
Πτωχοπροδρομικά ποιήματα: 

Με το όνομα Πτωχοπροδρομικά μάς είναι γνωστά μια σειρά από τέσσερα σατιρικά 

ποιήματα της Βυζαντινής γραμματείας που αναφέρονται σε διάφορες ανθρώπινες 

καταστάσεις: στα βάσανα της έγγαμης ζωής το πρώτο και το δεύτερο, στις ταλαιπωρίες του 

νεαρού μοναχού από τις αυθαιρεσίες του ηγούμενου το τρίτο και στην πενία των 

ανθρώπων των γραμμάτων το τέταρτο. «Σε καθένα από αυτά τα ποιήματα η σκαμπρόζικη, 

μυθοπλαστική διήγηση, με έντονο σατιρικό χαρακτήρα, πλαισιώνεται ή υπογραμμίζεται 

από επισημότερες εκκλήσεις στο μελλοντικό χορηγό σε μεικτή γλώσσα, στις οποίες 

υιοθετείται το ρητορικό ύφος που βρίσκουμε συχνά στην ποίηση που γραφόταν στην αυλή 

των Κομνηνών» (βλ. R. Beaton, 1996). 

Το τέταρτο ποίημα είναι μία σάτιρα της ζωής σε ένα βυζαντινό μοναστήρι. Το κείμε-

νο απαντάται σε οκτώ χειρόγραφα, γεγονός που καταδεικνύει την ευρεία απήχησή  

του. Είναι αφιερωμένο στον Μανουήλ Α΄ Κομνηνό.   

Μέσα σε 665 δεκαπεντασύλλαβους στίχους ο αφηγητής, ένας νέος  

μοναχός, «αγράμματος» και «ρακένδυτος», εξιστορεί στον αυτοκράτορα πώς έχουν  

τα πράγματα μέσα στο μοναστήρι, τα δεινοπαθήματά του και την απληστία των η-

γουμένων του, πατέρα και γιου, που κυβερνούν παράνομα και καταχρηστικά σε όλη την γύ

ρω περιοχή («ἄρχουσι παρανόμως/ καὶ παρὰ τὴν διάταξιν»). Με σατιρικό τρόπο περιγράφο

νται πολλών ειδών τιμωρίες που επιβάλλονται στον ταλαίπωρο μοναχόάνευ ουσιαστικού λ

όγου. Τονίζονται οι διακρίσεις που επικρατούν μεταξύ ηγουμέ-

νων και μοναχών σε βιοτικό επίπεδο («ἐκεῖνοι τὰ λαβράκια καὶ τοὺς τρανοὺς κεφάλους, / ἡ

μεῖς δὲ τὸ βρομόκαπνον ἐκεῖνο τὸ ἁγιοζούμιν»), αλλά και γενικότερα («ἐκεῖνοι τὰ νομίσματ

α συνάγουσιν ἀπλήστως,/ ἡμᾶς δὲ κατηχίζουσιν περὶ φιλαργυρίας»). Με 

γλαφυρότητα σκιαγραφείται η πολυτέλεια και τα προνόμια που απολαμβάνουν «ἐκεῖνοι», 

ενώ τονίζεται ότι για «ἡμᾶς», τους χαμηλής κοινωνικής προέλευσης και φτωχούς 

μοναχούς, είναι η ταλαιπωρία, η κακομεταχείριση και η πείνα.  

Κάθε ταπείνωση, όλες οι βαριές δουλειές και οι αγγαρείες είναι για το νεαρό μοναχό: τον 

αφήνουν νηστικό, γυμνό, ξυπόλυτο, άπλυτο, άφραγκο, ενώ οι ηγούμενοι και οι άλλοι 

αξιωματούχοι του μοναστηριού είναι καλοντυμένοι, καλοτρώνε και καλοπίνουν. Αυτός, σε 

απόγνωση, καθώς δεν έχει σε ποιον να απευθυνθεί,  γράφει στον αυτοκράτορα 

καταγγέλλοντας όλες τις αυθαιρεσίες και παρανομίες ζητώντας δικαίωση. 

Συγχρόνως – καθώς ο αφηγητής ορέγεται την τράπεζα του ηγουμένου και τα 

πλουσιοπάροχά της πιάτα και 

παραπονιέται για τα τρυφηλά συμπόσια των ηγουμένων σε αντιδιαστολή με τα φτωχικά γε

ύματα των απλών μοναχων, όπως ίδιος– το ποίημα αποτελεί ένα σατιρικό 

«εδεσματολόγιο», ανεκτίμητη πηγή για τις γαστριμαργικές συνήθειες των ανθρώπων της 

εποχής: Βυζαντινά εδέσματα και πιοτά, ορεκτικά και ποικίλα γλύκα παρελαύνουν στους 

στίχους αυτούς, όλα συνοδευμένα από το παράπονο του «μή δύνασθαι συμμετέχειν».  

 



 

 

Απόσπασμα από το ποίημα αρ. IV (αρ. III στην έκδοση των Hesseling‑Pernot): 

Τετράδα καὶ παρασκευὴν ξηροφαγοῦσιν ὅλως·  
ἰχθὺν γὰρ οὐκ ἐσθίουσιν, ἄναξ, ποσῶς ἐv τούτοις, 
εἰμὴ ψωμίτσιν, ἀστακοὺς καὶ ἀληθινὰ παγούρια, [275]  
καὶ καραβίδας εκζεστάς, τηγάνου καριδίτσας  
καὶ λαχανίτσιν καὶ φακὴν μετὰ ὀστρειδομυδίτσια,  
καὶ μετὰ . . . . δέσποτα, καὶ κτένια καὶ σωλῆνας,  
καὶ φαβατίτσιν ἀλεστὸν καὶ ὀρύζιν μὲ τὸ μέλιν,  
φασόλια ἐξοφθάλμιστα, ἐλαίτσας καὶ χαβιάριν, [280]  
καὶ πωρινὰ αὐγοτάραχα διὰ τὴν ἀνορεξίαν,  
μηλίτσια τε καὶ φοίνικας, ἰσχάδας, καρυδίτσια,  
καὶ σταφιδίτσας χιώτικας, καὶ ἀπὸ τὸ διὰ κίτρου. . . . .,  
νὰ χωνεύσουσιν ἐκ τῆς ξηροφαγίας,  
κρασὶν γλυκὺν γανίτικον, καὶ κρητικὸν καὶ σάμιον, [285]   
ἵνα χυμοὺς ἐκβάλωσιν ἐκ τῆς γλυκοποσίας,  
ἡμᾶς δὲ προτιθέασι κυάμους βεβρεγμένους,  
Ἡμεῖς δὲ νῦν ἐσθίομεν καθόλου τὸ ἁγιοζούμιν,  
καὶ σκόπει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τὴν ποικιλίαν·  
κακκάβιν ἔνι δίωτον, ὡσεὶ μετρῶν τεσσάρων,  
καὶ ἕως ἄνω οἱ μάγειροι γεμίζουσί το ὕδωρ,  
καὶ πῦρ ἐξάπτουσι πολὺ κατὰ τοῦ κακκαβίου,   
καὶ βάλλουσι κρομμύδια κἂν εἴκοσι κολέντας, [295]  
καὶ τότε βλέπε, δέσποτα, καλὴν φιλοτιμίαν·  
εἰς κλῆσιν γὰρ βαπτίζονται τριάδος τῆς ἁγίας,  
στάζει γὰρ τρεῖς τὸ ἔλαιον ὁ μάγειρος ἀπέσω,  
καὶ βάλλει καὶ θρνμβόξυλα τινὰ πρὸς μυρωδίαν κ 
αὶ τὸν ζωμὸν ἐκχέει τον ἐπάνω τῶν ψωμίων, [300] 
καὶ δίδουν μας καὶ τρώγομεν καὶ λέγεται ἁγιοζούμιν. 
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