
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: «Πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου 

Γεωργακά.»  

Ανώνυμος (Θεόδωρος Πρόδρομος;), Πτωχοπρόδρομος, Ποίημα Δ΄, στίχοι 29-
80. 

 
 

 

  

                

  

30 

οὐδὲ γὰρ μύθους παλαιῶν ἱστοριῶν σοι γράφω, 

τὸν νοῦν ἐχόντων ἀκριβῆ, δυσνόητον τὴν λύσιν, 

οὐ μὲν οὖν μάλιστα σαφῆ καὶ γνώριμα τοῖς πᾶσι 

τοῖς τὸν μονήρη τρέχουσιν ἐν κοινοβίῳ δρόμον 

καὶ φέρουσιν ἅ, δέσποτα, πρῶτος ἐγὼ σοὶ γράφω. 

Τῇ γὰρ μονῇ προσγίνονται πάντα τοῦ Φιλοθέου, 

35 ἅτινα λέξων ἔρχεται κατὰ μικρὸν ὁ λόγος. 

Πρόσθες λοιπόν, ὦ δέσποτα, κἀμοὶ τὰς ἀκοάς σου 

καὶ πάντα σαφηνίσω σοι κατὰ τὴν πρᾶξιν, ἄναξ. 

  

Ὁπόταν εἰς ἐνθύμησιν ἔλθω τῶν ἡγουμένων, 

ὅτι κἀκεῖνοι, δέσποτα, ἄρχουσι παρανόμως 

40 καὶ παρὰ τὴν διάταξιν πατρὸς τοῦ πανοσίου, 

πατήρ υἱός τὸ κάκιστον ζεῦγος, ὦ θεία δίκη, 

καὶ καθαρῶς τὰ παρ’ αὐτῶν γενόμενα σκοπήσω, 

ἄλλος ἐξ ἄλλου γίνομαι καὶ τήκομαι τὰς φρένας 

καὶ τρέχω πρὸς ἀπόγνωσιν πεσεῖν ἐξ ἀθυμίας. 

45 Ὅταν ἐξέλθω κὰν μικρὸν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν 

καὶ ραθυμήσω πώς ποτε καὶ λείψω ἀπὸ τὸν ὄρθρον, 

οὐ φέρειν ὅλως δύναμαι τὰς προσταγὰς ἐκείνων, 

τὸ «ποῦ ἦτον εἰς τὸ κάθισμαν, ψωμὶν μηδὲν τὸν δώσουν», 

καὶ «ποῦ ἦτον εἰς τὸν ἑσπερινόν, ἂς τὸν ἐκβάλουν ἔξω», 

50 τὸ «στῆκε, ψάλλε ὰπὸ ψυχῆς», τὸ «φώναζε μεγάλως, 

μὴ συντυχαίνῃς, πρόσεχε, κὰν ὅλως τὸν ὀδεῖνα, 

μὴ μουρμουρίζῃς, πρόσεχε, καὶ μὴ ξηροχασμᾶσαι, 

μὴ τρίβεσαι, μὴ κνήθεσαι, μὴ περιψουψουρίζῃς, 

ἐξάφες τὰ συχνὰ λουτρά, καλόγηρος τυγχάνεις, 

55 βαθέα καλίγια ἀγόρασον καὶ φόρει τα εἰς τὴν Μέσην, 
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καὶ μὴ φορῇς τὰ χαμηλὰ μὲ τὰς μακρέας τὰς μύτας, 

μὴ ζώνου χαμηλούτσικα καὶ μὴ συχνοκτενίζου, 

ἀπέσω τὰ μανίκια σου, ἀπέσω ἡ τραχηλεά σου, 

ἐξάφες τὸ νὰ κάθεσαι ποσῶς εἰς τὸν πυλῶνα, 

60 ἐξάφες τὰ προγεύματα καὶ τὰ διπλοσφουγγάτα, 

καὶ τὸ νὰ τρώγῃς σύντομα, να πίνῃς μὲ τὸ μέγαν, 

καὶ σύνασε τὸ βήσαλον καὶ θές το εἰς τὴν γωνίαν, 

μὴ βλέπῃς τὸ τρανότερον τὸ μερτικὸν ἐκεῖνο, 

ἐκεῖνος ἐνι πρωτοπαπὰς καὶ σὺ παρεκκλησιάρχης, 

65 ἐκεῖνος ἐνι δομέστικος καὶ σύ ’σαι κανονάρχος, 

ἐκεῖνος ἐνι λογαριαστὴς καὶ σύ ’σαι θερμοδότης, 

ἐκεῖνος ἐνι παλατιανὸς καὶ σύ ’σαι λεβετάρης, 

ἐκεῖνος ἐνι ὁρριάριος καὶ σύ ’σαι σκυβαλοφύλαξ, 

ἐκεῖνος οἰκονόμος ἐν καὶ σύ ’σαι κοπροξύστης, 

70 ἐκεῖνος ἐν γραμματικός, τεχνίτης ἀναγνώστης, 

κ’ ἐσὺ οὐδὲ τὸν ἀλφάβητον ἐξεύρεις συλλαβίσαι, 

ἐκεῖνος ἔχει εἰς τὴν μονὴν κὰν δεκαπέντε χρόνους, 

κ’ ἐσὺ ἀκόμη οὐκ ἐπλήρωσες ἑξάμηνον ὅτ’ ἦλθες, 

αὐτὸς δὲ καβαλάριος διηνεκῶς ὁδεύει, 

75 καὶ βουτλωμένας δὲ φορεῖ αὐτὸς τὰς πτερνιστῆρας, 

κ’ ἐσὺ ἀνατρέχεις τὰς ὁδοὺς πεζὸς μὲ τὰ τσαγγία, 

ἐκεῖνος διηκόνησεν εἰς τὴν μονὴν πολλάκις, 

κ’ ἐσὺ ἔβοσκες τὰ πρόβατα καὶ ἐδίωκες τὰς κουρούνας, 

ἐκεῖνος πάντα ἐσέβαινεν σειστὸς εἰς τὸ παλάτιν, 

80 κ’ ἐσὺ ἐκαθέζου καὶ ἔβλεπες πῶς τρέχουν αἱ καροῦχαι, 
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