
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΛΕΟΝΤΟΣ 
(κατά ανέκδοτον παραλλαγήν 

τοϋ νεαπολιτικοϋ κωδικός III. Α. α. 9)

Τό κατωτέρω στιχούργημα 1 ανήκει εις την κατηγορίαν των ήθικοδι- 
δακτικοΰ περιεχομένου στιχουργημάτων τής δημώδους παραγωγής, ήτις 
άνεπτύχθη έν Βυζαντίφ ιδίρι από τοϋ ιβ' μ.Χ. αίώνος, μέ άντιπροσωπευτι- 
κώτερον έργον τον λαϊκώτατον καταστάντα Σπανέαν *. Ηθικόν δίδαγμα τοϋ 
ποιήματος είναι, δτι ό αληθής σοφός καί τίμιος άνθρωπος, ό διατηρών 
πάντοτε την ψυχικήν αύτοΰ γαλήνην καί ηρεμίαν, ουδέποτε άπόλλυται εν τφ 
βίφ, εάν δέ, λόγφ ατυχημάτων ή άλλων αντιξοοτήτων τής ζωής, περιπέση 
τυχόν εις δυστυχίαν καί στερηθή τών αγαθών αύτοΰ, διά τής συνέσεως καί 
τής ίκανότητος κατορθώνει καί πάλιν, τή βοηθείφ τοΰ Θεοϋ, νά επιτυχή τήν 
ηθικήν καί υλικήν αποκατάστασήν του.

‘Η ύπόθεσις τοΰ έργου είναι απλή1 2 3. Πλούσιός τις, Λέων καλούμενος, 
σοφός καί φρόνιμος γέρων, κατά τινα επιδρομήν κουρσάρων, άπεγυμνώθη 
ολοκλήρου τής περιουσίας του, εκ τοΰ γεγονότος δέ τούτου άπεκλήθη Πτω- 
χολέων. "Ινα βοηθήση τήν πολυμελή οίκογένειάν του καί έξαγάγη αυτήν τής 
θλιβεράς καταστάσεως τής πενίας, εις τήν οποίαν είχε περιέλθει, συνεβού- 
λευσε τούς υιούς του νά ιόν πωλήσουν αντί μεγάλης τιμής εις τήν αγοράν, 
ως σκλάβον, μέ τήν πεποίθηαιν δτι ό Θεός θά έλθη αρωγός εις τά περαι

1 Κυριωτέρα βιβλιογραφία : Κ. Κρουμβάχερ, Ιστορία τής Βυζαντηνής 
Λογοτεχνίας, μεταφρασθείσα υπό Γ. Σωτηριάδου, Άθήναι 1900, τόμ. Γ', σελ. 46-49, 
C h. Gidel, Nouvelles etudes sur la litterature grecque moderne, Παρίσιοι 
1878, σελ. 385-400, N. Πολίτου, Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος, Παρθ-ενών, 1872, 
σελ. 1125- 1130, Ή λ. Βουτιερίδη, "Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
Άθήναι 1924, τόμ. Α', σελ. 162 -164, Ίω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, Τό μεσαιωνικόν 
στιχούργημα Βίος και πολιτεία τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος, Byzan- 
tinische Zeitschrift, 1951, σελ. 304-314, Γ. Θ. Ζώρα, 'Ιστορία τοΰ Πτωχολέον
τος, Κρητικά Χρονικά, 1953, σελ. 267 - 295.

2 Περί τής έν γένει ήθικοδιδακτικής ποιήσεως βλ. προχείρως Κρουμβάχερ, 
"Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, ένθ" άν., σελ. 33 έπ.

3 Εύρεϊαν άνάλυσιν τοΰ περιεχομένου τοΰ έργου βλ. έν Ί ω. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, 
Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα Βίος καί πολιτεία τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου 
γέροντος, ένθ’ άν., σελ. 304 έπ.
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τέρω. Πράγματι αγοράζει αυτόν ανώτερος άξιωματοΰχος τών ανακτόρων, ό 
δέ βασιλεύς, όστις κατ’ άρχάς εκπλήσσεται διά τήν καταβληθεϊσαν ΰπέρογκον 
τιμήν, ταχέως διαπιστώνει, δτι ό γέρων ήτο ανώτερος οίουδήποτε τιμήμα
τος, καθ’ ότι και έκ φΰσεως είχε προικισθή μέ πολλάς άρετάς και έκ πείρας 
είχεν αποκτήσει εξαιρετικήν σοφίαν καί ικανότητα, ώστε να διακρίνη τήν 
πραγματικήν αξίαν τών πολυτίμων λίθων, τών ζώων καί αυτών τών άνθρο')- 
πων. Ούτω, δοθείσης ευκαιρίας, ό Πτωχολέων άποδεικνΰει ευτελούς αξίας 
τον λίθον, τον όποιον ανατολίτης πραγματευτής έπώλει ως πολυτιμότατον, ως 
καί ελαττωματικόν τον ίππον, τον όποιον άλλος πραγματευτής έπώλει έξ ίσου 
εις υπερβολικήν τιμήν, ΰποστηρίζων εκλεκτήν τήν καταγωγήν του. Ό σοφός 
πρεσβύτης άποτρέπει επίσης τον βασιλέα από τού να νυμφευθή νέαν, τήν 
όποιαν οΰτος μέν ένόμιζεν άνωτέρας πάσης ΰπονοίας, άντιθέτως δ’ εκείνος 
αποκαλύπτει καταγομένην από κοινήν γυναίκα, έκ φύσεως δέ ρέπουσαν καί 
αυτήν προς τον έκλυτον βίον. Ό βασιλεύς, κατάπληκτος προ τής μαντι
κής ίκανότητος τοΰ γέροντος, έρωτά τούτον καί περί τής ιδίας αυτού 
καταγωγής, ό δέ Πτωχολέων τού αποκαλύπτει δτι δέν είναι γνήσιον τέκνον 
βασιλέως, άλλα νόθος υιός αρτοποιού τίνος μετά τού οποίου ή βασίλισσα 
είχε συνάψει αθεμίτους σχέσεις, γεγονός δπερ καί ή μήτηρ του ήναγκάσθη 
νά παραδεχθή, δικαιολογουμένη δι’ ανικανότητα τού συζύγου της. Ό βασι
λεύς παρακαλεΐ τον γέροντα νά μή κοινολογήση τό μυστικόν, είς αντάλλαγμα 
δέ προσφέρει είς αυτόν πολυπληθή καί πλούσια δώρα. Τέλος, άφίνει αυτόν 
ελεύθερον, δπως έπανέλθη πλησίον τών οικείων του καί ζήση εις τό μέλλον 
ευτυχής, δοξολογών τον Θεόν διά τήν πρόνοιαν καί τήν φιλανθρωπίαν αυτού.

Ώς παρατηρεί ό Καλιτσουνάκης’, « ή άπλότης τοΰ στιχουργήματος είναι 
κατάδηλος, καί προφανής ό σκοπός του, ή υπέρ πάσαν δύναμιν, καί τήν 
βασιλικήν ακόμη, άνωτερότης τής σοφίας καί παιδείας. Ή εκλογή τών 
τεσσάρων αποδείξεων κατ’ αναλογίαν προς τάς «τέσσαρας τέχνας» τάς 
οποίας είχεν, είναι έπιτυχής καί ή σειρά των κατά προϊοΰσαν σπουδαιότητα. 
Ή έκλογή δέ τών παραδειγμάτων γενικωτέρας φύσεως: άνά έν παράδειγμα 
έκ τής αψύχου φύσεως, έκ τοΰ βασιλείου τών ζώων καί έπειτα έκ τοΰ γένους 
τών ανθρώπων. Είς τό τελευταίον τούτο ορίζεται τής μέν ευειδούς γυναικός 
(κόρης) τό παρόν καί μέλλον, τού δέ άνδρός (καί ισχυρού βασιλέως) τό 
παρελθόν ».

Τό στιχούργημα, γεγραμμένον είς γλώσσαν μεικτήν καί είς μέτρον τρο
χαϊκόν οκτασύλλαβον ανομοιοκατάληκτου, παρεδόθη υπό διαφόρους τίτλους, 
ήτοι « Περί τού γέροντος τού φρονίμου Μουτζοκουρεμένου », « Βίος καί 
πολιτεία τίνος δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος », « 'Ο σοφός πρεσβύ- 1

1 Ίο). Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ η, Τό μεσαιωνικόν στιχούργημα Βίος καί πολιτεία 
τινός δοκιμωτάτου καί σοφωτάτου γέροντος, ένθ" άν., σελ. 307.
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416 Γεωργίου Θ. Ζώρα

της», « Ριμάδα εις κάποιον γέροντα »ι έπεκράτησεν δμως ό τίτλος «'Ιστο
ρία τοΰ Πτωχολέοντος », εκ τοΰ ονόματος τοϋ πλουσίου πρωταγωνιστοϋ και 
κατόπιν άτυχήσαντος Πτωχολέοντος.

Τής «'Ιστορίας τοϋ Πτωχολέοντος », ως των πλείστων έργων τής επο
χής, άγνοοϋμεν τον συγγραφέα, τον τόπον καί τον χρόνον τής συγγραφής.

Έν τουτοις περί τοΰ συγγραφέως έμμεσοί τινες ενδείξεις εξάγονται εκ 
τοΰ περιεχομένου τοΰ ποιήματος. Ούτως έν τή βιενναίςι καί τή νεαπολιτική 
παραλλαγή ό συγγραφευς παρουσιάζει τον Πτωχολέοντα έπικαλούμενον τον 
“Αγιον Δημήτριον' επειδή δέ ό άγιος οΰτος είναι ό πολιοΰχος τής πόλεως 
Θεσσαλονίκης, δυνάμεθα νά είκάσωμεν, ότι ό ποιητής κατήγετο ή, τουλάχι
στον, κατφκει εν τή πόλει ταΰτη. Δεν αποκλείεται νά έζησεν επί τινα επίσης 
χρόνον καί εις τήν Κωνσταντινουπολιν, διά τήν οποίαν έπανειλημμένως 
εκφράζει όλως ιδιάζοντα -θαυμασμόν καί άφοσίωσιν.

Οί έν τφ στιχουργήματι άπαντώντες στίχοι ( 24 - 26):
ξένον μοναχοΐς υπάρχει 
τοΰ νά γράφουοι τοιαϋτα 
μυθικά και βίου λόγους,

έπιτρέπουν τήν ύπόθεσιν ότι συγγραφεύς ήτο μοναχός τις' τήν ΰπόθεσιν δέ 
ταΰτην ένισχυει τό γεγονός, ότι έν τφ έ'ργφ του παρέχει πολλάκις δείγματα 
τής χριστιανικής πίστεως αΰτοΰ καί τής βαθυτάτης προς τον Θεόν εΰσεβείας.

Χαρακτηριστικόν είναι, ότι ό στιχουργός καταδικάζει αυστηρότατα τάς 
δολοπλοκίας καί τήν ζωήν τών ανακτόρων, ως καί τήν έν γένει συμπεριφοράν 
καί μικροπρέπειαν τών αυλοκολάκων, υφισταμένων άνά πάσαν στιγμήν παντός 
είδους ταπεινώσεις καί έξευτελισμοΰς έκ μέρους τοΰ ήγεμόνος, γεγονός όπερ 
μαρτυρεί, ότι οΰτε άνήκεν, άλλ’ ουδέ ήνείχετο τον φαΰλον κύκλον τοΰ αΰλικοΰ 
περιβάλλοντος. Τέλος, όσον άφορφ εις τήν έποχήν τής συγγραφής, φαίνεται 
ότι τό στιχούργημα ανάγεται κατά πάσαν πιθανότητα εις τον ιδ' αιώνα.

’Ιδιαιτέρως άπησχόλησε τους μελετητάς ή καταγωγή τοΰ στιχουργήμα
τος. ‘Ο Κρουμπάχερ φρονεί, ότι ή « 'Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος » προήλθεν 
από παλαιότερον ανατολικόν — ίσως ίνδτκόν — πρότυπον, έξ οΰ κατάγονται 
διάφορα συγγενή έργα, ως τό δυτικόν έπος Erakles, τό ρωσικόν φσμα περί 
τοΰ Ίβάν, καί τό τουρκικόν διήγημα « Ό σοφός περιηγητής καί ό νόθος 
σουλτάνος». Τό τελευταΐον τοΰτο διήγημα αποδέχεται ως πρότυπον καί ό 
Πολίτης, έν μελέτη του δημοσιευθείση έν τφ περιοδικφ «Παρθένων»1. Τό 
θέμα άπετέλεσε προσφάτως άντικείμενονεΰρυτέρας έρεΰνης υπό τοΰ Γ. Μέγα1 2.

1 Διά πλείονας πληροφορίας βλ. Γ. Θ. Ζώρα, Ιστορία τοϋ Πτωχολέοντος, 
ένθ’ άν., σελ. 280-283.

2 G. Megas, Die Erzahlung von Ptocholeon, Άνακοίνωσις εις τό Γ Διεθνές 
Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τής Κωνσταντινουπόλεως.

28 - 1 -1959
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Τό ποίημα έχει έκδοθή μέχρι τοϋδε έκ τεσσάρων διαφόρων και μεταξύ 
των ίκανώς άφισταμένων παραλλαγών, έξ ών ή αρχαιότερα, έκ 384 στίχων, 
καί έν τφ έλληνικφ κώδικι 890 τής Εθνικής βιβλιοθήκης τών Παρισίων 
σφζομένη, έξεδόθη υπό τοΰ Ε. Legrand τφ 1872, μετ’ εισαγωγής τοΰ Ε. 
Gidel καί σημειώσεων τοΰ ίδιου Legrand καί τοΰ Wyndham1, ή δεύτερα, 
έξ 939 στίχων, είς τα μέσα τοΰ ις-' αίώνος άναγομένη καί έν τφ βιενναίφ 
κώδικι 244 σφζομένη, έξεδόθη υπό τοΰ W. Wagner τφ 1878 1 2, ή τρίτη, έκ 
409 στίχων, είς τον ιζ' αιώνα άναγομένη καί έν χειρογράφω τής Βυτίνης 
σφζομένη, έξεδόθη έπίσης υπό τοΰ Ε. Legrand τφ 1874, μετ’ επιστολής 
τοΰ άποστείλαντος αυτήν Ν. Πολίτου 3, καί ή τέταρτη, έκ 332 στίχων, είς 
τον ιη' αίώνα άναγομένη καί έν ΐδιοκτήτφ χειρογράφφ σφζομένη, έξεδόθη 
υπό τοΰ Γ. Ζώρα4.

Έκτος τών άνωτέρω καί ήδη έκδοθεισών παραλλαγών, υπάρχει καί 
έτέρα, ήτις παρέμεινε μέχρι σήμερον άνέκδοτος, καίτοι ή ΰπαρξις αυτής ήτο 
άπό μακροΰ γνωστή. Σφζεται έν τφ νεαπολιτικφ κώδικι III. Α. α. 9 καί 
σΰγκειται έξ 852 στίχων5. Τό χειρόγραφον διατηρείται έν καλή καταστάσει, 
ή δέ γραφή είναι κατά κανόνα καθαρά, μέ τινας διορθώσεις έπενεχθείσας 
παρά τοΰ αυτοΰ γραφέως. Κατά τό σύνηθες υπάρχουν πολλά σφάλματα καί 
άνοριίογραφίαι, ή δέ στίξις έχει τεθή εΐκή καί ως έτυχε. Τό στιχούργημα 
είναι γεγραμμένον εις τροχαϊκόν οκτασύλλαβον άνομοιοκατάληκτον μέτρον, 
έν πολλοϊς σφαλερόν καί άπειρόκαλον, καί εις γλώσσαν μεικτήν μετά πολλών 
βαρβαρισμών. Κατά τό περιεχόμενον — ως ήδη παρετήρησε καί ό Κρουμπά- 
χερ6 — ή παραλλαγή είναι συγγενής, μέ αίσθητάς όμως διαφοράς, προς τήν 
παραλλαγήν τοΰ βιενναίου κώδικος, ώστε δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι 
άμφότεραι προέρχονται έκ κοινοΰ προτύπου.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν τό κείμενον τής έν λόγφ παραλλαγής:

1 Περί τοΰ γέροντος τοΰ φρονίμου Μουτζοκουρεμένου, ποίημα νΰν τό πρώτον 
έκ τοϋ έν Παρισίοις χειρογράφου έκδοθέν έπιμελείφ καί διορθώσει Αιμίλιου 
Λεγρανδίου, Collection de monuments pour servir a Γ etude de la langue 
neo - Hellenique, n. 19, Paris 1872.

2 W. Wagner, Carmina graeca medii sevi, Lipsiae 1878, σελ. XI - XII 
καί 277 - 303.

3 Em. Legrand, Recueil de chansons populaires grecques. Collection 
de monuments pour servir a Γ etude de la langue neo - Hellenique, nouvelle 
serie, n. 1, Athenes 1871, σελ. 257 -285.

4 Γ. Θ. Ζώρα, 'Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος, ένθ’ άν., σελ. 285-294.
5 Κώδιξ τής Εθνικής βιβλιοθήκης τής Νεαπόλεως III. Α. α. 9, ff. 25ν-33ν.
6 Κρουμβάχερ, ‘Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, ένθ* άν., τόμ. Γ', 

σελ. 48.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ' 27
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418 Γεωργίου ®. Ζώρα

φ. 25ν ”Ελεγον ού μη νά γράψω 
ουδέ χεΐρα νά κινήσω 
είς διήγησιν τον λόγου 
τοΰ άνδρός τοϋ σοφωτάτου

5 και τοϋ γέροντος εκείνου 
τον πολλά φρονιμωτάτον' 
ή δέ αή φιλικωτάτη, 
καϋαρά φιλία λέγω, 
εΐλκνσεν κάμε προς τούτον

10 εν αδολεσχία γράψαι, 
και διήγησιν ήρξάμην 
τοϋ πτωχόν άνδρός εκείνου. 
Εί δε γάρ καλώς γινώσκω, 
ή ΰπακοή τον φίλον

15 έκ ζεούσης τής καρδίας 
τοΰ γενέσϋαι μάλλον ·&έλει. 
Διά τοντο δέχου ταϋτα, 
ώ Θεόδωρε και φίλε, 
τά ρηαίδια τον λόγον,

20 εΐ καί άμαϋής υπάρχω· 
περισσότερον είς τοντο 
ή άγάπη σου, Θεόδωρε, 
εφερέν μοι νά τά γράψω. 
Ξένον μοναχοϊς υπάρχει

25 τοΰ νά γράφουσι τοιαΰτά 
μυ&ικά καί βίου λόγους. 
Πλήν νπήκονσά σου, φίλε, 
και τήν χεΐρά μου προτείνω, 
καί διήγησιν ήρξάμην,

30 καί το ονς ενήκοον έχε.

φ. 26r Ήτον αν&ρωπος εν τόπω 
φρόνιμος πολλά καϊ μέγας, 
ένδοξός τε καί άγχίνονς, 
πλούσιος έν βίοις πάσιν,

35 εν χρυσφ τε καϊ άργνρω, 
δούλοι ς άμα και παιδίοις,

8 λέγω : cod. λέγων 22 ante Θεόδωρε delevi κυρ
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ΐπποις άμα τε καί κτήνοις 
καί εν κτήμασι παντοίοις, 
κινητοΐς καϊ άκινήτοις'

40 εις την γνώσιν μέγας λέγω.
ΕΙχεν υΙους καί θυγατέρας 
καί γαμπρούς με τον εαυτόν τον, 
έκγονούς τε μικροτάτους, 
άρσενάς τε και ϋ·ηλείας.

45 Κ’ έκατήντησεν εις τόπον
εκ τής Πόλεως μακρόύλεν 
τον Μεγάλου Κωνσταντίνον 
κ’ έσννέφερεν 6 χρόνος, 
μέ την γνώσιν, δπερ εΐχεν,

50 καί τον νοϋ την δεξιό την,
καϊ έπλούτηαεν έκεισε 
και αυτός καί τά παιδιά του.

Ώς γονν έφερεν ό χρόνος, 
ό άσύατατος δ βίος

55 καϊ το κύλισμα τής τύχης,
τό ασύστατον τοΰ χρόνον, 
ήλ&εν κοϋρσος εις τόν τόπον, 
ου ηνρίσκετον δ γέρων 
εϊτα επτώχευαεν εκείνος,

60 άμα τε καϊ τά παιδιά του,
εις πενίαν την έσχάτην, 
δυστυχίαν βαρντάτην 
ου γάρ άρτον βραχυτάτου 
έκατήντησεν δ γέρων.

65 ’Απορήσας τοίνυν οϋτος
καϊ πώς ζήσειν ου και εσχεν, 
άλλ’ ονδ’ ϋπομεΐναι πλέον 
τον λιμού τε την πεινάγραν 
και την συμφοράν, ήν εΐχεν,

70 τόν υιόν του παίρνει μόνον,
τόν κρειττότερον τών πάντων 
και τόν φρονιμώτατόν του, 
εις κρυφόν τινά τε τόπον 
και απόδημον άν&ρώπων.

37 post αμα addidi te και κτήνοις 43 εκγονονς : cod. έκγωνάς 56 τον : cod. τό
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420 Γεωργίου Θ. Ζώρα

75 Καί καθήσαντες έκεΐσε 
καί μικρόν αναπαυϋέντες, 
μνατικώς τον συντυχαίνει, 
παραβολικώς αρχίζουν, 
νά τον λέγη συντυχαίνει :

80 « "Ακουσον, υιέ μου πρώτε, 
λόγους ταπεινού πατρός σου- 
δέξαι τούτους μετά πόσης

φ. 26V τής καλής σου προθυμίας, 
ου γάρ εμελλεν, υιέ μου,

85 φέρειν σε τοιούτους λόγους· 
ό δ’ ασύστατος ό χρόνος 
καί ή βία των παιδιών μου, 
ταϋτα λέγω σοι έκ βίας 
καί πολλής μου δυστυχίας.

90 °Οταν απτή πϋρ είς πλήθος 
καί συνάγωνται οί πάντες 
πανταχόϋεν τού πυράς τε, 
αν πηδήση φώς έκ ταύτης, 
οΐον εύρη πλέον τών άλλων

95 πλησιέατερον σιμά του 
εκείνου τά γένεια καίει 
καί τό πρόσωπον τζιφλίζει, 
άτιμώνεται παρ’ δλους 
τούς έκεΐσε καθημένους,

100 Εχει δέ την ζέσιν πλέον 
την θερμότατην είς πλήθος, 
ούτως εναι, τό παιδίν μου, 
καί τών αυθεντών ή αγάπη· 
τούς κοντότερα θερμαίνουν,

105 έπί πλέον μεγαλύνουν 
καί δοξάζουσιν είς πλούτος 
καί τιμήν υπέρ τούς άλλους. 
Διά τούτον ουν τον φόβον 
ου κατεπιάσθην δλως,

110 άλλ’ ουκ έδραξάμην τούτον, 
νά ’μαι είς βασιλέως παλάτιν

79 λέγγ; ·. cod. ίΗΙη 93 αν πηδήαρ : cod. ενπιδήσι 100 post Εχει addidi δε 
108 post δια delevi γαρ 109 κατεπιάσΰην : cod. καιεπιάΰην
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115

120

125

130

φ. 27r
135

140

145

120
εις την

διά νά άρέψω τά παιδιά μου 
και τον έμαυτόν μου πάντως.
Καί εΐ τι άέλει ό Θεός ας πάάω 
καί ας πειρασάώ μεγάλως ! 

’Άκονσόν μου πλήν, υιέ μου, 
τό βουλεύομαι νά ποίσω 
και τό έχω είς την καρδιάν μου, 
a ok φαίνεται κ’ έοένα, 
τον Θεόν δε μάλλον πρώτον, 
τφ είδόντι και τά πάντα'

’Άγωμε εις τον χαλκέαν, 
τον κρειττότερον των πάντων, 
άλνσόν με ποισαι πρώτην, 
στιβαρά χειρόψια δύο■ 
ταύτην γάρ με περιάέντες, 
σύ τε καί υιοί μου πάντες, 
και καλώς δέσετε ταύιην 
χεΐρας άμα και ποσί τε.

’Έπαρον τούς αδελφούς σου, 
μάλλον δε καί τούς γαμβρούς σου' 
’ς την μεγάλην Βυζαντίδα 
άρατέ με ώς κακοϋργον 
καί κακόβουλον στρατιώτην, 
οπού έχάσα την γενεάν σου 
παρ’ οϋδεν από τον κόσμον 
μέ τά συμβουλεύματά μου 
τα παμπόνηρα, τά έχω, 
καί τάς δυστροπιάς, τάς έχω. 
Μνησέλητι εμοΐς τοΐς λόγοις, 
ώ παμφίλτατόν μου τέκνον, 
δράμε παρευάύς εις Πάλιν 
μέ τούς αδελφούς σου πάντας, 
πώλησόν με ώς κακοϋργον, 
έπαρε χιλιάδας πέντε 
ϋπερπύρων τοϋ χρυσίου' 
άμε, ϋρέφον τά παιδιά μου 
καί τον εαυτόν σου πάντως

post Θεόν addidi δε 131 γαμβρούς : cod. γαυβρούς 132 ’ς την ·. cod. 
147 αμε : cod. αμα
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422 Γεωργίου Θ. Ζώρα 

από τού κινδύνου τούτον.
150 Μά τον άγιον Αημήτρην, 

εξομολογούμαι οέ το 
την αλήθειαν άπε τώρα.
Άν ούδέν ποίησης τούτο 
εν σπουδή κα\ πόση γνώοει,

155 πάντες αμα έκτριβήτε 
κα'ι ϋανάτφ προσεγγίσαι 
καί κακού πολλού πλησ&ητε ». 
Τηνικαύτα γούν δ νίός του, 
κατά λόγον τού πατρός τον,

160 τον άνδρός τού σοφωτάτον, 
καί κατά τον ορισμόν του, 
ώς φιλόατοργον παιδίν τον 
καί Θεω δεδουλωμένον 
καί βονλόμενος τού ζήσαι,

165 έποικε τον ορισμόν του. 
Αλυσώνει, χεροψιάζει, 
καί τούς πάντας συναθροίζει, 
αδελφούς, γαμβρούς, έγγόνονς, 
καί έντάμα τον έπαίρνονν

170 άλυσοχεροδεμένον' 
ώς κακούργον τον υπάγουν 
’ς την μεγάλην Βνζαντίδα, 
τάχα ώς ξένον να πουλήσουν 
τον καλόν τους τον πατέρα,

175 διά τήν βίαν καϊ την ανάγκην 
καί λιμόν και δυστυχίαν, 
δπερ εσυνέβην τούτοις 
εκ τού πλούτον τού μεγάλου

179 και τής δόξης, δπερ εϊχεν.

φ. 27 ν "Αμα γούν τον άπεσώσαν 
είς την Πάλιν τήν μεγάλην, 
ένδοξον καί τριαολβίαν 
τού Μεγάλου Κωνσταντίνου,

159 ante κατά delevi και ante λόγον delevi τον 168 αδελφούς, γαμβρούς: cod. 
αδελφούς φούς γαυρούς 172 *ς την : cod είς την 173 ante πουλήσουν delevi τον 
post πουλήσουν delevi : άκουσόν μου πλήν υίέ μου το βουλεύομαι ποιήσαι και το εχο 
είς την καρδίαν μου άσε φαίνεται και σένα 174 τους : cod. σου
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‘Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος 423

ήρξανχο να τόν πιπράσκουν 
έν τή άγορα τοϋ κάστρου, 
έν τοΐς λεοοφόροις πάσιν, 
λόγους περισσούς νά λέγουν 
είς σννάϋροισιν τών πάντων 
βία τήν πραγματείαν τοϋ γέρου. 

’Έμαϋ'έ το καί ό τοπάρχης 
υπό γάρ τοΰ λογοθέτου 
τοϋ μεσάζοντος τής Πόλης- 
τηνικαϋτα τόν δρίζει:
« Δράμε, ίδές τόν στρατιώτην, 
πόύλεν έναι, τί έν’ τό ξεΰρει 
καί την τέχνην την γινώσκει 
καί την γνώσιν, ήνπερ έχει.
° Αμα γοϋν Ιδης τόν γέρον 
καί διακρίνης δ,τι πρέπει, 
νά γυρίζετε είς τό μέσον 
τοϋ εμοϋ τοϋ παλατιού, 
καί διά τιμή μας νά ’ναι, 
ει τι λέγουν, πλήρωσέ το, 
δός καί την τιμήν του πάσαν, 
έπαρε καί φέρε μάς τον».
ΕΙτα γοϋν ό λογοθέτης, 
συν τόν λόγον τοϋ τοπάρχου, 
άπελ&ών εκ παλατιού, 
καί κατά τόν ορισμόν τον, 
εΰρε τοϋτον έν τή Μέση 
πιπρασκόμενον ώς δοϋλον' 
καί ήρώτησε τούς παΐδας:
« Πόσον έναι ή τιμή τον, 
τί έναι ή τέχνη την ήξεΰρει, 
διά τόν βασιλέα τόν ·&έλω ». 
Άπεκρίϋησαν εκείνοι 
την τιμήν όπου τούς είπεν 
καί τάς τέχνας τάς γινώσκει 
ό σοφώτατος ό γέρων.
Πρό μέν πάντων τούτων όλων 
λέγει γάρ ό λογοθέτης

213 πόσον : cod. πό&εν
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235
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255

225 τοΰ το 
252 ατίμητους :

424

τον υιόν τον τον πρωταϊον :
«Εις πολλήν τιμήν τον δίδεις,
όλιγώτερον άξιάζει,
διά τούτο ονδεν τον &έλω ».
° Αμα ήκουσεν δ γέρων 
τήν λαλιάν τοΰ λογοθέτου, 
πλαγινίζει και κοντένει 
προς τοΰ βασιλέως τον δοΰλον, 
μυστικώς τον συντυχαίνει :
« Πλέον αξιάζω παρ' ου λέγει ».
Καί άκούσας ό μεσάζων, 
δ καλός δ λογοθέτης, 
την φωνήν τοΰ γεροντίου, 
και την γνωαίν τον νοήσας, 
εΐ τι είπεν έδωκάν του 
χιλιάδας δλας πέντε 
νπερπνρων τον χρυσίου· 
και τον γέροντα έπαίρνει, 
εις τον βασιλέα τον πάγει, 
εμπροσ&έν του τον δεικνύει.
Τότε πάλιν δ τοπάρχης 
προς τον γέροντα ελάλει:
« Αέγε, γέρον, τί γινώσκεις, 
τί έναι ή τέχνη την ήξεύρεις;»
Ό δέ γέρων άπεκρίϋη, 
μετά προσοχής μεγάλης :
« ”Ακουσον, αύ·&έντη, τέχνας, 
τάς γινώακει δ σός δούλος.
Τέσσαρας τάς τέχνας έχω·
Άνδρας αμα και γυναίκας, 
λίϋνυς άτιμήτονς πάλιν, 
αλλά και των ίππων φνσιν 
καί ήξενρω καί γνωρίζω 
καί την φύσιν καί την γνώσιν».
Τότε ονν δ βασιλεύς γάρ 
προς τους μεγιατάνονς λέγει 
καί μεγάλους τούς πλησίον, 
τούς εγγύς παριαταμένους ;

: cod. ιό 228 κοντένει : cod. κοντέβη 240 πάγει : cod. υπάγει
cod. άκινίτους

Γεωργίου Θ. Ζώρα
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260

265

270

275

280

φ. 28ν
285

290

« Μά την κεφαλήν μου, λέγω 
τον συμβασιλεύοντά με 
τοιοϋτον αν&ρωπον ακόμη 
άλλον σπίτιν μή τον έ'χη, 
αλλ’ ούδ’ άλλη βασιλεία.
Καί δοξάζω τον Χριστόν μου, 
δτι ήλϋεν εις έμενα 
ανϋρωπος σοφός καί μέγας».
“Ωρισεν, δσπίτιν ηυραν, 
εβαλάν τον εις εκείνον 
άνεπαύετο δ γέρων, 
δ ξενιτευμένος οντος.
Προ μεν πάντων τούτων δλων 
διοίκησιν ούδεν τον δίδουν. 
*Ητον ουτος δ πτωχός μου 
έν λιμφ καί δίψη λέγω, 
τριάκοντα ποσόν ήμέρας 
τυραννούμενος δ γέρων.

ΕΙτα γοΰν εΰρέ'&ην άλλος 
έμπορος μακρό&εν ξένος, 
πλούσιος πραγματευτής τε’ 
λίϋ·ον είχε μέγα πρώτον 
πολυτίμητον ώραιον 
ίσα μ’ έν φόν στρουϋίου, 
καί τον βασιλέαν τον φέρνει, 
λέγει νά τον άγοράση. 
Πραγματεύεται τον λίέλον 
δ τοπάρχης τοϋ εμπόρου, 
εΐς τό στέμμα νά τον ϋέαη 
τό βασιλικόν, τό έφόρεί' 
δση γάρ τιμήν εζήτει, 
τότες τόση τον έδώκεν, 
καί τον λίϋον άγοράσε.
Εις εξήκοντα χιλιάδας 
έπονλήϋη γάρ δ λί&ος

260 Χέγω : cod. λέγει 272 προ : cod. προ τον ante όλων addidi τούτων 
278 post εΐτα addidi γοΰν 283 στρου&ίον ; cod. στρουΙΗον 291 post τότες 
delevi εδε
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295 δ πανθαύμαστος εκείνος.
Προ μέν πάντων τούτων δλων 
έλαθεν τον βασιλέα 
νά έρωτήση τον στρατιώτην, 
τον αγοραστόν τον είχεν,

300 διά την τιμήν τον λίθου.
Καί εμίσσενσεν εκείνος 
όπου έπούλησεν τον λίθον. 
"Ωρισε καί ήφέρασίν τον 
τον σοφώτατον εκείνον

305 έμπροσθεν τον εις τό παλάτιν,
λιμοκτονισμένον δλον, 
καί τον λίθον τον δεικνύει:
« Λέγε, γέρον, τί άξιάζει, 
τί εναι ή τιμή τον λίθου,

310 τί εναι η τέχνη την ήξεύρεις-
πώς τό λέγουν τό λιθάριν, 
τί ν’ άξίζη ή τιμή του, 
πληροφόρησέ με τώρα».
’Αποκρίνεται ό γέρων

315 μετά φόβον τε καί τρόμου
προς τον βασιλέα ώς ξένος:
« 'Ακονσόν μου, δέσποτά μου, 
περί την τιμήν τον λίθον, 
πόσον ίναι τό ξιάζει.

320 Ον γάρ χρήζει πλέον, κύρη,
παρά εν κουφόν καρύδιν».
Καί ό βασιλεύς αϋτίκα, 
θνμωθείς πολλά μεγάλως, 
καί τό γέλως τον γνωρίσας,

325 αλλά δη καί την τιμήν του
καί τοσούτας χιλιάδας, 
έφη προς τον γέρον όντως:
« Αεϊξον τοίννν πώς ήξεύρεις 
την τιμήν τοϋ λίθου τούτον !

330 Μά τήν κεφαλήν μου, τώρα,
εϊ ον δείξεις τήν τιμήν τον, 
έβαλά σε εις τιμωρίαν,

296 όλων : cod. άλλων 328 post δεΐξον delevi μοι
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335

φ. 29r

είς δεινήν καί πικροτάτην, 
την ονκ έπαθες ποτέ σου, 
γέρον πεπαλαιωμένε- 
την πραγμάτειαν, την εποίκα, 
ήρξες ονν εσύ νά ψέγης ». 
’Αποκρίνεται ό γέρων 
προς τον βασιλέα αύτίκα,

340 μετά προσοχής μεγάλης, 
απερ ήρμοζεν ώς ξένος :
« Τά κολάκια σε πρέπουν, 
δέσποτά μου, παρ’ αξίαν ! 
Εις τοιοντον βασιλέα,

345 μάλλον δέ και παρακάτω, 
οϊον έσέν, καλέ μου αύθέντη, 
τά κολάκια ουχ αρμόζουν' 
μεΰ-οδιές διαβόλου είναι’ 
πάντων, δέσποτά μου, μίσα.

350 Ουδέ πρέπουν κολακείες 
είς τοιοϋτον βασιλέα. 

"Αλλος γάρ σοφός τις εφη, 
φρόνιμος εν δοκιμήσει :
“Κόρακες έαϋίουν πάντα

355 σάρκας τε των θνησιμαίων, 
των κτηνών καί πετεινών τε, 
οι δέ κόλακες Ισϋίουν

360

τών άφρόνων τάς καρδίας”. 
Διά τοϋτο σέ θυμίζω, 
δσοι ούδέν σέ κολακεύουν

365

ουδέ ψέματα γινώακουν, 
αλλά την αλήθειαν πάσαν 
λέγουσιν την βασιλειάν σου, 
τούτους έχε πάντα φίλους, 
καί βουλήν καί πράξιν πάσαν 
κράτει, τίμα, δέσποτά μου, 
καθώς πρέπει, καί αγάπα.
Τοΰ δέ λίθου ή τιμή του 
άκουσον αυτήν προθύμως :

334 την : cod. τάν 337 post ηρξες addidi ονν 342 τά : cod. τΐ 349 post
μου addidi μίσα 352 post άλλος addidi γάρ
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370 Σκώληξ έναι φυτευμένος 
μέσον γάρ τον λιθαριού- 
αμα γοϋν έλθή το θέρος, 
μέλλει θρίψαι τό λιθάριν 
και δ σκώληξ έβγει θέλει

375 και ό λίθος τεφρωθήναι,
Εί δέ ούδεν με το πιστεύεις, 
αλλά ραθυμεις μεγάλως 
καί καιρόν οϋ περιμένεις 
εις τον λόγον, δνπερ λέγω,

380 όρισε καβάτωράν σου 
νά ελθβ είς τό παλάτιν

• και νά σκίση τό λιθάριν 
καί νά εύρη τό σκωλήκιν. 
Ει δέ καί μακροθυμήσεις,

385 αφες τον καιρόν νά ελθη, 
τοΰ καλοκαιριού λέγω, 
καί νά ιδης καί την τέχνην

φ. 29ν καί την γνώσιν, δνπερ έχω 
δ πτωχός δ λιμαομένος ».

390 Εϊτα δ βασιλεύς α,ύτίκα, 
ράθυμων έν τη μανία, 
ωρισεν, καβάτωρ ήλθεν 
έμπροσθεν εις τό παλάτιν 
έσχισεν τον λίθον μέσα,

395 ενρε τό σκωλήκιν μέσα 
καί έτέψρωνέ τον δλον 
κ’ έκατέτρωγεν τον λίθον.
Θαΰμα τοίνυν έσχε πάντας, 
τούς μικρούς καί τούς μεγάλους,

400 είς την γνώσιν, ήνπερ είχεν 
δ σοφώτατος δ γέρων.
Καί τον δίδει άφρατον ένα 
καθ’ έκάστην την ημέραν, 
είς διοίκησίν του τάχα

405 τοΰ πτωχού τοΰ γεροντίου. 
Εΐπαμέν το καί προ τούτου,

386 cod. καλοκαιριού ex καλοκιρίου 389 λιμαομένος : cod. λιομααμένος 
402 και ·. cod. να 403 διοίκησίν : cod. διήγηαΐν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:40:12 EEST - 34.211.113.242



Ιστορία τοΰ Πχωχολέοντος 429

410

415
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425

430

435

440

φ. 30r

δτι διοίκησιν ούκ εϊχεν 
δ ξενούτζικος δ γέρων, 
δ αδίκως πουλημένος.

Μετά ημέρας αλλας πάλιν 
καί καιρού παραδραμόντος, 
ήλϋέν τις πραγματευτής γάρ, 
πλούσιος πολλά και μέγας’ 
εϊχεν άλογον τοιοΰτον, 
έξω φύσεως αλόγων, 
χοντρομούρην, χοντροκότζην 
καί βουβαλοσυν&εμένο.
ΟΙ κοκκάλοι του μεγάλοι, 
άργοκίνητον εις δρόμον, 
στερεόν πολλά παρ’ δλα.
'Ο δέ βασιλεύς, άκούσας 
περί τοΰ τοιούτου ίππου, 
άγοράσαι τούτον βέλων 
και μη πλανηϋή ώς πρφην 
τής τιμής τού λιβαρίου, 
ώριαε και ήφέρααίν τον 
εμπροσβέν του εις τό παλάτιν 
τον σοφώτατον τον γέρον 
καί περί τοΰ ίππου έφη :
« Δάλει, γέρον, πώς εγένη 
εξω φύσεως άλογων 
και βουβαλοουνβεμένον 
δεΐξέ μου την τέχνη, γέρον, 
και την γνώσιν, δπερ εχεις». 
'Ο δέ γέρων άπεκρίϋη, 
προς τον βασιλέα λέγων :
« ’Άκουαον, αυύέντη, τούτο : 
Ή σπορά τού ίππου ε’ναι, 
ή δέ ή τροφή του έναι 
από γάλα βουβαλίνας, 
και διά τούτο μετετράπη, 
οϊον βλέπεις εγεγόνει ».
Καϊ άκούσας δ τοπάρχης

424 πλανηΰή : cod. πλανηβείς 428 σοφώτατον : cod. αοφώτον
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430 Γεωργίου Θ. Ζώρα

445

450

455

460

465

470

475

cod.

τον σοφώτατον χόν γέρον, 
έβαλε καί έγύρευσέ τον 
νά Ιδη καί την αλήθειαν. 
Είπε γάρ όπου το ’πούλει, 
δ πραγματευτης εκείνος 
προς τον βασιλέα τε ούτως, 
μετά πάσαν την αλήθειαν:
« Ψοφισμένη γάρ ενρέϋη 
ή άγουν μέ το πουλάριν 
έσχισάν την ψοφισμένην, 
έδωκάν το εις βονβαλάρην, 
έτρεφέν το μέ το γάλα. 

"Αλλην μάννα ονκ έξεύρει, 
μόνον γάρ και της βονβάλας. 
Ήκολού&ει γάρ βονβάλας 
και κατ’ εξοχήν απ’ δλας' 
έτρων γάρ το γάλαν δλον 
καί εϊχεν μίαν από ταύτας 
ώς μητέραν έδικήν τον ».
Καί άκούσας ό τοπάρχης 
την διασάφησιν τον ίππου, 
νπερε&ανμάστην δλως 
μετά και των μεγιστάνων, 
αλλά καί τον παλατιού, 
είς την γνώαίν του την τόσην 
τον σοφοϋ του γεροντίου.
"Ωρισεν άφράτον άλλον 
νά τον δίδουν την ημέρα. 
’Ενθυμίζω όπου τ’ ακούει, 
νά έχη την ημέραν δύο 
άφρατούτζια χρώμια.

Μετά ημέρας πάλιν άλλας, 
έμα&εν ό βασιλεύς γάρ 
παρά τον πλησίον τούτου, 
δτι κορασίδα ηύρέύλη 
μεγιστάνου καί πλουσίου,

448 πραγματεντής : cod. πραγματευτείς 452 ή άγουν : cod. οίαγοϋν 
της 464 διααάφηοιν : cod. διοάφησιν

454 το :
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'Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος 431

480 παρά φύαιν γάρ των άλλων 
ενμορφότατη νπήρχεν 
καί ώραία τφ εϊδει πάνν 
παρά πάσας τάς γυναίκας 
είς τον τόπον τον τον δλον,

485 τον ανϋέντενεν εκείνος.
Καί ώρισεν ό βασιλεύς γάρ 
και έμπροσϋέν τον εις τό παλάτιν 
την ήφέρααιν Εκείνην, 
μέγας νά την ύπανδρεύση,

490 νά την στεφανοκρατήση.
Καί, άμα έμπροσϋέν του ηλϋεν, 
νπερεϋαυμάστην δλως,

φ. 30ν άλλά δη καί οί μεγιστάνες, 
οι μικροί τε καί μεγάλοι,

495 είς τό κάλλος και την δφιν, 
δπερ είχεν η γυναίκα 
καί παρά την φύσιν πάσαν. 
'Ώρισεν ό βασιλεύς γάρ, 
έφερεν τόν γέρον τούτον,

500 τον σοφώτατον τόν γέρον, 
εμπροσϋ'έν του είς τό παλάτιν 
κολακεύει τούτον τάχα 
ό τοπάρχης νά τόν λέγη :
« ”Αγω με, καλέ πατέρα,

505 καλοδές την την γυναίκα
είς την γνώσιν καί είς την φνσιν
και την τελεσιονργίαν,
και τί γενεάς υπάρχει,
κα'ι τό που την ϋέλει φέρει

510 δ ασύστατος δ χρόνος 
είς τό κάλλος τό τοσοϋτον.

’Έλα είς μοναξιάν, είπέ την 
την άλήϋειάν σου πάσαν, 
καί πεπληροφόρησέ με

515 πώς νοείς το, γέροντά μου ». 
ΕΙτα γονν δ γέρων πάλιν,

481 ενμορφότατη : cod. ενμορφώτατον 492 νπερε&αν μύστην ·. cod. νπερε&ανμύ
την 505 καλοδές την : cod. καλιδέατην 515 νοείι το : cod. τδ νοείς
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τής χειρός αυτής πιάσας, 
εις το σπίτιν ϋπαγαίνει 
μετά δυο - τρεις γυναίκας.

520 "Ορισε και εκδύσααίν την,
ώσπερ γάρ και εγεννήϋ·ην, 
έμπροσϋέν του την ήφέραν, 
ούτως έφη προς εκείνην:
« Γύρισον τά νώτια μέρη 

525 άμε κεϊϋ·εν προς εκείνος,
έλα πάλιν προς εμένα».
Καί, κατά τον ορισμόν του, 
έποικέν το τό κορίτζιν, 
οίι γάρ έπεντράπην άλως

530 καί αίαχΰνην νά προσφέρη,
ώς παρθένος τάχα ουαα, 
άλλά πάντα άδιαντρόπως 
έπραττεν μετ’ ευκολίας.
"Ωρισεν, ένδύ&ην πάλιν,

535 δ σοφώτατος ό γέρων,
εϊς τό σπίτιν την άφήκαν 
μετά γυναικών εκείνων, 
και εις τον βασιλέα υπάγει, 
έσω&εν εις τον κοιτώνα,

540 μέσον του μεσονυκτίου,
εις φδάς άλεκτορυόνων, 
νά άναφέρη τον τοπάρχην 
δσα είδεν έν τη γνώσει

φ. 31 r δ σοφώτατος δ γέρων
545 εϊς τό κάλλος τό τής κόρης.

Ένεπήδησεν εκείνος 
δ τοπάρχης εις εκείνον:
« Λάλει, γέρον, την άλήϋειαν, 
τι δοκεϊ αοι προς την κόρην ». 

550 « ”Ακω τοίνυν, δέσποτά μου :
Εϊδαμέν το τό κορίτζιν.
“Εν* κακού τζουλούκου σπέρμα 
άκρατίστου καί χυδαίου, 
καί κακής κουβέλας γένος

527 όριομόν : cod. οριμόν 529 έπεντράπην : cod. έπεντράτην 552 εν' : cod. ένε

30 -1 -1959
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555 καί πολιτικής μαινάδος'
και το αυγγενέσϋαι άνδρα 
και γνωρίσαι και τήν φύοιν 
τής γλυκύτητος εκείνης 
μείξεως καί συνουσίας,

560 ϋ·έλει γένει έλευ&έρα
παρά τάς γυναίκας δλας, 
δσας οίδες εν τή γη σου, 
άλλα δή καί εις άλλον κόσμον ». 
Ό δέ βασιλεύς αύτίκα 

565 ακριβώς τον ερευνίζει,
τούς γονείς αυτής ετάζει, 
τήν άλήέλειαν μανϋάνει, 
καί παρά τούς γείτονάς της, 
αλλά δή καί συγγενείς τε.

570 Εύρεν τοιοϋτον ώς το είπεν,
άπαράλλακτον εις πάντα, 
ό σοφώτατος ό γέρων.
Καί, ϋαυμάσας δ τοπάρχης 
σύν τοΐς μεγιστάαιν πάαιν 
τήν σοφίαν καί τήν γνώσιν 
τοΰ πατρδς καλού εκείνου, 
ώρισεν καί ηϋξησάν τον 
άλλον ενα άφρατίτζιν 
ό τοπάρχης μετ’ αγάπης 
τον σοφώτατον τον γέρον:
« Νά με έπιχαρής, πατέρα, 
τήν αγάπην μου νά εχης, 
πώς ένόησας αύτίκα 
δτι καταστρηνιάσει έλέλει 
το κορίτζι, τδ σε είπα, 
καί εναι φύσις τζουλουκούνου 
καί κακής κουρβέλας γένος, 
{λέλει καί έξεδώσειν μάλλον, 
καέλώς εϊπας προς ίμέναν ; » 
Εΐτα γοϋν δ γέρων εφη :
«’Άκω, δέσποτά μου, τούτο,

565 ερευνίζει : cod. ενρενίζει 578 άφρατί τζιν : cod. άφροντίτζην 587 κακής 
correxi : cod. καλής 588 καί εξεδώαειν : cod. καί ξοδόαιν

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΗ'

575

580

585

590

2S
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595

φ. 31 ν

600

605

610

615

620

625

630

τδ σε ϋέλω άναφέρειν:
"Οταν την άπήρα λέγω 
εκ το χέριν, ώσπερ οϊδας, 
και είς το σπίτιν την υπήγα, 
καί ώρισα και εκδύσααίν την 
αΐ γυναίκες τρεις και πλέον, 
ώσπερ γάρ καί έγεννήϋην, 
έμπροαϋέν μου την ήφέραν. 
Πάντως έναι τδ κοράσι ν 
κατά φύοιν ενγενείας 
δοκιμώιατον είς κάλλος, 
καϋώς βλέπει ή βασίλειά σου. 
Πίατευαον έμοϋ τους λόγους 
είς άλήϋειαν παντοίαν, 
απερ μέλλουαιν συμβαίνει ν 
τδ κοράσιον εκείνον 
άπδ τοΰ τοσοΰτου κάλλους, 
ώσπερ οϊδας και γινώσκεις ».

Τότε γοΰν 6 βασιλεύς γάρ, 
βουληϋείς τοΰ νά γνωρίσαι 
την γενεάν του και την γνώμην, 
δπερ είχε, καί την φύοιν, 
εκ τδ χέριν τδν έπαίρνει, 
είς κρυφδν τόπον υπάγουν 
τδν μακρότατον, δν εϊχεν.
Είς Θεδν τδν άναάέτει, 
νά τδν ειπη δΤ εκείνον 
καί είς φύοιν καί. εις γνώμην 
καί τδ τί γενεάς υπάρχει· 
λόγον νά μηδέν τοΰ κρύψη, 
άλΛα πάσαν την άλήϋειαν 
τούτον νά την φανερώοη.
Τότε γοΰν ό γέρων πάλιν 
προς έκεΐνον άπεκρίϋην :
« ’Άκουσον γάρ, δέσποτά μου, 
νά είπώ την βασίλειά ν σου, 
δίκαιον γάρ, δέσποτά μου: 
Πίασον χαρτίον άρτι 
μέ τάς χεϊράς σου άτός σου,

Γεωργίου Θ. Ζώρα
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635

αλλά δη καί καλαμάριν, 
όρκωμοτικόν με ποΐσε 
με τας ίδιας σον τάς χεϊρας, 
ΐνα μή, ϋλιβείς πολλάκις, 
εις οργήν μλ μεταβάλης

640

καί κακό πικρόν με ποίσης, 
καί να σε εΐπω την αλήθειαν 
καί νά σε την φανερώσω ».
'Ορκωμοτικόν §ποΐκε 
μέ τάς ίδιας του τάς χεϊρας

645

ό τοπάρχης παραυτίκα. 
’Έποικεν άφροντισίαν 
τον τοιοΰτον τον σοφόν τε. 
ΕΙτα λέγει μετά ϋ'άρρους : 
« Μάγκιπος νιος υπάρχεις,

φ. 32r
είσαι φύσει χωριάτης 
καί χυδαίος παρά πάντας.

650

’Άπελ'&ε προς σην μητέρα, 
που σε εβάστασεν εις μήτραν, 
καί νά μάέλης την άλήβειαν ».

655

ΕΙτα γοϋν ό βασιλεύς γάρ 
εις την μάνναν του νπαγαίνει 
μοναξιάν καί κατ’ Ιδίαν, 
έσω εις τον κοιτώνα ταύτης.

’Ήρξαντο νά την ελέγχη

660

και νά τήν δημοσιεύη 
προς τους λόγους, δπερ εϊπεν 
ό σοφώτατος ό γέρων.
Τότε γοϋν έϋ·λίβη εκείνη 
καί προς τόν υιόν της έφη :

665

« Μάγκιπος υιός ύπάρχεις, 
φύσει δέ γε καί χωριάτης. 
ΟΙδα γοϋν τόν σόν πατέρα 
παιδας ονκ έδίδου πάντως 
εις έμήν κοιλίαν δλως
νά αυϋ·εντέφη, και τοϋ κράτους 
νά κράτηση βασιλείαν.

635 μειαβάλης : cod. μειεβάλης 642 αφροντισιάν : cod. αφροτιοίαν 649 πον : 
cod. δπον 665 ολως : cod. όπως
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670

675

680

685

690

695

φ. 32ν
700

Δέλεαρ εις τοϋτο έχω 
μάγκιπα τον εδικόν μου, 
ον <5ί’ έρωτος τον τρόπον, 
αλλά καί διά την τέχνην, 
να μη χάσω βασιλείαν 
εκ τον γένονς τον πατρός σον. 
Καϊ είς τοϋτο έχεις δλως 
στόμα προαανοϊξαι δέ μοι, 
έχεις πρόσωπον καί βλέπεις, 
ουδέ χάριτάς μοι λέγεις 
καϊ ομολογείς μεγάλως I ».
Τότε γονν έ&λίβη εκείνος, 
εντροπής γεμίαας δλος 
καϊ αισχύνης πληρέστατης.
Προς τον γέροντα νπάγει, 
είς Θεόν τον άναΰέτει :
« Τίμιε πάτερ, δίδαξόν με 
πώς ενόησας τοιαντα, 
άκομη χρόνον ονκ έχεις 
εις την βασιλείαν μον ταντην. 
Μάγκιπον νίδς υπάρχω, 
χωριάτου φύσιν έχω 
καί κακότροπος την γνώμην ». 
ΕΙτα πάλιν προς εκείνον 
άπεκρίνεται ό γέρων, 
μετά ταπεινοφροσύνης :
« “Ακω, δέσποτά μου, τοϋτο 
και καλώς νά τό διδάξω 
καϊ το κράτος σον ν’ άρέση.
°Οταν είδα έγώ τό άφράτον 
είς τί]ν πρώτην μου τήν πραξιν, 
άλλο άφρατο είς την δευτέραν, 
είς την τρίτην πάλιν άλλον, 
έκρινά το εν τώ νοΐ μου 
καί είπα προς τον έμαντόν μου: 

’'Αλλο άφρατο μάς χαρίζουν, 
έξοδον ούδέν μάς δίδουν,

698 την πραξιν addidi ego 699 αλίο άφρατο : cod. άλλον άφράτον 703 άλλο 
cod. άλλον
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705

710

715

720

725

730

735

740

άλλην χάριν ου ποιεί μας !
"Η μαγκίπου φύαιν έχει 
η νιος έναι μαγκίπου.
Τούτο φύσει βααιλέως 
ουδέ μεγιστάνου υπάρχει■ 
ώσπερ άετοϋ πουλλία 
εις την φύαιν τοϋ πατρός των 
εις αυτήν την φύαιν κεΐται, 
όντως δέ και τοϋ τζικνέα' 
τα πουλλία γάρ τοιαϋτα, 
έκ μικρόθεν η ουρά των 
διχαλή καϊ τεθλασμένη, 
άμα έλθη είς την φύαιν 
τον πατρός των, μεγαλννει, 
πίπτει το πτερόν εκείνον, 
ράσαει κρέας είς τροφήν τον, 
τρέχει φνσικώς ή φύσις 
προς την φύαιν τοΰ πατρός του. 
Ούτως γάρ καί ή βασίλειά σου. 
Εί δέ θέλεις νά σέ φέρω 
μϋθον προς τον λόγον τούτον, 
ακονσέ τον, δέσποτά μου:
'Ο γάρ μύρμηξ, λέγουν άλλοι, 
ανδρας γεωργός ύπήρχεν, 
καί, παρά την φύαιν πάντων, 
επραττεν την γεωργίαν 
είς έκεινον ούκ αντάρκει, 
άλλ’ έκίνησε νά κλέπτη 
καί τάς ξένας γεωργίας, 
τά γενήματα τών πάντων 
νά τά κλέπτη καθημέραν 
καί την νύκταν, αν ήμπόρει· 
νά μη άφίνη σπέρμα δλως 
γείτονός του καί πλησίον 
ή μικρού τε rj μεγάλου.
Γνονς δ Θεός τήν πονηριάν τον 
καί τήν αδικίαν τούτον,

735 post νά addidi τά 740 Ο Θεός τήν πονηριάν του : cod. τήν πονηριάν του 
ό Θεός
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745

750
φ. 33r

755

760

765

770

775

760 δπου είμαι '■ 
delevi is 770 post 
cod· παραξίον

δργησιν φοβερωτάτην 
έπεμψε προς τον τοιοϋτον. 
Μύρμηξ πάαιν άνεφάνη 
αχρειότερος των ζώων.
Τό μέν σώμα κατηλλάγην, 
η δέ φύσις ονκ ήλλάγην, 
dMd κλέπτει πάλιν πάντα 
τά γενήματα τοϋ κόσμου.
Οντως γάρ καί ή αύϋεντιά σου, 
τό μέν σώμα έτιμήϋην, 
ή δέ φύσις ονκ ήλλάγην.
Άπέ τώρα, δέσποτά μου, 
μηδαμώς πολνλογοϋμεν, 
βαρυνϋώσιν οϊ άν&ρώποι, 
δσοι ου χρήζουσιν άκούειν 
τάς τοιαύτας σου τάς πράξεις, 
τάς διακριαιάς, τάς έχεις.
Ενξον γάρ μου, δέσποτά μου, 
δπου είμαι καί υπάρχω 
καί εις οϊον τόπον είμαι, 
μεγαλύνειν τό δνομά σου 
καί αύξάνειν εν ταϊς χώραις.
ΕΙ δέ βούλησης κρατεϊν με 
περισσότερον ώς δοΰλον 
και τον όρκον σου παρέβης 
καί κακωτικόν μέ ποίσης, 
εν άμηχανίφ καί δόλφ, 
πίατενσόν μοι, δέσποτά μου, 
όπου και 3ν με πουλήσης, 
τ’ δνομά σου ΰά δημεύσω, 
άλλα δη να φανερώσω 
και την γνώαίν σου, την έχεις, 
καϊ τό τί γενεάς υπάρχεις, 
πώς δεσπόζεις παρ’ άξίαν 
μεγιστάνους καί πλουσίους, 
άλλα και τήν πόλιν ταύτην,

Γεωργίου Θ. Ζώρα

cod. δπιοήμε 766 παρέβης : cod. παρέβην 768 post αμηχανία 
οπού addidi και 771 δημεύσω : cod. διαμέσω 775 παρ’ αξίαν ;
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780

785

790

795

800

φ. 33ν

805

810

815

είς τον κόσμον ολον λέγω.

Καί, ώς νίκα, τό φως ήλιου 
τους αστέρας καί σελήνην, 
όντως έχει και τό νϊκος 
δσα υπό την γην επάνω 
τό Βυζάντιον τό μέγα.
Ποτέ άλλον τοιοΰτον κόσμον 
ούδ’ έποΐκεν ονιV έφάνην 
δ Θεός δ πάντων κτίστης, 
άλλ’ ούδ’ άρτι γάρ ποιήσαι. 
Συμβουλεύω σοι καί λέγω, 
ΐνα μέ άφήσης άρτι 
ύποστρέψαι εις τά παιδιά μου 
καί την σιωπήν ασκήσω, 
λόγους δέ γε νά τους κρύψω, 
οϋσπερ είπά σοι άρτίως ».
Ό δέ βασιλεύς αντίκα, 
μεταμελη&είς μεγάλως 
είς τάς ύβρεις καί τους κόπους 
καί τάς ανυποληψίας 
άς τον γέροντα έποΐκεν, 
κολακεύει τούτον τάχα 
καί σνχνώς αυτόν έλάλει :
«’Άκονσον, καλέ πατέρα, 
την βουλήν μου νά την εΐπω 
προς έσέν, διδάσκαλέ μου 
καί οοφώτατε πρεσβΰτα.
Πριν άπέλέλης εκ των ώδε 
καί εις χώραν άλλην πάλιν 
ήϋ·ελήσης κατοικήσαι, 
τίμησόν με ώς τοπάρχην 
καί ώς βασιλέαν μέγαν, 
τό δνομά μου δίδαξέ το 
καί μεγάλυνε τοΐς πάσιν.

’Έχε ϋ·άρρος είς έμέναν, 
στέλλε πάντας τούς υιούς σου 
τά κατ’ έτος νά σέ δίδω 
χάριν σου τής ευλογίας

787 άλλ' ονδ’ ·. cod. άλλον δ’
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820

825

830

835

840

845

850

χίλια τών δίδραχμά των, 
τά νομίσματα της χώρας.
"Υπαγε μετά υγείας 
καί χαράς ανεκλάλητου.
Κύριος κατευοδώσοι 
διαβήματα καί δρόμον 
τών ποδών σου, τίμιε πάτερ.
Καί χαιρέτα τους υιούς σου, 
άπαντας τούς εδικούς σου, 
τους μικρούς καί τούς μεγάλους ». 
Τον δε λογοθέτην πάλε 
ώριαεν καί ήφέρααίν τον 
6 τοπάρχης έμπροσύέν του· 
ούτως ώρισεν εκείνος:
« Δός αύτφ ευεργεσίαν 
χάριν τοϋ καλού του κόπου, 
δπερ ήλ&εν εις έμεναν 
καί τον κόπον τής οδούς του, 
ύπερπύρων τρεις χιλιάδας, 
να άπέλϋη είς τούς ίδιους του ». 
Τηνικαύτα ό λογοθέτης, 
προς τον λόγον τοϋ τοπάρχου 
καί κατά τόν ορισμόν του, 
δέδωκεν έκεΐνον ταΰτα, 
το ποσδν τών ύπερπύρων.
Δουλικώς τοίνυν δ γέρων 
καί τάς χεϊρας δεδεμένος, 
προσεκύνησε καί είπεν 
προς τον βασιλέαν ούτως:
« Εΰχου καί συμπάϋησόν μου. 
Κύριος διατηρήσοι 
το βασίλειόν σου κράτος 
είς αιώνας, δέσποτά μου ». 

Ύποτάξας ούν τοΐς πάαιν 
καί καλώς έψοδιάσας, 
άπεχώρησεν έκεΐέλεν 
καί άπήλΰεν είς τά ίδια 
6 σοφώτατος ό γέρων.

816 διδραχμάτων : cod. διδραγμάτων 838 post και addidi κατά 840 ιό ποοον 
Cod. τών κορών
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Οΰτω μετά την εκδοσιν κα'ι τής πέμπτης σφζομένης παραλλαγής τής 
«'Ιστορίας τού Πτωχολέοντος », αποβαίνει νΰν δυνατή ή μελέτη καί ή συγ
κριτική μετά των λοιπών γνωστών παραλλαγών ερευνά, συντελούσα εις τήν 
καλυτέραν γνωριμίαν τού μεσαιωνικού τούτου στιχουργήματος, περ'ι τού 
οποίου γραφών ό Πολίτης, όρθώς παρατηρεί δτι « εκ τών τοιούτων έργων 
ου μόνον πολυτίμους ενίοτε πληροφορίας άρυόμεθα, αλλά καί προς διαφώτι- 
σιν τής Ελληνικής φιλολογίας τού μέσου αίώνος καί τής εν γένει ιστορίας 
τού έθνους ήμών πολλά έξάγομεν».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ

(Ό έν άρχή τών παραγράφων αριθμός ΰποδηλοϊ τόν αριθμόν τού στίχου).

1 ’Εν τφ νεαπολιτικώ κώδικι, τό στιχούργημα παραδίδεται άνευ τίτλου. Άντ'αυ
τού υπάρχει πρόλογος, oi πρώτοι στίχοι τού όποιου ύποδηλοΰν τήν ύπόθεσιν: « είς 
διήγησιν... τού άνδρός τού σοφωτάτου καί τού γέροντος ». Περί τού τίτλου τού στι
χουργήματος, βλ. Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, Ιστορία τού Πτωχολέοντος, ένθ’άν., σελ. 272 - 273.

2 Ώς καί είς άλλα στιχουργήματα παρατηρεΐται, ουτω καί είς τό προκείμενον, 
ό ποιητής υποστηρίξει, ότι ούχί έξ ιδίας προαιρέσεως, άλλα κατόπιν παρακλήσεως 
φίλου προβαίνει είς τήν συγγραφήν τού στιχουργήματος. Βλ. επί τού θέματος Γ. Θ. 
Ζώρ α, "Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, Κρητικά Χρονικά, τόμ. Β’, 1948, σελ. 12- 13.

7 Ό ποιητής επαναλαμβάνει κατά τρόπον κατηγορηματικώτερον, ότι ή < κα
θαρά φιλία » τόν « είλκυσε » νά γράψη τό στιχούργημά του.

12 *0 ποιητής αναφέρει καί έτερον χαρακτήρα τού φρονιμωτάτου γέρου, ήτοι 
τού « πτωχού άνδρός εκείνου ». Άξιον μνείας ότι ούδαμοΰ άναφέρεται τό πραγματι
κόν όνομα Λέων καί Πτωχολέων, όπερ άπαντά είς άλλας παραλλαγάς.

18 έπ. *0 στιχουργός, έπαναλαμβάνων έκ νέου, ότι ή ύπακοή είς τήν ύπόδει- 
ξιν τού φίλου άποτελεϊ δΓ αυτόν καθήκον, άναφέρει καί τό όνομα τού φίλου « Θεό
δωρος ». Κατά τήν παραλλαγήν τού βιενναίου κωδικός, άντιθέτως, οδτος ονομάζεται 
« ’Αργυρομύτης ». Δεν γνωρίζομεν άν πρόκειται περί τού αυτού προσώπου ή περί δια
φόρων" δέν άποκλείεται όμως τό πρόσωπον τούτο νά είναι καί όλως άνύπαρκτον.

20 εί καί αμαθής υπάρχω. Ό τρόπος οΰτος έκφράσεως ήτο συνήθης είς τους 
στιχουργούς τής εποχής, άνάλογοι δέ πρός τήν άνωτέραν εκφράσεις άπαντοϋν καί 
είς άλλα έργα. Βλ. Γ. Θ. Ζώρα, Κάρολος ό Ε’ τής Γερμανίας καί αί πρός άπε- 
λευθέρωσιν προσπάθειαι. ’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανε
πιστημίου ’Αθηνών, 1954 -1955, σελ. 432, στίχ. 1 - 2 :

άπειρος δε είμι εγώ γραμμάτων και αοφίας, 
πόρρω των μαθηματικών και της θεολογίας.

24 ξένον μονάχοΐς υπάρχει. Ή άνωτέρω ομολογία, ήτις άπαντά καί έν τή παραλ
λαγή τού βιενναίου κωδικός, ύποδηλοϊ ότι ό συγγραφεΰς ήτο μοναχός" τήν ύπόθεσιν 
δέ ταύτην ενισχύει τό γεγονός, ότι, έπανειλημμένως έν τοΐς κατωτέρω, παρέχει οΰτος 
δείγματα τής χριστιανικής αυτού πίστεως καί τής βαθυτάτης πρός τόν Θεόν εΰλαβείας.

25 τον νά γράφονσι τοιαΰτα, δηλ. νά άσχολώνται μέ θέματα λαϊκά.
30 ’Από τού σημείου τούτου άρχεται ή κυρίως άφήγησις, περατωθέντος τού 

προλόγου. Είς άλλας παραλλαγάς δέν υπάρχει πρόλογος.
31 τόπφ. Ό ποιητής γράφει άορίστως τόπος, χωρίς νά καθορίζη τούτον. Βλ.
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442 Γεωργίου Θ. Ζώρα

επί τοΰ θέματος Γ. Θ. Ζώρα, 'Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος, ένθ’ άν., σελ. 278-279.
46 εκ της Πόλεως μακρό&εν. Ώς καί έν τη βιενναίφ παραλλαγή καθορίζεται, 

ό γέρων σοφός έζη εις τόπον μακράν τής πρωτευούσης κείμενον, καί επομένως ή γενο- 
μένη επιδρομή τών κουρσάρων δέν άφορφ είς τήν πόλιν ταύτην.

55 το κύλισμα τής τύχης. Τό θέμα τής άσταθείας τής μοίρας είναι κοινόν καί 
είς άλλα στιχουργήματα τής εποχής. Γράφει σχετικώς ό Ξανθουδίδης ( Έρωτόκριτος, 
έκδ. 1915, σελ. 378 - 379): « Είναι κοινός τόπος τής μεσαίων, καί νέας Έλλ. ποιή- 
σεως ό βίος τοΰ ανθρώπου νά είκονίζεται μέ τροχόν (κύκλον, τροχίλι) τής Τύχης 
ή τοΰ Χρόνου άεννάως περιστρεφόμενον καί άνυψοϋντα αυτόν είς τήν ευτυχίαν ή 
καταβιβάζοντα είς τήν δυστυχίαν. Ή Ιδέα έχει τήν αρχήν της άπά τής άρχαιότητος, 
μάλιστα άπό τής ρωμαϊκής εποχής, δτε ομοίως ό τροχός καί ή σφαίρα ήσαν πρός 
τοϊς άλλοις σύμβολα τής Τύχης ( Fortuna ) καί ό κύριος χαρακτήρ τής Θεάς ήτο ή 
αστάθεια καί τό εύμετάβολον αυτής. Άπειρα είναι τά παραδείγματα έν τή μεσαίων. 
Έλλ. ποιήσει, καί δή τή Κρητική, δπου άναφέρεται ό τροχός τής τύχης». Ό Ξαν
θουδίδης αναφέρει καί παραδείγματα έκ τών εξής ποιημάτων: Σαχλίκης Γ, 9, Ζήνων 
Β, 98, καί Ε, 191, Έρωφίλη Α, 559 έξ. καί Α, 579 - 580, Διγενής Άνδρου, στ. 
4391, Ξενιτείας, στ. 431 -433, Άλφάβητος κατανυκτικός, στ. 14-15, Βελισσάριος Γ, 
232- 233, Έρωτόκριτος Α, 1-2, καί Δ, 618-619, κλ.

103 τών ανϋεντών ή αγάπη. Ό στιχουργός κατακρίνει αύστηρώς τάς άνωτέρας 
κοινωνικός τάξεις καί τάς συνήθειας τών αρχόντων, οΐτινες άρέσκονται είς τάς κολα
κείας καί παντός είδους δολοπλοκίας.

108 έπ. Είδικώτερον ό άγνωστος συγγραφεύς τού ποιήματος καταφέρεται κατά 
τής αυλής καί τών έν αυτή μηχανορραφιών.

120 - 121 ΟΙ στίχοι οΰτοι, ώς καί άλλοι ανάλογοι κατωτέρω, μαρτυρούν τήν 
χριστιανικήν εύλάβειαν τοΰ συγγραφέως, δστις, ώς έλέχθη, είναι πιθανώτατα μοναχός.

132 ’ς τήν μεγάλην Βυζαντίδα. Ό ποιητής άποκαλεϊ τήν βυζαντινήν πρωτεύου
σαν ότέ μέν πόλιν τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ότέ δέ μεγάλην Βυζαντίδα ή καί απλώς 
Πόλιν, ουδέποτε δέ Κωνσταντινούπολιν. Τήν πρός ταύτην άγάπην καί θαυμασμόν του 
διαδηλοϊ πολλαχοϋ τοΰ στιχουργήματος.

146 ύπερπύρων τον χρυσίου. Οΰτω καί ή βιενναία παραλλαγή' έν ταϊς άλλαις 
παραλλαγαϊς απαντούν οί δροι < γρόσια » καί « ργιάλια ».

150 Ή μνεία τοΰ Αγίου Δημητρίου, πολιούχου τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης, 
ήγαγέ τινας νά θεωρήσουν τήν πόλιν ταύτην πατρίδα τοΰ ποιητοΰ.

185 εν τή αγορά, Έν άλλαις παραλλαγαϊς χρησιμοποιούνται οί δροι « φόρος » 
ή « παζάρι ».

210 εν τή Μέση. Πρόκειται προφανώς περί τής ονομασίας τής κεντρικής όδοΰ 
τής Κωνσταντινουπόλεως.

228 πλαγινίζει καί κοντύνει, δηλ. κλίνων πρός τά πλάγια, πλησιάζει.
253 έπ. Ό ποιητής ακολουθεί τήν αξιολογικήν σειράν, ένω ή σειρά τής άφη- 

γήσεως έχει ώς εξής: γνώσις ορυκτών (αψύχου φύσεως), ζώων (ζωικού βασιλείου), 
καί άνθρώπων.

279-280 έμπορος - πραγματευτής. Έν άλλαις παραλλαγαϊς απαντούν οί τύποι 
« μπεζεργιάνης » καί « μπαζαργιάνης », έκ τής περσικής λέξεως bazirgan ( = έμπορος ).

342 έπ. Ό ποιητής καταφέρεται έκ νέου κατά τής κολακείας, τήν οποίαν θεω
ρεί άναξίαν συνετού βασιλέως.

352 έπ. Οί στίχοι ούτοι έχουν χαρακτήρα διδακτικόν καί αποτελούν παροιμιώδη 
φράσιν.

380 Έν τή παρούση, ώς καί τή βιενναίφ παραλλαγή, αναλαμβάνει ό καβάτωρ
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νά έρευνήση τήν αξίαν τοϋ λίθου' έν άλλαις παραλλαγαϊς, άντιθέτως, ή δοκιμή 
γίνεται διά τής καύσεως σπάρτου.

416 χοντρομούρην, έν άλλαις παραλλαγαϊς χοντρομέρην (δηλ. ό έχων χοντρόν 
μηρόν).

455 βουβαλάρης, δηλ. δ βουκόλος.
472 εν&υμίζω· βλ. ανωτέρω στίχ. 401 έπ.
554 κακής κονβέλας. Έν άλλαις παραλλαγαϊς γράφεται «πολιτικής», δηλ. κοι

νής γυναικός.
632 έπ. *0 σοφός γέρων, πριν αποκάλυψη τήν πραγματικήν καταγωγήν τού 

βασιλέως, ζητεί παρ’ αΰτοΰ ένορκον διαβεβαίωσιν περί τής προσωπικής του 
ασφαλείας.

642 εποικεν αφροντισιάν, ένν. διά τής ένορκου διαβεβαιώσεως.
645 μάγκιπος, Βλ. Ί ω. Καλιτσουνάκη, ένθ’ άν., σελ. 313. Περί των 

έπαγγελμάτων παρά τοΐς Βυζαντινοϊς βλ. Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος και 
πολιτισμός, τόμ. Β', I, Άθήναι 1948, σελ. 179 έπ.

651 Έν άλλαις παραλλαγαϊς ως μήτηρ τοϋ βασιλέως φέρεται σουλτάνα. Σχετι- 
κώς βλ. Γ. Θ. Ζώρα, ’Ιστορία τοϋ Πτωχολέοντος, ένθ’ άν., σελ. 279 -280.

710 καί 715 Ό ποιητής αναφέρει δύο μύθους εις έπίρρωσιν των γνωμών του.
766 “Ινα εΰχερέστερον πείση τον βασιλέα καί τφ άποδώση τήν έλευθερίαν του 

καί τφ έπιτρέψη νά έπανέλθη είς τήν οικίαν του, ό γέρων σοφός άπειλεϊ τόν βασι
λέα, δτι, έν περιπτώσει δυστροπίας, θέλει άποκαλύψει είς πάντας τήν πραγματικήν 
αύτοΰ καταγωγήν.

849 νποτάξας, δηλ. ύποκλιθείς.
843 Έν τέλει, ό ποιητής καταλήγει είς τό συμπέρασμα, δτι διά τής σοφίας καί 

τής συνέσεως αύτοΰ ό γέρων έπανέκτησε μεγάλην περιουσίαν καί άπήλθεν εις τά ίδια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ
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