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Abstract 

The present article aspires to trace and present the axes/views of self-referentiality in 

the epical-encomiastic poem Expeditio Persica, as the extensive composition of the 

Βyzantine poet of the 7th century, George of Pisidia, is conventionally so entitled. It 

attempts to localize some characteristics that are included in the literary term 

self-referentiality; the direct and indirect presence of the poet himself in his own 

creation, the reference to his ideas, technique, expressive means, etc. Whilst the use of 

this term might be considered as an anachronism for the Byzantine texts, it is 

worthwhile to approach a text of an older era with the literary terminology of the 

recent decades. Such an approach will enlighten the work and the purpose of the poet, 

since it will lead us to a deeper comprehension of his intellectuality, especially in the 

parts of the poem where he was influenced by his predecessors, as well as to a 

profound understanding of the audience in such matters. Furthermore, emphasis will 

be given in the intertextuality between the examined poem and preceding texts. Last 

but not least, the modern readers and researchers will have the opportunity to 

approach the poem with the modern ways of reading and they will be capable of 

making comparisons even with modern texts. For a better examination of all the 

aspects of this subject, it is helpful to define specific categories and to include in them 

all the references that derive directly and indirectly from the poem that is being 

examined. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Γεώργιος Πισίδης. Ένας νωτερικός ποιητής 
 

1.1. Βιογραφικό διάγραμμα 

 

Μια από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες λογοτεχνών του 7ου αιώνα ειδικότερα 

αλλά και της βυζαντινής ποίησης γενικότερα, αποτελεί ο Γεώργιος Πισίδης. 
Καταγόμενος, σύμφωνα με τον Μιχαήλ Ψελλό, από την Αντιόχεια της Πισιδίας 
(νοτιοανατολική Μικρά Ασία), περιοχή που αργότερα αποτέλεσε μαζί με άλλες το 

«θέμα των Ανατολικών», ο Γεώργιος Πισίδης διετέλεσε διάκονος της Αγίας Σοφίας 
και στη συνέχεια φύλακας των ιερών σκευών (σκευοφύλαξ) και ρεφερενδάριος, 
δηλαδή απεσταλμένος του Πατριάρχη στον αυτοκράτορα. Επίσης, ανήκε στο 

περιβάλλον της αυλής και ήταν φίλος και έμπιστος του αυτοκράτορα. Έλαβε, τέλος, 
μέρος στην πρώτη εκστρατεία του Ηρακλείου κατά των Περσών (622-623). Ο 

θάνατός του θα πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ του 631 και 634 μ.Χ. 

 

1.2. Εργογραφία 

 

Ένας από τους εκδότες του έργου του Πισίδη, ο Pertusi, διακρίνει τη συγγραφική 

δραστηριότητα του ποιητή σε δύο περιόδους: 1) από το 619/620 μέχρι το 630, κατά 

την οποία επιδόθηκε στη συγγραφή επικής εγκωμιαστικής ποίησης και 2) από το 630 

μέχρι ενός χρονικού σημείου που δεν δύναται να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Στην 
περίοδο αυτή, ο Πισίδης στρέφεται στη συγγραφή θεολογικών και φιλοσοφικών 
ποιημάτων.1 

Τα διασωθέντα ποιήματα του Πισίδη είναι πολλά, ενώ υπάρχουν, κατά πάσα 

πιθανότητα τουλάχιστον δύο τα οποία έχουν χαθεί, μεταξύ των οποίων και η τρίτη 

ακρόαση της Ἡρακλειάδος, η οποία μπορεί εν μέρει να ανασυντεθεί, μέσα από 

απόσπάσματα που περιέχονται στο λεξικό της Σούδας και μέσα από την αφήγηση του 

Θεοφάνη. 

                                                           

1 A. Pertusi, Giorgio di Pisida, Poemi I. Panegirici epici. Editio critica, traduzione e commento (Ettal: 
Buch-Kunstverlag, 1959). (στο εξής: Pertusi. Panegirici.) 
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Ακολουθεί ένα διάγραμμα των σωζόμενων έργων που μας κληροδότησε ο 

ποιητής2: 

 

1. In Heraclium ex Africa redeuntem: Πρὸς Ἡράκλειον τὸν βασιλέα ἐπανελθόντα ἀπὸ 
Ἀφρικῆς καὶ βασιλεύσαντα καὶ κατὰ Φωκὰ βασιλέως (611-612) 

2. Expeditio Persica: Εἰς τὸν Ἡράκλειον τὸν βασιλέα καὶ εἰς τοὺς Περσικοὺς 
πολέμους καὶ ὅτε ἐξήρχετο ἀπὸ τῆς Πόλεως (623) 

3. In sanctam ressurectionem Jesu Christi Domini nostri: Εἰς τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν 
τοῦ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν (624) 

4. In Bonum patricium: Εἰς Βόνον πατρίκιον καὶ τοποτηρητὴν τοῦ βασιλέως (626) 

5. Bellum Avaricum: Εἰς τὴν γενομένην ἔφοδον τῶν βαρβάρων καὶ εἰς τὴν αὐτῶν 
ἀστοχίαν (627) 

6. Heraclias: Ἡρακλειάς (628) 

7. In Hexaemeron: Εἰς τὴν Ἐξαήμερον (629/630) 

8. De vanitate vitae: Εἰς τὸν μάταιον βίον (629/630) 

9. In restitutionem Sancti Crucis: Αὐτοσχέδιοι πρὸς τὴν γενομένην ἀνάγνωσιν τῶν 
κελεύσεων χάριν τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν τιμίων ξύλων (630) 

10. Contra impium Severum Antiochiae: Κατὰ δυσσεβοῦς Σευήρου Ἀντιοχείας (630) 

11. De vita humana: Εἰς τὸν άνθρώπινον βίον (630) 

12. 108 επιγράμματα και σύντομα ποιήματα 

13. Βίος, πολιτεία καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ 
μαρτυρήσαντος ἐν Περσίδι (631-634) 

 

Ο Πισίδης είναι μια πολύπλευρη προσωπικότητα με ευρεία μόρφωση και 
ενδιαφέροντα. Μπορεί να χαρακτηριστεί λόγιος ποιητής αφού η γνώση του τόσο στα 

ιερά κείμενα όσο και σε μυθολογικά και άλλα προγενέστερων συγγραφέων είναι 
ευρεία, γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από τα έργα του, αφού δεν διστάζει να 

παραθέτει συχνά διάφορα χωρία από τα έργα αυτά. 

Η γλώσσα του είναι ένα κράμα κλασικών, εκκλησιαστικών, βιβλικών και 
θρησκευτικών λέξεων. Σε γενικές γραμμές υπάρχει η τάση προς μια αττικιστική 

καθαρότητα και η αποφυγή λεξιλογίου που δεν σχετίζεται με την ελληνική (λ.χ. οι 
                                                           

2 Το παρακάτω διάγραμμα βασίστηκε στην εισαγωγή του Pertusi που βρίσκονται στην έκδοση του 
ίδιου: Pertusi. Panegirici. 
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όροι της διοίκησης και του στρατού). Επίσης, μπορούμε να διακρίνουμε πολλές 
σπάνιες λέξεις αλλά και νεολογισμούς του ίδιου. Οι σπάνιες λέξεις των ποιημάτων 
του Πισίδη κατατάχθηκαν από τον Pertusi σε πέντε κατηγορίες: α) σε λέξεις από το 

έπος, β) σε λέξεις από την τραγωδία, γ) σε λέξεις που προέρχονται από άλλα ποιητικά 

κείμενα, δ) σε λέξεις που προέρχονται από πεζά κείμενα και ε) σε λέξεις που 

προέρχονται από ιατρικά κείμενα.3 Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

ἅπαξ λεγόμενα του συγγραφέα, τα περισσότερα από τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 

τις ανάγκες του μέτρου και αξιοποιήθηκαν και από μεταγενέστερους του Πισίδη 

ποιητές. 
Στον τομέα όμως που ο ποιητής υπήρξε πρωτοπόρος είναι το μέτρο. 

Αποστασιοποι-ημένος από τη χρήση και τα λογοτεχνικά συμφραζόμενα με τα οποία 

ταυτίζονταν τα αρχαία μέτρα, χρησιμοποίησε τον ιαμβικό τρίμετρο –που στα 

προγενέστερα χρόνια θεωρείτο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δραματική ποίηση–, για 

πρώτη φορά στα επικά-πανηγυρικά και ηθικοδιδακτικά του ποιήματα. Το μέτρο του 

Πισίδη είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της προσωδιακής με την τονική μετρική.4 

 

2. Η Expeditio Persica 

 

Η Expeditio Persica αποτελεί ένα από τα εκτενέστερα επικά-εγκωμιαστικά ποιήματα 

του Γεωργίου Πισίδη. Ο θεματικός πυρήνας του ποιήματος προσδιορίζεται ήδη από 

τον εκτενή τίτλο του έργου Εἰς Ἡράκλειον τὸν βασιλέα καὶ εἰς τοὺς Περσικοὺς 
πολέμους καὶ ὅτε ἐξήρχετο ἀπὸ τῆς πόλεως. Πρόκειται δηλαδή, για μια εγκωμιαστική 

περιγραφή των κύριων γεγονότων της πρώτης εκστρατείας του αυτοκράτορα 

Ηρακλείου εναντίον των Περσών (622-623) που κατέληξε σε νίκη του πρώτου5. Ο 

τίτλος μας πληροφορεί επίσης, για τον τόπο, το χρόνο και το χαρακτήρα του 

ποιήματος. Πρώτα από όλα, η βασική πληροφορία είναι ότι εκφωνήθηκε και μάλιστα 

                                                           

3 Pertusi. Panegirici, 40-42. 
4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βυζαντινή μετρική, βλ. Ο. Λαμψίδης, “Σχόλια εἰς τὴν 
ἀκουστικὴν μετρικὴν βυζαντινῶν στιχουργῶν ἰαμβικοῦ τριμέτρου,” Ἀρχεῖον Πόντου 31 (1971-1972): 
244-263; M. D. Lauxtermann, Οι απαρχές του ρυθμού. Ένα δοκίμιο για τον πολιτικό στίχο και άλλα 
βυζαντινά μέτρα. Μετ. Ελ. Καλτσογιάννη. (Thessaloniki: University Studio Press, 2007). 
5 Βλ. αναλυτικά: M. Whitby, “George of Pisidia’s Presentation of the Emperor Heraclius and his 
Campaigns: Variety and Development,” στον τόμο The Reign of Heraclius (610-641). Crisis and 
Confortation, ed. G. J. Reinink και B. H. Stolte (Leuven: Groningen Studies in Cultural Change 2, 
2002), 157-173; Aik. Christofilopoulou, Βυζαντινή Ιστορία. Τ. Β΄1 (Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1998), 7-30. 
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κατά τη διάρκεια της εισόδου του νικητή-θριαμβευτή Ηρακλείου στην 
Κωνσταντινούπολη, στα πλαίσια ειδικής τελετής. 

Ως εκ τούτου, από το ποίημα δεν λείπουν τα γνήσια επικά μέρη, αλλά η γενική 

εντύπωση είναι αναμφίβολα πανηγυρική. Βέβαια, ο Πισίδης ωθείται σε αυτόν τον 
τρόπο έκφρασης όχι μόνο από την επιθυμία του να γίνει, ως αυλικός ποιητής, αρεστός 
στον αυτοκράτορα, αλλά κυρίως από την ιστορική συγκυρία και την ατμόσφαιρα 

μέσα στην οποία έγιναν οι εκστρατείες του Ηρακλείου. Αναμφίβολα, οι εκστρατείες 
αυτές ανήγγειλαν το είδος ενός «ιερού πολέμου», μιας «σταυροφορίας» εναντίον των 
απίστων που είχαν καταλάβει τους Αγίους Τόπους της Χριστιανοσύνης και είχαν 
αρπάξει τον Τίμιο Σταυρό.6 Είναι έτσι φανερό, ακόμη και κάτω από το ρητορικό 

περίβλημα, ότι ο ποιητής ζει και γράφει σ΄ αυτό το κλίμα ανάτασης και σε 
ατμόσφαιρα ηθικής αναγέννησης αφού είναι απόλυτα πεπεισμένος πως μέσω της 
αποστολής του Ηρακλείου, η πίστη θα κατισχύσει της πλάνης. 

Το ποίημα είναι χωρισμένο (από τον ποιητή) σε τρία μέρη/ ακροάσεις, στοιχείο 

που υποδηλώνει για ακόμη μία φορά ότι ήταν προορισμένο για να ακουστεί και όχι 
για να διαβαστεί. Κάθε ακρόαση μπορεί να χωριστεί σε επιμέρους θεματικές ενότητες, 
οι οποίες είναι οι εξής: 
 

Α΄ ΑΚΡΟΑΣΗ 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 

�  στ. 1-16: Προοίμιο, επίκληση στην Τριάδα. 

Β΄ ΜΕΡΟΣ 

� στ. 17-34: Ο πρωταγωνιστής του έργου, ο θρησκευτικός χαρακτήρας του πολέμου 

(οι θρησκευτικές διαφορές Βυζαντινών-Περσών). 
� στ. 35-65: Η προετοιμασία της λογοτεχνικής εκστρατείας του Ηρακλείου από τον 

Πισίδη. 

� στ. 66-99: Το ομηρικό πρότυπο και οι τέσσερις αρετές. 
� στ. 100-131: Τα σύμβολα της εκστρατείας του Ηρακλείου. 

� στ. 132-165: Συμβολική επένδυση των ενεργειών του αυτοκράτορα. 

 

                                                           

6 Για τον ιερό πόλεμο στο Βυζάντιο, βλ. A. Κόλια-Δερμιτζάκη, Ο βυζαντινός ιερός πόλεμος. Η έννοια 
και η προβολή του θρησκευτικού πολέμου στο Βυζάντιο (Αθήνα: Βασιλόπουλος, 1991). 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

� στ. 166-195: Προειδοποίηση των ακροατών από τον ποιητή ότι θα ξεφύγει από τον 
σκοπό του – έκφρασις της τρικυμίας. 
� στ. 196-238: Η σωτήρια επέμβαση αυτοκράτορα την ώρα της τρικυμίας. 
� στ. 239-252: Ο Φθόνος (=εχθροί) τραυματίζει στο πόδι τον Ηράκλειο – ευχή για 

σωτηρία του κόσμου από τον Θεό. 

 

Β΄ ΑΚΡΟΑΣΗ 

� στ. 1-5: Το δεύτερο προοίμιο. 

� στ. 6-31: Η αποβίβαση του Ηρακλείου στη Βιθυνία και η πορεία του προς τη 

βόρεια Μικρά Ασία και τον Πόντο για να ανασυντάξει τον στρατό του. Οι ιδιότητες 
του αυτοκράτορα και το ιδεολογικό υπόβαθρο του πολιτεύματος. 
� στ. 32-43: Αυτοαναφορικά σχόλια του Ηρακλείου. 

� στ. 44-75: Η εικόνα του άτακτου και του ράθυμου στρατού. 

� στ. 76-87: Η αναδιοργάνωση του στρατού από τον Ηράκλειο και οι επευφημίες 
του. 

� στ. 88-104: Η σχέση του Ηρακλείου με τους υπηκόους του – ο τρόπος βασιλείας 
του – οι αγώνες με πίστη και ευσέβεια στον Θεό. 

� στ. 105-202: Τα γυμνάσια του στρατού και ο βασικός ρόλος του Ηρακλείου σ΄ 
αυτά. 

� στ. 203-375: Οι συγκρούσεις με τους Πέρσες και τους Σαρακηνούς. 
� στ. 239-255: Η αντιπαράθεση του Ηρακλείου με τον Πέρση βασιλιά Σάρβαρο. 

� στ. 256-273: Το ευφυές στρατήγημα του Ηρακλείου και η νίκη των Βυζαντινών 
στον Πόντο. 

� στ. 274-330: Το εγκώμιο του τεχνάσματος. 
� στ. 331-375: Το μυαλό του βάρβαρου. Οι Πέρσες προσπαθούν να αντιδράσουν. 

 

Γ΄ ΑΚΡΟΑΣΗ 

� στ. 1-16: Η έκλειψη σελήνης ως θετικός οιωνός για του Βυζαντινούς. 
� στ. 17-88: Το εγκώμιο του Ηρακλείου και το τέχνασμά του. 

� στ. 89-105: Τα κατορθώματα του Ηρακλείου στη μάχη. 

� στ. 106-136: Ο εξωτερικός μετασχηματισμός του βασιλέα σε στρατηγό. 
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� στ. 137-177: Το επεισόδιο του Πέρση που αυτομόλησε στους Βυζαντινούς 
βλέποντας την αποτυχία της περσικής προσπάθειας. 
� στ. 178-340: Η περιγραφή της αποφασιστικής μάχης Βυζαντινών-Περσών.  

� στ. 341-384: Επίλογος: Το εγκώμιο του Ηρακλείου και ο ευχαριστήριος λόγος 
στην Τριάδα. 

 

ΟΨΕΙΣ ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Expeditio Persica 

 

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στο εξεταζόμενο ποίημα του Γεωργίου Πισίδη, 

ήρθε η στιγμή να αναπτυχθεί το κύριο μέρος του άρθρου, το οποίο είναι, όπως έχει 
ήδη επισημανθεί, οι όψεις της αυτοαναφορικότητας στην Expeditio Persica. Για την 
εξέταση του θέματος αυτού, θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστούν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά τα οποία περιλαμβάνονται στον λογοτεχνικό όρο 

αυτοαναφορικό-τητα· η άμεση και έμμεση παρουσία του ίδιου του ποιητή στο 

λογοτεχνικό του δημιούργημα, η αναφορά του στις ιδέες του, στην τεχνική του και 
στα εκφραστικά του μέσα κτλ. 

Αν και η χρήση του όρου αυτού αποτελεί σχεδόν αναχρονισμό για τα βυζαντινά 

κείμενα, κρίνεται σκόπιμο, ωστόσο, να γίνει απόπειρα προσέγγισης ενός κειμένου 

μιας παλαιότερης εποχής με όρους που ανάγονται στη θεωρία της λογοτεχνίας των 
τελευταίων δεκαετιών7. Για την καλύτερη εξέταση όλων των πτυχών του θέματος 
κρίθηκε σκόπιμη η προσπάθεια συγκρότησης ιδιαίτερων κατηγοριών και η ένταξη σε 
αυτές των αναφορών που προκύπτουν είτε άμεσα είτε έμμεσα από το εξεταζόμενο 

ποίημα. Έτσι, συγκροτήθηκαν κάποιοι άξονες αυτοαναφορικότητας οι οποίοι είναι η 

χρήση ποιητικών προσωπείων, οι ποιητολογικές μεταφορές για τον ποιητή και το 

έργο του, τα στοιχεία ποιητικής αυτεπίγνωσης του ίδιου του Πισίδη και τέλος, η 

αξιολόγηση του ποιήματος από αυτόν. 
 

1. Πρώτη όψη· η χρήση ποιητικών προσωπείων 
 

Πρώτη όψη αυτοαναφορικότητας μπορεί να θεωρηθεί η χρήση ποιητικών 
προσωπείων από τον ποιητή. Και όταν αναφερόμαστε σε ποιητικά προσωπεία, στην 
                                                           

7  Για περισσότερες πληροφορίες για την αυτοαναφορικότητα και τη μεταμυθοπλασία, βλ. A. 
Preminger and T. V. F. Brogan, eds., The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993), 1037-1044 (Representation and Mimesis). 
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περίπτωση του Πισίδη εννοούμε την τακτική του ίδιου να κάνει συχνά αναφορές σε 
λογοτεχνικούς του προδρόμους, τους οποίους είτε χρησιμοποιεί ως αυθεντείες, είτε 
προσπαθεί να συνομιλήσει με το έργο τους, το οποίο θεωρεί ότι συνεχίζει ο ίδιος, 
μεταφέροντάς το σε έναν άλλον χωροχρόνο και σε διαφορετικά νοηματικά 

συμφραζόμενα. 

Από την αρχή κιόλας του έπους βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια υιοθέτηση και 
συνάμα ανατροπή της προγενέστερης ομηρικής παράδοσης που ήθελε το έπος να 

ξεκινά με μια επίκληση στη Μούσα, προκειμένου να δώσει τα φώτα της εμπνέοντας 
τον ποιητή να αφηγηθεί τα περιστατικά της ιστορίας του. Σ΄ αυτή τη σύμβαση μένει 
εν μέρει πιστός και ο Γ. Πισίδης. Μόνο που στην περίπτωση αυτή το επικαλούμενο 

πρόσωπο δεν είναι η Μούσα αλλά η Αγία Τριάδα, η οποία θα βοηθήσει τον χριστιανό 

ποιητή, Γεώργιο Πισίδη, να φέρει εις πέρας το δύσκολο εγχείρημά του, αυτό της 
εξιστόρησης της εκστρατείας του Ηρακλείου. Και κάπως έτσι, κοντά στο ἄνδρα μοι 
ἔννεπε Μοῦσα πολύτροπον ὅς μάλα πολλά και στο Μῆνιν ᾄοιδε θεά…, παρατίθεται σε 
υπερβατό σχήμα το: 

 

Ὦ τὰς ἀΰλους τῶν ἄνω στρατηγίας 
Τριὰς διευθύνουσα φωσφόρῳ λόγῳ 

πρὸς ἔμπυρόν τε καὶ πεπηγμένην στάσιν 
– λόγῳ γὰρ αὐτῶν ἐκπυροῦσα τὰς φύσεις 

5     ὕλην ἄϋλον δεικνύειν ἐπίστασαι – 

τοὺς οὐρανοὺς πληροῦσα καὶ τὸν αἰθέρα 

πυροῦσα καὶ σφίγγουσα τὴν οἰκουμένην, 
καὶ πανταχοῦ παροῦσα μὴ κινουμένη, 

καὶ μηδαμοῦ χωροῦσα καὶ χωρουμένη 

10     ὅπου δέησις ἐκ βάθους ἀνίπταται, 
(Α΄ 1-10)8 

[Τριάδα που κατευθύνεις τις άυλες στρατιές των ουρανών προς μια φλογερή 

και σταθερή κατάσταση με τον φωτοφόρο λόγο Σου –γιατί με το λόγο Σου, 

πυρώνοντας τη φύση τους, ξέρεις να δημιουργείς άυλη ύλη- γεμίζοντας τους 
                                                           

8 Τα αποσπάσματα που παρατίθενται προέρχονται από την έκδοση του Pertusi: Pertusi, A. Giorgio di 
Pisida, Poemi I. Panegirici epici. Editio critica, traduzione e commento (Ettal: Buck-Kunstverlag, 
1959), 195. (στο εξής: Pertusi, Panegirici). 
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ουρανούς και τον αιθέρα και σφίγγοντας όλη την οικουμένη και 
παρευρισκόμενη παντού χωρίς να μετακινείσαι και χωρίς να χωράς πουθενά, 

αλλά χωράς εκεί που υψώνεται η δέηση (προσευχή) από τα βάθη (της ψυχής).] 
 

Και για να είναι σίγουρος πως η επίκλησή του θα εισακουστεί και ότι το αίτημά του 

θα πραγματοποιηθεί, δε διστάζει να προβεί σε ένα εκτενές εγκώμιο της Τριάδας, έναν 
ύμνο προς το Θεό και εν τέλει σε μια τριμερή παράκληση με την οποία ζητά την 
ποιητική φωνή, το χειρισμό της γλώσσας εναντίον των εχθρών του, στην οποία δίνει 
πολεμική χροιά και ιδιότητες: 
 

δὸς τοῖς ἀμυδροῖς τῶν λογισμῶν ὀργάνοις 
σάλπιγγος ἦχον καὶ λαλοῦσαν ἀσπίδα· 
δίδαξον ἡμᾶς εὔστοχον κινεῖν ξίφος, 
γλῶσσαν κατ’ ἐχθρῶν, ὅπλον ἠκονημένον· 

15     ἴθυνον ἡμᾶς ἔνθα τῆς ἐξουσίας 
τῆς σῆς ἔνεστι συγγράφειν τὰ θαύματα. 

(Α΄ 11-16) 

[Δώσε στα αδύναμα όργανα της σκέψης ήχο σάλπιγγας και δυνατή ασπίδα· 
και δίδαξέ μας να χειριζόμαστε σωστά το ξίφος, δηλαδή τη γλώσσα κατά των 
εχθρών Σου, σαν όπλο ακονισμένο· οδήγησέ μας εκεί που θα μπορούμε να 

γράψουμε για τα θαυμαστά έργα της εξουσίας σου.] 

 

Μια διαφορά σε σχέση με την προγενέστερη παράδοση αποτελεί το γεγονός ότι,  

ενώ στον Όμηρο η προτροπή του ποιητή απέναντι στη Μούσα δίνεται από τον πρώτο 

κιόλας στίχο, στο ποίημα του Πισίδη, πριν από την προτροπή / παράκληση του 

Τριαδικού Θεού να συνδράμει με τον τρόπο του στην εξιστόρηση της εκστρατείας, 
προτάσσεται από τον ποιητή το εγκώμιο του Θεού και η περιγραφή των 
θαυματουργι-κών ιδιοτήτων Του. Μια ακόμη διαφορά αποτελεί η επιλογή του Πισίδη 

να εμφανίσει τον πρωταγωνιστή του έπους, Ηράκλειο, 16 στίχους μετά την έναρξη 

του ποιήματος και όχι στην αρχή όπως το ομηρικό πρότυπο. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο Πισίδης στον πρόλογο του έργου του δημιουργεί, 
έστω και έμμεσα, διαλεκτικές συγγένειες με τους προκατόχους του, εγκαινιάζοντας 
μια καινούρια παράδοση η οποία όμως θεμελιώνεται πάνω σε γνώριμα πρότυπα, 



Dimos Ntentos 
Όψεις αυτοαναφορικότητας στην Expeditio Persica του Γεωργίου Πισίδη 

57 

 

χρησιμοποιώντας αφενός το ομηρικό αυτό μοτίβο προσαρμόζοντάς όμως ταυτόχρονα 

στην εποχή του, ντύνοντάς το με ένα χριστιανικό περίβλημα. 

Μια ακόμη έμμεση αναφορά στον προκάτοχό του Όμηρο, φαίνεται να γίνεται 
από τον ποιητή στο δεύτερο μέρος της πρώτης ακροάσεως (στ. 66-99), στο οποίο, αν 
και δεν το ομολογεί ευθαρσώς, φαίνεται να θεωρεί τον Όμηρο πρότυπό του, καθώς 
διαποτίζει και επηρεάζει τους νέους-ανερχόμενους ποιητές. Συγκεκριμένα, ο Όμηρος 
εξιστόρησε στα δύο έπη του δύο πρότυπα αρετής, τον Αχιλλέα στην Ιλιάδα, ο οποίος 
διακρινόταν για την ανδρεία του, και τον Οδυσσέα στο ομώνυμο έργο, του οποίου η 

φρόνηση τον κατέταξε σε μια από τις πιο ευφυείς προσωπικότητες όλων των εποχών. 
 

Ὅμηρος, ὃν λέγουσι πηγὴν τῶν λόγων 
– τὰς γὰρ λάλους ἐκεῖνος εὐρύνει φλέβας, 
καὶ τοὺς λογισμοὺς τῆς νεαζούσης φρενὸς 
βλύζων ἐπάρδει καὶ ποτίζων ἐκτρέφει, 

70     μένει τε πλήρης πολλάκις κενούμενος –, 

τὰς αὐταδέλφους <γοῦν> ἀρετὰς καὶ συντρόφους 
διττοῖς μερίζει τῶν λόγων πονήμασι· 
πλὴν ἐξ ἀνάγκης· οὐ γὰρ ἥψατο χρόνου 

δείξαντος ἀνδρίας τε καὶ φρονήσεως 
75        καὶ τῶν σὺν αὐταῖς κοινὸν οἰκητήριον. 

 (Α΄ 66-75) 

[Ο Όμηρος, τον οποίο αποκαλούν πηγή της λογοτεχνίας –γιατί εκείνος 
πλατύνει τις φλέβες του λόγου και αναβλύζοντας και ποτίζοντας αρδεύει και 
τρέφει τους διαλογισμούς του νου των νέων, και μένει πλήρης παρόλο που 

πολλές φορές μένεις κενός–, τις αδελφικές, λοιπόν, αρετές και αυτές που 

κατοικούν μαζί μοιράζει στα δύο ποιητικά του έργα από ανάγκη. Γιατί δεν 
πρόλαβε να ζήσει το χρονικό διάστημα, το οποίο ανέδειξε την ανδρεία και τη 

φρόνηση μαζί με τις άλλες αρετές σε μια κοινή κατοικία.] 

 

Αυτές τις δύο αρετές, ενδεχομένως να τις εμπλούτιζε ακόμη και ο Όμηρος, αν 
γνώριζε έναν άνθρωπο, σαν τον αυτοκράτορα Ηράκλειο, που να ενσάρκωνε και τις 
τέσσερις βασικές αρετές (virtutes cardinales), την ανδρεία και φρόνηση των 
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ομηρικών ηρώων, αλλά και τη δικαιοσύνη και σωφροσύνη9, όπως διατείνεται ο 

Πισίδης. Κάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατον, διότι ο άνθρωπος αυτός έτυχε να ζει πολύ 

μεταγενέστερα από την εποχή του Ομήρου. Πρέπει έτσι να βρεθεί κάποιος που θα 

αναλάβει το ρόλο του ποιητή να εγκωμιάσει τις αρετές του Ηρακλείου. Ποιος θα 

είναι αυτός; Δεν θα είναι άλλος από τον Γεώργιο Πισίδη, ο οποίος φαίνεται να 

παίρνει την ποιητική σκυτάλη από τον παλαίμαχο Όμηρο. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

ποιητής εξυψώνει τον ήρωά του, τον Ηράκλειο, αφού τον αναγάγει σε ομηρικό 

ήρωα.10 

 

Ἀλλ’ εἴπερ ηὐπόρησε τῆς σῆς εἰκόνος 
καὶ τὴν τελείαν εὗρεν, ὡς ἔδει, φύσιν, 
ἀφεὶς τὰ πολλὰ τῶν λόγων μυθεύματα, 

τὴν ψυχικὴν μόρφωσιν, ἣν ἔχεις, ὅλοις 
80          προσθεὶς ἐδείκνυ τῶν ἀρετῶν συνημμένων 

μίαν δι’ ὑμῶν τετράμορφον εἰκόνα. 

(Α΄ 76-80) 

[Αλλά ακόμη και αν είχε στη διάθεσή του τη μορφή σου (ενν.: Ηράκλειε) και 
είχε ανακαλύψει τον τέλειο χαρακτήρα σου, όπως έπρεπε, αφήνοντας τα 

διάφορα μυθικά περιστατικά, προσθέτοντας την ψυχική σου καλλιέργεια σε 
όλα τα υπόλοιπα, θα έδειχνε με τον συνδυασμό των αρετών σου μία 

τετράμορφη εικόνα.] 

 

Τελευταία ποιητολογική αναφορά σε λογοτεχνικό προκάτοχο γίνεται στους πέντε 
πρώτους στίχους της δεύτερης ακρόασης, οι οποίοι αποτελούν το δεύτερο και 
τελευταίο προοίμιο του έπους. Στο σημείο αυτό, ο Πισίδης απευθύνεται στον 
                                                           

9 Π.β. Πλάτων, Πολιτεία, 427e10. 
10 Παρόμοια αναφορά στον Όμηρο γίνεται από τον ποιητή στην πρώτη ακρόαση της Ἡρακλειάδος, 
όταν απευθύνεται στον Όμηρο και ουσιαστικά τον ψέγει γιατί ύμνησε τον αρχαίο Ηρακλή, ο οποίος, 
κατά τον ποιητή, παρόλο που έφερε εις πέρας όλους τους άθλους που του ανατέθηκαν, δεν φαίνεται να 
ευεργέτησε την ανθρωπότητα ως σύνολο. Τον καλεί λοιπόν να υμνήσει το νέο Ηρακλή, τον Ηράκλειο 
(αξιοποιεί έντεχνα την ετυμολογική συγγένεια των ονομάτων). 

65   Ὅμηρε, τὸν πρὶν μηδαμῶς Ἡρακλέα 
θεὸν προσειπεῖν ἀξιώσῃς ἀσκόπως· 
τί γὰρ τὸ κοινὸν ὠφέλησε τοῦ βίου 
κάπρος φονευθεὶς ἢ λέων πεπνιγμένος; 
θαύμαζε μᾶλλον ὡς ἐν ἀνθρώποις ἕνα 

70   τὸν κοσμορύστην εὐλόγως Ἡρακλέα. 
Pertusi. Panegirici, 243. 
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Δημοσθένη11, τον κατεξοχήν ρήτορα του κανόνος, και τον καλεί ώστε να εξυμνήσει 
και να εγκωμιάσει με το θάρρος και την παρρησία των λόγων του την εκστρατεία του 

Ηρακλείου, χωρίς να φοβάται από τον εχθρό του, το Φίλιππο.12 

 

Δημόσθενες, πρόελθε σὺν παρρησίᾳ· 
λόγοι κρατοῦσι· μὴ ταράττου νῦν φόβῳ· 
Φίλιππος οὐ πάρεστιν, ἀλλ’ ὁ δεσπότης· 
κίνδυνος οὐδείς, καὶ σιωπὴν εἰ πάθοις, 

5     κοινῶς ἁπάντων καὶ καλῶς ἡττημένων. 
(Β΄ 1-5) 

[Δημοσθένη, ανέβα με θάρρος στο βήμα. Οι λόγοι κυριαρχούν, μην ταράζεσαι 
τώρα από φόβο. Δεν είναι παρών ο Φίλιππος αλλά ο αυτοκράτορας. Δεν 
υπάρχει κανένας κίνδυνος, ακόμη κι αν χάσεις τη φωνή σου, γιατί όλοι 
ηττήθηκαν αποτελεσματικά.] 

 

Με το τέχνασμα αυτό ο Πισίδης κατορθώνει ένα διττό αποτέλεσμα: Πρώτον, να 

επανασυνδεθεί με τα προηγούμενα εξασφαλίζοντας μια ομαλή μετάβαση στα 

επόμενα και δεύτερον, να υπενθυμίσει για άλλη φορά ότι το ποίημα εκφωνείται στο 

πλαίσιο μιας επίσημης τελετής, στην οποία ανεβαίνουν στο βήμα πολλοί ρήτορες και 
ποιητές. Κάτι τέτοιο συνηγορεί στην άποψη ότι το ποίημα σχεδιάστηκε να εκφωνηθεί 
την ημέρα της επιστροφής του νικητή αυτοκράτορα στην πρωτεύουσα. 

Τέλος, με την αναφορά που κάνει ο Πισίδης στον Δημοσθένη, είναι ουσιαστικά 

σαν να απευθύνεται στον ίδιο του τον εαυτό, αφού αυτός τελικά θα αναλάβει την 
ευθύνη της εξιστόρησης των γεγονότων της εκστρατείας του Βυζαντινού 

αυτοκράτορα με τη δική του παρρησία και ταυτόχρονα σαν να μας παρουσιάζει το 

δεύτερο προσωπείο του, τον Δημοσθένη. 

                                                           

11 Παρόμοια επίκληση βλέπουμε να γίνεται από τον Πισίδη και στην Ἡρακλειάδα: 
Ποῦ νῦν Ἀπελλῆς, ποῦ λαλὼν Δημοσθένης, 
ὅπως ὁ μέν σου σωματώσας τοὺς πόνους, 

95     ὁ δ’ αὖ τὰ νεῦρα τῶν λογισμῶν ἁρμόσας, 
ἔμπνουν ἀναστήσωσι τὴν σὴν εἰκόνα; 

Pertusi. Panegirici, 244. 
12 M. Whitby, “George of Pisida and the persuasive word: Words, words, words…,” στον τόμο 
Rhetoric in Byzantium. Papers from the Thirty-fifth Spring Symposium of the Byzantine Studies, ed. E. 
Jeffreys (Aldershot: Ashgate Variorum 2003), 173-174. 
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Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε πως ίσως ο ποιητής να 

χρησιμοποιεί σκόπιμα τις «διακειμενικές» αυτές αναφορές, στα πλαίσια ενός 
«διαλεκτικού παιχνιδιού» μεταξύ του ίδιου και των πεπαιδευμένων ακροατών του· 
των μυημένων δηλαδή στα προγενέστερα κείμενα και εκείνων που είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τους λογοτεχνικούς του υπαινιγμούς και ευφραίνονται με αυτούς. 
 

2. Δεύτερη όψη· ποιητολογικές μεταφορές για τον ποιητή και το έργο του 

 

Με μια προσεκτική μελέτη των στίχων του εκτενούς επικού ποιήματος του Γεωργίου 

Πισίδη, μπορεί να εντοπίσει κανείς πολλά σημεία στα οποία ο ίδιος ο ποιητής, 
αναφερόμενος στο λογοτεχνικό του πόνημα, χρησιμοποιεί πλήθος μεταφορι-κών και 
συμβολικών εικόνων προκειμένου να το περιγράψει. 

Έτσι, για παράδειγμα, ήδη από τους πρώτους κιόλας στίχους της Α΄ ακροάσεως 
που αναφέρθηκε παραπάνω, ο Γ. Πισίδης ζητά από την Τριάδα να παράσχει ἦχον 
σάλπιγγος καὶ λαλοῦσαν ἀσπίδα στα αμυδρά όργανα της σκέψης του και να τον 
διδάξει πώς να χειρίζεται σωστά το ξίφος κατά των εχθρών. Φυσικά, δεν αιτεί τίποτα 

άλλο από την ποιητική γλώσσα, την ποιητική φωνή που θα τον βοηθήσει να 

αποτυπώσει επί χάρτου τα σημαντικά γεγονότα της εκστρατείας του Ηρακλείου. 

Απλώς, δεν διστάζει να ντύσει την αναφορά του με πολεμικό περίβλημα και να 

ζητήσει τρία αμιγώς πολεμικά είδη, πράγμα που έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με τον 
θεματικό πυρήνα και χαρακτήρα του ποιήματος του, που δεν είναι άλλο από τα 

πολεμικά ανδραγαθήματα του Ηρακλείου. 

Σ΄ αυτά τα συμφραζόμενα θα πρέπει να διαβαστούν και οι παρακάτω στίχοι 
(35-38) της Α΄ ακροάσεως, στους οποίους ο Πισίδης προετοιμάζει την εξιστόρηση 

της δεύτερης εκστρατείας, δηλαδή την αναδιήγηση της δικής του, λογοτεχνικής 
εκστρατείας, όπως την βίωσε ο ίδιος στο πεδίο της μάχης. Γίνεται έτσι φανερό πως η 

χρήση της μεταφοράς από τον πολεμικό χώρο διευρύνεται και καλύπτει όλο του το 

έργο, αφού αυτό χαρακτηρίζεται ως εκστρατεία/στρατηγία: 

 

35    Ἀλλ’, ὦ στρατηγὲ τῶν σοφῶν βουλευμάτων, 
μετ’ εὐμενείας τοὺς ἐμοὺς δέχου λόγους· 
ἐλεύθεροι γάρ εἰσιν ἐκ θωπευμάτων, 
ἐκ σοῦ μαθόντες μὴ λαλεῖν ὑποκρίσεις. 

(Α΄ 35-39) 
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[Αλλά, στρατηγέ των σοφών σκέψεων, δέξου με ευνοϊκή διάθεση τους λόγους 
μου. Γιατί είναι απαλλαγμένοι από κολακείες, καθώς έμαθαν από σένα να μην 
λένε ψέματα.] 

 

Επιπλέον, υπάρχουν μεταφορές που παρουσιάζουν τον ίδιο τον ποιητή να 

χαλιναγωγεί τον λόγο ελέγχοντας και δαμάζοντάς τον με τα χαλινάρια του. Έτσι λ.χ. 
παρατηρείται στους στ. 168-169 να αυτοχαρακτηρίζεται με τη μεταφορική φράση τοῦ 
λόγου ἱππεύς, ως γητευτής των λόγων, τα οποία δαμάζονται με τα άφωνα χαλινάρια 

του, δηλαδή με την ποιητική του γλώσσα. 

Πέρα όμως από τη χρήση μεταφορών από το πολεμικό θέατρο και τους ιππικούς 
αγώνες, μπορούν να εντοπιστούν και άλλες μεταφορές όταν μιλά για την ποίησή του, 

που σχετίζονται με την ταχύτητα. Στους στ. 60-65, μιλώντας για την ποίησή του, 

αναφέρεται σε ταχεῖς λόγους, υπονοώντας τον βυζαντινό ιαμβικό 12σύλλαβο, του 

οποίου υπήρξε εισηγητής, ένα μέτρο σύντομο και γοργό, χαρακτηριστικά τα οποία 

παραπέμπουν στην ταχύτητα και την γοργότητα που πρέπει, σύμφωνα με τις 
συμβάσεις της ρητορικής, να διέπουν τη ρητορική τέχνη. Η μεταφορική χρήση λοιπόν 
της συνεκφοράς ταχεῖς λόγοι σε συνδυασμό με την αντιθετική χρήση των ρημάτων 
τρέχουσι και βραδύνουσι εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο την άποψη του Πισίδη 

για την τέχνη του. 

Ανάλογες μεταφορές εντοπίζονται και σε άλλα σημεία του έπους, όπως στην 
αρχή της Β΄ ακροάσεως όταν, έπειτα από μια παρέκβαση, αναφέρει πως ο ποιητικός 
λόγος τον εξαναγκάζει να επιστρέψει γρήγορα πίσω και να ξαναπιάσει το νήμα της 
ποιητικής αφήγησης από εκεί που το άφησε: 
 

Παλινδρομεῖν δὲ τῶν λόγων ἠπειγμένων 
πρὸς τοὺς ἀπ’ ἀρχῆς αὖθις ἵπταμαι δρόμους. 

(Β΄ 6-7) 

[Επειδή ο λόγος με αναγκάζει να γυρίσω πίσω, πετάω πάλι για τους δρόμους 
που διαπέρασα αρχικά.] 
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Μια ακόμη μεταφορά έρχεται από τον αγροτικό χώρο, αφού ο ποιητής παρουσιάζει 
τον εαυτό του σαν άλλο γεωργό να ρίχνει το σπόρο, δηλαδή τον λόγο στα αυλάκια 

της ποίησης: 
 

ὅθεν πρὸς αὐτὰς τοῦ λόγου τὰς αὔλακας 
πάλιν γεωργῶν εἰσάγω τὰ σπέρματα. 

(Α΄ 102-103) 

[... από όπου πάλι σαν γεωργός, εισάγω τον σπόρο στα αυλάκια του λόγου.] 

 

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να επισημανθούν άλλες δύο μεταφορές που χρησιμοποιεί ο 

ποιητής για να αναφερθεί στο έργο του και στην ποιητική του τέχνη στον επίλογο του 

ποιήματος. Εκεί, ομολογεί στον βασιλιά Ηράκλειο ότι του προσφέρει τόνδε τὸν 
πλεκτὸν στέφανον, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από το ποίημα που συνέθεσε προς 
τιμήν του, μικρῷ καὶ βραχυδρόμῳ σκάφει, υποννοώντας το ποιητικό του αυτό 

εγχείρημα. 

 

3. Τρίτη όψη· στοιχεία ποιητικής αυτεπίγνωσης 
 

Τρίτη κατηγορία/όψη αυτοαναφορικότητας αποτελεί η αναφορά από τον ίδιο τον 
ποιητή στις τεχνικές γραφής του και στις μεθόδους που χρησιμοποιεί. 

Σημαντικό στοιχείο αυτοαναφορικότητας στην Expeditio Persica είναι το 

γεγονός πως ο ποιητής, κατά τη διάρκεια της εξιστόρησης του ποιήματος, ανοίγει το 

συγγραφικό του εργαστήριο και μας παρουσιάζει ορισμένα δομικά και τεχνικά 

στοιχεία που χρησιμοποιεί. Τον βλέπουμε, δηλαδή, σε ορισμένα σημεία να 

αναφέρεται στην παρέκβαση ως αφηγηματική τεχνική του χρόνου. 

Στο στίχο 166 της πρώτης ακρόασης, ο ποιητής φαίνεται να σπεύδει να 

δικαιολο-γηθεί και να ζητά την κατανόηση για την παρέκβαση που θα κάνει στους 
επικείμενους στίχους, προβάλλοντας τον «βιωφελή» χαρακτήρα της για κάθε 
ακροατή του: 

 

Ἀλλ’ ἐν παρεκβάσει με τοῦ σκοποῦ πάλιν 
δραμεῖν θέλοντα τὸν βιωφελῆ δρόμον 
μή τις παρέργως τοῦ λόγου τὸν ἱππέα 
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σπεύσοι κατασχεῖν ταῖς ἀφώνοις ἡνίαις. 
(Α΄ 166-169) 

[Όμως, καθώς παρεκκλίνω πάλι από το σκοπό μου, εγώ που θέλω να διατρέξω 

τον ωφέλιμο για τη ζωή δρόμο, ας μη σπεύσει κανείς επιπόλαια να 

συγκρατήσει με άφωνα χαλινάρια αυτόν που χαλιναγωγεί τον λόγο.] 

 

Η αναφορά στη λέξη παρέκβαση επανέρχεται επίσης στον στίχο 100, στον οποίο 

παρουσιάζει την τερπνότητα και την μεγαλειότητα του Ηρακλείου να τον παρασύρει 
και να τον ωθεί να παρεκβαίνει από το κύριο θέμα του έργου του και να εξιστορεί τις 
αρετές που διαθέτει ο αυτοκράτορας. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σταματήσει και 
να τιθασεύσει για λίγο τον ενθουσιασμό που του γεννάται από την χάρη του 

αυτοκράτορα και σαν άλλος γεωργός να βάλει τον σπόρο στα αυλάκια του λόγου. 

Επίσης, το σημείο αυτό είναι ενδεικτικό της αντίληψης του ποιητή για το ποίημά του, 

το οποίο παρουσιάζεται ως μια γραμμική αφήγηση. 

Ανάλογα, στους εισαγωγικούς στίχους (6-7) της Β΄ ακρόασης με τον ρηματικό 

τύπο παλινδρομεῖν δηλώνει για ακόμη μια φορά την τεχνική του χρόνου που θα 

ακολουθήσει, δηλαδή το ότι θα πιάσει το νήμα της κυρίως αφήγησής του από εκεί 
που το άφησε, αφού ο ποιητικός λόγος και ο ειρμός είναι αυτός που τον εξαναγκάζει 
να το κάνει. Αν και η χρήση πρώτου ενικού προσώπου είναι πρωτοφανής για το 

εγκωμιαστικό ποίημα, η χρήση του στο συγκεκριμένο σημείο γίνεται για να 

επιτευχθεί ομαλή σύνδεση με τα προηγούμενα. 

Τέλος, μια ακόμη αφηγηματική τεχνική του χρόνου που εντοπίζεται στο ποίημα 

είναι η προοικονομία, την οποία ο ίδιος ο Πισίδης δηλώνει στους στίχους 177-182 της 
Β΄ ακρόασης. Συγκεκριμένα, υπάρχει αναφορά στο γεγονός ότι ο Ηράκλειος δεν 
παραμέλησε τίποτα και ότι πάντα λειτουργούσε με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον, 
κάτι που είχε ειπωθεί ήδη από την Α΄ ακρόαση: 

 

Ἐγὼ δὲ καὶ πρόμαντις οὐκ ὤν, δέσποτα, 

φθάσας προεξήγγειλα τῷ πρώτῳ λόγῳ 

ὡς οὐδὲν ἠμέλησας, ἀλλὰ καὶ γράφων 
180       τοῖς σοῖς στρατηγοῖς πανταχοῦ τὸ συμφέρον 

ἥμαρτες οὐδέν, εἴπερ ἐν δέοντί γε 
τὸ σοὶ παραστὰν εὐθέως συνέδραμεν. 
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(Β΄ 177-182) 

[Εγώ, πάλι, δέσποτα, αν και δεν είμαι μάντης, ανήγγειλα προηγουμένως στον 
πρώτο μου λόγο ότι τίποτα δεν παραμέλησες, αλλά και προδιαγράφοντας 
στους στρατηγούς σου ό,τι ήταν συμφέρον σε κάθε περίσταση, καθόλου δεν 
έπεσες έξω, αφού, αυτό που σου φαινόταν καλό στην κρίσιμη ώρα, αμέσως 
βοηθούσε.] 

 

Βασική επιδίωξη ιδίως των ιστοριογράφων αποτελούσε η αποτύπωση της αλήθειας 
στο έργο τους, η οποία, σύμφωνα με τον ιστορικό Πολύβιο, αν αφαιρεθεί από την 
ιστορία, το συνολικό έργο που απομένει αχρηστεύεται, όπως αχρηστεύεται ένα 

ζωντανό πλάσμα εάν του αφαιρεθούν οι οφθαλμοί.13 Ο Γεώργιος Πισίδης, αν και δεν 
διεκδικεί δάφνες ιστοριογράφου, επιθυμεί να περιβάλλει το έργο του με έναν 
ρεαλιστικό, αντικειμενικό και αξιόπιστο χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τον κύριο στόχο 

του, που είναι το εγκώμιο που θα πλέξει στον πρωταγωνιστή του. 

Αυτή την τάση του για την επιδίωξη της αλήθειας την διατυπώνει σε πολλά 

σημεία του ποιήματος. Έτσι, στους στίχους 35-43 της πρώτης ακροάσεως, ο ποιητής 
διαβεβαιώνει τον βασιλιά, πως όλα όσα θα εξιστορήσει δεν αποτελούν ψευδείς 
λόγους, κολακείες και υπερβολικούς επαίνους προς τον ίδιο, αφού πλάι του έμαθαν 
ακόμα και αυτοί να μην λένε ψέματα (ἐκ σοῦ μαθόντες μὴ λαλεῖν ὑποκρίσεις). Και 
μάλιστα, όντας σίγουρος πως δεν θα απορρίψει τίποτα ως ψευδές, δεν διστάζει να 

παροτρύνει τον Ηράκλειο να επωμιστεί την ιδιότητα του κριτή-δικαστή των λόγων 
αυτής της λογοτεχνικής εκστρατείας: 
 

35          Ἀλλ’, ὦ στρατηγὲ τῶν σοφῶν βουλευμάτων, 
μετ’ εὐμενείας τοὺς ἐμοὺς δέχου λόγους· 
ἐλεύθεροι γάρ εἰσιν ἐκ θωπευμάτων, 
ἐκ σοῦ μαθόντες μὴ λαλεῖν ὑποκρίσεις. 
Ὡς οὖν ἀληθὴς τῶν ἀληθῶν πραγμάτων 

40          κριτὴς φάνηθι τῆσδε τῆς στρατηγίας· 
γενοῦ δικαστὴς Κελτικοῦ Ῥήνου πλέον 
– οἶμαι γὰρ οὐδὲν ἐξελέγξεις ὡς νόθον –, 

γενοῦ δικαστής· […] 

                                                           

13 Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης, Ἱστορίαι, Loeb, 1.14.7. 
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(Α΄ 35-43) 

[Αλλά, στρατηγέ των σοφών σκέψεων, δέξου με ευνοϊκή διάθεση τους λόγους 
μου. Γιατί είναι απαλλαγμένοι από κολακείες, καθώς από σένα έμαθαν να μην 
λένε ψέματα. Σαν αληθινός κριτής των αληθινών πραγμάτων γίνε τώρα 

δικαστής αυτής εδώ της εκστρατείας. Γίνε δικαστής περισσότερο και από το 

Ρήνο των Κελτών –γιατί νομίζω ότι δεν θα απορρίψεις τίποτα ως ψεύτικο-, 

γίνε δικαστής.] 
 

Σε άλλο σημείο, εντοπίζεται ακόμη μία διαβεβαίωση του ποιητή για την αλήθεια των 
λεγομένων του (captatio benevolentiae): 

 

Οὐκ ἔστι ταῦτα πρὸς χάριν κεχρωσμένα· 
ἁπλοῖ δε πάντως τῆς ἀληθείας λόγοι. 

(Γ΄ 37-38) 

[Αυτά δεν έχουν ωραιοποιηθεί για να φαίνονται χαριτωμένα· οπωσδήποτε η 

αλήθεια είναι πάντα απλή.] 

 

Και για να στηρίξει το επιχείρημά του ότι αυτά που γράφει δεν είναι προϊόντα 

μυθοπλασίας χάριν εντυπωσιασμού και ωραιοποίησης, δανείζεται μια φράση από την 
Καινή Διαθήκη 14 με το λογοτεχνικό μοτίβο του σχήματος του αδυνάτου, και 
διατείνεται πως, αν αποσιωπηθούν στην παρούσα φάση τα γεγονότα αυτά, ακόμα και 
οι πέτρες που τα έζησαν από κοντά, θα βγάλουν φωνή και θα τα εξιστορήσουν: 
 

οὕς εἰ σιωπήσαιμεν, αἱ πέτραι τάχα 

φωνάς ἀπορρήξουσι τῶν πεπραγμένων. 
(Γ΄ 39-40) 

[Αυτά, αν εμείς τα αποσιωπούσαμε, ακόμα και οι πέτρες γοργά θα έβγαζαν 
φωνή και θα τα έλεγαν.] 

 

Τέλος, στον επίλογο του ποιήματος αναφέρει ότι όλα όσα έγραψε βασίζονται σε 
πραγματικά γεγονότα τα οποία επιλεκτικά ανέσυρε από τον λειμῶνα τῆς ἀληθείας. 
                                                           

14 Κατά Λουκάν, 19:40: ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται. 
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Το στοιχείο που επιτρέπει στον ποιητή να μείνει πιστός στις αρχές του περί 
αλήθειας όσων εξιστορεί, είναι, μεταξύ άλλων, και η αυτοψία του. Σύμφωνα με τις 
πενιχρές πληροφορίες που γνωρίζουμε για τη ζωή του, είναι σχεδόν σίγουρο ότι 
έλαβε μέρος στην πρώτη εκστρατεία του Ηρακλείου κατά των Περσών (622-623) και 
έτσι βίωσε και ο ίδιος τα πολεμικά του κατορθώματα, ενώ από κάποια σημεία του 

έργου του μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ανήκε στο περιβάλλον της αυλής, με την 
ιδιότητα του ρεφενδιναρίου. Επομένως, μπορούσε να παρακολουθεί τα γεγονότα εκ 

των έσω και εκ του σύνεγγυς, δεδομένου ότι ήταν φίλος και έμπιστος του 

αυτοκράτορα ο οποίος, όπως ο ίδιος αναφέρει, του διηγιόταν πολλές φορές τους 
δρόμους της ζωής του, γεγονός που υποδηλώνει την οικειότητα μεταξύ του ποιητή 

και του αυτοκράτορα (ΙΙΙ 343, Ι 37, ΙΙΙ 374): 

 

Οὐ γὰρ μονήρεις τοὺς ἀγῶνας τῆς μάχης, 
ψυχὴν δὲ τὴν σὴν συγκατώρθωσας πλέον· 
αὐτὸς γὰρ ἡμῖν ἐξαριθμῶν πολλάκις 
τοῦ σοῦ βίου τὸ μέτρον, ἐτράνους ὅτι 

345         «βιοὺς χρόνον τοσοῦτον ἐν ῥαθυμίᾳ 

ἔζησα ταύτας τῷ Θεῷ τὰς ἡμέρας». 

(Γ΄ 341-346) 

[Δεν πέτυχες μόνο στους αγώνες της μάχης, αλλά κατάφερες επιπλέον να 

επανορθώσεις και την ψυχή σου. Εσύ λοιπόν ο ίδιος αναμετρώντας πολλές 
φορές σε μένα την έκταση της ζωής σου, τόνιζες ότι «έχοντας ζήσει τόσο 

καιρό στη ραθυμία, αυτές τις ημέρες τις έζησα για το Θεό».] 

 

Ταῦτα, στρατηγὲ τῶν σοφῶν βουλευμάτων, 
375     ἐν ταῖς ἀκάνθαις τῆς μάχης πεπλεγμένα 

εὑρὼν τὰ θεῖα τῶν πόνων τῶν σῶν ῥόδα, 

ἄνθη τε πολλὰ ψυχικῶν ἀρωμάτων 
τῶν σῶν λογισμῶν συναγαγὼν τὰ σπέρματα, 

σοὶ τόνδε πλεκτὸν στέφανον ἐξ ἀκηράτου 

380     λειμῶνος ἄρτι τῆς ἀληθείας φέρω. 

(Γ΄ 374-378) 

[Αυτά βρίσκοντας, στρατηγέ των σοφών βουλευμάτων, τα θεϊκά ρόδα των 
αγώνων σου μπλεγμένα στα αγκάθια της μάχης, αλλά και πολλά άνθη γεμάτα 



Dimos Ntentos 
Όψεις αυτοαναφορικότητας στην Expeditio Persica του Γεωργίου Πισίδη 

67 

 

με ψυχικά αρώματα και συγκεντρώνοντας τα σπέρματα των λογισμών σου, 

σου προσφέρω τώρα αυτό το πλεκτό στεφάνι από το ανέγγιχτο λιβάδι της 
αλήθειας]. 

 

Μια ένδειξη για την αυτοψία του ποιητή, γίνεται φανερή στην αναφορά του στους 
στίχους 122-126 της Β΄ ακροάσεως, στους οποίους μιλά ο ίδιος ο ποιητής σε α΄ 
πρόσωπο και προετοιμάζει την εξιστόρηση των πολεμικών γυμνασίων του Ηρακλείου. 

Στο σημείο αυτό ο Πισίδης εκφράζει την επιθυμία του να δει τα θαυμαστά προοίμια 

της μάχης και να τα εξιστορήσει χωρίς φόβο, αφού ο φόβος έχει πια παρέλθει. Όμως 
όλα αυτά ξαναζωντανεύουν μπροστά του αφού νιώθει σαν να τα ξαναζεί: 
 

Πόθος δέ μοί τις ἐνθάδε προσήρχετο 

ἰδεῖν τὰ τερπνὰ τῆς μάχης προαύλια 

φόβου τε χωρὶς ἱστορῆσαι τὸν φόβον· 
125        ὅμως δὲ φρικτὴν τῶν ἀγώνων ὁ τρόπος 

καὶ τὴν δόκησιν εἰσάγων προσήρχετο. 

(Β΄ 122-126) 

[Μου γεννήθηκε η επιθυμία να δω τα θαυμάσια προοίμια της μάχης και να 

διηγηθώ το φόβο χωρίς φόβο. Όμως ο τρόπος των αγώνων ερχόταν να μου 

φέρει φρικτή ακόμη και την εικόνα του.] 

 

Πέρα από μια ένδειξη για ενδεχόμενη αυτοψία του συγγραφέα, σίγουρα το σημείο 

αυτό αποτελεί και ένα τέχνασμα από την πλευρά του συγγραφέα για να κερδίσει την 
ενάργεια και τη ζωντάνια του λόγου του. 

Τέλος, συνήθης πρακτική ήδη από τους αρχαίους χρόνους αποτελεί η τάση των 
ποιητών να θεωρούνται κατώτεροι από το εγχείρημα που αναλαμβάνουν. Ο Γ. 

Πισίδης, σε δύο σημεία της Expeditio Persica αναφέρεται ρητά στο πόσο υπολείπεται 
ο ίδιος από το μεγαλείο του πρωταγωνιστή και των κατορθωμάτων του που θα 

εξιστορήσει. Στους στίχους 43-50 της Α΄ ακροάσεως τον βλέπουμε να ζητά 

συγχώρεση από τον αυτοκράτορα εάν τυχόν τον ζημιώσει με το έργο του, 

υπονοώντας πως ίσως να μην καταφέρει να αποδώσει το μεγαλείο της 
προσωπικότητάς του, καθώς νιώθει αδυναμία και ο νους του εξασθενεί όταν 
αντικρίζει το μεγαλείο των κατορθωμάτων του και την ψυχική του τόλμη. Ανάλογη 
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αναφορά γίνεται και στους στίχους 60-65 του ίδιου μέρους στους οποίους αναφέρεται, 
όπως εξετάσαμε παραπάνω, στην ταχύτητα των λόγων να περιγράψουν τον Ηράκλειο 

και την εκστρατεία του, οι οποίοι όμως διστάζουν από φόβο και δέος απέναντί του, 

παρόλο που και στο παρελθόν ο ίδιος έχει αποτελέσει πρωταγωνιστή και άλλου έργου 

του. Εδώ γίνεται έμμεση αναφορά στο πρώτο έργο του Πισίδη (611-612) που 

τιτλοφορείται In Heraclium ex Africa redeuntem, στο οποίο πρωταγωνιστής ήταν και 
πάλι ο Ηράκλειος και εξιστορείται η επιστροφή του βασιλέα από την Αφρική και η 

ανάληψη του αυτοκρατορικού θρόνου από τον τύραννο Φωκά. 

Αδιαμφισβήτητα, η χρήση του λογοτεχνικού μοτίβου της κατωτερότητας του 

ποιητή και του έργου του από τον πρωταγωνιστή και τα γεγονότα που εξιστορεί, έχει 
ως στόχο να καταδείξει την ταπεινότητα του ποιητή και να αναδείξει το μεγαλείο του 

πρωταγωνιστή του ακόμη και με την υποβάθμιση της θέσης του ίδιου του ποιητή. 

Άλλωστε, η αναφορά αυτή πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο του εγκωμιαστικού 

χαρακτήρα του έργου. 

 

4. Τέταρτη όψη· η αξιολόγηση του ποιήματος από τον ίδιο τον Πισίδη 

 

Ολοκληρώνοντας, θα ήταν σκόπιμο να γίνει αναφορά στην άποψη του ίδιου του 

ποιητή για το έργο του. Πώς δηλαδή βλέπει το λογοτεχνικό του πόνημα και πώς το 

αξιολογεί. 
Σύμφωνα με την αναφορά του στον επίλογο του έργου (στ. 374-384), ο ίδιος 

προσφέρει το ποίημα στο εγκωμιαζόμενο πρόσωπο έχοντας επιλέξει να παρουσιάσει 
ό,τι θεωρεί αξιόλογο. Αναφέρει, όπως ξαναείδαμε, πως διέσχισε τη θάλασσα με το 

μικρό και αργοκίνητο καράβι της ποίησής του, προκειμένου να δικαιολογήσει την 
επιλογή να αναφερθεί μόνο στα σημαντικότερα γεγονότα, εκείνα που αναδεικνύουν 
το μεγαλείο του Ηρακλείου και συνάδουν με τον εγκωμιαστικό στόχο του ποιήματος. 
 

Ταῦτα, στρατηγὲ τῶν σοφῶν βουλευμάτων, 
375     ἐν ταῖς ἀκάνθαις τῆς μάχης πεπλεγμένα 

εὑρὼν τὰ θεῖα τῶν πόνων τῶν σῶν ῥόδα, 

ἄνθη τε πολλὰ ψυχικῶν ἀρωμάτων 
τῶν σῶν λογισμῶν συναγαγὼν τὰ σπέρματα, 

σοὶ τόνδε πλεκτὸν στέφανον ἐξ ἀκηράτου 

380        λειμῶνος ἄρτι τῆς ἀληθείας φέρω. 
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Ὅμως δὲ μικρῷ καὶ βραδυδρόμῳ σκάφει 
τὴν σὴν θάλατταν ἐκπερᾶν εἰθισμένος 
ἥμαρτον οὐδὲν μὴ διαπλεύσας ὅλην· 
ὅρος γὰρ εἰς ἄπειρον οὐχ ὁρίζεται. 

(Γ΄ 374-384) 

[Αυτά βρίσκοντας, στρατηγέ των σοφών βουλευμάτων, τα θεϊκά ρόδα των 
αγώνων σου μπλεγμένα στα αγκάθια της μάχης, αλλά και πολλά άνθη γεμάτα 

με ψυχικά αρώματα και συγκεντρώνοντας τα σπέρματα των λογισμών σου, 

σου προσφέρω τώρα αυτό το πλεκτό στεφάνι από το ανέγγιχτο λιβάδι της 
αλήθειας. Όμως αν και είμαι συνηθισμένος να διασχίζω τη θάλασσά σου με 
μικρό και αργοκίνητο καράβι, καθόλου δεν έκανα λάθος που δεν τη διέσχισα 

σε όλη της την έκταση, γιατί κανείς δεν μπορεί να οριοθετήσει το άπειρο.] 

 

Εκείνο όμως που αξίζει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η άποψη που διατυπώνει ο 

Πισίδης για τον σκοπό που εκπληρώνει το ποίημά του και για τους αποδέκτες του. 

Φράση-κλειδί η οποία αποτυπώνει το στόχο του αποτελεί η περίφραση βιωφελὴς 
δρόμος του στίχου 167 του πρώτου μέρους. Σύμφωνα με τον ποιητή, το ποίημά του 

θα ωφελήσει τους πνευματικούς του ακροατές και προτρέπει όλους τους 
παρευρισκομένους να μην τον σταματήσει κανείς στην παρέκβαση που πρόκειται να 

κάνει, αφού αυτή θα είναι ιδιαίτερα «βιωφελής» και χρήσιμη για όλους τους 
ακροατές του: 

 

Ἀλλ’ ἐν παρεκβάσει με τοῦ σκοποῦ πάλιν 
δραμεῖν θέλοντα τὸν βιωφελῆ δρόμον 
μή τις παρέργως τοῦ λόγου τὸν ἱππέα 

σπεύσοι κατασχεῖν ταῖς ἀφώνοις ἡνίαις. 
(Α΄ 166-169) 

[Όμως, καθώς παρεκκλίνω πάλι από το σκοπό μου, εγώ που θελω να διατρέξω 

τον ωφέλιμο για τη ζωή δρόμο, ας μη σπεύσει κανείς να συγκρατήσει με 
άφωνα χαλινάρια αυτόν που χαλιναγωγεί τον λόγο.] 

 

Επομένως, το εγχείρημα του Πισίδη είναι «βιωφελές», αντικειμενικό, αξιόπιστο και 
δύσκολο αν λάβει κανείς υπόψιν το μεγαλείο του προσώπου που έχει να 
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αντιμετωπίσει. Από το έργο του αναδεικνύεται επίσης το υψηλό πνευματικό του 

επίπεδο, μιας και χρησιμοποιεί μοτίβα προγενέστερών του συγγραφέων, είτε με το 

ίδιο σημασιολογικό φορτίο, είτε παραλλαγμένα και ενταγμένα σε διαφορερτικά 

νοηματικά -αλλά και χωροχρονικά-συμφραζόμενα. 

Μπορούμε έτσι να συμπεράνουμε μετά βεβαιότητος ότι αντεπεξήλθε επάξια στο 

δύσκολο εγχείρημα που του ανατέθηκε και, αναλογιζόμενοι τις μετρικές και μορφικές 
καινοτομίες που ο ίδιος εισήγαγε, είναι φανερό πως κατέκτησε δικαιολογημένα 

σημαντική θέση ανάμεσα στους μεγαλύτερους ποιητές των βυζαντινών χρόνων.15 
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