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« Θεὸο ἐζηὶλ λνῦο θαὶ ιφγνο θαὶ πλεῦκα θαὶ ιφγνο ζαξθσζεὶο ἐθ 

παηξφο.» 

 

εηιεηφ Ππζαγφξα 

 

 

 

«Ο Θεὸο ἕηεξνο νθ ἄγγεινο ν δαίκσλ ν ζνθία νθ νζία ἀιι‟ ἠ 

κφλνο θχξηφο ἐζηη δεκηνπξγὸο ηνῦ παληὸο ηλ ἁπάλησλ παληέιεηνο 

ιφγνο.»                                                   

                                                                                 εηιεηφ Θνπθπδίδε 

 

 

 

«ςέπνηέ ηηο ἐπὶ ηὴλ πνιπζρεδὴ ηαχηελ ἐιάζεηελ ἐπὶ γλ δίρα 

ζθάικαηνο γελήζεηαη ζάξμ ἀθάκαηνο θχζεσο ζεὸο γέλλεζηο ἐμ αηνῦ 

γὰξ ὁ αηὸο νζηνῦηαη ιφγνο.» 

  

εηιεηφ Αξηζηνηέιε 

 

 

 

 

«Οἱ κεηὰ ιφγνπ βηψζαληεο ρξηζηηαλνί εἰζη, θἄλ ἄζενη ἐλνκίζζεζαλ νἷνλ ἐλ 

Ἕιιεζη κὲλ σθξάηεο θαὶ ἧξάθιεηηνο θαὶ ὅκνηνη αηνῖο.»  

 

                                     εηιεηφ αγίνπ Ηνπζηίλνπ  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

 Ζ κέρξη ζήκεξα έξεπλα γηα ηνπο ιφγνπο 

 

 

  ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εξεπλάηαη ε ζεκαζία ηνπ φξνπ ιφγνη κέζα απφ ηε 

ρξήζε ηνπ ζηα βπδαληηλά θείκελα. Σν πιήζνο ησλ αλαθνξψλ πνπ απαληάηαη ζε απηά 

πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα ηνλ εξκελεχζνπλ, αθνχ 

δηαπίζησζαλ φηη θαηείρε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ κειέηε ηεο βπδαληηλήο «ινγνηερλίαο». 

Μέζα απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα πξνέθπςε κηα ζεηξά ζχληνκσλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ, 

αιιά φρη θαη θάπνηα νινθιεξσκέλε ζπζηεκαηηθή κειέηε γχξσ απφ ην ζέκα.  

Πξψηνο ν Alexander Kazhdan ην 1991 επηζήκαλε ηελ ηδηαίηεξε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο 

βπδαληηλνχο θαη ππνζηήξημε φηη νη ιφγνη πεξηιάκβαλαλ έλα ζχλνιν θεηκέλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πεδία γλψζεο (αζηξνλνκία, ηαηξηθή, θηινζνθία, ξεηνξηθή, 

θα.), φπσο αθξηβψο ν γεξκαληθφο φξν Schrifttum θαη ν ξσζηθφο Pis„mennost‟ πνπ ζηα 

ειιεληθά απνδίδνληαη κε ηνλ φξν «γξακκαηεία». Σα θείκελα απηά -πξνζζέηεη- είλαη 

γξακκέλα ζε κηα πεξίηερλε κνξθηθά γιψζζα, ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ηνπο ιφγνπο ηνλ κνλαδηθφ 

βπδαληηλφ φξν, ζπγθξίζηκν κε ηελ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο ινγνηερλίαο.
1
 

Αλ ζπγθξίλεηαη ν φξνο ιφγνη κε ηελ ζχγρξνλε έλλνηα ηεο ινγνηερλίαο, ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ βπδαληηλψλ θεηκέλσλ κε θξηηήξηα πνπ δηαθέξνπλ απφ απηά 

ησλ βπδαληηλψλ. ήκεξα φζα θείκελα κεηαθέξνπλ θάπνηνπ είδνπο γλψζε ή πιεξνθνξία 

(θηινζνθηθέο ή ηζηνξηθέο πξαγκαηείεο, δνθίκηα, επηζηνιέο) απνθιείνληαη απφ ηνλ 

ινγνηερληθφ θαλφλα.
2
 Γελ ίζρπε φκσο ην ίδην γηα ηνπο βπδαληηλνχο. Πνιιέο πεξηπηψζεηο 

βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ ζπλήζηδαλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ έθδνζε ησλ έξγσλ ηνπο 

θείκελα ρξεζηηθά πνπ γξάθηεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ θαζεκεξηλέο αλάγθεο (ρξπζφβνπια, 

επηζηνιέο, δηδαθηηθφ πιηθφ).
3
 Μηα ηέηνηα επηινγή απνδεηθλχεη φηη νη ζπγγξαθείο ηνπο ηα 

αληηκεηψπηδαλ ηζφηηκα κε ηα ππφινηπα θαη φηη ππήξρε αλαγλσζηηθφ θνηλφ πνπ ελδηαθεξφηαλ 

θαη γη‟ απηά.  

    Σέηνηνπ είδνπο θείκελα απνπζηάδνπλ απφ ηελ «ηζηνξία ηεο ινγνηερλίαο» ηνπ Kazhdan, 

ζηελ εηζαγσγή ηεο νπνίαο ν ζπγγξαθέαο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ηζηνξηθνχο 

(Krumbacher, Hunger, Beck), επηιέγνληαο λα κελ αζρνιεζεί κε ηα κε ινγνηερληθά θείκελα -

κε ζεκεξηλά θξηηήξηα- πνπ εληάζζνληαη ζηελ «γξακκαηεία» (Schrifttum) ή αιιηψο κε ηνπο 

ιφγνπο ησλ βπδαληηλψλ, αιιά κε ηελ «ζηελή έλλνηα» ηεο ινγνηερλίαο.
4
 Δπεξεαζκέλνο απφ 

ηνπο Γάιινπο ζεσξεηηθνχο ηεο ινγνηερλίαο ππνζηεξίδεη φηη θείκελα λνκηθά, αζηξνλνκηθά, 

                                                      
   

1
 «The Byzantine term closest in meaning to our concept of literature was logoi, denoting the totality 

of texts written in artful language; hence these texts would compose the totality of knowledge, that is, 

they might include scientific, legal, medical, and other texts. This perception of Byzantine literature as 

inclusive of all forms of writing (pis‟mennost, Schrisfttum in Russian and German terminology) is 

retained by the best modern scholars as Krumbacher, Hunger, and Beck. Attempts have been made, 

however to distinguish between the entire body of writing produced in Byzantine era and literature in 

the narrower sense (Kazhdan, JÖB 28 [1979] 1-21; J.-L. van Dieten, HistZ 231 [1980], 101-09).». Βι. 

Kazhdan 1991, ODB, η. 2, ζ. 1234-1235. 

   
2
 Culler 2010, ζ. 35-36. 

   
3
 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε έθδνζε ησλ ιφγσλ ηνπ Νηθεθφξνπ Υνχκλνπ πνπ έγηλε απφ 

ηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα ηνλ 14ν αη., ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο ρξπζφβνπιινπο ιφγνπο πνπ ζπλέζεζε 

σο αλψηαηνο θξαηηθφο ππάιιεινο, ηηο επηζηνιέο ηνπ, θηινζνθηθέο πξαγκαηείεο θα. Βι. Νηθεθφξνο 

Υνχκλνο, πηζηνιαί, επηζη. 1, ζ. 1.1-8· Riehle 2012, ζ. 5· Hinterbrger 2002, ζ. 155. 

   
4
 Kazhdan 1999, ζ. 1. 
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ηαηξηθά ππαθνχνπλ ζηελ «θπζηθή έθθξαζε» (l‟expression naturelle), ζηελ απιή παξνπζίαζε 

ηεο ζθέςεο ηνπ ζπγγξαθέα, ψζηε ε ηδέα λα δηαηππσζεί κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα. Αληίζεηα, 

ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηεο ινγνηερλίαο (littérarité ή poéticité) δελ ζηεξίδνληαη κφλν ζην 

λφεκα αιιά ζε κηα γιψζζα πνπ «κεηακνξθψλεηαη κέζα απφ ην παηρλίδη ηεο κνξθήο». ‟ 

απηή ηελ πεξίπησζε, ζθνπφο ηνπ ζπγγξαθέα δελ είλαη λα γίλεη απιά θαηαλνεηφο αιιά λα 

«ζηνιίζεη» κε ξεηνξηθά ζρήκαηα ην θείκελν, ψζηε ε «θπζηθή έθθξαζε» λα κεηαηξαπεί ζε 

ινγνηερλία.
5
   

Ο Kazhdan ιακβάλεη ιηγφηεξν ππφςε ηνπ φηη ε ξεηνξηθή θαη ε γξακκαηηθή απφ θνηλνχ 

ζπλέζεηαλ κηα ζεσξία, ζηελ νπνία ζηεξηδφηαλ ηφζν ε εξκελεία ηνπ ινγνηερληθνχ θαλφλα 

φζν θαη ε παξαγσγή λέσλ θεηκέλσλ ζε νιφθιεξν ηνλ κεζαησληθφ θφζκν.
6
 Αληηθείκελφ ηνπο 

ήηαλ ην χθνο, ε κεηαθνξηθή γιψζζα (ηα ζρήκαηα θαη νη ηξφπνη) θαη νη κέζνδνη ζχλζεζεο 

ελφο θεηκέλνπ. Ζ επηκέιεηα ηεο κνξθήο πξνζέθεξε παξάιιεια έλα ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη 

άξηηαο δηαρείξηζεο ηνπ ιφγνπ -ηεο ζθέςεο θαη ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο- πνπ ζηεξηδφηαλ ζηηο 

θαζνιηθέο αξρέο ηεο ινγηθήο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ εθάξκνδε θαη 

κεηέδηδε ηε γλψζε θαη γη‟ απηφ ε ρξήζε ηνπ δελ πεξηνξηδφηαλ ζε νξηζκέλα ήδε θεηκέλσλ.
7
 ε 

θάζε βπδαληηλφ θείκελν ε ξεηνξηθή είλαη παξνχζα άιινηε ζε κεγαιχηεξν θαη άιινηε ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ. O Kazhdan επηιέγεη λα εμεηάζεη ζηελ ηζηνξία ηνπ φζα θείκελα είλαη 

πινχζηα ζε ξεηνξηθά ζρήκαηα θαη ηξφπνπο, γηαηί απηφ απνδεηθλχεη θαηά ηε γλψκε ηνπ ηελ 

ινγνηερληθή αμία ησλ έξγσλ. Αληαπνθξίλεηαη φκσο απηή ε ζεψξεζε ζηα αηζζεηηθά θξηηήξηα 

ησλ βπδαληηλψλ; Ο πινχζηνο, ππεξβνιηθφο ξεηνξηθφο «ζηνιηζκφο», ζεσξείηαη ινγνηερληθφ 

ηδαληθφ απφ ηνπο βπδαληηλνχο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο; Απηά είλαη θάπνηα απφ ηα εξσηήκαηα 

πνπ ζα θαηεπζχλνπλ ηε κειέηε καο ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο.  

    Σελ αδπλακία ηνπ Kazhdan λα απνθχγεη ηνλ παξαπάλσ θίλδπλν επηζεκαίλεη ν Μ. 

Hinterberger ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Γεκψδεο θαη ιφγηα ινγνηερλία». πδεηά κε επζηνρία 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ κειέηε ηεο βπδαληηλήο ινγνηερλίαο, φηαλ νη 

κειεηεηέο ηεο πηνζεηνχλ ζχγρξνλνπο φξνπο θαη ηξφπνπο εξκελείαο ησλ θεηκέλσλ, θαη ηνλίδεη 

ηηο αζπλέπεηεο πνπ παξαηεξνχληαη ζρεηηθά κε ην «ηη εζηί ινγνηερλία».
8
 Αλαθέξεη 

                                                      
   

5
 «This question, however, has been asked (beyond the field of Byzantine studies) by many 

theoreticians of literature, who have contrasted, as the French put it, “l‟ expression poétique” with “l‟ 

expression naturelle”. The goal of juridical, astronomical or medical texts, restricted in principle to 

“natural expression”, is the plain presentation of the thought in order that the idea be formulated with 

maximal clarity; literature or, to use the French technical term, littérarité (or poéticité) begins at the 

point where the text is not only loaded with the conceptual intention, but is composed of language 

transfigured by the play of form, or, to put it differently, where the purpose of the author is not only to 

convey a concept by means of meaningful, formulated sentences, but also to adorn it with non- 

conceptual “forms,” which are not formulated and, indeed, cannot be formulated in works. A figure of 

speech, such as anaphora, does not express in itself a concept, an idea; it does not add any nuance to the 

author‟s intention-but it is the anaphora (among other figures, allusions, rhytms, alliterations, etc.) that 

turns a “natural expression” into literature.» Βι. Kazhdan 1999, εηζαγσγή, ζ. 1. 

   
6
 Ζ ξεηνξηθή θαη ε γξακκαηηθή αλήθαλ ζηηο ινγηθέο ηέρλεο θαη ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

επηθξάηεζε ηνπ γξαπηνχ πνιηηηζκνχ έλαληη ηνπ πξνθνξηθνχ. Αλαιπηηθά γηα ην ζέκα βι. Irvine 1994, 

ζ. 1-8. 

   
7
 βι. ζρεηηθά Conley 1986, ζ. 361-367. 

  
8
 «Ο Kazhdan αληηπαξαζέηεη ηνπο φξνπο expression poétique θαη expression naturelle. Σν 

αληηθείκελν ηεο έξεπλάο καο πνην είλαη; Απηφ πνπ εκείο ζεσξνχκε ινγνηερλία ζήκεξα ή απηφ πνπ νη 

βπδαληηλνί νλφκαδαλ «ιφγνπο»; Θέινπκε κηα histoire littéraire ή κηα histoire de la literature; ηελ 

παξαδνζηαθή Βπδαληηλνινγία επηθαιχπηνληαη δχν κνληέια: ην πξψην θαη θπξίαξρν (θαζνξηζηηθφ γηα 

ηε ζπλνιηθή ζχιιεςε ηεο βπδαληηλήο ινγνηερλίαο) επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ην αληηθείκελφ ηεο απφ ηε 

ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ βπδαληηλψλ, πηνζεηψληαο γηα ηνλ θαηεγνξηνπνηεηηθφ ζθειεηφ ηε βπδαληηλή 

νξνινγία (θηινδνμεί λα είλαη κηα histoire de la literature). Εψληαο φκσο ζηνλ 20
ν
 αηψλα θαη έρνληαο 

επεξεαζηεί απφ πξνζσπηθέο αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο, νη εξεπλεηέο ηεο βπδαληηλήο ινγνηερλίαο 

επηθνπξηθά -θαη αξθεηά απζαίξεηα, ζα έιεγα- ρξεζηκνπνηνχλ θαη θαηεγνξίεο μέλεο ζηνλ βπδαληηλφ 
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ραξαθηεξηζηηθά: «ηελ παξαδνζηαθή παξνπζίαζε ησλ έξγσλ δελ ηνλίδεηαη αξθεηά ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρξεζηηθφηεηα ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο θαη ησλ θεηκέλσλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βπδαληηλψλ ιφγσλ. Οη ίδηνη νη Βπδαληηλνί 

ζεσξνχζαλ αθφκε θαη ην έληερλν πξννίκην ελφο ρξπζφβνπιινπ ιφγνπ, δειαδή ελφο 

ππεξεζηαθνχ εγγξάθνπ, σο ινγνηερλία θαη ζπκπεξηειάκβαλαλ ηέηνηνπ είδνπο θείκελα ζηηο 

ζπιινγέο ησλ ξεηνξηθψλ έξγσλ ηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Θεφδσξνπ Μεηνρίηε (1270-

1332) θαη ηνπ καζεηή ηνπ Νηθεθφξνπ Γξεγνξά (1293/94-1358/61). ήκεξα ε ρξεζηηθφηεηα 

ελφο θεηκέλνπ ζρεδφλ απνθιείεη ηελ ινγνηερληθφηεηά ηνπ.».
9
 

    Ο Κακπχιεο ζην «Γηάγξακκα ηεο βπδαληηλήο ινγνηερλίαο» πνπ έγξαςε γηα ηνλ ηφκν 

Δηζαγσγή ζηελ Αξραηνγλσζία (ηφκνο Α΄), κε αθεηεξία ηνλ Kazhdan πξνζζέηεη φηη ν φξνο 

ιφγνη ήηαλ ζε ρξήζε παξάιιεια κε ηνλ φξν γξάκκαηα. εκεηψλεη ζχληνκα φηη κε ηνλ 

ηειεπηαίν φξν νη βπδαληηλνί ελλννχζαλ θάζε γξαπηφ θείκελν, φπσο αθξηβψο ζπλέβαηλε θαηά 

ηελ αξραηφηεηα. Παξ‟ φια απηά, ιφγσ «πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ», ν Κακπχιεο παξνπζηάδεη ηε 

βπδαληηλή ινγνηερλία κε ηελ «ζηελή έλλνηα» ηνπ φξνπ (belles letters).
10

 πκπεξαίλνπκε 

ινηπφλ φηη ε εηθφλα ηεο βπδαληηλήο ινγνηερλίαο, φπσο απηή πξνσζείηαη απφ ηα εηζαγσγηθά 

εγρεηξίδηα θαη ηηο ηζηνξίεο ηεο ινγνηερλίαο, απέρεη θαηά πνιχ απφ ηε βπδαληηλή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ πην νινθιεξσκέλε άπνςε κέρξη ζήκεξα δηαηππψζεθε απφ ηνλ Str. Papaioannou ζηελ 

εηζαγσγή ηνπ πξφζθαηνπ βηβιίνπ ηνπ γηα ηνλ Μηραήι Φειιφ. Μέζα απφ ηελ κειέηε ησλ 

έξγσλ ηνπ Φειινχ θαηαιήγεη ζηελ παξαθάησ ρξήζηκε δηαπίζησζε: «Ζ πξνζσπηθή αηζζεηηθή 

-ε έκθαζε ζηε δεκηνπξγηθή πξσηνηππία ηνπ ζπγγξαθέα, ε απηφλνκε ζέζε ηεο θαληαζίαο θαη 

ηεο απεηθφληζεο, θαη ε αηζζεηηθή επραξίζηεζε ηνπ αλαγλψζηε, πνπ φια νξίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεκεξηλήο έλλνηαο ηεο ινγνηερλίαο- είραλ κηθξφηεξε ζεκαζία.».
11

 Πίζσ 

απφ ηνπο ιφγνπο -ζεκεηψλεη- νη βπδαληηλνί δηέβιεπαλ έλα ζχλνιν θεηκέλσλ, γξακκέλσλ ζε 

πςειφ χθνο θαη επηθεληξσκέλσλ ζε κηα αληηθεηκεληθή αιήζεηα, ε νπνία είρε άκεζε ζρέζε κε 

ηελ εζηθή θαη ηε κεηαθπζηθή.
12

 Οη βπδαληηλνί καζεηέο εθπαηδεχνληαλ ζηελ ζπγγξαθή ιφγσλ 

κέζα απφ ηελ έθζεζή ηνπο ζηνπο ιφγνπο ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ, ζε εγρεηξίδηα, ζε 

επηιεγκέλα πξφηππα θείκελα θαη ζπγγξαθείο, ζε απνζπάζκαηα αλζνινγηψλ θαη ιεμηθψλ. Σα 

θείκελα απηά απνηεινχζαλ ηελ βάζε γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη αθνξνχζαλ 

ηελ ηέρλε ηεο δεκφζηα νκηιίαο θαη ηεο ζπγγξαθήο, ηελ ξεηνξηθή, ηελ πνίεζε, ηελ 

επηζηνινγξαθία, ηελ ηαηξηθή, ηηο θπζηθέο θαη απφθξπθεο επηζηήκεο, ηελ «ηέρλε ηνπ δελ», ηε 

θηινζνθία. Ο κεξνο, ν Πιάησλαο, ε αξηζηνηειηθή ινγηθή, ε λενπιαησληθή κεηαθπζηθή, νη 

ρξηζηηαληθέο εθδνρέο ηεο λενπιαησληθήο ζεσξίαο, ηα θείκελα ησλ πξψηκσλ βπδαληηλψλ 

ζπγγξαθέσλ ρξηζηηαλψλ θαη κε (νκηιίεο, πξνγπκλάζκαηα, νη επηζηνιέο ηνπ Ληβάληνπ, φια ηα 

έξγα ηνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Ναδηαλδελνχ θα.), θαη ηα θείκελα ησλ κέζσλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ 

(καξηχξηα θαη βίνη αγίσλ ηεο κεηαθξαζηηθήο θίλεζεο) αλήθαλ ζηνπο ιφγνπο.
13

 

Οη ιφγνη ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ εθπαίδεπζε ήδε απφ ηνπο πξψηνπο αηψλεο 

ηνπ Βπδαληίνπ,
14

 γη‟ απηφ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ εμέθξαδαλ ηελ έλλνηα ηεο κφξθσζεο θαη 

ηεο παηδείαο. Ζ έλλνηα απηή έρεη επηζεκαλζεί θπξίσο απφ κειεηεηέο πνπ εξεπλνχλ ηελ 

                                                                                                                                                        
θφζκν, φπσο π.ρ ηελ απηνβηνγξαθία, ην κπζηζηφξεκα θαη ηε ζάηηξα (θαη εηζάγνπλ κηα histoire 

littéraire)». Βι. Hinterberger 2002, ζ. 153-154. 
   

9
 Hinterberger 2002, ζ. 154-155. 

   
10

 Κακπχιεο 2001, ζ. 325. 

   
11

 Σν απφζπαζκα παξαηίζεηαη ζε δηθή κνπ κεηάθξαζε. Βι. Papaioannou 2013, ζ. 20. 

   
12

 Papaioannou 2013, ζ. 20. 

   
13

 Papaioannou 2013, ζ. 18. 

   
14

 ηελ κειέηε ηεο Raffaella Cribiore κε ηίηιν The school of Libanius in Late Antique Antioch ζε έλα 

θεθάιαην κε ηίηιν “Teaching the Logoi” απνδεηθλχεη φηη νη ιφγνη απνηεινχζαλ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο 

ήδε απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα κ.Υ. Βι. Cribiore 2007, ζ. 137-173. 
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πλεπκαηηθή δσή ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ ηνπ Βπδαληίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνλ 13
ν
 θαη 14

ν
 αηψλα. 

Ο Πνιέκεο ζηελ εηζαγσγή ηνπ ἦζηθνχ ἠ Πεξί Παηδείαο ιφγνπ ηνπ Θεφδσξνπ Μεηνρίηε 

(1270-1332) ηνλίδεη φηη νη ιφγνη, πέξα απφ ηελ έλλνηα ησλ ζπγγξακκάησλ είραλ ηελ έλλνηα 

ησλ γξακκάησλ, ηεο παηδείαο, ηεο πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο.
15

 Ο Μεηνρίηεο -ζχκθσλα κε 

ηνλ Πνιέκε- πξνβάιεη ην ηδεψδεο ηνπ πεπαηδεπκέλνπ, πνπ θπξηάξρεζε ηελ θιαζηθή 

αξραηφηεηα θαη ηελ πξψηκε απηνθξαηνξηθή πεξίνδν, ζην Βπδάληην. Πξφθεηηαη γηα έλα 

επξχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ  ηεο πεξηφδνπ απηήο θαη θαλεξψλεη ηελ άκεζε ζρέζε φξσλ πνπ 

είλαη νηθείνη ζε εκάο ζήκεξα -φπσο ν ιφγηνο- κε ηνπο ιφγνπο ησλ βπδαληηλψλ.
16

 

Σν πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πεξίνδν ηεο χζηεξεο 

αξραηφηεηαο θαη ηηο δπκψζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηφηε ζε πλεπκαηηθφ επίπεδν. Ζ χζηεξε 

αξραηφηεηα παξέκεηλε δσληαλή ζην Βπδάληην φρη κφλν κέζσ ηεο γλψζεο ή ηεο θξηηηθήο αιιά 

θπξίσο κέζσ ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο ζθέςεο ησλ βπδαληηλψλ. Ζ ρξηζηηαληθή χζηεξε 

αξραηφηεηα απνηεινχζε ην καθξηλφ παξειζφλ ηνπ Βπδαληίνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη βπδαληηλνί 

θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα ηαπηφηεηα κέζα απφ ηελ γφληκε ζχδεπμε ηεο 

ρξηζηηαληθήο κε ηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε.
17

 Γελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη δηαθνξεηηθά, αθνχ 

ε ρξηζηηαληθή θηινζνθία απνηεινχζε ζπλέρεηα θαη εμέιημε ηεο αξραίαο ειιεληθήο. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δφγκαηα ηεο ρξηζηηαληθήο θηινζνθίαο αθνξνχζε ηελ «ἐθ ηνῦ 

κεδελὸο» δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ. Οη πξψηνη ρξηζηηαλνί παηέξεο ρξεζηκνπνηήζαλ ηνλ φξν 

ιφγνη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία παξαιιειίζηεθε ηνπο 

επφκελνπο αηψλεο κε ηελ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο ηνπ «ινγνηερληθνχ» έξγνπ-ιφγνπ. Σν 

δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ πνξεία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη βάζεηο 

ηεο νπνίαο ηέζεθαλ ηελ πεξίνδν ηεο εηθνλνκαρίαο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην 

εμεηάδεηαη ε επξεία δηάδνζε πνπ απέθηεζε ν φξνο ιφγνη, απφ ηνλ 9
ν
 έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 

14
νπ

 αηψλα, κέζα απφ ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ γξακκαηεία θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ βπδαληηλψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
   

15
 Πνιέκεο 2002, ζ. 17. 

   
16

 Matschke-Tinnefeld 2001, ζ. 240-242. 

   
17

 «Σν λα γξάθεηο γηα ηελ βπδαληηλή χζηεξε αξραηφηεηα είλαη ζαλ γξάθεηο γηα ην ίδην ην Βπδάληην» 

αλαθέξεη ν ηξαηήο Παπατσάλλνπ ζην άξζξν ηνπ «The Byzantine Late Antiquity». Βι. Papaioannou 

2009, ζ. 17· γηα ην ίδην ζέκα βι. θαη Guran 2012. 
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Α. Φηινζνθία: Έλαο ηξόπνο δωήο ζύκθωλνο κε ηνλ Λόγο 

 

1. Ζ θηινζνθηθή ζθέςε ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο 

 

ηαλ ν ρξηζηηαληζκφο εκθαλίζηεθε ηνλ 1
ν
 αη. κ. Υ., ζηηο κεγάιεο θηινζνθηθέο ζρνιέο ηεο 

Μεζνγείνπ αλαβηψλεη ν Πιαησληζκφο.
18

 Σν θηινζνθηθφ απηφ ξεχκα επεξέαζε θαζνξηζηηθά 

ηελ ζθέςε ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο ρξηζηηαληθή θηινζνθίαο.
19

 Οη 

Πιαησληζηέο αλέιαβαλ λα νξγαλψζνπλ έλα ζχζηεκα δνγκάησλ γηα ηελ θηινζνθία ηνπ 

Πιάησλα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο ηνπο. Οη ρξηζηηαλνί ηνπο 

αζθνχζαλ έληνλε θξηηηθή, επεηδή δελ δηέζεηαλ κηα εληαία αληίιεςε γηα ηελ θηινζνθία, 

αληηζέησο, εθπξφζσπνη ηεο ίδηαο ζρνιήο εμέθξαδαλ ζπρλά δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην ίδην 

ζέκα. Μέζα απφ ηνλ θαζνξηζκφ δνγκάησλ
20

 πξνζπάζεζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο δηαθσλίεο θαη 

λα παξνπζηάζνπλ κηα ζνθία θνηλή πνπ έρεη ζηφρν λα δείμεη ζηνλ άλζξσπν πψο λα δήζεη 

επηπρηζκέλα.
21

   

 Σα πξψηα βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ ήδε απφ ηνλ 1
ν
 π. Υ. κε ηνλ Αληίνρν 

ηνλ Αζθαισλίηε, ν νπνίνο επεξεάζηεθε απφ ην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ησλ ησηθψλ.
22

 Οη 

ηειεπηαίνη απνηεινχζαλ κηα απφ ηηο πην γλσζηέο ζρνιέο ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο πνπ δηέζεηε 

έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα θηινζνθίαο, έλα ζεσξεηηθφ ζχλνιν δνγκάησλ γχξσ απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο θηινζνθίαο, νη νπνίνη ζπλέζεηαλ έλα εληαίν νξγαληθφ ζχλνιν.
23

 Σν 

ζχζηεκα ησλ ησηθψλ πεξηείρε δφγκαηα γχξσ απφ ηελ ινγηθή, ηελ εζηθή θαη ηελ θπζηθή, 

ηνκείο πνπ ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ ιφγνπ.
24

 Σν ζεσξεηηθφ απηφ 

ζχζηεκα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ζηνλ άλζξσπν ηελ γλψζε γηα λα δήζεη κηα επηπρηζκέλε 

δσή. Ζ θηινζνθία ήηαλ γηα ηνπο ησηθνχο κηα «ηέρλε ηνπ δελ»· πξνζέθεξε κηα ζεσξεηηθή 

γλψζε πνπ κπνξνχζε λα απνθηήζεη πξαθηηθή εθαξκνγή.
25

  

Ζ παξαπάλσ ζεψξεζε απνηεινχζε κέξνο ηεο επξχηεξεο ζεσξίαο ηνπο γηα ηνλ Λφγν. 

Τπνζηήξηδαλ φηη ν θφζκνο δηαπλέεηαη απφ ινγηθνχο λφκνπο πνπ έρεη θαζηεξψζεη ν Θεφο ή 

αιιηψο ν Λφγνο, ν νπνίνο είλαη ηαπηφζεκνο κε ηελ ινγηθή (θπζηθή). Ο άλζξσπνο έρεη κεξίδην 

ζηε ινγηθή κέζσ ηνπ ιφγνπ, απνηειεί κέξνο ηνπ θφζκνπ, ζπλεπψο κπνξεί λα αλαθαιχςεη 

                                                      
   

18
 Ο φξνο Πιαησληζκφο αθνξά ην θηινζνθηθφ ξεχκα πνπ αθηεξψζεθε ζηελ εξκελεία ηεο θηινζνθίαο 

ηνπ Πιάησλα ήδε ακέζσο κεηά ην ζάλαηφ ηνπ έσο ηνλ 6
ν
 αη. κ . Υ. Ζ κειέηε θαη ε εξκελεία ησλ έξγσλ 

ηνπ ιακβάλεη δηάθνξεο εθθάλζεηο αλά πεξηφδνπο, εληφο ησλ νπνίσλ παξαηεξνχληαη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη άκεζνη δηάδνρνη-καζεηέο ηνπ Πιάησλα απνηεινχλ ηελ Αθαδεκία (κέζε θαη λέα), 

αξγφηεξα έρνπκε ηνλ κέζν Πιαησληζκφ θαη ηνλ Νενπιαησληζκφ. Δδψ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

Πιαησληζκφο γηα λα δεισζνχλ νη βαζηθέο επηξξνέο πνπ αζθεί ηελ πεξίνδν απηή ζηελ πλεπκαηηθή δσή 

σο θηινζνθηθφ ξεχκα. Γηα κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ φξσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Βι. Tarrant 

2010, ζ. 63-66· εηζαγσγηθά γηα ηνλ Πιαησληζκφ θαη ηνλ Νενπιαησληζκφ βι. Nesselrath 2005, ζ. 534-

536 θαη 559-564.  

   
19

 Ζ θηινζνθηθή ζθέςε ηεο πεξηφδνπ ζρεδφλ κε ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα θαη πξνζπαζψληαο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλεζπρίεο ηεο πίζηεο ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο θαηέιεμε λα απνηειεί έλα 

ζξεζθεπηηθφ ζχζηεκα. Ο Πιαησληζκφο κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία ηνπ Πισηίλνπ (230-270 κ. Υ) 

απνηειεί έλα ηέηνην παξάδεηγκα θαη απηφ πνπ άζθεζε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή. Βι. Digeser 2010, ζ. 

17-24. 

   
20

 Σα δφγκαηα ήηαλ ζηαζεξνί θαλφλεο, αληίζηνηρνη ησλ λφκσλ, πνπ ζεζπίδνληαλ κεηά απφ ηελ 

νξζνινγηθή απφθαζε θάπνηνπ πνπ είρε ην δηθαίσκα θαη ηελ δπλαηφηεηα λα λνκνζεηεί. Απηφο ήηαλ ν 

θηιφζνθνο, ν νπνίνο είρε ην θαζήθνλ λα νξγαλψζεη έλα ζχζηεκα δνγκάησλ πνπ λα επηηξέπεη ηελ 

επίηεπμε κηαο θαιήο δσήο. Βι. Karamanolis 2006, ζ. 13. 

   
21

 Lloyd 2010, η. Α΄, ζ. 11-12· Digeser 2010, ζ. 17. 

   
22

 Karamanolis 2006, ζ. 9-12· Inwood 2010, ζ. 148-130. 

   
23

 Δθηφο απφ ηνπο ησηθνχο, νη Δπηθνχξεηνη δηέζεηαλ αληίζηνηρα ζπζηήκαηα θηινζνθίαο θαη είραλ 

επίζεο κεγάιε απήρεζε. Βι. Nesselrath 2005, ζ. 545. 

   
24

 Nesselrath 2005, ζ. 551. 

   
25

 Karamanolis 2006, ζ. 12-13· Πξσηφπαπα-Μαξλέιε 2005, ζ. 218-240. 
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ηνπο λφκνπο πνπ ηνλ δηέπνπλ (ινγηθή). Δθφζνλ ζπκκνξθσζεί κε απηνχο, ζα δήζεη ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε ηνλ Λφγν θαη θαη‟ επέθηαζε κηα επηπρηζκέλε δσή (εζηθή).
26

 Ζ ζεσξία απηή 

δείρλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ηξεηο ηνκείο ηεο θηινζνθίαο- ινγηθή, εζηθή, θπζηθή- 

απνηεινχζαλ έλα νξγαληθφ ζχλνιν. Ο Αληίνρνο επεξεάζηεθε απφ ηνπο ησηθνχο, 

ζπκκεξίζηεθε ηελ ζεσξία ηνπο θαη ρψξηζε ηελ θηινζνθία ηνπ Πιάησλα ζε ινγηθή, εζηθή θαη 

θπζηθή.
27

 Μέζα απφ ηνλ Πιαησληζκφ ε ζεσξία ησλ ησηθψλ γηα ηνλ Λφγν θαη ε αληίιεςή 

ηνπο γηα ηελ θηινζνθία σο ηέρλε ηνπ δελ επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην θαη επεξεάδεη ηελ 

θηινζνθηθή ζθέςε ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο.
28

  

    Οη Πιαησληζηέο
29

 πνπ δηαδέρνληαη ηνλ Αληίνρν αλέιαβαλ λα θαζνξίζνπλ ην πεξηερφκελν 

ησλ δνγκάησλ ηεο πιαησληθήο θηινζνθίαο.
30

 Αληηκεηψπηζαλ πνιιέο δπζθνιίεο εμαηηίαο ηεο 

θχζεο ησλ έξγσλ, ηηο νπνίεο πξνζπάζεζαλ λα μεπεξάζνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο ζθέςεο 

θηινζφθσλ πνπ είραλ επεξεαζηεί απφ ηνλ Πιάησλα.
31

 Δθηφο απφ ηνπο ησηθνχο, ν 

Αξηζηνηέιεο ήηαλ ν πην θαηάιιεινο γη‟ απηφλ ηνλ ξφιν, αθελφο γηαηί ήηαλ καζεηήο ηνπ 

κεγάινπ θηινζφθνπ, γλψξηδε πνιχ θαιά ηηο απφςεηο ηνπ, ηηο ζρνιηάδεη ζπρλά ζηα έξγα ηνπ, 

θαη αθεηέξνπ γηαηί ν ίδηνο δηέζεηε έλα ζχζηεκα θηινζνθίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη σο πξφηππν.
32

  

     Οη Νενπιαησληζηέο
33

 αθηεξψζεθαλ θαη θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ ην παξαπάλσ έξγν 

κε ηε βνήζεηα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Αξηζηνηέιε.
34

 Τπνζηήξημαλ φηη ε ζθέςε ησλ δχν 

θηινζφθσλ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία θαη πξνζπάζεζαλ λα απνδείμνπλ απηή ηελ ζρέζε κέζα 

απφ ηελ κειέηε θαη ηνλ ζρνιηαζκφ ησλ έξγσλ ηνπ ηαγεηξίηε.
35

 Απφ ην 300 κ. Υ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζρφιηα πνπ καο ζψδνληαη ζηνλ Αξηζηνηέιε έρνπλ γξαθηεί απφ 

Νενπιαησληζηέο.
36

 Σα ινγηθά έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε -ην ιεγφκελν Όξγαλνλ- είραλ ήδε 

εηζαρζεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φκσο γηα ηνπο Πιαησληζηέο γίλεηαη απαξαίηεηε 

πξνβαζκίδα γηα ηελ κειέηε ηεο πιαησληθήο θηινζνθίαο.
37

  

                                                      
   

26
 Karamanolis 2006, ζ. 12-13. 

   
27

 Karamanolis 2006, ζ. 14. 

   
28

 Inwood 2010, ζ. 126-131. 

   
29

 Πξφθεηηαη γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ κέζνπ Πιαησληζκνχ (1
νο

 αη. π.Υ.-2
νο

 αη. κ.Υ). Βι.  

Nesselrath 2005, ζ. 535-536.  

   
30

 Karamanolis 2006, ζ. 14-15. 

   
31

 Ο Πιάησλαο έγξαςε ηε θηινζνθία ηνπ κέζα απφ δηαιφγνπο ρσξίο λα εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ 

μεθάζαξα θαη κε νξηζκνχο. Ζ πνηθηιία ησλ νκηιεηψλ θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηνπο γηα θάζε 

ζέκα, ε αζαθήο θαη αηληγκαηηθή ζθέςε δεκηνπξγνχζαλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην πψο πξέπεη λα 

εξκελεπζεί ην θάζε δήηεκα. Βι. Karamanolis 2006, ζ. 5 θαη 15. 

    
32

 Ζ ρξήζε ησλ απφςεσλ ησλ ησηθψλ θαη ηνπ Αξηζηνηέιε ήηαλ επηιεθηηθή· ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν 

φζεο απφςεηο ήηαλ ζπκβαηέο κε απηέο ηνπ Πιάησλα, επεηδή είραλ επεξεαζηεί απφ απηέο. Τπνζηήξηδαλ 

φηη ην ζχζηεκα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Αξηζηνηέιε αληαλαθινχζε ην θξπκκέλν ζχζηεκα ησλ δνγκάησλ 

ηνπ Πιάησλα. Πην αλαιπηηθά γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη Πιαησληζηέο αμηνπνίεζαλ ηελ ζθέςε ησλ ησηθψλ 

θαη ηνπ Αξηζηνηέιε θαη πψο δηθαηνιφγεζαλ ηελ επηινγή απηή. Βι. Karamanolis 2006, ζ. 16-28. 

   
33

 Πξφθεηηαη γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θηινζνθία ηνπ Πισηίλνπ (3
νο

-6
νο 

αη. κ.Υ.). Βι. Nesselrath 

2005, ζ. 562. 

   
34

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νενπιαησληζκνχ βι. O‟ Meara 1991a, ODB, η. 2, ζ. 1455-1456· 

Nesselrath 2005, ζ. 559- 564· γηα ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηελ ζθέςε ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο βι. 

Lloyd 2010, η. Α΄, ζ. 299-300· γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Αξηζηνηέιε βι. Οehler 1964, ζ. 134-136. 

   
35

 Ζ πξνζπάζεηα απηή είρε μεθηλήζεη κε ηνλ Αληίνρν ήδε απφ ηνλ 1
ν
 αη. π.Υ. αιιά απαζρφιεζε 

θπξίσο ηνπο Νενπιαησληζηέο θαη νινθιεξψζεθε ηειηθά κε ηνλ Πνξθχξην ηνλ 4
ν
 αη. κ.Υ. Βι. 

Karamanolis 2006, ζ. 5. 

   
36

 Karamanolis 2006, ζ.  1-4. 

   
37

 Σν απνδεηθλχνπλ ηα Πξνιεγφκελα δειαδή νη εηζαγσγέο πνπ έγξαςαλ γηα ηα θηινζνθηθά έξγα ηνπ 

Αξηζηνηέιε, ψζηε λα παξνπζηάζνπλ κηα πεξίιεςή ηνπο θαη λα εμεγήζνπλ πψο πξέπεη λα κειεηεζεί ε 

θηινζνθία ηνπ. Βι. Karamanolis, ζ. 2-4· Μπεηζάθνο 2013, ζ. 20- 25. 
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 Ζ ινγηθή ήηαλ ρξήζηκν εξγαιείν θαη γηα ηνπο ξήηνξεο, ηνπο λνκηθνχο, ηνπ επηζηήκνλεο, 

ηνπο πνιηηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί θαη λα θαηαθέξνπλ λα πείζνπλ, αθνχ ην 

κνξθσκέλν θνηλφ ηεο επνρήο απνδερφηαλ κφλν φ,ηη ζηεξηδφηαλ ζε ινγηθέο απνδείμεηο θαη 

επηρεηξήκαηα. Πέξα απφ ηνλ δεκφζην ιφγν, ε ινγηθή αθνξνχζε ηελ γισζζηθή έθθξαζε, ηε 

ζθέςε, ην επηρείξεκα, ηελ γξακκαηηθή, ηελ ξεηνξηθή θα.
38

 Απνηεινχζε κηα ζεσξία πνπ 

νδεγνχζε ζε αζθαιή θαη αληηθεηκεληθή γλψζε.
39

  

Με ηνπο Νενπιαησληζηέο ε ινγηθή απέθηεζε αθφκε κηα ιεηηνπξγία· κέζα απφ ηελ ηάμε 

πνπ πξνζέδηδε ζηελ γιψζζα αλαπαξηζηνχζε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη επέηξεπε ζηνλ άλζξσπν 

λα αλαγάγεη θαζεηί ζπγθεθξηκέλν ζην αλψηεξν θαη θαζνιηθφ επίπεδν ζην νπνίν άλεθε. O 

Πνξθχξηνο πξψηνο ππνζηήξημε φηη νη Καηεγνξίεο ηνπ Αξηζηνηέιε εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη ιέμεηο ζπλδένληαη κε ηα πξάγκαηα πνπ ζεκαίλνπλ.
40

 Πξφθεηηαη γηα κηα ζπδήηζε πνπ 

είρε άκεζε ζρέζε κε ηηο θαζνιηθέο θαη κεξηθέο νπζίεο ησλ φλησλ, δήηεκα πνπ είρε ζέζεη ήδε 

ν Πιάησλαο.
41

 Οη κεξηθέο νπζίεο, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, πξνεγνχληαη ζε ζεηξά (πξψηε 

νπζία) θαη ππάξρνπλ απηφλνκεο ζηε θχζε, ελψ νη θαζνιηθέο νπζίεο πνπ ρσξίδνληαη ζε γέλε 

θαη είδε, έπνληαη (δεχηεξε νπζία) θαη εμαξηψληαη απφ ηηο κεξηθέο νπζίεο, πνπ είλαη αλψηεξεο 

θαη ζπνπδαηφηεξεο.
42

 Ζ άπνςε απηή δελ έγηλε απνδεθηή απφ ηνπο ππφινηπνπο θχθινπο ησλ 

Νενπιαησληζηψλ, νη νπνίνη ππεξαζπίδνληαλ ηελ νληνινγηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ ππεξβαηηθψλ 

Ηδεψλ (θαζνιηθέο νπζίεο) θαη ηελ νληνινγηθή εμάξηεζε ησλ κεξηθψλ νπζηψλ ζε απηέο.
43

  

Οη χζηεξνη Νενπιαησληζηέο
44

 ηεο ζρνιήο ηεο Αιεμαλδξείαο κε ζρνιάξρε ηνλ Ακκψλην 

ηνλ Δξκείνπ (485 κ.Υ.) ππεξαζπίζηεθαλ ηελ παξαπάλσ άπνςε θαη πξνζπάζεζαλ λα 

απνδείμνπλ ηελ πξαγκαηηθή χπαξμε ηνπ λνεηνχ. ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο πξψηεο θαη ηεο 

δεχηεξεο νπζίαο ν Ακκψληνο απαληά φηη πξψηε νπζία γηα ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ε κεξηθή, 

γηαηί ν άλζξσπνο μεθηλάεη απφ ηα κεξηθά -ηα άκεζα αληηιεπηά ζηηο αηζζήζεηο- γηα λα 

νδεγεζεί πξνο ηα θαζνιηθά. Άξα απηφ πνπ είλαη θχζεη πξφηεξνλ, γηα ηνλ άλζξσπν είλαη 

                                                      
   

38
 Karamanolis 2013, ζ. 119. 

   
39

 Ζ ζεσξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο αξζξψζεηο, ηηο κνξθέο, ηνπο ηχπνπο ζηνπο νπνίνπο 

απνθξπζηαιιψλεηαη ν ελδηάζεην ιφγνο -έλλνηεο, θξίζεηο, ζπιινγηζκνχο- ηηο γεληθέο αξρέο πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζήζεη, ψζηε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηε αλαγθαζηηθή εθείλε πνξεία ηεο νξζήο ζθέςεο. 

Δίλαη κηα δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ν λνπο παξάγεη νξζή γλψζε θαη ειέγρεη ηελ νξζφηεηα απηήο. 

Μπνξεί δειαδή λα αθνινπζήζεη πξνο ηα πίζσ ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζε ε ζθέςε γηα λα παξάγεη 

γλψζε, μεθηλψληαο απφ ην ηειεπηαίν βήκα θαη πεγαίλνληαο ζην ακέζσο πξνεγνχκελν κέρξη λα θηάζεη 

ζηελ αθεηεξία θαη λα βεβαησζεί γηα ηελ ινγηθή αλαγθαηφηεηα (αλαγσγηθή δηαδηθαζία). Βι. Σαηάθεο 

1966, ζ. 38-45. 

   
40

 Ο Πνξθχξηνο ππνζηήξηδε φηη νη Καηεγνξίεο ήηαλ έλα ελλνηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ έξγνπ. 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ, ηα πξάγκαηα πξνυπάξρνπλ ηεο γιψζζαο· ν άλζξσπνο- ν δεκηνπξγφο ηεο 

γιψζζαο- ρξεζηκνπνίεζε ηα νλφκαηα γηα λα αλαπαξαζηήζεη κε απηά ηα πξάγκαηα. Σα νλφκαηα- φπσο 

δέληξν, δψν, θπηά- δεκηνπξγήζεθαλ πξψηα απ‟  φια σο ζχκβνια ησλ πξαγκάησλ πνπ αλαπαξηζηνχλ 

(πξψηελ ζέζηλ). ηε ζπλέρεηα ν άλζξσπνο ζέινληαο λα πεξηγξάςεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ 

νλνκάησλ δεκηνχξγεζε λέα νλφκαηα, φπσο νπζηαζηηθφ, ξήκα, δψν, θα. (δεπηέξαλ ζέζηλ). Έθηηαμε κηα 

γιψζζα γηα λα κηιήζεη γηα ηελ γιψζζα (κεηαγιψζζα). Βι. Karamanolis 2006, ζ. 312 θαη Κνηδηά- 

Παληειή 1992, ζ. 15-17. 

   
41

 Οη θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο κίιεζε ν Αξηζηνηέιεο είλαη ηάμεηο ιέμεσλ ζηηο νπνίεο ρσξίδνληαη νη 

ζπκβνιηθέο ιέμεηο ηεο πξψηεο ζέζεο, ψζηε ν άπεηξνο αξηζκφο πξαγκάησλ λα αλάγεηαη ζε γεληθέο 

θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη θαηεγνξίεο  θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε 

ηνλ Πνξθχξην ζε δχν νκάδεο, ηελ νπζία (βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ) θαη ηα ζπκβεβεθφηα (ηδηφηεηεο). 

Αθνινχζσο, ε νπζία δηαθξίλεηαη ζε κεξηθή θαη θαζνιηθή. Βι. Κνηδηά-Παληειή 1992, ζ. 18 θαη 

Karamanolis 2006, ζ. 314. 
   

42
 Karamanolis 2006, ζ. 315· Μπελάθεο 1978-79, ζ. 318. 

   
43

 Μπελάθεο 1978-79, ζ. 318. 

   
44

 πκπιίθηνο, Οιπκπηφδσξνο, Αζθιεπηφο, Ζιίαο, Γαβίδ. Βι. Μπελάθεο 1978-79, ζ. 318. 
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ὕζηεξνλ. Σνπνζεηεί έηζη ηα θαζνιηθά ζε αλψηεξε ζέζε απφ ηα κεξηθά θαη ηα ζεσξεί 

ζπνπδαηφηεξα.
45

  

Οη θαζνιηθέο νπζίεο απνηεινχλ ηελ αλψηεξε νληνινγηθή βαζκίδα ρσξίο ηελ νπνία ε 

θαηψηεξε βαζκίδα ησλ κεξηθψλ νπζηψλ δελ κπνξεί λα ππάξμεη. Έρνπλ πξσηαξρηθή αμία ζε 

ζρέζε κε ηηο κεξηθέο νπζίεο, γηαηί ε χπαξμε ηνπο είλαη πην αιεζηλή απφ ηελ αηζζεηή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ππαγσγή ησλ επηκέξνπο ζηα θαζνιηθά είλαη απηή πνπ πξνζδίδεη ζηα 

πξψηα κηα πην αιεζηλή χπαξμε. πλεπψο, νη θαζνιηθέο αιήζεηεο δελ απνηεινχλ απιψο 

γεληθέο έλλνηεο πνπ δεκηνχξγεζε ν αλζξψπηλνο λνπο, φπσο ππνζηήξηδε ν Πνξθχξηνο, αιιά 

κηα «ππέξ-ππνθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα» πνπ πξνεγείηαη ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ θαη είλαη 

δεδνκέλε ζ‟ απηφλ. Σα θαζνιηθά, αλ θαη λνεηά, ππφθεηληαη ζε δηαβαζκίζεηο (γέλε θαη είδε), νη 

νπνίεο απνηεινχλ παξαδείγκαηα γηα ηελ δηαβάζκηζε ησλ αηζζεηψλ.
46

  

Πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε αηηίαο θαη αηηηαηνχ πνπ ζπλδέεη απηέο ηηο δχν ηάμεηο ησλ φλησλ, 

ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν κέζσ κηα αλαγσγηθήο δηαδηθαζίαο μεθηλψληαο απφ ηα 

αηζζεηά λα πξνζιάβεη θαη λα αλαγλσξίζεη ηα λνεηά. Ο θφζκνο απνηειεί έλα πνιπεπίπεδν 

νηθνδφκεκα κε έζραην θξηηήξην αλαγσγήο ηελ ζεία πεξηνρή, ηελ πξψηε αξρή ησλ πάλησλ. Ο 

άλζξσπνο εμαηηίαο ηεο παξαπάλσ ζρέζεο πνπ δηέπεη ηνλ θφζκν κπνξεί λα γλσξίζεη λα 

γλσξίζεη ηνπο λφκνπο ηνπ.
47

 Πίζσ απ‟ ηελ ιεηηνπξγία απηή δηαθαίλεηαη γηα αθφκε κηα θνξά ε 

επηξξνή ησλ ησηθψλ.
48

 Ζ ινγηθή -ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπο- αθνινπζεί ηελ έιινγε ηάμε 

ηνπ θφζκνπ ή αιιηψο ηελ εἱκαξκέλελ ηάμε, ε νπνία είλαη πξντφλ ηνπ Λφγνπ. Ζ ηάμε ή αιιηψο 

ν εἱξκφο είλαη κηα αιιεινπρία πνπ ζπλδέεη ηα πξάγκαηα θαη ηα ζπκβάληα θαη θαζνξίδεη ηελ 

εμέιημή ηνπο.
49

  

Ζ παξαπάλσ ζεσξία ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηεο ρξηζηηαληθήο θαη ηεο βπδαληηλήο 

θηινζνθηθήο ζθέςεο. Ο άλζξσπνο κέζα απφ ηελ γλψζε ηνπ ιφγνπ πνπ ππάξρεη ζηα αηζζεηά 

κπνξεί λα γλσξίζεη ηα αλψηεξα επίπεδα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ Θεφ. Σα 

αηζζεηά ζηελ ρξηζηηαληθή θηινζνθία είλαη είδσια, παξαδείγκαηα ησλ λνεηψλ, ησλ φλησο 

φλησλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Μηραήι Φειιφο (11νο αη.) ζε κηα θηινζνθηθή ηνπ 

πξαγκαηεία:   

 

«Σὰ δέ γε ἐλ αἰζζήζεη θαιά—ἐδήηεζαο γὰξ θαὶ πεξὶ ηνχηνπ ἐλ ηῶ γξάκκαηη—εἴδσιά εἰζη 

θαὶ ζθηαὶ ηνῦ ὄληνο θαινῦ νἷνλ ἐθδξακφληα θαὶ εἰο ὕιελ ἐιζφληα, θαὶ ἐθφζκεζάλ γε 

ηαχηελ θαλέληα θαὶ δηεπηφεζαλ. ηὰ δὲ πξνζσηέξσ θαιὰ νθέηη αἴζζεζηο ὁξλ εἴιερε, 

ςπρὴ δὲ ἄλεπ ὀξγάλσλ ἀζξεῖ, ἃ δεῖ ἀλαβαίλνληαο ζεάζαζζαη, θαηαιηπφληαο ηὴλ 

αἴζζεζηλ θάησ πεξηκέλεηλ, ηνχηνηο γὰξ θαὶ ςπρὴ θαζαξζεῖζα εἶδφο ἐζηη θαὶ ιφγνο θαὶ 

πάληῃ ἀζψκαηνο θαὶ λνεξὰ θαὶ ὅιε ηνῦ ζείνπ·».
50

 

 

                                                      
   

45
 Σν ίδην θάλνπλ θαη νη ππφινηπνη ζρνιηαζηέο ηεο ίδηαο ζρνιήο. Τπνζηεξίδνπλ κηα δηπιή ηάμε ησλ 

φλησλ· κηα ηάμε ηνπ Δίλαη ησλ πξαγκάησλ θαη κηα ηάμε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ γλσζηηθφ ππνθεηκέλνπ 

(νη ηδηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο γλσξίδνπκε ηα πξάγκαηα). Ζ πξψηε ηάμε ζπλίζηαηαη ζηηο θαζνιηθέο 

νπζίεο θαη είλαη ε πην ζεκαληηθή, γηαηί απνηειεί ηελ ηεξαξρία ησλ πξψησλ αηηηψλ ησλ φλησλ. Ζ 

ηεξαξρία ηεο πξψηεο ηάμεο αληαλαθιάηαη ζηα επηκέξνπο πνπ απνηεινχλ ηελ δεχηεξε ηάμε (κεξηθέο 

νπζίεο), ε νπνία μεθηλάεη απφ εθεί πνπ ηειεηψλεη ε πξψηε. Βι. Μπελάθεο 1978-79, ζ. 318-319. 

   
46

 Μπελάθεο 1978-79, ζ. 319-320. 

   
47

 Μπελάθεο 1978-79, ζ. 317-319· Σεξέδεο 2011, ζ. 90-95· Γηα ηελ αλαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ 

ζπληειείηαη κέζσ ηεο ινγηθήο  βι. ππνζεκείσζε 40. 

   
48

 Μπελάθεο 1978-79, ζ. 325. 

   
49

 Πξσηφπαπα-Μαξλέιε 2005, ζ. 42-43. 

   
50

 Μηραήι Φειιφο, Πεξὶ δηαιεθηηθο, εδαηκνλίαο θαὶ ηνῦ θαινῦ, opvsc. 4, ζ. 13.68-14.83 [Duffy 

1992]. 
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 Ζ γλψζε ηνπ Θενχ ήηαλ ν χςηζηνο ζθνπφο ηνπ αλζξψπνπ θαη κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζα 

απφ ηε γλψζε ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ θφζκν, ηελ νπνία πξνζέθεξε ε θηινζνθία.
51

 Ζ 

γιψζζα, ε ινγνηερλία, θαη ε ηάμε πνπ δηέπεη ηελ απηνθξαηνξία κέζσ απηήο ηεο ζεσξίαο ζα 

θηάζνπλ λα αληαλαθινχλ ηελ ηάμε πνπ δφζεθε ζην ζχκπαλ απφ ηνλ Θεφ δεκηνπξγφ.
52

  

 

 

2. Ζ δηακφξθσζε ηεο ρξηζηηαληθήο θηινζνθίαο 

 

Με ηα πλεπκαηηθά εθφδηα πνπ πξνζέθεξε ην παξαπάλσ πεξηβάιινλ, νη κνξθσκέλνη 

ρξηζηηαλνί θιήζεθαλ λα δηακνξθψζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο λέαο πίζηεο.
53

 Ζ δηδαζθαιία ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ είρε θαηαγξαθεί ζηηο Γξαθέο, φκσο δελ πξνζέθεξε δηεπθξηλήζεηο, 

αηηηνινγήζεηο θαη απνδείμεηο γηα ην πεξηερφκελφ ηεο. Μηα ηέηνηα απνπζία επλννχζε ζπρλά 

ηελ δηαηχπσζε αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ γηα ην πψο πξέπεη λα εξκελεπζεί ην θάζε δήηεκα, 

κε ζπλέπεηα ην κνξθσκέλν θνηλφ ηεο επνρήο λα εθθξάδεη ακθηβνιίεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ. Οη παγαληζηέο εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ αδπλακία απηή θαη άζθεζαλ έληνλε 

θξηηηθή ζηνπο ρξηζηηαλνχο κε ην επηρείξεκα φηη δελ πξνζέθεξαλ απνδείμεηο γηα φζα 

ππνζηήξηδαλ, αιιά εκπηζηεχνληαλ απιψο ηελ πίζηε ηνπο.
54

  

Οη ρξηζηηαλνί πξνζπαζνχλ λα απνδείμνπλ ηελ αιήζεηα ηεο Γξαθήο κε ηελ βνήζεηα ηεο 

θηινζνθίαο, παξφιν πνπ ζπρλά ππνζηήξηδαλ φηη ήηαλ γεκάηε ιαλζαζκέλεο απφςεηο. Ο 

ρξηζηηαληζκφο παξνπζηάδεηαη σο κηα λέα θηινζνθία πνπ έρεη ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο αιήζεηαο, 

κηαο αιήζεηαο αλψηεξεο θαη νινθιεξσκέλεο ζε ζρέζε κε απηή ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Δλψ 

γηα ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε ε εχξεζή ηεο κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ 

αλαθάιπςε ησλ αηηηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο ε αιήζεηα 

ήηαλ πξντφλ ηεο απνθάιπςεο ηνπ ζετθνχ Λφγνπ ή αιιηψο ηεο ινγηθήο πνπ δηέπεη ην ζχκπαλ.
55

 

Ήηαλ πάληνηε παξνχζα ζηνλ θφζκν πνπ απνθαιχθζεθε ζηελ αλζξσπφηεηα κε ην πξφζσπν 

ηνπ Υξηζηνχ.
56

  

Μέζσ ηεο θηινζνθίαο ν άλζξσπνο κπνξεί λα αλαθαιχςεη απηή ηελ ινγηθή, ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζηνπο θπζηθνχο λφκνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απνηεινχλ 

δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ θαη είλαη ζπλέπεηα ηεο θαινζχλεο ηνπ, αθνχ γηα ράξε ηνπ αλζξψπνπ 

                                                      
   

51
 Μπελάθεο 1998, ζ. 162. 

   
52

 Γηα ηνλ ξφιν ηεο ηάμεο ζηελ ζχζηαζε ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηελ ζεκαζία ηεο γηα ηελ ηδαληθή δσή 

πνπ νδεγεί ζηελ ηειεηφηεηα, βι. Mango 1990, ζ. 258-259. 

   
53

 Οη πξψηνη ρξηζηηαλνί πνπ αθηεξψζεθαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δφγκαηνο, κεηαμχ απηψλ ν Χξηγέλεο, 

ν Κιήκεο Αιεμαλδξείαο, ν Ηνπζηίλνο θαη νη Καππαδφθεο είραλ ζπνπδάζεη ζηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο ηεο 

χζηεξεο αξραηφηεηαο κε ηνπο εζληθνχο ζχγρξνλνχο ηνπο. Μάιηζηα κεξηθνί απ‟ απηνχο δηακφηθσζαλ ην 

δηθφ ηνπο πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, φπσο ν Χξηγέλεο. Βι. Karamanolis 2013, ζ. 6. 

   
54

 Καη νη ίδηνη νη ρξηζηηαλνί έλησζαλ ηελ αλάγθε λα παξνπζηάζνπλ κηα νξηζηηθή κνξθή ηνπ δφγκαηνο, 

γηαηί, φπσο θαη νη παγαληζηέο, ζπρλά δηαθσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο γηα θξίζηκα δεηήκαηα, ηα νπνία έπξεπε 

λα δηεπζεηεζνχλ. Βι. Karamanolis 2013, ζ. 2-11.  

   
55

 Σν δφγκα ηνπ Λφγνπ καο πεγαίλεη πίζσ ζηνπο ησηθνχο, ην νπνίν φπσο είδακε επαλήιζε ζην 

πξνζθήλην κε ηνπο Πιαησληζηέο. Βι. Karamanolis 2013, ζ. 39· Gill 2003, ζ. 55· Inwood 2010, ζ. 136· 

O‟ Meara 1991b, ODB, η. 3, ζ. 1959· Uthermann 1991a, ODB, η. 2 ζ. 1246. Ο Ηνπζηίλνο πξψηνο 

κίιεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Λφγνπ κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ. Ο Λφγνο γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη γηα ηνπο 

έιιελεο θηινζφθνπο ήηαλ κηα αιήζεηα γηα ηνλ θφζκν πνπ είρε δηαδνζεί ζε φιε ηελ πνιηηηζκέλε 

αλζξσπφηεηα. Ζ αιήζεηα γηα ηνπο έιιελεο πεξηνξηδφηαλ ζε νξηζκέλεο απφςεηο γηα ηελ αλζξσπφηεηα, 

ελψ ε αιήζεηα γηα ηνλ ρξηζηηαληζκφ αληηζηνηρεί κε ηελ απνθάιπςε ηνπ πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ ζηνλ 

θφζκν πνπ εθπξνζσπνχζε ηελ ζνθία ηνπ Θενχ. Βι. Karamanolis 2013, ζ. 37-48· γηα ηελ άπνςε ηνπ 

Ηνπζηίλνπ ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα ηεο θηινζνθίαο ησλ ρξηζηηαλψλ θαη ηνλ Λφγν βι. Minns 2010, ζ. 

262 θαη 263-265 αληίζηνηρα. 

   
56

 Karamanolis 2013, ζ. 11 θαη 29-40. 
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δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν.
57

 Ζ κεηνρή ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ ιφγν ηνλ θαζηζηά φκνην κε ηνλ Θεφ 

θαη ηνπ επηηξέπεη λα γλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δήζεη ζχκθσλα κε απηή.
 58

 Ο ιφγνο 

κέζσ ηνπ λνπ είλαη απηφο πνπ κνξθνπνηεί ην ζψκα, ην ελνπνηεί θαη ην θαζνδεγεί λα 

ιεηηνπξγεί νξζνινγηθά θαη ζε ζπκθσλία κε ηε θχζε, γη‟ απηφ ε εμάζθεζή ηνπ είλαη 

απαξαίηεηε.
59

  

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε θηινζνθία πνπ νξακαηίζηεθαλ νη ρξηζηηαλνί πεξηιάκβαλε δχν 

ηξφπνπο δσήο, έλαλ ζεσξεηηθφ θαη έλαλ πξαθηηθφ. Ήηαλ γη‟ απηνχο κηα ηέρλε ηνπ δελ - φπσο 

απηή ησλ ησηθψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ ηνπο Πιαησληζηψλ- κε ηε δηαθνξά φηη ν πξαθηηθφο 

βίνο ηνπνζεηείηαη ζε αλψηεξε ζέζε απφ ηνλ ζεσξεηηθφ.
60

 Ο πξψηνο ήηαλ έλαο αγψλαο ή 

αιιηψο κηα ἄζθεζηο κε ζηφρν ηελ ἀπάζεηα θαη ηελ αγάπε· ε απνκάθξπλζε απφ ηα εγθφζκηα 

θαη ε εμάιεηςε ησλ παζψλ ήηαλ απαξαίηεηεο, ψζηε ν λνπο λα θαηαθέξεη λα θηάζεη ζηελ 

γλψζε θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ λφκσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θηηζηφ θφζκν.
61

 Ζ αλαδήηεζε 

απηήο ηεο γλψζεο απνηειεί ηνλ ζεσξεηηθφ βίν θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ ζέαζε 

ησλ ιφγσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζέαζε ησλ ιφγσλ είλαη κηα πξνβαζκίδα ηεο 

ζεσξίαο ηνπ ζείνπ.
62

  

    Οη ρξηζηηαλνί απνινγεηέο πνιιέο θνξέο ζηεξίρηεθαλ ζηα δφγκαηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

θηινζνθίαο θαη εηδηθφηεξα απηήο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπλ ηα δηθά 

ηνπο δφγκαηα. Παξάιιεια ρξεζηκνπνίεζαλ αλαγλσξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο γηα λα θηάζνπλ 

ζηελ αιήζεηα, θαζψο ν ρξηζηηαληζκφο δελ παξνπζηαδφηαλ σο κηα απιή ζξεζθεία αιιά σο 

θηινζνθία πνπ ζπλερίδεη ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία.
63

 Παξφιν πνπ πνιιέο θνξέο 

άζθεζαλ έληνλε θξηηηθή ελαληίνλ ηεο, αλαγλσξίδνπλ ζε απηή κηα πξνζπάζεηα αλαθάιπςεο 

ηεο αιήζεηαο κε νξζνινγηθά κέζα, φπσο αθξηβψο έθαλαλ θαη νη ίδηνη. Ζ ειιεληθή θηινζνθία 

είλαη κηα έκκεζε απνθάιπςε ηεο ζέιεζεο ηνπ Θενχ, έλα δψξν πνπ έδσζε ν ίδηνο ζηελ 

αλζξσπφηεηα κε ζθνπφ λα ηελ πξνεηνηκάζεη γηα λα δερηεί ην ρξηζηηαληθφ κήλπκα 

(πξνπαηδεία).
64

 Ζ αιήζεηα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ έξρεηαη λα νινθιεξψζεη ηελ αιήζεηα ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο, κέζα απφ κηα αλψηεξε ηειεηνπνηεκέλε ινγηθή. 

 Μηα ιεπηή ζχλδεζε θπξηαξρεί ινηπφλ αλάκεζα ζηηο δχν θηινζνθίεο, ηελ νπνία επηζθίαζε 

ε δηακάρε κεηαμχ ησλ παγαληζηψλ θαη ησλ ρξηζηηαλψλ δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη πξφθεηηαη 

γηα δχν αληίζεηνπο αζχκβαηνπο θφζκνπο. πρλά ν ρξηζηηαληζκφο δελ αληηκεησπίδεηαη σο κηα 

λέα θηινζνθία αιιά σο κηα ηδενινγία, ππεχζπλε γηα ηελ παξαθκή ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ 

πλεχκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβε αθξηβψο ην αληίζεην· εμαηηίαο απηήο ηεο ιεπηήο 

                                                      
   

57
 Karamanolis 2013, ζ. 42-49. 

   
58

 Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί επεηδή ν θφζκνο δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζετθψλ 

ζθέςεσλ θαη νη λφκνη ηνπ καο πεγαίλνπλ πίζσ ζηνλ Θεφ (βι. θεθ. Β.1, ζ. 23-26). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

πάληα ζηνλ θφζκν κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηά, απφ φληα πνπ δηαζέηνπλ έλα λνπ φκνην κε ηνλ ζετθφ. 

Βι. Karamanolis 2013, ζ. 139-140. 

   
59

 Karamanolis 2013, ζ. 208-210. 

   
60

 Karamanolis 2013, ζ. 42-43 θαη 215- 216· Hunger 2010, ζ. 44. 

   
61

 ηνλ θηηζηφ θφζκν αλήθνπλ ηφζα ηα αηζζεηά φζν θαη ηα λνεηά φληα, άγγεινη, ςπρέο, πιηθά 

ζψκαηα, έκςπρα ή άςπρα. Άθηηζηνο είλαη κφλν ν ηξηαδηθφο Θεφο. Βι. Μαηζνχθαο 1998, ζ. 209. 

   
62

 χκθσλα κε ηνλ Χξηγέλε πξνεγείηαη ε πξαθηηθή ζεσξία, αθνινπζεί ε θπζηθή ζεσξία θαη ηέινο ε 

ζενινγία. Ζ ηειεπηαία πεξηιακβάλεη ηελ γλψζε ή αιιηψο ζεσξία ηνπ Θενχ δηα ηνπ Λφγνπ θαη νδεγεί 

ηνλ άλζξσπν ζηελ ηειεηφηεηα πνπ είλαη νκνίσζηο κε ην Θεφ. Απφ ηνλ Χξηγέλε επεξεάδεηαη ν Δπάγξηνο 

θαη ν Γηνλχζηνο ν Αεξνπαγίηεο. Ο Γηνλχζηνο ππνζηήξημε φηη κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ηνλ Θεφ σο έλα 

βαζκφ κέζα απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ ή αιιηψο ηνπ ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο κεηέρνπλ ηα θηίζκαηα. Γηα λα 

θηάζεη θάπνηνο λα ελσζεί κε ηνλ Θεφ, ζα πξέπεη λα αθήζεη πίζσ θάζε γλψζε, λα εηζέιζεη ζηνλ γλφθν 

θαη κέζσ ηεο αγάπεο ζα ην επηηχρεη, ππνζηεξίδεη ν Μάμηκνο ν Οκνινγεηήο. Βι. Λφζθη 1973, ζ.76-80, 

140-141, 159-178.  

   
63

 Karamanolis 2013, ζ. 54- 58. 

   
64

 Πξφθεηηαη γηα κηα άπνςε πνπ ζπλαληάκε ζηνλ Χξηγέλε. Βι. Prinzivalli 2010, ζ. 285· ηελ 

ζπλαληάκε θαη ζηνλ Κιήκε Αιεμαλδξείαο. Βι. Karamanolis 2013, ζ. 41. 
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ζχλδεζεο ε αξραία ειιεληθή παξάδνζε κπφξεζε λα δηαηεξεζεί ζην ρξφλν. Οη ρξηζηηαλνί ησλ 

πξψησλ αηψλσλ δελ ήηαλ φινη ερζξηθνί απέλαληη ζηελ ειιεληθή θηινζνθία.
65

 Ζ ερζξηθή 

ζηάζε εληζρχζεθε κεηά ηελ εκθάληζε ησλ αηξέζεσλ.
66

  

Ο Ηνπζηίλνο, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο θηινζφθνπο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, πεξηγξάθεη ηελ 

κεηαζηξνθή ηνπ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ σο κηα αιιαγή θηινζνθηθήο ζρνιήο, ελψ ππνζηεξίδεη φηη 

φζνη δνπλ ζχκθσλα κε ηνλ Λφγν, αθφκα θαη αλ ζεσξνχληαη άζενη, είλαη ρξηζηηαλνί. Ο 

σθξάηεο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα· ήηαλ έλαο ρξηζηηαλφο πνπ έδεζε πξηλ ηνλ 

Υξηζηφ, επεηδή έδεζε ζχκθσλα κε ηνλ Λφγν. Κνηλφ έδαθνο αλάκεζα ζηηο δχν θηινζνθίεο 

έβιεπαλ θαη νη εζληθνί θηιφζνθνη. Ο Ννπκήληνο απφ ηελ Απάκεηα ζεσξεί φηη ε ζθέςε ηνπ 

Πιάησλα κνηάδεη κε απηή ηνπ Μσπζή.
67

  

Δμαηηίαο ηεο παξαπάλσ ζχλδεζεο, ε γλψζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ρξηζηηαληθήο θηινζνθίαο. ζα δφγκαηα ησλ αξραίσλ 

θηινζφθσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Πιάησλα  -ν νπνίνο κνλνπσινχζε ην ελδηαθέξνλ ηελ πεξίνδν 

ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο- ζεσξνχληαλ αμηφπηζηα, απνηέιεζαλ ηελ βάζε πνιιψλ 

ρξηζηηαληθψλ δνγκάησλ.
68

 Ζ θαηαλφεζε ησλ ηειεπηαίσλ πξνυπέζεηε ηελ γλψζε ησλ πξψησλ. 

Μέζα απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο νη πξψηνη ρξηζηηαλνί θηιφζνθνη 

γλψξηζαλ ζε βάζνο ηελ αξραία ειιεληθή ινγνηερλία. Ο ιφγνο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ «πξὸο 

ηνὺο λένπο ὅπσο ἃλ ἐμ ιιεληθλ ὠθεινῖλην ιφγσλ», αλ θαη αληηκεησπίδεη κε επηθχιαμε ηελ 

ειιεληθή παηδεία, παξαδέρεηαη «ζησπειά» -φπσο ηνλίδεη ν Cyril Mango- φηη ηα βαζχηεξα 

ρξηζηηαληθά λνήκαηα δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά ρσξίο ηελ πξνπαηδεπηηθή άζθεζε 

ηνπ κπαινχ κέζα απφ ηα αξραία ειιεληθά θείκελα.
69

 Ήηαλ κηα θιεξνλνκηά πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα αγλνήζνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ίδηνη δελ δηέζεηαλ αληίζηνηρε. Αμηνπνίεζαλ 

ηε γιψζζα, ηα εθθξαζηηθά κέζα, θαη ην πεξηερφκελν ηεο γηα λα δηακνξθψζνπλ ηελ δηθή ηνπο 

παξάδνζε. 

Γηα ηνπο βπδαληηλνχο ε αξραία ειιεληθή ινγνηερλία πξνζέθεξε κηα πιεζψξα 

εθθξαζηηθψλ κέζσλ,
70

 κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχζαλ λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα 

φζα άιια ζέκαηα δελ κπνξνχζαλ λα ην θάλνπλ θαλεξά,
71

 ελψ καδί κε ηελ ρξηζηηαληθή 

παξάδνζε -είρε ελ ησ κεηαμχ δηακνξθσζεί- ζπλέζεηε έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ηεο γλψζεο 

κέζα απφ ην νπνίν ν άλζξσπνο κπνξνχζε λα γλσξίζεη ηνλ θφζκν θαη κέζα απ‟ απηφλ ηνλ 

Θεφ. Ζ κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο παξάδνζεο ζε φινπο ηνπο επφκελνπο αηψλεο ηνπ 

Βπδαληίνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο θαη δηεχξπλζεο -πιένλ κέζα απφ ηνλ 

ρξηζηηαληζκφ- απηνχ ηνπ πεδίνπ γλψζεο.  

 

 

3. Ζ βπδαληηλή θηινζνθία θαη νη ιφγνη 

    

Οη βπδαληηλνί ζηα ρίιηα θαη πιένλ ρξφληα δσήο ηεο απηνθξαηνξίαο πξνζπάζεζαλ θαη 

θαηάθεξαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηάδνζε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο γλψζεο πνπ θιεξνλφκεζαλ 

απφ ηνπο αξραίνπο έιιελεο θαη ηνπο ρξηζηηαλνχο ησλ πξψησλ αηψλσλ. πσο αξρίδεη λα 

δηαηππψλεηαη ζηελ έξεπλα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ν φξνο ιφγνη πεξηιάκβαλε γηα ηνπο ίδηνπο  

                                                      
   

65
 Karamanolis 2013, ζ. 4-6. 

   
66

 Hunger 2010, ζ. 102. 

   
67

 Karamanolis 2013, ζ. 7 θαη 38-39. 

   
68

 Karamanolis 2013, ζ. 4. 

   
69

 Hunger 2010, ζ. 93-94· Mango 1990, ζ. 160 

   
70

 Αλαιπηηθά γηα ην ζέκα απηφ βι. Bartusis 1995.  

   
71

 Mango 1975, ζ. 3-18. 
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έξγα ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο γξακκαηείαο,
72

 νη νπνίεο βξίζθνληαλ ζε 

ζπλερή δηάινγν κεηαμχ ηνπο. Μέζα απφ ηελ αληηγξαθή, ηνλ ζρνιηαζκφ, ηελ κειέηε ησλ 

αξραίσλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα θαη λα ζεκειηψζνπλ πην 

ζηέξεα ηελ ρξηζηηαληθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηελ ζέζε ηνπο κέζα ζηνλ θφζκν θαη ηελ ζρέζε ηνπο 

κε ηνλ δεκηνπξγφ.  

Ζ ελαζρφιεζε κε ηνπο ιφγνπο απαηηνχζε έλαλ ηξφπν δσήο καθξηά απφ ηηο έγλνηεο  θαη 

ηνπο ζνξχβνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη πλεπκαηηθέο δπλάκεηο δελ ζπαηαινχληαλ ζε άζθνπεο αζρνιίεο αιιά 

ζα αθηεξψλνληαλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη ηελ εμάζθεζε ηνπ λνπ, φπσο επηζεκαίλεη 

ν Θεφδσξνο Μεηνρίηεο (1270-1332).
73

 Ζ γλψζε κέζα απφ ηνπο ιφγνπο πεξηιάκβαλε ηνπο 

λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηνλ θηηζηφ θφζκν θαη έδηλε ηελ επθαηξία ζηνλ άλζξσπν λα ζπκκνξθσζεί 

κε απηνχο, ψζηε λα δήζεη ζχκθσλα κε ηνλ Λφγν.
74

 Ζ ελαζρφιεζε κε ηνπο ιφγνπο σο 

ζεσξεηηθφο βίνο νδεγνχζε ηνλ άλζξσπν ζηελ ζέαζε ησλ ιφγσλ πνπ ζπλέζεηαλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (θπζηθή ζεσξία). Μηα ηέηνηα ζεψξεζε απνηέιεζε εμέιημε ησλ θηινζνθηθψλ 

ηδεψλ ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο θαη ηεο «θηινζνθίαο ησλ κνλαρψλ»
75

 θαη αλαδείρζεθε ζε 

έλαλ χςηζην ηξφπν δσήο πνπ πξέπεη λα επηδηψθεηαη πάλσ απ‟ φια.
76

  

Ζ ζεψξεζε ησλ βπδαληηλψλ γηα ηνπο ιφγνπο απνηειεί κηα απφ ηηο δχν θηινζνθηθέο ηάζεηο 

πνπ θπξηάξρεζαλ ζην Βπδάληην θαη δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηελ ζχδεπμε ηεο ειιεληθήο 

θηινζνθίαο κε ηελ ρξηζηηαληθή ηελ πεξίνδν ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο.
77

 Ζ πξψηε απ‟ απηέο 

                                                      
    

72
 Papaioannou 2013, ζ. 16-18. 

   73 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, ἦζηθφο ἠ Πεξί Παηδείαο, θεθ. 46, ζ. 188.22-190.6 [εθδ. Πνιέκεο 2002]  : 

Σῶ ὄληη γὰξ πνιιή ηηο ἔνηθελ ἀλσκαιία θαὶ δάιε θαηέρεηλ ηλ ἐιινγίκσλ θαὶ πεπαηδεπκέλσλ ἐθείλνπο 

ἀλδξλ ὅζνη ηνὺο ιφγνπο ιεηπνηαθηήζαληεο, θέξνληεο ἑαπηνὺο ἐλερείξηζαλ θνζκηθαῖο, νἶκαί, ηηζη 

κηθξνινγίαηο θαὶ ζνξχβνηο θαὶ πξάγκαζηλ, νἷο ἀεὶ παξακέλεηλ ἀλάγθελ ἔρνπζηλ ἄηξεπηνλ θαὶ ηὸλ 

πιεῖζηνλ θαηαδαπαλλ θαηξφλ ηε θαὶ λνῦλ. Παληάπαζί γε κὴλ νθέη‟ ἀπέζηεζαλ ηο πεξὶ ηνὺο ιφγνπο 

θαηνρο ἐθείλεο νδὲ μελειαζίαλ ηηλὰ παληει ηλ πξνηέξσλ ἐθείλσλ εγελλ εἵινλην ινγηζκλ, ἀιιὰ 

δνθνῦζηλ ὅκσο θἀληαῦζα ζρνιζζαη θαὶ λέκεηλ ὁηηνῦλ κέξνο θαὶ κὴ θαζάπαμ ἀλήξνηνλ κεδ‟ 

ἀθαηέξγαζηνλ πὸ παηδεχζεσο ηὴλ ηο δηαλνίαο θαηαιείπεηλ ρψξαλ,(…). 
   

74
 Οη ιφγνη, φπσο είδακε ήδε ζηελ εηζαγσγή, πεξηιάκβαλαλ θείκελα απφ θάζε πεδίν γλψζεο, φπσο 

ηελ αζηξνλνκία, ηελ αξηζκεηηθή, ηελ ηαηξηθή, ηελ γεσκεηξία, ηελ θηινζνθία, ηελ ξεηνξηθή, ηελ 

γξακκαηηθή, ηελ γεσγξαθία θα. 

   
75

 Ζ κνλαζηηθή θαη αζθεηηθή δσή ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο πξνζδηνξηδφηαλ κε ηνλ φξν 

θηινζνθία. Βι. Hunger, 2010, ζ. 44-46. 

   
76

 Beck 1990, ζ. 305-306. Χο κηα πεξίπησζε αδπλακίαο δηάθξηζεο απηήο ηεο παξάιιειεο 

θηινζνθίαο ησλ αξραίσλ ξεπκάησλ θαη ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ν Πνιέκεο ζηελ εηζαγσγή ηεο έθδνζεο ηνπ 

Ηζηθνχ ηνπ Μεηνρίηε εληάζζεη ην θείκελν ζηελ ζχξαζελ παξάδνζε θαη ζπεχδεη λα εμεγήζεη φηη ε 

ζεσξία ζηελ πεξίπησζε ηνπ Μεηνρίηε δελ έρεη ζρέζε κε ηε κπζηηθή ζέαζε ηνπ ζείνπ θαη δελ πξφθεηηαη 

γηα απήρεζε απνθιεηζηηθά ρξηζηηαληθή: «Ο φξνο ζεσξία, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θείκελν, δελ έρεη, 

θαηά ζπλέπεηα, ζρέζε κε ηελ κπζηηθή ζέαζε ηνπ ζείνπ, αιιά κε ηελ κειέηε ηνπ θφζκνπ ησλ φλησλ. 

Ήδε απηή ε δηαπίζησζε θαζηζηά εκθαλή ηελ έιμε πνπ αζθνχζαλ ζηνλ Μεηνρίηε νη αξραίεο ειιεληθέο 

θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο αιιά θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ απφ νξηζκέλα ξεχκαηα ηνπ ζχγρξνλνπ 

κνλαρηζκνχ, ηα νπνία ζα βξνπλ ιίγν αξγφηεξα ηελ έθθξαζή ηνπο ζην θίλεκα ηνπ εζπραζκνχ. Σα 

δάλεηα απφ ηελ νξνινγία ηεο κπζηηθήο ζενινγίαο, πνπ ήδε επηζεκάλζεθαλ, δελ πξέπεη λα καο 

εθπιήζζνπλ. Γελ πξφθεηηαη γηα απερήζεηο απνθιεηζηηθά ρξηζηηαληθέο, γηα ζπλεηδεηέο δειαδή ή 

ππνζπλείδεηεο αλακλήζεηο ηνπ ζπγγξαθέα απφ ζενινγηθά αλαγλψζκαηα, αιιά νθείινληαη θαη ζηελ 

επίδξαζε πνπ άζθεζε επάλσ ηνπ έλα ζξεζθεπηηθφ ξεχκα ησλ ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ, ε ιεγφκελε 

θνζκηθή ζξεζθεία, ηελ νπνία γλψξηζε κέζα απφ ηελ αλάγλσζε ησλ έξγσλ ηνπ Φίισλνο ηνπ Ηνπδαίνπ 

(…).» ηε ζπλέρεηα παξαπέκπεη ζηελ θηινζνθία ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο θαη ζηνπο ησηθνχο γηα λα 

εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ν Μεηνρίηεο ηελ ζεσξία, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ηηο επηξξνέο πνπ άζθεζαλ απηέο ζηελ ρξηζηηαληθή θηινζνθηθή ζθέςε. Άιισζηε ζηφρνο ηνπ 

Μεηνρίηε δελ είλαη λα κηιήζεη γηα ηελ έλσζε κε ηνλ Θεφ αιιά γηα ηελ γλψζε ηνπ Θενχ κέζσ ηνπ 

θφζκνπ. Βι.  Πνιέκεο 2002, ζ. 48-52. 

   
77

 Οιφθιεξε ε βπδαληηλή θηινζνθηθή ζθέςε επεξεάδεηαη απφ ηελ θηινζνθία ηεο χζηεξεο 

αξραηφηεηαο, ζπγθεθξηκέλα απφ απηή πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ ρξηζηηαληθή θηινζνθία. Με απηφ ηνλ 
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βξήθε ηελ έθθξαζή ηεο κέζα απφ ηνλ κνλαρηζκφ, κνλνπψιεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο κέζνπο 

βπδαληηλνχο ρξφλνπο θαη αθνινχζεζε έλαλ δηθφ ηεο δξφκν κε απψηεξν ζηφρν ηελ ζενινγία.
78

 

Απφ ηνλ 11
ν
 αη. θαη κεηά αλαβίσζε ε ζεσξεηηθή άζθεζε ηεο θηινζνθίαο, ε νπνία πιεζίαδε 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν πνπ νη αξραίνη έιιελεο αζθνχζαλ ηελ θηινζνθία.
79

  

     Ζ χπαξμε δχν θηινζνθηθψλ ηάζεσλ δελ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα δχν αληίζεηεο κεηαμχ 

ηνπο αληηιήςεηο. Οη κνλαρνί αζθνχζαλ ηελ θηινζνθία κέζα απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο, ψζηε κέζα απφ ηελ εμάιεηςε ησλ παζψλ θαη ηελ αγάπε λα 

κπνξέζνπλ λα γλσξίζνπλ ηνλ θφζκν θαη λα θηάζνπλ ζηελ ζεσξία. ζνη αθνινπζνχζαλ ηνλ 

ζεσξεηηθφ βίν ήηαλ ιφγηνη άλδξεο πνπ ζπκκεηείραλ πνιχ ζπρλά ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ 

δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο· ήηαλ αθηεξσκέλνη ζηελ εμάζθεζε ηνπ λνπ κέζσ ησλ ιφγσλ, ε νπνία 

πξνυπέζεηε επίζεο ηξφπν ηηλά έλαλ «αζθεηηθφ» ηξφπν δσήο, γη‟ απηφλ πνπ επηζπκνχζε λα 

θηάζεη ζηελ ζεσξία.
80

 

     ίγνπξα φζνη ζηξάθεθαλ ζηoλ πξαθηηθφ βίν ήηαλ απηνί πνπ ζηφρεπαλ λα θηάζνπλ ζε κηα 

αλψηεξε κνξθή γλψζεο πνπ είλαη ε γλψζε ηνπ Θενχ (πξαθηηθή θαη φρη ζρνιαζηηθή 

ζενινγία), φληαο απαιιαγκέλνη απφ θάζε άιιε αζρνιία θαη αθνζησκέλνη ζε έλαλ κνλαδηθφ 

ζηφρν. ζνη  πάιη αθνζηψλνληαλ ζηελ ζεσξεηηθή άζθεζε ηεο θηινζνθίαο, παξφηη κέζα ζε 

πνιιά θαζήθνληα θαη αζρνιίεο πνπ δελ ηνπο επέηξεπαλ λα αθνινπζήζνπλ έλαλ αλάινγν 

ηξφπν δσήο, δελ ζεκαίλεη φηη ήηαλ ιηγφηεξν πηζηνί ρξηζηηαλνί.
81

 Παξά ηελ χπαξμε δχν 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ άζθεζεο ηεο θηινζνθίαο, ν ζθνπφο πνπ εμππεξεηνχζαλ  ππήξμε θνηλφο 

θαη ζπλίζηαηαη ζηελ γλψζε ηνπ Θενχ, ηνπ ππέξηαηνπ ιφγνπ ησλ πξαγκάησλ, κέζσ ηεο 

ζεσξίαο.  

Οη νξηζκνί ηεο θηινζνθίαο πνπ ζπλαληάκε ζε φια ζρεδφλ ηα βπδαληηλά θείκελα 

απνδεηθλχνπλ φηη ππήξρε κηα εληαία αληίιεςε γηα ην αληηθείκελφ ηεο θαη ηνλ ζθνπφ πνπ 

εμππεξεηνχζε. Ο Ησάλλεο Γακαζθελφο (7
νο

-8
νο

 αη.) θαη ν Μηραήι Φειιφο (11
νο

 αη.) παξφιν 

πνπ αλήθνπλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο ηεο θηινζνθίαο κε βάζεηο ηνπο ζεκεξηλνχο 

δηαρσξηζκνχο -ν πξψηνο ζηελ θαζ‟ κο θαη ν δεχηεξνο ζηελ ζχξαζελ ζχκθσλα κε ηνπο 

κειεηεηέο- νξίδνπλ ηελ θηινζνθία κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν : α΄ σο  γλζηο ηλ ὄλησλ, β΄ 

γλζηο ζείσλ ηε θαὶ ἀλζξσπίλσλ πξαγκάησλ, γ΄ κειέηε ζαλάηνπ, δ΄ ὁκνίσζηο ζεῶ, ε΄ ηέρλε 

ηερλλ θαὶ ἐπηζηήκε ἐπηζηεκλ, ζη΄ θηιία ζνθίαο.
82

  

                                                                                                                                                        
ηξφπν θαηάθεξε λα αθνινπζήζεη έλαλ ζρεηηθά απηφλνκν δξφκν πνπ δελ έρεη λα θάλεη κε απνθιεηζηηθή 

ζρέζε κε ηελ ζενινγία- φπσο πνιινί πηζηεχνπλ- πξέπεη φκσο λα είλαη ζπκβαηφο κε ην ρξηζηηαληθφ 

δφγκα, φπσο απηφ δηαηππψζεθε θαηά ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο.  Βι. Ierodiakonou 2012, ζ. 

4-13· Ierodiakonou-O‟ Meara 2008, ζ. 712-713. 

   
78

 Hunger 2010, ζ. 46. 

   
79

 Kaldellis 2012, ζ. 139. Ζ ζεσξεηηθή άζθεζε ηεο θηινζνθίαο αζρνινχληαλ κε ηε γλψζε θαη 

πεξηιάκβαλε ηηο επηζηήκεο γεσκεηξία, αξηζκεηηθή, αζηξνλνκία, αξκνλία. ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή 

θηινζνθία δηαθξίλεη θαη ν Γακαζθελφο. Βι. O‟ Meara 1991c, ODB, η. 3, ζ. 1659. 

   
80

 Golitsis 2012, ζ. 118-121. 

   
81

 Beck 1990, ζ. 307-308. 

   
82

 Οη νξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαλ ήδε απφ ηνπο καζεηέο ησλ λενπιαησληθψλ ζρνιψλ ηεο Αζήλαο θαη 

ηεο Αιεμαλδξείαο θαηά ηνλ 5
ν
 θαη ηνλ 6

ν
 αη. θαη είραλ δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηελ ζησηθή, 

αξηζηνηειηθή θαη (λεν-) πιαησληθή αληίιεςε πεξί θηινζνθίαο (Ierodiakonou-O‟ Meara 2008, ζ. 712). 

Ο νξηζκφο πνπ δίλεη ν Γακαζθελφο ζηα Γηαιεθηηθά ηνπ, θεθ. 3.1-27 [εθδ. Kotter 1969]: Πεξὶ 

θηινζνθίαο.  αʹ Φηινζνθία ἐζηὶ γλζηο ηλ ὄλησλ, ᾗ ὄληα ἐζηί, ηνπηέζηη γλζηο ηο ηλ ὄλησλ θχζεσο. 

Καὶ πάιηλ· βʹ Φηινζνθία ἐζηὶ γλζηο ζείσλ ηε θαὶ ἀλζξσπίλσλ πξαγκάησλ ηνπηέζηηλ ὁξαηλ ηε θαὶ 

ἀνξάησλ. γʹ Φηινζνθία πάιηλ ἐζηὶ κειέηε ζαλάηνπ ηνῦ πξναηξεηηθνῦ θαὶ ηνῦ θπζηθνῦ· δηηηὴ γὰξ  δσὴ ἣ 

ηε θπζηθή, θαζ‟ ἡλ δκελ, θαὶ  πξναηξεηηθή, θαζ‟ ἡλ πξνζπαζο ηο παξνχζεο δσο ἀληερφκεζα. 

Γηηηὸο θαὶ ὁ ζάλαηνο ὅ ηε θπζηθφο, ὅο ἐζηη ρσξηζκὸο ςπρο ἀπὸ ζψκαηνο, θαὶ ὁ πξναηξεηηθφο, θαζ‟ ὃλ 

ηο παξνχζεο δσο θαηαθξνλνῦληεο πξὸο ηὴλ κέιινπζαλ ἐπεηγφκεζα. δʹ Φηινζνθία αὖζίο ἐζηηλ ὁκνίσζηο 

ζεῶ. κνηνχκεζα δὲ ζεῶ θαηὰ ηὸ ζνθὸλ ἢηνη ηὴλ ηνῦ ἀγαζνῦ γλζηλ ηὴλ ἀιεζ θαὶ θαηὰ ηὸ δίθαηνλ, ὅ 

ἐζηη ηὸ ηνῦ ἴζνπ δηαλεκεηηθὸλ θαὶ ἀπξνζσπφιεπηνλ ἐλ θξίζεη θαὶ θαηὰ ηὸ ὅζηνλ δέ, ηὸ πὲξ ηὸ δίθαηνλ, 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/H.html
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Ζ ζχγρξνλε έξεπλα ρξεζηκνπνηεί ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο γηα λα ππνζηεξίμεη φηη ε 

βπδαληηλή θηινζνθία δελ έρεη κηα κνλαδηθή ζεκαζία, αιιά πνιιά δηαθνξεηηθά πξφζσπα.
83

 

Αλ παξαηεξήζεη θαλείο πην πξνζεθηηθά ην πεξηερφκελν ησλ νξηζκψλ ζα δηαπηζηψζεη φηη φινη 

καδί απφ θνηλνχ ζπλζέηνπλ έλα εληαίν ζχλνιν. Κάπνηνη απ‟ απηνχο αλαθέξνληαη ζην 

αληηθείκελν ηεο θηινζνθίαο, θάπνηνη ζηνλ ζθνπφ πνπ απηή εμππεξεηεί, έλαο δειψλεη ηελ 

ζρέζε ηεο κε ηηο άιιεο γλψζεηο θαη έλαο ηελ εηπκνινγηθή εξκελεία ηεο. Έρνπκε λα θάλνπκε 

ινηπφλ κε κηα πεξηγξαθή ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ φξνπ θαη φρη κε απηφλνκνπο 

νξηζκνχο κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν θαη ζηφρν ν θαζέλαο. Σν παξαθάησ ρσξίν πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Μηραήι Φειιφ, πξνεγείηαη ησλ παξαπάλσ νξηζκψλ, αλαθέξεηαη ζε 

απηνχο, θαη εληζρχεη ηελ ππφζεζή καο : 

 

«πεὶ νὖλ ἔγλσκελ ηί ηὸ ηέινο ηο θηινζνθίαο θαὶ ηί ηὸ πνθείκελνλ, θέξε εἴπσκελ θαὶ 

πο ἐθ ηνχησλ ὁξίδεηαη. δεῖ νὖλ εἰδέλαη ὅηη νἱ ηο θηινζνθίαο ὅξνη ἕμ εἰζη, δχν ἐθ ηνῦ 

πνθεηκέλνπ θαὶ δχν ἐθ ηνῦ ηέινπο, εἷο ἐθ ηο πεξνρο θαὶ εἷο ἐθ ηο ἐηπκνινγίαο.  δὲ 

ηάμηο αηλ ἐζηηλ αὕηε θαηὰ ζχλζεζηλ·».
84

  

 

Σν απφζπαζκα απηφ απνηειεί κέξνο κηαο αλαιπηηθήο ζπδήηεζεο γχξσ απφ ην 

πεξηερφκελν ηεο θηινζνθίαο. Ο Φειιφο καο πιεξνθνξεί πξψηα απ‟ φια φηη νη νξηζκνί πνπ 

αθνξνχλ ην αληηθείκελν -πνθείκελνλ- ηεο θηινζνθίαο πξνέξρνληαη απφ ηνλ Ππζαγφξα, απηνί 

πνπ αθνξνχλ ηνλ ζθνπφ -ηέινο- πξνέξρνληαη απφ ηνλ Πιάησλα, ελψ ν νξηζκφο γηα ηελ 

ππεξνρή ηεο θηινζνθίαο έλαληη ησλ άιισλ γλψζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε.
85

 

πλερίδεη αλαιχνληαο ηνπο φξνπο ηνπ θάζε νξηζκνχ. Ζ θηινζνθία είλαη κηα θαζνιηθή γλψζε· 

αθνξά άκεζα φια ηα φληα θαη φρη κέξνο απηψλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ηαηξηθή ή ηελ 

αζηξνλνκία. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε γλψζε απηή επεθηείλεηαη ζηα ζεία θαη ηα 

αλζξψπηλα φληα. Γελ πεξηθξνλεί ηα ζεία γηα ηα αλζξψπηλα, αληηζέησο ηα ζεία ππεξεηεί σο 

καζήηξηα. Σα αλζξψπηλα επίζεο δελ ηα πεξηθξνλεί γηα ηα ζεία· ηα ζηνιίδεη θαη ηα νδεγεί πξνο 

ηελ ηειεηφηεηα.
86

  

Άκεζνο ζθνπφο ηεο είλαη ε λέθξσζε ησλ παζψλ κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ ζαλάηνπ θαη 

απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε νκνίσζε κε ηνλ Θεφ. Ο θηιφζνθνο -ζχκθσλα κε ηνλ Φειιφ- είλαη 

                                                                                                                                                        
ἢηνη ηὸ ἀγαζὸλ ηὸ εεξγεηεῖλ ηνὺο αηὸλ ἀδηθνῦληαο. εʹ Φηινζνθία ἐζηὶ ηέρλε ηερλλ θαὶ ἐπηζηήκε 

ἐπηζηεκλ. ἧ γὰξ θηινζνθία ἀξρή ἐζηη πάζεο ηέρλεο· δη‟ αηο γὰξ πζα ηέρλε εὕξεηαη θαὶ πζα 

ἐπηζηήκε. Σέρλε κὲλ νὖλ ἐζηηλ  ἔλ ηηζη ζθαιινκέλε θαηά ηηλαο, ἐπηζηήκε δὲ  ἐλ κεδελὶ ζθαιινκέλε· 

κφλε δὲ  θηινζνθία ν ζθάιιεηαη. Καζ‟ ἑηέξνπο δὲ ηέρλε κέλ ἐζηηλ  δηὰ ρεηξλ ἐξγαδνκέλε, ἐπηζηήκε 

δὲ πζα ινγηθὴ ηέρλε, γξακκαηηθή, ῥεηνξηθὴ θαὶ αἱ ηνηαῦηαη. ϛ΄Φηινζνθία πάιηλ ἐζηὶ θηιία 

ζνθίαο. νθία δὲ ἀιεζὴο ὁ ζεφο ἐζηηλ·  νὖλ ἀγάπε  πξὸο ηὸλ ζεὸλ αὕηε ἐζηὶλ  ἀιεζὴο θηινζνθία. 

ηνλ νξηζκφ ηνπ Φειινχ ζα αλαθεξζψ αλαιπηηθά παξαθάησ. 

   
83

 Ierodiakonou 2012, ζ. 5 Ίζσο ζα έπξεπε λα πνχκε φηη ηα δηαθνξεηηθά απηά πξφζσπα πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν θάζε ιφγηνο αθηεξψλεηαη ζηελ κειέηε ηεο θηινζνθίαο. Τπάξρεη κηα 

εληαία αληίιεςε πνπ ζπγθξνηείηαη απφ επηκέξνπο ζηνηρεία· ν θάζε ιφγηνο πξνζεγγίδεη ηελ θηινζνθία 

επηκέλνληαο ζην έλα ή ην άιιν ζηνηρείν. Βι. Kaldellis 2013, ζ. 133 

   
84

 Μηραήι Φειιφο, Σνῦ Φειινῦ ἐπίιπζηο εἰο ηνὺο ηο θηινζνθίαο ηξφπνπο, opvsc. 49, ζ. 181.108-111 

[εθδ. Duffy 1992]  

   
85

 Μηραήι Φειιφο, Σνῦ Φειινῦ ἐπίιπζηο εἰο ηνὺο ηο θηινζνθίαο ηξφπνπο, opvsc. 49, ζ. 182.119-124 

[εθδ. Duffy 1992]: Δἴπσκελ δὲ θαὶ ηίλεο ἐθεῦξνλ αηνχο. ἰζηένλ δὲ ὅηη ηὸλ ἐθ ηο ἐηπκνινγίαο ηὸλ ἕθηνλ 

θαὶ ηνὺο δχν ηνὺο ἐθ ηνῦ πνθεηκέλνπ ὁ Ππζαγφξαο εἶπε, ηνὺο δὲ δχν ηνὺο ἐθ ηνῦ ηέινπο ὁ Πιάησλ, ηὸλ 

κὲλ ἐλ Θεαηηήηῳ ηὸλ ιέγνληα „ὁκνίσζηο ζεῶ θαηὰ ηὸ δπλαηὸλ ἀλζξψπῳ‟, ηὸλ δὲ ἐλ Φαίδσλη ηὸλ 

ιέγνληα „κειέηε ζαλάηνπ‟, ηὸλ δὲ ἐθ ηο πεξνρο Ἀξηζηνηέιεο.  
   

86
 Μηραήι Φειιφο, Σνῦ Φειινῦ ἐπίιπζηο εἰο ηνὺο ηο θηινζνθίαο ηξφπνπο, opvsc. 49, ζ.183.175-179 

[εθδ. Duffy 1992]: θαὶ γὰξ  θηινζνθία πεξὶ ηὰ ζεῖά ηε θαὶ ἀλζξψπηλα θαηαγίλεηαη πξάγκαηα θαὶ νὔηε 

ηλ ζείσλ θαηαθξνλεῖ δηὰ ηὸ πεξὶ ηὰ ἀλζξψπηλα θαηαγίλεζζαη νὔηε ηλ ἀλζξσπίλσλ ὀιηγσξεῖ δηὰ ηὸ 

πεξὶ ηὰ ζεῖα ἀζρνιεῖζζαη, ἀιιὰ ηλ κὲλ ζείσλ ἐθίεηαη ὡο καζεηηζα, ηὰ δὲ ἀλζξψπηλα θνζκεῖ ἐπὶ ηὸ 

ηέιεηνλ αηὰ ἀλάγνπζα.  
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φκνηνο κε ηνλ Θεφ· φπσο ν Θεφο πξνλνεί γηα ηα πάληα έηζη θαη ν ηέιεηνο θηιφζνθνο πξνλνεί 

γηα ηηο αηειείο ςπρέο, φπσο ν Θεφο γλσξίδεη ηα πάληα έηζη θαη ν ηέιεηνο θηιφζνθνο είλαη 

αλαγθαίν λα γλσξίδεη ηηο αηηίεο ησλ πάλησλ, φπσο ν Θεφο φζα επηζπκεί ηα κπνξεί, έηζη θαη ν 

θηιφζνθνο.
87

 Απηή ε νκνηφηεηα επηηξέπεη ζηνλ θηιφζνθν λα θηάζεη ζηελ νκνίσζε. Ζ 

θηινζνθία πξνεηνηκάδεη ηηο αλζξψπηλεο ςπρέο θαη ηα ζψκαηα κε ζθνπφ λα ηα κεηαθέξεη απφ 

ηνλ ζνιφ θαη νκηριψδε βίν ζηα ζεία θαη ηα άπια.
88

 Ζ αλάιπζε ηνπ Φειινχ πεξηέρεη ζηνηρεία- 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ κειέηε ζαλάηνπ θαη ηελ νκνίσζε κε ηνλ Θεφ - πνπ ζα πεξίκελε 

θαλείο λα ζπλαληήζεη κφλν ζε έλα θαζ‟ κο (ρξηζηηαληθνχ) θαη φρη ζχξαζελ πεξηερνκέλνπ 

θείκελν, κε βάζε ηελ θαηάηαμε ηνπο απφ ηνπο κειεηεηέο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε.  

Ζ κειέηε ζαλάηνπ ζπλδέεηαη ζπρλά ζήκεξα κφλν κε ηελ αζθεηηθή δσή ησλ κνλαρψλ, φκσο 

είδακε φηη θαη ε ελαζρφιεζε κε ηνπο ιφγνπο ή αιιηψο ν ζεσξεηηθφο βίνο απνηειεί έλαλ 

αληίζηνηρν ηξφπν δσήο, πνπ νη βπδαληηλνχ επίζεο ηνλ αλαγλψξηδαλ.
89

 Γχν αηψλεο κεηά ηνλ 

Φειιφ, ν απηνθξάηνξαο Θεφδσξνο Λάζθαξεο αλαθέξεη φηη ε κειέηε ζαλάηνπ ζεκαίλεη θφβνο 

Θενχ θαη ν θφβνο Θενχ κειέηε ηεο αξεηήο.
90

 Ο ζεσξεηηθφο βίνο, ε ελαζρφιεζε κε ηνπο 

ιφγνπο νδεγνχλ ηνλ άλζξσπν ζηελ αξεηή κέζσ ηεο αιήζεηαο. Ο Θεφδσξνο Μεηνρίηεο 

πεξηγξάθεη ηνλ ζεσξεηηθφ βίν σο έλα ηαμίδη ηνπ λνπ κε ην πέξαο ηνπ νπνίνπ, ν άλζξσπνο 

εμεηάδεη θαη ζπιινγίδεηαη μαλά φζα είδε, αλαδεηψληαο ζε απηά ηελ αιήζεηα. Αθνχ βξεη ην 

θξπκκέλν λφεκα θαη ην ιφγν χπαξμεο ηνχ θάζε πξάγκαηνο, ηειεηψλνληαο ηελ έξεπλα ληψζεη 

έθπιεμε θαη ζαπκάδεη ηνλ Θεφ πνπ ηα αλαθάιπςε φια θαη ηα θαηαζθεχαζε ζαλ ηερλίηεο. 

Μέζα απφ απηφ ην ηαμίδη ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ θαηαιήγεη ζε κηα γαιήληα απφιαπζε θαη 

ειεπζεξψλεηαη απφ ηα πάζε.
 91

 Ζ αιήζεηα ήηαλ ε κεγαιχηεξε αξεηή γηα ηνπο ησηθνχο θαη 

                                                      

   
87

 Μηραήι Φειιφο, Σνῦ Φειινῦ ἐπίιπζηο εἰο ηνὺο ηο θηινζνθίαο ηξφπνπο, opvsc. 49, ζ. 184.194-204 

[εθδ. Duffy 1992]: νὗ ηί καθαξηψηεξνλ ἐλ ηῶ βίῳ ηέινο πξέπνλ; ὅηη δὲ ὁ θηιφζνθνο ὅκνηφο ἐζηη ζεῶ, 

δινλ ἐληεῦζελ· θαὶ γὰξ ηξηζὶ ηὸ ζεῖνλ παξὰ ηνῖο πνηεηαῖο ραξαθηεξίδεηαη, ηῶ ἀγαζῶ, ηῶ γλσζηηθῶ θαὶ 

ηῶ δπλαηῶ. νὕησ θαὶ ὁ ηέιεηνο θηιφζνθνο ηνῖο ηξηζὶ ηνχηνηο ραξαθηεξίδεηαη· ηῶ κὲλ ἀγαζῶ ὅηη, ὥζπεξ ηὸ 

ζεῖνλ πάλησλ πξνλνεῖηαη, νὕησ θαὶ ὁ ηέιεηνο θηιφζνθνο ηλ ἀηειλ ςπρλ πξνλνεῖηαη, ἐπὶ ηὸ ηέιεηνλ 

κεηάγσλ αηὰο δηὰ ηο γλψζεσο· ηῶ δὲ γλσζηηθῶ ὅηη, ὥζπεξ ηὸ ζεῖνλ πάληα γηλψζθεη, νὕησ θαὶ ὁ ηέιεηνο 

θηιφζνθνο ηὰο αἰηίαο πάλησλ γηλψζθεηλ ἐπαγγέιιεηαη· ηῶ δὲ δπλαηῶ ὅηη, ὥζπεξ ηὸ ζεῖνλ ὅζα βνχιεηαη 

δχλαηαη, νὕησ θαὶ ὁ ηέιεηνο θηιφζνθνο ὅζα βνχιεηαη δχλαηαη. ἐθ‟ νἷο θαὶ ὁ ηέηαξηνο ὅξνο ἕπεηαη.  
    

88 
Μηραήι Φειιφο, Σνῦ Φειινῦ ἐπίιπζηο εἰο ηνὺο ηο θηινζνθίαο ηξφπνπο, opvsc. 49, ζη. 224-226 

[εθδ. Duffy 1992]: Ἰζηένλ νὖλ ὅηη δηὰ ηνῦηφ ἐζηηλ  θηινζνθία, δηὰ ηὸ θνζκεῖλ ηὰο ηλ ἀλζξψπσλ ςπρὰο 

θαὶ ηὰ ζψκαηα θαὶ δηὰ ηὸ ἐθ ηνῦ ἀριπψδνπο θαὶ ιψδνπο ηνχηνπ βίνπ κεηαθέξεηλ ηὴλ ςπρὴλ ἐπὶ ηὰ ζεῖα 

θαὶ ἄπια.  

   
89

 Μηραήι Υσληάηεο, πηζηνιαί, η. 2, επηζη. 120, ζ. 247.1-6 [εθδ. Lampros 1879-1880]: Νῦλ ὃ 

ἐπεθιήζεο γέγνλαο, λῦλ ἔξγῳ ηὸ ἐπψλπκνλ ἐπεζθξάγηζαο· ἐπεβάινπ γὰξ θηινζνθεῖλ ἀιεζο, εἴπεξ 

θηινζνθία ἔζηη ηε θαὶ ιέγεηαη κειέηεκα ζαλάηνπ, ὁπνίαλ κειέηελ ζαλάηνπ ὁ ἀζθεηηθὸο βίνο 

θαηεπαγγέιιεηαη . 
    

90
 Θεφδσξνο Γνχθαο Λάζθαξεο, πηζηνιαί, επηζη. 103, ζ. 141.43-45 [εθδ. Festa 1898] : ἀιιὰ 

κειέηε ζαλάηνπ θφβνο ἐζηὶ Θενῦ· νὗ δὲ θφβνο Θενῦ, ηί ἂλ κειεηήζεηέ ηηο θηινζνθψηεξνλ ἠ ζεηφηεξνλ; 

κλήκε δὲ ζαλάηνπ ἐζηὶλ ὄλησο  ἀξεηή· κειέηε δὲ ἀξεηο ἐζηη θφβνο Θενῦ· 
   

91 
Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, ἦζηθφο ἠ Πεξί Παηδείαο, θεθ. 32, ζ. 144.14-146.13 [εθδ. Πνιέκεο 2002]: 

(…) θαζάπεξ ἐλ ἀζηαζηάζηῳ ηηλὶ θαὶ ξεκαίῳ πειάγεη ηῆ ηνῦ θφζκνπ παληὸο νζίᾳ, θνπθίζαο ηλ ἄιισλ 

ἁπάλησλ θαὶ ηὰ ηο ζεσξίαο ἀλαπεηάζαο ιαίθε, ηὸ ηο δηαλνίαο ζθάθνο ἐθίεζη, πεξηπιέσλ πάλζ‟ ἕθαζηα 

θαὶ ἐπημελνχκελνο θαὶ θαηαηξπθλ, ἅηηα ἂλ δνθῆ θαὶ ἃ βέιηηζηα θαὶ ηὰο ἀκπζήηνπο ηλ ὄλησλ 

ἀζπαδφκελνο θαιινλάο, θἄπεηζ‟ νὕησ θαζ‟ αἵξεζηλ πζαλ ἐλ ἑαπηνῦ θάιιηζηνο ἀπὸ θαιιίζησλ, θαζίλ, 

ἐπαληὼλ νἴθαδε, δεηῆ θαὶ ζθέπηεηαη θἀλ ηῶ ἑαπηνῦ ζπλεδξίῳ θαὶ βνπιεπηεξίῳ ηο δηαλνίαο γηγλφκελνο, 

ηἀιεζὲο ἐλ αηνῖο ἰρλειαηῆ θαὶ ἀλνξχηηῃ θαὶ ηὸλ ἐθ‟ ἑθάζηνηο ζχγθξαηνλ λνῦλ ηε θαὶ ιφγνλ 

ἀλαιακβάλσλ, ηειεπηλ ἄξα θαηαπιήηηεηαη θαὶ ζαπκάδῃ ηὸλ εξεηὴλ θαὶ ηερλίηελ ἐλ ὄλησο ἀῤῥήηῳ 

ηῆ ζπλαηζζήζεη, ἄῤῥεηνλ αηίθα αηφζελ γιπθπζπκίαλ ἀπνθεξφκελνο. Αἴ, αἴ, ηί ηνχηνπ γέλνηη‟ ἂλ ἣδηνλ 

ὄλησο ἀλδξὶ ηλ ἁπάλησλ ἄιινλ, ᾧ κὴ παληάπαζη θαηεθηβδειεχζε θαὶ θαηελφζεζελ  ςπρή, κεδὲ 

ζπκπιαθεῖζα ηνῖο ηνῦ θφζκνπ ηνῦδε ιήξνηο θαὶ κνιχζκαζη, θειῖδάο ηηλαο ἔζηηλ θ‟ ὧλ δεπζνπνηνὺο θαὶ 

κχζε θαθο πξνζαλεκάμαην θαὶ θαηαγνεηεπζεῖζά ηε θαὶ θαηαπεδεζεῖζα, ἔζηηλ νἷζηηζη ζπλέθπ θαὶ 

πξνζέζρελ ἄηξεπηνο, ἀιι‟ ἀλεπηζηξφθῳ παληάπαζη θαὶ ἀηξεκηδνχζῃ δηαλνίᾳ ηε θαὶ θηλήζεη ηνῖο ηο 
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ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαλνχο. Μπνξνχζε λα ηελ θαηαθηήζεη θαλείο κφλν κέζσ ηεο γλψζεο ηνπ 

θφζκνπ· έδεηρλε ζηνλ άλζξσπν πνην είλαη ην θαιφ θαη ηνπ επηηξέπεη λα δήζεη ζχκθσλα κε 

απηφ.
92

  

O Φειιφο παξφιν πνπ εληάζζεηαη απφ ηνπο κειεηεηέο ζηελ ζχξαζελ παξάδνζε δίλεη έλαλ 

νξηζκφ ηεο θηινζνθίαο ζχκθσλν κε ην θαζ‟ κο δφγκα. Ο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε θαζ‟ 

κο θαη ζχξαζελ θηινζνθία ρξεζηκνπνηήζεθε ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο γηα λα 

εθθξάζεη ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηελ ρξηζηηαληθή θηινζνθία θαη ηελ ειιεληθή.
93

 Οη φξνη 

εμαθνινχζεζαλ λα είλαη ζε ρξήζε ζε φινπο ηνπο αηψλεο ηνπ Βπδαληίνπ, ρσξίο φκσο λα 

έρνπκε αλαξσηεζεί, γηαηί ζε κηα θνηλσλία ακηγψο ρξηζηηαληθή ππάξρεη απηή ε ζπλερήο 

αλάγθε γηα δηαρσξηζκφ. Φαίλεηαη φηη απηή ε αλάγθε ππήξρε, επεηδή ε ειιεληθή θηινζνθία 

θπξίσο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαηείρε κηα νινδψληαλε παξνπζία ζην Βπδάληην. Σα αξραία 

ειιεληθά θηινζνθηθά εξσηήκαηα απαζρνινχζαλ ηνπο ινγίνπο θαη κάιηζηα πνιινί 

πξνζπάζεζαλ λα ζπλερίζνπλ ηελ ζπδήηεζε γχξσ απφ απηά.
94

  

Οη ίδηνη νη βπδαληηλνί δελ είραλ ηελ αλάγθε λα εληάμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε κία ή ηελ 

άιιε παξάδνζε, φπσο θάλνπκε εκείο ζήκεξα. Ο Φειιφο απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηνλ 

αζθεηηθφ βίν πνπ είρε αθνινπζήζεη ε κεηέξα ηνπ θαη δειψλεη φηη ν ίδηνο αθνινχζεζε ηνλ 

δξφκν ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο, δειψλνληαο ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο θηινζνθίαο πνπ 

επέιεμε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ.
95

 Ζ ηεξάζηηα κφξθσζε πνπ είρε απνθηήζεη ζηεξηδφηαλ θπξίσο 

ζηελ κειέηε ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο, ηελ νπνία ζπκπεξηέιαβε ζην πξφγξακκα 

δηδαζθαιίαο ηνπ ρσξίο λα αθήζεη έμσ ηελ ρξηζηηαληθή θηινζνθία.
96

 Ο ειιεληζκφο ηνπ 

Φειινχ δελ ζπγθξνπφηαλ κε ηελ πίζηε ηνπ· ήηαλ κηα άιιε νδφο -πξντφλ πςειήο κφξθσζεο 

θαη ελαζρφιεζεο κε ηνπ ιφγνπο- γηα λα επηηχρεη ηελ πςειφηεξε δπλαηή γλψζε, ηελ γλψζε 

ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ θφζκν.
97

 Αλαγλσξίδεη κάιηζηα φηη ε ζεσξεηηθή άζθεζε ηεο 

θηινζνθίαο πνπ εθπξνζσπεί ν ίδηνο ηνπνζεηείηαη ζε θαηψηεξν επίπεδν απφ ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε ηεο θηινζνθίαο πνπ εθπξνζσπνχζαλ νη κνλαρνί.
98

  

 Παξφια απηά ε πίζηε ηνπ Φειινχ ηέζεθε ππφ ακθηζβήηεζε απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ, 

φπσο ζπλέβε θαη κε άιινπο ινγίνπο, εμαηηίαο ηνπ ειιεληζκνχ ηνπ.
99

 Ο Ησάλλεο Ξηθηιίλνο ζε 

κηα επηζηνιή ηνπ θαηεγνξεί ηνλ Φειιφ, επεηδή πξνηηκνχζε ηελ κειέηε ηνπ Πιάησλα θαη φρη 

ηελ κειέηε ηεο ρξηζηηαληθήο θηινζνθίαο. Ο Φειιφο απαληάεη ζηνλ Ξηθηιίλν φηη ε κειέηε ηνπ 

Πιάησλα ηνλ θαζηζηά θαιχηεξν ρξηζηηαλφ απφ ηνλ ίδην, γηαηί ε δηδαζθαιία ηνπ ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηνλ νξηζκφ ηνπ ρξηζηηαληθνχ δφγκαηνο.
100

 Πξάγκαηη ην πνίεκα πνπ έγξαςε ν 

Φειιφο γηα ην θαζ‟ κο δφγκα απνδεηθλχεη φηη γλψξηδε ζε βάζνο ην πεξηερφκελφ ηνπ ρσξίο ε 

ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ ειιεληθή θηινζνθία λα εκπνδίδεη απηή ηε γλψζε. Πνιινί ρξηζηηαλνί 

παηέξεο, φπσο ν Γξεγφξηνο ν Ναδηαλδελφο, ν Μέγαο Βαζίιεηνο, ν Γξεγφξηνο Νχζζεο, 

αλέκεημαλ ηελ ειιεληθή θηινζνθία κε ην ρξηζηηαληθφ δφγκα.
101

 πλεπψο, ε γλψζε ηεο 

                                                                                                                                                        
ζνθίαο θαὶ ἀηξεκηδνχζῃ δηαλνίᾳ ηε θαὶ θηλήζεη ηνῖο ηο ζνθίαο πηεξνῖο αἰζεξνδξνκεῖ θαὶ δίεηζη πάλησλ 

ἀεὶ θαηὰ ηὴλ παξνηκίαλ βάιινπζα ἐο καθαξίαλ θαὶ ηξπθὴλ νἵαλ ἀθχκνλα θαὶ κὴ ζεζνβεκέλελ κεδὲ 

θνξηηθο ἄξα θαηέρνπζαλ κεδ‟ ἐπηθησκέλελ, (…).  
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ζχξαζελ θηινζνθίαο απνηεινχζε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θαζ‟ κο 

θηινζνθίαο.
102

  

Ζ θαρππνςία κε ηελ νπνία αληηκεηψπηδαλ νξηζκέλνη θχθινη ηνλ ειιεληζκφ ηνπ Φειινχ θη 

άιισλ ζπγρξφλσλ ηνπ ινγίσλ κεηψλεηαη ηνπο επφκελνπο αηψλεο, θαζψο νη κνλαζηηθέο αμίεο 

δελ απνηεινχλ πιένλ χςηζην ηδαληθφ.
103

 Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε θαη σο 

πξνο ηελ έλλνηα ηνπ θηινζφθνπ· απφ ηνλ 12
ν
 αη. θη έπεηηα απνθηά ηελ ζεκαζία ηνπ ζνθνχ ή 

αιιηψο ηνπ πεπαηδεπκέλνπ πνπ θαηέρεη θάζε είδνπο γλψζεο κέζα απφ ηνπο ιφγνπο.
104
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Β. Ζ ἐκ ηοῦ μηδενόρ δεκηνπξγία  

 

1. Ζ δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηνπο ιφγνπο 

 

Ζ έλλνηα ησλ ιφγσλ απνηειεί ηε βάζε ηνπ ρξηζηηαληθνχ δφγκαηνο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

θφζκνπ, ε θαηαγσγή ηεο φκσο καο πεγαίλεη μαλά πίζσ ζηελ θηινζνθία ηεο χζηεξεο 

αξραηφηεηαο, ζηνλ Πιάησλα, ζηνπο Πιαησληζηέο θαη ζηνπο ησηθνχο.
105

 

Ο Πιάησλαο ζηνλ Σίκαην ππνζηεξίδεη φηη ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν κέζα απφ κηα 

εηθφλα- παξάδεηγκα ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ  (δῶνλ ἔκςπρνλ
106

) πνπ πεξηέρεη κέζα ηνπ φια 

ηα λνεηά δσληαλά φληα, φπσο αθξηβψο ν θφζκνο απνηειείηαη απφ εκάο θαη άιια νξαηά 

πξάγκαηα. Πξφθεηηαη γηα έλα λνεηφ κνληέιν πνπ απνηειεί ην ηδαληθφ πξφηππν γηα ηνλ θφζκν, 

κηα ελφηεηα φισλ ησλ Ηδεψλ ησλ δσληαλψλ νπζηψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ θφζκν, φηαλ 

κπνπλ ζε ηάμε.
107 

Ο Θεφο δεκηνπξγεί ηνλ θφζκν, ελψ ζθέθηεηαη ην λνεηφ κνληέιν πνπ 

βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ λνπ ηνπ. Ζ άπνςε ηνπ Πιάησλα ζηνλ Σίκαην είλαη ζεκαληηθή γηαηί, ζε 

αληίζεζε κε άιινπο δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλα, νη Ηδέεο εκθαλίδνληαη σο κέξε ελφο εληαίνπ 

δσληαλνχ ζπλφινπ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.
108

 Οη Πιαησληζηέο, αξγφηεξα, ζα ηαπηίζνπλ 

ην λνεηφ κνληέιν ηεο δεκηνπξγίαο κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζετθνχ λνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν 

Θεφο είλαη λoπο, νη Ηδέεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ζετθφ λνπ νλνκάδνληαη ιφγνη (ζθέςεηο).
109

  

Οη ησηθνί, φπσο έρνπκε ήδε πεη, ήηαλ απηνί πνπ κίιεζαλ πξψηνη γηα ηνλ Λφγν· ήηαλ έλα 

φλνκα πνπ αλαθεξφηαλ ζηνλ ίδην ηνλ Θεφ, ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαλ σο ηνλ ζετθφ λνπ ή 

ηελ ινγηθή πνπ θπβεξλάεη ζηνλ θφζκν. ε αληίζεζε φκσο κε ηνλ Πιάησλα, γηα ηνπο 

ησηθνχο ν Θεφο ήηαλ πιηθφο θαη απνηεινχζε κέξνο ηνπ θφζκνπ πνπ ν ίδηνο δεκηνχξγεζε.
110

 

Ήηαλ κηα έκθπηε πιηθή δχλακε (πῦξ ηερληθφλ) πνπ δηαπεξλνχζε φια ηα πξάγκαηα, δίλνληάο 

ηνπο κνξθή, ηάμε, θαηεπζχλνληάο ηα ζε ζπκθσλία κε ηελ ζεία ζνθία.
111

 Απφ ηελ ζηηγκή πνπ 

ν Λφγνο είλαη κηα πιηθή δχλακε παξνχζα ζε φια ηα πξάγκαηα, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο σο 

δηαηξεκέλνο, ψζηε θάζε πξάγκα λα έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ζπεξκαηηθφ ιφγν. Οη ζπεξκαηηθνί ιφγνη 

είλαη ν Λφγνο ζε κηα δηαηξεκέλε κνξθή θαη δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε ηα ζψκαηα ζηα νπνία 

είλαη παξφληεο σο ε ζεκειηψδεο αξρή ηνπ θαζελφο.
112

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν θάλνπλ ηα πάληα 

λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ εἱκαξκέλε, ηελ ηάμε πνπ ζπλδέεη ηα πξάγκαηα θαη ηα 

ζπκβάληα θαη θαζνξίδεη ηελ εμέιημή ηνπο.
113

  

Οη ρξηζηηαλνί αμηνπνίεζαλ ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο γηα λα δηακνξθψζνπλ ηελ δηθή ηνπο 

αληίιεςε γηα ηνλ Λφγν.
114

 εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ Φίισλα Αιεμαλδξείαο, ε 
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θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ νπνίνπ επεξεάδεη ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαλνχο.
115

 Αθνινπζψληαο ηνπο 

Πιαησληζηέο, παξνπζηάδεη ηνλ Θεφ σο έλαλ αξρηηέθηνλα πνπ ζθηαγξαθεί πξψηα ζην κπαιφ 

ηνπ απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ρηίζεη ζηε ζπλέρεηα.
116

 Σν λνεηφ απηφ κνληέιν ηνπ θφζκνπ 

πεξηέρεη ηηο Ηδέεο, ηα κέηξα, ηα πξφηππα θαη ηηο ζθξαγίδεο πνπ ζα ιάβνπλ ηα φληα ζηνλ 

αηζζεηφ θφζκν.
117

 Ο Φίισλαο νλνκάδεη σο Λφγν ηνλ ζετθφ λνπ, γηαηί θαίλεηαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ δεκηνπξγία σο κηα ινγηθή δηαδηθαζία. Γελ απνηειεί ρσξηζηή ππφζηαζε 

απφ ηνλ Θεφ, αιιά εηθφλα Σνπ· ν Θεφο είλαη παξάδεηγκα ηνπ Λφγνπ θαη ν Λφγνο είλαη 

παξάδεηγκα φισλ ησλ άιισλ φλησλ.
118

 

    Σηο παξαπάλσ ζεσξίεο πξνζπάζεζαλ λα θέξνπλ ζε ζπκθσλία νη πξψηνη ρξηζηηαλνί, ψζηε 

λα παξνπζηάζνπλ ηελ δηθή ηνπο αληίιεςε γηα ηνλ Λφγν. Σελ πξψηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα 

νθείινπκε ζηνλ Χξηγέλε, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηνλ Θεφ σο αξρηηέθηνλα πνπ ζπιιακβάλεη 

πξψηα λνεηά απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ρηίζεη ζηε ζπλέρεηα. Πξηλ απφ φια ηα πξάγκαηα, 

δεκηνπξγήζεθε ε ζεία νθία, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ Λφγν ηνλ πηφ ηνπ Θενχ κέζα απφ ηνλ 

νπνίν ζπληειείηαη ε δεκηνπξγία.
119

 Οη ζθέςεηο ή αιιηψο νη ιφγνη ηνπ Θενχ κέζα απφ ηηο 

νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ηα φληα είλαη παξνχζεο ζηνλ Λφγν, βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην 

αληηθείκελν φηαλ απνθηήζεη χπαξμε θαη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κέζα ζε απηφ. Καηαλνεί 

ηνπο ιφγνπο σο πνηθίιεο αξζξψζεηο ηνπ εληαίνπ ζείνπ Λφγνπ ή αιιηψο ηεο ζείαο νθίαο 

(ζπεξκαηηθνί ιφγνη). Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί θαλείο βιέπνληαο ηνπο ιφγνπο κέζα ζηε 

δεκηνπξγία λα δεη ην ζετθφ ζρέδην θαη ηελ παξνπζία ηνπ.
120

  

    Οη απφςεηο ηνπ Χξηγέλε πεξηείραλ πνιιά ηξσηά ζεκεία θαη δελ έδηλαλ απαληήζεηο ζε έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαζρφιεζε πνιχ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαλνχο, απηφ ηεο «ἐθ ηνῦ 

κεδελφο» δεκηνπξγίαο. Σν ρξηζηηαληθφ δφγκα ππνζηεξίδεη φηη ν θφζκνο δεκηνπξγήζεθε απφ 

ην κεδέλ, φηη πξηλ απφ ηελ δεκηνπξγία δελ ππήξρε χιε αζρεκάηηζηε ζηελ νπνία ν Θεφο 

έδσζε κνξθή. Ο Γξεγφξηνο Νχζζεο θαηαθέξλεη λα δψζεη κηα πην νινθιεξσκέλε απάληεζε 

ζε ζρέζε κε ηνπο πξνγελέζηεξνπο ηνπ, εμεηάδνληαο ηελ θχζε ηεο χιεο.
121

  

      Ζ χιε -ζχκθσλα κε ηνλ Γξεγφξην- δελ ππάξρεη κε απηή ηε κνξθή απηνχζηα θαη 

αλεμάξηεηε ζηελ θχζε. Ο Θεφο δεκηνχξγεζε ηελ χιε κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ θαη ηελ 

έλσζε πνηνηήησλ (δεζηφ, ην θξχν, ην πγξφ, ην μεξφ, ην ρξψκα, ην ζρήκα, ην βάξνο). Σν 

απνηέιεζκα απηήο έλσζεο γηα εκάο απνηειεί ηελ χιε. Οη πνηφηεηεο δελ είλαη πιηθέο απφ 

κφλεο ηνπο, αιιά ζθέςεηο-ιφγνη ζην λνπ ηνπ Θενχ πνπ ππάξρνπλ πάληνηε κε απηή ηε κνξθή. 

Δθηφο απφ ζπζηαηηθά ηεο χιεο είλαη θαη ζπζηαηηθά ησλ ζσκάησλ· ε ζχδεπμε ησλ ιφγσλ 

απνηειεί ην ζψκα, αθνχ θαλέλα ζψκα δελ απνηειείηαη κφλν απφ ην βάξνο, ην ρξψκα, ή ην 

ζρήκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εκείο παξαηεξψληαο έλα ζψκα κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε κε ηε 

ινγηθή καο ην ζρήκα ηνπ, ην ρξψκα ηνπ θαη ηα άιια ζπζηαηηθά ηνπο, λα δηαρσξίζνπκε 

δειαδή ηνλ έλα ιφγν απφ ηνλ άιιν, νη ιφγνη ππάξρνπλ απηφλνκνη ζηνλ ζετθφ λνπ θαη φρη 

ζπλδπαζκέλνη. Ο ζπλδπαζκφο επηηπγράλεηαη έμσ απφ ηνλ ζετθφ λνπ, ζπλεπψο ε χιε δελ 
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ππάξρεη κέζα ζ‟ απηφλ. Ο Θεφο είλαη άπινο θαη δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θάηη πνπ είλαη 

έμσ απφ ηε θχζε ηνπ.
122

  

    Σα ζψκαηα είλαη λνεηά, αθνχ είλαη θηηαγκέλα απφ λνεηέο νληφηεηεο, ηνπο ιφγνπο πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ λνπ ηνπ Θενχ θαη κπνξνχλ επίζεο λα πξνζιεθζνχλ απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ. 

Αθνχ ηα πάληα ζηνλ θφζκν είλαη λνεηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ 

ζθέςεηο-ιφγνπο, κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηά απφ δηαλνεηηθά φληα, φπσο είλαη ν άλζξσπνο, ν 

νπνίνο ιεηηνπξγεί κε έλλνηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα πξάγκαηα. Ζ αλζξψπηλε δηάλνηα είλαη 

θάηη πνπ ν Θεφο κνηξάδεηαη κε ηνλ άλζξσπν, ζπλεπψο ν άλζξσπνο είλαη ηεο ίδηαο 

πλεπκαηηθήο θχζεο κε ηνλ Θεφ. Σελ ίδηα ιεηηνπξγία πνπ εθηειεί ν Θεφο γηα λα δεκηνπξγήζεη 

ηνλ θφζκν κέζα απφ ηνπο ιφγνπο, κπνξεί λα εθηειέζεη ν άλζξσπνο γηα λα γλσξίζεη ηα φληα 

θαη ηνπο ιφγνπο ηνπο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ν άλζξσπνο κπνξεί εμαηηίαο ηεο δηαλνίαο ηνπ θαη 

κέζα απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ λα δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ αληηθείκελα, φπσο έξγα ηέρλεο γηα 

παξάδεηγκα.
123

  

    Ζ ζεσξία γηα ηνπο ιφγνπο δελ εμαληιείηαη κε ηνλ Γξεγφξην Νχζζεο, απαζρνιεί ηνπο 

ρξηζηηαλνχο παηέξεο-θηινζφθνπο ησλ επφκελσλ αηψλσλ. Ο Μάμηκνο ν Οκνινγεηήο απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα. Οη ιφγνη γηα ηνλ Μάμηκν δελ είλαη κφλν ζθέςεηο ηνπ Θενχ αιιά 

νη ελέξγεηεο ηεο επηζπκίαο Σνπ· «είλαη Ηδέεο κέζσ ησλ νπνίσλ ε δεκηνπξγηθή επηζπκία ηνπ 

Θενχ εθδειψλεηαη ζηελ ζχζηαζε θαη ηελ ηάμε ησλ νξαηψλ θαη ησλ αφξαησλ 

δεκηνπξγεκάησλ.».
124

 Ζ ζεσξία γηα ηνπο ιφγνπο είλαη έλα δφγκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ζεία 

νηθνλνκία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ζσηεξίαο. Ζ ζεία νηθνλνκία εθθξάδεηαη θαη 

νινθιεξψλεηαη κέζα απφ ηελ ηξηπιή παξνπζία ηνπ Λφγνπ ζηνλ θφζκν, ζηελ Γξαθή, θαη ζην 

ηζηνξηθφ πξφζσπν ηνπ Ηεζνχ. Ζ παξνπζία ηνπ Λφγνπ ζηνλ θφζκν πξαγκαηνπνηείηαη κέζα 

απφ ηνπο ιφγνπο ησλ δεκηνπξγεκάησλ, ε παξνπζία ηνπ ζηελ Γξαθή πξαγκαηψλεηαη κέζα απφ 

ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηνπο ιφγνπο ηεο Γξαθήο. Ο Λφγνο σο ελζαξθσκέλνο ζην ηζηνξηθφ 

πξφζσπν ηνπ Ηεζνχ ελψλεηαη ππνζηαηηθά κε ηελ αλζξψπηλε θχζε.
125

  

     Ο Λφγνο απνηειεί ην θέληξν ησλ ιφγσλ θαη είλαη παξψλ ν ίδηνο ζε θαζέλαλ απφ απηνχο· 

είλαη ηαπηφρξνλα πνιινί ιφγνη θαη νη πνιινί ιφγνη είλαη έλαο Λφγνο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζπλεθηηθή αηηία πνπ θξαηάεη φια ηα φληα θαη ην ζχλνιν ηεο θηίζεο ελσκέλα κεηαμχ ηνπο θαη 

νξγαλσκέλα ζε κηα ηαμηλνκηθή δνκή, ζχκθσλα κε ηνπο νληνινγηθνχο λφκνπο πνπ θαζηέξσζε 

ν ίδηνο ν Θεφο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν «ηα πάληα νδεγνχλ πίζσ ζηελ παληνδχλακε αξρή ή ζην 

θέληξν».
126

 Σα φληα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θάησ απφ κηα θνηλφηεηα ζχκθσλα κε ηα ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο έδσζαλ νη ιφγνη. Σα άηνκα εληάζζνληαη ζηα είδε ηνπο, θαη ηα είδε ζηα 

γέλε ηνπο, φια ηα πξάγκαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαη κεηά ελψλνληαη φια καδί ζηνλ 

«πςειφηεξν ιφγν ηεο νπζίαο», φπσο νη θξίθνη κηαο αιπζίδαο πνπ νδεγεί ζηνλ Θεφ.
127

 Οη 

ιφγνη είλαη νη αξρέο ηεο νπζίαο ησλ φλησλ πνπ θαζηεξψλνπλ ηηο κεηαθπζηθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα δεκηνπξγήκαηα θαη ζηνλ Ίδην, ψζηε θάζε θνζκηθή θίλεζε λα είλαη ζε ζπκθσλία 

ή ζε αζπκθσλία κε ηελ βαζηθή ινγηθή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Θεφ.
128

  

    Ζ ζεσξία ηνπ Μάμηκνπ γηα ηνπο ιφγνπο είλαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηε θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε 

φζα αλαθέξακε παξαπάλσ. ηφρνο καο είλαη λα δείμνπκε ηελ βαζηθή γξακκή ζθέςεο γχξσ 

απφ ην ζέκα, ψζηε λα θαηαιάβνπκε ηη ήηαλ νη ιφγνη ησλ φλησλ. χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 
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ζεσξίεο, νη ιφγνη απνηεινχλ ηηο αξρέο πνπ ζπληζηνχλ ηελ νπζία ησλ φλησλ. Δίλαη ζθέςεηο 

πνπ ππάξρνπλ ζηνλ λνπ ηνπ Θενχ θαη αθνχ ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγνχλ ηελ χιε 

απφ ηελ νπνία απνηειείηαη ν θφζκνο. Ζ δεκηνπξγία απνθηά χπαξμε κέζα απφ έλα λνεηφ 

κνληέιν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζετθφ λνπ θαη ιεηηνπξγεί σο παξάδεηγκα. πλεπψο ν θφζκνο 

είλαη λνεηφο ζηνλ βαζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ λνεηέο έλλνηεο. Οη ιφγνη βξίζθνληαη φινη 

καδί ελσκέλνη ζηνλ Λφγν θαη ν Λφγνο είλαη παξψλ ζε θαζέλα απ‟ απηνχο· απηνί 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζηα φληα, αθνχ απηά δεκηνπξγεζνχλ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ν 

Λφγνο. Μέζα απφ απηή ηελ αιιεινπρία κηα κεηαθπζηθή ζρέζε ελψλεη ηα δεκηνπξγήκαηα κε 

ηνλ Θεφ, ψζηε θάζε θνζκηθή θίλεζε λα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ βαζηθή ινγηθή Σνπ. 

Σαπηφρξνλα κέζσ απηήο ηεο αιιεινπρίαο φια ηα φληα απνθηνχλ νξγάλσζε θαη ηαμηλνκηθή 

δνκή.  

     Γηα λα πεξηγξαθεί απηή ε ηαμηλνκηθή δνκή απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο παηέξεο αμηνπνηήζεθε 

ηνλ δέληξν ησλ θαηεγνξηψλ πνπ πξφηεηλε ν Πνξθχξηνο ζηελ Δηζαγσγή ηνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Πνξθχξην ζε θάζε θαηεγνξία βξίζθνληαη ηα πςειφηεξα γέλε, ηα ρακειφηεξα είδε, θαη 

κεξηθέο ηάμεηο αθφκα αλάκεζά ηνπο. Δίλαη έλαο ηξφπνο λα θαηαηάμνπκε θάζε πξάγκα 

ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπζίαο ηνπο. ηνπο χζηεξνπο Νενπιαησληζηέο 

ζπλαληάκε έλα ηαμηλνκηθφ ζχζηεκα πνπ ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ε κηα αθνξά ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ ιφγσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ λνπ ηνπ Θενχ θαη ε δεχηεξε ηνπο ελδηάζεηνπο 

ιφγνπο ησλ αηζζεηψλ φλησλ. Ζ ηεξαξρία πνπ πξνηείλνπλ νη ρξηζηηαλνί παηέξεο αθνξά ηνλ 

θηηζηφ θαη ηνλ άθηηζην θφζκν θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ λνεηφ θαη ηνλ αηζζεηφ θφζκν.
129

 

   Ζ πην γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε ζην Βπδάληην ηεξαξρία ηνπ λνεηνχ θαη ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Γηνλχζην ηνλ Αεξνπαγίηε.
130

 ιε ε πξαγκαηηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Γηνλχζην, έρεη κηα ηξηαδηθή δνκή. πσο ν Θεφο ππάξρεη σο κηα ηξηάδα (παηήξ, πηφο, άγην 

πλεχκα), αληίζηνηρα ε νπξάληα ζθαίξα απνηειείηαη απφ ηξεηο ηάμεηο, ε θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο 

ρσξίδεηαη ζε ηξηψλ εηδψλ φληα. Ζ πξψηε ηάμε πεξηέρεη ηα Υεξνπβείκ, ηα εξαθείκ, θαη ηνπο 

Θξφλνπο. Ζ δεχηεξε ηάμε πεξηέρεη ηηο θπξηφηεηεο, ηηο δπλάκεηο, θαη ηηο εμνπζίεο, ελψ ε ηξίηε 

ηηο αξρέο, ηνπο αξράγγεινπο θαη ηνπο αγγέινπο. Δηθφλα ηεο νπξάληαο ηεξαξρίαο απνηειεί ε 

αλζξψπηλε ηξηαδηθή ηεξαξρία ηεο Δθθιεζίαο, ζηελ νπνία ηα ηξία κπζηήξηα -βάπηηζκα, ζεία 

επραξηζηία, ρξίζκα- ππεξεηνχληαη απφ ηξεηο ηάμεηο ηεξέσλ : ηνπο επηζθφπνπο, ηνπο ηεξείο θαη 

ηνπο δηαθφλνπο. Πέξα απφ ηελ εθθιεζηαζηηθή ηεξαξρία ζε αλζξψπηλν επίπεδν έρνπκε ηελ 

ιατθή ηεξαξρία. Σελ πξψηε ηάμε θαηαιακβάλνπλ νη κνλαρνί, ζηελ δεχηεξε εληάζζνληαη νη 

θνζκηθνί θαη ζηελ ηξίηε φζνη επηδηψθνπλ ην βάπηηζκα ή απνθιείζηεθαλ απφ ηελ 

θνηλφηεηα.
131

  

   Ζ παξαπάλσ ηεξάξρεζε είλαη έλα ηεξφ ζχζηεκα, κηα γλψζε πνπ εμνκνηψλεηαη κε ηνλ Θεφ. 

Απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ησλ ηάμεσλ, ησλ ηεξαξρηψλ νπξάλησλ θαη αλζξψπηλσλ, είλαη λα 

θαλεξψζνπλ ηελ δφμα ηνπ Θενχ θαη λα επηζηξέςνπλ ζε ελφηεηα κε απηφλ νιφθιεξε ηελ 

πνιπεηδή δεκηνπξγία.
132

 Ζ ελφηεηα απηή δηέπεη ηνλ θφζκν θαη επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 

ιφγσλ, νη νπνίνη ππάξρνπλ κέζα ζηα πξάγκαηα θαη ηαπηφρξνλα ελνπνηνχληαη ζηνλ Λφγν. Ο 

Θεφο θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ηκήκαηα 

αξκνληθά θαη ηαμηλνκηθά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο, ην θαζέλα απφ ηα νπνία θαηέρεη ηελ δηθή 

ηνπ νξγαληθή ζέζε ζε απηφ ην ζχλνιν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο έρεη κεξίδην ζηνλ 

Λφγν, κπνξεί λα γλσξίζεη απηφ ην ζχλνιν θαη κέζα απφ ηνλ δηθφ ηνπ ζπλδπαζκφ ζθέςεσλ λα 

δεκηνπξγήζεη ηα δηθά ηνπ έξγα ηέρλεο θαη εηδηθφηεξα έξγα «ινγνηερληθά».  
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2. Ζ δεκηνπξγία ηνπ «ινγνηερληθνχ» έξγνπ - ιφγνπ  

 

      Οη ιφγνη ήηαλ θείκελα πνπ είραλ γξαθηεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο, 

ε νπνία γηα ηνπο βπδαληηλνχο απνηεινχζε κηα «ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο», φπσο πνιχ ζσζηά 

παξαηεξεί ν Καηζαξφο ζην παξαθάησ απφζπαζκα : «Ζ δηεηζδπηηθή δχλακε ηεο Ρεηνξηθήο ζε 

φια ηα ινγνηερληθά γέλε θαη είδε ηεο βπδαληηλήο ινγνηερλίαο επηβεβαηψλεη ηελ θπξίαξρε 

ζέζε ηεο ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηνπ Βπδαληίνπ, φρη κφλν σο έλδπκα ιφγνπ, κε ζθνπφ λα 

δηαλζίζεη ηε κνξθή αιιά σο επηθξαηνχζα «ζεσξία ινγνηερλίαο», πνπ ζπκππθλψλεη ην λφεκα 

ηεο πξαγκαηηθήο νπζίαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ ιφγνπ ζηνπο αξκνληθνχο ξπζκνχο ηνπ 

ζχκπαληνο.».
133

 Πξηλ απφ ηνλ Καηζαξφ, ν Beck πξψηνο αλέδεημε απηή ηελ πιεπξά ηεο 

βπδαληηλήο ξεηνξηθήο ζην ηζηνξηθφ άξζξν ηνπ κε ηίηιν : «Ζ ξεηνξηθή ησλ βπδαληηλψλ σο 

έθθξαζηο ηνπ βπδαληηλνχ πλεχκαηνο», φκσο, φπσο θαη ηφηε, έηζη θαη ζήκεξα ε παξνπζία ηεο 

ξεηνξηθή ζηα βπδαληηλά θείκελα ινγαξηάδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο σο 

«ζηφκθνο», «ζάλαηνο θάζε γλήζηαο ινγνηερλίαο», θαη «αλνχζηα θελνινγία».
134

  

     Ζ ιεηηνπξγία ηεο ξεηνξηθήο σο «ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο» ζην Βπδάληην απνηειεί πξντφλ 

ελφο θαηλνκέλνπ πνπ ζηα ηηαιηθά απνδίδεηαη κε ηνλ φξν letteraturizzazione (literaturization < 

ινγνηερλνπνίεζε), θαηά ην νπνίν παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε απφ πξσηνγελείο κνξθέο ηεο 

ξεηνξηθήο ζε δεπηεξνγελείο.
135

 Ζ ζεκαζία πνπ θαηείρε ε πεηζψ κεηψλεηαη, ε αθήγεζε 

απνκαθξχλεηαη απφ ηα δεκφζηα ζπκθξαδφκελα, απνθηά έλαλ πην πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, θαη 

απεπζχλεηαη ζε έλα αλαγλσζηηθφ θνηλφ.
136

 Ζ επηθξάηεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ έλαληη ηνπ 

πξνθνξηθνχ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ «ινγνηερλνπνίεζε» ηεο ξεηνξηθήο.
137

 Ζ εθπαίδεπζε 

άζθεζε επίζεο ζεκαληηθή επηξξνή· κε ηνλ Ηζνθξάηε ε ξεηνξηθή έγηλε ην θεληξηθφ κάζεκα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο θαινχληαλ λα 

αζθήζνπλ θξηηηθή ή λα κηκεζνχλ ξεηνξηθνχο ιφγνπο δηάθνξσλ ζπγγξαθέσλ.
138

 Ζ ζπκβνιή 

ηνπ Ηζνθξάηε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Τπήξμε ν πξψηνο πνπ δελ 

εθθψλεζε δεκφζηα ηνπο ιφγνπο ηνπ αιιά ηνπο εμέδσζε θαη ηνπο δεκνζίεπζε κε ζθνπφ λα 

δηαβαζηνχλ.
139

 Ζ θίλεζε ηεο letteraturizzazione μεθηλάεη κε ηνλ Ηζνθξάηε θαη θνξπθψλεηαη 

ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο «δεχηεξεο ζνθηζηηθήο».
140
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 Ζ πξσηνγελήο ξεηνξηθή ήηαλ απηή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηνλ δεκφζην βίν κε ζθνπφ λα πείζεη. 
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 Με ηελ επηθξάηεζε ηεο ξεηνξηθήο ηα αληίζηνηρα εγρεηξίδηα απνθηνχλ επξχηαηε θπθινθνξία· νη 
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 Μηιάκε γηα ηελ πεξίνδν απφ ηνλ 1
ν
 αη. έσο ηνλ 3

ν
 αη. κ.Υ. θαηά ηελ νπνία ζνθηζηέο αζρνιήζεθαλ 

θπξίσο κε ηελ ξεηνξηθή, ε νπνία εμππεξεηνχζε ηελ ςπραγσγία ελφο θαιιηεξγεκέλνπ θνηλνχ. Βι. 

Nesselrath 2005, ζ. 274-276. Έλαλ αηψλα κεηά ηε δσεξή ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνλ σθξάηε θαη ηνλ 

ζνθηζηή Γνξγία πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Πιάησλα ζηνλ Γνξγία θαη δειψλεη ηελ αληίδξαζε ησλ 

θηινζφθσλ ελαληίνλ ηεο ζηφρσλ ηεο ξεηνξηθήο, ν Ηζνθξάηεο αλαθέξεηαη ζηελ ξεηνξηθή σο θηινζνθία 

ηνπ ιφγνπ, ζπλδένληαο ηηο κε απηφ ηνλ ηξφπν. Βι. Easterling- Knox, ζ. 675 θαη Constantinides 2003, ζ. 

40. Γηα ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ν Ηζνθξάηεο γηα ηελ βπδαληηλή ξεηνξηθή βι. Beck 1965, ζ. 106. 
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    Σελ ίδηα πεξίνδν νη θηινζνθηθέο ζρνιέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ξεηνξηθή σο κέζν πνπ 

εληζρχεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θηινζνθηθνχ κελχκαηνο.
141

 χκθσλα κε ηνπο ησηθνχο, ε 

ξεηνξηθή απνηειεί κέξνο ηεο ινγηθήο θαη νξίδεηαη σο «επηζηήκε ηεο εχζηνρεο νκηιίαο γηα λα 

αλάπηπμε ζεκάησλ ζε ζπλερή ιφγν».
142

 Ζ έθθξαζε ηνπ ιφγνπ πξέπεη λα αθνινπζεί κηα 

νξηζκέλε ηάμε, ψζηε νη θξάζεηο πνπ έπνληαη λα βξίζθνληαη ζε ινγηθή αιιεινπρία κε εθείλεο 

πνπ πξνεγνχληαη, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηε θχζε κε ηηο ζρέζεηο ησλ φλησλ.
 143

 Ζ ινγηθή 

νξγαλψλεη ηνλ ελδηάζεην ιφγν (δηάλνηα, ζθέςε) θαη ε ξεηνξηθή νξγαλψλεη ηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν (γισζζηθή έθθξαζε), ψζηε λα αλαπαξηζηά ηελ ηάμε πνπ δηέπεη ηελ ζθέςε.
144

 ηφρνο 

ήηαλ ε αιήζεηα, σο ζπλέπεηα ηεο νξζήο ζθέςεο θαη ηεο ινγηθήο εμήγεζεο ησλ γεγνλφησλ πνπ 

εθθξάδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ξεηνξηθή ηέρλεο.
145

  

    Γηα ηνπο Νενπιαησληζηέο ε ξεηνξηθή ήηαλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν (πξνπαηδεία) γηα ηελ 

κειέηε ηεο δηαιεθηηθήο. Ζ ινγηθή δηαδηθαζία ηνπ νξηζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο, θαζνξηζηηθή γηα 

ηελ θαηαλφεζε ελφο θηινζνθηθνχ ζέκαηνο, δηδαζθφηαλ ζηνπο καζεηέο αξρηθά κέζα απφ ηελ 

ξεηνξηθή ζεσξία ησλ ζηάζεσλ, ε νπνία ηειεηνπνηήζεθε ηνλ 2
ν
 αη. κ. Υ απφ ηνλ Δξκνγέλε 

απφ ηελ Σαξζφ.
146

 Σα έξγα ηνπ Δξκνγέλε γίλνληαη αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη ζρνιηαζκνχ 

απφ ηνπο Νενπιαησληζηέο θαη θαζηεξψλνληαη σο ν θαλφλαο ηεο ξεηνξηθήο εθπαίδεπζεο, 

δηαηεξψληαο απηφ ην πξνλφκην έσο ην ηέινο ηεο βπδαληηλήο επνρήο.
147

 Σν ελδηαθέξνλ ησλ 

Νενπιαησληζηψλ επεθηάζεθε ζην έξγν ηνπ κε ηίηιν «Πεξί Ιδεψλ», ζην νπνίν ν ζπγγξαθέαο 

κηιάεη γηα επηά ηδέεο (κνξθέο ηνπ ιφγνπ
148

) θαη ηα είδε ηνπο πνπ ζπλζέηνπλ ην ινγνηερληθφ 

έξγν κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ νθηψ θαηεγνξηψλ.
149

 Κάζε ινγνηερληθφ έξγν πξνθχπηεη απφ 

έλαλ κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ηα νπνία καο βνεζάλε λα αληρλεχζνπκε 

ηε δνκή ελφο απνζπάζκαηνο θαη ηηο αξρέο κε ηηο νπνίεο θηηάρηεθε. Ο Δξκνγέλεο παξνπζηάδεη 

ην ινγνηερληθφ έξγν σο έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ, κηα δσληαλή αξκνλία ησλ κειψλ πνπ ηνλ 

ζπλζέηνπλ.
150

 

     Ζ πξφζιεςε ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ απφ ηνλ Δξκνγέλε σο δσληαλφ νξγαληζκφ ζηάζεθε 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηνπο Νενπιαησληζηέο, νη νπνίνη κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

Πιάησλα, αζρνιήζεθαλ θαη κε ηελ ινγνηερληθή εξκελεία (εμήγεζε) ησλ έξγσλ ηνπ 

θηινζφθνπ.
151

 Παξήγαγαλ κηα ζεηξά απφ ζρφιηα ζηνλ Φαίδξν θαη ηνλ Σίκαην πνπ επεξέαζαλ 

θαζνξηζηηθά ηελ αληίιεςε γηα ηελ ινγνηερληθή δεκηνπξγία ηνπο επφκελνπο αηψλεο.
152

 Σελ 
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αθεηεξία απνηέιεζε ε δήισζε ηνπ Πιάησλα ζηνλ Φαίδξν, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

ινγνηερληθφ έξγν είλαη έλα εληαίν ζχλνιν πνπ ιεηηνπξγεί σο κνλάδα, απνηειείηαη απφ κέξε 

πνπ ζπλδένληαη νξγαληθά κεηαμχ ηνπο, ψζηε αλ αθαηξεζεί θάπνην απ‟ απηφ, ε ηαπηφηεηα –ηα 

νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά- ηνπ έξγνπ ζα θινληζηεί. Ζ νξγαληθή ελφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί, 

φηαλ ηα κέξε ηεο δηαηεξνχλ κηα αλαγθαζηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο, φκνηα κε απηή ησλ κειψλ 

ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ. Υσξίο απηή ηελ 

ζρέζε δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ζθνπφο πνπ επηδηψθεη λα επηηχρεη ν δεκηνπξγφο κέζα 

απφ ην έξγν ηνπ, αληηζέησο, ην δεκηνχξγεκα ηνπ ζα είλαη παξάινγν θαη ρσξίο λφεκα. Ζ 

θηινζνθηθή γλψζε γηα ην δήηεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ν δεκηνπξγφο, ζχκθσλα κε 

παξαηεξήζεηο ηνπ Πιάησλα ζηνλ Γνξγία θαη ηνλ Φαίδξν, είλαη απηή πνπ θαηαθέξλεη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ελφηεηα.
153

 

    Οη Νενπιαησληζηέο ηνπ 5
νπ

 θαη ηνπ 6
νπ

 αη., ζηεξηδφκελνη ζηελ ζεσξία ηεο ινγνηερληθήο 

ελφηεηαο, δηακφξθσζαλ θαη δηθέο ηνπο λέεο απφςεηο.
154

 Τπνζηήξημαλ φηη ν θαιιηηέρλεο είλαη 

δεκηνπξγφο νξγαληζκψλ πνπ αληαλαθινχλ ηελ κεγάιε δσληαλή αιήζεηα, δειαδή ηνλ θφζκν 

πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Θεφ Γεκηνπξγφ.
155

 Σν ινγνηερληθφ έξγν είλαη έλαο 

κηθξνζθνπηθφο νξγαληζκφο ηνπ ζχκπαληνο πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ έλαλ ηερλίηε πνπ 

δεκηνπξγεί κέζα απφ λνεηά κνληέια, φπσο αθξηβψο ν Θεφο Γεκηνπξγφο.
156

 Ζ αλαινγία 

αλάκεζα ζηνλ κηθξφθνζκν θαη ηνλ καθξφθνζκν πνπ ππεξαζπίδεηαη ν Πιάησλαο ζηνλ Σίκαην-

απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ινγνηερληθφ έξγν απνηειεί κηθξνζθνπηθφ νξγαληζκφ ηνπο ζχκπαληνο-

επηηξέπεη ηελ πξφζιεςε θαη εξκελεία ηνπ έξγνπ κε φξνπο θνζκνινγηθνχο.
157

 Ζ ζρέζε είδνπο 

θαη γέλνπο πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο ησλ φλησλ θαη επηηξέπεη ηελ αλαινγία κεηαμχ ηνπ αηζζεηνχ 

θαη ηνπ λνεηνχ θφζκνπ, αμηνπνηείηαη γηα πεξηγξαθή ηεο ινγνηερληθήο ζχλζεζεο.
158

 

     Σα πην κηθξά ηκήκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ινγνηερληθφ έξγν -ηα πξνγπκλάζκαηα, ηα 

ζρήκαηα ιέμεσλ θαη δηαλνίαο, νη ηξφπνη- έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηηο θηινζνθηθέο ππνζηαηηθέο 

θαηεγνξίεο, ηα γέλε θαη ηα είδε.
159

 Ζ ζχλζεζε ησλ ξεηνξηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ ζε έλα 

ινγνηερληθφ έξγν (κηθξφθνζκνο) απνηειεί εηθφλα ηεο ζχλζεζε ηνπο θφζκνπ (καθξφθνζκνο). 

πσο αθξηβψο ηα είδε ησλ φλησλ δηαηεξνχλ κηα αιπζηδσηή ζρέζε κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ 

ιφγσλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο, έηζη θαη ηα ξεηνξηθά ζηνηρεία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζα απφ 

ινγηθέο ζρέζεηο.
160

 Έλα ηέηνην παξάδεηγκα πνπ μερσξίδεη ν Beck απνηειεί κηα νκάδα ηξνπψλ 

πνπ εληάζζεηαη ζηελ κεησλπκία θαηά ηελ νπνία έλα αληηθείκελν κεηνλνκάδεηαη ζχκθσλα κε 
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 Ζ άπνςε γηα ηελ νκνηφηεηα ηνπ ηερλίηε κε ηνλ Γεκηνπξγφ ππήξρε θαη πξηλ απφ ηνπο 

Νενπιαησληζηέο ηνπ 5
νπ 

αη. Ο γιχπηεο, ν δσγξάθνο, θαη ν αξρηηέθηνλαο ζεσξνχληαλ επίζεο φκνηνη κε 

ηνλ Γεκηνπξγφ. Δθθξαζηήο ηεο άπνςεο απηήο ήηαλ θαη ν Φίισλαο Αιεμαλδξείαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 
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 χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλαινγία απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ χιε είλαη νη ραξαθηήξεο, ην 

ζθεληθφ, ν ρξφλνο, ν ηφπνο δξάζεο ησλ δηαιφγσλ ηνπ Πιάησλα, ζηελ θνζκηθή κνξθή αληηζηνηρεί ην 

χθνο πνπ είλαη γξακκέλνο ν δηάινγνο, ζηε θχζε αληηζηνηρεί ν ηξφπνο πνπ αλαπηχζζεη ηελ ζπδήηεζε 
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ην είδνο ζην νπνίν αλήθεη, θαη ην είδνο θαηά ην γέλνο.
161

 Οη ινγηθέο απηέο ζρέζεηο επηηξέπνπλ 

ζηνλ άλζξσπν πνπ ζθέθηεηαη ινγηθά λα ζπιιάβεη ην λφεκα πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ 

κεησλπκηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ.  

    Σν ινγνηερληθφ έξγν κέζα απφ ηελ ζεσξία ησλ Νενπιαησληζηψλ αλαιακβάλεη λα 

εμππεξεηήζεη κηα αλψηεξε αιήζεηα, ηελ αιήζεηα γηα ηνλ θφζκν, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε κηα 

αλαπαξάζηαζε ησλ ζρέζεσλ δηέπνπλ ηνλ θφζκν -λνεηφ θαη αηζζεηφ- κέζα απφ ηελ ξεηνξηθή 

ζεσξία (κεηαθπζηθή ιεηηνπξγία ξεηνξηθήο). Οη ιφγνη ησλ βπδαληηλψλ είλαη πξντφληα ηεο 

ζπλάληεζεο ηεο ζεσξίαο ηεο ινγνηερληθήο εμήγεζεο ησλ Νενπιαησληζηψλ θαη ηεο 

ρξηζηηαληθήο θνζκνζεσξίαο, φπσο πξνέθπςε ζε βάζνο ρξφλνπ. Με ηελ βνήζεηα ηεο 

ξεηνξηθήο σο «ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο» ζα θαηαθέξνπλ λα εθθξάζνπλ ηελ ρξηζηηαληθή 

ζεσξία γηα ην κπζηήξην ηεο Γεκηνπξγίαο θαη λα ηελ ζέζε ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζ‟ απηή.
162

     

Καζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξφζιεςε ηεο ξεηνξηθήο σο «ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο» 

ζηάζεθε ε πεξίνδνο ηεο εηθνλνκαρίαο. Ο Γακαζθελφο γηα λα ππεξαζπηζηεί ηελ αλζξψπηλε 

ηδηφηεηα ηεο ινγηθήο ζην πξφζσπν ηνπ Υξηζηνχ, ρξεζηκνπνηεί ηελ ζρέζε έλλνηαο θαη 

εηθφλαο. Δίκαζηε «εηθφλα» ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ππνζηεξίδεη· ν λνπο καο αληηζηνηρεί ζηνλ Θεφ, 

ν ιφγνο καο ζηνλ πηφ Λφγν θαη ε ςπρή καο ζην Άγην Πλεχκα. Ο ιφγνο είλαη ε ζθέςε καο, ε 

ινγηθή καο πνπ απνηππψλεηαη ζηηο ιέμεηο. Σα θείκελα πνπ βξίζθνληαη γξακκέλα ζηα βηβιία 

είλαη κηα αληαλαθιψκελε εηθφλα ηνπ ιφγνπ ή αιιηψο ησλ ζθέςεσλ καο.
163

 πλεπψο, εθφζνλ ν 

ιφγνο καο αληηζηνηρεί ζηνλ Λφγν ηνπ Θενχ, ηα θείκελά πνπ αληαλαθινχλ ηνλ αλζξψπηλν 

ιφγν, αληαλαθινχλ ηαπηφρξνλα θαη ηνλ Λφγν ηνπ Θενχ. Δμαηηίαο ηεο ζρέζεο νκνηφηεηαο πνπ 

δηαηεξεί ν άλζξσπνο κε ηνλ Θεφ κέζσ ηνπ ιφγνπ, ε έθθξαζε ηνπ ιφγνπ κέζα απφ θάζε 

είδνπο θείκελν θπξηάξρεζε ζην Βπδάληην.  

 πσο είδακε ζην πξψην κέξνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν 

«ἐθ ηνῦ κεδελφο» κέζα απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ ή αιιηψο ηνπο ιφγνπο ηνπ. Ο άλζξσπνο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ κεηέρεη ζηνλ ιφγν ηνπ Θενχ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κέζα απφ ηνλ ινγηθφ 

ζπλδπαζκφ ησλ ζθέςεψλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο, νη αλζξψπηλεο 

ζθέςεηο απνηεινχλ ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα νηθνδνκεζεί ν αλζξψπηλνο ιφγνο. Οη 

λνεκαηηθέο αξρέο απνθηνχλ κνξθή (χιε) κέζσ ηεο ξεηνξηθήο ζεσξίαο, ε νπνία 

απνηππψλεηαη ζηνλ ιφγν. Ο ζπγγξαθέαο δεκηνπξγεί ην ινγνηερληθφ έξγν κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν. Σν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη αλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζπγγξαθέα πξφθεηηαη γηα δεκηνπξγία «ἐθ ηνπ κεδελφο», δειαδή αλ ν 

άλζξσπνο κπνξεί λα παξάγεη ιφγν ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζε θάπνην πξνυπάξρνλ κνληέιν. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ πξσηφηππε ινγνηερληθή δεκηνπξγία πνπ μεπεξλά 

ηελ κίκεζε παιαηψλ πξνηχπσλ.
164

  

Σελ απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα ζα δψζεη πξψηνο ν Παηξηάξρεο Φψηηνο (10
νο

 αη.) κέζα 

απφ ηελ ινγνηερληθή θξηηηθή πνπ αζθεί ζε έξγα παγαληζηψλ θαη ρξηζηηαλψλ ζπγγξαθέσλ 
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 Kustas 1973, ζ. 120-122. Ζ αλαπαξαζηαηηθή ηδηφηεηα ηνπ ιφγνπ (θεηκέλνπ) δηθαηψλεηαη κέζα απφ 

ην ξεηνξηθφ είδνο ηεο έθθξαζεο. Μεηά ην ηέινο ηεο εηθνλνκαρίαο ηνλ 9
ν
 αη. ε παξαγσγή εθθξάζεσλ 

αλζεί ζην Βπδάληην, δηαπνηίδεη φια ηα είδε θαη ηα πθνινγηθά επίπεδα ηεο ινγνηερλίαο (βι. Αγαπεηφο 

2006, ζ. 35-37). Ζ ζεκαζία πνπ απέθηεζαλ νη εηθφλεο γηα ηνπο βπδαληηλνχο κεηά ην ηέινο ηεο 

εηθνλνκαρίαο θαη ν θηινζνθηθφο ιφγνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζπλέβαιε 

θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεσξίαο ηνπ ιφγνπ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 
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ζηελ Βηβιηνζήθε.
165

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ χθνπο ησλ παγαληζηηθψλ έξγσλ ζηεξίδεηαη ζηηο 

ξεηνξηθέο ζεσξίεο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα ζε απηέο ηνπ Δξκνγέλε.
166

 Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ρξηζηηαληθψλ έξγσλ θαηαθεχγεη ζηηο πλεπκαηηθέο θαη εζηθέο αξεηέο ηεο 

ρξηζηηαληθήο εζηθήο, δηακνξθψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα λέα  ρξηζηηαληθή ινγνηερληθή 

ζεσξία, φπσο ππνζηεξίδεη ν Kustas.
167

 Ο ελ ιφγσ κειεηεηήο μερσξίδεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

φξν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Φψηηνο γηα λα εμάξεη ηηο ινγνηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ απνζηφινπ 

Παχινπ, ην ἔκθπηνλ θάιινο. ε απηφ ην πεξηβάιινλ ν φξνο κπνξεί λα εξκελεπζεί σο «ζετθφ 

δψξν ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ νληνινγηθή νκνξθηά ηεο αιήζεηαο», φκσο ε ρξήζε ηνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο θξίζεηο ρξηζηηαλψλ ζπγγξαθέσλ, φπσο έρεη επηζεκαλζεί.
168

 Ο 

Φψηηνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν θαη ζε θξίζεηο παγαληζηψλ ζπγγξαθέσλ, ζέινληαο λα απνδψζεη 

ζε φινπο ηελ έλλνηα ηεο πξσηνηππίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ έθθξαζε. 

Σν ἔκθπηνλ θάιινο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζπλδέεηαη κε ηνλ φξν αηνζρέδηνλ 

ἰζρχλ, φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλψλπκνη γηα λα απνδψζνπλ ην ηδαληθφ «πεξί 

θπζηθφηεηαο» πνπ ππεξαζπηδφηαλ ν Φψηηνο. Ση αθξηβψο φκσο αθνξά ην ηδαληθφ απηφ; Αθνξά 

ηνλ θπζηθφ ηξφπν έθθξαζεο πνπ δελ αθνινπζεί ηελ ρξήζε ηερλεηνχ θαιισπηζκνχ ή αθνξά 

έλαλ θπζηθφ ηξφπν έθθξαζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ζπγγξαθέα θαη 

μεπεξλά ηε κίκεζε πξνηχπσλ; Ζ ρξήζε ησλ φξσλ ἔκθπην θάιινο θαη αηνζρέδηoο ἰζρὺο ζηηο 

θξίζεηο ζπγγξαθέσλ πνπ ηαπηίδνληαη κε ηνλ θαιισπηζκέλν θαη ξεηνξηθά επεμεξγαζκέλν 

ιφγν (Ληβάλην, Ζξσδηαλφ), απνδεηθλχεη φηη δελ αλαθέξνληαη ζε έλαλ θπζηθφ ηξφπν έθθξαζεο 

πνπ δελ ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο ηεο ξεηνξηθήο.
169

 Ο θπζηθφο ηξφπνο έθθξαζεο πνπ 

ππεξαζπίδεηαη ν Φψηηνο, παξαπέκπεη ζε κηα αλεμάξηεηε πξνζσπηθή έθθξαζε.  

    Μηα λέα πξφζιεςε ηεο ξεηνξηθήο ζεσξίαο απφ ηνλ Φψηην δηθαηνινγεί ην παξαπάλσ 

ζπκπέξαζκα. Ζ ξεηνξηθή -ζχκθσλα κε ηνλ Φψηην- δελ είλαη κηα ηέρλε πνπ επηλφεζε ν 

άλζξσπνο, αιιά έλα θαηλφκελν ζετθήο πξνέιεπζεο πνπ εθδειψλεηαη κέζα απφ ηελ ζσζηή 

ρξήζε ηεο γιψζζαο:  «εἰ δ‟ ὁ ηο θχζεσο πιάζηεο αηὸο θαὶ ηλ γισζζλ ὁ ηερλίηεο, πο νθ 

ἔζηηλ ἀθφινπζνλ κιινλ ηνὺο καζεηὰο ηνῦ ιφγνπ ηῶ θαζήθνληη θερξζζαη ιφγῳ;».
170

 Απφ ηε 

ζηηγκή ινηπφλ πνπ ν Γεκηνπξγφο ηεο θχζεο είλαη ν ηερλίηεο ησλ γισζζψλ, νη καζεηέο ηνπ 
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 Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κέρξη θαη ηελ επνρή ηνπ Φσηίνπ δελ ππήξραλ ζπγγξαθείο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηνλ δηθφ ηνπο αλεμάξηεην ηξφπν έθθξαζεο. Οη παηέξεο ησλ πξψησλ βπδαληηλψλ αηψλσλ 

(4
νο

-6
νο

 αη.) δηαθξίζεθαλ θαη απνηειέζαλ πξφηππα ξεηνξηθνχ χθνπο γηα ηνπο ζπγγξαθείο ησλ επφκελσλ 

αηψλσλ, εμαηηίαο απηήο ηεο αλεμαξηεζίαο. Ο Γξεγφξηνο ν Ναδηαλδελφο ήηαλ έλαο απ‟ απηνχο πνπ απφ 

ηνλ 10
ν
 αη. θαη ζην εμήο ζα γίλεη πξφηππν ξεηνξηθνχ χθνπο. (βι. Jeffreys 2008, ζ. 835). Σα έξγα ηνπ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο καδί κε ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γξακκαηείαο (βι. Markopoulos 2008, ζ. 788). Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ επνλνκαδφκελσλ 

«ζθνηεηλψλ αηψλσλ» (6
νο

-8
νο

 αη.), ε δεκηνπξγηθή απηή πνξεία αλαθφπηεηαη. Οη άλζξσπνη ηεο επνρήο 

πάιεπαλ λα μεπεξάζνπλ ηνλ άγρνο θαη ηελ αβεβαηφηεηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ςάρλνληαο ηε ιχζε 

ζηελ πίζηε ηνπο. Απ‟ ηελ άιιε νη αξέζεηο έθαλαλ επείγνπζα ηελ αλάγθε λα ζπγθεληξσζεί θαη λα 

θαηαγξαθεί ην ρξηζηηαληθφ δφγκα θαη λα δηεπθξηληζηνχλ ακθηιεγφκελα δεηήκαηα. Ζ ινγνηερληθή 

παξαγσγή ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αθνξά θπξίσο ρξηζηηαληθά ζέκαηα κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη 

εγθπθινπαηδηθνχ ραξαθηήξα έξγα, ζηα νπνία ζα κπνξεί λα αλαηξέμεη θαλείο γηα νηηδήπνηε ζρεηηθφ ηνλ 

απαζρνιεί (πξαγκαηείεο θαηά ησλ αηξέζεσλ, πξαθηηθά ζπλειεχζεσλ, επηηνκέο ηεο νξζφδνμεο πίζηεο, 

θα). Παξάιιεια, ελδηαθέξνλ παξαηεξείηαη γηα ηελ παξαγσγή εγρεηξηδίσλ πξαθηηθνχ ραξαθηήξα 

(εθπαηδεπηηθά εγρεηξίδηα, ηαηξηθέο θαη λνκηθέο πξαγκαηείεο) πνπ έρνπλ ζηφρν λα εμππεξεηήζνπλ 

αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (βι. Chrysos 2002, ζ. 13-19). Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ πξσηφηππεο 

θσλέο -ν Ρσκαλφο ν Μεισδφο θαη ν Ησάλλεο Γακαζθελφο- θαηάθεξαλ λα μερσξίζνπλ γηα ηνλ δηθφ 

ηνπο πξνζσπηθφ ηξφπν έθθξαζεο.  
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ιφγνπ αιιά θαη νη ππφινηπνη άλζξσπνη πνπ κεηέρνπλ ζηνλ ιφγν έρνπλ εθ θχζεσο ηελ 

ηθαλφηεηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν. Ζ ζετθή πξνέιεπζε ηεο ξεηνξηθήο ηελ 

θαζηζηά έλα θαηλφκελν θαζνιηθφ πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζθαίξα ηεο αλζξψπηλεο 

επηλφεζεο, ηεο κφξθσζεο, ηεο κίκεζεο, ησλ επίθηεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη κεηαθέξεηαη 

ζην «βαζίιεην ησλ θπζηθψλ λφκσλ θαη ησλ βαζηά ξηδσκέλσλ πνηνηήησλ».
171

 Σν πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο θαζνιηθήο ηέρλεο ηεο πεηζνχο απνηεινχλ νη 

απφζηνινη, νη αηνζρέδηνη ῥήηνξεο ηο νἰθνπκέλεο. Ο απφζηνινο Παχινο είλαη απηφο πνπ 

επαηλείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Φψηην, επεηδή αθξηβψο δελ κηκείηαη θαλέλα πξφηππν, αιιά 

απνηειεί ν ίδηνο απφ κφλνο ηνπ έλα «αλππέξβιεην κνληέιν ξεηνξηθήο ηειεηφηεηαο».
172

  

Έλαλ αηψλα αξγφηεξα ν Φειιφο ζα κηιήζεη γηα ηελ ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη ηελ 

αλεμάξηεηε πξνζσπηθή έθθξαζε κέζα απφ ηελ θνζκνινγηθή ζεσξία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. ηνλ 

ιφγν ηνπ γηα ην ξεηνξηθφ χθνο ηνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Ναδηαλδελνχ, είλαη εκθαλήο ε γλψζε θαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο ρξηζηηαληθήο θνζκνινγηθήο ζεσξίαο θαη ηεο λενπιαησληθήο ζεσξίαο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ, κε ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ν Γξεγφξηνο σο πξσηφηππνο 

ζπγγξαθέαο πνπ εθθξάδεηαη κε έλαλ αλεμάξηεην πξνζσπηθφ ηξφπν ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζηελ 

κίκεζε.
173

 χκθσλα κε ηνλ Φειιφ, ηα έξγα ηνπ Ναδηαλδελνχ δελ κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ 

ζχκθσλα κε ηελ πξνυπάξρνπζα ξεηνξηθή παξάδνζε, γηαηί μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ζε ξεηνξηθή 

επεμεξγαζία απηά ησλ πξνεγνχκελσλ ζπγγξαθέσλ. Ο Γξεγφξηνο θαηείρε φιεο ηηο αξεηέο ηεο 

ξεηνξηθήο ζηελ ςπρή ηνπ, ήηαλ ν ίδηνο έλα αξρέηππν πθνινγηθφ κνληέιν (ραξαθηήξ)
174

 γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ, γη‟ απηφ θαη δελ ρξεηαδφηαλ λα αθνινπζήζεη θάπνην παξάδεηγκα γηα ηελ 

ζπγγξαθή ησλ ιφγσλ ηνπ.  

Σν πξνζσπηθφ χθνο, πνπ ν Φειιφο νλνκάδεη ραξαθηήξ, απνθηά έθθξαζε κέζα απφ ηηο 

ξεηνξηθέο ηδέεο πνπ παξνπζηάδεη ν Δξκνγέλεο ζην ζχγγξακκά ηνπ «Πεξί ηδεψλ». Μέρξη θαη 

ην 11
ν
 αη. ζηα ξεηνξηθά ζρφιηα νη ηδέεο εκθαλίδνληαη σο γεληθέο αξεηέο, κέζα απφ ηνλ 

κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ησλ νπνίσλ απνθηνχζε κνξθή ν ιφγνο. Πξνζέθεξαλ έλαλ θνηλφ ηξφπν 

έθθξαζεο, πξνζδίδνληαο ζηνλ ιφγν νηθνπκεληθή δηάζηαζε θαη εζηθή δηάζηαζε ηαπηφρξνλα, 

θαζψο ηηο ζπλαληάκε θαη σο ηδηφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα ζηελ ρξηζηηαληθή εζηθή.
175

 Σνλ 11
ν 

αη. 

ζηα ζρφιηα ηνπ Ησάλλε ηθειηψηε ζηνλ Δξκνγέλε νη ηδέεο εμηζψλνληαη κε ηηο εζηθέο αξεηέο, 

έηζη ψζηε ν ζπλδπαζκφο ηνπο λα αλαπαξηζηά (κίκεζε) ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ζπγγξαθέα.
176
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 Afinogenov 1995, ζ. 344. 
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 Afinogenov 1995, ζ. 344. 
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 Papaioannou 2013, ζ. 57-65. 
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 ηαλ αλαθέξεηαη ζε άιινπο ξήηνξεο, ν Φειιφο ελλνεί κε ηνλ φξν ραξαθηήξ ην γεληθφ χθνο πνπ  

πξνθχπηεη απφ κηα επηινγή πνηθίισλ παξαδεηγκαηηθψλ αξεηψλ απφ δηαθφξνπο ζπγγξαθείο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο ηδαληθνχ κηκεηηθνχ ραξαθηήξα. ηαλ αλαθέξεηαη ζηνλ Γξεγφξην, ν 

Φειιφο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ραξαθηήξ γηα λα δειψζεη ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξεηνξηθήο 

ηνπ σο πξντφληα ηεο δηθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο θαη φρη κίκεζεο άιισλ. Βι. Papaioannou 2013, ζ. 66- 

68. 

   
175

 Ζ ηάζε απηή εκθαλίδεηαη ζε ζπγγξαθείο πνπ αλήθνπλ ζηελ ρξηζηηαληθή γξακκαηεία, ε νπνία 

άιισζηε θπξηάξρεζε έσο θαη ηνλ 9
ν
 αη.  Ο Φψηηνο γηα λα ζρνιηάζεη ην χθνο ησλ έξγσλ πνπ εμεηάδεη 

ζηελ Βηβιηνζήθε, ηα νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ρξηζηηαληθά, ρξεζηκνπνηεί ηνλ Δξκνγέλε. Μέζα 

απφ ηελ θξηηηθή θαίλεηαη λα ζπιιακβάλεη κηα βαζηά θαη θαζνξηζηηθή ζρέζε χθνπο -πνπ εθθξάδεηαη 

κέζα απφ ηηο ηδέεο ηνπ Δξκνγέλε θαη ραξαθηήξα. Δπηηπρεκέλν έξγν γηα ηνλ Φψηην είλαη απηφ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θαιφ χθνο, απηφ πνπ νδεγεί ζηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή βειηίσζε απφ θνηλνχ 

βέβαηα κε ην πεξηερφκελν (βι. Kustas 1973, ζ. 673) · πξφθεηηαη γηα ην μεθίλεκα ελφο λένπ θιαζηθηζκνχ 

πνπ ζηεξίδεηαη ζε ρξηζηηαληθά ζεκέιηα, φπσο πνιχ ζσζηά παξαηεξεί ν Lemerle (βι. Lemerle 2007, ζ. 

171-174). 
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 Οη ηδέεο σο εζηθέο αξεηέο καο θέξλνπλ ζην κπαιφ ηηο πνηφηεηεο -πγξφ, μεξφ, ρξψκα, ζρήκα- κέζα 

απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ νπνίσλ δεκηνπξγήζεθε ε χιε θαη απέθηεζαλ χπαξμε ηα πξάγκαηα γχξσ καο, 

ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπ Γξεγνξίνπ Νχζζεο. Σελ ηδέα σο πνηφηεηα ηνπ χθνπο ζπλαληάκε ζηα 

ζρφια ηνπ Νενπιαησληζηή πξηαλνχ. Βι. Kennedy 1983, ζ. 111. 
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Ο Φειιφο πεξηγξάθεη ηελ ζχιιεςε θαη ηελ ζπγγξαθή ησλ ιφγσλ απφ ηνλ Γξεγφξην κε ηνλ 

ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ νη πξψηνη ρξηζηηαλνί παηέξεο πεξηέγξαςαλ ηελ ζχιιεςε θαη ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ Θεφ. Ο Γξεγφξηνο δεκηνχξγεζε ηνπο ιφγνπο ηνπ, αθνχ 

πξψηα ζπλέιαβε ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα έδσζε ζε απηφ κνξθή (χιε). Ζ 

δεκηνπξγία ιακβάλεη ρψξα πξψηα ζην λνπ ηνπ ζπγγξαθέα θαη ζηε ζπλέρεηα παίξλεη κνξθή 

κε ηελ βνήζεηα ηεο ξεηνξηθήο, φπσο αθξηβψο ζπλέβε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ. Ο 

Φειιφο πεξηγξάθεη ηελ ινγνηερληθή δεκηνπξγία κέζα απφ ηελ πιαησλίδνπζα ρξηζηηαληθή 

θνζκνινγηθή ζεσξία ηεο «ἐθ ηνῦ κεδελφο» δεκηνπξγίαο.
177

 

Παξφιν πνπ αθεηεξία, ηφζν γηα ηνλ Φψηην φζν θαη ηνλ Φειιφ, ζηάζεθαλ ρξηζηηαλνί 

ζπγγξαθείο, δελ ζεκαίλεη ζε θακία πεξίπησζε φηη ε ινγνηερληθή ζεσξία πνπ δηακνξθψζεθε 

πξννξηδφηαλ κφλν γηα ρξηζηηαληθνχο ζπγγξαθείο. Ο Φειιφο, φπσο θαη ν Φψηηνο, ζρνιηάδεη κε 

ηνπο ίδηνπο φξνπο ην ξεηνξηθφ χθνο ζχγρξνλψλ ηνπ ζπγγξαθέσλ. Ο Ξηθηιίλνο, φπσο 

αλαθέξεη ν Φειιφο ζε κηα επηζηνιή ηνπ, δεκηνπξγεί ηνπο ιφγνπο έρνληαο ηνπο ηχπνπο ησλ 

ξεηνξηθψλ ηδεψλ ζηελ ςπρή ηνπ. Γελ κηκείηαη έλα παξάδεηγκα πνπ βξίζθεηαη έμσ απ‟ απηφλ 

αιιά ζηεξίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, ζηηο ηδέεο ηνπ ή αιιηψο ζηνπο ιφγνπο ηνπ -ζα κπνξνχζακε 

ίζσο λα πνχκε-, νη νπνίνη απνηεινχλ ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα νηθνδνκεζεί ν ιφγνο. Ο 

ζπγγξαθέαο κε ηνλ Φειιφ παίξλεη ηελ ζέζε ηνπ Θενχ Γεκηνπξγνχ, φπσο πνιχ ζσζηά 

ζπκπεξαίλεη θαη ν Papaioannou.
178

 

Ζ ζεψξεζε ηνπ Φειινχ απνηειεί δείγκα ηεο λέαο βπδαληηλήο ξεηνξηθήο ζεσξίαο πνπ 

δηακνξθψζεθε ηνλ 10
ν
 αη. θαη ηνλ 11

ν
 αη. κε αθεηεξία ηελ ινγνηερληθή θξηηηθή ηνπ Φσηίνπ. 

Οη ιφγνη ησλ ρξηζηηαλψλ παηέξσλ ηελ πεξίνδν απηή έγηλαλ αληηθείκελν κειέηεο θαη 

ζρνιηαζκνχ κε απνηέιεζκα ην ξεηνξηθφ χθνο ησλ έξγσλ ηνπο λα επεξεάζεη ηηο αηζζεηηθέο 

αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ξεηνξηθή ζεσξία. Ζ ζετθή 

πξνέιεπζε ηεο ξεηνξηθήο σο πξνο ηε κνξθή θαη ην χθνο, ηδέα πνπ εγθαηληάζηεθε κε ηνλ 

Φψηην, θπξηαξρεί ζηα ξεηνξηθά εγρεηξίδηα ηνπ 11
νπ

 αη.
179

 Ζ λέα βπδαληηλή ξεηνξηθή ζεσξία 

πνπ πξνέθπςε απφ ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο, απνηειεί δείγκα ηεο δηακφξθσζεο ηεο 

βπδαληηλήο ηαπηφηεηαο ηνλ 10
ν
 αη. 

Σνλ 10 αη. ε ξεηνξηθή αλαβηψλεη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε σο εθπαηδεπηηθφο θιάδνο, 

θίλεζε πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Κσλζηαληίλν Ε΄ Πνξθπξνγέλλεην (905-959).
180

 Σα έξγα ηνπ 

Ναδηαλδελνχ γίλνληαη πξφηππα ξεηνξηθήο επεμεξγαζίαο, ελψ ζρνιηαζκέλεο εθδφζεηο ηνπο 

γλσξίδνπλ επξεία θπθινθνξία.
181

 Σν ζεκαληηθφηεξν απφ απηά ηα ζρφιηα ζπληέζεθε γηα ηνλ 

Κσλζηαληίλν Πνξθπξνγέλλεην.
182

  Έλαλ αηψλα πξηλ, γηα ράξε ηνπ παππνχ ηνπ Βαζηιείνπ Α΄ 

(867-886) δεκηνπξγήζεθε έλα πνιπηειέζηαην εηθνλνγξαθεκέλν ρεηξφγξαθν κε έξγα ηνπ 

Ναδηαλδελνχ.
183

 Οη κηληαηνχξεο ηνπ ρεηξνγξάθνπ είραλ ζηφρν λα εληζρχζνπλ ηε λνκηκφηεηα 

ηεο Μαθεδνληθήο δπλαζηείαο κέζα απφ ζπλδέζεηο πνπ δεκηνπξγνχζαλ αλάκεζα ζηνλ 

απηνθξάηνξα θαη ηνλ Μέγα Κσλζηαληίλν ή άιιεο κνξθέο ηεο Π. Γηαζήθεο, φπσο ηνλ Ησζήθ, 

ηνλ Γαβίδ θ.α.
184

 Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε εξγάζηεθε θαη ν Κσλζηαληίλνο κέζα απφ 
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 Αλαιπηηθά γηα ην πψο ν Φειιφο αμηνπνηεί ηε θνζκνινγηθή ζεσξία, φπσο αθξηβψο ηελ 

παξνπζηάζακε ζην πξψην ππνθεθάιαην. Βι. Papaioannou 2013, ζ. 71-79. 
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 Papaioannou 2013, ζ. 79-80. 
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 Papaioannou 2013, ζ. 71. 
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 Papaioannou 2013, ζ. 60· Lemerle 2007, ζ. 238-240. 
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 Papaioannou 2013, ζ. 59-60. 
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 Papaioannou 2013, ζ. 60.  
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 Πξφθεηηαη γηα ην ρεηξφγξαθν Parisinus graecus 510, αληίγξαθν ηνπ 9
νπ

 αηψλα κε 464 θφιηα. 

Πεξηέρεη ζαξάληα ηέζζεξηο νκηιίεο-ιφγνπο, ηέζζεξηο επηζηνιέο, δχν πνηήκαηα, δχν άιια θείκελα πνπ 

δελ αλήθνπλ εμ νινθιήξνπ ζηνλ Ναδηαλδελφ, θαη ηνλ βίν ηνπ ζην ηέινο ηνπ ρεηξνγξάθνπ.  Βι. 

Brubaker 1991, ζ. 1. 
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 Brubaker 1991, ζ. 147. 
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ινγνηερληθά έξγα πνπ ζπλέζεζε κε ζθνπφ λα αλαδείμεη ηελ αδηάθνπε ζπλέρεηα ηεο 

απηνθξαηνξηθήο εμνπζίαο. Ζ ζπλέρεηα απηή εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηελ ηήξεζε ηνπ 

απηνθξαηνξηθνχ ηειεηνπξγηθνχ πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην έξγν ηνπ κε ηίηιν «Πεξί 

βαζηιείνπ ηάμεσο». ην πξννίκην ν απηνθξάηνξαο ηνλίδεη φηη ε άζθεζε ηεο απηνθξαηνξηθήο 

εμνπζίαο κε ξπζκφ θαη ηάμε αλαπαξάγεη ηελ αξκνλία θαη ηελ ηάμε πνπ δφζεθε ζην ζχκπαλ 

απφ ηνλ Γεκηνπξγφ.
185

 Ζ ηάμε αλαδεηθλχεηαη ζε χςηζην ηδαληθφ ηεο απηνθξαηνξίαο θαη 

θαηαθέξλεη λα ζπλδεζεί κε θάζε πηπρή ηεο,
186

 φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ δηνίθεζε ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο εθθιεζίαο. Σα ρηιηάδεο ηηκεηηθά αμηψκαηα θαη ε ηεξάξρεζή ηνπο 

αλαπαξάγνπλ ηελ θνζκηθή ηάμε θαη καο παξαπέκπνπλ ζηελ ζεσξία ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ 

Αεξνπαγίηε γηα ηηο ηάμεηο ησλ φλησλ.  

Ζ ξεηνξηθή ζεσξία αλαιακβάλεη λα αλαπαξαζηήζεη (κίκεζε) απηή ηελ ηάμε, ε νπνία 

αληαλαθιάηαη ζηνλ ιφγν. Σα ζρήκαηα, νη ηξφπνη, ηα πξνγπκλάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ ιφγνπ, ηνπ πξνζδίδνπλ ηάμε, φκνηα κε απηή πνπ δίλνπλ νη ιφγνη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζηνλ θηηζηφ θφζκν. πσο αθξηβψο νη ιφγνη δηαπεξλνχλ ηα φληα, ηα κνξθνπνηνχλ 

θαη δεκηνπξγνχλ κηα ηεξαξρηθή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηνπο, έηζη νη αλζξψπηλεο 

ζθέςεηο δηαπεξλνχλ ην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ, ην κνξθνπνηνχλ κε ηελ βνήζεηα ηεο ξεηνξηθήο 

ηέρλεο θαη δεκηνπξγνχλ κηα ηεξαξρηθή ζρέζε αιιειεμάξηεζεο ζηα δηάθνξα επίπεδα ηνπ 

ιφγνπ. Ο ιφγνο κέζσ ηεο ξεηνξηθήο ιεηηνπξγνχζε πξάγκαηη σο έλα κηθξνζθνπηθφ αλάινγν 

ηνπ ζχκπαληνο· απνηεινχζε έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ, έλα νκνηνγελέο ζχλνιν, φπσο απηφ 

πνπ νξακαηίζηεθε ν Πιάησλαο.
187

 Οη ξεηνξηθέο ηερληθέο δελ δηαθνζκνχλ απιψο ηνλ ιφγν, 

πξνσζνχλ ην λφεκα κέζα απφ κηα κεηαθνξηθή-πνηεηηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ. Έλα ζπκβάλ, έλα 

γεγνλφο ή νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν κπνξεί λα αλαρζεί απφ ηελ ζθαίξα ηνπ εηδηθνχ ζηελ 

ζθαίξα ηνπ γεληθνχ θαη ηνπ θαζνιηθνχ.
188

 Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε αλαγσγή απαηηείηαη ε 

πξφζιεςε ησλ αηηηψλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ θάζε πξάμε, ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ ζέζε 

                                                      
   

185
 Ζ αληηζηνηρία ζετθήο θνζκηθήο θαη απηνθξαηνξηθήο ηάμεο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ ηήξεζε 

ηνπ αξραίνπ ηειεηνπξγηθνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην έξγν. Βι. Lemerle 2007, ζ. 250· Magdalino 2003, ζ. 

256. 

   
186

 Lemerle 2007, ζ. 247-250.  
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 Υσξία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ε ζεσξία ηνπ Πιάησλα θαη ησλ Νενπιαησληζηψλ ήηαλ γλσζηή 

ζηνπο βπδαληηλνχο είλαη ηα παξαθάησ. ηελ αλάκεημε ησλ πνηνηεηψλ ζε έλα νκνηνγελέο ζχλνιν 

αλαθέξεηαη ν Μηραήι Ηηαιηθφο. Βι. Μηραήι Ηηαιηθφο (12
νο

 αη.), πηζηνιαί, επηζη. 12, ζ. 137.1-8 [εθδ. 

Gautier 1972]: ὺ κὲλ βνχιεη ηἀλαληία πάληα θεξάλλπζζαη ηερληθο θαί, ὡο ὁ παξὰ Πιάησλη 

δεκηνπξγφο, εἰο ἕλα θξαηξα ζπκκίγλπζζαη νζίαλ, ηαηφηεηα, ἑηεξφηεηα, θίλεζηλ, ζηάζηλ, εἶη‟ αὖζηο 

ἐθεῖζελ ἀπνζρίδεηλ ηὰο θχζεηο θαὶ πάιηλ ζπκκηγλχεηλ ὡο ἄξηζηα, θαὶ ηὸλ κπειὸλ ἀπνδεχεηο εἰο ὕδσξ θαὶ 

ζάιπεηο ππξί, ἕσο ἂλ εἰο ὀζηνῦλ ζπλαξκφζεηαο. ἧκεῖο δὲ πο ηὸ ηαπεηλὸλ ςειο θξάζαηκελ θαὶ ηὸ 

ἀκειο θαηεπγισηηηζκέλνλ θαὶ ηῶ γνξγῶ ηὸ ἀλεηκέλνλ ζπκκίμαηκελ θαὶ ηὴλ ράξηλ ηῶ δηῃξεκέλῳ πξὸο 

κέγεζνο; Γηα ηελ παξνκνίσζε ηνπ ιφγνπ κε δσληαλφ νξγαληζκφ κέζσ ηεο ξεηνξηθήο ζεσξίαο βι. 

Ησζήθ Ραθελδχηεο, χλνςηο ηο ῥεηνξηθο, θεθ.1, ζ. 478.1-12 [εθδ. Walz 1834]: ΤΝΟΦΙ ΣΗ 

ΡΗΣΟΡΙΚΗ. Μέιεκα θαὶ θξφληηζκα θαὶ γιπθὺο πφλνο Οἰθηξνῦ Πηλαξνῦ Ἰσζὴθ Ῥαθελδχηνπ. 

Ἀπξννηκηάζησο ἐπὶ ηὴλ ηλ πξννηκίσλ θαὶ ιφγσλ κεηέξα ἐξρφκεζα, ὅπσο  πάληα ιφγνλ 

πξννηκηάδνπζα ἀπξννηκίαζηνο εἰθφησο εἴε. Λέγνκελ ηνίλπλ, ὅηη ὁ πνιηηηθὸο ιφγνο, ὅο ἐζηη 

ζπκβνπιεπηηθὸο, δηθαληθὸο θαὶ παλεγπξηθὸο, ἐκςχρῳ ἔνηθε ζψκαηη δψνπ· εὕξεηαη γὰξ ἐλ αηῶ ζηάζηο, 

εἰο ἡλ ἀλαρζήζεηαη, θαὶ ἀλαινγεῖ ηῆ δηαπιάζεη ηνῦ ζψκαηνο. Ὡο γὰξ κέξε ἔρεη ηὸ ζκα, νὕησ ηὰ 

θεθάιαηα  ζηάζηο ηὰ ἑαπηο, πιὴλ ἄςπρα, νἷφλ εἰζηλ νὕησο ἀλεπηρείξεηα θαὶ ἀθαηάζθεπα θείκελα· (…). 
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 Beck 1965, ζ. 106-109. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ επηζεκαίλεη ν Kazhdan ζηνλ ζρνιηαζκφ ησλ 

αηζζεηηθψλ αξρψλ ηνπ Δπζηαζίνπ Θεζζαινλίθεο ζην ζχγγξακκά ηνπ Μειέηεο ζηε βπδαληηλή 

ινγνηερλία ηνπ 11
νπ

 θαη 12
νπ

 αηψλα. πσο αλαθέξεη: «ηελ επνρή ηνπ Δπζηαζίνπ ε ηέρλε είρε ζηφρν λα 

εμαγάγεη έλα γεληθφ δίδαγκα απφ ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, λα ην απνθφςεη απφ θάζε δεζκφ ηνπ κε ηνλ 

ρξφλν θαη ηελ χιε, θαη λα ην παξνπζηάζεη, φζν ήηαλ αλζξσπίλσο δπλαηφ, σο θαζαξά πλεπκαηηθή 

εηθφλα.». Βι. Kazhdan- Franklin 2007, ζ. 212. 
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πνπ ηεο αλαινγεί ζην ζπλνιηθφ ζρέδην ηεο δεκηνπξγίαο.
189

 πλεπψο ν ιφγνο κέζσ ηεο 

ξεηνξηθήο απνηεινχζε πξάγκαηη έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ, έλαλ κηθξφθνζκν ηνπ ζχκπαληνο.  

Ζ αλαβίσζε ηεο ξεηνξηθήο θαη ε αλάδεημε ηεο ηάμεο ζε χςηζην ηδαληθφ ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν δελ απνηεινχλ ηπραίν γεγνλφο. Ζ ξεηνξηθή αλέιαβε 

ην θαζήθνλ λα αλαπαξαζηήζεη απηή ηελ ηάμε πνπ ραξαθηεξίδεη φρη κφλν ηελ ζχζηαζε ηεο 

απηνθξαηνξίαο αιιά θαη ηελ ζχζηαζε ηνπ θφζκνπ. Οη ιφγνη ησλ βπδαληηλψλ κέζσ ηεο 

ξεηνξηθήο ππεξεηνχλ κηα αλψηεξε αιήζεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζρέδην ηεο Γεκηνπξγίαο, 

κέζα απφ κηα άιιε κνξθή δεκηνπξγίαο πνπ επηηπγράλεηαη επίζεο δηα ηνπ ιφγνπ. Ζ ξεηνξηθή 

ζεσξία απνθηά έηζη κηα κεηαθπζηθή ιεηηνπξγία, ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ηεο θηινζνθίαο, θαη 

πξνζδίδεη ζηνλ ιφγν έλα βαζχηεξν πεξηερφκελν.  

Ζ κεηαθξαζηηθή θίλεζε ηνπ 10
νπ

 αηψλα θαίλεηαη λα θαζνξίδεηαη απφ ηηο παξαπάλσ 

εμειίμεηο. Σα «αγηνινγηθά» θείκελα ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ, ιατθέο ηζηνξίεο ρσξίο 

ηδηαίηεξεο ινγνηερληθέο αμηψζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή λέαο πςεινχ επηπέδνπ 

ινγνηερλίαο. Σν ράζκα αλάκεζα ζηηο δχν απηέο παξαδφζεηο γεθπξψζεθε κέζα απφ ηελ  

επαλεγγξαθή ησλ παιαηψλ ηζηνξηψλ, ζπρλά κε ηελ κνξθή εγθσκίσλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο. Έηζη ε παιαηά ηζηνξία απνθηνχζε κηα λέα πθνινγηθά 

απνδεθηή κνξθή. Σα παιηά έξγα νλνκάδνληαλ θείκελα, ελψ νη λέεο επεμεξγαζίεο 

νλνκάζηεθαλ κεηαθξάζεηο.
190

 

Ζ πην ζεκαληηθή κνξθή απηήο ηεο θίλεζεο, ν πκεψλ ν Μεηαθξαζηήο (10
νο

 αη.), 

δεκηνχξγεζε ηελ κεγαιχηεξε ζπιινγή ηέηνησλ θεηκέλσλ. Ο πκεψλ δελ ζπλέιεμε απιά ηα 

«αγηνινγηθά» θείκελα, ηα επεμεξγάζηεθε ζε βάζνο δεκηνπξγψληαο κηα λέα έθδνζή ηνπο. 

Άιιαμε ηελ δηαηχπσζε ησλ ιέμεσλ, δηαηήξεζε αλέπαθν ην λφεκα θαη ηελ αθεγεκαηηθή 

δνκή, θαη πξφζζεζε πιεξνθνξίεο απφ άιιεο πεγέο πνπ είρε ζηελ δηάζεζή ηνπ. Μέζα απφ ηελ 

δηαδηθαζία απηή ηα παιηά θείκελα πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο λέεο ινγνηερληθέο εμειίμεηο.
191

 Σα 

λέα θείκελα κέζα απφ ηελ ξεηνξηθή επεμεξγαζία ηνπ πκεψλ, απφ θείκελα κεηαηξάπεθαλ ζε 

ιφγνπο πνπ νλνκάζηεθαλ κεηαθξάζεηο, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ρσξίν:  

       

«Μεηαθξάζεηο ὠλνκάζζεζαλ νἱ ιφγνη ζνπ, 

ηξηζκάθαξ, θαζεδχλνληεο λνῦλ ηὸλ κέηεξνλ 

πὲξ κέιη θαὶ ηὸλ γιπθαζκὸλ 

ηνῖο ρείιεζη ζηάδνληεο βνλ·».
192

 

 

Ο Φειιφο ζπλέζεζε επίζεο έλα εγθψκην πξνο ηηκήλ ηνπ πκεψλ ηνπ Μεηαθξαζηή, φπνπ 

επαηλεί ηηο ινγνηερληθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Ο πκεψλ θαιιηέξγεζε απηφ πνπ δηέζεηε ν ίδηνο απφ 

ηε θχζε ηνπ θαη θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη ιφγνπο αζχγθξηηνπ θάιινπο, φπσο αθξηβψο ην 

δέληξν κεηά απφ θξνληίδα παξάγεη φκνξθνπο θαξπνχο. Σν αζχγθξηην απηφ θάιινο απνηειεί 

πξντφλ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο ξεηνξηθήο κε ηελ θηινζνθία. χκθσλα κε ηνλ Φειιφ, ε 

ξεηνξηθή αλαθχεηαη κέζα απφ ηνλ πκεψλ, ελψ ηα θηινζνθηθά λνήκαηα πεγάδνπλ απφ ην 

βάζνο ηεο ςπρήο ηνπ. Ο πκεψλ, φπσο αθξηβψο θαη ν Ναδηαλδελφο, δεκηνχξγεζε ηνπο ιφγνπο 

ηνπ κέζα απφ ηα εθφδηα πνπ πήγαδαλ απφ κέζα ηνπ θαη φρη κέζα απφ ηελ κίκεζε 

πξνηχπσλ.
193

 

                                                      
   

189
 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δεκηνπξγία είλαη κηα αιπζηδσηή ζρέζε αηηηψλ, θαζεηί πνπ ζπκβαίλεη εληφο 

απηήο, δηαηεξεί ζέζε ζε απηή ηελ ζρέζε. 

   
190

 Høgel 2003, ζ. 218-219.  

   
191

 Høgel 2003, ζ. 220-221· Rosenqvist 2008, ζ. 131-134. 

   
192

 Μηραήι Φειιφο, Πνηήκαηα, πνίεκα 23, ζη. 148-151 [εθδ. Westerink 1992].  

   
193

 Μηραήι Φειιφο, γθψµηνλ εἰο ηὸλ Μεηαθξαζηὴλ θῦξ πµεψλ, ιφγνο 7. 30-47 [εθδ. Fisher 1994]:   

Καὶ ηὸ θαηὰ πάλησλ ἀζχγθξηηνλ θάιινο θαὶ ἀπαξάµηιινλ·(…) πήλζεη γὰξ αηῶ ηὰ ηο ζπλέζεσο ἄλζε 
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Ο ζπλδπαζκφο ηεο ξεηνξηθήο κε ηελ θηινζνθία
194

 πνπ απνηειεί ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ ιφγσλ ηνπ πκεψλ επηθξνηείηαη απφ ηνλ Φειιφ ζε δηάθνξα έξγα ηνπ. Ο ίδηνο επέιεμε λα 

αθνινπζήζεη απηφλ αθξηβψο ηνλ δξφκν γηα ηελ ζπγγξαθή ησλ ιφγσλ ηνπ, φπσο δειψλεη ζηελ 

Υξνλνγξαθία ηνπ: 

 

«σξαθὼο δὲ ὅηη δχν κεξίδεο ηλ ιφγσλ εἰζὶ, θαὶ ηὴλ κὲλ  ῥεηνξηθὴ ζπκπιεξνῖ, ηὴλ 

δὲ θηινζνθία ἀπέηεκε, θαὶ  κὲλ νδέλ ηη ηλ ζεκλνηέξσλ εἰδπῖα θαριάδεη κφλνλ ηῶ 

κεγάιῳ ηλ ιέμεσλ ῥεχκαηη, θαὶ πεξὶ ηὴλ ζπλζήθελ ηλ ηνῦ ιφγνπ κνξίσλ ζηξέθεηαη, 

θαί ηηλαο ιφγνπο ἀλαπηχμεσλ ηλ πνιηηηθλ πνζέζεσλ θαὶ δηαηξέζεσλ πξνβέβιεηαη, 

θαὶ θνζκεῖ ηὴλ γιηηαλ, θαὶ ὅισο δηαπξεπήο ἐζηηλ ἐλ ηνῖο πνιηηηθνῖο ιφγνηο,  δὲ 

θηινζνθία ηνῦ πεξηπηπζζνκέλνπ ηὸλ ιφγνλ θάιινπο ἥηηνλ θξνληίδνπζα, ηάο ηε θχζεηο 

ἀληρλεχεη ηλ ὄλησλ θαὶ ηὰο ἀξξήηνπο ζεσξίαο παξίζηεζη, θαὶ νδὲ κέρξηο νξαλνῦ 

ςεινινγνπκέλε πξνβαίλεη, ἀιιὰ θαὶ εἴ ηηο ἐθεῖζελ θφζκνο, θαὶ ηνῦηνλ ἐμπκλεῖ 

πνηθηιψηεξνλ, νθ ᾠήζελ δεῖλ, ὥζπεξ δὴ νἱ πιεῖζηνη πεπνηήθαζηλ ἠ πεπφλζαζηλ, ἠ ηὴλ 

ηέρλελ μπλεηινρφηα ηο ἐπηζηήκεο θαηακειεῖλ, ἠ ηαχηελ δηακειεηληα θαὶ ἐλ ζαπκαζίνηο 

πινπηνῦληα λνήκαζη ηο ηλ ιέμεσλ θαηνιηγσξεῖλ ἄλζεο θαὶ ηο θαηὰ ηέρλελ 

δηαηξέζεψο ηε θαὶ ηάμεσο· δηὰ ηαῦηα, θαὶ ὅπεξ ἢδε κνη πνιινὶ πξνζσλείδηζαλ, θαὶ 

ῥεηνξηθὴλ πφζεζηλ κειεηλ, ἔζηηλ νὗ θαὶ ἀπφδεημίλ ηηλα ἐπηζηήκνλα νθ ἀθφκςσο 

εἰζάγσ, θαὶ αὖζηο θηιφζνθφλ ηη ἀπνδεηθλχσλ ζέκα, θαζσξαΐδσ ηνῦην ηαῖο ηερληθαῖο 

ράξηζηλ, ἵλα κὴ πξὸο ηὸ κέγεζνο ηνῦ λνήκαηνο  ηνῦ ἀλαγηλψζθνληνο ςπρὴ 

δπζπαξαδεθηήζαζα ηνῦ θηινζνθνπκέλνπ ιφγνπ ζηεξίζθνηην.».195 

  

Ο Φειιφο δηαθξίλεη δχν νκάδεο ησλ ιφγσλ. Ζ πξψηε νινθιεξψλεηαη απφ ηελ ξεηνξηθή θαη 

αθνξά θπξίσο πξάγκαηα πνιηηηθά, πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο 

πνιηηείαο.196 Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνλ θαιισπηζκφ ηεο έθθξαζεο θαη ζηελ ζχλζεζε ησλ 

κεξψλ ηνπ ιφγνπ, ρσξίο λα ελδηαθέξεηαη γηα ζεκειηψδε εξσηήκαηα. Ζ δεχηεξε κεξίδα ησλ 

ιφγσλ νινθιεξψλεηαη απφ ηελ θηινζνθία, ε νπνία δελ ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ έθθξαζε 

ηνπ ιφγνπ, φζν γηα ην πεξηερφκελφ ηνπ. Πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη ηελ θχζε ησλ φλησλ θαη λα 

εμεγήζεη ηηο κπζηηθέο ζεσξίεο. 

Ο Φειιφο πξνηίκεζε λα αθνινπζήζεη έλαλ ελδηάκεζν δξφκν πνπ θξνληίδεη ηελ κνξθηθή 

ηειεηφηεηα ηνπ ιφγνπ κέζα απφ ηελ ξεηνξηθή ηάμε, ρσξίο λα ζηεξείηαη γλσζηηθνχ 

πεξηερφκελνπ, είηε ν ιφγνο αθνξά ηα πνιηηηθά πξάγκαηα,197 είηε θαηαπηάλεηαη κε δεηήκαηα 

                                                                                                                                                        
θαὶ ηὸ θξφλεµα ῥίδαλ ηηλὰ εἶρε βαζεῖαλ θαὶ ὁ λνῦο ἐμήζηξαπηέ ηη ζαπµάζηνλ· ηαῦηα δὲ ηνῖο µὲλ ἄιινηο 

ἀξθνῦληα ἐηχγραλελ εἰο ηειείσζηλ, ἐθείλῳ δὲ πξνραξάγµαηα ηο ηειείαο ἐγλσξίδεην θχζεσο.(…) ὥζπεξ 

νὖλ ηλ δέλδξσλ ὁπφζα παξὰ ηὴλ θχζηλ ἀλαβιαζηάλεη ηο ἐπηµεινµέλεο ρεηξὸο βξαρχ ηη ἐπηδεφµελα, εἰ 

θαὶ ἀξδείαλ ηηλὰ παξαδέμεηαη, ἔηη µιινλ πξὸο θάιινο θαὶ µέγεζνο ἐπηδίδσζηλ, νὕησ δὴ θἀθείλῳ ἤλ µὲλ 

 θχζηο εὔδξνµφλ ηη ρξµα θαὶ εζὺο πξντὸλ θαη‟ εζχ· ὅζελ αηνθπο µὲλ ἐξξεηφξεπε, πξὸο δὲ 

θηινζνθίαλ ὁ βαζὺο ηο ςπρο θφιπνο ἄθζνλα ἐδίδνπλνήµαηα. ἐπεὶ δὲ θαὶ πξὸο ηὰο δηαηξηβὰο ηλ 

θηινζνθνχλησλ ἀπέβιεπε θαί ηηλαο ἐθεῖζελ ἀξρὰο ἐθνµίζαην πξὸο ηὴλ ηλ δεηνπµέλσλ εὕξεζηλ 

ἀθνξµάο, (…). 

   
194

 χκθσλα κε ηνλ Kustas (βι. Kustas 1995) ε έλσζε ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο θηινζνθίαο 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ ελζάξθσζε ηνπ Υξηζηνχ. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «ηελ έλσζε ηνπ 

Θενχ θαη ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ηνπ απφιπηνπ θαη ηνπ ζρεηηθνχ, ε Δλζάξθσζε ζεκαηνδνηεί ηελ 

ππέξηαηε έλσζε ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ξεηνξηθήο.». Σν απφζπαζκα παξαηίζεηαη ζε κεηάθξαζε βι. 

Kustas 1995, ζ. 30. 

   
195

 Μηραήι Φειιφο, Υξνλνγξαθία, θεθ. 6, πξγ. 41.1-23 [εθδ. Renauld 1926].  

   
196

 Γηα ηελ ζεκαζία ηνπ φξνπ πνιηηηθφο ιφγνο βι. Papaioannou 2013, ζ. 105. 

   
197

 Papaioannou 2013, ζ. 104-105. 
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θηινζνθηθά.198 Παξφιν πνπ αληηκεηψπηζε θαηεγνξίεο γη‟ απηή ηελ επηινγή, ηνπο επφκελνπο 

αηψλεο ε αλάκεημε ηεο θηινζνθίαο κε ηε ξεηνξηθή είλαη απηή πνπ πξνθξίλεηαη απφ ηηο 

ξεηνξηθέο πξαγκαηείεο γηα ηελ ζπγγξαθή ησλ ιφγσλ. Ο Ησζήθ ν Φηιφζνθνο (13νο αη.) ζην 

έξγν ηνπ χλνςηο ξεηνξηθήο ηέρλεο αλαθέξεη ηα εμήο: 

  

«ζὺ γνῦλ, εἰ ζέιεηο εδνθηκεῖλ, θαὶ κιινλ ἐλ ηνῖο ἄξηη θαηξνῖο κηθηνὺο ἐξγάδνπ ιφγνπο 

ἔθ ηε ηλ ῥεηνξηθλ ἐλλνηλ θαὶ ηλ θηινζφθσλ· εἰ γὰξ κφλνλ ῥεηνξεχεηο, ηαπεηλὸο 

ινγνγξάθνο δφμεηο, εἰ δὲ πιένλ ηνῦ εἰθφηνο θηινζνθεῖο, μεξφηεξνο θαὶ ἄθαηξα γξάθσλ, 

ὥζηε  κίμηο ἐπαηλεηή. Δἰο παξάδεηγκα ηο ηνηαχηεο κίμεσο θείζζσζάλ ζνη νἱ ιφγνη ηνῦ 

κεγάινπ Γξεγνξίνπ ηνῦ ζενιφγνπ, ηνῦ κεγάινπ Βαζηιείνπ, ηνῦ Νχζζεο, νἱ ηνῦ Φειινῦ 

ιφγνη θαὶ ἐπηζηνιαὶ, πλέζηνο, ὁ Θεκίζηηνο, ὁ Πινχηαξρνο θαὶ ἀπὸ ηλ λεσηέξσλ 

ὅζνπο ἂλ ζπλίδῃο ηνχηνηο ἀθνινπζνῦληαο·».
199

 

 

χκθσλα κε ηνλ Ησζήθ, γηα λα επηηχρεη θαλείο ζηελ ζπγγξαθή ησλ ιφγσλ πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ηελ αλάκεημε ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο θηινζνθίαο, δηαθνξεηηθά ζα παξακείλεη 

έλαο απιφο ινγνγξάθνο
200

 πνπ ζα θξνληίδεη γηα ηελ απιή ξεηνξηθή έθθξαζε. Οη ιφγνη ηνπ 

Φειινχ, φπσο θαη ηνπ Ναδηαλδελνχ, έγηλαλ πξφηππν έθθξαζεο γηα ηνπο ζπγγξαθείο ησλ 

επφκελσλ αηψλσλ, φπσο θαη έξγα άιισλ λεψηεξσλ ζπγγξαθέσλ.
201

 Απηφ ζεκαίλεη φηη κεηά 

ηελ επηινγή ηνπ Φειινχ λα αθνινπζήζεη έλαλ κεηθηφ ηξφπν γξαθήο, ην παξάδεηγκά ηνπ 

αθνινχζεζαλ θαη άιινη ζπγγξαθείο.
202

 Παξφια απηά, πνιινί δελ έπαςαλ λα θξνληίδνπλ 

ππεξβνιηθά ηελ ξεηνξηθή κνξθή ησλ ιφγσλ ηνπο. Σνλ 12
ν
 αη. ν Νηθφιανο Καηαθιψξνλ 

επηθξίλεη ηνπο ξήηνξεο ηεο επνρήο ηνπ, γηαηί θξνληίδνπλ κε ππεξβνιηθφ δήιν ηνλ εμσηεξηθφ 

θαιισπηζκφ ησλ ιφγσλ ηνπο θαη παξακεινχλ ην πεξηερφκελν, κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν λα 

επραξηζηήζνπλ ηνπο αθξναηέο θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ ιφγσλ, ηελ αξηζηνθξαηίαο ηεο επνρήο 

θαη θπζηθά ηνλ απηνθξάηνξα.
203

 Σν ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη ηελ επνρή ηνπ Φσηίνπ θαη ηνπ 

Φειινχ (10
νο

-11
νο

 αη.) ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα κηα λέα πξνζέγγηζε ηνπ ιφγνπ. Μέζα απφ κηα 

λέα κεηαθπζηθή πξφζιεςε ηεο ξεηνξηθήο θαη ηελ αλαβίσζε ηεο θηινζνθίαο, ν ιφγνο γηα ηνπο 

Βπδαληηλνχο εμππεξεηνχζε κηα αλψηεξε αληηθεηκεληθή αιήζεηα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

κεηαθπζηθή θαη ηελ εζηθή.  

 

                                                      
   

198
 Σνλ ελδηάκεζν απηφλ δξφκν ζεσξεί ηνλ πιένλ θαηάιιειν θαη ζην εγθψκην πξνο ηνλ πκεψλ βι. 

Μηραήι Φειιφο, γθψµηνλ εἰο ηὸλ Μεηαθξαζηὴλ θῦξ πµεψλ, εγθψκην 7, ζη. 62-74 [εθδ. Fisher 1994]:  

θαὶ ηήλ ηε γιηηαλ ἐμάςαο ηνῦ λνῦ νἷνλ πείζµαηνο ηφλ ηε λνῦλ ἐπηζηήζαο ηνῖο ιφγνηο θαὶ ῥεηνξηθῆ µὲλ 

ηὴλ θηινζνθίαλ πξνζεµβηβάζαο εἰο πξαθηηθσηέξαλ θαὶ ἐµθαλεζηέξαλ ἐλέξγεηαλ, ηῆ δέ γε θηινζνθίᾳ ηὴλ 

ηέρλελ ςψζαο θαὶ θεξάζαο ἄµθσ πξὸο ἄιιεια ηνῖο παξ‟ ἑαπηνῦ θάιιεζηλ, ἔµθσλνλ, ἵλ‟ νὕησο εἴπσ, 

ηὸλ λνῦλ θαὶ ἔλλνπλ ηὴλ γιηηαλ εἰξγάζαην. ἐθηινζφθεη γνῦλ µεηὰ ηο ζηθο πηζαλφηεηνο θαὶ 

ἐξξεηφξεπε µεηὰ ηο θηινζφθνπ βαζχηεηνο· θαὶ ἤλ ἀµθνῖλ ηνῖλ γελνῖλ ὁµνίσο εάξµνζηνο θαὶ νὔζ‟ ὁ 

θηιφζνθνο ηὴλ πνιηηηθὴλ ἐµίζεη πφζεζηλ ὁξλ ρξσλλπµέλελ ηαῖο ἀπὸ ηο θηινζνθίαο βαθαῖο νὔζ‟ ὁ 

ῥήησξ πξὸο ηὴλ ἐπηζηήµελ ἀπήρζεην ηαῖο ηερληθαῖο µεζφδνηο ἐλαµβξπλφµελνο. Ζ ίδηα αληίιεςε 

θπξηαξρεί πίζσ απφ ηελ θξηηηθή πνπ αζθεί ν Θεφδσξνο Μεηνρίηεο ζηνλ Ξελνθψληα, ηνλ Πιάησλα, ηνλ 

Αξηζηνηέιε, ηνλ Φίισλα Αιεμαλδξείαο, ηνλ πλέζην Κπξήλεο, ηνλ Ησζήθ ηνλ Φηιφζνθν θαη άιινπο 

ζπγγξαθείο, ζηα θεθάιαηα 16 έσο 25 ηνπ έξγνπ εκείσζεηο Γλσκηθαί. Θαπκάδεη ην θπζηθφ, 

αλεπηηήδεπην, ην ιηγφηεξν πεξίηερλν χθνο. Βι. Hult 2005, ζ. 54-56. 

   
199

 Ησζήθ Ραθελδχηεο, χλνςηο ηο ῥεηνξηθο, θεθ. 2, ζ. 521.1-12 [εθδ. Walz 1834]. 

   
200

 Σελ επνρή πνπ εμεηάδνπκε ινγνγξάθνο ζεκαίλεη ηνλ ζπγγξαθέα ησλ ιφγσλ. Βι. Γεψξγηνο 

Λαθαπελφο (13
νο

-14
νο

 αη.), πηζηνιαί, επηζη. 9, θεθ. n, ζη. 21-23 [εθδ. Lindstam 1924]: ινγνγξάθνο. 

ινγνγξάθνο θαὶ ινγνπνηὸο ηὸ αηὸ ιακβάλεηαη ἀληὶ ηνῦ ἐξγάηεο ιφγνπ.  
   

201
 Δθηφο απφ ηνλ Ησζήθ ηνλ Φηιφζνθν, πνιινί άιινη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηα έξγα ηνπ Φειινχ 

σο πξφηππα χθνπο. Βι. Kaldellis 2007, ζ. 226-227. 
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 Papaioannou 2012, ζ. 191.   
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 Λνπθάθε 2001, ζ. 157-158. 
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*** 

 

Πίζσ απφ ηνπο ιφγνπο -φπσο επηζήκαλε ν ηξαηήο Παπατσάλλνπ- νη βπδαληηλνί δηέβιεπαλ 

έλα ζχλνιν θεηκέλσλ, γξακκέλσλ ζε πςειφ χθνο θαη επηθεληξσκέλσλ ζε κηα αληηθεηκεληθή 

αιήζεηα, ε νπνία είρε άκεζε ζρέζε κε ηελ εζηθή θαη ηε κεηαθπζηθή.
204

 πσο δηαπηζηψλνπκε 

απφ ηα παξαπάλσ, ε άπνςε ηνπ Παπατσάλλνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηε ζσζηή βάζε. Σε 

κεηαθπζηθή δηάζηαζε ηεο αιήζεηαο ησλ ιφγσλ απνδεηθλχεη έλα ρσξίν πνπ πξνέξρεηαη, φρη 

απφ έλα θηινζνθηθφ θείκελν -φπσο ζα πεξίκελε θαλείο- αιιά έλα κε εθπαηδεπηηθφ 

ραξαθηήξα, ηελ Δπηηνκή ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ ηνπ Ησζήθ ηνπ Φηιφζνθνπ. Ο Ησζήθ 

μεθηλάεη πξψηα κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ξεηνξηθήο, ε νπνία απνηειεί ην ἀθιφλεηνλ ζέκεζινλ 

(ζεκέιην) ησλ ιφγσλ.
205

 Υξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ παξνκνηψζεηο γηα λα ηνλίζεη ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηεο, κέζα απφ ηηο νπνίεο ε ξεηνξηθή παξνπζηάδεηαη σο ε Λπδία ιίζνο
206

 πνπ 

δείρλεη ηελ αθξηβή αμία ησλ ιφγσλ, ην επράξηζην θαχρεκα ησλ βηβιίσλ ηνπ Αξηζηνηέιε, κία 

θξαπγή πνπ ηξνκάδεη ηνπο αληηπάινπο, κία θξηθηή θαξέηξα πνπ ζατηεχεη ηνλ ερζξφ, έλα 

ζεζαπξνθπιάθην ρξήζηκσλ εξγαιείσλ γηα ηε κάρε.
207

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

παξνκνηψζεσλ, ν Ησζήθ απεπζχλεηαη θαη πξνηξέπεη ηνλ αλαγλψζηε λα ζηξέςεη ην βιέκκα 

ηνπ ζηελ θχζε θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ γηα λα θαηαλνήζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ξεηνξηθήο:  

 

 «Ἄζξεη ζεαηὰ θαὶ θπζηθλ ηνὺο ιφγνπο,  

ἄλσζελ ἐθιάκπνληαο ἐθηλ ἀδχησλ,  

ηο παλζζελνπξγνῦ θαὶ ζνθο παληαηηίαο,   

θαὶ κέρξη γο ππξφο ηε θαὶ ηλ ἐλ κέζῳ   

ἱθλνπκέλνπο λεχκαηη ηνῦ παληεξγάηνπ,   

πέξαηα θαὶ ζρήκαηα θαὶ δηαζηάζεηο,   

ὅξνπο, ἀξηζκνὺο, ἰδέαο δηαθφξνπο,  

ῥπζκνὺο, θηλήζεηο, ξεκίαο θαὶ ζηάζεηο,  

πνηὰ, πνζὰ, ρξψκαηά ηε πνηθίια,  

δηδφληαο αηνῖο πνηθηινηξφπσο ἄγαλ,  

θαὶ ηὴλ ἀθαιι ηξχγα ηλ ὄλησλ ηέσο,  

εἰο ηάμηλ ἀκείβνληαο εἰδλ θνζκίσο,  

δψσλ θπηλ ηε θαὶ βνηαλλ θαὶ ιίζσλ. /… /  

Μὴ δὴ παξέιζῃο θαὶ θχζηλ ηὴλ ἰδίαλ,  

ἄλζξσπε, καζεῖλ αὖζηο ἐθ ηλ θεηκέλσλ.  

Ἀιι‟ εἴγε ηαχηελ ἀζθαιο γλλαη ζέιεηο  

πξφθπςηλ, ἰδνὺ ηὰ γεγξακκέλα ζθφπεη.  

Πεξὶ ςπρο γὰξ νζίαο ἀζσκάηνπ  

                                    θαὶ πειίλνπ ζψκαηφο εἰζηλ νἱ ιφγνη.  

Ἄκθσ δὲ πξάμεηο, ἔξγα, δπλάκεηο, πάζε,  
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 Papaioannou 2013, ζ. 20. 
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 Ησζήθ Ραθελδχηεο, Δπηηνκή, ζ. 473.23[ εθδ. Walz 1834].   

   
206

 Ζ Λπδία ιίζνο ήηαλ είδνο ππξφιηζνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ αξραηφηεηα γηα λα κεηξεζεί ε 

αμία ηνπ ρξπζνχ. Βι. Liddell-Scott 1996, ην ιήκκα Λχδηνο, ζ. 1064· Ησάλλεο Σδέηδεο, Υηιηάδεο, ρηιηάο 

10, ηζηνξία 344, ζη. 600-603 [Leone 1968]: Βάζαλνο ιίζνο Λπδηθὴ θξίλνπζα ηὸ ρξπζίνλ, ἂλ θαζαξὸλ ἂλ 

θίβδεινλ ἄλπεξ ἐζηὶ ηλ κέζσλ. θαηνζηὴλ θαὶ εἰθνζηὴλ ἑβδφκελ ηε ζὺλ ηαχηαηο ηαῖο ἱζηνξίαηο ἔρεηο κνη 

ηαῖο λῦλ αηὴλ θεηκέλελ.  
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 Ησζήθ Ραθελδχηεο, πηηνκή, ζ. 474.3-7 [εθδ. Walz 1834]: Λίζνο δνθηκάδνπζα Λπδία ιφγνπο, / 

Αὔρκεκα ηεξπλὸλ ηλ ηαγεηξίηνπ βίβισλ. / Βνὴ θαηαπιήηηνπζα ηνὺο ἐλαληίνπο. / Φξηθηὴ βειλ 

θαξέηξα ηνῖο ἀιινηξίνηο. / Υξεζηλ ηακεῖνλ ὀξγάλσλ ηλ ἐλ κάραηο.  
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ἴδηα θαὶ θνηλά ηε θαὶ θαηὰ κέξνο,  

ἄξηζηα δεηθλχνληεο ἐληέρλσο ιίαλ. 

Καὶ δνμάζεηο κάιηζηα ηὸλ θνζκεξγάηελ,  

ἄῤῥεηνλ ἰδὼλ δεκηνπξγίαο ηξφπνλ,  

θαὶ θξζηλ ἀζχγρπηνλ ἐμ ἐληερλίαο.».
208

 

 

Μέζα απφ ην απφζπαζκα ε ξεηνξηθή ζπλδέεηαη κε ηνπο ιφγνπο ησλ φλησλ, νη νπνίνη 

απνηεινχλ ηηο αξρέο κέζσ ησλ νπνίσλ ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν.
209

 Ο άλζξσπνο 

πξνζιακβάλεη απηέο ηηο αξρέο κέζα απφ ηα φξηα, ηα ζρήκαηα, ηηο δηαζηάζεηο, ηνπο φξνπο, ηνπο 

αξηζκνχο, ηηο δηάθνξεο ηδέεο, ηνπο ξπζκνχο, ηηο θηλήζεηο, ηηο ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο, ηηο 

πνηφηεηεο, ηηο πνζφηεηεο, ηα πνηθίια ρξψκαηα. Μέζα απφ ηνπο ιφγνπο, ε ρσξίο κνξθή κάδα 

ησλ φλησλ (ἀθαιι ηξχγα) απέθηεζε κνξθή, ηάμε, θαη ρσξίζηεθε ζηα έκβηα είδε: δψα, δέληξα, 

θπηά. Καζψο φκσο νη ιφγνη ηζρχνπλ ηφζν γηα πήιηλα ζψκαηα φζν θαη γηα αζψκαηεο νπζίεο, 

φ,ηη ηζρχεη γηα ηα φληα, ην ίδην ηζρχεη γηα ηηο πξάμεηο, ηα έξγα, ηηο δπλάκεηο, θαη ηα πάζε. ια 

αληαλαθινχλ ηελ ηάμε πνπ δηέπεη ηνλ θφζκν, ε νπνία πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ρσξίο ζχγρπζε 

αλάκεημε ησλ ιφγσλ. Ο θφζκνο είλαη έλα θαιιηηερληθφ δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ θνζκεξγάηε, ε 

θαηαλφεζε ηνπ νπνίνπ ζα νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν λα δνμάζεη ηνλ ίδην ηνλ Θεφ πνπ είλαη 

ηαπηφζεκνο κε ηελ αιήζεηα σο ιφγνο ησλ φλησλ. 

    Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη ιφγνη ηνπ Θενχ νξγαλψλνπλ ηα φληα, ε ξεηνξηθή νξγαλψλεη ηνλ 

ιφγν -ζθέςε θαη γισζζηθή έθθξαζε- ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ινγηθήο, αλαπαξηζηψληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα γχξσ απφ ην αληηθείκελν πνπ εμεηάδεη (πξάμεηο, 

έξγα, πάζε). Οη θξάζεηο πνπ έπνληαη είλαη ζε αιιεινπρία κε εθείλεο πνπ πξνεγνχληαη, φπσο 

αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηηο αηηηαθέο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα φληα, ελψ νη ηξνπαί θαη ηα 

ζρήκαηα κέζσ ηεο αλαινγίαο ζπκβάινπλ ζηελ ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο κε ην φινλ θαη ηελ 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ γεληθνχ. Έηζη, θάζε δήηεκα (γεγνλφο, πξάμε, αληηθείκελν) 

ηνπνζεηείηαη ζ‟ έλα πςειφηεξν επίπεδν πξαγκαηηθφηεηαο θαη ιακβάλεη ηε ζέζε πνπ ηνπ 

αλήθεη ζηνλ θφζκν ηεο δεκηνπξγίαο.
210

 Ζ ξεηνξηθή πξνζθέξεη ζηνλ ιφγν ηάμε, φκνηα κε απηή 

πνπ δηέπεη ην ζχκπαλ. Οη ιφγνη πνπ ζεκέιηφ ηνπο (ζέκεζινλ) είλαη ε ξεηνξηθή δελ κπνξνχλ 

παξά λα αληαλαθινχλ ηελ επηαμία ηνπ ζχκπαληνο θαη κέζα απ‟ απηήλ, ηελ ζνθή παληαηηία, 

δειαδή ηνλ ίδην ηνλ Θεφ, ηελ κφλε αληηθεηκεληθή αιήζεηα.  

     Ζ αιήζεηα απηή απέθηεζε εζηθή δηάζηαζε, γηαηί θαηεχζπλε ηνπο αλζξψπνπο λα δήζνπλ 

έλαλ ελάξεην θαη επηπρηζκέλν βίν, εθφζνλ ζπκκνξθψλνληαλ κε ηελ αιήζεηα ηεο θχζεο, 

δειαδή ηνπο λφκνπο πνπ ηελ δηέπνπλ. Ζ εζηθή δηάζηαζε ηεο αιήζεηαο ησλ ιφγσλ απαληά ζηνλ  

ἦζηθφ ἠ Πεξί Παηδείαο ιφγν ηνπ Θεφδσξνπ Μεηνρίηε. Οη ιφγνη ηελ πεξίνδν απηή ηεο 

ιεγφκελεο «Παιαηνιφγεηαο αλαγέλλεζεο» εθηφο απφ ζχλνιν θεηκέλσλ ελφο ζπγγξαθέα 

ζπλδένληαη λνεκαηηθά κε ηε κφξθσζε, ηελ παηδεία, ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζην θείκελν απηφ.
211

 ηφρνο ηνπ ζπγγξαθέα είλαη λα εμάξεη 

ηελ ζεκαζία θαη ηα αγαζά πνπ πξνζθέξνπλ νη ιφγνη (παηδεία) θαη λα πξνηξέςεη ην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ λα αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηε δσή ηνπ, λα 

απνκαθξπλζεί απφ ηα πιηθά αγαζά πνπ είλαη εθήκεξα θαη λα ζηξαθεί ζηα πλεπκαηηθά πνπ δελ 
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 Ησζήθ Ραθελδχηεο, πηηνκή, ζ. 474.8-475.36 [εθδ. Walz 1834]. 

    
209

 Karamanolis 2013, ζ. 101-106. 
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 Beck 1990, ζ. 218-220. Σα ξεηνξηθά ζρήκαηα, ηα πξνγπκλάζκαηα θαη νη ηξνπαί δελ απνηεινχλ 

απιψο κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ιφγνπ. πλδένληαη κε ηηο θηινζνθηθέο θαηεγνξίεο ηεο ππφζηαζεο: 

γέλε, είδνο, κέξνο, φινλ. Βι. Beck 1965, ζ. 107.  
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 Πνιέκεο 2002, ζ. 17· Matschke-Tinnefeld 2001, ζ. 240-242. 
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θζείξνληαη.
212

 Σν παξαθάησ απφζπαζκα αθνξά ηελ εδνλή, ηελ επραξίζηεζε πνπ πξνθαινχλ 

νη ιφγνη: 

        

«Σο δ‟ ἄξα δνλο, νἶκαη, ηαχηεο ν κφλνλ ἐλ ἱζηνξίᾳ θαὶ ηῶ παιαηνῖο νὕησ 

ζπκπιέθεζζαη πξάγκαζη πεηξῶην ἄλ ηηο, ἀιιὰ θαὶ πξὸο ἅπαζαλ αὕηε ζνθίαλ ἐπαγσγφλ 

ἐζηη ζθφδξα θαὶ δηὰ πάζεο ὡο ἔπνο εἰπεῖλ ζπκθχεηαη, εθπήο ηε θαὶ θαιιίζηε ἑαπηο 

πξνκλσκέλε ηνῖο ἀπαληλ βνπινκέλνηο ράξηλ νἵαλ δή ηηλα θαὶ ῥαζηψλελ νθ 

εθαηαθξφλεηνλ, (…).Ὥζηε ν κφλνλ θαηὰ ηὸλ Ππζαγφξαλ ἔμεζηηλ εἰπεῖλ ὡο «ἑινῦ βίνλ 

ηὸλ ἄξηζηνλ, ηνῦηνλ δὲ δὺλ  ζπλήζεηα πνηήζεη», ἀιιὰ θαὶ ηνῦζ‟ ὡο νρ ἣθηζηα, «ἑινῦ 

βίνλ ηὸλ ηο ζνθίαο ἄξηζηνλ ὡο ἀιεζο ὄληα θαὶ ὃλ νἶκαη θἀθεῖλνο κάιηζηα βνχιεην, 

ηνῦηνλ δὲ δχηαηνλ ηλ ἄιισλ εξήζεηο», ὡο νθ ἔζηηλ ὅ,ηη πνη‟ ἂλ ἣδηνλ ἄιιν γέλνηην 

ἀλδξὶ λνῦλ ὅισο ἔρνληη ηο ἐλ ιφγνηο αηο μπλνπζίαο ηε θαὶ δηαηξηβο.».
213

 

 

Ζ εδνλή πνπ πεγάδεη απ‟ ηελ γλψζε πξνζθέξεη ζ‟ απηφλ πνπ αθνζηψλεηαη ζηνπο ιφγνπο 

επραξίζηεζε θαη ςπρηθή αγαιιίαζε. Γηα λα εληζρχζεη ηελ άπνςε απηή, ν Μεηνρίηεο 

ρξεζηκνπνηεί κηα θξάζε ηνπ Ππζαγφξα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαιχηεξε δσή ζπλίζηαηαη 

ζηελ ζνθία θαη είλαη ε πην επράξηζηε. ‟ απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ν ίδηνο ν 

Μεηνρίηεο· γηα έλαλ ζπλεηφ άλζξσπν (πνπ έρεη λνπ) ην πην απνιαπζηηθφ απ‟ φια είλαη ε 

ελαζρφιεζε κε ηνπο ιφγνπο. Ζ γλψζε -ή αιιηψο ε αιήζεηα- πνπ ππάξρεη ζ‟ απηνχο είλαη απηή 

πνπ νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε κηα επηπρηζκέλε δσή.  

Σα δχν παξαπάλσ παξαδείγκαηα αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαζία ηεο αιήζεηαο γηα ηνπο ιφγνπο, 

κέζα απφ ηε γλψζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ινγηθήο πνπ ηελ δηέπεη. Ο 

λνπο αθνινπζεί κηα αλνδηθή πνξεία κε αθεηεξία ηελ παξαηήξεζε ησλ αηζζεηψλ πξαγκάησλ 

θαη θαηάιεμε ηελ πξφζιεςε ησλ λνεηψλ, κέζσ κίαο αλαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ εθηειεί κε 

ηε βνήζεηα ηεο ινγηθήο. Οη ιφγνη σο έλα ζχλνιν θεηκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα 

γλσζηηθά πεδία έρνπλ ζηφρν λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλαθάιπςε απηήο ηεο αιήζεηαο θαη 

ηαπηφρξνλα λα ηελ αλαπαξαζηήζνπλ κε ηνλ πην επαξθή ηξφπν κέζσ ηεο ξεηνξηθήο ζχλζεζήο 

ηνπο. Πξνζθέξνπλ κηα ζθαηξηθή γλψζε γχξσ απ‟ φια φζα ζπλζέηνπλ ηελ πιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα (θπζηθή, γεσκεηξία, αζηξνλνκία, αξηζκεηηθή, γεσγξαθία) θαη παξάιιεια 

εμαζθνχλ ην λνπ, ψζηε κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηνπ θφζκνπ λα θηάζεη λα γλσξίζεη ηα 

αλψηεξα επίπεδα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηνπο ιφγνπο ησλ φλησλ (κεηαθπζηθή δηάζηαζε 

ηεο αιήζεηαο). ηαλ γλσξίζεη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηε θχζε θαη ελαξκνληζηεί κε απηνχο, 

ν άλζξσπνο ζα θαηαθέξεη λα δήζεη κηα επηπρηζκέλε δσή (εζηθή δηάζηαζε ηεο αιήζεηαο).
214

 

   Ζ παξαπάλσ ζεψξεζε είρε ηηο θαηαβνιέο ηεο θαη γλσξίδεη ηε δηακφξθσζή ηεο ζηελ πεξίνδν 

ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο, θαηά ηελ νπνία ν ρξηζηηαληζκφο έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ αξραία 

ειιεληθή θηινζνθηθή ζθέςε. Ζ λέα θηινζνθία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ παξνπζηάζηεθε σο κηα 

ζπλέρεηα θαη νινθιήξσζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αιήζεηαο πνπ είρε αλαθαιχςεη ε ειιεληθή 

παξάδνζε.
215

 Μέζα απφ απηή ηε ινγηθή δηακνξθψζεθε ε βπδαληηλή θηινζνθία.
216

 Οη 

                                                      
    

212
 Μέζα απφ ηνλ ἦζηθφ παξνπζηάδεηαη ε ζεξαπεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ, ελψ ην ίδην ην έξγν 

έρεη αθξηβψο απηφ ηνλ ζηφρν· λα ζεξαπεχζεη ηελ ςπρή. Βι. Πνιέκεο 2002, ζ. 20-23. 

    
213

 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, ἦζηθφο ἠ Πεξί Παηδείαο, θεθ. 25, ζ. 124.2-18 [εθδ. Πνιέκεο 2002]. 

   
214

 Πξφθεηηαη γηα κηα ρξηζηηαληθή ζεψξεζε πνπ έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηα αξραία θηινζνθηθά 

ζπζηήκαηα, κέζα απφ ηα φπνηα ε θηινζνθία αζθείηαη σο ηέρλε ηνπ δελ. Σν ίδην ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε θαη γηα ηελ θηινζνθία ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Βι. Karamanolis 2013, ζ. 42-50.  Γηα ηελ θηινζνθία 

ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο σο ηέρλε ηνπ δελ. Βι. Karamanolis 2006, ζ. 12. 

   
215

 Karamanolis 2013, ζ. 38-41. 

   
216

 Ζ βπδαληηλή θηινζνθία δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηελ θηινζνθία ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ίδην εθιεθηηθηζκφ, δειαδή αληινχζαλ ηα δφγκαηα ηεο θηινζνθίαο ηνπο απφ 

http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
http://www.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/Q6.html
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βπδαληηλνί δελ ζηακάηεζαλ πνηέ λα κειεηνχλ θαη λα ζπκβάιινπλ κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ αλαπαξαγσγή, ηνλ ππνκλεκαηηζκφ θαη ηνλ ζρνιηαζκφ πάλσ ζηελ παξάδνζε ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο θηινζνθίαο, γηαηί κέζα απ‟ απηήλ κπνξνχζαλ λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηελ 

ρξηζηηαληθή θηινζνθία. πρλά νη κειεηεηέο βιέπνπλ αζχκβαηε ηελ ειιεληθή παηδεία ησλ 

βπδαληηλψλ κε ηελ ρξηζηηαληθή ηνπο πίζηε.
217

 κσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηζρχεη ην αληίζεην· 

απηή ε ελαζρφιεζε εκβάζπλε θαη ελίζρπζε ηελ πίζηε ηνπο, κέζα απφ έλα πξνζηάδην γλψζεο 

πνπ ηνπο πξνζθέξεη ζρεηηθά κε ηνλ θπζηθφ θφζκν.
218

 Πέξα απφ ηελ αξραία ειιεληθή 

θηινζνθία, νη βπδαληηλνί δελ κπνξνχζαλ λα αγλνήζνπλ ην ζχλνιν ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

παξάδνζεο. Ήηαλ κηα θιεξνλνκηά πνπ κεηαιακπαδεχηεθε απφ ηελ κηα γεληά ζηελ άιιε, 

πξνζδίδνληαο ηνπο ηαπηφηεηα, κηα ηαπηφηεηα πνπ έθηαλε πίζσ ζηνλ κεξν, θαη δηθαησκαηηθά 

πξνζέδηδε ζηελ απηνθξαηνξία ηνλ ηίηιν ηεο νηθνπκέλεο.
219

 

     Οη ιφγνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ ζπδήηεζεο, ελψ αληίζηξνθα ε 

δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ πξνυπνζέηεη ηελ εηζαγσγή γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αξραία θαη ηελ 

ρξηζηηαληθή παξάδνζε ηεο θηινζνθίαο. Χο ρψξνο ηεο γλψζεο πεξηιάκβαλαλ ην ζχλνιν ηεο 

ειιεληθήο, ρξηζηηαληθήο θαη βπδαληηλήο γξακκαηείαο θαη απνηεινχζε ηελ βάζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ήδε απφ ηελ χζηεξε αξραηφηεηα.
220

 Πεξηιάκβαλαλ θαη ζηφρεπαλ πξαγκαηηθά 

θάζε είδνο αλζξψπηλεο γλψζεο, έλα εχξνο ην νπνίν εκείο δελ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε 

ζήκεξα. Ζ ζηαζεξή ελαζρφιεζε κε ηνπο ιφγνπο εμαζθνχζε ην λνπ, ψζηε λα νξγαλψλεη 

θαηάιιεια ηελ ζθέςε θαη λα επηδηψθεη ηελ αιήζεηα ζε θάζε πεξίζηαζε ηνπ βίνπ ηνπ. Με 

απηά ηα εθφδηα ν άλζξσπνο ζα θαηάθεξλε θαη λα ζπκβάιεη κε ηελ παξαγσγή λέσλ ιφγσλ 

ζηελ ζπλέρηζε θαη δηάδνζε απηήο ηεο παξάδνζεο.  

                                                                                                                                                        
δηάθνξεο θηινζνθηθέο ζρνιέο. Σν ίδην έθαλε ν Πιαησληζκφο ζηελ χζηεξε αξραηφηεηα. Βι. 

Ierodiakonou 2012, ζ. 12-13. 

   
217

 Ierodiakonou 2012, ζ. 6-7. 

   
218

 Σν ίδην ππνζηεξίδεη ν Μηραήι Φειιφο ζε έλα γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Ξηθηιίλν. Ο ηειεπηαίνο 

θαίλεηαη φηη ακθηζβεηνχζε ηελ ρξηζηηαληθή ηνπ πίζηε εμαηηίαο ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηνλ Πιάησλα. 

Βι. Kaldellis 2012, ζ. 143. 

   
219

 Πίζσ ζηνλ κεξν αλαηξέρνπλ νη ζπγγξαθείο εγθσκίσλ ηνπ 13
νπ

 θαη 14
νπ

 αη. γηα λα ηνλίζνπλ φηη ν 

απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ έρεη ιάβεη ηελ εμνπζία απφ ηνλ Θεφ θαη απνηειεί είδσιφ Σνπ ζηε γε, 

λνκηκνπνηψληαο έηζη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηνπο άιινπο ιανχο. Βι. Angelov 2007, ζ. 85. 

   
220

 Ο ιφγνο κε ηελ ζεκαζία ηνπ «ινγνηερληθνχ» έξγνπ ήηαλ ήδε ζε ρξήζε θαηά ηελ αξραηφηεηα. Βι. 

Liddell-Scott 1996, ην ιήκκα ιφγνο, ζ. 1059.  Γηα ηελ ζέζε ησλ ιφγσλ ζηελ εθπαίδεπζε ηεο χζηεξεο 

αξραηφηεηαο. Βι. Cribiore 2007, “Teaching the Logoi”, ζ. 137-173. 
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Γ. Λόγοι: ε βπδαληηλή γξακκαηεία θαη εθπαίδεπζε 

 

1. Οη ιφγνη θαη ε γξακκαηεία ησλ Βπδαληηλψλ 

 

ηα θεθάιαηα πνπ πξνεγήζεθαλ, έρεη πεξηγξαθεί πψο πίζσ απφ ηνλ φξν ιφγνη 

αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά κηα ακηγψο βπδαληηλή αηζζεηηθή αληίιεςε γηα ηελ ζπγγξαθή, ε νπνία 

ζηεξηδφηαλ ζε κηα λέα πξφζιεςε ηεο ξεηνξηθήο ζεσξίαο. Οη ιφγνη ήηαλ, πξσηίζησο, ινγηθά 

νξγαλσκέλεο ζπλζέζεηο πνπ απνηχπσλαλ ηνλ ινγηθφ ηξφπν ζθέςεο (ιφγν) ηνπ δεκηνπξγνχ 

ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ αιήζεηα γχξσ απφ ην ζέκα ζπδήηεζεο. Ζ ξεηνξηθή ήηαλ κηα απφ ηηο 

ινγηθέο επηζηήκεο, γη‟ απηφ θαη νη αξρέο ηεο πήγαδαλ απφ ηελ ινγηθή. ηαλ ηνλ 10
ν
 αη. ε 

ζεσξία ηεο ξεηνξηθήο αλαλεψζεθε, έγηλε ην θαιχηεξν κέζν γηα λα εθθξάζεη ηελ ζθέςε ηνπ ν 

δεκηνπξγφο, λα αζθήζεη επηξξνή ζην θνηλφ ηνπ φρη γηα λα ην θαηεπζχλεη αιιά γηα λα ην 

παξαθηλήζεη λα ζθεθηεί ηηο αηηίεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ θάζε πξάγκα, αιιά θαη λα 

ζπλδέζεη ην έξγν κε ηελ αλψηεξε ζθαίξα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνζδίδνληάο ηνπ θαζνιηθή 

δηάζηαζε, φπσο ζπλέβε ηνλ επφκελν αηψλα.
221

  

Οη ιφγνη ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηνπο βπδαληηλνχο, γηαηί απνηεινχζαλ πξντφληα ηνπ 

ιφγνπ, απηνχ πνπ ν Θεφο είρε δσξίζεη ζηνπο αλζξψπνπο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ ιφγνπ νη 

ηειεπηαίνη θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ νἴθνπο, πφιεηο, θπηά, ηέρλαο, ιφγνπο, ἐπηζηήκαο.
222

 

ην κηθξφ απηφ απφζπαζκα νη ιφγνη ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ησλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ.
223

 

Οη ηέρλεο παξαπέκπνπλ ζηα ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα, ελψ νη επηζηήκεο ζηελ γλψζε θαη 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ηαηξηθήο, ηεο αζηξνλνκίαο, ηεο γεσκεηξίαο, θνθ. Οη ιφγνη 

αλαθέξνληαη ζε έλα ζχλνιν θεηκέλσλ, απηψλ ησλ θεηκέλσλ πνπ ζπλέζεηαλ ηελ ινγνηερλία 

ησλ βπδαληηλψλ, κε κηα επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο ελφο γξαπηνχ έξγνπ. 

Άιισζηε ν φξνο ινγνηερλία δελ ζεκαίλεη πνίεζε ή κπζηζηφξεκα, φπσο ελδερνκέλσο ζήκεξα, 

ζεκαίλεη ηελ ηέρλε ηνπ ιφγνπ, θάζε ιφγνπ. Έηζη, νη βπδαληηλνί φζα θείκελα ζηνλ γξαπηφ 

ιφγν δηέπνληαλ απφ ηηο αξρέο ηεο ηέρλεο, ηα νλφκαδαλ ιφγνπο. 

Οη ιφγνη απνηεινχζαλ ην πην αλεθηίκεην δψξν πνπ κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ν άλζξσπνο 

ζηνλ ίδην ηνλ Θεφ, θαζψο θαη ζηνπο θίινπο θαη ηνπο δνχινπο ηνπ, ηνπο αγίνπο, ψζηε λα 

δεηήζεη ηε βνήζεηά ηνπο ή λα επραξηζηήζεη γη‟ απηή, φπσο εμεγεί ζε έλα απφζπαζκά ηνπ ν 

Θεφδσξνο Μεηνρίηεο.
224

 Οη βπδαληηλνί επέιεμαλ λα ηηκήζνπλ κε ηνπο ιφγνπο, κε ηα 

δεκηνπξγήκαηα ηεο ινγηθήο, απηφλ πνπ ηνπο ράξηζε ηελ ινγηθή. Απηή ε ζρέζε αλάκεζα 

ζηνπο ιφγνπο θαη ηνλ Θεφ κπνξεί λα παξέρεη κηα εξκελεία, γηαηί φινη ζρεδφλ νη βπδαληηλνί 

ζπγγξαθείο έγξαςαλ εγθψκηα ή άιια θείκελα αθηεξσκέλα ζε αγίνπο. Ζ ζχλζεζε 

εγθσκηαζηηθψλ θαη επραξηζηήξησλ ιφγσλ, αθηεξσκέλσλ ζε αγίνπο, ζπληζηνχζε έλα είδνο 
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 Βι. θεθ. B.2, ζ. 34 θαη εμήο. 

   
222

 Αλαζηάζηνο ηλαΐηεο (7
νο

-8
νο

 αη.), ξσηαπνθξίζεηο, εξση. 19, πξγ. 3.25 [εθδ. Munitiz-Richard 

2006]: Οἷφλ ηη ιέγσ· ἀθαηάιεπηνλ, θαὶ ἀλψλπκνλ, θαὶ ἀφξαηνλ, θαὶ ἀζάλαηνλ, θαὶ ἀςειάθεηνλ, θαὶ 

ἄθζαξηνλ θαηὰ θχζηλ, ηὴλ ηνῦ Θενῦ θχζηλ ὁκνινγνῦκελ θαὶ πηζηεχνκελ· δηὰ ηνῦην θαὶ  ςπρή, ὡο θαη‟ 

εἰθφλα Θενῦ ηπγράλνπζα, ν θχζεη ἀιιὰ ράξηηη, ἀθαηάιεπηνο θαη‟ νζίαλ κῖλ ηνῖο ἀλζξψπνηο ἐζηί, θαὶ 

ἀφξαηνο, θαὶ ἀλεξκήλεπηνο, θαὶ ἀςειάθεηνο, ἄθζαξηφο ηε θαὶ ἀζάλαηνο· ἀιιὰ θαὶ δεκηνπξγὸο ράξηηη, 

ἄλζξσπνο γὰξ ἄλζξσπνλ πνηεῖ θαὶ γελλᾶ ράξηηη Θενῦ, θαὶ δεκηνπξγεῖ νἴθνπο, πφιεηο, θπηά, ηέρλαο, 

ιφγνπο, ἐπηζηήκαο, θαη‟ εἰθφλα Θενῦ πάξρσλ. 
   

223
 Ο φξνο ηέρλε αλαθέξεηαη ζηηο ρεηξσλαθηηθέο ή βάλαπζεο ηέρλεο, φπσο απνθαινχζαλ νη 

βπδαληηλνί, ηελ πθαληηθή, ηελ ξαθηηθή, ηελ ζθπηνηνκηθή, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ ζηδεξνπξγηθή, θα. Ο 

φξνο επηζηήκε, ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ινγηθέο ηέρλεο, ηελ γξακκαηηθή, ηελ ξεηνξηθή, ηελ 

γεσκεηξία, ηελ αζηξνλνκία, ηελ αξηζκεηηθή, ηελ κνπζηθή. Βι. Υνλδξίδνπ 1999, ζ. 160.  

   
224

 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, Ήζηθὸο ἠ Πεξὶ Παηδείαο, θεθ. 63, ζ. 276. 2-7 [εθδ. Πνιέκεο 2002]: Ἔμεζηη 

δὲ κάιηζη‟ἐπὶ ηλ ζείσλ ρξζζαη θαὶ ηνῦ θηιαλζξψπνπ θαὶ θνηλνῦ δεζπφηνπ πάλησλ αηνῦ θαὶ ηλ 

ἑαπηνῦ θίισλ ηε θαὶ δνχισλ, ἔλζα δὴ θίια κάιηζζ‟, ἃ κφλα δχλαηη‟ ἄλ ηηο δξα, θίιαη δ‟ αἱ ηνῦ ιφγνπ 

παξ‟ κλ θνξαί, ὡο νθ νἶδ‟ εἴ ηη ηλ ἄιισλ, κιινλ δὲ πιεῖλ ἠ θαηὰ ηὰ ἄιια πάληα. 
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ηάκαηνο, έλαλ πλεπκαηηθφ ζεζαπξφ πνπ μεπεξλνχζε ζε αμία ηνπο πιηθνχο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Θεφδσξν Μεηνρίηε.
225

  

Αλαθνξέο ζηνπο ιφγνπο πνπ δειψλνπλ φηη ν φξνο είρε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηνπ γξαπηνχ 

έξγνπ, ηνπ ζπγγξάκκαηνο, ζπλαληάκε ήδε ηνλ 6
ν
 αη. ζε αζθεηηθά θείκελα θαη βίνπο ησλ 

αγίσλ. Ζ Κιίκαθα ηνπ Ησάλλε ηλαΐηε (6
νο

 αη.) μεθηλάεη κε ηνλ εμήο ηξφπν:  

 

«Σνῦ ιφγνπ, νὗ ἐπσλπκία, Πιάθεο πλεπκαηηθαί. Λφγνο ἀζθεηηθὸο ηνῦ ἀββ Ἰσάλλνπ 

ηνῦ γνπκέλνπ ηλ ἐλ ηῶ ηλᾶ ὄξεη κνλαρλ, ὃλ θαὶ ἐπέζηεηιε ηῶ ἀββᾶ Ἰσάλλῃ ηῶ 

γνπκέλῳ ηο Ῥατζνῦ, πξνηξαπεὶο παξ‟ αηνῦ ζπληάμαη.».
226

 

     

Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν ιφγν γηα λα αλαθεξζεί ζε νιφθιεξν ην έξγν θαη λα 

παξνπζηάζεη ηνλ ηίηιν ηνπ.
227

 Ο ηίηινο Πιάθεο πλεπκαηηθαὶ παξέπεκπε αιιεγνξηθά ζηηο 

πέηξηλεο πιάθεο πάλσ ζηηο νπνίεο ήηαλ ραξαγκέλεο νη δέθα εληνιέο πνπ έιαβε ν Μσπζήο ζην 

φξνο ηλά.
228

 πρλά ν φξνο ιφγνο ζηνλ ηίηιν ελφο θεηκέλνπ δεκηνπξγεί ζηνλ αλαγλψζηε ηελ 

εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα ξεηνξηθφ θείκελν πνπ εθθσλήζεθε δεκφζηα. Ο ιφγνο ηνπ 

Ησάλλε ήηαλ έλα γξαπηφ θείκελν, φπσο νη δέθα εληνιέο ζηηο πέηξηλεο πιάθεο, γηα ηελ 

ζπγγξαθή ηνπ νπνίνπ αμηνπνηήζεθαλ νη θαλφλεο ηεο ξεηνξηθήο ζηελ καθξνδνκή θαη ηελ 

κηθξνδνκή ηνπ.
229

  

   Σελ ίδηα πεξίνδν ν πκεψλ ν ηπιίηεο (ν λεφηεξνο), ζχκθσλα κε ηνλ βηνγξάθν ηνπ, 

ζπλέηαμε ιφγνπο πνπ αθνξνχζαλ ηνπο κνλαρνχο, ηελ κεηάλνηα ησλ ιατθψλ, ηελ ελαλζξψπεζε 

ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη ηε κέιινπζα θξίζε.
230

 Ο άγηνο Μάξθνο ν Αζθεηήο έγξαςε θαη απηφο 

ιφγνπο γεκάηνπο απφ ηελ σθέιεηα ησλ ζαπκάησλ αιιά θαη απφ ην θάζε είδνο ηεο κφξθσζήο 

ηνπ.
231

 Σνλ 9
ν
 αη. ν Φψηηνο ζηελ Βηβιηνζήθε ζρνιηάδνληαο έξγα ηεο αξραίαο ειιεληθήο θαη 

ρξηζηηαληθήο γξακκαηείαο θάλεη ιφγν γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, αζθεηηθνχο, πνιηηηθνχο, 

εζηθνχο, ηαηξηθνχο, αγσληζηηθνχο, εξσηηθνχο θα.
232

 Ο ζρνιηαζκφο ηνπ Φσηίνπ αθήλεη λα 

ελλνεζεί φηη φια ηα θείκελα είλαη ιφγνη θαη εθείλν πνπ ηνπο δηαρσξίδεη είλαη ην πεξηερφκελφ 

ηνπο. Αθφκα θαη ηνπο βίνπο ηνπ Πινπηάξρνπ ν Φψηηνο ηνπο απνθαιεί ιφγνπο.
233

 Μέρξη θαη 

                                                      

  
225

 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, ἦζηθὸο ἠ Πεξὶ Παηδείαο, θεθ. 63, ζ. 276.8-ζ. 278.6 [εθδ. Πνιέκεο 2002]: 
Καὶ δεζαλ ὁηνπνῦλ ζνη ηλ Θενῦ θίισλ θαὶ παξ‟ αηνῦ δπλακέλσλ ἐλ δπζρεξείᾳ ηηλὶ παξαζηάηνπ ἐλ 

θηλδχλνηο, ἐλ λφζνηο, ἐλ ραιεπνῖο ἅπαζηλ ἀιεμίθαθνλ εξεῖλ ηὴλ ἐλνρινῦζαλ ἐπήξεηαλ, ῥᾶνλ εὔμαζζαη 

πάλπ ηνη θαη‟ εθεκεηεξίνπ ιφγνπ θαὶ ραξηζηεξίνπ ηπρφλ ηη ζπλεηζελεγθεῖλ, θαὶ κέληνη θαὶ ηπρφλζ‟ ὅηνπ 

δένη ἄλ, ἔπεηη‟ εἰζελεγθεῖλ, θαὶ ηνῦην πνιιάθηο ἄιινη‟ ἄιιῳ θαὶ ἐπ‟ ἄιιῃ ηῆ ρξείᾳ.(…) Καὶ νἶδά πνη‟ 

ἔγσγε θαὶ αηὸο θαὶ νὕησο εμάκελνο θαὶ ηπρψλ ηε θαὶ ἀπνδνχο, κάιηζηα κὲλ ἱθαλο ἔρσλ θαὶ ἄιισο 

ἀπνδνῦλαη θαὶ πνηήζαζζαη ηὴλ ερήλ, θαζ‟ ὧλ θαὶ ηνῖο ἄιινηο λνκίδεηαη, ὡο δ‟ νἶκαη, βέιηηνλ ὧλ εἶρνλ, 

ηφδε κάιηζηα θξίλσλ, ηνῦην θαὶ πξνειφκελνο, ςπρο ἁγλὸλ δξνλ θαὶ λνῦ, νρ ὕιεο, θαὶ πνιπαξθέο, ν 

ηάρηζη‟ ὀιιχκελνλ, θαὶ κέλνλ ἀεί, κὴ ζπιψκελνλ. 
   

226
 Ησάλλεο ηλαΐηεο, Κιίκαμ, PG88.632.πξνoίκην. 

   
227

 Σν επίζεην ἀζθεηηθφο πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ.  

   
228

 Duffy 1999, ζ. 5-6. 

   
229

 Αλαιπηηθά γηα ην ζέκα βι. Johnsen 2007. 

   230 Βίνο ηνπ πκεψλ ηνπ ηπιίηε (521-592), θεθ. 32.20-22 [εθδ. van den Ven 1962]: πλέηαζζε 

δὲ ιφγνπο πεξὶ κνλαρλ θαὶ πεξὶ κεηαλνίαο ιατθλ θαὶ ηο ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Κπξίνπ κλ Ἰεζνῦ 

Υξηζηνῦ θαὶ ηο κειινχζεο θξίζεσο θαὶ ἐιπίδνο,(…). 
   231

 πλαμάξηνλ ηῆο Ἐθθιεζίαο ηῆο Κσλζηαληηλνππφιεσο (10
νο

 αη.), πλαμάξηνλ ηνῦ κελὸο Μαξηίνπ, 

εκ. 5, πξγ. 1.6-8 [εθδ. Delehaye 1985]: Σεθκήξηνλ δὲ ἀκθνηέξσλ νἵ ηε γξαθέληεο παξ‟ αηνῦ ιφγνη 

παληνίαο παηδεχζεσο θαὶ ὠθειείαο ὄληεο κεζηνὶ θαὶ  ηλ ζαπκάησλ ἐλέξγεηα· ὧλ ἓλ ἀλαγθαῖνλ ἴζσο 

εἰπεῖλ. 
    

232
 Φψηηνο, Βηβιηνζήθε, θσδ. 74, ζ. 52a.2· θσδ. 92, ζ. 73a.28· θσδ. 96, ζ. 79b.18 [Henry 1959], θσδ. 

259, ζ. 486a.9· θσδ. 262, ζ. 488b.23 [εθδ. Henry 1960].  

   
233

 Φψηηνο, Βηβιηνζήθε, θσδ. 245, ζ. 493b.7-9 [εθδ. Henry 1960]: Ἀλεγλψζζε ἐθ 

ηλ Πινπηάξρνπ παξαιιήισλ δηάθνξνη ιφγνη, ὧλ  ἔθδνζηο θαηὰ ζχλνςηλ ἐθιέγεηαη δηάθνξνλ 

ρξεζηνκαζίαλ. 
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ηελ επνρή απηή ν φξνο θαίλεηαη φηη παξέπεκπε, πξσηίζησο, ζηελ ινγηθά νξγαλσκέλε 

ζχλζεζε θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηελ ξεηνξηθή επεμεξγαζία ηνπ ιφγνπ.  

Ζ πεξίνδνο βαζηιείαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ε΄ Πνξθπξνγέλλεηνπ (10
νο

 αη.) απνηέιεζε 

ζηαζκφ γηα ηελ παγίσζε θαη δηάδνζε ηνπ φξνπ ηνπο επφκελνπο αηψλεο. Ζ κειέηε ηεο 

παιαηφηεξεο ινγνηερλίαο θαη ε επαλαθνξά ηεο ζην πξνζθήλην πνπ μεθίλεζε κε ηνλ Φψηην, ε 

αλαβίσζε ηεο ξεηνξηθήο θαη ε ζεσξία πεξί ηεο ζετθήο πξνέιεπζήο ηεο, ε επαλεγγξαθή ηεο 

πξνεγνχκελεο παξάδνζεο ζηα λέα δεδνκέλα κε ηελ εγθπθινπαηδηθή θαη κεηαθξαζηηθή 

θίλεζε ηνπ 10
νπ

 αη., δεκηνχξγεζαλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ δηακφξθσζε κηαο λέαο «ζεσξίαο ηεο 

ινγνηερλίαο» ηνπο επφκελνπο αηψλεο.
234

 Σν παξαθάησ πνίεκα, γξακκέλν ζε ίακβν εθζεηάδεη 

ηελ πξνζσπηθή ζπκβνιή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Ε΄ ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ ιφγσλ απφ θάζε 

πιεπξά ηεο απηνθξαηνξίαο:   

 

«Αἰὼλ ὁ καθξὸο ὥζπεξ ἄλζε ηνὺο ιφγνπο  

Ἁπαληαρνῦ γο ἔζρελ ἐζθεδαζκέλνπο, 

Ἀλζνῦληαο, ν πέκπνληαο εὔπλννλ ράξηλ.  

Σὰ λῦλ δὲ ηνχηνηο εζηεθὴο Κσλζηαληῖλνο 

Γξέςαο, ἀγείξαο ἐκκειεῖ κνπζνπξγίᾳ 

Πξνχζεθε πζηλ ζειθηηθὴλ ενζκίαλ, 

Ὅζνηο ιφγνπ κέηεζηηλ, εψδεηο ιφγνπο. 

Ὃλ ηνῖο ιφγνηο ζηέθσκελ ὡο ιφγσλ θίινλ.».
235

 

 

Ο καθξχο αηψλαο ή αιιηψο ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ είρε δηαζθνξπίζεη ηνπο ιφγνπο παληνχ 

ζηε γε, φπσο αθξηβψο δηαζθνξπίδνληαη ηα άλζε. Οη ιφγνη, είραλ αλζίζεη, αιιά δελ αλέδηδαλ 

θακία επσδηά, γηαηί δελ ήηαλ ζε επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο. Ο Κσλζηαληίλνο ινηπφλ, αθνχ 

ζπλέιεμε θαη ζπγθέληξσζε ηνπο ιφγνπο, πξνζέθεξε ν ίδηνο ζ‟ απηνχο ηελ γνεηεπηηθή επσδία 

πνπ ηνπο έιεηπε, θαη ζε φζνπο δνχζαλ κε ηνλ ιφγν θαη ηνλ ζπνχδαδαλ, ιφγνπο επσδηαζηνχο, 

αλάινγνπο κε απηνχο πνπ ν νκηιεηήο ζηεθαλψλεη ηνλ απηνθξάηνξα, ιφγσ αθξηβψο ηεο 

αγαπεηηθήο ζρέζεο ηνπ κε ηνπο ιφγνπο.  

Ο απηνθξάηνξαο πξάγκαηη είρε ηελ πξσηνβνπιία ψζηε λα αλαδεηεζνχλ ζε θάζε γσληά ηεο 

απηνθξαηνξίαο θάζε είδνπο βηβιία, γεκάηα απφ δηάθνξεο θαη πνηθίιεο γλψζεηο. Αξραία 

ειιεληθά θαη άιια θείκελα ησλ πξψησλ βπδαληηλψλ αηψλσλ, έγξαθα, ππνκλήκαηα θαη 

αξρεηαθφ πιηθφ ζπγθεληξψζεθαλ θαη απνηέιεζαλ ηελ βάζε γηα ηελ ζχλζεζε κεγαιχηεξσλ 

έξγσλ ζπκπηιεκαηηθνχ ραξαθηήξα απφ έλα επηηειείν γξαθέσλ κε ηελ επίβιεςε ηνπ 

απηνθξαηνξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν θάζε λέν έξγν πξνέθπςε κέζα απφ ηελ ζπλαγσγή 

απνζπαζκάησλ πνπ ππαγνξεχηεθε απφ κηα εληαία ζχιιεςε σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηε 

ζθνπηκφηεηά ηνπ.
236

 Οη ζπλζέζεηο ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ κηα λέα ινγηθή νξγάλσζε 

ησλ ήδε ππαξρφλησλ θεηκέλσλ θαη φρη κέζα απφ κηα λέα ξεηνξηθή επεμεξγαζία. Παξ‟ φια 

απηά ν πνηεηήο νλνκάδεη ιφγνπο ηα λέα απηά έξγα, φπσο θαη ην πνίεκα πνπ ζπλέζεζε γηα λα 

ζηεθαλψζεη ηνλ απηνθξάηνξα σο θίινλ ηλ ιφγσλ. Έηζη ινηπφλ, ζην παξαπάλσ πνίεκα ν 

φξνο ιφγνη αλαθέξεηαη ζε ηξεηο νκάδεο θεηκέλσλ, ζηα παιηά θείκελα πνπ ζπγθέληξσζε ν 

Κσλζηαληίλνο, ζηα λέα θείκελα πνπ παξήρζεζαλ απφ ην επηηειείν ηνπ θαη ζην ίδην ην 

πνίεκα.  

                                                      
    

234
 Βι. θεθ. Β.2, ζ. 31-37 
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 Κσλζηαληίλνο Ε΄ Πνξθπξνγέλλεηνο, Πεξὶ ἀξεηο θαὶ θαθίαο, η. 1, ζ. 3.13-20 [εθδ. Büttner-

Wobst, Roos 1906].  

   
236

 Lemerle 2007, ζ. 248-254. 
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Αλάινγα ε κεηαθξαζηηθή θίλεζε ζην ηέινο ηνπ 10
νπ 

αη., φπσο εθθξάζηεθε κε ηνλ πκεψλ 

ηνλ Μεηαθξαζηή, ζηεξίρηεθε ζηελ λέα ξεηνξηθή επεμεξγαζία ησλ παιαηψλ θεηκέλσλ, φρη 

φκσο κε ηελ ζπιινγή απνζπαζκάησλ, φπσο είδακε πξηλ. ην εμήο ε ζπγγξαθή ησλ ιφγσλ ζα 

απνηειέζεη απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ ινγίσλ, νη νπνίνη είραλ απνθηήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηελ απαξαίηεηε ξεηνξηθή εθπαίδεπζε, ψζηε λα ζπλζέζνπλ πεξηζζφηεξν 

πξσηφηππα έξγα. Οη επφκελνη αηψλεο ζα αλαδείμνπλ ηηο κεγαιχηεξεο κνξθέο ηεο βπδαληηλήο 

ινγνηερλίαο, ελψ νη ιφγνη ζα απνηειέζνπλ ην πξνζθηιέζηεξν ρψξν επαθήο θαη ζέκα 

ζπδήηεζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ινγίσλ.  

Σνλ 11
ν
 αη. ν Ησάλλεο Μαπξφπνπο ζε έλα επίγξακκα αθηεξσκέλν ζηελ νηθία ηνπ, ηελ 

νπνία ζθφπεπε λα εγθαηαιείςεη, ζπκάηαη φια φζα έδεζε ζε απηή, αθφκα θαη ηηο κέξεο πνπ 

θνπίαδε πάλσ απφ ηνπο ιφγνπο γηα λα ηνπο δηνξζψζεη θαη λα ηνπο μαλαγξάςεη.
237

 Οη ιφγνη δελ 

κπνξεί λα είλαη άιινη απφ ηα ίδηα ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ Μαπξφπνδα, ηα επηγξάκκαηα, νη 

επηζηνιέο θαη φ,ηη άιιν πξνέξρεηαη απφ ηελ γξαθίδα ηνπ.
238

 Σνλ 12
ν
 αη. ν Σδέηδεο πνπινχζε 

ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ, γηα λα θαηαθέξεη λα εμαζθαιίζεη ηα πξνο ηα δελ. πσο αλαθέξεη ζην 

παξαθάησ ρσξίν ήηαλ έλαο άλζξσπνο πνπ ζπληεξνχληαλ απφ ηελ γιψζζα ή θαιχηεξα απφ 

ηνλ λνπ ηνπ: 

 

«Ἄλζξσπνο ἐγγισηηνγάζησξ, ἠ κιινλ πξνζθπεζηέξσο εἰπεῖλ λννγάζησξ ἐγψ, θαὶ 

ηερλχδξηνλ θαὶ ρεηξσλαμία νἱ ιφγνη κνπ θαζεζηήθαηνλ θαὶ ζπγγξάκκαηα, νἷζπεξ 

θαξπνῦκαη ηὰ πξὸο δσήλ,.»
239

 

  

Ο Σδέηδεο δίλεη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζην λνπ παξά ζηελ γιψζζα ηνπ, απνδεηθλχνληαο γηα 

αθφκε κηα θνξά φηη νη ιφγνη πξσηίζησο απνηχπσλαλ ηελ ινγηθή ζθέςε ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο. 

Ζ γιψζζα αθνινπζεί γηα λα εθθξάζεη απηή ηε ζθέςε κέζσ ηεο ξεηνξηθήο. Σν παξαπάλσ 

απφζπαζκα απνθαιχπηεη κηα ελδηαθέξνπζα πηπρή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιφγσλ θαηά ηνλ 12
ν
 αη. 

Οη ιφγηνη δξαζηεξηνπνηνχληαη σο κηα μερσξηζηή επαγγεικαηηθή νκάδα. Πνιινί εξγάδνληαλ 

σο θαζεγεηέο ηδησηηθά, ελψ άιινη «πξνζέθεξαλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηελ επγισηηία ηνπο ζηελ 

αξηζηνθξαηία ηεο επνρήο», γξάθνληαο ιφγνπο θαηά παξαγγειία θαη ζπκκεηέρνληαο ζηα 

ιεγφκελα ζέαηξα πνπ νξγαλψλνληαλ ζηα ζπίηηα ησλ επγελψλ.
240

  

Σνπο επφκελνπο αηψλεο ηα ζέαηξα γλψξηζαλ ηελ κεγαιχηεξε δηάδνζε.
241

 Ο Θεφδσξνο 

Λάζθαξεο, φηαλ ε πξσηεχνπζα κεηαθέξζεθε ζηελ Νίθαηα κεηά ηελ άισζε ηνπ 1204, 

πξνσζνχζε ηέηνηνπ είδνπο ζπγθεληξψζεηο, γηαηί φπσο καο πιεξνθνξεί ν Θεφδσξνο 

                                                      
   

237
 Ησάλλεο Μαπξφπνπο, Epigrammata, επίγξ. 47.24-28 [εθδ. de Lagarde 1882]: ἐλ ζνὶ δηεκέξεπζα 

θάκλσλ ἐλ ιφγνηο, / ηνὺο κὲλ δηνξζλ, ηνὺο δὲ ζπληάηησλ πάιηλ, / (…). 

   
238

 Αλαθνξέο πνπ ζπλδένπλ μεθάζαξα ηνπο ιφγνπο κε ηα ζπγγξάκκαηα είλαη θαη νη παξαθάησ: 

Δπζχκηνο Σνξλίθεο (12
νο

-13
νο

 αη.), Λφγνη, ιφγνο 1, πξγ. 2.15-18 [εθδ. Darrouzès 1968]: Ἔπεηηα δ‟ νἱ 

ιφγνη, ηὰ ζθέηεξα ηνχησλ ζπγγξάκκαηα ηνῖο ὀςηγφλνηο θαηαιηκπάλνληεο, θιεΐδνπζί ηε ηνὺο βαζηιέαο θαὶ 

ηνῖο ηνχησλ γξάκκαζη ηνὺο αηνθξάηνξαο ἀπαζαλαηίδνπζη, ηὰο πξάμεηο ηλ ἄλσ ρξφλσλ ἐθδηεγνχκελνη 

ηνῖο πνηήκαζηλ· 

Μηραήι Φειιφο, Λφγνη, ιφγνο 2.807-813 [εθδ. Dennis 1994]: ἀιιὰ πάιηλ ηὸλ αηὸλ ιφγνλ ἐξ, κὴ 

θάθηδε ηὴλ παξξεζίαλ, ὦ βαζηιεῦ, ηφθνο ἐζηὶλ ὀδπλσκέλεο ςπρο. πφζελ Ῥσκῦινη θεξχηηνληαη, πφζελ 

Βξνῦηνη θαὶ Αἴιηνη, Ἀληίνρνη ηε θαὶ έιεπθνη θαὶ Ἀιέμαλδξνη; νθ ἐθ ιφγσλ, νθ ἐθ ζπγγξακκάησλ; νἱ δὲ 

ζπγγξάθνληεο πφζελ εἰο ζπγγξαθὰο ἐθηλήζεζαλ; νθ ἐμ ὧλ εὖ ἔπαζρνλ; 

   
239

 Ησάλλεο Σδέηδεο, πηζηνιαί, επηζη. 75, ζ. 109.17-20 [εθδ. Leone 1972]. 

   
240

 Λνπθάθε 2001, ζ. 146. 

   
241

 Οη ιφγηνη ζρεκάηηδαλ κηθξέο νκάδεο πνπ ζπγθεθηξψλνληαλ ζπρλά γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα 

ινγνηερληθά θαη δηαηεξνχζαλ ζπλερή επαθή θαη κεηά ην πέξαο ησλ ζπγθεληξψζεσλ κέζσ ηεο 

αιιεινγξαθίαο. Πξφζβαζε ζηνπο θχθινπο απηνχο είραλ κφλν φζνη ήηαλ κνξθσκέλνη. Βι. Sevcenko  

1974, ζ. 69-71. 
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θνπηαξηψηεο ην επίπεδν ηεο παηδείαο είρε θαηαξξεχζεη ιφγσ ηεο άισζεο.
242

 Με ηελ θξάζε 

«ηὰ ηνῦ ιφγνπ» ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηνπο ιφγνπο κε ηελ έλλνηα ησλ ζπγγξακκάησλ 

αιιά θαη ησλ επηζηεκψλ, ηεο γλψζεο θαη ηεο παηδείαο γεληθφηεξα. Πνιιά απφ ηα 

ζπγγξάκκαηα θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξψο θαη νξηζηηθά καδί κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο ηαπξνθφξνπο.
243

 Με ηελ ζπκβνιή ηνπ απηνθξάηνξα 

Θεφδσξνπ Β΄ ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη πφιεηο ησλ Ρσκαίσλ νη ζνθνί ζπγθεληξψλνληαλ πάιη, 

αθφκε θαη ζηελ αγνξά γηα λα ζπδεηήζνπλ δεηήκαηα επηζηεκνληθά θαη λα θαηαιήμνπλ ζε 

ινγηθὲο πξνηάζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ζπρλά κε αθνξκή ηνπο ιφγνπο, ηα έξγα πνπ έγξαθαλ νη 

ιφγηνη.  

Σν ζέαηξν έδηλε ηελ επθαηξία ζηνπο ζπγγξαθείο λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπο ζε 

έλα επξχηεξν θνηλφ. Δπηζηνιέο, εγθψκηα, ηζηνξηθά έξγα, αθφκα θαη κπζηζηνξήκαηα, έξγα πνπ 

κνπ κφιηο είραλ βγεη απφ ην εξγαζηήξη ηνπ δεκηνπξγνχ δεκνζηεχνληαλ ζην θνηλφ θαη ηίζελην 

πξνο θξίζε.
244

 Ζ δηαδηθαζία πιεζίαδε αξθεηά απηή ησλ ζχγρξνλσλ βηβιηνπαξνπζηάζεσλ, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δηαβάδνληαη απνζπάζκαηα ηνπ έξγνπ θαη αθνινπζεί 

ζρνιηαζκφο ή εξσηήζεηο πξνο ηνλ ζπγγξαθέα. Ήηαλ έλαο ζεζκφο πνπ είρε ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ 

πεξίνδν ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο. ην Βπδάληην ην ιεγφκελν ζέαηξν απαξηηδφηαλ απφ 

ιφγηνπο άλδξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εθθιεζίαο, άιια 

εμέρνληα πξφζσπα κε δεκφζηα επηξξνή, θαη ζπρλά ηνλ ίδην ηνλ απηνθξάηνξα. Ο φξνο απαληά 

ζηα θείκελα σο «ινγηθὸλ ζέαηξνλ» ή «ινγηψηαηνλ ζέαηξνλ».
245

 Ζ ινγηθή ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ραξαθηεξίδεη ηφζν ηελ νκάδα ησλ ινγίσλ φζν θαη ηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία. 

Αληηθείκελν ησλ ζπγθεληξψζεσλ ήηαλ νη ιφγνη, ηα θείκελα, ηα πξντφληα ηεο ινγηθήο, θαη 

κέιε ηνπ ζεάηξνπ φζνη είραλ κνξθσζεί κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ινγηθήο, κέζσ ησλ ιφγσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο· ζηφρνο ηνπο ε θξηηηθή πνπ πξνυπέζεηε ινγηθή ζθέςε.  

Οη ζπγγξαθείο πξνζπαζνχζαλ λα εληππσζηάζνπλ θαη λα απνζπάζνπλ ηηο θαιχηεξεο 

θξηηηθέο. Παξφια απηά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ απέζπαζαλ αξλεηηθή θξηηηθή θαη νη 

ζπγγξαθείο απνηέιεζαλ αληηθείκελν παξσδίαο.
246

 ην ζέαηξν παξνπζίαζε ηνλ εγθσκηαζηηθφ 

ιφγν πξνο ηνλ Κσλζηαληίλν Μνλνκάρν ν Μηραήι Φειιφο, παξνπζία θξηηλ θαη δνθηκαζηλ 

ηλ ιφγσλ. Ζ δηαδηθαζία παξνκνηάδεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα κε έλαλ ἀγψλα, ελψ ν ίδηνο 

απηνπαξνπζηάδεηαη σο έλαο ἀζιεηήο πνπ αγσλίζηεθε κάηαηα, θαζψο βιέπεη ηνπο θξηηέο λα 

κνπξκνπξίδνπλ κέζα απφ ηα δφληηα ηνπο θαη λα ρεηξνλνκνχλ, ρσξίο θακία έλδεημε 

ελζνπζηαζκνχ.
247

 Γεδνκέλεο ηεο απνηπρίαο ηνπ Φειινχ ληθεηήο ησλ ινγηθλ ἀγψλσλ 

αλαδεηθλχεηαη ν απηνθξάηνξαο.
248

 Οη ινγηθνί ἀγψλεο δελ είλαη άιινη απφ απηνχο πνπ 

ζηεξίδνληαλ ζηνλ ιφγν, ηε ινγηθή. Σέηνηνπ είδνπο ἀγψλα απνηεινχζε θαη ε ίδηα ε 

                                                      
   

242
 Θεφδσξνο θνπηαξηψηεο (13

νο
 αη.), Additamenta ad Georgii Acropolitae historiam, fr. 52.27-35 

[εθδ. Heisenberg 1903]: (…) ἐθ‟ ᾧ θαὶ ηὰ ηνῦ ιφγνπ, εἰο ηὸ κεδὲλ ζρεδὸλ θαηαληήζαληα ἐθ ηο 

θαηαζηξνθο ηο βαζηιίδνο ηλ πφιεσλ, ἐπὶ ηνχηνπ αὔμεζζαη ἢξμαην θαὶ ἐπὶ κείδσ πξνέθνςελ, ὡο 

ἑθαζηαρῆ ηλ Ῥσκατθλ ρσξλ ηε θαὶ πφιεσλ ρνξείαο ζνθλ θαζνξζζαη θαὶ Μνπζλ ζπλίζηαζζαη 

ζέαηξα, θαὶ πάληα ζρεδὸλ ηφπνλ ἀγνξαῖο πιήζεηλ ἐιινγίκσλ ἀλδξλ, ἐπηζηεκνληθλ δεηεκάησλ 

παξαζέζεηο θαὶ ἀληηζέζεηο ἀζρνινπκέλσλ θαὶ πνλνπκέλσλ ἐπὶ ινγηθὰο πξνηάζεηο θαὶ ζπκπεξάζκαηα. 
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 Fryde 2000, ζ. 39. 

   
244

 Cavallo 2008, ζ. 91-96· Medvedev 1993, ζ. 227. 
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 Cavallo 2008, ζ. 88. 
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 Cavallo 2008, ζ. 92· Medvedev 1993, ζ. 231. 
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 Μηραήι Φειιφο, Λφγνη, ιφγνο 4.567-573 [εθδ. Dennis 1994]: κεῖο δὲ ηί θαηε νἱ παξ‟ ἑθάηεξα ηνῦ 

ζηαδίνπ, νἱ ηλ ἐκλ ιφγσλ δνθηκαζηαὶ θαὶ θξηηαί; ἆξά γε δεδψθακέλ ηη ηῶ ἀγλη ιφγνπ ἐπάμηνλ; ἠ ὁ 

κὲλ ἀζιεηὴο ἄλσ πνη θάζεηαη, κεῖο δὲ δνθνῦκελ ζθηακαρεῖλ ἀηερλο; ὁξ γὰξ ἐλίνπο κλ ηνῦην 

δεηθλχληαο ηνῖο ζρήκαζη θαὶ π‟ ὀδφληα θσλνῦληαο, ὅηη κεδὲ πεπιεζίαθα πξὸο ὃλ γψληζκαη. ἐγὼ δὲ 

ηνῦην ιακπξο βνήζνκαη ηῆ θσλῆ· 

    
248

 Μηραήι Φειιφο, Λφγνη, ιφγνο 4.573-577 [εθδ. Dennis 1994]: ἐθξάηεζαο ζὺ κφλνο, ὦ βαζηιεῦ, ηο 

ἐκο ἐλ ηνῖο ιφγνηο δπλάκεσο θαὶ λελίθεθαο. ἑφξηαδε ηνίλπλ ηὰ ἐπηλίθηα θαὶ ιακπξὸλ ἐπὶ ηνῖο ηξνπαίνηο 

θάηαγε ζξίακβνλ θαὶ ζηεθαλσζάκελνο ζῦε ηὰ Μνλνκάρεηα. 
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παξνπζίαζε ηνπ ιφγνπ ζηα ζέαηξα ησλ ζνθψλ. Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπο θξάηνπο θαη ν ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Κσλζηαληίλν αλήθεη επίζεο ζηνπο ινγηθνχο ἀγψλεο.  Ο 

Φειιφο πξνζπνηείηαη ηελ δηθή ηνπ απνηπρία εηο έλδεημε ηαπεηλφηεηαο (ζνπνηία), γηα λα 

ζηεθζεί ν απηνθξάηνξαο ληθεηήο ησλ ινγηθλ ἀγψλσλ, σο αληηθείκελν επαίλνπ θαη πξφηππν 

εγεκφλα πνπ ην εγθψκην δελ κπνξεί λα θαλεί αληάμηφ ηνπ.  

Σνλ 13
ν
 αη. ν Νηθεθφξνο Υνχκλνο, έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ινγίνπο ηεο επνρήο ησλ 

Παιαηνιφγσλ θαη αλψηαηνο αμησκαηνχρνο ηνπ θξάηνπο, αθηεξψζεθε ζηελ κειέηε ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ Πιάησλα θαη έγξαςε κηα ζεηξά θηινζνθηθψλ πξαγκαηεηψλ ή ιφγσλ, ζηνπο 

νπνίνπο πξαγκαηεπφηαλ δεηήκαηα γχξσ απφ ηηο απφςεηο ηνπ κεγάινπ θηινζφθνπ.
 249

 Πνιιέο 

απφ ηηο πξαγκαηείεο απηέο δηαβάζηεθαλ ζην ζέαηξν, φπσο ζπρλά αλαθέξεηαη ζηηο επηζηνιέο 

ηνπ. Μηα απφ απηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεάηξνπ πνπ ζπκκεηείρε ν απηνθξάηνξαο 

Αλδξφληθνο Β΄ Παιαηνιφγνο, ζηάζεθε αθνξκή γηα λα αλαπηχμεη ν ηειεπηαίνο ηηο δηθέο ηνπ 

θηινζνθηθέο απφςεηο πνπ απνδείθλπαλ ηελ ηζρχ ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ Υνχκλνπ.
250

 Έλα 

ηέηνην γεγνλφο ήηαλ ε θαιχηεξε δηαθήκηζε γηα ην έξγν ηνπ. ζνη παξεπξέζεθαλ ζην ζέαηξν 

καθάξηδαλ ηνλ Υνχκλν γηα ηελ εθεχξεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ιφγνπ, ελψ ν ίδηνο 

ζεσξνχζε ηπρεξφ ηνλ εαπηφ ηνπ, γηαηί ν απηνθξάηνξαο ππεξαζπίζηεθε θαη πξνψζεζε ην έξγν 

ηνπ.
251 

Μεηά απφ ηελ επηηπρία ελφο έξγνπ ζην ζέαηξν, ν ζπγγξαθέαο ιάκβαλε αηηήκαηα απφ 

άιινπο ινγίνπο πνπ ήζειαλ λα απνθηήζνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ έξγνπ. Ο Θεφδσξνο 

Τξηαθελφο, αθνχ πεξηγξάςεη ηελ εληχπσζε πνπ πξνθάιεζε ην έξγν ζηνπο ινγίνπο, δεηά λα 

ιάβεη πξψηνο έλα αληίγξαθν.
252

 Αληίζηνηρα, θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ζεάηξνπ πνπ 

παξεπξέζεθε ν Υνχκλνο, νη ιφγηνη αλαθέξζεθαλ ζηνλ ζπγγξαθέα Λένληα Βαξδάιε κε 

ηδηαίηεξα εγθσκηαζηηθά ιφγηα, ελψ φζνη παξεπξίζθνληαλ εθεί επηβεβαίσζαλ ηα ιεγφκελα ησλ 

ππνινίπσλ θαη πξνζέζεζαλ θάηη παξαπάλσ ζηνπο επαίλνπο.
253

 Σειηθά έθηαζαλ ζην ζεκείν 

ηεο παξνπζίαζεο ησλ ιφγσλ ηνπ Βαξδάιε, ηνπο νπνίνπο ν Υνχκλνο άθνπζε γηα πξψηε θνξά:  

 

«Ὡο δ‟ ἐπ‟ αηνὺο ἣθνκελ ηνὺο ιφγνπο θαὶ ηὴλ ἐθ ηνχησλ πεξηνῦζάλ ζνη δχλακηλ, ἐπὶ 

κιινλ πάληεο ἐζαχκαδνλ,θἀγὼ δ‟ ἢκελ πξὸ ηλ ἄιισλ ζαπκάδσλ.».
254

  

 

Ο Υνχκλνο ζαχκαζε πξψηνο θαη πεξηζζφηεξν απ‟ φινπο ηα έξγα ηνπ Βαξδάιε, γη‟ απηφ 

ηελ επφκελε  θηφιαο κέξα έγξαςε ζηνλ ζπγγξαθέα γηα λα ηνλ ζπγραξεί θαη λα ηνπ δεηήζεη κηα 

επηζηνιή, γηα λα ζαπκάζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ζε απηφ ην είδνο ηνπ ιφγνπ. Ο φξνο ιφγνη 

αλαθέξεηαη μεθάζαξα ζηα ζπγγξάκκαηα ηνπ Βαξδάιε. ηαλ γίλεηαη αλαθνξά γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ιφγνπ, απηφ νλνκάδεηαη μεθάζαξα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο επηζηνιήο 

πνπ δήηεζε λα ιάβεη ν Υνχκλνο. Ο Βαξδάιεο έζηεηιε πξάγκαηη ηελ επηζηνιή ζηνλ Υνχκλν, 
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 Fryde 2000, ζ. 190.  
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 Νηθεθφξνο Υνχκλνο (13
νο 

-14
νο

 αη.), πηζηνιαί, επηζη. 9, ζ. 13.15-26 [εθδ. Boissonade 1962]: ἃ δ‟ 

ἐπὶ ηνχηνηο βαζηιεὺο θαιιίσ θαὶ ςειφηεξα θαὶ κείδσ θηινζνθεῖ, πξνθάζεσο εἰιεκκέλνο ηνῦ βηβιίνπ, 

ηνχησλ ὅινο γεγελεκέλνο θαὶ ηνῦ θαη‟ αηὰ δὴ ηαῦηα πνιινῦ θαὶ πιείζηνπ δὴ ζαχκαηνο, ηαχηελ δὴ κφλελ 

θαὶ ἀιεζο ἐπέγλσ θξαηίζηελ εἶλαη θηινζνθίαλ, ηὴλ ηνῦ βαζηιέσο ιέγσ θαηὰ ηὸ πεξηὸλ ηο ηε δηαλνίαο 

θαὶ θχζεσο θηινζνθίαλ.(…) Ἀέξνο δὲ ηὸ γξὸλ ὅηη ἐπὶ πιένλ ἐζηὶλ ἠ θαζ‟ ὅζνλ ὕδσξ ἔζηηλ γξὸλ, εἰ κὲλ 

θαὶ βαζηιεὺο δείθλπζη θαὶ πείζεη, ζαξξ θαὶ αηὸο, θαὶ κάια ηη ζαξξ, ηῆ ἀπνδείμεη ηνῦ ιφγνπ·(…). 

   
251

 Νηθεθφξνο Υνχκλνο, πηζηνιαί, επηζη. 9, ζ. 13.20-23 [εθδ. Boissonade]: Καὶ κὴλ κεῖο ἐκὲ 

καθαξίδεηε ηο ἐμεπξέζεσο θαὶ ἀπεξγαζίαο ηνῦ ιφγνπ· ἐγὼ δ‟ ἐκαπηὸλ καθαξίδσ, ηνηνχηνπ πξνζηάηνπ 

θαὶ ἐμεγεηνῦ ηεηπρεθφηνο ηνῦ ιφγνπ. 
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 Θεφδσξνο Τξηαθελφο (13
νο 

-14
νο

 αη.), πηζηνιαί, επηζη. 5, ζ. 727 [La Porte Du Theil 1798]: Δἰ δὲ 

ηνὺο ἄιινπο πξνθζὰο αἰη ιαβεῖλ πξηνο, ζαῦκα γ‟νδὲλ· (…). 
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 Νηθεθφξνο Υνχκλνο, πηζηνιαί, επηζη. 75, ζ. 88.38- 44 [εθδ. Boissonade 1962]. 
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 Νηθεθφξνο Υνχκλνο, πηζηνιαί, επηζη. 75, ζ. 88.44-46 [εθδ. Boissonade 1962]. 
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απφ ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο εληππσζηάζηεθε. Ζ επηζηνιή ήηαλ ινγνηερληθφ είδνο, εἶδνο ιφγνπ, 

φπσο ηελ ραξαθηήξηζε ν Υνχκλνο.
255

  

Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο αληαπνθξίλνληαλ ζηα αηηήκαηα θαη έζηειλαλ 

ζηνπο ινγίνπο αληίγξαθα ησλ έξγσλ ηνπο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπγγξαθείο 

αξλνχληαλ λα ζηείινπλ ηνπο ιφγνπο ηνπο. Ο Βαζίιεηνο, ν απνθαινχκελνο Υνηξηλφο δήηεζε 

απφ ηνλ Υξηζηφθνξν Μπηηιελαίν (11
νο

 αη.) λα ηνπ ζηείιεη ηνπο ιφγνπο ηνπ. Ο Μπηηιελαίνο 

ζπλέζεζε έλα επίγξακκα, ε αξρή ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο: 

 

«Εἰρ ηὸν Βαζίλειον ηὸν λεγόμενον Χοιπινόν, πολλάκιρ  

αἰηήζανηα ἐκ ηῶν ζςγγπαμμάηων αὐηοῦ.  

Σί πνιιὰ γξχδεηο ηνὺο ἐκνὺο δεηλ ιφγνπο  

θαὶ “αῖο γξαθαῖο ζξέςνλ κε” ζπρλο κνη ιέγεηο; 

ἄπειζε πφξξσ· ρνῖξνο ν ηξψγεη κέιη· 

ἔρεηο βαιάλνπο δεῖπλνλ, εἰ βνχιεη, θίινλ. 

ἂλ νὖλ κάιηζηα θαὶ θεξαηίσλ δέῃ, 

 ζχδπγνο πιήζεη ζε θαὶ θεξαηίσλ.»
256

 

 

Απηφ πνπ δεηάεη λα ιάβεη ν Βαζίιεηνο, φπσο απνθαιχπηεη θαη ν ηίηινο, είλαη ηα 

ζπγγξάκκαηα ηνπ Μπηηιελαίνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ηειεπηαίνο μερψξηδε θπξίσο σο πνηεηήο, 

πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ζηνπο ιφγνπο αλήθαλ ηα πνηεηηθά ηνπ έξγα. Ζ άξλεζε ηνπ 

Μπηηιελαίνπ φρη κφλν είλαη μεθάζαξε, αιιά θαη γεκάηε ζθσπηηθή δηάζεζε, αθνχ ζρεδφλ 

απνθαιεί ηνλ Βαζίιεην ρνῖξν, δειαδή γνπξνχλη, θαη ηνλ πξνεηδνπνηεί φηη ε γπλαίθα ηνπ ζα 

ηνλ γεκίζεη κε «θέξαηα» (θεξάηηα), παίδνληαο κε ηε δηπιή ζεκαζία ηνπ νπζηαζηηθνχ.
257

 

Οη ζπγγξαθείο έπαηξλαλ ζπρλά ηελ πξσηνβνπιία λα ζηείινπλ ηα έξγα ηνπο ζε φζνπο 

ήμεξαλ φηη ηα ζαχκαδαλ ή ζε ζηελνχο θίινπο κε ζθνπφ λα ηα αμηνινγήζνπλ θαη λα 

ζπκβάιινπλ κε δηνξζψζεηο ζηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. Έηζη, ν Υνχκλνο, αθνχ εηνίκαζε 

κηα έθδνζε ησλ έξγσλ ηνπ, ηε ζηέιλεη ζηνλ ζαπκαζηή ηνπ, ηνλ Μαλνπειίηε: Πξὸο ηὸλ 

ἐξαζηὴλ ζὲ ηλ ἐκλ ιφγσλ ηὸ βηβιίνλ πέκπσ.
258

 Σν ρεηξφγξαθν βηβιίν πνπ ζηέιλεη ν 

Νηθεθφξνο πεξηέρεη φια ηα έξγα ηνπ ή κε άιια ιφγηα ηνπο ιφγνπο ηνπ. Ζ επηζηνιή πνπ 

ζπλφδεπε ην βηβιίν αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζην πεξηερφκελφ ηνπ. Σν πξψην κέξνο 

πεξηιάκβαλε ηνπο θπζηθνχο θηινζνθηθνχο ιφγνπο, ην δεχηεξν ηνπο ξεηνξηθνχο ιφγνπο πνπ 

γξάθηεθαλ ἐλ ζπκβνπιαῖο, ἐλ ἐγθσκίνηο, ἐλ δίθαηο, ἐλ ἑηέξαηο δπζρεξέζη θαὶ δνθνχζαηο ἀπφξνηο 

πξαγκαηείαηο, θαη ην ηειεπηαίν ηηο επηζηνιέο.
259

 Πξηλ ην ηέινο ηεο επηζηνιήο απνθαιχπηεη ηνλ 

πξνζσπηθφ ηξφπν γξαθήο ησλ ιφγσλ ηνπ θαη ησλ επηζηνιψλ πην ζπγθεθξηκέλα.
260
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 Νηθεθφξνο Υνχκλνο, πηζηνιαί, επηζη. 1, ζ. 1.8-21 [εθδ. Boissonade 1962]: ηὸ δὲ ινηπὸλ ηνῦ 

βηβιίνπ πιεξνῦζηλ ἐπηζηνιαί. (…). πὶ ηαχηαηο γὰξ ἐγὼ ηαῖο ἰδέαηο ζθφδξα δὴ θαὶ κάια ηη ζθφδξα 

ἑαισθὼο εἰκί. Καὶ ὅηη γε ηνῦην εἰκὶ, κή ηηλνο ηλ ἄιισλ ἐζπνπδαθφηνο θηινζνθίαο δφγκαζη θαὶ ιφγνηο 

εἰο ηαπηὸλ ἀγαγεῖλ ηὸ ηνηνῦηνλ εἶδνο ηνῦ ιφγνπ, αηὸο πεξὶ ηνχηνπ ηὴλ ζπνπδὴλ ἐπνηεζάκελ.  
   

256
 Υξηζηφθνξνο Μπηηιελαίνο, ηίρνη δηάθνξνη, πνηεκ. 84.1-4 [εθδ. De Groote 2012].  

   
257

 Σν κέιη, ηα πνηήκαηα ηνπ Μπηηιελαίνπ, δελ είλαη θαηάιιειε ηξνθή γηα ηα γνπξνχληα, ζε αληίζεζε 

κε ηα βειαλίδηα ή ηα ραξνχπηα. Αλ ν Βαζίιεηνο, ζχκθσλα κε ηνλ πνηεηή, ζέιεη λα θάεη ραξνχπηα 

(θεξάηηα), ε γπλαίθα ηνπ ζα ηνλ γεκίζεη κε ηέηνηα. Ζ ιέμε θεξάηηα εθηφο απφ ηα ραξνχπηα ζήκαηλε θαη 

ηα κηθξά θέξαηα. Με απηφ ην ινγνπαίγλην ν Μπηηιελαίνο ιέεη ζηνλ Βαζίιεην φηη ε γπλαίθα ηνπ ζα ηνλ 

γεκίζεη κε θέξαηα. 

   
258

 Νηθεθφξνο Υνχκλνο, πηζηνιαί, επηζη. 1, ζ. 13.1 [εθδ. Boissonade 1962]. 

   
259

 Νηθεθφξνο Υνχκλνο, πηζηνιαί, επηζη. 1, ζ. 13.1-8 [εθδ. Boissonade 1962]: Ἔζηη δὲ ηὰ κὲλ αηνῦ 

ἐθ ηλ ηο θηινζνθίαο ζπνπδαζκάησλ θαηὰ ιφγνπο ἐκνὶ πνλεζέληα θπζηθνὺο, κὴ πάληα ηλ ηνῦ 

Πιάησλνο θαὶ Ἀξηζηνηέινπο δνγκάησλ ἐθεμο πάλπ ηη ἀπνδερνκέλῳ, ἀιι‟ ἔζηηλ ἐλ νἷο θαὶ ἀληηζεηηθο 

θεξνκέλῳ· ηὰ δ‟ εἰζὶ ηερλνπξγήκαηα θαὶ ζθηξηήκαηα, εἰπεῖλ, ῥεηνξηθο, ἐλ ζπκβνπιαῖο, ἐλ ἐγθσκίνηο, ἐλ 
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Ξαλά ν Υνχκλνο έζηεηιε ζηνλ Θεφδσξν Μεηνρίηε έζηεηιε έλα ιφγν πνπ ζθφπεπε λα 

δεκνζηνπνηήζεη ζην ζέαηξν. ηελ ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ηνπ δεηά λα ηνλ κειεηήζεη 

πξνζεθηηθά θαη κε βάζε ηα επηζηεκνληθά ηνπ θξηηήξηα λα ηνπ πεη αλ πξάγκαηη ππάξρεη θάηη 

σθέιηκν ζε απηφλ, ψζηε λα απνθαζίζεη λα ην δεκνζηνπνηήζεη θαη ζε άιινπο ρσξίο λα 

θνβάηαη ηελ αγαλάθηεζή ηνπο. Ο Μεηνρίηεο ήηαλ ην πην θαηάιιειν πξφζσπν  γη‟ απηή ηελ 

δνπιεηά, αθνχ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Νηθεθφξν σο ἄξηζηνο αλάκεζα ζηνπο θίινπο ηνπ, σο 

δηθαζηὴο ἄξηζηνο ιφγσλ, πνπ αζθεί αδέθαζηε θξηηηθή ζηα θείκελα φζν θαλέλαο άιινο, θαη 

αγαπάεη ηελ αιήζεηα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο.
261

  

 πσο δηαπηζηψλεη θαλείο απφ ηηο παξαπάλσ καξηπξίεο, νη ιφγνη θαηείραλ θεληξηθή ζέζε 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ινγίσλ κέζα απφ ηελ ζπγγξαθή, ηελ θξηηηθή, ηελ ζπκκεηνρή ζηα 

ζέαηξα. Σα έξγα ηνπ θάζε ζπγγξαθέα πεξηείραλ έλα κέξνο ηεο ςπρή ηνπο, γη‟ απηφ θαη 

απνθαινχζαλ ηνπο ιφγνπο εἰθφλεο ηο ςπρο, ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ.
262

 

Ο Θεφδσξνο Β΄ Λάζθαξεο ζε κηα επηζηνιή ηνπ πξνο ηνπο δηαθφλνπο Ξηθηιίλν θαη 

Αξγπξφπνπιν αλαθέξεη φηη νη ιφγνη αλαπαξηζηνχζαλ ηνλ λνπ θαη ν λνπο ηελ δηάζεζε ηεο 

ςπρήο. Έηζη, νη ιφγνη θέξλνπλ κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ αλαγλψζηε ηελ ςπρή ηνπ ζπγγξαθέα. 

Ο Θεφδσξνο, δηαβάδνληαο ηελ επηζηνιή πνπ ηνπ είρε ιάβεη απφ ηνπο δχν δηαθφλνπο, βιέπεη 

ηελ ςπρή ηνπο σξαία θαη ρσξίο πάρνο, θαζαξή απφ ηελ ζθηά ηεο ζάξθαο, εληειψο εηιηθξηλή, 

θαινζπλάηε φπσο ην θξίλν ηνπ αγξνχ, θαη νιφθιεξε σο έλα αγαζφ θφζκεκα.
263

 χκθσλα κε 

ηα ξεηνξηθά εγρεηξίδηα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο γεληθά νη ιφγνη απνηχπσλαλ ην «ήζνο» ηνπ 

γξάθνληνο, φκσο νη επηζηνιέο ην έθαλαλ πην επηηπρεκέλα.
264

 Γηαηί ηφηε ν Θεφδσξνο 

αλαθέξεηαη ζηνπο ιφγνπο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη φρη ζπγθεθξηκέλα ζηελ επηζηνιή; πσο είδακε 

ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ηα ξεηνξηθά εγρεηξίδηα ηνπ 11
νπ

 αη. θαη ν Φειιφο κέζα απφ 

ηελ θξηηηθή ηνπ ζηνλ Γξεγφξην ηνλ Ναδηαλδελφ πξνσζνχζαλ έλαλ πξνζσπηθφ χθνο γξαθήο 

ησλ ιφγσλ, ν νπνίνο ζηεξηδφηαλ ζηηο ηδέεο ηνπ Δξκνγέλε πνπ εμηζψλνληαη ηελ πεξίνδν απηή 

κε ηηο εζηθέο αξεηέο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Έηζη, κέζα απφ απηή ηε ζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ γξαθήο 

νη ιφγνη αληαλαθινχζαλ πιένλ ηελ εἰθφλα ηο ςπρο.
265

   

Σνλ 11
ν
 αη. ν Υξηζηφθνξνο Μπηηιελαίνο έγξαςε ην παξαθάησ ηεηξάζηηρν, αθηεξσκέλν 

ζηνλ άγην Ησάλλε ηνλ Υξπζφζηνκν:  

 

 «Ναί, καξγαξῖηαη ρεηιέσλ ζλ νἱ ιφγνη,  

 νθ αρέλαο θνζκνῦληεο, ν ζηέξλσλ πιάηε,  

 κνξθὰο δὲ κιινλ, Ἰσάλλε, ηάο ἔζσ· 

                                                                                                                                                        
δίθαηο, ἐλ ἑηέξαηο δπζρεξέζη θαὶ δνθνχζαηο ἀπφξνηο πξαγκαηείαηο· ηὸ δὲ ινηπὸλ ηνῦ βηβιίνπ πιεξνῦζηλ 

ἐπηζηνιαί. 
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 Νηθεθφξνο Υνχκλνο, πηζηνιαί, επηζη. 1, ζ. 13.8-21 [εθδ. Boissonade 1962]. 

   
261

 Νηθεθφξνο Υνχκλνο, πηζηνιαί, επηζη. 92, ζ. 127.1-3 [εθδ. Boissonade 1962]: ὺ θαὶ ηλ ἐκλ 

θίισλ ἄξηζηνο, ζὺ θαὶ δηθαζηὴο ἄξηζηνο ιφγσλ, θαὶ ηὰο ςήθνπο ἀδεθάζηνπο ὡο νδεὶο ηλ ἄιισλ 

ἐθθέξσλ, ἅηε θαὶ θηιαιήζεο ὢλ πιένλ ηλ ἄιισλ· (…). 
   

262
 Βαζίιεηνο Καηζαξείαο (4

νο
 αη.), πηζηνιαί, επηζη. 9, πξγ. 2.1 [εθδ. Courtonne 1957]: Δἰθφλεο 

ὄλησο ηλ ςπρλ εἰζηλ νἱ ιφγνη. (…). Γηα ηελ επηζηνιή σο εἰθφλα ηαο ςπρο βι. Littlewood 1976, ζ. 

216-217. 

   
263

 Θεφδσξνο Γνχθαο Λάζθαξεο, πηζηνιαί, επηζη. 127, ζ. 178.8-14 [εθδ. Festa 1898]: ὁξκελ κεῖο 

ηὴλ κεηέξαλ ςπρὴλ ἐθ ηλ ιφγσλ κλ θαὶ ὁξκελ αηὴλ ὡξαίαλ ἐθηὸο ηο παρχηεηνο, θαζαξὰλ ἐθ ηνῦ 

ζαξθηθνῦ ζπζθηάζκαηνο, ηέιενλ εἰιηθξηλεζηάηελ, ὡο ἄλζνο θέξνπζαλ ηὴλ θηιίαλ κλ ὡο ἐλ ρεξζί, θαὶ 

ηὴλ εὔλνηαλ ὡο ἀγξνῦ θξίλνλ, θαὶ ηὴλ πξναίξεζηλ ὡο θαιιίδξεπηνλ βάιζακνλ, θαὶ ὅιελ αηὴλ ὥζπεξ ηη 

ἀγαζὸλ ἀλάζεκα. 

   
264

 Γεκήηξηνο Φαιεξέαο, Πεξὶ ἐξκελείαο, πξγ. 227.2-4 [εθδ. Radermacher 1901]: ζρεδὸλ γὰξ εἰθφλα 

ἕθαζηνο ηο ἑαπηνῦ ςπρο γξάθεη ηὴλ ἐπηζηνιήλ. θαὶ ἔζηη κὲλ θαὶ ἐμ ἄιινπ ιφγνπ παληὸο ἰδεῖλ ηὸ ἤζνο 

ηνῦ γξάθνληνο, ἐμ νδελὸο δὲ νὕησο, ὡο ἐπηζηνιο. 

   
265

 Βι. ππνζεκείσζε 263. 
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 ςπρλ γάξ εἰζη θφζκνο, νρί ζσκάησλ.».
266

 

 

Οη ιφγνη ηνπ Υξπζνζηφκνπ παξνκνηάδνληαη κε καξγαξηηάξηα πνπ θνζκνχλ φρη ηνλ απρέλα θαη 

ηελ πιάηε ησλ ζηέξλσλ ηνπ, φπσο ηα επίζεκα ελδχκαηα θαη ηα άκθηα, αιιά ηελ εζσηεξηθή 

κνξθή. Σνλ 14
ν
 αη. ζην πξψην θχιιν ηνπ θψδηθα Ambrosianus C 71 sup. πνπ πεξηείρε ηα έξγα 

ηνπ Υνχκλνπ, θάπνηνο κνλαρφο απφ ην κνλαζηήξη ζην νπνίν είρε απνκνλσζεί ν ζπγγξαθέαο 

πξηλ πεζάλεη, ζεκείσζε ηα παξαθάησ:  

 

«εἰ γνῦλ ηο ςπρο εἰθόλεο νἱ ιόγνη, βιέπε ζὺ ηνῦηνλ ἔηη πεξηόληα, ὁ κὴ ἰδώλ· θαὶ 

ὁκηιλ, κεη᾿ ἐθπιήμεσο ζαύκαδε.».
267

 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ιφγνη, ηα έξγα ηνπ θάζε ζπγγξαθέα, απνηεινχλ εἰθφλεο ηο ςπρο ν 

αλαγλψζηεο δηαβάδνληάο ηα κπνξεί λα δεη ηνλ ζπγγξαθέα αλάκεζα ζηνπο δσληαλνχο θαη λα 

ζπλνκηιήζεη καδί ηνπ, ρσξίο πξαγκαηηθά λα ηνλ έρεη δεη θαη γλσξίζεη. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

πξνηξέπεη ν ζπληάθηεο ηνπ ζεκεηψκαηνο λα ζαπκάζεη ν αλαγλψζηεο γη‟ απηή ηελ παξάμελε 

ζπλαλαζηξνθή. πσο αθξηβψο ν Θεφο ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο εγθαηάζηεζε έλα κέξνο ηνπ 

Λφγνπ ζε φια ηα φληα, έηζη θαη ν ζπγγξαθέαο ηελ ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ιφγσλ 

ελαπνζέηεη ζε απηνχο κέξνο ηνπ ιφγνπ, ην νπνίν ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ςπρή ηνπ. πσο 

αθξηβψο, ν άλζξσπνο γλσξίδεη ηνλ Θεφ κέζα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ππάξρνπλ ζηα φληα, έηζη ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα γλσξίζεη ηνλ ζπγγξαθέα κέζα απφ ηα έξγα ηνπ.  

Ζ ζηελή ζρέζε άκεζεο εμάξηεζεο αλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο θαη ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο 

δηθαηνινγεί ηελ ηάζε λα πξνζσπνπνηνχλ ηνπο ιφγνπο θαη λα ηνπο απνθαινχλ παηδηά ηνπο. 

Σέηνηεο πνιπάξηζκεο αλαθνξέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ 12
ν
 αηψλα θη έπεηηα.

268
 Έλα 

πξαγκαηηθά εληππσζηαθφ παξάδεηγκα πξνέξρεηαη απφ ηηο επηζηνιέο ηνπ Υνχκλνπ. Ο 

Νηθφιανο Καβάζηιαο είρε αλαιάβεη ηελ αληηγξαθή ησλ ιφγσλ ηνπ Νηθεθφξνπ θαη ηελ 

επηκέιεηα ηεο έθδνζήο ηνπο. Μφιηο ν Νηθεθφξνο έιαβε ην πξψην νινθιεξσκέλν αληίηππν, 

εθζηαζηαζκέλνο απφ ηελ νκνξθηά ησλ γξακκάησλ πνπ θνζκνχζαλ ηνπο ιφγνπο ηνπ, έζηεηιε 

κηα επηζηνιή ζηνλ Νηθφιαν γηα λα ηνπ κεηαθέξεη ηηο εληππψζεηο ηνπ θαη λα ηνπ δψζεη ηελ 

έγθξηζή ηνπ, ψζηε λα παξάγεη θη άιια αληίηππα. Μφιηο ν Υνχκλνο πήξε ζηα ρέξηα ην βηβιίν, 

ηνλ θπξίεπζε πάζνο γηα ηνπο ιφγνπο ηνπ, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζε φζνπο αζρνινχληαη κε 

ηνπο ιφγνπο:  

 

«Ὡο γὰξ πεξὶ παῖδαο νὓο ἂλ ηέθσζηλ, νὕησ δὴ πάζρνπζη θαὶ πεξὶ ηφθνπο ιφγνπο, ἄιινπο 

                                                      
   

266
 Υξηζηφθνξνο Μπηηιελαίνο, ηίρνη δηάθνξνη, πνηεκ. 141.1-4 [εθδ. De Groote 2012]. 

   
267

 Σν ζεκείσκα δηαβάζηεθε απφ ηελ Παπαηξηαληαθχιινπ-Θενδσξίδε θαη παξαηίζεηαη νιφθιεξν 

ζηελ κειέηε ηνπ Α. Rielhe. Βι. Riehle 2012, ζ. 19 θαη ζ. 5.ππνζ. 16.  
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 Μηραήι Υσληάηεο (12
νο

 αη.), πηζηνιαί, η. 2, επηζη. 102, ζ. 190.27-30 [εθδ. Lambros 1879-1880]: 

ὺ γὰξ θαὶ παηὴξ ἀγαζὸο ιφγσλ θαὶ γξαθεὺο δεμηὸο, ἀκέιεη θαὶ γελλᾶο ηέθλα ζνθίαο παηξῴδνληα θαὶ νἷα 

θαηακελχεηλ ηὸλ γεγελεθφηα θαὶ κφλνλ βιεπφκελα· (…). 

Νηθήηαο Δπγελεηαλφο (12
νο

 αη.), Μνλῳδία εἰο ηὸλ Θεὀδσξνλ ηὸλ Πξφδξνκνλ, ζ. 456.6-11 [εθδ. Petit 

1902]: ζὺ γὰξ κνχζαο ὁκνῦ θαὶ ράξηηαο ὡο νδεὶο ξκφζσ θαὶ ἐθζχκσο πξνζεηαηξίζσ θαὶ παῖδαο 

ιφγνπο ἐμ ἐθείλσλ ἀπέηεθεο ὡξαηνηέξνπο Ἀδψληδνο θαὶ κεηηίνπ δίνλαο, νὓο ἐγὼ πνιιάθηο γθαιηδφκελ 

θαὶ ἐηίζνπλ ἐλ γφλαζη θαὶ ρψξαλ κέζεο κνπ θαξδίαο ἐδίδνπλ θαὶ ηῶ γεγελλεθφηη ἐπεπρφκελ ηὰ ιῴνλα. 

Γεψξγηνο Αθξνπνιίηεο (13
νο

 αη.), In Gregorii Nazianzeni sententias, πξγ. 1.1-4 [εθδ. Heisenberg 

1903]: Πνιινὶ κὲλ θαὶ ἄιινη ηλ θίισλ, ὦ ζεηφηαηε θαὶ ζεβαζκηψηαηέ κνη θεθαιή, εἰο ιφγνπο ἐιζεῖλ 

κο θαηελάγθαζαλ θαὶ ηὸ πεξὶ θηινζνθίαλ θηιφηηκνλ παξ‟ ἑαπηνῖο ἐπηδείμαζζαη, θἀληεῦζελ θαὶ ιφγνπο 

παῖδαο κεῖο εἰο θο πξνεγάγνκελ. 

  Μαλνπήι Β΄ Παιαηνιφγνο (14
νο

 αη.), πηζηνιαί, επηζη. 5.6-8 [εθδ. Dennis 1977]: θαὶ ηνῦη‟, νἶκαη, 

ζπλίζηεζη ηὸ ηνὺο ζνὺο παῖδαο, θεκὶ δὴ ηνὺο ιφγνπο, ἄρζεζζαη παξ‟ ἐκνὶ κέλεηλ θαὶ ηνχηνπο αἰηεῖλ 

ἐπηζηέιινληα. 
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κὲλ ὁξσκέλνπο θαὶ δνθνῦληαο ηνῖο κὴ γεγελλεθφζηλ, ἄιινπο δ‟ αηνῖο θαὶ θαιιίζηνπο 

ηνῖο πνπ γεγελλεθφζη.».
269

 

 

ζνη έρνπλ γελλήζεη ηνπο ιφγνπο ηνπο βιέπνπλ πνιχ νκνξθφηεξνπο απφ απηνχο πνπ 

δελ ηνπο έρνπλ γελλήζεη. Σελ αγάπε πνπ έλησζε ν Νηθεθφξνο γηα ηνπο ιφγνπο ηνπ, ν 

Νηθφιανο κε ην επηδέμην ρέξη ηνπ θαηάθεξε λα ηελ θάλεη αθφκε κεγαιχηεξε.
270

 Γηα λα 

θαηαιάβεη ν Νηθφιανο πψο κπνξεί λα ζπλέβε θάηη ηέηνην, δίλεη έλα παξάδεηγκα πνπ 

αληιεί απφ ηελ πξαγκαηηθή ζρέζε ησλ γνλέσλ κε ηα παηδηά ηνπο:  

 

«θ ηλ εἰξεκέλσλ κνη παίδσλ θαὶ ηλ γε θαη‟ ἐθείλνπο ιάκβαλε ηὰο ἀπνδείμεηο. Καὶ 

γὰξ, ὥζπεξ ἐπ‟ αηλ, ἀγαζλ δή ηηλσλ ηὰο ὄςεηο θαὶ ηὰ ινηπὰ ηνῦ ζψκαηνο ὄλησλ, 

κειεκέλσλ δ‟ ἄιισο, θαὶ ῥχπνπ κὲλ ηλ κνξθσκάησλ γεκφλησλ, ἀρξείνηο δ‟ ἱκαηίνηο 

ἐλαζρεκνλνχλησλ, ν ηνζνῦηνλ ηφ γ‟ ἐμ αηλ γάλνο θαὶ ηὸ ηνὺο ηεθφληαο ζέιγνλ θαὶ 

θαζεδῦλνλ ἐζηίλ· εἴ ηηο δ‟ ἀπνινπζάκελνο θαὶ ηνῦ αἴζρνπο ἀπνθαζάξαο, θαὶ 

δηεπζεηήζαο, θαὶ πλ ηὸ ἔμσζελ ἀρξεηνῦλ ἀπνηξίςαο, κεηὰ θαηδξο θαὶ ιακπνχζεο ηο 

ζηνιο πξνζαγάγνη, ηφηε δὴ ηφηε θαὶ δχηεξνλ ζεάκα θαὶ πάλπ ηη ηεξπλὸλ γίγλνληαη, ηῶ 

θάιιεη γπκλνῦ θαὶ ἀθξαηθλνῦο ηνῦ ζψκαηνο ὄληνο, πξνζηεζέληνο θαὶ ηνῦ ηο 

ζηνιο θάιινπο· νὕησ δὴ θαὶ ιφγσλ ἐπὶ ηλ ἐκλ θαὶ ηνῦ βηβιίνπ, θαὶ ηνῦη‟ ἐθ ηο ζο 

ρεηξὸο πξνζηεζέληνο ἀξίζηνπ κνξθψκαηνο, ἐπὶ πιένλ θαὶ αηὸο ἐζέκελ ηῆ πεξὶ αηλ 

δφμῃ θαὶ θηινηηκίᾳ.».
271

 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αληηγξαθήο ησλ ιφγσλ απφ ηνλ Νηθφιαν παξνκνηάδεηαη κε ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ βξψκηθσλ παηδηψλ. πσο αθξηβψο -ιέεη ν Νηθεθφξνο- φζα παηδηά είλαη 

φκνξθα εμσηεξηθά θαη ζην πξφζσπν θαη ζην ζψκα, αθνχ παξακειεζνχλ, θαη γεκίζνπλ κε 

βξσκηέο, θαη κέζα ζε άζρεκα ξνχρα εκθαλίδνληαη κε απξέπεηα, ε εμσηεξηθή ηνπο νκνξθηά 

δελ γνεηεχεη νχηε ηθαλνπνηεί απηνχο πνπ ηα γέλλεζαλ. Αλ φκσο θάπνηνο ηα ινχζεη θαη 

θαζαξίζεη ηηο βξσκηέο θαη ηα πεξηπνηεζεί, ηξίςεη απφ πάλσ ηνπο θαζεηί άζρεκν θαη 

βξψκηθν, θαη ηνπ θνξέζεη φκνξθα ξνχρα, ηφηε γίλνληαη έλα επράξηζην θαη ζειθηηθφ ζέακα, 

θαζψο ζην γπκλφ θαη φκνξθν ζψκα ηνπο πξνζηίζεληαη ηα φκνξθα ξνχρα ηνπο. Απηή 

αθξηβψο ηελ ιεηηνπξγία εθηέιεζε ν Νηθφιανο ζηα «ινγηθά παηδηά», ηνπο ιφγνπο δειαδή ηνπ 

Νηθεθφξνπ· ηνπο έληπζε κε φκνξθα ξνχρα πνπ δελ ήηαλ άιια απφ ηα γξάκκαηά ηνπ θαη ην 

ρεηξφγξαθν, φπνπ ηα θαηαρψξεζε.  

Ζ θαξκαθεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ ιφγσλ επηζεκαίλεηαη, επίζεο, ζπρλά ζηα θείκελα.
272

 Ο 

Θεφδσξνο Μεηνρίηεο ηνλ 13
ν
 αη. κέζα απφ ηνλ ἦζηθὸ ἢ Πεξὶ Παηδείαο ιφγν πξνηξέπεη 

φζνπο αλαγλψζηεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, βάζαλα θαη πηθξίεο, λα θαηαθχγνπλ γξήγνξα 

ζηνπο ιφγνπο ζαλ λα είλαη θαηαθχγην απέλαληη ζηνπο ερζξνχο θαη θάξκαθν γηα λα βξνπλ ζ‟ 
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 Νηθεθφξνο Υνχκλνο πηζηνιαί, επηζη. 144, ζ. 167.13-16 [εθδ. Boissonade 1962]. 
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 Νηθεθφξνο Υνχκλνο πηζηνιαί, επηζη. 144, ζ. 167.16-19 [εθδ. Boissonade 1962]. 
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 Νηθεθφξνο Υνχκλνο πηζηνιαί, επηζη. 144.20-31 [εθδ. Boissonade 1962]. 
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 Μηραήι Υσληάηεο, πηζηνιαί, η.2, επηζη. 119, ζ. 246.27-30 [εθδ. Lambros 1879-1880]: Ἄλζξσπνη 

γὰξ ἔλ γε ηνῖο ηνηνχηνηο κηθξὸλ ἠ νδὲλ ὤλεζαλ, ιφγνηο θαηεπᾴδνληεο ςπρὰο θιεγκαηλνχζαο ἀληάηνηο 

ἀιγήκαζηλ, ἐθ‟ νἷο ιφγνο ἅπαο ἐιέγρεηαη ὡο ἀδξαλὲο θάξκαθνλ. 

Γεψξγηνο Αθξνπνιίηεο, πηηάθηνο ηῶ βαζηιεῖ θπξῶ Ἰσάλλῃ ηῶ Γνχθᾳ, πξγ. 18.2-3 [εθδ. Heisenberg 

1903]: ἔζηη δὲ ιφγνο. ηνῖο ινγηθνῖο κὲλ ιφγνη ηὰ θάξκαθα ὡο αἱ βνηάλαη ηνῖο ζψκαζηλ. 

Μηραήι Γαβξάο (13
νο 

-14νοαη.), πηζηνιαί, επηζη. 134. 114-118 [εθδ. Fatouros 1973]: ζὺ πάιηλ ηῆ ςπρῆ 

ηὴλ ζεξαπείαλ ιφγνηο ὅζα γε θαξκάθνηο πξάηησλ νθ ἂλ ἐπνίεζαο ἀιγεῖλ ηὸ ζκα, ὡο δὴ πξὸο ηὸ 

θάκλεηλ πὸ λφζνπ ιφγσλ βάξνο κεῖδνλ ἠ παξαδέμαζζαη ἀλαηηζεὶο θαὶ νὕησ δὴ πξνζθαηαβάιισλ, ἀιι‟ 

ἑθαηέξῳ βνεζὸο γηλφκελνο ἐλ ηαηῶ θαὶ ηῶ ἑηέξῳ ζσηήξ ηηο ἂλ ηῶ ὄληη εὕξεζν. 
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απηνχο παξεγνξηά.
273

 Οη παιαηνί άλδξεο πνπ έγξαςαλ ιφγνπο, εμαηηίαο ηεο ζνθίαο θαη ηεο 

πείξαο ηνπο, πξφβιεςαλ απηά πνπ ζα ζπλέβαηλαλ ζηηο επφκελεο γεληέο θαη ζπκπεξηέιαβαλ ζ‟ 

απηνχο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, ιχπεο, 

θηψρεηαο, αξξψζηηαο, ζπκνχ ή έρζξαο, κπνξνχζε λα αλαηξέμεη θαλείο ζηνπο παιηνχο ιφγνπο 

θαη λα αληιήζεη παξαδείγκαηα θαη λα πάξεη παξεγνξηά απφ απηνχο.
274

  

   Ζ παξαπάλσ παξνπζίαζε απνδεηθλχεη φηη νη ιφγνη είραλ εμειηρζεί ζε έλαλ γεληθφ φξν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη βπδαληηλνί γηα λα αλαθεξζνχλ ζηα ζπγγξάκκαηά ηνπο, ζηα ινγνηερληθά 

ηνπο έξγα, γη‟ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν απνηειεί ην θιεηδί ή έλα απφ ηα θιεηδηά γηα ηελ 

αλαζχλζεζε κηαο «ζεσξίαο ηεο βπδαληηλήο ινγνηερλίαο» αιιά γεληθφηεξα ηε ζεσξεηηθή 

ζπδήηεζε γηα ηελ βπδαληηλή γξακκαηεία. Ζ αληίιεςε ησλ βπδαληηλψλ, φπσο εχθνια 

δηαπηζηψλεη θαλείο, ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηελ ηελ ζχγρξνλε αληίιεςε πεξί 

ινγνηερλίαο. Σν «ινγνηερληθφ» έξγν απνηεινχζε πξντφλ ηνπ ιφγνπ, γη‟ απηφ έπξεπε λα 

ππαθνχεη ζηηο αξρέο πνπ απηφο φξηδε. Ζ ξεηνξηθή ήηαλ ην θαιχηεξν κέζν γηα ηελ έθθξαζε 

ηνπ ιφγνπ απφ ηνλ 4
ν
 αηψλα έσο θαη ην ηέινο ηνπ Βπδαληίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην 1453, φκσο 

ε πξφζιεςε ηεο ξεηνξηθήο δηέθεξε απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν. Απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζιήςεηο ζε θάζε επνρή, ξεχκα ή γεληά ζπγγξαθέσλ ζα πξέπεη λα αληρλεχζνπλ νη 

κειεηεηέο, γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηελ αηζζεηηθήο αληίιεςε ησλ βπδαληηλψλ γηα 

ηελ «ινγνηερλία».  

 

 

2. Ζ ηλ ιφγσλ παίδεπζηο θαη ε αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο  

 

Ζ κέρξη ηψξα παξνπζίαζε θαη αλάιπζε πξφηεηλε ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ ιφγνη γηα λα 

δειψζεη ην ζπγγξαθηθφ έξγν ησλ βπδαληηλψλ, ηελ θαζηέξσζή ηνπ κε ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ, αιιά θαη ηελ επξεία δηάδνζή ηνπ κε απηήλ ηελ έλλνηα θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο 

ηνπ Βπδαληίνπ. Σαπηφρξνλα αμίδεη λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπ κε κηα αθφκε έλλνηα, απηή ηεο 

παηδείαο θαη ηεο κφξθσζεο. Δθθξάζεηο φπσο: « ηλ ιφγσλ παίδεπζηο»,
275

 «επαηδεπζία 

ιφγσλ»,
276

 « ηλ ιφγσλ δηαηξηβή»,
277

 « πεξὶ ηνὺο ιφγνπο ζπνπδή»,
278

 «ιφγνη παηδείαο»,
279

 

                                                      
   

273
 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, ἦζηθὸο ἡ Πεξὶ Παηδείαο, θεθ. 17, ζ. 80.5-18 [εθδ. Πνιέκεο 2002]:  δὲ 

ζπνπδαῖνο ἐθεῖλνο ἄλζξσπνο, θαζάπεξ νἱ πνιεκίσλ ἔθνδνλ ἢδε θξαηνῦζαλ νἰθνλνκνῦληεο ἐπ‟ ἄζηενο 

ἐγγεηηφλσλ ἀλαρσξνῦζηλ, εἴθνληεο κέλ, ἀζθαιηδφκελνη δ‟ ὅκσο ὡο νἷφλ ηέ ἐζηη ηὴλ δσήλ, παξαπιεζίσο 

πξὸο ηὴλ ἔμσζελ ηλ βησηηθλ ἀληηπξάηηνπζαλ ἀθκὴλ νἱνλεὶ θξεζθχγεηνλ εξίζθεη ηνὺο ιφγνπο, εἰο νὓο 

θαηαθεχγσλ ῥψλλπηαί ηε θαὶ νθ ἐᾶ ζθίδλαζζαη, θαζηζηάλσλ ὡο νἷνλ ηέ ἐζηηλ ἐθ ηλ παξφλησλ κὴ 

παληάπαζηλ αἰρκάισηνλ θηλδπλεῦζαη ηὸλ ινγηζκὸλ θαὶ πνξηδφκελνο ἐθεῖζελ ἀλίαο ἰζρπξὰ θάξκαθα, 

ὥζπεξ εἴο ηηλαο αζφξκεηνο ἀγαζνὺο ζπκβνχινπο ηνὺο ιφγνπο αηνὺο θαηαθεχγσλ θαὶ παξακπζίαο 

ἀπνθεηκέλνπο ζεζαπξνὺο ἐλ θαηξῶ ρξείαο ὅηνπ ηηο ἂλ δένηην. 

   
274

 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, ἦζηθὸο ἡ Πεξὶ Παηδείαο, θεθ. 18, ζ. 82.6-10 [εθδ. Πνιέκεο 2002]: Δἰζὶ γὰξ 

ὄλησο, εἰζὶ πάιαη ιφγνη πεξὶ πάλησλ ἐζθεπαζκέλνη ηνῖο ἀλδξάζηλ κλ ἕλεθελ εἰο ἕηνηκνλ ρξζηλ, θἂλ 

ζάλαηνο θηιηάησλ ᾖ ηὸ ιππνῦλ, θἂλ πελία, θἂλ λφζνο, θἂλ ὕβξηο ἐρζξνῦ, θἂλ ἄιιε ηχρεο ηηζνῦλ 

ἐπήξεηα. 
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 Νηθεθφξνο Α΄ Παηξηάξρεο (8
νο

-9
νο

 αη.), Ἱζηνξία ζχληνκνο ἀπὸ ηο Μαπξηθίνπ βαζηιείαο, θεθ. 52.1-

4 [εθδ. Mango 1990]: πεὶ νὖλ ππθλαὶ ηλ βαζηιέσλ ἐπαλαζηάζεηο ἐγέλνλην θαὶ  ηπξαλλὶο ἐθξάηεη ηά 

ηε ηο βαζηιείαο θαὶ ηο πφιεσο θαηεκειεῖην θαὶ δηέπηπηε πξάγκαηα, ἔηη κὴλ θαὶ  ηλ ιφγσλ θαλίδεην 

παίδεπζηο θαὶ ηὰ ηαθηηθὰ δηειχεην.  
   

276
 Θενθάλεο Οκνινγεηήο (8

νο
-9

νο
 αη.), Υξνλνγξαθία, ζ. 20.14 [εθδ. de Boor 1963]: (...) ἤλ δὲ ἀλὴξ ηὰ 

πάληα ιακπξφο, δη‟ ἀλδξείαλ ςπρο, δη‟ ὀμχηεηα λνφο, δη‟ επαηδεπζίαλ ιφγσλ, δηὰ δηθαηνζχλεο 

ὀξζφηεηα, δη‟ εεξγεζίαο ἑηνηκφηεηα,(...).  

  
277

 Αλψλπκνο Καζεγεηήο (10
νο

 αη.), πηζηνιαί, επηζη. 64.27-32 [εθδ. Markopoulos 2000]: ἐιζὲ πάιηλ 

πξὸο ηὴλ ηλ ιφγσλ δηαηξηβήλ, ἀπνιαχζσλ ηο ηφηε ζνη πνζνπκέλεο δηδαζθαιίαο, κὴ ηὸλ ηνζνῦηνλ 

πφζνλ  ηνῦ ηφπνπ θαὶ ηνῦ ρξφλνπ θαηαζβέζῃ δηάζηαζηο.(...). 
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απαληνχλ ζπρλά ζηα βπδαληηλά θείκελα, δεκηνπξγψληαο εξσηήκαηα ζηε κειέηε θαη ηνλ 

ηξφπν εξκελείαο ηνπο. Ο φξνο θαίλεηαη λα παξαπέκπεη ζε έλα αθφκε εηδηθφ πεξηερφκελν, 

ζρεηηθφ κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ην είδνο ηεο κφξθσζεο πνπ απηή πξνζέθεξε. Σν παξαθάησ 

απφζπαζκα απφ ηελ Υξνληθή ζπγγξαθή ηνπ Γεψξγηνπ Αθξνπνιίηε επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε:   

 

Σφηε γνῦλ θαὶ αηὸο ἔξσηη ηλ καζεκάησλ ἁινὺο θαὶ ηο ςεινηέξαο ηλ ιφγσλ 

παηδεχζεσο, ηνῖο πζη ραίξεηλ εἰπὼλ ζειήκαηη ηνῦ θξαηνῦληνο κεηὰ θαὶ ἑηέξσλ 

κεηξάθσλ εἰο ηὰο ηλ ινγηθλ παηδεπκάησλ ζχξαο παξήγγεηια.
280

  

 

    Σν ρσξίν απνηειεί κηα απηνβηνγξαθηθή παξέθβαζε ηνπ ζπγγξαθέα γηα λα κηιήζεη γηα ηελ 

δηθή ηνπ κφξθσζε θαη εθπαίδεπζε, κε αθνξκή ηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ ηεο βαζηιείαο 

ηνπ Ησάλλε Γ΄ Βαηάηδε θαη εηδηθφηεξα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σέηνηεο παξεθβάζεηο είλαη ζπλεζηζκέλεο ζηα βπδαληηλά ηζηνξηθά θείκελα θαη φρη κφλν. 

Μάιηζηα ε κφξθσζε απνηεινχζε θνηλφ ηφπν εγθσκηαζκνχ ζε εγθψκηα πξνζψπσλ θαη 

πφιεσλ, επηηάθηνπο ιφγνπο, θαη βίνπο.
281

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Αθξνπνιίηε δπζθνιεχεηαη λα 

θαηαιάβεη ν ζεκεξηλφο αλαγλψζηεο ηη αθξηβψο πεξηιάκβαλε ε ςεινηέξα ηλ ιφγσλ 

παίδεπζηο θαη ηα ινγηθὰ παηδεχκαηα. Σν απφζπαζκα αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν πνπ ν 

Αθξνπνιίηεο έγηλε δεθηφο ζην παιάηη καδί κε άιινπο λένπο γηα λα παξαθνινπζήζεη κηα 

αλψηεξε εθπαίδεπζε θνληά ζηνλ Θεφδσξν Δμαπηέξπγν, αθνχ είρε νινθιεξψζεη ηελ βαζηθή 

εθπαίδεπζε ηεο ἐγθπθιίνπ παηδείαο.
282

 πλεπψο, ε ςεινηέξα ηλ ιφγσλ παίδεπζηο 

παξαπέκπεη ζε κηα αλψηεξε εθπαίδεπζε πνπ αθνινπζεί ηεο ἐγθπθιίνπ παηδείαο, ελψ ε ρξήζε 

ηνπ ζπγθξηηηθνχ βαζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κηαο ςειο παηδεχζεσο. 

    Ζ ἐγθχθιηνο παηδεία ζα κπνξνχζε λα θέξεη απηή ηελ λνεκαηνδφηεζε θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

εληάζζεηαη ζε απηφ πνπ νη βπδαληηλνί νλφκαδαλ παίδεπζηο ηλ ιφγσλ. Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο πεξηνξηδφηαλ ζηα αλάγλσζε, ηελ γξακκαηηθή θαη 

ηελ αξηζκεηηθή, καζήκαηα πνπ ζπλέζεηαλ ηελ πξνπαηδεία, ζηελ νπνία ζπνχδαδαλ νη καζεηέο 

ζε ειηθία έμη εηψλ.
283

 Μεηά ηελ πξνπαηδεία αθνινπζνχζε ε ἐγθχθιηνο παηδεία ζηελ νπνία 

απνθηνχζαλ πξφζβαζε ηα παηδηά ησλ εχπνξσλ νηθνγελεηψλ ηα νπνία κνξθψλνληαλ ζηελ 

ηξηηχ (γξακκαηηθή, ξεηνξηθή, ινγηθή) θαη ηελ ηεηξαθηχ (αξηζκεηηθή, γεσκεηξία, αζηξνλνκία, 

κνπζηθή).
284

 Σν επίπεδν ηεο γλψζεο θαηά ηελ ἐγθχθιην παηδεία ήηαλ ζαθψο αλψηεξν απφ 

απηφ ηεο πξνπαηδείαο, γη‟ απηφ δίθαηα κπνξεί θαλείο λα ηελ ζπλδέζεη κε ηνλ φξν ηεο ςειο 

παηδεχζεσο. πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην Βπδάληην 
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 Μηραήι Φειιφο (11
νο

 αη), γθψκην εἰο ηὴλ κεηέξαλ, 284-292 [εθδ. Criscuolo 1989]: ἐληεῦζελ νὖλ  

κήηεξ πξὸο ηὰ θξείηησ ρεηξαγσγνπκέλε, εἰο πέκπηνλ ἔηνο ηειέζαληα δηδαζθάιῳ ἐθίζηεζη, θαὶ ἤλ κνη ηὸ 

κάζεκα ν κφλνλ ερεξέο, ἀιιὰ θαὶ δὺ ἀλη‟ ἄιιεο ηηλὸο παηδηο· (…). ιέγσ γνῦλ ηαῦηα νθ ἐκαπηὸλ 

βνπιφκελνο ἐπαηλεῖλ, ἀιι‟ ἐλδεηθλχκελνο ὁπφζελ κνη  πεξὶ ηνὺο ιφγνπο ἐγεγφλεη ζπνπδή. 
   

279
 Γεψξγηνο Αληίνρνο (12

νο
 αη.), γθψκην εἰο ηὸλ παηξηάξρελ Βαζίιεηνλ ηνλ Κακαηεξφλ, 126-130 

[εθδ. Loukaki 1996]: θεῖζελ δέ ζε παξεηιεθφηεο ιφγνη παηδείαο θαὶ βίβινη ηὰ πνιιὰ κὲλ ηαῖο ἱεξαῖο θαὶ 

ζενπλεχζηνηο ἐκπαηδνηξηβνῦζη γξαθαῖο θαὶ παληνδαπλ ἐθεῖζελ ἐκθνξνῦζη θαιλ, νρ ἣθηζηα δὲ θαὶ ηὴλ 

ἁικπξὰλ ηο ηλ ιιήλσλ ζνθίαο θαὶ πιείζηνηο ἄπισηνλ ζάιαζζαλ θαπινῦζη θαὶ δηδφαζηλ ἐπαθεῖλαη 

θαὶ ηνῖο ηαχηεο πειάγεζηλ.  
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 Γεψξγηνο Αθξνπνιίηεο (13

νο
 αη.), Υξνληθή ζπγγξαθή, πξγ. 32.1-4 [εθδ. Heisenberg 1903].  

  
281

 Ησάλλεο Κακηληάηεο (12
νο

 αη.), Δἰο ηὴλ ἅισζηλ ηο Θεζζαινλίθεο, θεθ. 10, πξγ. 3.1-3 [εθδ. Böhlig 

1973]· Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, Νηθαεχο, θεθ. 2.9 [εθδ. Mineva 1994-1995]· Θεφδσξνο Γνχθαο 

Λάζθαξεο, γθψκηνλ εἰο ηὸλ κέγαλ θηιφζνθνλ θπξὸλ Γεψξγηνλ ηὸλ Ἀθξνπνιίηελ, 40-45 [εθδ. 

Markopoulos 1968]· Μαλνπήι Φηιήο, Σνῦ Φηι εἰο ηὸλ Παρπκέξε ἐπηηάθηνο, θεθ. 5, πνηεκ. 39.36-48 

[εθδ. Miller 1967].  
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 Constantinides 1982, ζ. 9. 

   
283

 Markopoulos 2008, ζ. 787. 
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 Markopoulos 2008, ζ. 788· Conley 2005, ζ. 355. 
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ζπλίζηαην ζε ηξεηο βαζκίδεο, ηελ πξνπαηδεία, ηελ ςειὴλ παίδεπζηλ, θαη ηελ ςεινηέξαλ 

παίδεπζηλ. Άξαγε ε ηλ ιφγσλ παίδεπζηο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο; ε 

κηα ηέηνηα πεξίπησζε, πψο ν φξνο ιφγνη ζπλδέεηαη κε απηέο; Γηα λα απαληήζνπκε ζηα 

παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα αλαηξέμνπκε ζηνλ 4
ν
 αη. κ.Υ., ζηελ Αληηφρεηα θαη ηνλ ζνθηζηή 

Ληβάλην, ν νπνίνο δίδαζθε εθεί ξεηνξηθή.
285

  

Ζ δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο θαη ηεο ξεηνξηθήο ζηεξηδφηαλ ζηα θείκελα ησλ αξραίσλ 

ειιήλσλ πνηεηψλ θαη ζπγγξαθέσλ πεδνχ ιφγνπ ή αιιηψο ζηνπο ιφγνπο απηψλ, φπσο 

νλνκάδνληαη ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Ληβάληνπ. Καηά ην ζηάδην ηεο γξακκαηηθήο εθπαίδεπζεο 

κεγαιχηεξε έκθαζε έδηλε ν γξακκαηηζηήο ζηα πνηεηηθά θείκελα θαη ηδηαίηεξα ζηνλ κεξν. 

Δλλέα αξραίεο ηξαγσδίεο, ηξεηο θσκσδίεο, έξγα ηεο ιπξηθήο πνίεζεο, νη Πιαησληθνί 

δηάινγνη, ν Ξελνθψληαο, αξγφηεξα ην ςαιηήξη, ηα πνηήκαηα ηνπ Ναδηαλδελνχ, ζπλέζεηαλ ην 

δηδαθηηθφ πιηθφ κέζα απφ ην νπνίν νη καζεηέο θαινχληαλ λα κάζνπλ ηελ νξζνγξαθία ησλ 

ιέμεσλ, ηελ εηπκνινγία ηνπο, ηηο δηαιέθηνπο, ηα ζρήκαηα θαη ηνπο ηξφπνπο, αιιά θαη λα 

εξκελεχνπλ ηα ίδηα ηα θείκελα.
286

  

Ζ γλψζε απηή ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα πξνρσξήζεη θαλείο ζηελ ξεηνξηθή εθπαίδεπζε θαη 

λα εμαζθεζεί λα ζπγγξάθεη ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο.
287

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξεηνξηθήο 

εθπαίδεπζεο, νη καζεηέο δηδάζθνληαλ ηα πξνγπκλάζκαηα, ηα νπνία ρξεζίκεπαλ ζηελ 

ζπγγξαθή θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ιφγσλ ελφο ζπγγξαθέα. Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

Ληβάληνπ νη καζεηέο πξνζπαζνχζαλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο ηερληθέο ηνπ θεηκέλνπ, λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξσο έλα ινγνηερληθφ ρσξίν, λα παξαθνινπζήζνπλ πψο έλα ζέκα 

εμειίζζεηαη ζην ζπλνιηθφ έξγν ελφο ζπγγξαθέα. Ήηαλ κηα ρξήζηκε εμάζθεζε πνπ ζπλέβαιε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εγισηηίαο ηνπ καζεηή, ε νπνία ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ ζχλζεζε δηθψλ 

ηνπ ιφγσλ. Οη ηερληθέο θαη νη αξρέο ηεο ξεηνξηθήο απαηηνχζαλ πςειή θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη 

θαηαλφεζε ηνπ εθάζηνηε ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν δελ κπνξνχζαλ απφ ηελ 

αξρή ησλ ζπνπδψλ ηνπο λα ζπλζέζνπλ νινθιεξσκέλνπο ιφγνπο.
288 

Μάιηζηα ήηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα πεξλνχλ ηα θαινθαίξηα ηνπο δηαβάδνληαο ηα έξγα ησλ αξραίσλ ή  

ζχγρξνλσλ ζπγγξαθέσλ, θξαηψληαο κηα ζπλερή επαθή καδί ηνπο θαη κεηά ην πέξαο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο, κε ζθνπφ λα δηαηεξήζνπλ ηελ επγισηηία ηνπο, ε νπνία δηαθνξεηηθά ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο εγθαηαιείςεη.
289

  

  Οη ιφγνη ινηπφλ ζπλδένληαλ κε ηελ εθπαίδεπζε, επεηδή απνηεινχζαλ ην δηδαθηηθφ πιηθφ γηα 

ηελ γξακκαηηθή θαη ηελ ξεηνξηθή παηδεία ελφο καζεηή, ην «εὖ ιέγεηλ».
290

 Γηα ηνλ Ληβάλην 

θαη ηνπο ζπγγξαθείο ηνπ 4
νπ

 αη. νη ιφγνη ζήκαηλαλ ηελ παηδεία, κε ηελ έλλνηα ηεο 
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 Μηα ηέηνηα αλαδξνκή είλαη ζεκηηή απφ ηε ζηηγκή πνπ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξέκεηλε ζρεδφλ 

αλαιινίσην απφ ηελ χζηεξε αξραηφηεηα έσο θαη ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453. Βι. 

Markopoulos 2008, ζ. 785· Mango 1990, ζ.151 · Kazhdan-Browning 1991, ODB, η. 1, ζ. 677· Wilson 

2014, ζ. 37-47.  
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 Conley 2005, ζ. 350-352. 
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 Αθφκα θαη νη επηζηνιέο αλήθαλ ζηα θείκελα πνπ δηδάζθνληαλ νη καζεηέο. Βι. Cribiore 2007, ζ. 

169-173. 

   288
 ηα πξψηα ρξφληα ησλ ζπνπδψλ, νη γλψζεηο ησλ καζεηψλ αξθνχζαλ κφλν γηα ηελ ζχλζεζε 

εκηηειψλ θεηκέλσλ (ἄκηιαη), κε ηνλ θαηξφ θαη αθνχ ε ηερληθή ηνπο είρε βειηησζεί ζεκαληηθά 

ζπλέζεηαλ αξηηφηεξα θείκελα (κειέηαη). ηαλ πηα είραλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο κπνξνχζαλ λα 

ζπλζέζνπλ θάζε είδνο ιφγνπ. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ φξν κειέηαη θαη ηνλ φξν ιφγνη ήηαλ κηθξή θαη 

ζπλίζηαην θπξίσο ζηελ κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη κφξθσζε ηνπ ζπγγξαθέα. Ο Ληβάληνο θνηλνπνηνχζε 

ηνπο ιφγνπο θαη ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο γηα λα ηνπο θξίλνπλ. χκθσλα κε ηελ Cribiore νη ιφγνη 

αληηζηνηρνχζαλ ζηηο πξψηεο δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ελφο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. Βι. Cribiore 2007, 

ζ. 153. Οη κειέηαη εμαθνινχζεζαλ λα ζεκαίλνπλ έλα είδνο πξνπαξαζθεπαζηηθψλ θεηκέλσλ γηα ηελ 

ζπγγξαθή ιφγσλ έσο θαη ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο ηνπ Βπδαληίνπ. Ο Γεψξγηνο Παρπκέξεο έγξαςε κηα 

ζπιινγή κειεηλ σο ππνδείγκαηα, γηα λα δηδάμεη ηνπο καζεηέο ηνπ. Βι. Λακπάθεο  2004, ζ. 150-153. 
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«ινγνηερληθήο» κφξθσζεο θαη γλψζεο, ζεκεηψλεη ε Cribiore.
291

 Χζηφζν ζε άιιν ζεκείν 

πξνζζέηεη φηη νη ιφγνη πεξηιάκβαλαλ ηελ θηινζνθία θαη ηελ αζηξνλνκία.
292 

Σελ πξψηε ηελ 

ζπλαληάκε σο ην ηξίην κάζεκα ηεο ηξηηχνο θαη ηελ δεχηεξε σο κάζεκα ηεο ηεηξαθηχνο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε νη ιφγνη θαίλεηαη φηη μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο «ινγνηερληθήο» κφξθσζεο 

θαη επεθηείλνληαη ζε άιια πεδία γλψζεο πνπ ζπλέζεηαλ ηελ ἐγθχθιην παηδεία· εληνχηνηο, ε 

Cribiore δελ δηεπθξηλίδεη κε πνην ηξφπν νη ιφγνη ζπλδένληαλ κε ηελ θηινζνθία θαη ηελ 

αζηξνλνκία. Ζ πξνζέγγηζή ηεο γχξσ απφ ην ζέκα αθήλεη λα ελλνεζεί φηη θηινζνθηθά θαη 

αζηξνλνκηθά θείκελα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο ξεηνξηθήο θαη ηεο 

γξακκαηηθήο. Απηφ είλαη κηα πηζαλή εμήγεζε, αθνχ ηέηνηνπ είδνπο θείκελα ήηαλ επίζεο 

ξεηνξηθά θαη γισζζηθά επεμεξγαζκέλα.  

    Χζηφζν νη ίδηεο νη αλαθνξέο ησλ βπδαληηλψλ ζηνπο ιφγνπο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε 

καο ζηξέθνπλ πξνο ηελ πξψηε εξκελεία. Οη ιφγνη πεξηιάκβαλαλ ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ 

πνπ δηδάζθνληαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ἐγθπθιίνπ παηδείαο. χκθσλα κε ηνλ βίν ηνπ 

Γξεγνξίνπ ηνπ Ναδηαλδελνχ, γξακκέλν ηνλ 10
ν
 αη. απφ ηνλ Νηθήηα Γαβίδ ηνλ Παθιαγφλα, ν 

Γξεγφξηνο δηδάρζεθε ζηηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα πνπ 

μερψξηδε ζηνπο ιφγνπο, ηελ γξακκαηηθή, ηελ πνηεηηθή ηέρλε, ηελ ξεηνξηθή, ηελ θηινζνθία 

θαη ηα καζήκαηα ηο ζχξαζελ ζνθίαο. Ο φξνο καζήκαηα παξαπέκπεη ζηηο επηζηήκεο ηεο 

αξηζκεηηθήο, ηεο γεσκεηξίαο, ηεο αζηξνλνκίαο, θαη ηεο κνπζηθήο.
293

 ηαλ ν Γξεγφξηνο 

θιήζεθε λα κεηαβεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε σο επίζθνπνο ηεο, νη ιφγνη «κεηαθέξζεθαλ» 

καδί ηνπ ζηελ πξσηεχνπζα.
294

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί ήηαλ 

ε γλψζε πνπ απέθηεζε κέζα απφ ηα παξαπάλσ καζήκαηα. Με ηελ έλλνηα ηεο «κεηαθνξάο» 

ησλ ιφγσλ ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη αθξηβψο ζ‟ απηήλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζηα ίδηα ηα 

καζήκαηα ηνπ ζπλφινπ ηεο ἐγθπθιίνπ παηδείαο.   

Σα ξεηνξηθά εγρεηξίδηα ηνπ 4
νπ 

 θαη ηνπ 5
νπ 

αηψλα, θείκελα πνπ νη βπδαληηλνί γλψξηδαλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ παξάιιεια κε ηα ζχγρξνλά ηνπο, παξαδίδνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γχξσ 

απφ ηελ θχζε ησλ καζεκάησλ.
 
Ζ γξακκαηηθή, ε ξεηνξηθή, ε αξηζκεηηθή, ε γεσκεηξία, ε 

αζηξνλνκία, θαη ε κεηέξα ηνπο ε θηινζνθία, αλήθαλ ζηελ ινγηθή επηζηήκε.
295

 ε απηά ηα 
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 Ο φξνο καζήκαηα θαζηεξψζεθε απφ ηνλ Πιάησλα ζηηο αξρέο ηνπ 4
νπ

 αη. π. Υ γηα ηηο καζεκαηηθέο 

επηζηήκεο, ηελ αξηζκεηηθή, ηελ γεσκεηξία, ηελ αζηξνλνκία, θαη ηελ κνπζηθή (βι. Κάιθαο 2005, ζ. 29-

30). Με ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν φπσο ν Πιάησλαο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν καζήκαηα θαη νη 

βπδαληηλνί, φπσο ν Γεψξγηνο Παρπκέξεο (13
νο

 αη.) ζην χληαγκα ηλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ πνπ 

πξννξηδφηαλ γηα δηδαθηηθή ρξήζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ. (βι. εθδ. 

Stephanou-Tannery 1940).  

    
294

 Νηθήηαο Γαβίδ Παθιαγψλαο, Νηθήηα Παθιαγφλνο ἐγθψκηνλ εἰο ηὸλ κέγαλ Γξεγφξηνλ 

ἀξρηεπίζθνπνλ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηὸλ ζενιφγνλ, πξγ. 13.1-26 [εθδ. Rizzo]: (…) ἐθ ηλ Ἀζελλ δὲ 

πξὸο ηὸ Βπδάληηνλ, (…) νὕησ δὴ ηφηε θαὶ ηὸ πάλησλ θξάηηζηνλ, ηνὺο ιφγνπο, πξὸο αηὴλ ὡο θξαηίζηελ 

ηλ πφιεσλ κεζίζηαζζαη. λ ηνχηνηο νὖλ ηὸλ Γξεγφξηνλ ηνὺο ηλ ἐπηζηεκφλσλ ἀξίζηνπο κεηηφληα θαὶ 

πζαλ κὲλ γξακκαηηθὴλ ηέρλελ θαὶ πνηεηηθὴλ ἱθαλο ἐμεζθεθφηα, πζαλ δὲ ῥεηνξηθὴλ ἄθξσο 

ἐθπεπαηδεπκέλνλ· θαὶ ὅζα κὲλ πξὸο ηὴλ ηνῦ ιφγνπ δχλακίλ ηε θαὶ εὔξνηαλ ρξεζηκψηαηα 

θαηνξζσζάκελνλ, θηινζνθίαο δὲ νρ ὅζνλ ὀξγαληθὸλ κφλνλ, ζηθφλ ηε θαὶ θπζηθφλ, ἀιιὰ θαὶ ὅζνλ 

πεξθπέζηεξφλ ηε θαὶ λνεξψηεξνλ ςειφηαηα θαησπηεπθφηα θαὶ θαηαλελνεθφηα· παληὸο δὲ καζήκαηνο 

θαὶ πάζεο ζπλειφληη θάλαη ζνθίαο ηλ ζχξαζελ θαὶ ἐπηζηήκεο ἀπαλζηζάκελνλ ηὰ θξάηηζηα θαὶ ηνχηνηο 

ἑαπηὸλ πξὸο ηὴλ ηλ πὲξ λνῦλ ζεσξίαλ παγθάισο πξνθαηαξηηζάκελνλ,(…). 
   

295
 ψπαηξνο (4

νο
 αη.), Scholia ad Hermogenis status seu artem rhetoricam, η. 5, ζ. 24.22-26 [εθδ. 

Walz 1833]: Οἱ κὲλ νὖλ ηηλεο νὕησο ἐλφνπλ, ὅηη ἐζηὶ γέλνο  ινγηθὴ ἐπηζηήκε, αηνὶ νἱ ιφγνη,  δὲ ινγηθὴ 

ἐπηζηήκε ηέκλεηαη εἴο ηε ἰαηξηθὴλ θαὶ θηινζνθίαλ θαὶ ῥεηνξηθὴλ θαὶ γξακκαηηθὴλ, θαὶ ἔζηη ηαῦηα ὅια ηο 

ινγηθο ἐπηζηήκεο· (…). Θενδφζηνο (5
νο

 αη.), Πεξὶ γξακκαηηθο, ζ. 52.15-18 [εθδ. Göttling 1822]: 

Γηαηξεῖηαη δὲ  θαζφινπ ηέρλε εἰο ινγηθὴλ θαὶ πξαθηηθήλ. Καὶ ινγηθαὶ κέλ εἰζηλ ὅζαη ιφγῳ θαηνξζνῦληαη, 

νἷνλ γξακκαηηθή, ῥεηνξηθή, ἀξηζκεηηθή, γεσκεηξηθή, ἀζηξνλνκία ζὺλ ηῆ κεηξὶ ηνχησλ θηινζνθίᾳ· ἔρεη 

γὰξ ἑθάζηε ηνχησλ ἰδίνπο ιφγνπο, νὓο ἑηέξα νθ ἔρεη·(…). Ο Φειιφο θαη ν Σδέηδεο είραλ δηαβάζεη ηα 
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ζπκθξαδφκελα ν φξνο ιφγνη απνηεινχζε ζπλψλπκν ηνπ ζπλφινπ ηεο ινγηθή επηζηήκεο θαη 

θαη‟ επέθηαζε ησλ επηκέξνπο επηζηεκψλ πνπ ππάγνληαλ ζε απηή.  

Ζ ηλ ιφγσλ παίδεπζηο σο δηαδηθαζία θαη ρψξνο εθπαίδεπζεο ζηεξηδφηαλ ζηελ ινγηθή, γη‟ 

απηφ νη βπδαληηλνί ρξεζηκνπνηνχζαλ παξάιιεια κε ηνλ φξν ιφγνη θαη ηνλ φξν ινγηθή 

παηδεία.
296

 Ζ θαζεκία απφ ηηο επηζηήκεο είρε ηηο δηθέο ηηο ινγηθέο αξρέο (ἔρεη γὰξ ἑθάζηε 

ηνχησλ ἰδίνπο ιφγνπο, νὓο ἑηέξα νθ ἔρεη), ζηηο νπνίεο ζηεξηδφηαλ ε γλψζε πνπ πξνζέθεξε.
 297

  

Ζ γξακκαηηθή θαη ε ξεηνξηθή εθνδίαδαλ ηνπο καζεηέο κε ηελ ηθαλφηεηα λα νξγαλψλνπλ 

ινγηθά ηελ ζθέςε ηνπο, λα εθθξάδνληαη κέζσ ηνπο ιφγνπ εμσηεξηθεχνληαο ηελ έιινγε 

ζθέςε ηνπο, θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα. Ζ αξηζκεηηθή, ε γεσκεηξία, ε αζηξνλνκία θαη ε 

κνπζηθή, ηνπο επέηξεπαλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο ινγηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ αηζζεηφ 

θφζκν. Πάλσ απφ φια ήηαλ ρξήζηκεο γλψζεηο πνπ εμππεξεηνχζε ηηο αλάγθεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ αξηζκεηηθή ήηαλ ρξήζηκε γηα ηνπο ππνινγηζκνχο, ηηο κνηξαζηέο θαη ηηο 

πιεξσκέο. Ζ γεσκεηξία ρξεζίκεπε ζηελ δηάηαμε ησλ πφιεσλ, ζηελ νηθνδφκεζε ηεξψλ θαη ε 

κνπζηθή ζηηο γηνξηέο, ζηηο ραξέο θαη ζηελ ιαηξεία ησλ ζεψλ. Ζ αζηξνλνκία ήηαλ πνιχηηκε 

γηα ηελ γεσξγία θαη ηελ λαπηηιία.
298

 

     Μέζσ ησλ επηκέξνπο επηζηεκψλ ε ινγηθή ζπλνιηθά ήηαλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα θάζε 

πεξίζηαζε ηνπ βίνπ, γη‟ απηφ θαηείρε αλεμάξηεηε ζέζε ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα σο ην 

ηξίην κάζεκα ηεο ηξηηχνο. ζνη δελ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζνπλ ηελ 

ἐγθχθιην παηδεία, κε απηφλ ην γεληθφ κάζεκα ζα απνθηνχζαλ ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο ινγηθήο. 

Γηα ηνπο ππφινηπνπο, ε ινγηθή πξνεηνίκαδε ην έδαθνο γηα ηελ κειέηε εμεηδηθεπκέλσλ 

θηινζνθηθψλ ζεκάησλ πνπ ζα αθνινπζνχζαλ ζην ζηάδην ηεο ηεηξαθηχνο. Σν Ὄξγαλνλ ηνπ 

Αξηζηνηέιε απνηεινχζε ην βαζηθφ δηδαθηηθφ εγρεηξίδην, φπσο απνδεηθλχεη ην πιήζνο ησλ 

βπδαληηλψλ, ζπρλά ζρνιηαζκέλσλ, ρεηξνγξάθσλ πνπ ην παξαδίδνπλ.
299

 Ζ κειέηε ηεο 

θηινζνθίαο κε βάζε ηνλ αξηζηνηειηζκφ είρε δηαθνπεί ζην Βπδάληην ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 

αηψλα. Δληάρζεθε μαλά ζην πξφγξακκα ηνλ 8
ν
 αηψλα, νπφηε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο 

εηθνλφθηινπο «γηα λα δηθαηψζνπλ ηηο ζξεζθεπηηθέο εηθφλεο θαη ηε ιαηξεία ηνπο, 

                                                                                                                                                        
εγρεηξίδηα ηνπ ψπαηξνπ θαη άιισλ λενπιαησληζηψλ ζρνιηαζηψλ, ζπλεπψο ηα θείκελα απηά 

θπθινθνξνχζαλ ζην Βπδάληην. Αλαθέξεη ν Φειιφο ζηνλ ιφγν ηνπ κε ηίηιν  Ὅηε παξῃηήζαην ηὴλ ηνῦ 

πξσηναζεθξηηο ἀμίαλ, ιφγνο 8, ζη. 195-196 [εθδ. Littlewood 1895]: «θαὶ ηὰ σπάηξνπ ᾐηηαζάκελ 

ζρεδὸλ ἅπαληα, ηὰ δὲ ξκνγέλνπο θαὶ αηνὶ ἴζηε ὅπσο ἐπὶ ηῆ ηλ αἰηηλ ἐιιείςεη δηαγξάθνκαη.» θαη ν 

Σδέηδεο ζηα ζρφιηα ηνπ ζηηο Υηιηάδεο, ρηιηάο 7, ζη. 95.1-5 [εθδ. Leone 1968]:  εκείσζαη· 

παηξνδηδάθηνπο· Ἱππνθξάηνπο θαὶ ηνχηνπ παῖδεο Νηθφκαρνο ὁ Ἀξηζηνηέινπο, νὗηνο ὁ Σδέηδεο, ὁ 

Υνηξίιινπ θαὶ σπάηξνπ θαὶ πξηαλνῦ θαὶ Πινπηάξρνπ πἱφο, θαὶ πξὸ ηνχησλ νἱ Ππζαγφξνπ παῖδεο θαὶ 

ἕηεξνη κπξίνη. 

   296 Ησάλλεο Εσλαξάο (11
νο

-12
νο

 αη.), Δπηηνκή Ιζηνξηψλ, ζ. 260.4-8 [εθδ. Büttner-Wobst 1897]: ὃο θαὶ 

δψδεθα εἶρελ ἑηέξνπο ζπλνηθνῦληαο αηῶ, θἀθείλνπο ηο ινγηθο παηδείαο κεηέρνληαο θαηὰ ηὸ 

ἀθξφηαηνλ. ηνχηνηο θαὶ ζηηήζεηο ἀλεῖλην δεκφζηαη, θαὶ παξ‟ αηνῖο ἐθνίησλ νἷο ἔκειε ινγηθο παηδείαο 

θαὶ γλψζεσο, νὓο θαὶ ὁ βαζηιεχσλ ζπκβνχινπο ἐλ ηνῖο πξαθηένηο πεπνίεην., βι. θαη Άλλα Κνκλελή 

(11
νο

-12
νο

 αη.), Ἀιεμηάο, βι. 15, θεθ. 7, πξγ. 9, ζη. 2-10. Γηα ηελ ππεξνρή ηεο ινγηθήο έλαληη ησλ άιισλ 

επηζηεκψλ θάλεη ιφγν ν Wilson (βι. Wilson 2014, ζ. 40).  
   297 Θενδφζηνο, Πεξὶ γξακκαηηθο, ζ. 52.20-37 [εθδ. Göttling 1822] 

   
298

 Γεψξγηνο Παρπκέξεο (13
νο

-14
νο

 αη.), χληαγκα ηλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ, θεθ. 1, πξγ. 1.34-40 

[Stephanou-Tannery]: Ὅηη δὲ ηειείσζηο ςπρο ινγηθο ηὰ καζήκαηα, ἐκαξηχξεζε Πιάησλ ἠ κιινλ ὁ 

θαηὰ ηνῦηνλ σθξάηεο· ηνῦ γὰξ πξνζδηαιεγνκέλνπ ἐλ ηῆ θαη‟ αηὸλ Πνιηηείᾳ, αἰηίαο ηηλὰο ειφγνπο 

ἐπηθέξεηλ δνθνῦληνο ηνῖο καζήκαζηλ, ὡο εὔρξεζηά εἰζη πξὸο ηὸλ ἀλζξψπηλνλ βίνλ,  κὲλ ἀξηζκεηηθὴ πξὸο 

ινγηζκνὺο θαὶ δηαλνκὰο θαὶ ζπλεηζθνξὰο θαὶ ἀκείςεηο θαὶ θνηλσλίαο,  δὲ γεσκεηξία πξὸο 

ζηξαηνπεδεχζεηο πφιεψλ ηε θαὶ ἱεξλ ζπγθηίζεηο θαὶ γεσκνξίαο, κνπζηθὴ δὲ πξὸο ἑνξηὰο θαὶ ζπκεδίαο 

θαὶ ζελ ζξεζθείαο, θαὶ ζθαηξηθὴ δὲ θαὶ ἀζηξνλνκία πξὸο γεσξγίαο ηε θαὶ λαπηηιίαλ θαὶ ηὰο ἄιιαο 

θαηαξρὰο ηλ πξάμεσλ ερεξείαο θαὶ ἐπηηεδεηφηεηαο πξνδεινῦζα, ἐπηπιήηησλ θεζὶ σθξάηεο·(…).  
    

299
 Ierodiakonou - O‟ Meara 2008, ζ. 716-717.  



56 
 

ρξεζηκνπνηψληαο φξνπο ηεο θηινζνθίαο πνπ δηδάζθνληαλ ζηα βπδαληηλά ζρνιεία, θαη 

ηδηαίηεξα φξνπο ηεο αξηζηνηειηθήο Λνγηθήο», φπσο έρεη ππνζηεξίμεη ν  P. J. Alexander.
300

 

Σελ πεξίνδν ηεο εηθνλνκαρίαο, φπσο πξνείπακε, δηακνξθψζεθε ε έλλνηα ηνπ ιφγνπ σο 

θεηκέλνπ πνπ αληαλαθιά (απεηθνλίδεη) ηνλ Λφγν, εμαηηίαο ηεο αλζξψπηλεο ινγηθήο πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζ‟ απηφ.
301

 Με ηνλ ρξηζηηαληζκφ ε ινγηθή αλαδείρζεθε ζε κηα αλψηεξε ζνθία 

παξνχζα ζε θάζε πηπρή ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν άλζξσπνο είλαη έλα 

έιινγν νλ. ηελ ινγηθή θαηέθπγαλ νη εηθνλφθηινη γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο εηθφλεο, ζέηνληαο 

ηηο βάζεηο γηα λα αλαπηπρζεί κηα ζεσξία ηνπ ιφγνπ κεηά απφ πνιιά ρξφληα πξνεηνηκαζίαο, ε 

νπνία επεξέαζε θαζνξηζηηθά ην ζχλνιν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ δνκψλ ηεο βπδαληηλήο 

θνηλσλίαο. 

Οη βάζεηο είραλ ηεζεί ήδε απφ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο. ηαλ ην 362 κ. Υ ν 

Ηνπιηαλφο απαγφξεπζε ζηνπο ρξηζηηαλνχο γξακκαηηθνχο, ξήηνξεο θαη ζνθηζηέο λα δηδάζθνπλ 

ηελ αξραία ειιεληθή παηδεία κε ην επηρείξεκα φηη δελ έπξεπε λα θάλνπλ θάηη ελάληηα ζε απηφ 

πνπ πίζηεπαλ, ν Γξεγφξηνο ν Ναδηαλδελφο απέδεημε ηελ ἀινγία ηνπ απηνθξάηνξα ζε δχν 

ιφγνπο (4 θαη 5) πνπ ζπλέζεζε ελαληίνλ ηνπ, κέζα απφ έλα «παηρλίδηζκα» πνπ δεκηνχξγεζε 

κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ηνπ φξνπ ιφγνο (ινγνηερλία, Υξηζηφο, 

παηδεία/πνιηηηζκφο, ινγηθή).
 
Οη παξαπάλσ ζεκαζίεο, άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, 

κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ ίδηα πξφηαζε, σζνχζαλ ηνλ αθξναηή λα αληηιεθζεί απηή ηε 

ζρέζε θαη λα θαηαλνήζεη φηη ε ινγνηερλία, ε παηδεία, ν πνιηηηζκφο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο κέζσ ηεο ινγηθήο πνπ ηνπο ράξηζε ν Λφγνο, ην δεχηεξν πξφζσπν ηεο Αγίαο 

Σξηάδαο, ε πεγή ηεο ινγηθήο.
302

 

 Μεηά ηελ πεξίνδν ηεο εηθνλνκαρίαο νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγηνη έγξαςαλ ζρφιηα ζε ινγηθέο 

πξαγκαηείεο θαη πνιινί δεκηνχξγεζαλ λέεο, θπξίσο γηα δηδαθηηθή ρξήζε. Αμηνπνίεζαλ 

ζηνηρεία θαη απφ άιιεο παιαηφηεξεο παξαδφζεηο, φπσο ηελ λενπιαησληθή, ζπκβάιινληαο έηζη 

ζηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Αξηζηνηέιε.
303

 Σέηνηα έξγα καο ζψδνληαη απφ ηνλ Φψηην 

(χλνςηο ησλ Καηεγνξηψλ), ηνλ Αξέζα (ζρφιηα ζηηο Καηεγνξίεο), ηνλ Φειιφ (παξάθξαζε ηνπ 

Πεξί εξκελείαο θαη ησλ Ἀλαιπηηθλ Πξφηεξσλ), ηνλ Θεφδσξν Πξφδξνκν (ζρφιηα ζηα 

Ἀλαιπηηθά Ὕζηεξα), ηνλ Βιεκκχδε θαη ηνλ Παρπκέξε (εηζαγσγή ζηελ Λνγηθή). Δλδηαθέξνλ 

γηα ηελ ινγηθή έδεημαλ νη ρξηζηηαλνί παηέξεο, φπσο ν Γξεγφξηνο ν Ναδηαλδελφο θαη ν 

Ησάλλεο ν Γακαζθελφο, δηαηππψλνληαο ηηο απφςεηο ηνπο γχξσ απφ ηε ινγηθή, γηα λα 

απνδείμνπλ φηη ήηαλ ζε ηέιεηα ζπκθσλία κε ηελ Αγία Γξαθή.
304

  

 Ζ ινγηθή δελ είλαη αζχκβαηε κε ηελ ρξηζηηαληθή πίζηε· ήηαλ έλα φξγαλν πνπ επέηξεπε 

ζηνπο ρξηζηηαλνχο λα αλαθαιχςνπλ ηελ αιήζεηα ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο θαη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν.
305

 Ζ πεξίπησζε ηνπ Παηξηάξρε Νηθεθφξνπ (8
νο

 

αη.) απνδεηθλχεη φηη νη επηζηήκεο θαη ηδηαίηεξα ε ινγηθή δελ ζηξεθφηαλ ελάληηα ζηνλ 

ρξηζηηαληζκφ. πσο αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ βίνπ ηνπ, Λέσλ Γηάθνλνο, ν Παηξηάξρεο 

είρε κνξθσζεί ζε φιεο ηηο επηζηήκεο ηεο ηεηξαθηχνο θαη -φπσο έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνπο 

κειεηεηέο- ηδηαίηεξα ζηελ επηζηήκε ηεο ινγηθήο κέζα απφ ην Ὄξγαλνλ ηνπ Αξηζηνηέιε.
306

 

Ο Νηθεθφξνο Βιεκκχδεο (13
νο

 αη.) ζηελ πηηνκὴ ηο ινγηθήο ηνλίδεη ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο 

ινγηθήο επηζηήκεο γηα ηελ κειέηε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη φισλ ησλ άιισλ 

θεηκέλσλ πνπ πεξηείραλ ηελ αιήζεηα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ.
 
Παξνπζηάδεηαη σο έλα ηδηαίηεξα 
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 Lemerle 2007, ζ. 119. 
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 Βι. θεθ. Β2, ζ. 27. 
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 Βι. Briel 2013, ζ. 208-211. 
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ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη αιεζηλνχ ιφγνπ, πνπ δελ ήηαλ 

άιινο απφ απηφλ ηεο ρξηζηηαληθήο θηινζνθίαο, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε ζην πξψην κέξνο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.
307

  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο ηνπ ιφγνπ απφ ηνλ Βιεκκχδε, δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ζέιεη 

λα ηνλ δηαρσξίζεη απφ θάπνην άιιν είδνο ιφγνπ πνπ ζπνχδαδε κηα άιιε κεξίδα καζεηψλ.
308

 

Ο δεχηεξνο απηφο ιφγνο πεξηιάκβαλε ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία.
309

 Οη αξραίνη έιιελεο 

είραλ θαηαθέξεη λα αλαθαιχςνπλ κέξνο ηεο αιήζεηαο κε ηε βνήζεηα κηαο ινγηθήο ιηγφηεξν 

νινθιεξσκέλεο (ζχξαζελ ζνθία). Οη καζεηέο ζηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο εξρφηαλ 

ζε επαθή κε ηελ αξραία ειιεληθή παξάδνζε ηνπ ιφγνπ, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηνλ 

νινθιεξσκέλν θαη αιεζηλφ ιφγν ηνπ ρξηζηηαληζκνχ (θαζ‟ κο ζνθία). Ζ ζπνπδή ηεο θαζ‟ 

κο θηινζνθίαο απνηεινχζε κέξνο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ θαηά θαηξνχο πξνζέθεξε 

θάπνην θξαηηθφ ίδξπκα ή ηδησηηθνί δάζθαινη, φπσο ν Βιεκκχδεο.
310

 Οη γλψζεηο ησλ καζεηψλ 

γχξσ απφ ηελ ινγηθή είραλ θηάζεη ζε έλα αξθεηά πξνρσξεκέλν ζηάδην κέζα απφ ηελ 

ἐγθχθιην παηδεία θαη έηζη είραλ φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα εληξπθήζνπλ ζηνλ 

ρξηζηηαληθφ ιφγν. Ζ γλψζε πνπ ηνπο πξνζέθεξε ν ηειεπηαίνο ζπλίζηαην ζηελ αλαθάιπςε  

ησλ ιφγσλ -ησλ πξψησλ αξρψλ- ηεο δεκηνπξγίαο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  

Ο Γεψξγηνο Παρπκέξεο ζην χληαγκα ηλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ απνθαιχπηεη ηνλ ηξφπν 

κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχζε θαλείο, κειεηψληαο ηελ ζχξαζελ ζνθία θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο 

ινγηθέο επηζηήκεο, λα εηζέιζεη ζηα αλψηεξα επίπεδα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο:  

 

«Δἰ ηνίλπλ  ἐπηζηήκε ἀλάγεηλ ζέιεη κο πξὸο ηὰ λνεηά, ἄιισο δὲ ν δπλάκεζα ἀπὸ 

ηλ αἰζζεηλ πξνζβλαη ηνῖο λνεηνῖο, εἰ κή ηηλη γεθχξᾳ ρξεζαίκεζα, εἰζὶ γέθπξαη θαὶ 

θιίκαθεο ηὰ καζήκαηα, ἐλ ὕιῃ κὲλ θαηλφκελα, ηο ὕιεο δὲ ἀθαηξνχκελα· δηὰ ηαῦηα θαὶ 

ἀθαηξεκαηηθὰ ιέγνληαη θαὶ κέζνλ εἰζὶ ηλ ηε αἰζζεηλ νἷο ζπληεζξάκκεζα θαὶ ηλ 

λνεηλ νἷο πξνζβαίλεηλ γιηρφκεζα. Πιὴλ νδὲ ηὰ λνεηά εἰζη παληειο κλ ἀιιφηξηα 

θαὶ κεδὲλ κῖλ δεηεῖζζαη πξνζήθνληα, εἴπεξ ςπρὴλ ἔρνκελ ινγηθὴλ θαὶ λῶ 

δηνηθνχκεζα.».
311

 

 

                                                      

  
307

 Νηθεθφξνο Βιεκκχδεο (13
νο

 αη.), Epitoma logica, 688C [εθδ. Wegelin 1605]: πεηδήπεξ  ινγηθὴ 

ἐπηζηήκε πξὸο ηὴλ ἱεξλ Γξαθὴλ θαὶ πάληαο ηνὺο ηο ἀιεζείαο ιφγνπο νθ ὀιίγνλ θέξεη ηὸ ρξήζηκνλ, 

δένλ ἐθξίλακελ ηνῖο ηνῦ ιφγνπ θνηηεηαῖο ηνῦ ὄληνο θαὶ ηο ἀιεζείαο κχζηαηο κηθξνχο ηηλαο ἐλ ηαχηῃ ηῆ 

ινγηθῆ ιηπεῖλ κεηέξνπο πνκλεκαηηζκνχο. Γαλείζηεθα ην ρσξίν απφ ην Golitsis 2012, ζ. 122, ππζ. 46. 

Βι. θαη Constantinides 1982, ζ. 126 
   

308
 βι. θαη Μηραήι Φειιφο, Υξνλνγξαθία, θεθ.6, πξγ. 42.1-9 [εθδ. Renauld 1926]: πεηδὴ δὲ ἐζηί ηηο 

θαὶ πὲξ ηαχηελ ἑηέξα θηινζνθία, ἡλ ηὸ ηνῦ θαζ‟ κο ιφγνπ κπζηήξηνλ ζπκπιεξνῖ, (θαὶ ηνῦην δὲ 

δηπινῦλ θαὶ θχζεη θαὶ ρξφλῳ κεκεξηζκέλνλ, ἵλα κὴ ηὴλ ἑηέξαλ ιέγσ δηπιφελ ηήλ ηε ἐλ ἀπνδείμεζηλ θαὶ 

ὅζε ἐμ ἐπηλνίαο θαὶ ηεζεηαζκέλεο ἐγγίλεηαί ηηζη γλψζεσο), πεξὶ ηαχηελ κιινλ ἠ πεξὶ ηὴλ ἑηέξαλ 

ἐζπνχδαζα, ηὰ κὲλ ηὰ ἐθπεθαζκέλα πεξὶ ηαχηεο ηνῖο κεγάινηο Παηξάζηλ ἑπφκελνο, ηὰ δὲ θαὶ αηφο ηη ηῶ 

ζείῳ ζπλεηζθέξσλ πιεξψκαηη· (…). 

   
309

 Θεφδσξνο Πξφδξνκνο (12
νο

 αη.), Ἱζηνξηθὰ πνηήκαηα, πνηεκ. 59.193-199 [εθδ. Hörandner 1974]: 

ἀιι‟ ἐλ ιφγνηο κὲλ ηνῖο ζχξαζελ ἐηξάθελ, / ηνχησλ δὲ ηὰ ρξήζηκα ηῆ πίζηεη κφλα / ἀπαλζίζαο ὤζεζα 

ηἆιια πξὸο ράνο, / ὡο κήηε θιαπ ηαῖο πνιπηξφπνηο πάγαηο / θαὶ ιαβπξίλζνηο ζπιινγηζκλ ἐκπέζσ / 
κήηε θινλεζ ηνῖο ιφγῳ γαπξνπκέλνηο / παηδεχζεσο ἄηδξηο ἁπιο ηπγράλσλ. ην απφζπαζκα απηφ ν 

Θεφδσξνο Πξφδξνκνο αλαθέξεη φηη ζπνχδαζε ηνπο ζχξαζελ ιφγνπο επηιέγνληαο κφλν ην ρξήζηκν γηα 

ηελ ρξηζηηαληθή ηνπ πίζηε κέξνο θαη απνξξίπηνληαο ζην ράνο ην κέξνο ηεο πιάλεο. Ζ ινγηθή αλήθε 

ζηελ πξψηε θαηεγνξία, ησλ ρξήζηκσλ, ελψ ε δήισζε ηνπ Πξνδξφκνπ ππαγνξεχηεθε απφ ηελ αλάγθε 

λα δηθαηνινγεζεί γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηελ ειιεληθή θηινζνθία θαη λα πξνζηαηεπζεί, εμαηηίαο 

ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ηνπ επέξξηπηαλ νη ζχγρξνλνί ηνπ. Βι. Kaldellis 2012, ζ. 145.  
  

310
 Constantinides 1982, ζ. 12. 
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 Γεψξγηνο Παρπκέξεο, χληαγκα ηλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ, θεθ. 1, πξγ. 1.83-89 [εθδ. Stephanou-

Tannery 1940]. 
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Σα καζήκαηα -ε αξηζκεηηθή, ε γεσκεηξία, ε αζηξνλνκία θαη ε κνπζηθή- ιεηηνπξγνχζαλ 

σο γέθπξεο ή θιίκαθεο πνπ νδεγνχζαλ ηνλ άλζξσπν απφ ηα αηζζεηά ζηα λνεηά. Ο άλζξσπνο, 

επεηδή θαηεπζχλεηαη απφ ηελ ινγηθὴλ ςπρὴλ θαη ην λνπ, κπνξνχζε λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζηα λνεηά κέζσ ησλ καζεκάησλ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη πιηθά. Γίλνληαη 

θαηαλνεηά κέζσ ηεο χιεο (κνξθήο), φκσο ε χιε κπνξεί λα αθαηξεζεί. Παξάδεηγκα απνηειεί 

ν θχθινο πνπ γξάθεηαη ζην ραξηί κε δηαβήηε θαη κειάλη, απνθηψληαο έηζη κνξθή (χιε). Ο 

θχθινο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα πξάγκαηα. Αλ αθαηξεζεί ε χιε -ην πεξίγξακκα ηνπ θχθινπ 

πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην κειάλη- ν θχθινο ζα εμαθνινπζήζεη λα ππάξρεη.
 
Σν ίδην θαη ν 

αξηζκφο ηέζζεξα· ζα ζπλερίζεη λα είλαη άπινο, άξηηνο αξηζκφο πνπ δηαηξείηαη ζε δχν ίζα 

κέξε.
312

 Μέζα απφ απηή ηελ αθαηξεηηθή δηαδηθαζία, ν άλζξσπνο ζα θαηαθέξεη λα αληηιεθζεί 

ηελ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ αηζζεηφ κε ηνλ λνεηφ θφζκν. Ο αξηζκφο, γηα παξάδεηγκα, πνπ 

θνζκεί ηα απνηειέζκαηα ηεο χιεο ήηαλ κηα νπζία πνπ βξηζθφηαλ ζην λνπ ηνπ ζετθνχ ηερλίηε 

πξηλ απφ νηηδήπνηε άιιν.
313

 Απνηεινχζε έλα αξρέηππν παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε ε χιε. Ζ χιε απνηεινχζε απιψο κηα εηθφλα, ε νπνία αλαπαξηζηά ηα φλησο 

φληα πνπ είλαη λνεηά.
314

  

Ζ χπαξμε ησλ καζεκάησλ βξηζθφηαλ κεηαμχ ησλ αηζζεηψλ θαη ησλ λνεηψλ, φπσο 

αθξηβψο είρε ππνζηεξίμεη ν Αξηζηνηέιεο, γη‟ απηφ ιεηηνπξγνχζαλ σο θιίκαθεο, σο κηα 

πξνβαζκίδα γηα ηελ ζεσξία ησλ λνεηψλ. Ζ θηινζνθία ζηφρεπε ζηελ αλεχξεζε ησλ ιφγσλ, 

ησλ πξψησλ αξρψλ κέζσ ησλ νπνίσλ δεκηνπξγήζεθαλ ηα φλησο φληα (λνεηά).
315

 Πξφθεηηαη 

γηα κηα αληίιεςε πνπ πιεζηάδεη πην θνληά ζε απηή ησλ αξραίσλ θηινζφθσλ.
316

 Ο Παρπκέξεο 

δελ είλαη ν κνλαδηθφο πνπ αληηιακβάλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο επηζηήκεο ηεο ηεηξαθηχνο. 

Ζ ίδηα αληίιεςε ζπλαληάηαη ζηνλ Φειιφ ηνλ 11
ν
 αη. θαη ζε έλα αθφκε χληαγκα ηλ 

ηεζζάξσλ καζεκάησλ πνπ ζψδεηαη απφ ηελ ίδηα πεξίνδν (1008). Ο άγλσζηνο δεκηνπξγφο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ πιαησληθή νληνινγηθή ζεσξία γηα λα θαηαιήμεη φηη ε επηζηήκε θαζνδεγεί 

ηνλ άλζξσπν θαη ε γλψζε ηνλ θέξλεη πην θνληά ζην Θεφ.
317

 Ζ γλψζε πνπ  πξνζέθεξε ήηαλ ην 

κέζν γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αιήζεηαο, θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο νδεγφο γηα κηα επηπρηζκέλε 

δσή.
318

  

Ζ αιήζεηα απηή ζπλίζηαην ζηελ ινγηθή πνπ δηέπεη ηνλ ζχκπαλ θαη ζηελ πεγή απηήο ηεο 

ινγηθήο πνπ είλαη ν Θεφο. Πέξα απφ ηελ κειέηε ησλ καζεκάησλ θαη ησλ επηζηεκψλ κπνξνχζε 

λα αλαθαιχςεη θαλείο κέξνο ηεο αιήζεηαο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ δεκηνπξγεκάησλ 

θαη ησλ γεγνλφησλ, ζηα νπνία ε ινγηθή είλαη παξνχζα κέζσ ησλ δεκηνπξγηθψλ ιφγσλ. Ο 

Μηραήι Φειιφο ζε έλα ζηιέληην πνπ εθθψλεζε πξνο ηηκήλ ηεο απηνθξάηεηξαο Θενδψξαο 

                                                      

   
312

 Γεψξγηνο Παρπκέξεο, χληαγκα ηλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ, θεθ. 1, πξγ. 1.67-71 [εθδ. Stephanou-

Tannery 1940]: νἷνλ, θέξε, ὁ κὲλ θχθινο δηὰ δηαβήηνπ θαὶ ἐλ κέιαλη δηαγξάθεηαη, θαὶ ὁ ηέζζαξα ἐλ 

πξάγκαζί ηηζη θαίλεηαη· δχλαληαη δὲ ηαῦηα θαὶ ἐθ ηο ὕιεο ἀθαηξεζλαη θαὶ εἶλαη θαὶ θχθινλ θαὶ ἀξηζκὸλ 

ηὸλ ηέζζαξα ἄυινλ, ἄξηηνλ, θαὶ εἰο ἶζα δηαηξνχκελνλ, θαὶ πξηνλ ἐλεξγείᾳ ηεηξάγσλνλ. 
    

313
 Γεψξγηνο Παρπκέξεο, χληαγκα ηλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ, θεθ. 1, πξγ. 4.2-6 [εθδ. Stephanou-

Tannery 1940]: Πξηνλ κὲλ ὅηη θαὶ νζίαλ θεζὶ Ππζαγφξαο ηὸλ ἀξηζκφλ, ἐλ ηῆ ηνῦ ηερλίηνπ ζενῦ 

δηαλνίᾳ πξνυπνζηάληα ηλ ἄιισλ, ὡζαλεὶ ιφγνλ ηηλὰ θνζκηθὸλ θαὶ παξαδεηγκαηηθφλ,  πξὸο ὃλ 

ἀπεξεηδφκελνο ὁ ηλ ὅισλ δεκηνπξγὸο ὡο πξὸο πξνθέληεκά ηη θαὶ ἀξρέηππνλ παξάδεηγκα, ηὰ ἐθ ηο ὕιεο 

ἀπνηειέζκαηα θνζκεῖ θαὶ ηνῦ νἰθείνπ ηέινπο, εἴη‟ νὖλ εἴδνπο, ηπγράλεηλ πνηεῖ. 
    

314
 Γεψξγηνο Παρπκέξεο, χληαγκα ηλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ, θεθ. 1, πξγ. 1.72-75 [εθδ. 

Stephanou-Tannery 1940]: Γηὰ ηαῦηα θαὶ  κὲλ ἐπηζηήκε ζνθία ἐζηὶ ηο ἐλ ηνῖο νὖζηλ ἀιεζείαο -ηέινο 

γὰξ ζεσξίαο ἀιήζεηα,-ὄληα δὲ θπξίσο ηὰ λνεηά, ὡο ἀεὶ θαηὰ ηὰ αηὰ θαὶ ὡζαχησο ἔρνληα· ηὰ δὲ θαζ‟ 

κο, ηαῦηα εἰ θαὶ ὄληα ιέγνληαη, ἀιι‟ ὁκσλχκσο πξὸο ἐθεῖλα θαὶ ηαῦηα ιέγνληαη ὄληα. 
    

315
 Ο Φειιφο αληηιακβάλεηαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηζηεκψλ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ ηελ 

αληηιακβάλεηαη θαη ν Παρπκέξεο. Βι. σθξνλίνπ 1966-1967, ζ. 79-81 
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 Uthermann 1991b, ODB, η. 3, ζ. 2057 
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επαηλεί ηελ αξεηή ηεο γπλαίθαο, ηνλ εγθξαηή ηξφπν δσήο ηεο, ηελ λεζηεία ζηελ νπνία είρε 

αθηεξσζεί. Ζ λεζηεία εγθσκηάδεηαη απφ ηνλ Φειιφ θαη νξίδεηαη σο εμήο : «λεζηεία ζψκαηνο 

ἀπνρή, πξὸο ηὸλ ζεὸλ πηεξνῦζα ἐιπίο, πξὸο ηὸλ ἐρζξὸλ θξνπξνῦζα ἀζπίο, ζαξθὸο λέθξσζηο, 

ςπρο δψσζηο, δαηκφλσλ πηζηο, ἀγγέισλ ζηάζηο·».
319

 Σν ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη καο 

παξαπέκπεη ζε έλα αζθεηηθφ ηξφπν δσήο, ζε έλα πξαθηηθφ ηξφπν άζθεζεο ηεο θηινζνθίαο 

πνπ επίζεο νδεγνχζε ζηελ αιήζεηα θαη κάιηζηα ζηελ θνξπθή απηήο ηεο αιήζεηαο, ζηνλ ίδην 

ηνλ Θεφ. 

Ο Φειιφο αλαξσηηέηαη, πψο αιιηψο ζα κπνξνχζε λα επαηλέζεη ηελ λεζηεία θαη κε πνην 

ηξφπν ν ίδηνο ζα κπνξνχζε λα αθηεξσζεί ζ‟ απηή: 

 

«Ἀιιὰ πο ἂλ ἐπαηλέζσκαη ηὴλ λεζηείαλ, πο δὲ ἀπιήζησο ηαχηεο θαηαηξπθήζσ; νἶδα 

πνιιάθηο ἀθνχζαζα ηλ ζείσλ ινγίσλ ὅηη ηξνθὴλ ἀγγέισλ ἔθαγελ ἄλζξσπνο. ἀγγέισλ 

δὲ ηί ἄιιν ἂλ εἴε ἐληξχθεκα ἠ ηλ ὄλησλ θαὶ γεγνλφησλ νἱ ιφγνη; εἰ γνῦλ ηαχηεο 

κεηαιεςφκεζα ηο ηξνθο, ὁκνδίαηηνη ηλ ἀγγέισλ γεγφλακελ. ηξπθήζσκελ νὖλ ηξπθὴλ 

ἀδαπάλεηνλ, ηὴλ ηλ θηηζκάησλ κεγαινπξέπεηαλ. ἐξᾶο ηνῦ ηαψ; ηξχθεζνλ αηνῦ ηὸ 

θάιινο· εἶηα δήηεζνλ πφζελ αηῶ  ηλ ρξσκάησλ βαθή, ηίο ὁ ηὸλ ιεηκλα θπηεχζαο, 

πο ἀκηγὴο ὁκνῦ θαὶ πνιπκηγὴο  ρξνηά, ηίο ὁ γξάςαο ηνὺο θχθινπο ἄλεπ θέληξνπ θαὶ 

δηαζηήκαηνο· ἀθήθνα γὰξ θαὶ ηνῦην ιεγφλησλ ηηλλ. ηνηαχηελ ηξπθὴλ ἐπί ηε ἀεξίνηο θαὶ 

ρεξζαίνηο θαὶ εἰλαιίνηο δῴνηο ηξχθεζνλ.».
320

 

 

χκθσλα κε θάπνηα ζετθά ιφγηα (Φαικνί 77.25.) -αλαθέξεη ν Φειιφο- ν άλζξσπνο έθαγε ηελ 

ηξνθή ησλ αγγέισλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ιίγν πξηλ ε λεζηεία είρε νξηζηεί σο ζηάζηο ἀγγέισλ ή 

αιιηψο σο αγγειηθή θαηάζηαζε, ν άλζξσπνο ηξψγνληαο ηξνθὴ ἀγγέισλ, γίλεηαη φκνηνο κε 

απηνχο. Ζ ηξνθή ησλ αγγέισλ δελ ήηαλ άιιε απφ ηνπο ιφγνπο ηλ ὄλησλ θαὶ ηλ γεγνλφησλ. 

Με απηή ηελ ηξνθή ζα δήζεη ν άλζξσπνο κε κηα πνιπηέιεηα πνπ δελ θαηαλαιψλεηαη, ηελ 

κεγαινπξέπεηα ησλ θηηζκάησλ, ε νπνία πεξηβάιιεη ηνλ άλζξσπν αξθεί λα ηελ παξαηεξήζεη.  

Απηφ αθξηβψο θαιεί ηνλ αλαγλψζηε λα θάλεη, φηαλ ηνλ πξνηξέπεη λα δήζεη κε πνιπηέιεηα 

κέζα ζην θάιινο ησλ δεκηνπξγεκάησλ θαη λα δεηήζεη λα κάζεη απφ πνχ πξνήιζε ε βαθή ησλ 

ρξσκάησλ ζηα θηεξά ελφο παγσληνχ, πνηνο θχηεςε ην ιηβάδη, πνηνο δσγξάθηζε ηνλ θχθιν 

ρσξίο θέληξν θαη δηάζηεκα.  

Ο Φειιφο θάλεη ιφγν γηα κία δηαθνξεηηθνχ είδνπο λεζηεία ζε ζρέζε κε απηή ησλ κνλαρψλ 

θαη ησλ αζθεηψλ. Πξνθξίλεη έλαλ ζεσξεηηθφ ηξφπν δσήο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε 

ηεο θχζεο κε ζθνπφ λα αλαγλσξηζηεί ζ‟ απηήλ ε πξψηε αηηία ηεο δεκηνπξγίαο. Πξφθεηηαη γηα 

κηα έκκεζε νδφ πνπ νδεγνχζε ζηελ θαηάθηεζε ηεο αιήζεηαο κε κνλαδηθφ εθφδην ηνλ ιφγν, 

ηνλ νπνίν ράξηζε ν Θεφο ζηνλ άλζξσπν, ηηκψληαο ηνλ πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια δψα. 

Δμαηηίαο ηεο κεηνρήο ζηνλ ιφγν ν άλζξσπνο κπνξνχζε λα αλαθαιχςεη ηνπο ιφγνπο, γηαηί 

θαηείρε ζην λνπ ηνπ εηθφλεο -είδσια- ησλ πξψησλ ιφγσλ κέζσ ησλ νπνίσλ ν Θεφο 

δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν.
321

 

Πέξα απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ, ν ιφγνο επέηξεπε ζηνλ άλζξσπν λα θαηαλνήζεη, λα 

εμεγήζεη, λα δηαρεηξηζηεί φζα ζπλέβαηλαλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Μέζσ ηεο ινγηθήο είρε 

                                                      
    

319
 Μηραήι Φειιφο, ειέληηνλ ἐθθσλεζὲλ ἐπὶ ηλ κεξλ ηο βαζηιίζζεο θπξο Θενδψξαο, ιφγνο 

1.43-45 [εθδ. Littlewood 1985]. Οη ζχληνκεο απηέο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Φειιφο είλαη πξάγκαηη 

νξηζκνί πνπ ζπλαληάκε θαη ζε άιια θείκελα, φπσο ζηελ Κιίκαθα ηνπ Ησάλλε ηλατηε.  
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 Μηραήι Φειιφο, ειέληηνλ ἐθθσλεζὲλ ἐπὶ ηλ κεξλ ηο βαζηιίζζεο θπξο Θενδψξαο, ιφγνο 

1.53-62 [εθδ. Littlewood 1985].  
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 Ηζαάθ Κνκλελφο (11
νο

-12
νο

 αη.), Πφλεκα Ἰζααθίνπ ηνῦ εβαζηνθξάηνξνο πεξὶ Πξφλνηαο θαὶ 

Φπζηθο Ἀλάγθεο, ζ. 48.2 [εθδ. Erler 1979]: πάλησλ γὰξ ηλ ὄλησλ νἱ ιφγνη, ὥζπεξ εἰζὶλ ἐλ ηῶ ζείῳ 

θαὶ δεκηνπξγηθῶ λῶ θαη‟αἰηίαλ ἀξρεηχπσο, νὕησο εἰζὶ θαὶ ἐλ ηῶ ἀλζξσπίλσ λῶ θαηὰ κέζεμηλ εἰθνληθο 

ὡο ηνχησλ ηε γλσζηηθῶ δνρείῳ θαὶ δη‟ αηλ ηνῦ ηλ ὅισλ αἰηίνπ ζενῦ. 
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ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγεί ηα δεδνκέλα, λα ηα θξίλεη, λα πάξεη ζσζηέο απνθάζεηο, αθνχ ν 

ιφγνο είλαη «έπηζηάηεο θαὶ δάζθαινο ἀιεζνῦο εδαηκνλίαο θαη ρξήζεσο φξζο».322
 Ζ 

θαηαλφεζε φζσλ ζπκβαίλνπλ γχξσ απφ ηνπο αλζξψπνπο αιιά θαη ζηνλ θαζέλα ρσξηζηά ήηαλ 

ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα δηαρεηξηζηεί θαλείο ην δψξν πνπ ράξηζε ν Θεφο, ζηνλ άλζξσπν, φπσο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Θεφδσξνο Μεηνρίηεο ζηνλ ἦζηθὸ ἢ Πεξὶ Παηδείαο.
323 

Πέξα απφ 

ηε ζσζηή δηαρείξηζε, ε επαχμεζή ηνπ έπξεπε λα είλαη ν απψηεξνο ζηφρνο. Ο άλζξσπνο 

έπξεπε λα πξνζπαζήζεη λα μεζάςεη ηνλ ζπηλζήξα ηεο ινγηθήο πνπ βξίζθεηαη ζακκέλνο κέζα 

ζηε ζηάρηε ηνπ θαη λα ηνλ κεηαηξέςεη ζε κηα κεγάιε θιφγα κέζα απφ ηελ επηκέιεηα θαη ηελ 

ζπλεηή δηαρείξηζε.
324

 Ζ ακάζεηα, ε αδπλακία ζθέςεο θαη θξίζεο, ε απνκάθξπλζε ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηνλ ιφγν ηζνδπλακνχζε κε ηελ δπζηπρία θαη ηελ αξρή κεγάισλ ζπκθνξψλ.
325

  

Γη‟ απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ πξνσζνχζε 

έλαο είδνπο κφξθσζεο πνπ ζηεξηδφηαλ ζηελ ινγηθή. Ζ κφξθσζε ρξεζίκεπε ζηελ επηδίσμε 

ελφο ηξφπνπ δσήο ζχκθσλνπ κε ηελ αιήζεηα, ε αλαδήηεζε ηεο νπνίαο κπνξνχζε λα μεθηλήζεη 

απφ ηα απιά ζπκβάληα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Με απηή ηε γλψζε ν άλζξσπνο ζα θαηάθεξλε 

λα δήζεη επηπρηζκέλνο θαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο λφκνπο πνπ φξηζε ν Θεφο ηε ζηηγκή ηεο 

δεκηνπξγίαο γηα ην θάζε είδνο. ην αλζξψπηλν είδνο δψξηζε ηνλ ιφγν, δίλνληαο ηνπ ηελ 

δπλαηφηεηα λα γίλεη φκνηνο κε ηνλ Θεφ. Ζ πξνζπάζεηα, ν αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ 

πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νδεγνχζε ηνλ άλζξσπν πην θνληά ζηνλ Θεφ.      

Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε άλζξσπνη κνξθσκέλνη εμαθνινπζνχζαλ λα 

ζπκβάιινπλ κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ελαζρφιεζε κε ηνπο ιφγνπο (κειέηε θαη ζπγγξαθή) 

ζηελ δηεχξπλζε, εμαθξίβσζε, θαη αλάπηπμε ηεο γλψζεο. Ο Φειιφο απνηεινχζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ινγίνπ:   

 

«Αηίθα ἐκνὶ κὲλ  γλζηο ζπλείιεθηαη θαὶ „θαηὰ βξαρὺ‟ζπκπεπφξηζηαη θαὶ ζρεδὸλ 

ιηθηηίο ἐζηη· ζακά ηε γὰξ ὁκηι ηνῖο βηβιίνηο θαὶ ηὰ κὲλ αηλ δεηλ ἐθεπξίζθσ, ἐμ 

ἀξρλ νκνινγνπκέλσλ ζπκπεξαηλφκελνο, ηὰ δέ, ὡο παξὰ μπληέληνο κνπ, ὁ εἰδὼο 

ιακβάλσλ ηὴλ δηδαζθαιηθὴλ ἐπηζηήκελ πνηεῖηαί κνη. ἐληεῦζελ θαὶ θηινζνθίαο ἅηηα 

ἐμέκαζνλ θαὶ ηὴλ γιηηαλ ηαῖο ζνθηζηηθαῖο ηέρλαηο ἐθάζεξα θαὶ γεσκεηξίαλ ηνῖο ἐθ‟ 

κῖλ ζπκπεπφξηζκαη πξηνο ἐπηβαιψλ, θαὶ κνπζηθο ιφγνπο ἐμεχξεθα θαὶ ηλ πεξὶ ηὴλ 

ζθαῖξαλ θηλήζεσλ νθ ὀιίγα δησξζσζάκελ θαὶ ηλ κεηέξσλ ιφγσλ ηὴλ ἐπηζηήκελ 

ἀθξηβεζηέξαλ ἐπνηεζάκελ θαὶ ζενινγίαο ἐμεζέκελ δηδάγκαηα θαὶ ηὸ ηο ἀιιεγνξίαο 

βάζνο ἀλέπηπμα θαὶ πζαλ -ἀιιά κε θζφλνπ κὴ βάινη βέινο- ἐπηζηήκελ θξίβσζα.».
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 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, ἦζηθὸο ἢ Πεξὶ Παηδείαο, θεθ. 61, ζ. 260.10-11 [εθδ. Πνιέκεο 2002]. 

   
323

 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, ἦζηθὸο ἢ Πεξὶ Παηδείαο, θεθ. 61, ζ. 258.24-3 [εθδ. Πνιέκεο 2002]: Σνῦη‟ 

νὖλ αηὸο ἐκαπηῶ πξνηίζεκη, ηνῦη‟ ἀμη θαὶ ζνί γε, ὦ θηιφηεο, ηνῦην βνχινκαη μπλδνθεῖλ, ἠ παληειο 

ἀζπλέησο, ἀθξνληίζησο, ἀλεπαηζζήησο, ὥζπεξ ηἄινγα ηλ δῴσλ, βηνῦλ, πάλησλ ἀληαξλ ἀπειιαγκέλνο 

δηὰ ηὸ κὴ θξνλεῖλ κεδ‟ ἐπαΐεηλ ὁηνπνῦλ ηλ ἐλ θχζεη θαὶ θαη‟ ἀλζξψπνπο. 
   

324
 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, ἦζηθὸο ἢ Πεξὶ Παηδείαο, θεθ. 62, ζ. 266.5-12 [εθδ. Πνιέκεο 2002]: 

Σνηγαξνῦλ ἀκείλνπο γ‟ ἂλ εἴεκελ ὡο ἀιεζο ηνῦ δψξνπ ηνχηνπ ηνζνχηνπ θαὶ ηο ἀγαζο εκνηξίαο 

μπληέληεο θαὶ θαηαζπαδφκελνη θαὶ ηηκληεο ἠ πξνθέξνληεο εἰο ὅζνλ νἷφλ ηέ ἐζηη θαὶ ηὸλ ἐλ κῖλ δσηηθὸλ 

ὄλησο ἐλεζπαξκέλνλ θαὶ ινγηθὸλ ζπηλζξα ὥζπεξ ἐλ ζπνδηᾶ ηηλη ηῶ ζψκαηη θεθξπκκέλνλ ἀλαρσλλῦληεο 

αηνὶ κάιηζη‟ ἐπίηεδεο θαὶ πξνδεηθλῦληεο θαὶ ηαῖο ἀεὶ γηγλνκέλαηο ἐπηκειείαηο θαὶ παξαηξίςεζη εἰο 

ππξζὸλ ἀλάπηνληεο,(…). 
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 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, ἦζηθὸο ἢ Πεξὶ Παηδείαο, θεθ. 59, ζ. 252.20-253.2 [εθδ. Πνιέκεο 2002]: 

(…) κιινλ δὲ κεδεκίαλ εἶλαη δεκίαλ κιινλ κήζ‟ νἷνλ πνινγίζαζζαη θαὶ δπζρεξάλαη ρξλαη, ἠλ ὅηη 

πιεῖζηνλ ἐκαπηὸλ ὀιηγψζαο ηε θαὶ θαζείξμαο, ᾧπεξ ἔρσ θαιιίνλη θαὶ πεξηφπηῳ κάιηζηα θηήκαηη θαὶ 

θφζκῳ, λῶ, θαὶ ηνῦην δὴ παληάπαζηλ ἀπ‟ ἐκαπηνῦ δηψμαο θαὶ πνηεζάκελνο, ἔπεηηα βηῴελ ἀινγίζησο 

θαζάπαμ, ἀθξίησο, ἀλεπαηζζήησο, πάλησλ ἀζπλέησο, ἐκαπηνῦ, ηλ ἔμσ, (…). 
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 Μηραήι Φειιφο, πηζηνιὴ πξὸο ηὸλ Μηραὴι ηὸλ Κεξνπιάξηνλ, 46-60 [εθδ. Criscuνlo 1973].  
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Ο Φειιφο δελ έπαςε πνηέ λα κειεηά ηνπο ιφγνπο (ηηο επηζηήκεο) απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ, γη‟ απηφ ε γλψζε ήηαλ ζαλ ζπλνκίιηθή ηνπ, ζαλ λα γελλήζεθε καδί ηνπ. Μέζα 

απφ ηελ πξνζσπηθή κειέηε θαη ηελ αλάιεςε δηδαζθαιηθψλ θαζεθφλησλ, ζπλέβαιε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ θηινζνθία, ηελ ξεηνξηθή θαη ηελ γξακκαηηθή, ηελ 

γεσκεηξία, ηελ κνπζηθή, ηελ αζηξνλνκία θαη ηελ ζενινγία. Μέζα απφ κηα είδνπο έξεπλα, 

αληίζηνηρε κε ησλ ζχγρξνλσλ επηζηεκψλ, θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη θαη λα αλαθαιχςεη εθ 

λένπ κηα γλψζε πνπ απφ θαηξφ είρε παξακειεζεί ζην Βπδάληην.
327

  

Ζ γλψζε ηνπ Φειινχ ήηαλ κηα θαζνιηθή γλψζε, αληίζηνηρε κε απηή ησλ κεγάισλ κνξθψλ 

ηεο Ηηαιηθήο Αλαγέλλεζεο. ηαλ κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ εκθαληζηνχλ θαη άιιεο ηέηνηεο 

κνξθέο, ν φξνο ιφγνη ζα ηαπηηζηεί κε ηελ έλλνηα ηεο κφξθσζεο, ηεο παηδείαο, ηεο ζνθίαο. 

Άμην ζαπκαζκνχ απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο ινγίνπο δελ 

εγθαηέιεηςαλ ηνλ ζεσξεηηθφ βίν θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηνπο ιφγνπο, παξφιν πνπ ηαπηφρξνλα 

απαζρνινχληαλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εθθιεζίαο. Σα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηεο 

βπδαληηλήο ινγνηερλίαο πνπ καο έρνπλ ζσζεί γξάθηεθαλ απφ αλζξψπνπο πνπ θαηείραλ 

ηηκεηηθά αμηψκαηα θαη αλψηαηεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, φπσο ν Φειιφο θαη ν Μεηνρίηεο.  

 

 

3. Ζ ηλ ιφγσλ παίδεπζηο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο 

 

«ηὴ δηαθεθξηκέλε ηάμε ηῶλ δεθνπξηῶλ (…) κὲ θαλέλαλ ηξφπν λα κὴλ θαηαιακβάλεη 

θάπνηνο ζέζε πξψηεο ηάμεσο ἄλ δελ εἶλαη πηζηνπνηεκέλν ὅηη δηαπξέπεη ζηὴ ρξήζε θαὶ ζηὴλ 

ἄζθεζε ηῶλ ἐιεπζεξίσλ ζπνπδλ θαὶ ὅηη εἶλαη ηφζν θαιιηεξγεκέλνο ζηὰ γξάκκαηα ὥζηε ηὰ 

ιφγηα ηνπ ἐθζηνκίδνληαη ρσξὶο (λα δεκηνπξγεῖηαη ζηὸ ἀθξναηήξηφ ηνπ) δπζθνξία ἀπὸ ἕλα 

(ιεθηηθὸ) ζθάικα: αὐηὸ ἐπηζπκνῦκε λὰ θνηλνπνηεζεῖ ζὲ ὅινπο. Καὶ γηὰ λὰ κὴλ ἀξλεζνῦκε 

ζηὴ ινγνηερλία -πνὺ εἶλαη  ἐπηθαλέζηεξε ἀπὸ ὅιεο ηὶο ἀξεηὲο- ηὶο ἀληακνηβέο (πνῦ ηῆο 

ηαηξηάδνπλ), ἡ πξφλνηά καο ζὰ ηηκήζεη πξνάγνληαο ζὲ επηθαλέζηεξνλ ἐθεῖλνλ πνὺ ράξε ζηὶο 

ζπνπδὲο θαὶ ζηὴ δεηλφηεηα ηνῦ ιφγνπ ηνπ ζὰ θαλεῖ ἄμηνο ηῆο πξψηεο ζέζεο.».
328

 χκθσλα κε 

ηνλ παξαπάλσ λφκν πνπ ζέζπηζε ν απηνθξάηνξαο Κσλζηάληηνο Β΄(337-361), απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα φπνηνλ επηζπκνχζε λα αλαιάβεη αλψηεξε ζέζε ζηελ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο, 

ήηαλ ε πςειή κφξθσζε γχξσ απφ ηηο ἐιεπζέξηεο ζπνπδέο, ηα γξάκκαηα θαη ηελ ινγνηερλία. 

Σνπο επφκελνπο αηψλεο ην ίδην ην θξάηνο αιιά θαη ζηαδηαθά ε εθθιεζία ζα θξνληίζνπλ γηα 

ηελ κφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο. 

Ζ κφξθσζε πνπ πξνθξίλεη ν Κσλζηάληηνο είλαη απηή πνπ πξνζέθεξε ε παίδεπζηο ηλ 

ιφγσλ. Με ηνλ φξν ἐιεπζέξηεο ζπνπδέο αλαθέξεηαη ζηηο επηά επηζηήκεο πνπ ζπγθξνηνχζαλ 

ηελ ἐγθχθιην παηδεία. Ζ θαιιηέξγεηα γχξσ απφ ηα γξάκκαηα ήηαλ απαξαίηεηε, ψζηε ηα 

επίζεκα έγγξαθα πνπ ζπλέηαζζαλ νη ππάιιεινη λα κελ πεξηέρνπλ νξζνγξαθηθά, γξακκαηηθά 

θαη ζπληαθηηθά ιάζε, γλψζεηο πνπ ν καζεηήο απνθηνχζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ 

ηεο γξακκαηηθήο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ινγνηερλίαο έγθεηηαη ζηελ δεηλφηεηα ηνῦ ιφγνπ, ηελ 

νπνία πξνζέθεξε ζε φζνπο ηελ είραλ ζπνπδάζεη.  

Με ηνλ φξν ινγνηερλία απνδίδεηαη ζηα ειιεληθά ν ιαηηληθφο φξνο litteraturae, ν νπνίνο 

δελ ζεκαίλεη ηελ ινγνηερλία κε ηελ «ζηελή έλλνηα» ηνπ φξνπ -αο ζπκεζνχκε ηελ έθθξαζε 

ηνπ Kazhdan-
329

 αιιά θάζε γξαπηφ θείκελν, απηφ πνπ νη βπδαληηλνί νλφκαδαλ ιφγνπο. Ζ 

ξεηνξηθή εθπαίδεπζε πνπ απέβιεπε ζηελ παξαγσγή λέσλ ιφγσλ κέζα απφ ηελ εμάζθεζε θαη 

ηελ επαθή κε ηνπο ιφγνπο ησλ αξραίσλ, ήηαλ απαξαίηεηε γα ηελ απφθηεζε κηαο ζέζεο ζην 
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 Σα ζεκέιηα είραλ ηεζεί ήδε απφ ηνλ 9

ν
 αη. κε ηνλ Φψηην θαη ηνλ Αξέζα. Βι. Lemerle 2007, ζ.195-

196. 
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 Lemerle 2007, ζ. 60. 
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 Βι. εηζαγσγή, ζ. 5 
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δεκφζην. Καηά ηελ αξραηφηεηα ε ξεηνξηθή ζήκαηλε ηελ ηέρλε ηο πεηζνῦο ζηελ νπνία 

θαηέθεπγαλ νη δεκφζηνη νκηιεηέο κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ην θνηλφ ηνπο. Γηα ηνπο 

βπδαληηλνχο, ε ξεηνξηθή απνηεινχζε, επίζεο, έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζθέςεο θαη έθθξαζεο, 

ψζηε ην θάζε δήηεκα λα εθηίζεηαη κε ηνλ πιένλ θαηαλνεηφ ηξφπν. ζνη θαηείραλ δεκφζηα 

αμηψκαηα ζπλέζεηαλ ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ γλσζηνπνηνχζαλ ζηνλ ιαφ 

ηηο απνθάζεηο ηνπ απηνθξάηνξα.
330

  

Απαξαίηεηε ήηαλ ε γλψζε θαη ησλ ππφινηπσλ επηζηεκψλ πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηελ ἐγθχθιην 

παηδεία, ηδηαίηεξα ηεο αξηζκεηηθήο, ηεο γεσκεηξίαο θαη ηεο αζηξνλνκίαο. Πνιιά απφ ηα 

θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ απαηηνχζαλ άξηζηε γλψζε ησλ παξαπάλσ επηζηεκψλ. Γηα 

παξάδεηγκα ν «κέγαο ινγαξηαζηήο» ζπληφληδε θαη εθηεινχζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο 

κέρξη θαη ην 1261, νπφηε έπξεπε λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ αξηζκεηηθή.
331

 Οη ζηξαηεγνί 

έπξεπε λα γλσξίδνπλ αζηξνλνκία, ψζηε λα πξνβιέπνπλ ηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη λα 

πξνζηαηεχνπλ ην ζηξάηεπκα απφ κεγάινπο θηλδχλνπο, λα γλσξίδνπλ πνηα κέξε έρνπλ λχρηα 

θαη πνηα κέξα θαη έηζη λα πξνγξακκαηίδνπλ ηελ ψξα ηεο επίζεζεο θαη ηεο μεθνχξαζεο ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο, λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκάδηα πνπ θαλεξψλνπλ ηη ζα ζπκβεί ζην κέιινλ, θα.
332

 

Υξήζηκε γηα ηνλ πφιεκν ήηαλ θαη ε ινγηζηηθή, κέζσ ηηο νπνίαο νη ινγηζηαὶ αλαιάκβαλαλ λα 

ππνινγίζνπλ ην ζηξάηεπκα θαη λα κνηξάζνπλ ηνπο άλδξεο ζηηο δηάθνξεο παξαηάμεηο θαη ζηα 

δηάθνξα θαζήθνληα, ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπο, ηε ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε θαη ηηο 

θπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.
333

 πσο δηαπηζηψλεη θαλείο απφ ηα παξαπάλσ, ην αμίσκα ηνπ 

ινγηζηή δελ απαηηνχζε κφλν γλψζεηο αξηζκεηηθήο αιιά θαη αλεπηπγκέλε ινγηθή θξίζε, φπσο 

απνδεηθλχεη ν ίδηνο φξνο, γη‟ απηφ ζ‟ απηή ηελ ζέζε πξνσζνχληαλ γξακκάησλ θαὶ ςήθσλ 

ἔκπεηξνη ἄλδξεο.
334

  

Πέξα απφ ηελ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ηεο γλψζεο πνπ απνθηνχζε θαλείο κέζα απφ ηελ 

ἐγθχθιην παηδεία, ε κφξθσζε πνπ πξνζέθεξε ε εθπαίδεπζε ζηνπο ιφγνπο επέηξεπε ζηνλ 

θάηνρφ ηεο λα κείλεη αλεπεξέαζηνο απφ φζνπο πξνζπαζνχζαλ λα θαηεπζχλνπλ ηελ θξίζε ηνπ 

θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ. Σνλ 11
ν
 αη. ν Κσλζηαληίλνο Μνλνκάρνο κε έλα ρξπζφβνπιιν ιφγν 

(πεξ. 1052) πξνάγεη ηνλ πξαηπφζηην Ησάλλε, πνπ κέρξη ηφηε θαηείρε ηα νθίθηα ἐπὶ ηνῦ 

θνηηλνο θαὶ ἐπὶ ηνῦ θαληθιείνπ, ζε κηα αλψηεξε ζέζε ζηε κεγάιε ιαχξα ηνπ νζίνπ 

Αζαλαζίνπ ζην Άγην ξνο, ψζηε λα επηβιέπεη ηελ θαηάζηαζε εθεί θαη λα επηβάιεη ηελ ηάμε 

αλάκεζα ζηνπο κνλαρνχο.
335

 

Ο Ησάλλεο ήηαλ πξνηθηζκέλνο κε ηνπο ιφγνπο, ηελ παηδεία θαη ηελ ἀξεηή. Δδψ ν φξνο 

ιφγνη ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα απνδψζεη ηελ δεηλφηεηα ζηνλ ιφγν, ηελ παξξεζία πνπ ηνλ 

ραξαθηήξηδε θαη ηελ «ινγνηερληθή» κφξθσζε πνπ ηνπ επέηξεπε λα αλαπηχζζεη νπνηνδήπνηε 

ζέκα επηζπκνχζε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφο θαη λα αζθεί επηξξνή ζην 

θνηλφ ηνπ. Ζ παηδεία ηνλ θαζηζηνχζε αλεπεξέαζην απέλαληη ζε φζνπο επηζπκνχζαλ λα ηνλ 

θαηεπζχλνπλ, ελψ παξάιιεια ελέπλεε ηνλ ζεβαζκφ θαη ηνλ θφβν ησλ κνλαρψλ, αθνχ νη ίδηνη 

ήηαλ ακφξθσηνη θαη ρσξίο πεηζαξρία.
336

 Μνλαδηθή ηνπ επηδίσμε έπξεπε λα είλαη ε 
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 Ζ θνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ απηνθξάηνξα γηλφηαλ κε ηνπο ρξπζφβνπιινπο ιφγνπο.  
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 Πιαθνγηαλλάθεο 2001, ζ. 213. 
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 Λέσλ T΄ νθφο (9
νο

-10
νο

 αη.), Σαθηηθά, 21.63.1-9 [εθδ. Dennis 2010]. 
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 Λέσλ T΄ νθφο, Σαθηηθά, θεθ. 21, πξγ. 53.1-12 [εθδ. Dennis 2010]. 
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 Λέσλ Σ΄ νθφο, Σαθηηθά, θεθ. 21, πξγ. 66.2-3 [εθδ. Dennis 2010]. 
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 Πξαθηηθά κνλαζηεξίνπ ηεο Λαχξαο, Υξπζφβνπιιν Κσλζηαληίλνπ Θ΄Μνλνκάρνπ (a.1052), 1-25 

[εθδ. Guillou-Lemerle-Papachryssanthou-Svoronos 1970]. 
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 Πξαθηηθά κνλαζηεξίνπ ηεο Λαχξαο, Υξπζφβνπιιν Κσλζηαληίλνπ Θ΄Μνλνκάρνπ (a.1052), 24-34 

[εθδ. Guillou-Lemerle-Papachryssanthou-Svoronos 1970]: Ἀιιὰ δεῖλ ἔγλσ θαὶ λῦλ αηὴλ ἀλαζεῖλαη η 

πξαηπνζίησ Ἰσάλλε ἐπὶ ηνῦ θνηηλνο (θαὶ) ἐπὶ ηνῦ θαληθ(ιείνπ), ἀλδξὶ παξξεζίαλ κὲλ πξὸο ηὴλ 

βαζηι(είαλ) κλ ἔρνληη δηά ηε ηο θαζαξο ελνίαο (θαὶ) πίζηεσο δηά ηε ηο ἀγξχπλνπ (θαὶ) ἐπηπφλνπ 

λπθηὸο (θαὶ) κέξαο πεξεζίαο, (…), ιφγνηο ηὲ (θαὶ) παηδεία θεθνζκεκέλσ (θαὶ) ἀξεη, ὡο ἂλ κήηε νἱ 
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δηθαηνζχλε, αξεηή πνπ απνηειεί πξντφλ ηνπ ιφγνπ.
337

 Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ήηαλ φηη κε ηελ 

παξξεζία ηνπ, ε νπνία έβξηζθε ηελ έθθξαζή ηεο κέζσ ησλ ιφγσλ, ζα κπνξνχζε λα δηδάμεη 

θαη λα θαζνδεγήζεη ηνπο κνλαρνχο, ψζηε λα δήζνπλ αξκνληθά θαη λα γίλνπλ πξφηππα αξεηήο.  

Οη πεξηζζφηεξνη απηνθξάηνξεο θξφληηδαλ λα πεξηβάιινληαη απφ έλαλ θχθιν ινγίσλ πνπ  

πξνζέθεξαλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο. 

Ο Φειιφο ζηελ Υξνλνγξαθία ηνπ, θαζψο δηεγείηαη ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Βαζίιεηνπ Β΄ ηνπ Βνπιγαξνθηφλνπ, αλαθέξεη ηα εμήο:   

 

«Αηὸο γνῦλ ἤξρε θαὶ ηλ βνπιεπκάησλ, αηὸο δηεηίζε θαὶ ηὰ  ζηξαηφπεδα· ηὸ δὲ 

πνιηηηθὸλ ν πξὸο ηνὺο γεγξακκέλνπο λφκνπο, ἀιιὰ πξὸο ηνὺο ἀγξάθνπο ηο αηνῦ 

εθπεζηάηεο ἐθπβέξλα ςπρο· ὅζελ νδὲ πξνζεῖρε ινγίνηο ἀλδξάζηλ, ἀιιὰ ηνχηνπ δὴ ηνῦ 

κέξνπο, θεκὶ δὲ ηλ ινγίσλ, θαὶ παληάπαζη θαηαπεθξνλήθεη. Ὅζελ θαὶ ζαπκάδεηλ κνη 

ἔπεηζηλ, ὅηη νὕησο ηνῦ βαζηιέσο θαηνιηγσξνῦληνο ηο πεξὶ ηνὺο ιφγνπο ζπνπδο, νθ 

ὀιίγε θνξὰ θηινζφθσλ θαὶ ῥεηφξσλ θαη‟ ἐθείλνπο ηνὺο ρξφλνπο ἐγέλεην· κίαλ δὲ ιχζηλ 

εξίζθσ ηο ἀπνξίαο κνπ θαὶ ηνῦ ζαχκαηνο ἀθξηβεζηάηελ, ὡο εἰπεῖλ, θαὶ ἀιεζεζηάηελ, 

ὅηη κὴ πξὸο ἄιιν ηέινο ηνὺο ιφγνπο νἱ ηφηε ἄλδξεο κεηερεηξίδνλην, ἀιι‟ ἐζπνχδαδνλ 

πεξὶ αηνὺο ὡο αηνηειεῖο· ἀιι‟ νἱ πνιινὶ παξὰ ηὴλ παίδεπζηλ νρ νὕησ βαδίδνπζηλ, 

ἀιιὰ ηὸ ρξεκαηίδεζζαη εἰο πξψηελ αἰηίαλ ηλ ιφγσλ ἀλαθέξνπζη, κιινλ δὲ δηὰ ηνῦην 

ηὰ πεξὶ ηνὺο ιφγνπο ζπνπδάδνπζη, θἂλ κὴ εζὺο ηὸ ηέινο πξνζῄεη, ἀθίζηαληαη ηο 

ἀξρο.».
338

 

 

Ο Βαζίιεηνο αζθνχζε ηελ εμνπζία κε ηε βνήζεηα ησλ ἄγξαθσλ λφκσλ πνπ ππήξραλ ζηελ 

ςπρή ηνπ. Γελ είρε δίπια ηνπ ιφγηνπο άλδξεο λα ηνλ ζπκβνπιεχνπλ, φπσο έθαλαλ νη ππφινηπνη 

απηνθξάηνξεο, ηδηαίηεξα απηνί ηεο επνρήο ηνπ Φειινχ.
339

 Παξά ηελ πεξηθξφλεζε ηνπ 

απηνθξάηνξα, νη ιφγηνη ήηαλ αθηεξσκέλνη ζηελ κειέηε ησλ ιφγσλ, γη‟ απηφ επδνθίκεζαλ ζηελ 

επνρή ηνπ νη θηιφζνθνη θαη νη ξήηνξεο. Γελ αζρνινχληαλ κε ηνπο ιφγνπο κε απψηεξν ζθνπφ 

λα απνξξνθεζνχλ ζε θάπνηα αλψηεξε θξαηηθή ζέζε, αιιά γηα ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή 

απφιαπζε θαη έρνληάο ηνπο απηνζθνπφ. Ζ επνρή ηνπ Βαζηιείνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

έιιεηςε αμηνθξαηίαο, αθνχ απηνί πνπ άμηδαλ πξαγκαηηθά είραλ ηεζεί εθηφο ππεξεζηψλ ηνπ 

θξάηνπο, παξνιαπηά ζπλέρηδαλ λα ζπνπδάδνπλ ηνπο ιφγνπο. Αληίζεηα ζηελ επνρή ηνπ 

Φειινχ, νη πεξηζζφηεξνη κνξθψλνληαλ ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζηηθά γηα ηα ρξήκαηα πνπ ζα 

ηνπο εμαζθάιηδε ε πξφζβαζε ζην θξαηηθφ ζχζηεκα. Μφλν απηφ επηδίσθαλ θαη φηαλ δελ ηα 

θαηάθεξλαλ, παξαηηνχληαλ απφ ηελ κειέηε ησλ ιφγσλ.  

                                                                                                                                                        
ἐπεξεάδεηλ βνπιφκελνη ρψξαλ ἔρνηελ πξὸο ηὸ ἀδηθεῖλ, ἀιι‟ ἀλαζηέιισληαη ηο ἀδίθνπ ὁξκο η ηνῦ 

ἐθνξληνο ἰζρχη ἀπνθξνπφκελνη, κήηε νἱ ηλ κνλαρλ ἄηαθηνη (θαὶ) ἀπαίδεπηνη θαηαθξνλνῖελ ηνῦ 

πξνεζηηνο η κεδὲλ ἐμ αηνῦ πνζηλαη ζαξξνῦληεο δεηλφλ, ἀιι‟ ἀκθφηεξνη πὸ ηο ηνῦ ἀλδξὸο 

ὀηθεηφηεηνο παηδαγσγληαη (θαὶ) παξξεζίαο, (θαὶ) ηὰ κὲλ ηο κνλο εἰο πιαηπζκὸλ ἐπεθηείλεηαη, νἱ δὲ 

κνλαρνὶ ηο θαιιίζηεο ὁκνλνίαο ἀπνιαχνληεο, (θαὶ) ηο ζαπκαζίαο ἀξεηο ἀξρέηππνλ γηλφκελνη ηνῖο 

πνιινῖο, εραξηζηζη θαὶ η Θ(ε) (θαὶ) η βαζηι(εία) κλ. 

   
337

 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, Ήζηθὸο ἡ Πεξὶ Παηδείαο, θεθ. 61, ζ. 260.19-26 [εθδ. Πνιέκεο 2002]. 

   
338

 Μηραήι Φειιφο, Υξνλνγξαθία, θεθ. 1, πξγ. 29.8-25 [εθδ. Renauld 1928].  

   
339

 Βι. θαη Ησάλλεο Εσλαξάο (11
νο

-12
νο

 αη.), πηηνκὴ Ἱζηνξηλ, ζ. 259.18-260.8 [εθδ. Büttner-

Wobst 1897]: νἶθνο ἤλ ἐλ ηῆ θαινπκέλῃ Βαζηιηθῆ ἔγγηζηα ηλ Υαιθνπξαηίσλ βαζίιεηνο, ἐλ ᾧ θαὶ βίβινη 

ηο ηε ζχξαζελ ζνθίαο θαὶ ηο εγελεζηέξαο θαὶ ζεηνηέξαο πνιιαὶ ἐλαπέθεηλην. ἤλ δ‟ νὗηνο ἀλέθαζελ ηνῦ 

πξνχρνληνο ἐλ ιφγνηο θαηνηθεηήξηνλ, ὃλ νἰθνπκεληθὸλ ἐθάινπλ δηδάζθαινλ· ὃο θαὶ δψδεθα εἶρελ ἑηέξνπο 

ζπλνηθνῦληαο αηῶ, θἀθείλνπο ηο ινγηθο παηδείαο κεηέρνληαο θαηὰ ηὸ ἀθξφηαηνλ. ηνχηνηο θαὶ ζηηήζεηο 

ἀλεῖλην δεκφζηαη, θαὶ παξ‟ αηνῖο ἐθνίησλ νἷο ἔκειε ινγηθο παηδείαο θαὶ γλψζεσο, νὓο θαὶ ὁ βαζηιεχσλ 

ζπκβνχινπο ἐλ ηνῖο πξαθηένηο πεπνίεην. 
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Ζ έιιεηςε πςειήο κφξθσζεο ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ αθέιεηα, κε ηελ αληθαλφηεηα 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ δπλαηφηεηα ππνλφκεπζήο ηνπο απφ φζνπο είραλ δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα. Ο Ησάλλεο Εσλαξάο ηνλ 12
ν
 αη. αλαθέξεη φηη ν απηνθξάηνξαο Αιέμηνο Α΄ 

Κνκλελφο ηνπνζέηεζε ζηελ ζέζε ηνπ αξρηεξέα θάπνηνλ Δπζηξάηην, «νὔηε ιφγνηο ὡκηιεθφηα 

νὔηε πξαγκάησλ ἐγγεγπκλαζκέλνλ κεηαρεηξίζεζηλ, ἀθει δὲ ἄλζξσπνλ θαὶ ζπρίᾳ ἠ 

γσλίᾳ κιινλ πξνζήθνληα». Ο Δπζηξάηηνο δελ είρε απνθηήζεη επαθή κε ηνπο ιφγνπο νχηε 

είρε εμαζθεζεί ζηελ δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ πξαγκάησλ. Ήηαλ έλαο άλζξσπνο αθειήο, 

ζηνλ νπνίν ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ε εζπρία θαη ε απνκφλσζε. ηνλ παηξηαξρηθφ ζξφλν ηελ 

ίδηα επνρή αλέβεθε έλαο άλδξαο κνλαρφο πνπ είρε αθηεξψζεη ηελ δσή ηνπ ζηελ άζθεζε θαη 

είρε απνθηήζεη ηελ ἐλ ιφγνηο παηδεία αιιά φρη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Μέζα απφ ηνλ ηξφπν 

κε  ηνλ νπνίν ζρνιηάδεη ν Εσλαξάο ηελ κφξθσζε ησλ δχν αλδξψλ, δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ε 

παίδεπζηο ζηνπο ιφγνπο θξηλφηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο ή ηεο εθθιεζίαο, θαη ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ απφ ηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπο.  

Ο Γεψξγηνο Αθξνπνιίηεο έλαλ αηψλα αξγφηεξα απφ ηνλ Εσλαξά ζηελ Υξνληθή πγγξαθή, 

αθνχ αλαθεξζεί ζηελ πξφηαζε πνπ έθαλε ν Θεφδσξνο Β΄ Γνχθαο Λάζθαξεο ζηνλ Νηθεθφξν 

Βιεκκχδε, έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ινγίνπο ηεο επνρήο, λα αλαιάβεη ηνλ παηξηαξρηθφ 

ζξφλν θαη ζηελ άξλεζε ηνπ ηειεπηαίνπ λα δερηεί απηή ηελ ηηκή, αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«ηαπεηλνηέξνπο γὰξ θαὶ κεηξίνπο εἶλαη ηὸ θξφλεκα ηνὺο παηξηαξρεχνληαο νἱ θξαηνῦληεο 

ἐζέινπζη θαὶ πξνζπίπηεηλ ερεξο ηνῖο ζθλ αηλ βνπιήκαζηλ ὡο πξνζηάγκαζη. ηνῦην 

δὲ κιινλ νἱ ἀγξνηθφηεξνη πάζρνπζηλ, νδὲ γὰξ ἔρνπζη ηνῖο ιφγνηο ζαξξεῖλ· νἱ δὲ πεξὶ 

ιφγνπο ἀθακπέζηεξνη θαίλνληαη θαὶ ηνῖο ἐθείλσλ ὁξηζκνῖο ἀληηπίπηνπζηλ.».
340

 

 

Οη αξρεγνί ηνπ θξάηνπο επηζπκνχλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ παηξηαξρηθή εμνπζία, νη πην 

ηαπεηλνί θαη κέηξηνη σο πξνο ηνλ λνπ, γηαηί έηζη ζα ππνθχπηνπλ ζηηο επηζπκίεο ησλ πξψησλ 

ζαλ λα ήηαλ δηαηαγέο. Απφ απηή ηελ αδπλακία πάζρνπλ νη πην ακφξθσηνη, απηνί πνπ δελ 

έρνπλ ην ζάξξνο ησλ ιφγσλ, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή λα θξίλνπλ ζσζηά, λα ππνζηεξίμνπλ 

πεηζηηθά ηελ δηθή ηνπο ζέζε θαη λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο άιινπο, γλψζεηο πνπ 

πξνζέθεξε ε ξεηνξηθή εθπαίδεπζε. ζνη αζρνινχληαη κε ηνπο ιφγνπο δελ θάκπηνληαη απφ ηα 

ιφγηα ησλ άιισλ, γηαηί κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο ζθνπηκφηεηεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ 

απηέο. Σειηθά ζηελ ζέζε ηνπ Βιεκκχδε, παηξηάξρεο ζηέθζεθε ν Αξζέληνο, ν νπνίνο είρε 

παξαθνινπζήζεη κφλν ηελ γξακκαηηθὴλ παηδεία.
341

 

Πέξα απφ ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή, νη ιφγηνη ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκνη θαη απνηειεζκαηηθνί  

ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο απηνθξαηνξίαο, επεηδή αθξηβψο ήμεξαλ πψο λα πείζνπλ, πψο λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε ηξφπν αξεζηφ, πψο λα δηαρεηξηζηνχλ νπνηαδήπνηε 

δπζθνιία κπνξνχζε λα πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ηνπο, πψο λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ φξνπο ζρεηηθά κε ηελ ζχλαςε ζπλζεθψλ αλάκεζα ζηνπο ιανχο. Ο 

Θεφδσξνο Μεηνρίηεο απνηειεί ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ινγίνπ πνπ ζηάιζεθε 

επαλεηιεκκέλα σο πξέζβεο ζε μέλνπο ιανχο. Σν 1298/9 εγείηαη ηεο απνζηνιήο πνπ μεθίλεζε 

απφ ην Βπδάληην κε πξννξηζκφ ηελ απιή ηνπ έξβνπ Κξάιε (βαζηιηά) ηέθαλνπ Οχξνπ Β΄ 

Μηινχηηλ, ψζηε λα δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο φξνπο γηα ηελ ζχλαςε ζπλζήθεο εηξήλεο κεηαμχ ησλ 

δχν θξαηψλ.
342

 Ο Πξεζβεπηηθφο πεξηγξάθεη παξαζηαηηθά ηελ πνξεία ηεο πξεζβείαο κέρξη ηελ 

                                                      
   

340
 Γεψξγηνο Αθξνπνιίηεο, Υξνληθὴ πγγξαθή, πξγ. 53.31-37 [εθδ. Heisenberg 1903].  

   
341

 Γεψξγηνο Αθξνπνιίηεο, Υξνληθὴ πγγξαθή, πξγ. 53.38-43 [εθδ. Heisenberg 1903]: θαὶ ἐπεὶ 

δπζαξεζηλ ἐηχγραλελ ἐλ πνιινῖο, κνλαρφλ ηηλα εἶλαη καζὼλ ἐλ ηῆ ηο Ἀπνιισληάδνο ιίκλῃ ὀιίγσλ 

γξακκάησλ πεῖξαλ ἔρνληα—κφλνλ θαὶ γὰξ ἐθήςαην ηο γξακκαηηθο παηδείαο—ἀλίεξνλ ηεινῦληα θαὶ 

Ἀξζέληνλ ὀλνκαδφκελνλ, ὡο εἶρε ηάρνπο ζηέιιεη ηνὺο αηὸλ ἄμνληαο. 
    

342
 Talbot 1991, ODB, η. 2, ζ. 1358· Nicol 2012, ζ. 192-193· 
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εξβία θαη φζα ζπλέβεζαλ εθεί. Μεηά ηελ ππνδνρή ηεο πξεζβείαο μεθίλεζε ε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο: 

 

«Καὶ ἤκελ ινηπὸλ ἐλ ιφγνηο, ἅηε δὴ ζπλήζεηο νἶκαη πάιαη πφξξσ, θαὶ ιφγνπ ιφγνλ 

γελλληνο, νἷά δε ζπκβαίλεη, ἐπ‟ αηνῖο γηγλφκεζα ηνῖο πξνθεηκέλνηο πξνβιήκαζη θαὶ 

δεηήκαζηλ, (…)γὼ δ‟ ἅπαλ ηνλαληίνλ ἀπήλησλ, ὡο εἰθφηα ηε δὴ κάιηζηα πξὸο 

ηνὖξγνλ θαὶ γηγλφκελα δὴ ῥᾶζηα θαὶ νδὲλ αὔζαδεο, νδ‟ ἄκεηξνλ, νδ‟ ἀιφγηζηνλ· 

κάιηζηα δὲ δὴ θαζνξλ ηὸλ ἄλδξα δεδηφηα πξὸο ηὸ ηέινο θαὶ πεηξψκελνλ ὡο ἔλη γλλαη 

ηε θαὶ ιαβεῖλ πίζηηλ ὣο ἄξα ἀιεζὲο ηὸ πλ θαὶ δφινο νδείο, νδ‟ πεξζέζεσο πξφθαζηο 

ηηζνῦλ θαὶ ηνῦη‟ εἶλαη νἱ κάιηζηα πξνὔξγνπ θαὶ ζθνπὸο ἅπαο εἰο ἐθεῖλνλ ηὸλ ἀγλα θαὶ 

ηνῦ γε ὅισο ἐθεῖζε κεζ‟ κλ γελέζζαη.».
343

 

 

Καη αθνχ έθηαζαλ ἐλ ιφγνηο, κε ηνπο φπνηνπο ν Μεηνρίηεο ήηαλ εμνηθεησκέλνο απφ παιηά, 

ζπδήηεζαλ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηηο δχν πιεπξέο. Ο 

Μεηνρίηεο απαληνχζε ζε φια ρσξίο απζάδεηα, ρσξίο ππεξβνιέο θαη ρσξίο απεξηζθεςία. 

Γλψξηδε θαιά ηελ ηέρλε ησλ ιφγσλ, γη‟ απηφ ν δηακεζνιαβεηήο ησλ δχν πιεπξψλ θνβήζεθε 

κήπσο πξνζπαζνχζε λα ηνλ εμαπαηήζεη κε δφιν, θαζψο ν ίδηνο δελ ήηαλ ηφζν κνξθσκέλνο, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί αλ πίζσ απφ ηα ιφγηα ηνπ Μεηνρίηε θξπβφηαλ κηα ηέηνηνπ 

είδνπο πξφζεζε. Ο Μεηνρίηεο ηζρπξίζηεθε, φηη ηίπνηα απ‟ φζα είπε δελ είλαη ςέκαηα, νχηε 

ζέαηξν, νχηε θνξντδία, αιιά ε πάζα αιήζεηα, ε πιήξεο γλψκε ηνπ βαζηιηά θαη νη δηθέο ηνπ 

ινγηθέο εθηηκήζεηο (ινγηζκλ ὀξζο αηνπξγίαλ).
344

 Σειηθά ν Μεηνρίηεο θαηάθεξε λα ηνπο 

πείζεη θαη λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηελ απνζηνιή ηνπ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
    

343
 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, Πξεζβεπηηθφο, ζ. 108.668-681 [εθδ. Mavromatis 1978].  

    
344

 Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, Πξεζβεπηηθφο, ζ. 108.682-689 [εθδ. Mavromatis 1978]: ληαῦζα δὴ 

ζαθο ἔγσγε θαὶ δητζρπξηδφκελ, ὡο νἷφο η‟ ἤλ, κάιηζηα θαηαηεηλφκελνο θαὶ ζπνπδάδσλ θαὶ ἐπνκλχκελνο 

πξὸο ηλ ἱεξλ αηλ θαὶ ηο εαγνῦο ζπλαπιίαο ηεληθαῦη‟ ἐγηγλφκεζα, ἤ κεδὲλ ἐληαῦζα εἶλαη 

πιάζκα, κεδεκίαλ ζθελήλ, κήδ‟ εἰξσλείαλ, κεδὲ δξκα, κεδὲ ηξφπνλ ὁληηλνῦλ ἐθ βαζηιέσο, κεδὲ 

ζθαηψξεκα, ἀιι‟ ἀιήζεηαλ πζαλ θαὶ πιήξε γλψκελ θαὶ ινγηζκλ ὀξζο αηνπξγίαλ, θαὶ ὄλησο 

θεθξίζζαη ηὸ πξγκα ηῶ βαζηιεῖ θαὶ δεδνθηκάζζαη θαὶ ηὸ γ‟ ἐθ‟ ἑαπηῶ πεπεξάλζαη. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Μέζα απφ ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε θαη έξεπλα, δηαπηζηψζακε φηη νη ιφγνη ήηαλ έλαο 

πνιπζήκαληνο φξνο, επξχηαηα δηαδεδνκέλνο θαη ζπλδεδεκέλνο κέζσ ηεο ινγηθήο, κε ηηο 

βαζχηεξεο δνκέο ηεο βπδαληηλήο θνηλσλίαο, ηε ζξεζθεία-θηινζνθία, ηελ εθπαίδεπζε-

κφξθσζε, ηελ ζπγγξαθή, ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ ινγηθή κέζα απφ ηε ρξηζηηαληθή θηιoζνθία 

αλαδείρζεθε ζε αλψηεξε ζνθία πνπ αθνξνχζε ην ζχλνιν ηεο δεκηνπξγίαο, κέζα απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ελππήξραλ ζηα φληα, αηζζεηά θαη λνεηά. Ο Θεφο ηίκεζε ηνλ άλζξσπν, δίδνληαο 

ηνπ ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηεηαη ινγηθά, λα απνθαζίδεη ειεχζεξα θαη λα δεκηνπξγεί ηα δηθά 

ηνπ επηηεχγκαηα, κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ Δθείλνο δεκηνπξγήζε ηνλ θφζκν, κέζα απφ 

ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ινγηθψλ ζθέςεσλ ηνπ. Οη βπδαληηλνί κέζα απφ ηελ ρξηζηηαληθή ηνπο 

πίζηε θαηαλφεζαλ ηελ αμία ηνπ ιφγνπ θαη εξγάζηεθαλ, ψζηε λα ηνλ πηνζεηήζνπλ θαη λα ηνλ 

αμηνπνηήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

Ζ άζθεζε ηεο θηινζνθίαο ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ θαηάιεςε ησλ ινγηθψλ λφκσλ 

πνπ δηέπνπλ ηνλ θφζκν. Ήηαλ έλαο έκκεζνο ηξφπνο λα θηάζεη ν άλζξσπνο πην θνληά ζηνλ 

Θεφ θαη λα ηνλ γλσξίζεη κέζα απφ ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο γλψζε 

θαζηζηνχζε ηζρπξφηεξε, βαζχηεξε θαη πην αιεζηλή ηελ πίζηε ησλ βπδαληηλψλ, ελψ 

παξάιιεια ηνπο επέηξεπε λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ ζέζε ηνπο ζην 

ζπλνιηθφ ζρέδην ηεο δεκηνπξγίαο. Ζ θηινζνθία κέζα απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο ινγηθήο 

ιεηηνπξγνχζε γηα ηνπο βπδαληηλνχο σο κηα ηέρλε ηνῦ δλ. Γλσξίδνληαο ηνπο λφκνπο πνπ 

δηέπνπλ ηελ θχζε, ν άλζξσπνο είρε ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ειεχζεξα, αλ ζα ηνπο 

αθνινπζήζεη, ψζηε λα κπνξέζεη λα δήζεη επηπρηζκέλα. Ο επηπρηζκέλνο ηξφπνο δσήο ήηαλ ν 

ζχκθσλνο κε ηνλ ιφγν ηξφπνο δσήο.  

 Ζ παξνπζία ησλ ιφγσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ε νπνία ζπλίζηαην ζε κηα είδνπο 

«ινγνηερληθή» κφξθσζε, κέζσ ησλ ιφγσλ-έξγσλ γηα ηελ παξαγσγή ιφγσλ, θαη ζε κηα 

επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε, κέζσ ησλ ιφγσλ-επηζηεκψλ πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηελ ἐγθχθιην 

παηδεία, πξνζέθεξε φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα, ψζηε νη καζεηέο λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη 

θαη λα δνπλ ζχκθσλα κε ηνλ ιφγν αιιά θαη ζ‟ έλα επφκελν ζηάδην λα ηνλ αμηνπνηνχλ ζηε 

δσήο ηνπο. Ζ ινγηθή άκεζα ή έκκεζα δηαπφηηδε κε ηηο αξρέο ηεο ην ζχλνιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, δηακνξθψλνληαο έλα είδνο κφξθσζεο, ην νπνίν νη βπδαληηλνί 

νλφκαδαλ ινγηθή παηδεία. Οη καζεηέο κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζε έλα πςειφηεξν 

επίπεδν, ήηαλ ζε ζέζε κε βάζε ηελ ινγηθή λα θξίλνπλ, λα απνθαζίδνπλ, λα δξνπλ ζχκθσλα 

κε ηνπο λφκνπο πνπ θαζφξηζε ν Γεκηνπξγφο γηα ην αλζξψπηλν γέλνο θαη ηνλ θφζκν. 

Παξάιιεια φκσο, ηδηαίηεξα απηνί πνπ νινθιήξσζαλ ηε βαζηθή θαη αλψηεξε εθπαίδεπζε 

είραλ ηελ απαξαίηεηε ινγηθή θαηάξηηζε, ψζηε λα πξνζιεθζνχλ ζε  δεκφζηεο ζέζεηο θαη λα 

εξγαζηνχλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Ζ παίδεπζηο ηλ ιφγσλ πξνζέθεξε κηα 

θαζνιηθή γλψζε, πεξηζζφηεξν θαζνξηζηηθή απ‟ φζν εκείο κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε 

ζήκεξα, γη‟ απηφ θαη ν φξνο ιφγνη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ηαπηίζηεθε κε ηελ έλλνηα ηεο 

παηδείαο, ηεο κφξθσζεο, ηεο ινγηφηεηαο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ έξγσλ ηεο βπδαληηλήο γξακκαηείαο πνπ καο έρνπλ παξαδνζεί 

γξάθηεθαλ απφ πξνζσπηθφηεηεο πνπ είραλ απνθηήζεη ηε ινγηθή παηδεία. Με ηε βνήζεηα ησλ 

γλψζεσλ πνπ απηή ηνπο πξνζέθεξε, ήηαλ ζε ζέζε λα επεμεξγαζηνχλ ινγηθά έλα δήηεκα θαη 

λα εθζέζνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αιήζεηα γχξσ απφ απηφ ζηα έξγα ηνπο. Σα γξαπηά θείκελα 

νλνκάζηεθαλ ιφγνη, γηαηί δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ ηελ ινγηθή ζθέςε ηνπ ζπγγξαθέα, ε 

νπνία απνηππψζεθε ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ζην ζψκα ηνπ θεηκέλνπ κέζσ ηεο ξεηνξηθήο 

έθθξαζεο. Αληιψληαο ηηο αξρέο απφ ηελ ινγηθή επηζηήκε, ε ξεηνξηθή απνηεινχζε έλα 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα ζηήζεη ν ζπγγξαθέαο κε ηέηνην ηξφπν ην θείκελφ ηνπ, ψζηε ν 
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αλαγλψζηεο, αθνινπζψληαο ηηο εζσηεξηθέο ινγηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ην θείκελν κέζσ 

ηεο ξεηνξηθήο, λα θηάζεη κφλνο ηνπ ζηελ αιήζεηα. 

Ζ ξεηνξηθή απνηεινχζε πξάγκαηη κηα «ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο» γηα ηνπο βπδαληηλνχο, ε 

νπνία πξνζιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν. Μεηά ην ηέινο ηεο 

εηθνλνκαρίαο, ε ξεηνξηθή δελ απνηειεί πιένλ κηα ηέρλε πνπ επηλφεζε ν άλζξσπνο, αιιά έλα 

θαηλφκελν ζετθήο πξνέιεπζεο πνπ εθδειψλεηαη κέζα απφ ηελ εθ θχζεσο ζσζηή ρξήζε ηεο 

γιψζζαο. Απηή ε εμέιημε ζα απαγθηζηξψζεη ηνπο ζπγγξαθείο απφ ηε κίκεζε ησλ παιαηψλ 

πξνηχπσλ θαη ζα ηνπο επηηξέςεη λα εθθξαζηνχλ κε έλα πεξηζζφηεξν θπζηθφ, πξνζσπηθφ θαη 

αλεμάξηεην ηξφπν. Ο ππεξβνιηθφο ζηνιηζκφο ηεο έθθξαζεο παχεη λα απνηειεί «ινγνηερληθφ 

ηδαληθφ». Απφ ηελ επνρή ηνπ Φειινχ έσο θαη ηελ επνρή ηνπ Μεηνρίηε, νη ζπγγξαθείο 

πξνθξίλνπλ ηελ ρξήζε κηαο γιψζζαο απιήο θαη ιηγφηεξν επεμεξγαζκέλεο, ψζηε λα 

αλαδεηθλχεηαη κε ζαθήλεηα ην πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ. 

Ζ παξαπάλσ εμέιημε ζηε ζεσξία ζπγγξαθήο δεκηνχξγεζε κηα πην ζηελή ζρέζε αλάκεζα 

ζηνπο ζπγγξαθείο θαη ηα έξγα ηνπο ή αιιηψο ηνπο ιφγνπο ηνπο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

έθθξαζε ζηεξηδφηαλ ζην πξνζσπηθφ, θπζηθφ χθνο ησλ δεκηνπξγψλ, νη ιφγνη 

αληαλαθινχζαλ ηελ ςπρή ηνπο. Έθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δεκηνπξγψλ 

ηνπο, γη‟ απηφ θαη νη ίδηνη ηα αλαγλψξηδαλ θαη ηα απνθαινχζαλ παηδηά ηνπο. Οη ιφγνη σο 

εἰθφλεο ηο ςπρο ή σο παηδηά θηάλνπλ πίζσ ζηνλ 4
ν
 αη. θαη ζηνπο Καππαδφθεο παηέξεο, 

φκσο απαληνχλ μαλά ζηα θείκελα θαη απνθηνχλ επξεία ρξήζε κεηά ηνλ 12
ν
 αη., αθνχ έρεη 

νινθιεξσζεί ε εμέιημε ηεο ζπγγξαθηθήο ζεσξίαο. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη, φπσο 

δηαπηζηψζακε θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο αλαθνξέο ησλ βπδαληηλψλ, φηη αθνινπζνχζαλ έλα εληαίν 

ηξφπν γξαθήο γηα φια ηα έξγα ηνπο, ηα νπνία νλφκαδαλ ιφγνπο. Μηα ηέηνηα επηινγή 

απνδεηθλχεη φηη γηα ηνπο ίδηνπο δελ ίζρπε ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε ακηγψο ινγνηερληθά θαη 

άιινπ είδνπο θείκελα, ηνλ νπνίν αθνινπζνχλ νη ζχγρξνλνη κειεηέο γηα ηελ εξκελεία θαη 

κειεηή ηεο βπδαληηλήο γξακκαηείαο. Οη ιφγνη, πξάγκαηη ήηαλ έλαο φξνο θνληά ζε απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε εκείο ζήκεξα «ινγνηρλία, φπσο επεζήκαλε πξψηνο ν Alexander Kazhdan, φκσο 

πεξηιακβαλε ην ζχλνιν ηεο βπδαληηλήο γξακκαηείαο θαη απηφ αθξηβψο ην δηεπξπκέλν 

ζχλνιν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κειεηνχκε εκείο ζήκεξα σο βπδαληηλή ινγνηερλία. 
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