρέχω 

  σκοποῦντος ὡς ἴδοι τι καὶ πύθοιτό τι· 

 5 οὐ Παῦλον αὐτὸν ἀγνοῶ, τὸ σὸν στόμα, 

  «ὢ γνώσεως», λέγοντα, «καὶ πλούτου βάθος». 

  Πείθει με τιμᾶν τὴν Πρόνοιαν μυρία· 

  τοῦ παντὸς ἡ κίνησις ἡ τεταγμένη, 

  ἥλιος αὐτὸς τοῖς ἀνωτάτω δρόμοις 

 10 ἀντιτρέχων μὲν ἀλλὰ δὴ καὶ συντρέχων, 

  βρύων δὲ καὶ φῶς καὶ μετρῶν πάντα χρόνον, 

  ὥρας δὲ τὰς τέτταρας εὐρύθμως τρέπων, 

  γεννῶν δὲ καὶ χειμῶνα καὶ τίκτων θέρος  

 

 

 

 
________________________ 
2    ἀχανὴς – κριμάτων cf. Ps 37,2     3-4   φυλακὴν – πύθοιτό τι   cf. Hab. 2,1     5   Παῦλον – στόμα  cf. Eph. 6.19     
6 ὢ – βάθος Rm. 11,33     11-13 βρύων – θέρος Th. Prodr., Περὶ τοὺς διὰ πενίαν βλασφημοῦντας τὴν πρόνοιαν 

(PG 133, 1300a)     11-19 βρύων – φθίσις Αristot., De mund. 397a 11-16, 399a 6-7, 21-24 

                                                 
Tit.  Toῦ αὐτοῦ σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν πρόνοιαν VMELASBG : Στίχοι τινὲς σχετλιαστικοὶ εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ 
σοφοῦ θεοδώρου τοῦ προδρόμου P : Toῦ κυροῦ θεοδώρου τοῦ προδρόμου στίχοι ἰαμβικοὶ εἰς τὴν θείαν πρόνοιαν 
H1 : omit H2 : Tοῦ αὐτοῦ εἰς τὴν θείαν πρόνοιαν Κ   2  ἀχανὴς VMPLASBKG : ἀφανὴς Ε : οὐχανὴς Η1Η2   κριμά-
των VMEΗ1Η2K : χρημάτων PBLASG   3 οὐ τὴν VMEΗ1Η2 : αὐτὴν PBLASG : καὶ τὴν Κ  Ἀββακοὺμ MEPSK : 
Ἀμβακοὺμ VBLAG : Ἀβακοὺμ Η1Η2   4 ἴδοι τι VMEPLASBKG : ἴδοιτο Η1Η2   πύθοιτό τι VMEPLASBKG : πείθοιτό 
τι Η1Η2   7 πείθει με τιμᾶν VMEPLASBKG : πείθη τι μὲν τὲ Η1 : post μὲν om. τὲ Η2   8 κίνησις 
VMEPΗ1LASBKG : κίνισις Η2   9 αὐτὸς VMPLASBKG : αὐτοῖς Η1Η2   ἀνωτάτω VMPLASBKG : ἀνωτάτης Η1 : 
ἀνωτάτοις Η2   10 totum versum om. Η1Η2   11 post δὲ om. καὶ post φῶς om. καὶ post μετρῶν add. δὲ τὸν VPL (L 
scr. βρύθων) ; post δὲ om. καὶ post φῶς om. καὶ post μετρῶν add. τὸν Ε ; post βρύων (om. δὲ καὶ) add. μὲν post 
φῶς οm. καὶ scr. μετρὸν post μετρὸν add. τὸν Η1Η2 ; post βρύων om. δὲ καὶ post post φῶς οm. καὶ post μετρῶν 
add. δὲ τὸν ASBK (scr. φάος) G  12 τέτταρας VMEPΗ1Η2ABKG : τέσσαρας L  εὐρύθμως VMEPLAKG : ἐρύθμως 
S : εὐθύμως Η1Η2   τρέπων VMEPLASBKG : τρέχων Η1Η2   13 καὶ pr. om. Η1    
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  καὶ τὰς ἐν ἀμφοῖν ἐμμέσους ποιῶν κράσεις, 

 15 λάμπων ἀνίσχων ὡς γίγας ἐκ τῆς ἕω, 

  μεσουρανῶν ἔπειτα, τὴν δύσιν φθάνων, 

  δύνων, τρέχων κάτωθεν, ἀνίσχων πάλιν, 

  καὶ νύκτα τίκτων καὶ κύων τὴν ἡμέραν,  

  αὔξη σελήνης καὶ πολύτροπος φθίσις 

 20 τοῦ νυκτερινοῦ γλαυκοφεγγοῦς ἡλίου. 

   Οἶδα Προνοίας ἔργα καὶ τὰ τῶν κάτω· 

  τοὺς γὰρ πρὸς αὐτῷ τῷ σεληναίῳ κύκλῳ 

  ἱστῶντας αὐτὴν μηδ᾽ ἐπεισκυκλητέον. 

  Ἢ τίς γὰρ ἐστήριξε τὴν γῆν ἐν μέσῳ 

 25 ὕδωρ ὑπενθεὶς βάθρον ἀπείρῳ βάρει, 

  εἰ μὴ Προνοίας τῆς σοφῆς σοφὸς Λόγος; 

  Ἄγε βραχὺν κάχληκα ῥίψον εἰς ὕδωρ· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

24-25  ἢ  – βάρει Ioh. Damasc. Expos. fid. 20, 23-30 (P. B. Kotter) 

                                                 
14 ἐμμέσους VEPLASBKG : ἐν μέσῳ Μ : ἀμέσσους Η1 : ἀμέσους Η2   15 ἀνίσχων VMEPΗ1LASBKG : εὐνίσχων Η2  
16 ἔπειτα VMEPLASBKG : δ̉ ἔπειτα Η1, Η2   δύσιν VMEPΗ1LASBKG : φύσιν Η2   19 αὔξη VMEPLASBKG : αὔξις 
Η1Η2   20 γλαυκοφεγγοῦς VMEPLASBKG : γλαυκοφαγγοῦς Η1 : γλαυκοφαγοῦς Η2   22 πρὸς αὐτῷ VM 
EPLASBKG : ἐπ̉ αὐτῷ Η1Η2   σεληναίῳ VMEPΗ2LASBKG : σεληνέῳ Η1   23 ἐπεισκυκλητέον VMEΗ1Η2G : 
ἐπεισκυλητέον PBLASK   24 γὰρ omit. Η1   ἐστήριξε VMEPLASBKG : ἐπεστήριξε Η1   25 ὑπενθεὶς βάθρον VME-
PLASBKG : ἐπιθεῖς βάρον Η1   27 κάχληκα VMEPLASBKG : κάχλικα Η1    
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  μὴ νήξεταί σοι κοῦφος ἀνάρρουν πλέων, 

  μὴ φεύξεταί σοι τοῦ βυθοῦ τὸν πυθμένα; 

 30 Εἰ γοῦν ὁ κάχληξ ταῦτα, πῶς τὴν γῆν ὅλην 

  ὁρῶν ἐφ᾽ ὑγρῶν ἀρρεπῶς ἱσταμένην 

  οὐκ ἐνθυμηθῶ τὴν Πρόνοιαν εὐθέως; 

  Τίς πηγνύει μὲν εἰς νέφος τὴν ἀτμίδα 

  καὶ τοῦ νέφους τὴν πῆξιν εἰς ὄμβρον λύει, 

 35 τῆς χιόνος δὲ τὰ πρόσωπα σεμνύνει 

  ἐκ λευκότητος ἐμφύτου ψιμμιθίου, 

  σφαιροῖ δὲ τὴν χάλαζαν ἐν τόρνῳ ξένῳ, 

  τρέφει δὲ τὴν ἄγρωστιν ὀρθρίᾳ δρόσῳ; 

  Τίς ἀνέμους ἔταξε τοὺς εὐθυπνόους,  

 40 οἷς ἀντέταξε τοὺς ἀνακαμψιπνόους 

  καί, συνελών, τίς τὴν καθ᾽ ἡμᾶς οὐσίαν 

  σοφῶς κυβερνᾷ τὴν πολυτροπωτάτην;  

  Κἂν τὴν ἐπικούρειον ἀδολεσχίαν 

  λέληθε ταῦτα, καίπερ οὐ λαθεῖν δέον. 

 45 Εἰ γὰρ μία ναῦς, ἵππος εἷς φθορὰν πάθοι 

 

 

 

 

 

____________________________ 

33-38   τις – δρόσῳ Aristot., De mund. 394a     39-40   τις – ἀνακαμψιπνόους Aristot., De mund. 394b 

                                                 
28 νήξεταί VMEPLASBKG : νύξεταί Η1  ἀνάρρουν VME : ἀνὰ ῥοῦν PΗ1BLASKG   πλέων VMΗ1LASBKG : πλέον 
ΕP   29 φεύξεταί VMEΗ1 : φθέξεταί P : φθέγξεταί ΒLASKG  30 γοῦν VMEPLASBKG : γὰρ Η1   κάχληξ V ME-
PLASBKG : κάχλιξ Η1   31 ἀρρεπῶς VMEPLASBKG : ἀρεπῶς Η1   32 ἐνθυμηθῶ VMEPΗ1LASBK : εὐθυμηθῶ G   34  

τοῦ νέφους VMEPLASBKG : τῶν νεφῶν Η1   35 χιόνος VMEPLASBKG : χιώνος Η1     τὰ πρόσωπα VMEPL ASBKG : 
τὸ πρόσωπον Η1   σεμνύνει VEPΗ1LASBKG : μηνύει Μ   36 λευκότητος VMEΗ1 : γλαυκότητος PBL SKG : λαυκό-
τητος Α  39 ἔταξε VMEPLASBKG : ἔταξεν Η1   40 οἷς ἀντέταξε VMEPLASBKG : τίς ἀντέταξεν Η1   42 post τὴν add. 
τὴν Η1  
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  χωρὶς χαλινῶν καὶ κυβερνήτου δίχα, 

  καὶ τὴν μὲν εἰσδέξαιτο πόντιος δράκων, 

  τὸν δὲ σφαλέντα θὴρ χαραδραῖος φάγοι, 

  πῶς ἂν ἀκυβέρνητον εἴποιμεν μένειν 

 50 τὸ κοσμικὸν πλήρωμα, τὴν πᾶσαν κτίσιν; 

   Οὺκ ἀγνοῶ γοῦν, ὡς προείρηκα φθάσας, 

  ὡς κριμάτων ἄβυσσος ἐν σοί, Χριστέ μου· 

  πλὴν εἰς τὸ βάθος οὐ δυνάμενος βλέπειν 

  καὶ τοὺς ἑκάστου συννοεῖν κρυπτοὺς τρόπους, 

 55 πρὸς τοὺς κυλίνδρους ἄχθομαι τῶν πραγμάτων 

  καὶ δυσχεραίνω τὰς νεμήσεις τῶν βίων. 

  Ἢ πῶς ὁ τέκτων, ὁ κναφεύς, ὁ λατόμος, 

  ὁ βυρσοδέψης, ὁ σκυτεύς, ὁ γηπόνος, 

  ὁ λοιπὸς ὄχλος τῆς βαναυσίδος τύχης, 

 60 σοφῶν μὲν ἀνδρῶν, τοῖν γενοῖν δὲ κοσμίων, 

  ὡς δεσπότης ἄρξειεν οἰκετιδίων, 

  καὶ νῡν μὲν ἐντρίψειεν αὐτοῖς κονδύλους, 

  νῦν δ᾽ ἐξ ἁμάξης ὑβριεῖ, τὸ τοῦ λόγου;  

____________________________ 

52   ὡς – μου cf. Ps 37, 2      55  πρὸς – πραγμάτων Th. Prodr.  553 (ed. W. Hörandner) ; Anach.  sive Anan., Anach, 

708 (ed. D. Chrestides)     57-106 cf. Mich. Hapluch., Vers. cum excer., 271. 67-79 (ed. P. L. M. Leone)      63  νῦν – λό-

γου Mac. VII 98 (CPG II, 213-214) 

                                                 
43 ἐπικούρειον VMP : ἐπικούριον ΕΒLΑSΚG : ἐπικούριαν Η1      45 μία VMEPΗ1LASBKG μίαν G   ναῦς om. G  46 
χαλινῶν καὶ κυβερνήτου VMEPLASBKG : χαλινοῦ καὶ κυβερνίτου Η1     47 εἰσδέξαιτο VMEPASBKG : εἰσδέξετο 
Η1L   49 μὲν VMEΗ1  : μὴ PBLASKG   51 γοῦν VMEL : οὖν PBASG : μὲν Η1 : οὖ Κ   52 κριμάτων V MPΗ1LASBKG : 
ἀφανὴς Ε  53 τὸ VMEPLASBKG : στὸ Η1    55  κυλίνδρους VMEΗ1 : κυλίνδους PBLASKG   ἀχθομαι VME-
PLASBKG : ἐχθομαι Η1    56 νεμήσεις VMEPLASBKG : νεμέσεις Η1     57 κναφεὺς VMEPLASBK G : κναφὲς Η1   58 
βυρσοδέψης VMEPLASBKG : βυρσοδέψεις Η1  γηπόνος VMEPΗ1LASBG : γηπένος Κ   59 βαναυσίδος τύχης 
VMEPLASBKG : βαναύσιος τέχνης Η1    60 τοῖν γενοῖν VMΗ1 : τῶν γενῶν ΕPBLASKG   κοσμίων VMEPLASBKG : 
τιμίων Η1     61 δεσπότης VMEΗ1LASBKG : δεσπότις P   οἰκετιδίων VEPLASBK: ἱκετιδίων Μ : οἰκετειδίων Η1   62  
ἐντρίψειεν αὐτοῖς κονδύλους VMELASBKG : έντρίψειεν αὐτοῖς κονδύλοις P : ἐκτρίψειεν αὐτῷ κονδύλοις Η1    63 
ὑβριεῖ VMEΗ1 : ὑβριοῖ PBLASKG   
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  Καὶ τίς μὲν ὀψόπωλιν αὐχῶν μητέρα 

 65 ἢ γοῦν ὀπωρόπωλιν ἢ καπηλίδα, 

  καὶ πατρὸς υἱὸς τυγχάνων ἀνωνύμου, 

  τυχὸν ξύλων ἄρχοντος ἢ ξύλων πράτου  

  ἢ τῶν ὅσα πρίαιο καὶ τριωβόλου, 

  ἀγροῖκος ἀνὴρ καὶ προσήκων βλαυτίῳ, 

 70 σκαπανέως πρόσωπον αἴσχιστον φέρων, 

  ἄιδρις εἰς πᾶν τῶν καλῶν καὶ τιμίων 

  καὶ μηδ᾽ ὅπως κνήσαιτο γινώσκειν ἔχων, 

  πιεῖν διδαχθεὶς καὶ μεθυσθῆναι μόνον, 

  ἢ καὶ φαγέσθαι τῶν Σελευκίδων πλέον, 

 75 μαθήσεως δὲ μηδὲ κρούσας τὴν θύραν, 

  ὀδοῦσι κείρων τῆς ὑπήνης τὸ πλέον, 

  ἐν τῷ λαλεῖν δὲ σιέλων χέων πίθους, 

  ἐκεῖνος οὗτος εὐπορεῖ μὲν ἀργύρου, 

  ὅλας δὲ πλίνθους ἐνδέδυται χρυσίου, 

 80 κτίζει δὲ λαμπρὰς οἰκίας χρυσοστέγους,  

 

 

 

 

 

___________________________  

64-94 καὶ – λόγων Τh. Prodr., Περὶ τοὺς διὰ πενίαν βλασφημοῦντας τὴν πρόνοιαν (PG 133, 1293-1294)     68   ἢ – 

τριωβόλου Diog. Laert., Vit. Phil., II 75, 4, (H. S. Long) 

                                                 
64  ὀψόπωλιν VMEPLASBKG : ὀψόπολιν Η1   65  ὀπωρόπωλιν VMEPLABKG : ὀπορώπολιν suprerscr. ω ο Η1 : 
ὀπωρόπολιν Κ   66 τυγχάνων VMEPLASBKG : ὑπάρχων Η1   67 τυχὸν ξύλων NMELABKG : τυχὼν ξύλων P : 
τυχὼν ξύλον Η1 : τυχὸν ξύλον S     ἄρχοντος VEPΗ1LASBKG : ἄρξαντος Μ     ξύλων πράτου VMEPLASBKG: ξυ-
λοπράτου Η1     68  πρίαιο VMEPLASBKG : πρίαιτο Η1      τριωβόλου VEPΗ1LASBKG : τριοβόλου Μ     69  προσή-
κων VME : προσῆκον PH1BLASKG     βλαυτίῳ VMEPLASBKG : βλατίων Η1     70 σκαπανέως VMEPLASBKG : 
σκαμπανέως Η1   αἴσχιστον VMPLASBKG : ἔχθιστον ΕΗ1     71 καλῶν VMEPLASBKG : καλλῶν Η1      72  κνήσαιτο 
VMEPLAS BKG : κνήσετο Η1   γινώσκειν VMEPLSBKG : γινώσειν Α   74 σελευκίδων VMEPLASBKG : σελευκίων 
Η1   75 τὴν θύραν om. M   μαθήσεως VMEPLASBKG : μεθύσεως Η1   totum versum om. PBLASKG  76 totum ver-
sum om. PΒLΑSΚG     77 χέων VEPLASBKG : λαλεῖν Μ : χρεῶν Η1     78 εὐπορεῖ VMEPLASBKG : εὐπορεῖν Η1   μὲν 
om. Η1    80 οἰκίας VMEPLASBKG : οἰκείας Η1 



 46

  ἵππων δὲ γαύρων ἀγέλας ὅλας τρέφει 

  ἐκ Θετταλῆς γῆς καὶ πέδων Ἀρραβίας, 

  χρυσοῖς δὲ τούτους ἐνστολίζει φαλάροις, 

  προέρχεται δὲ τῆς λεωφόρου μέσον 

 85 ὑπὸ προπομποῖς ἀρχικῶς ἐσταλμένος 

   καὶ προσκυνεῖται καὶ Θεοῦ τιμὴν ἔχει; 

   Ἄλλος δὲ σεμνὸς εὐγενὴς τῶν ἐξ ἕω, 

  καλὸς μὲν εἶδος, καλλίων δὲ τὸν βίον, 

  λόγων μαθητὴς καὶ διδάσκαλος λόγων, 

 90 πανημέριος ἐνσχολάζων ταῖς βίβλοις, 

  παίδευσιν ἀσκῶν καὶ τρυφῶν τῷ μανθάνειν, 

  ἀνέστιος πρόεισιν, ἄθλιος πένης, 

  μηδὲ τρύφους γοῦν εὐπορῶν πιτυρίου· 

  τῆς ἀρετῆς δὲ φίλος ὢν καὶ τῶν λόγων, 

 95 οὐδὲ βραχείας εὐτυχεῖ τιμῆς μέρος·  

                                                 
82  θετταλῆς VMEPLASBKG : θεταλῆς Η1   πέδων VEPΗ1LASBKG : παίδων Μ   ἀρραβίας VMEPASBKG : 
ἀραβίας  Η1L   83 δὲ om. PL  τούτους VMEΗ1LABKG : τούτοις S : post τούτους add. ἔχει Η1   84  δὲ 
VMEΗ1LASBKG  : μὲν P  post τῆς  add. τῆς S    λεωφόρου VMEPLASBKG : λεοφόρου Η1   85  προπομποῖς VME-
PLASBKG : προπομπῶν Η1    86 ἔχει VMEPLASBKG : φέρει Η1   87 post ἕω add. λόγου μαθητῆς Η1   91  τὸ VE-
PLASBK G : τῷ Μ   94   post λόγων add. πανημέριος ἐνσχολάζων ταῖς βίβλοις V               
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  τωθάζεται δὲ καὶ διώκεται πλέον.  

  Τί μὴ τὸ πάντων δυσθεώτερον λέγω; 

  οὐ γὰρ ἀποχρῶν τοῖς κακοῖς πλουτεῖν μόνον 

  ἐν πᾶσιν ἄλλοις τοῖς δοκοῦσι τιμίοις, 

 100 ἀλλὰ προ<σ>αρπάζουσι καὶ τὰ βιβλία, 

  ὡς κτῆσιν ἀργὴν – ὢ μεγίστης ζημίας – 

  καὶ λωποδυτεῖ τοὺς λόγους τὸ χρυσίον. 

  Ὤμοι, πόσους ἔρρευσα δακρύων πίθους, 

  ἰδὼν σοφοὺς μὲν ἐν μέσῳ συνεδρίῳ 

 105 λαλοῦντας ὀρθὰ καὶ περιφρονουμένους, 

  παράφρονας δὲ πλουσίους τιμωμένους. 

  Ληρεῖ Μέλητος καὶ διδάσκει Σωκράτης 

  καὶ ζῇ Mέλητος καὶ τελευτᾷ Σωκράτης,   

  ὁ συκοφάντης ἐκδιδράσκει τὰς δίκας, 

 110 οἱ δ᾽ ἕνδεκα κρίνουσι τοὺς ἐλευθέρους·  

  καὶ τρίβεται μὲν φάρμακον τῷ γεννάδᾳ, 

  ὁ δ᾽ Ἄνυτος πέφευγε τὴν τιμωρίαν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

107-112   ληρεῖ – τιμωρίαν  Plat.,  Apolog. Socr., 23e 3-4, 28a 7, 30c 8, 37c 2  

                                                 
   
96    διώκεται VMELKG : διώκαται  PBAS     98 κακοῖς VME : καινοῖς PLBASK : κοινοῖς G     101  κτῆσιν VEPLASB 
KG : κτίσιν Μ     102  λωποδυτεῖ VMEKG : λωποδυτοῖ  PLBAS    104   σοφοὺς μὲν MEPLASBKG : μὲν σοφοὺς V     
105 περιφρονουμένους VMEPLABKG : περιφρουρουμένους S     107  μέλιτος VMPLASBKG : μέλητος Ε      διδά-
σκει VEPLASBKG : τελευτᾷ Μ     108  totum versum om. ΜS     μέλιτος VMPLASBKG : μέλητος  Ε      
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  Χριστὸν πένης ἔλεξε; Δυσσεβῶς λέγει. 

  Πλούσιος ἀντίχριστον; Εὐσεβῶς λέγει. 

 115 Ἀπάγχομαι πρὸς ταῦτα· μισῶν τὸν βίον 

  θέλω θανεῖν, ἥλιον οὐ θέλω βλέπειν. 

  Ἐντεῦθεν εἰσήγαγεν ἄλλος τὴν τύχην, 

  τὸ δ᾽ αὐτόματον ἄλλος, Ἕλληνες δύο· 

  ἄμφω δὲ κοινῶς τὴν ἀκυβερνησίαν. 

 120 Ἐντεῦθεν ἠγνόησαν οἱ τότε χρόνοι 

  τὸ τῆς Προνοίας χρῆμα τῆς σοφωτάτης. 

  Ἐντεῦθεν ἡ ξύμφυλος ἀνθρώπων φύσις 

  ἔγνω διασπασθεῖσα πρὸς μέρη δύο 

  καὶ κλήσεων ἄδικος ὲγράφη νόμος 

 125 τὸ πλάσμα τέμνων εἰς τομὰς ἀσυμφύλους, 

  καὶ τὸν μὲν ὠνόμασε δοῦλον ἡ τύχη, 

  τὸν δὲ προσεκλήρωσε τοῖς ἐλευθέροις. 

  Ἀρχηγὲ κακῶν, χρυσέ, γῆς τυφλὸν τέκνον, 

  ὡς ἀπόλοιο καὶ παρέλθοις ἐκ μέσου, 

 130 τὸ στασιῶδες χρῆμα καὶ κοσμοφθόρον.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

128  ἀρχηγὲ – τέκνον Apost. XVIII 41b (CPG II 728) 

                                                 
 114  totum versum om. S     ἀντίχριστον VMELABKG : ἀντίχρηστον P     115 ἀπάγχομαι VMEL : ἐπάγχομαι PASB 
KG     118  ἕλληνες VME : ἑλλήνων PBLASKG        121  τὸ VE : καὶ ΜPBLASKG     122  ξύμφυλος VMEKG : ξύμφι-
λος PBLAS     125 τέμνων VMEPLSBKG :  τέμων Α     ἀσυμφύλους  VMEKG : ἀσυμφίλους  PBLAS     128  τυφλὸν 
VMPLASBKG : κακὸν Ε 
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  – ἀλλ᾽ ἐν κενοῖς μοι ταῦτα πρὸς τὸ χρυσίον· 

  τί γαρ πεπαρῴνηκεν ἄψυχος φύσις; – 

  ὡς ἀπόλοιο τῶν βροτῶν ἡ φαυλότης, 

  οἳ τοὺς καλοὺς κρίνουσιν ἐξ εὐτυχίας  

 135 καὶ τοὺς κακοὺς τοὔμπαλιν ἐξ ἀτυχίας. 

  Ὢ τάλανες πένητες, ἄθλιον γένος, 

  πλούτου μετ᾽ αὐτοῦ καὶ σὺν αὐτῷ χρυσίῳ 

  τῆς ἀρετῆς τὴν δόξαν ἀφῃρημένοι!  

  «Ὅμως ὁ κόσμος ἀγαθὸν πῶς ἂν δράσῃ 

 140 ἐν τῷ πονηρῷ κείμενος;» λέγει Λόγος. 

  Ὤμοι, πόσον δάκρυον ἐξ Ἡρακλείτου, 

  πόσος γέλως δὲ πάλιν ἐκ Δημοκρίτου· 

  ὁ μὲν κατοικτίσαιτο τὸν μωρὸν βίον, 

  οὗτος δὲ μωκήσαιτο τοὺς ἀβελτέρους. 

 145 Ὄντως γὰρ ὄντως ἐξ ἑκατέρου τρόπου 

  χρὴ σφᾶς ἑαυτοὺς καὶ γελᾶν καὶ δακρύειν· 

  ἐμοὶ δὲ τίς χρήσειε σαλπίζον στόμα, 

  ἀγχίστροφον δὲ γλῶσσαν εἰς λόγου πλάτος 

  καὶ πρὸς κορυφὴν Παρνασοῦ στήσας ἄκραν, 

 150 ὡς ἐξ ἀπόπτου τὴν βοὴν διευρύνω<ν>, 

  εἰπεῖν παράσχοι ταῦτα πρὸς τοὺς πλουσίους; 

  Οἱ χρυσολάτραι ποῖ πλανᾶσθε πλούσιοι, 

  οἵαν δὲ καὶ στέλλεσθε, δείλαιοι, τρίβον; 

  Ὁ πλοῦτος ὕλη γῆς ῥέουσα συντόμως,  

 155 ἧς οἱ κακοὶ φέρουσι πάντως τὸ πλέον. 

 

 
___________________________ 

139-140 ὅμως – κείμενος cf. Cat. in epist. Pet. i 62,3 ; Cat. in epist. Joan. i 144,10 (Catenae partum in Novum Testa-
mentum)   141-144 ὤμοι – Δημοκρίτου Lucian., De sacr. 15,15  

                                                 
137 μετ̉ αὐτοῦ VMEPLSBKG : μεθ̉ αὐτοῦ Α     143  ὁ VMEL : τὸ PΒΑSΚG     145  ὄντως γὰρ ὄντως VMEPLASBK : 
ὄντων γὰρ τούτων G     150   διευρύνω VMEPLASBKG : correxi    151   πλουσίους VMELASBKG : πλησίους P     153  
στέλλεσθε VMEPLABKG : στέλεσθε S      
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  Τί κακίους γίνεσθε πλουτοῦντες πλέον; 

  Εὕρημα κυνὸς ἡ σεβαστὴ πορφύρα, 

  ὁ μάργαρος κύημα φαῦλον ὀστρέου,  

  λίθοι τὸ σύμπαν οἱ χλοάζοντες λίθοι, 

 160 ὁ λαμπρὸς οἶκος ἐκ τιτάνου καὶ ξύλων 

  ὀπτῶν τε πλίνθων καὶ λίθων ἐξεσμένων. 

  Γῆς τίτανος, γῆς ξύλα, γῆς πάντες λίθοι·  

  τὴν γῆν δὲ τιμῶν καὶ σέβων οὐκ αἰσχύνῃ; 

   Εἶεν· τί ταῦτ᾽ ἔλεξας, ἄγριον στόμα; 

 165 Σίγα, σίγα, δείλαιον· οὐκ ὀρθῶς λέγεις· 

  τῶν κριμάτων γὰρ τοῦ Θεοῦ τὸν πυθμένα 

  ἐξιχνιάζειν οὐδὲ Παῦλος ἰσχύει. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

___________________________ 

157   εὕρημα – πορφύρα   Achil. Tat. II, 11, 5. 1-6 Vilborg; Jul. Poll., Onomast. I, 46. 1-6 Bethe     158   ὁ – ὀστρέου  
Athen., Deipnosoph. III, 45 5-9, 21     159  λίθοι – λίθοι Mich. Psell. Orat. Panegyr. 4.263 Dennis     166-67 Rm. 11,33 

                                                 
159  χλοάζοντες VME : χνοάζοντες PLASBKG           
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