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ΠΡΟΧΔΓΗΟ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

Εαταρούλας Κοσζούλη (προηεινόμενος επιβλέπων: Καθηγηηής κος Α. Γ. 

Παναγιώηοσ) 

Προηεινόμενος Σίηλος: «Οκηώ καη’ ήτον κανόνες ζηη Θεοηόκο ηοσ Ηωάννοσ 

Μασρόποδος – Μελέηη Φιλολογική και Κριηική Έκδοζη». 

   O Ιωάλλεο Μαπξόπνπο απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο κνξθέο ηωλ 

γξακκάηωλ ηνπ 11νπ αηώλα. Η παηδεία ηνπ, αιιά θαη ε πξνζωπηθή ηνπ επζηξνθία θαη 

ην ηαιέλην ηνπ, ηνπ έδωζαλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαθξηζεί ηδηαίηεξα ζηε ινγνηερληθή 

παξαγωγή ηνπ αηώλα ηνπ θαη λα ζεωξείηαη έλαο από ηνπο πην ζεκαληηθνύο πνηεηέο 

ηεο Μεζνβπδαληηλήο Πεξηόδνπ. Ιδηαίηεξε ζέζε - θαη ίζωο ην κεγαιύηεξν ζε έθηαζε- 

θαηαιακβάλεη ην πνηεηηθό ηνπ έξγν πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο θαλόλεο. Ο Μαπξόπνπο 

έρεη ζπλζέζεη θαλόλεο ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο κεγάινπο Αγίνπο, αιιά θπξίωο ζην 

Φξηζηό θαη ηε Θενηόθν. Ιδηαίηεξε είλαη κάιηζηα ε αγάπε πνπ έρεη δείμεη ν πνηεηήο 

πξνο ηε Θενηόθν, γηα ηελ νπνία έρεη ζπλζέζεη πάλω από εμήληα θαλόλεο (ν αξηζκόο 

εμήληα πέληε δελ είλαη αθξηβήο, παξόηη αλαθέξεηαη από πνιινύο), εθ ηωλ νπνίωλ 

ππάξρνπλ αξθεηνί εθδεδνκέλνη, αιιά θαη πνιινί αλέθδνηνη. Έλα επίζεο 

ραξαθηεξηζηηθό αλαθνξηθά κε ηνπο θαλόλεο πνπ έρεη ζπλζέζεη γηα ηε Θενηόθν είλαη 

όηη ηνπο ζπλζέηεη θαη ζηνπο νθηώ ήρνπο θαη έηζη θαιύπηεη όιν ην θάζκα ηεο 

νθηαερίαο, γεγνλόο πνπ ζεωξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα έλαλ πνηεηή θαλόλωλ.  

   Η δηαηξηβή ηελ νπνία ζθέπηνκαη λα εθπνλήζω ζα έρεη ωο ζέκα ηεο κία νθηαερία 

θαλόλωλ πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ (έξγν ηνπ Ιωάλλνπ Μαπξόπνδνο). Σε απηή ηε 

δηαηξηβή ζα εθδώζω γηα πξώηε θνξά άγλωζηα θείκελα ηνπ πκλνγξάθνπ. Τα θείκελα 

απηά, αθνύ εθδνζνύλ θξηηηθά, ζα κεηαθξαζηνύλ ζηε λενειιεληθή γιώζζα. Επίζεο, 

ζηε δηαηξηβή ζα αζρνιεζώ κε ηε ρεηξόγξαθε παξάδνζε ηωλ θεηκέλωλ πνπ ζα 

εθδώζω. Έλα άιιν ηκήκα ηεο δηαηξηβήο ζα απνηειέζεη ε αλίρλεπζε ηωλ επηδξάζεωλ 

ζηελ πνίεζε ηνπ Μαπξόπνδνο από Παηέξεο ηεο Εθθιεζίαο, εθθιεζηαζηηθνύο 

ζπγγξαθείο, αιιά θαη ζύξαζελ έξγα από ηα νπνία ν πνηεηήο αληιεί ζηνηρεία. Με βάζε 

ην έξγν πνπ ζα εθδώζω, ζα ππάξμεη ηδηαίηεξν θεθάιαην πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Μαπξόπνδνο, όπωο γιώζζα, κέηξν, θ.ιπ. Επίζεο, 

ζα πξνρωξήζνπκε ζε κία ζύγθξηζε θαλόλωλ πξνο ηε Θενηόθν άιιωλ πνηεηώλ, γηα λα 

εληνπίζνπκε θνηλά κνηίβα, αιιά θαη απνθιίζεηο. Τέινο, ζηε δηαηξηβή ζα ππάξρεη έλα 

θεθάιαην ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζε κηα ζπλνιηθή αηζζεηηθή απνηίκεζε ηνπ 

εθδεδνκέλνπ έξγνπ. 
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   Με απηή ηε δηαηξηβή, εάλ εγθξηζεί θαη απνπεξαηωζεί, πηζηεύω όηη ζα έξζνπλ ζην 

θωο λέα, άγλωζηα κέρξη ηώξα, θείκελα ηνπ Μαπξόπνδνο θαη ζα κειεηεζνύλ 

δηεμνδηθά, ώζηε λα ζπκβάινπλ πεξηζζόηεξν ζηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο 

Υκλνγξαθίαο. 


